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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
سؤال ورد إلينا يسأل عن التصوف يف الدين، وأن اإلنسان ال يستطيع الوصول إىل هللا 

لشيخ املريب املرشد، وأن فيه مراحل للسري إىل هللا عز له من اوأن البد  ،ابلتصوفإال 
 وجل، فأين هذا الكالم يف كتاب هللا؟

ب عن هذا السؤال حىت ينتبه اجلميع من آايت يف موضع واحد من كتاب هللا، جيفسن  
 .وهي آايت سيدان موسى والعبد عليهما السالم

 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
َناه  َرْْحًَة ِمْن ِعْنِداَن َوَعلَّْمَناه  ِمْن َلد انَّ ِعْلًما  ﴿ قَاَل َله  ( 26)فَ َوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِداَن َآتَ ي ْ

ًرا قَاَل ِإنََّك َلنْ ( 22) م وَسى َهْل َأتَِّبع َك َعَلى َأْن ت  َعلِ َمِن ِمَّا ع لِ ْمَت ر ْشًدا  َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
ًرا( 26) ْط ِبِه خ ب ْ َصاِبًرا َوال  قَاَل َسَتِجد ِن ِإْن َشاَء هللا  ( 28) وََكْيَف َتْصِِب  َعَلى َما َلَْ ُتِ 

 قَاَل فَِإِن ات َّبَ ْعَتِِن َفال َتْسأَْلِِن َعْن َشْيٍء َحىتَّ أ ْحِدَث َلَك ِمْنه  ِذْكًرا( 26) ي َلَك َأْمًراَأْعصِ 
ًئا ( 62) فَاْنَطَلَقا َحىتَّ ِإَذا رَِكَبا يف السَِّفيَنِة َخَرقَ َها قَاَل َأَخَرقْ تَ َها ِلت  ْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشي ْ

ًراقَ ( 62) ِإْمًرا قَاَل ال ت  َؤاِخْذِن ِبَا َنِسيت  َوال ( 66) اَل َأَلَْ َأق ْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
ا غ الًما فَ َقتَ َله  قَاَل َأقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا زَِكيًَّة حَ فَاْنَطَلَقا َحىتَّ ِإَذا َلِقي( 61) ت  ْرِهْقِِن ِمْن َأْمِري ع ْسًرا

ًئا ن ْكًراِبَغرْيِ نَ ْفٍس َلَقْد جِ  ًرا ( 64) ْئَت َشي ْ ( 97)قَاَل َأَلَْ َأق ْل َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
فَاْنطََلَقا َحىتَّ ( 62) قَاَل ِإْن َسأَْلت َك َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفال ت َصاِحْبِِن َقْد بَ َلْغَت ِمْن َلد ِن ِ ع ْذرًا

َقضَّ ِإَذا َأتَ َيا َأْهَل قَ ْريٍَة اْسَتطْ  َعَما َأْهَلَها فَأَبَ ْوا َأْن ي َضيِ ف وُه َا فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا ي رِيد  َأْن يَ ن ْ
قَاَل َهَذا ِفَراق  بَ ْيِِن َوبَ ْيِنَك َسأ نَ بِ ئ َك بَِتْأِويِل ( 66)فََأقَاَمه  قَاَل َلْو ِشْئَت الَّتََّْذَت َعَلْيِه َأْجًرا 

ًراَما َلَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه صَ  َأمَّا السَِّفيَنة  َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمل وَن يف اْلَبْحِر فََأَرْدت  َأْن ( 68) ب ْ
َوَأمَّا اْلغ الم  َفَكاَن َأبَ َواه  م ْؤِمنَ نْيِ ( 66) َأِعيبَ َها وََكاَن َورَاَءه ْم َمِلٌك َيَْخ ذ  ك لَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

ًرا ِمْنه  زََكاًة َوَأقْ َرَب ر ْْحًا( 82) َيااًن وَك ْفًراَفَخِشيَنا َأْن ي  ْرِهَقه َما ط غْ   فََأَرْداَن َأن ي  ْبِدََل َما رَب ُّه َما َخي ْ
ٌز ََل َما وََكاَن َأب وُه َا َصالًِ ( 82) ا َوَأمَّا اجلَِْدار  َفَكاَن ِلغ الَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَن َُتَْته  َكن ْ
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َزُه َا َرْْحًَة ِمْن رَبِ َك َوَما فَ َعْلت ه  َعْن َأْمِري َذِلَك فََأرَاَد رَبُّ  ل َغا َأش دَُّه َا َوَيْسَتْخرَِجا َكن ْ َك َأْن يَ ب ْ
ًرا   (.الكهف) (86) ﴾ ََتِْويل  َما ََلْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصب ْ

 : ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 كررهااا  مما رر  ايآتات ررحا  ففصيليا  فليس سنقف وقفة قصرية إلجابة األسئلة اليت

 . * أسرار العبد مع موسى* فيها من احلكم العلية يف رتابنا ممن اذا وقته  وقد مررها إىل رثري 
واختاره وجعله يف    نذرر قبسا  من اذه األسرار ملن مضاء هللا قلبه أبنوار النيب املختارف

 .هم ممجعنيسأل هللا من نكون منـ ن رتاب األبرار
ويل العزم من املرسلني  فهل حيتاج إىل معلٍم آخر لي علمه؟ موسى نيب هللا ورليم هللا  ومن م  

ن اناك مراد من من ي علمنا مفهو الذي يتلقَّى مباررة  من مواله بدون جربيل  لكن هللا عز وجل 
 .علوٌم ررعية يتنزَّل هبا الوحي من السماء على األنبياء واملرسلني

 .آاتام بواسطة النبيني ها هللا يف قلوب العاملني هبذا الشرع الذيث  ك علوٌم إهلية يبوانا
مزارها املبارك من ريوخ األزار يف األزمان املباررة رانوا  يف ولذلك رمينا يف العصور الزاارة 

ا اجلانب اإلهلي  فجمعو  رلهم فقهاء وعلماء يف اجلانب الشرعي  وسالكني ومريدين مث مولياء يف
 .نيبني احل سني

وعلى اذا النمط ميضا  ران مقطاب املذااب األربعة الفقهية  موهلم اإلمام مبو حنيفة 
 :قال فيه اإلمام مالكف  وران عاملا  ال ي شق له غبار هنع هللا يضرالنعمان 

 [.إن ماب حنيفة لو مراد من ي ربان على من اذا العامود كابا  لفعل]
وءة هبذا الكالم  وران مع كلك سرية مملللددين والكافرين وامخرس امل ورممن قوة حجته  

 .مولياء الصاحلني جماب الدعوةمن مربعني عاما   وران  صلي الفجر بوضوء العشاءي  
يف  صلى هللا عليه وسلَّمة إال ورميت رسول هللا ما بت  ليل: الٌك رذلك ران يقولواإلمام م

مخشى من مطا : املدية حافيا  يرفض من ينتعل ويقول فكان ميشي يفاملنام من مدبه مع حضرفه  
ة ن  وال يقضي حاجته إال خارج املديصلى هللا عليه وسلَّمبنعلي على موطئ قدم رسول هللا 
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[ ملدينةاب فىت ومالكال ي  : ]  فكان عاملا  فقيها  ي قال لهصلى هللا عليه وسلَّمإرراما  لسارن املدينة 
 .ليلة وويلٌّ يتمتع بوجه النيب رل

الذي ميأل األرض )ـ ومرضاه  ران عامل قريش حسب حديث النيب  هنع هللا يضرواإلمام الشافعي 
وجاء ابلفقه املعتدل الذي نراه إىل   احلديث ابلفقه وعزل ايآراء واو مول من خلط ـ( علما  ونورا

من مولياء هللا   يومنا اذا  ومسَّس القواعد الفقهية ألنه مؤسس علم األصول  وران مع كلك وليا  
صى  .ررامافه ال ف عد وال ُت 

 صلى هللا عليه وسلَّممجع ستمائة ملف حديث لرسول هللا  هنع هللا يضرورذا اإلمام مْحد بن حنبٍل 
ا  بسنداا  ومجع األصول الفقهية يف زمانه وفتلمذ على اإلمام الشافعي يف آخر حيافه  وران ولي

اب الدعوةمن م  . ولياء هللا جم 
 ماكا؟ و او السلوك املعتدل للفقهاء األربعة وملشايخ األزار قدميا  وحديثا   اذا 

البد لإلنسان من ينظر ابلعينني  ربنا معطاين عينني فهل منظر بعني واحدة وم غلق األ خرى؟ 
عليَّ  فبارك وفعاىلعنٌي للشريعة وعنٌي للدقيقة  آخذ الشريعة مث معمل هبا  فيفيض هللا ملاكا؟ 

 .ل احلقيقةبعلوم ما
فسيدها موسى ران رليما  هلل ونبيا  وصاحب ررع  ولكنه مل يتعلم علوم احلقيقة  ألهنا البد 

 :هلا من ويلٍي مررد
 (.الكهف26) ﴾َوَمْن ي ْضِلْل فَ َلْن ََتَِد َله  َوِليًّا م ْرِشًدا  ﴿

موسى؟  من معلم الناس تا: صغار السالكني  يسأله قومهفيه ولذلك وقع يف ممٍر ال يقع 
نسب فيجب من ي مها  فال يوجد سالك أتدب على يد األولياء والصاحلني يقول كلك : قال

 :العلم إىل هللا ويقول
 (.يوسف62) ﴾ َوفَ ْوَق ك لِ  ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ  ﴿

 فبارك وفعاىلاب منك معك علوم األولني وايآخرين  وقطع رب العزة  ماكا معي؟مها 
يف ماكا و ماكا فنطق؟ قلبك  وبني عقلك وفكرك ولسانك  فبيت يف بني خزانة علومك الاإلرسال 
 فتكلم؟ 
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مبا آفى هللا اإلنسان من علوم التدصيل مو من علوم اهلبات  والذي فالبيان البد من يتصل 
 .فبارك وفعاىلالعباد يقوم بذلك او رب 

ادة ال حول ولذلك جند الصوفية ومفباعهم دائما  منكسرين إىل هللا  يرون منفسهم على سج
  حوٍل ورل قوٍة إىل حضرة هللاطوٍل ورل وينسبون رل فضٍل ورل وال قوة إال ابهلل العلي العظيم  

ورل عجٍز ورل ضعٍف ورل جهٍل ورل كنوٍب إىل منفسهم  واذه ُتتاج إىل مدب عايل على 
 .مصلى هللا عليه وسلَّ ميدي الصاحلني  ألهنم ْحلة اذا اللواء عن سيد الرسل واألنبياء 

من ي عرفه حقيقة نفسه   سبدانه وفعاىلمراد هللا ـ معلم مال األرض مها : موسى فلما قال
حىت محد فأمره من يتوجه إىل العبد  والعبد ليس عنده ساحة وال مدرسة وال خدم وال حشم وال 

 فتعرف من ابجلوعابلتعب و إمشي حىت فشعر : يعرفه يف املكان الذي او فيه  مين العبد؟ قال له
اذا املكان فيه العبد  وخذ معك مسكة مشوية يف مقطف وخذ معك فلميذك النجيب واو 

 .يورع بن نون وحيمل معك املقطف عنك
 : ومعه فلميذه  بعد فرتة رعر ابجلوع ورعر ابلعطش  فقال لهمشى سيدها موسى 

 (.فالكه26) َآتَِنا َغَداَءاَن َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِراَن َهَذا َنَصًبا ﴾ ﴿
 :منت فعبت وجعت  قال

 (.الكهف21) فَِإِن ِ َنِسيت  اْل وَت َوَما َأْنَسانِيه  ِإال الشَّْيطَان  َأْن َأذْك َره  ﴾ ﴿

 ران اناك رجٌل يتوضأ على راطئ البدر  وطارت قطرات من ماء: مين نسيته؟ قال له
اذا او : وء  فقال لهمن قطرات الوض وضوئه فأصابت احلوت  فاحتيا وقفز إىل لبدر أبمر هللا

 :الرجل الذي نريده  إرجع بنا إىل اناك
 (.الكهف24) ﴾ َعَلى َآََثِرُِهَا َقَصًصا فَاْرَتدَّا ﴿

لنعرف من اذه    ال معه خدم وال حشم وال بوابني على روم فراب ا  هائموجد العبد 
 .موصاف العبيد يف رل زمان ومكان ال يعرفهم إال حضرة الرْحن

خلوة ركلها رذا وخدم وحشم   ومن يتخذ ابل الذي يعمل لنفسه زتا  خاصا  فما 
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  وال يف محوال الصاحلني والدخول ابإلكن  فهذه رلها مموٌر ركلية وليست يف السنة النبوية
 .الصادقني  لكن اؤالء ام العبيد

وسى بن السالم تا م وعليك: السالم عليكم ورْحة هللا وبررافه  فقال: فألقى عليه السالم
ـ مأتكن يل :   وجاء ابيآتات  فقالالذي مرسلك إيلَّ : ومن الذي عرفك يب  قال: قالعمران  

 : ال أتكن يل: واذه مول صفة مطلوبة من املريد  فقالواذا األدب  واألدب قبل الطلب  
 ﴾ ر ْشًدا :وإمنا قال ـ ومل يق ل فقها  وال علما  َهْل أَتَِّبع َك َعَلى َأْن ت  َعلِ َمِن ِمَّا ع لِ ْمتَ  ﴿

 (.الكهف22)
ي العادي  والشيخ ال عاإلهلية الغيبية وليس العلم الشر والررد او علم احلقائق  احلقائق 

ل يصلح للطريق  ومن مل يقبل بد من يصارحه ابحلقيقة  فمن ُتمَّ وإمنا ال جيامله  وال ميكر مبريده
 :إنك لن فستطيع معي صربا: لهالنصيدة  يقول 

ًرا َك َلنْ ِإنَّ  ﴿  (.الكهف26) ﴾ َتْسَتِطيَع َمِعَي َصب ْ
 :فالطريق حيتاج لألدب موال   وبعد كلك الصرب

ه ْم َأِئمًَّة يَ ْهد وَن ِبَِْمِراَن َلمَّا َصبَ ر وا وََكان وا ِبَِاَيتَِنا ي وِقن ونَ  ﴿  (.السجدة64) ﴾ َوَجَعْلَنا ِمن ْ
يكون ويٌل من احب الشيخ يوم وليلة معظم إرفداد من اذا الباب  واو يظن منه عندما يص

 األولياء ويعطوه عيون يرى هبا ما اليراه الناظرين  ملاكا؟ 
فأنت لو مشيت يف طريق ووجدت رنزا  ال فدري قيمته ستنفقه رله  لكن إكا مجعت املال 

وعلوم احلقائق ال ينبغي من ف نفق وف صرف إال ألالها  إكا  عملك وردَّك  ستصرفه حبساب  من
فظهر ممام الناس منك ريخ وفتكلم ستأخذك العزة ابإلمث وفريد من   الرتبية السديدة فرتّبَّ مل 

ابلعلوم الوابية  وفريد من يلتف الناس من حولك ويلتمسون منك الكرامات وصاحل الدعوات  
 .واذه رلها معمال نفسية ليس هلا رأٌن أبال القلوب التقية النقية

فالبد للسالك ولو ران  ىت ال م طيل ألن القصة طويلة مشى معه موسى رما فعلمون  وح
 عرف بقلبه من يذاب إىل عارٍف ابهللمعلم العلماء بشريعة هللا  فلن يكون معلم من موسى  
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 .فيأخذه إىل الطريقة السديدة ملعرفة هللا واإلفصال بسيدها موالها رسول هللا وبتعريف هللا مواله 
: ن األتام وفقول لهلصرب اجلميل  ال ختاطبه نفسه يف يوٍم موحيتاج مع اذا إىل األدب وإىل ا

صل ريئا  مما يراه العارفون  لطريق وبقي لك رذا ورذا ومل لقد ربت يف ا اهلل عز وجل واو فُت 
مصون  ال يكشفه لك إال إكا إطمأن من نفسك  جعل لك عنده سرٌّ مكنوٌن خمزونٌ معلم بك 

 .ات اخلفيةحىت الفكون فيك الشهو مافت ابلكلية  
ملوسى ـ ي وضح رما قيل يف بعض الرواتات ـ  فال ف عطي البضاعة إال ألالها  ولذلك اخلضر 

 :فبارك وفعاىليف ايآتات مراحل الطريق إىل هللا 
اليت يريد فنفيذاا  ومن ميشي يف نسان له إرادة وله رميه وله مفكاره يكون إ: يف مول الطريق

به مواله  قال  ى رسول هللا  ورسولاواه هلو طريق هللا البد من يرتك  صلى هللا هللا فرك اواه ملا حي 
 :عليه وسلَّم

 (.ال يؤمن محدرم حىت يكون اواه فبعا  ملا جئت  به)
 :  فقال لهيعين ال يؤمن اإلميان الكاملواذا اإلميان الكامل  

  :الثالث ممور منت عملتهم تا موسى اذه
 خرقت السفينة فأنت خر  هللا لك السفينة اليت إكا رنت فعيب على منين :موال  السفينة

ممك لتصل إىل بيت فرعون  ممل فكن سفينة؟ وضعته يف صندو  وربطته حببل   اوضعتك فيه
ل لرتضعه  فجاء املوج وقطع يف النيل  فيمشي املفتشني فشد احلبفإكا حضر املفتشني فرتك احلبل 

سبدانه ون  فهي سفينة وخرقها هللا ومشى الصندو  وظل ميشي حىت وصل لبيت فرعاحلبل  
 .وفعاىل

  .قتلت نفسا  بغري حقايآخر فإكا عبت منين قتلت  الغالم  فأنت  :اثنيا  الغالم
وإكا عبت منين مقمت اجلدار واؤالء اجلماعة مل يطعموها  فأنت كابت  :اثلثا  بناء اجلدار

ارج  ولكن مفى له أبمور او عند بنات ر عيب ورفضت من أتخذ األجر  ومل أيفيه أبمور من اخل
 .فعلها

 .ومرضاه هنع هللا يضرفهذا سيدها اخلضر 
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 : يف ايآية األوىل قال
  (.الكهف66) ﴾فََأَرْدت  َأْن َأِعيبَ َها  ﴿

صلى هللا عليه نفسك حىت متدو إرادفك إبرادة رسول هللا  فيكون لك إرادة فالبد من جتااد
 :  وبعد كلكوسلَّم

 : ويف ايآية الثانية
 (الكهف82) ﴾ فََأَرْداَن َأن ي  ْبِدََل َما ﴿

 :وبعد كلك ففىن عن إرادفك ابلكلية ملراد هللاإرادفك إُتدت مع إرادة رسول هللا  
 :ويف ايآية الثالثة

 (.الكهف86) ﴾فََأرَاَد رَبَُّك َأْن  ﴿
ال حنن : واذه مراحل الطريق  ولذلك عندما سألين بعض األحباب يف األسبوع املاضي

ال الصح لك من متشي رما فريد؟ مم رما حنن نريد؟ إسأل نفسك  : ايني صح؟ فأقول لهمش
  .يدونرما فر ـ  ال : قال يل

فأنت متشي على حسب  رنت ماري حسب ما فريد   إكا  خالص زن نفسك: فقلت له
فلن فنال مناك  فإكا رنت ماري رما نريد  فندن ال نريد ريئا   حنن منشي رما يريد اواك  

فقد مصبدت  ن ماري رما مراد منه رب العاملني   وسيد األولني وايآخرياألولني وايآخرينسيد 
 .فبارك وفعاىلداخال  يف الس لة املقربني من هللا 

 .ولذلك قليل من يسلك اذا الطريق ألن األغلبية ماري على حظه واواه
 وما السفينة اليت معيبها؟

   (.الكهف66) ﴾ ْحِر فََأَرْدت  َأْن َأِعيبَ َهاِكنَي يَ ْعَمل وَن يف اْلبَ َأمَّا السَِّفيَنة  َفَكاَنْت ِلَمَسا  ﴿
      :إال إكا مشيت مبا خيالف اوى نفسكالسفينة اليت اي نفسك  وال صال  لك 

 فإن اهلوى ما فوىل ي صم مو َيصمـ  خالف اواك وحاكر من فوليه ـ واذا األساس األول
 :ختالف اوى نفسككني  ومنت حمتار منك سفينتك منت واذا رالم إراري للسال
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 (.النازعات42) ﴾ َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اَْلََوى ﴿
 ن املسارني الذين ام فيها؟ومَ 

من خيالفوا  فالنفس فقول  ألن النفس إكا سيطرت ال يستطيعوا اجلوار  والقلب والرو  
 . أل كن إمسعي فتسمع  فالبد انا خمالفة النفس  وفقول لفتنظر للعني منظري

ال يستطيع واذا جهاد رديد  للسالكني  فبارك وفعاىلواذا مول جهاد يف طريق هللا 
 :اإلنسان من يسلكه مبفرده  لقول هللا فعاىل

 (.النجم16) ﴾ َفال ت  زَكُّوا َأنْ ف َسك ْم ه َو َأْعَلم  ِبَِن ات ََّقى ﴿
ويزريكم فهو : فمن الذي سي زري؟ ربنا قالفلن فستطيع  ك بنفسإتاك من ف زري نفسك 

بعد فزرية نفسه  لكنك لن فسطيع ألن   مو من يقيمه مقامه صلى هللا عليه وسلَّمالذي ي زري 
رجك ملن خي  وحظوظ النفس معظم  فأنت حمتاج  وى النفس صعب  ورهوات النفس مصعب ا

 .من اذه املتااات حىت فنتهي نفسك
 :تا رب مها مريد من مفقرب إليك  فماكا مفعل؟ قال: زيد البسطامي يقولسيدي مبو الي

 [.وفعاىلتا ماب يزيد م فرك نفسك ]
 :وسيدها مْحد إبن عطاء هللا السكندري قال

  [.مكتوٌب على ابب حضرة القدوس  ال يدخله مرابب النفوس]
 :قال له مصداب النفوس ليس هلم يف اذه السكة  من رانت نفيه معه ودخل اجلنة 

َها َمْذء وًما َمْدح ورًا ﴿  (.األعراف28) ﴾ اْخر ْج ِمن ْ
فالبد من جهاد النفس يف البداية  وجهاد النفس مباكا يكون؟ أبننا ال وران داخل اجلنة  

  :لنصدها نستمع
 من حيث ال يدري من السم يف الدسم     نَّت لذَّة للمرء قافلة ـــــــــــــــــــــــــرم حس

سيِ   اخلبري ن لك األمر وي هيأ لك منك ماري صح  ومنت ال فدري  فمن كا الذي يعرف؟ ُت 
فقطعك عن هللا  جبٌ ه رلها ح    ففيها ررب وفيها زاو واذال اذا من اوى النفس: يقول لك
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 .سبدانه وفعاىل
 ـ فريد الدوا فالبد [فالذي معه اهلوى فليس له دوا]ومما الغالم الذي نريد قتله واو اهلوى  

 :من خترج من احلظ والنفس واهلوى
فَِإنَّ اجْلَنََّة ـ واذان اإلثنان ـ ( 42) َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َونَ َهى الن َّْفَس َعِن اَْلََوى ﴿

 (.النازعات42) ﴾ ِهَي اْلَمْأَوى
جتااد نفسك وجتعل إرادة احلبيب األعظم اي املسيطرة عليك  وليس إرادة بعد من 

مبدا  مع رسول هللا  ال ُتب إال ما حيبه هللا  وال  يكون لك اوى  ال وفقتل اواك يعين النفس  
  فبدم صلى هللا عليه وسلَّمففعل إال ما ي رضي هللا  وال فقتدي إال بسيدها وموالها رسول هللا 

 :يف قلبك  فقيم جدار التقوىبذلك فقيم جدار التقوى 
َيانَه  َعَلى ﴿ َيانَه  َعَلى َشَفا  تَ ْقَوى ِمَن هللاِ  َأَفَمْن َأسََّس ب  ن ْ ٌر َأْم َمْن َأسََّس ب  ن ْ َوِرْضَواٍن َخي ْ

 (.التوبة226) ﴾ ج ر ٍف َهاٍر فَانْ َهاَر ِبِه يف اَنِر َجَهنَّمَ 
 .هار جهنم والعياك ابهلل يف

 .سبدانه وفعاىلفهذه مراحل السري إىل هللا 
  ال عليه  ودوام الثناء عليه  ولذة النظر إليهمن يرزقنا ح سن اإلقب فبارك وفعاىلنسأل هللا 

      .ومن جيعلنا من عباده الذاررين الشاررين الفاررين احلاضرين بني يديه يف رل وقٍت وحني
 موصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسل

 


