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 ىـ 0301ربيع اآلخر  01موافق  8/2/2102اإلثنين  
 ـ إسنا ـ القرايا ساويةـ الم سهرة ـ ديوان العقايلةالس در 

 (مراحل التعليم اإللهي)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم:

كرمو وعطاؤه لنا وألحبابو وأوليائو بغير حدود، واسع الفضل والجود،   الحمد هلل الذي
وسر الوصول لكل فرٍد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد مصدر الكرم والجود، 

 ، كنز الشهود ورمز الوجود والذي جمع فيو مواله في قولو:لمعبودإلى الواحد ا
 البروج(.0) "َوَشاِىٍد َوَمْشُهودٍ "

صلى اهلل عليو وعلى آلو الركَّع السجود، وأصحابو الذين ُيحشرون بين يدون يوم 
القيامة وفود، وكل من تبعهم على ىذا الهدي وىذا النور إلى يوم الورود، واجعلنا من 

 في زمرة المقربين منهم يا حي يا قيوم يا فرد ياصمد يا واحد يا أحد.طليعتو و 
 أيها األحبة:

ن، بعد أن ننهي الدراسة التي أقامنا فيها في الدنيا رب نحن كلنا إلى اهلل مسافري
لجميع األمة ـ عندنا أربع العالمين، وكل واحد منا يخرج من ىنا بشهادة، والمراحل العامة 

 ية:مراحل تعليمية إله
 مرحلة اإلسالم ـ ومرحلة اإليمان ـ ومرحلة اإلحسان ـ ومرحلة اإليقان.

وبعد ذلك الجماعة أىل الدراسات الُعليا، منهم من يحصل على دكتوراه في مقام 
 مقام اللدنية، وىذه مقامات خاصة ألىل الخصوصية،ي العندية، أو في مقام المعية، أو ف

حتى ال يكون ألحٍد لجميع أفراد األمة المحمدية،  لكن كل ىذه األدوار واألطوار مفتوحة
 منا عذٌر.

ما شهادتك؟ أنت تريد أن تأخذ شهادة بأنك مسلم صحيح : سألفيُ  من ىنايخرج 
وفق التقرير الهندسي الذي خطَّطو وذكره  اً وتؤسس بنيان تبني بناءً أن اإلسالم، فالبد 

 .الحبيب المصطفى عليو أفضل الصالة وأتم السالم
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الذي عينو ربو وأعطاه  إلسالم بنيان؟ الذي قال ىذا الكالم المهندس العظيملوىل  
 ماذا قال؟شهادة تقدير بأنو بالمؤمنين رؤف رحيم، 

سالم، بل اإلسالم يُبنى عليهم، حتى تنتبهوا، يعني ىؤالء ليسوا باإل)بُني اإلسالم ـ 
الخمس،  ليو اإلسالم ىذهتؤسِّس عاألساس الذي قالوا: أن ىؤالء ىم اإلسالم، قال: ال ـ 

 وأنتم طبعاً تحفظون الحديث:
خمس ىي القواعد وىي ما أساسو؟ : و )بُني اإلسالم على خمس على أي شيئ؟ 

األرض التي يصُلح بها المرء لمواجهة حضرة عالم الغيوب، فالبد  األرض، أرض القلوب،
 أن يؤسس فيها البنيان:

َيانَُو َعَلى تـَقْ " َيانَُو َعَلى َشَفا  َوى ِمَن اهللِ َأَفَمْن َأسََّس بـُنـْ ٌر َأْم َمْن َأسََّس بـُنـْ َوِرْضَواٍن َخيـْ
َهاَر ِبِو ِفي نَاِر َجَهنَّمَ   التوبة(.011) "ُجُرٍف َىاٍر فَانـْ

 فأنت تؤسس بنيانك في قلبك على ماذا؟ على ىذه القواعد:
دخل اهلل ل ال اهلل ـ ولم يقل: قول، فلو قال: قول ال إلو إال)شهادة أن ال إلو إ

ن المنافقين كانوا يقولون: ال إلو إال اهلل، لكن ىنا قال: شهادة، ألالمنافقون فيها، 
أحٌد يستطيع أن يشهد ذات اهلل جل وسمع بُأذنيو، وىل   والشاىد البد وأن يرى بعينيو

 في عاله؟
آثار قدرتو، وغرائب عظمتو، وأنت تفسك ال ـ فهذا مجال ُمحال، فماذا نشهد إذن؟ 

 ملوء بغرائب قدرتو عز وجل:م
ُفِسُكْم َأَفال تـُْبِصُرونَ "  الذاريات(.20) "َوِفي َأنـْ

يريد أن ترى قدرة اهلل البديعة فيك، ولذلك الطريق الذي  بنفسك ولو بقليلتأمل 
والتدبر حزبو، التفكر  صلى اهلل عليو وسلَّميق طريق األحبة محمٌد إلى منازل الصدِّ يأخذه 

كن البد لال يمشي اإلنسان غافاًل ومثلو مثل غيره من الكائنات، ق، في نفسو وفي اآلفا
 أن يُفكِّر:

 سبأ(.32" )َمثْـَنى َوفـَُراَدى ثُمَّ تـَتَـَفكَُّروا َأْن تـَُقوُموا هللِ "
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 فأول شيٍئ ىنا الفكر، الفكر في آالء اهلل ومصنوعات اهلل وقدرة اهلل جل في عاله، 
 عبد مواله كأنو يشهده عز وجل ويراه.فهذه التي نؤدِّي بالمرء إلى أنو ي

 فيقرأ الوجو الثاني من القراءة:
قراءة ُأخرى، يرى اهلل عز وجل في  وىي  أفال تراه فيك؟ـ  ويانفسكم أفال تبصرون يوف

 رى اهلل عز وجل في كل شيٍئ حولو:في داخلو، ويكل شيٍئ 
 تغيب المباني والمعاني سواطع    وإن نظرت عيني إلى كائنٍ 

 وأن تكون شهادة: فالبد
 َشِهَد اهلل َأنَُّو ال ِإَلَو ِإال ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإال ُىَو اْلَعزِيزُ "

 ىود(.08) "اْلَحِكيمُ 
بنيانو على ىذا األساس يشهد قدرة اهلل وإبداع ُصنع اهلل في نفسو في كل ما  فإذا بنى

يناه، فيمأل اهلل قلبو بالخشية والخوف والوجل والمراقبة لحضرة اهلل جل في ععليو تقع 
 عاله.

وليست كالصالة التي صلة، يريد أن يواصلو، فيصلو بالصالة فتكون الصالة ىنا 
 نؤديها عادة، ال بصالٍة عبادة.
إلى سواه، فيتعلم الصيام عما يريد أن تكون حوائجو كلها منو عز وجل وال يُمد يده 

 حضرة اهلل وال ال مواله وال يخاطب إالة ال ينادي إحتى يدخل في مقام الصمديسوى اهلل، 
ويُلقي هلل، وحتى إذا خاطب القلب، فإنما يرى أن الذي ُيحرك القلوب، يمد األيدي إال 

 أألعضاء للعطاء ىو اهلل عز وجل.ويُهيئ  على األلسن الكالم،
واإلسالم في حقيقتو إسالم الوجو هلل عز فمقام اإلسالم يحتاج أن نبني اإلسالم، 
 وجل.

د أن يرتقي كما قلنا في المسجد اليوم، ويريد أن يكون من المؤمنين فمن يُر 
لهم فالبد أن يعرفهم ويحصِّ الصادقين، فمواد الدراسة التي عليو تسعة وسبعين مادة، 

 :فقد قال الكالم؟ الخبير القرآني الرباني وبعمل بهم، من الذي قال ىذا
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بضٌع وسبعون شعبة ـ والبضع يعني كذا وسبعين، والبضع من ثالثة إلى تسعة )اإليمان  
 إماطة األذى عن الطريق(. أدناىاو ـ أعالىا ال إلو إال اهلل، 

حتى يكون   وُيطبقها عملياً وأن يعرف ُشعب اإليمان ىذه كلها، ويدرسها نظرياً البد 
 كالرجل الذي قال لو رسول اهلل:

قال: أصبحُت مؤمناً حقاً، قال: إن لكل قوٍل حقيقة، فما ؟ يا حارثة كيف أصبحتَ )
وىنا إمتحان شفوي ألن فيها إمتحان، وىذا اإلمتحان الشفوي بينو وبين  حقيقة إيمانك؟

 عزفت نفسي عن الدنيا ـ وىذا أول شيئ وىو الزىد، وبعد الزىد ـقال: فـ  رسول اهلل
وكأني  وكأني أرى أىل الجنة وىم يتزاورون فيها،وأصبحُت فأسهرُت ليلي وأظمأُت نهاري 

 (.ن فيها، وكأني أرى عرش ربي بارزاأرى النار وىم يتعاوون ويصطرخو 
ني ولكن قال: كأني، لماذا؟ تي بالكاف فلم يقل: أوالرجل من شدة أدبو أ ما ىذا؟

قل: أصبحُت مع حضرة اهلل عز وجل، ولم ي اً وأدب صلى اهلل عليو وسلَّم مع رسول اهلل اً أدب
، فمن يصل إلى ىذا المقام الُمكمَّل باألدب اإللهي أرى أىل الجنة، ولكن قال: كأني

 ،أىل الجنة وىم يتزاورن فيها ولكن يقول: كأني أرى دي، مع أنو يرىواألدب المحم
فهو يرى ولم أتي بالكاف؟ أدباً مع وكأني أىل النار وىم يتعاوون فيها ويصطرخون فيها، 

 .لى اهلل عليو وسلَّمصرسول اهلل 
ن، ومن عالمة الصالحين في أي ويرى دائماً كما يرى الصالحون أنو في المقام األدوْ 

 زمان ومكان ماىي؟
نو أنو يهضم نفسو، ال يرى لنفسو ال حااًل وال قااًل وال علماً وال شيئاً، بل يرى نفسو أ

 الصالحين. أقل الناس شأناً، وىي من عالمات
في ىذا ليس لو فهو محجوب بنفسو وبحسِّو عن ربو عز وجل، من يرى نفسو ف

 المقام ال في قليل وال في كثير.
 :عندما قال لو صلى اهلل عليو وسلَّملو  قالف

كأني أرى أىل الجنة وىم يتزاورون فيها، وكأني أرى أىل النار وىم يتعاوون 
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 ربي بارزًا، قال لو: ويصطرخون فيها، وكأني أرى عرش 
 ثم إلتفت لمن حولو وقال لهم: عبٌد نوَّر اهلل باإليمان قلبو(.ـ  لزمعرفت فا

بطوه وال تحسدوه، ألن وغيروا منو، واغ ظروا إلى ىذا الرجل واعملوا مثلوأنأي 
لكن أمور اآلخرة وأمور البقاء فيكون فيها ِغبطة، ألن مور الدنيا الفانية، الحسد على أ

وىي أحوال  فليس فيها شيئ،أتمنى أن أكون مثلو الحسد تمني زوال النعمة، لكن الغبطة 
ا فهذتزول منو النعمة يرضاىا اهلل عز وجل منا ألنني أتمنى أن أكون مثلو، لكن أتمنى أن 

والعياذ باهلل يكون كالمنافقين، وال يتزيا بو إال الشياطين، لكن المؤمنين ليس عندىم ىذه 
 األوصاف:

 الحجر(.31) "ْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقاِبِلينَ َونـََزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِىْم مِ "
 من لحظة اإليمان ما يدخل القلب، وما عالمة صدق اإليمان؟ـ زمن  ذلقد نزعنا من

ال يوجد ال حقد وال حسد وال غل وال ُكره فلجميع خلق اهلل،  حبٌ ىو كل ما فيو أن  
 .ألحٍد من خلق اهلل أبداً 

 ب اإليمان: ال إلو إال اهلل، وأدناىا: إماطة األذى عن الطريق(.أي أعلى ُشعـ فأعالىا 
رضوان  شعب اإليمان ىذه جمعها لنا شيخنا الشيخ محمد على سالمةأن والحقيقة 

ألنو كتاب  "ُشعب اإليمان"سمو إ في كتابٍ  اهلل تبارك وتعالى عليو بأسلوٍب مبسٍط ولطيف
لكي تكون من أىل اإليمان تطبقها عملياً البد أن تعرفها نظريًا و ف ،فيو ُشعب اإليمان

 اهلل عز وجل.الكامل عند 
يعني أنا في منزلي وأمامي طريق ال أسبب وما أدناىا؟ قال: إماطة األذى عن الطريق، 

للسلم فال و خمس درجات أربع درجات أ عليهم وأبني ال أضيِّقوفأذًى في ىذا الطريق، 
يكون في ملكي وليس يق، أريد أنأخرج بسلم اإلياب في الطر ال يستطيع الناس الذىاب و 

 في ملك الطريق.
وال أضع فيو أشياء تجعلهم ال يستطيعون المرور، وكل يوم أرش الماء في الطريق أمام 

يا  اً بيتي فيكون وحلة من الطين، فيسألوني: أقول لهم: أنا أرش، وىل الرش لتجعلو طين
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، وتجد من ن ترش إجعلو خفيف لتسهِّل على المارة السير في الطريقفلو أحببت أ أخي؟ 
 أو غيره، فهذا يا إخوانا أذًى للمسلمين المسلمات. اً مكسَّر  اً و زجاجاً أع شوكضي

أيذاء للمسلمين في ىذا الزمان تضييق الشوارع مع ىذا العصر الذي يستلزم وأكبر 
البلد أننا نحتاج إلدخال السيارة في السعة، فالمفروض في كل بلد نعرِّف كل واحد في 

ا كيف تمر؟ فهذضيقها،  شدة لكن ىناك شوارع ال تمرر سيارة من الشارع لتحمل مريض، 
وحاربو أمير  و القرآننظام الحرص الذي حاربولكنو  ليس نظام اإلسالم وال المسلمين،

 .األنبياء والمرسلين
 شوكاً في الطريقشي ووجدت ، حتى ولو أنا ماأن نحافظ عليو كلنافالبد للشارع 

 يعني ُأزيل األذى عن الطريق.ألميط األذى عن الطريق ـ وأميط ، جانباً وأضعو أحركو 
ًا بكنسو وأقف حتى يكنسوه، أكلف أحدأو رأيت بعض الزجاج المكسور في الطريق 

في مكاٍن أمين حتى ال يتعرض الذاىبين واآليبين والسيارات والموتسكالت  ويضعوه
 ذا الطريق.لعثرات ى

يميط األذى عن الطريق، وىذا كان من شيمة رسول اهلل وصحبو  فالمسلم يا إخوانا
دور اليهود  تكان اليهود ساكنين في المدينة، فكانو الكرام، عندما ىاجروا للمدينة 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال قد غير ممهدة وال نظيفة، فرائحتها قذرة، وشوارعهم 
 ورشُّوىا وبخروىا(. وت اليهود أكنسوىا)ال تجعلوا بيوتكم كبي

أكنسوىا ورشوىا وإجعلوا فيها بخور لتكون رائحتها طيبة، فمشى المسلمون على 
 ذي علم أوروبا النظافة؟ اإلسالم.العمل، ولذلك من الىذا 

ىناك في أوروبا يتباىوا بعدم النظافة، دخل اإلسالم األندلس كان الناس عندما ف
 في، ندىم أعلى في القدر والمقامفيكون ع يستحم، نوات اليمكث عشر سفمنهم من 

 عن اآلخر. فهذا أعلى في القدر لم يستحم الكنيسة من يمكث خمسة وعشرين سنة
ليستحم من ليس عنده  جاء اإلسالم قال: ال ـ البد من عمل حمامات في الشوارع

د من غسل في بيتو فيذىب للحمام، والبد من اإلغتسال كل يوم جمعة، والبحمام 
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أن يكون كما قال نبي والبد من الطيب، والبد من المالبس الرائعة، والبد األسنان،  
 اإلسالم:

 )بُني اإلسالم على النظافة(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال 

 .)إن اهلل جميل يحب الجمال(
 ي:نأخذ لها ملحظ آخر إشار و 

عز وجل، كما نُزيل األذى عن ىذا الطريق، إماطة األذى عن الطريق وىو طريق اهلل 
 عن الطريق إلى اهلل، كيف؟نزيل األذى 

مروشين المتدروشين و الة عنجنِّبهم، والجماالجماعة أصحاب المصالح والمنافع 
من ، وىم بكامل قواىم العقلية، ويشعرون بكل ما يجري وأفعالهم ُتشين إلى اإلسالم

فلو ُاخذَت فليس عليك م: ىذا ليس اإلسالم، فنقول لهحولهم في حياتهم الدنيوية، 
 شيٌئ، ألنو:

 وجب[. أسقط ما ا أخذ ما وىب،]إذ
 وما معنى الجذب؟

حضرة ب فحقيقة الجذب: جذب القلوب يعني تعلق القلوب الجذب يعني التعلق،
وليس  اً عالم الغيوب عز وجل، فهل يظهر على الجسم شيئ؟ يظهر إذا كان اإلنسان ضعيف

 وده إلى اهلل عز وجل، لماذا؟ قالوا:لو شيٌخ يق
 من ملكو حالو[. الرجل من ملك حالو، وليس برجلٍ ]

تريد أن  أحياناً يصرخ واحد، لماذا تصرخ؟ ىل تريد أن ُتسمعنا أم تريد أن ُتسمعو،
أو ُتسمعنا نحن فتكون ُشهرة أو ُسمعو وال شيئ غير ذلك ألننا ليس معنا شيٌئ نعطيو لك، 

 جعل ىذا الصراخ في نفسك:فاو تريد أن ُتسمع
 "َواذُْكْر رَبََّك ِفي نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواالَصالِ "

 األعراف(.212)



8 

من ُكمَّل ، والجنيد كان رضي اهلل عنومن المريدين كان مع سيدي الجنيد واحد  
إيقافو  فيحاولونحالة ولٌو فظلَّ يقول: اهلل اهلل اهلل، المرشدين، مكث يذكر اهلل، فحدث لو 

تذكر اهلل هلل فالُتسمعنا، وإن كنت تذكر وقال لو: إن كنت  لشيخا ، فذىب إليوفال يقف
 نفس. تذكر اهلل فهذه شهوةلُيقال عنك أنك 

بينك وبين موالك؟ وىو مطلع عليك لماذا تريد أن ُتسمعنا؟ أفال جعلت ما بداخلك 
كلها ولم   ه المنح اإللهيةوبيد و من بيده العطاء وبيده اإلجتباء وبيده اإلصطفاءويراك وى

 .صلى اهلل عليو وسلَّميجعل ذاك ألحٍد إال إلمام الرسل واألنبياء 
، فمنهم من اتخذ الطريق ُكثٌر في زمانناوىم  ىؤالء القوم ىم من أساءوا لطريق اهلل 

 .ناس ألنهم لبسوا مالبس العزِّة اإليمانيةوسيلة للتسول، مع أن أىل الطريق أعزُّ ال
 حاجايتو، وأىل الطريق ليسوا كذلك.الطريق وسيلة للحصول على تخذ ومنهم من ا

وغيره وغيره،  ومنهم من اتخذ الطريق لإلكتساب ليكون عنده عقارات وعمارات
ائب ىذه ، والبلد التي يزورىا نويفرض جبية أو جباية على المريدين والمحبين في كل بلد

 إليو ليعطيو لو.ويعطيو لو، أو يجمعو بعد الزيارة ويذىب البلد يجمع لو ما يستطيع 
اهلل عز وجل، فالصادقين يقول  عمبدأ الصالحين الصادقين موىذا ليس طريق اهلل وال 

 :رضي اهلل عنوفيهم اإلمام أبو الحسن الشاذلي 
 ]نحن قوٌم ال نطلب وال نرُد[.

أحد بشيٍئ فيكون قد وكَّلنا أتى وإذا د ألنو أغنانا بغناه، ال نطلب شيئاً من أح
للمحتاج لهذه الحاجة، وليس ألننا محتاجينها،ال ولكن ىو تفويض وتوكيل منو  لنوصلها
 ومن كرمو ومن جوده عز وجل. للمحتاج إليها، لكن اهلل عز وجل أغنانا من فضلولنوصلها 
لوا الجوزة ذكر يستريحوا شوية ويشغَّ ، وبعد الويجلسون يذكرون الطريق وامن سلكوم

 ىل ىذا الكالم ينفع لذكر اهلل عز وجل؟ تعرفونو ـ ومتطلبات الجوزة وما
 ىل ينفع للصادقين مع اهلل سبحانو وتعالى؟

أو يذكرون ويقولون نحن ُأخوة والنساء مع الرجال في حلقة الذكر، ىل يصِّح ىذا 
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 الكالم؟ وىل شريعة اهلل توافق على ذلك؟ 
 الشريعة:البد أن يكون عندىم و ن قبل أي أمر، يإن المحققين متشرع

 ريعة من يده زلَّ وضلَّ[.]من ترك الش
 .كثيرة موجودة في طريق اهللعقبات  وأمثالها لها امثأالبد من الشريعة المطهرة، و 

تضحك عليو نفسو وىو موجود معنا أيضاً ـ وأنا  ى الصالحينكثير من المنتسبين إلو 
من حولو ويدعي أنو وليٌّ وأنو لو كرامات مبذلك ـ تضحك عليو نفسو فيجمع شوية  أعترف

 وأن لو وصٌل بالحبيب، ويكذب في ىذه اإلدعاءات، ما اسم ىذا يا إخوانا؟
ليس معو شيٌئ ، و تبِّعوهييظنون أنو صادق فلناس من حولو إسمو قاطع طريق، ألن ا

مناىج السويِّة، فيكون السبب في قطعهم عن فيحجبهم عن الحقيقة، ويباعد بينهم وبين ال
 عن الطريق، كيف؟اهلل عز وجل، فنحن محتاجين كلنا أن نزيل األذى 

ول من يستجيب لنداء ، وأأول من يستمسك بشرع اهلل يكون نحن في كل أحوالنا
، ولفٍظ واضحٍ    اهلل في الصالة، وأول من يسارع إلى ذكر اهلل عز وجل بلساٍن تقيٍّ نقيٍّ

، وال يُدخل في الذكر ما يُعكِّر صفوه من اآلالت الموسيقية، ألنو ال ينبغي أن كام ٍل زكيٍّ
الشيطان، فكيف  وقد سمَّاىا حضرة النبي مزمارذكر ىذه المزامير الشيطانية، اليصاحب 

 مزمار الشيطان؟ ال يجوز ذلك. يكون مع ذكر اهلل
على الطريق القويم،  لك، لكن األفضل ىو البعد عن ذلك لنكونالُبعد أباح ذ

صلى اهلل عليو والمنهج المستقيم الذي علمنا إياه النبي الرؤف الرحيم سيدنا محمد 
 .وسلَّم

علمونا ساداتنا الكرام النظام التام في أي طاعة نقوم بها للملك العالم، فنذكر اهلل فال 
 لقيام من الركوع،يهتز كل واحد كما يريد، ال ـ ولكن نكون كلنا في حركة واحدة كالركوع وا

كذا والثالث بكذا واآلخر يهتز بذا يهتز ىولكن  فتكون حركة تشبو حركات الصالة ىكذا،
 لماذا؟ كذا،بيهنز 

يكون صريحاً: أن والقيام من الركوع، والبد للفظ  في حركة واحدة كالركوع كلنا  نكون
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 اهلل. 
ونمسك أيدينا ، اً اضحأو أذكر إسم من أسماء اهلل: حيٌّ قيوٌم غيره، فيكون اإلسم و 

كيف؟ عن طريق اللمس وىي خصوصية في أيدي بعضنا ليسري النور اإللهي فينا كلنا،  
 تنتقل فينا كلنا بواسطة ىذا اللمس.إلهية، األيدي في أيدي بعض، فحرارة النور اإللهي 

يذكر اهلل وىو جالس ليدخل  معنا وأيضاً  طيع أن يذكر وىو واقف يجلسفإن لم يس
 :في قول اهلل

 آل عمران(.010" )َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهمْ "
يتحرى األعمال الشرعية في كل حياتو، يتحرى األلفاظ التي تُرضي اهلل في كل  

وىل  فال تؤاخذوه، ويقول عليو الناس: إنو مجذوبٌ كلماتو، ال ُيخرج ألفاظاً جارحة 
كالحبيب   يوجد مجذوبٌ ىل ىل ينفع ذلك؟  المجذوب ينطق بكالٍم فيو عيوب؟

 حاشا هلل.ـ ل خرج منو كلمة كذا أو كذا؟ ال المحبوب؟ ى
كيف يدَّعي الجذب ويقول العيب؟ ال يصِّح أن يخرج من لسانو العيب أبدًا، ألن 

 لمن انتسب إليو أو ألىل الطريق أجمعين. لمن؟ـ ىذا ُيسيئ 
 يعاً من أىل التحقيق.فالبد أن نُميط األذى عن الطريق لنكون جم

وأن يمأل أفئدتنا  ،وأن يربط بحبو على قلوبنانسأل اهلل عز وجل أن ُيصلح أحوالنا 
ن الجفا من بيننا، وأن ينزع وأن يرزقنا الحب في بعضنا وأبحبو وحب حبيب ونبينا، 

ين مرة الصالحة في الدنيا ومن الذمن الزُ  يجعلنا متآلفين متكاتفين متعاونين، وأن يجعلنا
 .يوم الدين الجنة زمراً يدخلون 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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