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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميراث الصالحين ألحبابهم

احلمد هلل على ُىداه، والصالة والسالـ على  - ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
يـو سيدنا حممد حبيب اهلل ومصطفاه، وآلو وورثتو والقائمُت بدعوتو إىل 

 ك وفضلك وجودؾ يا أرحم الراْحُت.الدين، وعلينا معهم أمجعُت دبن  
 قسموف يف األمر العاـ إىل قسمُت.أحباب الصاحلُت ين

 أحباب الصالحين
أحواؿ وحيبوف  ،القسم األوؿ: احملبُت، وىم الذين حيبوف الصاحلُت

وحيبوف َت الصاحلُت، وحيبوف زيارة الصاحلُت، الصاحلُت، وحيبوف مساع سِ 
نة، ولكنهم على الكالـ ادلروي عن الصاحلُت، وىؤالء ليسوا على درجة ىي  

 رضي اهلل تبارؾ وتعاىليقوؿ فيها سيدي أبو اليزيد البسطامي درجة عالية 
يعٍت  -من أحبَّ مساع ىذه العلـو فهو من أولياء اهلل، ومن ذبمَّل هبا : عنو

 .قليلفهو من الُكمَّل، والكمَّل  -من يتكلم هبا 
، وحيب ىؤالء األقواـ،  يف  فهويعٍت كوف اإلنساف حيب ىذه العلـو

َوالَِّذيَن َآَمُنوا "  دخل يف الصاحلُت:و ، تبارؾ وتعاىلمنزلٍة عظيمة عند اهلل 
دخل يف العنكبوت( 9)" َوَعِمُلوا الصَّاحلَِاِت لَُنْدِخَلنػَُّهْم يف الصَّاحِلَُِت 

 ف شاء اهلل.الصاحلُت يف الدنيا ويف اآلخرة إ
ومن اقتفى أثرىم ال يتخلوف عنو  ،ف من متسك هبمو وىؤالء الصاحل

حىت كاف الناس ألهنم قوـٌ كراـ السجايا، يف الدنيا وال يف اآلخرة،  طرفة عُت
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يعٍت من لـز أعتاب (( من الـز األعتاب ما خاب: ))وإىل وقتنا يقولوف
 .الصاحلُت ال خييب أبداً 

يفهم الناس، األعتاب ادلوصلة لألضرحة، واألعتاب ليس معناىا كما 
 ،ولكن ىي اجملالس اليت توصل إىل أحواؿ ىؤالء الرجاؿ، واليت فيها هنجهم

فهذه عليهم،  تبارؾ وتعاىلوفيها أورادىم، وفيها فتح اهلل  ،وفيها علومهم
نية اليت توصل إىل ادلراقي العلية اليت هبا يناؿ اإلنساف أف ىي األعتاب النورا

 الصاحلُت. يكوف مع
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفهذا يكفيو شرفاً وفخراً قولو 

 1{ ُزْمَرِِتِمْ  يف  اللَّوُ  َحَشَرهُ  قَػْوًما َأَحبَّ  َمنْ  }

سيدنا رسوؿ اهلل ىذا احلديث  ذكرا دلَّ فماذا نريد أحسن من ذلك؟!! و 
كثَت من الصحب الكراـ: حنن حنب الرسوؿ، وحنب أبو بكر، وحنب قاؿ  

 الصحابة األجالء، فيا ربنا أكرمنا هبم وأدخلنا يف ُزمرِتم. عمر، وحنب
وصحبو  ،فنحن كلنا حنب رسوؿ اهلل ،وحنن كلنا ُنكرر ىذا القوؿ

 ادلباركُت، واأل
ُ
 كرمُت إىل يـو الدين.ولياء والصاحلُت ادل

يشفعوف لو عند اهلل، فلو حىت وقع يف ىفوة أو وقع يف ذنب فهؤالء س
يا ربنا عوف أُكفَّ الضراعة إىل اهلل وكأهنم يقولوف: واستغاث هبم، فإهنم يرف

اعُف عنو وساحمو وال تؤاخذه هبذا الذنب، وال تعاقبو هبذا الوزر، من أجلنا 
 ذلم. تبارؾ وتعاىلويستجيب اهلل 

وكاف  ،، كاف لو تلميذرضي اهلل تبارؾ وتعاىل عنوُروي أف اإلماـ اجلُنيد 
نفسو بشهوة حىت أنو أنزؿ وىو يف  ثتوالصالة حدَّ أثناء وىو يف  ،ُيصلي

                                                           
 معجم الطبراني عن أبي قرصافة رضي اهلل عنه 0
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، ودلا استيقظ من النـو فإذا وجهو ، فخرج من الصالة وناـ!!الصالة
رضي اهلل يذىب إىل اإلماـ اجلنيد ُمسَود!! من ُجـر الذنب الذي فعلو، ف

يوخبو توبيخًا شديداً، ألف الصاحلُت يأخذوف ادلريدين  لكن الفيعاتبو، و  عنو
، فليس عندىم سبحانو وتعاىلمنواؿ رب العادلُت باألخذ اذلُت اللُت على 

اللُت، ألهنم يعرفوف أف البشرية لو و الزجر وال التهديد وإمنا بادلالطفة 
ربكمت يف اإلنساف إف مل تتدراكو عناية الرْحن فمصَته الوقوع يف الذنب 

من أجل ذلك  سبحانو وتعاىل، واهلل تبارؾ وتعاىلأو اخلسراف والعياذ باهلل 
 نفسو الغفور الرحيم التواب الكرمي.مسَّى 

آدـ عليو وعلى نبينا أفضل الصالة أف يف بعض األثر حىت أنو يُروى 
ستغاث بربو وقاؿ: يا رب أال عصمتٍت من اوأمت السالـ دلا وقع يف الذنب، 

مسيُت نفسي  مَ بنيك فلِ  اؿ اهلل: يا آدـ إذا عصمتك وعصمتالذنب؟ فق
 !!.بالتواب والغفار والعفو؟

ذلك ألنو بولكن اهلل مسَّى نفسو  !ودلن أتوب؟ !؟وودلن أعف !ن أغفر؟دل
وال يؤجل وال  ،اهلل فوراً يعلم أننا سنقع يف ذلك، ادلهم أف يرجع ادلرء إىل 

 وأرضاه: رضي اهلل عنويقوؿ إمامنا أبو العزائم ُيسو ؼ، 
 قًتابامسعوا فالذنب سرُّ اال

 
 من ىو ادلعلـو ىف حلٍّ غياب

 الذنب القلوب بوقعويِكسر  
 

 كسره قُرٌب إىل نور الكتاب
ت بَّ معصية أورثرُ )) :رضي اهلل عنووىي اليت قاؿ فيها ابن عطاء اهلل  

الذنب جيعل اإلنساف (( أورثت عزًا واستكبارا ُذاًل وانكساراً، خٌَت من طاعة
يحجبو من مرض الكرب، فوضيع القيمة، وليس جليل الشأف،  يشعر بأنو
وجيعلو يعلم قيمتو وحقيقتو، فَتجع إىل ربو تائبًا منيباً،  ،الفخرومن رداء 
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ِإفَّ اهلل حيُِبُّ التػَّوَّاِبَُت َوحيُِبُّ اْلُمَتَطه رِيَن "  وىذا ما حُيبو اهلل وقاؿ فيو يف قرآنو:
 البقرة(.222)" 

ركعتُت واستغاث دبواله، فإذا هبذا  رضي اهلل عنواجلنيد فصلَّى اإلماـ 
رضي اهلل ب عنو سواد وجهو، ويرجع إىل بياضو وحالتو، فقاؿ لو الرجل يذى

وتشفعُت فيك سبعُت مرة، حىت تاب  سبحانو وتعاىلاهلل بستغثُت : اعنو
 .عليك ومل يؤاخذؾ هبذا الذنب، وكشف عنك ىذا األمر

وىذا الكالـ لو تصفحنا سَت الصاحلُت جنده كثٌَت جدًا ال يعد وال 
حيد، ألف اهلل جعل ذلم خاطرًا عنده، فإذا سألوه أعطاىم، وإذا دعوه 

وىم ال يطلبوف من اهلل  ،من األمور أمرأجاهبم، وإذا طلبوا منو لباىم يف أي 
أف  ارؾ وتعاىلتبنسأؿ اهلل ٌع وفيو رفعٌة إلخواهنم وأحباهبم، إال ما فيو نف

 نكوف منهم أمجعُت.
 السالكون والمريدون

 القسم الثاين: السالكُت
وال حصره من األلطاؼ اإلذلية والعناية  ف ذلم ما ال نستطيع ذكرهو احملب

الربانية، لكن ال يرثوف من أحواؿ الصاحلُت إال بقدر قليل، من الذي يرث 
الذين ديشوف على منواذلم، السالكُت اؿ الصاحلُت؟ وفتوحات ادلقربُت؟ أحو 

وُيالزموا أورادىم، فمن ديشي على ىذا ادلنهاج نسميو  ،ويتبعوا ىديهم
سبحانو شى يف الطري  ادلوصل إىل مرضاة اهلل ديىو الذي يعٍت سالك، 
 .وتعاىل

ة النيب، ويريد القرب من حضر  ،ألنو يريد الفضل العلي ،أو نسميو مريد
 .جوار الصاحلُت واألبرار وادلتقُت علية يف ويريد أف يكوف ذا مكانة
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تدعوه إىل سلوؾ ىذا ادلنهج وىذا الطري  الذي جاء بو لو مهٌة عليو 
صلى اهلل ة رسوؿ اهلل نَّ جاءوا بو من كتاب اهلل، ومن سُ  والذينالصاحلُت، 
 .عليو وسلَّم

 سر الوصول
 ،نيبُّ اخلتاـ صلى اهلل عليو وسلَّمدلا كاف نبينا  سبحانو وتعاىللكن اهلل 
من الرجاؿ يُلهمو الدواء النافع ألىل ىذا  عصر رجل فإنو جعل لكل

لو  إخواننا ادلغاربة بارؾ اهلل فيو: )العصر، ولذلك أعجبتٍت كلمة قاذلا أحد 
ىل وْ نتفاع يف طري  الًتبية يتمُّ بأصحاب األضرحة األموات، لكاف األَ االكاف 

فلماذا أذىب !!(  عليو وسلَّمصلى اهللأف يقف اإلنساف عند رسوؿ اهلل 
لكن ، صلى اهلل عليو وسلَّملرسوؿ اهلل  !! فأنا أذىب مباشرةالف؟و فلفالف أ

، وال يصل إليو وأرضاه قاؿ: )) رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم  اهلل حيٌّ قيـو
وأحياه  وأحياه اهلل بنوره، ،بد أف يكوف حيًا بيننا ال ((واصل إال حبيٍّ قائم

يُػْلِقي الرُّوَح " السجدة( سرُّ احلياة: 9" ) َونَػَفَخ ِفيِو ِمْن ُروِحوِ " اهلل بروحو: 
فأصبح غافر( 15)" ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لِيُػْنِذَر يَػْوـَ التَّالِؽ 

ادين ليأخذ بأمر اهلل بأيدي ادلر  ،وأقامو سيدنا رسوؿ اهلل ،قائمًا أقامو اهلل
صلى اهلل وادلطلوبُت ليوصلهم إىل حضرة اهلل، وإىل مائدة سيدنا رسوؿ اهلل 

 .عليو وسلَّم
نة، ولكن ادلالئمة للزماف ىذا ادلنهج يكوف من القرآف ومن السُ 

وادلالئمة للعصر، واليت هبا وحدىا تنكشف الظلمات عن القلوب، وينمحي 
و أقل لو أخلص وصدؽ أ ن النفوس، ويكوف اإلنساف يف طرفةالطبع عغُت 

 .سبحانو وتعاىليف حضرة ادلليك القدوس 
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ختالؼ أوراد الصاحلُت، أف كل واحد اوىذا سر  ،فجاءونا هبذه األوراد
جاء دبا يناسب أىل عصره، ويناسب أىل زمانو، فنجد أف كثَتًا من منهم 

فنًتكهم على ما ىم عليو،  ،أوراد السابقُتب مستمسكُتادلنتسبُت للصاحلُت 
مذكرة ادلرشدين )منا يف وأرضاه علَّ  رضي اهلل عنوف اإلماـ أبو العزائم أل

 ،ضَّى عنهم، وأثٍت عليهمرَ إذا ذكروا مشاخيهم فتػَ ( وقاؿ لنا: وادلسًتشدين
 !!.ثهم دبا ال يعرفوف يف مشاخيهموحد  

عرفهم ما ال يعرفوف عن ىؤالء ادلشايخ يف طري  اهلل، ويف تربية ادلريدين 
 .سبحانو وتعاىلوالسالكُت إىل اهلل 

لكن البضاعة ادلعتمدة اليت توصل إىل اهلل، ىي اليت اعتمدىا سيدنا 
رسوؿ اهلل، وجعلها يف ىذا العصر ادلنَت، وىي سر احلياة لكل قلب يتصل 

 .صلى اهلل عليو وسلَّمكوف مراداً لرسوؿ اهلل يريد أف ي ،بالعبد الصاحل
 األوراد سر اإلمداد

( من ال ورد لو، ال وارد لود ىي سرُّ اإلمداد، ولذلك قالوا: )ىذه األورا
يعٍت ليس لو وارد من اهلل، إف كاف من الفتح اإلذلي، ومن العلم اإلذلامي، 

بات والعطاءات اذلأنواع ومن النور القدسي، ومن احلكمة الربانية، ومن كل 
الدليل  ىياإلذلية جعل اهلل عز وجل سرىا يف العمل باألوراد، ألف األوراد 

 والربىاف على صدؽ اإلتباع.
وأرضاه،  رضي اهلل عنوفمثاًل أنا أُردد أنٍت من أتباع اإلماـ أيب العزائم 

وحلضرة رسوؿ اهلل  الذي أتقدـ بو حلضرة اهللو ما الدليل على ذلك لكن 
أمشي على  ! أفمن الفتح اإلذلي الذي خصَّو بو مواله؟ اً بليكوف يل نصي

رأينا  ، ولذلك ماسبحانو وتعاىلوعلى منهجو الذي اختاره لو اهلل  ،ُىداه



7 
 

ف على و إخواننا الصادقُت والذين فتح اهلل عليهم الفتح ادلبُت إال وىم حمافظ
 هم يف ىذه احلياة.األعراض اليت تعًتضانت األغراض و مهما ك ،ىذه األوراد

مل أَر أحداً من إخواننا السابقُت ترؾ ورد ختم صالة الُصبح لإلماـ أيب 
مذاكرة أو سفر أو مشغوؿ، يقولوف:  معناعندما كنا نتعلل ونقوؿ: و العزائم، 
حىت لو أردت فاخلتم حىت الظهَتة، وقت واإلماـ أبو العزائم قاؿ  ،ال مانع

أف تستيقظ ال تنسى أف ُتكمل  بعد الفجر فال مانع، ولكن بعدالنـو قلياًل 
عود النفس، والنفس على ما تعتاد فتُ  ،إىل صالة الظهرومعك الوقت الورد، 

 .سبحانو وتعاىلعليو تسَت بك إىل اهلل 
أو حىت  ،وبدأت ترى بعض الرؤيا ادلنامية ،إذا فُتح باٌب من الغيب

احذر أف بعض األسرار القرآنية، أو أُفيض عليك بعض العلـو الوىبية، ف
ىل وصلت للعلـو  !وصلت؟ تقوؿ: أنا قد وصلت، فإىل أي شيء

؟و  ؟ !لفهـو فهذا ىو الوصوؿ، لكن  !أـ وصلت حلضرة النيب وللحي القيـو
 ضحك عليكقد ف إبليس إالرؤيا ادلنامية؟ ؟! وما الفهـو؟! وما العلـوما 

 ويُريها لك.
 الوصول

 صلى اهلل عليو وسلَّملكن الوصوؿ ىو الوصوؿ إىل سيدنا رسوؿ اهلل 
يف اليقظة وال يف ادلناـ، ويف  ساً فَ حبيث يتمتع العبد دبرآه، وال يغيب عنو نػَ 

  صلى اهلل عليو وسلَّمىذه اللحظة يوجهو ويرشده ويُوصيو، ويتوىل الرسوؿ 
 كل أموره بذاتو الشريفة. 

وعلى الصراط  ،طمأف اإلنساف أنو على ادلنهج القوميافيكوف ىنا قد 
قبل ذلك ال ، لكن صلى اهلل عليو وسلَّمادلستقيم، ألنو مع الرءوؼ الرحيم 
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 :رضي اهلل عنووال أقل، يقوؿ إمامنا أبو العزائم  طرفة عُتيطمئن إىل النفس 
)لو  ويقوؿ أيضاً: (س األخَتفَ ال يزاؿ العبد يف جهاد النفس حىت خروج النػَ )

فقد ضل  أنو استغٌت عن اإلخواف طرفة عُت يف طريقي ظن أكمل مريد
 .إىل اإلخواف ليشدُّوا عزديتو، ويشدوا أزره يف حاجةألنو وأضل( 

طلب من اهلل أف يشدَّ أزره بأخيو  موسى وكليم اهلل ،فإذا كاف نيب اهلل
ىذا الطلب من ذي اجلالؿ  وطلب سببيف الطلب  بُتَّ  ىاروف، دلاذا؟

طو( مث حدَّده 29)" َواْجَعْل يل َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي "  :سبحانو وتعاىلواإلكراـ 
( َوَأْشرِْكُو 31اْشُدْد بِِو أَْزرِي )" دلاذا؟  طو(33)" َىاُروَف َأِخي " باالسم: 
 طو(.34-31) " ( َوَنْذُكَرَؾ َكِثَتًا33( َكْي ُنَسب َحَك َكِثَتًا )32يف أَْمرِي )

من الرقي والُعلو يف الدرجات فلن تستطيع أف تذكر  فأنت مهما بلغت
الذين يُعينونك على بلوغ ادلٌت  ،اهلل ذكرًا كثَت إال دبعاونة إخوانك يف اهلل

 .صلى اهلل عليو وسلَّمبربكة أنوار سيدنا رسوؿ اهلل 
يف منعها  بد لو من جهاد النفس ال تبارؾ وتعاىلفالسالك يف طري  اهلل 

وعن غفلتها، عن ادلعاصي وعن الغفلة، وشغلها بطاعة اهلل  ،عن غيها
 .سبحانو وتعاىلواألوراد اليت يُقبل هبا على مواله 

ىي اليت أعطاىا لنا ادلرشد األوراد السريعة يف التوصيل إىل اهلل؟ وما 
 .العصري الذي أكرمنا اهلل بأف نكوف يف زمانو وعصره وأوانو

 أبو العزائم أوراد اإلمام
 أواًل: ختم صالة الُصبح:

ختم صالة الُصبح ورد أساسي ال يستطيع اإلنساف أف يًتكو يومًا من 
من الفجر، وعندما ُأصلي الصبح  واهلل ردبا أكوف ساىراً إىل قريباألياـ، بل 
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ال أستطيع أف أناـ إال إذا أكملُت ختم صالة الُصبح لإلماـ أيب العزائم دلا 
 وجدُت فيو من الفتوحات اإلذلية واألنوار الربانية.

األذكار النبوية اليت تُقاؿ يف  رضي اهلل عنومجع فيو اإلماـ أبو العزائم 
وا كيف ندعأيضًا  منا وعلَّ جاهبا ذلم اهلل، استالصباح، وأدعية أنبياء اهلل اليت 
أُولَِئَك الَِّذيَن " ىنا: اإلنساف ، و نورانية هبية بأدعية ىؤالء األنبياء بطريقة

 األنعاـ(.93" )َىَدى اهلل فَِبُهَداُىُم اقْػَتِدِه 
 ثانياً: قراءة الصلوات: 

ىناؾ صلواٌت عددية، قبل ذلك وقلنا أف وىذه الصلوات كما وضحنا 
واٌت مددية، وصلواٌت شهودية أو عينية، وقلنا أف صلوات اإلماـ أيب وصل

قاذلا وىو يف حالة الشهود حلضرة احلبيب ، ألنو العزائم صلواٌت شهودية
 .صلى اهلل عليو وسلَّمالنورانية 
ي ُخصَّت بو من رب شف لك عن مجاؿ الذات احملمدية الذفتك

وذبعل اإلنساف داخاًل  ،البصَتة الربية، وتزيل الغشاوة عن الفؤاد، وتفتح عُت
" َعَلى َبِصَتٍَة أَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت  ُقْل َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهللِ "  يف قوؿ الرْحن:

 يوسف(.131)
 كنا نقرأىا مرة صباحاً، حنن يف مرحلة السَت والسلوؾ إىل اهللو ولذلك 

، مساءاً، ولكن كنا نًتًلَّ هبا، وال نقرأىا ق ومرة راءة عابرة، ولكن بًتًلُّ
بذاتو  حاضرٌ  صلى اهلل عليو وسلَّمويستحضر اإلنساف عند تالوِتا احلبيب 

 الشريفة وأنواره البهية.
 بركة المداومة

صلى وعندما يستغرؽ اإلنساف هبذه الكيفية، فعندما يناـ يرى احلبيب 



11 
 

مث ُيالطفو ويُؤانسو بالكالـ، مث ديده بعلـو  ،أواًل يف ادلناـ اهلل عليو وسلَّم
اإلذلاـ، مث يكوف بينو وبينو تواصٌل على الدواـ، ادلهم كل ىذه األوراد ربتاج 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمإىل قولو 
 2{ َقلَّ  َوِإفْ  أَْدَوُمَها تَػَعاىَل  اللَّوِ  ِإىَل  اأَلْعَماؿِ  َأَحبُّ  }

ديشي على ىذا ادلنهج قد ف اإلنساف ألسر فالح الصاحلُت ادلداومة، 
ديشي عليو سنة،  وقدالنفس تُثبطو وتكسلو، و ثانية  ويرجع مرةشهراً، 

وليس سنُت ولكنو طالب للفتح، عليو ديشي وقد والنفس أيضًا تكسلو، 
 ىذه األوراد.عن وقف فيتسو يئالفتح، فنفسو تُ  ويأتي فالهلل،  اً طالب

صلى اهلل أعمل هلل، ولسيدنا رسوؿ اهلل  بلأنا ال أعمل للفتح، لكن 
يعبد اهلل  الذيعبادة معلولة، و  فهذهيعبد اهلل للفتح،  الذي، فعليو وسلَّم

ل علـو اإلذلاـ، فهذه يعبد اهلل لُيحص   والذيللكشف، فهذه عبادة معلولة، 
لكن ل الكرامات، فهذه عبادة معلولو، يعبد اهلل ليحص   الذيعبادة معلولة، و 

 عبدنُو لذاتو أفردنُو( اعبد اهلل ألنو أىاًل للعبادة.فاهلل لذاتو: )أعبد ا
أنا ماذا أحتاج؟ ىو أعرؼ يب، وأوىل يب مٍت، يُقيمٍت حيث شاء، فكن 

مراضيو، ليكوف يف حمابو و  سبحانو وتعاىللو حيث شاء، يُقيمك حيث شاء 
طاف أف فظ اهلل، وال تستطيع النفس وال اذلوى وال الشياإلنساف حمفوظًا حب

 .سبحانو وتعاىلإخالص القصد هلل  ءأىم شييلعبوا بو وال يؤثروا فيو، ف
وأرضاه حيكي وىو يف بدايتو،  رضي اهلل عنوسيدي أبو احلسن الشاذيل 

 مسها شاُذلة،اوكاف يتعبد يف غار يف جبل شاُذلة يف تونس بالقرب من بلد 
مرأة من اُت وجدمن األياـ  ويف يـو ،سبع سنُتقضيت يف الغار فيقوؿ: 

                                                           
 صحيح مسلم والترمذي عن عائشة رضي اهلل عنها 4
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سُيفتح  اليـويقوؿ: ىو أىل الكشف متر أماـ الغار الذي كنت فيو، وتقوؿ: 
، فهل تعبد اهلل للفتح أـ هلل هبذا الكالـ وىي  ؟!!عليَّ، غدًا سُيفتح عليَّ

يعبد اهلل من كاف نو  ألقاؿ: فتيقظُت إىل ما انتابٍت وحرمٍت، تريده أف ينتبو، 
يعبد اهلل يعبده  الذيايل وعايل، لكن أجل عطاء، وإف كاف ىذا العطاء غ

 (.اعبدنو لذاتو أفردنو)ف لذاتو:
أو ألي أجٍر، سواٌء يف  لبك يومًا أنك تعبد اهلل ألي أمل،ال خيطر يف ق

وأرضاه يقوؿ لنا يف ذلك:  رضي اهلل عنواإلماـ أبو العزائم ، أواآلخرة، و الدنيا
ال يريد أصحاب العلل، ولكن يريد الذين يُفردوه ( إف موالنا تنزَّه عن علل)

 صلى اهلل عليو وسلم سيدنا رسوؿ اهللقاؿ فيهم بالقصد، وىؤالء الذين 
 يف  اْلُمْستَػْهتَػُروفَ : َقاؿَ  اللَِّو؟ َرُسوؿَ  يَا اْلُمْفرُِدوفَ  َوَما: َقالُوا اْلُمْفرُِدوَف، َسَب َ  }

ُهمْ  الذ ْكرُ  َيَضعُ  اللَِّو، ِذْكرِ   3{ ِخَفاًفا اْلِقَياَمةِ  يَػْوـَ  فَػَيْأتُوفَ  أَثْػَقاذَلُمْ  َعنػْ
 .ُدوفَ اْلُمْفرَ ، ويف رواية أخرى: ُدوفَ اْلُمَفر   ويف رواية:

فنحن مجيعًا نريد أف يكوف لنا نصيٌب من مَتاث الصاحلُت، ومَتاث 
 الصاحلُت ىو الذي يقوؿ فيو سيد األولُت واآلخرين:

َا ِدْرمَهًا َواَل  ِديَناًرا يُػَور ثُوا ملَْ  اأْلَْنِبَياءَ  ِإفَّ  اأْلَنِْبَياِء، َوَرثَةُ  اْلُعَلَماءَ  ِإفَّ }   َورَّثُوا ِإمنَّ
 4َواِفٍر { حِبَظٍّ  َأَخذَ  ِبوِ  َأَخذَ  َفَمنْ  اْلِعْلمَ 

والنور  ،مَتاث الصاحلُت الذي ورثوه من رسوؿ اهلل العلم اإلذلي
أف يكوف لنا نصيٌب فيو، ومىت يكوف لنا ، وحنن نريد الكشف وغَتهو ،الرباين

وطلبًا للتشبو حببيبو  ،طلبًا لرضاء اهللإذا واظبنا على األوراد  نصيٌب فيو؟

                                                           
 جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه 3
 جامع الترمذي وأبي داود عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه 2
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ومصطفاه، وطلبًا للسَت على منهاج العبد ادلوصوؿ الذي سُيوصلنا إىل 
 حضرة اهلل.

دنيوية، وإمنا هبذه الكيفية إذا سرنا على  ، وال ألغراضال لعلة نفسية
 دلنهاج.ىذا ا

جتباهم واصطفاهم، اأن يجعلنا من الذين  سبحانه وتعالىأسأل اهلل 
وجعل لهم قسطاً من األنوار، وغرف لهم فيضاً من العلوم اإللهية 

عهم ظاهرًا وباطناً بحضرة النبي المختار، وجعلهم من واألسرار، ومت  
 القرارمين الدالين على حضرته في الدنيا، والشفعاء لدنه يوم العال  

 وصلى اهلل وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


