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اخلافض الرافع .. رفع الناس بعضهم فوق بعض احلمُد هلل 

درجات ليبلوهم، فهذا غىن وذاك فقري، وأشهد أن سيدان حممد 
النور املبني والسراج املنري، أنزل الناس منازهلم فوقّر الكبري 

قط، بل جاد ابلقليل والكثري، دعا  ورحم الصغري، ما رد سائلا 
مهني وحقري، ودارت األايم قومه لنجاهتم فتطاول عليه كل 

دورهتا وخضع الطغاة له فكان هلم راحم، ومل يعتب ومل يطلب 
النور األعظم والرسول األجل األكرم، سيدان حممد التربير، فهو 

خامت املرسلني، وإمام الوارثني، َمن ختم  صلى هللا عليه وسلم،
ه من بدأ هبم طريق الوالية، جنوم هللا به طريق الرسالة، وآل  

االهتدا، وأصحابه مصابيح الدجى )من َأمَّهم يُكفى الردى( 
 قال موالى: ىل الناس ابالتباع واالقتدا:و  فكانوا أَ 

د  َكالنُُّجوم  َونُور َها ََماج   نَ ع ُت األ 
 

َتَدى   َمن َضلَّ ِف  الو د اَين   هب  ُم اه 
 

 أما بعد ...
 األحباب من شتى البقاع..

 عاىل وبركاته..السلم عليكم ورمحة هللا ت
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ُد ّلِل َّ  الَّذ   وتعاىل يقول سبحانه َم  ا َوملَ  َيُكن   ىاحل  ذ  َوَلدا ملَ  يَ تَّخ 
ى  َلُه َشر يٌك ِف    م َن الذُّلّ  وََكربّ  ُه ال ُمل ك  َوملَ  َيُكن  َلُه َوىل 

ب رياا  :قال موالى ،اإلسراء 111َتك 
 َسأَل ُت َرُسوَل هللا  م ن  َفض ل  رَبّ ه  

 

 ل َيج َعَل َعز م ى ِف  َفت ّ  السََّواع د   
 

اعلموا أن رفعة الفرد وعلو شأنه ومكانته بني الناس إمنا 
تكون ابلعلم النافع والعمل الصاحل، سواء كان لبناء جمتمعه 

 األسرة، أو للعمل آلخرته ىوهالكبري وهو الوطن أو الصغري 
ى املرء ن حتلّ  اا م  الت إليها املستقر واملآل، وأتتى الرفعة أيض

ابألخلق احلميدة، فالسمو والرفعة تتأتى لإلنسان بطموحه 
الرتياد اآلفاق البعيدة، وابلرتفع عن صغائر األمور، واعلم 
أن كل من كانت له رؤية واضحة ِف خدمة العباد والبلد 
وأولئك الذين ينذرون أنفسهم للقيم السامية واملبادئ 

لمع شخصياهتم ويصبح هلم ذكرى الرفيعة، تتألق أمساؤهم وت
 خالدة يسجلها التاريخ على مر العصور.

ومن كرمي األخلق الت نستقيها من املعلم األول صلوات رىب 
َعَلى َعَمٍل إ َذا َأاَن  ُدلَّىن  ﴿وسلمه عليه، حينما قال له رجل: 
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 : از َهد  ِف  ّلِلَّ  النَّاُس، فَ َقاَل َرُسوُل ا اّلِلَُّ َوَأَحبَّىن   َعم ل ُتُه َأَحبَّىن  
ُ، َواز َهد  ف يَما ِف    .سنن ابن ماجه﴾النَّاس  ُيُ ّبوكَ  ىأَي د   الدُّن  َيا ُيُ بََّك اّلِلَّ

فاالستغناء عّما ِف أيدى الناس ُخلق كرمي، وَأو ىل ابملريد 
التَخلُّق به، فنظرك إىل ما ِف أيدى الناس، إمنا يفتح الطريق 

، وأرشدان موالى اإلمام فخر إىل الطمع وإىل ذميم اخلصال
 بقوله: الدين 

ُهم  َأز َدر ي ه    ُكن ُت ف يَما َكاَن م  ن  
 

 َما يَ ُقوُل النَّ اُس َع ىنّ  غَ ري َ َأ ّ   
 

 أيضاا: ولهوق
مُ  َِّ    اة  َش    ح   إ نَّ َمي     َت ال

 

 اَي َم     ن  اس      تَ غ ىَن ب      ُدن  َيا 
 

 : يقاظ( من حكم سيدى ابن عطاء هللااإلوِف )
قطعوا  شىء،ص اخلواص فلم ُيجبهم عن هللا وأما خوا
قوا فلم يتعلّ  ،الوهم وحصل هلم من هللا العلم والفهم حجب
 ،وكرمه ه  نّ  جعلنا هللا منهم ب َ  شىء،ء ومل ُيجبهم عن هللا ىبِ

 ،والطمع ينِأ عنه الذل ،الطمع عنوملا كان الوهم ينِأ 
نه العز والورع ينِأ ع ،الورع ماوالعبودية واليقني ينِأ عنه

 :ه عليه بقولهنبّ  ،واحلرية
 (أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد ملا أنت فيه طامع)
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من  سَ ي  منه ألنه ملا أَ  سَ ي  ا مما أَ ر  نسان حُ قلت إمنا كان اإل
ق فلما علّ  ،قها ابمللك احلقء رفع مهته عنه وعلّ ىذلك الِ

 .احلق تعاىل له سائر اخللق رَ خَّ ته ابمللك احلق سَ مهّ 
ابلنسبة لألمم تُقاس بدى متاسكها وترابطها ووحدهتا،  والرفعة

وتقدُّمها ورُق يُّها، ولعل أهم ما َيض ر ب هذا الرتابط والتماسك 
 ودرب التفريق، ما نراه من نِر لفرقةل -والعياذ ابهلل- ويؤدى

األكاذيب والِائعات الت ََتل ق مناخاا من الفوضى اجملتمعية، 
 ها، فتنال من رفعتها وتقدُّمها.فتؤثر على حال األمة أبسر 

َية ِف أساس اجملتمع أال وهى ب ن ية  فوجب علينا هتيئة أهم ب ن  
)الفرد( فالتهيئة البد أن أتتى من النِأ وهم )أطفالنا( فبدالا 
من أن ترتكهم وترتك لآلخرين اجملال ِف التأثري عليهم، واجنرافهم 

ريق وليس حنو أفكار من شأهنا اهلدم وليس البناء، والتف
حتاول فيه أن تلغى ما قد أتصل ِف نِأهتم  ايومالوحدة، وأيتى 

 املناخ هلذه الرباعم هتيئ أن فل تستطيع، فكان األحرى بك
املتفتحة ابلرتبية الصاحلة، وتزويدهم ابلعلم املفيد، ذلك 
للوصول إىل املُراد وهو بناء فرد انفع جملتمعه وأسرته، ولصلح 

 علم يكسو العبد أمجل حلة.دينه ودنياه، ألن ال
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 .. أحبابى فى رسول اهلل

 أن األشخاص الذين يؤثرون ِف جمتمعاهتم، الزمنجند على مر 
ن ذََكَرُهم  هم الذين حنتوا مكاانا هلم ِف ذاكرة  التاريخ، وهم مَ 

التاريخ بحمود السرية، َضّحوا وانضلوا من أجل إقامة العدالة 
هم مضرب مثل لكافة واستيضاح احلق، وجعلوا من أنفس

الناس، فحجزوا مكانتهم السامية ِف طليعة العظماء 
واخلالدين، فيأخذ املرء موقعه ِف نفوس الناس وُيفر امسه ِف 
 سجلت التاريخ بقدار ما حّقق من تقدم ِف جماالت العلم.

 قال موالى:
ع  َلم   َمُل اإل   َوال َغي ُب ع ن د ى َأك 

َم       ام  ل ُعلُ       وّ ه  النَّخ        ُل ُذو األ َ   ك 
 

َوت ى   ال ع ل    ُم َش    أ    َوال ُمَعلّ     ُم قُ    د 
 َوغ َراُس ع ل م  ى ِف  ال ُقلُ وب  َكأَنَّ هُ 

 

كان لنا فيهم القدوة ِف علو   وِف صحابة الرسول الكرمي 
َُمُهم  قاصرة على الدين فحسب، بل كانت  اهلمة، ومل تكن مه 
فو مضرب املثل ِف شت اجملاالت )العلم واإلخاء والع

ة األرواح  والتسامح واتباع احلبيب  وآاثره( وكانت هذه مه 
َلو  َكاَن ﴿ الت حتيا هبا القلوب، وقال فيهم املصطفى 

لث َُّرايَّ لََناَلُه ر َجاٌل م ن  َهُؤاَلء   يُن اب   .مِكل اآلاثر الطحاوى ِف﴾الدّ 
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وكانت اهلمة العالية هى الطريق حنو الرفعة ومسو املقام عند 
، من هان عليه املال توّجهت إليه اآلمالبني اخللق، و احلق و 

 ت  ربَُ من كَ و  ،عيون األمم ِف مَ ظُ درجات اهلمم عَ  ِف ىمن رقو 
 .قيمته ت  رَ ث ُ مّهته كَ 

وإذا أتملنا حياة العظماء ِف اجملتمعات املعاصرة والغابرة 
جندهم ذوى مهم عالية وتطلعات رفيعة، فمما ال شك فيه أن 

رئب اإلنسان   ِ ، ِف الدنيا ويتمناها ِف اآلخرةالعل لمراتب لَي
 :والسبيل لذلك ِف قول موالى 

ُِّ          بُ َهات   َ ال بَ          اىب   فَ ل يَ تَّ          ق  َأح 
لصَّ َفَحات   َ الرّ َجال  ُعر ف  ُت اب   َبني 

 

 َوَض   َح السَّ   ب يُل َحَللُ   ُه َوَحَراُم   هُ  
بَ    ةٍ   َص    ف حاا إ َذا آَب ال ُمس     ىُء ب تَ و 

 

باب الرفعة.. وكذا األخلق احلميدة فالقيم واملبادئ من أس
والرتبية، وحتيط هبا خدمة االخوان الت هى من اخلصال 

 أو ةابلعباد أيتىنوع من الرتقى ال  كلفهنااحملمودة، 
ى بيب املصطفعن احلابإلنفاق، وإمنا يتأتى خبدمة اإلخوان، ف

 َِى ِف  ﴿: قال َن  َمن  َم يه  َكاَن َخري اا َلُه م  َحاَجة  َأخ 
ه  اّلِلَّ  َجَعَل ا ماا اب ت َغاَء َوج  ن نَي، َوَمن  اع َتَكَف يَ و  ر  س   ِ ع ت َكاف  َع
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 َ َ النَّار  َثَلَث َخَناد َق، ُكلُّ َخن َدٍق أَبَ ع ُد مم َّا َبني  َنُه َوَبني  اّلِلَُّ بَ ي  
اف َقني     .األوسط الطربا  ِف﴾اخل 
 اهلوى والسريلق واتباع وسوء اخلُ  -والعياذ ابهلل- أما التد 

خلف الِهوات، فيجلب على اإلنسان ما ال ُُيمد ُعقباه، 
ُّ  وِف اتباع اهلوى يقول اإلمام َِّع ب   :ال

َا مسُّ  ) ََوى َهواىىَ إمنَّ ب ه   ، اهل  و ى ب َصاح  َنَُّه يَ ه   (.أل 
وإن أبغض العباد إىل هللا سبحانه وتعاىل من كان مهُّه بطنه 

عن  لَ ئ  سُ  أن رسول هللا   ءأىب الدرداسيدان عن وفر جه، ف
ت ميينه، وصدق لسانه، من برَّ ﴿الراسخني ِف العلم، فقال: 

بطنه وفرجه، فذلك من الراسخني ِف  واستقام قلبه، وعفَّ 
 .احلافظ السيوطى ِف اجلامع الكبري﴾العلم

فأشد العباد بغضاا إىل هللا تعاىل هم املنغمسون إىل آذاهنم 
 امرئ كهمته وال وضعه أنشرفع  بِهوتى البطن والفر ج، فما

 كِهوته، وقيل:  شىءٍ 
 )أول الِهوة طلب وآخرها عطب(.
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 اجلمع الكريم..

اإلمامني اجلليلني، سيدان وموالان  بذكراللقاء،  بنايتجدد 
رضى هللا  وسيدان وموالان اإلمام إبراهيم اإلمام فخر الدين

 َمن بطيب الف عال وحممود اخلصال ذُكروا، تتعطر عنهما،
للطريق، فَ َوق ع  ديثهم، فكانوا ومازالوا مناراا حب اجملالس

حديث هم ِف األذهان  جارى، َوَطر ق أقواهلم ِف املسامع  
 والوجدان سارى.

 أخرىدرجات فوق  قىرت ليرمسوا املسار الصحيح للمسلم 
يَ ر َفع   شأنه، فيبتدئ ابلعلم فقال جل بعيداا عن الِهوات
َا  اّلِلَُّ الَّذ يَن آَمُنوا ن ُكم  َوالَّذ يَن ُأوُتوا ال ع ل َم َدرََجاٍت َواّلِلَُّ ب  م 
َمن  ﴿ املصطفى  ناوقال حبيب ،اجملادلة 11تَ ع َمُلوَن َخب ريٌ 

ُه َكاَن  ر ك  ر  فَإ ن  ملَ  يُد  ا فََأد رََكُه َكاَن َله  ك ف َلن  م َن اأَلج  طََلَب ع ل ما
ر   ٌل م َن اأَلج   األمرين خري، كلففى   ،ى للبيهقىالسنن الكرب ﴾َلُه ك ف 

النَّاُس ﴿بقوله   انأخرب كما   ،فبالعلم تظهر معادن الناس
َيارُُكم  ِف   َاه ل يَّة  خ  َيارُُكم  ِف  اجل  َِّرّ ، خ  ري   َوال َمَعاد ُن ِف  اخلَ 

، إ َذا َفق ُهوا َلم  أمام قول وها حنن نقف  ،أمحداإلمام مسند ﴾اإل  س 
 : لدينا فخر اإلمام موالى
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 ل ل ُقلُ           وَب ُ َضّ            بُ  نٌ 
 

ي           ال ع ل        ُم غَ        ى َأو  مسَ 
 

يُؤخذ منه ِف هذا امليدان أصح الرواايت،  إنسان فكان 
وأدق اإلشارات، وأمسى العبارات ِف النصح واإلرشاد لوجه 

ِف مناحى العلم، فتكلم ِف  هللا مأمون اجلناب، وحتدث 
 من موغريهلك التفسري واحلدي  والسرية والطب والف

، فحقاا هو العلم املوصول خمتلف العلوم، وكان علمه 
 .(علمُت وىل علٌم بعلم معلمى)
ابلعلم أيمن املسلم من لدغات شياطني اإلنس، الت ال و 
، فل يكون له ودنياه ى ب د ينهُتود   بل فحسب ى حبياتهُتود  

 حفتيُ بل إذا وجل ابب العلم من هذا الباب سبيلا للدخول، 
َا َعل َم فَ َتَح هللاُ َلُه كما قيل   ،ابب العمل هه بعدل )َفَمن  َعم َل ب 

َنَة و َما اَل يَ ع َلُم(  َياَن ب ن  ُعيَ ي   َهُل النَّاس   َعن  ُسف  قَاَل: )َأج 
َا يَ ع َلُم، َوَأف َضُل  َمن  تَ َرَك َما يَ ع َلُم، َوَأع َلُم النَّاس  َمن  َعم َل ب 

َعُهم   َِ  ّلِل َّ  َعزَّ َوَجلَّ(. النَّاس  َأخ 
 ، بل يوصله إىل حلقةعند هذا احلد وال ينتهى العمل ابملسلم

إىل  فَ يَ ُزج بهستفيد، فيد وتَ لتكتمل الثمرة وتُ  أخرى
إنَّ للمسلم  على ﴿ وُيّدثنا الصادق األمني بقوله (املعاملت)
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ت   وُده لّ ُم عليه إذا لقَيه، ويَ عُ ا: ُيسَ أخيه  املسلم  م ن املعروف  س 
ُته إذَ  م   ِ هُدهُ إ ن مرَض، وُي ا إذا ماَت، وُُييُبه إذَ  ا َعَطس، ويَِ

ه، ويكرُه له ما يكرُه بُّ له ما ُيُ  دعاُه، وُيُ   بُّ لنفس 
ه  .سنن الرتمذى﴾لنفس 
بعد أن تَ نَ قَّل املسلم من العلم إىل العمل وانتهى به املآل إىل و 

 أساسهء صرحاا الطريقة لتبىن فوق هذا البنا أتتىاملعاملت، 
َطع  جَن م خلق وكرمي اخلصال، ويَ محيد األ هذا األمر عند س 
حبثاا عن إصلح  (التوفيق)املؤمن ِف الدخول إىل مقام  شروع

...إ ن  ُأر يُد إ الَّ  وتعاىل سبحانهأمره قدر االستطاعة، فقال 
ف يق ى إ الَّ  َتَطع ُت َوَما تَ و  ّلِلَّ   اإل  ص َلَح َما اس   .هود 88...اب 

احلبيب  اتباعأبن يعمل دوماا على  هكان صلح املرء وتوفيقف
كما أمر املسلمني أن ينظروا إىل صلته فقال ،  
ىل ابملؤمنني أن و  أَ ف ،صحيح ابن حبان﴾َصلُّوا َكَما رَأَي  ُتُمو   ُأَصلّ ى﴿

ق رسول هللا ُخلُ هبا، ف وأن يلتحقوا  (أخلقهب ) يتخلقوا
   ق املرء معها أخلقه، وقد لق الت يوفّ  ىل األخهو أو

َوإ نََّك َلَعَلى ُخُلٍق وصفه احلق ِف حمكم التنزيل بقوله 
سيدان ل ته وكان اخلُلق احلسن شطر وصي ،القلم 4َعظ يمٍ 
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قُ ل ُت اَي ﴿قَاَل عندما  رضى هللا تعاىل عنه ُمَعاذ  ب ن  َجَبلٍ 
ُثَما ُكن َت، وَخال ق  النَّاَس  ،َرُسوَل اّلِلَّ  َأو ص ىن   قَاَل: اتَّق  اّلِلََّ َحي  

ُُلٍق َحَسنٍ  أى -ومظهر األخلق الكرمية  ،مسند اإلمام أمحد﴾خب 
 موالىالذى جنده علمةا للمستقدمني، كما أخربان  -باداآل

 :فخر الدين
ي     ال ُمس   فَ َعَلَمةُ   تَ ق د م 

 

 َمَع ال ك َرام  أتََدُّبُ   نَ  
 

 األمر الذى  مع رسول هللاأوكد اآلداب هو األدب ومن 
أفرد له احلق ِف الكتاب العزيز العديد من اآلايت، وها هى 
سورة احلجرات خري شاهد، وألن ديدن أهل الزيغ ِف كل 
عصر االلتواء وااللتفاف ابلنصوص ليحققوا هبا ُمرادهم، 
 فتجدهم بدعوى إقامة أمر من أوامر احلق أو ُسنَّة من سنن

يلبثون احلق ابلباطل، فقدمياا جترؤوا واندوا حبرمة  احلبيب 
، فلما السيادة لغري )هللا( حت للحبيب املصطفى 

اصطدموا بتوافر نصوص الكتاب والسنة، علت أصواهتم 
قد ال يطول  ،فآخر ن آخرحَ ن  مَ ولكنهم جنحوا إىل  ،ابلسيادة

احلبيب  اإلنتظار وتِهدونه، أيمرون الناس بكثرة الذكر على
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 فقط يطلقون عليها الِئ الِرعى كما  وتعظيم آل بيته
 ديدهنم.هو 

 لنا الطريق، فعندما أشار نينريو ما وجند جنوم اهلداية دائما 
نَسانُ ) إىل موالى اإلمام فخر الدين  ( السَّيّ ُد ال َعب ُد َواإل  

َوةا والَرمح َةا فيه )ال نادايا مُ  ( اَي َسيّ د ى( بعد أن مهس قائلا )ُقد 
َياَدة  َربُّ ) أنت ُلَك َهد ىٌ ( فقد قلت )ل لسّ  ( أبن الذخرية َوقَ و 

فاء حاملني فيهم عطاء وهدى سيد متمثلة ِف عرتة اخلل
ا َفُكن  ايَ األنبياء ) السَّاَدُة ( فحق ا )ُمر يد ى ل ل ك َرام  ُمَقلّ دا

َق طَاُب ف يَنا َأجن ُمٌ   (.األ 
  اسم احلبيب ذكرفاالنتباه هلذا األمر واجب حتمى، فمن 

مسند ﴾َكَفاع ل ه    ري   الدَّالُّ َعَلى اخل َ ﴿جُمرداا من السيادة، فلينتبه ألن 

واحذر قول احلبيب احملبوب عليه أفضل الصلوات  ،اإلمام أمحد
سنن ﴾...َوَمن  َسنَّ ُسنَّةا َسيّ َئةا َكاَن َعَلي ه  و ز رَُها﴿... السلموأزكى 

 فانظر ِف أى الفريقني تضع نفسك. ،ابن ماجه
جوهرى  ولعلنا جند من يقول ِف هذا الزمان: هل هذا األمر

لكى نعّول عليه ِف تلك الفرتة من حياتنا؟ وِف ظل كل 
 إذا مهل نقول ؟محياهتالصعوابت الت تواجه الناس ِف أمور 
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عّددان اآلداب وقلنا ابملفهوم السابق، فرتكناها لوجود ما هو 
أهم منها، ألصبح الناس أمام جمتمع فوضوى ال أخلق فيه، 

ة ونواة لباقى اآلداب، إمنا هو ركيز  فأدبك مع احلبيب 
فيفتح لك أبواب آدابك مع والديك، وأدبك ِف احلوار، 

 اب ن سيدى به، وجند أى الرفقحت ينتهى أدبك إىل احليوان 
نَي فاتنا املؤدّ ): يقول املبارك وقيل: ( بونطلبنا األدب ح 

 نُ س  وحُ  ،بيَ جمانبة أهل الرّ   :َثلث خصال لَي َس معهن غربة
 وقيل ِف املعىن: ،األذى وكف ،األدب

 يب إ َذا َم ا اغ رتبر  الغَ  نُ يّ  زَ ي ُ 
 ه  ن أخلق          س          واثني         ه حُ 

 

 األدب نُ س  ن حُ هُ ن   م  فَ  َثلثٌ  
 بيَ        واثلث        ه اجتن        اب الرّ  

 

بت َلَقد  أدَّ  :اجلنيد اإلمام قَاَل َلهُ  ،وملا َدَخَل أَبُو حفص بغداد
 األدب نُ س  حُ  :فَ َقاَل َأبُو حفص ،السلطني آدابَأص َحابك 

 الباطن. ن األدب ِفس  الظاهر عنوان حُ  ِف
فتوحيد األمة نوع من الرقى والرفعة، إلظهار مساحة الدين 
ام اآلخرين ابلكفر واإلحلاد علينا  وعدالته، فبدالا من اهتّ 
إظهار حماسن ومكارم األخلق املتمثلة ِف أقوال وأفعال 

الذى أثىن كل اخلري  (َأمح َُد َمن  مَحَد  وإشارات سيد األكوان )
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على األنبياء والرسل السابقني، وخري دليل تذييل سورة 
( وكذا املؤمنون أُن ز َل إ لَي ه  م ن  رَبّ ه  البقرة أبن احلبيب آمن با )

ّلِلَّ  َوَمَلئ َكت ه  وَُكُتب ه  َوُرُسل ه  ) َ ( والكل ال يفرقون )ُكلى آَمَن اب  َبني 
 (.َأَحٍد م ن  ُرُسل ه  

الصلح من تلقاء نفسه، بل من جماهدة النفس  أيتى لف
إصلح املضغة رحلة األوراد للقيام ب فيتجلى دوروحماسبتها، 

 يفسدفسادها بالت من شأن صلحها صلح سائر اجلسد، و 
املؤمن إىل  ، ارحتلهذه املضغة ت  ُلحَ ن صَ أما ف سائر اجلسد،

ال وقما كان، أال وهو )السري(  األمر الذى من أجل ه  كان
)إىل الذات سريى ِف مراتب أمساء (  النابلسى  اإلمام
 اإلحصاء، من بعد التعب والعناء، ءمبادىِف املريد فيدخل 

 ليهنأ ابلتقريب والعيش الرغيد.
 درجاهتم حبسب تنخفضفما ذكرانه هو حال السائرين ترتفع 

ة عالية وجماهدة ما اجتهدوا للوصول إليه من عزم قوى ومه
والِيطان واهلوى، وشتان بني احملب واحلبيب، والدنيا النفس 

 بني املريد واملُراد:و 
 فَأَي َن حمُ بى م ن  َحب يٍب َوُموَصلٍ 

 

 َوأَي  َن ُمر ي  ٌد م  ن  ُم  َراٍد َواَثب   ت   
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، وحال حسن املآبلنوال  فحال السائرين املكابدة واجملاهدة
َال َصٍة احلق سبحانه  كما أخرب عنهم  املصطفني َلص َناُهم  خب  إ انَّ َأخ 

َرى الدَّار   َيار   ذ ك  َخ  َ األ  ُم  ع ن َداَن َلم َن ال ُمص طََفني  ، ص 46 ،47َوإ هنَّ
 زليةاأل تهمبل لسابق أتوه،أو بقدمي فعل  وهال بسابق أمر قّدم

 :قال موالى، عند احلق
راا اَل  َّ   ةٍ  َومُي    َنُح قَ   د  َه    ٍد َومه   ِب 

 

 ل ُيص ب َح َمأ ُموَل الُقُلوب  احلَظ يَّ ة   
 

 منازل الذاكرين هى مضاجع أحوال املُصطفني هنايةفكانت 
 وبداايهتم:
ر  َأمج َع   ه   َمنَ  از لٌ   قُ  دّ َرت  ل ل  ذّ ك 

 

 َوبَ ع َدَها ُنص طََفى َه ذ ى ب َدايَ تُ  نَا 
 

 ..أحباب رسول اهلل

( هللُا م ن  بَ ع د  الزّ اَيَدة  زَاَد   ) عندما قال اإلمام فخر الدين 
تتم زعم البعض زوراا وهبتاانا أن معىن الزايدة هنا )زايدة 

ر ى( فصحح فهمهم بقوله )النقص  (َواَل َزع ٌم أبَ  ّ  ز يَد َقد 
فكانت الزايدة املقصودة هنا زايدة )املعارف اإلهلية واملعا  

َرُة َخري ٌ قوله تعاىل الرابنية( الت ال تنتهى، من ابب  خ  َوَلآل 
ُوىَل  ، فكِف عن الفهم الراقى لرتقى الضحى سورةَلَك م َن األ 
 ، فحقاا:خلفاء احلبيب 
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 َوَأع ر ُف َأق َداَر الرّ َج ال  مجَ  يع ه م  
 

 َوَلك   ن َُّهم  َض  لُّوا اب ت   َداَء َمَك  اَنت   
 

 ر من فتح هذا الباب فقال:وحذّ 
 ز ل نَ   ا َأم س    ك  فَ   إ نَّ هَلَ   اَوَع   ن  َمَنا

 

 َصَحائ ٌف ُأود َعت  أَي د ى أَئ مَّت َنا 
 

 دواء لكل داء، وهادى لكل ابٍغ، وإرشاد لكل  فحديثه
ضال، فكان حق ا علينا أن نُ َعلّ م عنه، إلنه من رجال جدهم 

 هادى اهلداة الكاملني.
وحني يقرتب الوقت ليضع خامتة لنهاية يوم مضى وبداية 

خر جديد، تقرتن حبَّات الزمان بنفحاٍت كحبات اللؤلؤ آ
واملرجان، فننظر بني دفت كتاب األايم ليطل علينا أهبى منظر 
ر  بتعانق حولية اإلمامني اجلليلني مع مولد إنسان العني، دايَّ
ر، قطب  ، ُحجة التوحيد، عال  القد  الرضا، حلَّل الُعَقد 

 القرشى الدسوقى األقطاب، العارف ابهلل سيدى إبراهيم
 فخر الدين  سيدىوقد أوجز اإلمام  رضى هللا تعاىل عنه

بصريح العبارة الت حتمل ِف طّياهتا مكنون اإلشارة حني قال 
 (.إ نَُّه السَّائ ُر ىب  حَن َو الرََّشد  عنه )

ويزداد احلُسن زهواا وبريقاا أبرواح رقصت وغّردت حني ازداد 
هر بولد صاحب الرحمني مع الع ناق وتِابكت نفحات الد
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، لتزدان أايم  منحة )اإلسراء( الت اجتمعت بفرد األربع احلُُرم 
دهر الزمان، الذى كان فيه جزيل العطاء، وزاده من الرفعة 
والتكرمي أبن محلت فيه السيدة آمنة بسيد األولني واآلخرين، 
ناا على أهل السموات العل برؤية مرآة  وتكتمل الصورة ُحس 

قال ، احلُسن، فنالوا من الِرف هبذه الرؤية ما انلوهذات 
 :موالى

ٍر إ َذا ُر ف ي  ه  ل ُك  لّ  ذ ى قَ  د   ال َق  د 
 

َُم    َراءُ    َس    َكَت الرَّع يَّ    ُة َعن     ُه َواأل 
 

ا إن املاء العذب كثري الورود، فإن مل يكن ماؤان من مائه حق  
فاملاء غزير، ، ملا سرينا وال سران وال علمت عنا الرواىب، وكذا

والوارد كثري، فهل مشّرمت عن سواعدكم وتزامحتم ووقفتم على 
أعتاب أبواب الفضل لتكونوا مرآة ُحسن للناظرين، لريفع 
رَكم، وُيط عنكم أثقالكم، حال أن تكونوا سفراء  هللا قد 

الِيخ إبراهيم  كمال الدين  موالى الحللطريق .. وكثرياا ما 
 من وصاايه أن نكون سفراء خري، ف :أنه قال 

 باداآلالتفوق ِف  ،يقدمه كل برها  للطريقما أعظم 
والتفوق ِف  أبناء العموم، ،والتعامل مع اآلخرين وابألخص

 والديكوِف معاملتك مع  ،البيت شئونو العمل والدراسة 
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ِف احرتام الكبري وِف تربية  أيضاا  والتفوقوالزوجة واألبناء، 
 .الصغري

والتفوق ِف أورادك وحمبتك وأدبك مع شيخك وتواصلك مع 
، حي  والفهم الراقى آلداب ومساحة الطريق، أبناء الطريق
وابلتاىل  ،ل الطريق ِف جمتمع العمل واألسرة واحلىثّ أنك متُ 

عليك أن تكون  للطريق، لذلك كان لزاماا  اا صبح سفري ت
ابلعزم أيتى التفوق فِف أدبك وتعاملك وكلمك،  متفوقاا 

وىل األمر وبذلك تكون أوراد وطاعة واملواظبة على األ
 .انر احملبةِف داخلك علت ش  أُ 
ما هتواه النفوس وتراتح له القلوب وهو احلدي   مازلنا معو 

، فآايت حمبته وإيثاره وصربه على عن مساحة سيد اخللق 
أذى اخلَلق تغزو القلوب واألرواح، فنستفيد من هذه 

 اساا لنا ِف دين َنا ودنياان.الدروس وتكون نرب 
وكما أن املصائب جتمعن املصابني، فطريق احلب ُيمع 

 احملبني، وإذا استحكم الوجد ابلقلب اص طََلت  الروح:
ُد يُ ل ق ى ِف  ال ُقُلوب  َوَداَع ةا   َوال َوج 

 

ُيَ    ام ى   ُروُح ال ُمتَ     يَّم  َتص     طَل ى هب 
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( فطريق احلب طويل ومراتبه كثرية )وما هو  إال احلب بغية قان ت 
فبداية اخللق ابحلب، وبداية الدعوة إىل هللا ابحلب، وأساس 

مراتب احلب إىل  منالدين أيضاا مبىن على احلب، فيرتحل املرء 
َتق لَّ بقلبه، ليصل به إىل منتهى األمر بني اخللق، فيصله  أن َيس 
 احلق حببه وإرادته، ووضح موالى اإلمام فخر الدين 

حدى فرائده إبدستور الطريق، فجاء من إشاراته ِف ابلتمسك 
)كل من جاء بقول غري نظمى فهو رد( ونتعلم من هذا أن 
األمر ليس للعلوم فقط، فالطريق حمفوظ من الغري واألغيار، 

الراقى للطريق وعلومه،  الفهمإىل ورشاد األمة ِف الوصول 
ٍد ليتوج العمل بتاج ُحسن اخلتام، والسري ِف خطى اثبتة ب كل ج 

 وَجٍد حنو علَّم الغيوب ِف حضرة احملبوب.
كل عام لنا شعار لذكرى اإلمامني اجلليلني، فيقول و وكاحلال 
 ِف نظمه الفريد: فخر الدين  سيدىموالى 

راا  رَفَ               َع هللاُ ل ل ُمتَ                يَّم  قَ               د 
 

 فبدا ِف هذا القدر يركض األولياء حت الفناء، فأوهلم ابٍغ وآخرهم فنا
  على سيدان حممد وآله وصحبه وسلم.وصلّ  هللا

 وكل عام وأنتم خبري

   


