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   ١  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
أمساءه  وحتريت الفهوم ىف معرفة       ..عن إدراك كنه ذاته    العقولو القلوباحلمد هللا الذى عجزت     

 وشرفه وكرمه خبالفته وفـضله علـى        ، خلق النوع اإلنساىن وأودع فيه مجيع مكوناته        ..صفاتهو
التسليمات على أشرف    وفرائد التحيات ودرر الربكات وآللئ الصلوات وجواهر         ،سائر خملوقاته 

وسـائر   خملوقاته وأكرم موجوداته وعلى آله وأصحابه الذين تنعموا بأنعم ذاته ومجيـل صـفاته             
قتفاء سـريته،   اكماالته، وعلى مجيع أولياء أمته الذين بذلوا جهدهم ىف إحياء ملته واتباع سنته و             

ر ونـو ،  ِهِميهم مبكارم شِ  م وبواطن هن ظواهر  وزي ،ِهِنندهم لطائف مِ   وقلّ ،فأباح اهللا هلم موائد كرمه    
  .هم جبواهر األسرار ومأل سرائر،قلوم من لواقح األنوار

   ..أما بعد.. 

  ..  أيها األحباب
 ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 حممدسيدنا و للرمحة، خلقوا فالرسل ١لِّلْعالَِمني رحمةً ِإالَّ أَرسلْناك وما يقول احلق تبارك وتعاىل
 الـصور  نفخة إىل العذاب اخللق أمن اهللا بعثه ملا للخلق، أمانا صار فلذلك رمحة، بنفسه خلق ،

  .اهللا من للخلق رمحة بنفسه أنه خيرب ٢﴾مهداة رمحة أنا﴿ السالم عليه قال ولذلك
 فى  أراد املـصط    الصفة األمشل واألعم من الصفات اإلهلية والنبوية الىت       ى  إن مفهوم الرمحة وه   

رسول اهللا إا جنـازة       فقالوا له يا   جنازة مرور فقد قام واقفا حني      ،أن يوسع إدراك املسلمني هلا    
خلقها اهللا من أساسيات الرمحة املهـداه          النفس الىت   فاحترام ٣﴾ليست نفسا أ﴿ فقال  ى  يهود

واليرجـع     لرييه شيئا أعجبه فيقوم معه النىب      الطفل فيأخذ بيده    ى  جملسه يأت    ىف   وكان النىب 
 من    النىبى  لتنادى  إمرأة بعقلها شئ وكانت تأت    زمنه     وكان ىف  ، الطفل يده  إىل جملسه حىت يترك   

ى وانظر إىل هذا البعري الـذ      ،حديثهاى  تنه  بني أصحابه وحتادثه بعيدا عنهم فما كان يتركها حىت        
البعري يـشكو   إن     وحضر بعده صاحبه فقال له النىب       ومههم للنىب   حضر ساجدا أمام النىب   

 وهذان اجلبالن أحد ومهدان     ،وأمره بإطعامه وإعطاءه قسطا من الراحة      من قلة الزاد وكثرة العمل    
 ،رسول اهللا  أحبك يا   إىنى   أحد جبل حيبنا وحنبه ومهدان يناد      يسأله أحد أن يصري له ذهبا فقال        

ا أأرسلتم معهـا مـن      األنصار سأهل   حدى قريباا ىف   أن السيدة عائشة زوجت ا       وملا علم النىب  
أتيناكم أتينـاكم فحيانـا       ا وغىن ى  فاحلقى  حدى املغنيات وقال قوم   اى  هلا مث أمر زينب وه      تغىن
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  ٢

عصفور صغري كـان    ) نغري( وهاهو عمري األخ األصغر خلادمه أنس بن مالك حني مات            ،وحياكم
  .٤﴾النغري ما فعل عمريأبا  يا﴿ وظل يعزيه ويالطفه بقوله يلعب به ذهب إليه احلبيب 

يضع القـاذورات   ى  الذى  خنتمها برمحته مبن آذوه فذلك اجلار اليهود        مثلة الرمحة الىت  ر أ وما أكث 
مريض فـذهب ليـزوره     ى   فلما خرج يوما ومل جيدها فعلم أن اليهود          كل يوم أمام باب النىب    

عـيم  مرضه وهـو ز     بن سلول لتخفف عنه احلمى ىف     ايرسل عباءته إىل       وهاهو النىب  ،ويسأل عنه 
  .اهللا عنهاى نفسه وكان سبب فتنة السيدة عائشة رض آذاه ىفى النفاق ورأسه باملدينة الذ

  : يقول اإلمام فخر الدين 

ــاه  ــه مس ــيم رب  رب رح
  

 هو رمحة واألمهات به اقتدت     
  

على حب اخلـري    مة على العمل الصاحل لتتعود قلوبنا       وبالرمحة املهداه البد من املدا    ى  نقتدى  ولك
يكون الفعل مرتبا عمليا وليس كالما إنشائيا فإن        ى   ولك ،تنا إىل الكالم الطيب   ولنا وألس وتنقاد عق 
نصلحت قلوم بالذكر وانـشغلت     ا ف   النىبى   علم أصحابه ذكر اهللا والصالة عل      املصطفى  
 مـضغة  اجلسد  ىف إن﴿ وكما قال املصطفى     به مما آل م إىل صالح أبدام وأفعاهلم          مألسنته
 كما حض الـنىب    ٥﴾القلبى  وه أال كله اجلسد فسد فسدت وإذا كله اجلسد صلح صلحت إذا
   أصبت أهله أصبت فإن أهله، غري وإىل أهله، هو من إىل املعروف اصنع﴿  على صنع املعروف 
لى احلبيب يـرفض    والصالة ع  وباملداومة على الذكر   ٦﴾أهله أنت كنت أهله تصب مل وإن أهله،

  .يب من غيبة أو منيمة أو أمر بسوء غري طاللسان أن يشرك معهما كالم
 ولكن قد يكون     لإلبتالء ضالتعرى  العبد ويزداد تزكية ومسو ويالزم الترق     ى  ومع دوام الذكر يرتق   

بـتالء  األنه يعلم    قابله بالصرب املرض  بتالء بالء وضر كما حدث مع سيدنا أيوب فلما انتشر           اال
 أَنـى مـسِنى   ربُه ِإذْ نادى وأَيوب لذكر نادى ربهاشتد املرض بدرجة متنع ا ولكن ملا ،األنبياء
رالض أَنتُم وحأَر اِحِمنيالر  انبجتا لَُه فَاسفْنا فَكَشِمن ِبِه م اُه ُضرنيآتِمثْلَُهم ولَُه وأَه ُهمعم 

 النىب  بالفنت فقد نزل جربيل علىيكون بتالء االولكن  ٧ِللْعاِبِدين وِذكْرى ِعنِدنا من رحمةً
وكما جـاء   ٨ال ُيفْتُنونَ وُهم آمنا يقُولُوا أَن ُيتركُوا أَن الناُس أَحِسب  تعاىلهلبقوىف اخلندق 

ى يـا رسـول اهللا، أ     : عن مصعب بن سعد عن أبيه قال، قلت       ى  أخرجه الترمذ ى  احلديث الذ   ىف
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   ٣  

  يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كـان ىف         األنبياء مث األمثل فاألمثل،   ﴿ ؟ قال الناس أشد بالء  
على قدر دينه، فما يربح البالء بالعبد يتركـه         ى  دينه رقة ابتل    دينه صلباً اشتد بالؤه، وإن كان ىف      

  .٩﴾على األرض وما عليه خطيئةى ميش
 من والُْجوِع ونقٍْص الْخوف ِبشىٍء من ولَنبلُونكُمكتابه  ذكرها احلق ىف بتالء الىتومن أنواع اال

 ،الـصرب  على بالثوابى أ  ..الصابرين وبشر ١٠الصاِبِرين وبشِر والثَّمراِت واألنفُِس اَألمواِل
 كما ،األوىل الصدمة عند بالصرب ذلك يكونو ،تقدم وقد مقدر، غري وثوابه احلبس، أصله والصرب
  .١١﴾األوىل الصدمة عند الصرب إمنا﴿ قال  النىب عن نسأ عنى البخار روى
 والـصرب  ،عيـشا  الصرب صار الصاِبِرين وبشِر تعاىل قال ملا: ىالتستر اهللا عبد بن سهل وقال
 معصية عن صرب فإذا. عابد فهذا اهللا، طاعة على وصرب جماهد، فهذا اهللا، معصية عن صرب: صربان
 علـى  ورد مبـا  القلب سكون الرضا وعالمة بقضائه، الرضا اهللا ورثهأ اهللا طاعة على وصرب اهللا

 :ى  قال اإلمام الشافعالصرب عن معصية اهللا وىف، واحملبوبات املكروهات من النفس
 شكوت إىل وكيع سوء حفظى    

  بـأن العلـم نـور      ىنوأخرب
  

 ك املعاصـى  فأرشدىن إىل تـر    
ـ  يهـدى ونور اهللا ال      ى لعاص

  

ىل اجلنـة،   إفرصة الدخول   .. وفرصة الشر ولد معه فرصتان فرصة اخلري،       ت ،نساناإلعندما يولد   ف
من االمتحانات، وهذه   ى  سلسلة ال تنته    مث يدخل االنسان بعد ذلك ىف     . النار  وفرصة الدخول ىف  

حيان تغدو امتحانات عـسرية     بعض األ   االمتحانات تتعمق وتصبح أكثر صعوبة عند البلوغ، وىف       
 والدليل على   ،قاء جوهر االنسان  زداد ن اختبارات شدة وصعوبة،    ادت هذه اال  زداوكلما  ،  شديدة

النار، ألن هذا املعـدن خيـتلط بـسائر           مقتبس من وضع الذهب ىف    ) فتنة(ذلك إن أصل كلمة     
ىل أن يعرض للنار    إى  ؛ أ )الفتنة(ىل  إنه حيتاج   إيصفى وتذهب عنه تلك الشوائب، ف     ى   فلك ،املعادن

 نفْـسا  وقَتلْت...  سمى فتون كما قال احلق لسيدنا موسى       وت ليذوب فيها وتزول الزوائد منه    
اكنيجفَن ِمن مالْغ اكنفَتو افُُتون١٢.  

  : فخر الدينى ويقول سيد
 لنا فتون ولكن مل تكـن فتنـا       

  

 لنا أكف السخا نعطى وال حرج      
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  ٤

مرتبة اإلسـالم فـإن     ى  فمرتبطة مبراتب الدين ف   ى   وه ىل االستقامة وقد تكون االبتالءت طريق إ    
ترك املنهيات من الكبائر كالشرك باهللا وعقوق الوالدين وقتـل الـنفس وفعـل              ى  ستقامة ه اال

ة على ميان فدوام الذكر والصال  مرتبة اإل    أما ىف  ،املأمورات من الفرائض كالصالة والصيام والزكاة     
 عـدم الغفلـة عـن اهللا        بد من مراتب اإلحسان فال     وأما ىف  ،نقطاعاحلبيب وتالوة القرآن بال ا    

  :يقول اإلمام فخر الدين كل حركات العبد وسكناته،  ومراقبته ىف
 قوام طريق القوم حب وطاعة    

  

 وكل مقام قـام باالسـتقامة      
  

سـأل عنـه    أاإلسالم قوالً ال      ىف  قلت يا رسول اهللا قل ىل     : قال ى  عن سفيان بن عبد اهللا الثقف     
   .١٣﴾قمقل آمنت باهللا مث است﴿قال أحداً بعدك 

ـ       احلبيب استجابة ألمر اهللا وأمر رسوله       ى  فاستقامتك أخ  م  واالستجابة هللا ولرسوله مـن أعظ
  .١٤ومن ُيِطِع اللَّه ورُسولَُه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً أسباب الفالح والفوز قال تعاىل

 ومـن مل يكـن      )هادرجة ا كمال األمور ومتام    (االستقامة   الرسالة القشريية أن     صاحبويقول  
 بعِد ِمن كَالَِّتى نقَضت غَزلَها تكُوُنواْ والَ  ىف حالته ضاع سعيه وخاب جهده؛ قال تعاىلمستقيماً

 سـلوكه علـى    من مقامه إىل غريه، ومل يِنب ىف صفته مل يرتِقمن مل يكن مستقيماً ف15جأَنكَاثًا قُوٍة
م البداية، كما أن من حق العارف االسـتقامة ىف          صحة؛ فمن شرط املستأنف االستقامة ىف أحكا      

  .آداب النهاية

يا رسول اهللا   : فقلت رأيت النىب     يقول ىِر الس ى مسعت أبا عل   ىأخربنا أبو عبد الرمحن السلم    و
قصص األنبياء وهالك    ،كبيما الذى ش   : فقلت ، نعم :قال ﴾ى هود ِنتبيش﴿ قلتأنك   عنك   وىُر

  . 16أُِمرت كَما فَاستِقمن قوله ولك ال: األمم؟ فقال

  ). احملاسن االستقامةتحُب احملاسن وبفقدها قَتلَُم الىت ا كَةُلَصاخلَ( ىِطوقال الواِس

 عـن  ُيعـِرض  ومن ِفيِه ِلنفِْتنُهم  غَدقًا ماًء َألسقَيناُهم الطَِّريقَِة علَى استقَاُموا وأَلَِّو قال تعاىلو
أسقيته إذ جعلـت لـه      و )أسقيناهم ( سقيناهم، بل قال   لْقُ ومل ي 17  صعدا عذَابا يسلُكُْه ربِه ِذكِْر
  .شري إىل الدواما؛ فهو ُييقُْس
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   ٥  

مرجع االستقامة إىل أمـرين      (قال بعض العارفني  و،  اإلنسان للمنهج املستقيم  هى لزوم   ستقامة  واال
  .) وباطناً ظاهراً ل اهللاصحة اإلميان واتباع ما جاء به رسو

االستقامة ف )لزوم طاعة اهللا تعاىل   (املطلوبة املمدوحة بالكتاب والسنة      قال العلماء معىن االستقامة   و
هى الدرجة القصوى الىت ا كمال املعارف واألحوال وصفاء القلوب ىف األعمال وترتيه العقائد              

  .عن سفاسف البدع والضالل

 لأيها السالكون ما احلب سه    
  

 قد هديتم صراطكم فاستقيموا    
  

  

    رواُتقْقد أنفقوا أعمارهم مل ي 
  

 أوا احلسىن وكان لزاماً   وتفي 
  

  .. أيها األحباب

اصـالح ذات   ( ىف   وعماده الىت هى عمدة الدين      )حدة الصف و(شعاع  إىل   )االستقامة(نور  من  و
لصالة والصيام والـصدقة    أال أنبئكم بأفضل من درجة ا     ﴿ لقوله صلوات رىب وسالمه عليه       )بيننا

إصالح ذات البني، فإن إفساد     : بلى يا رسول اهللا، قال    : واألمر باملعروف والنهى عن املنكر؟ قالوا     
 بـني    العداوة والبغضاء  إيقاعف ١٨﴾ ولكن حتلق الدين    هى احلالقة، ال أقول حتلق الشعر      ذات البني 

ين يؤدى إىل القطيعة الىت حرمها      ؛ ذلك أن اإلفساد بني اآلخر      الرجيم  منتهى قصد الشيطان   ناسال
ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث، يلتقيان فيعرض          ﴿ الشريفىف احلديث   الشرع كما جاء    

  .. وال تـدابروا    ..ال تقاطعوا ﴿ وقد قال    ١٩﴾هذا ويعرض هذا وخريمها الذى يبدأ بالسالم      
 أيـضا    وقال ٢٠﴾لم أخو املسلم   املس  .. وكونوا عباد اهللا إخوانا     .. وال حتاسدوا   ..وال تباغضوا 

مثل املؤمنني ىف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذ          ﴿صلوات رىب وسالمه عليه     
  .٢١﴾اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

  ) علموا أن صالح ذات بينكم خري من صالتكم وصيامكما(كرم اهللا وجهه ى ويقول اإلمام عل

  : فخر الدين اإلمام اكما أخربنا صاحب الذكرى العطرة موالن

  احملب مغاضبا  تما سر لو با   
  

 وعليه جفوة قاطعى أرحامى    
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  ٢٠٠٩ حولية -  خطاب موالناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضرا حل كم بدا ببوادى 
 

  ٦

 ال﴿   عـن الـنىب   ى   األنصار أيوب  أىب عن املستدرك  ىف واحلاكم مسنده  ىف أمحدأخرج اإلمام   
  .٢٢﴾هأهل غري وليه إذا عليه ابكوا ولكن أهله، وليه إذا الدين على تبكوا

 على الفرد خاصة واتمع عامة      وأخطر األشياء ىف الدين الىت تؤثر تأثريا مباشراً       هم  ن أ مفالفتوى  
فمن عظم شأا وخطورة موقفها أضحى لزاما أن نقف أمامها ونعرف آداـا وآداب              ) الفتوى(

 اخلطـر   اإلفتاء عظـيم  قائلها وآداب سامعها، ونود أن نلخص ما ورد من مجلة األثر حوهلا، فإن              
، وسالمه عليهم وقائم بفرض الكفاية     وارث األنبياء صلوات اهللا      املفىتف ،كبري املوقع كثري الفضل   

ـ يلْالعامل بني اهللا تعاىل وخلقه فَ     ( وعن ابن املنكدر قال      )ع عن اهللا تعاىل   قِّو مُ املفىت(وهلذا قالوا    ر نظُ
 ،سألة فريدها هذا إىل هذا     يسأل أحدهم عن امل     أصحاب رسول اهللا     وكان) كيف يدخل بينهم  

ـ       د حىت ترجع إىل األول ومنهم من حيدث حبديث إال و          ،وهذا إىل هذا   اه وال   أن أخـاه كفـاه إي
  .تيا أن أخاه كفاه الفُدء إال وىستفىت عن شُي

  وعن الشعىب  )سأل فهو جمنون   كل ما يُ   من أفىت ىف  ( اهللا عنهم    ىوعن ابن مسعود وابن عباس رض     
 جلمع هلا    املسألة ولو وردت على عمر بن اخلطاب          ىف إن أحدكم ليفىت  (صني   ح واحلسن وأىب 

ء فيتكلم وهـو    ىأدركت أقواما يسأل أحدهم عن الش     ( ى وعن عطاء بن السائب التابع     )أهل بدر 
  .)هم علماتيا أقلّأجسر الناس على الفُ( وعن سفيان بن عيينه وسحنون )يرعد

ئل وُس،   وذلك فيما عرف األقاويل فيه     )ىال أدر ( قول   نموعن األثرم مسعت أمحد بن حنبل يكثر        
  اإلمـام   وعـن  )ىال أدر (تني وثالثني منها    ن ثِ  ىف فكان جوابه عن مثان وأربعني مسألة      مالكاإلمام  

مـن  ( وكان يقـول     ) واحدة منها  سأل عن مخسني مسألة فال جييب ىف      أنه رمبا كان يُ   (مالك أيضا   
 )جيـب  يعرض نفسه على اجلنة والنار وكيف خالصه مث يُ        قبل اجلواب أن   ى مسألة فينبغ  أجاب ىف 

ء ى العلم ش   مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس ىف       ى فقيل ه  ى،ال أدر (ئل عن مسألة فقال     وُس
  ).خفيف

  أن الفـضل ىف ىحـىت أدر  (فقال  ئل عن سكوته    ، وسُ  عن مسألة فلم جيب    ىالشافعئل اإلمام   ُسو
   ) اجلوابالسكوت أو ىف

 ومارأيـت  ه ابن عيينتيا ما مجع ىفما رأيت أحدا مجع اهللا تعاىل فيه من آلة الفُ( ضاى أي وقال الشافع 
  .)تيا أسكت منه على الفُأحدا

  .)رز الِوى يكون هلم املهنأ وعل،لوال الفرق من اهللا تعاىل أن يضيع العلم ما أفتيت(وقال أبو حنيفة 
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   ٧  

لة  مسأ  عن غري  تهايعطوكلت إليها وإن أُ   عطيتها عن مسألة    سأل اإلمارة فإنك إن أُ    ال ت ﴿ وقال  
وقال إبراهيم  ) ى وال أدر   .. وسنة قائمة   .. كتاب ناطق  :العلم ثالثة ( اخلرب   وىف ٢٣﴾نت عليها ِعأُ

 : يقـول  ،ء أشد على الشيطان من عامل يتكلم بعلم ويسكت بعلـم          ىليس ش (بن أدهم رمحه اهللا     
 املـسألة ئل عن    إذا سُ  ىإمنا العامل الذ  : موقال بعضه )  من كالمه  ىانظروا إىل هذا سكوته أشد عل     

  .فكأمنا يقلع ضرسه

 واإلقبـال   ، الدين  ترك املراء واجلدال ىف     ..ثالثة من أعالم أعمال الكياسة    (ذا النون يقول    وكان  
  . عن عيوب الناسشتغال بإصالح عيوب النفس غافالً واال،على العمل بيسري العلم

فيه العاملون العاملون، مل ينشغل الناس فيه بصالح أحـواهلم          وها حنن ىف زمن كثر فيه املفتون وقل         
طـوىب  ﴿ بل انشغلوا بصالح اآلخرين دون أنفسهم، وعلينا أن نتذكر قول احلبيب املصطفى             

  .٢٤﴾ملن شغله عيبه عن عيوب الناس
  .. أيها األحباب

إن  ٢٥﴾وخاصته اهللا أهل هم القرآن أهل الناس، من أهلني تعاىل هللا إن﴿ قال احلبيب املصطفى    
 ِإنَّ أَال ىف تفسري قولـه تعـاىل         كما أخربنا السمرقندى    القرآن هم أولياء اهللا تعاىل وأحباؤه      أهل
، أحباء اهللا، وهم محلة القرآن والعلـم أى :  قال٢٦يحزُنونَ ُهم والَ علَيِهم خوف اللَِّه الَ أَوِلياء
  .يعلمون أنّ اهللا تعاىل ُمطَلِّع عليهمنوب ىف اخللوات، والذين جيتنبون الذ ويقال
 ٢٧﴾ُهُم الَِّذين إذا ُرُءوا ذُِكـر اهللا تعـالَى        ﴿ فقال عن أولياء اهللا     صلوات رىب وسالمه عليه   ُسِئل  و

:  يا روح اهللا، من أولياء اهللا؟ قـال        :عيسى ابِن مرمي  سيدنا  قال احلواريون ل  : وقال وهُب بُن ُمنبه   
 جل الدنيا حني نظر الناس     آاس إىل ظاهرها، ونظروا إىل       باطن الدنيا حني نظر الن     وا إىل ظرالَّذين ن

  .وحيبون ذكره  احلياة، وحيبون اهللا تعاىلإىل عاجلها، فأحبوا ِذكر املوت وأماتوا ِذكر
افون من أهوال   ى ال خي  أ الَ خوف علَيِهم   املخلصني هللا    أى أَال ِإنَّ أَوِلياء اهللا    وقال الضحاك 
  .يوم القيامة

 أقروا وصدقوا بوحدانيـة اهللا تعـاىل، ويتقـون          أى مُنواْ وكَاُنواْ يتقُونَ  آالذين  مثَّ نعتهم فقال    
  . الرؤيا الصاحلةقيلى البشارة، وأ الدنيا الُْبشرى ِفى الْحياِة لَُهُم الشرك والفواحش
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  ٢٠٠٩ حولية -  خطاب موالناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضرا حل كم بدا ببوادى 
 

  ٨

     ىب    وروى عن عبد اهللا بن ُعمر عن الن    أنه قال ﴿         ءاً ِمـنُجـز ِعنيبٌء من سةُ ُجزاِلحؤيا الصالر
  .﴾ُجزٌء ِمن ِستٍة وأربِعني ُجزءاً ِمن النبوِة﴿وىف خرب آخر  ٢٨﴾النبوِة

الرؤيـا  ِهـى  ﴿ قـال ف الدنيا الُْبشرى ِفى الْحياِة لَُهُموسئل سيدنا أبو الدرداء عن قوله تعاىل 
  .اجلنةوىف اآلخرة أى  ﴾الصاِلحة يراها املُسِلُم، أَو ُترى لَُه

 مل يذكروا إال بطيب فعـاهلم     
  

 ومالئك البشرى تقول سالما    
  

  .. أيها األحباب

أبنـاء  إن انتشار الطريقة ىف أرجاء املعمورة يقابله خطورة نقل املعلومة، ومحاية الناس عمومـا و              
يهم أى معلومات أو رسائل أو توجيهات غري صادقة حتـت           اخلصوص من تلقّ   على وجه    الطريقة

  أمـراً  أبناء الطريقـة  اسم الشيخ جيعل من أمر السيطرة على قنوات نقل املعلومة من الشيخ إىل              
 . ال جتوز ااملة فيه هاماًحيوياً

غري معتمـدة   واخلطورة تكمن أكثر عندما يتم ىف بعض األحيان تسريب ونشر أخبار غري دقيقة و             
حداث بلبلة وارتباك وسوء    ة أو اسم الشيخ وبالتاىل احتمال ا      حبسن أو سوء نية حتت اسم الطريق      

 ىف ظروف   فهم وتأثري على عقائد الناس وقد تؤذى الطريقة وهى تسعى خلدمة دين املصطفى              
 .بالغة التعقيد ال تتحمل أى تصرفات فردية غري منضبطة أو غري مسئولة

 الذين يتناقلون باملعلومات واألخبـار خـارج القنـوات          أبناء الطريقة   عاتق ع على واملسئولية تق 
الشرعية ومن يتلقى املعلومات خارج هذه القنوات فإنه خيرج نفسه بنفسه مـن دائـرة مرادنـا                 

وعلى هؤالء األخوة عدم تناقل املعلومات      ..  ال يلومن أحدا إال نفسه       ينئٍذوإرشادنا وتوجيهنا وح  
  . ألهلهاالصحيحة إال

الذين يتصلون بنا حترى الصدق واألمانة واملوضوعية ومصلحة الطريقـة وأن           الطريقة   أبناءوعلى  
، يتم عرض موضوعام على املسئول قبل عرضها علينا حىت تكتمل دراستها من كل اجلوانـب              

 أن  واالنتباه إىل أن ما يعرض علينـا ينبغـى        ، واالبتعاد عن الدسائس واملصاحل الشخصية الضيقة     
  .يكون خالصا صافيا لوجه اهللا تعاىل حىت يرضى اهللا ورسوله 

 موالنا اإلمـام فخـر     ِفينارشاده  إفعلينا توخى احلذر من وسيط السوء وقد أرشدنا سابقا والزال           
  : حني قالالدين 

 وحاذروا من وسيط السوء بينكم    
  

ـ وأيقظوا هِ   فيهـا ريـاحيىن    ةًم  
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  ٢٠٠٩ حولية -  خطاب موالناــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحضرا حل كم بدا ببوادى 
 

   ٩  

  :وقال أيضاً
 السوء بينكم تصافحوا بل أميطوا    

  

ـ    الـوُ  ِةربقُِب   رىب القـرابني  د ال قُ
  

 إال  ما بعث اهللا من نىب وال كان بعده خليفةٌ        ﴿ يقول  أنه قال مسعت نىب اهللا       عن أىب أيوب    ف
له بطانتان بطانة تأمره باملعروف وتنهاه عن املنكر وبطانة ال تألوه خباال فمن وقى بطانة الـسوء                 

  .٢٩﴾فقد وقى
 التأكيد من صحة املعلومة     م ويتأكد متا  ته حىت يبحث عنه   بطانى إليه   ِقلْ مبا تُ  يتحقق أن   املسئولفعلى  

 املـأمون   املسئول ألن املصيبة إمنا تدخل على        .. عاقالً ناًِط فَ قة مأموناً  ثِ ِهرِس لِ ذَِختأن ي بل عليه    ..
         ِسمن قبول قول غري موثوق به إذ كان هو ح   ن الظن فيلزمه التثب ت والتدواحذر ( وكما قيل  ..رب

 )حفظ واتـق اهللا    فاحفظ تُ   .. ويقربون من النار حلمك ودمك     مالك فإم يريدون     ..بطانة السوء 
  .السالمةسأل اهللا فن

   ..أيها األحباب
 ٣٠﴾لدينه والشرف املال على املرء حرص من هلا بأفسد غنم  ىف أرسال جائعان ذئبان ما﴿ قال  

 .رياسةهنا هو حب ال والشرف املعىن

 وتصفية  حب الرياسة من قلبه ألا مناقضة للسري إىل اهللا،        انتزاع  السلوك إىل اهللا فعليه     فمن أراد   
 ىف سلوكك   ، بل كن الذليل    التقدم عليهم  تنقية دمه من شهوة   و ..قرانه  ألترأس  ال روحه من حب  

ـ و إن رضوك خُ ، وكفاك فخراً  خدم الطريقة تُ  أبناء واخدم    ..وال ترى لك قيمة    إن  فحقـاً .. ماًِدي
ب نفسك  صنوال تُ   بدال من صالح حال اآلخرين     واهتم بصالح نفسك   ..ِمضه يُ  ال اخلويدم حقه 

  ...وابثراعى يقود إىل ال الوادعف.. ألن النجاة ىف االتباع واهلالك ىف االبتداع .. مكان الراعى 
  ..فحقا 

  حضرا حل كم بدا ببوادى
   آله وصحبه وسلموصلى اللهم على سيدنا حممد وعلى

  وكل عام وأنتم خبري ... وبركاتهتعاىل والسالم عليكم ورمحة اهللا 
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