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 ..تهوأمتَّ نوره ونعم ..أظهر احلق ابحلقو احلمد هلل الذى أنزل على عبده الكتاب.. 

خلق  شديد العقاب.. التوبةلذنب وقابل غافر ا وجعل كيد الكافرين ىف تباب..
فلنفسه، وهللا عنده حسن من عمل صاحلًا  الناس من آدم وخلق آدم من تراب..

وأشهد أن ال إله إال هللا .. ا إال سرابدنيومن أساء فعليها، وما متاع ال الثواب..
ُخُلقه الكتاب، ورأيه املستغِفر التواب..  ،وأشهد أن سيدان حممًدا عبده ورسوله

رة املقربني قدوة األمم، وقمة اهلَِمم، ودُ  لصواب، وقوله وفعله فصل اخلطاب..ا
 واألحباب.. اي رب، صلِ  على احلبيب املصطفى والصحب واآلل أهل الفضائل

 .الرشادو واملواهب 

 ..من كل مكانحباب األ
 ..السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

َوَما َأْرَسْلَناَك ، قال تعاىل لسائر املخلوقاتة دين الرمح ،الم دين السالمإن اإلس
، ال جيحد ذلك إال دين اخلريالرمحة املهداة بِ هو ف ،األنبياء 107ِإالَّ َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ 

يُن اْلَقيِ ُم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل ن جهل احلقيقة، قال تعاىل م  َذِلَك الدِ 
َواَل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللََّ اَل تعاىل  قال، م العدوانر ِ إن اإلسالم يَُ  ،يوسف 40يَ ْعَلُمونَ 

حلوار العدالة والتسامح، ومسو ا ويؤكد على معاىن ،البقرة 190يُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 
والتواصل بني الناس، فإننا ندعوا شعوب العامل واملنظمات الدولية إىل التعرف 

ملعرفة ما فيه من حلول للمشكالت  احلقيقية على اإلسالم من مصادره األساسية
 البشرية.

من  ىقسلدايانت السماوية تستليها القران الكرمي أبن كل اإشار أواحلقيقة الىت 
َشرََع َلُكْم  تعاىل هلو ق، بنص الشارع احلكيمه واحد لإىل إ امعني واحد وتدعو 
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يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَّذِ  َنا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى ى ِمَن الدِ  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ َأْوَحي ْ
يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا َوِعيَسى َأنْ  م ال ن ابإلسالؤمحنن الذين نُ  ،الشورى 13َأِقيُموا الدِ 

أبن هؤالء رسل  بني رسول ورسول من حيث اإلميان، ومن حيث االعتقادنفرق 
ْعَنا  وتعاىل قال سبحانه ،هللا إىل الناس اَل نُ َفرِ ُق بَ نْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

 لتوحني تغري التوحيد وتبد   ،البقرة 285َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ 
سالم كانت الدعوة لإللقد   ،الكافرون 2اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدونَ الشرائع كانت 

َواَل ُُتَاِدُلوا فقال  ،خرىاألداين األُ  واملوعظة احلسنة مع األخوة ىفابحلكمة 
رب بل مل جيُ  ،رةقدَّ رزاق مُ أوهى  ،العنكبوت 46َأْحَسنُ ى هِ  َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّىِت 

يِن َقْد تَ ب َنيََّ  اَل ِإْكَراَه ىِف ففتح ابب  ،اإلسالم على الدخول عنوة ىف أحداً  الدِ 
الدايانت  اتعبادعطى أماكن سالم يُ اإلكما ُتد  ،البقرة 256ى ِ الرُّْشُد ِمَن اْلغَ 

َوَلْواَل َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض  ، قال تعاىلدسيتهاقُ األخرى كامل 
مَ   .احلج 40ْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اَّللَِّ َكِثريًاهَلُدِ 

على االحرتام وليس مث ة مانع من أن  العالقة مع أهل الدايانت األخرى قائمةٌ ف
َوَطَعاُم فتقول وتتجلى آية عظيمة  ،ي بةعالقات طأهل الكتاب وبني  ناكون بيني

حتمال الطعام إال ال هللا رَ كَ وما ذَ  ،املائدة 5ِحلٌّ َلُكمْ  ُتوا اْلِكَتابَ الَِّذيَن ُأو 
 اللقاءات والضيافات.

 ..اجلمع الكرمي
، كذا قصص األولني الصاحلنيو  ألنبياءلامع اجلكان ومازال   كتاب هللاإن  

 عقال ىللو ضاع  يقول:عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما سيدان و  واآلخرين،
 تعاىل. كتاب هللا  ته ىفبعري لوجد
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قال: أن احلبيب  رضى هللا تعاىل عنه عن سيدان أبو هريرة أخرج أبو الشيخو 
ًئا، ِإنَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َلْو أَ ﴿صطفى صلوات رىب وسالمه عليه قال امل ْغَفَل َشي ْ

 .﴾رََّة َواخْلَْرَدَلَة َواْلبَ ُعوَضةَ أَلَْغَفَل الذ  
من أراد بعلمه وجه هللا تعاىل أقبل هللا بوجهه ووجوه  :رةل يزيد بن ميسو قيو 

 .ومن أراد بعلمه غري وجه هللا صرف هللا وجهه ووجوه العباد عنه ،العباد إليه
قالوا بلى  ؟ادوَ جْ د األَ وَ جْ أال أخربكم أبَ ﴿ قال  النىب أن أنس يقول سيدان و 

 ىن بعدد مَ وَ جْ وأَ  ،د ولد آدموَ جْ وأان أَ  ،ادوَ جْ د األَ وَ جْ هللا أَ  :قال، اي رسول هللا
سبيل  ىفجاد بنفسه  ورجلٌ  ،هدَ حْ ة وَ م  بعث يوم القيامة أُ يُ  ،فنشره م علماً لَ عَ  رجلٌ 

 .﴾لتِ هللا حىت قُ 
وأخرج ابن  (فيها اجلهلة اجلاهل يُ هبا الطبل وزل   ة العامل مضروبٌ زل  ) قد قيل:و 

 واْطلُبُ اوَ َم طََلًبا اَل َيُضرُّ اِبْلِعَباَدِة، اْلِعلْ  واْطلُبُ ا مصنفه عن احلسن قال: أىب شيبة ىف
َأْكثَ َر ِمَّا  يُ ْفِسدُ َكاَن َما   ،َل ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  اِبْلِعْلِم، فَِإنَّ َمْن َعماْلِعَباَدَة طََلًبا اَل َيُضرُّ 

 .ُيْصِلحُ 
 .عليه السالمالرمحن خليل ، كما قال العلوم أقفال واألسئلة مفاتيحهاف

جنيل سيدان عيسى إبور سيدان داود، و زَ توراة سيدان موسى و ني حوى فاإلمام املب
كتب ال حفظقام على لقد ، السالم أمجعنيوسبقهم بصحف اخلليل عليهم 

اخلامت اإلسالم لذلك كان فأوفت، مجعت ية إهلَ  ألهنامن التحريف،  سماويةال
اء األنبياء أمس تْ وَ حَ ه رِ وَ من سُ  بعضاً ليس هذا فحسب بل جند ، تمم ملا سبقاملُ 

 ه أبمساء األنبياء.رِ وَ يت بعض سُ مثل سورة األنعام، بل ومُس  
ألقى الضوء على قصة سيدان يوسف عليه السالم، جنده  أكثر النظر أمعن اوإذا 

، كما تعاىل ابطنها قصة السري إىل هللا هنا حتوى ىفأل ة واحدةمجعها مر   هحىت أن
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سيد  تقبال الرب الرحيم لبعثةِ اس، كذا  ق احلبيبلُ كرمي خُ ل سبق وتعرض
 رحلة املعراج وسبقها اإلسراء العظيم. األولني واآلخرين ىف

خمتلف الطوائف املنتمية إىل اإلسالم مهما لقد قام القرآن على مجع مشل 
 .خرىأو أبُ  بصورةٍ اختلفت آراءها 

وعدم  الكرمي رسولالأصحاب واحرتام حمبة  اإلمام فخر الدين  مناعل  و 
بكر وعمر وعثمان وعلى رضوان  هم وعلى رأسهم ساداتنا الكرام أىبياخلوض ف

األايم مثل هذه هذه  هللا عليهم أمجعني، وأحوج ما يكون إليه املرء لدينه ىف
ن يعرتض أو ينتقد على أقوام قال فيهم احلبيب ما ُتد مَ  التعاليم، فكثرياً 

َذا ذُِكَرِت النُُّجوُم فََأْمِسُكوا، َوِإَذا فََأْمِسُكوا، َوإِ  ِإَذا ذُِكَر َأْصَحاىِب ﴿ املصطفى 
ليس من املساغ ، ألنه كان جيهل غريكم ال ُتهلوا  فإن ﴾ذُِكَر اْلَقَدُر فََأْمِسُكوا

لإلستشهاد مبن يتطاولون  جأإليه شيخه، ويل للمريد أن يتحول عما أرشد
املوارد  فلكل قوم ىف، رسول هللا سيدان ابلقول أو الفعل على أصحاب 

 !قتدى؟، من يولكل قوم قدوة، مشرب

 أيها األحباب..
والبحث  ،ومدارسته تسبيح ،وطلبه عبادة ،م العلم خشيةموا العلم فإن تعل  تعلَّ 

 ،والصاحب ىف اخللوة ،وهو األنيس ىف الوحدة ،وتعليمه صدقة ،عنه جهاد
نار وم ،والقرين عند القرانء ،والوزير عند األخالء ،والدليل ىف السراء والضراء

 سبيل اجلنة.
وقال: أخربىن عن رجلني أحدمها جمتهد  جاء رجل إىل سيدان معاذ بن جبل 

 ليل الذنوب إال أنه ضعيف اليقني؟ىف العبادة كثري العمل ق
 دان معاذ: ليحبطن شكه بر أعماله.قال سيف
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 قليل العمل إال أنه قوى اليقني؟ قال: فأخربىن عن رجل
 فسكت سيدان معاذ.

وهللا لئن أحبط شك األول عمله، ليحطن يقني هذا ذنوبه كلها.  فقال الرجل:
 فأخذ سيدان معاذ بيده وقال: ما رأيت أفقه من هذا.

 :قال  النىبأن  املسند عن أىب سعيد قال أخرج اإلمام أمحد ىفو 
َراِج يُ ْزِهرُ قَ ْلٌب َأْجَرُد فِ  :ُقُلوُب َأْربَ َعةالْ ﴿ َمْربُوٌط َعَلى  َلفُ َوقَ ْلٌب َأغْ . يِه ِمْثُل السِ 

 :ُمْصَفحٌ َوقَ ْلٌب . َوقَ ْلٌب َمْنُكوسٌ . ِغاَلِفهِ 
 .ْؤِمِن ِسَراُجُه ِفيِه نُورُهُ فََأمَّا اْلَقْلُب اأَلْجَرُد: فَ َقْلُب اْلمُ 

 .َلُف: فَ َقْلُب اْلَكاِفرِ َوَأمَّا اْلَقْلُب اأَلغْ 
 .ُثَّ أَْنَكرَ  فَ َناِفِق َعر َوَأمَّا اْلَقْلُب اْلَمْنُكوُس: فَ َقْلُب اْلمُ 

َفَمَثُل اإِلميَاِن ِفيِه  -والعياذ ابهلل- َوَأمَّا اْلَقْلُب اْلُمْصَفُح: فَ َقْلٌب ِفيِه ِإميَاٌن َونَِفاقٌ 
َها اْلَقْيُح  َها اْلَماُء الطَّيِ ُب، َوَمَثُل النِ َفاِق ِفيِه َكَمَثِل اْلُقْرَحِة، مَيُدُّ َكَمَثِل اْلبَ ْقَلِة، مَيُدُّ

تَ نْيِ َغَلَبْت َعَلى اأُلْخَرى َغَلَبْت َعَلْيهِ َوالدَّمُ   .﴾، فََأىُّ اْلَمدَّ

 ..الكرامأيها 
َلْن تَ َناُلوا اْلرِبَّ َحىتَّ تُ ْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن  وتعاىل يقول احلق سبحانه

 (براردرجة األأى )بني الرب ية لقد مجعت اآل ،آل عمران 92ٍء فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليمٌ ىْ شَ 
ء تتعل ق به، فتعطيه ىأن حترم نفسك من شو أن تعطى ِم ا حتب، ، وبني العطاء

داء العبادات أبكل  رحابته، فال ينبغى للمسلم  إلنسان آخر، لتعيش اإلسالم
، بل عليه أن ون اجملتمعئعن ش ة فردي ة بعيداً بصور  غريهممن صالة وصوم و 

، مفيدًا لغريه، معاواًن ىف نشر اخلري، ومسامهًا ىف قو ة يكون فع ااًل ىف حميطه
 جمتمعه؛ فال وجود لألانني ة والبخل ىف شخصي ة املسلم امللتزم.
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جتماعى فحسب، بل ثل روح العطاء ليس على صعيد التكافل اإلنفاق ميُ إن اإل
فق الذى يتاج إىل أن يتصد ق حىت حىت على صعيد البناء الروحى لإلنسان املن

يصل على القرب من هللا سبحانه وتعاىل والربكة ىف هذه احلياة، وعلينا أن 
ملتصد ق ىف الدنيا، وحىت نسعى لتحصيل هذا اجلانب، ملا للص دقة من آاثر ىف ا

نفاق من غريه، مهية اإلنفرق بني من ينفق بدراية كاملة ألبنا أن  وجديرٌ  ،اآلخرة
ويسعى إليه بكل  جهده؛ ابعتباره مظهر  كل  اهتمامه  وىل اإلنفاقي فاألول

َيْسأَُلوَنَك قال هللا تعاىل ، اإلخالص هلل تعاىل، والشكر لنعمائه الىت ال حُتصى
 َماَذا يُ ْنِفُقوَن ُقْل َما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي َواْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنيِ 

 .البقرة 215َواْبِن السَِّبيِل َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ ِبِه َعِليمٌ 

ولنا هنا وقفة إن  وصَف القرآن لإلنفاق ابخلري أمٌر يستحق  الوقوف عنده؛ 
قد نستوحى من ذلك، أن  ماهية ؟ : ما هو وجه اخلري؟ وكيف يكونلائفلنتس

لكن  املهم   أو غريها، ااًل أو طعامًا أو كسوة،النفقة ليست مهمة، فقد تكون م
 ةي، أبن يستفيد منها الناس بتلبهو كيف نوز عها، وكيف نستثمرها اجتماعي اً 

ق أهدافهم، من أى نوع من األنواع الىت متث ل حاجة الن اس؛ وحتقي حاجاهتم
َمْن َكاَن خُمَْتااًل  ِإنَّ اَّللََّ اَل يُِبُّ  قال تعاىلللخري،  ُتسيداً  ابعتبار أن  العطاء

الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َوَيَُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما آََتُهُم اَّللَُّ ِمْن  َفُخورًا 
كل   :قيل املختال الفخور ،النساء 37اًب ُمِهيًناَفْضِلِه َوَأْعَتْداَن ِلْلَكاِفرِيَن َعَذا

 البخل والتكرب متنعان اإلنسان من وجاه، وصفىت ومالٍ  معجب بنفسه من علمٍ 
اله الذى االنفتاح على الفئات احملرومة ىف اجملتمع، وتوحيان إليه ابحلرص على م

 .أوصله إىل هذه املكانة
عىن مبية الكرمية: أن تعيش إنساني تك، ايك أن ما تشري إليه اآلإا هللا و علم وفقناو 

بنفسك  متلبية حاجاهتوتسعى إىل  ،مومهومه مآالمه ينع اآلخر أن تعيش م
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ومالك ما استطعت، وإال سوف تقع ىف دائرة التكرب  والبخل، وتكون ِم ن ال 
فقد ، ، فجود الرجل يببه إىل أضداده، وخبله يبغضه إىل أوالدههللا تعاىل ميب ه
 (.لذمن جاد ساد، ومن خبل ) نه قالأمام على كرم هللا وجهه عن اإلورد 

انة األيتام والفقراء والعجزة واملساكني ابملداومة فيجب علينا التخفيف من معا
ب  العطاء واإلنفاق ىف سبيل هللا، حىت نبىن صغاران على حُ  وتربيةعلى الصدقة، 

 .عطاًء ىف هذه احلياةعطوفاً ومِ  اً ب  جياًل واعياً حمُ 

 ..األخوة واألخواتأيها 
احملبني أرخت أستارها على رؤوس جند احملبة والصوفية على صعيد التصوف 

اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه فَ ْليَ ْنُظْر َأَحدُُكْم َمْن ﴿  وفرحت بقول سيد املرسلني
عندما قام احلبيب احملبوب صورة من أعظم صورها  ىفوتتجلى احملبة  ﴾ُيَاِللْ 

ويدخل رجل املسجد فيقول: اي  على املنرب خطيباً صلوات رىب وسالمه عليه 
ويشري إليه الصحابة أن يسكت، ويكرر السائل سؤاله  رسول هللا مىت الساعة؟

بقوله: ماذا أعددت هلا؟ فيقول   حىت جييبه جابر اخلواطر ىة تلو األخر مر  
 هللا إذْ  قَ دَ وصَ  ﴾فأنت مع من أحببت﴿ الرجل: حب هللا ورسوله، فيقول 

َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَن ْ  يقول
يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيًقا  .النساء 69َوالصِ دِ 

الذكر فيقول عز من  مِقدَ ، فنجد سورة األعلى ختربان عن ويتخلل الذكر القلوب
نْ َيا  بِ ِه َفَصلَّى َوذََكَر اْسَم رَ  َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّى قائل  َبْل تُ ْؤِثُروَن احْلََياَة الدُّ
  ٌر َوأَبْ َقى ُصُحِف ِإبْ َراِهيَم  الصُُّحِف اأْلُوىَل ى ِإنَّ َهَذا َلفِ  َواآْلِخَرُة َخي ْ

 .األعلى 14  :19َوُموَسى
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خرب كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن فرضية أما سورة املزمل فتُ 
سورة  ىف ل األركان األربعة لإلسالم عندما انداه رب العرشالذكر وردت قب

َواذُْكِر اْسَم رَبِ َك حىت وصل سبحانه لقوله  اَيأَي َُّها اْلُمزَّمِ لُ  املزمل قائالً 
 .املزمل 8َوتَ بَ تَّْل ِإلَْيِه تَ ْبِتياًل 

َياًما َوقُ ُعوًدا الَِّذيَن َيْذُكُروَن اَّللََّ قِ وتتواىل آايت الذكر بصيغة اجلمع حني قال 
ُتُم الصَّاَلَة َفاذُْكُروا اَّللََّ  وأيضا قوله تعاىل ،آل عمران 191َوَعَلى ُجُنوهِبِمْ  فَِإَذا َقَضي ْ

 هذا على سبيل املثال ال احلصر فنجد ،النساء 103ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكمْ 
 .آايت الذكر تغزو القلوب والعقول

 ..اىب ىف رسول هللاأحب
فخر  سيدى جند اإلمام فإذا خصصنا من أهل التصوف طريق سيدى أىب العينني

 نظمه الفريد: يقول ىف الدين 
 فَ َتَداَرُس   وَها اَل ِق   َراَءَة َع   اِبرٍ 

 

 ُمْس   تَ ْعرِبٍ ِفيَه   ا يُ َفن ِ   ُد قَ ْوهَلَ   ا 
 

 :كما قال
ي       اْلِعْل    ُم غَ    ثٌّ َأْو مسَِ

 

 ِلْلُقلُ     وَب ُيَضِ      بُ  نُ  
 

ح به الفرد أمر دينه ودنياه، وبدأها صلِ الذى يُ  الراقىإىل العلم األمة   فأرشد
متداداً ا، و بغريها ال يصح للمرء من عملٍ  الىت (العقيدة) لنا من أول األمر وهى

لتهدى  خمتلف العلوم جاءت قصائده ىف ةمن إلقائه الدروس اليومي رشاده إل
 العقول:

 ابٍ ُتَض  اُء هِبَ  ا احْلََوالِ  ُك ِم  ْن ُعج  
 

 لِتَ ْه  ِدَيُكْم ِإَذا َم  ا اللَّْي  ُل َج  نَّ  
 

يمحو لعلى مائدة الصفا فيأخذهم إىل طريق التسامح جيمع احملبني تدارس ال إن
املشاكل، ليعصفهم برايح القرب،  اتمن طريقهم عواصف اخلالفات ودوام
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ل أه بنيلتسبح  آمنة مطمئنة وتسمو الروح الراقيةفقه املعاىن ق القلب عن فيتفت  
بعد أن  )من أجل إبراهيم قد أمليتها(لت، حيث قال إىل َمن ِمن أجله تنز  الصفا 

كم فكان المسه الكرمي شرف التنزيل فما ابل (من أجل إبراهيم بعد رجائه)قال 
فمن يقبله )قال حني التخصيص حرمة  بصاحب االسم امليمون، بل زاد

 ( فهو رابن السفينةونتشرب من كفيه صرفاً )من حضرة التكرمي الذى  (إبراهيم
، بل ألهنا مانةأللامل احل وارث، ليس بصفته البعد اختيار احلضرتني وأبداً  أزالً 

، وقد أشار إىل ذلك اإلمام أو حتويالً  خلقه ولن ُتد لسنة هللا تبديالً  ىفُسنة هللا 
 بقوله: فخر الدين 

ْخِتاَلُف تَ َعاُقبُ   َوِفيَنا َيُكوُن اإْلِ
 وذلك قبل أن يسبق ويقول: االبن من ابن إىل ابنى أ

 َوىِل ىِف اْبِن آِمَنٍة َوِصيَُّة َواِرثٍ 
فكل عام عل اإلمام إىل ليؤمت به، فحقا كل شىء أحصيناه ىف إمام مبني، وما جُ 

األمساع أبحاديثهم، وتتعطر  فتتشرفيتجدد بنا اللقاء ىف ذكرى اإلمامني 
 حقاً: األرواح بنفحاهتم، فهم كرام السوح

 تَ       اُب هللِا ِإالَّ مَجُْعنَ       اَم       ا كِ 
 

َ       ا اأْلَْحبَ       اُب آاَيٌت بِ       هِ    ِإَّنَّ
 

 من اخللفاء الالحقني بعد اخللفاء الراشدين لكى يستتم هبم الدين
 على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم هللا وصل

 وكل عام وأنتم خبري
   

 


