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التقوى

من كال� �إلما� �لمهد�

"من كا4 يؤمن باهللا �Rياته، فقد �جب عليه 40 يؤمن بأ4 �هللا 
;سو�،   yغ  �0 كا4  ;سوًال   ،�Eعبا من   gيشا من   =< يوحي 
�هللا   40 تر_  0ال  ثني.  �ملحدَّ من   �0 كا4  نبيًّا   ،gيشا من  �يكّلم 
تعا= قد 0خ� D كتابه 0نه كلَّم 0َُّ موسى �قا�: ﴿ال َتَخاD �ال 
َتْحَزA >ِنَّا َ;�Eُّ�ُ� >ِلَْيِك َ�َجاِعُلوُ� ِمَن �ملرَسلَني﴾. �كذلك 0�حى 
>= �حلو�;يني �كّلم �V �لقرنني �0خَبرنا به D كتابه، l بّشر لنا 
َ * َ�ُثلٌَّة مِّن �آلِخِريَن﴾. �D هذ� �آلية  �قا�: ﴿ُثلٌَّة مَِّن �َأل�َِّلني
0شا; >= 40 هذ� �ألّمة ُتكلَّم كما ُكلِّمت �ألمم من قبل، فمن 
كا4 له صدu ;غبة D �الّتعاÌ بالقر4R فال يترEE بعد بيا4 كتا� 
 gنتها��مر� ��من } يبا� �متثاَ� 0�ال يكو4 من �ملرتابني. �هللا �

نو�هيه فما Rمن به �ما كا4 من �ملؤمنني.
تعا= ºاطبا9ٍ �مكاملا9ٍ  �تفق �أل�لياg كّلهم على 40 هللا  �قد 
 Aجليال� ;Eحبي� �لشيخ عبد �لقا�باملحدَّثني، كما قا� سيد� 
ملخصا9  �من  للسالكني.  تعليما   “Âلفتو�” كتابه   D  �
 u;كالمه 0نه قا�: >4 ألهل �هللا عالما9ٍ ُيعَرفو4 ֲדا، فمنها �خلو�
��لكشو(، �مكاملا9 �هللا تعا=، �خو( �هللا �خشيته، �>يثا;� 
على غ�y، �كل ما �ب للمتقني. �قا�: >�V ِمتَّ عن �َخلْلق قيل 
 KE�;ِمتَّ عن �إل �V<� ،}ُمنا�تك E�;< 0ماتك عن�لك: ;¯ك �هللا 
�ملرحومني.  من  فكنت  �0حيا{،  �هللا  ;¯ك  لك:  قيل  �ُمنا{ 
بعد�،  فقر  غناgً ال  �ُتغَنى  بعدها،  ُتحÏ حياK ال مو9  فحينئذ 
�ُتعَطى عطاgً ال منع بعد�، �ُتر�Âُ بر�حٍة ال شقاg بعدها، �تنعم 

بنعيم ال بؤ° بعد�، �ُتعلَّم علًما ال جهل بعد�، �ُتَؤمَّن 0مًنا ال 
فال  �ُتقرَّ�  ُتذّ�،  فال  �ُتَعّز  تشقى،  فال  �تسعد  بعد�،  »ا( 
م فال ُتحقَّر، �ُتطهَّر فال ُتدنَّس،  ُتبَعد، �ُترَفع فال ُتوَضع، �ُتعظَّ

�ّجنا{ �هللا �طّهر{ من E0نا° طرu �لفاسقني. 
ِكْبريًتا  فتكو4  �ألقا�يل،  فيك   uتصُد�  ،Aألما� فيك  فيتحقق 
ُتشاَ;{،  فال  �فريًد�  ُتماَثل،  فال  �عزيًز�  ُتر_،   Eتكا فال  0¯َر 
��حيًد� فال ُتجاَنس، �تكو4 عند ;بك من 0هل �لسماg ال من 
0هل �أل;ضني. فرEُ �لفرEِ، �تُر �لوتر، غيب �لغيب، سّر �لسّر، 
فحينئٍذ تكو 4��Èَ; كل ;سو� �نّ� �ِصّديق، فُتعَطى كلَّ ما 
0ُْعُطو� من �ألنو�; ��ألسر�;، ��ل�كا9 ��ملخاطبا9، ��لوحي 
��ملكاملا9، �غyها من Rيا9 ;� �لعاملني. �ِبَك ُتخَتم �لوالية، 
ُتسَقى  �بك  �لكر��،  تنكشف  �ألبد��، �بك  تصُد;  �>ليك 
من  ��ملحن  �لباليا  ُتدَفع  �بك   ،v�;لز� تنبت  �بك   ،Èلغيو�
�خلا  ��لعا �0هل �لثغو;، ��لر�عي ��لرعايا، ��ألئمة ��ُألّمة، 

�سائر �ل��يا، فتكو4 ِشْحنَة �لبالE ��لعباE �من �ملأمو;ين. 
بالبذ�  ��أليد�  ��لترحا�،  بالسعي  �أل;جُل  >ليك  فينطلق 
��لعطاg ��خلدمة بإ4V خالِق �ألشياD g سائر �ألحو��، ��أللسُن 
بالذكر �لطّيب ��حلمد ��لثناf D gيع �ملحاّ�، �ال Àتلف >ليك 
�ثنا4 من 0هل �إلميا4، �ִדو� >ليك 0فئدK من �لُعلماg ��ُألّمّيني، 
�يدعو{ لسا4ُ �أل�p، �ُيعّلمك ;�ُّ �ملُلك، �يكسو{ 0نو�ً;� منه 
��ُحللل، �ُينـزلك مناpَ� َمن سَلف من 0�` �لعلم �ُألَ��، من 
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�ألنبياg ��لصّديقني.
Vلك  فُيَر_   ،9�Eلعا�  uخر� �لتكوين  >ليك  ُيضا(  فحينئٍذ 
 D حقًّا  �>;�Eته  �هللا  فعل  �هو  ��حلكم،  �لعقل  ظاهر   D منك 
�لعلم، فتدخل حينئٍذ D قوٍ ُموَجٍع، �p DمرK �ملنكسرين �لذين 
�نكسر9 قلوֲדم، �ُكسر�E�;< 9ִדم �لبشرية، �p0ُيلت شهو�ִדم 
�لطبيعية، فاسُتؤنفْت *م >;�KE ;ّبانية، �شهو�9 �ظيفية، �كانو� 
يبهر  ما  0فعا� �هللا  لني. �ُيكَشف لأل�لياg ��ألبد�� من  �ملبدَّ من 
 �لعقو�، �Àِرu �لعا9�E ��لرسو، �يكّلمهم �هللا تعا= بالكال
 �pملنا�� ،�ِجلسا باملو�هب   K;لبشا��ألنيس، � �للذيذ، ��حلديث 
�لقلُم من  �لعالية، ��لُقر� منه مما سيؤ�� 0مُرهم >ليه �جفَّ به 
0قسامهم D سابق �لدهو; فضًال منه �;¯ة �>ثباًتا منه *م D �لدنيا 

; *م من 0;حم �لر�¯ني... >= بلو, �ألجل، �هو �لوقت �ملقدَّ
�يقينك، �شرÂ صد;{ �قو�  قِو� علمك   �V< �لسالك!  0يها 
�0مانُتك  لديه،  �مكاُنك  موال{،  من  قرُبك   E�p� قلبك،  نو; 
عند� �0هلّيُتك حلفظ �ألسر�;، فُعلِّمَت من لدنه، �يأتيك ِقْسُمك 
قبل حني. �تلك كر�مٌة لك �>جالٌ� حلرمتك، فضًال منه �مّنًة 
�موهبًة، l َيِرEُ عليك �لتكوين، فُتَكو4َّ باإل4V �لصريح �لذ� ال 
ُغبا; عليه، ��لدالال9 �لالئحة كالشمس �ملنKy، �بكالٍ لذيذ 0لّذ 
من كل لذيٍذ، �>*اٍ صدuٍ ِمن غy تلبٍُّس، ُمصفًّى من هو�جس 

�لنفس ��سا�° �لشيطا4 �للعني.
�قد   ،(�) �لزما4   >ما �لوقت  ُقطب  �جلليل  �لسّيد   كال متَّ 
كتبنا� بتلخيٍص منَّا، فا;جع >= كتابه: ”فتوÂ �لغيب“ >4 كنَت 
من �ملرتابني. �قد ظهر من كال �إلما �ملوصو( 40 �لوحي كما 
 D uال فْر� ،gليا�كذلك ينـز� على �أل gينـز� على �ألنبيا
ٍّ̀، �لكلٍّ حظٌّ من  �لوحي بني 40 يكو4 >= ن�ٍّ 0� � نـز�� 
مكاملا9 �هللا تعا= �ºاطباته على حسب �ملد�;o. نعم.. لوحي 
;سولنا  �حُي  �لوحي   0قساِ �0قو_  �0كمل.  0ّمت  شأ4ٌ   gألنبيا�

خامت �لنبيني.
(�) D مكتو�  �لشيخ 0¯د  �لسرهند�   �إلما  Eملجّد� �قا� 

يكتب فيه بعض �لوصايا >= مريد� �مد صّديق: 
�علم 0يها �لصديق، 40 كالمه سبحانه مع �لبشر قد يكو4 شفاًها، 
ِمن  ِل  �لُكمَّ لبعض  Vلك  يكو4  �قد   ،gألنبيا� من   Eٍألفر� �Vلك 
متابعيهم، �>�V كُثر هذ� �لقسم من �لكال مع ��حد منهم ُيسّمى 
 �لكال  yغ�  v�لر�  D  gإللقا�  yغ�  �إل*ا  yغ �هذ�  ًثا،  ُمحدَّ
�لذ� مع �ملََلك، >منا ُيخاَطب ֲדذ� �لكال �إلنسا4ُ �لكامل، ��هللا 

.gتص بر¯ته من يشاÀ
متَّ كالمه، فا;جْع >= كالمه >4 كنت من �ملنكرين. 

��Vُكْر قصة من قا�: ﴿َ�َما َفَعْلُتُه َعْن 0َْمِر�﴾ صدu �هللا �لعظيم، 
�ما كا4 من �ملرسلني.

��Vُكْر ما قا� �هللا تعا=: ﴿َفَأْ;َسْلَنا >ِلَْيَها ُ;�َحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًر� 
َسِويًّا * َقاَلْت >ِنِّي 0َُعوVُ ِبالرَّْحمِن ِمْنَك ِ>4ْ ُكْنَت َتِقيًّا * َقاَ� >ِنََّما 

0ََنا َ;ُسوُ� َ;بِِّك َألَهَب َلِك ُغَالًما pَِكيًّا﴾
نبّيًة، فاّتِق �هللا �ال  َمَلُك �هللا مرَمي �ما كانت  فانُظْر كيف كلَّم 

تكن من �ملعتدين.
�قد جاD g �حلديث �لصحيح عن عمر� بن �حلا;È قا�: بينما عمُر 
Àطب يو �جلمعة >�V تر{ �ُخلطبة �ناE_ يا سا;يُة �جلبل مرتني 0� 
ثالثا، l 0قبَل على خطبته. فقا� ناٌ° من 0صحا� ;سو� �هللا �: 
>نه ملجنو4.. تَر{ خطبة �ناE_ ”يا سا;يُة �جلبَل“. فدخل عليه 
عبد �لر¯ن بن عو( �كا4 ينبسط عليه فقا�: يا 0مy �ملؤمنني! 
ناEيَت: ”يا   V< خطبتك D بينما 0نت للنا° عليك مقاال؟  جتعل 
سا;يُة �جلبَل“. �0ُّ شيg هذ�؟ قا�: ��هللا، ما ملكُت Vلك حني 
;0يُت سا;يَة �0صحابه يقاتلو4 عند جبل �ُيؤَتو4 ِمن بني 0يديهم 
ليلحقو�  �جلبَل“،  سا;يُة  ”يا  قلُت:   40 0مِلْك  فلم  خلفهم،  �من 
 �لقو باجلبل. فلم متض �أليا حÑ جاg ;سوُ� سا;ية بكتابه 40 
لُقونا يو �جلمعة، فقاتلناهم ِمن حني صّلينا �لصبح >= 40 حضر9 
�جلمعُة، فسمعنا صو9َ مناEٍ ُينا�E: �جلبَل مرتني، فلحقنا باجلبل.. 
فلم نزْ� لعدّ�نا قاهرين حÑ هزمهم �هللا تعا= �تر�g_ فتح مبني“. 

(حتفة بغد�E، باقة من بستا4 �ملهد�،   ٢٧-٣٠ �حلاشية)


