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 علـى سـيدنا محمـد إمـام المرسـلين           وصـلى اهللا  الحمد هللا رب العـالمين،      

  : وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
، يكـشف لـك حقيقتهـا    ليك أيها األخ ما وعدتك به من حديث عـن الطريـق         فإ

، لتكـون منهـا     ، كما يبـين لـك وسـائلُها       ت، وكيف نشأت ومتى عِرفَ    وأهدافها
ـ            على بينة تعصِ   ها الـذين   صوِممك مـن التـأثر بإرجـاف المـرجِِفين مـن خُ

  :أما. هاجموها وعابوها من غير دراسة لها، وال معرفة بها
        طريق الصوفيةطريق الصوفيةطريق الصوفيةطريق الصوفية

رياضـة روحيـة دينيـة، الغـرض منهـا          : التي نتشرف باالنتساب إليها، فهي    
، وتعويـدها مكـارم األخـالق، وشـريف األحاسـيس،          تربية النفس وتهـذيبها   

وحفزها إلى التأسي في الظـاِهر والبـاطن بـسلف األمـة وصـالحيها، أهـل                
  :القرون المشهود لهم بالخير، وأما

        نشأة الطريق وأسباب ظهورهانشأة الطريق وأسباب ظهورهانشأة الطريق وأسباب ظهورهانشأة الطريق وأسباب ظهورها
 كـانوا علـى أحـسن األحـوال         اإلسـالم  صـدر    فـي جميعـا   فإن المـسلمين    

ال تزال تَِجـد طريقهـا معبـدا إلـي القلـوب            وأكملها، وكانت األنوار المحمدية     
إذ لم يكـن ثَمـة تيـارات قويـة تُعارضـها، وتحـد مـن                ،  فتُصِلحها وتصقلها 

 مـنهج خـاص فـى التعبـد          ذاك تأثيرها، ولذلك لم يبـرز بـين المـسلمين إذ         
 فـي  إلي اهللا، ولكن بعد أن فُِتحـت الـدنيا علـى المـسلمين وكثُـرت                 واالتجاه
األمــوال، تنبهــت غَرائــز الحــرص واألثَــرِة والحــسد والــضغينة  األيــدي

 معنويـات اإلسـالم ومثُِلـِه       فـي  النفوس فأحدثت أثرها الـضار       فيوأشباهها  
  . نفوس الكثيرينفيالعليا، وأتت على الموازين الخُلُقيّة 

 هناِلك قامت طَائفة من خيار اُألمة الـذين كـان لهـم مـن قـوة اإليمـان مـا                   
مكنهم من الصمود أمام تلـك التَّيـارات الجارفـة، ووجهـوا مجهـودهم إلـي                

 وأخـالق كريمـة     من أحـوال شـريفة سـنية،       ���� إحياء ما كان عليه الرسول    



 

مرضية، ولم يكن هدفهم إحياء رسوم وال ِروايـة أقـوال، إنمـا كـان إحيـاء                 
 تُحِقـق لهـا     التـي   للنفوس ِبـصنوف المجاهـدات     تخلُّق وتأس وإتباع، وأخذاً   

ـ يد  ام التَّوحِ  مقَ إليالصفاء، وتَرقَي بها     والمعر ،قْالح        ـة بـاهللا عـزفـة الذَّوقي
ِلِحين إليهـا، وأخْـِذِهم     ا، ثُم العمل علـى نـشر الِفكْـرة، واجِتـذَاب الـص            وجلَّ

بالوساِئل التي تسمو بأرواِحهم، إلي الكمـال المنـشود، وقـد عـِرفَ هـؤالء               
 وقـد أصـبحوا     –وإذ كـان البـد لهـؤالء        " الـصوفية "ا بعد باسم    فيم راألخيا

ـ     –أصحاب فكرة، ودعاةَ مبدأ      ـ   أن تكـون له لَاِئم وسـة     مهم الخَاصهوأسـاليب
ربية، فَقَد اخْتَطُّوا ألنْفُِسِهم خُطَطاً، ووضـعوا قواِعـد عرفَـتْ فيمـا             ِبِهم في التَّ  
وإليـك أيهـا األخ مـا قالـه العالَّمـة ابـن             " ِبهُأصول الطَّريق وآدا  "بعد باسم   

ـ           خلدون اريخ فـي الموضـوع     في مقدمة تاريخه عـن التَّـصوف، وكلمـة التَّ
  : ، قال رِحمه اهللافصُل الِخطَاب

هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملـة، وأصـله أن طريقـة هـؤالء                
ابة والتـابعين  ومـن      القوم لم تزل عند سـلف األمـة وكبارهـا مـن الـصح             

بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصـلها العكـوف علـى العبـادة ، واالنقطـاع               
 واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتهـا ، والزهـد فيمـا يقبـل             إلي اهللا تعالى،  

  الـصحابة  فـي عليه الجمهور من لـذَّة ومـال وجـاه ، وكـان ذلـك عامـا                 
 القـرن الثـاني ومـا بعـده، وجـنح           يفوالَسلف، فلما فَشَا اإلقبال على الدنيا       

 مخالطة الدنيا اخـتُص المقبلـون علـى العبـادة باسـم الـصوفية               إليالناس  
والمتصوفة، فلما اخـتُص هـؤالء بمـذهب الزهـد، واالنفـراد عـن الخلـق،                

وهـي   واإلقبال على العبادة، اختُصوا بمآخذ مدركة لهـم نتيجـة ِلمجاهـداِتهم،           
، ألن الغفلـة عـن هـذا كأنَّهـا          هم فيها إال القليل مـن النـاس       شاركمآِخذ ال ي  

شاملة، ِإذ غاية أهل العبـادات أنهـم يـأتون بالطاعـات مخلَّـصة مـن نظـر                  
 فـإنهم يبحثـون عـن نتائجهـا         الفقه في اإلجـزاء واالمتثـال، أمـا هـؤالء         

             عباألذواق والمواجد ليطَِّلعوا علي أنها خالصة مـن التقـصير أوالً، وِبـذَا ي  لَـم
 أن أصل طريقتهم كلها محاسـبة الـنَّفس علـى األفعـال والتُّـروك، والكـالم               

علي األذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات، ثـم لهـم مـع ذلـك آداب                



 

، إذ األوضـاع اللغويـة       تـدور بيـنهم    مخصوصة بهم، واصطالحات في ألفـاظ     
ـ    إنما هي للمعاني المتعارفة، فإذا عرض من المعـاني مـا           ر متعـارف   هـو غي

اصطلحنا علي التعبير عنه بلفظ يتيـسر فهمـه منـه، فلهـذا اخـتُص هـؤالء                 
بهذا النوع من الِعلم الذي ليس لواحـد غيـرهم مـن أهـل الـشريعة الكـالم                  

صـنف مخـصوص بالفقهـاء وأهـل         :فيه، وصار علم الشريعة على صـنفين      
صـنف   العبـادات والعـادات والمعـامالت، و       فـي تيا، وهي األحكام العامـة      الفُ

مخصوص بالقوم فـي القيـام بهـذه المجاهـدة ومحاسـبة الـنفس عليهـا،                
والكالم علي األذواق والمواجد العارضة في طريقهـا، وكيفيـة التَّرقِّـي فيهـا              

ـ          طالحات التـي تـدور بيـنهم فـي ذلـك           من ذوق إلـي ذوق ، وشـرح االص
    ).انتهى ببعض تصرف(

  :ن ما يأتييومنه يتب
أوالأوالأوالأوال
ًً ًً
::::   أن َّطريق الص ـ ة لم تَ  وفي ـ ِخعاً فـي الـدين وال د       ِبـد  نكُ  عليـه كمـا     ةٌيلَ

يهِرفُ بذلك األفَّـاكُون الـذين ال يـستحيون، وأن الحـاِدثَ فيهـا إنمـا هـو                   
   .التسمية فقط

م بواجبـات    أن هدف الصوِفية مما أخذوا به أنفـسهم إنمـا هـو القيـا              ::::ااااثانيـثانيـثانيـثانيـ
 التحقُّـق بمقـام     إلـي ل ، تَوصـالً     مالوجه األكْْ بوبية علي   رُّة، وحقُوق الُ  يالعبوِد

ـ عاإلحسان أن تَ  " ����اإلحسان الذي يقول فيه الرسول       ـ   ب ـ  د اهللا كأنَّ ـ  رك تَ إن اه فَ
  .فْده ألكرم هوإنَّ" راكه يإنَّاه فَر تَنكُلم تَ
هم ومـا إختَطُّـوه ألنفـسهم عـن الـشريعة،           اِده أنَّهم لم يخْرجوا في جِ     ::::ثالثـاثالثـاثالثـاثالثـا
عـن المـأثور عـن الرسـول قـوالً وفعـالً             إنَّما صدروا في ذلك كلـه        وأنهم

وحاالً، وما نُِقل عـن الـصحابة والـسلَف ِرضـوان اهللا علـيهم مـن ألـوان                  
 حيـاتهم، ودونَـتْ عـنهم     فـي   التـي إلتزموهـا    المجاهدات وصنُوف القُربات  

  : فيبعد وفاتهم، وإليك من كالم الصوفية 
  

        



 

تصوفتصوفتصوفتصوفعني العني العني العني الحتديد محتديد محتديد محتديد م
ُُُُّّّّ

        
: فَِمـن ذلـك قـول شـيخ مـشايخُنا الـدرِدير           .ما يزيدك يِقيناً ِبما ذَكَرتُ لـك         
ــأثورات، " ــن الم ــاألحوط م ــذُ ب ــو األخْ فْ هوــص ــات،  التَّ ــاب المنِْهي واجِتنَ

هـو ِحفْـظُ الحـواس،      " ويقَـال " علـي الـضَّرري مـن المباَحـات        واالقتصار
ِصيانَتُها عـن أن تُـصرفَ فـي غَيـر خَيـر ، وقـول               : أي" فَاسومراعاةُ األنْ 

 ظـاهراً التَّـصوفْ هـو الوقُـوفُ مـع اآلداب الـشَّرِعية        : "الشيخ قاسم الخاني  
عـن كُـل    والخُـروج    ،و الدخُُل في كل خُلُـِق سـٍني       ه:"وقوًل الجريري "وباِطنَاً  

، واحِتقَـار مـا     صوف تَجريـد القَلْـِب هللا تَعـالي         التَّ"وقَوُل الغَزالي   "ق دني،   خُلُ
 اهوال  :أي .ِسو رة ينفع،اعتقاد أنَّه ال يضِجيبِني ومن كالم ابن عسالح:  

 الُّـسنَّة    وإتبـاع  تقـوى اهللا فـي الـسر والعالِنيـة،        : وُأصول التَّصوف خَمسة  "
 فـي اإلقبـال واإلدبـار، والرضـا     في األقوال واألفعال، واإلعراض عن الخلـقِ  

، "والرجـوع إلـي اهللا فـي الـسراِء والـضرّاء           عن اهللا في القليل والكثيـر،       
  .أجمعينرِضي اُهللا عنهم 

    ذلك في بيان ح ف أقوالٌُُ    يقَِقوغيروِجـع        كثيـرة، ة التّصإلـي  ولكنهـا كُلُّهـا تَر 
 والتـزام   العبوِديـة، تَعـالي ِبحـسِن      هللا ِصدقُ المعاملَة مـع ا     :وهوشيء واحد   

شيء غَير ذلـك يحِقـقْ لِلـساِئر هدفَـه ويـِصُل ِبـه                وأنَّه ال  الشَّرِعية،اآلداب  
  : ثُم إليك لونَاً آخر ِمن غَرِضه إلي

تعظيم الصوفية للشريعةتعظيم الصوفية للشريعةتعظيم الصوفية للشريعةتعظيم الصوفية للشريعة
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 نُقـل عـن شـيخ الطائفـة         م، فمن ذلك مـا    ِلتَعلَم مبلَغ تَعسف المتَحاِملين علَيهِ    

الطَّرق كُلُهـا مـسدودة علـي الخلـق إال علـي            : " محمد حيث يقول   الجنَيد بن 
إذا رأيـتم الرجـل يمـشي علـي         : "كما يقول أيضاً  "  ����من إقْتَفي أثَر الرسول     

الماء أو يطير في الهـواء فـال تلتفتـوا إليـه، فـإن الـشيطان يطيـر مـن                    
المغـرب  ويمـشى علـي المـاء، ولكـن انظـروا فـي اتِّباِعـه               المشرق إلي   

  .الكتاب والسنَّة ، فإن الشيطان ال يقدر علي ذلك أبداً
قلبـه ِبنُـور     نَـور اهللا     الـشَّريعة، مـن ألـزم نَفْـسه آداب         ":عطاءوقول ابن   

 فـي أوامـره وأفعالـه      ���� وال مقَام أشْرف من مقام متَابعـة الحبيـب           المعرفَة،



 

يخْرجه عن حـد الِعلـم الـشَّرعي فهـو            فَمن زعم أن له مع اهللا حاالً       أخالقه،و
  ".ضال عن الحق

    وِقيسيد إبراهيم الدنَّة       طَريقُنَ:"وقول السوط بالكتـاب والـسبا هذا مـض   ـنفَم ،
فَلَـيس منَّـا وال مـن إخْواِننَـا ونَحـن            أحدثَ فيه ما ليس في الكتاب والـسنَّة       

  ".ِبدعواه ولو انتَسب إليها واآلخرة،بريُئون منه في الدنْيا 
وغيـر ذلـك كثيـر       الـشَّريعة، هذه بعض أقوال السادة الصوِفية حول تعظـيم         

 ثـم نكتفـي بمـا ذُِكـر ففيـه           ومـن  نـسرده، جداً يطُوُل ِبنا الحِديثُ لو ذهبنا       
علي أن اإلنـصاف يقتـضينا أن نقـول إن أولَـِئكُم            يقتنـع، ع ِلمن أراد أن     المقْن

 ال تعـدو المظـاهر       صـلتهم   الطُّـرق بينمـا    إلـي االنتـساب    الذين يزعمـون  
ـ       : الجوفاء ـة، وطُبل رنَّانـة، وأعـالم خَفَّاقـة، وحركـات         ومـن أزيـاء خاص

ـ         ست مـن الـذِّكْر فـي شـيء،         مزرية، وأصوات مبهمة يـسمونَها ِذكْـراً ولي
 وال  ، فـال يِحلُّـون حـالالً      ن علـي ذلـك ويهِملُـون مـا عـداه          بحيث يحرصو 
 رح مونرحـاً يقَّـاً       ، وال امهللا تعـالي ح نوـَؤدـداً، وال         يـون لـه عهعروال ي ، 

، وهـم   لَّـاب قُـوت    طُ إلَّـا ُأولَِئكُم لَيسوا فـي الواقـع        ، إن يحفَظُون ِلِديِنه حرمةً  
 إنَّهـم نَكْبتُهـا الكُبـري ومـِصيبتُها العظْمـي، الَّتـي              بـل  ،دخَالء علي الطُّرق  

 وإن أوَل مـن يتَبـرأ     ،  ِبها وهي البريَئـة المطَهـرة     عليها سخْطَ الجهالء     جلَبتْ
تـساب  ن االن اهللا من أولَِئكُم األدِعيـاء هـم ِشـيوخُهم الـذين يزعمـو        يديبين  

تَِجـب إزالَتَـه علـي مـن بـسطَ اُهللا       ، وتاهللا إنَّهم لَمنْكَـر إليهم كما سِمعتَ آِنفَاً  
ةيبالقُو هد.  
  
  

        
        
        
        



 

        بيعــــــة الطريقبيعــــــة الطريقبيعــــــة الطريقبيعــــــة الطريق
، وبهـا يكـون بـدء     الخطوة األولي فـي الـسير والـسلوك   وبيعة الطريق هي  

:  المريـد  إلـي نـسبة   ، وشـرطها بال   ط الروحي بـين التلميـذ واألسـتاذ       االرتبا
 مـن   اختـاره هللا تعالي، وكمال الثقـة فـيمن        ، وتمحيص الِوجهِة    خُلُوص النَّية 

أن يكـون قـد     : المشايخ لتربيته وتهذيبه، أما بالنسبة إلـي الـشيخ فـشرطه          
 علي يد شيخ عارف حـاذق ، وجاهـد نفـسه ونازلهـا، وكـان                 قبل سلك من 

ـ          ده مـن الـشَّبه وإرشـاده إلـي         له من العلم والمعرفة ما يمكنه من وقاية مري
ما به تَصح عقيدته، وتسلم عبادته وتستقيم معاملتـه، وأن يـشهد لـه حالـه                
بقربه من اهللا تعالي واتصاله، ومن ثم فمن الحمـق وسـخْف الـراي أن يمـد                 

  . المرء يده إلي كل من تمشيخ من غير بحث وال استقصاء وال معرفة
  :وتتكون البيعة من أربعة أشياء

 االستغفار والتوبـة، لتجتمـع لـه بهـا طهـارة البـاطن مـع طهـارة                  ::::أوهلاأوهلاأوهلاأوهلا
رضـيت بـاهللا تعـالي ربـا        : "الظاهر بالوضوء، وتجديد عقد اإليمـان بقولـه       

  . نبيا ورسوال����وباإلسالم دينا وبسيدنا محمد 
الطاعــة تجمعنــا والمعــصية : " عهــد الــسير والــسلوك وصــيغته::::ثانيهــاثانيهــاثانيهــاثانيهــا

ـ     "تفرقنا إن هـذا لـيس     : " يقـول عنهـا    ����ان شـيخنا    ، وهي كلمات قليالت ك
شرطا مأخوذا علي المريـد فقـط، إنمـا هـو شـرط مـأخوذ علـي المريـد                   

  .، انْفَصمت الراِبطَةا ما تخلَّف مقْتَضاه من أحدهمابحيث إذ والشيخ معا،
الـصالة علـى رسـول اهللا    :  تلقين األوراد واألذكار، وهي للمبتـدئين  ::::ثالثهـاثالثهـاثالثهـاثالثهـا 
اللَّهـم صـلِّ وسـلِّم      " مرة أو أكثر بالصيغة الكماليـة        ائة بعد صالة الصبح م    ����

وإذا "  اهللا وكَِمـا يِليـقُ ِبكَماِلـه       وباِرك علي سيِدنَا محمد وعلي آله عدد كَمـالِ        
من صلَّ علي مـن أمتـي صـالة مخلـصاً مـن قلبـه،               :  يقول ���� الرسول   نكا

ا عـشر درجـات، وكتـب لـه بهـا      صلَّ اهللا عليه بها عشر صلوات، ورفَعه به       
عشر حسنات، ومحا عنـه عـشر سـيئات، فمـا مبلـغ مـا يـسجل للـسالك                   

 كُـلُّ واحـدة   ن خيرات في هـذه المائـة التـي تنطـوي    ده م االمحاِفظ علي أور  



 

 العـصر مائـة مـرة أو        ؟ ثم االستغفار بعـد صـالة      منها علي مضاعفات جمة   
 إلـه إال هـو الحـي القيـوم وأتـوب            أستغفر اهللا العظيم الذي ال    "أكثر بصيغة   

ـ " ����، وفي فضل االستغفار يقوُل نَِبينا       "إليه ن لـزم االسـتغفار جعـل اهللا لـه          م
ثـم  " ضيق مخرجا، ورزقـه مـن حيـث ال يحتـسب             كل  من كل هم فرجا ومن    

ليالً بعد الفراغ من مـشاغل الـدنيا وقُبيـل النـوم لتكـون              " ال إله إال اهللا   " ِذكْر
ال القلبي باهللا تعالي، والعـدد فـي هـذا الـورد ثالثمائـة              خاتمة أعماله االتص  

  ذكـره  أو أكثر، ليدخل بذلك ِضـمن الـذَِاِكرين اهللا كثيـرا، بـشرط أن يكـون               
، مـع  ، وخُـشوع وخـضوع  علي طهارة ِبِهمة ونشاط، وحضور قلـب مـع اهللا         

فظـة علـي نطقهـا      والمحا"  اهللا ال معبـود بحـق إال     : "المالحظة ِلمعنَاها، وهو  
لـو أن   : "����، وفي فضل هذه الكلمة الـشَّريفة يقـول الرسـول            لقرآني السِليم ا

السموات السبع واألرِضين السبع في كفَّـة، وال إلـه إال اهللا فـي كفَّـة مالـت                  
  .أي رجح ثَوابهاِبِهن  ال إله إال اهللا 

ـ              ::::اااارابعهـرابعهـرابعهـرابعهـ ة الوِصية بالمحافظة علي الـصلوات فـي مواقيتهـا ومـع الجماع
والـشعور  حيث أمكن ذلك، وتمرين النفس علـي اسـتدامة اإلحـساس بـاهللا              

برقابته الشَّاملة لحركات العبـد وتـصرفاِته حيثمـا كـان وأينمـا اتَّجـه، وأن                
يجعل الحق تعالي ِقبلَة قَلِْبِه، ومـا إلـي ذلـك مـن وصـايا غايتهـا توثيـق                    

  .الصِلَة بين المريد وربه
 ����ق ينطُفْ الخيـر مـن جوانبهـا، ومبايعـة الرسـول             تلك يا أخي بيعة الطَّري    

، وهذه أورادها العامـة والخاصـة ألبنائهـا اسـتغنت بتزكيـة             أصحابه تَسنُدها 
  . لها عن كل تزكية، فليقَلل المنِْكرون من ثورتهم، هداهم اهللا����الرسول
،  ال يفوتنا أن نقول إن بيعة الطَّريق كبيعـة اإلسـالم بكلمـة التَّوحيـد               هعلي أن 

حـرص الكُلِّـي علـي      وال،  تُتْبـع بـالتزام حقُوقَهـا     ال قيمة لها وال ثمرة ما لم        
ـ   البذرة يغرسـها صـاحبها فـي األرض        ، ومثَلُها في ذلك مثَلُ    مقْتَضياتُها إن ، ف

 علـي ، نمـت وآتـت ُأكُلَهـا        ، وصانها مما يعدو عليها    تَعهدها بعد ذلك بالسقْي   
 فـال يظـنَّن     تَمـوت،  فإنَّها سـرعان مـا تـذبل ثـم            أما إذا أهملها   يشتهي،ما  

فُـل لـه إدراك      ويكْ يكفيـه، اعتقاده في أهـل اهللا       و العهد،مريد أن مجرد أخِْذه     



 

، ولـيعلم أن بينـه وبـين آمالـه          ، فإن هذا الظَن جهـٌل وخَطـأ        كالَّ يرجوه، ما
ون فـي ذلـك كـان       جهاداً متواصالً لنفسه وشيطانه وهواه وعاداته، فإذا تهـا        

واستمـسك بعهـدك، واسـتعن       الفشُل نصيبه، فاعتصم أيها األخ بحبل وصـِلك       
باإلكثار مـن ذكـر اهللا، ذكـراً مـصحوباً بالـشوق             علي جالء قلبك واستنارته   

مـن األوراد   والحضور والهمة، وال تتسامح مع نفـسك فيمـا وظَّفْتَـه عليهـا              
مـا يكـون مبـدأ الحرمـان        و مرة كثيـرا     ، فإن التَسويف ول   فتتَهاون وتُسوفْ 

 فادعـه إليـه     -، ومن آنست منه اسـتعداداً للخيـر وأهليـة للـسير             والقطيعة
واعلـم أنَّـك     له فـي الخيـر       بتليكون لك أجر يماِثُل أجر من تسب      . ورغِّبه فيه 

 طريقـك   فـي وسـر    ستَجد من بعض المفتونين إنكاراً عليك فال يِهمنَّك أمـره،         
ـ قَين لـم ي    الـد   حال فإن  أي وضع وعلى    أي فيذكر ربك   وا ذكـر اهللا    فـي دنا  ي 

 نــذكره قيامــا وقعــودا وعلــى بكيفيــة خاصــة بــل أمرنــا اهللا تعــالى أن

ــا ــ�:جنوبن ــ�ً   �َ ــ��ْ�ُ���� ����ــ�� �ِ���� ــ#"! � �َ ــ&َ�%$ُ�� �� ــ()�ً ��'ِ�َ� �َ ــ+ ���ُ*� ــ(�ِ.ُ�% -�,��َ ــا ب ورغَّ�/� ن

 بـى   عبـدي أنـا عنـد ظـن       : (القدسـي  الحديث   في كما   اًره وج اًرر سِ كْ الذِّ في
 ذكرنـي  وإن   نفـسي  فـي  نفـسه ذكرتـه      فـي  ذكرني فإن   ذكرنيوأنا معه إذا    

ال يكـون إال      المـإل    فـي  أن الـذكر     وبـديهي  مإل خير منه     في مأل ذكرته    في
جهالـسنة   فـي  الجهـر لمـا ورد       فـي  األمر أن يراعى التوسط      في غاية ما    اًر 

ـ يه إلى ذلك كذلك ال حرج عليك أن تذكر ربـك مجتمعـا مـع إخو               من التنب  ك ان
 فـي أو منفردا بنفسك أو أن تذكر باالسم المفرد كمـا تـذكر بالجملـة التامـة                 

ـ موم اجتَ قَنا ِمم: (لفظها ففي الحديث  ـ ع ـ كُذْوا ي ـ م ماهادرون اهللا إال نَ ـ نَ  ناد ِم
السقُ: اءموم م قَ كُور لَ فُغْوا مد ب لَد ت سـ  كُاِتَئي م حـ ) ناتَس ـ  وِف ـ ة الكَ ى اآلي ةريم :

� ُ�ِ0        �1) ـ  كمـا أن   ����  ������ :ُ�" ��89 �7ِ �6(%5ِـ4ِ�% �3ْ�*�2ـ� ـ ال تَ": حةيِحة الـص نَّي الـس  ِف وم قُ

المـه وهـو    آ وكـان بـالل يغالـب        ،  "أهللا أهللا :الساعة حتَّي ال يقَال في األرض       
  .)د أحدأح( :يعذب ويكرر



 

ـ  خراًهللا أوالً وآ   والحمد ـ  س ونَ أله سبح  انه أن يجـ لَع ـ  نَ ـ  ا ِم ـ  ِذن الَّ ين يِمتَسون ع
 اهللا على سيدنا محمـد النبـي األمـي وعلـى ألـه        صلَّنه و سون أح بعِتيَّ فَ َلوالقَ

  .وصحبه وسلم
  
     


