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  )1" (هـــــن يديـــبي"ف ــن موقــم   

  ):لموالنا النفـّرى(وقال له 

  :قال لىو 

  أوقفنى بين يديه وقال لى اجعل الحرف وراءك

  .وٕاال ما تفلح وأخذك إليه

  .وقال لى الحرف حجاب وكّلية الحرف حجاب وفرعية الحرف حجاب

  وقال لى ال يعرفنى الحرف وال ما فى الحرف

  .وال ما من الحرف وال ما يدل عليه الحرف

  وقال لى المعنى الذى يخبر به الحرف حرف

  لذى يهدى إليه حرفوالطريق ا

  :فقلت له

الحروف وما قد تدل عليه حتى المعنى ليست حواجز دونك، إال 

  لمن اغتر بها حتى تحل محلك

  أحاول أن أحيلها دوائر يحوى بعضها بعضا، إليك 

الحروف تدور مع اللحن المفتوح فتتناغم كل الدوائر األكبر 

  .واألصغر فال يغتر الحرف أو يتضخم وال يستقل

  حين اجعل الحرف ورائى ال أمامى، ال يحول بينى وبينك

  احترم الحرف واستعمله

  ال أقف عنده وال أغفله

  العلم فى الحرف،

  والذكر فى المعرفة، 

 <Í†£]<±<Ù^Îæ
<íé�×Òæ<h^ru
<h^ru<Í†£]
<Í†£]<íéÂ†Êæ

h^ruJ ±<Ù^Îæ<÷<
<÷æ<Í†£]<îßÊ†Ãè

Í†£]<îÊ<^Ú <^Ú<÷æ
<^Ú<÷æ<Í†£]<àÚ
Í†£]<äé×Â<Ù‚è 

 
< <

<îßÃ¹]<±<Ù^Îæ
<äe<�−<ï„Ö]

Í†u<Í†£] 
<ï„Ö]<Ðè†ŞÖ]æ
Í†u<äéÖc<ï‚ãè 

 
< <

<Í†£]<ØÃq]<°u
<÷<HîÚ^Ú_<÷<îñ]…æ
Ôßéeæ<îßée<Ùç¬ 

<Í†£]<Ý�u]
ä×ÛÃj‰]æ 

<÷æ<å‚ßÂ<ÌÎ_<÷
ä×ËÆ_ 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                

�و�ـــــــــــــــــــא���ــــ�ـــــــــــــــ�ـــ��ـ��������������������ـــــــــــ���ـــــــــــ�ن��و�א�ـــــــــــــא�
	ـــــــــ���ـــ��ــــ�ــــ���ـــــ��� 155        

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

                                

                                

   <í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éÚçéÖ]<ì†{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{�ßÖ]–<k{{{{{{{{{{{{{{{{{{fŠÖ]<<<28282828I01010101I2012201220122012 
   

                                

  والمعرفة فى الحمد،   

  .والحمد فى الذكر 

  الذكر يدور باألسماء مع األسماء فال تعود حروفا، 

  .دور معه ليحتويهال أحد من كل هذا يحل محل غيره، وٕانما هو ي 

إذا تراقص الحرف ليغرينا برسم اسم يدل عليك، وهو ال يدل إال 

  عليه

  .نضيع فيه بعيدا عنك ونحن نردد صوتا كأنه يشير إليك

ال مفر من الحرف وال غنى عنه شريطة أال يستقل : فى البداية

  .عنك

لو ظل الحرف حرفا لما خرج منه إال حرف وحرف وحرف، 

  واحدة" كلمة"ة، ال تصنع وحروف كثيرة مزدحم

فهو الحرف الذى : لو ذاب الحرف فى سكينة اللحن وزخم الدوائر

  .لم يعد حرفا

  بل نغمة فى اللحن المفتوح بال نهاية

****  

  )2" (بين يديه"من موقف 

  ):لموالنا النفـّرى(وقال له 

  :وقال لى

  .تعرفى إليك بعبارة توطئة لتعرفى إليك بال عبارة

  تعّرفت إليك بال عبارة خاطبك الحجر والمدر وقال لى إذا

  :فقلت له

  الحمد لك

  طمأنتنى، فال أطرد العبارة خشية أن تحول بينى وبينك

  مادامت هى توطئة لتعرفى إليك 

  أستغنى عن العبارة بعد أن أستهدى بها وال تعود بى حاجة إليها

  ركعرفت تسبيح الشجر والطير والجبال من نبضها فى رحاب إيقاع حضو 

  ما حاجتى إلى العبارة بعد أن يصلنى همس الحجر وحفيف المدر،

  .ألتفت إليهما فعبرهما فأجدك القريب بال قرب، البعيد األقرب من كل قرب
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