حضرة سيدنا الشيخ علي الراميتين
( كدس اهلل شرٍ اهـزٖز )

إيبى األّهٖبء يب أرفـَّ ،يٌِل فغل يب أٌفـَ ،فخح يً نٌّز اهلوّة أكفبهِبّ ،أّغح يً
شًٌ اهغّٖة إغفبهِب ،إهٓ ٌفس نى ستر تنشر ضِّاح اهٌفّس أحّاهِبّ ،يحب ؿٌِب تيب أّحٓ
هِب
أّ حبهِبٌّ ،بل يً دّهج اهـبرفًٖ يً اهفغبئل ّاهيفبخر ،فِّ إلرضبد اهلبظرًٖ إهٓ
اهيلبيبح اهـرفبٌٖج ،أّل ّهٕ ؿال فٕ شيبء اهِداٖج كدرٍ ّإشيَ فال ٖدرم تبهـتبدث حدٍ ّال
رشيَ .

ّهد كدس اهلل شرٍ فٕ كرٖج رايٖخً أّ رايًٌٖ ،كرٖج ؿوٓ تـد فرشخًٖ يً تخبرْ ٌّضأ
تِب ّاضخغل تخحظٖل اهـوّى اهضرؿٖج حخٓ خعهؾ يٌِب ،إخظل تحغرث شٖدٌب اهضٖخ يحيّد
اإلٌسٖر فغٌّْ فحظل هَ يً اهيلبيبح اهـبهٖج ّاهفخّحبح اهيخّاهٖج يب يأل تَ اهخبفلًٖ إيدادًا
ّاهفرٖلًٖ إرضبدًا ّاضخِر تبهـزٖزاً ُّٕ أؿؼى آٖج ؿوٓ ؿوّ اهضأً .

ذى سبءٍ أير إهِٕ تبهِبخف اهرتبٌٕ تبهخحّل يً تخبرْ إهٓ خّارزى ّخّ سَ فٕ اهحبل
إهِٖب
ال إهٓ يونِب ٖلّل هَ أً فلٖرًا ٌشبس ًب حٖد
فويب ّظوِب ٌزل ؿٌد تبة شّرُب ّأرشل رشّ ً
نبٌح ظٌـخَ اهٌشٖزّ ،كد كظد تبهدخّل إهٓ تالدنى ّاإلكبيج تِب فئً أذٌخى هَ دخل ّإال
رسؾّ ،أيرٍ إً أذً هَ تبهدخّل أً ٖأخذ يٌَ تذهم نخبتًب يخخّي ًب تخبخيَ ،فويب سبءٍ اهرشّل
ّؿرع
ؿوَٖ يب أير تَ ،شخر اهشوػبً ّأختبؿَ يً ناليَّ ،كبل ؿوٓ شتٖل اإلشخِزاء أً ُؤالء يً
أّهٕ اهحيق ّاهتوَ فأنختّا هَ تيب ٖرٖد ،فويب أخذ اهنخبة ؿوٓ اهّسَ اهيػوّة ّأخٓ تَ إهٓ
اهضٖخ دخل كدس شرٍ اهيدٌٖج ّػفق ٖضخغل تػرٖق اهشبداح كدس اهلل أشرارُى ّماً ٖخرر
نل ّٖى إهٓ أشّاق اهيدٌٖج ّٖلف ؿٌد أرتبة اهظٌبئؾ فٖلّل هِى يب أسرخنى فٕ اهّٖى ؟
ٖلّهًّ هَ نذا ّنذا  .فٖلّل هِى أٌب أؿػٖنى أسرخنى ّخـبهّا فخّغؤا ّاسوشّا يـٌب اهّٖى
ّاذنرّا اهلل خـبهٓ إهٓ اهغرّة ،فنبً نل يً أسبتَ هذهم تترنج اهضٖخ ّكّث خظرفَ ٖحظل
هَ حب ل خيٌـَ ؿً يفبركخَ ّخسذتَ إهٓ ظحتخَ ،فيب يغح أٖبى إال ّنذرح أختبؿَ ّيرٖدٍّ
فيضٓ تـع اهحشبد إهٓ اهشوػبً ّّضٓ إهَٖ تأٌَ كد أخٓ إهٓ يدٌٖخنى ضٖخ كد اسخيؾ ؿوَٖ
اهٌبس ّنذر خاليذخَ ّأظحبتَّٖ ،خضٓ يً ذهم حدّد خول فٕ يونم ّفخٌج ال ٖينً ألحد
دفـِب ،فخبف اهشوػبً ّأخةاؿَ يً ذهم ُّيّا تئخراسَ كدس شرٍ ،فويب توغَ أرشل اهرشّل

اهيذنّر تنخبة اإلذً إهٓ اهشوػبً ّكبل هَ أػوـَ ؿوَٖ ّكل هَ أٌَ يب دخل إال تئذٌنى فئً
ضئخى أً ختدهّا حنينى فئٌَ ٖخرر  .فويب ّظل إهٓ اهشوػبً أؿػبٍ اهنخبة ّأخترٍ تيلبهج
ال ؿؼٖيًب ذى ر اء هزٖبرث اهضٖخ ّاؿخذر ؿيب ظدر يٌَ إهَٖ ّأخوط
اهضٖخ خسل اهشوػبً خس ً
هَ اهيحتج فحظل هَ ٌفؾ ؿؼٖى ؿوٓ ٖدَٖ .

ومن خوارقى وكراماتى قدس اهلل سرو  :أٌَ ّكؾ تٌَٖ ّتًٖ أحد يـبظرَٖ ُّّ ( اهشٖد
أخٓ) ترّدث ،فظدر يٌَ ذاح ّٖى يب ٌٖبفٕ األدة تحلَ كدس شرٍ فأخفق أً غبرح ػبئفج
األخرام
ذام اهّٖ ى ؿوٓ اهتودث فأشرّا نذٖرًا يً أُوِب ّيً سيوخِى ّهد اهشٖد أخٓ ،فويب توغَ ختر ّهدٍ
ؿوى أً ُذا يسبزاث هَ يً اهلل ؿز ّسل ؿوٓ يب ّكؾ يٌَ تحق اهـزٖزاً كدس اهلل شرٍ فسبء
يشرؿًب إهٓ حغرخَ ّاؿخذر يٌَ ّدؿب اهضٖخ ّيً نبً فٕ يسوشَ اهضرٖف يً اهـويبء
ّاهيضبٖخ إهٓ دارٍ ففِى كدس شرٍ يرادٍ ،فويب حغرّا فرص اهخدى شفرث ّأخٕ تبهػـبى فلبل
اهضٖخ كدس شرٍ ال أيد ٖدٔ إهٓ ػـبيَ حخٓ ٖحغر ّهدٍ ّٖأنل يـٌب ،ذى شنحّ ،اهسيبؿج
ٌٖؼرًّ إهَٖ فئذا تبهتبة ٖػرق ففخحٍّ فّسدّا اهّهد كد سبء ،ففزؽ اهٌبس نوِى فزؿبً ضدٖدًا
ّأكتوّا ؿوَٖ ٖشأهٌَّ ؿً نٖفٖج اهخالط يً األشر ّّظّهَ إهِٖى ،فلبل  :أٌب ٌفشٕ ال أؿوى
إال إٌٕ نٌح ؿٌد اهخرم أشٖرًا ذى ّسدخٌٕ ؿٌدنى ّنبً تًٖ اهتودًٖ يشبفج ؿضرث أٖبى  .فأذؿً

اهحبغرًّ نوِى هفغوَ
ّنرايخَ ؿوٓ اهلل خـبهٓ .

يً أكّاهَ  :اؿيوّا ّال خحشتّاّ ،اؿخرفّا تبهخلظٖر ّاشخأٌفّا اهـيل .
إسخِد تبهحغّر ؿوٓ اهدّاى ال شٖيب ّكح اهػـبى ّؿٌد اهنالىّ ،شئل ؿً اهيشتّق يخٓ
ٖلغٕ
يب فبخَ فلبل  :كتل ػوّؽ اهفسر .
ّكبل كدس اهلل شرٍ فٕ يـٌٓ كّهَ  « : أً اهلل ٌٖؼر إهٓ كوة اهيؤيً نل ّٖى ّهٖوج
ذالذيبئج ّشخج ّشخًٖ يرث » أً هولوة شخج ّشخًٖ ّذالذيبئج يٌفذ ّهنل ؿغّ شخج ّشخًٖ
ّذالذيبئج ؿرق يً األيـبء ّغٖرُب يخظوج تبهلوة فئذا خأذر اهلوة تذنر اهلل تحٖد ٖظل إهٓ
يرختج خخخط تٌؼر اهلل شرْ ُذا اهخأذر إهٓ سيٖؾ األؿغبء فٖضخغل نل ؿغّ تبهػبؿج
اهالئلج تَ ّيً ٌّر ػبؿج نل ؿغّ ٖظل فٖع اهذٔ ُّ ؿتبرث ؿً ٌؼر اهرحيج إهٓ اهلوة
.

ال إشخـداد اهشبهم ّكبتوٖخَ ذى ٖولٌَ اهذنر
ّكبل كدس اهلل شرٍ  :ؿوٓ اهيرضد أً ٖـوى أّ ً
ّٖرتَٖ ؿوٓ حشة ذهم ،فئً يذل يً ٖخظدْ هخرتٖج اهيرٖدًٖ ّإرضبدُى يذل يً ٖرتٕ
اهػبئر ،فنيب ٌٖتغٕ هَ أً ٖـوى كدر خحيل حّٖظوخَ فٖػـيَ ؿوٓ حشتِب ،نذهم اهيرضد .

ّكبل كدس شرٍ  :أخٓ الخغر ّٖيًب هزٖبرث اهضٖخ ؿتد اهخبهق اهغسدّإٌ كدس شرٍ،
فأحغر اهضٖخ رغٖفًٖ يً ضـٖر فيب أنل ؿوَٖ اهشالى ،فلبل هَ اهضٖخ  :نل ٖب شٖدٔ فئٌَ
حالل ،فلبل ٌ :ـى غٖر أً ؿبسٌَ هى ٖنً ػبُراً فال ٖسّز هٕ أً آنوَ .

ّشأهَ يّالٌب شٖف اهدًٖ فغج ّنبً ؿبهيًب يً أسل اهـويبء فلبل هَ هى خسِر تبهذنر ؟
فلبل هَ إخفق اهـويبء ؿوٓ سّاز اهسِر تبهذنر ؿٌد اهٌفس األخٖر يً اهحٖبث هلّهَ  « : هلٌّا
يّخبنى ضِبدث أً ال إهَ إال اهلل » ّؿٌد اهظّفٖج نل ٌفس ُّ اهٌفس األخٖر .

ّشأهَ يّالٌب اهصٖخ تدر اهدًٖ اهيٖدإٌ ّنبً يً أسل أظحبة اهضٖخ حشً توغبرٔ،
المىَ ذِكْرًا
تأً اهلل خـبهٓ كد أيرٌب تنذرث اهذنر هلّهَ سل سالهَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَهُوا اذْكُرُوا َّ
كَثِيرًا (األحزاة )41فِل اهيراد تَ ذنر اهوشبً أّ اهلوة ؟ فلبل  :هويتخدا ذنر اهوشبً
ّهويٌخِٕ ذنر اهلوة ،ألً اهيتخدا ٖذنر اهلل خـبهٓ تبهخنوف ّاهـيل ّأيب اهيٌخِٕ فئً اهلوة إذا

خأذر تبهذنر ظبرح سيٖؾ أسزائَ ذانرث فحٌٖئذ ٖخحلق تبهذنر اهنذٖر فخنًّ أؿيبل ّٖى ّاحد
يٌَ تيلدار ؿيل شٌج يً غٖرٍ .
خّفٕ ّٖى االذًٌٖ تًٖ اهـضبئًٖ ذبيً ؿضر ذٔ اهلـدث اهحراى شٌج شتـيبٖج ّإحدْ
ّؿضرًّٖ ،كد ؿيّر ّاحد ّخشـًٖ شٌج ،هَ ّهداً ؿبهيبً توغب فٕ حٖبخَ يتوغ اهفغل
ّاهـرفبً ّهَ أرتـج خوفبء نبٌّا فٕ اإلرضبد ؿوٓ كدى اهخوفبء األرتـج اهراضدًٖ ّ .أُيِى يً
خّالٍ تبهخرتٖج ّاإلرضبد ّّكف ؿوٓ أحّاهَ ّأسِدٍ تبهرٖبغبح ّاهخوّاح هٖظة فٕ ظدرٍ
اهضرٖف اهشر األؿؼى ّاهٌفس اهلدشٕ هٖنًّ أؿؼى يً شرْ إهَٖ ُذٍ اهٌشتج اهضرٖفج فٕ
اهػرٖلج اهـوٖج،
شٖدٌب اهضٖخ يحيد تبتب اهشيبشٕ كدس اهلل أشرارُى ،آيًٖ.
سيدنا علي الرامتين
حٖبخَ اهيـٌّٖج كدّس اهلل شرٍّ

شٖدٌب ؿتد اهلل اهرايخٌٕ تً ؿتد اهلل ّهد ّٖى اهشتح ّكح اهغحٓ فٕ اهذبٌٕ ّاهـضرًٖ
يً ضِر ضّال شٌج ُ 631ـ فٕ " رايح" كرٖج يً ّالٖج تخبرْ ّاٌخلل فٕ اهذبهد يً ضِر
ذٔ اهلـدث ّٖى األحد تًٖ اهيغرة ّا هـضبء شٌج ُ 722ـ  .هٌَّ هًّ اهتر ،هحٖخَ يبئوج إهٓ
اهحيرث ،ظّخَ ركٖق ،ؿٌَّٖ يبئوج إهٓ اهحيرث .

بداية حالى  :فٕ شً اهخبشؾ ؿضر يً ؿيرٍ ظدر يٌَ ٌؼر هتِبء اهدًٖ اهيسذّة ّهيرٖدٍ
ؿًٖ اهدًٖ اهتدّٔ ّتِذا اهٌؼر حظل هِيب حبل ؿؼٖى حٖد هى ٖتلٓ حبهِيب ّؿلوِيب األظوٕ
خبظج أً ؿًٖ اهدًٖ اهتدّٔ هى ٖسٕء إهٓ ؿلوَ إال تـد يغٕ ّٖيًٖ ّهٖوخًٖ يً اهٌؼر
اهيذنّر .

ّتٌٖيب نبٌب ذاُتبً إهٓ زٖبرث يلبتر أنبتر أّهٖبء تخبرْ ّحًٖ ّظال إهٓ تودث ؿوٕ
اهرايخٌٕ ػوتب يٌَ اإلذً هدخّهِيب ؿوَٖ ،فأذً هِيب فدخال ؿوَٖ ّسوشب فٕ حسرخَ اهيتبرنج
فرأٖب
ؿوٓ سدارُب اهذٔ ٌحّ اهلتوج ينخّتًب تبهلوى اهيـٌّٔ ُّ،ذٍ اهتظٖرث ّاهنضف حظل هِيب يً
ُذا اهذاح اهيتبرم ،فحٌِٖب كبال هَ ٖب شٖدٌب ُل أٌح ييً ّٖظل اهيّحدًٖ إهٓ اهلل خـبهٓ
تئؿػبئم يً يبهم يب ٖحظل هِى يً ظٌبئـِى ّضغوِى فٕ نل ّٖى يً أٖبى نشتِى ،فلبل ٌـى
ذى كبال لٍ يً أٔ ينبً خحظل هم ُذٍ اهٌلّد اهنذٖرث ،فلبل  :إً خحح أيرٔ خشـيبئج يً
اهيالئنج اهظرافًٖ ُّى يٌخؼرًّ أليرٔ فيخٓ ضئح ٖحغرًّ إهٕ اهفوّس يً خزائً اهلل
خـبهٓ ،أخؼٌبً أً هوخزائً اإلهِٖج إخخخبيًب ّاٌلػبؿبً ،نال ،ذى نال  ،أٔ ال ٌٖخِٕ ّال ٌٖفد
خزائً اهلل خـبهٓ فخؾستب ؿوٓ كّهَ ُذا ،فلبل هِيب ال خخـستب ؿوٓ ُذا اهلّل تل أٌخيب خـستب

ؿوٓ يب أكّهَ اًّٗ ،إً هى خشيـب كّهٕ ؿوٓ حلٖلخَ ٖنًّ ناليٕ ؿتذ ًب ّخنٌّبً يً اهؼبهيًٖ
ؿوَٖ ،ذى كبال هَ ٖب حغرخٌب ٌحً ٌشخيؾ ناليم حلٖلج فبتخدأ تبهنالى يخوػف ًب تِيب ّكبل هِيب
إٌٕ أؿرّف هنيب " ولي اهلل تعالى " تبهخـرٖف اهذٔ ال ٖنًّ ّهٖ ًب يً ال ٖضخيل ذهم اهخـرٖف
ؿوَٖ ؿٌدٔ ّٖنًّ دخّهَ إهٓ حغرث اهلل خـبهٓ حلٖلج حراي ًب إً هى ٖخحلق فَٖ ُذا اهخـرٖف،
ال يخظّظبً فئً
فلبل  :إً يً اهلوة إهٓ سيٖؾ األؿغبء اهذالذيبئج ّشخج ّشخًٖ ؿغّاً شتٖ ً
هى خشخيـب تفخح أتّاة خوم اهشتل حلٖلج ال ٖنًّ فٖنيب كّث هفِى ناليٕ ّٖنًّ ناليٕ ؿتذبً،
ال يً
فلبال ٌـى ٌشخيؾ نيب كوح ،فويب اتخدأ تبهنالى حغر إهٓ ذهم اهيسوس خيشًّ ّهًٖب نبي ً
اهذًٖ ُى ؿوٓ يضرة األٌتٖبء ّاهيرشوًٖ إلشخيبؽ اهخػبة ّظبرّا سيٖـ ًب يخبػتًٖ تناليَ
فلبل  :إٌٕ هى أظر يً األّ هٖبء اهداخوًٖ فٕ خـرٖف اهّهٕ اهذٔ شّف أتٌَٖ اًٗ ّهشخى أٖغ ًب
يٌِى اهوِى ارزكٌب اهّالٖج ،فلبل إً خـرٖف اهّهٕ ُّ اهذٔ نبً حرًا ؿيب شّْ اهلل خـبهٓ ؿٌد
حغرث اهلل خـبهٓ ّاهذٔ هى ٖخفرق يً ؼِّرٍ يً اهـدى إهٓ اًٗ،
فِذا اهخـرٖف اهيػوق هوّهٕ ؿٌد اهنلّ ،أيب خـرٖف ا هّهٕ اهخبط فِّ اهذٔ ٖـوى نى ٌؼر
ّكؾ
يً اهلل خـبهٓ إهٓ سيٖؾ اهذراح يً ظوة آدى إهٓ إٌخلبهِى ّ.فٕ اهٌضأث األخرْ ّحًٖ
إشخلرارُى فٕ اهسٌج تـد دخّهِى فِٖب ّتأٔ ٌـى ٖخٌـيًّ تـدد نل ٌؼرّ ،تأٔ حد نبً هِى
يؾ اهلل خـبهٓ ّيؾ اهخوق يً يخبػتج ّيً شبئر اهيـبيالح دٌّٖٖج ماٌح أّ أخرّٖج تبهوشبً

ّتبهلوة فٕ نل هحؼجّ ،اهحبظل إً يً ال ٖـوى حلبئق سيٖؾ اهذراح يب ّكؾ هِب يؾ اهلل
خـبهٓ ّيؾ اهخوق شّاء فٕ ضؤٌِّب األّهٖج ّاالخرّٖج ّاهؼبُرٖج ّاهتبػٌٖج تخفرٖق خبى
يخظّط هنل ّاحد تسيٖؾ أفرادٍ ّتيٌؾ أغٖبرٍ ال ٖنًّ ّهًٖب هلل خـبهّٓ ،نذا ٖوزى أً ٖـوى
ّٖفرق هٌـى اهسٌبً فٕ اهسٌج فردًا فردًا يؾ خسدٖد درسبح اهوذائذ ّنٖف ٖنًّ اهخوذذ تِب ،ذى
كبل شٖدٌب ؿوٕ كدس اهلل شرٍ يً ُذا اهّٖى ّإهٓ اهّٖى
اهشبتؾ ال ضتِج فٕ خحلق ُذا اهفلٖر تيلبى اهّالٖج اهنترّْ ،إً خونى اهحبغرًٖ فٕ ذام
اهيسوس
نبٌّا يً أرتبة اهيقايبح اهحلٖلٖج فتـد شيبؽ ناليَ ّظوّا إهٓ يلبى اهحبل أٔ ظبرّا
يً أظحبة األحّال.

ّفٕ ذهم اهّٖى اهشبتؾ كبل يخبػتًب هتِبء اهدًٖ اهيسذّة إً يب ٖنًّ هم فٕ اهسٌج فٕ
غيً خشـيبئج أهف شٌج أٔ اهخوذذ اهذٔ ٖحظل هم فِٖب ّفٕ خوم اهشًٌٖ أتًٖ هم تبهػٕ
فبٌؼر إهٕ نراح فٌؼر إهَٖ فشبؿخئذ رأْ ذهم ،ذى كبل هَ ؿوٕ كدس شرٍ ُل رأٖح ُذا
األير ؿؼٖيًب
فلبل ٖب شٖدٔ هى أر فٕ يلبى اهنبئٌبح أؿؼى يً ُذا األير فلبل ؿوٕ كدس شرٍ ٌـى ال ٖنًّ
تًٖ اهيلبيبح أؿؼى يً ُذا ّهنً إً حٖذٖج إكبيج األّهٖبء اهيحيدًٖٖ ؿوٓ اهيضرة اهيحيدٔ

أنيل
ّأؿؼى يٌَ تدرراح ،ذى كبل ٖب ّهدٔ نل اهحلبئق خٌتؾ يً يٌتؾ اهلرآً اهنرٖى .
ّيً اهلل اهخّفٖق .

