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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة
االسالممية الجال ا النال مى مالن بةال     يسر المجلس االعلى للشئون االسالممية نن يقالدم للمبةبالة 

 لألسة ذ حسن ب مل الملط وى وبيل و ارة الخ امة الس بق .  الصوفية فى اله مهم (
م 1969 هالال  1389ره بال لج ا االو  فالى سالمة محقالة لمال  ةالم مشاللويشمل هذا الج ا المقال ال  ا

 .  مم بعموان الصوفية فى اله مهم من سلسلة المق ال  الشهرية الةى ةمشره  مجلة ممبر االس
 ويرجو المجلس نن يمةفع الق رىا بهذا الج ا بم  امةفع ب لج ا االو  ... وهللا ولى الةوفيق 

 م  1972هال ال  1396



 3 

 

 رج   هللا وننرهم
 فى الةربية الروحية

فهم دق ئقهالال  فالالى ةةعالال رب بهالال  احرواخ الخ صالالة   وةالالة هالال  معالال ن فالالى مم ج ةهالال     ان القلالالو  ل
صف ةهم   اذ ةمعبس نشعة احرواخ على بعضه    فةرى بمور االيح ا الرحم مى م  ال يره غيره  
  اذ ةةفالال و  احرواخ بالالين اححبالال   ونولالالى احلبالال     واللبيالال  مالالن لبالالى نى نجالال   مالالواله فلبالال ه   

المفوس   فيدرك من مع مى القلو  م  ةةم جى به   سواا بالين العبالد ونخياله   ونعط ه قوة ادراك 
نو بين العبالد ورباله وهمال ك فالى القلال  خب يال  وخف يال  ونسالرار ال يعلمهال  اال هللا   ولالو شال ا حطلالع 

  (بعض احخص ا على بعض القلو  لحبمة يعلمه    وب لجملة فهو سة ر غف ر
دى الشيخ عبد السمم الحلالوامى شيخى الع رب ب هلل سي بعث به ج ا  هذ السطور فى رس لة  

طي  هللا نالراه   الالى ةلميالذه الصال لم المبال رك الصالديق الساليد ج سال لم جمعالة مالد هللا فالى عمالره   
وفيهالال  يةعالالرض سالاليدى الشالاليخ الالالى ارةبالال ه احرواخ بعضالاله  بالالبعض   واةصالال له  مالالن وراا حجالال  

نمالالر هللا   وسالالر مالالن نسالالراره العليالال    وقالالد  الغيالال  بخالالوال جعلهالال  هللا فالالى احرواخ   والالالروخ مالالن
  وق م  به  الحيال ة حةالى اذا نودعه  هللا احجس د فةحرب  ب لروخ بعد سبون وفكر  بعد جمود 

د سبح مه الروخ عمد امةه ا احجل   ب ن المالو    فعال د  الالروخ الالى عال لم الملكالو  الالذى اسةر 
 ةه ةع لى . هبط  ممه ودفن الجسد فى احرض الةى خلقه ممه  بقدر 

وسبح ن ربى   الالذى قضالى وقالدر   ونخفالى ونوهالر ووفالق بالل بال ئن للغ يالة مالن فطرةاله   فقالد   
جعل سبح مه احرواخ مةف وةه فى نمواره  ومع رفهال    ورق ئقهال  ودق ئقهال  ومالذاق ةه  ومشال ربه    

 وهللا يؤةى فضله من يش ا . 
  والمؤممالون عالوام وخالوال   وليسال  والعب د مةف وةون فى صلةهم ب هلل ةعال لى   مالؤمن وبال فر 

مف رق   العب د فى احجس د   امم  افةرقالوا فالى احرواخ   نمال  احجسال د فخ دمالة لالألرواخ وممقال دة 
 له    وامقي د احعمى للبصير . 

  را الالالالوس ببالالالواذا ب م  المف
  م الالالالال  احجسالالالالةعب  فى مراده    
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احرواخ ويقو  ان اللبي  من عبال د هللا مالن نجال   مالواله  ويموه سيدى الشيخ بأنر ط عة هللا فى
فلبالال ه   وال يبالالون ذلالالك اال بمالالور فالالى بصالاليرةه يريالاله الحالالق حقالال  فيةبعالاله   والب طالالل بالال طم فيجةمبالاله 
ويأةيه ذلك المور من سلوبه الى ةع لى وفق م رسمه شرع هللا ويسةرشد فى سلوبه  بدليل من 

فوس الخفية بسر الهى   يودعه هللا نرواحهم الصال فية نئمة الهدى   الذين يع لجون آمراض الم
ليبومالالوا نئمالالة للمةقالالين وممالال رة للسالال لكين   قالالل هالالذه سالالبيلى ندعالالو الالالى هللا علالالى بصالاليرة نمالال  ومالالن 

 اةبعمى وسبح ن هللا وم  نن من المشربين ( . 
فالة وهذا السر   يبشفون به م  غ   عن غيرهم مم  ش ا هللا نن يبشف لهم من العلالم والمعر   

وذلالالك السالالر يعالال ومهم فيمالال  نقالال مهم هللا فيالاله مالالن ةربيالالة المريالالدين ةربيالالة صالالحيحة فالالى جمالال  هللا   
و ةخرجهم من الولم   الى المور ب ذن ربهم . وقالد بال ن ساليدى العال رب بال هلل االمال م المرسالى نبال

م   بمعمة هللا عليه   وهللا لو علالم نهالل العالراا والمغالر  والشال العب س رضى هللا عمه يقو  ةحدن
ومصر م  ةح  هذه الشعيرا    ويشير الى لحيةه ( من العلوم واحسرار حةوه  ولو سعي  علالى 

 الوجوه . 
وبالال ن شالاليخه ومربيالاله سالاليدى االمالال م نبالالو الحسالالن الشالال ذلى   رضالالى هللا عمالاله يةحالالدث بمعمالالة هللا   

م ويقالالو  م مالال  بقالالى بحمالالد هللا عمالالد غيرمالال  مالالن نهالالل عصالالرم  علالالم مسالالةفيده   واممالال  مموالالر فالالى بالالم
 غيرم  لمعرب م  من هللا به عليم  دومهم بم  هو فوا مق مهم   فمشبر هللا على ذلك . 

وب ن شيخى الع رب ب هلل سيدى الشيخ علالى عقالل رضالى هللا عماله يقالو  فالى اله ماله المرةجالل   
 الذى مقلم ه عمه م 

    الالالن رجالالالمحن فى ع لم اليقي
   الالال  نم غبمالال  مفوسمالالقد غسلم     

 م الم وحلالال   علالالاللرجوشرا  ا
   الالوا ذاك شربمالن فال  محالالامم     

 ويقو  نيض  رضى هللا عمه 
 ى الالال ة قلبالى مشبالالة خ لقالمحب

 ولى الالى وصال  نلقالالالعلى نمواره     
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 ر الالالالواا وصبالال  نشالوان الح
 و  الال فق والكسالال  على الممالاليع     

   الالد وقالالل بعالورد يذبالالوان ال
 ولى الالالالال  ب ن به ذبالاللحوورد ا     

 ى الالو يرامالى لالال  حةالندارى الح
 ولى الالك فى محالالد ةشبالالو وجالنخ     

   الالالى لو هالال ر لو اسةقصالوبى م
 لى الالالالذا سبيالالده وحالالر وجاللحق     

 ى الال ن حوالالم واإليمالالولو ال العل
 ولى الالع من ذهاله يممالالون اللالالوع     

 م الالالذ  وشطالال  بمم ذى جاللقل
 ل الل ج يالال  من فضالال  ندربالاللم       

 م الال ن علالرا االيمالن مشالى مالول
 و  الالل الفحالى باله علالو  بالالسم       

 ى ال   ربالورى مفحالى الالى فالعلوم
 ولى الالالى نو شمالالوا مذاقالال  بلغالفم     

 وقالالد جالالرى نكالال بر العالال رفين علالالى الةحالالدث بمعمالالة هللا علالاليهم   وبالال ن سالاليدى االمالال م نبالالو الحسالالن 
الش ذلى رضى هللا عمه يقو  بنيرا الصح به م اعلموا بطال عةكم اوهال ر لعبالوديةكم   بمال  يةوال هر 

 غيربم ب لمع صى   وعليبم ب العمم للم س بم  ممحبم هللا ةع لى من العلوم والمع رب . 
رضالى  نن شيخه سيدى على الخالوال ويحبى سيدى الشيخ االم م الشعرامى   رضى هللا عمه  

ب ن يقو  م الةحدث بمعمة هللا ةع لى من غير فةمة وال نغالراض مفسالية خال ل ب الكال بر  هللا عمه
من احولي ا فى بل عصر   بخمب غير الع رفين   فربمال  دخالل الريال ا علالى نحالدهم فالى ةحدناله 

 بم  امعم هللا به عليه . 
ال يعلمهال  اال  نم  م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم م وهم ك فى القلو  خب ي  وخف ي  ونسالرار  

هللا   فيشهد بصدقه الخبر م   اةقوا فراسة المالؤمن ف ماله يموالر بمالور هللا ةعال لى ( نى بال ليقين   
 وقو  هللا ةع لى   قد بيم  االي   لقوم يوقمون ( نى بيم ه  بمور اليقين . 
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وجهاله   وروى االم م نبو ط ل  المبى   رضى هللا عمه عن ام مم  على بن نبى ط لال  بالرم هللا 
قوله ان هلل فى نرضه آمية وهى القلو    فأحبه  اليه نرقه  ونصف ه  ونصاللبه  نالم فسالره فقال   م 

 قه  على االخوان . ر نه  فى الدين واصف ه  فى اليقين و نصلب
وروى بذلك عن ساليدى نبالى بالن بعال    رضالى هللا عماله   اماله بال ن يفسالر قولاله ةعال لى   منالل   

 خ فالالى  ج جالالة . . ( امالاله منالالل مالالور المالالؤمن . وقالال   م قلالال  مالالوره بمشالالب ة فيهالال  مصالالب خ المصالالب
المؤمن هو المشب ة فيه  مصالب خ   فكمماله مالور   وعملاله مالور   ويةقلال  فالى مالور نالم قال   فالى 
قوله ةع لى   نو بولمال   فالى بحالر لجالى ( قال   قلال  الممال فق   فكمماله ولمالة   وعملاله ولمالة   

 ويةقل  فى ولمة . 
هللا   صلى هللا عليه وسلم   لسيدم  عبد هللا بن عبال س   رضالى  وقد دع  سيدم  موالم  رسو   

هللا عمه   فق   م   اللهم فقهه فى الدين   وعلمه الةأويل ( وق   ام ممال  علالى بالن نبالى ط لال    
برم هللا وجهه م  عمدم  شىا نسره اليم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم سالوى بةال   هللا ةعال لى 

لى عبدا فهم  فى بة به . وق   ةع لى   ففهمم هال  سالليم ن ( فخصاله بفهالم   اال نن يؤةى هللا ةع 
م نبياله ساليدم  داود عليهمال  السالمم فحبالم نبالوه ب لعالد    وحبالم هالو بالممه سبح مه   نوهره مع ح

 ب لفضل . 
وقد بة  سيدم  عمر بن الخط   رضى هللا عمه الى نمراا االجم د م احفووا م  ةسالمعون مالن   

م يمجلى لهم نمور ص دقة . وقد ق   ةع لى   يال  نيهال  الالذين آممالوا ان ةةقالوا هللا المةعوين   ف مه
 يجعل لكم فرق م  ( قيل مور ةفرقون به بين الشبه   ويقين ةحلون به المشبم  . 

وقد جال ا فالى مم قال  ساليدم  حذيفالة بالن اليمال ن الصالح بى   رضالى هللا عماله   نماله خالل بمعرفالة 
ئق الفهم   وخف ي  اليقالين مالن بالين الصالح بة   فكال ن سال دةم  عمالر المم فقين وبسرائر العلم ودق 

وعنم ن ونك بر نصح   رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم   يسالألومه عالن الفالةن الع مالة   والفالةن 
الخ صة ويرجعون اليه فى العلالم الالذى خالل باله ويسالألومه عالن الممال فقين   وبال ن ساليدم  عمالر 

فالى شاليئ  مالن المفال ا   فبالرنه مماله وبال ن ساليدم  عمالر يسةكشفه عن مفسه ويقو  له م هل ةعلم 
رضى هللا عمه اذا دعى الى جم  ة ليصلى عليه  مور   ف ن حضر حذيفة   صلى عليه  وان لالم 
ير حذيفة لم يصل عليه  . وب ن س دةم  الصح بة يسمون سيدم  حذيفة صال ح  السالر   وبال موا 

   السر فيبم .    اذا سئل نحدهم عن علم يقو  م ةسألوممى عن هذا وص ح
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وااليح ا الرحم مى الذى يشير اليه سيدى الشيخ فى صدر عب رةه يبون وحيال  لسال دةم  احمبيال ا 
والمرسلين عليهم الصمة والسالمم   يبالون اله مال  لألوليال ا مالن نهالل اليقالين   ومالن هالذا االخيالر 

نن نرضالعيه فال ذا خفال  قو  هللا ةع لى فى شأن نم موسى عليه  السمم   ونوحيم  الى نم موسى 
عليالاله فألقيالاله فالالى الالاليم وال ةخالال فى امالال  رادوه اليالالك وجالال علوه مالالن المرسالاللين ( فالال مور   رعالال ك هللا   
بيف رسم هللا له  طريق احمن على ولده  الطفل فألقةه فى الاليم   مطمئمالة الالى حفالا هللا الالذى 

لين الكرام   حين يبلغ رسيةواله   نم بيف نخبره  برده اليه    وبيف بشره  بأمه سيبون من الم
همه  ر  الع ة نمرين ومهيين وخبرين وبش رةين فى آن واحد فم  نكرم ربى وم  نجله نشده   فأل

 . 
  نن وليالده  وقالع فالى يالد فرعالون عالدو هللا   علياله لعمالة  السمم ولم  علم  نم موسى عليهم   

على وليده  فكال د  نن ةقالو   ةه  نن ةغلبه  ب لخوبيهللا والممئبة والم س نجمعين   ب د  بشر 
امه ابمى وب ن ذلك خ في  على عالدوه اللعالين   فنبال  هللا قلبهال  مالن اضالطرابه وربال  عليهال  بسالر 
الهى   لةكون من المؤممين الموقمين   ولةعلم ب لمش هدة   ان وعد هللا حق   وذلالك مال  ةحبياله 

ال نن ربطم  على قلبه  لةكون اآلية الكريمة   ونصبم فؤاد نم موسى ف رغ  ان ب د  لةبدى به لو 
من المؤممين ( واآلية ن الكريمة ن    فرددم ه الى نمه بى ةقر عيمه  وال ةحال ن ولالةعلم نن وعالد 

مجالال ى  مالال  وبالالذلكلهللا حالالق ولكالالن نكنالالرهم ال يعلمالالون . ولمالال  بلالالغ نشالالده واسالالةوى آةيمالال ه حبمالال  وع
 .  المحسمين (

ن يحسون م  ةةم جى باله بعالض القلالو    سالواا وبمور هللا الذى يودعه قلو  نولي ئه من المةقي
بالالين العبالالد ونخيالاله نو بالالين العبالالد وربالاله   بمالال  يقالالو  سالاليدى الشالاليخ وذلالالك لحبمالالة يعلمهالال  هللا وقالالد 
ش هدم  ذلك ب لةجربة العلمية بنيرا فيم  بين سيدى الشيخ عبد السمم رضى هللا عمه   ونحب بم  

يالر   ولاليس همال  مجال   لسالرده وعالده من المريدين   ووقالع لالى شخصالي  مالن ذلالك معاله شالىا بن
ن ولكن من المؤسف حق  نن نكنر الم س الذين يلةقون بواحد من نهل اليقين   يجعلون همهم ن

ة ف ن لم يسمع نحدهم ممه م  يريد من نمالر دميال ه   امصالرب يسمعوا ممه فى نمور دميوية ة فه
ه وةمالوير قلباله   وة ويالد عمه   ونفلة  ممه فرصة ذهبية سمح  له لةقوية يقيمه وةهذي  مسلك
فالى طريالق الحالق ومالالدرة مع رفاله لالو نراد بصالحبةه طريالق االخالالرة وهالذا مال  يعلالل لمال  قلالالة السال لكين 

 ة سعيه    فى حين ية احم الم س على الس عين لمخر 
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ابوا  الممجمين والعالرفين حةالى بالأمهم هالم الالذين نةالوا علالم الغيال    واممال  الغيال  هلل وحالده   وال 
 من علمه اال بم  يش ا ال ةقي ئه ونصفي ئه   ةأييدا لهم فى دعوة الحق . يحيطون بشىا 

علالالى امالالى نود ان امبالاله القالالراا احعالال اا الالالى نمالاله مالالع الةسالالليم بعلالالم القلالالو  الالالذى يؤةيالاله هللا بعالالض 
نولي ئه المةقين   ليس حةم  نن ةوهر الكرام   الخ رقة على يد الولى الص دا ولاليس حةمال  نن 

من الغي    بل من لوا مه صدا الهمة فى طل  هللا ةع لى   وعلالى مالمه   يخبر مريديه بشىا
الشرع الشريف . وعممة داعى الحق نن ةمجالذ  قلالو  المالؤممين الياله وةهفالوا لسالم ع بمماله   
وةالالالأمس بالالال لجلوس معالالاله   وةالالالذبر هللا بعالالالد غفلالالالة   وةلالالالين بعالالالد قسالالالوة   وةلالالالك عممالالال   صالالالدقه 

المق م م مشى علالى المال ا رجال     ومال   ب لومالأ مالن هالم واخمصه . وقد ق   الع رفون فى هذا 
 خير ممهم . 

هالالذا وان لالالم يسالالةطع المالالؤمن نن يسالالةد  بمفسالاله علالالى ونحالالد مالالن هالالؤالا الصالال دقين المخلصالالين   
فليقلد فى اخةي ره مؤمم  من نهل الرشد   ممن يونق بديمه   ويةبع معه ام ماله الالذى سالبقه فالى 

يبون ص دا المية صال دا العال م المريد الس لك الى ربه نن  االخذ عمه واالمةف ع به . ومن لوا م
ل  هللا وفى االسةرش د ب لشيخ الع رب   بم  نن من لوا مه ط عة الشيخ فيم  نمر باله هللا فى ط

نو مهى عماله   ومال  دام الشاليخ نداة اةصال له بال هلل ورسالوله   فقالد صال ر  ط عةاله مالن ط عالة هللا 
خطه من سخ  هللا ورسوله   والشيخ عبالد مالن العبال د ورسوله ورض ه من رض  هللا ورسوله وس
اله هللا ومن عص ه فقالد عصالى هللا   وهلل جمالود السالموا  ولكمه من عب د الرحمن   فمن وااله وا

. وقد ق لوا ان الي قو  حجالر  ر (  وم  يعلم جمود ربك اال هو وم  هى اال ذبرى للبشواحرض ( 
 ليسوا ب لبشر بل ف قوهم ب لمعرفة واليقين . ولكمه ليس ب لحجر وبذلك هم بشر ولكمهم 

ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى   رضى هللا عمه م علم سبح مه نن العب د يةشوقون الالى 
وهور سر العم ية فق     يخةل برحمةه من يش ا ( وعلم نمه لو خمهم وذلالك لةربالوا العمالل   

ن المحسمين ( واالحس ن   بمال  عرفاله موالمال  اعةم دا على اح     فق     ان رحمة هللا قري  م
مه يراك . ولمنل رسو  هللا ال صلى هللا عليه وسلم ال هو نن ةعبد هللا بأمك ةراه ف ن لم ةكن ةراه ف 

 ن . هذا يعمل الع رفو
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لالو نشالرا لالك مالور ال الالى بسال  اليقالين فيقالو  م  ويشالوقم  ساليدى ابالن عطال ا ال رضالى هللا عماله
ر  اليالالك مالالن نن ةرحالالل اليهالال    ولرنيالال  مح سالالن الالالدمي  قالالد وهالالر  بسالالفة اليقالالين لرنيالال  اآلخالالرة نقالال

 الفم ا عليه  . 
ةالى المعرفالة بال هلل همال  العقالل والقلال  . والمعرفالة بال هلل قالد يقالو  نيضال  ال رضالى هللا عماله ال ان آداو

ةكون انب   وجوده وةقديسه عمال  ال يليالق باله   ووصالفه علالى مال  هالو علياله   وبمال  وصالف باله 
مة المبلفالين   وهالى مفروضالة علاليهم   وةسالمى ب لمعرفالة الع مالة . وقالد فة ع مفسه . وهذه معر 

ةكون ح ال يحدث عن شهود ذوقى   ويبون الع رب هو من نشهده هللا ذاةه ونسالم اه وصالف ةه 
ونفع له   وةسمى هذه ب لمعرفة الخ صة   وهى معرفة الصالوفية الةالى ةسالةمد الالى الالذوا ال الال  

 العقل.
ن موضالعه  ذوقال   فال ا نك م  المعرفه ب هلل عقالم نم ق ئم م و سوا –عمه رض  هللا  -ويسةطرد 

بم  البشالرية  سالواا م ئه  و نفعله    و لم  ب م  مالدار هو الذا  احلهيه من حيث صف ةه  و نس
 نك م  حس  نم عقم نم قلب    مدارك محدودة مقيده ب م  المعرفة ب هلل نعسر المع رب . 

م مماله معالدن القلال  بلمال   هالد فال  الالدمي    و ا ال رضال  هللا عماله ال نبالن عطال ا هللاو يالرى ساليدإ ا
ا داد ايم ماله نالم ةوحيالده .. امالةأل ب لةوحيالد فصال ر عرشالي  وشالرف  الهوإ و الحرل و احمالل   و 

بمور اسالم الالذا  بصاليرةه     لل معرفةه .. واكةماحسف المأل احعلى صف ةه وعل  فى المألفى 
حسم ا الحسمى وصفه ومعةه   وص ر محقق  مسةبصرا ف مي  فى وةخلق ب خما هللا   وص ر  ا

  ال يسالالعمى عرشالالى وال  لالال    ورد الحالالديث القدسالالى م شالالهود المالالذبور عالالن ذبالالره   وفالالى هالالذا الق
 .  ى وال سم ئى ووسمعمى قل  عبدى (برس

  ان قلال  االمسال ن ال يسالع ضى هللا عمه ال فيقالو  فالى ابالداع م ويفسر ذلك سيدى ابن عط ا ال ر 
 مسالال حة وال حلالالوال وال حسالال  وال حبمالال  واممالال  يسالالعه ةوحيالالدا   وايم مالال    وعلمالال  ومعرفالالة وايق مالال  هللا

 .  اخمص    فضم من هللا وةخصيص  (ومحبة و 
ويقو  االم م الشعرامى ال رضى هللا عمه ال فى الةدليل علالى ضالرورة االسةرشال د بشاليخ عال رب فالى 

  لمفسه شاليخ  يدلاله علالى الطريالق   مالع نماله بال ن السلوك الى هللا ةع لى م ان االم م الغ الى طل
 حجة االسمم   وبذلك 
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طل  الشيخ ع  الدين بن عبد السمم شيخ  مالع نماله بال ن يلقال  بساللط ن العلمال ا   وبال ن شاليخ 
   .االم م الغ الى الشيخ محمد الب ذغ مى   وشيخ الشيخ ع  الدين   الشيخ نبو الحسن الش ذلى

قالال ئم م ولمالال  اجةمالالع االمالال م الغ الالالى بشالاليخه المالالذبور قالال   م ضالاليعم  ويسالالةطرد االمالال م الشالالعرامى 
عمرم  فى البط لة   يعمى ب لمسبة لم  ذاقه من نحالوا  نهالل الطريالق   وبال ن الشاليخ عال  الالدين ال 
رضالى هللا عماله ال يقالو  م مال  عرفال  االسالمم الك مالل اال بعالد اجةمال عى علالى الشاليخ نبالى الحسالن 

 ال . الش ذلى ال رضى هللا عمه ونرض ه 
وسال ا االمال م الشالعرامى ال رضالى هللا عماله ال حب يالة طريفالة جال ا فيهال  نن ابالن سالري  الفقياله يمبالر 
على االم م نبى الق سم الجميد   فق   للجميد طريقم  ال يقصد الفقه ا ال نقر  الى هللا مالن طالريقكم 

م  لم  ببره ن ال يقصد الصوفية ال فق   الجميد م ال بد نن ةأةيم  ببره ن   فق   ابن سري    نئ  ن
فق   الجميد م ي  فمن م خذ هذا الحجر فألقه فى حلقة الفقراا فألقال ه فصال حوا بلهالم هللا   هللا   
هللا .. نم ق   له   القاله بالين هالؤالا الفقهال ا   ف لقال ه فصال حوا بلهالم م حالرام عليالك   ن عجةمال  .. 

ممالال  الفضالالل لكالالم   فالال ن فقالال م ابالالن سالالري  وقبالالل رنس الجميالالد واعةالالرب بفضالالله فقالال   لالاله الجميالالد م ا
مبم  دةالالم عليمالال     ابالالن سالالري  م بلالالى لكالالم الفضالالل   فالال نسالال س طريقمالال  ممالال  معبالالم مالالن العلالالم   فقالال

 بحسن مع ملة هللا ةع لى . 
ويقو  نم مم  م لك بن نمس فى ل وم الشريعة والحقيقة للمؤمن م مالن ةصالوب ولالم يةشالرع فقالد 

قو   ةصوب فقد ةحقق   وقوله هذاة مدا   ومن ةشرع ولم يةصوب فقد ةفسق   ومن ةشرع و 
هل الطريق الصوفية فى  م مم  لم يةقدموا فى الةصوب لجهلهم فصل فى الموضوع   ف ن نكنر ن

بفقالاله الشالالريعة   فةلبسالالوا بشالالبه ضالال رة   والالن المعةرضالالون علالالى الةصالالوب نمهالال  حجالالة لهالالم علالالى 
لكين الالالذين لكين والمسال الصالوفية ولاليس العيالال  عيال  الةصالالوب والصالوفية   اممال  هالالو عيال  السالال

يمسبون  ورا   بم مس  صحيم   للةصوب ونهله   والةصوب نمرة الدين ولب به الخ ل ونهله 
 هم المؤممون حق  . 

نن يفالةن االمال م  اآلخرة مالذبر نن ابلاليس اللعالين حال و ولبي ن نهمية الفقه الشرعى لس لك طريق 
 الكبير   سيدى عبد الق در الجيممى ال رضى هللا 
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له على شبل مور مأل عليه خلوةه   ومال داه علالى نماله االلاله   ح شال  وبالم   ي عبالد  عمه ال فوهر
الق در لقد وصل  الى غ ية رض ى   فحطط  عمك العب دا    ونةح  لك الشالهوا    ف فعالل مال  

 يحلو لك   وال حس   عليك ... 
نمى ابلاليس قال   فأج به سيدى عبد الق در ال رضى هللا عمه ال اخسأ ي  ملعون   فق   بم ذا عرف  

.. ان هللا ال يأمر ب لفحش ا   فق   م ي عبد الق در لقد مجو  ممى بعلمالك   ومال  نكنالر مالن  لال  
 ما بفةمةى هذه . هنقدامهم من الج

لذلك يقو  شيخى الع رب بال هلل   ساليدى الشاليخ علالى عقالل فالى اله م ةاله الفوريالة الملهمالة الةالى 
 مقلم ه  عمه م 

 ة دالالوةوج  ب لقرآن مفسى عقي
 نصون به مفسى عن ال يغ والدس      

 وان شر  الم س الطم وةصببوا 
 فسمة خير الخلق فى شربه  بأسى      

 ةعشق  مور هللا وهو بصيرةى 
 وقد وضم البره ن من آية الكرسى      

 وان رفع المنرون عجب  راوسهم 
 فع  بذبر هللا فوا الورى رنسى ر      

 ة  روحى سوى هللا غ يوم  اةخذ
 والحس  والقل   فةم الهدى للروخ      

 والطم فى البي  الن مى   نى الخمر   حن العر  ب م  ةسميه  الطما . 
 ويقو  نيض  رضى هللا عمه فى احدى ةضرع ةه م 

 ى ال ر عمالاحغي  ف دفع   ى الالذل   ي  حبيبى  اد 
 ى الالمةمم  مقىالالالللة  ضعيف     خذ يدى امى 
 الشرع حصمى    قد جعل  ى ال مف  ف رحممى  ر   
 ى الوم ك ال  فيالال ةخي   ونهدمى ونرحم مشيبى 

وامى نب هى بشيوخى الع رفين احجما صالوفية العصالور احولالى ال علمال  وعمالم ال فقالد بال ن الشالرع 
 حليةهم   وب ن مور الةصوب  يمةهم   
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م بال لعلوم الشالرعية   ببالل وقد ةخرج  فى بلية الةج رة منقف  فى الةج رة والم   والمح سبة ج ه
خريجى الج مع     فلم  نسعدةمى العم ية الرب مية بلق ئهم   وم  ابربه مالن لقال ا   نخالذ  عالمهم 
الشالالريعة والطريقالالة والحقيقالالة . والشالالريعة هالالى نن ةعبالالد هللا   والطريقالالة هالالى نن ةقصالالده وةج هالالد 

 غ فم عمك . مفسك فى سبيله   والحقيقة هى نن ةشهده   فم ةغفل عمه حمه ليس 
يفهم ايالال ى ةشالالرف  ب لمح ضالالرة مالالرا  عديالالدة بالال ال هر المعمالالور وغيالالره   ومفالالع هللا قالالوبفضالالل ةن

بمح ضراةى بنيرا من الشب ن المنقفين نق فة مدمية نو ديمية   وارة د بعضهم مجلسالى   راغبالين 
الالذى  فى فقاله الالدين   فعلمالةهم فقاله العبال دا  علالى مالذه  االمال م م لالك ال رضالى هللا عماله ال وهالو

ةلقيةاله عالالن شالاليخى العالال رب بالال هلل الشالاليخ علالالى عقالالل   وبالال ن اقبالال لهم علالالى درس الفقالاله سالالبب  فالالى 
ةالالأليف بةالال   فالالى الموضالالوع   وهالالو اآلن طبالالع   وسالالأو عه هديالالة دون نمالالن   حسالالبة لوجالاله هللا 
ةع لى   وراعي  نن يبون سالهل العبال رة   خ ليال  مالن الةفريعال   الج ئيالة   وقالد ةفضالل بمراجعةاله 

جليل الشيخ ص لم شرب   عضو جم عة بب ر العلم ا   وسبرةير ع م اال هر سال بق   االسة ذ ال
نم ئة صفحة   مفع وهوبة   مبس  ة يد صفح ةه عن النل   وقدم للكة   فأنمى عليه بحمد هللا 

ةهم الةصالالوب علالالى طريقالالة سالاليدى االمالال م خ لصالال  لوجهالاله الكالالريم . نالالم امالالى لقمالال بالاله   وجعلالالههللا 
 نبى خليل   قدس هللا سره   وهى طريقة الذبر الكنير والمدد الغ ير . الجليل الح ج محمد 

ومالالن يمالالن طالال لعى نمالالى صالالحب  شالاليوخى الصالالوفية احجالالما   فالالى شالالب بى البالال كر   فالالأةيم لالالى نن 
نع شرهم طويم   فع شر  شيخى العال رب بال هلل ساليدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى ال طيال  هللا 

ه ةلميذه احمور سيدى الشيخ على عقالل محالو نربعالة نعالوام نراه ال خمسة عشر ع م   وع ش بعد
  فبلغ  صحبةى له محو ةسعة عشر ع م    وبم  نحالرل نن نلةقالى ب حالدهم  وببليهمال  يوميال  

   والممهل العذ  بنير الورد . 
ومن عجال  نمهمال  ةالدرج  بالى فالى العلالم والمعرفالة بلطالف وحسالن مأخالذ   فقالد اسالةأذم  فالى مبالدن 

قريةى ممطية الة بعة لمح فوة الممي  بصعيد مصر   ح قضى نج  ةى    صحبةى فى السفر الى
مع والدى ونهلى   فب درمى شيخى ال الشيخ على عقل ال رضى هللا عمه ال وقال   لالى م اقالرن بمسالجد 

 البلد درس  فى الحديث ني م احج  ة   فقل  فى الحديث المبوى 
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وال علالم لالى ب لحالديث الشالريف   قال   م ال الشريف ؟ ق   معم   قل  وهالل لمنلالى ذلالك الشالرب   
شأن لك   فقل  س عةبر هذا نمرا من شيخى نةلق ه ب لسمع والط عة دون جد    واحمر هلل من 

 ومن بعد .  بلق
ولم يبن لدى حيمئذ نى مرجع من مراجع الحديث الشريف   فطلب  الى نحد ةمميالذ شاليخى مالن 

ة يبعالالث بهالال  الالالى ب لبريالالد   وسالال فر    وجالال اةمى العلمالال ا نن يالالوافيمى بالالبعض االح ديالالث فالالى رسالال ل
الرسالال لة مةضالالممة نربعالالين حالالدين  مالالن الصالالح خ فحفوةهالال  عالالن وهالالر قلالال    وب مالال  هالالى بالال كورة 

ة الة لية فال ذا بساليدى الشاليخ علالى يالأمرمى نن   البرب   الةى ةوال  على بعد ذلك . وج ا  االج 
  واخةال ر لالى بةال   الشالرخ الصالغير نعلم الم س ب لمسجد فقه العب دا  على مذه  االم م م لالك 

لمم م الدردير ال رضى هللا عمه ال فأدرب  نن الشيخ يريد ممى نن نةعلم ونةفقه قبل نن نعلم ونفقه 
شالر بالبمد الصالعيد بوجاله عال م   ونراد الشاليخ نن ةغيرى   واخة ر لى مذه  االم م م لالك حماله مم

 .  نكون مةعلم  ومعلم  فى آن واحد   وهى من نع جي  الشيخ
وصدع  بأمر الشيخ   وةفقهال  وفقهال  غيالرى فالى آن واحالد   ونرجالأ  المسال ئل الصالعبة حةالى 
نةيةه وقل  له م  ح  م  رني  نحدا قبلك يعين مدرس  قبل دراسةه   فضحك . فقل  له م نم  وقد 

القال ه بالل    فالأذن لالى نن الخضم   فعلممى بيف نعوم علالى نصالو نرد  ممى نن نخوض البحر 
ى عمه الفقه والحديث والقرااة   فك م  مالن نسالعد نوقال ةى   جال اه هللا عمالى خيالرا   عصر   حةلق

وب ن يجو  بى فى جميع المذاه  يبين لى سمد الحبم عمد بالل امال م   وبال ن يغالرب مالن فاليض 
 الهى . 

وب ن سيدى الشيخ عبد السمم الحلوامى ال رضى هللا عمه ال مب رب  نخذى عن سيدى الشيخ على 
مه ال وقد ذهب  ل ي رةه مالرة   فبال درمى بعالد السالمم علياله وقال   م اجلالس واقالرن علالى ال رضى هللا ع

بعض القرآن المور م ذا علمالك الشاليخ علالى   فقلال  م  حال  م امةحال ن مفال جىا   فقالرن  بضالعة 
نرب ع من نو  سورة البقرة   نم ب ن ال رضى هللا عمه ال يأمرمى نن نةكلالم فالى بعالض المم سالب     

هللا عليه وسلم ال نم ب ن يعيرمى نو يهدى الالى بعالض مؤلفال   والالده العال رب  بمولد المبى ال صلى
ب هلل سيدى الشيخ نحمد الحلالوامى ال رضالى هللا عماله ال وب مال  بنيالرة وفالى بالل فمالون الشالريعة ومال  

 هلل الفضل والممة . صل به    وقد امةفع  به  ومفع  و ية
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طمع  الةوسالع بالشالقق  بمفسالى طريالق الوهبذا ب ن الةدرج   الةلقين حةى وقف  علالى سال قى   و 
والةوفيق   ونرجو نن نكون على الدوام س لك  دربهم   ملة م  طريالق الهالدى والصالمخ والفالمخ   
الذى رسمه شيخم  احكبر قط  عصره   ومجدد قرمه   ساليدى الحال ج محمالد نبالو خليالل   مربالى 

ذى سالهر الليالل فالى مالوره الرج     فى طريالق الوصال   ... وب عالث الهمالة فالى نهالل المحبالة   والال
القلبى الوض ا   ليبشف لة بعيه حجال   الغفلالة فيجةمبالوه ويبالين طريالق الحالق فيساللكوه   بالأموار 
الشريعة ونسرار الحقيقة . وي له  من نموار وي له  من نسرار عمد هؤالا االقط   االبرار   الذين 

  ونلحقمال  ب مالرةهم يالوم يحشالر هم ودائع هللا فى خليقةه وصفوةه فى بريةاله   نمالدم  هللا بمالددهم 
 .  من وفدا حين يبون م  ق   سبح مه   يوم مدعو بل نم س ب م مهم (المةقين الى الرح
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 ةرقى الذاكرين
 

  ان للذبر مورا يوهر من الب طن الى الو هر   وةكون له بوادر وطوالع   فيبالون همال ك اشالراا 
اكر   وةكون دليل الذاكر فالى نحوالاله وبمماله على الوجه يجذ  احرواخ   فةةألح الطوالع فى الذ

 ومخ طب ةه   وةكون ب   الهداية للغير . 
كر اشةد اله مه   ويةرقى بعد االحوا  الى مق م   القالر  حةالى يةحالو  مالن الموالر اف ذا ةرقى الذ

للدمي  الى االخرة   فم يبالون بيماله وبالين هللا حجال   وةصالير روحاله مالع هللا سالبح مه وةعال لى فالم 
غيره ويةحو  االشراا من الو هر الالى البال طن   حةالى ةمال جى مفسالك نيالن المالور الالذى بمال  يرى 

 .  رك نحوالهم فم يعلمه اال هللا وةربهم وة نراه وال ةدرى نمه مع هللا    هد الخلق
ج ا  هذه السطور فى رس لة بعث به  الع رب ب هلل سيدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالومى رضالى 

ه الص لم المب رك صديقى السيد س لم جمعة    اده هللا فضالم وةوفيقال    وهالى هللا عمه الى ةلميذ
  .ةريم  ننر ذبر هللا ةع لى فى نرواخ المؤممين فى بداية سلوبهم وفى وسطه وفى مه يةه

نمالال  فالالى البدايالالة فالال ن الالالذبر يخالالرج القلالالو  مالالن غفلةهالال  الالالى اليقوالالة فةكالالون نشالالبه ب لمالال ئم الالالذى 
ه الاليقا شاليئ    حةالى يةمباله لمال  حولاله   ةمبالذ يسالةعيد مشال طه شاليئ  فاسةيقا بعالد مالوم نقيالل ونخال

فيعى م  يقو  نو م  يق   له ف ذا ةيقا القلال  بالذبر هللا بعالد ةمال م الغفلالة داخلةاله احمالوار وواةةاله 
 االسرار على قدر درجةه فى اليقوة وم  قدره هللا له من ر ا القلو  . 

   مه وله حموة يالذوقهبه على لسم قل ب ذمه   خرج بمف ذا ب ن مقدرا له نن يبون داعي  الى هللا
دامالاله ويرجالالو ممالاله الم يالالد   ومالال  خالالرج مالالن القلالال  حالالل فالالى القلالال    فكالال ن سالالبب  فالالى السالال مع بوج

 ارش ده  وهدايةه  . 
واذا ةكلم الس دة الصوفية عن الذبر ف مهم يقصدون به عموم ذبالر هللا وخصوصاله   والمقصالود 

 الغفلة عن هللا  بذبر هللا فى عمومه   ةجم 



 16 

 
 

ةع لى م والمقصود بخصوصه فراغ القل  من بل شالىا اال مالن هللا سالبح مه حةالى نمهالم يقولالون 
فى معمى قوله ةع لى   يوم ال يمفالع مال   وال بمالون اال مالن اةالى هللا بقلال  سالليم ( نى سالليم ممال  

 سوى هللا . 
مالال  مم جالال ة بهالالم فيهالال    ابالال د ر فمالالن عمالالوم الالالذبر   جميالالع العبالال دا    المهالال  فرضالال  ليالالذبر الع

وخضالالوع  ب لصالالمة وامالال  شالالبرا علالالى معم ئالاله ب ل بالال ة   نو مراقبالالة لالاله فالالى اسالالرارهم ب لصالالي م   نو 
هجرة فى سبيله ومفقة فى مرض ةه مراقبة له فى اسرارهم ب لصي م   نو هجرة فى سالبيله ومفقالة 

ةالالراب برسالال لة فالالى مرضالال ةه بالال لح    وهالالذا بلالاله علالالى نسالال س الشالاله دة بالال فراده وةوحيالالده   واالع
 رسوله احمين سيدم  وموالم  محمد صلى هللا عليه وسلم   مطق  ب للس ن   وةصديق  ب لقل  . 

وم  ةسةل م هذه العب دا  من فقه بأحب م الشرع فيه    يدخل فى عموم الذبر   بمال  يالدخل فياله 
واب  بالين احمر ب لمعروب والمهى عن الممبر وم  حالض علياله االسالمم نو نوجباله مالن اق مالة الالر 

المسلمين ببر الوالدين وصلة ذوى احرح م وعيال دة المالريض   وةشالييع الجمال ئ  وجهال د احعالداا 
واالصالالمخ بالالين المالال س وبالالذلك اجةمالال   المع صالالى مالالن ال مالال  وقةالالل الالالمفس وشالالر  الخمالالر والقمالال ر 

 والةجسس والغيبة والمميمة .. الخ الخ . 
حوامالر هللا مهيال   اال ةمفيالذا عال   وال يجةمال  المذلك بأن المؤمن ال يقاليم العبال دا  وال يالأةى الط 

 ومواهيه   فهو فى بل ذلك ذاكر ربه ومراع حدوده . 
ولكن هذه احمور وان ةك نر  ال ةسةغرا وق  المؤمن بله ف لصلوا  ذا  نوقال   وبالذلك سال ئر 

 العب دا  والط ع   . 
القلالال  ب لكليالالة ب ليالالل نمالال  ذبالالر الخصالالول عمالالد السالال دة الصالالوفية فهالالو الالالذى يسالالةولى علالالى فالالراغ 

 والمه ر سرا وعممية فم يبقى معه حي  لغيره سبح مه   وفى ذلك هم يقولون م 
الع بدون مةصفون بط عة هللا مقبلون على عب دة هللا محةرفون ب سةشالع ر الخلالول فالى ةقالوى 

 هللا . 
  . وال اهدون مقيمون على االكةف ا بوعد هللا   معرضون عم  يوج  الةهمة فى ضم ن هللا

والعالال رفون ان قالال موا قالال موا بالال هلل   وان سالالبةوا سالالبةوا بالال هلل   فكيالالف دار  نوقالال ةهم   وةصالالرف  
 نحوالهم   ف لغ ل  على قلوبهم ذبر هللا   



 17 

 
 

م بل وهم   نذاقم  هللا ممال  نذاقهالم شالمة   فهالوا ولالى هالخ حسرارهم ممه علم فذه  عن احس س
 بل معمة . 

قبالال   ال يصالبر علالى اجةي  هال  اال مفالالر قليالل مالن نهالل المج هالالدا    ليال  دومهال  عوةلالك الدرجالة الع
الذين ال ةعرب همةهم الملل   وال ع يمةهم الكلل وهم يقولون من عرب م  يطل  ه ن عليه م  
يبالالذ  . واممالال  يطلبالالون رضالال ا هللا سالالبح مه   ورضالال ؤه نعالال  مطلالال    ونعلالالى ممالال   وال يمالال   غ يالالة 

 رض ه من فى قلبه سواه . 
ة يجة  هالال  نحالالدهم   عقبالالة هالالم الالالر ا   ذلالالك الهالم الالالذى الهالالى نكنالالر المالال س عالالن طلالال  ونو  عقبال

ولالم يخلقالوا لرخالرة   وفالى ذلالك يقالو  ساليدى شالقيق البلخالى   اآلخرة   حةالى بالأمهم خلقالوا للالدمي 
رضى هللا عمه م ب ن ابةداا ةوبةى نمى رني  غمم  فى سالمة قحال  يمالرخ  هالوا   والمال س ةعلالوهم 

القح    قلة المح صيل ( فقل  له م ي هذا   م  هذا المالرخ نمال  ةالرى مال  فياله  الكآبة لمق س ة ننر
 الم س من المحن فق   م م  يحق لى ح ن ولسيدى قرية مملوبة يدخر ممه  م  نحة ج اليه . 

فقل  فى مفسى ان هذا العبد مخلوا وال يسةوحش حن لسيده قرية مملوبة   فكيالف يصالم لالى 
 وك ف مةهي  وةب  . نن نسةوحش وسيدى م لك المل

الفقراا بشالهود  ولنقةهم ب هلل فى ةدبير مع شهم يقولون م ان هللا خل احغمي ا ب حر اا وخل
يل ححد هم من نين ةأكل فق   من خال ائن ملالك ال ةالدخله  اللصالول وال يأكلهال  الر اا     وقد ق

 السوس . 
لعب ده ومخلوق ةه ج هدوا نمفسالهم ف ذا طرحوا عن قلوبهم هم الر ا نقة ب هلل الذى بفل احر اا 

فى ةرك المع صى خوف  من سخ  هللا الذى مه هم عمه  وحذرهم ممه    نم نقبلوا على الط ع   
طمع  فى مرض ةه سبح مه وهالو الالذى رسالمه  لهالم   ونمالرهم بهال  . وفالى ةالرك المع صالى مخ لفالة 

  ومخ لفالة هواهال  نهالم لهوى المفس وفى االقب   علالى الط عال   اينال ر هلل ةعال لى علالى حوووهال  
عمدهم من نعم   البر   حمهم يقولون م نعم   البر يعمله  الب ر والف جر وال يجةمال  المع صالى 

 اال صديق . 
وحن المفس ال ةسةجي  لهم فى مبذ هواهم بسهولة ف مهم يالدخلون معهال  فالى معةالرك شالديد   ال 

 ه الذى ملالم س وامم  يراه هللا سبح مه بعيره 
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عليه شىا فى احرض وال فى السم ا   وحمه سبح مه هو الحق   فأماله يمةصالر للحالق  ال يخفى
على الب طالل فةكالون الغلبالة لهالم فالى مه يالة الشالوه علالى ب طالل مفوسالهم   فينبالةهم علالى الحالق   

الةوفيالالق مصالالداق  لوعالالده  د مالالرارة المج هالالد حالالموة المصالالر ولالالذةويبةشالالف لهالالم طريقالاله ويالالذيقهم بعالال
ا فيمالال  لمهالالديمهم سالاللبم  وان هللا لمالالع المحسالالمين ( وبالالذلك الهالالدى الربالال مى الكالالريم   والالالذين ج هالالدو 

 يأممون ال لل حةى يلقوا ربهم على خير فى ايم مهم .
ويقو  الس دة الع رفون م ان نم ن العبد على قسمين قسم مؤجل وقسم معجل   ف لمؤجل يبون 

ممهم ألمعجل يبون فى الدمي  وي( وا نولئك لهم احمن يوم القي مة فى الجمه بم  يقو  سبح مه  
طر الشيط ن الةى ةقدخ فى االيم ن   بم  يةيم لهالم مالن واضالم البرهال ن   ويةاليم هللا به من خوا

 حسرارهم من الئم البي ن .
مه والجم عاله ف ذا ع رضةهم بوارخ الشبوك   او م ورهم من هو فى الحبم المخ لف للكة   والس

ا وجالاله الشالالبهة   قالال   ةعالال لى   ان الالالذين اةقالالو اذا مسالالهم البدعالالة وغيالالرو  ردوا بالال لحج  علالالى اهالالل
ط ئف من الشيط ن ةذبرو ف ذا هم مبصرون ( فيبون المخ لف فى نسر الةهمة وامةداد الولمة 

   وهم فى روخ اليقين   والمور المبين ال يداخلهم شك   والةم  لهم شبهة .
يالالذبرهم سالالبح مه بمالال  يالالذبرون   وهالالم يعمالالون عم يالالة ببيالالرة بالالذبر هللا ةعالال لى بأسالالم ئه الحسالالمى ل

فالال ذبرومى نذبالالربم ( ويقالالو  االمالال م القشالاليرى رضالالى هللا عمالاله فالالى ةعقيبالاله علالالى قولالاله ةعالال لى   وهلل 
 احسم ا الحسمى ف دعوه به  ( . 

نراد به سبح مه الةسمي     ولذلك ق   الحسمى وهى ةأميث اححسن   ففالى اآليالة دليالل علالى نن 
احد واحسم ا جمع فمبد من صرب اللفالا عالن الوال هر الالى االسم هو المسمى   وهو سبح مه و 

 المج   فلهذا قلم  ان المراد به م وهلل الةسمي   . 
ووصف نسم ئه ب لحسمى يرمى الى مال  ةةضالممه وةالد  علياله مالن صالف   العلالو ومعالو  العومالة 

  .آ والكبري ا نو الى م  يسةحقه الذبر والداعى له بةلك احسم ا من ج يل النوا  وحسن الم
 واسةطرد   رضى هللا عمه   يقو  بعد ذلك فى ابداع واضم م 
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ف مالك اذا بمال  بالك  لك من نن ةكون بأسالم ا مفسالك مالدعي وحن ةكون بأسم ا ربك داعي    خير 
 بم  بمن لم يبق   واذا بم  به بم  بمن لم ي     وشة ن بين وصف ووصف . 

يمالالة   ر  السالالموا  واحرض ومالال  بيمهمالال  ونهالالل الهمالالة هالالؤالا يضالالعون مصالال  نعيالالمهم اآليالالة الكر 
 ف عبده واصطبر لعب دةه هل ةعلم له سمي  ( ويقولون فى ةعقيبهم عليه  م 

دل  اآلية على وجو  االسالةق مة   فال ن االصالطب ر مه يالة الصالبر   ومالن صالبر وفالر ومالن ال م 
 وصل   وقد قيل م من ندمن قرع الب   يوشك نن يفةم له ونمشدوا م 

 احي م ةجربة امى رني  وفى 
 احنر  محمودة   ع قبة للصبر    

 وق   من جد فى شىا يط لبه 
 ف سةصح  الصبر االف   ب لوفر    

وعمالالدهم ان ةعوالاليم العبالالد لربالاله اممالال  يبالالون علالالى حسالال  بم لالاله ومعرفةالاله   ولالالذلك يقالالو  االمالال م 
 رفين م القشيرى رضى هللا عماله م لالو بمال  ةعالرب قالدره لمال  بمال  ةةالرك نمالره . ويقالو  بعالض العال

 عجب  لمن يةرك الحم  مخ فة الداا وال يةرك الحرام مخ فة الم ر . 
وهم يشددون فى ةرك المخ لف   ويقولون ال يعرفه سبح مه ع ي ا اال من نع  نمره وط عةه نمال  

 من اسةه ن بأوامره فمن المح   نن يبون مةحقق  بع ة مواله . 
العالال رفين م بيالف الطريالالق اليالاله فقال   لالالو عرفةالاله وفالى المعمالالى المةقالدم حبالالوا نن رجالالم قال   لالالبعض 

 عرف  الطريق اليه فق   نةرامى نعبد من ال نعرفه فق   المسئو  م نو ةعصى من ةعرفه ؟ 
وهم يشجعون المريدين على الةوبة مالن المع صالى فالى نو  ساللوبهم فيقولالون اماله ةعال لى قال     

را رحيم  ( نخبر سبح مه عالن الالذى ومن يعمل سواا نو يولم مفسه نم يسةغفر هللا يجد هللا غفو 
يأةى السيئ   ب لفعل نم يسةغفر هللا ب لقو  ف مه يجد هللا غفورا رحيم  فقد سهل هللا عليك احمر 

 حين رضى ممك نن ةسةغفره ب لقو  من عمل سوا عملةه ب لفعل   نم 
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فوجالالدوا هللا ر   اموالالر فالالى قولالاله ةعالال لى   يجالالد هللا .. ( ونى مبةالالة لمالالن يعقلهالال    طلبالالوا المغفالالرة
 المغفرة   ف لعج  من ع ل طل  المغفرة فوجد هللا ةع لى . 

 ويقو  فى ذلك نسة ذى الع رب ب هلل سيدى الشيخ على عقل طي  هللا نراه اله م  لوقةه م 
 لو ب ن ب لطود ذمبى فى ضخ مةه 

 وقل  ي ر  عمى الذم  قد مسح     
 الذم  يح مى والعفو يفرحمى 

 ذم  يمةشى فرح   ف عج  لك س    
ويقو  الس دة الصالوفية ان هللا ةعال لى يفالةم للمفالوس بربال   الةوفيالق وللقلالو   وائالد الةحقيالق   
فبةوفيقه ة ين المفوس ب لمج هدا    وبةحقيقه ةةال ين القلالو  ب لمشال هدا  ويقولالون نيضال  نماله 

 سبح مه ير ا احرواخ والسرائر   بم  ير ا احشب خ والوواهر . 
لاله ساليدى الشاليخ رضالى هللا عماله مالن نن الالذاكر اذا ةرقالى اشالةد اله ماله   فيرقالى مالن نم  مال  يقو 

اححوا  الالى مق مال   القالر  حةالى يةحالو  موالره مالن الالدمي  الالى اآلخالرة فالم يبالون بيماله وبالين هللا 
حج     وةصير روحه مع هللا سبح مه وةعال لى فالم يالرى غيالره ... الالخ فيوضالم ذلالك لمال  ساليدى 

 هللا عمه فيقو   م االم م القشيرى رضى 
اع ا  هللا لعبده يبون فى الدمي  واآلخرة   فأم  فى الدمي  فيبون ب لم   والح     ف لمال   لةجميالل 
الوواهر والح   لة يين السرائر وب لم   يسةغمى العبد عن االشالب   واالمنال     نى مالن المال س ( 

ع ا  ب لم   فيمال  بالين الخلالق  اللم ي   وال ي     سبح مه ( ف وب لح   يحصل له افةق ر الى من
 واالع ا  ب لح   على ب   الحق . 

عال  نم يقو  رضى هللا عمه م واعلم نمه سبح مه يعال  ال اهالدين بعال وب مفوسالهم عالن الالدمي    وي
غ ئال  والممالى   ويعال  نصالح   العبال را  بسالممةهم عالن اةبال ع الع بدين بسممة مفوسالهم عالن الر 
مق م   المجوى ويع  المحبين ب لكشف والغمى عالن بالل مال  هالو الهوى ويع  الع رفين بةأهيلهم ل

 الموحدين بشهود جم  من له البق ا والبه ا .  ويع  غير وسوى 
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ونم  م  يقوله سيدى الشيخ فى خة م عب رةه م  هد الخلالق وةالربهم وةالرك نحالوالهم فالم يعلماله اال 
   م هللا   فيبيمه لم  سيدى االم م القشيرى فى ابداع واضم فيقو

وصفة الجمع نال يبون العبد لمفسه بمفسه   بل يبون لربه بربه   واذا علم نن مواله يسالمع مال  
يقو  ويرى م  يخةلف به من اححوا  ف مه يبةفى بسمع هللا وبصره عن امةق مه لمفسه وامةص ره 

 بمفسه   ف ن مصرة الحق سبح مه نةم له من مصرةه لمفسه . 
السالمم   ولقالد معلالم نمالك يضاليق  م ق   ةع لى لمبيه عليه الصالمة و ويسةطرد رضى هللا عمه ق ئم

بم  يقولون ( نم نمور بم ذا سمه   وبيف خفف عمه ننق   بلالواهم بمال  شالغله باله عالمهم  صدرك
فالالأمره بالاله حيالالث قالال   ةعالال لى م   فسالالبم بحمالالد ربالالك وبالالن مالالع السالال جدين واعبالالد ربالالك حةالالى يأةيالالك 

ذا ةأذيال  بسالم ع السالوا فيالك   ف سالةروخ بالروخ نم ئالك اليقين( نى اةصالف نمال  بمالدحم  ونم ئمال  ا
 عليم  . 

ويقو  نبو على الدق ا رضى هللا عمه م ان هللا ةع لى ق   مخبرا عن ابراهيم عليه السمم   امى 
ذاه  الى ربى سيهدين ( ب ن ذاهب  فى هللا فلهالذا صال ر ذاهبال  الالى هللا ةعال لى م فذه باله فالى هللا 

 ذه به الى هللا . 
السالال دة العالال رفون امالاله ةعالال لى لطيالالف بعبالال ده ومالالن لطفالاله بهالالم نمالاله نعطالال هم فالالوا الكف يالالة ويقالالو  

وبلفهم دون الط قة ق   سبح مه   واسبغ عليبم معمه و هرة وب طمة ( واحسب غ م  يفضالل عالن 
قدر الح جة   وق   ةع لى فى صفة الةكليف   وم  جعل عليبم فى الدين من حرج ( وق   ةع لى 

صرهم واحغم  الةى ب م  عليهم ( ال واالصالر النقالل واحغالم  الشالدائد ال وقال   م   ويضع عمهم ا
 الحميفيالة نى الشالريعة الم ئلالة عالنصلى هللا عليه وسلم   بعن  ب لحميفيالة السالمحة السالهلة ( ال 

  بل
 دين ب طل ال وق   صلى هللا عليه وسلم   يسروا وال ةعسروا وبشروا وال ةمفروا ( . 

 ةع لى حين نوج  على العبد فى اليوم والليلالة خمالس صاللوا  لالم يبلفاله ويقولون بذلك م ان هللا
نن يؤديهالال  مالالرة واحالالدة   بالالل جعلهالال  عليالاله مجالال نة   فصالالمة يومالالك لالالم يقبضالاله  ممالالك دفعالالة واحالالدة 

 واعط ك من الر ا م  يبفيك لسمين بنيرة فم ةسخ  وال ةةبرم . 
 ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه فى روعة ب لغة م 
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ومن لطفه ةع لى ب لعب د حفا الةوحيد فى القلو  وصي مة العق ئد عن االرةي   وسالممة القلالو  
عن االضطرار   ق   ةع لى م   ينب  هللا الذين آمموا ب لقو  الن ب  فى الحي ة الدمي  وفى اآلخالرة 
ل ( وبقالال ا المعرفالالة بالالين وحشالالة الالالذم  نعجالال  مالالن اخالالراج اللالالبن مالالن بالالين فالالرث ودم ال الفالالرث ةفالال

الكرشى ال ولكن جر  سمةه سالبح مه لحفالا بالل لطيفالة بالين بالل بنيفالة   بالل نجالرى سالمةه ب خفال ا 
الوداع فى مواضع مجهولة   فكم  جعل الحجر الصلد معدن الذه  والفضة وبنير من الجالواهر 
جعالالل بالالذلك القلالالو  معالال دن العق ئالالد الصالال فية والمعالال دن الصالالحيحة . وبمالال  جعالالل الغالال ر للمصالالطفى 

وى والصالدب للالدر درجال  والمحالل للعسالل مب مال  والالدود للحريالر منال الج  ليوسالفوالصديق مأوى و 
 محم بذلك جعل قل  العبد لمحبةه ومعرفةه مسةقرا . 

 ويقو  االم م بذلك م 
ومالالن لطفالاله ب لعبالال د نمالاله يالالوفقهم لالالذبره والرجالالوع اليالاله ومم ج ةالاله ورفالالع الحالالوائ  بحضالالرةه ودوام 

طوماله مالن مخ لفالة نمالره   فسالبح مه مال  نحلماله علالى المم ج ة معه مةالى شال اوا مالع بنيالر مال  يةع 
 الع صين   ونكرمه للمؤممين . 

ويقالالو  السالال دة الصالالوفية م ان هللا ةعالال لى يجالال  ى العبالالد علالالى اليسالالير مالالن الط عالال   بالال لكنير مالالن 
الدرج   ق   ةعال لى م   بلالوا واشالربوا هميئال  بمال  نساللفةم فالى احيال م الخ ليالة ( وهللا سالبح مه نمعالم 

جميع ممذ الدمي  وبرائمه  نم عد ذلك قليم فق   ةعال لى م   قالل مةال ع الالدمي  قليالل ( على العب د ب
نم امه ةع لى يقبل اليسر من ط عة العب د وينمى عليهم ب لكنير قال   ةعال لى م   .. والالذاكرين هللا 

 بنيرا والذبرا  نعد هللا لهم مغفرة ونجرا عويم  ( فكم ب ن عمرهم حةى عد ذبرهم بنيرا . 
عق  سيدى االم م ابالن عجيبالة الحسالمى رضالى هللا عماله علالى قولاله ةعال لى م   هللا ولالى الالذين وي

آممالوا يخالرجهم مالن الولمال   الالى المالور ( فيقالو  م يخالرجهم مالن ولمالة الكفالر الالى مالور االيمالال ن 
ومن ولمة المعصية الى مور الط عة ومن ولمة الغفلة الى مور اليقوة ومن ولمة الحالس الالى 

 من ولمة الكون الى مور المبون . مور المعمى نو 
ويقو  بعض الصوفية ليس فى الالدمي  مال  يشالبه معاليم الجمالة اال مال  يجالده الالذاكرون فالى قلالوبهم 

 ب لليل من حموة المم ج ة . 
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وهالالم يقولالالون ان المالال س فالالى شالالهود احمالالوار الب طميالالة علالالى نمنالالة نقسالال م   قسالالم يشالالهدومه  علالالى 
قبالة مالن مقال م االيمال ن ايشالهدومه  علالى القالر  وهالم نهالل المر  البعد وهم نهل مق م االسمم وقسالم

وقسالالم يشالالهدومه  علالالى االةصالال   وهالالم نهالالل المعرفالالة مالالن مقالال م االحسالال ن . فأهالالل مقالال م االسالالمم 
نمالالالوارهم ضالالالعيفة بالالالأموارالمجوم ونهالالالل مقالالال م االيمالالال ن نمالالالوارهم مةوسالالالطة بمالالالور القمالالالر ونهالالالل مقالالال م 

 االحس ن نموارهم س طعة بأموار الشمس . 
وعللالالوا ذلالالك بالالأن مالالور بعضالالهم نن مالالور نوليالال ا هللا نعوالالم مالالن مالالور الشالالمس والقمالالر .  بالالل قالال  

رياله الخسالوب نمال  قلالو  احوليال ا فالم ةكسالف وال ةريه الكسوب ومور القمر قد يعالشمس قد يعة
 ةخسف وفى ذلك قيل م 

 هذه الشمس ق بلةم  بمور 
 ولشمس اليقين نبهر مورا     

 المور لكن   فرنيم  بهذه
 المميرا  رنيم   قد   ةيك به    

ولهذا ق   سيدى الشيخ  روا رضالى هللا عماله م شالمس القلالو  ال ةغيال  نبالدا بالل هالى دائمالة ال 
ةمقطالالع وب قيالالة ال ةمصالالرم لبقالال ا مالالدده    وهالالى معالال مى احوصالال ب الرب ميالالة والمةعلالالق بهالال  مةعلالالق 

هالم باله سالبح مه ال بحقيقة ال ةمصرم   ومالن هالذا الوجاله بال ن غمالى القالوم بال هلل ب حسالب     وةعلق
 بشىا دومه . 

علالى عقالل فالى اله ماله الفالورى الالذى نخالذم ه الشاليخ وفى ذلك يقو  شيخى الع رب ب هلل ساليدى  
 عمه م 

 فةش  بل الخلق عن علم فلم  
 نر لى سوى ر  السم  من وا       

 ه الالفةرب  بل الع لمين وجئة
 موالى الالرى ذاةه مالوجعل  ذب     

 ره الاليي  مفس امى ال نم لىا غ
  لى القومى الى حوض الكريم ةع     

 ه الالة قلبالالان الذى فهم المحب
    الة عالفى القدر من بين البري     
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 ويقو  نيضً  رضى هللا عمه م 

 ان ةكن مشوة الضلوع بخمر    
 قد جعلم  هداه للروخ خمرا      

 ان ذبرم  وقد سبرم  بروخ 
 فسب رى ولم مذا بعد سبرا      
 لك رفع هللا فى نولي ئه قدره م ويقو  بذ

 فى حرا  اشة ا نمسى على نرا  
 ب لدمع فى غرا قصدى محي ه      

 ى الى ع ى ويلبسمالالح  يبسبم
 ى للقي ه ال ر ويهديمالنو  الوق     

   الالرىا شرفالوان اراد الهى ب م
  ه ومعم ه البة مبمالاليرى المح     

 ه الال   المدى وفؤادى ال يف رقالط
   حمي ه الان دام ةذبيم  الوالح     

 دا الالة نبالال نمنمى عن هواه لحو
 ه او لو وقلبى بي  جدالوبيف نس     

 دم الالنرواحم  ق   فيه  الحق من ق
  لى وان المقصد هللا اله  هم رج     

 والجدوى هى العطية . 
 ويموه رضى هللا عمه بأن ذبر هللا ةع لى ب ن ب به الى محبة هللا ةع لى فيقو  م  

 ندر طعم الح  من بدا مشأةى ولم 
 ى الد شغفومالر قالالولكمهم ب لذب     

 وبم  خلي  لس  نعرب م  الجوى 
 ى الد شغلومالق قالالولكمهم ب لح     

 ة الالغبخم حبه فهم  ووجالدا ور 
 ى الرغبوم د اللق قاللذلك بل الخ     

 ق النطوب بوجدامى على بل ع ش
 ى الفألقى احةرام  ان همو شهدوم     

 هو الشوا الشديد  والجوى **
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نال رضى هللا عن نسمفم  الص لحين وعن شيوخم  المب ربين   الذين رنيم  فى مسلكهم هلل ةعال لى 
منم من احولين وقدوة لرخرين والحق واضم والطريق الئم والداعى قد نسمع الةخلف بعد ذلك 

لاليس مالع الهمالة اال بلالوغ اال من قصور وةقصير . نم  نهالل العال م فمالمهم االقبال   ولهالم القبالو  و 
القمالالة وال وفالالر اال ب لصالالبر وال حصالال د اال بالال ل رع   وال حيالال ة اال بالال لقو  ولقالالد نقالال م هللا احسالالب   
ليفالالةم بهالال  لعبالال ده احبالالوا  ب بالال  بعالالد بالال   فمالالن طالالرخ الفةالالور ون ا  القشالالور بشالالف  لالاله الحقالال ئق 

لبدايالة والمه يالة وبالين ووهر  له الق ئق ووقف بعد جهال ده علالى الالدق ئق وبال ن لاله الفالرا بالين ا
العبد اآلبق والمح  الالذائق فال حو  يضالر  فالى نرض الةياله وال يهةالدى سالبيم والنال مى يالرد بحال ر 
الجم   فيغرب ويعرب ويشر  ويطر  نم يصدر عن رى ال ومأ بعده . وبيالف يومالأ مالن سالق ه 

ذر اآلخالرة ربه شراب  طهورا ولقال ه مضالرة وسالرورا   نمالن هالو ق مال  آمال ا الليالل سال جدا وق ئمال  يحال
 ويرجو رحمة ربه قل هل يسةوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون امم  يةذبر نولوا االلب   ( . 
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 مح سبة المفس وةقوى هللا
 

  ونم  نبرن الى هللا مم  قيل بغير حالق   فأوصاليك يال لةقوى   واطلال  مالن هللا الم يالد مالن احعمال   
جةهد وال ةقل عمل  بذا   بالل خالذ سال عة مالن الص لحة   فهو المعطى سبح مه وةع لى   وجد وا

مه رك وليلك   وح س  مفسك بين يدى ربك   وعلمه  احد  معه   واسةصغر مفسك نم م هللا   
فم ةعرب سواه   فهو العليم الحبيم الق در المقةدر   وارض بقض ئه وقالدره   وبالن مالع القضال ا 

 ر فى ةعجيل المس ئل نو ةأجيلهال  (علم الخيحيث نراده هللا لك   واةرك نمورك بين يديه ف مك ال ة
 . 
ذلك مم  بة  سيدى وشيخى الع رب ب هلل الشيخ عبد السمم الحلوامى   رضى هللا عمه   الى   

ةلميذه الص لم المب رك الصديق السيد ج س لم جمعالة مالد هللا فالى عمالره و اده مالن فضالله   وهالى 
ص خ به    فهى ةدعو الالى ةقالوى هللا ةعال لى مصيحة غ لية بم  ةراه  ومحن نحوج م  مبون لممة

والهمالة فالى طلال  مرضالال ةه ومح سالبة الالمفس فالالى ساللوبه  معاله سالالبح مه   واسالةقم  الكنيالر مالالن 
عملهالال  فالالى جمبالاله ةعالال لى   والربالالون اليالاله   واالعةمالال د عليالاله   والرضالال  بحبمالالة  حن نفع لالاله بلهالال  

 حسمة وان خ لف  م  مريده   وهو ةع لى يعلم م ال معلم . 
مم  نراد الشيخ لةلميذه نن يسلك فى ايم مه طريق الخوال مالن عبال د الالرحمن الالذين صالدقوا    وا 

مال  ع هالدوا هللا عليالاله   ف سالةق م  والالواهرهم وبالواطمهم   وسال روا الالالى هللا علالى مالالور مالن ربهالالم   
وةأسالالوا بموالمالال  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فالالى نقوالالاله ونفع لالاله ونحوالالاله والفالالرا ببيالالر بالالين 

ا وبين عوام المؤممين الذين ق   هللا لهم   ي  نيهال  الالذين آممالوا لالم ةقولالون مال ال ةفعلالون . هؤال
ببر مقة  عمد هللا نن ةقولوا م  ال ةفعلون ( . . وعلى الرغم مالن نن عالوام المالؤممين لالم يصالدقوا 
هللا فيم  ع هدوه عليه ف ماله سالبح مه حالذرهم مالن غضالبه   ولالم يساللبهم وصالف اإليمال ن بالل ةالرك 

م فرصالالة لةالالوبةهم وصالالمخ شالالأمهم حةالالى ةةفالالق نفعالال لهم مالالع نقالالوالهم وهللا غفالالور يقبالالل ةوبالالة لهالال
 الة ئبين ويعفو عن بنير . 
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فأهالالل االيمالال ن ليسالالوا سالالواا   فمالالمهم ذاكالالرا وغ فالالل   امالال  الالالذاكرون فالال مهم يسالالعون فالالى ةقالالوى هللا 
 ذا دهمالالةهم ومرضالال ةه ونمالال  الغالال فلون فالال مهم مفرطالالون فالالى الط عالال   ومقبلالالون علالالى الشالالهوا  فالال

الحوادث هرعوا الى هللا يجأرون ودعوه نن يبشف الضر عمهم   فلم يعرفوه سبح مه على الدوام 
فى العسر واليسر   والبما والرخال ا   نمال  الالذاكرون ف فةقال رهم الالى هللا قال ئم ودائالم ففالى الرخال ا 

مفسالهم هم راضون ش كرون   وفى البما هم ص برون مسلمون ومع ذلالك هالم فالى معةالرك مالع ن
ة فالى همومهال  علالى مالر احوقال   بأمهال  مفرطاليسةمهضون همةه  فى الط ع   والمج هالدا    وية

جم  هللا   الذى نسبغ عليهم معمة و هرة وب طمة   وهالم فالى ذلالك يقولالون م بيالف يصالم لع قالل 
الرض  عن مفساله ويوسالف الصالديق يقالو    ومال  نبالرىا مفسالى ان الالمفس حمال رة ب لسالوا اال مال  

  رحم ربى ( .
فالالم ةعجالال  بعالالد ذلالالك نن يمصالالم الشالاليخ ةلميالالذه   فيوصالاله بالال لةقوى وطلالال  الم يالالد مالالن احعمالال     

عمالالم ويمالالن بالاله علالالى هللا  الصالال لحة مالالن ربالاله المعطالالى الوهالال     بمالال  يوصالاليه نال يمسالال  لمفسالاله
 ص ح  الممة والفضل العويم   وم  ببم من معمة فمن هللا ( . 

ى معم هالال  وممالال  يالالد  علالالى عوالالم معم هالال  نن القالالرآن والةقالالوى بلمالالة قليلالالة فالالى مبم هالال    بنيالالرة فالال  
الكريم يدور بله حو  قوله ةع لى   ولقالد وصاليم  الالذين نوةالوا الكةال   مالن قالبلكم وايال كم نن اةقالوا 

االيمالال ن بالال هلل ةعالال لى وبةبالاله ورسالالله واليالالوم اآلخالالر  –فالالى اس سالاله   –هللا ( فالال لةقوى اذن ةةضالالمن 
 والقض ا خيره وشره وس ئر االيم م   . 

ةةضالالمن ب لةبعيالالة ط عالالة هللا ورسالالوله وذلالالك بفعالالل المالالأمورا  وةالالرك الممهيالال     وهالالو مالال   نالالم  
يقةضى مج هدا  و هرة وب طمالة   ال يحالرل عليهال  ويوفالق اليهال  اال السال بقون بال لخيرا  بال ذن 

 هللا . 
وامك ال ةسةطيع نن ةدرك مالن الةقالوى عوالم شالأمه  اال بعالد نن ةةالدبر طالويم فالى قالو  هللا ةعال لى 

  ام  عرضم  احم مة على السموا  واحرض والجبال   فالأبين نن يحملمهال  ونشالفقن ممهال   ع  وجل
 وحمله  االمس ن امه ب ن ولوم  جهوال ( . 

م  هللا اي ه    وال يصل االمس ن لكريمة الةك ليف الشرعية الةى حملوالمقصود ب حم مة فى اآلية ا
 ورسوله   وهذا يفسر لم  م  مبهمال  هللا الياله الى ةقوى هللا اال اذا ندى ةلك الةكليف بم  يح  هللا

 من العم ية بفهم بة   
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هللا الكريم واالصغ ا الة م حوامره ومواهيه فى منل قوله ةع لى   واذبالروا مال  فياله لعلكالم ةمقالون ( 
 والمؤمن مخ ط  ب لقرآن الكريم بلمة بلمة وحرف  حرف    وقد يسره هللا للذبر   فهل من مدبر . 

ب ن نمير المؤممين على بن نبى ط ل  بالرم هللا وجهاله يةغيالر لوماله اذا جال ا وقال  الصالمة    وقد
 فك موا يقولون له م 

م لالالك يالال نمير المالالؤممين فيقالالو  م جالال ا وقالال  نم مالالة عرضالاله  هللا ةعالال لى علالالى السالالموا  واالرض 
ةملال  نم والجب   فأبين نن يحملمه  ونشالفقن ممهال  وحملهال  االمسال ن فالم ندرى نحسالن نداا مال  اح

 ال. 
ومعلم م  ةوسوس به مفسه ومحن نقر  اليه مالن  االمس ن والمةأمل فى قوله ةع لى   ولقد خلقم 

حبالالل الوريالالد ( يالالرى وال شالالك نن هللا ح ضالالر معمالال  ويالالرى مالال  يقالالع ممالال  مالالن خيالالر وشالالر . فيجالال  نن 
مهال  بال ن مع مله مع ملة الح ضر ال مع ملة الغ ئ    ف ن اجةرحم  السيئ   الةى مه م  سالبح مه ع

فى اجةراحه  الدليل الق ئم على غفلةم  عمه مع مال  مبهمال  الياله فالى بة باله الخ لالد مالن نماله ح ضالر 
 معم  ويرام  فى مةقلبم  ومنوام  ويعلم سرم  وجهرم  . 

بيف ةف وة  رة  المؤممين فى قولاله ةعال لى   نالم نورنمال  الكةال   الالذى اصالطفيم   ةعلم ومم  ةقدم
ه وممهم مقةصد وممهم س بق ب لخيرا  ب ذن هللا ( ف حولون ولمالوا من عب دم  فممهم و لم لمفس

طون نمفسهم نو ولمةهم نمفسهم احم رة ب لسوا حين نطلقالوا لهال  العمال ن فالى الشالهوا    واحوسال
لالى مال  يقا حيم    واذا غفل  ة بع  هواه  واذا ةيقو  مالدم  عذوو مفوس لوامة ةغفل حيم  وةة

ب  الى رشده  بعد الغى   نم  الس بقون فهم الذين سالبق  لهالم مالن  فره ممه  وة ب  الى هللا فة
هللا الحسالالمى   ونلالال مهم بلمالالة الةقالالوى   وفهمالالوا عالالن هللا فسالال روا الالالى هللا ونعرضالالوا عمالال  سالالواه   

 فأمسوا به واسةوحشوا من غيره فهم نجس م روح ميون وفى االرض سم ويون . 
جمة المعرفة   ولهم فى  قة   ف ن لهم فى الدمي وهؤالا الس بقون ب لخيرا  هم نهل السع دة الح

 عليالاله االخالالرة جمالالة ال خرفالالة الةالالى ورد فيهالال  حالالديث البخالال رى فقالالد روى بسالالمده نن المبالالى صالاللى هللا
  نعالدد  لعبال دى الصال لحين مال ال عالين رن  وال نذن سالمع  وال خطالر وسلم قال   عالن هللا ةعال لى 

 .  م  نخفى لهم من قرة نعين (م مفس   فم ةعلنوا ان شئةم   واقر ( على قل  بشر 
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ومالال  نبالالدع مالال  يقولالاله سالاليدى ابالالن عطالال ا هللا السالالبمدرى رضالالى هللا عمالاله فالالى الفالالرا بالالين عالالوام 
المؤممين وخواصهم حين يقو  فالى حبماله م اهةالدى الراحلالون الياله بالأموار الةوجاله   والواصاللون 

ال لشالىا دوماله   قالل هللا نالم لهم نموار المواجهة ف حولون لمموار وهؤالا االمالوار لهالم المهالم هلل 
 ذرهم فى خوضهم يلعبون ( . 

والةقوى ةقةضى المب درة ب العم   الص لحة قبل نن يحو  بالين المالؤمن وبيمهال  بعالض المعوقال   
نو المالالو    وقالالد وعومالال  موالمالال  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم موعوالالة ب لغالالة حالالين قالال   لمالال  

والالرون اال فقالالرا سالالبع  قبالالل طالالروا سالالبع   هالالل ةمة صالاللوا  هللا وسالالممه عليالاله   بالال دروا ب حعمالال  
ي  نو مرضال  مفسالدا   نو هرمال  مفمالدا   نو موةال  مجهال ا   نو الالدج   فشالر ممسي    نو غمى مطغ

 غ ئ  يمةور   نو الس عة ندهى ونمر ( وهو بهذا يشرخ لم  قوله ةع لى   ف سةبقوا الخيرا  ( . 
 عمه م نو  االمس من العبد نن ةأمس المفس ويقو  االم م سهل بن عبد هللا الةسةرى رضى هللا

والجوارخ ب لعقل   ويأمس العقل والمفس بعلالم الشالرع   ويالأمس العقالل والالمفس والجالوارخ ب لعمالل 
 هلل خ لص    فيأمس العبد ب هلل نى يسبن اليه . 

ذا ويدلم  السال دة الصالوفية علالى الميال ان الالذى معالرب باله مم لةمال  فالى ساليرم  الالى هللا فيقولالون م ا
نرد  نن ةعرب قدرك عمد هللا ف عرب قدر هللا عمدك   وهو بم  ةرى مي ان قس    وقد مبه الياله 

ة الةالى لهمالنسة ذى الع رب ب هلل سيدى الشيخ على عقل طي  هللا نالره فالى فةوح ةاله الشالعرية الم
 سجلم ه  سم ع  ممه فق   م 

 ف ن الرج   بح  ربك واصطف   واذا نرد  بأن ةوا ن بيمهم 
 اسةطرد فدلم على عممة حبه سبح مه فق   رضى هللا عمه . نم 

 ف الالبةله  آي ةه  على ح فا   واذا اقةدي  فب لكة   لك الهدى 
 ولسمة المخة ر فى السير اقةف   وامهض بروحك مهضة قدسية 

 ونرشدم  رضى هللا عمه الى اخمل المية والصبر فى العب دة وذبر هللا ةع لى فق   م 
 نو نن ةكون على السم ا ال ةمطفى   ة الالب رى بقصد واليال ةذبر ال

 رب الاله لم يشالمن رام غير جم ب  ه الالبل ف بغ وجه هللا جل جمل
 ال يدرك الةقوى سوى القل  الوفى   واصبر ف ن الصبر عموان الوف  

 وب الالصدا الفع   قرارة المةص    الالليس الةصوب ب لكمم وامم
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لمةقين اال ب لورع   وقد ق   االم م ابن ساليرين رضالى هللا عماله   لاليس وال يبلغ المؤمن درج   ا
شالالىا نهالالون علالالى هللا مالالن الالالورع   اذا رابمالالى شالالىا ةربةالاله   وال شالالك نمالاله اسةضالال ا فيمالال  يقولالاله 
ب لحديث الشريف   االنم م  ح ك فى صدرك ( ولهذا ق   صال لى هللا علياله وساللم لساليدم  وابصالة 

قلبالك وان نفةال ك المفةالون ( وقالد يفةالى نهالل الفةالوى بشالىا ال الصح بى رضى هللا عمه   اسةف  
عال لى   يال  نيهال  الالذين يريباله وقالد قال   ة ال يرة خ اليه القل  الةقى فيةرك المؤمن م  يربيه الى م 

قوا هللا يجعل لكم فرق مال  ويبفالر عالمبم ساليئ ةكم ويغفالر لكالم وهللا ذو الفضالل العواليم ( آمموا ان ةة
فرا به بين الحق والب طل وقد  بالى موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله والفرق ن مور فى القل  ي

وسلم نمير المؤممين عمر بن الخط   رضى هللا عمه فق   ان هللا جعل الحق علالى لسال ن عمالر 
وقلبه   ولذلك لقبه موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ب لف روا نى الذى فالرا هللا باله بالين 

 الحق والب طل . 
س دة الصوفية على نكل الحم  حةى يقبل هللا عب دةهم ويعرفالون الحالم  فيقولالون م ويحرل ال

الحم  هو الذى ال ةعصى هللا فيه   والحم  الص فى هو الذى ال ةمسى هللا فيه . ويقالو  نميالر 
المؤممين عمر بن الخط   رضى هللا عمه فى دع ئم العب دة م وجد  العب دة فى نربعة نشالي ا م 

ا فالالرائض هللا ةعالال لى   والنالال مى اجةمالال   محالال رم هللا ةعالال لى   والن لالالث احمالالر بالال لمعروب نولهالال  ندا
 ابةغ ا نوا  هللا ةع لى   والرابع المهى عن الممبر اةق ا غض  هللا ةع لى . 

ونم  مح سبة المفس الةى يدعو سيدى الشيخ اليه  ةلميالذه   ف مهال  مالن مهال  الساللف الصال لم   
مر بن الخط   يقو  م ح سبوا نمفسالبم قبالل نن ةح سالبوا و موهال  قبالل وقد ب ن نمير المؤممين ع

م وقال لوا اماله يصاللى بمال  نالم يغمالى نن ةو ن عليبم . وقد شب  الياله جم عالة مالن امال م عيماله علاليه
سأله نمير المؤممين نحق  نمك ةصلى نم ةغمى ق   معم ي  نمير المؤممين   قال   مال ذا ةغمالى قال   ف

 نغمى ونقو  م 
 ه الالال  ع ةبةالالالوفؤادى بلم

 ى الالالى ةعبالالاللذا  يبغع د ل     
   الالر اال الهيالالالال نراه الده

 ى الرخ بالد بالاله فقالالفى ةم دي     
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   الالوا م  هذا الصبالي قرين الس
   الالذا فى اللعالر بالالفمى العم     

 ى الالى فمضالال   ب ن ممالوشب
 ى الاله نربالى ممالالقبل نن نقض     

 وى اله  وال ب ن الالى ال بمالمفس
 ى الهب فى وار الولى وخالاةقى الم

يال  فلاليغن هبالذا   حماله رنى االمال م مفمور نمير المؤممين للش كين وقال   لهالم م مالن بال ن مالمبم مغ
يح س  مفسه فيم  يةغمى به . وقد ب ن الصح بى الجليل سيدم  نبالو ذر رضالى هللا عماله يقالو  م 

يوم الحس   مال  ةالرك علالى بالدمى  ان قي مى ب لحق هلل ةع لى لم يدع لى صديق    وان خوفى من
لحمالال    ونن يقيمالالى بنالالوا  هللا ةعالال لى مالال  ةالالرك فالالى بيةالالى شالاليئ    وقالالد بالال ن سالاليدى عبالالد الوهالال   
الشعرامى يقو  م ومم  من هللا به ةع لى على ةفةيشى صب ح  ومسال ا لكالل ج رحالة مالن جالوارحى 

لليلالة مالن الط عال   نو الو هرة والب طمة ال مور م  فعلةه بل ج رحة فى ذلك المه ر نو فى ةلالك ا
 المع صى حشبر هللا ةع لى نو نسةغفره . 

وقد مصم سيدى الشيخ ةلميذه نن يجد ويجةهد فى مرضال ة رباله مراعيال  فالى مصاليحةه هالذه قولاله 
ةع لى   م  عمالدبم يمفالد ومال  عمالد هللا بال ا ( وفالى ذلالك يقالو  شاليخى وساليدى الشاليخ علالى عقالل 

 اله م  لوقةه من بمم بنير م 
 الالل احقدميالاليلك سبالالواس

 ه وردك الالل رالالل ذبالالن وخال     
 د ك ان ةالالر ال  امالالي  قل

 ردك الن يالالاله فلالال   اال لالالب     
 ر ال س ةقى وسالالالس لبالالالب

 دك اله رفالالالل اللالالالةدرك بفض     
   الال ة اذا دعالالالالالودع الحي

 دك الد  بعال  خلالالر لمالالالوامو     
 ورى الالو  عن الالالالام  قد خل

 دك الك وحالى فيالال  حبالالجعلو      
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 ونخذ  ذبرك غ يةى 
 جمدك  ب اليم ن  وةبع      

 ي  قل  م لك غيره 
 ذبرك   بعد المم   يعيد    

 اي ك نن ةأوى الى 
 ةمدك  ولن  ةضر   دمي     

 مهم  نقم  به  فلن 
 خلدك  احي م  ةلقى على     

 سة و  عمك بصفوه  
 وسيضحك الب قون بعدك     

مال  يوجاله ساليدى الشاليخ مالن الرضال  والةسالليم بقضال ا هللا ف ماله مالن بمال   االيمال ن   حن مال   ونم 
يجالالرى بالاله القضالال ا هالالو مالالن حبالالم هللا الالالذى يجالال  نن يقبالالل ب لصالالبر الجميالالل ةمفيالالذا لقولالاله ةعالال لى 

بم ربك ف مك بأعيممال  ( ويقالو  ساليدى نحمالد حلموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   واصبر ل
م . ويقالو  ساليدى نحمالد ي عمه م من وصل الى مقال م الةسالليم فال   بريال ض المعالالبدوى رضى هللا

 الحلوامى والد سيدى عبد السمم رضى هللا عمهم  م 
 وقل من يفهمه    نفع له محبمة 
  لحبمة   يعلمه   يفعل م  يش ؤه 

نن ويعلق على البيةين بقوله م م  فرح  بشىا مالن مومالى قال  فرحالى بهالذين البيةالين   ونرجالو 
 يمفع مى غدا ان ش ا هللا ةع لى   وامى نكررهم  فى الم  لة ةم   بى فيبشف عمى غمه  . 

 ويقو  القط  الكبير سيدى عبد الق در الجيممى قدس هللا سره م 
 ال احمر نمر وال الةدبير ةدبيرى 

 ةجرى بةقديرى  ر الةى و وال احم     
 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 

 علمه من قبل ةصويرى نح ه بى      
الخوال بم  قدره وقضال ه  لعوام بم  قسم هللا ونعطى   ورض اويقو  الس دة الصوفية م رض ا ا

  ورض ا خوال الخوال ب هلل ةع لى عن بل م  سالواه وهالو بالمم مفاليس فال حرل علياله وامةفالع 
 به . 
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 عمهم  يقو  لاله ولهذا بة  نمير المؤممين عمر بن الخط   الى نبى موسى احشعرى رضى هللا
ف صبر . بم  نمه رضالى هللا  م نم  بعد ف ن الخير بله فى الرض ا   ف ن اسةطع  نن ةرضى واال

عمالاله بالال ن يصالالف رضالال اه ب لقضالال ا فيقالالو  فالالى اسالالةواا الالالبما والرخالال ا عمالالده م لالالو بالال ن الصالالبر 
 والشبر بعيرين م  ب لي  نيهم  نرب  . 

بهال   مه ب ن يقو  فى فلسفةه الع لية الةى يةحلى وال ةعج  نن يقو  نمير المؤممين عمر ذلك ف
مى اال ونرى هلل علالالى فيالاله نربالالع معالالم م المعمالالة احولالالى نن خالالوال الخالالوال م مالال  مالالن بالالما يصالالب

البما وقع فى دميال ى ولالم يقالع فالى ديمالى   المعمالة الن ميالة نماله لالم يقالع نكبالر ممال  وقالع   المعمالة 
لمعمة الرابعة نن هللا ادخر لالى نالوا  الصالبر علياله الن لنة نن هللا ممحمى صبرا عليه ف حةملةه   ا

 . 
آم  موالم  االم م نبالو عبالد هللا الحسالين السالب  رضالى هللا عماله فقالد مال   لاله ابالن فلالم يالر المال س 
عليه الج ع الذى يرومه على اآلب ا حين يفقدون احبمال ا فسالألوه فالى ذلالك فقال   شال رح  رضال اه 

 فيعطيمالال  فالال ذا نراد مالال  مبالالره فيمالال  يحالال  رضالاليم  . بقضالال ا هللا ةعالال لى م محالالن نهالالل البيالال  مسالالأ  هللا
وبذلك دلم  رضى هللا عمه على نمم  يج  نن مشبره ةع لى على العط ا وبم  مشبره على العطال ا 

 يج  نن مصبر على البما حمه سبح مه هو المقدر للعط ا والبما على السواا . 
 ال يبون لاله غالم نبالدا . وسالئل فالى ويقو  سيدى نبو ببر الشبلى رضى هللا عمه م من عرب هللا

معمى ةلك الكلمة فق   معم ه  بلمة عمالر بالن عبالد الع يال  رضالى هللا عماله م نصالبم سالرورى فالى 
 مواقع القض ا والقدر   ولذلك سمعوا سيدى الشبلى يمشد م 

 ذا  مم  فى فؤادى بدمى 
 فى البدن   ذا  مم   وفؤادى     

 ف قطعوا حبلى وان شئةم صلوا 
 شىا ممبمو عمدى حسن  بل     

 ويقو  شيخى الع رب ب هلل سيدى الشيخ على عقل فى فةوح ةه الملهمة . 
 رض ا الفةى ب هلل يشرخ صدره 

 فلن يةأذى ب لحوادث والخط       
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 ومحن نولو علم ولكن بوجدم  
 ب لشر    شربم  من احموار م  ليس     

 بم  يقو  رضى هللا عمه م 
 ر وامم  حي ة الورى حلو وم

 الحس  رقة  حم المر ب لةوحيد من      
 وامك لو عوم  ديمك ع لم  

 س الللمف وندب   ب لحسمى  وع مل       
 وبم  على اححداث ب هلل راضي  

 سواا عليك المو  نو س عة العرس      
 سعد  من الدمي  بربك محسم  

 بم بخس   احخرى العط ا ومل  من      
 قل  ربى مطلبى ل لى نطل  ياذا ق

 ى الاشر  قل  نمواره بأس وان قيل      
ممه صبر نولى  رني  بمفسى وال يون الق رىا الكريم نن م  ق له سيدى الشيخ بعيد المم     فقد

نكبر آبم ئه وب ن فى محو العشرين من عمالره فصالبر صالبرا جماليم حةالى بأماله لالم  حين فقد الع م
م بعجبى مالن نب ةاله وصالبره فالى ذلالك الحال دث احلاليم يص  بشىا   وقد نخبر  سيدى عبد السم

فق   لى رضى هللا عمه   نم  والشيخ على هبذا ةأةيم  المص ئ  فالم مة حال خ فقلال  فالى مفسالى   
 نلة من احولين وقليل من اآلخرين (. 

 ويفلسف سيدى الشيخ على عقل علة م و  البما فيقو  فى روعة و هرة م 
 دا لوال الةألم فى الحي ة لم  ب

 مرىا قوام مور الةأمل ال     
 لوال وقود الم ر فيم  يمبغى 

 م  ب ن يمض  بعد نى طع م      
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وقالالد يسالالأ  الالالبعض وبيالالف يةالالأةى لممسالال ن نن يحمالالل همالالوم المسالاللمين اذا مالال   بهالالم بالالما نخالالذا 
ب لحديث الشريف م من لم يحمل هم المسلمين فليس ممهم   مع ةسليمه ورض ئه بم  يجرى به 

ض ا ؟ والجالوا  علالى ذلالك السالؤا  نجال   باله االمال م ساليدى عبالد الوهال   الشالعرامى رضالى هللا الق
عمه فق   م ان ةحمل همالوم المساللمين ال يمال فى الةسالليم هلل ةعال لى   فيساللم العبالد هلل مالن حيالث 

 ةقديره ويحمل همهم من حيث اسةحق قهم ذلك ببسبهم . 
لحلالوامى رضالى هللا عماله   حالين بمال  فالى ومن بديع م  مصحمى به ساليدى الشاليخ عبالد السالمم ا

 شرخ شب بى وامةفع  به ال فى حي ةى ال قوله لى فى احدى رس ئله . 
  نم  عن الدمي  وم  فيه  ومن فيه    فالدعه  بمال  فيهال  لمالن يالدبره  فيوفيهال    وفيهال  مال  فيهال  م 

قضال ا حمك ان دبر  وصم الةدبير وهو مطلو  شرع    فم ةدرى بيف قضى فيه   ف ن صم ال
 ا   مالع الرضال ا علالى نماله ب لرض  فهو القض ا   وان حصل الجف ا   سالألم ه اللطالف فالى القضال

 .   الرض ا (
الالى مال  مهالى الشالرع عماله مالن الجالد  فالى القضال ا والقالدر م فقالد باله منونخيرا وليس آخرا نريد نن 

 حدث نبو هريرة رضى هللا عمه فق   م 
ومحن مةم  ع فى القدر فغضال  حةالى نحمالر وجهاله   خرج عليم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

   نم ق   م 
  نبهذا نمرةم ؟ نم بهذا نرسل  اليبم   امم  هلك من ب ن قبلكم حين ةم  عوا فى احمر   ع مال  

 عليبم نال ةم  عوا ( . 
وسأ  رجل االم م على بن ابى ط ل  برم هللا وجهه عن القدر   فق   طريق دقيق ال ةمش فياله 

نمير المالؤممين نخبرمالى عالن القالدر   فقال   بحالر عميالق ال ةخالض فياله   فقال   يال  نميالر   فق   ي  
المؤممين نخبرمى عن القدر   فق   سالر خفالى ال مفشاليه   فقال   يال  نميالر المالؤممين نخبرمالى عالن 

فقال   ان هللا يبعنالك  فقال   بمال  شال ا  شالئ   بمال  القدر   فق   ان هللا ةع لى خلقالك بمال  شال ا نو 
 شئ  نو بم  ش ا   ق   م بم  ش ا   ق   نلك مشيئة مع يوم القي مة بم  
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ة ربمشيئة هللا   نو فوا مشيئة هللا نو دون مشيئة هللا ؟ نم  ان قلال  مالع مشاليئةه ادعيال  الشال
مشالاليئةك  مشالاليئةه ب مالال  ي  عالالن مشالاليئةه   وان قلالال  فالالوا ممعالاله   وان قلالال  دون مشالاليئةه اسالالةغ

 غ لبة على مشيئةه . 
مال  ةالرى   وهالو درس قاليم مالن ام ممال  علالى بالرم هللا وجهاله . فمالن ةعلماله وهذا الكمم ممطقى   ب

وحرل عليه ةجم  السخ  على المقدور   وع ش فى راحة مالن الرضال    حن قضال ا هللا وقالدره 
من سلط مه المطلق الذى ال دخل لم  فيه   وال حيلة لم  معه   ف مم  محن عبيد   وهللا يفعل مال  

 ف مم  يقو  له بن فيبون   ال راد لقض ئه   وال معق  لحبمه . يريد . سبح مه اذا قضى نمرا 
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 المسب  واحسب  
 
اةخذ احسب   اةب ع  لألمر   وهو المعطى عمم   ق   صلى هللا عليه وسلم   لو ةوبلةم على   

هللا حق الةوبل لر قكم بم  ير ا الطير ةغدو خم ص  وةروخ بط م  ( ف لغالدو سالب  والعطال ا مالن 
   مةالوبم علالى هللا يبالون والطير يغدو ملهم  من حيث ال يدرى   والمؤمن اذا اةخذ احسب هللا  

ال يالالدرى مالال  يالالةم بالاله القضالال ا   فالالم يةحالالدى موالال م الطلالال    وال يالالذه  مفسالاله علالالى ر قالاله بالال لطير 
 .  حسرا  وهو شديد الحرل على طلبه (

مه لةلميذه الصال لم الةقالى ى رضى هللا عوسيدى الشيخ عبد السمم الحلوام ذلك مم  بة  شيخى
الصديق السيد ج س لم عمر جمعة مده هللا فى عمالره   وفالى مصاليحة ساليدى الشاليخ ةوجياله الالى 
اةخ ذ احسب   مع حسن الةوبل على هللا فى نمراةه    وهذه ق عدة من قواعد الةصوب الحالق   

يف م لو ةوبلةم الذى يقوم على هدى الكة   والسمة   ولذلك دعم الشيخ ةوجيهه ب لحديث الشر 
علالالى هللا حالالق الةوبالالل .. نالالم بالالين لةلميالالذه ان الطيالالر يغالالدو فالالى طلالال  الالالر ا وال يقعالالد فالالى عشالاله 

لر قالاله   الن هللا نلهمالاله السالالعى عليالاله فالالى الفضالال ا الواسالالع خالال رج العالالش حيالالث يجالالد فالالى ا امةوالال ر 
ود الالال روع المخةلفالالة نمالالرا  بالالل شالالىا   ومالال  يسالالره هللا لالاله نكالالل ممالاله مالال  قالالدر هللا نن يأكالالل   فيعالال

 شبع ن بعد نن ب ن غدا ج ئع    وسبح ن من نعطى بل شىا خلقه نم هدى . 
يعلممال  ان مةوبالل حقال  وال مةواكالل جهالم   فقالد  وفى قولاله صاللى هللا علياله وساللم   حالق الةوبالل (

يةرك شخل السعى على ر قه   ويوالن ان فالى ذلالك القعالود ةالوبم علالى هللا الالذى ةكفالل بالأر اا 
ر عطفهالالم مالالن حيالالث يوالالن نمالاله مةوبالالل علالالى هللا   وقالالد قالال   نميالالر عبالال ده   فالالى حالالين نمالاله يمةوالال

 المؤممين عمر ابن الخط   م ال يقعد نحدبم عن طل  الر ا وهو يقو  اللهم نر قمى وقالد علالم
 السم ا ال ةمطر ذهب  وال فضة .  ان
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 وقد ق   رجل من هؤالا الكس لى الق عدين لمم م الجليالل نحمالد بالن حمبالل رضالى هللا عماله م نمالى
نح  وال آخذ معى  ادا حمى سأخرج مةوبم على هللا   فسالأله االمال م م ةخالرج وحالدك نو  ان نريد

ةخرج مع الق فلة   ق   م ال بل مع الق فلة   فق   االم م م نم  ال ةةكالل علالى هللا بالل ةةكالل علالى 
 نخراج الم س .

ال ةمالال فى الةوبالالل ويقالالو  السالال دة الصالالوفية ان الةوبالالل محالالل القلالال    والحربالالة بوالال هر االجسالال د 
ب لقل    م  دام العبد مةحقق  من نن الةقالدير مالن هللا ةعال لى   فال ن ةعسالر شالىا فبةقالديره   ونن 
ةيسر فبةيسيره سبح مه وةع لى   وهذا م  يفسره لم  بيف ربط  آي   القرآن الكالريم بالين الةوبالل 

 لى   وعلالى هللا فةوبلالوا وااليم ن فى منل قوله ةع لى   وعلى هللا فليةوبل المؤممون ( وقولاله ةعال
 ان بمةم مؤممين ( وقوله ةع لى   ومن يةوبل على هللا فهو حسبه ( . 

ف اليم ن ب هلل ةع لى محله القل    وبذلك الةوبل محله القل  ومقرون به   وااليم ن ب هلل ةع لى 
يبسال  الالر ا  يسةةبع االيم ن بقض ئه وقدره   وااليم ن ب لقض ا والقدر يسةةبع االيم ن بأن هللا

لمالالن يشالال اويقدر   وقالالد نقالال م هللا احسالالب   بحبمةالاله   ولكالالن قالالد يةفالالق شخصالال ن فالالى سالالب  مالالن 
  . نسب   الر ا   ويخةلف ر ا بل ممهم  مع اةح د السب    ذلك ةقدير الع ي  العليم

ومن هم  مفهم معمى م  يقوله سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى م فم بد لك مالن احسالب   وجالودا 
يث ننبةه  ةعال لى بحبمةاله   وال ةسالةمد اليهال  لغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حبد لك من ا  وال 

 لعلمك بأحدينه . 
وقد روى امس رضى هللا عمه فق   م ج ا رجل على م قة له فقال   ي رسالو  هللا ندعهال  ونةوبالل ؟ 

عقلهال  م ن هال  ( فقال   صاللى هللا علياله وساللم  نى يةربه  من غير قيالد ويةوبالل علالى هللا فالى حفو
اةخال ذ سالب  الحفالا ال يمال فى الةوبالل علالى  حن وةوبل ال فالأمره ان يةخالذ السالب  ويةوبالل علالى هللا

 الح فا جل جمله   والعق   فيه حربة الو هر   والةوبل فيه اطمئم ن القل  ب هلل ةع لى . 
ةه   ويقو  االم م سهل بالن عبالد هللا م الةوبالل حال   الرسالو  صاللى هللا علياله وساللم والكسال  سالم

 فمن بقى على ح له   فم يةربن سمةه   
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ويقو  نيض  رضى هللا عمه م من طعن فى الحربة فقد طعن فى السمة   ومن طعن فالى الةوبالل 
فقد طعن فى االيم ن . ويقالو  االمال م الالدق ا رحماله هللا م للمةوبالل نالمث درجال     الةوبالل   نالم 

فقال   م الةوبالل صالفة المالؤممين   والةسالليم  الةسليم   نم الةفويض   وقد شرحه  رضالى هللا عماله
صفة احوليال ا والةفالويض صالفة الموحالدين   ف لةوبالل صالفة العالوام   والةسالليم صالفة الخالوال   
والةفويض صفة خوال الخوال . وقد شرحه  مرة نخالرى فقال   رضالى هللا عماله م الةوبالل صالفة 

بيمال  محمالد صاللى هللا علياله احمبي ا   والةسالليم صالفة ابالراهيم علياله السالمم   والةفالويض صالفة م
 وسلم . 

ومن نروع م  يقو  الس دة الصوفية قولهم م المةوبل ب لطفل ال يعرب شاليئ  يالأوى الياله اال نالدى 
نمه   بذلك المةوبل ال يهةدى اال الى ربه . ولذلك هم يقولون م بن بمال  بمال  فالى بطالن نمالك   

 حيث ال ةحةس  . مدبرا   بفةم الب ا( غير مدبر   ببسر الب ا ( مر وق  من 
وهذا الةفويض الذى يذه  اليه الس دة الصوفية يبون ب لج م القلبى واليقين الروحى بأمه ليس 
مالالع ةالالدبير هللا ةالالدبير   وال مالالع ارادةالاله ارادة   وال يم فيالاله اةخالال ذ احسالالب     ف مالاله ةعالال لى يقالالو    

الالى ةقالديره جالم وعالم  ف مشوا فى مم كبه  وبلوا من ر قه ( فمس  المشى اليم  سبب  ورد الر ا 
ومسبه اليه سبح مه   ومع نمه ع  وجل ق     وم  المصر اال من عمد هللا الع ي  الحبيم ( ف مه 
نمر ب ةخ ذ نسب   المصر فق   ةع لى منم   ونعدوا لهم م  اسالةطعةم مالن قالوة ومالن ربال ه الخيالل 

ذوا حالذربم .. ( ومالن مصال ئم ةرهبون به عدو هللا وعدوبم ( وق   ةع لى   ي  نيه  الذين آمموا خ
 الس دة الصوفية م 

 ةوبل على الرحمن فى االمر بله 
 وال ةرغبن ب لعج  يوم  عن الطل           

 م اللمري  ر نن هللا ق  الم ةالالال
   الوه ى اليك الجذع يس ق  الرط         

 ولو ش ا نن ةجميه من غير ه ه  
   اله سبالىا لالش لاله ولكالالجمة

المؤمن ويقيمه ةكون درجة ةوبله   وقد سئل نم ممال  علالى بالن نبالى ط لال  عالن  وعلى قدر ايم ن
 رجل نغلق عليه   بضم الهم ة ( ب   الدر بيف 
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يأةيه ر قه فق   برم هللا وجهه م بم  يأةيه نجله   فهو لم يقعد عن طل  الر ا امم  حيل بيماله 
 يحةسال    لشالدة يقيماله بال هلل   وبين طلبه ب غما الب   عليه وحبسه   ف ة ه ر قه من حيالث ال

دم  وقوة ةوبله عليه   بم  ر ا هللا مريم بغير سب  وهى فى محرابه    حالين ق لال  لك فلهال  سالي
د هللا . وذلك اسةنم ا من ضرورة طل  الر ا من نسالب به   وال  بري  عليه السمم م هو من عم

نن يقوى بقصصه عليمال  حسالن وممال  يصرفم  هللا به عن اةخ ذ احسب   امم  نراد هللا به سبح مه 
فالالى هللا ةعالال لى وةنبيالال  ةوبلمالال  عليالاله   وال يجالالو  نن مفهالالم ممالاله الةخلالالى عالالن احسالالب     فقالالد نمالالر 
سبح مه مريم عليه  السمم ب ةخ ذه  فى قولاله الكالريم   وهال ى اليالك بجالذع المخلالة ةسال ق  عليالك 

ةنم ا ال يبالون ق عالدة ان االس بغير سب    ومن ذلك معلم رطب  جمي  (   وهى بذاةه  الةى ر قه 
 مةبعة فى الع دة . 

وبمالال  نن اةخالال ذ احسالالب   ال م فالالى نمالالر الالالر ا   فهالالو بالالذلك ال م فالالى سالال ئر احمالالور الدميويالالة 
والديمية   فمنم العلم يبون ب لةعليم   والةقوى ةكون ب لط ع   والكالف عالن الشالهوا    والحيال ة 

صلى هللا عليه وسلم بربه   وحسالن ةوبلاله علياله   ب لطع م والشرا  وهبذا ومع يقين رسو  هللا 
وةفويض نمره اليه   بم  ال مطمع لبشر فى منلاله   ف ماله قال م الليالل حةالى ةورمال  قالدم ه   وشالد 
مئ ره ونيقا نهله   وق   لهم م ال يأةيمى الم س بأعمال لهم وةالأةومى بأحسال ببم . ومالن ذلالك معلالم 

ضي ن ان يأخذ المؤمن ديمه بقوة   ونن يبون فى نن حسن الون ب هلل ةع لى والةوبل عليه   يقة
ةب  عب دةه من نهالل الفةالوة   فالم يوسالوس لاله الشاليط ن ان العبالرة بال لخواةيم ولاليس حةمال  ان ةالر 

حق من جهة م  قضال ه هللا   ومال  قضال ه ونراده بمال  طالواه عمال  فالى  الخ ةمة ب العم     فهذا قو 
  بالاله   ومالالن نالالم ال يجالالو  نن مالالمالال  نوهالالره لمالال  وط لبغيبالاله   ومالال  نراده ممالال  قضالال ه هللا   ومالال  نراده م

مهمل م  نراده مم  وقد علمم ه اسةم دا الى م  نراده بم  ولم معلمه   وال سبيل الالى علماله   واممال  
 يف . لالغي  هلل   وهذا هو مم ه الةك
ر قاله الالدميوى نو احخالروى اممال  يةحالدى احوامالر االلهيالة    طلال  ومم  ةقدم مرى نن الق عالد عالن

حمه يةحدى مو م الطل  ولذلك مهى الشاليخ ةلميالذه عماله   حماله طيال  هللا نالراه بال ن يربيمال  علالى 
  الكبير ساليدى ليه  على يد شيخه ونم م وقةه القطاآلدا  الشرعية الصحيحة الةى ةربى هو ع

 الح ج محمد نبو خليل س كن ضريحه احمور ب ل ق  يق   وب ن 
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احسالب   المشالروعة   ونمفالق بالل ممهمال  م لاله علالى عي لاله بل ممهم  يبس  عيشه بجهده ومن 
وعلى الدعوة الى هللا ع  وجالل   فج اهمال  المال   مالن حلاله   وامفقال ه فالى مرضال ة هللا سالبح مه   
وقالالد بالال ن سالاليدى االمالال م ابالالراهيم ابالالن ندهالالم يقالالو  م عليالالك بعمالالل االبطالال     الكسالال  مالالن الحالالم  

 والمفقة على العي   . 
امه اذا اشةغل الصوفى ب لمب س    فيج  نال ةلهيه عالن نداا الفالرائض ويقو  الس دة الصوفية 

فالى نوق ةهالال    بمالال  يجالال  نن يمالالوى بهالال  مع ومالالة المساللمين   فالال ذا فضالالل شالالىا مالالن بسالالبه ومفقالالة 
عي له نمفقه على المحة جين فم يجمع وال يممع   وهم فى ذلك يةأسون بموالم  رسو  هللا صلى 

 غممال  ةسالد بالين جبلالين حةالى قال   الرجالل نشالهد نماله مال  ط بال  هللا عليه وسلم   فقد نعطى رجالم
مفس مبالى   وحالين بال ن يعطالى عطال ا مالن ال يخشالى الفقالر   بمال  يعاليش فالى بيةاله  بمنل هذا اال

عيشة الكف ب حةى ق ل  سيدةم  نم المؤممين ع ئشة رضى هللا عمه  م بم  مرى الهالم  والهالم  
  ولم  سئل  مال ذا بال موا يالأكلون   ق لال  بمال  معاليش  والهم  وال موقد م را   نى امهم ال يطبخون 

 على احسودين الةمر والم ا . 
بيةالاله بالال ن نجالالود  وفالى حالالين رضالالى رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وساللم بعيشالالة الكفالال ب لمفسالاله وآل 

ب لخير من الريم المرسلة   وب ن نجود م  يبون فى رمض ن والبطون خ وية من ننر الصالي م   
هديه الذى عقره للفقراا والمسال كين فالى ممالى م ئالة م قالة   وقالد عقالر مماله  وفى حجة الوداع بلغ

م قة وعهد الى ام مم  على بن ابى ط ل  بعقر الب قى   وب ن صلى هللا عليه  63بيده الشريفة 
وساللم يقالو  م اللهالم ممالك واليالك   نى ان المال   مالن عط ئالك وامالى نمفقاله فالى مرضال ةك بمال  بال ن 

 لفقراا م من ش ا فليقةطع نى يأخذ ح جةه من اللحم . صلى هللا عليه وسلم يقو  ل
هلل   ق رضالالى هللا عمالاله بالالل مالال  ملكالال  يالالداه فالم ةعجالال  بعالالد ذلالالك نن يهالال  ام ممالال  نبالالو ببالالر الصالالدي

وحالالين سالالأله رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   ومالال  الالالذى نبقيالال  لعي لالالك   قالال   نبقيالال  لهالالم هللا 
ل الةمبالين نى نهالل النبال   واليقالين . وقالد وهال  ورسوله   وذلك الالذى فعلاله ال يبالون اال مالن نهال

ام مم  عمر بن الخط   مصف م له   وق   م ي  رسو  هللا هذا مصف م لى ونبقي  المصالف لالى 
ولعي لى . نم  ام مم  عنم ن بن عف ن فك ن الخرج من م له نح  اليه مالن الالدخل   وبال ن يقالو  

 م لوال نمى خشي  
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بهالذا المال   مال  جمعةاله   ولالذلك ةالراه مالو  جاليش العسالرة فالى  نن يبون فى االسالمم نلمالة نسالده 
غ وة ةبوك بسبعم ئة بعير محملة ب ل اد هى وم  حمل  ونعطى المق ةلين عشرة آلف ديم ر مالن 
ذه  فأخذ صلوا  هللا وسممه عليه يقلبه  بين يديه ويقو  م اللهم نغفر لعنمال ن . نمال  ام ممال  

يمبالع فالى سالبيل هللا و هالد فالى الالدمي  ومال  فيهال    وبال ن على فقد نوقف نرضه الةى ب م  لاله فالى 
يقف على خ امة بي  الم   ويقو  م ي صفراا وي  بيض ا غرى غيرى لقد طلقةالك نمنال  ال رجعالة 

 فيه    وقد قمع بعيش الكف ب . 
هؤالا هم الخلف ا الراشدون الذين ملكوا الدمي  ولم ةملكهم   وغلبوا الهوى ولالم يغلالبهم   فك مال  

كفهالالم ال فالالى قلالالوبهم   صالالبروا عليهالالال  حالالين فقالالد    وآنالالروا هللا بالالأموالهم حالالين وجالالالد    فالالى ن
فةصالالرفوا فيهالال  ةصالالرب الخالال  ن االمالالين   لحسالالن فهمهالالم عالالن هللا ةعالال لى حالالين قالال     آممالالوا بالال هلل 

 ورسوله وامفقوا مم  جعلكم مسةخلفين فيه ف لذين آمموا ممبم ونمفقوا لهم نجر ببير ( . 
الحالرل علالى طلباله  و شديدوال يذه  مفسه على ر قه حسرا  وه الشيخ منم  م  يقوله سيدى 

ميذه فيه الى الرض  بم  نعطالى هللا مالن الالر ا وقسالم   فقالد يجةهالد المالؤمن فالى   ف مم  يوجه ةل
طل  الر ا ويةوقع الكنير فيأةيه القليل فيسخ  على قلةه ولو فالى قالرارة مفساله فيبالون معةرضال  

ذلالك شالأن المالؤمن الةقالى نو الصالوفى المقالى   بالل ةلالك شاليمة  على م  قضالى هللا وقالدر   ولاليس
 الجهما . 

والرض    بم  يقو  الس دة الصوفية ال ب   هللا احعوم   وجمالة الالدمي    وقالد عرفالوا الرضال  فقال لوا 
هو نن يبون العبالد سال كم  ةحال  حبالم هللا عال  وجالل   وقال   ابالن عطال ا رحماله هللا م الرضال  موالر 

هللا للعبالالد   بالالأن يعلالالم امالاله ةعالال لى اخةالال ر لالاله االفضالالل فيرضالالى بالاله ويةالالرك القلالال  الالالى قالالديم اخةيالال ر 
  لالن ةمالو  مفالس م  فهم مال  جال ا فالى الحالديث الشالريف السخ  . ولعل هذا الذى ق لوه يقر  الي

 .  ف ةقوا هللا ونجملوا فى الطل  ( حةى ةسةوفى ر قه 
يبالن بنيالر المال   سال خط  والرض  نو السخ  يةوقف على ح   العبد وال يةوقالف علالى م لاله   فقالد 

المه يطل  االكنر   وقد يبون قليل الم   راضي  المه رد االمالر فالى قلالة م لاله الالى حسالن اخةيال ر 
 هللا له   وبذلك 
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ليس ال هد بقلة الم   فى اليالد نو ببنرةاله   فقالد يبالون بنيالر المال    اهالدا وقالد يبالون فقيالر المال   
 غير  اهد . 

مم سبة ان رجالم بال لمغر  بال ن مالن ال اهالدين فالى الالدمي  ومالن ويحبى الس دة الصوفية فى هذا ال
نهل الجد واالجةه د   وب ن عيشه مم  يصيده من البحر   وبال ن الالذى يصاليده يةصالدا ببعضاله 
  ويةقو  ببعضه . فأراد بعض نصح   هذا ال اهد نن يس فر الالى بلالد مالن بالمد المغالر    فقال   

لى نخى فمن   ونقرئاله ممالى السالمم   واطلال  الالدع ا له ال اهد م اذا دخل  الى بلد بذا ف ذه  ا
 ولى من نولي ا هللا ةع لى   ف مه ممه لى 

قالال   فسالال فر  حةالالى قالالدم  ةلالالك البلالالدة وسالالأل  عالالن ذلالالك الرجالالل   فالالدلومى علالالى دار ال ةصالاللم اال 
للملالوك   قال   فةعجبال  مالن ذلالك   وطلبةاله فقيالل لالى هالو عمالد الساللط ن   فال  داد ةعجبالى   فبعالالد 

ذا هو آ  فى نفخر ملبس ومرب    وبأمم  هو ملك فى موبباله   قال   فال  داد ةعجبالى س عة   وا
نكنر من احو    ق   فهمم  بال لرجوع وعالدم االجةمال ع باله   نالم قلال  ال يمبممالى مخ لفالة الشاليخ 

خدم   والش رة الحسمة   فقلال  لاله ف سةأذم  ف ذن لى   فلم  دخل  رني  م  ه لمى من العبيد وال
   ق   م  لم عليك (  نخوك فمن يس

لاله م الالى بالم اشالةغ لك ب لالدمي    والالى بالم  قالل جئ  من عمده ؟ قل  معم   ق   م اذا رجع  الياله
اقب لالالك عليهالال    والالالى مةالالى ال ةمقطالالع رغبةالالك فيهالال    فقلالال  م هالالذا وهللا نعجالال  مالالن االو    فلمالال  

   لالك ؟ قلال  ال رجع  الى الشيخ ق   م اجةمع  بأخى فمن ؟ قل  م معالم   قال   م فمال  الالذى قال
شىا   ق   البد نن ةقو  لى   ف عد  عليه م  ق     فببى طالويم وقال   م صالدا نخالى فالمن   
هو غسل هللا قلبه من الدمي  وجعله  فى يده وعلى وال هره   ونمال  نخالذه  مالن يالدى وعمالدى اليهال  

 بق ي  الةطلع . 
ن قالدر مالن هللا   وشدة الحالرل فالى طلال  الالر ا ليسال  مجلبالة للالر ا   الن ر ا االمسال ن عال

ور قه ال يعطى لغيره   بم  نمه ال يعطى ر ا غيالره   وقالد جال ا فالى الحالديث الشالريف عالن نبالى 
  ان مالالن ضالالعف اليقالالين نن ةرضالالى المالال س بسالالخ  هللا   وان عمالاله م سالالعيد الخالالدرى رضالالى هللا 

ةحمدهم على ر ا هللا   وان ةذمهم على م  لم يؤةك هللا . ان ر ا هللا ال يجره حرل حالريل 
   وال يرده بره ب ره   ان هللا بحبمةه وجمله 
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 والح ن فالى الشالك والسالخ  ( جعل الروخ   بفةم الراا ( والفرج فى اليقين والرض    وجعل الهم
 . 

والحديث يجرم  الى حسن االعةق د فى هللا ةع لى واالطمئم ن الى عط ئه   ويحذرم  من نن ممور 
لالك عليالك اذا شالبر  مالن جالر  معمالة هللا    وال شالىاالى االسالب   وممصالرب بهال  عالن المسالب  

العطالال ا عطالال ا هللا   وان الخلالالق ندوا  يسالالخره  بيالالف يشالال ا لمالالن  علالالى يديالاله مالال  دمالال  ةعةقالالد نن
 يش ا وقد ق   ةع لى   ان اشبر لى ولولديك الى المصير ( . 

على معالم  بعض  مهى عن نن يحسد بعضم  وفى قوله صلى هللا عليه وسلم   وال يرده بره ب ره (
هللا   الن الحسالالالد ال يالالالرد هللا عمالالال  قضالالال ه ويبقالالالى و ر الحسالالالد فالالالى صالالالحيفة الح سالالالد   ويالالالأةى 

 على رغم الح سد . هللا المحسود ر قه من 
لمم  الحديث الشريف ان الق مع غمى وان جال ع   وان الحالريل فقيالر وان ملالك   الن حالرل عوي

فياله   وقالد يجالره الحالرل علالى بسال   على ال ي دة يورنه الشره فيملكه الم     ويبون بالل هماله
  مالن نخالذ مالن يالدرى   وعالن امالس رضالى هللا عماله م  الم   مالن حالرام فيهلالك مفساله مالن حيالث ال

الدمي  من الحم  ح سبه هللا به   ومن نخذ من الدمي  من الحرام عذباله هللا باله   نب للالدمي  ومال  
 .  عق   ( البلي     حمله  حس     وحرامه فيه  من 

ى شالالقيق البلخالالى رضالالى هللا عمالاله م ميالال  بالالين مالال  ةعطالالى   ببسالالر الطالال ا ( وةعطالالى   ويقالالو  سالاليد
بفةم الطال ا (   ان بال ن مالن يعطيالك نحال  اليالك ف مالك محال  للالدمي    وان بال ن مالن ةعطياله نحال  
اليالالك ف مالالك محالال  لرخالالرة ويقالالو  رضالالى هللا عمالاله م عملالال  فالالى القالالرآن عشالالرين سالالمة حةالالى ميالال   

مالال  نوةيالالةم مالالن شالالىا فمةالال ع و   وهالالو قالالو  هللا ةعالال لى م   الالالدمي  مالالن اآلخالالرة فأصالالبةه فالالى حالالرفين 
الحي ة الدمي  و يمةه  وم  عمد هللا خير ونبقى ( . وقالد سالئل رضالى هللا عماله م بالأى شالىا يعالرب 
نن العبد وانق بربه ؟ ق   م يعرب بأمه اذ ف ةه شىا من الدمي  يحسبه غميمة ال واذا نبطالأ علياله 

 عماله م اذا نرد  نن ةكالون يأةيه . ولذلك ق   رضالى هللاشىا من الدمي  يبون نح  اليه من نن 
 ة فكل م  نصب    والبس م  وجد    ونرض بم  قضى هللا عليك . فى راح
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ويقو  من اله مه االرةج لى اسة ذى وسيدى الشيخ على عقل فى الرض  بمواقالع المقالدور وفالى 
 اةج هه هلل ةع لى دون خلقه م 

 قلبى اصبر ال ةكن ةشبو 
 ى الالالى ال ةئمالالمفسو      

 م الالل ي ر  نمجالان نق
 ى الال ه حسن ومالالفرض     

 رم ال  الم س نحالان سأل
 ى الال  هللا يغمالالان سأل     

 د ال  الم س نبعالالان سأل
 ى الالال  هللا يدمالان سأل     

 ى الال   الةجلالالالان آي
 ى الالالى عرفةمالالب لمع م     

 ى الدان روضالالآية الوج
 ى الاله فمالالود اللالالوشه     

 ويقو  رضى هللا عمه مرة نخرى اله م  وارةج ال م 
 ولو ان الفةى فى الم س يبقى 

 ة الع ي ا ال يمد يد الضراع     
 ى الرب ره فيقو ر فقالالالويذب

 ه الالويذبر يسره فيقو  ط ع     
 ية جر فى الهدى بمق م صدا 

 ويجعل حبه الب رى البض عة      
  ع الال  مةالالويعلم نمم  الدمي

 ه الوليس ةدوم فى الدمي  جم ع     
 ى الدا ب هلل ربالالاليول مؤي

 ه الالع ي ا يرفع الرحمن ب ع     
 س ال ا مفالوبم من موهر علي

 ه ال  طب عالالويفسد حبه الدمي     
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 وبم من مدع فيه  اقةم ع   

 ه الولكن فى شراهةه فو ع     
 فودع م  بأيدى الم س طرا 

  عه على خلق الكرامة والقم     
 ق اال الال  وهللا م  للخلالنم

 رض هم ف لرض  بم  المم عة      
وا بمال  علمالوا   فالورنهم هللا علالم مال لم يعلمالوا   لاال رضى هللا عن نسمفم  الص لحين   الذين عم

لهال  فموروا الى ب طن الدمي  حيث مور الم س الى و هره    ونهمهم آجله  حيث نهم الم س ع ج
علاليهم   وةحلالوا ب لرضال  وان ندبالر  عالمهم   نولئالك الالذين هالداهم  ان نقبلال   و هدوا فى الدمي  و 

 هللا ونولئك هم نولوا االب   ( . 
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 المور و الومم
 

  نمالال  بعالالد فلالالك مورةالال ن   موالالرة فالالى الالالدمي    وموالالرة فالالى اآلخالالرة   فموالالرة الالالدمي  مة بعالالة الحالالق 
يوم القي مة   نين المةح بون فالى  ومس لمة الخلق وحفا احم مة وح  من نح  هللا اذ يقو  هللا

( ونم  احخرى فمم ج ة هللا وةوجيه قلبك اليه والى مبيه المصطفى صلى هللا عليه وسلم   وعالدم 
الربالالون الالالى نهالالل الومالالون   وعالالدم الربالالون الالالى مالال  ال يبالالون   بالالل يسالالير عملالالك علالالى مقةضالالى 

ن دهليال  الشالهوا  الالى اله مك من ب طن احمر الى بصيرةك الةى ةض ا نمال م عقلالك فةوصاللك مال
بصاليرةك   فةكالون الرؤيال  ب لةالدري  حةالى ال  مدهلي  الط ع   فةرى بعقلك المور ي داد ضواه نم 

ةقع فى نمر مري    فة ج بروخ من عمده الى ع لم ةةفرس فيه بمور هللا فم ةكالون عماله ال هيال  
لولمال   ومساليةه  فالى ا  بل ةصير نواه    ف ن شد  الع ائم بم  اله ئم فالى الغمال ئم فغفلال  عالن 

 .  المورامي   (
ذلك مم  بة  شيخى الع رب ب هلل ساليد عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا عماله لةلميالذه الصال لم   

س لم جمعة   حفوه هللا ورع ه   وهى مصيحة الشيخ الع رب لةلميالذه  –المب رك الصديق السيد 
م لم  بمشره  ليمةفع به  بل المطيع الذى حرل على وص ي  شيخه بل الحرل وامةفع به  وسم

 .ذه نجر المم ولةمن نراد نن يةخذ الى ربه سبيم   فيبون لسيدى الشيخ فضل االرش د   ولةلمي
نمال  مة بعالالة الحالالق فةكالالون فالى اةبالال ع شالالرع هللا   فالال ذا ةالال بع المالؤمن شالالرع هللا بفلالال  لالاله مة بعالالة   

مالة الالدم والمال   والعالرض بمال  النمرا  فس لم الخلق   فلم يولم نحالدا مالمهم   بالل صال ن مالمهم حر 
علمه موالم  رسو  هللا صلى هللا عليهم وسلم   نم خل الص لحين ممهم بح  فى هللا ةع لى ال 
ةشوبه علة دمية   نو ف ئدة دميوية   بل هو ح  فى هللا وبال هلل وهلل   وقالد نشال ر الشاليخ رحمالة 

الذى رواه مسلم عن نبى هريرة هللا الى آن ر ذلك الح  يوم القي مة فأش ر الى الحديث الشريف 
 رضى الل عمه ق   ق   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم م ان هللا 
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ةع لى يقو  م يوم القي مة م اين المةحال بون بجملالى اليالوم نولهالم فالى ولالى يالوم ال والل اال ولالى 
من بم  ق   صلى هللا عليه وسلم م سبعة يولهالم هللا فالى ولاله يالوم ال والل اال ولاله   ومالمهم رجال

 ةح ب  فى هللا اجةمع  عليه وةفرق  عليه   على م  رواه البخ رى ومسلم . 
وبذلك روى البخ رى ومسلم عن ابن مسعود رضى هللا عمه ق   م جال ا رجالل رسالو  هللا صاللى   

هللا عليه وسلم فق   ي  رسو  هللا بيف ةقو  فى رجل نح  قوم  ولم يلحق بهم فق   رسالو  هللا 
م المالرا مالع مالن نحال  . بمال  روى البخال رى ومساللم عالن نمالس رضالى هللا نن صلى هللا علياله وسالل

مةى الس عة فق   لاله رسالو  هللا صاللى هللا علياله  –نعرابي  ق   لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
وسلم م  نعدد  له  ق   ح  هللا ورسوله ق   نم  مع من نحبب  . وفى روايالة لهمال  قال   نمالس 

المبى صلى هللا عليه وسلم نم  مع من نحبب    فأمال  نحال  المبالى فم  فرحم  بشىا فرحم  بقو  
 صلى هللا عليه وسلم ونب  ببر وعمر ونرجو نن نكون معهم بحبى اي هم . 

وروى نيض  البخ رى ومسلم عن نمس رضى هللا عمه عن المبى صلى هللا عليه وسلم نمه قال     
فى ذلك الحديث الشالريف نخالوك فالى ال يؤمن نحدبم حةى يح  حخيه م  يح  لمفسه والمقصود 

 مه اإليم ن حمه ةع لى نق م احخوة بين المؤممين رحم  روحي  ال يمفصم عراه    بيمم  قطع سالبح
  ال ةجالالد قومالال  يؤممالالون بالال هلل واليالالوم اآلخالالر يالالوادون مالالن حالال د هللا رحالالم الالالدم بالال لكفر فقالال   ةعالال لى 

وقد حبى هللا ةع لى عن سيدم   رةهم (ولو ب موا آب اهم نو نبم اهم نو اخوامهم نو عشيورسوله 
ةبالين لاله نماله عالدو هلل ةبالرن    فلمال نمه ةبرن من نبيه آ ر ق   ةعال لى ابراهيم عليه الصمة والسمم 

 وفى ذلك نقوى  جر عن مودةهم بسب  مخ لفة الدين .  ممه (
مس ويقو  سيدى سهل بن عبد هللا الةسةرى م مالن صالحم ايم ماله ونخلالل ةوحيالده ف ماله ال يالأ  

بمبةدع وال يج لسه ويوهر له من مفسه العداوة   ومن داهن مبةدع  ساللبه هللا حالموة السالمن   
ومالالن نجالال   مبةالالدع  لطلالال  عالال  الالالدمي  نو غم هالال  نذلالاله هللا بالالذلك العالال  ونفقالالره بالالذلك الغمالالى   ومالالن 

 ضحك الى مبةدع م ع هللا مور ايم ن من قلبه ومن لم يصدا فليجر  . 
 لح كم عن ابن عب س رضى هللا عمهم  دع ا طويم ب ن يدعو به المبىوقدر روى الةرمذى وا  

   اللهم اجعلم  هداة صلى هللا عليه وسلم من جملةه م 
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حبالك   مهةدين   غير ض لين وال مضلين   صلح  حولي ئك   وحرب  حعدائك   مح  بحبك من ن
ياله وساللم حمةاله واال فهالو فالى وهذا ومحوه ةعلاليم مماله صاللى هللا عل ومع دى بعداوةك من خ لفك (

 ذاةه صلى هللا عليه وسلم ب ن مةصف  بذلك اليقين . 
وقد بال ن ام ممال  علالى بالن نبالى ط لال  بالرم هللا وجهاله يحالض علالى مؤاخال ة الصال لحين فيقالو  م   

  لمال  مالن   فمال  نال ةسالمعون الالى قالو  نهالل المال ر عليبم ب الخوان ف مهم عدة فى الدمي  واآلخالرة 
. وب ن عبد هللا بالن عمالر رضالى هللا عمهمال  يقالو  م وهللا لالو صالم   حميم ( ش فعين وال صديق

المه ر ال نفطر   وقم  الليل ال نم مه   ونمفق  م لى فى سبيل هللا نمو  يوم نمالو  ولاليس فالى 
قلبالى حال  حهالل ط عالة هللا وبغالض حهالل معصالية هللا   مال  مفعمالى ذلالك شاليئ  . وبال ن يحيالى بالالن 

ى هللا ريحال ن فالى احرض فال ذا شالمه المريالدون وصالل  رائحةاله الالى مع ذ رضى هللا عمه يقالو  ولال
 قلوبهم ف شة قوا الى ربهم . 

 –رضالى هللا عماله  –ومن مف ئس م  نوصى به الشاليخ احكيالر ساليدى محالى الالدين ابالن عرابالى   
 فى بة   الفةوح   المبية قوله فى احدى وص ي ه م 

بيالمهم بمال  سالوى االسالمم بيالمهم فالى    وعليك بمراع ة بل مسلم من حيالث هالو مساللم   وسال و  
نعبالال ئهم . وال ةقالالل هالالذا ذو سالاللط ن وجالال ه ومالال   ببيالالر   وهالالذا صالالغير وفقيالالر وحقيالالر   وال ةحقالالر 

 صغيرا وال ببيرا فى ذمةه . 
 ا لذلك الشخل   وبذلك هالو احمالر ه ب لشخل الواحد والمسلمين ب حعض  واجعل االسمم بل

ين   بمال  نن احمسال ن مال  لاله وجالود اال ب العضال ا وجميالع   ف ن االسمم م له وجود اال ب لمساللم
 قواه الو هرة والب طمة . 

  وهذا الذى ذبرم ه هو الذى راع ه رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فيم  نب  عمه من قوله فالى 
ذلك م المسلمون ةةك فأ دم ؤهم ويسعى بذمةهم ندم هم وهالم يالد واحالدة علالى مالن سالواهم . وقال   

وسلم م المسلمون برجل واحد ان اشةكى عيمه اشالةكى بلاله   وان اشالةكى رنساله  صلى هللا عليه
 اشةكى بله . 

   ومع هذا الةمنيل فأم   بل واحد مم لةه بم  نمك ةع مل بل عضو فيك بم  يليق به وم  خلالق 
 له   فةغض بصرك على نمر ال يعطيه السمع   وةفةم 
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مر ال يبون لرجلالك   وهبالذا جميالع قالواك بالل سمعك لشىا يعطيه البصر   وةصرب يدك فى ن  

 عضو ممك م  خلق له . 
واليم واالصالغ ا عف ن اشةرك المساللمون فالى االسالمم وسال وي  بيالمهم   فالأع  العلالم حقاله مالن الة 

الى م  يأةى به   واع  الج هل حقه بأن ةوقوه من موم غفلةه ب لةذبير لم  غفل عماله ممال  هالو 
 ع لم به غير مسةعمل علمه فيه . 

واع  الكبير حقه من الشرب والةوقير   ف ن من السمة رحمالة الصالغير وةالوقير الكبيالر ومعرفالة  
شرفه   فقد نب  عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم نمه ق   م ليس مم  مالن لالم يالرحم صالغيرم  

 ويعرب شرب ببيرم    وفى حديث ويوقر ببيرم  . 
ا فالال مهم عبيالالد هلل وخلالالق هللا وان عصالالوا وعليالالك برحمالالة الخلالالق نجمالالع ومراعالال ةهم بالال موا مالال  بالال مو  

 وفضل بعضهم ف مك اذا فعل  ذلك نجر  . 
وافعل الخير   وال ةب   بمن ةفعله ةكن نم  نهالم لاله   ولةالأ  بالل صالفة محمالودة مالن حيالث مال   

  ف طلال  الفضال ئل  هى مب رم احخما ةةحلى به  وبن محم لشرفه  عمد هللا ونم ا الحق عليه 
 .    الرذائل ال عي مه  ةمحعي مه    واج

ونم  م  يوصى به سيدى الشيخ عبد السمم من مم ج ة هللا ةع لى وةوجيه القل  اليه والى مبياله 
م الربالون الالى مال  يبالون المصطفى صلى هللا عليه وسلم   وعدم الربون الى نهل الومون   وعد

 ام الط عال   حةالى ةسالةمير   ةم ذلك من بممه نن ذلك امم  يةم بةالرك الشالهوا  والةالفقد بين فيم
 البصيرة ويسير المؤمن ب له مه على مور من ربه . 

والس دة الصوفية حين يةكلمون علالى ةالرك الشالهوا  ال يقصالدون بهال  شالهوا  الجسالد الحيواميالة 
فحس    بل يقصدون الى ج مبه  نمراض القلو  الخفيفة من الحقوا والحسد وح  الري سالة   

 سيدى القط  الكبير ابراهيم الدسوقى رضى هللا عمه م وح  النم ا الخ ولذلك يقو  
مالالن شالالأن المريالالد نال يبالالون عمالالده حسالالد وال غيبالالة وال بغالالى وال مخ دعالالة وال مب ذبالالة وال ببالالر وال  

 شطم وال سوا ون . 
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ب جال  ة واعملالوا بمال  فيهال  مالن المصال ئم   واعلالم نن ببوس اليد والري سالة   وال ةغةالروا ال ةقمعوا  

يرةك واخالالمل سالالريرةك وشالالره المجالال   نن يبالالون نبعالالد المالال س عالالن اآلنالال م   اج  ةالالك حسالالن سالال
ساليده   وهالذه هالى  همالعلالى ذبالر هللا والعبالد بلمال  خالدم قدمح فو  على الصي م والقيال م   مواوبال  

 االج  ة   ومن ق م ب السح ر   ول م فيه  االسةغف ر   بشف هللا له عن احسرار واحموار . 
طريق وهو يم م وق  الغم ئم وفةالوخ الخال ائن وةجلالى الحالق القيالوم   بيف يدعى نحدبم نمه ابن  

وهللا لالالو هالال جر المالال س مهالال جرة صالالحيحة ودخلالالوا ةحالال  احوامالالر ال سالالةغموا عالالن احشالالي خ   ولكالالن 
جالال اوا الالالى الطريالالق بعلالالل ونمالالراض ف حةالال جوا الالالى حبالاليم والشالاليخ حبالاليم المريالالد   فالال ذا لالالم يعلالالم 

 .  المريض بقو  الطي  ال يحصل له الشف ا
فصحم ع مك   ول  بحر الحق ئق   وسلم احمالر هلل   واقةالف نوامالر شاليخك   والالق عصال ك وال 

 ةطل  خير مفسك من غيرك   بل اعمل حةى ةمبشف حق ئقك . 
من نشغل قلبه بح  شيخ رقال ه هللا   حماله نحباله لالذا  هللا ولالوال نن الشاليخ ساللم لةرقيالة المريالد  

 اه . لمق  هللا بل قل  وجد فيه محبة لسو 
نطل  العلم . وال ةقف وال ةسأم   فال ن هللا يقالو  لساليد المرساللين صاللى هللا علياله وساللم   وقالل  

 ر   دمى علم  ( وطل  ال ي دة من العلم امم  هو طل   ي دة احد  . 
ومن نراد نن يبالون ابمالى فليحالبس مفساله فالى قمقالم الشالريعة   وليخالةم عليهال  بخال ةم الحقيقالة    

 .  الصبر فى بل شىا امةن ال وندب   هدة   وليةجرع مرارا  وليقةله  بسيف المج
ونمالال  ةالالرى ممالال  ةقالالدم نن المريالالد يةقالالدم فالالى سالاللوبه علالالى قالالدر جهالال ده وط عالالة شالاليخه   فةسالالةمير 
بصالاليرةه   ويواةيالاله الهالال م قلبالالى صالال دا   يفالالرا بالاله بالالين الحالالق والب طالالل   فيةبالالع الحالالق   ويةالالرك 

به     فةقوى صلةه ب هلل ع  وجالل   فالم يبالون الب طل   ويرث من وراا ذلك الورع وةجم  الش
ه وي داد فى هللا هي ماله بمال  يشالير ساليدى الشاليخ عبالد السالمم رضالى دعمه ال هي    بل يشةد وج

 هللا عمه . 



 52 

 
 

والسالالال دة الصالالالوفية يعمالالالون بةربيالالالة القلالالالو    ويالالالرون نن فقالالاله المالالالؤمن ال يبالالالون بحفالالالا اححبالالال م 
ى نم رهال    ويؤيالدون حجالةهم بقولاله ةعال لى هال  وجمالةه  فحس    بالل يبالون بةطبيقالشرعية ودراس

 فى نهل الكفر   لهم قلو  ال يفقهون به  (   بم  يقولون م 
ال يوصل الى رع ية الحقوا اال بحراسة القلو    ومن لم يبن له سر فهو مصر   والمصر ال  

ةرفالع اال  ةصفوا له حسمة . بم  نن الس دة الصالوفية يالرون نن الحجال  الةالى بالين العبالد ورباله ال
اذا ةخلق المريد ب حخما المحمدية . وهالذا الةخلالق ال يالةم اال ب لمة بعالة بهمالة وعال م مؤبالد وقالد 
ق   ةع لى ان ط عة رسو  هللا صاللى هللا علياله وساللم سالبيل االهةالداا   وان ةطيعالوه ةهةالدوا ومال  

 على الرسو  اال البمغ المبين ( . 
الةمسالك ببةال   هللا ةعال لى   واالقةالداا برسالو  هللا نصالولم  سالبعة نشالي ا    وهم بذلك يقولالون م 

ة ونداا الحقالوا . صلى هللا عليه وسلم   ونكل الحم    وبف احذى   واجةمال   اآلنال م   والةوبال
صف ا العبال دا  ال يمال   االبصالف ا معرفالة نربعالة م فالأو  ذلالك معرفالة هللا ةعال لى    بم  يقولون م 

المالالو    والرابالالع معرفالالة مالال  بعالالد المالالو  مالالن وعالالد هللا  والنالال مى معرفالالة الالالمفس   والن لالالث معرفالالة
بحقالاله   ومالالن عالالرب الالالمفس اسالالةعد لمخ لفةهالال  ومج هالالدةه   ووعيالالده   فمالالن عالالرب هللا ةعالال لى قالال م

 المو  اسةعد لوروده   ومن شهد وعيد هللا ةع لى يم جر عن مهيه ويخضع حمره .   ومن عرب
ن الخالوب والرجال ا   وعمالدهم نن الخالالوب والسال دة الصالوفية يعيشالون فالالى صاللةهم بال هلل ةعال لى بالالي

والرجالال ا بمن بالالة الجمالال حين للطالال ئر   ال يطيالالر اال بهمالال  معالال    ويفسالالر لمالال  سالالب  ذلالالك سالاليدى نبالالى 
 سعيد بن احعرابى فيم  بةبه فى صدر رس لة بعث به  نصح به . 

   بألكالالم هللا بالالماة الوليالالد   ونلحقمالال  وايالال كم بصالال لم العبيالالد   الالالذين بشالالف عالالن قمالال ع قلالالوبهم 
فش هدوا الوعد والوعيد   فمن ب ن ممهم خ ئف  ف لرج ا ممهم غير بعيد   ومن بال ن مالمهم راجيال  

 ف لخوب فى قلبه عةيد . 
فهالالم بمحبةالاله صالال ئلون   ولهيبةالاله خ ضالالعون   بسالالطةهم المحبالالة والرجالال ا نن يبومالالوا قالال مطين    

اقفون   فقد نقلقهم ممين   فهم بين الخوب والرج ا و آوقبضهم الخوب نن يبوموا مخدوعين نو 
 الشوا   ون عجهم الذوا   
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فحسالالن الوالالن ق ئالالدهم   وخالالوب القالالو  سالال ئقهم   والةوفيالالق رائالالدهم   والحالال  مطيالالةهم   طالال لبين 
ائالالد   ممقلبالالين مطلالالوبين   ممالالورة لهالالم نعالالمم الطريالالق   معمالالورة لهالالم المم هالالل ةلالالوخ لهالالم ب لعو 

 .  ب لطرب والفوائد 
دعالواةهم بالين الخالوب والرجال ا فهالذا ساليدى يوسالف بالن الحسالين  بذلك مرى الس دة الصوفية فى
 رضى هللا عمه يدعو فيقو  م 

اللهم ام  مب   معمالك   فالم ةجعلمال  حصال ئد مقمالك   اللهالم اعطمال  مال  ةريالده ممال    يال من نعط مال   
غير سؤا    ال ةممعم  عفوك مع السالؤا    ف مال  اليالك آيبالون ومالن االصالرار علالى من االيم ن به 
 ة ئبون   ف م  اليك ذاعمون ة ئبون . معصيةك 

اللهم ةقبل م  ممم  به عليم  من االسمم وااليم ن الذى به هديةم    واعف عمال    الهالى معمالك  
 .  ه    وع ةك م  شبرك نحد اال بك محيطة بم    ونم  المذخور لشبر 

 ومن دع ا سيدى يحيى بن مع ذ رضى هللا عمه . 
ك . رضالي  مال  بالى حمالك ربالى ونمال  وك   وان عذبةمى عذبةمى بعالدلى بعفاللهم ان مجيةمى مجيةم 

م للجمة   فم  الحيلالة اال عبدك   الهى نم  ةعلم امى ال نقوى على الم ر   ونم  نعلم امى ال نصل
 .  عفوك 

 بم  ب ن رضى هللا عمه يدعو ويقو  م 
دهالال  علالالى الهالالى وسالاليدى ومالالوالى   ومالالن جميالالع احشالالي ا مغمالال ى   ضالاليع  مفسالالى ب لالالذمو  فر  

ى ونمالال  نكالالرم ب لةوبالالة   نمالال  ةعلالالم ان الكالالريم مالالن عبالال دك يعفالالو عمالالن ولمالاله   وقالالد ولمالال  مفسالال
 .  احكرمين ف عف عمى 

الهى امك ةعلم نن ابليس عدو لك ولى   وليس شىا امبى لكمده ونقطع لكيده من غفرامالك لالى  
   ف غفر لى ي  نرحم الرحيمين . 

علالى عقالل يقالو  فالى فةوح ةاله الملهمالة الةالى مقلم هال  وب ن شاليخى وساليدى العال رب بال هلل الشاليخ 
 اسةم ع  ممه م 

 لم ةخف ممى خ فية  ي ر  نم  علمةمى 
 ش فية  آي   عقوك  سقمى ي يد وامم  
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 لعبد من عق   هللا ةع لى فيقو  م ةعلق بمحبة هللا   ويراه  وق ية لوب ن رضى هللا عمه ي
 اذا رابمى ذمبى دعةمى محبةى اليه 

   الالالح عن  الذمو   ى الم  ةنمو      
 ى ال ة المذمبين ومهجةالالحي ةى حي

 عن الذ   ل الفى الح  ج  ند  له       
 ى النض ا الهدى قلبى ومقى سريرة

 ر  الللة الم س نمس   فلس  ببعض      
 ى الالى ف ممالفي ر  ان  اد  ذموب

 ى المن عيب الفضل نوسع   ونق  بأن     
 وة ف ن ب ن ذمبى مبعدى عمك لح

   الالري بم    ر الذمو  الالف مك غف     
 ة ال  جريمالوان ب ن لى مم  فعل

 لى طبى   فحوضك لى طهرى وفضلك     
 م الال ئى لوجهبالوم  لذةى اال الةج

 م لى قطبى الو دون العوالالالفوجهبم     
هفال  ويبين من نبي ةه المةقدمالة نن محبالة هللا ب مال  معراجاله الالى هللا فال ن بال ن بحبالم بشالريةه قالد 

ونذم    ف مه بفضل محبةه ةمسك بمغفرة ربه   فى قوة يقين   وسعة رج ا   ويؤبد ذلك بقولاله 
 م 

 ى الممه نرجو مة بة         ذى النملى عفوك ال
   الالقد ةرق  ورق  الاله ان روحى بحب
   الواسةق م  وق م   الالهوةواص  بحق

 بع  مفسى برغبةى   ب لهدى ص ممى وقد 
 ى الالل هللا معمةنكم  الاله بين ع  وحبم

ومالال  دام شالاليخم  قالالد ةمسالالك بمحبالالة ربالاله   فهالالو ال يعبالالأ بمممالالة االئمالالين مالالن الجالال هلين الالالذين لالالم 
 يذوقوا طعم المحبة   لذلك يقو  رضى هللا عمه م 

 لم يخش بعد مممة من ش ن   من يطل  الرحمن جل جمله 
 الدي ن   ب لواحد     مةمسك   مغرم    ان حدنوا عمى ف مى

 ف لعشق ة جى واليقين عي مى   بروحى فى حم ه ونمةمىنسموا 
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 وهو يةشرب بمق م المحبة وان رآه الج هلون مخطئ  فى محبةه الع رمة فيقو  م 
 هذا لعمرك فى المق م بف مى  ان ب ن ح  هللا ذمبى عمدهم 

لاله ولس  نمسى حموة امش ده الفورى   رحماله هللا   حالين سالأله سال ئل فالى حفالل ببيالر ان يالأةى 
 بأبي   على و ن البي  الة لى وق فيةه م 
 موعده    الس عة   نقي م   ي ليل الص  مةى غده 

 فق   فورا فى ابداع و هر م 
 وده الالع مل   لمريض   ده الي ليل الص  مةى غ
 ده الالنعه لوبى  نو ب ن  الالة م  ب ن هواى لغ مي

 ده الالنوح هللا وب سم هللا  م البل السم هللا وفى اس
 ده الفأحم  الفضل  ويريمى ده الالى العفو فأعبفيريم

 ده الالن نةعهالالدي ع ى  م الان ع  الم س بم  له
 ؤدده اللم سالالبك ب ا يس  ل النم  ف ن ممى عمى ب
  وممك عط ئى نشهده  مم ى   ك الالولديك هداى ومم

 ده الة موعالالالس ع نقي م   فمةى نلق ك وبى شغف 
 وجد شيخم  بم  وصف فهو الذى يقو  مرة نخرى م وال ةعج  نيه  الق رىا الكريم نن يبون 

 وان بريم الكف م  خ   س ئله  سأل  فوف مى رجو  ف ادمالالالى 
 ونسرى على علم بقلبى نواصله   دىالالنحن على ذ  ونهوى على ه
 وهل يعرب الوجدان اال م اوله  الالال  وهل يدرك اآلي   اال رج له

 ةى لو نصيب  مق ةله به ع ش ح وذو الوجد ال يغفو عن الح  لحوة 
 ه الالفه م  به نرواحم  اذ مس ئل ال   ب  مفوسمالالشهدم  وش هدم  وط
   الالالوقلبى بمور الحق ف ض الالالوده   بشهالالنس مر ليلى خ لي

ويقو  الس دة الصوفية نو  الوجد رفع الحج     ومش هدة الرقي  وحضالور الفهالم   وممحوالة 
 بلى رضى هللا عمه م الغي  ومح دنة السر   ولذلك ق   سيدى الش
  ن الالشهدةك موجودا ببل مب  فلم  نرامى الوجد نمك ح ضرى 

 بغير عي ن  وال حو  موجودا   م الير ةكلالفخ طب  معلوم  بغ
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 وق   سيدى نبو سعيد احعرابى رضى هللا عمه م 
 الالالذى يحجالال  العبالالد عالالن الوجالالد رؤيالالة آنالال ر الالالمفس والةعلالالق بالال لعلق بالال لعمئق واحسالالب     حن 

الذبر   وصح  القل  ورا وصف     المفس محجوبة بأسب به    ف ذا امقطع  احسب     وخلل
جع  فيه الموعوة والذبر   وحل من المم ج ة فى محل غري    وخوط  وسمع الخط   بأذن م

واعية وقلال  شال هد طال هر   فشال هد مال  بال ن مماله خ ليال    فالذلك هالو الوجالد   حماله وجالد مال  بال ن 
 .  معدوم  عدمعمده 

نقالالو  وسالالل فالالؤادك عالالن قالالوم قالال   فالاليهم جالالل جملالاله    يحالالبهم ويحبومالاله (( وقالالد اصالالطف هم علالالى 
شر   فع شوا بأبدامهم بالين المال س فالى احرض وبالأرواحهم بالين الممئبالة فالى عال لم بغيرهم من ال

 الملكو    وهو م  يعبر عمه سيدى الشيخ على عقل فى قوله م 
 رم الالفوا السموا  مبولكمم   الالرا معم محن من نبم ا آدم عمص

 م الالف م  بمور هللا مروى وممع اذا ب م  احجس د ةروى من النرى 
 م الالوبيف وقلبى ب سمه يةرم الالة نةحسبمى نمس ه فى العمر لحو
 م الالالفقلبى بغير الحق ال يةكل الالوره نف ض على الحق من بحر م
  ةف مى على مور المش هد مغرم الالال  ولوال حج   الغفلة اليوم فوقم

 وقد رنيم  همة خ رقة فى المج هدا    فسهر ليله قرابة نربعين ع م 
حةى قبضه هللا راضي  مرضي    وال يةم ذلك اال عن وجالد ال ماله وعال ش باله هلل ةعال لى   وقالد قال   
العالال رفون بحالالق م حالال  الواجالالد افالالراد الواحالالد   وقالالد ب مالال  بلم ةالاله ةمفالالذ الالالى قلوبمالال  فةحربهالال  مالالن 

 لم  عسبومه    وةشوقه  الى ال
 احسمى   ج اه هللا عم  خير بنيرا . 

وقد ذبر عن نبى الحسالين المالورى   رحماله هللا نماله اجةمالع مالع جم عالة مالن المشال يخ فالى دعالوة 
 فجرى بيمهم مسألة فى العلم وهو س ك    ق   فرفع رنسه فأمشدهم هذه احبي   م 
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 فمن  فى دح  ذا  شجو صق ا هةوب فى لضحى           ر  ور                  
 ى النرقم   الالربم   الوبب ه  ال    نرقهالالى ربمالالالفبب ئ

 ى الو فم ةفهممالالواذا نشب  ال  و فم نفهمهالالهى ان ةشب
 وهى نيض  ب لجودى ةعرفمى     الالوى نعرفهالغير امى ب لج

 ق لوا فم  بقى فى القوم نحد اال ق م وةواجد لم  نمشد المورى ةلك احبي   . 
ةك الالذين جعلالةهم ح بالك ك وح  مالن يحبالك   واساللك بمال  سالبيل نصالفي ئك وخ صالاللهم ار قم  حب

 .   نال ان ح   هللا هم المفلحون (  نولئك ح   هللاوقل  فيهم 
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 الةوبل
     
" ةوبل  وسلم    ونم  ال نملك الةوبيالل والةسالليم اال بالأمره فالم معبالد وال مسالةعين باله اال بحولاله  

ليه نم بل  عليه فى نمورى بله    فالى ر قالى هو الر  المجيد الق در   ةو رى   فوقوةه   فممه وا 
مى مالن المالؤممين المالوفقين   دةى   وسعيى   ف ن ش ا وفقمى وجعل  وقي مى   وقعودى   وعب 

ن ش ا حولمى الى م  يريد " ..  وا 
جالال ا  السالالطور المةقدمالالة فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  شالاليخى العالال رب بالال هلل سالاليدى عبالالد السالالمم      
ى   طي  هللا نراه الى ةلميذه الصال لم المبال رك الصالديق الساليد ج سال لم جمعاله مالد هللا فالى الحلوام

عمره   و اده فضم ومعمة   وفى ةلك السطور   وهى نحرب من مور   ةوجيه الى الةوبل على 
 هللا ةع لى فى احمور بله    وبفى ب هلل وبيم .

م ه عمدهم اعةم د القل  على هللا ةعال لى   والةوبل عمد الس دة الصوفية مق م شريف   ومع     
نقة بوعده   ومن يةوبل على هللا فهو حسالبه ( ففالى هالذه اآليالة الكريمالة رد سالبح مه المةالوبلين 
اليه ولم يردهم الالى غيالره   وقالد نمالر عال  وجالل ب لةوبالل نحال  نحب ئاله ونصالفى نصالفي ئه   ساليدم  

وةوبالل علالى الحالى الالذى ال يمالو  ( بمال  وموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم فقال   ةعال لى   
ق   ةعال لى   وةوبالل علالى الع يال  الالرحيم الالذى يالراك حالين ةقالوم ( وقال   نيضالً    وةوبالل علالى هللا 

 وبفى ب هلل وبيم ( .
والس دة الصوفية حين يدعون الى الةوبل ال يعمون به ةرك احسب     بل هم يأخالذون فالى      

ين احمالر لاله وراضين ب لمة ئ  مهم  ب مال    راضال نمراةه   احسب   معةمدين على فضل هللا فى 
ن لالالالم يعطالالالوا صالالالبروا   حن الةوبالالالل عمالالالدهم يقةضالالالى الرضالالال   سالالالبح مه   فالالال ن نعطالالالوا شالالالبروا   وا 
والةسليم ومن نم يةربون نخةي رهم لمفوسهم نكةف ا بأخةي ر هللا لهم   فهالم مالع القضال ا ب لهبال ا 

 فى الهواا يحربه بيف ةش ا .
هم على الةوبل قوة يقيمهم ب هلل ةع لى   واليقين مور فى القلو  يش هدون باله نماله ويس عد     

 العط ا  فى ال ف عل اال هللا ةع لى   واحسب   ندواةه
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ا ذو القالوة المةالين   ولالذلك مالرى ساليدم  الخليالل ى الرا قالة   بالل نماله سالبح مه هالو الالرا وليس  ه
الدمي  واآلخالرة الالى هللا ةعال لى الالذى قال   ح كيال  مال   ابراهيم عليه الصمة والسمم يرد نمره بله فى

ذا  ب ن ممه فى سورة الشالعراا   الالذى خلقمالى فهالو يهالدين * والالذى هالو يطعممالى ويسالقين * وا 
مرض  فهو يشفين * والذى يميةمى نم يحيين * والذى نطمع نن يغفر لالى خطيئةالى يالوم الالدين 

صالدا فالى اآلخالرين * واجعلمالى مالن * ر  ه  لى حبم  والحقمى ب لص لحين واجعالل لالى لسال ن 
ورنة جمة المعيم * واغفر حبى نمه ب ن من الض لين * وال ةخ مالى يالوم يبعنالون * يالوم ال يمفالع 

 م   وال بمون * اال من نةى هللا بفل  سليم ( .
فأم  ةرى من ذلك نن سيدم  الخليل علياله الصالمة والسالمم رد نمالره بلاله فالى الالدمي  واآلخالرة      

وعم   وسأله سؤا  المحة ج اليه فى الدارين   وال ةعج  نن يبون هالذا شالأمه فقالد الى ربه جل 
براهيم ؟ فقال   م نمال  ح جة ي  انلق ه نعداؤه فى الم ر م فج اه جبريل عليه السمم فق   له م نلك 

اليك فم   ونم  لربى فح لى يغمى عن سؤالى   فك ن سبح مه عمد يقيمه به ونقةه فيه فق   عال  
عم   ي م ر بومى بردًا وسممً  على ابراهيم ( فمج ه هللا من حر الم ر ببرد اليقين والةوبالل وجل و 

 على هللا ر  الع لمين   وقد ق   العلم ا لو لم يقيد هللا برده  ب لسمم لقةل من شدة برده  .
لياله نمالرى   فهالو  الالر  وهذا م  يفسر لم  قو  سيدى الشيخ عبدالسمم رضى هللا عمه م فممه وا 

 خوامه م ه الى بعض االمجيد الق در   وقد بة  اإلم م نبو الق سم الجميد رضى هللا عم
ونجراه على  بةمه هللا ةع لى   وحج  ذبره عن قلبهنش ر الى هللا   وسبن الى غيره ا " من     

ن دام لمقطالالع ممالالن سالالبن اليالاله   بشالالف هللا مالال  بالاله مالالن السالال مه   فالال ن امةبالاله وا محالالن والبلالالوى   وا 
س   بضالم الهمال ة ( على سبومه لغير هللا   م ع هللا ةع لى من قلو  الخلق الرحمة علياله   ونلالب

 داد مط لبةاله مالمهم   مالع فقالدان الرحمالة مالن قلالوبهم   فةصالير حي ةاله عجال ا   لب س الطمع   فة
 وموةه بمدا   ومع ده نسفً    ومحن معوذ ب هلل من السبون الى غير هللا " .

 نن قيض لم  شيوخً  ص لحين   رنيم  فيهم وممهم مشر  الس بقين احولالين ومحن محمد هللا     
 من عب د هللا المةقين   فى الةوبل على هللا

 



وحسالالن الوالالن بالاله   واحعةمالال د علالالى هللا   واحةجالال ه فالالى السالالر والعلالالن اليالاله   فهالالو احو  واآلخالالر 
فالى قولاله م ال معالين اال والو هر والب طن وهو ببل شالىا علاليم   وصالدا اإلمال م سالهل الةسالةرى 

هللا   وال دليالالل اال رسالالو  هللا   وال  اد اال الةقالالوى   وال عمالالل اال ب لصالالبر   وفالالى قولالاله م مالال  مالالن 
ياله ح جالة الالى قل  وال مفس اال وهللا مطلع عليه  فالى سال ع   الليالل والمهال ر   فأيمال  قلال  رنى ف

جهالالين م بلالالوى رحمالالة وبلالالوى بلالاليس . وفالالى قولالاله م البلالالوى مالالن هللا علالالى و سالالواه سالالل  هللا عليالاله ا
وبلالوى  عقوبة   فبلوى الرحمة ةبعث صال حبه  علالى اوهال ر فقالره الالى هللا ةعال لى وةالرك الةالدبير  

 خةي ره وةدبيره .العقوبة ةبعث ص حبه  على ا
وعمد الس دة الصوفية نن من ف ةه اإليم ن بربه فقد ف ةه بل شىا   وهالو يقولالون بحالق م      

مقط ع عالن الخلالق . وقالد قيالل ن الفو  امقط ع عن الحق   والمو  االفو  نشد من المو    ح 
ليحيى بن مع ذ م نخبرم  عن هللا   م  هو ؟ ق   اله واحد . قيل م بيف هو ؟ ق   م ملك ق در . 
قيل نين هو ؟ ق   م ب لمرص د . قيل م ليس عن هذا مسأ    ق   يحيى فذاك صالفة المخلالوا   

به . فعلمهم بذلك نمه ةع لى ال يحصره المب ن وقالد سالبق وجالوده فأم  صفة الخ لق فم  نخبرةكم 
 المب ن وال م ن ؟

ويحبى نحد ةمميذ نبى حفل الميس بورى فيقو  م بم  نخ ب الفقر مع م  بم  نملك من      
ن قضالى هللا عليالك الفقالر ال يقالدر نحالد نن يغميالك   فالذه  الم     فق   لالى يومال  نبالو حفالل م ا

رنسالال  . وبالال ن نبالالو حفالالل يقالالو  م الكالالرم طالالرخ الالالدمي  لمالالن يحةالال ج اليهالال  خالالوب الفقالالر مالالن قلبالالى 
واحقب   على هللا ححةي جك اليه . بم  ب ن يقو  م من رنى فضل هللا عليه فى بل ح   نرجو اال 
يهلك . وسئل رضى هللا عمه م من الرج   ؟ فق   القال ئمون مالع هللا ةعال لى بوفال ا العهالود   قال   

ع هدوا هللا علياله ( . وبال ن رضالى هللا عماله يقالو  م مال  نعال  الفقالر الالى  ةع لى   رج   صدقوا م 
 هللا ونذ  الفقر الى احشب     نى الم س ( .

ويالذبرم  هللا سالبح مه بأفةق رمال  اليالاله فيقالو  عال  وجالالل   يال  نيهال  المالال س نمالةم الفقالراا الالالى هللا      
  ومال  ذلالك علالى هللا بع يال  (  ةع لى وهللا هو الغمى الحميد   نن يشأ يذهببم ويالأ  بخلالق جديالد

 ويقو  سيدى ممصور بن عم ر م 
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سالالبح مه مالالن جعالالل قلالالو  العالال رفين نوعيالالة الالالذبر   وقلالالو  نهالالل الالالدمي  نوعيالالة الطمالالع   وقلالالو  
 ال اهدين نوعية الةوبل   وقلو  الفقراا نوعية القم عة وقلو  المةوبلين نوعية الرض  .

ةفالرخ بموجالود فالى الالدمي  وال ةحال ن علالى مفقالود فيهال  وال هد عمالد السال دة الصالوفية هالو اال      
عمم بقوله   لكيم ةأسوا على م  ف ةكم وال ةفرحالوا بمال  آةال كم وهللا ال يحال  بالل مخةال   فخالور ( 
وهم يقولون نن المؤمن قد يملك الدمي  وي هد فيه    ف ذا سألةهم عن احمنلة ق لوا لك نمور الالى 

بالد الع يال    فهالؤالا ملكالوا المشال را والمغال ر  ولكالمهم لالو الخلف ا الراشالدين نو الالى عمالر بالن ع
يفةموا بملك الدمي    وموروا الى اآلخرة وعملوا له  م  وسعهم الجهد البشالرى فحبمالوا مفوسالهم   

ن رببةهالال  حملةالالك ونن رببةالالك قالالد جالال ا فالالى حبمهالالم م مفسالالك ب لدابالالة اولالالم ةحبمهالالم مفوسالالهم   و 
 قةلةك.
دى الشيخ علالى عقالل فالى اله ماله المرةجالل محالذرًا مالن هالوى ويقو  شيخى الع رب ب هلل سي     

 المفس   وب ن نحد الح ضرين قد سأله نن يرةجل على و ن البي  اآلةى وق فيةه م
 عجبً  له  ةهوى الذى ةهوى به                

 دون الذى ةعلو به فى ذاةه                                               
 عمه فورًا بم  يبهر العقو  فى وصف المفس   وبم  يؤبد للس معين نن فأج   رضى هللا     

 اله مه من عط ا هللا ةع لى حولي ئه م
   عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به (              

 م ع ةه   من      بم ع لم قد                                             
  ةه ةمأى عن احصمخ طو  حي              

 شهواةه  فى  وةواصل احقب                                               
 وقف  على الديم ر حسن بمئه              

 وهداةه   هديه   عن   فأم له                                             
 قد رحب  ب لسيئ   مريضة             

 ن دعي  الى حسم ةه وةض  ا                                            
 والمفس نعدى ص ح  ةبلى به             

من رغب ةه   الم ر  ندخلةم  قد                                            
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 ن نم  ةمصحه  ةضل طريقه ا             
ذا ةرب  غرق  فى حسراةه                                            وا 

 ومضى يةدفق رحمه هللا الى نن ق   م
 ةرضى ةسفله  لكل مقيصة             

 ذاةه  (   دون الذى ةعلو به فى                                        
ويقو  رضى هللا عمه فى خضوع الم س جميعً  لحبم القض ا   ويدلل على ذلك بأن ر ا      

 فيقو  مالذبى قد يضيق ونن ر ا الغبى يةسع   
 بل خلق العب د عمدى سواا             

 يفعل هللا فيهمو م  يش ا                                       
 بم ذبى قد ع ش وهو فقير             

 وغبى يضفو عليه النراا                                      
 ل مؤمن فيقو  له مويمصم سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضى هللا عمه ب    
خرجك الى مملكةه اال وقد بف ك لهمة عم  سوى هللا علمك بأمه لم يوالذى يوج  لك رفع ا     

 وممحك ونعط ك   فلم يبق لك ح جة عمد غيره   بم  يقو  رضى هللا عمه م
ليك   هدك قهره   فهو فى بل ذلك مةعرب امةى نعط ك نشهدك بره   ومةى ممعك نش     

 د لطفه عليك .ومقبل بوجو 
 ويقو  بذلك رضى هللا عمه م     
وبفى بك جهم نن ةحسد نهل الدمي  على م  نعطوا   بضم الهم ة ( وةشغل قلبك بم       

 ةغل  نم  بم  لم ةع  .شعمدهم   فةكون نجهل ممهم   حمهم نشةغلوا بم  نعطوا ون
 ويقو  ايض ً  م     
ة فى فقده    وعممة فى وجوده    ف لعممة الةى فى لل اهد فى الدمي  عممة ن   عمم     

وجوده  اإلين ر   ممه    والعممة الةى فى فقده  وجود الراحة ممه    ف إلين ر شبر لمعمة 
لمعمة الفقدان .  الوجدان   ووجود الراحة ممه  شبر
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بيالر حال ةم ومن الحوار الطريف الذى نطلع  عليه   حوار جرى بين رجل وبالين الصالوفى الك     
احصالالم فقالالد قالال   ذلالالك الرجالالل لحالال ةم م مالالن نيالالن ةأكالالل ؟ فقالال   م مالالن خ ائمالاله   فقالال   الرجالالل م يلقالالى 
عليك الر ا من السم ا ؟ فق   م لو لم ةكن احرض له لكال ن يلقالى علالى الالر ا مالن السالم ا   

الرجل م  فق   الرجل م نمةم ةقولون الكمم   فق   ح ةم م نمه لم يم   من السم ا اال الكمم فق  
 نم  ال نقوى على مج دلةك   ق   ح ةم حن الب طل ال يقوم مع الحق .

ن مالن عممال   المعرفالة نمالك ال ةسالأ  حوائجالك قلال  نو بنالر  اال يقو  السال دة الصالوفية او     
مالالى لمالال  سالالمهم نحةالال ج الالالى رغيالالف فقالال     ر  امالالن هللا ةعالال لى   نلسالال  ةالالرى نن موسالالى عليالاله ال

مى نموالر اليالك ( فلجالأ الالى ر ( ونشة ا لرؤية ربه جل وعم فق     ر  ننم ل  الى من خير فقير 
 هللا ةع لى فى الح لةين .

ويقولون نيضً  نن هللا ةع لى يعال  عبالده فالى الالدمي  واآلخالرة   نمال  فالى الالدمي    فيعال ه ب لمال        
ةغمى والحالال     والمالال   يبالالون لةالال يين الوالالواهر   والحالال   يبالالون لةالال يين السالالرائر   وب لمالال   يسالالال

المؤمن عن نمن له من الخلق   وب لح   يحصل له احفةق ر الى من لالم يال   وال يال ا  سالبح مه   
 ف حع ا  ب لم   يبون فيم  بين الخلق   واحع ا  ب لح   يبون على ب   الحق .

ومن رحمةه ةع لى بعبال ده نماله وبالل بهالم ممئبالة يحفوالومهم مالن الالبما واآلفال     فقالد قال        
قل من يبلؤبم ب لليل والمه ر من الرحمن ( فهو الذى يحفا م لك وديمك وح لالك وقوةالك ةع لى   

وعي لك   فلو رفع عم  رع يةه فى ذلك بلاله لهلكمال    ولكالن نكنالر المال س ال يفطمالون لهالذا الفضالل 
 الكبير .
وعمد بممهم على حسن الةوبل يضر  لم  الس دة الصوفية المنالل بمال  وقالع مالن نم موسالى      
سن ةوبله  على هللا   حيث نلهمه  هللا نن ةلقى به فى اليم مةوبلالة علالى ربهال  فالى حفواله فى ح

  ويقولون فى ةعقيبهم على ةلك القصة م نمور بيف رب  هللا على قلبه  لةكون من المؤممين   
 وبيف حفا له  طفله    وبيف رده اليه  .

لرضالال    والرضالال  هالالو نعلالالى مق مالال   ويعلممالال  السالال دة الصالالوفية نن الةوبالالل يمةهالالى بمالال  الالالى ا     
 اليقين   وقد ج ا فى الحديث الشريف م ذاا طعم 
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اإليم ن من رضالى بال هلل ربالً  وب إلسالمم ديمالً  وبمحمالد رسالواًل   وهالم يقولالون نن الشالبوى الالى هللا 
ال ةعةالرض علالى حبالم القضال ا   ةمال فى الرضال    حن الرضال  معمال ه ا يصي  المؤمن ال  ةع لى مم

ى ذلك بأن سيدم  نيو  عليه السمم شب  الالى هللا ممال  نصال به فقال     نمالى مسالمى ويسةدلون عل
وشالهد هللا الضر ونم  نرحم الراحمين ( ولكمه مع ذلك ب ن ص برًا علالى الالبما وراضاليً  ب لقضال ا 

مالال  وجالالدم ه صالال برا معالالم العبالالد نمالاله نوا  ( فشالالبواه الالالى هللا لالالم ةمالالف عمالاله لالاله بالالذلك فقالال   ةعالال لى   ا
 رض    وهللا المطلع على سريرةه الذى ننمى عليه ومدحه .الصبر نو ال

وقضالال ا هللا ةعالال لى م فالالذ ال مح لالالة   رضالالى العبالالد نو بالالره   اذ نمالاله ال معقالال  علالالى حبالالم هللا      
ةع لى   ويقو  سيدى اإلم م عبد الق در الجيممى م ان شره الرض  نن يبون بعد وقوع القضال ا 

 ن ب   الع م على الرض  .  نم  قبل وقوع القض ا ف مه يبون م
وقد فرقوا بين العب دة والعبودية فق لوا نن العب دة هالى احئةمال ر بالأوامر هللا ةعال لى واحمةهال ا      

بمواهيه سبح مه   نم  العبوديالة فهالى الرضال  بمال  يجالرى باله قضال ؤه   وقالد قال لوا م الرضال  بمواقالع 
رضالال ا العالالوام بمالال  قسالالم هللا ونعطالالى   المقالالدور معالالم الوسالاليلة الالالى درجالال   المعرفالالة   بمالال  قالال لوا م 

 ورض ا الخوال بم  قدره وقض ه   ورض ا خوال الخوال ب هلل ةع لى عن بل م  سواه .
وقد حبى لم  سيدى الشيخ عبد السمم رضى هللا عمه منم مم  وقع له فى ةوبله فق   نمه      

  فيه  م من ب ن ر قه علالى نحة ج للم   يومً  ولم يرد نن يسأ  الم س شيئً  فأمسك بورقة وبة
هللا فم يح ن   ق   نم طوي  الورقة ووضعةه  فى جيبالى   وبعالد وقال  قصالير جال اه  ائالر علالى 
غير ميع د وقالدم لاله مبلغالً  مالن المال   معةالذرًا لاله فالى ةالأخر ندائاله   وبال ن ذلالك ال ائالر قالد نقةالرض 

ى الشاليخ يعلممال  بنيالرًا الم   من سيدى الشيخ ولم يةيسر له نداؤه اال فى ذلالك اليالوم وبال ن ساليد
ب حمنلالالة العمليالالة الةجريبيالالة فالالذلك نوقالالع فالالى ةربيالالة المفالالوس   ونبلالالغ ننالالرًا فالالى الةوجيالاله لمبالالال رم 

 احخما.
ةخال ذ احسالب     بالل ق ه الةدبير   ال يقصدون به ةالرك اسوالس دة الصوفية حين يقولون ب      

عن الشواغل فيالةمبن مالن احقبال   يقصدون به الراحة المفسية الةى ةؤدى الى نن يةفرغ المؤمن 
 على هللا ةع لى حةى 
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يصالالل الالالى هللا بالالأن يعالالرب اال ف عالالل اال هللا فيمسالال  ... الفضالالل الالالى هللا فيمالال  يوفالالق اليالاله مالالن 
ن لالم يالةم  احعم   الصال لحة مالع الرضال  بحبماله سالبح مه فال ن ةالم لاله مال  يريالد فمالن فضالل هللا   وا 

 له  العبد .فذلك من قدر هللا لحبمة يعلمه  سبح مه ويجه
وعمالالد السالال دة الصالالوفية ال يجالالو  نن ييالالأس مالالذم  مالالن رحمالالة ربالاله   بالالل يجالال  نن يحسالالن      

المذم  ومه بربه   ويحسن الةوبل عليه فى غفالران ذمباله   فهالو الالذى يقبالل الةوبالة عالن عبال ده 
 ويعفو عن السيئ     ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى فى ذلك م

ومالة ةصالدك عالن حسالن الوالن بال هلل ةعال لى . فال ن مالن عالرب رباله   ال يعوم الذم  عمالدك ع     
 نسةصغر فى جم  برمه ذمبه .

 بم  يقو  رضى هللا عمه م     
اذا وقع ممك ذم    فم يبن سببً  ليأسك من حصو  احسةق مه مع ربالك   فقالد يبالون ذلالك      

 آخر ذم  قدر عليك .
 وج ا فى الحبم العط ئيه م     
ق بلةالك رع يةاله   لالم يبالن  لشىا ممك   ونيالن بمال  حالين واجهةالك عم يةاله   و عم يةه فيك ال     

همالال ك اال محالالض احفضالال     وعوالاليم  مالال     وال وجالالود نحالالوا    بالالل لالالم يبالالنخالالمل نعفالالى ن لالاله ا
 الموا  .
ممال   مه ورض هم بم  يجرى باله قضال ؤه   اوالس دة الصوفية فى حسن ةوبلهم على هللا سبح     

  رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم   فقالد روى نمالس رضالى هللا عماله فقال   يةأسون فى ذلك بموالم
خدمةالاله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم عشالالر سالالمين فمالال  قالال   لالالى نب قالال  وال لشالالىا فعلةالاله لالالم فعلةالاله وال 

 لشىا ةربةه لم ةربةه   بل ب ن يقو  لى م ش ا هللا ب ن   وم  لم يشأ لم يبن .
 صاللى هللا علياله وساللم   فقالد بال ن بالل مالن وعلى منل هالذا الرضال  جالرى نصالح   رسالو  هللا     

عبد هللا بن مسعود   وعبد هللا بن عب س رضالى هللا عمهمال  يقالو  م حن الحالس جمالرة   نحرقال  
م  نحرق    ونبق  م  نبق    نح  الالى مالن نن نقالو  لشالىا بال ن ليةاله لالم يبالن   نو لشالىا لالم 

 يبن ليةه ب ن . 
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ذا نص   نحد الس دة الصوفية هم ن      و غم لجأ الى هللا ةع لى فى بشف همه وغماله   وقالد وا 
 نخذوا ندبهم هذا من الحديث الشريف م 

" من نص به هم نو غم فليقل م هللا هللا   ال نشرك به شاليئً    فال ن هللا يالذه  هماله وغماله " وهالم 
 يقولون نن سب  القبض امم  يأةى للعبد من الغفلة عن هللا والمور الى م  سواه .

 مم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فى حديث آخر فق   موقد عل     
بالن نمةالك   م صاليةى بيالدك   مال ض فالى حبمةالك   مى عبدك وابن عبدك واا" م  ق   نحد م اللهم 

عد  فى قض ؤك   نسألك ببل نسم هو لك سمي  به مفسالك   نو نم لةاله فالى بة بالك   نو علمةاله 
مالدك   نن ةجعالل القالرآن العواليم ربيالع قلبالى   نحدا من خلقك   نو نسةأنر  به فى علالم الغيال  ع

ومور بصالرى   وجالما ح مالى   وذهال   همالى وغمالى   اال نذهال  هللا هماله وغماله   ونبالد  مبال ن 
 همه فرحً  وسرورًا " .

ونخيرًا نذبر نمى دخل  يومالً  علالى ساليدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا عماله فالى      
مالالرض شالالديد   بالال د نن يعجالال ه عالالن الكالالمم   فةألمالال  حلالالم مرضالاله احخيالالر   فوجدةالاله صالال برًا علالالى 

سيدى الشيخ   وسب  فى نلم ب لغ   فق   لى فى صو  خ فال    ةكلالم   فقلال    مال ذا نةكلالم يال  
سيدى   ق   نى بمم   وبأمم  نراد نن يخفالف عمالى نلمالى ويصالرفمى ببممالى عالن احلالم   فقلال  

فقالال   رضالالى هللا عمالاله معلمالال  ومرشالالدا ومسالاللي   سالأةكلم ان شالال ا هللا عمالالدم  ةالالأةى مم سالالبة الكالالمم  
 ومواسيً  م 

لالك   والملالك يشالمل الخيالر والشالر   " له الملك وله الحمد   عطف سبح مه الحمد علالى الم     
 ش رة ممه سبح مه الى نمه يج  نن يحمد فى الخير والشر على السواا " .ا

نرى فياله ب لةجربالة والعيال ن بيالف فحمد  هللا ةعال لى نن ر قمالى شاليخً  منالل شاليخى الك مالل        
يخةل هللا برحمةه من يش ا   وبيف يبون احولي ا على قدم سيد احمبي ا وبيف يموبون عمه 

 صلى هللا عليه وسلم   قل بفضل هللا وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعون ( .
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 اإلخمل عمد الصوفية
      

عليه    ال سالواه   فهالى هلل   وال يأةالل نولالو الفضالل " والصدقة من حيث هى صدقة   يني  هللا 
ممبم ( فم ةممع صدقة بم  ةدفعه    ويدفعك عمه  م  ةراه من المةصدا علياله مالن نمالور نمال  
ةكرهه    م  دمال  ةالراه فالى ح جالة   فال لبر بال لفقراا مجلبالة المعمالة " حسالبك هللا ومالن نةبعالك مالن 

 المؤممين " .
الشالاليخ عبالالد السالالمم الحلالالوامى لةلميالالذه الصالال لم المبالال رك  ذلالالك ممالال  بةالال  سالاليدى ونسالالة ذى     

الصديق السيد ج س لم جمعة مالد هللا فالى عمالره وهالى بلمال   صالوفية مميالرة يرفالع بهال  همةاله مالن 
هم بالأن مال  عمالد الخلق الى الخ لق بم  ةرى . حن الس دة الصوفية يع ملون هللا فى عبال ده ليقيالم

 لصالة هلل   فالم علاليهم مالن   وجهةهم فى الصالدقة خن جحده الم س   وم دامهللا ةع لى يبقى وا
 ن نحسموا نو نس ؤا   وهذا م  يبشف لم  عن اخمل القوم هلل ةع لى .العب د ا
وعن حذيفة رضى هللا عمه ق   سأل  المبى صلى هللا عليه وساللم عالن اإلخالمل مال  هالو "      

لعال ة عالن اإلخالمل مال  ق   سأل  جبريل عليه السمم عالن اإلخالمل مال  هالو ؟ قال   سالأل  ر  ا
 هو ؟ ق   م سر من سرى نسةودعةه قل  من نحببةه من عب دى " .

وقد فرا اإلم م الدق ا بين اإلخمل والصالدا   فقال   رضالى هللا عماله م اإلخالمل الةالوقى      
 لمخلل ال ري ا له   والص دا ال عن ممحوة الخلق   والصدا الةوقى من مط لعة المفس   ف

 عج   له .ا
وق   سيدى ذو المون المصرى رضى هللا عمه م اإلخمل ال يةم اال ب لصالدا فياله والصالبر      

نيضالً  م نالمث مالن عممالال   علياله   والصالدا ال يالةم اال بالال إلخمل فياله والمداوماله علياله   وقالال   
يالالة احعمالال   فالالى احعمالال     ومسالالي ن سالالةواا المالالدخ والالالذم مالالن الع مالالة   ومسالالي ن رؤاإلخالالمل ا

 مل فى اآلخرة . قةض ا نوا  العا
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والس دة الصوفية يةحلالون بال إلخمل فالى اقالوالهم ونفعال لهم ونحالوالهم مالدفوعين الياله بقولاله      
ةع لى   نال هلل الدين الخ لل ( وبقوله ةعال لى فالى السال دة الصالح بة علاليهم رضالوان هللا   ةالراهم 

ة رضالى هللا عالمهم   ربعً  سجدًا يبةغون فضًم مالن هللا ورضالوام  ( وبقولاله ةعال لى فالى نهالل الصالف
 يدعون ربهم ب لغداة والعشى يريدون وجهه ( .

ويقو  اإلم م سالهل الةسالةرى رضالى هللا عماله م نهالل ال الاله اال هللا بنيالر والمخلصالون مالمهم      
قليل   وقد ق   له رجل ذا  يوم م نن لص  دخل دارى ونخذ مة عى   فقال   م نشالبر هللا ةعال لى   

 ط ن ونفسد الةوحيد   م ذا بم  ةصمع ؟لو دخل اللل قلبك وهو الشي
وسيدى الشيخ عبد السمم رضى هللا عمه يشد ةلميذه الى الةدبر فى قوله ةع لى فى سالورة      

المالور   وال يأةالل نولالالو الفضالل مالالمبم والسالعة نن يؤةالوا نولالالى القربالى والمسالال كين والمهال جرين فالالى 
وقالد م لال  ةلالك      .لكم وهللا غفور رحيم (سبيل هللا وليعفوا وليصفحوا نال ةحبون نن يغفر هللا 

اآلية الكريمة فى شأن سيدم  نبى ببر الصديق رضى هللا عمه حيث ب ن يمفق على مسطم ابن 
خ لةه ولم  خ ض مسطم فى حالديث اإلفالك فالى حالق نم المالؤممين ساليدةم  ع ئشالة ابمالة الصالديق 

ن مسطم الذى ةمبر لفضله رضى هللا عمهم    حلف سيدم  نبو ببر الصديق نن يقطع المفقة ع
حس مه اليه   فأمر هللا الصديق رضى هللا عمه نن يوالى احمف ا على مسطم فكفر عالن  عليه وا 
يميمالاله ونعالال د المفقالالة   وعمالالدم  قالالرن موالمالال  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم اآليالالة علالالى مسالالمع 

هللا لكم وهللا غفور  الصديق رضى هللا عمه وسمع فيه    وليعفوا وليصفحوا نال ةحبون نن يغفر
 رحيم ( ق   رضى هللا عمه بلى نح  نن يغفر هللا لى .

مفال ا علالى ببالر رضالى هللا عماله ووجهةاله الالى اإل  واآلية الكريمة شهد  ب لفضل لسيدم  نبى     
مسطم وب ن من فقراا المه جرين   بمال  بال ن مالن نهالل بالدر الالذين غفالر هللا لهالم ورفالع نقالدارهم 

لكرام البالررة رضالى هللا عالمهم نجمعالين   وقالد عالذر  اآليالة الصالديق رضالى بين الس دة الصح بة ا
هللا عمه   وطلب  اليه العفو والصفم عن مسطم   وبيم  نن صفم المؤمن عن المسالىا الياله 

صفم عن نخيك بم  ةح  نن يصفم هللا عمك   صفم هللا عن المؤمن   فهى ةقو  ا مدع ة الى
هال  العلاليم الحباليم عبالده الالى احفالق احعلالى مالن احخالما   وم  نجله  مالن ةربيالة رب مياله   يرفالع ب

 ويسمو به 
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 من ج م  الخلق الى جم  الخ لق ب إلحس ن الى من نس ا هلل طلب  لمرض ة هللا ةع لى وغفرامه.
وال ةعجالال  نن يبالالون سالاليدم  نبالالو ببالالر محالالل هالالذه العم يالالة الرب ميالالة   فهالالو نبالالو ببالالر الصالالديق      

مالن هللا بال لةوفيق   والملقال  بال لعةيق   صال ح  الرسالو  صاللى هللا  الس بق الى الةصديق المؤيالد
عليه وسلم فى السفر والحضر   ون مى ننمين اذ همال  فالى الغال ر   ونال مى ننمالين فالى القيال م علالى 
المسلمين   ون مى ننمين فى روضة احموار   وهو الذى م   فيه قوله ةعال لى   ال يسالةوى مالمبم 

ولئك نعوم درجة من الذين نمفقوا من بعد وق ةلوا وبالم وعالد هللا من نمفق من قبل الفةم وق ةل ن
 الحسمى وهللا بم  ةعملون خبير ( .

وقد ملك رضى هللا عمه الم   و هد فيه   فسخره فى مرض ة ربه   وخرج عن بل م  ملك       
يداه فى سبيله ةع لى   وه  هو ذا نمير المالؤممين عمالر بالن الخطال   يشاليد بفضالل الصالديق فالى 

 البذ  واإلين ر فيقو  م 
عمالالدى   فقلالال  اليالالوم نمرمالال  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم نن مةصالالدا ووافالالق ذلالالك مالال        

ن سالبقةه يومالً    قال   فجئال  بمصالف مال لى   قال   فقال   لالى رسالو  هللا صاللى هللا نسبق نب  ببالر ا
عمالده   فقال   لاله عليه وسلم م " مال  نبقيال  الهلالك ؟ " قال   فقلال  منلاله   ونةالى نبالو ببالر ببالل مال  

رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم " مالال  نبقيالال  الهلالالك ؟ " قالال   نبقيالال  لهالالم هللا ورسالالوله   قلالال  ال 
 نس بقك الى شىا نبدًا .

وقد بم  مةذبر مرة فى سيرة الصديق الع طرة   ف سةرعى مورى نخ لى فالى هللا   نمةقالل الالى      
هللا نالالراه الالالى نن سالاليدم  نبالال  ببالالر الصالالديق رحمالالة هللا   وهالالو المرحالالوم السالاليد ج علالالى السالاليد طيالال  

ر اذ  رضى هللا عماله ذبالره هللا ةعال لى خمالس مالرا  فالى قولاله ةعال لى   نال مى ننمالين اذ همال  فالى الغال
يقو  لص حبه ال ةح ن ان هللا معم  ( فقل  له وبيف فق   م نال مى ننمالين نحالدهم  نبالو ببالر   اذ 

المسةةر يشير الى نبى ببر الصالديق   يقو  لص حبه هو نبو ببر   ال ةح ن نى نم  والضمير 
ان هللا معمالال    دخالالل نبالالو ببالالر فالالى المعيالالة مالالع موالمالال  رسالالو  هللا   وهالالذه هالالى المالالرة الخ مسالالة   

 فعجب  يومه  من ذلك الةخري  الطريف الذى لم يبن خطر بب لى قبل ذلك .
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ذا نردم  نن مرى بيف ب ن فى الصحبة ص فيً  وفى المؤاخ ه وافي  فلممو      ر الى م  ب ن ممه وا 
حين وصل مالع موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم الالى بال   الغال ر ليلالة الهجالرة   فقالد قال   
رضى هللا عمه م ي  رسو  هللا   دعمى فألدخل قبلك فال ن ب مال  حيالة نو شالىا ب مال  لالى قبلالك   

فشالقه نالم ق   م ندخل   فدخل سيدم  نبو ببر فجعالل يلالةمس بيدياله فكلمال  رنى جحالرا جال ا بنوباله 
القمه الجحر حةى فعل ذلك بنوبه نجمع   ق   فبقى جحر فوضع عقبه عليه    نم ندخل رسو  
هللا صلى هللا عليه وسلم   ق   فلم  نصبم   ق   له المبى صلى هللا عليه وسلم م " فالأين نوبالك 

نجعالل نبال   ي  نب  ببر ؟  فأخبره ب لذى صمع   فرفع المبى صلى هللا عليه وسلم يده فقال     اللهالم
 ببر معى فى درجةى يوم القي مة " فأوحى هللا ةع لى اليه م " ان هللا قد نسةج   لك " .

وقد مصم الصديق رضى هللا عمه رعيةه فك ن فيمال  ق لاله لهالم م يوصاليبم هللا لفقالربم وفال قةكم نن 
مال  نخلصالةم مه ب ن غف را    اعلموا نمبالم ليه بم  هو نهله   ونن ةسةغفروه اةةقوه   ونن ةنموا ع

عطوا ضالرائببم فالى نيال م ساللفبم   واجعلوهال  موافالل ل فرببم نطعةم   وحقكم حفوةم   ف هلل ع  وج
فيمن ب ن قبلكم نين ب موا بين نيديبم ةسةوفوا سلفبم حين فقربم وح جةكم   نم ةفبروا عب د هللا 

مسالالوا ومسالالى  ايالالن هالالم اليالالوم   نيالالن الملالالوك الالالذين بالال موا ننالال روا احرض وعمروهالال    وقالالدنمالالس   و 
ذبرهم   فهم اليوم بم شىا   فةلك بيوةهم خ ويالة بمال  ولمالوا ( وهالم فالى ولمال   القبالور   هالل 

خالوامبم ؟ قالد وردوا ا ( ونين مالن ةعرفالون مالن نصالح ببم واةحس ممهم من نحد نو ةسمع لهم رب  
سال  على م  قدموا   فحلو الشقوة نو السع دة   نن هللا ةع لى ليس بيماله وبالين نحالد مالن خلقاله م

ةب ع نمره   ونماله ال خيالر بخيالر بعالده المال ر   نو يصرب عمه سواًا اال بط عةه وا يعطيه به نخيراً 
ال شر بشر بعده الجمة   نقو  قولى هذا ونسةغفر هللا لى ولكم .  وا 

نم  قو  سيدى الشاليخ عبالد السالمم فال لبر بال لفقراا مجلبالة المعمالة   فيشالير الالى الةالدبر فالى      
مفال ا المالؤمن المال   فالى ئن بفرةم ان عذابى لشالديد ( حن اشبرةم ح يدمبم ولله ةع لى   لئن قو 

مرض ة هللا ةع لى شبر عملى لمعمة هللا الذى آة ه الم   وجعل يده العلي  الةى ةعطالى وال ةأخالذ   
 واليد العلي  خير من اليد السفلى .
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اا حالين در  علاليهم الةجال رة وبذلك الفهم جد الس دة الصح بة الكرام فى الةوسعة على الفقر      
احمالالوا  الالالوفيرة   حةالالى لالالو موالالر  فيمالال  بالالذلوا لوممالال  نمهالالم نسالالرفوا فالالى البالالذ  والعطالال ا اذا قسالال  
ى احمور بمع ييرم  فى هذا ال م ن   ولكمهم يرون نن احسالراب ال يبالون اال حالين يمفالق المال   فال

 مهمال  بال ن بنيالرًا   وقالد مف قاله فالى مرضال ةه ةعال لى فهالو شالبر هللسخ  هللا ولو ب ن قلاليم   نمال  ا
نسةمدوا هذا من قوله ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد هللا ب ا ( فحرصوا على سعة العط ا فى 
سالالبيله سالالبح مه ليبقالالى لهالالم عمالالدهم مالال  قالالدموه حمفسالالهم مالالن خيالالر   وال يفوةمالال  نمهالالم ةأسالالوا بفعالالل 

ريم المرسلة   وقالد نعطالى موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   وقد ب ن نجود ب لخير من ال
 رجم غمم  ةسد بين الجبلين فق   الرجل مبهورا م نشهد نمه م  ط ب  بمنل هذا اال مفس مبى .

ويقالالو  نبالالو هريالالرة رضالالى هللا عمالاله نن عنمالال ن بالالن عفالال ن رضالالى هللا عمالاله نشالالةرى الجمالالة مالالن      
العسالرة    رسو  هللا صاللى هللا علياله وساللم مالرةين   حالين حفالر بئالر رومالة   وحالين جهال  جاليش

بم مق بالل   وجاليش  ون قى ممه  المؤممسوبئر رومة حفره  سيدم  عنم ن واوقفه  هلل ةع لى يسة
العسرة هو جيش غ وة ةبوك   وقد دع  له موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ق ئًم م اللهالم 

نماله بال ن ال ةمس لعنم ن   م  على عنم ن م  عمل بعد هذا   وقد ننر عن ساليدم  عنمال ن بالذلك 
 يطعم الم س طع م احم رة ويدخل بيةه فيأكل الخل وال ي  .

ن هللا  صلى هللا علياله وساللم " يال  علالى اوعن عم ر بن ي سر رضى هللا عمه ق   رسو  هللا     
ةع لى قد  يمك ب يمة لم ة ين العب د ب يمة نح  الى هللا ةع لى ممه    هى  يمة احبرار عمد االله 

ممالك شاليئً    ووهال  لالك الالدمي  فى الدمي  فجعلك ال ةر ن من الدمي  شيئً  وال ة رن ع  وجل   ال هد 
حبالم اإلمال م  م مالً  " . ولالذلك جال ا فالىةب عالً  ويرضالون بالك اعلك ةرضى بهالم اح  المس كين م فج

شالة ا الالى الجمالالة سالم عالن الشالالهوا    ومالن نشالفق مالالن المال ر رجالع عالالن بالرم هللا وجهاله م مالالن ا
رةقال  المالو  سال رع الالى الخيالرا    الدمي  ةهال ون ب لمصاليب     ومالن ا ىالمحرم     ومن  هد ف

مي  ف ن اليوم عمل وال برم هللا وجهه نيضً  م بوموا من نبم ا اآلخرة وال ةكوموا من نبم ا الد وق  
ًا حسالال   وال عمالالل . بمالال  قالال   بالالرم هللا وجهالاله م هلالالك خالال ان احمالالوا  وهالالم نحيالال ا   حسالال     وغالالد

 ى الدهر نعي مهم مفقودة   ونمن لهم فى القلو  موجوده .والعلم ا ب قون م  بق
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وةحدث السيدة سعدى بم  عوب امرنة سيدم  طلحة بن عبيالد هللا رضالى هللا عماله فةقالو  م      
لقد ةصدا طلحة بم ئة نلف درهم   نم حبسه عن الرواخ الى المسجد نن جمع  له بين طرفالى 

ب ع نرضً  بسبعم ئة نلالف   فبال   ذلالك المال   عمالده نوبه . وحدنوا عمه بذلك نمه رضى هللا عمه 
 ليلة فب   نرق  من مخ لفة الم     حةى نصبم ففرقه .

وحدنوا عن سيدم  ال بير بن العوام رضالى هللا عماله فقال لوا نماله بال ن لاله نلالف مملالوك يالؤدون      
نيضً  نماله يقوم الى مم له وليس معه شىا . وحدنوا عمه  يه الخراج   ب ن يقسمه بل ليلة نمال

قةراض   بل ب ن يأةيه الرجل بم له وفى ذمةه دين ببير م ولم ةكن عن امع وفرة م له نسةشهد 
 فيسةودعه ني ه   فيقو  ال بير ولكمه سلف   ف مى اخشى عليه الضيعة .

 بير يوصى بديماله ويحدث عمه ابمه عبد هللا بن ال بير فيقو  م لم  ب ن يوم الجمل جعل ال     
ن عج   عن شىا ف سةعن عليه بموالى   ق   فوهللا مال  دريال  مال  نراد حةالى   بمى اويقو  م ي

قل  م ي  نب  من مالوالك ؟ فقال   م هللا . قال   عبالد هللا مال  وقعال  فالى برباله مالن ديماله اال قلال  يال  
 مولى ال بير نقض ديمه فيقضيه   فحسب  م  عليه فوجدةه نلفى نلف فقضيةه .

 ل رضى هللا عمه فقد مرض فع ده موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا نم  سيدم  سعد بن نبى وق     
بمة واحدة فق   م ي  رسو  هللا نوصى بم لى بله ؟ قال   م " اال ا يومئذله عليه وسلم   ولم يبن 

 ال   النلث والنلث بنير " .
بالالن عالوب فقالد حالدث عماله نبالالو معاليم بسالمده نن موالمال  رسالالو  هللا  ونمال  ساليدم  عبالد الالرحمن     
مالك مالن احغميال ا   ولالن ةالدخل الجمالة اال  حفالً    ليه وسلم ق   له م " ي  ابن عوب اهللا ع صلى

قرض هللا ع  وجل يطلق لك قدميك " ق   ابن عوب م وم  الذى نقرض هللا قال   م " ةةبالرن ممال   ف
نمسي  فيه " ق   م من بله نجمع ي  رسو  هللا ؟ ق   م " معم " فخرج ابن عوب وهو يهم بذلك 

يف   وليطعم المسبين   وليع  السال ئل   فال ذا بريل فق   م مر ابن عوب فليضف الضأة ه ج  ف
 فعل ذلك ب م  بف رة لم  هو فيه .

 وحدث نبو معيم بسمده عن سيدم  عبد هللا بن عمر بن الخط   نمه        
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لواحالد ب ن ال يعجبه شىا من م له اال خرج ممه هلل ع  وجل م وب ن ربم  ةصدا فى المجلس ا
بنمنين نلفً    وقد نعطى فى مواله م فع عشالرة آالب ديمال ر ال قال   فهالم مال  هالو خيالر مالن ذلالك ؟ 
هو لوجاله هللا ةعال لى . وقالد جال اه يومالً  عشالرة آالب درهالم فجال ا الالى السالوا يريالد علفالً  لراحلةاله 
بدرهم مسيئة   فق   من عالرب نماله فالرا عشالرة اآلالب حةالى لالم يبالق معاله مال  يشالةرى باله علالف 

لةالاله م يالال  معشالالر الةجالال ر مالال  ةصالالمعون ب لالالدمي  وابالالن عمالالر نةةالاله الب رحالالة عشالالرة آالب درهالالم   راح
 فأصبم اليوم يطل  لراحلةه علفً  بدرهم مسيئة .

بن عمالر نشالةهى عمبالً  وهالو مالريض   ن اواله م فع رضى هللا عمه فيقو  م اويحدث عمه م     
ج اه س ئل فق م على البال   فسالأ    شةري  له عمقودًا بدرهم   فجئ  به فوضعةه فى يده م فف 

فق   ابن عمر م ادفعه اليه   فوضعةه فى يده   فع د السال ئل   فقال   ابالن عمالر م ندفعاله الياله   
قل  م ذقه   بل ممه (   ق   م ال ندفعه اليه م فدفعةه م فم   ا  يعود الس ئل ويأمر بدفعه الياله 

شةريةه ممه بالدرهم م فجئال  باله الياله حى م ف لنة نو الرابعة ال ويحك ةسةحةى قل  للس ئل فى الن 
 فأكله .
نم  قو  سيدى الشيخ عبد السمم م وحسبك هللا ومن نةبعك من المؤممين   ف مه يقوى به      

نقالالة ةلميالالذه بربالاله سالالبح مه   بالال لربون اليالاله واحعةمالال د عليالاله فالالى نمالالوره بلهالال    نمالال  المالالؤممين 
ويعالين بهالم عبالده فالى البالر والةقالوى م حن المالرا  المؤا رون فهم نسب   هللا م يشد بهم اح ر م

 ضعيف بمفسه قوى بأخوامه   ويد هللا مع الجم عة .
وحين نلقالوا ساليدم  ابالراهيم الخليالل علياله الصالمة والسالمم بال لممجميق فالى المال ر قال   معةمالدا      

نلك ح جالة   ابراهيم على حفا ربه ورع يةه م حسبى هللا   فج اه جبريل عليه السمم   فق   م ي
ليك فم   ونم  لربالى فحال لى يغمالى عالن سالؤالى   وعمدئالذ نمالر هللا ةعال لى المال ر فقال     ق   م نم  ا

 ع  وجل   ي  م ر بومى بردًا وسممً  على ابراهيم ( ولو لم يقيد هللا برده  
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  ن قال ب لسمم لقةل  ابراهيم ببردهال    وقال   العلمال ا بالذلك نن الخليالل علياله الصالمة والسالمم حالي
ليالالك فالالم   اممالال  ق لهالال  وفالال ا حعةمالال ده علالالى ربالاله وحالالده حالالين قالال   م لجبريالالل عليالاله السالالمم م نمالال  ا

بالراهيم الالذى وفالى ( فقالد وفالى بفعلاله فصالدا  حسبى هللا   وهذا هو م  يفسر به قولاله ةعال لى   وا 
 بفعله م  ق له بلس مه حين ق   م حسبى هللا .

لالك رضالى هللا عماله م حسالبم  هللا ومعالم الوبيالل   وقد ب ن مقش الخ ةم الذى يلبسه اإلم م م      
فسألوه فى سب  نخةي ره ذلك القو    فأج بهم م حن بعده  فى بة   هللا ةع لى   ف مقلبوا بمعمالة 

 من هللا وفضل لم يمسسهم سوا واةبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عويم ( .  
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 الذاكرون والمحبون 
   
ف ا   والح  رض ا   والقبالو  مبفالو  بحال  الرسالو  صاللى هللا " ذبر هللا به ا   والةوحيد ص   

عليالاله وسالاللم   نمالالدم  هللا لمالالدده   وهالالو سالالبح مه المعطالالى   وقالالد نعطالالى القسالالمة للمبالالى صالاللى هللا 
 عليه وسلم " .

جالال ا  هالالذه الكلمالال   فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  شالاليخى وسالاليدى عبالالد السالالمم الحلالالوامى مالالور هللا      
مب رك الصديق السيد ج س لم جمعه  اده هللا فضالًم وبربالة   وقالد ضريحه   الى ةلميذه الص لم ال

بدن الشيخ بةوجياله ةلميالذه الالى ذبالر هللا ووصالفه بأماله بهال ا   وذبالر هللا فالى عموماله معمال ه نداا 
حقه سبح مه فيم  نمر به نو مهى عماله   وفالى خصوصاله معمال ه عالدم الغفلالة عماله   فالى ليالل نو 

 مه ر   ال فى السر وال فى الجهر .
ر نو ف سالق يمبالره وال وذاكر هللا مالؤمن ةقالى ال يغفالل عماله وال يمسال ه   والغ فالل عالن هللا بال ف     

م ذلك من المق بلة الةى ورد  فى قوله ةع لى فالى سالورة الحشالر م " يال  نيهال  الالذين يذبره   ومفه
ةكومالالوا ن هللا خبيالالر بمالال  ةعملالالون * وال مفالالس مالال  قالالدم  لغالالد واةقالالوا هللا اآممالالوا اةقالالوا هللا ولةموالالر 

ب لالالذين مسالالوا هللا فأمسالال هم نمفسالالهم نولئالالك هالالم الف سالالقون * ال يسالالةوى نصالالح   المالال ر ونصالالح   
هم الف ئ ون " وبذلك من قوله ةع لى فى سورة السجدة م " نفمن ب ن ب ن نصح   الجمة الجمة 

ال مؤممً  بمن ب ن ف سقً  ال يسةوون * نم  الذين آمموا وعملوا الص لح   فلهم جم   المالأوى مال  
بم  بال موا يعملالون * ونمال  الالذين فسالقوا فمالأواهم المال ر بلمال  نرادوا نن يخرجالوا ممهال  نعيالدوا فيهال  

 وقيل لهم ذوقوا عذا  الم ر الذى بمةم به ةكذبون " .
والسالال دة الصالالوفية حالالين يةكلمالالون عالالن الالالذبر ف ممالال  يقصالالدون بالاله ذبالالر الخالالوال المالالراعين      

نالم يالذبره نم يالذبره ب لقلال  مريد الس لك فيذبر هللا ب للس ن نمف سهم مع هللا   والذى يةدرج فيه ال
هللا مال  ذبالر  ب للسال ن اممال  هالو ذبالر حسالم     ونن ذبالر هللالروخ نم يذبره ب لسر وهم يقولون اب 

ب لقل  فهو ذبر درج     وذبر هللا بال لروخ فهالو امالةما القلال  بمحبالة هللا   وال يحصالر نواباله   
 طلع عليه ملك نم  ذبر السر فهو الذى ال ي
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 فيبةبه وال شيط ن فيفسده   وهو ذبر الس بقين المقربين   والخوال المةحققين . 
وذبر هللا عمدهم يبون بأسم ئه الحسمى   فيردد المريد لس مه اإلسم الذى يأمره به شاليخه      

العون     فيمطقه بلس مه   ويراعى معم ه فى قلبه مسةحضرًا عومة هللا سبح مه   مسةمدًا ممه 
وبأمه فى حضرة رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حمه ب   العبال د الالى هللا ةعال لى   وبالأن شاليخه 
مع الرسو  صلى هللا علياله وساللم   حماله م ئال  عماله فالى اإلرشال د الالى ط عالة هللا ةعال لى   وبالأن 
الممئبالالة ةحالالف بالاله وةنبةالاله فالالى جهالال د مفسالاله وبسالال  نمسالاله   وهللا ةعالال لى مالالع الجميالالع يرعالال هم 

شالدهم ويمالالدهم بعومالاله وفيضالاله   وذلالالك احسةحضالال ر يعالين الالالذاكر علالالى ةربيالال  فكالالره وقلبالاله فالالى وي
 المذبور سبح مه .

ن من خصال ئل ذبالر هللا بأسالم ئه الحسالمى   نماله غيالر موقالو  والس دة الصوفية يقولون ا     
ليل نو مهال ر اال والمالؤمن مالأمور بالذبر رباله فياله . والصالمة مالع من بوق  معين   فم  من وق  

نمه  فرض وهى نشرب العب دا  فقد ال ةجالو  فالى بعالض احوقال     وهالم يؤولالون قولاله ةعال لى " 
الذين يذبرون هللا قي مً  وقعودًا وعلالى جمالوبهم " فيقولالون فالى ذوقهالم العال لى ومشالربهم الصال فى 
نى قي مً  بحق الذبر   وقعودًا عالن الالدعوى فياله   ومالن ذلالك ةالرى نمهالم موالروا فالى ةالأويلهم الالى  

احلفالال و ولالالم يقفالوا عمالالد وواهرهالال  وفهمالالوا مالن خف يالال  الخطالال   القدسالى بمالالور قلالالوبهم مالال لم  بالواطن
يفهمالاله غيالالرهم   وال عجالال  فالالى ذلالالك فقالالد سالالم هم الحالالق جالالل وعالالم   نولالالى احلبالال   ( حالالين قالال   

خةمب الليالل والمهال ر آليال   حولالى احلبال   * الالذين مه   ان فى خلق السموا  واحرض وا  سبح 
 ودًا وعلى جموبهم ( .يذبرون قي مً  وقع

وهالالم يح سالالبون السالال لكين علالالى صالالدقهم فالالى ذبالالر هللا ةعالال لى   فيقولالالون للسالال لكين م ان هللا      
ةم من مج لسة الحالق سةفدم نم  جليس من ذبرمى   فم  الذى اةع لى يقو  فى الحديث القدسى 

لحضالالور فالالى ممالال  يقصالالدون بهالالذه المح سالالبة نن يالالدربوا السالال لكين علالالى مراعالال ة اسالالبح مه   وهالالم ا
الذبر   حةى ال يذبر الس لك ربه فى غفلة وهو ش رد الل    مةفرا احهواا فالى نوديالة الالدمي    

 فيحجبه شروده عن ةلقى نموار الذبر الةى يحي  به  القل    وةسةمير به  الروخ .
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ور   وهم بذلك يقولون   حي ة الروخ ب لذبر   وحي ة الالذبر ب لالذاكر   وحيال ة الالذاكر ب لمالذب     
ويضيفون الى م  ةقدم قولهم م ان من خص ئل الذبر نن هللا جعل فى مق بلةه ذبالر هللا للالذاكر 
  ونى شرب هذا للذاكر   فأين ذبر العبد لربه من ذبر هللا لاله   ويسالةمدون فالى ذلالك الالى قولاله 

ذا ب ن المرا يفرخ اذا علم نن شخص ً  عويمالً   ةع لى فى سورة البقرة م   فأذبرومى نذبربم (   وا 
ه فى خواصه ونف ض علياله ذبره ب لخير   فكيف يبون فرحه اذا علم نن ربه احعلى سبح مه ذبر 

حس مه فأخرجه من ولمة الغفلة الى مور الذبر ومن قسوة القلال  الالى رقالة الشالعور من جوده وا  
. 

لقلال    وذبر اللس ن يوصل الى ذبر القل    حمه ةع لى نق م بحبمةه رابطة بين الجوارخ وا     
فةمةفع الجوارخ من فعل القل    ويمةفع القل  من فعل الجوارخ   ولالذلك يعلالق السال دة الصالوفية 
نهمية على ذبر اللس ن حمه مدخل الى ذبر القل    وقد قال   بعالض السال لكين لشاليخهم م محالن 

رحالة مالن مذبر هللا ةع لى وال مجد فى قلوبم  حموة فق   لهم م نحمدوا هللا ةع لى على نن  يالن ج 
 جوارحبم بط عةه . 

الس دة الصوفية الى نن يصلوا فى مه ية الشوه الى ذبر هللا ةعال لى علالى الحقيقالة  اويصبو      
وهم يشيدون بذبر هللا على الحقيقة فيقولون من ذبالر هللا ةعال لى علالى الحقيقالة مسالى فالى جمال  

 شىا . ذبره بل شىا   وحفا هللا ةع لى عليه بل شىا   وب ن له عوضً  من بل
نقو  والقرآن الكريم يشهد لهذا الذى ذهبوا اليه فى منل قوله ةع لى فى سورة آ  عمران        

أخشالوهم فال ادهم ايم مالً  وقال لوا حسالبم  هللا ومعالم الذين ق   لهم الم س ان المال س قالد جمعالوا لكالم ف
 ذو فضالالل مقلبوا بمعمالالة مالالن هللا وفضالالل لالالم يمسسالالهم سالالوا ونةبعالالوا رضالالوان هللا وهللاالوبيالالل * فالال 

عويم * امم  ذلكم الشيط ن يخوب نولي اه فم ةخ فوهم وخ فون ان بمةم مؤممين ( فدل  اآليالة 
  وال يةالالأةى منالالل هالالذا اليقالالين اال علالالى نن اليقالالين بالال هلل ةعالال لى ينبالال  القلالالو  فالالى مالالواطن الشالالدة 

وةطمالئن  ة   ويشالهد لالذلك قولاله ةعال لى فالى سالورة الرعالد   الالذين آممالواين هللا على الحقيقيلذاكر 
 قلوبهم بذبر هللا نال بذبر هللا ةطمئن القلو  ( .

 طمئم ن القلو  الذاكره امم  هو ننر من آن ر المش هدة الةى وا       
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يةميالال ون بهالال  عالالن سالالواهم م حن ذاكالالر هللا يخالالرج بمالالواالة ذبالالره سالالبح مه مالالن ميالالدان الغفلالالة الالالى 
ذا شهد ربه ب عين يقيمه نيقالن نماله ال ف عالل اال هللا فض ا المش هدة   فيشهد ربه بعين يقيمه   وا 

ذا بال ن فالى حالر  مالع    ف ذا ب ن فى شدة   علم نمه سبح مه هو القال در وحالده علالى بشالفه    وا 
ذا بالال ن فالالى معمالالة علالالم نن هللا ةعالال لى ولالالى بالالل معمالالة    احعالالداا علالالم نن المصالالر مالالن عمالالد هللا   وا 

مئن الى دوامه    بل الى  ي دةه  فيج  نن يشبر ربه فيه  ب سةعم له  فيم  يرضيه ةع لى   فيط
   وهبذا يبون مطمئمً  بربه فى عسره ويسره   وفى بمئه ورخ ئه   قل بل من عمد هللا ( .

ومن هم  ق   الس دة الصوفية م ذبر هللا ب لقل  ساليف المريالدين   باله يقال ةلون نعالدااهم        
د   فال ذا فال ع بقلباله الالى هللا ةعال لى ن الالبما اذا نوالل العباله يدفعون اآلف   الةى ةقصالدهم   وا  وب

يحيد عمه فى الح   بل م  يبرهه . وقد حدث عمد فةم ةسةر نن نب  موسالى احشالعرى رضالى هللا 
 و  هللا صلى هللا عليه وسلم يقو  م سعمه ق   م سمع  ر 

" بم من ذى طمرين ال يؤبه له لو نقسم على هللا حبالره   مالمهم البالراا بالن م لالك رضالى هللا      
مه " فق   البراا م اللهم ف مى نقسم عليك لم  ر قةمى الشاله دة ور قال  نصالح بى الفالةم   قال لوا ع

 فأسةج   هللا دع اه   فأسةشهد البراا وفةم هللا على المسلمين . 
 ويعلمم  سيدم  نبو ببر الصديق درسً  قيمً  فى اليقين ب هلل ةع لى فيقو  رضى هللا عمه م      
ن بةالال   هللا عالال  وجالالل اشالالةغل  بهالال  عمالال  سالالواه  انالالمث آيالال   مالالن       حالالداه  قولالاله ةعالال لى   وا 

ن يالردك بخيالر فالم راد لفضالله ( فعلمال  نماله ان نرادمالى  يمسك هللا بضر فالم ب شالف لاله اال هالو وا 
ن نرادمالى بشالر لالم يقالدر نحالد نن يصالرفه عمالى غيالره  بخير لم يقدر نحد نن يممعه عمى غيالره   وا 

ى نذبالالربم ( فأشالالةغل  بالالذبره ةعالال لى عالالن بالالل مالالذبور سالالوى هللا   والن ميالاله قولالاله ةعالال لى   فالالأذبروم
والن لة قوله ةع لى   وم  من دابة فى احرض اال علالى هللا ر قهال  ( فالوهللا مال  نهممالى ر قالى ممالذ 
قرن  هذه اآلية   بمعمى نمه لم يقلق على ر قه بل نطمأن عليه ب هلل الذى بفله لاله   فأخالذ فالى 

 على هللا الذى ةكفل ب حر اا .نسب   الةكس  مع حسن الةوبل 
وقد مدخ هللا ةع لى نهل الصفة رضوان هللا عليهم   ونوصى بهم ساليد المرساللين صاللى هللا      

 عليه وسلم فق   ةع لى فى سورة الكهف 
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  ونصبر مفسك مع الذين يدعون ربهم ب لغداة والعشى يريدون وجهه وال ةعد عيم ك عمهم ةريد 
ال ةطع من نغفلم  قلبه عن ذبرمال  ونةبالع هالواه وبال ن نمالره فرطالً  ( وفالى اآليالة  يمة الحي ة الدمي  و 

مهى عن ط عة نهل الغفلة ممن غلبهم هالوى مفوسالهم   حن بصاليرةهم مطموسالة ال ةالرى الحالق 
 حقً  وال الب طل ب طم   حن هوى المفوس يعمى عن الحق ويصم والعي ذ ب هلل .

ةعال لى يالر ا حالموة ذبالره سالبح مه فال ن فالرخ المالؤمن بهال  ويقو  الس دة الصوفية م ان هللا      
ن قصر فى شالبر هللا نجالرى هللا الالذبر علالى لسال مه وساللبه و  شبر هللا ةع لى آمسه ربه بقربه   وا 

حموةه . وهم بذلك يقولون م الغال فلون يعيشالون فالى حلالم هللا   والالذاكرون يعيشالون فالى رحمالة 
صال دقون يعيشالون فالى قالر  هللا   والقالر  همال  لاليس هللا   والع رفون يعيشون فى لطف هللا   وال

ن   فقالد قال لوا اسةئم س ب لمذبور جل جملاله قر  معرفة ومش هدة ويقين وا  قر  مس فة بل هو 
 الذبر طع م الع رفين فم ةسةغمى نرواحهم عمه   وال ةحي  اال به وله . 

ونمالال مهم فالالى القالالرن وقالالد رنى المالال س سالالبحة فالالى يالالد اإلمالال م الجميالالد   وبالال ن سالاليد الصالالوفية      
الن لث الهجرى   فق لوا له م نم  مع شالرفك ةأخالذ بيالدك سالبحة   فقال   م طريالق باله وصالل  الالى 
ربالالى ال نف رقالاله . ويعةبالالر السالال دة الصالالوفية نن الغفلالالة عالالن ذبالالر هللا مالالوم نقيالالل   ويالالرون نن نقالالل 

مالن الغفلالة   الغفلة يوقع الغ فل فى الشهوة   ومن حبمهم فى هذا الشأن قولهم م ال مالوم ننقالل 
وال را نملالالك مالالن الشالالهوة   ولالالوال نقالالل الغفلالالة عليالالك لمالال  وفالالر  بالالك الشالالهوة   وقالالد قالال   سالاليدم  
يوسف الصديق عليه السالمم حالين دعةاله امالرنة الع يال  الالى الف حشالة م   ر  السالجن نحال  الالى 

ال ةصرب عمى بيدهن نصال  الاليهن ونكالن مالن الجال هلين فأسالةج   لاله رباله  مم  يدعوممى اليه وا 
دةه لرباله ودواماله علالى مه هو السميع العليم ( ومال  ذلالك اال مالن قالوة مشال هعمه بيدهن افصرب 

سةج   هللا له وصرب عمه بيد المس ا وجعل له من محمالة السالجن ممحالة   فخالرج ذبره   وقد ا
من السجن ح كمً  بعد نن ب ن محبومً    وآمرا بعد نن ب ن مأمورًا   ولم ةكن له نممية عمد رباله 

ه علالالى ملالالة اإلسالالمم ويلحقالاله ب لصالال لحين مالالن احمبيالال ا والمرسالاللين فقالالد قالال   عليالاله اال نن يقبضالال
السمم   ر  قد آةيةمالى مالن الملالك وعلمةمالى مالن ةأويالل احح ديالث فال طر السالموا  واحرض نمال  

 وليى فى الدمي  واآلخرة ةوفمى مسلمً  ونلحقمى ب لص لحين ( .   
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مةلالالا القلالال  مالالن محبالالة هللا ةعالال لى   فيةجمالال  كين فالالى مالالدارج الالالذبر حةالالى يل وهالالم يةالالدرجون ب لسالال
الس لك المعصية   وةكون نوق ةه فى ط عة  ربه فى سره نو جهره   وفى ليله نو مهال ره   وعمالد 

  ومن حبمهم فى هذا المق م قولهم م مف و  الدمي  ةقطع ب القدام  و  الى اآلخرة ذلك يقطع المف
المعو  عمدهم على ذبر القل  فى الةقر  الالى ومف و  اآلخرة ةقطع ب لقلو    من ذلك ةرى ان 

هللا وبس  رض ه ويحبى لم  سيدى االم م سهل بن عبد هللا الةسةرى بيف ةدرج به فى ذبالر هللا 
 ةع لى خ له الص لم سيدى محمد بن سوار فيقو  م

 ق   لى خ لى يوم  م نال ةذبر هللا الذى خلقك ؟
 فقل  م بيف نذبره ؟

( نالمث مالرا  مالن غيالر نن ةحالرك باله  نى عمالد المالوم ةقبلك فالى ني بالك  ق   لى م قل بقلبك عمد 
 لس مك م هللا معى   هللا م ور الى   هللا ش هد على .
 فقل  ذلك نمنة ني م   نم نعلمةه به   فق   لى م 

بالل ليلالة احالدى عشالرة مالرة   فى قل فى بل ليلة سبع مرا    فقل  ذلك نم نعلمةه   فق   م قل 
 ع من قلبى له حموة .فقل  ذلك   فوق

فلم  ب ن بعد سمة ق   لى خ لى م احفا م  علمةك ودم عليه الى نن ةدخل القبالر   ف ماله يمفعالك 
 فى الدمي  واآلخره .

 فلم ن   على ذلك سمين   فوجد  له  حموة فى سرى .
يال ك م ي  سهل   من ب ن هللا معه   وهو م ور اليه وش هده   نيعصيه ؟ ايوم  نم ق   لى خ لى 

 عصية .موال
ولعل الس دة القراا فهموا م  ةقدم لم ذا ق   سيدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى لةلميالذه م ذبالر 

 هللا به ا   فليس نبهى من مؤمن ذبر هللا فذبره هللا وج د عليه برض ه ..
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ة ونم  قو  سيدى الشاليخ م والةوحيالد صالف ا   ف ماله نراد نن يمباله ةلميالذه الالى نن السال دة الصالوفي
و  صحيحه فى الةوحيالد   فكال ن ةوحيالدهم صال في    افالردوا فياله القلال  نصبموا قواعد نمرهم على 

والق لالال  هلل ةعالال لى وحالالده   وهالال  هالالو ذا االمالال م القشالاليرى رضالالى هللا عمالاله يالالةكلم عالالمهم فالالى رسالال لةه 
 م القيمة فيقو  فى هذا المق م

رهم علالالى نصالالو  صالالحيحة فالالى وا   رحمبالالم هللا   ان شالاليوخ هالالذه الط ئفالالة قالالد بمالالوا قواعالالد نمالالاعلمالال
البالالدع   ودامالالوا بمالال  وجالالدوا عليالاله السالاللف ونهالالل السالالمة مالالن  عالالنالةوحيالالد   صالال موا بهالال  عق ئالالدهم 

موجود مالن حق القدم   وةحققوا بم  هو مع  ةوحيد ليس فيه ةمنيل وال ةعطيل   وعرفوا م  هو 
الط ئفالالة الجميالالد  لالالم يبالالن (   ولالالذلك قالال   سالاليد هالالذه ننى الحالال دث الالالذى نوجالالده هللا بعالالد ن العالالدم  

 رحمه هللا م الةوحيد افراد القدم من الحدث   بم  ق   م 
ان نو  مالال  يحةالال ج اليالاله العبالالد مالالن عقالالد الحبمالالة معرفالالة المصالالموع صالال معه والمحالالدث بيالالف بالال ن 
احدانالاله   فيعالالرب صالالفة الخالال لق مالالن المخلالالوا   وصالالفة القالالديم مالالن المحالالدث ويالالذ  لدعوةالاله   

 ب م لكه لم يعةرب ب لملك لمن اسةوجبه .ويعةرب بوجو  ط عةه   ف ن من لم يعر 
ويقو  الس دة الصالوفية ان صالف ا العبال دا  ال يمال   اال بصالف ا الةوحيالد ويقالو  االمال م الجميالد م 

نماله الواحالد و الةوحيد علمك واقالرارك بالأن هللا فالرد فالى ن ليةاله ال نال مى معاله   والشالا يفعالل فعلاله   
واحشالب ه   بالم ةشالبيه وال ةكييالف وال ةصالوير وال  الذى لم يلد ولم يولد   بمفالى االضالداد واالمالداد

 ةمنيل   ليس بمنله شا وهو السميع البصير ( .
 ويقو  االم م عمرو بن عنم ن المبى رضى هللا عمه م 

بل مال  ةوهماله قلبالك   نو سالمم فالى مجال رى فكالرك   نو خطالر فالى مع رضال   قلبالك مالن حسالن نو 
ن ذلالك و شخل نو خي   ف هلل ةع لى بعيد مالبه ا نو نمس نو جم   نو ضي ا نو شبم نو مور ن

  لالم يلالد ةعال لى   نال ةسمع الى قو  هللا ةع لى   ليس بمنله شا وهو السميع البصير ( وقوله 
 ولم يولد ولم يبن له بفوا نحد ( .

وقد رنى االمال م ساليدى جعفالر الصال دا جالده رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم فالى مم ماله فسالأله 
الةوحيد   فعلمه ق عدة رائعالة مخةصالرة   فقال   لاله صاللوا  هللا وسالممه عن حقيقة سيدى جعفر 

 عليه وعلى آله وصحبه م
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 . ب ذلك (  بل م  خطر بب لك فهو ه لك وهللا بخم
ومالال  نعومالاله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم مالالن معلالالم   فليحالالرل بالالل قالال رث علالالى هالالذه الق عالالدة الن بةالالة 

 ويعلمه  لغيره .
كمم فى قض ا هللا وقدره   فيقو  فالى دا بذلك نن مبف عن الالص ويعلمم  سيدى االم م جعفر 

مال  شاليئ  . وبيماله لمال    واراد بمال  شاليئ  وطالواه ضى هللا عماله ان هللا ةعال لى نراد مروعة من بي مه ر 
 عمال    نراد ممال  الط عالة والكالف عالن المعصالية   ونراد بمال  مال  قضال ه عليمال  وقالدره   فالم يجالالو  ان

 م  .اده ممشةغل بم  نراده بم  عم  نر 
وقد مهى الشالرع الحميالف عالن الجالد  فالى القضال ا والقالدر   فقالد روى نبالو هريالرة رضالى هللا عماله 

 فق   م 
خرج عليم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ومحن مةم  ع فى القدر   فغضال  حةالى احمالر وجهاله 

 نم ق   م
حمالر   عوا فالى هالذا ام   نم بهذا نرسل  اليبم   اممال  هلالك مالن بال ن قلالببم حالين ةمال     نبهذا نمرة

 . ع م  عليبم نال ةم  عوا (
هللا وجهه عن القدر   فق   االمال م للرجالل م طريالق    رجل االم م على بن نبى ط ل  برموقد سأ

دقيالالق ال ةمالالش فيالاله   فقالال   م يالال  نميالالر المالالؤممين   نخبرمالالى عالالن القالالدر   فقالال   م بحالالر عميالالق ال 
القدر   فق   م سر خفى ال مفشيه   فق   م  ةخض فيه   فق   م ي نمير المؤممين   نخبرمى عن

ي نمير المؤممين   نخبرمى عن القدر   فق   مان هللا ةع لى خلقك بم  ش ا نو بم  شئ  ؟ فقال   
م بم  ش ا   فق   ان هللا يبعنك يوم القي مه بم  شئ   نو بم  ش ا ؟ قال   م بمال  شال ا   قال   م 

مالالع مشالاليئة  نو دون مشالاليئة هللا ؟نمالال  ان قلالال  هللا نو فالالوا مشالاليئة هللامالالع مشالاليئة  الالالك مشالاليئة
ه اسالةغمي  عالن مشاليئةه   وان قلال  فالوا مشاليئةه ةادعي  الشالربة معاله   وان قلال  دون مشاليئ

 ب م  مشيئةك غ لبة على مشيئةه .
  بح  الرسو    ف مه يبالين لةلميذه من ان القبو  مبفوعبد السمم نم  م  يقوله سيدى الشيخ 
هللا عال   دم  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم   فهالى بال   القبالو  عمالال له انر محبة المؤمن لمو 

وجل   ذلك بأن محبةه صلى هللا عليه وسلم عممة على محبالة هللا ةعال لى حماله صاللى هللا علياله 
 وسلم
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ذمه   ف هةديم  علالى يدياله الالى هللا سالبح مه   بمال  نماله صاللى هللا علياله هو الذى دع م  الى هللا ب 
م   اليه من ربه    وفصل لم  م  نجملاله بةال   هللا عال  وجالل   وبالين لمال  حملاله وسلم بلغم  م  ن

هللا ط عةاله فالى ذلالك بلاله فقال   جالل والاله ونفع لاله ونحوالاله   ونل ممال    وب ن ام م احمة بأق هوحرام
شأمه   وم  آة كم الرسو  فخذوه وم  مه كم عمه ف مةهوا (  وبين لم  سبح مه ان ط عة الرسالو  

مالن يطيالع الرسالو  فقالد نطال ع هللا (    فقال   عال  وجالل   ليه وسلم امم  هى ط عة هللصلى هللا ع
ةهةالالدوا ( وحالالذرم  لم هالالو سالالبيل االهةالالداا   وان ةطيعالالوه بمالال  بالالين نن ط عةالاله صالاللى هللا عليالاله وسالال
ن نمالره نن ةصاليبهم   ةعال لى   فليحالذر الالذين يخال لفون عالسبح مه من مخ لفةه ةحذيرا شديدا فق 

  العويم فق   جالل جملاله   ومالن   نليم ( بم  نمه ةع لى علمم  طريق الفو فةمة نو يصيبهم عذا
 ع هللا ورسوله فقد ف   فو ا عويم  ( .يط

ويقالالو  السالال دة الصالالوفية ان نصالالو  الالالدين هالالى انبالال    صالالدا االفةقالال ر الالالى هللا ةعالال لى   وحسالالن 
م الوفال ا بال لعهود    االقةداا برسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   بمال  قال لوا ان فالروع الالدين نربعاله

 وحفا الحدود   والرض  ب لموجود   والصبر على المفقود .
هو عممة محبةاله الن المحبالة ةالدعو المحال  الالى الةقليالد  بعة الرسو  صلى هللا عليه وسلم ومة

والةأسالالى اعةالال ارا مالالن المحالال  بحبيبالاله واعج بالال  بالاله وةقالالديرا لفضالالله   ال بالالل ان مة بعةالاله صالاللى هللا 
على محبة المؤمن لربه سبح مه   المه ةع لى يقالو    قالل ان بمالةم ةحبالون هللا عليه وسلم دليل 

ى هللا عليه وسلم ةؤدى ف ةبعومى يحبببم هللا ويغفر لكم ذموببم وهللا غفور رحيم ( فمة بعةه صل
هللا عبده ويغفر له ذمبه ويقبله فى جمبه   ومن ذلك يةبالين قالو  ساليدى الشاليخ م  الى نن يح 

 بح  الرسو  صلى هللا عليه وسلم .والقبو  مبفو  
عالن نمالس رضالى هللا عماله نن نعرابيال  قال   لرسالو  هللا صاللى هللا علياله وقد روى البخال رى ومساللم 

م مةى الس عة ؟ فق   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم م م  نعالدد  لهال  ؟ قال   م حال  هللا وسلم 
قال   نمالس م فمال  فرحمال  بشالا ن نحبب  م وفى رواية للبخ رى ومساللم مورسوله   ق   م نم  مع 

 فرحم  بقو  المبى صلى هللا عليه وسلم م نم  مع من نحبب   
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 فأم  نح  المبى صلى هللا عليه وسلم ونب  ببر وعمر ونرجو نن نكون معهم بحبى اي هم .
ونخيرا يسأ  سيدى الشيخ ربه ان يمده بمالدد المبالى صاللى هللا علياله وساللم   ويرشالد ةلميالذه الالى 

ممالال  هالالو مالالن هللا سالالبح مه ويأةيمالال  علالالى يالالد حبيبالاله ومصالالطف ه   الالالذى نرسالالله رحمالالة  ا انن العطالال
للع لمين   وجعله ق سم  لعط ا هللا بين العب د   بم  ش ا سالبح مه نن يبالون   بمال  جعلاله ه ديال  
الى االيم ن  لمن ش ا هللا لهم االيم ن   داال بذلك على ان عط اه سبح مه يجرى بأسب به وفق 

واالسب   خلقه   والقض ا سلط مه   وال معطى لم  ممع   وال م مع لمال  اعطالى  م  قضى وقدر  
لال    واةبالع هالواه بغيالر علالم مالن  اعةراض عليه اال من جهالو  خلال  فغ  وم  مبن فيه رسوله ال

مم  مةكلم فى معالرض االسالب   الةالى اق مهال  سالبح مه وةعال لى    ف ن ةكلمم  فى مدد الرسو  ف هللا
العط ا من هللا يأةيم  على يد رسالوله   الالذى نق ماله فيمال  وجعلاله حجاله لمال   بحبمةه   وشهدم  ان

نو عليم    فسمعم  بمم هللا ممه واخذم ه عمه   فك ن صلى هللا عليه وساللم الواسالطة هلل   ولالوال 
الواسطة لذه  بم  قيل الموسوه   فصلوا  هللا وسممه عليه م  معممال  بشالرعه الحميالف   ومال  

ةاله صاللى ج الممير   ومال  نكرممال  هللا ببربده الشريف   وم  غمرةم  نمواره وهو السراواالم  هللا بمد
صلى هللا عليه وسلم ورحمةه   فهالو الق ئالل سالبح مه  يه وسلم ورنفةه   وم  رحمم  بعطفههللا عل
وسلم   لقد ج ابم رسالو  مالن نمفسالبم ع يال  علياله  ف رنفةه ورحمةه بم  صلى هللا عليهفى وص

عليبم بال لمؤممين راوب رحاليم . فال ن ةولالوا فقالل حسالبى هللا ال الاله االهالو علياله م  عمةم حريل 
 ةوبل  وهو ر  العرش العويم ( .

ولقد دخل االم م نبالو ببالر الشاللبى علالى رجالل صال لم فقبلاله ذلالك الصال لم بالين عيمياله وقال   هبالذا 
 ذا اسالةحق رني  رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم فالى الممال م يقبلاله   فقلال  لاله يال  رسالو  هللا بمال

الشالبلى ممالك ذلالك   فقالال   اماله يقالرن عقال  بالالل صالمة اآليةالين االخيالرةين مالالن سالورة الةوبالة  وهمالال  
 ة ن فى الفقرة الس بقة ( نم يصلى على نمنه مرا  .داالية ن الوار 

ويخ ط  الع رب الع لم سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الخليجى   والد شيخى وسيدى عبد السالمم 
 صلى هللا عليه وسلم فيقو  فى احدى قص ئده م ( موالم  رسو  هللا
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 ب هلل صل حبل الرج ا ةفضم
 

 يف جودك ي  ام م نولى الكرمام  ض                    
 

 جد للضعيف بمبةغ ه ف مه 
  

 ملة م  رح بك   سوى   للضعيف م                     
 

 جدلى ف ن خ ائن الرحمن فى 
 

 قسم   ونم  نكرم من ين اليم   يدك                  
 

اللهم اجعلم  نهم لشرب االمةس   اليه   واجعلم  يوم القي مه من المحمالولين علياله   يالوم ةفال ع 
نقالة برباله   وةالوبم علياله م نمال  لهال  ان  لبين شف عةه العومى م فيقالو  فالى الخمئق بين يديه ط

  فيم دياله رباله م يال  محمالد ارفالع ش ا هللا   نم يسجد هلل ةعال لى   وينمالى علالى رباله بمال  يفالةم هللا 
رنسالالك واشالالفع ةشالالفع   وسالالل ةعالال    وقالالل يسالالمع لالالك فيرفالالع رنسالاله ويشالالفع الهالالل الموقالالف فالالى 
االمصراب   فيقو  م ي  ر  مر بعب دك الى الحس   فقد اشةد الكر    فيج   الى ذلك    وهالذا 

سالى نن يبعنالك ربالك هو المق م المحمود الوارد فى قوله ةع لى   ومن الليل فةهجد به م فله لك ع
 مق م  محمودا ( .



 86 

 آ  البي  وورانة
 االخما المبوية

 
  ونم  موصوب بم  وصف المبى صاللى هللا علياله وساللم بأماله صال فى الالروخ   صال فى المالور    

ص فى القبضه   ص فى القل    ص فى الذا    ص فى الةوحيد   صال فى العمالل   صال فى الوقال  
 . ب لصف ا وصف ا الصف ا والوف ا ( فهو مبعوث دائم   السةغراقة فى جم   ربه ومعمه   

  اذا ةشالالبه  بالال لمبى صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فأمالال  جالالدير بالالذلك الصالالف ا حمالالك بعمصالالرك ونرومةالالك 
  .وسلم   ومن ةشبه بأصله فم  ولم (ةمةمى الى بمى ال هراا بم  رسو  هللا صلى هللا عليه 

رضالى هللا عماله الالى ةلميالذه الصالديق الصال لم   بة  سيدى الشيخ عبالد السالمم الحلالوامى ذلك مم
لالى المالؤمن بمبال رم   وهالى ةريمال  بيالف يةح نالراههللا  طيال الساليد ج سال لم جمعالة المرحالوم المب رك 

سى فى نقواله ونفع له ونحواله بموالم  رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم   الالذى احخما حين يةأ
 مه نخلد وصف فى سر ونخفى   فقد وصفه سبحبلغ الغ ية فى المب رم بشه دة هللا الذى يعلم ال

    نمال  فالى الةفصاليل فيةعالرض القالرآن لعلالى خلالق عواليم ( وهالذا فالى االجمال  مالكقوله الكالريم   وا  
الكريم لمواحى الخلق العويم فى مواضع شةى   فمنم يصف ر  العال ة رسالوله احمالين فالى رنفةاله 

نمفسالالبم ع يالال  عليالاله مالال  عمالالةم ورحمةالاله بالال لمؤممين فيقالالو  جالالل جملالاله   لقالالد جالال ابم رسالالو  مالالن 
حريل عليه ب لمؤممين رؤوب رحيم ( ويصفه فى لين الج م  والسالم حة فيقالو    فبمال  رحمالة 
من هللا لم  لهم ولو بم  فو  غليا القل  المفضوا من حولك ( ويصفه سبح مه مرة نخرى فالى 

رآن المجيالالد ةممالى الخيالالر للمالال س حرصال  علالالى اسالالع دهم ب اليمال ن ونسالالفه الشالالديد علالى بفالالرهم بالال لق
وهبالذا مالرى بهالذا الحالديث نسالف  (  خع مفسك على آن رهم ان لم يؤممالوافيقو  سبح مه   فلعلك ب 

 ع مة وب لمؤممين خ صالة .ة المنلى فى ج م  صلةه ب لم س يصورة احخما المبو
نم  فى ج م  صلةه ب هلل ةع لى فقد ق م الليل صاللى هللا علياله وساللم حةالى ةورمال  قالدم ه   فقال   

بريل نبق على مفسك ف ن له  عليك حق    ونم   هللا علياله قولاله ةعال لى    طالالاله . مال  نم لمال  له ج
عليك القرآن لةشفى ( وفالى ةوجهاله صاللى هللا علياله وساللم لرباله وربوماله الياله فيمال  يريالد   يقالو  

 الحق جم وعم 
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رام (   قد مرى ةقل  وجهالك فالى السالم ا فلموليمالك قبلالة ةرضال ه  فالو  وجهالك شالطر المسالجد الحال
وبالال ن صالاللى هللا عليالاله وسالاللم يالالود لالالو يحولالاله هللا الالالى المسالالجد الحالالرام بالالدال مالالن الصالالمة الالالى بيالال  

لةالى قصالد بهال  ةالأليف المقدس   وبن يةطلع الى ربه ويحسالن وماله باله فالى ةحقيالق ةلالك الرغبالة ا
خليل عةب ر المسجد الحرام نقدم القبلةين   بم  نمه قبلة نبيهم ابراهيم القلو  العر  لإلسمم   ب 

عليالاله الصالالمه والسالالمم   فضالالم عالالن مخ لفالالة اليهالالود الالالذين دلالالةهم الةالالوراة علالالى  صالالحه الرسالال لة 
هالو فالى   ومن بال ن فالى هالذه نعمالى فهلوا واسةحبوا العمى على الهدى  المحمدية   ولكمهم ةج 

 . اآلخرة نعمى و نضل سبيم (
بهال  عالن مفساله   وبيالف ال وب ن صلوا  هللا وسممه عليه اذا ح به نمر ق م الالى الصالمة يفالرج 

م نمك يضيق صالدرك بمال  يقولالون . لى ذلك فى قوله الكريم   ولقد معليفعل وقد دله هللا ةع لى ع
فسالالبم بحمالالد ربالالك وبالالن مالالن السالال جدين . واعبالالد ربالالك حةالالى يأةيالالك اليقالالين ( والصالالمة ةجمالالع بالالين 

 الةسبيم والسجود وهم  العمج الذىوصفه هللا ةع لى لضيق الصدر .
ه ةلميالالذه مالالن نجالالداده االشالالراب نالاليشالالير الالالى صالالف ا الفطالالرة الالالذى ور عبالالد السالالمم يخ وسالاليدى الشالال

 الكرام البررة الذين نذه  هللا عمهم الرجس وطهرهم ةطهيرا .
فالى العمليالة الةجال ر   مه الهدى على مر احجي     ذرية بعضه  مالن بعالض   وقالد دلال فك موا نئ

رع ونصالالله وبمالال  ةالالورث الصالالف   فالالبالالين ال االمسالال ن والحيالالوان والمبالال   علالالى قيالال م ورانالالة الصالالف  
رب  بين احسب   ونمرةه  وفرا  ة   وسبح ن منورث بذلك الصف   الخلقية والمعمويالم دية ة

اةحالال د الجالالمس بالالين الخبيالالث والطيالال  والف ضالالل والمفضالالو    وفالالى احرض قطالالع مةجالال ورا   مالالع
 بعضاله  علالى ن  يسالقى بمال ا واحالد ومفضاللمخيل صموان وغير صالمواو وجم   من نعم   و رع 

 بعض فى احكل ان فى ذلك آلي   لقوم يعقلون ( .
وقالالد رنيمالال  نن نقالالل الط عالال   ةبالالدو نموارهالال  علالالى السالال دة احشالالراب لصالالف ا فطالالرةهم وصالالدا يقيالالمهم 
 اوحسن ومهم ب هلل ةع لى   بم  نمهم يمدمون نشد  المدم على نيه صغيرة ةقع ممهم   وهم قريبو 

 .البب ا لرقة قلوبهم ودقة شعورهم 
  ةةجالال فى ون نقالالدامهم فبمال  رنيمالال  نن نهالالل الهمالة فالاليهم ال يشالالق لهالالم غبال ر   نمالال  فالالى الليالل فصالال 

   ونم   المض جع يدعون ربهم خوف  وطمع  (جموبهم عن 
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فى المه ر   فمأمون شرهم مأمو  خيرهم   يأمرون ب لمعروب ويفعلومه   ويمهون عالن الممبالر 
 صالة ويقالو  ام ممال  علالى صمفسهم ولو بال ن بهالم خويبطلومه ونم  فى الصدق   فيؤنرون على ن

بالالرم هللا وجهالاله م نشالالد احعمالال   نمنالالة   اعطالال ا الحالالق مالالن مفسالالك   وذبالالر هللا علالالى بالالل حالال     
 ومواس ة احخ فى الم   .

وقد روى االم م  نبو معيم  فى الحلية بسمده عن ابن عب س رضى هللا عمهم    ق   ق   رسالو  
ن سالالره نن يحيالال  حيالال ةى   ويمالالو  ممالال ةى   ويسالالبن جمالالة عالالدن هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   مالال

خلقوا  ىةغرسه  ربى فليوا  علي  من بعدى وليوا  وليه   وليقةد ب حئمة من بعدى   ف مهم عةر 
لم    وويل للمبذبين بفضلهم من نمةى   القال طعين فاليهم صاللةى   من طيمةى   ور قوا فهم  وع

 ال نم لهم هللا شف عةى ( .
من الوصف الذى وصف به ضرار الكم مى ام ممال  عليال  بالرم هللا وجهاله فالى مجلالس  وامك لةعج 

مع وية   فقد دخل ضرار على مع وية يوم  فق   له م صالف لالى عليال  يال  ضالرار   فقال   لاله م نو 
هللا بعيالد المالدى   وماله بال ن ضرار م نمال  اذ البالد مالن وصالفه   ف  ةعفيممى   ق   ال نعفيك   فق  

فصم   ويحبم عدال   يةفجر العلم من جوابه   وةمطق الحبمة من مواحيه شديد القوى   يقو  
. 

وولمةه   ب ن وهللا غ ير العبرة   طويل الفبالرة  ويسةأمس ب لليل يسةوحش من الدمي  و هرةه  م
 يقل  بفه   ويخ ط  مفسه   يعجبه من اللب س م  قصر   ومن الطع م م  خشن .

مم  ال مبلمه  ه اليم  وقربهم ه   ويجيبم  اذا سألم ه   وب ن مع ةقربيم  اذا نةيمب ن وهللا بأحدم  يد
 هيبة له .

المسال كين   اليطمالع القالوى فالى   ف ن ةبسم فعن منل اللؤلؤ المووم   يعوالم نهالل الالدين   ويحال
ب طله   وال ييأس الضعيف من عدله   فأشهد ب هلل لقد رنيةه فى بعض مواقفه وقالد نرخالى الليالل 

مجومالاله   يميالالل فالى محرابالاله ق بضالال  علالالى لحيةاله   يةملمالالل ةملمالالل السالالليم   نى  سالدوله   وغالال ر 
 -يةضرع الياله   -يقو  م ي ربم  ي ربم   الملدوغ ( ويببى بب ا الح ين   فكأمى نسمعه اآلن وهو

 نم يقو  للدمي    الى ةقرب    الى ةشوق    غرى غيرى  
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ك يسير   آه آه مالن قلالة الال اد   وبعالد قد طلقةك نمن    فعمرك قصير   ومجلسك حقير   وعطر 
 السفر   ووحشة الطريق .

ةه م  يملكه    وجعل يمشفه  ببمه وقد اخةمق القوم ب لبب ا يحق لو فس ل  دموع مع وية على ل
  وق   مع وية م هبذا ب ن نبو الحسن رحمه هللا   فكيف ب ن ح مك علياله ي ضالرار ؟ قال   حال ن 

 رقأ دمعةه    وال يسبن ح مه    نم ق م ضرار فخرج .من ذبم واحده  فى حجره    ال ة
ولمأخذ مالن ببال ا مع ويالة العبالرة واالعةبال ر   فال ن فضالل احئماله العالدو  مالن سال دةم  آ  البيال  ال 

طيع نن يمبر فضلهم الن ب  خصم عميد نو عدو حسالود اال ةيمو  وان م ة  نجس دهم   وال يس
س دة الصوفية بحق م ومال  ذمال  البسالة ن اذا بم  يمبر ضوا الشمس مبفوب البصر   ويقو  ال

 قصر  فى جمى نم ره   وم  ذم  المه ر اذا نغمض  العين عن شهود نمواره ؟
وامخ   فهو بم  يقو  االم م نبو معيم  شال وجهه عويم من عوم ا االسمم ونم مم  على برم هللا

حق ئق الةوحيالد   المشالير الالى فى حيلة احولي ا م قدوة المةقين   و يمة الع رفين   الممبا عن 
الالواعى   والعهالد الالوافى  لوامع علم الةفريد   ص ح  القل  العقو    واللس ن السالؤو    واحذن

 مشهود   ومحبو  المعبود .  مح  
 ومن روائع حبم ام مم  على برم هللا وجهه . 

م ال يرجالو عبالد  احفوو عمى خمس    فلو  رببةم  االبل فى طلبهن حفميةموهن قبل نن ةدربوهن
اال ربه   وال يخال ب اال ذمباله   وال يسالةحى ج هالل ان يسالأ  عمال  ال يعلالم   وال يسالةحى عال لم اذا 
سئل عم  ال يعلم نن يقو  هللا نعلم   والصبر مالن االيمال ن بمم لالة الالرنس مالن الجسالد وال ايمال ن 

 لمن ال صبر له .
 وبذلك يقو  برم هللا وجهه .

ى وطو  احمل   ف م  اةب ع الهوى فيصد عن الحق   ونمال  طالو  ن نخوب م  اخ ب اةب ع الهو ا
احمل فيمسى اآلخرة   نال وان الدمي  قد ةرحل  مالدبرة   نال وان اآلخالرة قالد ةرحلال  مقبلالة   ولكالل 

 واحد ممهم  
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نبم ا الدمي    ف ن اليوم عمل وال حس     وغدا  من نبم ا اآلخرة   وال ةكوموا من بمون   فكوموا
 ال عمل .حس   و 

وقد نخذ الس دة الصالوفية الكنيالر مالن علالم ام ممال  علالى واشال رةه   ويالرون بحالق نن علماله علالم  
لدمى مم  يؤةيه هللا لخ صةه ونولي ئه   حةى ق   االم م الجميد رضى هللا عماله مشاليرا الالى فضالله 

ي    ذلالالك امالالرؤ نعطالى علمالال  لالالدمدمالال  فالالى علممال  هالالذا معالال مى بنيالرة   م لالو لالالم ةشالالغله الحالرو  حف 
م لالو شالئ  نو قالر  سالبعين جمالم فالى ولذلك ب ن االم م بالرم هللا وجاله يقالو  مةحالدن  بمعمالة رباله 

بم  ب ن يقو  وهو يشير الى صدره م ان ه  هم  لعلم  جم  لو ن جالد لاله  سير سورة الف ةحه  ةف
 حملة .

د رضالى ويرشدم  الصوفى الكبير سيدى السرى السقطى رضى هللا عمه   وهو نسة ذ االم م الجمي
هللا عمه   فيقو  م صح  لم  م احمور نمنة م نمالر بال ن لالك رشالده ف ةبعاله   ونمالر بال ن لالك غيبالة 

جالل   ولاليبن هللا دليلالك   واجعالل قالف عمالده   وبلاله الالى هللا عال  و مر نشبل عليالك فف جةمبه   ون
 رك اليه ةسةعين به عمن سواه .فم

مقهر هوى مفوسم  ومن حبمه م مال  نكنالر بم  نمه رضى هللا عمه يرشدم  الى نن مفعل م  مقو  و 
من يصف الصفه ونقل من يوافق فعله صفةه   وقوله م نقوى القوة غلبةك مفسالك   ومالن عجال  
عالالن ند  مفسالاله بالال ن عالالن ند  غيالالره نعجالال    ومالالن نطالال ع مالالن فوقالاله نط عالاله مالالن دومالاله وقولالاله م 

الغيالالو    مو    واصالالمخ العيالالو    وط عالاله عالالمم ذنحسالالن احشالالي ا خمسالاله .. الببالال ا علالالى الالال
 وجما الرين من القلو    ونال ةكون لكل م  ةهوى الربو  .

وفى بل جبل من نجي   هذه احمة يأخذ الم س ةالربيةهم عالن نئماله الهالدى مالن سال دةى آ  البيال  
الكالرام   فمالالمهم مجالوم يقةالالدى بهالم السالال لكون ويسةرشالد بهالالم الحال ئرون   واالضالالطه د الالذى وقالالع 

اذا شال ا  نر    فعم مورهم اآلف ا   وسبح ن مالمش را والمغ مةش رهم فى العليهم ب ن سبب  ال 
ةكرهو شيئ  وهو خير لكم ( وهم فى بل  مال ن رضالى هللا عالمهم  نقل  المحن ممح      وعسى ن

دع ة نمن وايم ن   وحريصون على مفع احمالة مال  وسالعهم الجهالد   ويحالدنم  نبالو حمال ة النمال لى 
مال م مالن نجالل احئماله احشالراب   وهالو ساليدى االمال م فيم  رواه نبو معيم فى الحيلالة بسالمده عالن ا

 على  ين الع بدين ابن االم م الحسين السب  رضى هللا عمهم نجمعين فيقو  م



 91 

كره  نن نضر    فقعد  حةى خرج فسلم  عليه   ودعو  لاله   فنةي  ب   على بن الحسين 
ى هالذا الحال ئ    قلال  م ةالر فرد على السمم ودع  لى   نم امةهى الى ح ئ  له   ق   ي  نب  حم ة 

 ذا رجالل نم  حال ين   فالو كأ  عليه يوم  عليه وسلم   ق   ف مى اة ى هللارسو  هللا صلبلى ي  ابن 
حسن الوجه   حسن الني   يمور فى ةج ه وجهالى نالم قال   م يال  علالى ابالن الحسالين   مال لى نراك 

  فقل  م  عليه  نح ن  بئيب  ح يم    نعلى الدمي    فهى ر ا ح ضر   يأكل ممه  البر والف جر
حمه  بم  ةقو    فق     نعلى اآلخرة   هى وعد ص دا يحبالم فيهال  ملالك قال هر   قلال  مال  علالى 
هذا نح ن حمه  بم  ةقو    فق     وم  ح مك ي  على بن الحسين ؟ قل    م  نةخوب من فةمة 

ال   نالم قال     فخال ب ابن ال بير   فق   م ي  على   هل رني  نحد سالأ  هللا فلالم يعطياله ؟ قلال    
 هللا فلم يبفه ؟ قل  ال   نم غ   عمى   فقيل لى ي  على   هذا الخضر عليه السمم م ج ك .

والس دة آ  البي  الكرام يةمسبون علالى الالدوام بال لحق   وال يحيالدون عماله يممالة نو  يسالرة   وال 
ضالى هللا عماله علالى حسال   الحالق   وهال  هالو ذا ساليدى علالى  يالن الع بالدين ر  ايحبون نن يج ملو 

 يحدنم  بم  وقع بيمه وبين المةطرفين من غمة الشيعة فيقو  م
هم  نى قالوال غيالر رضالى هللا عالم نة مى مفر من نهل العالراا   فقال لو فالى نبالى ببالر وعمالر وعنمال ن

  الالذين خرجالو مالن نمالةم المهال جرون احولالون  غالوا   قلال  لهالم م نالةخبرومالى  الئق (   فلم  فر 
 هللا ورسالوله نولئالك هالم الصال دقون (ون فضم مالن هللا ورضالوام  ويمصالرون نموالهم يبةغو دي رهم 

قل  فأمةم الذبن "ةبونو الدار وااليم ن من قبلهم يحبون من ه جر الاليهم وال يجالدون  ق لو م ال  
فالالى صالالدورهم ح جالالة ممالال  نةالالوا ويالالؤنرون علالالى نمفسالالهم ولالالو بالال ن بهالالم خص صالالة ومالالن يالالوا شالالم 

قلال  م نمال  نمالةم فقالد ةبالرنةم نن ةكومالوا مالن نحالد هالذين  م ال   مفسه فأولئك هم المفلحالون " قال لوا
الفريقين   نالم قلال  م نشالهد نمبالم لسالةم مالن الالذين قال   فاليهم هللا عال  وجالل   والالذين جال اوا مالن 
بعدهم يقولون ربم  اغفر لمال  والخواممال  الالذين سالبقوم  ب اليمال ن وال ةجعالل فالى قلالوبهم غالم الالذين 

 جوا فعل هللا ببم .آممو ربم  امك رؤوب رحيم ( نخر 
وبالال ن رضالالى هللا عمالاله يمصالالم المالال س هلل وللرسالالو    فكالال ن يقالالو  م  يالال  معشالالر نهالالل العالالراا   يالال  
معشر نهل الكوفة   نحبوم  ح  االسالمم وال ةرفعومال  فالوا حقمال  . ومالن خصال له الشالريفة رضالى 

 هللا عمه نمه ب ن 
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طيعالاله الصالالدقة . وبالال ن عي اذا ةصالالدا علالالى سالال ئل بصالالدقة قبالالل  بةشالالديد البالال ا ( السالال ئل قبالالل نن
رضى هللا عمه على علمه وفضله يجلس الى  يد بن نسلم ويسالمع مالن علماله   وقالد قال لو لاله م 
منلك ي  ام م يجلس الى هذا المولى ؟ فق   رضى هللا عمه م امم  يجلس الرج   الالى مالن يمفعاله 

 غير مم  ع .فى ديمه . ف مور رع ك هللا بيف ب ن يةواضع للعلم والعلم ا وهو ام م وقةه 
ويعلمم  سيدى االم م  يالن الع بالدين رضالى هللا عماله فيقالو  م اذا بال ن يالوم القي مالة مال دى ممال د م 

الالالى الجمالاله   فةةلقالال هم الممئبالالة  الالاليقم نهالالل الفضالالل   فيقالالوم مالال س مالالن المالال س   فيقالال     امطلقالالو 
وا م مالن نمالةم م فيقولونم الى نين ؟ فيقولونم الى الجمة   ق لو م قبل الحس   ؟ ق لو معم   ق ل

قالال لوا م نهالالل الفضالالل قالال لوا م ومالال  بالال ن فضالاللكم ؟ قالال لوا   بمالال  اذا جهالالل عليمالال  حلممالال    واذا ولممالال  
 صبرم    واذا نسى عليم  غفرم    ق لو م ادخلو الجمة   فمعم نجر الع ملين  .

   نالالم يمالال دى ممالال د   لالاليقم جيالالران هللا فالالى داره   فيقالالوم مالال س مالالن المالال س وهالالم قليالالل   فيقالال   لهالالم
ورةهم هللا فالى داره ؟ وبالم  جال  االى الجمة فةةلق هم الممئبة   فيق   لهم منل ذلك   قال لو  اامطلقو 

ةجالال لس فالالى هللا    ومةبالال د   فالالى هللا   قالال لو م ادخلالالوا ممةالال اور فالالى هللا عالال  وجالالل   و  قالال لو م بمالال 
 الجمة  فمعم نجر الع ملين .

الغ ير   ف سةمع الى االم م ابالن شاله   ة هميئة من بحر علمه د  نن ةشر  غرفة س ئغواذا نر 
 ال هرى اذ يحدنم  عمه فيقو  م 

كرم  الصالوم ادخلم  على االم م على بن الحسالين بالن علالى فقال   م يال   هالرى فاليم بمالةم ذ  قلال  ةالذ
 فأجمع رنيى ورنى نصح بى على نمه ليس من الصوم شا واج  اال شهر رمض ن .

 فق   م ي   هرى ليس بم  قل  .
هالال  حالالرام     عشالالرة ممهالال  واجبالالة بوجالالو  شالالهر رمضالال ن   وعشالالرة مم نربعالالين وجالالهعلالالى الصالالوم 

ة صال حبه  ب لخيالال ر   ان شال ا صال م وان شالال ا فطالر   وصالالوم المالذر واجالال    لصالالعشالر خ نربعالةو 
 وصوم االعةك ب واج  .
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 ق     قل  فسرهن ي  ابن رسو  هللا .
فى قةالل الخطالأ ان لالم عمى ق   م نم  الواج  فصوم شهر رمض ن   وصي م شهرين مةة بعين   ي

 رة اليمالين ان فالق   ةع لى    ومن قةل مؤمم  خطأ ( اآلية وصي م نمنة ني م فالى ب -يجد العةق 
لم يجد االطع م   ق   ع  وجل   ذلالك بفال رة نيمال مبم اذا حلفالةم ( وصالي م حلالق الالرنس   قال   هللا 

ان شال ا صال م ه ب لخيال ر ةع لى   فمن بال ن مالمبم مريضال  نو باله نذى مالن رنساله ( اآليالة   صال حب
يجد الهدى   ق   ةع لى   فمن ةمةع ب لعمرة الى الحال  ( اآلياله لم ة لمن نمن  م وصوم دم المةع

  وصوم ج اا الصيد   ق   هللا ع  وجل   ومن قةله ممبم مةعمدا فج اا منل م  قةالل مالن الالمعم 
 ة .( اآلية   وامم  يقوم ذلك الصيد قيمة نم يقل ذلك النمن على الحمط

ونمالال  الالالذى صالال حبه ب لخيالال ر   فصالالوم يالالوم االةمالالين وخمالاليس   وصالالوم سالالةة نيالال م مالالن شالالوا  بعالالد 
رمضالال ن   ويالالوم عرفالاله   ويالالوم ع شالالوراا   بالالل ذلالالك صالال حبه ب لخيالال ر   ان شالال ا صالال م وان شالال ا 

 نفطر .
 نة ال ةصوم ةطوع  اال ب ذن  وجه    وبذلك العبد واحمة .ر ونم  صوم االذن   ف لم

م   فصالالوم يالوم الفطالالر ويالوم احضالالحى   ونيال م الةشالالريق   ويالوم الشالالك مهيمالال  نن ونمال  صالالوم الحالرا
م مالذر المعصاليه حالرام   و حالرام   وصال وصوم الوص   حرام   وصالوم الصالم مصومه برمض ن   

   حبه   ق   صاللى الللاله علياله وساللم وصوم الدهر حرام   والضيف ال يصوم ةطوع  اال ب ذن ص
ويالؤمر الصالبى ب لصالوم اذا لالم يراهالق ةأميسال   اال ب ذمهم ( وع من م   على قوم ال يصومون ةط

مسال ك   مهال ر نالم وجالد قالوة فالى بدماله نمالر ب إلوليس بفرض   وبالذلك مالن نفطالر لعلالة مالن نو  ال
كالالل مالالن نو  المهالال ر نالالم قالالدم نمالالر وذلالالك ةأديالال  عالال  وجالالل ولالاليس بفالالرض   وبالالذلك المسالال فر اذا ن

 مس ك .ب إل
واج نه عن صالومه     من غير عمد فقد نبيم له ذلك نم  صوم االب حة فمن نكل نو شر  م سي 

ونم  صوم المريض وصوم المس فر   ف ن الع مة اخةلف  فيه   فق   بعضهم يصوم   وق   قوم 
 ر   ونم  محن فمقو  يفطر فى طال يصوم   وق   قوم ان ش ا هللا ص م وان ش ا نف
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  قال   هللا عال  وجالل   فعالدة مالن صال م فالى السالفر والمالرض فعلياله القضال ا ف ن الح لين جميع    
 ني م نخر ( .

هذا وبم  ب ن سيدى االم م  ين الع بالدين يمهالى عالن الغلالو فالى الةشاليع بال ن ابماله ساليدى االمال م 
ة الساليوب فقال   م ال بالأس باله ياللعمه   فقد سئل رضى هللا عمه عالن حمحمد الب قر يمهى بذلك 

   فونال  وةقالو  الصالديق   قال  ئالل  قد حلى نبو ببر الصديق رضى هللا عماله ساليفه   فقال   لاله ق
صالدا هللا لاله قالوال فالى     معم الصديق   فمن لالم يقالل لاله الصالديق فالمونبة واسةقبل القبلة نم ق

 . ةخر الدمي  واآل
ل نبالى ببالر وعمالر رضالى  قر رضى هللا عمه م من لالم يعالرب فضالومره نخرى ق   سيدى االم م الب
 هللا عمهم  فقد جهل السمه .

رنى مم  ةقدم بيالف ةحلالى سال دةم  آ  البيال  الكالرام ب لصالف ا والوفال ا والطهالر م ولعل الق رث الكري
وساللم   وال عجال  فالى ذلالك ف ماله  سيدم  وموالم  رسو  هللا صلى هللا عليهوالعف ب ةأسي  بجدهم 

 ةع لى يقو  فى شأمهم   امم  يريد ليذه  عمبم الرجس نهل البي  ويطهربم ةطيرا ( .
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 حمة الشيوخر 
 مميذهما بةاحولي 

 
ى الليالالل   الف ضالل المحةالرم الالالذى خلقاله هللا سالال لم  مالن الشالالرور   بالل جعلاله علالالى سالمه االبالالرار فال

سالمه   سال لم بوصالفه   سال لم مالع هللا   ر من المبى المخةال ر   فهالو سال لم ب المه ر    ائد االمواو 
    وصالف اال ب لكمال   مالن وصالفوه الرجال س لم مع المال س   سالليم الطويالة   خال لل الميالة   ال ي

 . خلقه هللا   وعرفه ب هلل  آمين (عمر جمعه   جمعه هللا على خيرة  من  فهو ابن
ةقدمالة فالى صالدر رسال لة بعالث بهال  شاليخى العال رب بال هلل  ساليدى عبالد السالمم ج ا  السالطور الم

السيد ج س لم عمالر جمعاله    الصديق المغقور لهالحلوامى   طي  هللا نراه   الى ةلميذه الص لم 
   ساليدى الشاليخ فالى مخ طباله ةمميالذه   وةكشالف عالن الرحمالة المودعالة فالى قلباله وهى ةريم  بم

رة مالن الكبير لهم   وةبين لم  بيف بال ن يمال لهم ممال  لهم   فال ذا صالورهم الشاليخ ببم لاله فالى صالو 
فحرصالالوا ببالالل وسالاليلة ان يبومالالوا علالالى الالالدوام عمالالد هالالذا الوالالن  الكمالال   نسالالرهم حسالالن ومالاله بهالالم  
الرج     احةالذوا حالذوه فالى مع ملالة غيالرهم فال حةرموهم وبرمالوهم  الجميل   واذا اراهم بيف يع مل

صورة الكم   الذى يالراه لهالم فالى بم  حب هم هللا من فضله   على ان وصف الشيخ لةمميذه فى 
ه امم  يوجههم به نيض  الى بلوغه ببل جهد  مسةط ع   والشيخ مع ون لهم فى سلوبهم   مفس

فى نقواله ونفع لاله ونحوالاله الةالى ةرسالم فيهال  خطالوا  يمحضهم المص ئم ويبون لهم قدوة حسمة 
 ص ر م ئب  عمه فى دعوه الخلق الى الحق .  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فموالم

معرفاله نقالدار المال س (  ويقو  سيدى ش ه الكرم مى رضى هللا عمه فى حبمه م   عممة الحبمالة
عبال ده الصال لحين فالى بة باله الكالريم   وبممه هذا لاله شال هد مالن الكةال   والسالمة   فقالد مالدخ هللا 

وجعل وصالفهم ج ريال  علالى السالمة الةال لين والمصاللين   ومالدخ موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله 
 وسلم نصح به بم  حب هم هللا من فضله

 
. 
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 ةم  المه جرين واالمص ر رضى هللا دفق   ةع لى منم فى فضل س 
ومصالروا نولئالك هالم المؤممالون  هللا والالذين آوواعمهم   والذين آممو وه جروا وج هدوا فى سالبيل 

( وقد ق   موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم لساليدم  نبالى ببالر  حق  لهم مغفرة ور ا بريم
رضالالالى هللا عمالالاله م   امالالال    وقالالال   لسالالاليدم  عمالالالر    الصالالالديق ( الصالالالديق رضالالالى هللا عمالالاله م امالالال 

 وق   فالى نكرمه  (و  ن نحي  نمةى   عنمى هللا عمه م وق   فى حق سيدم  عنم ن رض الف روا (
هللا عطالالين هالالذه الرايالالة رجالالم يفالالةم هللا علالالى يالالده يحالال  حالالق سالاليدم  علالالى  بالالرم هللا وجهالاله م   ال

 وامم  سقم  م  ةقدم على سبيل المن   .بنير وغير ذلك  ورسوله ويحبه هللا ورسوله (
مةه ب لمؤممين فقال   ةعال لى وقد انب  هللا ةع لى لموالم  رسو  هللا صلى هللا عليهوسلم رنفةه ورح

راوب رحاليم (    لقد ج ابم رسو  من نمفسالبم ع يال  علياله مال  عمالةم حالريل علاليبم بال لمؤممين
بم  ق   ةع لى   فبم  رحمة من هللا لم  لهم ولو بمال  فوال  غلاليا القلال  المفضالوا حولالك فال عف 

 غفر لهم وش ورهم فى االمر (ةعمهم واس
ليفال  للقلالو    وةهالذيب  للمفالوس هذه الرآفه وةلك الرحمة ذ ةأان ةةوافر له  والداعى الى هللا يج 

ع ومهم  فى ط عه هللا   خ صه ونن ةمميذه الذين يلةفون حوله   امم  يأةون اليه ب خةي رهم لي  
 هم سلط ن ق هر   نو رهبة مخيفة .وال يجمع

حيالث فةالر  الهمالم واذا ب ن لين الج م  ال م  للشيخ فى اال مال ن السال بقه فهالو فالى  م ممال  الال م 
فى السعى الى امر اآلخرة   ووقف  همم الم س نو ب د  عمد نمور الدمي  حةى بأمهم خلقو له  

طريالالق جالالد ال هالال   فيالاله   الن المةصالالوب يطلالال  السالالع دة  وسالاليخلدون فيهالال    وطريالالق الةصالالوب
هال د نممه   ويرخل فى طلبه بالل جفهو يطل  ع ي ا م درا   يغلو  ال سع دة بعده   الحقة الةى 

 م  يبذ  . عرب م  يطل  ه ن عليهومن ب لمفس والم     فهو يطل  رض ا ربه   
سمى احولي ا نولي ا   لموالةهم ج م  هللا   ومج ف ة م  سالواه   وليسالةمع  القال رث الكالريم   وامم

الى بعض  م  وصف به سيدى ذو المون المصرى رضى هللا عمه هؤالا االولي ا فقد قال   فاليهم 
 م
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فهالم حجال  هللا  بهم ةعويمال  لالربهم عال  وجالل لمعالرفةهم بجملاله  لو ذبروا هللا ع  وجل بقهم قوم 
مواصاللةه لبسهم المور الس طع من محبةاله   ورفالع لهالم نعالمم الهدايالة الالى ةع لى على خلقه   ن

مخ لفةالاله وطهالالر ابالالدامهم بمراقبةالاله   ونقالال مهم مقالال م احبطالال   الرادةالاله   ونفالالرغ علالاليهم الصالالبر عالالن 
 سال  مودةاله   ووضالع علالى رؤوسالهم ةيجال ننهل مج ملةه   وبسال هم حلالم مالن موطيبهم بطي  

مسرةه   فهمومهم اليه ن ئرة   واعيمهم الياله ب لغيال  مال ورة   اجلسالهم علالى براسالى نطبال ا نهالل 
 معرفةه نم ق   م

ان نة كم مريض من فراقى فع لجوه   نو خ ئف ممى فأمموه نو آمن ممى فحذروه   نو راغ  فى 
مئالالوه   نو راحالالل محالالوى فالال ودوه   نو جبالال ن مالالن مةالال جرةى فشالالجعوه   نو آيالالس مالالن مواصالاللةى فه

فضلى فعدوه   نو راج الحس مى فبشروه   نو حسن الون بالى فب سالطوه   نو محال  لالى فواوبالوه 
ةبوه ومن  عاحس ن فا بعد س  نو معوم لقدرى فعوموه   نو مسةوصفبم محوى فأرشدوه   نو م

ي  نوليال ئى   ايال كم رغبال    ومالمبم الوفال ا طلبال    . ف فةقدوه واصلكم فواصلوه ومن غ   عمبم 
م الجبالال ريين  م  واخةصصالال    المالالى ال نحالال  اسالالةخدامولكالالم اصالالطفي  وامةخبالال    ولكالالم اسالالةخد

مواصالاللة المةكبالالرين  وال مع فالال ة المخلطالالين وال مج وبالالة المخالال دعين وال قالالر  المعجبالالين    وال وال
 . البط لين   وال مواالة الشرهين مج لسة

  وبالذلى لكالم نفضالل البالذ     نجال   العطال ا ي  نولي ئى   ج ائى لكم نفضل الج اا   وعطال ئى لكالم
وفضلى عليبم نكنر الفضل ومع ملةى لكم نوفى المع ملة ومط لبةى لكم نشد المط لبة نم  مجةمى 

ى نمال  ممحالا اللحوال     ونمال  المشالرب علالالو نمال  مراقال  الحربال     و القلالو    ونمال  عالمم الغيالو  
الخواطر   ام  الع لم بمج   الفبر   فكوموا دع ة الى   فمن ع داكم ع ديةه   ومن واالكم واليةاله 

   ومن آذاكم نهلكةه   ومن نحسن اليبم ج  يةه ومن هجربم قليةه .
 ووصف سيدى ذو المون االولي ا مرة نخرى فق   م

  فهالم نحلالى المال س ممطقال   صر الصف     وبهم ةدفع المقم     وعليهم ةمال   البربال  عمهم ةق
 بيم الالالالدجى   ومالالذاف    ونوفالالى المالال س عهالالدا   ومين قالال    سالالالراج العبالال د   وممالال ر الالالبمد   مصالال

  بع ومع دن الرحمة   ومم
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لمعالذرة   ونصالفحهم لالحبمة . وقوام احمة   ةج ف  جموبهم عالن المضال جع   فهالم اقبالل المال س 
 ية .طللمغفرة   ونسمحهم ب لع

عالن الالدمي   اة   وعيون رامقة   ونعم   موافقة   فحلالو ة ئق هللا ع  وجل بأمفسموروا الى نوا  
عال  وجالل مالن  آمالوالهم ربهالم م لهم   لم يدع  لهم خالوب طى رح لهم    وقطعو  عمه  حب   آم

يشةهوا من احموا  بمو ه    وال من المط ي  ع ي ه    وال من القصالور  لم ةليدا وال عةيدا فةراهم
 مشيده  . 

ومهالدو  لمآنم   فسلكو  من السبيل رش ده م   وهربو ا بأمفسهم عن اابدامهم عن المح ر  اضمو 
ممبالر ومبيالر ابةالدار و فجع ةه   والقبر وضيقه   للرش د مه ده   ه بوا المو   وسبراةه وبرب ةه و 

   والمق م بين يدى هللا ع  ذبره وةقدس  اسم ؤه .  وسؤالهم
والمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم ةةربال  ة حدين  عن موقد رو  نم المؤممين سيدةم  ع ئش

 فيه االوص ب المةقدمة وهو م 
  ان موسى عليه السمم ق   م ي ر  اخبرمى  بأكرم خلقك عليك   ق   م الذى يسرع الى هالواى 
اسالالراع المسالالر الالالى هالالواه   والالالذى يبلالالف بعبالال دى الصالال لحين بمالال  يبلالالف الصالالبى ب لمالال س   والالالذى 

 . ض  لم يب   نقل الم س نم بنروا (ةهب  مح رمى غض  الممر فأن الممر اذا غيغض  اذا ام
  صالالح  سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم الحلالالوامى مالالده طيالال  هللا نالالراهة   والسالاليد ج سالال لم عمالالر جمعالال

وهمالة قويالة   ومالع سالمو طويله   وامةفع من صحبةه   وجد فى طريق اآلخرة بصدا واخالمل 
ب قيالالة   وعالال ش فالالى  ةالرضالالية   لالالم ةلهالاله دميالال  ف ميالالة عالالن آخالالر ة   وبسالالطه عيشالالةه يالالبنق فةالاله الغر 

الدمي   فى نحسن صورة يعيشه  نهل الدمي    ولكماله ةحالرى طيبال   الحيال ه   وةجمال  الخبينال     
 واذا مور  اليه ع بدا رني  فيه منل الس بقين ب لخيرا  ب ذن هللا .

عالن مالدحى بمال  نفال ا هللا علياله      فهالو غمالى حولم نرد نن نمدخ نخ  لى فى هللا فى ةلك الصف
حالالق  عرفالالهم ؤمنمالالمالالن فضالالل ج يالالل فالالى امالالر الالالدمي  اممالال  نرد  ان نقالالدم للسالال دة القالالراا صالالورة ل

 المعرفة   نعط ه هللا فشبر  
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  وةواضالع  ولم يقف بم له عمد الممال عم الف ميالة   بالل قالدم صال لح  لمفساله   فعطالف علالى الفقيالر
بمب رم االخما ونسهر ليله فى ذبر هللا وط عةه  ق ةه الكنير   وةحلىللصغير   واسةقل فى صد

مر وقةه هم ك بم  يح  هللا ويرضى   وم  دخلال  ا على الحج   ح ج   ومةعمرا   يع  وةردد مرار 
فالى ليلاله   ة ليال  القالرآن فالى  االروضة المبوية المب ربة مببرا اال وجدةاله قالد سالبقمى اليهال  مةهجالد

الالذين اخةصالهم هللا برحمةالاله شالأن السال دة االشالراب   مهال ره   مم فسال  نهالل السالبق فالى همالالةهم   
  وجعلهم مص بيم الهدى فالى ولمال   الحيال ة يهةالدى بهالم مالن نراد نن يةخالذ هم لس حةه واصطف 

 الى ربه سبيم .
السيد ج س لم عن اةص له بشيخى وسيدى عبد السمم الحلالوامى   المرحوم ولقد حدنمى صديقى 

لص لم المب رك المرحوم الشيخ نحمد غلبالون عفال  هللا عماله   طي  هللا منواه   فق   ان صديقه ا
بال ن يصالالح  سالاليدى عبالالد السالالمم فالالى الطريقالالة الخليلالالة المب ربالالة لصالال حبه  الغالالوث سالاليدى الحالال ج 
محمد ابى خليل مربالى الرجال     ب لحال   والمقال     وسال كن ضالريحه المشالرب ب ل قال  يق   وبال ن 

صالف   االوليال ا احصالفي ا ويشاليد برشالده وخلقاله يمدخ له الشيخ عبد السمم بم  حب ه هللا  من 
 فى الدعوة واالرش د ونش ر عليه بلق ئه واالخذ عمه .

واجةمع باله فعالم لكماله نرجالأ االخالذ عماله  على اإللةق ا بسيدى عبد السمم   مفوافق السيد ج س ل
 ه فالى صالديقه الشاليخ غلبالون ةالماله مالع نقنمره فى اجةم ع   نخرى الحقه   ال  هةبين بمفسيحةى 

   فقبل صديقه وجة فى طريق هللان بمفسه فى اخةي ر رائده ومربيه رحمه هللا ب ن يريد ان يطمئ
 الخةي ر مفسه .موره وةربه 

وبالال ن لالالى فضالالله  0السالاليد ج سالال لم ولمالال  ةالالردد  علالالى مجالال لس سالاليدى عبالالد السالالممالمرحالالوم قالال   
  وال خفي   هن لوصحبةه فم  غ   عمى مقدم  على احخذ عمه فى اطمئم ن وبم له وخلقه   ا

باله اعج بال  وغرامال    ونضال ب  صلةى باله علالى احيال م اسالةحب م    وا دد  عمى خمله   بل  اد 
الحج     فحوى  فى الرحله باله  السيد ج س لم نمه سعد بصحبةه فى احدى رحمةه الىالمرحوم 
هال    ابر قل رضالى هللا عماله حوالوة ببيالرة ال يمسالى ذالشيخ على عسيدى الع رب الملهم  وبسيدى

حدنمى ببرامة جميلة ب م  لسيدى الشيخ عبد السمم معه   وذلك بال ن الشاليخ ف جالأه وهالم فالى و 
 الطريق الى المديمة
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الممورة وق   له م ي  سيد ج س لم م واقع فى روعى ان اسمك االصلى محمد   فهل هذا صالحيم 
يعالرب هالذا نحالد  ى محمالد واللاالصال م فعجب  من ذلك بل العج  الن اسمىق   الصديق الكريم 

 حةى من خوال نهله احقربين .
طلالالع يالالر   ولالالو شالال ا هللا اللسالالمم معمالال  مالالن الكرامالال   الشالالا الكنوبالالم بالال ن لسالاليدى الشالاليخ عبالالد ا

خواصه على بعض غيبه    وال يحيطون بشا من علمه اال بم  ش ا ( فالم ةعجال  نيهال  القال رث  
سالالفر بالال هلل فالالى الليالالل والمهالال ر   وال الع يالال  للكرامالالة م ولكالالن اعجالال  لالالدوام االسالالةق مه واالشالالةغ  

للمال س فالى احالوالهم يببالى وهالم  اير ولى مغ لحةى ةرى ا والسر والجهر   والبحر  والحضر   والبر
     المالالال س فالالالى هللان   ويحالالالذر اآلخالالالره وهالالالم آممالالالون   ويحالالاليضالالالحبون   ويسالالالهر وهالالالم مالالال ئمو

ر جمسال   لولى مالن البشالف ويةب غضون فيه     بون فى عرض الدمي  ويواليهم فى هللا   وهم يةح
 .  ويخ لفهم فى القو  والفعل والح   فس    فهو يم نلهم فى الشبل  عمهم م   ويمة  

طرا ا ممة  ا فى االولي ا الذين ةخرجو فى  وقد ب ن سيدى عبد السمم الحلوامى  رضى هللا عمه 
ابى خليل  رفع هللا  الواليه على يد شيخم  االكبر وام م  احجل سيدى القط  الكبير الشيخ محمد

ه والكي سالاله   ل ةمميالالذه بالال للطف والرحمالالة والشالالفق مالالفالالى الشالاليوخ والمالالربيين  قالالدره   وقالالد بالال ن يع
مال  قالل حب ياله علالى سالمع والعطف والمصم   االمين    فى حمال ن ولالين   وسالر وةمبالين   ورب

ةرشالد ساليدى ب ش رةه الةلميذ المقصود بذاةاله   ويساللك السالبيل القالويم   واممال  اس االجميع ليةع
وعلالى آلاله  عليه   صلى هللا سمه موالم  الرسو  الكريم   ص ح  الخلق العويمالشيخ فى ذلك ب

 وسلم .
نالالوه وفيه الع ليالالة   وور صالالوعالالن سالاليدى الشالاليخ ابالالى خليالالل اخالالذ خلفالال ؤه ذلالالك الالالمه  فالالى الةربيالاله ال

هللا ةعال لى  دعمالهم مدخر لهم ر   ونج ااجر  الكريم ولم يسألوهم على ذلك وجه هللالةمميذه حسبة ل
 يوم الدين . يلقومه

    ممعمه وم  نحسن م  يقو  سيدى عبد هللا بن عمر رضى هللا
  نولئك  نصح   محمد صلى هللا عليه وسلم   بال موا  قد م      من ب ن مسةم   فليسةن بمن 

مبيالة لصالحبة هال  قلوبال    ونعمقهال  علمال    ونقلهال  ةكلفال    قالوم اخةال رهم هللا ر خيالر هالذه االمالة   اب
 لى هللا عليه وسلم  ص
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علالى ومقل ديمه   فةشبهوا ب خمقهم وطرائفهم فهم نصح   محمد صلى هللا عليه وسلم   بال موا 
 عبة .كالهدى المسةقيم وهللا ر  ال

موقالوب علالى عملالك فخالد ممال  فالى  ي بن آدم ص ح  الدمي  ببدمك   وف رقه  بقلبك وهمك   ف مالك
 أةيك الخير "يديك لم  ببن يديك عمد المو    ي

 م  ممر رضى هللا عمهويقو  بذلك سيدى عبد هللا بن ع 
  وال يحقرمن دومه   وال يبةغالى بال لعلم  العلم بمب ن حةى ال يحسد من فوقه  ال يبون الرجل من

 . ( نمن
وب ن سيدى عبد هللا بن عمر رضى هللا عمهم  شديد العم ية بةةبع آن ره صلى هللا عليه وسلم   

لالو موالر  الالى ابالن عمالر رضالى هللا عمهمال   بة عن م فع قال   مى بن عقعن موس حةى لقد روى 
جمالون . وحالدنوا عماله نيضال  نماله بال ن فالى مهالذا    ملاللقالمبى صلى هللا عليه وسلم  ننر اذا اةبع

 -( ويقالو  لعالل خفال  يقالع علالى خالف  طريق مبالة يأخالذ بالرنس راحلةاله ينميهال    نى عالن االسالراع
  عليه وسلم .يعمى خف م قة رسو  هللا صلى هللا

ى هللا عليه وسلم فال فلحوا فالى لفأمور رع ك هللا بيف حرل الصح بة الكرام على اقةف ا آن ره ص
به   وع شو له وحرصوا  عويم وقد اعةمقوا االسمم ف عة وامحبة هللا ورسوله وذلك هو الفو  ال

 ضيين .ا نحب مه مص  وروح  حةى لقوا هللا بيض الوجوه   راضيين مر و عليه   وطبق
 وعن م فع نن ابن عمر رضى هللا عمهم  ب ن يدعو على الصف  ويقو  فى دع ئه م 

عيالالة رسالالولك   اللهالالم جمبمالالى حالالدودك   اللهالالم اجعلمالالى اللهالالم اعصالالممى بالالديمك وطواعيةالالك وطوا  
عبال دك الصالال لحين   اللهالم حببمالى اليالك والالالى  يحبالك ويحال  ممئبةالك ويحالال  رساللك ويحال ممالن 

 غفالراعب دك الص لحين   اللهم يسرمى لليسالرى   وجمبمالى العسالرى   و  ممئبةك والى رسلك والى
قل  م   ادعالومى اسالةج  لكالم (   نئمة المةيقن   اللهم امك لى فى اآلخرة واحولى   واجعلمى من

بضالمى قهم اذ هديةمى لمسمم فم ةم عمى ممه وال ةم عه ممالى حةالى ةوامك ال ةخلف الميع د   الل
 . وام  عليه (
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ى هللا عمهمال    واضاليف الياله م دعو لى ولكل مسلم بدع ا سيدى عبد هللا بالن عمالرو رضالمى اوا
ةجالال ى بالاله احئمالالة عالالن اةبالال عهم   فقالالد شالالوقوم  اليالالك  يالالر مالال هالالم واجالال  عمالال  شالاليوخم  االمجالال د خالل

را منلالى لهم وافعال لهم واحالوالهم   ورنيمال  فاليهم صالو اورغبوم  فيك   وب موا اسوة حسمة لم  فى اقو 
م اوقال ةهم علالى بسال ه ير   فط ب  بهبعيد   ويسرو لم   العسال لحيين   فقربوا لم  السمفم  الص

ب سرارهم  نرواحم  فالى مم ج ةالك   ف مسالم  بالك واسةوحشالم  ممال  سالواك   فهممال   محبةك   وسعد 
  اعطيال    وال   ال مال مع لمال ممك واليالك ل فى ذلك بلهبك وونقم  فيك   واعةمدم  عليك   والفض

قالدر  ممال  فالى يالديك   عمال ك فبةيساليرك   وان شالبرم ك فبةوفيقالك    م طن ا    ف معطى لم  ممع
 لمال من يبالدن االجالل   فع ن باللقبل ان مبالون   ونحسالم  اليمال  حالين لالم يبالن همال  عمالل   وق ورم نم

لمحالدود   سالبح مك جهالدم  ا م ب حس مك عمد امةه ئه   فممك فضل  البداية وعليم  النم ا م  وسع
وقالالد قلالال  وقولالالك الحالالق   وهللا الغمالالى  ونمالالةم  نمالال  بمالال  انميالال  علالالى مفسالالك كالمحصالالى نمالال ا عليالال

ن ةةولوا يسةبد  قوم  غيربم نم ال يبوموا نمن لكم ( .  الفقراا وا 
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 االشةغ   ب هلل ةع لى
 

ولم يةغير ال م ن   ف ن فطم  الى االمالر    انب ن   واسةدار ال م ن   ووهر م ا  وقد ب ن م  
  وبالل يالوم هالو فالى شالأن   فم لالك والمال س   عليالك بالر  المال س   يبعالد رجو  ربك   له الشالأن 

اس الخم س   الذى يوسوس فالى صالدور المال س   مالن الجمالة والمال س   فالم يعةريالك سو عمك الو 
فى سيرك بأس وال يأس   ومن الم س مالن يشالةرى لهالو الحالديث ليضالل المال س بغيالر علالم   فالم 

  وبن مقبم على هللا حينم  بم  ( ةعبأ بهم  
  السر بل السر فى مع ملة هللا الذى يوجه القلالو  الالى الخيالر   واذا سالر  فالى هالذا المبالدن فالم 

ع بل يهالدم مال  بميةاله   فال ذا عالد  الياله ةحةال ج الالى وقال  طويالل ال عال دة يةغيره   ف ن الةغير يض
 .  يش على الروخ ال خةمب المش ر  (البم ا بعد الةشو

عث بهال  شاليخى وساليدى عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا ج ا  ةلك العو   الم فعة فى رس لة ب
السيد ج س لم جمعة   وهى ةرشدم  الى بذ  المجهود فى طل  هللا  المرحومعمه لةلميذه المب رك 

المعبالالود   والةعليالالق ب لخالال لق   وةالالرك االشالالةغ   بالال لخمئق   حن السالالر بالالل السالالر فالالى مع ملالالة هللا 
  به سبح مه واسةوحش  مم  سواه   وذلك هو نسال س الذى يوجه القلو  الى الخير   اذا نمس

 الةربية الصوفية الحقة . 
ولذلك المبدن شواهد من الكة   والسالمة   فقالد مالدخ هللا ةعال لى نهالل الصالفة مالن الصالح بة الكالرام 

  واصبر مفسك مع الذين يدعون لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فق   ةع لى فى الوص ية بهم 
شى يريدون وجهاله وال ةعالد عيمال ك عالمهم ةريالد  يمالة الحيال ة الالدمي  وال ةطالع مالن ربهم ب لغداة والع

ن نغفلم  قلبه عن ذبرم  واةبع هواه وب ن نمره فرط  ( وفى الصحيم عن نمس رضى هللا عماله عال
  نمث من بن فيه وجد حموة االيم ن م نن يبون هللا ورسالوله المبى صلى هللا عليه وسلم ق   

كفالر بمال  يبالره     ونن يح  المرا ال يحبه اال هلل   وان يبره نن يعود فى النح  اليه مم  سواهم
 .  نن يقذب فى الم ر (
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ق بال هلل ةعال لى م د بالن علالى الةرمالذى فالى ضالرورة الةعلالويقو  االم م الصوفى الكبير سيدى محم
 اجعل مراقبةك لمن ال يغي  عن موالره اليالك   واجعالل شالبرك لمالن ال ةمقطالع معماله عمالك   واجعالل

 خضوعك لمن ال ةخرج عن ملكه وسلط مه . 
  بالذبر هللا يرطال  القلال  ويلالين   وبالذبر الشالهوا  والالذا  ويفصل ذلك رضى هللا عمه فيقالو  م 

يقسو القل  وييالبس   فال ذا شالغل القلال  عالن ذبالر هللا بالذبر الشالهوا  بال ن بمم لالة شالجرة   اممال  
وذبلالال  نغصالال مه    واذا ممعالال   رطوبةهالال  وليمهالال  مالالن المالال ا   فالال ذا ممعالال  المالال ا يبسالال  عروقهالال 

فالم يصاللم اال  السقى ونصال به  حالر القاليا يبسال  احغصال ن   فال ذا مالدد  غصالم  ممهال  امبسالر  
لم ر   فكذلك القل  اذا يبس وخم من ذبر هللا فأص بةه حرارة الالمفس ومال ر للقطع فيصير وقود ل

  م ر ال نن ةكون حطب  للةصلم االشهوة   وامةمع  االرب ن من الط عة ف ذا مددةه  امبسر  فم 
القل  ب لرحمة   وم  من مور فى القل  اال ومعه رحمة من هللا بقدر ذلك فهالذا هالو   طوامم  ير 

 احصل . 
ف لعبد م  دام فى الذبر ف لرحمة دائمة عليه ب لمطر   ف ذا قح  ف لصدر فى ذلك الوق  ب لسمة 

 الجدب ا الي بسة . 
  دع  هللا الموحدين الى هالذه الصاللوا  الخمالس الصمة م  ويقو  بذلك رضى هللا عمه فى فضل

وفعل شيئ  مالن عط يال ه  بل قو  رحمة ممه عليهم   وهيأ لهم فيه  نمواع العب دة ليم   العبد من
لع لمين حهالل رحمةاله واحفع   ب حطمعة   واحقوا  ب حشربة فهى غرس الموحدين   هيأه  ر  ا

 .  (عليهم دمس وال غب ر  س مرا    حةى ال يبقىفى بل يوم خم
  الحال  هلل علالى نربعالة فمالون   فالن مماله وهالو ممةاله   وفالن ويقو  سيدى نبو ي يد البسط مى م 

 .  برك له   وفن بيمبم  وهو العشق (ممك وهو ودك   وفن له وهو ذ
السالال دة الصالالوفية حالالين يمهالالون عالالن االشالالةغ   ب لمالال س يقصالالدون بالالذلك اعةالال ا   نن والال ن يوالالن وال

نهل الغفلة الذين يصدون عالن  اجةم     وعدم االجةم ع بهم وامم  هم يقصدون بهالم س بلهم 
 ذبر هللا وعن الط ع      
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ةحذير من اغةي   الخلق   والوقوع فى اعراضالهم   فالذلك ممال  مهالى هللا عماله يقصدون به ال بم 
هلل   وحالذر مماله   نمال  االجةمال ع بأهالل الصالمخ   فمحمالود عمالدهم حن نهالل الصالمخ يالذبرون بالال 

وب ويمهون عن الممبر   في داد الذاكر بهم خيرا بنيرا   حمهم نوليال ا هللا فمالن معر ويأمرون ب ل
  جال لس    م ذا المالون المصالرى م مالن نجلالس ؟ فقال نحبهم فقد نح  هللا   وقد سأ  رجل سيدى

ةه   ويخبرك عن مفسك ب لالذى هالو من الم س من ةقهرك هيبةه وةخوفك فى السر والعممية رؤي
 لم به ممك ( . نع

  دواا القل  فى خمسالة نشالي ا م قالرااة القالرآن ابراهيم الخوال رضى هللا عمه م  ويقو  سيدى
  .عمد السحر   ومج لسة الص لحين (ب لةدبر   وخما البطن   وقي م الليل   والةضرع 

يقاليم لاله   علالى قالدر اعال ا  المالؤمن حمالر هللا   يلبساله هللا مالن عال ه   وويقو  رضى هللا عماله م 
 .  وهلل الع ة ولرسوله وللمؤممين ( الع  فى قلو  المؤممين   وذلك قوله ةع لى  

خير لك من  هللا م  لقيك ذبرك بحوك منلى هللا عمه م نخ لك ب  سيدى بم  بن سعد رضويقو
وعا م نربع  خصال   لقيك وضع فى بفك ديم را   ويقو  رضى هللا عمه فى روعة من البلم  نخ 

ونمال  رحمةاله  من الرحمن مالع ولمبالم امفسالبم وخط يال كم  نمال  ر قاله فالدار علاليبم  ليبم ج ري   ع
غير محجوبة عمبم   ونم  سةره فس بغ عليبم   ونم  عق به فلم يعجل لكالم   نالم نمالةم علالى ذلالك ف

ال هون ةجةرئون على الهبم   نمةم ةةكلمالون ويوشالك هللا ةعال لى نن يالةكلم وةسالبةون   نالم ينالور 
بالل مفالس مال   ى  واةقالوا يالوم ةرجعالون فياله الالى هللا نالم ةالوف الوجوه  ن ةسود ممهمن نعم لكم دخ

  ةسالةقبلون فر  لكم خط يال كم الم ضالية لكال ن فيمالبسب  وهم ال يولمون ( عب د الرحمن   لو غ
 شغل   ولو علمةم بم  ةعلمون لكمةم عب د هللا حق  . 

ربالاله   ويقالالو  سالاليدى نبالالو  ذى يحجالال  العبالالد عالالنويالالرى السالال دة الصالالوفية نن هالالوى الالالمفس هالالو الالال
فالى حبالم الشالهوا    محصالورا   علياله الالمفس صال ر نساليرا الجريرى فى ذلك م من اسالةولمحمد 

ر ةرداده ةلذ بمم هللا   وال يسةحليه وان بنفى سجن الهوى   وحرم هللا على قلبه الفوائد فم يس
بغير الحالق ( نى على لس مه حمه ةع لى يقو    سأصرب عن آي ةى الذين يةكبرون فى احرض 

 حةى ال يفهمومه وال يجدون له لذة   حمهم ةكبروا بأحوا  



 106 

فهم بة باله سبيل المفس والخلق والدمي    فصرب هللا عن قلوبهم فهم مخ طب ةه   ونغلق عليهم 
يعرفالالون طريالالق الحالالق وال   وسالاللبهم االمةفالال ع بالال لمواعا   وحبسالالهم فالالى عقالالولهم وآرائهالالم   فالالم 

 .  يسلكون سبيم
 مه   هللا مالال   ر ببالالمم هللا دلالاليم علالالى خشالاليةه ةعالال لى فقالال   سالالبح  وقالالد جعالالل هللا ةعالال لى الةالالأننقالالو

جلالودهم  ةلالين منال مى ةقشالعر مماله جلالود الالذين يخشالون ربهالم نالممةشال به    نحسن الحالديث بة بال
 هدى هللا يهدى به من يش ا ومن يضلل هللا فم له من ه د ( .  ذلك وقلوبهم الى ذبر هللا

ة الصوفية من عبد ال يج هد مفسه فالى مرضال ة رباله حةالى يبةفالى باله عمال  سالواه   ويعج  الس د
احوديالة والقفال ر والمفال و   يقطالع ويقو  سيدى محمد بن الفضل البلخى فى ذلك م العجال  ممالن

حةى يصل الى بيةه وحرمه حن فيه آن ر نمبي ئاله   بيالف ال يقطالع مفساله وهالواه حةالى يصالل الالى 
 قلبه ف ن فيه آن ر مواله ؟ 

وقالالد سالالئل شالاليخى العالال رب بالال هلل سالاليدى الشالاليخ علالالى عقالالل رضالالى هللا عمالاله نن يالالأةى بأبيالال   مالالن 
 اله مه الفورى فى وصف المفس على و ن البي  الة لى وق فيةه م 

 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 
 فى ذاةه   دون الذى ةعلو به     

 فك ن مم  ق   ومقلم ه عمه م 
 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 

 م قد    من م غ ةه لبم ع      
 ةمأى عن االصمخ طو  حي ةه  

 وةواصل االقب   فى شهواةه       
 وقف  على الدمي ر حسن بمئه  

   الالفأم له  عن هديه  وهداةه     
 قد رحب  ب لسيئ   مريضة 

 نن دعي  الى حسم ةه   وةض      
 والمفس نعدى ص ح  ةبلى به 

   الب ةهقد ندخلةم  الم ر من رغ     
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 ان نم  ةمصحه  ةضل طريقه  
 واذا ةرب  غرق  فى حسراةه       

 جهل  طريق الخير وادع  الهدى 
 بم ةكنر الدعوى على قرب ةه       

 ضحب  على جه له  فةوهموا 
 نن العم والفو  فى م واةه       

 ف مصم لمفسك فى احمور لعله  
 قد ةر ا احموار فى سبح ةه       

 فله  لكل مقيصة ةرضى ةس
 دون الذى ةعلو به فى ذاةه       
ولون م من س دة الصوفية م مفسك ب لدابة ان رببةه  حملةك وان رببةك قةلةك   بم  يقلاويقو  

ةف ضالل المؤممالون    ه مفسه ذ    ويقولون م لوال ميال دين المفالوس مال ملك مفسه ع  ومن ملكة
  فيؤنر رض ه علالى هالوى مفساله    هللا يرجو غيرفق من ال يخ ب غير هللا   والويقولون م المو 

مبومه    ويقولون م من صبر على مخ لفالة الى ويقولون م من عل  همةه على احكوان وصل 
 مفسه نوصله هللا الى مق م نمسه . 

ويقالوم الةصالوب فالالى نس ساله علالالى مخ لفالة هالالوى الالمفس   وقالالد قال   رجالالل لممال م المالالرةعش م ان 
نعوالم مالن المشالى فهو  ان من مبمه هللا من مخ لفة هواه  م عمدى فمم  يمشى على الم ا فق 
 على الم ا وفى الهواا . 

ومع اجةه د السال دة الصالوفية فالى فعالل المالأمورا  وةالرك الممهيال   بجهال د ال يعالرب الملالل مالراهم 
يعةمدون على فضالل هللا ةعال لى وال يربمالون الالى نعمال لهم ومج هالداةهم   وفالى هالذا المقال م يقالو  

لمرةعش رضى هللا عمه م من ون نن نفع له ةمجيه من الم ر نو ةبلغه الرضوان فقد جعل االم م ا
لمفسه ولفعله خطرا   ومن اعةمد على فضل هللا بلغه هللا الى نقصى مم    الرضالوان   قال   هللا 
ةع لى   قل بفضل وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعالون ( ويعلالل رضالى هللا عماله ذلالك 

لسبون الى احسب   يقطع القلو  عن االعةم د على المسب    وقد سالأله رجالل م نى فيقو  م ا
 احعم   نفضل فق   م رؤية فضل هللا ونمشأ يقو  م 
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 ان المق دير اذا س عد  
 نلحق  الع ج  ب لح  م      

وحين ق   له رجل م نوصمى ق   م اذه  الى من هو خير لك ممى   ودعمى الالى مالن هالو خيالر 
 .  لى ممك

خ عبالد السالمم م يوقد وضم لم  االم م المرةعش فالى نقوالاله المةقدمالة معمالى مال  ق لاله ساليدى الشال
فم لك والم س وعليك بر  المال س   حن الخال لق سالبح مه نقالر  اليالك مالن خلقاله   نمال  الوسالواس 
الخم س الذى نش ر اليه الشيخ فالى مصاليحةه فوسالواس يحالو  بيمالك وبالن ربالك فينالب  همةالك فالى 

وعالالمج ذلالالك  فرةالاله  علالالى مقالالدوره نو ي ئسالال  مالالن رحمةالاله ومغنو يجعلالالك سالال خط   ط عةالاله ةعالال لى
رة ذبر هللا ةع لى ومج لسة الص لحين من نهل اليقالين   حن مج لسالةهم الوسواس امم  يبون ببن

يعةالرى االمسال ن فالى ساليره يالأس  فالم ةكس  المؤمن النقة ب هلل وحسن الةوبل عليه والربون اليه
 لشيخ عبد السمم   طي  هللا نراه . وال بأس بم  ق   سيدى ا

 عفالالوه لالالذلك مالالرى شالاليخى وسالاليدى الشالاليخ علالالى عقالالل رضالالى هللا عمالاله راكمالال  الالالى ربالاله   ط معالال  فالالى
 مفيقو  فى اله مه المشرا مخ طب  مواله جل وعم 

 اذا رابمى ذمبى دعةمى محبةى 
 الح   عن  اليه وم  ةنمى الذمو       

 في ر  ان  اد  عيوبى ف ممى 
 نق  بأن الفضل نوسع من عيبى و      

 نض ا الهدى قلبى ومقى سريرةى 
 فلس  ببعض الم س نمس  للةر       

 ةرب  الورى دومى وجئةك مفردا 
 فلم يك غير هللا فى السمع والقل       

 وطهر  فى مجواك سر جوامحى 
 فخلصةه  من ع لم البعد والحج       

 رض ا الفةى ب هلل يشرخ صدره 
 والخط   ب لحوادث   يةأذى   فلن     

 وم  لذةى اال الةج ئى لوجهبم 
 لى قطبى  فوجهبمو دون العوالم      
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 ويقو  سيدى سممون رضى هللا عمه فى حبه هلل وةعليقه به سبح مه م 
 وب ن فؤادى خ لي  قبل حببم 

 وب ن بذبر الخلق يلهو ويم خ      
 به فلم  دع  قلبى هواك نج 

 يبرخ  فم ئك  عن   نراه فليس      
 رمي  ببين ممك ان بم  ب ذب  

 وان بم  فى الدمي  بغيرك نفرخ      
 ف ن شئ  واصلمى وان شئ  ال ةصل 

 لغيرك يصلم   نرى قلبى فلس       
وسالبن الالى هللا وقد بة  االم م الجميد رضى هللا عمه الالى بعالض نحب باله يقالو  م مالن نشال ر الالى 

بره عن قلبه   ونجراه على لس مه   ف ن امةبه وامقطع ممن سبن غيره ابةمه هللا ةع لى وحج  ذ
مالال ع هللا مالالن قلالالو  الخلالالق  هاليالاله بشالالف هللا مالال  بالاله مالالن المحالالن والبلالالوى   وان دام علالالى سالالبوم

الرحمة عليه ونلبس لب س الطمع فة داد مط لبةه ممهم مع فقدان الرحمالة مالن قلالوبهم   فةصالير 
 ب هلل من السبون الى غير هللا .  ف    ومحن معوذه بمدا   ومع ده نسحي ةه عج ا   وموة

نقالالو  وقالالد جعالالل هللا سالالبح مه الةوبالالل علالالى هللا مالالن عممالال   االيمالال ن بالاله ةعالال لى فقالال   عالال  وجالالل   
وعلالالى هللا فةوبلالالوا ان بمالالةم مالالؤممين ( ويعبالالر السالال دة الصالالوفية عالالن شالالدة نقالالةهم فالالى هللا ةعالال لى 

م ي  ج هل نمال   ولق   له يسةج  له مل نال ير قه هللا وةدبير نر اقهم فيقولون م لو نن العبد سأ 
 خ لقك والبد من نن نر قك نبدا . 

وقالالد سالالئل االمالال م سالالهل بالالن عبالالد هللا عالالن القالالو  فقالال   م هالالو الحالالى الالالذى ال يمالالو    فقالال لوا اممالال  
سألم ك عن القالوام   فقال   م القالوام هالو العلالم   قيالل م سالألم ك عالن الغالذاا   فقال     الغالذاا هالو 

سألمك عن طعمة الجسد فق   م م لك وللجسد م دع مالن ةالواله نوال يةالواله آخالرا .. اذا  الذبر قيل
دخل  عليه علة فرده  الىص معه نم  رني  الصمعة اذا ع ب  ردوهال  الالى صال معه  حةالى يصاللحه  

 ؟ 
وب ن سيدى معروب الكرخى رضى هللا عمه يقو  م امم  نم  ضيف فى دار موالى م ان نطعممى 

 ممى وان نج عمى صبر  حةى نكل  مةى اطع
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يطعممالالى   ويقالالو  سالاليدى بشالالر بالالن الحالال رث رضالالى هللا عمالاله م ان العبالالد ليقالالرن   ايالال ك معبالالد وايالال ك 
مسةعين ( فيقو  هللا ةع لى م بذب  م  اي ى ةعبد لوبم  ةعبد اي ى لم ةؤنر هواك على رضال ى   

 .  ولو بم  بى ةسةعين لم ةسبن الى حولك وال قوةك وال الى م لك ومفسك
رضالالى هللا عمالاله ةلميالالذه ب سالالةمرار الط عالالة ودوام مع ملالالة هللا  ويمصالالم سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم

الذى يوجه القلو  الى الخير ويحذره من ةغيير هذا المبدن ويبين له نن الةغيير يهالدم مال  بمال ه   
 مةالردد علالى خالةمب المشال ر    وساليدى الشاليخ يريالد االدة البم ا ةحة ج الالى وقال  طويالل الواع 

بنيالالر مالالن المرشالالدين خشالالية نن ةخةلالالف ممالال ه  االرشالال د فةةالالردد الالالروخ بالالين هالالذا المشالالر  وذاك 
دون الةالواا عالن  الحالق وةشةغل ب لمف ضلة بين الشيوخ فيعوقه  ذلك عن السير قدم  فى طريالق

 الصراه المسةقيم . 
نالر ممال  قد يمفسد المريالد الصال دا بأهالل الصالمخ اك و يقو  االم م السهروردى فى ذلك المق م م

واهالالل  فسالال دهم ويأخالالذ حالالذرة مالالمهم   ووجالالة ذلالالك ان اهالالل الفسالال د يعلالالم يمفسالالد بأهالالل الفسالال د  
نالم يحصالل بيالمهم اسالةرواح   طبيعيالة  الصمخ يغرة صمحهم فيميل الاليهم بجمسالية الصالمحية  

ويبسالال  مالالن طالالريقهم الفةالالور فالالى  جبليالالة ةحالالو  بالالين المريالالد و بالالين حقيقالالة الصالالحبة هلل ةعالال لى  
 لف عن بلوغ االر  فليمةبة المريد الص دا .الطل  و الةخ

فالى  م رضى هللا عمالة  ار مالرة مريالدا لالهوامى اذبر فى هذة المم سبة ان سيدى الشيخ عبد السم
لشيخ عن االسم الذى يذبرة فصالرخ لاله فسألة ا ى قلبة امة يذبر اسم  لم يلقمة لهمرضة فوقع ف

عد الى االسم ا الةى لقمةك اي ه  وال ةأخذ  ههذا االسم ق   فمن     فق   ل فق   م من لقمك به
عن غير مرشدك حمة ادرى الم س بح لك و اسةعدادك فلم  اط ع الشاليخ بالرىا مالن مرضالة   و 

 شيخة و ارش دة . ةعلم من ةلك الةجربة نال يأخذ اال بمشر 
ةلفالة قد الحو  من خم  مش هدةى الكنيرة ان المةرددين بين الشيوخ العديدين و الطالرا المخو 

د مالالن ال يةقالالدمون فالالى الةربيالالة الصالالوفية وذلالالك امالالر طبيعالالى الن مالالؤدى الةالالردد ان يموالالر لكالالل واحالال
وال يالالراة ب فيالال  لألخالالذ عمالالة   ومالالن همالال  يقالالل بالالل يمعالالدم  وحالالده شالاليوخة موالالرة الالالمقل فالالم يلة مالاله

 امةف عة بة   وحسبك دليم واضح  ان اب  جهل لم يمةفع من صحبة موالم  رسو  هللا 
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اكالرم الرسالل علالى هللا  يةيم ابى ط لال  ولالم يالر فياله على امه لية وسلم حين مور اليه عصلى هللا
الف رسالى بصالحبةة  صلى هللا علية و سلم   بيمم  اسعد  العم ية الرب مية ساليدم  ساللم ن ةع لى  

مع امة ف رسى وابو جهل قرشى   مم  يفيد ان صاللة  سلم حةى الحقة بآ  بيةهصلى هللا علية و 
 ننرا فى الةربية الروحية من قرابة اللحم و الدم .القلو  اكبر 

المخلوا الالذى  فيه ولقد اضل  الوواهر ابليس فلم ير من جوهر آدم اال الم ا و الطين ولم ير
قال   وقع ابليس فى المعصية عن اصالرار وعمال د و   ف ةكريمة فأمر الممئبة ان ةسجد له اراد هللا

الى يوم الالدين   ومعالوذ  طين ( فحق  علية لعمة هللا  ام  خير ممة خلقةمى من م ر و خلقةة من
 . ب هلل ممه

فيق  فى طريق المريد ر  يد فى جم  هللا م  جو وا ان يةخذهولوال ان للشيخ مدخم فى ةربية المر 
ث الصوفية قولهم م ان اسةطع  نال يسبقك احد الى موالك ف فعل   وال ةؤنر هللا   الن من مب د
لشيخ يد هللا و عومة للمريد الصال دا   لالذلك يقالو  عال  و جالل  و جعلمال  و ا على موالك شيئ   

ممهم ائمة يهدون بأمرم  لم  صبروا و ب موا بآي ةم  يوقمون( بم  يقو  سبح مة   وةعال وموا علالى 
البالالر و الةقالالوى ( و الشالاليخ اممالال  يعطالالى مريالالدة نمالالرة ةج ربالالة الطويلالالة الشالال قة حسالالبة لوجالالة هللا ال 

 الغميمة . ريد يبدن حيث امةهى شيخة   و حسبه هذهلذلك ق لوا ان الميسألة عليه   اجرا و 
وهالى  المريد ب خةي ر الشيخ الذى يأخذ عمه   حماله يساللم للشاليخ روحاله و لهذا  يج  ان يعةمى
م قبالالل ان يالالأةيهم و يسالالأ  عالالمه ن المالالرا يالالدقق فى خةيالال ر اطبالال ا جسالالدهاعالال  مالال  يملالالك   واذا بالال 

   سالأ  هللا العالون فالى االسالةدال  عليالهخةيال ر طبيال  الالروخ و يان يالدقق فالى ا للةداوى فأولى به
و الصالالمخ و الةجربالالة الالالذين  يرجالالى مالالمهم حسالالن اخةيالال ر  دب هالالل الرشالالرشالالد فالالى اخةيالال ره يسةو

  بمال   م وهالور الصالمخ و البربالة فالى اةب عالهشيوخهم   ومن اقوى احدلة علالى الشاليخ المربالى 
 ع لية و ح لة مرضية و بصيرة م فذة . علم صحيم و ذوا صريم و همة هيج  ان يةوافر في

م و شيخك هو الذى نمال   مفسالك قبالل ان  ن عربى رضى هللا عمهو يقو  سيدى محيى الدين ب
ةمو  و ج   بك فى ع لم الملكو    و شيخك هوالذى اخذ ممك و بشف عمك   و شاليخك هالو 

لالى ح لالك ال مالن هو الالذى دلالك ع و نم لك مم    القرب     وشيخك الذى حمل عمك المشق    
 اخذ من م لك .
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يالة السالمم و بالين ساليدم  و قالد قالل هللا عليمال  القصالة الرائعالة الةالى ب مال  بالين ساليدم  موسالى عل
ان  السالمم فالى سالورة الكهالف فأرامال  بيالف حالرل بلاليم هللا و صال ح  الةالوراة علالى الخضر علياله

فالى اد   و قال   لالهعلمال   يصح  عبدا من عب د هللا  آة ه هللا رحمة مالن عمالده وعلماله مالن لدماله
برا . وبيالف على ان ةعلمالن ممال  علمال  رشالدا . قال   امالك لالن ةسالةطيع معالى صال رفيع  هل نةبعك

مرا . ق   فال ن ان ش ا هللا ص برا وال اعصى لك ن خبرا . ق   سةجدمى ةصبر على م  لم ةح  به
را ( و قالد بيمال  القصالة بعالد ذلالك نمالو  اةبعةمى فم ةسالألمى عالن شاليا حةالى نحالد ث لالك ممالة ذبالرا

سالاليدم   يالالة السالالمم فالال عةرض عليهالال  نالالم بالالين لالالهخفيالال  حبمةهالال  الشالالرعية علالالى سالاليدم  موسالالى عل
السالمم  ممهال    فالأيقن عي مال  ان الخضالر عليالهالشالرعى فالى بالل نمالر  ه السمم الوجهالخضر علي

يشال ا بمال  علم هللا ال يعلمه موسى عليه السمم وسبح ن من يخةل برحمةه من على علم من 
 ش ا و بم  ش ا .

ربال ميين الصال دقين   عن العلم ا ال م  عوة م  ب ن من سيدم  موسى عليه السمم فى بحنهوبف 
مصالب  و ذلالك مالن عال م احمالالور  هلالبهم و االمةفالال ع بعلمهالم سالفرا طالويم لقالى ممالالفقالد سال فر فالى ط

مالالن يعةصالالم بالال هلل فقالالد هالالدى و   فجالال ى هللا عمالال  مشالال يخم  خيالالرا بنيالالرا لقالال ا ةالالوجيههم و ارشالال دهم  
 ( . يمصراه مسةق
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 الةفويض هلل ةع لى
 

  لالالك هللا وحهالالل بيةالالك   وحفومالال  ونيالال كم جميعالال  مالالن م ديالال   هالالذا الالال من وفالالى ومالالى نن يمةوالالر 
االمس ن حةى يقضى هللا نمرا بال ن مفعالوال وعمالدم  يةبالين االمالر   فيسالير االمسال ن علالى قالدر هللا 

 حينم  يوحيه فى صدور الم س . 
 مه  ل من يفهوق         محبمة  نفع له 

   اللحبمة يعلمه  يفعل  م  يش ؤه 
ج ا  المصيحة المةقدمة فى رس لة بعث به  شيخى الع رب بال هلل ساليدى عبالد السالمم الحلالوامى 

الصديق السيد ج سال لم جمعاله   وهالو يرشالده فيهال  الالى الةالأمى  المرحومطي  هللا نراه الى ةلميذه 
ل بم  يقذفه هللا فالى قلباله فالى نواماله   مالع  سبح مه   والعمهللاوالبصر وامةو ر الفرج   واسةله م 

الونوا فالى حبمالة الحباليم العلاليم فالى بالل مال  يجالرى باله قضال ؤه   وان خفيال  الحبمالة علالى نكنالر 
 الم س   نو دق  على نفه مهم . 

وةلك المصيحة الغ لية ةعلمم  الربون الى هللا ةع لى فى الشدة والرخ ا ف لقض ا قض ؤه   والحبم 
كه اال م  ش ا   المه وحده   فع   لم  يريد (   ويقو  سيدى ابن عط ا لمحبمه   وال يقع فى 

 هللا السبمدرى رضى هللا عمه م 
بالالل فهالو فالالى بالل ذلالك مةعالالرب اليالك   ومق مةالى اعطال ك اشالالهدك بالره م ومةالالى ممعالك اشالهدك قهالالره

 بوجود لطفه عليك . 
 هللا عمه فى شبر معمة هللا م  رضى بذلك يقو 

ض ل واله    ومن شبره  فقد قيده  بعق له  ويضاليف رضالى هللا عماله فالى من لم يشبر المعم ةعر 
 شرحه فيقو  م 

وقد ضمن هللا الم يد للش كرين وم  اسةنمى فق   ع  من ق ئل   لئن شبرةم ح يدمبم ( ف ذا ب ن 
 ضمن لهم ال ي دة على م  اعط هم فكيف 
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ا قيالالده بعق لالاله خيفالالة  والالاله   شالالى ال يالالديم علالاليهم مالال  بالال ن مالالمحهم نوال   اال ان مالالن نحالال  بقالال ا
 قيدوا معم هللا فيبم بوجود الشبر . ف

ويقو  الس دة الصوفية ان شبر المعمة امم  يبون ب سالةعم له  فيمال  خلقاله هللا لاله   فال ن عصالى 
العبد ربه بمعمة نمعمه  عليه فقالد بالد  معمالة هللا بفالرا   وشالة ن بالين شال كر للمعمالة وبال فر بهال    

 فالى حبماله م ال ةدهشالك واردا  الالمعم عالن القيال م بحقالوا شالبرك   ويقو  سيدى ابن عط ا هللا
 ف ن ذلك مم  يح  من وجود قدرك . 

وبم  يمصحم  الس دة الصوفية ب لشبر فى الرخ ا ف مهم بذلك يمصحومم  ب لصبر عمد البما بم  
ساليدى ابالن نمرم  بة   هللا   وبم  نرشدةم  سمة موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   ويريمال  

عط ا هللا السبمدرى رضى هللا عمه بيف يصبر الس دة على البما الصبر الجميل وهالو الالذى ال 
 شبوى فيه فيقو  م 

  امم  يعيمهم على حمل االقدار ورود االمالوار   وان شالئ  قلال  واممال  يعيالمهم علالى حمالل نقالداره 
مم  يعيالمهم علالى حمالل اححشهود حسن اخةي ره    ن شئ  قل  وا  وان فهال م   فالةم بال   احبال م وا 

شئ  قل  وامم  يصبرهم على وجود حبمه علمهم بوجود علمه   وان شئ  قل  واممال  يصالبرهم 
يرى   وان شئ  قلال  واممال  يصالبرهم علالى القضال  علمهالم بالأن الصالبر  هعلى م  جرى علمهم بأم

  يورث الرض    وان شالئ  قلال  اممال  يصالبرهم علالى االقالدار بشالف الحجال  واالسالة ر   وان شالئ
نسرار الةصريف   وان شئ  قل  امم  يصبرهم على قل  وامم  يقويهم على ننق   الةكليف ورود 

 .  نقداره علمهم بم  نودع فيه  من لطفه وابراره (
دهالال    وهالالو و حبالال م سالاليده وقوةالاله عمالالد ور سالالب   ةوجالال  صالالبر العبالالد   ونبوةالاله ال  فهالالذه عشالالرة ن

 .  ذلك على ذوى العم ية من نهله (ب المعطى لكل ذلك بفضله   والم  وةع لى مه سبح 
ولعالل مالال  قالال   سالاليدى ابالالن عطالال ا هللا فيالاله الشالرخ الكالال فى لمالال  نجملالاله سالاليدى العالال رب بالال هلل الشالاليخ 

 شيخى وسيدى  نحمد الحلوامى   والد
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عبد السمم الحلوامى   فالى البيةالين الالواردين فالى صالدر المقال     ف مهمال  لاله رضالى هللا عماله وقالد 
 ره فق   نوسع هللا له فى رضوامه م علق عليهم  فى ديوان شع

مالال  فرحالال  بشالالىا مالالن مومالالى قالال  فرحالالى بهالالذين البيةالالين   ونرجالالو نن يمفعالال مى غالالدا ان شالال ا هللا 
 ةع لى   وامى نكررهم  فى الم  لة ةم   بى فيمبشف عمى غمه  . 

ويقو  القط  الكبير سيدى عبد الق در الجيممى رضى هللا عمه فى الةفويض هلل ةعال لى والرضال  
 بم  يجرى به قض ؤه م 

 ال احمر نمرى وال الةدبير ةدبيرى 
 وال احمور الةى ةجرى بةقديرى       

 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 
 نح ه بى علمه من قبل ةصويرى       

ويقو  سيدى ح ةم االصم رضى هللا عمه م عجب  ممن يعمل ويقو  امى نعمله  ابةغ ا مرض ة 
 خط  علالالى هللا   رادا لحبمالاله نةريالالد نن ةرضالاليه ولسالال  بالالراض عمالاله   بيالالف هللا   نالالم ةالالراه نبالالدا سالال

 يرضى عمك وام  لم ةرض عمه . 
ويحذرم  رضى هللا عمه من دس ئس الشيط ن الةى ةضاليق الصالدور وةبعالث الهمالوم فيقالو  م مال  
من صب خ اال والشيط ن يقو  لى م م  ةأكل ؟ م  ةلبس ؟ نيالن ةسالبن ؟ فال قو  م آكالل المالو    

الكفالالن   ونسالالبن القبالالر . وهالالو بالالذلك يرشالالدم  الالالى نن الالالدمي  نهالالون مالالن نن ةكالالون موضالالع  ونلالالبس
د   و االهةم م   ف ن ر ا االمس ن دبره هللا بقدرةه واحس مه قبل نن يخرج االمس ن الى هذا الوج

الصوفية فى ونوقهم فى ر ا هللا   بن بم  بم  فى بطن نمك مدبرا " بفةم  ولذلك يقو  الس دة
 . مشددة " غير مدبر " ببسر الب ا المشددة " مر وق  من حيث ال ةحةس  (الب ا ال

ن صاللى المرسلي ة الصوفية الن الةكس  من سمة سيدنم  السعى على الر ا فواج  عمد الس د
 راعالة وةجال رة  الصح به االعمم الكرام وهالم الصالفوة فالى هالذه احمالة  هللا عليه وسلم   وقد ب ن 

 عن نخراهم بل سعوا لرخرة سعيه    فةم  رجولةهم فى الدمي    هميملكمهم لم ةشغلهم د
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ولذلك م   فيهم قوله ةع لى الخ لد الكريم   رجال   ال ةلهاليهم ةجال رة وال بيالع عالن ذبالر هللا  ينوالد
ليجال يهم هللا نحسالن مال   يوم  ةةقل  فياله القلالو  واالبصال ر *واق م الصمة واية ا ال ب ة يخ فون 

 له وهللا ير ا من يش ا بغير حس   ( . عملوا وي يدهم من فض
ويقالالو  سالاليدى ابالالراهيم بالالن ندهالالم رضالالى هللا عمالاله م عليالالك بعمالالل االبطالال   م الكسالال  مالالن الحالالم  

   .  والمفقة على العي
ويفرا الس دة الصوفية بين المؤمن والمم فق فى الةصرب فى االموا  فيقولون م المم فق يأخذ 

يمفق ب لري ا   والمؤمن يأخذ ب لخوب   ويمسك ب لسالمة من الدمي  ب لحرل   ويممع ب لشك   و 
   ويمفق هلل خ لص  فى الط عة . 

وهم بذلك يقولون م الوانق من ر قاله مالن ال يفالرخ بال لغمى   وال يهالةم بال لفقر م وال يبال لى نصالبم 
بعالة اشالي ا   فهالو يةقلال  فالى يسر   بم  يقولون م من اصبم وهالو مسالةقيم فالى نر  نو عسر فى

 ب لمعرفة .  ةةم لنقة ب هلل   نم الةوبل   نم االخمل   نم المعرفة   واالشي ا بله هلل م ارض  
والس دة الصوفية مع سعيهم فى بس  العيش ةعفف  ف ن وسالع هللا علاليهم االر اا بالذلوا االمالوا  
طيبالالة بهالال  مفوسالالهم فالالى مرضالال ةه سالالبح مه   وال يقفالالون عمالالد ال بالال ة المفروضالالة بمالال  يفعالالل عالالوام 

بل يةج و ون ال ب ة بنيرا   فربم  نعطوا فى ال ب ة المئ   ونمفقوا فى صدق   المفل المؤممين   
 هم ان ةلك المفقة ةبقى لهم عمد هللا ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد هللا ب ا ( . ماالالب   لعل

ا الحم    ليقيمهم نن الر ا مقالدور كةس به طروحين يسعون فى بس  عيشهم يةحرون فى ا
  ونن م  ب ن من ر ا العبد يأةيه على ضعفه   وم  ليس له فلن يدربه بقوةاله   وقالد ومقسوم 

  ان روخ القدس مفالث فالى روعالى نن يث الشريف روى نبو معيم فى الحلية عن نبى نم مة الحد
مفس  لن ةمو  حةى ةسةكمل نجله  وةسةوع  ر قهال    فال جملوا فالى الطلال    وال يحملالن نحالدبم 

 لى ال يم   م  عمده اال بط عةه (ا نن يطلبه بمعصية هللا   ف ن هللا ةع اسةبط ا شىا من الر 
 . 
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و ال هد عمد الس دة الصوفية ليس هو فقالر الجيال  بالل هالو خالروج حال  الالدمي  مالن القلال    فقالد 
يبون الفقير مشغوال بح  الدمي  مع فقره وقد يبون الغمى ط رح  الدمي  من قلبه وهى فالى يالده   

الراشالدوان   ومالن حبالم السال دة الصالوفية م مالن عالرب الالدمي   هالد فيهال    ومالن بم  فعالل الخلفال ا 
عالرب اآلخالرة رغال  فيهالال    ومالن عالرب هللا آنالالر رضال ه   وهالم بالالذلك يقولالون م اذا حالدنةك مفسالالك 

 ذا حدنةك بةربه  عمد اقب له  فذاك . ابةرك الدمي  عمد ادب ره  فهو خدعة   و 
ي  عمدهم نن سيدى احمالد بالن خضالرويه اسالةقرض ويحبى الس دة الصوفية فى ةهوين شأن الدم

من رجل م ئة نلف درهم   فق   له الرجل نليس نمةم ال ه د فى الالدمي  ؟ مال  ةصالمع بهالذه الالدراهم 
ق   م نشةرى به  لقمالة ف ضالعه  فالى فالم مالؤمن وال نجةالرىا نن نسالأ  نوابال  مالن هللا ةعال لى قال   م 

بعوضالة   ومال  م ئالة نلالف درهالم فالى الالدمي  مالن  ولم ق   م الن الدمي  بله  ال ة ن عمالد هللا جمال خ
جم خ بعوضة   لو نخذةه  فطلب  به  شيئ  م  الذى ةعطى به  ؟ والالدمي  بلهال  لهال  هالذا القالدر ؟ 
ولذلك ةرى الس دة الصوفية يولالون اآلخالرة بالل اهةمال مهم فيموالرون الالى آجالل الالدمي  حيالث يموالر 

آلخرة ( ولذلك يمصحون المؤمن فيقولون الم س الى ع جله    بم بل ةحبون الع جلة وةذرون ا
 له م ال ةغةم اال من شىا يضرك غدا   وال ةفرخ اال بشىا يسرك غدا . 

ر االمس ن على قدر هللا حينمال  يوحياله فالى صالدور يسيقوله سيدى الشيخ عبد السمم م فنم  م  
صال دقين مالن المال س   ف ماله يقصالد بال لوحى همال  االلهال م الالذى يقذفاله هللا فالى قلالو  المخلصالين ال

عب ده حين يفوضون نمورهم الياله ويسالألومه ان يرضاليهم بمال  يخةال ره لهالم وفالق مال  قضالى وقالدر 
 وهللا ةع لى يعلم امبي اه الكرام وحي  ويعلم نولي اه اله م  . 

والقالرآن الكالريم نرامال  صالالورا مالن صالور ذلالالك الةفالويض ليبالون لمال  ممهالال  العبالرة واالعةبال ر   فقالالل 
موسى حين ةوبل  على ربهال  فالى حفالا رضاليعه  مالن عالدوه فرعالون    عليم  منم م  ب ن من نم

فألهمه  سبح مه نن ةجعله فالى الةال بو  وةقالذب باله فالى الاليم وةطمالئن علياله وبشالره  اله مال  نماله 
سيرده اليه    بم  بشره  نمه سيجعله من المرسلين   فمفذ  م  نلهمه  هللا به   ونلقةه فى اليم 

 ا وعده   مطمئمة الى فضل هللا ةع لى وصد



 118 

لالةعلم ان وعالد هللا فرده ةع لى اليه  بى ةقالر عيمهال  و قلبه  لةكون من المؤممين   على ورب  هللا 
حق ونلق هللا عليه محبة ممه وجعله من المرسلين نولى الع م فةمال  معمةاله علياله وعلالى نماله   

 رؤيال ه   ال ولم  ه م عليه السمم فى محبة ربه سالأله نن يةجلالى علياله ليموالر الياله   فممعاله هللا
بخم ولكن رحمة باله   وبال ن مالن صالعقةه حالين امالدك الجبالل مال  بال ن   بمال  حبال ه هللا ةعال لى فالى 
سالالورة االعالالراب   فلمالال  نفالال ا قالال   سالالبح مك ةبالال  اليالالك ونمالال  نو  المالالؤممين . قالال   يالال  موسالالى امالالى 

 اصطفيةك على الم س برس الةى وببممى فخذ م  آةيةك وبن من الش كرين ( . 
عالال لى ونعطالالى وفالالى الحالالديث الشالالريف م   يعلممالال  هللا بالاله القم عالالة بمالال  قسالالم هللا ة وهالالو درس قالاليم

  وق   بنير من نهل الةفسير فى معمالى قولاله ةعال لى   مالن عمالل صال لح   القم عة بم  ال يفمى (
 من ذبر نو نمنى وهو مؤمن فلمحييمه حي ة طيبة ( الحي ة الطيبة فى الدمي  هى القم عة . 

ة القم عالالة ب مهالال  االكةفالال ا بالال لموجود و وا  الطمالالع فيمالال  لالاليس بح صالالل   ويعالالرب السالال دة الصالالوفي
وهم يقولون م من ب م  قم عةه سميمة ط ب  له بل مرقة   بمعمى نخذ م  قسمه هللا ةع لى من 
الر ا بمفس راضية ق معة غير مةبرمة نو س خطة   بم  يقولون م الق مع غمى وان بال ن ج ئعال  

 . 
ة يفسالالرون قولالاله ةعالال لى   اممالال  يريالالد هللا ليالالذه  عالالمبم الالالرجس نهالالل ولالالذلك ةالالرى السالال دة الصالالوفي

طهيالالر هالالو السالالخ ا ةالبيالال  ويطهالالربم ةطهيالالرا ( فيقولالالون ان الالالرجس هالالو البخالالل والطمالالع   وال
به المفسالرون مالن نن اآليالة اسالةع ر  الالرجس للمع صالى واسالةع ر   و واالين ر وذلك غير م  يق

ممبن ف ن البخل والطمع من المع صالى   والسالخ ا  الطه رة للط ع     والةوفيق بين الةفسيرين
 واالين ر من الط ع   . 

ويحبى الس دة الصوفية ان رجم ج ا الى االم م الجميد رضى عمه ووضع بالين يدياله خمسالم ئة 
ديم ر وق   لمم م فرقه  على هؤالا   يشير الى ةمميذه الفقراا ( فق   له االم م م نلك غيرهال    

ر بنيالرة   فقال   م نةريالد غيالر مال  ةملالك   قال   م معالم   فقال   لاله الجميالد م خالذه  ق   معم لى دمال مي
 ف مك نحوج اليه  مم  فرده  اليه االم م ولم يقبله  ممه . 
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نم  م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم م وفى ومى ان يمةور االمس ن حةى يقضى هللا نمرا ب ن 
والروية وعدم االمدف ع فى ةصالرفةم    امةوال را لمال   مفعوال   ف مه رضى هللا عمه يعلمم  به الةأمى

يشالالرخ هللا لالاله الصالالدر   فيةصالالرب حينمالال  يوجهالاله االلهالال م القلبالالى فالال ن قلالالو  االةقيالال ا االصالالفي ا 
المةوبلين على هللا م والمفوضين نمورهم اليه   ةصدا فى الفةوى وةبين الرشد من الغمالى   وال 

وابصالالالة سالالالو  هللا صالاللى هللا عليالالاله وسالاللم لسالالاليدم  غرابالالة فالالالى هالالذا الةوجيالالاله   فقالالد قالالال   موالمالال  ر 
 .  يه المفس (  البر م  اطمأم  الالصح بى م   اسةف  قلبك ( بم  ق   له م 

وحين خط  سيدم  نبو ببالر الالى موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم ابمةاله الطال هرة ال هالراا 
بعالده ساليدم  عمالر فقال   امهال  ق   له صلى هللا عليه وسلم امى امةور به  القض ا   وخطبه  من 

صغيرة   نم ج ا صلى هللا عليه وسلم الوحى ب ن ي وجه  من ام ممال  علالى فالةم ذلالك ونخالرج هللا 
 ومن ذريةهم  الكنير الطي  المب رك بدعوةه صلى هللا عليه وسلم . ممهم  

ا   وان ب مالال  رو واالةقيالال ا يرضالالون بحبالالم القضالال ا   وعلالالى نى صالالورة   فالال ن جالالرى ب لرخالال ا شالالب
حخرى صبروا   وم  نروع م  يقو  الس دة الصوفية فالى حبمهالم م الشال كر مالع الم يالد الماله فالى ا

ى   ان هللا مالع لالشهود المعمة   لئن شبرةم ال يدمبم ( والص بر مع هللا ةع لى المه بشهود المبة
 الص برين ( . 

 ويقو  بعض حبم ا الصوفية م 
 اذا نعطى فقد نرضى ولكن 

 نن ب   نعطى    اذا سل  الذى     
 فأى المعمةين نحق شبرا 

 اي ب    ممقل    عمد  ونحمد      
 نمعمةه الةى نهد  نم ا 

 نواب    نم االخرى الةى نهد      
وس دةم  آ  البي  ش كرون ص برون بم  رنيم هم فى الم حيةين فالى ةال ريخهم الح فالل ب لمفال خر   

معالالم هللا يبلغالالوا مالال  نملالالوا مالالن الشالالبر ال  لالالم ومالالع ذلالالك فالال مهم مالالن بمالال لهم يةهمالالون نمفسالالهم بالالأمهم
 والصبر على بمئه   حةى 
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لقالالد الةالال م االمالال م الحسالالين السالالب  رضالالى هللا عمالاله الحجالالر االسالالود وقالال   وهالالو يمالال جى ربالاله م الهالالى 
معمةمى فلم ةجدمى ش كرا وابةليةمى فلم ةجدمى ص برا   فم نم  سلب  المعمالة بةالرك الشالبر   وال 

 ر   الهى م  يبون من الكريم اال الكرم . نم  ندم  الشدة بةرك الصب
نقو  ومنل هذه المم ج ة ال ةكون من غير س دةى آ  البي  االمج د م ف ن فص حةهم ةغرب من 
البحر وةفلق الصالخر   وال غراباله فالى ذلالك فمالن بيالمهم خالرج العلالم وعالمهم يأخالذ المال س الالورع   

 ح فوون لحدود هللا . وبيف ال وهم اآلمرون ب لمعروب والم هون عن الممبر وال
وهم نئمة الص برين على البما فكم حملوا من صموب البما م  ةأب ه الجب   الشالم   وقالد ابةلالوا 
فى هذه الدمي  على قدر ديمهم ويقيالمهم فمال  ضالجروا ومال  قمطالوا مالن رحمالة هللا   ويقالو  ام ممال  

لالرنس مالن الجسالد   بمال  االكبر على بن نبى ط ل  رضى هللا عمه م الصبر من االيم ن بمم لالة ا
 يقو  برم هللا وجهه م الصبر مطية ال ةكبو . 

ويقو  السال دة الصالوفية م فال   الصال برون بعال  الالدارين   المهالم مال لوا مالن هللا معيةاله وقال لوا فالى 
ا ( الصالالالبر دون المصالالال برة   والمصالالال برة دون لالالاله ةعالالال لى   اصالالالبروا وصالالال بروا ورابطالالالو معمالالالى قو 

لبلوى فى هللا سبم على ط عة هللا ةع لى   وص بروا بقلوببم على االمرابطة   وق لوا اصبروا بمفو 
لى الشوا الى هللا   وقال لوا م اصالبروا فالى هللا   وصال بروا بال هلل   ورابطالوا مالع ورابطوا بأسراربم ا

هللا   وقالال لوا م الصالالبر هلل غمالال ا   والصالالبر بالال هلل بقالال ا   والصالالبر فالالى هللا بالالما   والصالالبر مالالع هللا 
 عن هللا جف ا . وف ا   والصبر 

ويقو  الس دة الصوفية ان اوه ر البما على غير وجاله الشالبوى ال يمال فى الصالبر   قال   ةعال لى 
نخبالر عماله ةعال لى  مال  فى قصة نيو  عليه السمم   ام  وجدم ه ص برا معالم العبالد اماله نوا  ( مالع

 مى مسمى الضر ونم  نرحم الراحمين ( . ن نمه ق    
يدى الشيخ عب رةه ف قو  حفوم  هللا من م دي   هالذا ال مال ن   وجعلمال  بدن به س بم  ونخيرا اخةم

مالالن نهالالل الةقالالوى الالالذين رنوا الغمالالى الحالالق فالالى اليقالالين بالاله سالالبح مه   فونقالالوا فيالاله   واطمالالأموا بالاله 
 وفوضوا نمورهم 
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اليه   واسةحسموا نفع له وان خ لف  هالوى المفالوس   فه مال  علاليهم المصال ئ    وقالدروا للمالمعم 
مه الو هرة والب طمة   فشبروه  ولم يبفروه    فجمعوا بين الصالبر الجميالل والشالبر فضله فى مع

الج يالالل   ومالالن جمالالع بالالين الصالالبر والشالالبر فقالالد جمالالع بالالين نجالالر الصالال برين وسالالع دة الشالال كرين   
وفوض هللا فيم  قضى وقدر   ونخفى ونوهر   وص ر بهذا بله على قدم موالم  الرسو  احعوالم 

 ذى ب ن يقو  عمد الموم م صلى هللا عليه وسلم ال
  اللهم امى نسلم  مفسى اليك والجأ  وهرى اليك   وفوض  نمرى اليك   رغبة ورهبالة اليالك   

لالى اماله ال يغفالر ال ملجأ وال ممجى ممك اال اليك   نبالوا لالك بمعمةالك علالى ونبالوا بالذمبى   فال غفر 
 .  الذمو  اال نم  (

نمةه ورسوال عالن قوماله وآةاله الوساليلة والفضاليلة  اللهم اج  عم  مبيم  خير م  ةج ى به مبي  عن
 وابعنه اللهم مق م محمودا الذى وعدةه امك ال ةخلف الميع د . 
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 هللا ةع لى الى الربون 
 

سبح  فى معرفة الحق   فمور  م ذا فى السموا  واحرض   فذبر  فضله   وشبرةه    روحى
ى وهو المدبر   فربم  الياله وقلال  م على هدايةه   فوقف  على الحدود   وعلم  نمه هو الق ض

  م  وعلى هللا فليةوبل المؤممون (.هو موال  قل لن يصيبم  اال م  بة  هللا لم 
ج ا  ةلك الكلم   الم فعالة فالى رسال لة بعالث بهال  ساليدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى طيال  هللا 

علالى فضالل الةفبالر فالى وهالى ةالدلم   السيد ج س لم جمعه المرحومةلميذه الص لم المب رك  الى نراه
خلق السموا  واالرض الذى يبشف لم  عالن آيال   هللا الدالالة علالى وجالوده وقدرةاله ووحداميةاله   
فيقالف المالالؤمن مماله موقالالف المخلالالوا مالن خ لقالاله   والمربالو  مالالن ربالاله   والمالر وا مالالن را قالاله   

   قالديموالفقير مالن الغمالى عماله   والمملالوك مالن الم لالك   والع بالد مالن المعبالود   والحال دث مالن ال
 من الحى الذى ال يمو  .  والمي 

ويقالالو  سالاليدى نحمالالد االمطالال كى رضالالى هللا عمالاله م نمفالالع العقالالل مالال  عرفالالك معالالم هللا ةعالال لى عليالالك   
هللا سالبح مه وةعال لى الةفبالر فالى خلالق لالك ونع مك على شبره    وق م بخمب الهوى   وقالد جعالل 

السالموا  واالرض واخالةمب السموا  واالرض من خص ئل العقما فق   ةعال لى   ان فالى خلالق 
الليل والمه ر آلي   حولى احلب   . الذين يذبرون هللا قي م وقعودا وعلى جموبهم ويةفبرون فى 
خلق السموا  واالرض ربم  م  خلق  هذا ب طم سبح مك فقم  عذا  الم ر . ربم  امالك مالن ةالدخل 

 ديال  يمال دى لميمال ن نن آممالالوا المال ر فقالد نخ يةاله ومال  للوال لمين مالن نمصال ر . ربمال  اممال  سالمعم  مم
برببم فآمم  ربم  ف غفر لمال  ذموبمال  وبفالر عمال  ساليئ ةم  وةوفمال  مالع االبالرار . ربمال  وآةمال  مال  وعالدةم  
على رسلك وال ةخ م  يوم القي مة امك ال ةخلف الميع د ( فك ن ذبر هللا ةع لى مدخلهم الى الفبر 

حالدوده  وة اليقالين مالدخلهم الالى الوقالوب علالىقالب مال    والفبر مدخلهم الالى قالوة اليقالين بال هلل   و 
اماله وخوفال  مالن بطشاله وساللط مه   يالوم يموالر المالرا مال  قالدم  يالداه سبح مه نمم فالى عفالوه وغفر 

 ويقو  الك فر ي ليةمى بم  ةراب  . 
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وقد وصل االمس ن فى  م مم  بةقدمه العلمى الى القمالر ووطئال  نقالدام البشالر فعالم سالطم القمالر 
م ال نوالن بةجربةه هذه ايم م  ب هلل ونقالة فياله واعةمال دا علياله وةوحيالدا لاله  لكن هل ا داد االمس ن

وغالالرورا بعلالالم االمسالال ن وقدرةالاله وسالاليطرةه علالالى الكالالون وبسالالبق دولةالاله  ذلالالك واممالال  ا داد اعةالالداد
وةفوقهالال  علالالى غيرهالال  مالالن الالالدو    وال معجالال  محالالن المسالاللمين مالالن ذلالالك الغالالرور المالاله سالالبح مه 

بالالين فقالال   ةعالال لى     اممالال  منالالل الحيالال ة الالالدمي  بمالال ا ام لمالال ه مالالن وةعالال لى مبهمالال  اليالاله فالالى بة بالاله الم
السم ا ف خةل  به مب   االرض مم  يأكل الم س واالمع م حةى اذ نخذ  االرض  خرفهال  وا يمال  

 المس ن لالم ةغالن بالوون نهله  نمهم ق درون عليه  نة ه  نمرم  ليم نو مه را فجعلم ه  حصاليدا بالأ
 ون ( . بذلك مفصل االي   لقوم يةفبر 

وصدا الس دة الصوفية حين يقولون ان مف و  الدمي  ةقطع ب القدام ولكالن مفال و  االخالرة ةقطالع 
فبالرين مالن هم لم ةةجه الى اآلخالرة اةجال ه المب لقلو    فقد وصلوا الى القمر ب قدامهم ولكن قلوب

ولالئن  اولى االلب   فى خلق السموا  واالرض   ذلك هدى هللا يهدى به من يش ا من عبال ده  
سالبح مه    االخالرة يبال هون ب لوصالو  الالى خال لق ب هى نهل الدمي  ب لوصالو  الالى القمالر فال ن اهالل

يفمى بفم ا االمس ن  و والوصو  الى المبون اعوم ننرا ونبقى من الوصو  لألكوان   ونين وص
  من وصو  يبقى ببق ا هللا م اللهم ندم عليم  معمة ةوحيدك وااليم ن بك ف مك ةغمى عن غيالرك 

 وغيرك ال يغمى عمك شيئ  . 
 ئه وقالدره ضالواذا آمن االمس ن بربه ايم م  يب شالر قلباله علالم يقيمال  اماله ال حربالة وال سالبون اال بق

فسالالبن لمقالالدار ارضالال ا لمقالالدره    ورضالالى ب لقضالال ا اطمئم مالال  الالالى عدالالالة الق ضالالى   فشالالبر فالالى 
ن بالمم هللا ةعال لى الالذى مالعبالد السالمم الرخ ا   وصبر فى البما   وق   م  ردده سيدى الشاليخ 

  قل لن يصيبم  اال م  بة  هللا لم  هو موالمال  وعلالى فى قوله ةع لى يوجهم  الى الرض  والةسليم 
 هللا فليةوبل المؤممون ( وذلك شأن الص دقين من عب د الرحمن . 

ويقو  السال ة الصالوفية فالى نهميالة الصالدا مالع هللا م ال يسالةغمى حال   مالن اححالوا  عالن الصالدا 
طلالع علالى   بيماله وبالين هللا حقيقالة الصالدا المى عالن اححالوا  بلهال    ولالو صالدا العبالد فيمالمسةغ

 ن آمم  فى السموا  واالرض .  خ ائن من خ ائن الغي  ولك
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ومالالن روائالالع السالال دة الصالالوفية امهالالم يقولالالون ان هللا ةعالال لى دعالال  الصالال برين مالالن المالالؤممين علالالى 
م بغير حسال   ( بيممال  دعال  موالمال  رسالو  هللا ضة فق   ةع لى   امم  يوفى الص برين نجرهو المع 

صلى هللا عليه وسلم الى الصبر مع المرقبة فق   ةع لى م   واصبر ومال  صالبرك اال بال هلل ( الماله 
ضة بم  قال   لاله   ن يط لبه بمع ملة ةقضى عليه  مع و صلى هللا عليه وسلم نجل عمد ربه من ا

هللا الالالذى جالالرى عليالالك ال حبالالم غيالالره وامالال  واصالالبر لحبالالم ربالالك ف مالالك بأعيممالال  ( نى اممالال  هالالو حبالالم 
مح ه على الدوام بعم يةه سبح مه   وبالذلك ندباله فالى الحالر  فقال   ةعال لى   ومال  رميال  اذ رميال  
ولكن هللا رمى ( فلم  ندبه بذلك ق   صلى هللا عليه وسلم م اللهم بك نصو  وبالك نجالو    وبالك 

 نق ةل   وبك نح و  . 
ذهم الالى االعةمال د علالى هللا فالى جميالع نحالوالهم   والالى شالبره ولهذا يوجه الس دة الصوفية ةمميال

سالبح مه والرضال  بقضال ئه   حةالى ةةحقالالق عبوديالة المريالد لرباله وممال  بةبالاله ساليدى نبالو سالعيد بالالن 
 االعرابى الى نحد المريدين قوله م 

ك هللا بماة الوليد المرحوم   وحفوك حفا الولى المعصالوم   ووهال  لالك معرفالة مال  نمعالم باله بأل 
  واسالالةخرج ممالالك مالال  جبلالالك عليالاله   وحجبالالك عالالن مفسالالك الق طعالالة دومالاله   وبفالال ك عوائقهالال  عليالالك 

وبوائقهالال  ورؤيالالة عملالالك   وانالالر سالالعيك   وة بيالالة مفسالالك   واعةقالالك مالالن رقهالال    وبفالال ك عالالوارض 
ان ةحيره    وفضو  ةكلفه    واسةخلصالك لمفساله ممهال    ليحالق فيالك العبوديالة   في بالو عملالك و 

ي  حي ةك وان م    حةى يوصلك ب لحي ة الةى ال مو  فيه  ةطخف   ويممو سعيك وان قل   و 
  والبق ا الذى ال فم ا بعده   وةولى نمرك ب لحسمى فى عواقبه    بم  بف ك الةحير فالى نوائلهال  

   امه ولى الةم م لم  ابةدنه . 
علياله لم ق   مةحالدن  بمعمالة رباله ويقو  الس دة الصوفية ان موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وس

فيقولالون  وساللم م   وال فخالر (ويفسالرون قولاله صاللى هللا علياله  م   ام  سيد ولالد آدم وال فخالر (
 فخرى    ان هذا عط ا هللا وام  ال افةخر ب لعط ا النيه وسلم ان يقو  م امم  قصد صلى هللا عل

 .  ب لمعطى جل جمله ال ب لعط ا (
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لخيالالر بلالاله مجمالالوع فالالى نربعالالة م الصالالم  ويقالالو  نم ممالال  علالالى بالالن نبالالى ط لالال  رضالالى هللا عمالاله م ا
والمطق والمور والحربة   فكل مطق ال يبون فى ذبر هللا ةع لى فهو لغو   وبل صالم  ال يبالون 
فى فكر فهو سهو   وبل مور اليبون فى عبرة فهو غفلة   وبل حربة ال يبون فالى ةعبالد فهالى 

ة   وحربةاله ةعبالدا   ويسالاللم فةالرة   فالرحم هللا عبالدا جعالل مطقاله ذبالرا   وصالمةه فكالرا   وموالره عبالر 
 الم س من لس مه ويده . 

وع  فى نربعالة م الةحبال  الالى مويقو  ام مم  عنم ن بن عف ن رضى هللا عمه م وجد  الخير مج
هللا ةع لى ب لموافالل والنال مى الصالبر علالى نحبال م هللا ةعال لى   والن لالث الرضال  بةقالدير هللا عال  وجالل 

 والرابع الحي ا من مور هللا ع  وجل . 
نمالال  معرفالالة الحالالق سالالبح مه الةالالى سالالبح  فيهالال  روخ شالاليخم  رضالالى هللا عمالاله فقالالد عرفهالال  السالال دة 
الصالالوفية فقالال لوا م حقيقالالة المعرفالالة المحبالالة لالاله ب لقلالال  والالالذبر لالاله ب لسالال ن وقطالالع الهمالالة عالالن بالالل 
شىا سواا   ولالذلك ةالراهم يحالذرومم  مالن الغفلالة وآن رهال  فيقالو  م ال مالوم ننقالل مالن الغفلالة   وال 

 الشهوة   ولوال نقل الغفلة م  وهر  بك الشهوة .  را نملك من
وقد سئل سيدى نحمد بن خضرويه رضى هللا عمه م نى االعم   نفضل ؟ فق   رع ية السر عن 
االلةفالال   الالالى شالالىا سالالوى هللا ةعالال لى   ويقالالو  سالاليدى يحالالى بالالن معالال ذ رضالالى هللا عمالاله م نالالمث 

مى به عالن بالل شالىا   والرجالوع الياله خص   من صفة االولي ا م النقة ب هلل فى بل شىا   والغ
فى بل شىا وقد سئل رضى هللا عمه م اخبرم  عن هللا م  هو ؟ قال   م الاله واحالد   قيالل م بيالف 
هو ؟ ق   م ملك ق در   قيل م نين هو ؟ ق   م ب لمرص د   قيالل م لاليس عالن هالذا مسالألك م قال   

 كم به . لق فم  نخبرة فذاك الذى ةسألوا عمه صفة المخلوا   نم  صفة الخ
 ويقو  شيخى وسيدى الشيخ على عقل مور هللا ضريحه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 اذا بم  ةهوى هللا مل  مب مة 
 وان بم  ةهوى الم س مل  هوام                                     
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 ومن يذبر الرحمن ب لقل  ص دق  
 عم فوا اعم ا الملوك مب م  

 طهر هللا نصله   ومحن قلو    
 ور  السم  ب لمبرم   بس م        
 ولم مةكلم امم  ف ض حبم     
 العلوم بي م   شهودا فأرسلم                
 مددم  االي دى للمهيمن ذلة    
 مدام     فج د عليم  واسةج        
 خليلى ان الح  يقةل نهله    
 ف مى ية  فى الح  ال وم  ع  من         
 ؤوسم  حى ةجرع بمال نيه  الا   
 سق م    لةصبم مم  ان سقي       
 ةجل  لم  االموار من ع لم البق     
 ومه م   نرواحم   فه م  بم        
 فميم  به  حب  فط ب  حي ةم     
 بق م  عمد الفم ا  به   رنيم        

  ومعرفالة حقيقالة   ومعرفالة السال دة الصالوفية علالى نمنالة نوجاله م معرفالة اقالرار  عمالد ومعرفالة هللا
مش هدة وفى معرفة المش هدة يمدرج الفهم والعلم والعب رة والكمم وذلك م  يفسر لك قو  شيخم  

 الع رب ب هلل سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عمه م 
 ولم مةكلم امم  ف ض حبم  

 شهودا فأرسلم  العلوم بي م        
مة   بممه ب لذوا الالذى يةحلالى باله نهالل الشالهود الالذين ولم يبن بممه منل بمم غيره   وامم  ا

اخةصهم هللا برحمةاله واجةبال هم لسال حة قدساله وقال   فاليهم   يحالبهم ويحبوماله ( بمال  قال   فاليهم   
 والذين آمموا نشد حب  هلل ( . 

 ومحبة هللا عمد الس دة الصوفية على نمث نحوا  م 
ى الاليهم وعطفاله علاليهم حن المفالوس جبلال  احو  ال محبالة الع مالة   وةةولالد مالن احسال ن هللا ةعال ل

على ح  من احسن اليه    وعممة هذه المحبة صف ا الود مع دوام الذبر الن من احال  شاليئ  
 نكنر من ذبره . 

 



 127 

 



 128 

غمال ا هللا وجملاله وعومةاله وعلماله وقدرةاله   الى ح  الص دقين ويةولد من مور القل   –الن مى 
ه المحبة فقال   م طالوبى لمالن شالر  بأسال  مالن محبةاله   وقد سئل االم م ابو سعيد الخرا  عن هذ

  وطال ر بال هلل  وذاا معيم  من مم ج ة الجليل وقربه بمال  وجالد مالن اللالذا  بحباله   فمالأل قلباله حبال 
شالةي ق    في لاله مالن وامالق مةصالل برباله   بلالف دمالف لاليس لاله سالبن غيالره وال طرب    وه م اليه ا

 مألوب سواه .
 على عقل رضى هللا عمه م  وفى هذه المحبة يقو  سيدى الشيخ 

 اذا قيل لى نطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل لى نشر  قل  نمواره بأسى       

 سلومى عن العش ا قد ذق  حبهم
 رنس  من   ب ن  رنس اذا لهم  وامى       

 وان حب   الوجد ةرب  مهجةى 
 ب لورس   يعبق   هللا   بح   وقلبى       

 ه حسب  الهوى سهم فخض  عب ب
 به غطسى   وطورا نطفو  فطورا به       

 الى ان اةةمى من لدمه عم ية 
 واالمس    السممة  بر  به   وصل        
محبة الصديقين والع رفين   وةةولد من مورهم ومعرفةهم بقديم ح  هللا ةع لى بالم علالة  -الن لث

 قدس هللا سره م   فكذلك نحبوه بم علة يقو  فى ةلك المحبة سيدى الشيخ على عقل 
 طو  ليلى فى محبةكم 

 جملةكم    من   نةحلى      
 قد غرقم  فى مودةكم 

 حم يةكم   فى  وامةومم       
 فى جم  صي  هطل    

 ى بي  حبيب  نم  محةس
 نم  مقصودى ومطلبى      
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 نم  ي  ر  السم  اربى 
 نم  ي  خما ممةسبى      

 ولى   نم  لى ي ذا الجم 
 

عرب المؤمن ربه بمذاقه نحباله محبالة العال رفين ومالن نحباله محبالة العال رفين ةوبالل علياله فالى ف ذا 
نموره بله    وقد ق   ةع لى   وعلى هللا فليةوبالل المةوبلالون ( وقال   ةعال لى   وعلالى هللا فليةوبالل 
المؤممون ( فك ن ةوبل المةوبلين نخل من ةوبالل المالؤممين   وقالد رد سالبح مه المةالوبلين الياله 

فهو حسبه ( نى ب فياله   ونمالر نحال  نحب باله صاللى هللا علياله  هللا ع لى   ومن يةوبل علىفق   ة
وسلم ب لةوبل عليه فق   ةع لى   وةوبل على الحى الذى ال يمو  ( بم  قال   لاله   وةوبالل علالى 

 الع ي  الرحيم الذى يراك حين ةقوم ( . 
لةوبل فق   هالو طالرخ البالدن فالى وقد سئل االم م نبو ةرا  المخشبى رضى هللا عمه عن معمى ا  

العبودية   وةعلق القل  ب لربوبية   والطمأميمة الى الكف ية   ف ن نعطى شالبر   وان ممالع صالبر 
راضي  موافقال  للقالدر   وقالد قال   االمال م الجيمالد رضالى هللا عماله ان الةوبالل اعةمال د القلال  علالى هللا 

 ةع لى . 
  وهو مق م شريف موه بفضله القرآن الكريم    الس دة الصوفية ان الةوبل يقةضى الرض  وويق  

وقد ق   ةع لى   ورضوان  من هللا نكبر ( فبين سبح مه نن رض  هللا عن عبال ده نقالدم ونكالرم مالن 
 رض هم عمه . 

وعرب الس دة الصوفية الرض  بأمه سبون القل  ةح  حبم هللا ع  وجل   وعللوا هذ السبون   
علم ان رباله اخةال ر لاله االفضالل فيرضالى باله ويةالرك  ةعال لى فاليور الى قديم اخةيال ر هللاب ن القل  يم
 السخ  . 

ومن الس دة الصوفية من عمل فى اسق ه الج ع حةى يبالون قلباله مسالةوي  هلل عال  وجالل فيمال    
 يجرى عليه من حبم المب ره والشدائد والممع والعط ا . 
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ى لقولاله ةعال لى   رضالوممهم من ذه  عن رؤية رض ئه عن هللا ع  وجل برؤيالة رضال  هللا عماله 
  لمفسه قدم فى الرض  وان اسةوى عمده الشدة والرخ ا والممالع هللا عمهم ورضوا عمه ( فم ةنب

 والعط ا . 
 وفى ذلك يقو  ق ئلهم م   

 اذا نعطى فقد رضى ولكن 
 نعطى نن ب   الذى    اذا سل      

 شبرًا فأى المعمةين نحق 
 اي ب    ممقل    عمد  ونحمد      

 مةه الةى نهد  نم ا نمع
 نم احخرى الةى نهد  نواب       

وهو يشير فى الشطر احخير الى نوا  الصالبر علالى البميال  حالين يالوفى الصال برون نجالرهم بغيالر 
 حس   يوم يقوم الم س لر  الع لمين . 

ويحبى سيدى ذو المون المصرى رضى هللا عمه نمه دخل مرة على مريض يعوده فبيممال  بال ن   
ن نمه   قال   ذو المالون فقلال  لاله م لاليس بصال دا فالى حباله مالن لالم يصالبر علالى ضالربه   يبلمه ن

 فق   م ليس بص دا فى حبه من لم يةلذذ بضربه . 
وحالالين يالالةكلم السالال دة الصالالوفية فالالى الصالالبر يقولالالون ان الصالالبر علالالى نمنالالة نوجالاله م مةصالالبر     

لمبال ره ومالرة يعجال    وص بر   وصب ر   ف لمةصبر من صبر فى هللا ةع لى   فمالرة يصالبر علالى ا
والص بر من يصبر فى هللا وهلل وال يج ع   ونم  الصب ر ذاك الذى صبره فى هللا وهلل وبال هلل فهالذا 
لو وقع عليه البمي  ال يعج  وال يةغير من جهة الوجو  والحقيقة   ال من جهة الرسالم والخلقالة 

 . 
 بهذه االبي   م وب ن االم م الشبلى رضى هللا عمه اذا سئل عن الصبر يةمنل  

 عبرا  خططن فى الخد سطرا 
 قد قرنه  من ليس يحسن يقرا       
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  ان صو  المح  من نلم الشو 
 ا وخوب الفراا يورث ضرا       

 ص بر الصبر ف سةغ ث به الصالالال
 البر فص خ المح  ب لصبر صبرا       

صالالالفة الصالالالبر   ويقالالالو  السالالال دة الصالالالوفية نن شالالالبوى الضالالالر هلل ةعالالال لى ال ةخالالالرج المحالالال  عالالالن 
ويسةدلون علالى ذلالك بالأن ساليدم  نيالو  علياله السالمم شالب  ضالره لرباله حالين قال   م   امالى مسالمى 
الضالالر ونمالال  ارحالالم الالالراحمين ( ولالالم ةخرجالاله هالالذه الشالالبوى مالالن صالالبره واطمئمالال ن قلبالاله الالالى حبالالم 
القض ا فمدحه هللا ةع لى وق   فى شأمه   ام  وجدم ه ص برا معم العبد امه نوا  ( ونم  ةرى من 
ذلك ان المدار بله سبون القل  لمج رى احقالدار   ولالذلك يقالو  السال دة الصالوفية فالى حبمهالم م 
الرض  بمواقع القدر معم الوساللية الالى درجال   المعرفالة   وفالى هالذا المقال م يقالو  شاليخى وساليدى 

 الشيخ على عقل رضى هللا عمه م 
 قلبى اصبر ال ةكن ةشبو 

 مى ال ةئ   ومفسى      
 ه هللا لم نالحا غير وج

 عمى   الخلق  خل      
 ان سأل  الم س نحرم 

 ان سأل  هللا يغمى      
 ان سأل  الم س نبعد 

 ان سأل  هللا يدمى      
 ان آي   الوجدان روضى 

 عرفةمى  ب لمع مى      
 آية الوجدان روضى 

 فمى  هللا  وشهود      
ض   وقد سالئل بعالض السال دة الصالوفية وبذلك هم يقولون ان الدع ا ال يم فى الةسليم والةفوي  

الهالالل الةسالالليم والةفالالويض فقالال   م يالالدعو هللا ولهالالذا الالالدع ا وجهالال ن م وجهالاله عالالن الالالدع ا ومالال  
احدهم  ي ين جوارحه الو هرة   ب لدع ا الن الدع ا موع من الخدمة   والن مى نمه يدعو ائةمال ر 

 بأمر هللا الذى نمر ب لدع ا . 
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 هللا عمه م ومن دع ا االم م الجميد رضى 
الهى وسيدى وموالى   من نحسالن ممالك حبمال  لمالن نيقالن بالك ؟ ومالن نوسالع ممالك رحمالة لمالن   

اةق ك وقصدك   ومن نسرع ممك عطف  ورنفة لمن نرادك ونقبل على ط عةك ؟ فكلهم فى معم ئالك 
يةقلبون   ولك بفضلك عليهم يعبدون   وفمي  حوووهم من دومالك واجةمعال  لالك وحالدك   فهالم 

لليل والمه ر مةوجهون   وعليالك فالى بالل اححالوا  مقبلالون ولالك علالى اححالوا  مالؤنرون اليك فى ا
الخ    مى اليالكلى بفضلك ب لئ  ع صم  راحم    ف  فأم  نسألك ي  الهى وسيدى وموالى ان ةكون 

وبك مسةغيث   واليك راغ    وممك راه    وعليك فى نمالور الالدمي  واحخالرة مةوبالل   ال الاله اال 
 مى بم  من الو لمين . نم  سبح مك ا

 
وحبى االم م الجريرى رضى هللا عمه فق   م سمع  ابراهيم الم رسة مى رحمة هللا ةعال لى يقالو    

 م رني  الخضر عليه السمم فى المم م فعلممى عشر بلم   ونحص ه  على بيده م 
فالى نمالرك    اللهم امى نسألك حسن االقب   عليك   واالصغ ا اليالك   والفهالم عمالك   والبصاليرة  

رادةك   والمب درة فى خدمةك   وحسالن احد  فالى مع ملةالك واوبة على اموالمف ذ فى ط عةك   وال
   وبرد الةسليم اليك   والمور الى وجهك . 

وبالال ن سالاليدى يحيالالى بالالن معالال ذ الالالرا ى رحمالالة هللا يقالالو  فالالى دعواةالاله م الهالالى   اذا قلالال  لالالى فالالى   
بالالرك ربالالى   وان ادخلةمالالى المالال ر بالالين اعالالدائك القي مالالة م عبالالدى مالال  غالالرك بالالى   نقالالو  م سالاليدى 
جميع االشي ا مغم ى   وبذلك بال ن رضالى  نحخبرةهم بأمى بم  فى الدمي  نحبك حمك موالى وم

هللا عمه يقو  م اللهم ان مجيةمى مجيةمى بعفوك   وان عذبةمى عذبةمى بعدلك   رضالي  مال  بالى 
الم ر   ونم  نعلم امى ال نصاللم للجمالة    حمك ربى ونم  عبدك   الهى نم  ةعلم امى ال نقوى على

وبالالك اد  عليالالك   فمالال  الحيلالالة اال عفالالوك   وبالال ن رضالالى هللا عمالاله يقالالو  م اللهالالم اةقالالر  اليالالك   
غشالاليةه اليالالوم بفضالاللك   وعفالالوك  ى   وال نومالالك ةح سالال  غالالدا بعالالدلك مالالنوحجةالالى معمالالك ال عملالال

مال  بال ن عبالدك ب لالذم   ال نمالك بال لعفو ةجالود    ورضالوامك يسالةغرا اآلمال     ولالو ةغرا الذمو يس
 يعود . 
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وب ن رضى هللا عمه يقو  م الهى وسيدى وموالى ومن جميع احشالي ا مغمال ى   ضاليع  مفسالى 
عفالالو عمالالن ولمالاله وقالالد ولمالال    نمالال  ةعلالالم نن الكالالريم مالالن عبالال دك ي ب لالالذمو  فردهالال  علالالى ب لةوبالالة

وليس شالىا  مفسى ونم  نكرم احكرمين ف عف عمى   الهى نم  ةعلم نن ابليس عدو لك ولى  
 نمبى لكمده ونقطع لكيده من غفرامك لى ف غفر لى ي  نرحم الراحمين . 

وخة م  نقو  م   ربم  اغفر لم  والخوامم  الذين سبقوم  ب اليمال ن وال ةجعالل فالى قلوبمال  غالم للالذين 
 آمموا ربم  امك رؤب رحيم ( .     
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 جه د المفس والهداية
 

در  عليهال  وصالر  مالع هللا خ صالة نرساللك بعالد ذلالك نرسلك الى مفسك خ صالة ةج هالده    فال ن قال
الى نهلالك   فةسالرى روحالك بمالور مالن عمالد هللا الالى قلالوبهم بالدون جهالد وال ةعال  وال علالم ممالك   
فيهديهم هللا هداية بهدايةك   فةفرخ بهم ويفةم هللا عليك وعليهم نم بعالد ذلالك يرساللك الالى نهالل 

حسال  مال   كر روحك نم بعد ذلك حهالل قطالر ودك ومحبةك   فيهةدون بم  يقذفه هللا ةع لى من س
قالالدر لالالك   نالالم الالالى المالالأل احعلالالى فةمفالالع وةمةفالالع وةعالالرب مقالال م المصالالطفى صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 
وةةلذذ من شرا  بحره الفي ض   وةعرب نن حيرة القل  نم م الر  سبح مه ةكون من الميل الالى 

م ةشالر  اال مالن شالرا  الم س فى غفلالة عالن ر  المال س مالع نن المال س ليسالوا هالم احسال س   فال
 الرسو  صلى هللا عليه وسلم . 

ج ا  السطور المةقدمة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى الشيخ عبد السالمم الحلالوامى طيال  
الصالالديق السالاليد ج سالال لم جمعالالة    وهالالى ةريمالال  ننالالر جهالال د  المرحالالومهللا نالالراه الالالى ةلميالالذه الصالال لم 

 مه   بيفم  ش ا هللا ةع لى وقدر . المفس فى ذا  المسلم آله وذويه ونحب به ونهل وط
وقد نرام  سيدى الشيخ نن جه د المفس يةدرج بص حبه شيئ  فشيئ  فى صعوده الى قمة العرف ن 
الةالالى ةمةهالالى اليهالال  همالالم العالال رفين بالال هلل   الالالذين شالالغلهم هللا عمالال  سالالواه . ف لدرجالالة احولالالى الةالالى 

ه الى من حوله من نهله وخ صةه يصعده  المؤمن هى ةهذي  مفسه لمفسه ف ن بلغه  ةعدى ننر 
  نم الى نصدق ئه الذين يةصلون به   نم الى نهل وطمه فم يقف سره عمد احقربين بل يةعداهم 

 الى غيرهم   وذلك فضل هللا يؤةيه من يش ا . 
قالل ةويقو  الس دة الصوفية نن المؤمن فى ةهذي  مفساله يمةقالل مالن العبال دة الالى العبوديالة نالم يم

يالة ةكالون حهالل المب بالدا  لى العبودة   ف لعب دة ةكالون حهالل المج هالدا    والعبودمن العبودية ا
 ةكون حهل  والعبودة
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المش هدا  . وعمهم نن المالؤمن ال يسالةطيع ةهالذي  مفساله اال بمخ لفالة هواهال    ويحبالى ساليدى 
 االم م نبو الق سم الجميد فيقو  فى ذلك م 

فلالالم نجالالد مالال  بمالال  نجالالده مالالن الحالالموة والةلالالذذ نرقالال  ليلالالة   فقمالال  الالالى وردى   مالالن الصالالمة ( 
ق القعالود   ففةحالال  البالال     نن نمال م فلالالم نقالدر فقعالالد  فلالم نطالالبمم جال ةى لربالالى   فةحيالر    فالالأرد

وخرج  ف ذا رجل ملةف فى عب اة مطروخ على الطريق   فلم  نحالس بالى رفالع رنساله وقال   م يال  
القلالو   بلى  قد سالأل  محالرك م من غير موعد ؟ ق   نب  الق سم الى الس عة ؟ فقل  ي سيدى م

نن يحالالرك الالالى قلبالالك   فقلالال  م قالالد فعلالال  ذلالالك   فمالال  ح جةالالك ؟ فقالال   م مةالالى يصالالير داا الالالمفس 
دوااه  ؟ قل  م اذا خ لف  هواه  ص ر دواؤه  دااهال    فأقبالل علالى مفساله وقال   م اسالمعى   قالد 

  وامصالرب عمالى  نجبةك بهذا الجوا  سبع مرا  فأبي  نن ةسمعيه اال من الجميد   فقالد سالمع 
   ولم نعرفه   ولم نقف عليه . 

نقو  والقرآن الكريم يؤيد الس دة الصوفية فالى فهمهالم هالذا   ف ماله سالبح مه وةعال لى يقالو    ونمال  
مالالن خالال ب مقالال م ربالاله ومهالالى الالالمفس عالالن الهالالوى فالال ن الجمالالة هالالى المالالأوى (   ويقالالو  االمالال م نبالالو 

     ولم يخ لفه  فى جميع اححوا    حفل رضى هللا عمه م من لم يةهم مفسه على دوام احوق
ولم يجبره  على مبروهه  فى س ئر ني مه ب ن مغرورا   ومن مور اليه  ب سةحس ن شىا ممهال  
فقالالد نهلكهالال    وبيالالف يصالالم لعقالالل الرضالال  عالالن مفسالاله والكالالريم ابالالن الكالالريم ابالالن الكالالريم ابالالن الكالالريم 

السالمم ( يقالو    ومال  نبالرىا يوسف بن يعقو  بن اسحق ابن ابراهيم الخليل   عليهم الصمة و 
 مفسى ان المفس حم رة ب لسوا اال م  رحم ربى ( . 

ويقو  سيدى االم م الجميد رضى هللا عمه م المفس احم رة ب لسالوا هالى الداعيالة الالى المه لالك   
فية م المعيمالالة لألعالالداا   المةبعالالة للهالالوى المهةمالالة بأصالالم ب احسالالواا . ومالالن حبالالم السالال دة الصالالو 

ةالالك وان رببةالالك قةلةالالك . ويقولالالون م المعمالالة العومالالى الخالالروج مالالن ن رببةهالال  حملمفسالالك ب لدابالالة ا
المفس حن المفس نعوم حج   بيمالك وبالين هللا عال  وجالل . ويقالو  ساليدى نبالو ي يالد البسالط مى 
رضى هللا عمه م وقف  مفسى مع المصلين فلم نر لى معهم قدم    ووقف  مفسى مع الص ئمين 

ر  م بيف الوصو  اليك ؟ فقال   م نةالرك مفسالك وةعال     ويقالو  فلم نر لى معهم قدم    فقل  ي 
 سيدى سهل الةسةرى رضى هللا عمه م م  عبد هللا بشىا منل مخ لفة المفس والهوى . 
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وفى مهى المفس عن هواه  وفال ا بعهالد هللا ةعال لى وخالوب مماله سالبح مه   وقالد قال   ةعال لى لبمالى 
ون (   ويقو  سيدى االم م القشيرى رضالى هللا اسرائيل   ونوفوا بعدى نوب بعهدبم واي ى ف رهب

 عمه فى لط ئف اش راةه عمد هذه اآلية الكريمة م 
عهده سبح مه حفا المعرفة   وعهدم  اةص   المغفرة   عهده حفا مح به وعهدم  لطف نوابه   

   . عهده حضور الب   وعهدم  ج يل المآ
وا بعهالدى الالذى قبلالةم يالوم المينال ا نوب نفوا بعهدى بحفا السر نوب بعهدبم بجميل البر   نوفال

بعهدبم الذى ضمم  لكم يوم الةما   نوفوا بعهدى فى نال ةالؤنروا علالى غيالرى نوب بعهالدبم نال 
 نممع عمبم لطفى وخيرى ونط   رضى هللا عمه فى ةلك الروائع الى نن ق   م 

لب     نوفالوا بعهالدى فوا بعهدى فى المط لب   بةرك الشهوا  نوب بعهدبم ببف يةكم ةلك المط و ن
يالال ى فالال رهبون نى . وا   بالالأن ةقولالالوا نبالالدا م ربالالى ربالالى   نوب بعهالالدبم بالالأن نقالالو  لكالالم عبالالدى عبالالدى

 االيج د فم ةصم الخشية ممن ليس له قدرة وال ممة .  افردومى ب لخشية المفرادى ب لقدرة على
بالوفىا فالى ومن حبم سيدى نبالو سالليم ن الالدارامى رضالى هللا عماله قولاله م مالن نحسالن فالى ليلاله 

مه ره   ومن نحسن فى مه ره بوفىا فالى ليلاله   ومالن صالدا فالى ةالرك شالهواةه بفالى مؤومةهال    
وهللا نكرم من نن يعذ  قلب  ةرك شهوة حجله . ويقالو  السال دة الصالوفية نن مة بعالة الالمفس فالى 

 هواه  يؤدى بص حبه  الى الهوان عمد هللا ةع لى   وفى ذلك نمشدوا . 
 مسروقة مون الهوان من الهوى 

 وصريع بل هوى صريع هوان       
 وفى جه د المفس يسةقصى الس دة الصوفية عيوبهم الب طمة وهى عمدهم نمنة نمواع م 

  ن ( عيو  المفس   وةأةى من ةعلقه  ب لشهوا  الجسدية   بطي  المأكالل والمشالر  والملالبس 
 والمرب  . 
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لبيالالة   بحالال  الجالال ه والري سالالة والكبالالر    ( وعيالالو  القلالال    وةةالالأةى مالالن ةعلقالاله ب لشالالهوا  الق
 د   وةلك من نخما الشي طين . والحسد والحقوالحرل 

   ج ( وعيو  الروخ   وةةأةى من ةعلقه  ب لحووو الب طمة   بطل  الكرم   والمق م   . 
يمخدع المؤمن  وهم ال يحرمون  يمة هللا الةى نخرج لعب ده والطيب   من الر ا   امم  يرون نال

اآلخرة الةى هى خير ونبقى    ية نفقه بل يمد موره الى ر الدمي  فيقف عمده  ويجعله  مه اهبوو 
حن هللا ةعالال لى يموالالر الالالى القلالالو  واححالالوا  وال يموالالر الالالى احجسالال د واحشالالب     ولالالذلك ورد فالالى 

 حبره ممهم البراا   ر  نشعث نغبر ذى طمرين ال يؤبه به لو نقسم على هللاالشريف م  الحديث
 .   م لك ( بن

ومن حبم الس دة الصوفية فى آحوا  المعيشالة قالولهم م الالدمي  بلهال  فضالو  اال خمالس خصال   م 
خب  يشبعه   وم ا يرويه   ونو  يسةره   وبي  يبمه   وعلالم يسالةعمله . ويقالو  االمال م جالم  

  اقالرن قى الف ضل الشاليخ الصال وى شالعمن م الدين الرومى رضى هللا عمه فيم  ةرجمه عمه صدي
م  بة  الرحمن فى صح ئف احكوان   وال ةجعالل الوالواهر ممةهالى بصالرك ومبلالغ علمالك حةالى ال 
ةحج  الحقيقالة عالن عيمالك وةمحالرب بالك احهالواا عالن سالبيل الرشالد   واعلالم نن الالدمي  لالو ب مال  
بله  طوع يدك م  ب ن لك سوى القو    فم ةأكل فالى سالبعة نمعال ا   ان نمالوا  قال رون لالم ةال ده 

المقدور   وان االسبمدر االكبالر قهالر الجيالوش ال احفالة نالم  حالف علياله االجالل لحوة على العمر 
 المحةوم وقهره فى الوق  المعلوم . 

ن نيه  المؤمن   نن آن م اليوم هى عق ر  الغد     طش فالى صالحراا عسبرة الدمي  هى لهي  الوا 
 القي مة . 

دوس نمسال م صاللواةك   نيه  المؤمن   اسق ورد الط عال   مالن دمالوع ةوبةالك حةالى ةسالةروخ الفالر  
 .  ةك  وةموم عقود الجواهر من ةسبيحوةسةقبل الحور هداي  الطي  والعطر من حسم ةك   

وحين يةمةع الس دة الصوفية ب لحم    يوجهون المية فيه هلل ةع لى ف ذا نكلوا حمال يمالوون نن 
 ةكون لهم بأكله قوة فى عب دة هللا سبح مه   
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طعالم الطعال م ذاةاله   واذا لبسالوا اللبال س قصالدوا باله سالةر العالورة ونخالذ وهذه المية عمدهم نلذ مالن 
ال يمالة للصالمة وال يقصالالدون باله الةبال هى والةفالال خر بمال  يقصالد ع مالالة المال س   واذا نةالوا مسالال اهم 
قصالالدوا نن يعفالالوا نمفسالالهم ومسالال اهم عالالن الحالالرام   نو بميالالة المسالالل الطيالال    ويقالالو  موالمالال  نميالالر 

 عمالاله م مالال  نةيالال  نهلالالى قالال  بميالالة الشالالهوة ولكالالن بميالالة نن المالالؤممين عمالالر بالالن الخطالال   رضالالى هللا
 وال يشرك به شيئ  . هللا ير قمى هللا ممه  من يوحد 

رضى هللا عمه ملبسه بأفخر ممه حالين ولالى الخمفالة   ورجالوا مالن ساليدةم  نم  يغير وقد نرادوا نن
 عمالالك نم المالالؤممين ع ئشالالة رضالالى هللا عمهالال  نن ةكلمالاله فالالى ذلالالك فكلمةالاله فقالال   لهالال  م يرضالالى هللا
 المؤممين ةريدين نن نغير م  بم  عليه فى  من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ 

وقصةه رضى هللا عمه حين نرببوه البرذون   السيسى ( معروفة فقد رببه قليم نم ق   نم ولمالى 
 ق لوا لم ذا ي  نمير المؤممين   ق   نخشى نن يداخلمى الغرور . 

لصح بة هذا المسلك   فقد صحبوا موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وال ةعج  نن يسلك الس دة ا
وسلم وةأسوا به فى نقواله ونفع له ونحواله وقد بلغ فى  هده مال  لالم يبلغاله اال رسالو  بالريم وبال ن 
يسةطيع نن يعيش عيشة الملوك لالو شال ا   ولكماله آنالر مال  يبقالى علالى مال  يفمالى حةالى لقالد دخالل 

هللا عمهال  فوجالده  ةطحالن بال لرحى وعليهال  بسال ا مالن وبالر فقال   على ابمةه السيدة ال هراا رضالى 
 له  م ةجرعى ي  ف طمة مرارة الدمي  لمعيم اآلخرة . 

 علقمالة قال   م دخلال  علالى علالى رضالى هللا عماله فال ذا بالين يدياله طعال م خشالن بالن وقد روى عقبة
 يأكالل ساللمم ي  نمير المالؤممين نةأكالل منالل هالذا ؟ فقال   م بال ن رسالو  هللا صاللى هللا علياله و  ففل 

 نيبس من هذا ويلبس نخشن من هذا ف ن لم آخذ مفسى بم  نخذ به مفسه خف  نال نلحق به . 
ويسةعين الس دة الصالوفية فالى جهال د نمفسالهم بمراقبالة هللا ةعال لى واسةحضال ر عومةالة سالبح مه   

ا   ف ذبر مور هللا اليالك   واذملويقولون فى هذا المق م م ةعهد مفسك فى نمنة مواضع م اذا ع
 ةكلم  ف ذبر سمع هللا اليك   واذا سب  ف ذبر علم هللا فيك . 
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والجه د عمد الس دة الصوفية نمنة نمواع م جه د فى سالرك مالع الشاليط ن حةالى ةكسالره   وجهال د 
و ع لى   وجهال د مالع نعالداا هللا فالى غال  بم  نمر هللا ةةأديه  فى العممية فى نداا الفرائض حةى 

  ومن عجال  عالن ند  مفساله بال ن عالن ند   مفسك قوى القوة غلبةكلون ان نو االسمم . وهم يق
 غيره نعج    ومن نط ع من فوقه نط عه من دومه . 

ويقو  سيدى شقيق البلخى رضى هللا عمه م علم  فى القرآن عشرين سالمة حةالى ميال   الالدمي  
لالدمي  عن اآلخرة   فأصبةه فى حرفين وهالو قولاله ةعال لى   فمال  نوةيالةم مالن شالىا فمةال ع الحيال ة ا

وم  عمد هللا خير ونبقى ( . ويقو  رضى هللا عمه بذلك م اذا نراد  نن ةكون فالى راحالة فكالل مال  
نصب  والبس م  وجد  وارض بم  قضى هللا عليك . ويقو  ساليدى ابالو ي يالد البسالط مى رضالى 

ال  هللا عمه م ان هللا نمر العب د ومه هم فأط عوه فخلع عليهم خلعه ف شةغلوا ب لخلع عمه   وامى
 نريد من هللا اال هللا . 

ومالالن بلمالالة سالاليدى نبالالى ي يالالد المةقدمالالة ةالالرى نن القالالوم ال يشالالةغلون بالال لمعم عالالن المالالمعم . ويقالالو  
الس دة الصوفية اذا ب ن هللا قالد نمالرك ب الحسال ن الالى جال رك ومراعال ة حقاله   فجال ر مفسالك ال وهالو 

يئالالة بالاله . واذا بالال ن جالال ر دوال ةغفالالل عمالاله وال ةمبالالن حلالالو  الخالالواطر الر  هقلبالالك ال نولالالى بالالأال ةضالاليع
مفسك هذا حبمه فج ر قلبك ال وهالو روحالك ال نولالى نن ةحال مى علالى حقهال  وال ةمبالن لمال  يخ لفهال  
مالن مسال كمةه  ومج ورةهال    وجال ر روحالك ال وهالو سالرك ال نولالى نن ةرعالى حقاله   فالم ةمبماله مالن 

 الغيبة عن نوط ن الشهود على دوام الس ع   . 
خ والسالالر شالالىا واحالالد فالالى نصالالله وبحسالال  مالال  يبالالون فيالاله وهالالم يقولالالون ان الالالمفس والقلالال  والالالرو 

رة صال ر الالى قلباله   واذا ج هالد قلباله صال ر وصف بوصفه   ف ذا ج هد مفسه االم مج هد مفسه ي
الى روحه   واذا ج هد روحه ص ر الى سره   وهذا السر يبون بيماله وبالين رباله فالم يطلالع علياله 

الةالى ةكالون فالى احرض ف مهال  اذا ممال   ملك فيبةبه وال شيط ن فيفسده   ويشبهون ذلك ب لبالذرة
نم نم را ونصله  واحد واخةلفال  مسالمي ةه  بحسال  نوضال عه  الةالى  هورا نم ب ن جذع  نم فروع  

ةكون عليه  . واذا مضج  الشجرة اسةول المال س بولهال  ونكلالوا مالن نمرهال    وبالذلك المالؤمن اذا 
ةه اذا ب ن هللا اراده ام م  للمال س مض  فى ةربية مفسه الةف الم س حوله وامةفعوا بةجربةه وةربي

 . 
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ن لالالى صالالحبة الشالاليخ المربالالى   ويقولالالون اوالسالال دة الصالالوفية يعولالالون بنيالالرا فالالى ةربيالالة الالالمفس ع
الس لك الى ربه بمفسه يبون ب لشجرة الةى ةمب  بمفسه  ف مه  ةورا ولكمهال  ال ةنمالر   واذن ال 

فسالاله والالالةخلل مالالن بالالدورةه  بالالد للمريالالد مالالن شالاليخ يربيالاله فالالى جمالال  هللا ويعيمالاله علالالى جهالال د م
 بى رضى هللا عمه م م ةه  . ويقو  سيدى نبو ط ل  المورعو 

فالى بالالل ع بالد  اهالد   ويحةالال ج واعلالم نن احمالس ال يوجالد فالالى بالل عال لم   وال فالالى بالل ع قالل   وال 
فيالاله احمالس   وامةفالال  عمالاله  ن فالالى الالولى   فالال ذا اجةمعال  فيالاله بماللالالالى وجالود معالال ن ةكالو احمالس

ن فيه لم يوجد فيه نمس   ومن لم ةكمل فيه وجد فيه بعض احمس   واذا الوحشة   ومن لم ةك
حصل احمس ففيه الروخ من الكرو    واالسةراحة من الغم   والسبون وطمأميمة القلال  فكالذلك 
ع  من يوجد فيه احمس لع ة خص له وهى سبع م علم وعقل   وند    وحسالن خلالق   وسالخ ا 

فقد بعضه  لم يجد خم يأمس لكم له . ونضداده  وحشالة  مفس   وسممة قل    وةواضع   ف ن
بله    حن الج هل ال نمس فيه   واححمق ال نمس باله   والبخيالل سالىا الخلالق ال نمالس عمالده   

 والخبيث والمةكبر ال نمس معه ف عرب هذا . 
 م  يقو ونض ب رضى هللا عمه 

نمر وهذا الذى فيه مفع من  ومنل جملة الم س بمنل جملة الشجر   ممهم من له ول ليس فيه
وممهم من فيه نمر وليس له ول   وهذا الدمي  وال نمر له فى العقبى   ويحة ج اليه فى وق    

يصالاللم لرخالالرة وال يصالاللم للالالدمي    ومالالمهم مالالن فيالاله والالل ونمالالر   فهالالذا يصالاللم للالالدين والالالدمي  وهالالو 
منله فى الشجر منالل شالجر   وممهم من ال ول له وال نمر وهذا الذى ال يحة ج اليه   فنع ه    

الغض  يم ا الني   ال طعال م فياله وال شالرا    فهالؤالا مالن المال س مالن يضالر وال يمفالع ويبنالر وال 
يدفع   منله بم  ق   هللا ةع لى   يدعو لمن ضره نقر  من مفعه لبالئس المالولى ولبالئس العشالير 

 ( وقد قيل فى وصف الم س م 
 الم س شةى اذا م  نم  ذقةهم 

 ن بم  ال يسةوى الشجر ال يسةوو     
 ذا ر  ول   وهذا عمده نمر 

 نمر   وال  ول   ليس له    وذاك     
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وليس العلم الذى شرطوه فى الداعى الى هللا ةع لى علم دراسة فحس  بل هو علالم دراسالة وعلالم 
ورانة نو علم ورانة يغمى عن الدراسة   فكم من ع لم راوية لم يصل الالى الدرايالة والوع يالة الةالى 

 ام ممال  م لالك هللا عال  وجالل   وهالذا مال  يفسالر قالو    نهالل الحالق والحقيقالة مالن الالدع ة الالىحةص
رضى هللا عمه م ليس العلم ببنرة الرواية وامم  هو مور يقذفه هللا فى القلو    وقوله م ال نح  
من الكمم اال م  ب ن ةحةه عمل . وفى الحديث الشريف   من عمل بم  علالم ورناله هللا علالم مال  

 يعلم ( . ويقو  ام مم  الش فعى رضى هللا عمه م  لم
 شبو  الى وبيع سوا حفوى 

 رشدمى الى ةرك المع صى أف      
 ونخبرمى بأمى العلم مور 

 ومور هللا ال يهدى لع صى       
ولهذا العلم المورامى يشير ساليدى وشاليخى الشاليخ علىالم عقالل رضالى هللا عماله فالى اله ماله الالذى 

 مقلم  عمه م 
 لةجلى بله حبمة بحر ا

 بم ةسبر احرواخ من عذبه       
 دع م  يقو  الم س من علمهم 

 العلم من سيبه  ةلقى م  دم       
ولالاليس فالالى صالالحبة المريالالد لشالاليخه اشالالةغ   ب لمالال س عالالن هللا حن الشالاليخ اممالال  هالالو يالالد هللا وعومالاله 

حمالر بال لمعروب للمريد وقد ربال  سالبح مه احسالب   ب لمسالبب     واالم مالة فالى سالبيل الهالدى   وا
والمهى عن الممبر من دع ئم الدين وهللا ةع لى يقو  فى وصف عب د الرحمن   والالذين يقولالون 
 ربم  ه  لم  من ن واجم  وذري ةم  قرة نعين واجعلم  للمةقين ام م  ( بم  يقو  ةع لى   يوم مدعو

واسةقص ا عيالوبهم  نم س ب م مهم ( نم  االشةغ   ب لم س والممهى عمه شرع  فهو اغةي بهم بل
واحولالالى بالال لمؤمن نن يشالالةغل بعيالالو  مفسالاله ويصالاللحه  بمع ومالالة نحالالد العالال رفين بالال هلل ةعالال لى مالالن 

 اآلمرين ب لمعروب والم هين عن الممبر على مور من ربهم . 
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وقد غرب سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عماله مالن بحالر الةجلالى حةالى روى ونروى   ويقالو  
 ه مه الرب مى الذى ب ن فيه وحيد مسجه م مةحدن  بمعمة ربه عليه فى ال

 علومى فى الورى مفح   ربى 
 فم  بلغوا مذاقى نو شمولى       

 ولى من مشرا االيم ن علم 
 سمو  به على بل الفحو        

ويبين رضى هللا عمه نن االله م الرب مى الذى يقذفه هللا فى قلالو  نولي ئاله مالن نهالل اليقالين اممال  
ا  شالال قة ال يصالالبر عليهالالال  اال نولالالو العالال م ممالالن بالال عوا نمفسالالهم هلل ةعالالال لى يجيالالئهم بعالالد مج هالالد

 واسةسالالهلوا فالالى سالالبيله بالالل صالالع  وموالالروا الالالى فضالالله ولالالم يموالالروا الالالى نعمالال لهم بالالل نيقمالالوا نمالاله
 ه  ممهم ف مم  يقبله  برم  بعد ةج و  عمهم   وفى ذلك يقو  طي  هللا نراه م لبسبح مه ان ق

 ومن له قل  قوى اليقين 
 وس م  الخ لق نسمى   يلبسه              

 بم من مصل لم يذا قلبه 
 القي م   طعم الصمة نو طويل      

 وص ئم ي يد فى صومه 
 والروخ ال ةفهم معمى الصي م      

 ف لذوا فى القل  له طعمه
 طع م   نشهى   وهللا   وامه      

 صف  ق لوا يم م الليل عبد 
 يم م عمدم  نن   عي    فقل       

 نيدعى الح  ويهوى الكرى 
 شر امه ام   وهللا  ان ذا اال      

 لو نمهم ب لموم يعطومه  
 م  صم فى احولي  لمعةص م    

 لكمهم ب لذبر يعطومه  
 والذبر ن بى مبرىا للسق م    

 ي  ب ئع الروخ لخمقه  
 الة ام    بغير   البيع  ةقبل    
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   على عيبه  عوسلعة بي
 بولة ب لطبع عمد الكرام مق     

 وهللا ربى نكرم احكرمين 
 والسمم    بعيبم     يقبلم      

فى صلةه ب هلل ةع لى فليقرن مال  على واذا نراد الق رىا الكريم نن يقف على مواجيد سيدى الشيخ 
 وصفه  به رضى هللا عمه فى احبي   اآلةية الةى ب م  اله م  لوقةه من غير ةفبير م 

 مشره عبير غرامى ط   فى 
 يهديمى   والهوى    في  فةص     

 وحي ةى حي ة ع لم قوم 
 فةون  نى  دون  عرب الحق      

 ومق مى مق م ص  معمى
 الةمبين  ص دا   ن ب  الجأش     

 دعواةى من الضي ا ضي ا 
 الةبين   فى  صر  ب لفرقدين      

 ان سبم  النرى بجسمى فروحى 
 مور اليقين فى سم ا الهدى و      

 يرمس الم س فى القبور ورمسى 
 يبفيمى   وفضله    ربى ح       

 ط   موحى ولس  اال محب  
 سمع الطير من نع لى الغصون      

  جى مع  الطيور وهى ةموس
 شجو الحمين   ينير  والةم جى      

 حةىفةم جي  ب حغ ريد 
 ه م  الطير من سم ع حميمى      

 لبى لم نمةع بغير ربى ق
 يرويمى     الهدى  اولهذا م      
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 ونم  الن ب  المح  دوام  
 لس  نخشى عذ  من عذلومى       

 الح  فى لو يذوقون بعض م  ذق  
 عذرومى  وقد  عذلهم  خففوا       

 نخضع الراسي   من بلم العشق 
 نميمى    عمد   الجبل    فةعمو       

 فمرامى وجه الحبي  وان م  
 ذرومى   ففى الرح    يدا شه      

 نملى فيه نن يبفر عمى 
 حدود الدين  من  م  ةج و         

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 ال يرديمى   الجم   ذو   امم       

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 ال يخ يمى   العب د     فرحيم      

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
  هللا سوب ال يخطيمى فرض        

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 يشفيمى   من الضمى ف لهى       

 نم  ان بم  مذمب  وننيم  
 ةقيمى   االله    رحمة  امم        

 علم هللا نن قلبى ضعيف 
 اليقين  عين  بم ا   فروامى       

والفضالالل فالالى ةسالالجيل احبيالال   المةقدمالالة والةالالى ةمشالالر حو  مالالرة بالال ن للصالالديق الف ضالالل الالالدبةور 
هر سعيد وقد ةكرم فمسخ لى صورة ممه  ومن غيره  مم  سجله عن الشيخ فى ليلالة سالهره  مو

ة فالى عالمعه من محو نمنين سمة فالى بلقال س   وسالوب ال يفالوةمى نن نمةالع القالراا ب لبقيالة الممة
 مق الةى المحقة ان ش ا هللا   وشبر هللا للصديق صميعه . 

ذين نوردومالال  مالالوارد االيمالال ن   وسالالقوم  مالالن رحيالالق عالالن مشالال يخم  العالال رفين بالال هلل الالال هللا اال رضالالى
االحس ن   ومش ر  العرف ن   وصالدا هللا العلاليم الحباليم اذا يقالو  م صالح  لعبالده   واةبالع سالبيل 

 من نم   الى نم الى مرجعبم فأمبئبم بم  بمةم ةعلمون ( .  
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 مس لمة الم س ومعرفة
 هللا ةع لى

 
عقلالك   عالم هللا عليالك ب لساللم والمسال لمة وحفالا هللا عليالك   ي  س لم نمال  ان شال ا هللا سال لم   نم

ةصالرب باله   وجعلالك مالن نهالل الةمييال    وسالق ك الشالرا  اللذيالذ وهالو ونوحى فى قلبالك مال  نراده ل
شرا  القوم   ولكل قوم مشر    ومشر  القوم نهل هللا معرفة هللا على قدر ةميي  االمس ن فى 

فة ال يةحمله  االمس ن   وقد مور ساليدم  موسالى علياله فهم اسم ا هللا وصف ةه الن حقيقة المعر 
وخالالر موسالالى صالالعق  فلمالال  نفالال ا قالال     السالالمم للجبالالل فالالرآه امالالدك مالالن ةجليالال   العومالالة والجالالم  

سبح مك ةب  اليك ونم  نو  المؤممين ( فمالن طلال  االدراك بال ن الجهالل قريماله   ومالن عجال  عالن 
 .  ن يؤدى الخدمة بم  نمره سيده (ن االدراك ندربه هللا بلطفه وفقه نمه خ دم وج  عليه

ج ا  هذه السطور فى رس لة بعث به  سيدى الشيخ عبالد السالمم الحلالوامى طيال  هللا نالراه الالى 
الصالال لم الةقالالى الصالالديق الالالوفى السالاليد ج سالال لم جمعالالة وهالالى ةرشالالدم  الالالى الةحلالالى المرحالالوم ةلميالالذه 

 ى وفى عب دةه سبح مه . بمب رم االخما وةريم  مشر  الس دة الصوفية فى معرفة هللا ةع ل
ومب رم االخما ةقةضى مس لمة المسلمين خ صة فم مؤذى احدا ممهم بألسمةم  نو بأيديم    وال 

هم نو نمالالالوالهم نو معةالالالدى مالالالن قريالالال  نو بعيالالالد علالالالى دمالالال ئ مخالالالدعهم نو مبالالالذبهم نو مغشالالالهم نو
 . نعراضهم   ف لمسلم نخو المسلم يح  له م  يح  لمفسه ويبره له م  يبره له  

وقد وصف هللا ةع لى نصح   رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم فقال   فالى شالأمهم   نشالداا علالى 
على احعداا ورحمة ب حخما   ومالدخ سالبح مه سال دةم  الكف ر رحم ا بيمهم ( ف جةمع لهم شدة 

الالدار  الخوامهم المه جرين واين رهم على نمفسهم فق   ةع لى   والالذين ةبالواوافى حبهم  احمص ر
ح جالة ممال  نوةالوا ويالؤنرون  فالى صالدورهم هم يحبون من ه جر اليهم وال يجدون احيم ن من قبلو 

 على نمفسهم ولو ب ن بهم خص صة ومن 
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يالالوا شالالم مفسالاله فأولئالالك هالالم المفلحالالون ( وعلالالم هللا سالالبح مه الخلالالف نال يمسالالوا نسالالمفهم مالالن 
  وال خوامم  الذين سالبقوم  دعواةهم   فق   ةع لى   والذين ج اوا من بعدهم يقولون ربم  اغفر لم
 ب اليم ن وال ةجعل فى قلوبم  غم للذين آمموا ربم  امك راوب رحيم ( . 

  طالالوبى لمالالن ذ  و  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم قالال   وفالالى الةالال ريخ الكبيالالر للبخالال رى نن موالمالال  رسالال
مفسه وط   بسبه وصلح  سريرةه وبرم  عمميةه وع   عن الم س شره   طالوبى لمالن عمالل 

 .  ل من م له ونمسك الفضل من قوله (مه ونمفق الفضبعل
علالالى نخيالاله  م االخالالما فيمالال  بيالالمهم   وللمسالاللمواالسالالمم يربالالى المسالاللمين علالالى المسالال لمة ومبالال ر 

المسالاللم عشالالرة حقالالوا   نن يسالاللم عليالاله اذا لقيالاله   ويجيبالاله اذا دعالال ه   ويشالالمةه اذا عطالالس   
اذا نقسالالم عليالاله   ويمصالالم لالاله اذا  ويعالالوده اذا مالالرض   ويشالالهد جم  ةالاله اذا مالال     ويبالالر قسالالمه

هر الغي  اذا غ   عمه   ويح  له م  يح  لمفسه   ويبره له مال  يبالره  اسةمصحه ويحفوه بو
لمفسه . ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   رحم ا بيمهم ( نى نمهم مةالوادون فيمال  

المسلمين دع  هللا له وقال   بيمهم   يدعو ص لحهم لط لحهم   ف ذا مور الص لم الى الط لم من 
وة  عليه واغفر له   واذا مور الط لم الى الص لم دع  هللا له وق     اللهم بال رك  اهده   اللهم

 الخير ونبةه عليه وامفعم  به .  من له فيم  قسم  له
 عن الخلق مشى على الم ا .  هوب ن سيدى االم م الةسةرى رضى هللا عمه يقو  من بف اذا

وفالالى   قالالرن  للسالال دة الصالالوفية فالالى الكبالال ئر نمهالال  ةكالالون فالالى القلالالو  وفالالى اللسالال ن   ومالالن نروع مالال
وفالالى الفالالرج   وفالالى اليالالدين   وفالالى الالالرجلين   وفالالى جميالالع الجسالالد . ويفصالاللون ذلالالك الالالبطن   
 فيقولون م 

نم  بب ئر القلو  فأربع   الشرك ب هلل ةعال لى   واالصالرار علالى معصالية هللا ةعال لى   والقمالوه مالن 
 ع لى   واحمن من مبر هللا ةع لى . رحمة هللا ة

ونم  بب ئر اللس ن فهى شه دة الال ور   وقالذب المحصالن   وهالو الحالر البال لغ المساللم ( واليمالين 
 الغموس   وهى الةى ةبطل به  حق  وةحق به  
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ب طم   وقيل هى الةى يقطع به  م   المسلم ولم  ولو سالواك    وسالمي  غموسال  حمهال  ةغمساله 
ال هالم المف نال   فالى العقالد  ة لى   وقيل المه  ةغمس ص حبه  فى الم ر ( والسحر فى غض  هللا ةع

 الذين نمرم  هللا ب السةع ذة ممهم . 
وبب ئر البطن هى   شر  الخمر والمسبر من االشربة   ونكل م   اليةيم ولم    ونكل الرب  وهو 

 يعلم . 
 وببيرة  الفرج هم    ال م  وعمل قوم لوه فى االدب ر . 

 ببيرة  اليدين هم    القةل والسرقة . و 
وببيرة الرجلين هى الفرار من  حف العدو   بأن يفر الواحد من انمالين غيالر مةحالرب الالى االمال م 

 مةحي  الى فئة وال معةقد الكرة . نو 
وببيرة الجسد بله هى عقوا الوالدين   وةفسر العقوا جملة ان يقسم  عليه فى حالق فالم يبالر 

خومهمال    ونن يجوعال  فيشالبع وال ه فى ح جالة فالم يعطيهمال    ونن يأممال ه فيقسمهم    وان يسأال
 هم    ونن يشةم ه فيضربهم  . معيط

ومن االسةمب ط   الرائعة لسيدم  عبد هللا بن مسعود رضى هللا عمه قوله حين سئل عن الكبال ئر 
ةجةمبالوا ببال ئر مال    اقرن من نو  سورة المس ا الى رنس نمنين آية ممهال  الالى قولاله ةعال لى   ان 

يال   البيمال    بريمال  ( وامالك اذا راجعال  هالذه اآلةمهون عمه مبفر عالمبم ساليئ ةكم ومالدخلكم مالدخم
 وجدةه امم  اسةمب  ذلك بمور من ربه   وسبح ن من علم نصفي اه م لم يبوموا يعلمون . 

وساللم  ليالهويروى سيدى االم م نبو ط ل  المبى حدين  مسمدا عن موالم  رسالو  هللا صاللى هللا ع
فى القي مة بحسم   نمن   الجبال   لالو خلصال  لاله دخالل الجمالة   ويالأةى   ان العبد ليوايقو  فيه 

قد ولم هذا   وشةم هذا   وضر  هذا   فيقةل لهذا من حسم ةه ولهذا من حسالم ةه   حةالى ال 
هللا  ةبقى له حسمة   فيقو  الممئبة ي  ربم  قد فمي  حسم ةه   وقد بقى ط لبون بنيالر   فيقالو 

 .  ئ ةهم نم صبو له صب  الى الم ر (ةع لى   نلقوا عليه من سي
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ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   قل امم  حالرم ربالى الفالواحش مال  وهالر ممهال  ومال  
سالد ج حالد   الماله ال يرضالى  بطن ( ان الف حشة الب طمة هى الحسد . ويقولالون فالى حبمهالم الح

 سد اذا رنى معمة به    واذا رنى عنرة شم  .  الحبقض ا الواحد . بم  يقولون   
 مؤمن ممك نمث خص     ان لم ةمفعويقو  سيدى يحيى بن مع ذ رضى هللا عمه   ليبن حا ال

فالالم ةضالالره   وان لالالم ةسالالره فالالم ةغمالاله   وان لالالم ةمدحالاله فالالم ةذمالاله . وقالالد بالال ن سالاليدى الشالاليخ عبالالد 
  ليين م السمم الحلوامى رضى هللا عمه يةمنل ب لبيةين الة
 بن بيف شئ  ف ن هللا ذو برم 

 وم  عليك اذا نذمب  من ب س       
 اال انمةين فم ةقربهم نبدا

 الشرك ب هلل واالضرار ب لم س       
  الالدواوين نمنالة   ديالوان يغفالر   وديالوان ال يغفالر   وديالوان ال يةالرك . فأمال  وقد ج ا فى الخبر 

بيمهم وبين هللا ةع لى   ونم  الديوان الذى ال يغفر ف لشرك الديوان الذى يغفر فذمو  العب د فيم  
ال يةرك مؤاخذة العبد على ةلالك ن هللا الذى ال يةرك فمو لم العب د نى ا ونم  الديوان ةع لى   ب هلل

 المو لم الةى هى من حقوا العبد . 
مع صالى فال ن هللا لكن يمبغى نن معلم نن نوا  هللا على الص لح   ممج  للعبد نم  العق   على ال

فيه ب لخي ر ان ش ا عذ  الع صى وان ش ا غفر له . ويقو  سيدم  عبد هللا بالن عبال س رضالى 
دون ذلالك لمالن يشال ا ( نى هللا عمهم  فى قوله ةع لى   ان هللا ال يغفر نن يشالرك باله ويغفالر مال  

   العويم لمن يش ا ويعذ  من يش ا على الذم  الصغير . يغفر الذم
ال فى رنى الس دة الصوفية عبد يذم  نم يةبع الذم  منله نو نعوم ممه   ويقيم ونسون العبيد ح 

على االصرار   وال يموى ةوبة وال يعقد اسةق مة   وال يرجو وعدا بحسن ومه   وال يخ ب وعيدا 
  ا الخبالر مه فهذا هو حقيقة االصرار ومق م بين العةو واالسةكب ر   وفى منالل هالذا جال ملةمبن ن

هذا العبد هى المفس االم رة   وروحه من الخير فرارة    ومفس ن قدم  الى الم ر (المصرو هلك
 ويخ ب على منله سوا الخ ةمة   
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وال يبعد ممه سوا القض ا ودرك الشق ا   وان اللعمة هى الخالروج مالن الالذم  الالى نعوالم مماله   
 ومعوذ ب هلل من شرور نمفسم  وسيئ   نعم لم  . 

فر الص دا رضى هللا عماله   ان هللا ةعال لى خبالأ نمنال  فالى نالمث   رضال ه ويقو  سيدم  االم م جع
فى ط عةه   فم ةحقروا ممه  شاليئ  لعالل رضال ه فياله   وخبالأ غضالبه فالى مع صاليه   فالم ةحةقالروا 

وا مالمهم نحالدا لعلاله ر قاليةاله فالى عبال ده المالؤممين   فالم ةحةممه  شيئ  لعل غضبه فيه   وخبأ وال 
 ولى هللا ةع لى . 

س دة الصالوفية ان مالن الرجال ا ةحسالين االخالما مالع الخلالق   وجميالل الصالبر علاليهم   ويقو  ال
وحسالن الصالفم عالمهم   ولطيالف المالالدارة لهالم   ةقربال  الالى هللا عالال  وجالل بالذلك   وةخلقال  بأخمقالاله 
سبح مه ف مه يعفو عن قدرة   ويغفر عن سلط ن . وجعل سبح مه عفالو العبالد عالن نخياله سالبيم 

لكريم   وليعفوا وليصفحوا نال ةحبون نن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحاليم لعفو هللا عمه فى قوله ا
 . ) 

فى عب رةه وهو شالرا  القالوم   عبد السمم نم  عن الشرا  اللذيذ الذى نش ر اليه سيدى الشيخ 
نى نهل هللا   وهم الس دة الصوفية ف مم  يقصد به معرفة هللا   فهالى مشالربهم   الالذى يردوماله   

  وهى فالى رنيهالم نطيال  شالىا فالى الالدمي    ولالذلك يقالو  االمال م م لالك بالن ديمال ر  ويقصدون عمه
رضى هللا عمه   خالرج المال س مالن الالدمي  ولالم يالذوقوا نطيال  شالىا فيهال    قيالل   ومال  هالو ؟ قال   

 المعرفة نم نمشأ يقو  . 
 ان عرف ن ذى الجم  لع  

 وضي ا وبهجة وسرور       
 وعلى الع رفين نيض  به ا 

 ليهم من المحبة مور وع      
والمعرفة عمد الس دة الصوفية هى دع مة الالدين   ويقولالون فالى ةعريفهال  امهال  صالفة مالن عالرب 

  نالالم ةمقالالى عالالن نخمقالاله فالالى مع ممةالاله وصالالف ةه   نالالم صالالدا هللا ةعالال لى الحالالق سالالبح مه بأسالالم ئه 
بجميالالل  وآف ةالاله   نالالم طالال   ب لبالال   وقوفالاله ودام ب لقلالال  اعةك فالاله   فحوالالى مالالن هللا ةعالال لىالرديئالالة 

 اقب له   وصدا هللا فى جميع نحواله   وامقطع  عمه هواجس مفسه   
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  ف ذا ص ر من الخلالق نجمبيال    ومالن آفال   مفساله هللا  يصغ قلبه الى خطر يدعوه الى غير ولم
بريال    ومالالن المسالال كم   والممحوالال   مقيالال    ودامالال  فالالى السالالر مالالع هللا مم ج ةالاله   وحالالق فالالى بالالل 

محالدن    نى ملهمال  ( مالن قبالل الحالق سالبح مه بةعريالف نسالراره فيمال   لحوة اليه رجوعاله   وصال ر
يجريالاله مالالن ةصالال ريف اقالالداره يسالالمى عمالالد ذلالالك ع رفالال  وةسالالمى ح لةالاله معرفالالة . نمالال  المعرفالالة عمالالد 
العلم ا فهى العلم   فكل علم معرفة   وبل معرفالة علالم   وبالل عال لم بال هلل عال رب   وبالل عال رب 

 ع لم . 
بالد السالمم رضالى هللا عماله مالن نن معرفالة هللا ةكالون علالى قالدر نم  م  يشير اليه سيدى الشيخ ع

ةميي  االمس ن فى فهم نسم ا هللا وصف ةه فيفسره م  يقو  به الس دة الصوفية من نن المعرفالة 
معرفة ن   معرفة حق   ومعرفالة حقيقالة ال فمعرفالة الحالق هالى معرفالة وحداميةاله سالبح مه علالى مال  

فالالة الحقيقالة فالالم سالبيل اليهالال  حن حقيقالة معرفةالاله ال نبالر  للخلالق مالالن االسال مى والصالالف   نمال  معر 
يطبقه  الخلق   وال ذرة ممه    الن الكون بم  فيه يةمشى عمد ذرة من نو  ب د يبدو من بوادى 

حن الصمدية ممةمعة عن االح طالة واالدراك  ه  لذلك ق لوا   م  عرفه غير ةع لى سطوا  عومةه 
يق رضالى هللا عماله وقد حبى عن ساليدم  نبالى ببالر الصالدبقوله ةع لى   وال يحيطون به علم  ( . 

 من لم يجعل للخلق طريق  الى معرفةه اال ب لعج  عن معرفةه .  نمه ق     سبح ن
ين المورى رحمه هللا   بيف ال ةدربه العقالو  وال يعالرب اال بال لعقو  ؟ سوقد سئل سيدى نبو الح

و ع هة من ال ع هة لاله وال آفالة ؟ نم فق     بيف يدرك ذو نمد من ال نمد له ؟ نم بيف يدرك ذ
 بيف يبون مبيف  من بيف الكيف ؟ نم بيف يبون محين  من حيث الحيث ؟ 

 آبي   مسب  الم مم  على برم هللا وجهه م فى وقد قيل 
 فقل  ال شك نم  آم    رني  ربى بعين قلبى 

 بحيث ال نين نم نم   نم  الذى ح   بل نين 
 ب االين نين آم  فيعر   فليس لمين ممك نين 

 فيعرب الكيف بيف نم    وليس للكيف ممك بيف 
 فكل شىا نراه نم    نحط  علم  ببل شىا 

 وفى فم ئى رني  نم    فم ئى  وفى فم ئى فمى  
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وعلى قدر معرفة العبد بربه ةكون خشيةه ممه   ولذلك ق   ةعال لى   اممال  يخشالى هللا مالن عبال ده 
يعةبر من علم ا اآلخرة وان حصل بنيرا من العلالم واممال  يبالون العلم ا ( فمن ال خشية عمده ال 

 نمن علم ا الدمي  وب ن الس دة الصوفية اذا نشال روا الالى واحالد مالن هالؤالا يقولالون   حالدنم  فالم 
 وب ن من نوعية العلم وال يقولون وب ن ع لم  . 

  وهالالم نحيالال ا ويقالالو  ام ممالال  علالالى بالالرم هللا وجهالاله فالالى علمالال ا اآلخالالرة هالالؤالا   هلالالك خالال ان احمالالوا
والعلم ا ب قون م  بقى الدهر   نعي مهم مفقودة ونمن لهم فى القلو  موجودة   يحفا هللا ةع لى 

هالال  موالالرااهم   وي رعوهالال  فالالى قلالالو  اشالالب ههم   وهجالالم بهالالم العلالالم علالالى عبهالالم حججالاله حةالالى يود
اسالةوحش  حقيقة البصيرة   فب شروا روخ اليقين   ف سةمموا م  اسةوعره المةرفون   ونمسوا بم 

ه   خلقالممه الغ فلون   صحبوا الدمي  بأبدان نرواحه  معلقة ب لمأل احعلى نولئالك نوليال ا هللا مالن 
 وعم له فى نرضه   والدع ة الى ديمه   نم ببى وق     واشوق ه الى رؤيةهم . 

وذلالالك الالالذى ق لالاله ام ممالال  علالالى يفسالالر لالالك مالال  ق لالاله سالاليدم  عبالالد هللا بالالن مسالالعود عمالالد مالالو  نميالالر 
فقال لوا لاله   ةقالو  حس  نن ةسعة نعش ر العلم م   بمو  عمالر     فقد ق   نين عمر   المؤمم

ذلك وفيم  جلة الصح بة   ق   ليس نعمى العلم الالذى ةريالدون   اممال  نعمالى العلالم بال هلل ةعال لى . 
فجعل رضى هللا عمه العلم ب لمعلوم   غير حقيقة العلم   وجعل العلم ب هلل ةع لى ةسالعة نعشال ر 

 . العلم 
ويرشدم  سيدم  مع ذ بن جبل رضى هللا عمه الى طل  العلم والعمل به فيقو    ةعلموا العلم فال ن 
ةعلمالاله هلل خشالالية   وطلبالاله عبالال دة   ومدارسالالةه ةسالالبيم   والبحالالث عمالاله جهالال د   وةعليمالاله لمالالن ال 
يعلمه صدقة   وبذله حهلاله قربالة   وهالو احماليس فالى الوحالدة   والصال ح  فالى الخلالوة   والالدليل 

لى السراا والضراا   وال ين عمد االخما   والقري  عمد الغرب ا   ومم ر سالبيل الجمالة   يرفالع ع
ة وهداة يقةدى بهم   ندلة فالى الخيالر   ةقالةل آنال رهم ام    فيجعلهم هللا فى الخير ق دهللا به نقو 

جمحةه    وةرمق نعم لهم ويقةدى بفع لهم   ويمةهى الى رنيهم   وةرغ  الممئبة فى خلةهم وبأ
وسالالب ع البالالر  ةمسالالحهم   حةالالى بالالل رطالال  ويالال بس لهالالم مسالالةغفر   حةالالى حيةالال ن البحالالر وهوامالاله  

   . مهو ومع مه   والسم ا ومج
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وفى قوله ةع لى   ي  نيه  الذين آممالوا اةقالوا هللا وقولالوا قالوال سالديدا ( ان هللا ةعال لى جعالل مفةال خ 
وصالية هللا ةعال لى لمالن قبلمال  بمال  هالى  القو  السديد والعلم الرشيد والسمع المبين الةقوى   وهى

وصالاليةه لمالال  اذ يقالالو  ةعالال لى   ولقالالد وصالاليم  الالالذين نةالالوا الكةالال   مالالن قالالبلكم وايالال كم نن اةقالالوا هللا ( 
ن الكريم بلاله . ويقالو  االمال م ة هى القط  الذى يدور عليه القرآويضيفون نن هذه اآلية االخير 

 هلل ةع لى   وعال لم هلل ةعال لى وعال لم بحبالم سهل الةسةرى رضى هللا عمه   العلم ا نمنة   ع لم ب
هللا ةعالال لى . ويعمالالى بالال حو  العالال رب المالالوقن   ويعمالالى ب لةالال لى العالال لم بعلالالم االخالالمل وبالال الحوا  
والمعالال مم    ويعمالالى ب لن لالالث العالال لم بةفصالاليل الحالالم  والحالالرام . ويقالالو  رضالالى هللا عمالاله بالالذلك   

 الخال ئفين   والخال ئفون ممقطعالون اال المحبالين الم س بلهم موةى اال العلم ا   والعلمال ا ميال م اال
 والمحبون نحي ا شهداا وهم المؤنرون هلل ةع لى على بل ح   . 

وفى الةفرغ هلل ومحبةه المحبة الةى يعةالد بهال  السال دة الصالوفية ويبالذلون فالى سالبيل بالل مجهالود 
 مسةط ع يقو  سيدى عمر بن الف رض وهو سلط ن الع شقين فى احدى غرامي ةه . 

 خ  بحبى آية الح  من قبلى مس
 فأهل الهوى جمدى وحبمى على الكل     

 م مه وبل فةى يهوى ف مى ا
 وامى برىا من فةى س مع العذ      

 ومن لم يبن فى ع ة الح  ة ئه  
 بح  الذى يهوى فبشره ب لذ      

 وفى احدى مم ج ةه يقو  رضى هللا عمه 
 نمةم حدينى وشغلى   ومفلى  نمةم فروضى 

 نصلى  وقف      اذا  فى صمةى     قبلةىي
 بلى   وجه    اليه   مص  عيمى   جم لكم

 والقل  طور الةجلى   وسربم فى ضميرى 
 نهلى  فبشر    ليم   آمس  فى الحى م را 

 لعلى   هداى   نجد   فلعلى     قل  امبنوا
 وصلى  لي لى  ردوا   بف ح    ممه   دمو  
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 المةجلى   من هيبة   دب    جب لى   ص ر  
 يدريه من ب ن منلى   خفى     سر    والخ 

 مذ ص ر بعضى بلى   وصر  موسى  م مى 
 قةلى    حي ةى وفى   حي ةى   فيه  ف لمو  

 وذلى  لح لى    رقوا  المعمى   الفقير    نم  
 

عمالالد  موفالى احبيالال   المةقدمالالة يشالالير سالاللط ن الع شالالقين الالالى مال  وقالالع لسالاليدم  موسالالى عليالاله السالالم
مدك مع صمبةه من هيبة المةجلى   وقد نش ر الى ذلك سيدى الشاليخ ةجلى الحق للجبل الذى ا

ويةعالرض  م امالدك مالن ةجليال   العومالة والجالم  .عبد السالمم رضالى هللا عماله بقولاله عالن الجبالل 
سيدى االم م القشيرى رضى هللا عمه الى موقف سيدم  موسى فى هذا المق م عمالد قولاله   ولمال  

سى لميق ةمال  . . . اآليالة ( فيقالو  فالى لطال ئف االشال را  جال ا موسالى مجالىا المشالة قين ج ا مو 
المهيمين   ج ا موسى بالم موسالى   جال ا موسالى ولالم يبالق مالن موسالى شالىا لموسالى   آالب 

لى يالالوم القي مالالة يقالالرن يالالذبروا   وهالالذا موسالالى خطالال  خطالالوا  فالال  الرجالال   قطعالالوا مسالال ف   طويلالالة فلالالم
 ةم  . . ( . الصبي ن  ولم  ج ا موسى لميق 

 ويسةطرد رضى هللا عمه ق ئًم م   
  ويق   لم  ج ا موسى لميق   ب س  الحق   سبح مه   سق  بسم ع الخط   فلم يةم لك حةى 
ق     نرمى نمور اليك ( ف ن غلب   الوجالد علياله اسالةمطقةه بطلال  بمال   الوصاللة مالن الشالهود   

 وبذا ق لوا م 
 ونبرخ م  يبون الشوا يوم  

 دم  الخي م من الخي م  اذا    
وفالالى ذلالالك نشالال ر الالالى غ يالالة القالالر    نى صالالف ا الحالال     حن قالالر  المبالال ن ال يصالالم علالالى هللا   

 سبح مه . 
ويق   ص ر موسى عليه السمم عمد سم ع الخط   بعين السالبر فمطالق مال  مطالق   والسالبران   

 ال يؤخذ بقوله   نال ةرى نمه ليس فى مل الكة   معه عة   بحرب . 
 نض ب رضى هللا عمه الى م  ةقدم روائع من لط ئف اش راةه الى نن ق   م و   
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  ويق   فى قوله ةع لى   امور الى الجبل ( بما شالديد لموسالى حماله مفالى عالن رؤيالة مقصالودة 
وممى برؤية الجبل   ولو نذن له نن يغمض جفمه فم يمور الى شىا لك ن احمالر نسالهل علياله 

 .  امور الى الجبل (  ن ةرامى ولكنولكمه ق     ل
نعطى الجبل الةجلى   ف لجبل رآه وموسالى لالم يالره   نالم نمالر موسالى هللا    نم نشد من ذلك نن  

ب لمور الى الجبالل الالذى قالدم علياله فالى هالذا السالؤا  وهالذا وهللا لصالع  شالديد   ولكالن موسالى لالم 
  م ال نرفالع بصالرى يم  ع   ولم يقل نم  نريد الموالر اليالك فال ذا لالم نرك لالم نموالر الالى غيالرك بالل قال 

 .  أن نمور اليه وفى معم ه نمشدوا (عم  نمرةمى ب
 نريد وص له ويريد هجرى 

 ف ةرك م  نريد لم  يريد     
  ويق   لم  رد موسى الى ح   الصحو ونف ا رجع الى رنس احمالر فقال     ةبال  اليالك ( يعمالى   

ى لسالمو همةاله الالى الرةبالة ةعال ل ان لم ةكن الرؤية هى غ ية المرةبة فم نقل مالن الةوبالة   فقبلاله
 .   العلية (

مصال ب اال ةبالرخ محالل الخدمالة وان   وفى قوله   ةب  اليك ( ام خة بقوة العبودية   وشالره اال   
ل بيمك وبين جالود القربالة الن القربالة حالا مفسالك   والخدمالة حالق ربالك   وهالى ةالةم بال ال ةكالون حي

 بحا مفسك . 
سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم  فسالالير بالال ب لقالالو ة وفالالى بالالمم سالاليدى االمالال م القشالاليرى المةقالالدم  

الحلوامى م ومن عج  عن االدراك ندربه هللا بلطفه وفقه امه خ دم وج  عليه نن يؤدى الخدمالة 
بم  نمره سيده   وصدا سبح مه وةع لى اذ يقو    نلة من احولين ونلالة مالن اآلخالرين ( والهال م 

ن معين واحد ال مه ية لمدده بقلالو  خشالع  الع رفين من بلم   هللا الةى ال ةمفذ فهم يغرفون م
 وخضع  فعرف    فشرب  وسق  غيره  وذلك م  يرم  اليه االم م السهروردى حين ق   م 

 ال ةسقمى وحدى فم  عودةى نمى نشم به  على جمس 
 نم  الكريم وال يليق ةكرم  نن يصبر المدم ا دون الك س 

فةوح ةاله الملهمالة لفورهال  والةالى مقلم هال   ويقوله  صريحة شيخى وسيدى الشيخ علالى عقالل فالى 
 عمه   رحمة هللا م 
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  ا الالالالسوم  بل السق ة له ب  عرب ب لمذاا شرا  الح  ي
 مقى الالالوقل الص دقون فم  ة  ى الدع ة الح  نكنر م  ةمق
  قى الةع لى امأل بؤوسك من حق  م الالنال ي  س قى العش ا مه

 ذاقى الخوفى م على خوب فمن  غرامى قد م ج  به رج ئى 
 واغةب قى   فممه نرى اصطب حى  وروحى ندرب  معمى الةجلى 

  ا الالوليس سواه فى احكوان ب    اليوم وبيف نح  غير هللا 
 راا الالالف مح   نن يميل الى   ومن عرب المحبة عن يقين 

 
ك اللهم اجمعم  على البال   فالى  مالرة اححبال   الالذين سالقيةهم شالرا  محبةالك الصال فية   ومودةال  

الخ لصة وقل  فيهم   يحبهم ويحبوماله نذلالة علالى المالؤممين نعال ة علالى الكال فرين يج هالدون فالى 
 سبيل هللا وال يخ فون لومة الئم ذلك فضل هللا يؤةيه من يش ا وهللا واسع عليم ( . 
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 الةمسك ب هلل ةع لى
 

والمبى رسو  ببير      ف لعقل نن يةمسك العبد ب هلل وال يميل عم  قض ه   والكة   بشير مذير  
   بلغ الكة   وفسره   م  بذ  الفؤاد م  غيالره فمالن اةبالع الرسالو  فقالد اسةمسالك بال لعروة الالونقى

 .  وب ن مع ربه ن بة  ال يةغير (
خى الشالاليخ عبالالد السالالمم الحلالالوامى   يجالال ا  السالالطور المةقدمالالة فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  سالاليدى وشالال

السيد ج س لم جمعاله   وهالى المرحوم الصديق الةقى طي  هللا نراه   الى ةلميذه الص لم المب رك 
ةرشدم  ببلم ةهال  الموراميالة الالى الةمسالك بال هلل علالى هالدى الكةال   والسالمة   فالى العسالر واليسالر   
والممش  والمبره   والسالراا والضالراا   والسالر والعمميالة وذلالك شالأن المالؤممين الصال دقين   اهالل 

 اسةق موا على الطريقة فغمرهم مور الحقيقة . الوف ا والةمبين الذين ق لوا ربم  هللا نم 
ويقو  سيدى الشيخ م ف لعقل ان يةمسك العبد ب هلل   وهو قو  حق يؤيده بة   هللا الكالريم فالى 
قوله ةع لى مؤمب  بمى اسرائيل   نةأمرون الم س ب لبر وةمسون نمفسبم ونمةم ةةلون الكة   نفالم 

غيرهم ولم يمصحوا نمفسهم   ومفس االمس ن نقر  ةعقلون ( فقد مفى العقل عمهم حين مصحوا 
اليه من مفس غيره   وهالى نولالى ب لرع يالة ونحالق ب لعم يالة ومالن عجال  عالن ند  مفساله بال ن عالن 

 ند  غيره نعج  . 
نمالال  عالالدم الميالالل عمالال  قضالال ه هللا   فيقةضالالى الرضالال  والةفالالويض اليالاله فيمالال  بالال ن ومالال  يبالالون   المالاله 

وامم  يجرى القض ا بأحب م هللا   السال  ةالراه ةعال لى يقالو   سبح مه ال يقع فى ملكه اال م  يريد  
حح  نحب به سيدم  وموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم    واصبر لحبم ربك ف مك بأعيمم  ( 

ال يضيع   واصبر ف ن هللا له بم  ق   له   ف صبر بم  صبر نولو الع م من الرسل ( وق   نيض  
 ر فى بة   هللا ع  وجل . ر المحسمين ( وغير ذلك بنينج
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 صبر على الط عال   ومال هللا عليه وسلم الصبر من نطرافه فوقد اجةمع لموالم  رسو  هللا صلى 
من الةكال ليف   وصالبر علالى المصاليب   ومال  فيهال  مالن الةصال ريف وصالبر علالى المال س ومال   فيه 

يبالن لهال  علياله فيهم من المة ع  وصبر على العالوافى ومال  فيهال  مالن الفالةن   نمال  الساليئ   فلالم 
سالبيل فقالالد شالالرخ هللا صالالدره   ووضالالع عمالاله و ره   فهالالو المعصالالوم بعصالالمة هللا والطالال هر المطهالالر 

 بأمره سبح مه . 
وقد جعله اسوة حسالمة لمالن بال ن يرجالو هللا واليالوم اآلخالر وذبالر هللا بنيالرا   لالذلك حالرل السال دة 

ودا فالى مرضال ة هللا الصوفية على نن يبوموا على صالورة نصالح به االعالمم الالذين لالم يالدعوا مجهال
ئم والمج هدا    دون الرخل والةأويم  . ويقالو  ساليدى جالم  اورسوله اال بذلوه فأخذوا ب لع  

الدين الرومى رضى هللا عمه فيم  ةرجمه عمه من الف رسية الى العربية صديقى الف ضالل الشاليخ 
 الص وى شعمن مد هللا فى عمره م 

ن هد مم  فيم  حرم عليم  وب موا لصغ ئر الالذمو  نشالد   ولقد ب ن احولون فى بعض م  نحل لهم 
ون بمالومهم يقوةمال  دوا يفوقون بفطرهم صومم    ويةحالداسةعو م  مم  لكب ئر المع صى   حةى ب 

  وربم  ةربوا سبعة نبوا  من الحم  من نجل ب   من الحرام يخشومه   فعملوا ص لح  وبسبوا 
دموا نجرا   فعش نيه  المؤمن فى ذبراهم بأمك معهالم   وال حمال   ونكلوا طيب    وامفقوا برا   وق

ا  يال  ةحطالم قلبالك   فال ن الفخال ر اذطةسل  الهوى فى مفسك   وال ةدع االحج ر المةراكمة مالن الخ
 .  امبسر ال يرقع وال يع د طيم  (

  ان الوواهر نضل  ابليس فلم ير مالن جالوهر آدم اال المال ا والطالين ونضالل  الوالواهر نبال  جهالل 
ن مور بعيميه الى سيدم  محمد القرشى   صلى هللا عليه وسلم   على امه يةيم نبالى ط لال    حي

ولالالم يالالره علالالى نمالاله رسالالو  هللا   صالاللوا  هللا وسالالممه عليالاله وعلالالى آلالاله . ومالال  ذمالال  البسالالة ن اذا 
 .  ذا نغمض  العين عن شهود نمواره (وم  ذم  المه ر ا هى نم ر جم فى قصر 

هللا ةع لى من رحمةه بعب ده ةعرب الالى خلقاله بمال  يمئمهالم   فةعالرب  ويقو  الس دة الصوفية ان
 الى الع مة بخلقه فق   سبح مه   نفم 
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يمورون الى االبل بيف خلقال  . والالى السالم ا بيالف رفعال  . والالى الجبال   بيالف مصالب  . والالى 
 احرض بيالالف سالالطح  ( وةعالالرب الالالى الخ صالالة ببممالاله وصالالف ةه   فقالال   ةعالال لى     نفالالم يةالالدبرون 
القرآن ولو ب ن من عمد غير هللا لوجدوا فيه اخةمف  بنيرا ( وق   ةع لى   ومم   مالن القالرآن مال  
هو شف ا ورحمة للمؤممين ( وقوله ةع لى   وهلل احسم ا الحسمى فال دعوه بهال  (   وةعالرب الالى 

 االمبي ا بمفسه بم  ق   ةع لى   وبذلك نوحيم  اليك روح  من نمرم  ( . 
م بمم هللا الذى ال يأةيه الب طل مالن بالين يدياله وال مالن خلفاله   نم لاله سالبح مه علالى والقرآن الكري

رسالالوله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فبلغالاله بمالال  نمالال   اليالاله   وفسالالر مالال  نجملالاله مالالن نحبالال م هللا ةعالال لى   
فك م  السمة مبيمة للشرع ومةممة له   والخوال يذوقون من حموة القرآن م  ال يذوقاله العالوام 

علالالى مالالن علالالى وحبالاليم مالالن حبالاليم ويعطالالى هللا فالالى فهمالاله مالال  يشالال ا لمالالن شالال ا مالالن الن الكالالمم 
 غوامض خط به   وخوال اش راةه . 

ث آيالال   مالالن بةالال   هللا عالال  وجالالل ويقالالو  سالاليدى عالال مر بالالن عبالالد هللا رضالالى هللا عالالن م قالالرن  نالالم
نم  فيه   ف سةعم  بقوله ةع لى   وان يمسسك هللا بضر فم ب شف له اال  م  م  بهن علىاسةع

هالالو وان يالالردك بخيالالر فالالم راد لفضالالله ( فقلالال  م ان نراد نن يضالالرمى لالالم يقالالدر نحالالد نن يمفعمالالى وان 
نعط مى لم يقدر نحد نن يممعمى . وقوله ةع لى   فال ذبرومى نذبالربم ( ف شالةغل  بالذبره عالن ذبالر 

هللا مالال  اهةممالال  ى احرض اال علالالى هللا ر قهالال  ( فالالوةعالال لى   ومالال  مالالن دابالالة فالالوقولالاله مالالن سالالواه . 
 ممذ قرنةه  ف سةرح  . بر قى 

وقد اشةغل الم س بهم الر ا عن الر اا   مع امه سبح مه ضمن الالر ا لكالل دابالة فالى االرض 
  وبالالال ن االو  مالالالع هالالالذا الضالالالم ن الصالالال در مالالالن القالالال در المقةالالالدر نن يشالالالةغل العبالالال د بالالالربهم وهالالالم 

راا فهالالم نن يسالالعوا فيهالال  دلالالاليهم مالالن احسالالب   الةالالى اق مهالال  وبمطمئمالالون علالالى وصالالو  نر اقهالالم 
للةوبل والكسل   وربط  بين العم   والعمل   ف ن نفضل م  نكل العبد امم  يبالون مالن بسال  يالده 
  وقد بس  االمبي ا عليهم الصمة والسالمم عيشالهم بأيالديهم   ويالرحم هللا نميالر الشالعراا شالوقى 

 اذ يقو  م 
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 من نحسن احمن   فيم  نحس  
 الخب  ال يعطى ولكن يبس      

 ةؤجر اسةئج را موسى الكليم اس
 وب ن عيسى فى الصب  مج را     

وقد رعى صلى هللا علياله وساللم الغالمم   وعمالل وباليم نجيالرا فالى نمالوا  الساليدة خديجالة رضالى هللا 
 شب به الب كر . فى عمه  

ويذمه فالى البخالل باله   ومن عجي  نمر هللا ةع لى نمه ير ا عبده الم   وينمى عليه فى امف قه 
والةبشير ب لنوا    والةخويف من العق     فقالد نوهالر ي ن الحم  والحرام   إلوه ر اححب م   وب

نمره   ونخفى قدره   ليهمأ الع ملون بأمره   وةسالق  حجالة المسالةمدين فالى الةقصالير الالى قضال ئه 
 وقدرةه . 

ويقو  سيدى االم م القشيرى رضى هللا عمه فى لط ئف اش راةه عمد قوله ةع لى   فمالن يالرد هللا 
 يه يشرخ صدره لمسمم ( . نن يهد

المسلم ال يةحرك فى ب طمه عرا للمم  عة مع الةقدير   فال ن االسالمم يقةضالى ةسالليم الكالل بالم  
غير مسةساللم فيعالداسةنم ا   ومن اسةنقل شيئ  مالن الةكليالف نو بقالى مماله مفالس لكراهيالة شالىا 

 لحبمه . 
ور العلالم   ومالور فالى المه يالة ويق   مور فى البداية هو مور العقل   ومالور فالى الوسال ئ  هالو مال 

  وصال ح  المعرفالة فالى  هو مور العرف ن   فص ح  العقل مع البره ن وص ح  العلم مالع البيال ن
 .  حبم العي ن 

ويق   من وجد نموار الغي  وهر  له خف ي  احمور   فم يشبل عليه شىا من ذوا  الصدور  
 .  سة المؤمن ف مه يمور بمور هللا (ا  اةقوا فر ى هللا عليه وسلم عمد وهور المور   وق   صل

  نو  ننر الموار الغي  فى العبد يمبهه الى مق ئل قدره ومس وىا غيه   نالم يشالغله عالن ويق  
شهود مفسه مم  يلوخ لقلبه من شهود ربه   نم غلبال   احمالوار علالى سالره حةالى ال يشالهد السالر 

فالى شالع ع الشالمس   بالذلك بعد م  ب ن يشهد ب لم ور فى قالرل الشالمس ةسالةهلك نمالوار بصالره 
 ةسةهلك نموار البصيرة فى حق ئق الشهود   فيبون العبد ص ح  
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 .    وبق ا االحدية بمع  السرمدية الوجود دون الشهود   نم بعده خمود العبد ب لكلية 
ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى فالى حبماله م اجةهال دك فيمال  ضالمن لالك وةقصاليرك فيمال    

وهو فى هذه الحبمة الب لغة يوجهم  بممطق سالليم  امطم س البصيرة ممك .ك دليل على طل  مم
الى العمل لرخرة   الن هللا سبح مه ضمن لم  ر ا الدمي  ولم يضمن لم  ر ا اآلخرة   ومع ان 
ر ا الالدمي  مضالالمون ومبفالو  فقالالد بالذلم  فيالاله بالل جهودمالال  المسالةط عة ولالالم يممعمال  الضالالم ن مالالن 

عى  ب لمنل نو نكنر لرخرة سعيه    فم مقصر فى طلبه  وهى غيالر بذله    وب ن اححرى نن مس
 مضمومة .

ويقو  سيدى ابراهيم بن ادهم رضى هللا عمه م اعربم  فى الكمم ولحم  فى احعم     في ليةمال    
ونعربم  فى احعم     وهو نيضً  يشير الى عم يةمال  بال لوواهر واهملمال  البالواطن   ى الكمم فلحم  

رل على نن ةمطق نلسمةم  الكمم صحيح    وال معبأ بفسال د نعم لمال    وبال ن احولالى ان ف مم  مح
 معبس اذا لم مسةطيع ةصحيم الم حيةين مع  . 

ى ومفعةمالى طالو  حيال ةى   وذلالك امالى   حيي  ةجربة ةربوية وقع  لى فى شالب بولس  نمسى م  
لكمالى لالم نوفالر بهال    فوقالع بم  مرشح  للةرقية وةهيأ  لى وروب الفو  به  من بل ج مال    و 

ه مفسالالى ضالاليق  شالالديدا   فرنيالال  نن ن ور موقعالال  سالاليئ  ضالال ا لالاله صالالدرى   وج عالال  لالالفواةهالال  ممالالى 
سيدى الشيخ عبد السمم حمفس الشدة   وبيمم  نم  راك  اليه   فى وس  الطريق   اذا بهال ةف 

المال س مالن رحم مى يهةف فى صدرى م ده ده نمال  هال  ةعمالل  ى اللالى بيقالو  فاليهم ربمال    ومالن 
يعبد هللا على حرب ف ن نص به خير اطمأن به وان نص بةه فةمة امقل  على وجهه خسالر الالدمي  
واآلخالالرة ذلالالك هالالو الخسالالران المبالالين ( ف مقلالال  ضالاليقى الالالى خالالوب مالالن هللا ةعالال لى واسالالةغفر  ربالالى 
وامب  وةب  اليه وسالألةه العفالو عمالى   وصالرف  مفسالى عالن االشالةغ   بموضالوع الةرقيالة بليالة   

د  نصل الى سيدى الشيخ حةى قصص   عليه نمر اله ةف ف بةسم رضى هللا عماله وقال   وم  ب
لى م دى خواطر القرآن عويمة جدا   وبأمه يقو  لى م ال م م  مصحك به ربالك وارض بقضال ئه 
وان ب ن على غير م  ةح    وبم  بعد ذلك نخ ب نن نشةغل بأمر الةرقيالة قلاليم نو بنيالرا حةالى 

 ج اةمى 
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ا  يوم على غير امةو ر   وسبح ن هللا الفع   لم  يشال ا   وةعالود  بعالد ذلالك نن نةالرك الةرقية ذ
م  نريد لم  يريده ربى ع  وجالل   وةأكالد لالى ممال  جالر  باله المقال دير صالدا مال  ورد فالى الحالديث 

 الشريف م م  ب ن لك فهو آةيك على ضعفك وم  ليس لك فلن ةدربه بقوةك . 
ى الالدمي    بالذلك ةةف ضالل درجال ةهم فالى اآلخالرة   اموالر بيالف هذا وبم  ةةف ضل نقالدار المال س فال  

فضالاللم  بعضالالهم علالالى بعالالض ولرخالالرة نكبالالر درجالال   ونكبالالر ةفضالاليم ( ويقالالو  السالال دة الصالالوفية ان 
المالؤممين يةف ضالاللون فيمال  بيالالمهم   ف لعبال د يفضالالل هللا بعضالهم علالالى بعالض فالالى  بال ا احعمالال     

ف ضلوا بصدا القدم   وقالوم ةف ضاللوا بعلالو والع رفون يفضل بعضهم فى صف ا اححوا    فقوم ة
  درج     قال   صاللى هللا علياله وساللم الهمم   والةفضيل فى اآلخرة نكبالر   ف لعبال د ةف ضاللهم ب لال
 .  السم ا وان نب  ببر وعمر ممهم ( امبم لةرون نهل عليين بم  ةرون الكوب  الدرى فى نفق

يعمل ب لط ع   ويقو  امى نعملهال   مم رضى هللا عمه م عجب  ممنويقو  سيدى ح ةم االص  
ابةغ ا مرض ة هللا   نم ةراه نبالدا سال خط  علالى هللا رادا لحبمالة   نةريالد ن  ةرضاليه ولسال  بالراض 
عمه ؟ بيف يرضالى عمالك ونمال  لالم ةرضالى عماله . وهالو بالذلك يحالذرم  مالن السالخ  علالى المقالدور 

  قال   ساليدى الشاليخ عبالد مهم  ب ن مرا . فمبون مع هللا على م  نراد   وال مميالل عمال  قضال ه بمال
 .  على نربعةالسمم رضى هللا عمه . ويقو  سيدى ح ةم نيض  م نربعة يمدمون 

 المقصر اذا ف ةه العمل . 
 والممقطع عن نصدق ئه اذا م بةه م ئبة . 

 والممبن ممه عدوه بسوا رنيه . 
 والجرى على الذمو  . 

لخوب والرج ا والح  . ونصل المعصية ويقو  الس دة الصوفية م نصل الط عة نمنة نشي ا م ا
 نمنة نشي ا م الكبر والحرل والحسد . 

ويقو  سيدى نبو على الدق ا رضى هللا عمه فى الذين ق لوا ربم  هللا نم اسةق موا م االسةق مة   
 له  نمنة مدارج م نوله  الةقويم نم االق مة 
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ق مالالالة مالالالن حيالالالث ةهالالالذي  القلالالالو    نالالالم االسالالالةق مة   فالالال لةقويم مالالالن حيالالالث ةأديالالال  المفالالالوس   واال
 واالسةق مة من حيث ةقري  احسرار . 

ويرشالدم  السال دة الصالوفية الالالى نن الط عال   يجال  نن يصالالحبه  احخالمل والصالدا   وان ةكالالون 
قى من ممحوة الخمئق   والصدا بأمه الةمقى و خ لية من الري ا   ويعرفون االخمل بأمه الة

له   والصال دا ال اعجال   لاله ويقالو  االمال م الجميالد رضالى  من مط لعة المفس ف لمخلل ال ري ا
هللا عمه م االخمل سر بين هللا ةع لى وبالين العبالد   ال يعلماله ملالك فيبةباله وال شاليط ن فيفسالده 
وال هالالالوى فيميلالالاله . ويقالالالو  سالالاليدى سالالالهل الةسالالالةرى رضالالالى هللا عمالالاله م اهالالالل ال الالالاله اال هللا بنيالالالر 

فية م م  نخلالل عبالد قال  نربعالين يومال  اال وهالر  والمخلصون ممهم قليل . ويقو  الس دة الصو 
 يم بيع الحبمة من قلبه على لس مه . 

ويفرا الس دة الصالوفية بالين الصال دا والصالديق فيقالولن نن الصال دا مالن صالدا فالى نقوالاله     
مالالدهم اسالالةواا السالالر والصالالديق مالالن صالالدا فالالى جميالالع نقوالالاله ونفع لالاله ونحوالالاله   ونقالالل الصالالدا ع

ذبالر هللا ةعال لى ذبالرا بنيالرا    الصوفية فالى عالمج نمالراض الالمفس علالى و  الس دةوالعممية . ويع
لون ان الذبر ربن قوى فى طريق الحق سبح مه وةع لى   بل هالو العمالدة فالى هالذا الطريالق و قوي

 وال يصل نحد الى هللا ةع لى اال بدوام ذبره ع  وجل . 
الفالورى الالذى مقلمال ه ولذلك يقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل رضى هللا عمه فى اله ماله    

 عمه م 
 ان الطريق هى الذبر الكنير فلذ  

 ب لذبر هذا هو الةقوى هو القدم     
 بم  يقو  رضى هللا عمه م 

 والع شقون لهم فى الح  ان صبروا  
 روض من الع  لم يذبل له نمر       
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 مي هه الذبر والةقوى مم بعه 
 والعبر    واآلي     والدين      والعلم    

 خل المع رب للعش ا ةقطفه  
 ان بم  ممهم فسر واسهر بم  سهروا     

وذبر هللا عمد الس دة الصوفية على قسمين م ذبر اللس ن   وذبر القل    والةالأنير لالذبر القلال  
   ف ذا ب ن العبد ذاكرا بلس مه وقلبه فهو الك مل فى وصفه فى ح   سلوبه . 

 عمه ب ذبر القل  م ويقو  سيدى الشيخ على عقل رضى هللا 
 وقف  على مجوى االله جوامحى  

 ذبر     مم   بله   لذلك قلبى    
 ونخلي  قلبى من مم ج ة غيره 

 ال ي ل له الغير   فأصبم طودا     
 ة ق  ونسب  ه ئم  نس رع مش
 ونمطق نجمال وم  ع قمى سير     

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 ى سر وفى مشيةى علم وفى وقفة    

 ويقو  فى ننر ذبر اللس ن على القل  رضى هللا عمه م 
 ر  يسر لى واحسن موقفى  

 شف ه الذاك قلبى ط لب  ممك     
 ولس مى لم يبن اال لكم 

 ف ه شلم نحرك بسوى هللا ال    
 

ويرشدم  رضى هللا عمه الى الةمسك ب لخ لق وعب دةاله وذبالره   ويحالذرم  مالن االشالةغ   بال لخمئق 
 م فيقو  

 اذا م رم  نسب   السع دة 
 ةمسك فى حي ةك ب لعب دة       
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 وان رم  المج ة الجأ اليه 
 وان رم  العط ا فدع عب ده     

 عممة حبك الرحمن عمدى 
 الشه دة     قي م الليل والذبر    

 ولوال الذبر م  بسب  قلو  
 ةكةس  االف ده   بقدر الذبر    

 فميم  فى المحبة عن سواه 
 وداده     بةقواه   وندربم      

  ن ولكن دموع الم س من ح
 دموع الع رفين من العب ده     

 وم  خ   امرؤ هلل يسعى 
 ويجعله من الديم  مراده     

 ويمدد رضى هللا عمه بأهل الغفلة عن هللا ةع لى فيقو  م 
 من لم يذوقوا ذبر خما السم   

 هم والبه ئم فى المق م سواا     
 م  فطن البهيم لربه بل رب

 والغ فلون عن الهدى بله ا     
 واحصل فى الدمي  المحبة والهدى 

 لوال الهدى لم ةخلق االشي ا  
ويةعرض الس دة الصوفية لفض ئل ذبر هللا ةع لى فيقولون امه غير مؤق    بل م  من وق  من 

ة وان ب م  نشرب العب دا  فقالد احوق   اال والعبد مأمور بذبر هللا ام  فرض  وام  مدب  . والصم
ال ةجو  فى بعض احوق   . والذبر ب لقل  مسةدام فى جميع الح ال    ويقو  فى ذلك ساليدى 

 نبو ببر الشبلى رضى هللا عمه م 
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 ذبرةك ال نمى مسيةك لمحة 
 ونيسر م  فى الذبر ذبر لس مى     

 د نمو  من الهوى وبد  بم وج
   وه م على القل  ب لخفق ن    

 فلم  نرامى الوجد نمك ح ضرى 
 هدةك موجودا ببل مب ن ش    
 موجودا بغير ةكلم   فخ طب

 وال حو  معلوم  بغير عي ن     
 
  بعض الع رفين م لوال نن ذبالره ةعال لى فالرض علالى لمال  ذبرةاله اجالمال لاله   منلالى يالذبره ؟ وقوي 

فى مق بلةاله ذاكالره فيعطياله  ولم يغسل فمه بألف ةوبة . ومن خص ئل الذبر ان هللا ةع لى يذبر
ويرقيه المه ةع لى يقو    ف ذبرومى اذبربم ( ويةعرض سيدى القشيرى فالى لط ئفاله فالى اشال راةه 
الالالى فضالالل هللا علالالى احمالالة المحمديالالة فالالى ذلالالك فيقالالو  نمالاله سالالبح مه قالال   لبمالالى اسالالرائيل   اذبالالروا 

بم ( وال شالك نن ذبالر معمةى الةالى نمعمال  علاليبم ( بيممال  قال   لممالة المحمديالة   فال ذبرومى نذبالر 
الممعم نكبر من ذبالر الالمعم وبأماله رضالى هللا عماله نراد نن يبالين لمال  اال مقالف فالى معرفالة هللا عمالد 
الةحدث بمعمه   بل مذبره ةع لى مع الةحدث به    فمجمع بين الفضيليةن وةغمرم  برب   المالمعم 

للط عة وينيبه عليهال    المةفضل ب لعط ا والنوا  وم  نكرمه ع  وجل حين يممم عبده الةوفيق 
 ويمدحه به  مع نن الفضل فضله والعبد ملكه . 

ويقالالو  السالال دة الصالالوفية م اذا ةمبالالن الالالذبر مالالن القلالال    فالال ن دمالال  ممالاله الشالاليط ن صالالرع   بمالال    
يصرع االمس ن اذا دم  ممه الشيط ن ( فةجةمع الشي طين فيقولون م م  لهذا ؟ فيق   م قد مسه 

سةرى رضى هللا عمهم م  من يوم اال والجليل سبح مه يمال دى م يال  االمس ويقو  سيدى سهل الة
عبدى م  نمصفةمى   نذبالرك وةمسال مى   وندعالوك الالى وةالذه  الالى غيالرى   ونذهال  عمالك البميال  

 ونم  معةكف على الخط ي  ي  ابن آدم م  ةقو  غدا اذا جئةمى ؟ 
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يقولالون للالذاكرين م    مالى (ذبر    نم  جليس منض الس دة الصوفية للحديث القدسى وحين يةعر 
فد فهالو غ فالل عالن ةسالمه   وبأمهم بذلك يقولون من لم يم من مج لسة الحق سبح ةم  الذى نفد

ذبره سبح مه ولو ب ن ذاكرا حقيقة السةف د . ولذلك يقو  سيدى نبو على الدق ا رضى هللا عمه 
 الذبر فقد ع   .  م الذبر ممشود الوالية   فمن وفق للذبر فقد اعطى الممشود   ومن سل 

وب  رني  ذاكرين من ذوى الهمة فى اةب ع القط  احكبر وشيخم  االشهر سيدى الح ج محمالد   
نبى خليل س كن ضريحه المشرا ب ل ق  يق طي  هللا نراه   وال نمسى امى مرة طلب  فالى مولالده 

ل يالال رة  المبالال رك مالالن صالالديقى الراحالالل الشالاليخ نحمالالد غلبالالون رحمالالة هللا رحمالالة واسالالعة ان يصالالحبمى
بعض اححب   فالى سالرادقهم م فقال   لالى امةوالر حةالى نكمالل االسالم الالذى نذبالره فقلال  لاله بالم بقالى 
عليك الةم م ذبره فق   عشرة آالب   ف مور بيف ب م  همةاله فالى طلال  هللا ةعال لى حةالى صال ر  
 االآلب عمده فى الذبر ب الح د   وال ةعجال  نن يبالون هالذا حال   الالذاكرين هللا بنيالرا فقالد ةالوج هللا
بهم نرب   المق م   الجليلة فالى قولاله ةعال لى   ان المساللمين والمساللم   والمالؤممين والمؤممال   

خ شالالالع   الصالالال برين والصالالال برا  والخ شالالالعين والوالقالالال مةين والق مةالالال   والصالالال دقين والصالالال دق   و 
والمةصدقين والمةصدق   والص ئمين والص ئم   والح فضين فالروجهم والح فوال   والالذاكرين هللا 

 لهم مغفرة ونجر عويم  ( .  هللا والذاكرا  نعد  بنيرا
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 الصبر والشبر
 

قضال ا ولطالف فالى مفالذ الاالمالور . قالدر و   ام  عالن صالحةى   فقضال ا قضال ه الق ضالى فالى جميالع 
طفه الخفالى   وع مالل ب حسال مه مالن ضعف من قضى عليه   فلطف به ل قض ئه وقدره حيث علم

ورا   وامالاله بالالين يالالدى ربالاله   وةالال  وال حيالال ة وال مشالالن نمالاله ال يملالالك لمفسالاله مفعالال  وال ضالالرا   وال مايقالال
الحمالد والشالبر   فال ن ةفضالل علالى عبالده اقالدره ةعال لى ان له سبح مه وةعال لى   ومماله والياله ف لدار 

 .  له اللطف فيم  جر  به المق دير (على حمده وشبره   وبه جل وعم محمده ومشبره ومسأ
السمم الحلوامى   رضى هللا عمه    ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  شيخى وسيدى عبد

  وواضم ممهال  ان ساليدى  طي  هللا نراهالسيد ج س لم جمعه المرحوم الى ةلميذه الوفى الص لم 
الشيخ بةبه  وهو مريض   لكمه لم يشك المالرض   بالل صالبر علالى الالبما وموالر الياله علالى نماله 

لالى عبالده الضالعيف الالذى قض ا من ر  االرض والسم ا   صحبه لطف هللا الخفالى   واحسال مه ا
ال يملك لمفسه مفع  وال ضرا   واحس مه سبح مه امم  جال ا عالن قالدرة   فكال ن رحمالة مالن الالراوب 
الرحيم الذى وسع  رحمةه بل شىا   ومع صبر الشيخ على البما   حمالد هللا وشالبره بةوفيالق 

قال   ةعال لى فالى رام البالررة الالذين ممه سبح مه   فك ن سيدى الشيخ فى هالذا المقال م مالن القلالة الكال
 أمهم   وقليل من عب دى الشبور ( . ش

شال عر الصالوفية االكبالر والرض  بم  يجرى به قض ا هللا من نعوم مق م   اليقين   ومم  يقولاله 
 ى طي  هللا نراه م مموى   سيدى جم  الدين الرو   وص ح  المن

لم الالروخ علالى   ف لذى يه  الروخ يجو  لاله نن يقةالل   فضالع رنسالك نم ماله منالل اسالم عيل واسال
خمجره فرح  ض حب  حةى ةبقى روحك ض حبة الالى احبالد   ومالن نجالل ةلالك الحال   بال ن االمةحال ن 

  وان الطفالل يرةعالد ل الالذه  مالن ال بالد الذى يمي  الخبيث من الطيال    فهالو ب لمال ر الةالى ةخلال
 .  المشفقة يسعده  منل هذا االلم ( ولكن االم ي بام م ابرة الط
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 ما من لوا م الرض  والةسالليم   ويعالرب السال دة الصالوفية الصالبر فيقولالون اقو  والصبر على الب
مع البما بحسن االد    بم  يقولون ان الصبر هو النب   مع هللا سبح مه وةع لى  هو الوقوب

 وةلقى بمئه ب لرح  والدعة   ونمشدوا فى ذلك . 
 سأصبر بى ةرضى ونةلف حسرة 

 وحسبى ان ةرضى ويةلفمى صبرى       
 بم  نمشدوا م 

 صبر  ولم اطلع هواك على صبرى 
 واخفي  م بى ممك عن موضع الصبر       

 مخ فة ان يشبو ضميرى صب بةى 
 الى دمعةى سرا فةجرى وال ادرى       

برون بعال  الالدارين المهالم مال لوا مالن هللا  ويقو  سيدى نبو على الالدق ا   رحماله هللا م فال   الصال 
مع الص برين (   ويقو  سيدى نحمد بن خضرويه رضالى هللا عماله  معيةه   ق   ةع لى   ان هللا

 م من صبر على صبره فهو الص بر ال من صبر وشب  . 
ويحبى الس دة الصوفية ان االم م الشبلى رضى هللا عمه حالبس وقةال  فالدخل علياله جم عالة فقال   

 يهربالون   فقال   م احب ؤك ج او  ائرين   فأخذ يرميهم ب لحج رة ونخالذوالهم م من امةم   فق لوا م
 ي  بذابون   لو بمةم نحب ئى لصبرةم على بمئى . 

 ويبشف لم  امير المؤممين عمر بن الخط   رضى هللا عمه عن فلسفة صبره فيقو  م 
م من بما يصيبمى اال ونرى هلل علالى فياله نربالع معالم م المعمالة االولالى ان الالبما وقالع فالى دميال ى 

نماله لالم يقالع نكبالر ممال  وقالع   المعمالة الن لنالة نن هللا صالبرمى  ولم يقع فالى ديمالى   المعمالة الن ميالة
 عليه ف حةملةه   المعمة الرابعة نن هللا ادخر لى نوا  الصبر عليه . 

المؤممين فى صبره هذا المبلغ فم يعجال  القال رىا الكالريم مالن قولاله رضالى هللا  نمير نم  وقد بلغ
 نرب  . ي  نيهم  ب ن الصبر والشبر بعيرين م  ب ل عمه م لو
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وق   ابن عييمة رضالى هللا عماله فالى معمالى قولاله ةعال لى   وجعلمال  مالمهم ائمالة يهالدون بأمرمال  لمال  
 صبروا وب موا بآيةم  يوقمون ( اى لم  نخذوا رنس االمر   يعمى الصبر ( جعلم هم رؤس ا . 

فأمال  رض علالى الةقالدير   ةالعى هللا عمه م ان الصبر حده اال ةويقو  االم م نبو على الدق ا رض
اوه ر البما على غير وجه الشبوى فم يم فى الصبر   ويسةد  على ذلك بقصالة ساليدم  نيالو  

 عليه السمم حيث ق   ةع لى فى شأمه م 
    امالى مسالمى الضالر    ام  وجدم ه ص برا معم العبد امه نوا  ( مع امه ةع لى اخبالر عماله اماله قال

م اسالةخرج هللا مماله هالذه المق لالة   مسالمى وامة  نرحم الراحمين ( ويضيف رضى هللا عماله قال ئم 
 الضر ( لةكون مةمفس  لضعف ا هذه االمة . 

وق   بعض الس دة الصوفية م ان هللا ةع لى ق   فى شأن سيدم  نيو  عليه السمم   ام  وجدم ه 
ص برا ( ولم يقل صبورا المه ب ن فالى بعالض نحوالاله يسالةلذ الالبما ويسالةعذبه فلالم يبالن فالى حال   

 .  فلذلك لم يقل هللا   صبورا (ص برا االسةلذاذ 
ويحبى االم م القشيرى رضالى هللا عماله فالى رسال لةه المب ربالة اماله سالمع اسالة ذه نبال  علالى الالدق ا 
رضالى هللا عمالاله يقالالو  م حقيقالة الصالالبر الخالالروج مالالن الالبما علالالى حسالال  الالدخو  فيالاله منالالل نيالالو  

ولم يصرخ بقوله   لرحمين (   مسمى الضر ونم  نرحم اعليه السمم ف مه ق   فى آخر بمئه م 
 .  ارحممى (

ويقو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   ف صبر صبرا جمييم ( الصبر الجميالل ان يبالون 
 ص ح  المصيبة فى القوم وال يدرى الم س من هو . 

ابالالى عبالالد هللا الحسالالين بالالن علالالى رضالالى هللا عمهمالال  فلالالم يالالر سالاليدى م ممالال  السالالب  وقالالد مالال   ابالالن ال
مسالأ  هللا فيعطيمال    م  ق   م محن نهل البي  ه ج ع  فسألوه فى ذلك فق   وم  نروع الم س علي

فيمال  يحال  رضاليم  . ويقالو  رضالى هللا عماله فالى وصالف الالدمي  واهلهال  م المال س ف ذا نراد م  مبالره 
 عبيد 
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الالالدمي    والالالدين لعالالق علالالى السالالمةهم يحوطالالون مالال درا  بالاله مع يشالالهم فالال ذا محصالالوا بالال لبما قالالل 
رضالى هللا عماله فالى لطال ئف االرشال را   ى ة ( . ويقالو  االمال م القشالير عقالق جمالع لعال  اللالدي مون 

 عمد قوله ةع لى   وليبلى المؤممين ممهه بما حسم  ( م 
هم مالالرة بالال لمعم ليوهالالر شالالبرهم نو بفالالرامهم   ويخةبالالرهم نخالالرى بالال لمحن   الالالبما االخةبالال ر   فيخةبالالر 

 ليوهر صبرهم نو ذبرهم نو مسي مهم. 
الحسن ةوفيق الشبر فى الممحة   وةحقيق الصبر فى المحمة   وبالل مال  يفعلاله الحالق    والبما

 فهو حسن من الحق الن له نن يفعله   وهذه حقيقة الحسن وهو م  للف عل نن يفعله . 
دعالوى    ويق   م البما الحسن نن ةشالهد المبلالى فالى عالين الالبما . ويقال   الالبما الحسالن مال ال

ى ان ب ن محمة . ويقال   الالبما الحسالن مال  لاليس فياله ضالجر ان شبو  لص حبه ان ب ن معمة وال
 ب ن عسرا وال بطر ان ب ن يسرا . 

ما   قال   صاللى هللا   ويق   بما بل نحد علالى حسال  ح لاله ومق ماله   ف صالف هم والا نوفال هم بال
 .  منل (ا نم االولي ا نم االمنل فأل  نشد الم س بما االمبي عليه وسلم م 

 ةه عمد قوله ةع لى   ان هللا سمبع عليم ( م االقشيرى رضى هللا عمه فى اش ر ويضيف االم م 
حميالالمبم فيالالروخ  فالالق يقالالو  لهالالم م ان هللا   سالالميع (  ةمفالاليس لقالالوم وةهديالالد لقالالوم   نصالالح   الر 

 عليهم بهذا وقةهم ويحمل عمهم بماهم وامشدوا فى ذلك م 
 اذا م  ةممى الم س روح  وراحة 

 اليك فةسمع  ةممي  نن نشبو       
  وام  االك بر فم يؤذن لهم فى الةالمفس   وةكالون المط لبالة مةوجهالة الاليهم ب لصالبر   والوقالوب 

 ةح  جري ن الةقدير من غير اوه ر وال شبوى   
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  م لو ةرشم ممك م  بلف  بشالربه ةوجهال  عليالك المممالة   فال ن لالم يبالن ممالك بيال ن فال مى وفيق
 سميع لق لةك عليم بح لةك . 

فى قوله ةع لى   عليم ( ةسلية ال رب   الالبما   الن مالن علالم ان مقصالوده يعلالم ح لاله    ويق  
سهل عليه م  يق سيه فيه   قال   سالبح مه لمبياله صاللى هللا علياله وساللم   ولقالد معلالم نمالك يضاليق 

 صدرك بم  يقولون ( . 
 جم لضاليق ويقو  الس دة الصوفية ان هللا ةع لى وصف لمبيه علياله الصالمة والسالمم العالمج المال

الصدر فق   سبح مه   ولقد معلم امك يضاليق صالدرك بمال  يقولالون . فسالبم بحمالد ربالك وبالن مالن 
الس جدين . واعبد ربك حةى يأةيك اليقين ( نى ان ض ا صدرك بسالم ع مال  يقالو  اعالداؤك فيالك 
من ذمك ف رةع بلس مك فى ري ض ةسبيم ربالك والنمال ا علياله فيال و  ضاليق صالدرك   وقالف علالى 

ب لخدمة ةلحق ب لرفيق االعلى وةجلس على بس ه القربة   فال ن نشالرب خصال لك  بس ه العبودية
بالال ن اذا  المعمالى نن موالمال  رسالالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم قي مالك بحالق العبوديالة . ويؤيالالد هالذا

 علياله وساللم فالى نمر ق م الى الصمة فمفس عن صدره . وم  نحوجم  للةأسى به صاللى هللا ح به
 ذلك . 

يدى الشيخ عبد السمم رضى هللا عمه م وممه واليه ةع لى الحمد والشبر   ف ماله نم  م  يقوله س
لحمالالد لوهالالور سالاللط مه   دة الصالالوفية مالالن امالاله سالالبح مه مسالالةحق اليشالالير بالاله الالالى مالال  يقولالاله السالال 

ومسالالةحق للشالالبر لوفالالور احسالال مه   وحقيقالالة الحمالالد النمالال ا علالالى المحمالالود بالالذبر معوةالاله الجليلالالة 
 لشبر االعةراب بمعم الممعم على وجه الخصوم . ونفع له الجميلة   وحقيقة ا

 وللشبر عمد الس دة الصوفية نمنة نقس م م 
 ع  االسةك مة . مفشبر ب لس ن   اعةراب العبد ب لمعمة ب

 وشبر ب الرب ن   وهو قي م الجوارخ ب لعب دا  والوف ا ب لخدمة . 
 ا الحرمة . وشبر ب لقل    وهو اعةك ب القل  على بس ه الشهود ب دامة حف

ويقالالو  االمالال م الشالالبلى رضالالى هللا عمالاله م الشالالبر رؤيالالة المالالمعم ال رؤيالالة المعمالالة   ويقالالو  بعالالض 
العالال رفين شالالبر الع مالالة علالالى المطعالالم والملالالبس   وشالالبر الخ صالالة علالالى مالال  يالالرد علالالى قلالالوبهم مالالن 

 ى . مالمع 



 172 

بالون فالى حون الس دة الصوفية علالى نمفسالهم بالما الالدمي  مال دام ديالمهم محفووال  علاليهم   ويويه
هذا المق م ان رجم شب  الى االم م سهل الةسةرى فق   م ان لص  دخل دارى ونخالذ مةال عى فقال   
له م اشبر هللا ةع لى   لو دخل اللل قلبك   يعمى الشيط ن ( وافسد الةوحيد مال ذا بمال  ةصالمع 

 . 
لاله م يال  ابال  ويقو  االم م نبو الق سم الجميد ان اسة ذه االم م السالرى السالقطى سالأله يومال  فقال   

الق سم   م  الشبر فأج به م اال يسةع ن بشىا من معم هللا على مع صيه   فق   لاله م مالن ايالن 
 لك هذا ؟ فأج به م من مج لسةك . 

كر هالالو الالالذى يشالالبر علالالى  ويقالالو  السالال دة الصالالوفية فالالى الفالالرا بالالين الشالال كر والشالالبور ان الشالال
آخالر الشالبور الالذى يشالبر بم لاله   الذى يشبر على المفقود   وفالى قالوالموجود   والشبور هو 

يمفقه فى سبيل هللا يدخره   ويشالبر بقلباله رباله فالم ةالأةى علياله سال عة اال وهالو يالذبره   ويشالبره 
 بمفسه فيسةعمله  فى ط عة هللا . 

فةوضالالأ نالم قال م يصاللى فببالالى   صاللى هللا عليالاله وساللم قال م مالن ليلالهوقالد ورد ان موالمال  رسالو  هللا
ربالع فببالى نالم سالجد فببالى نالم رفالع رنساله فببالى   فلالم يال    حةى س ل  دموعه علالى صالدره   نالم

بذلك حةى ج ا بالم  فآذماله ب لصالمة   فق لال  لاله ام المالؤممين ساليدةم  ع ئشالة م مال  يببيالك وقالد 
  ؟ غفر هللا لك م  ةقدم من ذمبك وم  ةأخر   فق   صلى هللا عليه وسلم م نفم نكون عبدا شبورا

  نبالو محمالد الحسالن بالن علالى رضالى هللا عمهمال  اماله ويحبى السال دة الصالوفية عالن ام ممال  السالب
الة م الربن من بي  هللا الحالرام وقال   يمال جى رباله م الهالى معمةمالى فلالم ةجالدمى شال كرا   وابةليةمالى 

الصالبر   الهالى   برا   فم نم  سلب  المعمالة بةالرك الشالبر   وال ندمال  الشالدة بةالركفلم ةجدمى ص
 م  يبون من الكريم اال الكرم . 

يمة   وهو الذى امشأ لكالم السالمع واالبصال ر واالفئالدة قلاليم دة الصوفية من االية الكر م الس ويفه
م  ةشبرون ( امه ةع لى ذبرم  بعواليم ممةاله عليمال  بأمال  خلالق لمال  هالذه االعضال ا وط لبمال  ب لشالبر 

 عليه    وشبره 
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اال ةمور  هلل   وشبر البصر و عليه  هو اسةعم له  فى ط عةه   فشبر السمع اال ةسمع اال ب هلل
 اال ب هلل وهلل   وشبر القل  اال ةشهد غير هللا واال ةح  به غير هللا . 

ويقو  الس دة الصوفية ان فضل هللا على العبد بم  يبون فى جلال  الالمعم يبالون بالذلك فالى دفالع 
المقم ويسةدلون بقوله ةع لى   ولوال فضل هللا عليبم ورحمةه وان هللا راوب رحيم ( وقد ج ا  

ورحمةاله فالى الالدمي   معليب هللا معمى آية س بقة عليه  فى سورة المور وهى   ولوال فضلمبررة ل
حالديث م يقولون امه مالع عواليم جالرمهم فالى واآلخرة لمسبم فيم  نفضةم فيه عذا  عويم (   وه

ةعالودوا لمنلاله نبالدا  ة الالى منلاله ابالدا   يعوبالم هللا اناالفك ف مه لم يمةقم ممهم ونمرهم بعدم العالود
ةم مؤممين ( وبذلك بين لهم سبح مه ان حسن الدفع عالمهم بال ن بفضالله وبرحمةاله وجميالل ان بم

وقليالل مالالن يشالهد مالن رباله حسالالن  وبنيالر مالن يشالهد حسالالن عط ئاله ويشالبر هللا علياله   عط ئاله  
الدفع عمه فيحمده على ذلك   الن العط ا و هر جلى ودفع الضالرر بال طن خفالى وقالد عبالر عماله 

 لطفه الخفى . سيدى الشيخ بقوله م فلطف به 
ويمبهم  هللا سبح مه الى شبره على دفع السالوا عمال  بقولاله الكالريم   يال  نيهال  الالذين آممالوا اذبالروا 
معمالالة هللا علالاليبم اذ هالالم قالالوم نن يبسالالطوا الالاليبم نيالالديهم فكالالف نيالالديهم عالالمبم واةقالالوا هللا وعلالالى هللا 

لقد ب لغ فى االحسال ن فليةوبل المؤممون ( ويقو  الس دة الصوفية فى الةعقي  على هذ اآلية م 
 اليك من ب ن يوهر لك الغي  من غير الةم س نو سبق شف عة فيك .  

نم  م  يقوله سيدى الشيخ م ف ن ةفضل على عبده اقدره على حمالده وشالبره   ف ماله يشالير باله   
مهم فالالى نحالالوالهم   فط ئفالالة  الالالى مالال  يقولالاله السالال دة الصالالوفية مالالن ةفالال و  طبقالال   الح مالالدين لةبيالال

م لوا من امع مه واكرامه من مفعاله ودفعاله   وط ئفالة حمالدوه علالى مال  الخ لقلالوبهم حمدوه على م 
االشالب خ بوجالود  يبه   فهالو سالبح مه ر  العال لمين ر من عج ئ  اسراره ومبموم   بره وخفى غ

االرواخ بشهود الكالرم   واعيال  معمالة العال دين بقولاله الكالريم   وان ةعالدوا معمالة هللا ال  المعم ور 
لك مالدرك مال  نرشالدم  الياله موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم مالن عج مال  ةحصوه  ( ومن ذ

 ا  هللا و نهله حين ق   صلو عن حمده ةع لى والنم ا عليه بم  ه
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  (. عليك   نم  بم  انمي  على مفسكال نحصى نم ا  جل وعم م ربه سممه عليه فى مم ج ة و 
  االمال م القشاليرى رضالى هللا عماله م علالم وفى عج  الخلق عن حمده بم  هو نهلاله سالبح مه يقالو

ونم ئاله   وعجال هم عالن القيال م بحالق مدحاله علالى  هالحق سبح مه وةع لى شدة ارادة نولي ئه بحمالد
مقةضالالى عالال ه وسالالم ئه   فالال خبرهم نمالاله حمالالد مفسالاله بمالال  افةالالةم بالاله خط بالاله بقولالاله   الحمالالد هلل ( 

مال   الةعال   حيالث سالمعوا نمال ا ف مةعشوا بعد الذلة   وع شالوا بعالد الخمالود   واسالةلق  اسالرارهم بب
 الحق عن الحق بخط   الحق . 

ويقو  االم م نبالو ط لال  المبالى رضالى هللا عماله م ان هللا ةعال لى قالرن الشالبر ب اليمال ن   ورفالع   
بوجودهم  العذا  فق   ةع لى   م  يفعل هللا بعذاببم ان شالبرةم وآممالةم وبال ن هللا شال كرا عليمال  ( 

فالالى نحالالد الوجالالوه مالالن قولالاله عالال  وجالالل   حقعالالدن لهالالم صالالراطك ويضالاليف رضالالى هللا عمالاله قالال ئم م و 
المسةقيم ( ق   م طريق الشبر   فلالوال ان الشالبر طريالق يوصالل الالى هللا ةعال لى لمال  عالو  العالدو 

 ابليس اللعين   وال ةجد نكنرهم ش كرين ( .   ق   على قطعة ولم  
الم يد   وهو الذى يبنالر ر فى مه ية و ويقو  رضى هللا عمه بذلك م والش كر على م يد   والشب

شبره على قليل من العط ا . ويةكرر مماله الشالبر والنمال ا علالى الشالىا الواحالد مالن الالمعم . وقالد 
قطع هللا ةع لى . ب لم يد مع الشبر ولم يسةنن فيه   واسةنمى فى خمسالة نشالي ا م فالى االغمال ا 

بم هللا من فضالله ان شال ا   واالج بة   والر ا   والمغفرة   والةوبة   فق   ةع لى   فسوب يغمي
( وق   ةع لى   فيبشف م  ةدعون اليه ان ش ا ( وق   ةع لى   ير ا من يشال ا ( وقال   ةعال لى 
  يغفر لمالن يشال ا ( وقال   عال  وجالل   نالم يةالو  هللا مالن بعالد ذلالك علالى مالن يشال ا ( بيممال  قال   

 ةع لى فى الشبر   لئن شبرةم ح يدمبم ( . 
ليالاله وساللم قال   لرجالل م بيالالف نصالبح  ؟ قال   م بخيالر   فأعالال د وفالى الخبالر ان المبالى صاللى هللا ع

المبى صلى هللا عليه وسلم السؤ  ن مية م بيف نم  ؟ ق   بخير   فأع دوا عليه الن لنالة م بيالف 
نى  ره   فق   صلى هللا عليه وساللم م   هالذا الالذى نرد  ممالك (نم  ؟ فق   بخير نحمد هللا ونشب
 اوه ر الحمد والشبر والنم ا . 
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يقو  الس دة الصوفية ان قوله ةع لى   ونسبغ عليبم معمه و هرة وب طمة ( مالع قولاله ةعال لى   و
ذبروا ان يالذروا ةالوذروا و هر االنم وب طمه ( فيه ةمبيه لذوى احلبال   الالذين وصالل لهالم القالو  لي

 و هر االنم شبرا لو هر الةعم ويذروا ب طن االنم شبرا لب طن المعم . 
وفية ان نكنالالر عقوبالال   الخلالالق مالالن قلالالة الشالالبر علالالى الالالمعم   ونصالالل قلالالة بمالال  يقالالو  السالال دة الصالال

صور العلم ب هلل ةع لى وطو  الغفلة عالن المالمعم ل ب لمعمة ةالشبر الجهل ب لمعمة   وسب  الجه
  وةالرك الةفبالالر فالالى معماله والةالالذبر آلالئالاله سالالبح مه وةعال لى مالالع نمالاله نمرمال  بةالالذبره  وجعلهالال  سالالبيم 

 ف ذبروا آالا هللا لعلكم ةفلحون ( واآلالا هى المعم .  للفمخ فى القو  الكريم   
وهللا ةع لى يقو    ان االمس ن لربه لكمود ( ومعم ه امه يشبو المص ئ  ويمسى الالمعم   مالع نن 
المعم الةى يةقل  فيه  نضع ب المص ئ  الةى ةحل به . ويرى السال دة الصالوفية نن المصال ئ  ال 

ةكالالون درجالالة وهالالذا للمقالالربين نن ن هللا ةعالال لى م فهالالى امالال  ةخلالالو مالالن نمنالالة نقسالال م وبلهالال  معالالم مالال
اليمالين   نو ةكالون عقوبالة    وهذا لخصول نصالح  للذمو  والمحسمين   وام  ان ةكون بف رة 

لك فالالة مالالن المسالاللمين   وةعجيالالل العقوبالالة فالالى الالالدمي  رحمالالة ومعمالالة   ومعرفالالة هالالذه الالالمعم   وهالالذا 
 طريق الش كرين . 

رى   ودوام االيمالال ن معمالالة نخالالرى   فلالالو لالالم يالالرد هللا مالال ن معمالالة ببالالسالال دة الصالالوفية ان االيويالالرى ال
سبح مه دوام االيم ن لرجع القل  الى الكفر   الماله ةعال لى يقالو    يمحالو هللا مال  يشال ا وينبال  ( 
نى يمحو م  ال يش ا نبوةه   وينب  م  يح  . وقد من سبح مه على فريق المالؤممين فالى قولاله 

لوبهم االيم ن ونيدهم بروخ ممه ( نى قواهم بمدد ينبةاله ويقوياله ةع لى الكريم   نولئك بة  فى ق
   وهو معمى قوله ةع لى   ينب  هللا الذين آمموا ب لقو  الن ب  فى الحي ة الدمي  وفى االخرة ( . 

قل  القلو  نب  قلبى علالى   ي  م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ولذلك ب ن من دعوا  موالم
 مه قلوبم  عالن الةوحيالد بمال  ةقلال  جوارحمال  فالى الالذمو  فبالأى شالىا بمال  فلو قل  سبح ط عةك (

مطمئن   فنب   االيم ن فى القلو  من بب ئر الالمعم   ومعرفالة ذلالك شالبر لمعمالة االيمال ن وجهلاله 
 غفلة ةوج  العقوبة   ومعوذ ب هلل من الغفم  والعقوب   . 
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علياله شالبر   ومعرفالة العبالد بةقصاليره ويقو  الس دة الصوفية ان حي ا العبالد مالن ةةال بع معالم هللا 
عن شبر هللا شبر   واالعةذار الالى هللا مالن قلالة الشالبر شالبر   والةواضالع بال لمعم شالبر   وشالبر 

  بح مه وقالد جال ا فالى الحالديث القدسالى سالهلل المهالم نسالب   المعطالى الخلق والنم ا عليهم شالبر 
 .  ر من نجري  المعمة لك على يديه (عبدى لم ةشبرمى م لم ةشب

د علممى شيخى وسيدى الشيخ عبد السمم الحلوامى طي  هللا نالراه درسال  فالى الصالبر والشالبر وق
مم  ال نمس ه   وذلك نمى دخل  عليه فى مرضه احخيالر فوجدةاله فالى ح لالة شالديدة للغ يالة وخيالل 
الى نمه يحةضر فقد ب ن صوةه خ فة  جدا   ولكن حمله ندبه الع لى نن يخفالف عمالى مال  نحساله 

قلال  م بصوةه الخ ف  ةكلم   فقلال  م مال ذا نةكلالم يال  ساليدى   قال   م نى شالىا   من نلمى فق   
ضى الكمم   وب ن نلمى مالن ح لالة الشاليخ قالد بلالغ ممةهال ه   فال ذا ةقسأةكلم ان ش ا هللا عمدم  م

به مع اعي ئه يسرى عمالى ببمماله معالى فيقالو  رضالى هللا عماله م لاله الملالك ولاله الحمالد   عطالف 
  والملك يشمل الخير والشر   وذلك اش رة ممه ةعال لى الالى نماله يجال  سبح مه الحمد على الملك 

نن يحمده عب ده فى الخير والشالر علالى السالواا   نالم سالب  الشاليخ ولكالن بلم ةاله ج لال  بالى فالى 
ع لم الملكلو  ومقلةمى من اليأس الى الرج ا ومن الج ع الى الصبر   ومن القلق الى الرض    

والضالراا   وبال ن لالى فضالل هللا علالى ساليدى الشاليخ فالى صالبره ومن الرض  الى الحمد فى السراا 
وشبره   وحمد  هللا على ادراكه واحخذ عمه   وذلك حا ج يل   ال نسالةطيع شالبر هللا علياله اال 

شالالرف  نمالاله جمالالع بالالين  لشالاليخ حقالاله مهمالال  ننميالال  عليالاله   وبفالال هبالال لعج  عالالن شالالبره   ولسالال  نفالالى ا
صالف المالؤممين بهمال  فالى قولاله الكالريم   ان فالى الصبر والشبر   وقد قرن هللا ةعال لى بيمهمال  وو 

 ذلك آلي   لكل صب ر شبور ( . 
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 ش ا هللا ب ن م
 

  وقد خلق م لك الملك خلقه   وبأمره دار الفلالك بمال  خلقاله   فسالير الخلالق بمال  باله دار   فكال ن 
لكالالل خلالالق قالالرار ورسالال لة يقالالوم بهالال    وبالالل يوالالن نمالاله مصالالي  بفعلهالال    مالالع نن الالالبعض مخطالالىا 

    والالبعض مال جم والالبعض يخيال    وهللا هالو الف عالل المخةال ر   فلاليس المسال ن والبعض مصي
 .  يحة ر ( ونن يخة ر ن

جالال ا  السالالطور المةقدمالالة فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  شالاليخى وسالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم الحلالالوامى 
السيد ج س لم جمعه   وهى ةمس قضية دقيقة حيالر   المرحوملةلميذه الص لم المب رك الصديق 

م س وهى قضية القض ا والقدر   وقد نمرم  موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم نال افه م ال
 مخوض فيه  حةى ال ة   بم  القدم بعد نبوةه  . 

ض الذى مهيم  عمه هو الةدخل فى سلط ن هللا سبح مه وةعال لى والبحالث عالن حبمةاله فيمال  والخو 
ن ب لرض  بم  قضى وقالدر   ونخفالى يجرى به قض ؤه نو السخ  على المقدور بيمم  محن مط لبو

ونوهر   فم سخ  علالى المقالدور وال اعةالراض ممال  علالى نمالر مالن احمالور   بالل ةسالليم مطلالق   
ورد احمور لمشيئةه الع لية والم فذة سبح مه   حمه ةعال لى م لالك الملالك والملكالو    يالؤةى ملكاله 

ةع لى حسمة   ولكن قل مالن  من يش ا   فم م مع لم  نعطى   وال معطى لم  ممع   وبل نفع له
يفهم ذلالك   فالأكنر المال س يالرى نن مال  صال دب هالواه مالن ةلالك احفعال   هالو الحسالمة   ومال  خال لف 
هواه هو السيئة ولكمه ةع لى يقو    قل بل مالن عمالد هللا فمال  لهالؤالا القالوم ال يبال دون يفقهالون 

 حدين  ( . 
ى   م  نص بك من حسمة فمن هللا وقد يشةبه ذلك القو  الكريم على بعض االفه م مع قوله ةع ل

وم  نص بك من ساليئة فمالن مفسالك ( ولالو درس المالؤمن نن الساليئة مالن هللا ايجال دا ومالن نمفسالم  
  نو الصحيم   ويؤيالد ذلالك قولاله ةعال لى  اسم دا ل ا  االشةب ه واسةق م الفهم على الوجه الشرعى

نمفسالبم ان هللا علالى بالل  لم  نص بةكم مصيبة قد نصالبةم منليهال  قلالةم نمالى هالذا قالل هالو مالن عمالد
 فى حين يقو  سبح مه قبل ذلك  قدير (شىا 
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  وم  ب ن لمفس نن ةمو  اال ب ذن هللا بة ب  مؤجم ومن يالرد نالوا  الالدمي  مؤةاله ممهال  ومالن يالرد 
 نوا  اآلخرة موةه ممه  وسمج ى الش كرين ( . 

  وهللا هالو بالد السالمم مال  يقولاله ساليدى الشاليخ عمعمالى   علمم  ذلك على الوجه الشرعى ةبيماذا 
وهو قو  رائع بم  ةالرى   وةةميال  روعةاله  فليس المس ن نن يخة ر نو يحة ر (الف عل المخة ر   

فى ضوا م  بيمه فى ذلك المق م ام مم  على بن نبى ط ل  برم هللا وجهه   فقد سأله رجل عالن 
نمير المؤممين م نخبرمى القدر فق   االم م للرجل م طريق دقيق ال ةمشى فيه   فق   الرجل   ي  

عن القدر   ق   االم م   بحالر عميالق ال ةخالض فياله   فقال   الرجالل يال  نميالر المالؤممين م نخبرمالى 
عن القدر   فق   االمال م م سالر خفالى ال مفشاليه   فقال   الرجالل   يال  نميالر المالؤممين نخبرمالى عالن 

 المؤممين ونبدع م القدر   وبأمم  ب ن الرجل فى الح حه هذا محة را فى القدر   فق   نمير 
ان هللا ةع لى خلقك بم  ش ا نو بم  شئ    فق     بم  ش ا   فق   االم م م ان هللا يبعنالك يالوم 
القي مة بم  شئ  نو بم  ش ا   فق   الرجالل م بمال  شال ا   قال   االمال م للرجالل م نلالك مشاليئة مالع 

ع مشيئةه ادعي  الشربة مشيئة هللا   نو فوا مشيئة هللا   نو دون مشيئة هللا ؟ ام  ان قل  م
مي  عالالن مشالاليئةه   وان قلالال  فالالوا مشالاليئةه ب مالال  مشالاليئةك لالال  دون مشالاليئةه اسالالةغه   وان قمعالال

 غ لبة على مشيةه . 
م ممالال  الشالال فعى رضالالى هللا عمالاله فالالى ةلالالك المشالاليئة الرب ميالالة شالالعر رقيالالق يمالال جى فيالاله ربالاله ةعالال لى وال

 يقو  فيه م 
 يبن  لم  لم ةشأ  وم  شئ  ان  وم  شئ  ب ن وان لم نشأ 
 لم يجرى الفةى والمسن ففى الع  خلق  العب د على م  علم 
 ةعن    لم    وذا  نعم    وهذا على ذا ممم  وهذا خذل  
 حسن    وممهم   وممهم قبيم  فممهم شقى وممهم سعيد 

نم  شيخم  الملهم سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عمه فيقو  فى الرض  والةسالليم فالى اله ماله 
 لذى مقلم ه عمه م الفورى ا
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 علم  الم هيه  وم           م ذا يضيرك لو رضي  
  هيه دع احمور بم   عن احمور واذا عج   

 الق ضيه      واذا رضي  قض ا ربك        ال ةخ ب 
 الط غيه   حشرى نمم فى    الةوحيد من  امى 

  اهيه    المحبة  نمر    من احشواا  ومم ب  
 ب لب قيه    ف سةمسب    يره غ ن الع فمي  به 
 ف ميه   ةك  بقي  وان   لص  الفلم  نخ رضي  
 ع فيه  فى   بشهوده   ذذ  الوةل ه الشرف  ب

 مةداعيه        سقوفه  ب لفم ا  ان ب ن جسمى 
 فى الخلد شمس س ميه   ه الد فم ئالبع  ف لروخ 

 ورى الرائع م ويمه م  رضى هللا عمه عن البحث فى القض ا فيقو  فى اله مه الف
 نم ن   من سلم احمر احةواه  سلم حمر هللا ال ةقف الهوى 

 عرف ن   ممن يخوض وم له  خير وق ية    ومم    الةسليم
 بي ن   نن يبون على القض ا  م ذا يفيدك نن ةعلل رحمة نو 

 بره ن له يسطع   وقضى ولم  علة     اال  غيب  ةعس الذى 
 عن سر من من خلقه احكوان    يمق  ع ج   ومن البمدة نن

 مي ان  للهدى  الشريعة   ان  خذ من حي ةك عدة من شرعة 
ويقو  سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الكبير   والد سيدى الشيخ عبد السالمم الحلالوامى رضالى هللا 

 عمهم  ( فى دي امه م 
 وقل من يفهمه        محبمة  نفع له 

   يعلمه   لحبمة    يفعل م   يش ؤه  
ويعلق رضى هللا عمه على هذين البيةين بقوله ةع لى فيقو  م م  فرحال  بشالىا مالن مومالى قال  

عالال لى   وامالالى نكررهمالال  فالالى فرحالالى بهالالذين البيةالالين   ونرجالالو نن يمفعالال مى غالالدا ان شالال ا هللا ةمنالالل 
 ةم   بى فيمبشف عمى غمه  . الم  لة 

سال  مرةبطالة بمالواهبهم العقليالة بالل ويبين لم  ام ممال  الشال فعى رضالى هللا عماله نن نر اا العبال د لي
 ةرةب  بقض ا هللا الذى ةخفى عم  نسراره فيقو  م 
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 الرنى عمه الر ا يمحرب  مهذ  اله      ى ةقلبالوى فالبم من قوى ق
 يغةرب   البحر   من خلي     بأمه الرنى مخةل  ضعيف ومن ضعيف 

 يمبشف   ليس   خفى عليم    سر        ه اله لالى نن االلالل علالهذا دلي
االسالب    كسال  بالل يجال  اةخال ذوليس معمى هذا ان يةواكالل المال س وال يةخالذون االسالب   فالى الة

شرع  مع الةفويض هلل فى مة ئجهال  فالى الةكسال    ويقالو  ساليدى ابالن عطال ا هللا السالبمدرى فالى 
ذلك م فم بد لك من االسب   وجودا والبد لك من الغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حيث انبةهال  

 .   لى بحبمةه وال ةسةمد اليه  لعلمك بأحديةهةع
ولعلم هللا ةع لى بضعفم  البشرى ضمن لم  سبح مه الر ا لئم ةشالغلم  نسالب   طلباله عالن الالرا ا 
فق   ةع لى مؤبدا عومه فى نر اقم    وم  من دابالة فالى االرض اال علالى هللا ر قهال  ( وبمال  بلفمال  

ل رضال ه سالبح مه فقال   ةعال لى   يالفالى طلال  اآلخالرة لم السعى على ار اقم  فى الالدمي  بلفمال  السالعى
ومن نراد اآلخرة وسالعى لهال  سالعيه  وهالو مالؤمن فأولئالك بال ن سالعيهم مشالبورا ( نالم بالين لمال  جالل 
وعم ان الةف ضل فى درج   اآلخرة نكبر ممه فى ار اا الالدمي  فقال   ةعال لى   اموالر بيالف فضاللم  

ن لمال  صالورة مالن صالور اسالمفم  ي( وبالبعضهم علالى بعالض ولرخالرة نكبالر درجال   ونكبالر ةفضاليم 
الصالال لحين فالالى السالالعى لرخالالرة فقالال   سالالبح مه   نمالالن هالالو ق مالال  آمالال ا الليالالل سالال جدا وق ئمالال  يحالالذر 
االخالالرة ويرجالالو رحمالالة ربالاله قالال   هالالل يسالالةوى الالالذين يعلمالالون والالالذين ال يعلمالالون اممالال  يةالالذبر نولالالو 

 االلب   ( ومن لوا م السعى لمخرة صف ا العب دة والمع ملة . 
جةمع مش يخ حرم هللا ةع لى على ابى الحسين على بن همدى القرشالى الف رسالى رضالى هللا وقد ا

 عمه فسألوه عن صف ا العب دة والمع ملة فق   م 
لحبمة اش رة   وللمعرفة شه دة   ف لعقل يد    والحبمة ةشير   والمعرفة ل  ان للعقل داللة   و 

نربعة م ف و  ذلك معرفة هللا ةع لى   والن مى  ةشهد ان صف ا العب دا  ال يم   اال بصف ا معرفة
  يده . هللا ووع معرفة المفس   والن لث معرفة المو    والرابع معرفة م  بعد المو  من وعد
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  فمالالن عالالرب هللا ةعالال لى قالال م بحقالاله   ومالالن الالالمفس اسالالةعد لمخ لفةهالال  ومج هالالدةه    ومالالن عالالرب 
 ن مهيه ويمةد  حمره . المو  اسةعد لوروده   ومن شهد وعيد هللا يم جر ع

ف مال  الوفال ا فال مفراد    فمراع ة حق هللا ةع لى على نمنة نوجه م على الوف ا واالد  والمالرواة  
اميةه والنب   على مش هدة وحداميةه بمور ن ليةه والعاليش معاله   وامال  االد  فمراعال ة القل  بفرد

اة ف لنبال   و داوا    وامال  المالر االسرار مالن الخطالرا  وحفالا االوقال   واالمقطال ع عالن الحسالد والعال
ب الد  ذلك على الذبر مطق  وفعم وصي مة اللس ن وحفا المور وحفا المطعم والملبس   ويم   

 .  ل خير فى الدمي  واآلخرة االد  (  الن نصل ب
هذا وقد بة  االم م الحسن البصرى الى ام مم  السب  الحسن ابن على رضى هللا عمهم  يسأله 

 ب  الكريم يقو  فى روعة بم  ةرى م فكة  السلقدر   عن القض ا وا
  من لم يؤمن بقض ا هللا ةع لى وقدره   خيره وشره   فقد بفر   ومن حمل ذمبه علالى رباله فقالد 
فجر   وان هللا ةع لى ال يط ع اسةكراه  وال يعصى بغلبة   الماله ةعال لى م لالك لمال  ملكهالم   وقالدر 

لم يحل بيمهم وبين مال  علمالوا   فال ن لالم يفعلالوا فلاليس هالو على م  نقدرهم   ف ن عملوا ب لط عة 
سق  عمهم العق     ولو اهملهالم فال ن   ولو اجبر الخلق على الط عة ال الذى اجبرهم على ذلك

ذلك عج  فى القدرة   ولكن هللا له فيهم المشيئة الةى غيبهال  عالمهم   فال ن عملالوا ب لط عالة فلاله 
 .  الحجة عليهم ( ملوا ب لمعصية فلهالممة عليهم   وان ع

ف حرل نيه  الق رىا الكريم على االمةفال ع بهالذا الكالمم المفاليس الالذى ال يالةكلم باله اال نهالل بيال  
ن   واليالالك درة نخالرى مالالن درر ذلالالك يالمبالوة   وهالالم معالالدن العلالم والمعرفالالة   ومصالالدر البيال ن والةبيالال

   م السب  الكريم رضى هللا عمه وعن آله وذويه فقد ق   فى ةقوى هللا وانره
  ان هللا لم يخلقكم عبن    وليس بة رببم سدى   بة  آج لكم   وقسم بيمبم مع يشبم   ليعالرب 
بل ذى مم لة مم لةه   وان م  قدر له نص به   وم  صرب عمه فلن يصاليبه   قالد بفال كم مؤومالة 

 الدمي    وفرغبم 
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لةقوى ممةهى رض ه   لعب دةه   وحنكم على الشبر   وافةرض عليبم واوص كم ب لةقوى   وجعل ا
والةقوى ب   بل ةوبة   ورنس بل حبمة   وشرب بل عمل ب لةقوى   ف   من ف   مالن المةقالين 

ين اةقالوا بمفال  ةهم ال يمسالهم   ق   هللا ةب رك وةع لى   ان للمةقين مف  ا ( وق     ويمجى هللا الذ
يجعالالل لالاله مخرجالال  مالالن  هللا ا وال هالالم يح مالالون ( فالال ةقوا هللا عبالال د هللا   واعملالالوا ان مالالن يةالالقالسالالو 

ه فى نمره ويهيىا له رشده   ويفلجه بحجةه   ويبيض وجهاله   ويعطياله رغبةاله الفةن   ويسدد
 مع الذين امعم هللا عليهم من المبين والصدقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  . 

 يه  م واليك درة ن لنة من درره رضى هللا عمه   ال ةقل صف ا عن س بقةيه  يقو  ف
  ي  ابن آدم عف عن مح رم هللا ةع لى ع بدا   وارض بم  قسم هللا ةكون غمي    ونحسالن جالوار 

 من ج ورك ةكن مسلم    وص ح  الم س بمنل م  ةح  نن يص حبوك به ةكن ع دال . 
امه ب ن بين ايديبم قوم يجمعون بنيرا ويبمون مشيدا   ويأملون بعيدا   نصبم جمعهالم بالورا    

 غرورا   ومس كمهم قبورا .  همملوع
ي  ابن آدم   امك لم ة   فى هدم عمرك ممذ سالقط  مالن بطالن امالك   فجالد بمال  فالى يالديك فال ن  

 لى   المالالؤمن يةالال ود   والكالال فر يةمةالالع   وبالال ن رضالالى هللا عمالاله يةلالالو عقالال  بممالاله هالالذا قولالاله ةعالال
 قوى ( . وة ودوا ف ن خير ال اد الة

ه على المؤممين عم يةهم بأمور دميال هم وةهال ومهم ومعى سيدى وشيخى على عقل رضى هللا عم
 فى نمور ديمهم فيقو  فى اله مة الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 الجديد   ولبس همهم الم    سوقة   ني مم     الم س فى 
 ال حر ينمى سعيهم نو جليد  فى قوة     يسعون للدرهم

  ان اشةداد الحرع ا السجود وان دعوا الى الصمة ادعوا  
 قعود   همة وط      فةر   نخلدوا للربون والموم حةى 
 الجمود   للذى ع  فى حم ه  اةربوا غيبم وبوموا جمودا 

 حدود  لم ةحطه من القلو   ر هواه يحد غي  بل شىا 
 ب لخلود    ان الغمى من مج   من اف د الغمى  يس الغمى ل
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درةالاله مالالن العالالدم   فهالالو اذن غمالالى عمالال  وعالالن واعلالالم ايهالال  القالال رىا الع يالال  ان هللا ةعالال لى خلقمالال  بق
ط عةم    ال ةمفعه ط عة المطيالع بمال  ال ةضالره معصالية الع صالى   اممال  محالن الالذين ةعالود عليمال  
آن ر الط عة   نو المعصية   وقد ةبين لم  ذلك فى بة   هللا وسمة رسوله صلى هللا عليه وسلم 

  ال يسأ  عمال  يفعالل وبيالف يسالأ    والنوا  ممه ةع لى بمحض فضله   والعق   بمحض عدله 
 من يةصرب فى ملكه بسلط مه ؟ 

ويقالالو  سالاليدى االمالال م جعفالالر الصالال دا حفيالالد ام ممالال  الحسالالين السالالب  رضالالى هللا عمهمالال  فالالى ابالالداع 
 و هر م 

ان هللا ةع لى نراد مم  شيئ  ونوهالره لمال    ونراد بمال  شاليئ  وطالواه عمال    فالم يجالو  ان مشالةغل بمال  
   . نراده بم  عم  اراده مم

ويقو  الع رفون ان هللا ةع لى يبعث الخمئق يوم القي مالة فيسالألهم عمال  طلباله مالمهم وال يسالألهم 
 عم  قض ه عليهم . 

ويروى لم  سيدى سفي ن النورى رضى هللا عمه حدين  عن سيدم  عبد هللا بن مسالعود يقالو  فياله 
 موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم م 

 ةع لى   وال ةحمدن احدا على فضل هللا عال  وجالل   وال ةالذمن احالدا   ال ةرضين احدا بسخ  هللا
 ن ر ا هللا ال يسوقه اليك حرل حريل   وال يرده عمك براهالة ف على م لم يؤةك هللا ةع لى   

ن هللا ةعالال لى  بعدلالاله وقسالالطه   جعالالل الالالروخ والفالالرخ فالالى الرضالال  واليقالالين   وجعالالل الهالالم بالال ره   وا 
 .  فى الشك والسخ  ( والح ن 

ومعمة االمداد   والبد لكالل وعلى معمة االيج د   على قو  وامم  يحمد العبد ربه على معمةين   ن
ذلالك ان مشالبر مالن  مخلوا ممهم    ولذلك علمم  سبح مه حمده فى ف ةحالة الكةال     ونمرمال  مالع

على يديه   ان اشبر لى ولوالديك الى المصير ( ف لحمد مخةل بال هلل وحالده  جر  معمة هللا لم 
  وقد ورد فى الحديث القدسالى  هلشبر يبون له سبح مه ولعب ده الذين ةجرى على ايديهم معموا

 .  ر من نجري  المعمة لك على يديه (ى م لم ةشبم   عبدى لم ةشبرم
ويمبهمالال  السالال دة الصالالوفية الالالى مسالالألة دقيقالالة فالالى الرضالال  ب لقضالال ا فيقولالالون ان واجالال  العبالالد ان 

 يرضى به   يرضى ب لقض ا الذى نمره هللا ان 
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 يجو  للعبد نو يج  عليه الرض  به   فالم يجالو  مالنم نن يرضالى هللا ا ضاذ ليس بل م  هو بق
ب لمع صى بم  ال يجو  له ان يرضى ب لمحن الةى ةصالي  المساللمين فيجال  نن يةالرك المع صالى 

 المسلمين . عن ويدعو ببشف الضر 
راض عماله ؟ فقال   ال   بيالف يعلالم ذلالك وقد سأ  ةلميذ اسالة ذه م هالل يعالرب العبالد ان هللا ةعال لى 

ورض ه غي  ؟ فق   الةلميذ م بل يعلم ذلك   فق   م وبيف ؟ فق   م اذا وجد  قلبى راضي  عالن 
 هللا ةع لى علم  نمه راض عمى فق   االسة ذ م احسم  ي  غمم . 

بمالال   ويقالالو  السالال دة الصالالوفية م مالالن نراد نن يبلالالغ محالالل الرضالال  فيلةالال م مالال  جعالالل هللا رضالال ه فيالاله .
يقولون م الرض  على قسمين رض  به سبح مه ورض  عمه   ف لرض  به ان يرض ه العبالد مالدبرا   
والرض  عمه يرضالى العبالد بمال  قضال ه ةعال لى . وقالد عرفالوا الرضال  فقال لوا م هالو سالبون القلال  الالى 
 نحب مه وموافقة القل  بم  رضى هللا به واخة ره لعبده . وقد سئل  السيدة رابعالة العدويالة رضالى

 هللا عمه  م مةى يبون العبد راضي  ؟ فق ل  م اذا سرةه المصيبة بم  سرةه المعمة . 
م مم  السب  الحسين بن على رضى هللا عمهمال  م ان ابال  ذر يقالو  م الفقالر نحال  الالى قيل ال وقد

من الغمى والسالقم نحال  الالى مالن الصالحة   فقال   م رحالم هللا ابال  ذر   امال  امال  فالأقو  م مالن اةكالل 
م  اخة ره هللا ع  وجل له   وال ةعج  ان يقالو   ي ر هللا ةع لى له   لم يةمن غيراخةعلى حسن 

ذلك ام مم  الحسين السب    فقد م   له ابن من ابم ئه فلالم يالر المال س علياله ج عال  فسالألوه فالى 
ذلك فق     وم  نبدع م  ق   م محالن اهالل البيال  مسالأ  هللا فيعطيمال  فال ذا نراد مال  مبالره فيمال  يحال  

 .  رضيم 
ن قالالو  المبالى صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   اسالالألك وقالد سالالئل نبالالو عنمالال ن الصالوفى رضالالى هللا عمالاله عالال

فق   الن الرض  قبالل القضال ا عال م علالى الرضال    والرضال  بعالد القضال ا هالو  الرض  بعد القض ا (
 الرض  . 

ا وم  نهمأ نهل الرضال  والرضالوان مالن المالؤممين الالذين قال   ةعال لى فاليهم   ان الالذين آممالوا وعملالو 
ةحةهالال  احمهالال ر  مالالنالصالال لح   نولئالالك هالالم خيالالر البريالالة . جالال اؤهم عمالالد ربهالالم جمالال   عالالدن ةجالالرى 

 خ لدين فيه  نبدا رضى هللا عمهم ورضوا عمه ذلك لمن خشى ربه ( . 
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 الفرج بعد الشدة
 

  للشالىا بالن فيبالون   فكالم مى نةوبل عليه سبح مه موقم  بربوبيةه وعجي  قدرةه ونماله يقالو  وا  
ض ا نمر وب د العبد نن ييالأس مالن الفالرج ولكالن سالرع ن مال  يالأةى الفالرج القريال  بأع جيال  قالدرة 

 المولى جل وعم وهم  يةجلى االيم ن به ويوهر صدا الةوبل عليه ( . 
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  سيدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا 

سال لم جمعالة وهالى بمال  ةراهال  ةفالةم  –الساليد المرحالوم لميذه الصال لم المبال رك الصالديق عمه الى ة
للمؤمن ب   الرج ا وةغلق عمه ب   اليأس وةبين ان الرجال ا فالى هللا ةعال لى موهالر مالن موال هر 
صالدا الةوبالل علياله سالالبح مه وقالوة اليقالين بالاله ونن امةوال ر الفالرج بعالد الشالالدة عبال دة مالن عبالال دا  

 المؤممين المخلصين . 
ويقو  الس دة الصوفية م على العبد فرض ان يرجو مواله وخ لقاله ومعبالوده ورا قاله مالن حيالث   

فضله وبرمه ال من حيث موالر العبالد الالى صالف   مفساله ولؤماله . بمال  يقولالون م ان الرجال ا هالو 
نو  مق م من مق م   اليقين عمد المقربين وهو وال هر نوصال ب الصالديقين   ومالور اليقالين بال هلل 

 مور الشمس المشرقة ومن بممهم فى هذا المعمى م عمدهم يفوا 
 هذه الشمس ق بلةم  بمور 

 ولشمس اليقين نبهر مورا    
 فرنيم  بهذه المور لكن 

 به ةيك  قد رنيم    المميرا    
 
رضى هللا عمه م على قدر قربهم من الةقوى ندربوا مال  هللا السبمدرى ويقو  سيدى ابن عط ا   

ونصل الةقالوى مب يمالة المهالى   نى االمةهال ا عمال  مهالى هللا عماله ( . ومب يمالة ندربوا من اليقين   
 المهى مب يمة المفس   نى مخ لفة هواه  ( فعلى قدر مف رقةهم المفس وصلوا الى اليقين . 
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وهللا سبح مه وةع لى يبةلى عبده بأمواع من البميال  ليمحصاله ب لصالبر ويحملاله بهال  علالى اليقالين 
ليه فى بشف ضره   ويقو  ام مم  على ابالن ابالى ط لال  بالرم هللا وجهاله م به سبح مه والةوبل ع

الصبر من االيم ن بمم لة الرنس من الجسد   ويقو  سيدى نبو الق سالم الحباليم رضالى هللا عماله 
فالى قولاله ةعال لى   واصالبر ومال  صالبرك اال بال هلل ( اصالبر   نمالر ب لعبال دة   ومال  صالبرك اال بالال هلل   

ة لك نى من درجة الصبر هلل   الى درجة بالك   نى الصالبر بال هلل ( عبودية   فمن ةرقى من درج
 فقد امةقل من درجة العب دة الى درجة العبودية . 

ومن ةم م عبوديةه صلى هللا عليه وسلم امه بال ن يقالو  م بالك احيال  وبالك نمالو    وبال ن ابالن    
ييمالة رضالى هللا شبرمة رضى هللا عماله اذا مال   باله بالما قال   م سالح بة نالم ةمقشالع   وقال   ابالن ع

عمه فى قوله ةع لى   وجعلم  ممهم نئمة يهدون بأمرمال  لمال  صالبروا وبال موا بآيةمال  يوقمالون ( لمال  
 نخذوا برنس االمر   يقصد الصبر ( جعلم هم رؤس ا   نى نئمة ( . 

ةعةالالرض سالالرا نو جهالالرا علالالى ةقالالدير ربالالك الالالذى نجالالراه عليالالك وسالاليدم  نيالالو  عليالاله  والصالالبر حالالده اال
  نمالالى مسالالمى الضالالر ( لالالم يبالالن مةبرمالال  ب لقضالال ا واممالال  بالال ن مةضالالرع  ب لالالدع ا  السالالمم حالالين قالال  

ولذلك وصفه ربه ب لصبر الجميل وق   فى حقه عليه السمم   ام  وجالدم ه صال برا معالم العبالد اماله 
نوا  ( واالوا  هو الةوا  الرجال ع الالى هللا فالى همالة قويالة م وقالد جعالل هللا لاله   علياله السالمم   

ق   له   اربالض برجلالك هالذا مغةسالل بال رد وشالرا  ( فضالر  االرض برجلاله فرج  من شدةه حين 
فالالأخرج هللا المالال ا بقدرةالاله ف غةسالالل وشالالف ه هللا وشالالر  فالالرواه هللا وبالال ن بيمالاله وبالالين الشالالف ا والالالرى 
ضربة االرض ب ذن هللا وسبح ن من ملك   ب لمم المخففة ( وملك   ب لمم المشددة ( وسالبح ن 

بر ونن   فى الدمي  ب لفرج القري  وفى اآلخرة ب الجر العويم   وفى من ابةلى وع فى ونمعم ب لص
الخبالالر  مالال  مالالن عبالالد اال يعطالالى نجالالره بحسالال   وحالالد اال الصالال برين فالال مهم يجالال  فون مج  فالالة بغيالالر 

 مي ان وال حد . 
وبالال ن االمالال م سالالهل الةسالالةرى رضالالى هللا عمالاله يقالالو  م الصالال لحون فالالى المالالؤممين قليالالل   ونحسالالن 

ص ئ  نكنرهم يقيم    ونكنر الم س ج ع  وسخ ط  فى المص ئ  نقلهالم يقيمال  الم س صبرا عمد الم
   ولذلك ب ن من دع ئه صلى هللا عليه وسلم   نسألك من اليقين م  ةهون به مص ئ  الدمي  ( 
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وفى ةفضيل الصبر على الشبر يقو  الس دة الصوفية ان هللا ةع لى جعل الشبر له والعب ده فى 
بر لى ولوالديك ( ولم يجعل معاله فالى الصالبر مالن خلقاله نحالدا فقال   ةعال لى   قوله ةع لى   نن اش

 ولربك ف صبر ( وق     واصبر لحبم ربك ( . 
وهالم سال دةم  االمبيال ا  ديهومن لطف هللا ةع لى بعب ده نمه ابةلى نكرم الم س عليه واقربهم  لفى ل

ى ذلالالالك ةسالالاللية لع مالالالة والمرسالالاللون علالالاليهم صالالاللوا  هللا وسالالالممه وبالالالذلك احوليالالال ا احصالالالفي ا وفالالال
المالؤممين الالذين هالم نضالعف قالوة فالى حمالالل نعبال ا الالبما   ويقالو  صاللوا  هللا وسالممه عليالاله   

ةمفاليس علالى المبالربين مالن ذلالك محن مع شر االمبي ا نشد الم س بما نم احمنل ف حمنل ( وفى 
 ع مة المؤممين . 

 ئل ( نن الةفويض من خال لل ويقو  االم م الح رث المح سبى رضى هللا عمه فى بة به   المس
الةوبل على هللا ع  وجل للنقة باله والمعرفالة بمفال ذ قدرةاله ورحمةاله ورنفةاله   والمريالدون فالى ذلالك 

 رجمن م 
رجل اعةقد مالن قلباله نماله نلجالأ نمالوره بلهال  الالى هللا   مةبرئال  مالن الحالو  والقالوة مالن مفساله ومالن 

اال مالن عمالده   قالد ط بال  وسالخ  مفساله  الخلق   اال الى هللا ةع لى   وال يمةوالر لطفال  وال صالمع 
 ب لج ئه االمور الى مواله . 

والرجل الن مى اعةقد فالى قلباله اماله ال نمالر لاله وال حالو  وال قالوة   ولكالن رباله م لالك مفساله وجميالع 
ب   فألجأ  االمور بله  هلل عال  ر نموره فيقو  فى مفسه م االمور بله  هلل   وب هلل ةكون وةةص

 ويقدر . وجل ونم  ممةور م  يقضى 
ويضيف االم م المح سبى ق ئم م والمفوض مبةف مسةريم   نلم ةسمع مالوالى وهالو يخبالر عالن 
العبد الص لم حين فوض نمره اليه سبح مه   ونفالوض نمالرى الالى هللا ان هللا بصالير ب لعبال د ( نالم 

 ق   هللا ةع لى   فوق ه هللا سيئ   م  مبروا وح ا بآ  فرعون سوا العذا  ( . 
س دة الصوفية الرض ا فيقولون م هو نن يبون العبد س كم  ةح  حبم هللا ع  وجالل . ويعرب ال

ويقو  سيدى ابن عط ا رحمه هللا م ان الرض  يبون من مور القل  الى قديم اخةي ر هللا ةعال لى 
 للعبد   فيعلم 
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يحبالالى ان هللا ةعالال لى اخةالال ر لالاله االفضالالل   فيمالال  يالالراه هللا بعلمالاله ( فيرضالالى بالاله ويةالالرك السالالخ  . و
سيدى ذو المون المصرى رضى هللا عمه فيقو  دخلال  علالى مالريض نعالوده فبيممال  بال ن يبلممالى 

ق   م ليس بصال دا فالى فنن نمة   فقل  له م ليس بص دا فى حبه من لم يصبر على ضربه   
 حبه من لم يةلذذ بضربه . 

البلالوى    ويقو  السال دة الصالوفية بالذلك ان عممالة الصالوفى الصال دا ةالرك الشالبوى واخفال ا ننالر
وهو مق م الصديقين   ويسةرعى الس دة الصوفية امةب هم  الى قوله ةع لى فى حق رسوله صلى 
هللا عليه وسلم   فم وربك ال يؤممون حةى يحبموك فيم  شجر بيالمهم نالم ال يجالدوا فالى نمفسالهم 

 حرج  مم  قضي  ويسلموا ةسليم  ( ويعقبون على ةلك اآلية الكريمة فيقولون م 
صاللى ةشديد فى هذه اآلية ان هللا ةع لى نقسم نمهم ال يؤممون حةى يحبموا رسالو  هللا موضع ال

فيم  شجر بيالمهم نالم ان وجالدوا فالى نمفسالهم حرجال    يعمالى فالى قلالوبهم ونسالرارهم هللا عليه وسلم 
اليمالال ن   وبالال طمهم ضالاليق    نو براهالالة فالالى حبمالاله لالالو نمالاله حبالالم علالاليهم ب لقةالالل   فقالالد خرجالالوا مالالن ا

ن االيمال ن   فلالو قسالم  علالى ذلالك مال  نمرمال  هللا باله مالن الصالبر علالى خروجهم عال ونقسم هللا على
نحب م هللا ع  وجل   والرض  بم  قسم لم  من االخما واالر اا واآلج   لم مجد معم  ومالع بنيالر 

 من الم س ذرة من االيم ن   ولوال رج ا الخلق فى سعة رحمة هللا ةع لى لهلكوا بذلك . 
ولسيدى الع رب ب هلل الشيخ نحمد الحلوامى   والد شيخى وساليدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى 

 رضى هللا عمهم    حبمة يقو  فيه  شعرا م 
 واصبر اذا آشةد الحرج   سلم لربك م  قضالالالى 

 الصبر مفة خ الالالفرج   ونذبر حديث المصطفالى
لحبمة الس بقة فى مواضالع بنيالرة مالن آيال   والقرآن الكريم يؤيد الحديث الشريف الذى ةضممةه ا

هللا البيم   من منل قوله ةعال لى   نم حسالبةم ان ةالدخلوا الجمالة ولمال  يالأةكم منالل الالذين خلالوا مالن 
قبلكم مسةهم البأس ا والضراا و ل لوا حةى يقالو  الرسالو  والالذين آممالوا معاله مةالى مصالر هللا نال 

لذين آممالوا اذبالروا معمالة هللا علاليبم اذ جال اةكم ان مصر هللا قري  ( ومنل قوله ةع لى   ي  نيه  ا
 جمود فأرسلم  عليهم ريح  وجمودا لم ةروه  
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وب ن هللا بم  ةعملون بصيرا * اذ ج اوبم من فوقكم ومن نسفل ممبم واذ  اغ  االبص ر وبلغ  
اموالر القلو  الحم جر وةومون ب هلل الوموم  * هم لك ابةلى المؤممون و ل لوا  لال اال شالديدا ( نالم 

بيف ب ن سيدم  يعقو  عليه السمم قوى اليقين ب هلل حين ق   لبميه   ي  بمى اذهبوا فةحسسالوا 
من يوسف ونخيه وال ةيأسوا من روخ هللا امه ال ييأس مالن روخ هللا اال القالوم الكال فرون ( وبال ن 

ف ق   ئمك حم  يوسسيدم  يوسف عليه السمم   ق لوا نبعد ذلك ان دخلوا مصر وةعرب عليهم 
نم  يوسف وهذا نخى قد من هللا عليم  امه من يةقى ويصبر ف ن هللا ال يضيع نجالر المحسالمين ( 

 . 
وه  نم  ذا ةرى نن سيدم  يوسالف رد الفالرج الالذى مالن هللا باله علياله وعلالى آلاله الالى شاليئين همال  

عال لى الةقوى والصبر   فك ن الفرج نجر االحس ن فيهم    وللس دة الصوفية دقة فالى فهالم قولاله ة
  ف ةقوا هللا مال  اسالةطعةم ( فيقولالون م اةقالوا هللا بجميالع اسالةط عةكم فالم يالدخر المالؤمن مجهالودا 
مسالالالةط ع  اال بذلالالاله فالالالى مرضالالال ة ربالالاله   وهالالالم يقولالالالون ان الةكالالال ليف الشالالالرعية بلهالالال  فالالالى حالالالدود 

 فم يبلف المفوس فوا ط قةه  . حبيم اسةط عةم  المه ةع لى لم يبلفم  اال م  مسةطيعه المه 
قو  الس دة الصوفية فى معمى قوله ةع لى   رضى هللا عمهم ورضوا عمه ( الرضال  فالى الالدمي  وي

ةح  مج رى االحب م يورث الرضوان فى اآلخرة بمال  جالر  باله االقالمم   وهالم يالروون عالن ساليدم  
ر نى الح لين وقع    على غمالى نو فقال عبد هللا بن مسعود رضى هللا عمه قوله م م  نب لى على

فقيرا ف ن فيه الصبر   وان ب ن غمى ف ن فيه الشبر   ويعقبون علالى بمماله المةقالدم   ان ب ن 
فيقولالالون م ذهالال  عمالاله الةمييالال  بالالين االرفالالق وضالالده   وغلالال  عليالاله رؤيالالة مالال  للحالالق سالالبح مه مالالن 
الصبر والشبر . بم  يروى الس دة الصوفية عن سيدم  نبى الدرداا رضى هللا عمه قولاله م نحال  

بى   واح  المرض ةكفيالرا لخطيئةالى   ونحال  الفقالر ةواضالع  لربالى . ويقالو  المو  اشةي ق  الى ر 
سيدى نبو ببر بن عبد هللا رضى هللا عمه م فى المحن نمنة نشي ا   ةطهيالر وةكفيالر وةالذبير   

 ف لةطهير من الكب ئر والةكفير من الصغ ئر والةذبير الهل الصف ا . 
قال م فالى المعرفالة نن يعطالى العبالد يقيمال  فالى ويقو  سيدى سهل الةسةرى رضالى هللا عماله م نو  م

 سره ةسبن به جوارحه   وةوبم فى جوارحه 
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يسالاللم بالاله فالالى دميالال ه   وحيالال ة فالالى قلبالاله يفالالو  بهالال  فالالى عقبالال ه   نقالالو  وهالالؤالا العالال رفون االوفيالال ا 
االةقيالال ا االصالالفي ا هالالم حالال   هللا وهالالم المفلحالالون بمالال  نخبالالر سالالبح مه عالالمهم   وهلل در الق ئالالل فالالى 

  وصف نحدهم م
 مريد صف  ممه سر الفؤاد 

 فه م به السر فى بل واد    
 ففى نى واد سعى لم يجد 

 له ملجأ غير مولى العب د
 صف  ب لوف ا وفى ب لصف 

 ومور الصف  سراج الفؤاد    
 نراد م  ب ن حةى نريد 

 فطوبى له من مريد مراد    
 ى محبة هللا الهل االبةما م ويقو  سيدى الع رب ب هلل الشيخ نحمد الحلوامى رضى هللا عمه ف

 ي ص ح  البلوى دع الشبوى الى 
 غيراالله وامةنل حبم االله    

 واشبره فهى معمة اذ قالد نةالالى 
 اذا نح  هللا عبالدا ابةالمه    

 وفى الحديث الشريف م   اذا نح  هللا عبدا ابةمه   ف ن صبر اجةب ه وان رضى اصطف ه (. 
 عبد الق در الجيممى رضى هللا عمه فى الةسليم حمر هللا ةع لى م ويقو  سيدى القط  الكبير 

 ال االمر نمرى وال الةدبير ةدبيرى 
 وال االمور الةى ةجرى بةقديرى    

 لى خ لق را ا م  ش ا يفعل بى 
 نح ه بى علمه من قبل ةصويرى    
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 نم  سيدى على البيومى سلط ن الموحدين رضى هللا عمه فيقو  م 
 رد يبالالالون وسيالالالاللة بل له و 
 لمع شه ومعالال ذه ومعالال ده    

 وجعل  وردى فى الخروج عن السوى 
 ونكون مع موالى ةح  مراده    

ونم  سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقو  فى نب ةاله عمالد االحالداث والة اماله اليقالين والةقالوى   
 مم  مقلم ه عمه من اله مه الفورى م 

 علمومى بيف المسير الى هللا 
 وق لوا خذوا الرض  ةيج م     

 مةم دى الى اليقين هلموا 
 وبهذا    لربم      مةدامى    

 قد مشأم  على اليقين صغ را 
 وببرم  وم  جهلم  المب ن    

 ومطقم  وم  مطقم   بهجر            
 بل جعلم  ةقواه مم  لس م     

 وادخرم  اليقين للحشر ذخرا 
 م  ومألم   من النب    جم    

 ولبسم  من الحي ا شع را 
 وجعلم ه   فوقم   طيلس م     

 قد علمم  نن المحبة بم  
 بل من ص مه  سم  بمي م     

وهو فيم  يقو  يعلمم  رضى هللا عمه ان المحبة ةقضى الرض  والةسليم فمن شب  من بما مال   
م لالو قطعمالى الالبما به خرج بشبواه عن ح   المحبين من الس دة الصوفية الذين يقالو  نحالدهم 

 ارب  ارب  م  ا دد  اال حب  حب  ونمشد بعضهم م 
 فلو قطعةمى فى الح  ارب  

 لم  حن الفؤاد الى سواك    



 192 

فالالى مالالرض نصالال به فقالال   الةلميالالذ ليعالالوده وقالالد ذهالال  شالاليخ مالالن الصالالوفية الالالى ةلميالالذ مالالن ةمميالالذه 
ومرشدا م نحصي  نيال م  لشيخه م امى طريم الفراش هبذا ممذ نربعة نشهر فق   له شيخه معلم 

الالبما فهالالل نحصالالي  نيالال م الرخالال ا فدلالاله ب رشالال ده علالى نن يموالالر الالالى الع فيالالة الةالالى مةعالاله هللا بهالال  
 سموا  طوا  بد  ان يشبو من علةه فى مدة قصيرة اذا قيس  بسموا  الع فية . 

رد وال ومن الرض  عمد نهل الرضال  اال يقالو  العبالد هالذا يالوم شالديد الحالر   وال هالذا يالوم شالديد البال
يقو  م الفقر بما ومحمة   والعي   هم وةعال    بالل يرضالى ويساللم ويطمالئن الالى حسالن الةالدبير 
ولطف الةقدير   ويقو  سيدى عمر بن عبد الع ي  رضى هللا عمه م نصالبح  ومال لى سالرور اال 

 فى امةو ر مواقع القدر . 
يرضالى العبالد ب لمع يال  والرض  يبون فى المصال ئ  والشالدائد الةالى ةصالي  العبالد   وال يمبغالى ان 

ويقو  امه  من ةقدير هللا على عبده مع نن هللا مه ه عمه  وحذره ممه    وقد ذم هللا المةخلفالين 
عن جه د االعداا فق   ةع لى   رضوا بأن يبوموا مع الخوالف ( نى مع المس ا نم قال     وطبالع 

ل لرخالرة فقال   ةعالال لى   علالى قلالوبهم فهالم ال يفقهالون ( وذم مالالن ةمةالع بمةال ع الالدمي  ومسالالى العمال
 ورضوا ب لحي ة الدمي  واطمأموا به  ( . 

ويضر  لم  ام مم  نبو عبد هللا الحسين السب  رضى هللا عمه نروع منل فى النب   عمد الشدائد 
وفى اللجواا الى هللا فى ةفريجه  فيقو  مم جي  ربه وقد نحال ه باله جاليش الط غيالة ابالن  يال د فالى 

  واقعة بربما المشؤومة م
اللهم نم  نقةى فى بل بر    ورج ئى فى بل شدة   وام  لى فى بل نمر م   بى نقة وعالدة   
بم من هم يضعف فيه الفؤاد وةقل فيه الحيلة ويخذ  فيه الصديق ويشم  فيه العدو ام لةه بك 
وشبوةه اليك رغبة ممى اليك عمن سواك ففرجةاله وبشالفةه   فأمال  ولالى بالل معمالة وصال ح  بالل 

بل رغبة الهى نم  وليى فى الدمي  واآلخرة   ان وليى هللا الذى م   الكة   وهو  حسمة وممةهى
 يةولى الص لحين . 
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بيعل ( نعوذ بك  يدعو عمد بل شدة بهذا الدع ا م   ي   وب ن نبوه االم م على برم هللا وجهه
ن الالذمو  من الذمو  الةى ةوج  المقم   ونعوذ بك من الذمو  الةى ةغيالر الالمعم   ونعالوذ بالك مال

الةى ةهةك الحرم   ونعوذ بالك مالن الالذمو  الةالى ةحالبس غيالث السالم ا   ونعالوذ بالك مالن الالذمو  
 .  ديل االعداا   امصرم  من ولمم  (الةى ة

والس دة الصوفية مع الرض  والةسليم يلجأون فى الشالدائد الالى هللا ةعال لى ب لالدع ا لكشالف الضالر 
م م الدع ا موهر للعبودية ف لداعى ي ين جوارحاله عمهم   وقد ق لوا فى ةعليل الدع ا مع الةسلي

بدع ا ربه   بم  نن الالدع ا ائةمال ر بالأمر هللا ةعال لى وهالو الق ئالل   ادعالومى اسالةج  لكالم ( وفالى 
 ذلك المعمى قيل م 

 ندعوك ر  بم  نرد  ةضرع  
 ف ذا ردد  يدى فممذا يرحم  

 لمة   فق   له م وقد ق   رجل لسيدى ذى المون المصرى رضى هللا عمه م  ودمى ب
  ال ةالالؤنرن الشالالك علالالى اليقالالين   وال ةالالرض مالالن مفسالالك بغيالالر الةسالالبين وان ةأةالالك م ئبالالة الالالدهر 
فةحمله  بحسن الصبر   وارم بآم لك محالو الالدائم الخبيالر ةجالده بآم لالك ق ئمال    واغةالمم مواصاللة 

ه   ووصلوه على هللا ةع لى ف ن هلل ةع لى عب دا نلفوه ف سةأمسوا به   وعرفوه فأملوه على معرفة
عين يقين   فسم  نبص رهم محو عويم   جليل قدرةه   فسق هم من حموة مواصلةه   والعقهم 
مالالن لالالذاذة مخ لصالالةه   فلببالال ئهم حالالو  العالالرش دوى   ولالالدع ئهم حمالالين ةةقعقالالع نبالالوا  السالالم ا 

 لسرعة ةفةحه  ال ج بة دع ئهم . 
 ومن دع ا االم م الجميد رضى هللا عمه م 

خ ضالالع خ شالالع مةالالذلل مةواضالالع ضالال رع اشالالةد  اليالالك ف قةالاله   وامالال   بالالك علالالى قالالدر نسالالألك سالالؤا  
 الضرورة ح جةه   وعوم  فيم  عمدك رغبةه 
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وعلم اال يبون شىا اال بمشيئةك   وال يشفع ش فع اليك اال مالن بعالد اذمالك   فكالم مالن قباليم قالد 
بهال    وبالم  رةه غفسةرةه   وبم من بما قد صرفةه   وبم من عنالرة قالد اقلةهال  وبالم مالن  لالة قالد

من مبالروه قالد رفعةاله وبالم مالن نمال ا قالد مشالرةه   نسالألك يال  سال مع نصالوا  المسالةغينين   وعال لم 
خفى نضم ر الص مةين   ونمال  المطلالع فالى الخلالوا  علالى نفعال   المةحالربين ومال ور الالى مال  دا 
وجل من آن ر الس عين   نسألك اال ةحجال  بسالوا فعلالى عمالك صالوةى   وال ةفضالحمى بخفالى مال  

 لعقوبالة علالى مال  علمةاله مالن خلالواةى   وبالن بالى فالى بالل ب  عليه من سرى   وال ةعال جلمى اطلع
 االحوا  رافق    وعلى فى بل االحوا  ع طف  .....  . 

ويقالالو  سالاليدى القطالال  الكبيالالر االمالال م عبالالد القالال در الجيممالالى قالالدس سالالره فالالى االسالالةغ نة بالال هلل عمالالد 
 الشدائد م 

    والشدائد عقد الموائ   ي  من    ةحل   بذبالالالره 
 واليه نمر  الخلق  ع ئد    ي  من اليه     المشةكالالى 

  ةم ه  عن   مضالال ده   ي  حى ي  قيوم   ي     صمد 
 ونم  عليه   ش هالالد    نم  العليم بم      بلي   به 

 ي  من له حسن  العوائد    فرج بحولك     بربةالالى 
  مد به على ال من   المع  فخفى لطفك    يسةعالال ن 
 والمسهل  والمس عالالد   نم  الميسر    والمسبال  
 ي الهى ال  ةب عالالالالد          يسر لم  فرج      قريبالال  
 مم  من البلوى نك بالالد          ي  ذا الجم     وع فمالالى 
 قد جئ  ي  موالى ق صد          هذى يدى   وبشدةالالالى 
 من عوائد  لفيض  لطفك         فلكم الهى قد   شهالالد  
 وآله الغر  االم جالالالد          نم الصمة على  المبالالى 
 م خر للرحمن  س جالالد          وعلى الصح بة  بلهالالم 
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نةه مالالالن قصالالاليدةه  فأمالالال  سالالاليدى العالالال رب بالالال هلل الشالالاليخ احمالالالد الحلالالالوامى الكبيالالالر فيقالالالو  فالالالى اسالالالةغ
 المسةغينة م 

 وص حبى فى فى  غربةى   ي  عدةى فى بربةالالى 
 وي  ولى  معمةالالالالالى   ى فى شدةالالى وح فو

 ولذةى  ببغيةالالالالالالى   امج  قض ا طلبةالالى 
 وال ةطل  ةشةةالالالالالى   وسق الى  ح جةالالى 
 فأم  نم  عمدةالالالالالى    نج  نج  لى دعوةى
 سواك ي   نمميةالالالالالى   وليس ةح  حليةالالى 
 ةقضى وال بقوةالالالالالى   وال بحلولى طلبةالالى 
 آغث آغث بسرعالالالالة   ى ي  ع لم   بقصةالالال

 آذبى البراي  المخالالالبث   بج ه سمم  الملالالالة 
 عليه ال حةى الس عالالالة   وصل بل  برهالالالة 
 وا فف له ةحيةالالالالالى   وعم بل ا المالالالالة 

وبيف ال يغيث هللا المسالةغيث باله وهالو سالبح مه وةعال لى الق ئالل   نمالن يجيال  المضالطر اذا دعال ه 
 احرض ناله مع هللا قليم م  ةذبرون ( .  ويبشف السوا ويجعلكم خلف ا
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 المحبة فى هللا ةع لى
 

مبغى به اال وجه هللا ةعال لى   الماله صل ب لدم والعوم والجسم ال   وقد حملم  لك حب  بله هلل   ية
ح  االخوة فى هللا ةع لى   فمن هذا الح  ومن القل  اهديك سمم  ال ةشوبه ش ئبة مالن هالوى 

   (.مب ةبةكم الةى ةد  على صف ا القل  بل صف ا الح  فى هللا ةع لىالمفس   واشبر لكم 
جالال ا  ةلالالك السالالطور فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  سالاليدى وشالاليخى العالال رب بالال هلل الشالاليخ عبالالد السالالمم 

السيد ج س لم المرحوم الحلوامى رضى هللا عمه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق الوفى الةقى 
بيل المحبالة فالى هللا ةعال لى فالى صالف ا ال ةشالوبه شال ئبة جمعة   وهى سطور مور ةضالىا لمال  سال

من غرض دمى يجعل المحبة بسرا  بقيعة يحسبه الومالآن مال ا حةالى اذا جال اه لالم يجالده شاليئ  
 بمحبة نهل الدمي  المعلولة . 

والمحبالالة فالالى هللا ةعالال لى ةقةضالاليه  االخالالوة الةالالى نق مهالال  هللا بالالين المالالؤممين مالالع اخالالةمب  نوطالال مهم 
ه الكالريم   اممال  المؤممالون اخالوة ( وفالى قولاله ةعال لى   والمؤممالون والمؤممال   واجم سهم فى قولال

بعضهم نولي ا بعض ( وقد من سبح مه عليمال  محالن المالؤممين ب لةالأليف بالين قلوبمال  علالى بسال ه 
المحبالة فالالى هللا ةعال لى وبالالين لمال  نن ذلالالك الةالالأليف معمالة ممالاله عال  وجالالل فقال   ةعالال لى   واعةصالالموا 

قوا واذبالروا معمالة هللا علاليبم اذ بمالةم نعالداا فالألف بالين قلالوببم ف صالبحةم بحبل هللا جميع  وال ةفر 
بمعمةالاله اخوامالال  وبمالالةم علالالى شالالف  حفالالرة مالالن المالال ر فأمقالالذبم ممهالال  بالالذلك يبالالين هللا لكالالم آي ةالاله لعلكالالم 

 ةهةدون ( ف لجم عة رحمة والفرقة عذا  ويد هللا مع الجم عة . 
ون لع مالالالة المسالالاللمين والخ صالالالة ةكالالالون والمحبالالالة فالالالى هللا ةعالالال لى ع مالالالة وخ صالالالة   ف لع مالالالة ةكالالال

لخ صةهم من الوالدين واالقربين واالس ةذة والشيوخ المربين واالمبي ا والمرسلين   وةلك المحبالة 
الخ صة ةةف و  بةف و  المفالع االخالروى   فكلمال  بال ن مفالع المالؤمن فالى طريالق آخرةاله نكبالر بال ن 

صلى هللا عليه وسلم نقوى من حبه حبه لمن امةفع ممه نقوى   فح  المؤمن لموالم  رسو  هللا 
 لوالديه بل ومن حبه لمفسه   وقد قيل لبعضهم 
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لم ةح  شيخك نكنر مالن حبالك البيالك ؟ فقال   م نبالى سالب  حيال ةى الف ميالة وشاليخى سالب  حيال ةى 
 الب قية . 

 وق لوا فى ذلك شعرا م 
 نقدم اسة ذى على حق والدى 

 وان م لمى من والدى الع  والشرب    
 الروخ والروخ جوهر فهذا مربى 
 وذاك مربى الجسم والجسم ب لصدب    

ومالالن حالالق هللا علالالى عبالالده المالالؤمن نن يحالال  حبيبالاله ويعالال دى عالالدوه المالاله لالاليس مالالن محبالالة هللا نن 
ةح  من يبغضه هللا نو ةبغض من يحبه الن ذلك من نقوى شواهد المخ لفة . وقد م جى بعض 

 هللا فق   مم جي  م  المؤممين ربه ف سةمد فى مم ج ةه الى محبة نحب  
 ادعوك ي ر  مضطرا على نقة 

 فم  وعد  به المضطر يدعوب     
 ح ن الرحيل وم  نعدد  من عمل 

 اال محبالالة اقوام نحبوبالالال     
وبأمه فى مم ج ةه يشير الالى مال  جال ا فالى الحالديث الشالريف ان رجالم سالأ  رسالو  هللا صاللى هللا 

نعالدد  لهال  ؟ قال   م مال  اعالدد  لهال  بنيالر صالوم وال عليه وسلم م مةى الس عة ؟ فق   لاله م مال  
صالالمة اال محبالالة هللا ورسالالوله   فقالال   صالاللى هللا عليالاله وسالاللم م المالالرا مالالع مالالن نحالال    قالال   نمالالس 

فرحمال  بقولاله صاللى هللا علياله وساللم م المالرا مالع بعالد اإلسالمم رضى هللا عمه م فم  فرحم  بشىا 
قين من محبةهم لموالم  رسو  هللا صاللى من نح  المه رضى هللا عمه ب ن والس دة الصح بة وان

 هللا عليه وسلم . 
وقد حبوا ان االم م الش ذلى رضى هللا عمه اسةمع وهو فى هودجه الى انمين من ةمميذه الذين 
صالالحبوه الالالى بمدمالال  الع يالال ة فقالال   احالالدهم  لصالال حبه ان فممالال  اسالال اك فمطفةالاله مالالع اسالال اةه لالالك 

 قو  الق ئل.فأج به امى ةذبر  
  ذئب جمون فى البيداا رنى الم

 فجر له من االحس ن ذيم      
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 فم موه على م ك ن ممالاله 
 ميم  الذئ وق لوا قد امل     

 فق   دعوا المممة ان عيمى 
 رنةه مرة فى حى ليلالالى    

ق لوا فم  ب د سيدى ابالو الحسالن الشال ذلى رضالى هللا عماله يسالمع البيال  االخيالر حةالى اهةال  طربال  
يةم يالالل يممالالة ويسالالرة   وبأمالاله نراد ان يعلممالال  الةسالال مم مالالع عبالال د هللا المالالؤممين  ونخالالذ يبالالرره وهالالو

ارض ا لر  الع لمين فم مق بل السيئة ب لسيئة بل معفو ومصفم ان لم مسةطع ان مق بل الساليئة 
 ب لحسمة . 

ويقالالو  االمالال م الغ الالالى رضالالى هللا عمالاله فالالى   االحيالال ا ( ان حالال  هللا ةعالال لى اذا قالالوى غلالال  علالالى 
واسةولى علياله حةالى امةهالى الالى حالد االسالةهة ر فيةعالدى الالى بالل موجالود سالواه   فال ن بالل  القل 

موجود سالواه ننالر مالن آنال ر قدرةاله   لالذلك بال ن صاللى هللا علياله وساللم اذا حمالل الياله بال كورة مالن 
 الفواكه مسم به  عيمه ونكرمه  وق   امه  قري  عهد بربه  . 

فالى المحبالة الخ لصالة لوجاله هللا ةعال لى م ومال  مالن ويسةطرد ام ممال  الغ الالى رضالى هللا عماله قال ئم 
مؤمن مح  لرخالرة ومحال  هلل اال اذا نخبالر عالن حال   رجلالين احالدهم  عال لم ع بالد واالخالر ج هالل 

ف ذلك الميل ويقوى بحس  ضالعف ايم ماله سه ميم الى الع لم الع بد نم يضعف سق فوجد فى مف
ب ن غ ئبين عمه بحيث يعلم امه وقوةه وبحس  ضعف حبه هلل وقوةه   وهذا الميل ح صل وان 

ال يصيبه ممهم  خير وال شالر فالى الالدمي  وال فالى االخالرة   فالذلك الميالل هالو حال  فالى هللا وهلل مالن 
غيالالر حالالا . ف مالاله اممالال  يحبالاله حن هللا يحبالاله والمالاله مرضالالى عمالالد هللا ةعالال لى وحمالاله يحالال  هللا ةعالال لى 

نالره وال يوهالر باله نالوا  وال نجالر   والمه مشغو  بعب دة هللا ةع لى   اال نمه اذا ضعف لم يوهالر ا
فالال ذا قالالوى حمالالل علالالى المالالواالة والمصالالرة والالالدف ع بالال لمفس والمالال   واللسالال ن   ويةفالال و  المالال س فيالاله 

 بحس  ةف وةهم فى الح  هللا ع  وجل . 
ويضيف رضى هللا عمه ق ئم م ولو ب ن الح  مقصورا على حالا يمال   مالن المحبالو  فالى الحال   

وةى من العلم ا والعب د ومالن الصالح بة والةال بعين بالل مالن االمبيال ا ح  الم م نو المآ  لم  ةصور 
 الممقرضين صلوا  هللا عليهم 
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  وح  جميعهم مبمون فى قل  بالل مساللم مةالدين   ويبالين ذلالك بغضالبه عليهم نجمعينوسممه 
هلل طعن اعدائهم فالى واحالد مالمهم وبفرحاله عمالد النمال ا علاليهم وذبالر مح سالمهم   وبالل ذلالك حال  

 عب د هللا . المهم خوال 
 ويقو  الو ير لس ن الدين بن الخطي  فى بة به القيم   الةعريف ب لح  الشريف ( م  مصه م 

ه نو مالالل بة بالاله علالالى هللا محبالالة بالالل مالالن نحبالاله هللا ومالالن اخةصالاله هللا وقربالالمحبالالة   فمالالن عممالالة 
مالن ملالك ومبالى   ورسالو  وولالى   ومالؤمن وة ئال    ومةطهالر ومحسالن ومج هالد   محبةه اي ه   

 لهم ممن نش د بم يةه وفضل مم لةه . ومن
  وةةف ضل الوسيلة بحس  مم لة المحبو  الن مى من الحبي  احو    فم وسيلة اذن اعوم وال 
نمجم من ح  نح  نحب   هللا وهو سيدم  وموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وعلى آله   ولالذلك 

 يقو  سيدى محمد بن نبى المجد م 
 د صب بة اال ي  مح  المصطفى   

 لس ن الذبر ممك بطيبه  وضمن    
 وال ةعبأن ب لمبطليالن ف ممالالال  

 عممة ح  هللا ح  حبيبالاله     
 ويقو  ص ح  روضة الةعريف رحمة هللا ةع لى م 

  ان محبالالة رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم علالالى امحالال ا   قيالالل معم هالال  اةب عالاله   قالالل ان بمالالةم 
 ويغفالالر لكالالم ذمالالوببم وهللا غفالالور رحالاليم ( وقيالالل اعةقالال د مصالالره ةحبالالون هللا فالال ةبعومى يحبالالببم هللا

والدف ع عن سمةه واجةم   مخ لفةه واالمقي د المره   وقيل دوام ذبره   وقيل اين ره وقيل الشالوا 
اليه   وقيل وجو  مم صحةه   اذا مصحوا هلل ورسوله ( وقيل ةوقيره وةعويماله   يال  نيهال  الالذين 

ا صو  المبى ( وقيل احةرام نهل بيةه   قل ال نسألكم عليه نجالرا اال آمموا ال ةرفعوا نصواةكم فو
المودة فى القربى ( وقيل رع ية ن واجه   ون واجه نمه ةهم ( وقيل الصمة عليه   ي  نيه  الذين 

 آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( وقيل 
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ح به وخلف ئه ومحبياله وقالد ورد  ي رة قبره   ويلحق بمحبةه صلى هللا عليه وسلم محبة نص     
 فى ذلك بله من االح ديث الصحيحة م  هو مشهور  . 

وامى نقالو  ان المحال  يجال  نن ةجةمالع فياله بالل المعال مى المةقدمالة الةالى عالدده  صال ح  روضالة 
الةعريف فى معمى المحبة   المهال  جميعال  ةالأةلف وال ةخةلالف ويشالد بعضاله  بعضال    وهالى فالروع 

 ى والةراب  بيمه  ق ئم على الدوام . الصل المحبة فى هللا ةع ل
 ويقو  ص ح  روضة الةعريف نيض  . 

وام  عداوة العدو وبغضه البغيض فم م ممه م  ل م من ضده مع اخالةمب قصالده   قال   ةعال لى  
  ي  نيه  الذين آمموا ال ةةخذوا اليهود والمص رى نوليال ا ( وقال   ةعال لى   يال  نيهال  الالذين آممالوا ال 

عدوبم نولي ا ةلقون اليهم ب لمودة ( وق   ةع لى   ي  نيهال  الالذين آممالوا ال ةةولالوا ةةخذوا عدوى و 
قوم غض  هللا عليهم ( وق   ةع لى   افةةخذومه وذريةاله نوليال ا مالن دومالى وهالم لكالم عالدو بالئس 

 للو لمين بدال ( ويقو  الش عر م 
 صديقى من يص فى من اص فى 

 ويرمى ب لعدواة من رم مى     
 ر م ويقو  االخ

 امم  المخلالالل عمالالالالدى 
 دادى و فى والئالالالالالى و     

 من يوالى من نوالالالالالالالى 
 ويع دى من اعالالالالال دى     

وعممة محبة هللا ورسوله امم  هى الط عة   فيأةمر المؤمن المح  بأوامر هللا ويمةهى بمواهياله 
   م ال ةسالةنقل اةبال ع سبح مه   وقد سالئل االمال م الجميالد رضالى هللا عماله عالن عممالة المحبالة فقال

نوامره واجةم   مواهيه . وال ةد  معصية هللا على عدم محبةه وامم  ةد  على عدم بم   المحبة 
  ومن ذلك مدرك معمى دع ا سيدى االم م ابى الحسن الش ذلى فالى ح باله الكبيالر حالين يقالو  م 

حسال ن ال يمفالع نبغضال    ف الواجعل سيئ ةم  سيئ   من نحبب  وال ةجعالل حسالم ةم  حسالم   مالن 
 ض ممك   واالس اة ال ةضر مع الح  ممك   وقد ابهم  االمر عليم  لمرجو مع البغ
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ومخ ب فآمن خوفم    وال ةخي  رج ام    فليس برمك مخصول بمن نط عك ونقبل عليك   بل 
 هو مبذو  ب لسبق ممك لمن شئ  من خلقك وان عص لك واعرض عمك  . 

عصالية   آدم علياله السالمم   وابلاليس علياله اللعمالة   ف صالطفى نقو  م وقد اشةرك عبدان فالى الم
هللا آدم فالالى قضالال ئه وغفالالر لالاله   وجعالالل لعمةالاله الدائمالالة علالالى ابلالاليس والعيالال ذ بالال هلل   وبالالذلك مالالن 
عمم   محبة هللا ةع لى مداومة ذبر المحبو  سبح مه   ويقو  سيدى يحى بن معال ذ الالرا ى م 

 حبة ذلك الشىا   ونمشدوا فى ذلك شعرا . م ولع المريد بذبر شىا اال اسةف د ممه م
 خطرا  ذبرى ةسةنير مودةى 

 واحس ممه  فى الفؤاد دبيب      
 ال عضو لى اال وفيه صب بالة 

 فكأن نعض ئى خلقن قلوبال      
والذبرون هللا بنيالرا يمجالذ  بعضالهم لالبعض بحبالم الةجال مس القال ئم بيالمهم والةقال ا نرواحهالم علالى 

   لمفساله ويبالره لاله مال  يبالره لهال   لى   ويحال  نحالدهم حخياله مال  يحالبس ه محبةه سالبح مه وةعال 
يةممون الخير لجميع المؤممين   وال يحةقرون احالدا مالمهم بالذم  نو غفلالة . ولكالل مساللم علالى و 

اخيه عشرة حقالوا وهالى م ان يساللم علياله اذا لقياله   ويجيباله اذا دعال ه   ويشالمةه اذا عطالس   
    ويبالالر قسالالمه اذا نقسالالم عليالاله   ويمصالالم لالاله اذا ويعالالوده اذا مالالرض   ويشالالهد جم  ةالاله اذا مالال 

اسةمصحه   ويحفوه بوهالر الغيال  اذا غال   عماله   ويحال  لاله مال  يحال  لمفساله   ويبالره لاله مال  
 يبره لمفسه . 

وقد قال لوا فالى معمالى وصالفه ةعال لى للسال دة الصالح بة رضالوان هللا علاليهم   رحمال ا بيالمهم ( يعمالى 
ذا مور الص لم الى الط لم ق   م اللهم اهده وةال  مةوادين بيمهم   يدعو ص لحهم لط لحهم   وا

عليه واغفر له   واذا مور الط لم الى الص لم ق   م اللهم بال رك لاله فيمال  قسالم  لاله مالن الخيالر 
 ونبةه عليه وامفعم  به . 

وقد سئل ام مم  على بالن نبالى ط لال  عالن بعالض الصالح بة فقال   عالن نيهالم ةسالألون ؟ قال لوا عالن 
 ولين واآلخرين   سلم ن   ق   ادرك علم اال 
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قالال لوا فعمالال ر ؟ قالال   م ملالالىا ايم مالال  الالالى مش شالاله   قالال لوا م حذيفالالة   قالال   صالال ح  السالالر اعطالالى 
الكشف عن المم فقين . وه  نم  ذا ةراه برم هللا وجهه قد ذبالر بالم مالمهم بمال  حبال ه هللا باله ولالم 

ان هللا لقالوى  يحسده على مال  آةاله هللا مالن فضالله وهللا ةعال لى يقالو    وليمصالرن هللا مالن يمصالره
ع ي  ( بم  يقو    ام حسبةم نن ةالدخلوا الجمالة ولمال  يالأةكم منالل الالذين خلالوا مالن قالبلكم مسالةهم 

ان مصالر هللا نال البأس ا والضراا و ل لوا حةالى يقالو  الرسالو  والالذين آممالوا معاله مةالى مصالر هللا 
واماله عالن  قري  ( ويقو  على لسال ن لقمال ن علياله السالمم   يال بمى نقالم الصالمة ونمالر بال لمعروب

 الممبر واصبر على م  اص بك نن ذلك من ع م االمور ( . 
العمئالالق يقطعالالون والسالال دة الصالالوفية لالاليس لهالالم شالالغل سالالوى القيالال م بحقالاله ةعالال لى   وذلالالك ةالالراهم 

والعوائق والشواغل الةى ةشغلهم عمه سبح مه الن طريقةهم ةقوم على فراغ القلو  لخ لقه  جالل 
رضالى هللا عماله يقالو  لةلميالذه الحصالرى فالى ابةالداا امالره ان  وعم   حةى لقد ب ن االمال م الشالبلى

خطر بب لالك مالن الجمعالة الالى الجمعالة الن ميالة الةالى ةالأةيمى فيهال  غيالر هللا ةعال لى فحالرام عليالك ان 
ةحضالالرمى . بمالال  ان السالال دة الصالالوفية يقولالالون م مالال لم يسالالةو عمالالد المريالالد قبالالو  الخلالالق وردهالالم ال 

 غ   ب لم س المه عممة االفمس . يجىا ممه شىا   بل نضر احشي ا له االشة
هذا واللغالة الةالى خ طال  بهال  ساليدى الشاليخ عبالد السالمم رضالى هللا عماله ةلميالذه الصال لم الساليد ال 
س لم جمعة هى لغة الح  الخ لل هلل وفالى هللا بالين الشاليخ وةلميالذه وال شالك ان ساليدى الشاليخ 

الحميم واخى فالى هللا  بة  بلم ةه من وجدامه الص دا وحبه الخ ل وهو م  نهمىا به صديقى
  و ةعالال لى السالاليد جسالال لم جمعالالة  اده هللا مالالن فضالالله   وقالالد قالال   السالال دة الصالالوفية م ان قبالالو  قلالال

المش يخ للمريد نصدا ش هد لسع دةه ومن رده قل  شيخه يرى عممة ذلك ال مح لة   ولو بعد 
 حين . 

ة فالالى شالاليخه فالال ن وال يفهالالم القالال رىا الع يالال  مالالن ذلالالك امالاله يجالال  علالالى المريالالد ان يعةقالالد العصالالم
العصمة واجبة للرسل الكرام واحمبي ا العو م   وامم  الشيخ محفالوو بعم يالة رب ميالة ةؤهلاله لقيال دة 

فى الةربيالة الطريقيالة   وعلالى المريالد نن يحسالن الوالن بشاليخه ويالدع مال  ال يفهماله مالن  ينالمريد
 نحواله هلل م دام الشيخ يربيه على آدا  الكة   والسمة والجم عة 
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ة ش قة وان بد  للمريد امه  سهلة حين يجمى نم ره  ي معالة وهالى داميالة وقلبه وهى محببلس مه 
القطالالوب   ومالال  درى ان شالاليخه حمالالل عمالاله المشالالق   حالالين نم لالاله ممالال    القربالال     والالالذين آممالالوا 
واةبعةهم ذريةهم ب يم ن نلحقمال  بهالم ذريالةهم ومال  نلةمال هم مالن عملهالم مالن شالىا بالل امالرىا بمال  

ذلك مقصورا على ذرية الصل  امم  هو ش مل لذرية الالروخ   يالوم مالدعو  بس  رهين ( . وليس
بل نم س ب م مهم فمن نوةى بة به بيميه فأولئالك يقالراون بةال بهم وال يولمالون فةاليم ( نمال  ذريالة 
ابليس فيقو  ةع لى محذرا ممه  وممه   نفةةخذومه وذريةه نولي ا من دومى وهم لكالم عالدو بالئس 

 للو لمين بدال ( . 
يسةسهل المريد مهمة شيخه الذى يسلك به طريق االخرة وهو طريق دقيالق المسال لك وال  وبيف

شك ان الدليل فى صحراا القي مالة نشالق عبئال  مالن الالدليل فالى صالحراا الالدمي  الن صالحراا الالدمي  
طريقه  و هر محسوس   وعمم   وب لمجم هم يهةدون ( ام  صالحراا اآلخالرة فطريقهال  خفالى ال 

ص ئر الم فالذة الالذين هيالأهم هللا لداللالة السال لكين وارشال دهم الالى بالر السالممة يمبشف اال الهل الب
واالمن من الف ع االكبر . والمريد الذى ةصم عقيدةه فى شيخه وال يعةرض عليه بقلبه يم   م  
قسم هللا له من مب شف  الغي  الةالى خالل بهال  شاليخه فالم يحةال ج للةطفالل علالى موائالد غيالره الن 

 ى بغذائه من بيو  االخرين . بي  نبيه الروحى نول
وصالاللة المريالالد بشالاليخه صالاللة روحيالالة وهالالى بالالذلك ال ةةوقالالف علالالى حيالال ة الشالاليخ الجسالالدية   ولالالذلك 
يةربى المريدون على يد خلف ا الشيخ فى طريقه وان لم يع صروا الشيخ فالى حي ةاله فكالم مضال  

لبالدوى وابالراهيم قرون على امةق   سال دةى االئمالة نحمالد الرفال عى وعبالد القال در الجيممالى واحمالد ا
 ا  مدارسهم ةخرج الع رفين والهالداة المرشالدين وذلالك ببربالة لدسوقى ونبى الحسن الش ذلى وم ةا

مة بعةهم لجدهم سيدم  وموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فى نقواله ونفع لاله ونحوالاله   قالل 
   من المشربين ( . هذه سبيلى ندعو الى هللا على بصيرة نم  ومن اةبعمى وسبح ن هللا وم  نم

االشهر والقط  االكبر الشريف  اإلم موقد امةقل الى رضوان هللا شيخم  وص ح  طريقةم  سيدى 
 الحسيمى الح ج محمد نبو خليل وسبن 
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وحدنمى ش هد من اخوامم  االف ضل نن مجلس  1930يومية  29ضريحه المب رك ب ل ق  يق فى 
عديد من نةب عاله فأخالذ ع لممال  وع رفمال  الملهالم ساليدى الذبر نقيم فى سرادا الع اا وحضره عدد 

 الشيخ على عقل يمشد ب له مه الفورى على مسمع الذاكرين فك ن مم  امشد م 
 نمنة الشيخ ح ضر   وهللا وهللا العويالالالم 

 وم ور م  ام  م ور   هو س مع م  قد سمع  
لالالك سالالبيم وذلالالك مالالن قالالوة فهالال م الالالذاكرون وبالال دوا ان يطيالالروا مالالن هيالال مهم لالالو اسالالةط عوا الالالى ذ

اةص لهم بروحه القوية وشدة محبةهم الرب مية لشيخهم الذى سلك بهم طريق الفمخ الى سال حة 
 القدس . 

وةفسير ذلك ان المو  ليس بعدم محض بل هو امةق   من ح   الى حال   ومالن عال لم الالى عال لم 
ف لروخ فالى المالوم ةمقالل   وام  فى مومك غيرك فى يقوةك   الن ع لم الموم غير ع لم اليقوة   

ب لرؤي  من الفرش الى العرش بم  يقولون   بيمم  البالدن ال يبال رخ الفالراش وال الغرفالة الةالى يمال م 
فيهالال    وبالالذلك عالال لم المالالو  ةبطالالل فيالاله ووالال ئف احعضالال ا الةالالى ةسالالةخدمه  الالالروخ حالال   الحيالال ة 

  ب ليالدين الالالخ ن وةمشالى علالى الالرجلين وةةمال وميالبدميالة حيالث ب مال  ةموالر بال لعين وةسالمع بال الذ
فهمد  ةلك احعض ا حيث ب رح  الروخ ب لمو  الجسد وف رقةه الى ع لم البالر خ وهالو الف صالل 

 بين الدمي  واآلخرة . 
وحيالال ة الالالروخ فالالى عالال لم البالالر خ ال شالالبهة فيهالال    فهالالى ن بةالالة ب لكةالال   والسالالمة ولالالئن بالال ن الشالالرع 

خ مالن نمالر ربالى ومال  نوةيالةم مالن الشريف ممعم  من الكمم فى سر الروخ بقوله ةع لى   قالل الالرو 
العلم اال قليم ( ف ن الشرع اذن لم  بال لةكلم فالى حال   الالروخ بعالد المالو  . ويقالو  االمال م الغ الالى 

 رضى هللا عمه فى   االحي ا ( م  خمصةه م 
 عب رة عن امعدام الروخ وامعدام ادراكه  آي   ونخب ر بنيرة م ليس ويد  على نن المو  

د فى الشهداا اذ ق   ةع لى   وال ةحسبن الذين قةلوا فى سبيل هللا نمواةمال  بالل نم  اآلي   فم  ور 
نحيالال ا عمالالد ربهالالم ير قالالون فالالرحين بمالال  آةالال هم هللا مالالن فضالالله ( واآليالالة مالالل فالالى نرواخ الشالالهداا 

 السعداا . 
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ولم  قةل صم ديد قريش يوم بدر م داهم رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم فقال   م يال فمن يال فمن 
جد  م  وعدمى ربى حق  فهل وجدةم م  وعدبم رببم حق  ؟ فقيل ي  رسو  هللا نةم ديهم وهم قد و 

نموا  ؟ فق   صلى هللا عليه وسلم   والذى مفسى بيده امهم حسالمع لهالذا الكالمم مالمبم اال امهالم 
 ال يقدرون على الجوا  ( رواه مسلم فهذا مل فى بق ا روخ الشقى وبق ا ادراكه  . 

المي  من سع دة نوشق وة ق   صلى هللا عليه وسلم   القبر ام  حفرة من حفر المال ر   وال يخلو 
 نو روضة من ري ض الجمة ( وهذا مل صريم على نن المو  معم ه ةغير ح   فق  . 

  وعن نبى سعيد الخدرى رضى هللا عمه ق   سمع  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يقو    ان 
حملاله ومالن يدلياله فالى قبالره ( رواه احمالد واضال ب االمال م الغ الالى المي  يعرب مالن يغسالله ومالن ي

 ق ئم . 
  ان روخ المالالؤمن ال ةمالالو  وعلالالم المالالؤمن عمالالد موةالاله ال يمحالالى وصالالف ؤه ال يةكالالدر واليالاله نشالال ر 
االم م الحسن البصرى بقوله م الةرا  ال يأكل محالل االيمال ن وب اليمال ن ةةفال و  درجال   السالعداا 

الى  ون بحس  بنرة الم   وقلةه   ف لمع رب نموار وال يسعى المؤمم بم  ةةف و  درج   االغمي ا
 ( . يسعى مورهم بين نيديهم وبأيم مهملق ا هللا ةع لى اال بأموارهم ق   ةع لى   

 نم يقو  االم م الغ الى م 
  والروخ ةعلم االشي ا بمفساله  مالن غيالر آلالة   ولالذلك ةةالألم بالأمواع الحال ن والغالم والكمالد وةةالمعم 

اع الفرخ والسرور وبل ذلك ال يةعلق ب العض ا   فكل م  هالو وصالف للالروخ بمفساله  فيبقالى بأمو 
معه  بعد مف رقة البدن   وم  يبعد نن ةؤخر الى يوم البعث وهللا بم  حبم به علالى بالل عبالد مالن 

 عب ده ( . 
وفالالى هالالذه المم سالالبة نكشالالف السالالة ر عالالن ةجربالالة وقعالال  لالالى فالالى شالالب بى البالال كر حيالالث ةمميالال  نن 

الى صالحة امةسال بى بال لمبوة فالى طريالق هللا الالى ساليدى الشاليخ نبالى خليالل رضالى هللا عماله نطمئن 
 حيث لم يسعدمى الحا بلق ئه 
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فى حي ةه الشريفة امم  اسعدمى الحا بال دراك خليفةاله المربالى الك مالل ساليدى الشاليخ عبالد السالمم 
ى خليالل فالى الحلوامى رضى هللا عمه   فك ن ان حوي  فى مفالس الليلالة برؤيالة ساليدى الشاليخ نبال

رؤي  طويلة ال نمسى مدى االي م سع دةى به  فلقد احةضممى طويم ومن مه بةاله القيال  بالوجهى 
فى صدره فوضع يالده اليممالى علالى عال ةقى االيسالر ويالده اليسالرى علالى عال ةقى االيمالن وبعالد ربالع 

 م   لالو بمال  ةأخالذ عشالرة مقال  مالن س عة على هذا العطف االبوى الح مى بلممى ب لسري ن ق ئم
و  ايمون ب م  ةعيمك على طل  العلم   نم   م ن بم  اجيبه  على نلم مشرخ ( نم قدم  لاله ليف

نحد نصح بى الذين بم  قدمةهم فى الطريق لسيدى الشيخ عبد السمم فع هده فق   لالى ساليدى 
الشيخ نبو خليل رضى هللا عمه م نيوه نم  شفةه مع االسة ذ رش د   نم هم رضى هللا عمه بلالبس 

وقالال   م نقالالوم ي خويالال  نصالاللى الصالالبم نحسالالن الشالالمس قربالال  ةطلالالع   ف مةبهالال  مالالن مالالومى معليالاله 
فوجد  نمه لم يبق على الشالروا اال مصالف سال عة فأسالرع  ب لوضالوا وصاللي  الصالبم ح ضالرا 

 قبل نن ةطلع الشمس ببربة سيدى الشيخ طي  هللا نراه . 
السالة ذ رشال د بأماله وقد قصص  ةلك الرؤيال  علالى ساليدى الشاليخ عبالد السالمم فسالرةه وفسالر لالى ا

المرشد   وقد اسةبشر  بهال  بنيالرا لالى ولصال حبى المخلالل االسالة ذ فهمالى عبالد الجالواد المفالةش 
السالال بق بالالو ارة الةربيالالة   ورنيالال  بربالالة الرؤيالال  فيمالال  علممالالى هللا بعالالده  مالال  بمالال  نجهلالاله مالالن علالالوم 

يموالر المالرا الشريعة حةى ص ر  لى فيه  مؤلف   عديدة نسأ  هللا ان يمفعمى وقرااه  بهال  يالوم 
م  قدم  يداه . والرؤي  واضحة فى صلة الشاليخ ب لمريالدين فالى طريقاله وان لالم يجةمعالوا باله فالى 
حي ةه الدميوية   وقد اسةحيي  ان نسأ  سيدى الشيخ عبد السمم عن معمى   فيلالو  ايمالون ( 
وبف مالال  ان مبالالون محالالل رع يالالة روحيالالة مالالن مشالال يخم  وهالالم فالالى بالالرا خهم . وفالالى سالاليدى ابالالى خليالالل 

يفةالاله سالاليدى عبالالد السالالمم وسالاليدى علالالى عقالالل يقالالو  نخالالى فالالى هللا المرحالالوم محمالالد  بالالى عبالالد وخل
 السمم الحلوامى م 

 هللا نكبر قد وضح  طريقة 
 مم را    وسد   ونب  اقدام    

 خفق  بمور الحق حولك دائم  
 وشهد  جمدك للةقى نمص را    
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 حةى بأمك لم ةغ  من بيمهم 
  را باالمش د  واالذم  رددوا     

  عبد السمم على يميمك يجةلى 
 االمو را   يمأل   بأبى قح فة   

 وعلى ي خر ب لروى بأمه 
 امه را  ةفجر   ديم السم ا    

وج ا فى الرس لة القشيرية ان اب  ببر الرشيدى رنى محمدا الطوسالى فالى الممال م يقالو  لاله م قالل 
 ال بى سعيد الصف ر المؤد  م 

  ةش غلةم عم  بصحبة غيرمال 
 ونوهرةم الهجران م  هبذا بم     

 لعل الذى يقضى االمور بعلمه 
 سيجمعم  بعد المم   بم  بمال     

ق   ف مةبه  وقل  ذلك البى سعيد الصف ر فق   م بم  ن ور قبره بل يوم جمعة   فلم ن ره هذه 
 الجمعة . 

م وحولاله جم عالة وحبى عن بعضهم امه قال   م رنيال  فالى الممال م رسالو  هللا صاللى هللا علياله وسالل
من الفقراا   نى الى هللا ( فبيمم  هو بذلك اذا م   من السم ا ملك ن وبيد نحدهم  طس  وبيالد 
اآلخالالر ابريالالق   فوضالالع الطسالال  بالالين يالالدى رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فغسالالل يالالده نالالم نمالالر 
ى الملكين حةى غسلوا نيديهم   نم وضع الطس  بالين يالدى فقال   نحالدهم  لرخالر م ال ةصال  علال

يده ف مه ليس ممهم   فقل  م ي رسو  هللا نليس قد روى عمك امك قل    المالرا مالع مالن آحال ( 
فق   م بلى   فقل  ونم  نحبك ونح  هؤالا الفقراا م فق   صلى هللا عليه وسلم م ص  على يده 

 ف مه ممهم . 
نعال ة علالى اللهم اجعلم  مالن نصالفي ئك الالذين قلال  فاليهم   يحالبهم ويحبوماله نذلالة علالى المالؤممين 

الكالال فرين يج هالالدون فالالى سالالبيل هللا وال يخالال فون لومالالة الئالالم ذلالالك فضالالل هللا يؤةيالاله مالالن يشالال ا وهللا 
 واسع عليم ( . 
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 االفةق ر الى هللا ةع لى
 

  الممئبالالة واالمبيالال ا والمرسالاللون والشالالهداا والصالال لحون وبالالل الخلالالق ال يطلبالالون سالالواك ومحالالن 
ةردمال  عالن ب بالك الالذى وسالع الخلالق وقالد شالهدوا لالك الضعف ا   وام  ربم    ال ملجأ لغيالرك   فالم 

ب لروبوبية وقد قضالي  وقلال    نفحسالبةم اممال  خلقمال كم عب سال  ونمبالم اليمال  ال ةرجعالون ( بفضاللك 
 مؤممون ب لرجعى اليك   فع ملم  ب الحس ن اذ الفضل ممك واليك ( . 

ةلميالالذه  السالالطور فالالى رسالال لة بعالالث بهالال  شالاليخى وسالاليدى عبالالد السالالمم الحلالالوامى الالالىهالالذه جالال ا  
الساليد ال سال لم جمعالة   وهالى بمال  يالرى القال رىا ةمطالق المرحالوم الص لم المب رك الصالديق الع يال  

اهالل بلهالم الالى هللا عال  وجالل مهمال  علال  نقالدارهم   ويسالةوى فالى ذلالك اإلفةقال ر ب فةق ر الخمئالق 
السموا  ونهل االرض   فكلهم خلق هللا   ويجرى عليهم مالن عط ئاله غالذاا االجسال د واالرواخ   

ومالن بفالر   ومالن مالمهم وبم  امفرد سالبح مه بخلقهالم امفالرد بالر قهم   وشالمل ر قاله مالن آمالن باله 
 جحد فضله ومن شبر . 

ويلجأ سيدى الشيخ الى ربه لجوا المؤمن بربه   المقر بفقره اليه وضعفه بالين يدياله فالى حسالن 
وهالالو  ببرمالاله الالالذى يسالالع السالال ئلين الالالواقفين بب بالاله   يرجالالون رحمةالاله ويمةوالالرون احسالال مه   هومالال

سالالبح مه نجالالود االجالالودين ويعطالالى بسالالؤا  وبغيالالر سالالؤا  ولكالالن السالالؤا  موهالالر مالالن موالال هر افةقالال ر 
 العبد لربه   بم  هو اقرار بجود هللا وبرمه   وبقربه من عبده   يسمع له ويسةجي . 

وم  نرا م  يقو  سيدى ذو المون المصرى رضالى هللا عماله فالى دع ئاله م لالئن مالدد  يالدى اليالك 
ةمالى سال هي    ننقطالع ممالك رجال ى بمال  عملال  يالداى ؟ حسالبى مالن سالؤالى علمالك داعي  لط لم  بفي

مال  رضالى هللا عماله بيالف مةحقالق م نطلال  ح جةالك بلسال ن الفقالر   ويعرفبح لى . وهو الذى يقالو  
بالال لفقر الالالى هللا ةعالال لى فيقالالو  م مالالن نراد الةواضالالع فليوجالاله مفسالاله الالالى عومالالة هللا ف مهالال  ةالالذو  

 ذه  سلط ن مفسه الن المفوس بله  فقيرة عمد هيبةه . وةصفو . ومن مور الى سلط ن هللا 
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ويقالالو  سالاليدى السالالرى السالالقطى رضالالى هللا عمالاله م اجعالالل فقالالرك ةسالالةغن بالاله عمالالن سالالواه . ويقالالو  
سالاليدى الحالال رث المح سالالبى رضالالى هللا عمالاله م صالالفة العبوديالالة اال ةالالرى لمفسالالك ملكالال  وةعلالالم امالالك ال 

ع مداا هللا فكيف ةجي  داعى هللا   ومالن ةملك لمفسك ضرا وال مفع  بم  يقو  م اذا نم  لم ةسم
اسةغمى بشىا دون هللا جهل قدر هللا . ويقالو  ساليدى شالقيق البلخالى رضالى هللا عماله م مالن لالم 
يعرب هللا ب لقدرة ف مه ال يعرفه   قيل وبيف يعرب ب لقدرة ؟ فق   يعرب ان هللا ق دراذا ب ن معاله 

 شىا ان يعطيه .  شىا ان يأخذه ممه ويعطيه غيره   واذا لم يبن معه
ومن اقوالهم هذه ةعلالم ان الفقالر عمالدهم لاليس معمال ه فقالر الجيالو  بمال  يةبال در الالى الالذهن   بالل 
معم ه الح جة الالى هللا علالى الالدوام فالى نمالرين فالى حفالا مال  نةال ك مالن فضالله   وفالى اعط ئالك مال  

ة المعمالالة   ةحةال ج اليالاله مالالن نمالالر الالالدين نو الالالدمي    لالالئن شالبرةم ح يالالدمم ( فأكالالد الحفالالا بالالل و يالال د
ةسةعمله  فى معصيةة ةكون قد بدل  معمالة  وشبر المعمة عمد الس دة الصوفية الع رفين هو اال

  فكفر  المعمة ولم ةشبره  . وام  اعط ؤك م  ةحة ج اليه مالن نمالر الالدين والالدمي  ف ماله  اهللا بفر 
يالال  نجيالال  ةعال لى فالالةم لالالك بالال   برماله الواسالالع بقولالاله سالالبح مه   واذا سالالألك عبال دى عمالالى فالال مى قر 

دعوة الداع اذا دعال ن فليسالةجيبوا لالى وليؤممالوا بالى لعلهالم يرشالدون ( ولمال  بال ن هللا ةعال لى قال درا 
ليحفوه  عليه وي يده من فضله . ويسالةوى فالى  فيه   على سل  المعمة فوج  ان يطيعه العبد

ة ذلالالك الالالمعم الوالال هرة والالالمعم الب طمالالة   ونسالالبغ علالاليبم معمالاله والال هرة وب طمالالة ( ويمصالالحم  السالال د
الصالالوفية العالال رفون ان مةالالرك الالالذمو  الوالال هرة شالالبرا لالالمعم هللا الوالال هرة وان مةالالرك الالالذمو  الب طمالالة 
شبرا لمعم هللا الب طمالة وبالذلك ةةطهالر وواهرمال  وبواطممال  فالم مسالرا وال م مالى وال مغةال   وال مقةالل 

وال مشالم   المفس الةى حرم هللا اال ب لحق الى غير ذلك من الجرائم الو هرة وال محقالد وال محسالد
بمصالال ئ  المالال س الالالى غيالالر ذلالالك مالالن العيالالو  الب طمالالة . والالالمعم الوالال هرة هالالى الالالمعم المحسوسالالة 

فيالة ب اليمال ن بال هلل ةعال لى وبرسالوله صاللى ر ا الخ   والمعم الب طمالة هالى الخب لسمع والبصر وال
ر هللا عليه وسلم واليوم اآلخر ومال  يةصالل ب لعقيالدة مالن خف يال  اليقالين مالن الرضال  والصالبر والشالب

 والمحبة الخ . 
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وال يقف انر الط عة على حفا المعم و ي دةه  فى الدمي    بل يةعدد انالر الط عالة والمعصالية الالى 
حي ةم  االخروية الةى آمموا به    وذلالك يقالو  ساليدى شالقيق البال لخى م مالن دار حالو  الشالهوا  

عالل هللا نهالل ط عةاله ف مه يدور بدرج ةه فى الجمة ليأكله    ويمقصه  فى الالدمي    بمال  يقالو  م ج
 نحي ا فى مم ةهم ونهل المع صى نمواة  فى حي ةهم . 

ويحالالذرم  سالاليدى ابالالو ي يالالد البسالالط مى رضالالى هللا عمالاله مالالن ان ةشالالغلم  الالالمعم عالالن المالالمعم سالالبح مه 
فيقو  م ان هللا ةع لى نمالر العبال د ومهال هم فأطال عوه فخلالع علاليهم خلعاله ف شالةغلوا بال لخلع عماله   

 هللا . ف مور بيف جرد عب دةه من الشوائ  والعلل حةالى صال ر  خ لصالة وامى ال نريد من هللا اال
هلل ةع لى فعمل بم  نمره به فى قوله الكريم   وم  نمروا اال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حمف ا 

 ويقيموا الصمة ويؤةوا ال ب ة وذلك دين القيمة ( . 
د مالرة واحالدة بالل البالد فالى الوصالو  أةى للع بالالخوال   بالل خالوال الخالوال   وال ةالوةلك درجة 

اليهالال  مالالن مج هالالدا  حةالالى يالالأذن هللا للمج هالالد ببلالالوغ المه يالال   مصالالداق  لقولالاله الكالالريم   والالالذين 
ج هدوا فيم  لمهديمهم سبلم  وان هللا لمع المحسمين ( ويقو  سيدى نبو ي يد مةحدن  عالن مفساله 

ونعرفاله ونحباله ونطلباله   فلمال   فى ذلك م غلط  فى ابةدائى فى نربعة نشي ا   ةوهم  امى نذبره
امةهي  رني  ذبره سبق ذبرى ومعرفةه ةقدم  معرفةى ومحبةه نقالدم مالن محبةالى وطلباله لالى نوال 

ةاله مالن اله ماله الفالورى الالذى مقلمال  احةى طلبةاله . ويقالو  ساليدى وشاليخى علالى عقالل فالى مج هد
 عمه م 

 حسب  الهوى سهم فخض  عب به 
 فطورا به نطفو وطورا به غطسى     

 لى نن نةةمى من لدمه عم يالالالة ا
 وصل  به  بر السممة واالمالالس     

ويقو  سيدى يحيى بن مع ذ رضى هللا عمه م نمث خص   من صفة االوليال ا م النقالة بال هلل فالى 
بل شىا   والغمى باله عالن بالل شالىا   والرجالوع الياله فالى بالل شالىا . ولالذلك يقالو  ساليدى نبالو 

  ةه م الق سم الجميد رضى هللا عمه فى مم ج
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ذبالالروه   ويالال  بالال دىا العالال رفين بمالال  بالاله عرفالالوه ويالال  موفالالق الع بالالدين بالاله   يالال  ذاكالالر الالالذاكرين بمالال  
 لص لم م  عملوه   من ذا الذى يشفع عمدك اال ب ذمك ومن ذا الذى يذبرك اال بفضلك . 

ويرى سيدى الجميد رضى هللا عمه ان حسن االعةم د على فضل هللا ال يم فى بالذ  المجهالود فالى 
م بهال  فالى الوصالو  رسمه  هللا لعب ده ليج هدوا نمفسهيله سبح مه الن احعم   الص لحة امم  سب

 الى مرض ةه ومن نقواله فى هذا المق م م 
نمقالل مالالن ال ان العال رفين بالال هلل نخالذوا االعمالال   عالن هللا واليالاله رجعالوا فيهالال  ولالو بقيالال  نلالف عالال م 

 ى معرفةى ونقوى فى ح لى . ذرة اال نن يح   بى دومه  وامه حوبد ف نعم   البر
نم امه رضى هللا عمه يدعو فى المج هدا  الى االقةداا بموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
ف مه صلوا  هللا وسممه عليه مع اصطف ا هللا لاله بلالغ فالى مج هداةاله وعب دةاله الغ يالة القصالوى 

ة واالصالطب ر عليهال  فالى منالل قولاله الةى يسةطيعه  البشر وال غرو فقد نمره مواله ب لعب دة الدائم
ةع لى   ر  السموا  واحرض وم  بيمهم  ف عبده واصطبر لعب دةه هل ةعلم له سمي  (   ويقو  

ا بلهالال  مسالالدودة علالالى الخلالالق اال مالالن اقةفالالى ننالالر الرسالالو  سالاليدى الجميالالد رضالالى هللا عمالاله م الطالالر
   مفةوحة عليه . صلى هللا عليه وسلم واةبع سمةه ول م طريقةه ف ن طريق الخيرا  بله

وفى المج هدة والعب دة يج  نن يسةعين العبد بمواله اذ ال حالو  وال قالوة اال بال هلل ةعال لى   وممال  
علمم  موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم اماله قال   لساليدم  معال ذ بالن جبالل رضالى هللا عماله يال  

ن عب دةالك . وقالد مع ذ ال ةدعن دبر بل صمة نن ةقو  م اللهالم نعمالى علالى ذبالرك وشالبرك وحسال
ق   ةع لى لموالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   وم  رمي  اذ رمي  ولكالن هللا رمالى ( ولهالذا 
يج  نن يبون المؤمن مفةقرا الى ربه ومسةمدا اليه فى بل نحواله حةى لو ج اةه االسب   بمال  

ه  سالبح مه   يح  ويرضى المه  من فضالل هللا علياله وال ةغمياله االسالب   مهمال  ب مال  عالن مسالبب
ولالالذلك يقالالو  سالاليدى ابالالن عطالال ا هللا السالالبمدرى م فالالم بالالد لالالك مالالن االسالالب   وجالالودا والبالالد لالالك مالالن 
 الغيبة عمه  شهودا   فأنبةه  من حيث ننبةه  ةع لى بحبمةه وال ةسةمد اليه  لعلمك بأحديةه . 



 212 

نم  الفقير فالى ولهذا مراه رضى هللا عمه فى مم ج ةه لربه ةع لى يقو  فى ابداع ال يخفى م الهى 
مى رضالى هللا عماله هالذه فقرى ويشرخ سيدى ابالن عجيبالة الحسال غم ى   فكيف ال نكون فقيرا فى

 المم ج ة فيقو  م 
دع ئى فكيف ال نكون فقيرا فالى فقالرى الحقيقالى االصاللى ؟ فغمال ى نم  الفقير فى غم ى الوهمى اإل

فقير فى ح لة وجوده فكيف ال بموافقة االسب   الو هرة ليس وجوده ممى وال بق ؤه بيدى   فأم  
نكون فقيرا فى ح لة فقده نو يقو  م نم  الفقير فالى ح لالة حيال ةى الةالى يوهالر فيهال  صالورة غمال ى 

لف عمى نحب بى وجيرةالى نو يقالو  م خةف ال نكون فقيرا بعد مم ةى حين يبعشيرةى ونحب بى فكي
 بم  ق   الق ئل م  نم  الفقير اليك فى ح   غم ى بك فم غمى لى عن  ي دة مددك   وهذا

 نم  الفقير اليبم والغمى ببم 
 وليس لى بعدبم حرل على نحد      

فكيالف ال نكالون فقيالرا حال   فقالالرى اليالك اذا بمال  فقيالرا فالى حالال   موالرى الالى غمال ى بالك   وبيالالف ال 
 نكون فقيرا فى ح   مورى الى فقرى اليك وهلل در الق ئل . 

 امى اليك مع االمف س محة ج 
 ى مفرقى االكليل والة ج لو ب ن ف     

وق   االم م نبو الق سم الجميالد رضالى هللا عماله م مالن نشال ر الالى هللا نالم رجالع بحوائجاله الالى غيالره 
ع مالالن شالالهد محالالل افةقالال ره الالالى هللا ورجالالقلالالوبهم   و  مالال ع لالاله الرحمالالة مالالننفقالالره هللا الالالى الخلالالق نالالم 

 ق  . بحوائجه اليه نغم ه هللا من حيث ال يحةس    واعط ه من حيث ال يرة
 نم يسةطرد سيدى ابن عجيبة ق ئم م 

فلينق العبد بربه   وليشةغل بم  نمره به وليبن بم  ق   بهلو  المجمون م معبده بم  نمرمال  وهالو 
 ير قم  بم  وعدم    وال يةعلق بمخلوا نصم قلب  وال ق لب  . 

لج هالل فالى علمالى ويم جى سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رباله مالرة نخالرى فيقالو  م   الهالى نمال  ا
 فكيف ال نكون ج هم جهوال فى جهلى ( 
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 ويشرخ ذلك سيدى ابن عجيبة فيقو  م 
امالال  الج هالالل فالالى علمالالى العالال رض الالالذى علمةمالالى فكيالالف ال نكالالون جالال هم فالالى جهلالالى االصالاللى الالالذى 
نرب ةمالالى ؟ نو يقالالو  م نمالال  الج هالالل فالالى حالال   مسالالبةى الالالى العالال لم الالالذى علمةمالالى   فكيالالف ال نكالالون 

 ى الذى هو نصلى ومحلى ؟ جهوال فى جهل
وم  مسبة علم العبودية فى ج م  علم الربوبية اال بمقرة العصفور من البحر   بم  ق   الخضالر 
عليه السمم لسيدم  موسى عليه الصمة والسمم   ق   ةع لى   وم  نوةيةم من العلالم اال قلاليم ( 

 . 
ال ومالالن ةحقالالق بجهلالاله االصالاللى نالالم ان مالالن ةحقالالق بفقالالره االصالاللى ال يسالالبن الالالى غمالال ه العالال رض   

يسبن الى علمه الفرعى   ف ن االمور بله  بيد الغمى الكريم والقلو  بله  بيالد المالدبر الحباليم   
 بم  نب ن ذلك فى المم ج ة الن لنة بقوله م 

الهى ان اخةمب ةدبيرك   وسرعة حلو  مق ديرك   ممع  عب دك العال رفين بالك مالن السالبون الالى 
 بما . فى عط ا   واليأس ممك 

 ويشرخ ذلك سيدى ابن عجيبة فيقو  م 
اخةمب الةدبير هو اق مة بل عبد فى حبمةه وعلى حسال  ارادةاله ومشاليئةه مالن فقالر نو غمالى   
من علالم نو جهالل   ومالن عال  نو ذ    مالن قالبض نو بسال  مالن سالقم نو صالحة نو مالرض   مالن 

لحبمالالة . وسالالرعة حلالالو  ايمالال ن نو بفالالر الالالى غيالالر ذلالالك مالالن اخالالةمب آنالال ر القالالدرة وةمالالوع موالال هر ا
المق دير هو ةبديل ةلك االحوا  فى نسرع ح     من فقر الالى غمالى ومالن غمالى الالى فقالر   ومالن 
علم الى جهل   ومن جهل الى علم   ومالن عال  الالى ذ    ومالن ذ  الالى عال    ومالن قالبض الالى 
بس    ومن بس  الى قبض   ومن سقم الى صحة   ومالن صالحة الالى سالقم   ومالن ايمال ن الالى 

لعي ذ ب هلل ومن بفر الى ايم ن   فقلو  الخمئق بيالد الواحالد القهال ر   يقلبهال  بيالف يشال ا بفر وا
 ويخة ر  ويفعل به  م  يش ا    ال ُيسأ  عم  يفعل وهم َيسألون ( . 

ويقالو  السال دة الصالوفية م عممالالة العال رب نن يبالون قلبالاله مالرآة يالرى فيهال  مالال  غال   عالن غيالالره   
 ن واليقالين   فعلالى قالدر قالوة االيمال ن يبالون مالور القلال    وعلالى وجما القل  ال يبون اال ب اليمال
 قدر مور القل  ةكون مش هدة 
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الحق   وبقدر مش هدة الحق ةكون المعرفة ب سم ئه وصف ةه   وبقدرهم  يبون الةعويم لذاةه   
وبقدر الةعويم لذاةه يبون بمال   العبالد   وبقالدر بم لاله يبالون اسالةغراقه فالى نوصال ب العبوديالة   

 در اسةغراقه فى نوص ب العبودية يبون قي مه بحقوا الربوبية . وبق
نقو  وبممهم المةقدم يفسر لم  الحبمة الق ئلة م من عرب مفساله فقالد عالرب رباله   فمالن عالرب 
مفسه ب لفقر عرب ربه ب لغمى   ومن عرب مفسه ب لجهل عرب ربه ب لعلم   ومالن عالرب مفساله 

ب لح جة عرب ربه ب السةغم ا   ومن عرب مفسه ب لضعف عرب ربه ب لقوة   ومن عرب مفسه 
 ب لحدوث عرب ربه ب لقدم   ومن عرب مفسه ب لفم ا عرب ربه ب لبق ا   وهبذا وهبذا . 

ولس  اعمى ب لمعرفة العلالم بالذلك واعةقال ده   واممال  قصالد  المعرفالة العمليالة المذاقيالة   ويفالرا 
قطفةم وردا مالن الالواو والالراا والالدا  ؟  جم  الدين الرومى بين العلم والعمل فيقو  م هل سيدى

اذهبالوا فال بحنوا عالن حقيقالالة المسالمى . فهالو رضالالى هللا عماله يعلممال  اال مقالالف عمالد العلالم ب لهجالال ا 
الخ ل ببلمة ورد بل يج  نن مسعى الياله لمعرفةاله   وذلالك ةعلاليم بال لرم  اعةال ده العال رفون مالن 

 را  دون ان ةصالالرحوا ب لعبالال را  الصالالوفية   وعمالالدم  سالالئلوا لمالال ذا ةكنالالرون فالالى بممبالالم مالالن االشالال
نج بوا م امم  مبلم نهلم  وال مبلم غيرهم   واحخرس ال يفهمه اال نهله حين يالةكلم معهالم ب الشال رة 

 . 
ويقو  االم م الغ الى رضى هللا عمه م فرا بين ان يعلم االمس ن حد الصحة والشبع ونسالب بهم  

درك نن االفةقال ر الالى هللا ةعال لى حال   وشروطهم  وبين نن يبون صحيح  وشالبع ن . ومالن ذلالك مال
قالال   ةعالال لى   يالال  نيهالال   يذوقالاله نهالالل الوجالالدان ولالاليس علمالال  يالالروى ب للسالال ن ويسالالمع بالال آلذان   وقالالد

نمةم الفقراا الى هللا وهللا هو الغمالى الحميالد ( ولاليس المالراد فقالراا المال   بالل المالراد جميالع الم س 
ولقد وقف  ذب بة على وجه الخليفة ابالى الم س وفيهم نغمي ا الم   ونصح   الج ه والسلط ن   

جعفالالر الممصالالور فالالدفعه  بيالالده فعالال د  ودفعهالال  مالالرة نخالالرى فعالال د  وبالال ن يج لسالاله االمالال م جعفالالر 
الص دا سالليل االمال م الحسالين رضالى هللا عمهمال    فةسال ا  نبالو جعفالر عالن حبمالة خلالق الالذب   

 عبيد . وك واشع رهم نمهم لمعفر م خلق هللا الذب   الذال  الفأج به االم م ج
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ولقالالد دخالالل الشالال عر نبالالو العة هيالالة علالالى الخليفالالة هالال رون الرشالاليد وبالال ن فالالى مجلالالس غمالال ا فقالال   
 الخليفة م اسمعم  شعرك ي  نب  العة هية فق   م 
 عش م  بدالك بم ةراك ةعيش 

 اةون سهم الح دن   يطيش    
 عش بيف شئ  لةأةيمك وقفة

 يوم  وليس على جم حك ريش    
جلسالال ؤه ابالال  العة هيالالة فقالال   الرشالاليد م دعالالوه فقالالد وجالالدم  فالالى غفلالالة فالالأراد نن فببالالى الرشالاليد   فالالمم 

 يوقوم  ممه  . 
ويقو  سيدى االم م ابو الحسن الش ذلى رضى هللا عمه م العبودية جوهرة نوهر بهال  الربوبيالة . 
ويشالرخ ذلالالك سالاليدى ابالالن عجيبالالة رضالالى هللا عمالاله فيقالالو  م ان الربوبيالالة ةقةضالالى مربوبالال  موصالالوف  

به ربه من الكم ال  االلهية والمعالو  والقدسالية   فمال  وهالر  نوصال ب الربوبيالة  بضد م  اةصف
الةالالى هالالى الغمالالى والعالال ة والقالالدرة وغيالالر ذلالالك مالالن الكمالال ال  اال فالالى نضالالداده  مالالن الفقالالر والذالالالة 
والضعف وغير ذلك   ف لفقر الحقيقى ش مل لس ئر الموجودا  والغمى المطلق واج  لمن ةجلى 

 فى االرض والسموا  . 
ولهذا طلال  ساليدى الشاليخ عبالد السالمم رضالى هللا عماله ان يع ملاله رباله ب حسال مه اذ الفضالل مماله 

 سبح مه واليه . 
 ويقو  نبوه الع رب ب هلل سيدى الشيخ نحمد الحلوامى الخليجى فى اسةغف ره رحمه هللا م 

 نسرى وطورا نسير   قب ئم بم  فيهالالال  
 وغمه   مذخالالور   سرر  ممه   م مال  

 بة بى المسطالالور   ووع هالالال   مسيةه 
 اذا  بدا الةحريالالر   م ذا نقو  لربالالالى 
 ونم  ر   قديالالر   ي ر  نم  عفالالالو 

 اذا نس ا الحقيالالر   وشأن من جل يغضى 
 بيم    يق     موير   ويسةعي  عق بالالال  
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 جدا ونم    الكبير   ي ر  امى حقيالالر 
 من ربه ي    مجير   ونين ةر  خسيالس 

 عليك   بل اسةجير   م  نريد  احةج جال  و 
 سواه ليس  يجيالر   نجر عبيدك  ي مالن 
 در الومم   الممير ب  ولى اليك  شفيالالع 

 اذا لسم ا    ةمور  غوث احم م المرجى 
 به ةوسل  فأجبالر             بسرى ف مى  بسير 

 م  ف ض ممه  المور   واسب  عليه الةح ي  
يم فالى اللجالوا الرائالع الالذى لجالأ باله موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم وليمور الق رىا الكر 

الى ربه حين لم يسةج  لدعوةه نهل الط ئف واغالروا باله سالفه اهم وعبيالدهم فضالربوه ب لحجال رة 
 حةى ندموا قدميه فدع  ربه فى افةق ر اليه واسةمج د به وق   م 

مى على الم س م ي  نرحم الالراحمين   نمال    اللهم اليك نشبو ضعف قواةى   وقلة حيلةى   وهوا
ر  المسةضعفين   وام  ربى   الى من ةكلمى ؟ الى بعيد يةجهممى ؟ نم الى عدو ملكةاله نمالرى 
؟ ان لم يبن بك على غض  فم نب لى   ولكن ع فيةك هى نوسع لى   نعوذ بمور وجهالك الالذى 

ةم   بى غضبك   نو يحل علالى  نشرق  له الولم     وصلم عليه نمر الدمي  واآلخرة   من نن
 سخطك   لك العةبى حةى ةرضى   وال حو  وال قوة اال بك ( . 

ويقو  صلوا  هللا وسممه عليه   من اعطالى الالدع ا لالم يحالرم االج بالة ( بمال  يقالو  م مالن نذن 
لالاله فالالى الالالدع ا مالالمبم فقالالد فةحالال  لالاله نبالالوا  الرحمالالة   ومالال  سالالئل هللا شالاليئ  نحالال  اليالاله مالالن العفالالو 

 . والع فية  
وفى ضوا الحدينين المةقدمين يقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضالى هللا عماله فالى حبماله 
 المنرية م مةى اطلق لس مك ب لطل  ف علم نمه يريد ان يعطيك . ويقو  رضى هللا عمه شعرا م 

 ففى افةق رى وةسآلى ومد يدى 
 نقوى دليل على ان ةقضى احرب      

 اله لو لم ةردمى لم  ارجو وآمل
 من فيض جودك م  علمةمى الطلب      
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ويقالالو  رضالالى هللا عمالاله م العالال رب ال يالال و  اضالالطراره وال يبالالون مالالع غيالالر هللا قالالراره   ويفسالالر ذلالالك 
سيدى ابن عجيبة فيقو    ونم  وجه بومه ال يبالون مالع غيالر هللا قالراره فالإلن قلال  العال رب رحالل 

  فقراره امم  هو شهود الالذا  احقالدس   الى هللا من الكون بأسره   فلم ةبق له ح جة الى غيره 
وس بق العم ية ال يةربه يربن الى غير مواله   وم  ةولى هللا نوليال اه بمحبةاله حةالى حفوهالم مالن 

 يبون . ال شهود غيره   فكيف ب لربون   فكيف ب لسبون ؟ هيه   هيه     هذا 
 اله مه الفورى م  ويقو  فى هذا المق م سيدى وشيخى الشيخ على عقل مور هللا ضريحه فى

 الوذ ب هلل ال نبغى به بدال 
 ومن يلوذ   بب     هللا   يسعده    

 نخلى فؤادى له من بل ش ئبة 
 ان عش  نو م  نعض ئى ةوحده    

 وبيف نرضى بغير هللا مةجه  
 والكل والج ا   واححش ا ةعبده    

 اذا مدد  يدى هلل نسأله 
 مدد  الى   بمعمى فضله   يده    

بم  نم خ معه ونقو  م  رني  فى ب   االحةراس نبلغ من قولكم يال  ساليدى م مالد  الالى بمعمالى و 
فضله يده   ولي  نهل البمغة سمعوك فمقلوا بممك هذا منم لمحةراس الدقيق المةصل بعقيدة 

 الةوحيد والذى مفي  به الةشبيه والةمنيل فى براعة   فك ن رضى هللا عمه يبةسم ويدعولى . 
م اجعلم  فى افةق ر دائم اليك حةى مغمالى ب فةق رمال  اليالك عالن غيالرك   فال ن االفةقال ر اليالك هالو الله

 الحق   ذلك الدين القيم ولكن نكنر الم س ال يعلمون ( . 
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 مور البواطن
 

  ويةحو  االشراا من الو هر الى الب طن   فبعد نن بم  ةرى الولى مشالرق  ةالراه قالد امطفالأ الالى 
لةم جى مفسك نين المور الالذى بمال  نراه وال ةالدرى نماله مالع هللا    هالد الخلالق  الح لة الع دية حةى

 وةربهم وةرك نحوالهم فم يعلمه اال هللا ومن م نله فى الدرج   والمق م   ( . 
ذلك مم  بة  ساليدى وشاليخى العال رب بال هلل ةعال لى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا عماله 

سال لم جمعالاله   وهالى سالطور مالن مالالور  جالساليدالمرحالوم الالالوفى لةلميالذه الصال لم المبال رك الصالديق 
ةريمالال  نال مقالالف فالالى الحبالالم علالالى المالال س عمالالد الوالالواهر وةعلممالال  نن قلالالو  بعالالض احوليالال ا ةحجالال  
نموارهالال  وال ةشالالع علالالى الجالالوارخ وةبقالالى خفيالالة ال يعلمهالال  اال هللا   وقالالد يبشالالفه  بمالال  شالال ا لالالبعض 

 خواصه فيقو  بعضهم لبعض م 
 احشواا ال ةخف م  فعل  بك 

 واشرخ هواك فكلم  عش ا      
ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  هللا نالراه اله مال  فالى وصالف هالؤالا المحبالين الكالرام 

 الذين بةموا حبهم بين الجوامم فلم يعةرب اليهم اال نمن لهم م 
 نحن على ذ  ونهوى على هالالدى 

 ونسرى على علم بقلبى نواصله     
 رج لهالالالال   وهل يدرك اآلي   اال

 وهل يعرب الوجدان اال م اوله     
 وذو الوجد ال يغضى عن الح  لحوة 

 به ع ش حةى لو نصيب  مق ةله     
 شهدم  وش هدم  وط ب  مفوسمالالالال  

 فه م  به نرواحم  اذ مس ئالالله     
 نس مر ليلى خ لي  بشهالالالالالالوده 

 وقلبى بمور الحق ف ض  مم هله     
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ق وةالالرك نحالالوالهم اسالالةغم ا بالال هلل عالالمهم فيقالالو  فالاليهم فيمالال  مقلمالال ه مالالن اله مالاله نمالال  عالالن  هالالد الخلالال
 الفورى رضى هللا عمه م 

 مالالس ةخل وال ةحفل بجن وال ا
 وعش فى هدى الرحمن ةسعد ب حمس    

 ونقبل على موالك ب لقل  مخلص  
 ونسلم وسلم واةجه ط ل  القالالالدس    

 وخذ لك ب اليم ن نصدا  وجهالة 
 ى والرجالس لغ  مفس  عن اوطهر به   

 ةجرد ةجد موالك نكبر  م صالالر 
 وفوض له م  ب ن فى الغد واحمالس    

 اذا قيل لى اطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل لى اشر  قل  نمواره بأسى    

 ويقو  نيض  فى اله مه الفورى رضى هللا عمه م 
 محن فى ع لم اليقين رج   

 قد غسلم  مفوسم  نم غبم     
   الرج   علم وحلم وشرا

 امم  محن فوا ذاك شربم     
 فةم الب   نم ق   لجالالوه 

 فولجم  وبعده  قد وصلمال     
 احولي ا احخفي ا بقوله م ح   نم  سيدى القط  الكبير ابراهيم الدسوقى رضى هللا عمه فيصف 

 يقولون لى م  العلم م  السر م  الذى 
  هو الجوهر الغ لى عن البحر خبرم    

 فقل  لهم هذى مط لع مورمالالالال  
 ومغربه  فيم  ومشرقهالال  ممالالال     

 ةربم  البح ر ال اخرا  وراامالال  
 فمن نين يدرى الم س نمى ةوجهمال     
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 ويقو  االم م الغ الى رضى هللا عمه فى بة   االحي ا م 
م فى الملكو  احعلى ان هلل ةع لى شراب  يسقيه فى الليل قلو  نحب ئه   ف ذا شربوا ط ر  قلوبه

 حب  هلل ةع لى وشوق  اليه . 
 ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه فى الرس لة م 

ط عة هللا واالةص ب فى دوام احوقال   بعب دةاله   ونمال  العبالد فهالو الةالدلس    نو  رةبة فى القر 
ق   بالل البعالد بمخ لفةه والةج فى عن ط عةه   فأو  البعد بعد عن الةوفيق   نم بعد عن الةحقيال

عن الةوفيق هو البعد عن الةحقيق   ق   صلى هللا عليه وسلم مخبرا عن الحق سالبح مه م  مال  
ةقالر  الالى المةقربالون بمنالل نداا مال  افةرضالةه علاليهم   وال يال ا  العبالد يةقالر  الالى ب لموافالل حةالى 

 يحبمى ونحبه   ف ذا نحببةه بم  له سمع  وبصرا   فبى يبصر وبى يسمع . 
لعبد نوال قر  ب يم مه وةصديقه   نم قر  ب حس مه وةحقيقاله . وقالر  الحالق سالبح مه مال  فقر  ا 

يخصه اليوم به من العرف ن   وفى اآلخرة م  يبرماله باله مالن الشالهود والعيال ن   وفيمال  بالين ذلالك 
 من وجوه اللطف واالمةم ن . 

دون نحبالال م  وال يبالالون قالالر  العبالالد مالالن الحالالق اال ببعالالده عالالن الخلالالق   وهالالذه مالالن صالالف   القلالالو  
 الوواهر والكون . 

م للك فالالة   وبالال للطف والمصالالرة خالال ل بالال لمؤممين   نالالم ر  الحالالق سالالبح مه بالال لعلم والقالالدرة علالالوقالال 
 بخص ئل الةأميس لألولي ا . 

ومن ةحقق بقر  الحق سالبح مه وةعال لى فأقلاله دوام مراقبةاله ايال ه   حن علياله رقيال  الةقالوى نالم  
 ونمشدوا م  رقي  الحفا والوف ا نم رقي  الحي ا  

 واخوان صدا قد سئم  حدينهم 
 ونمسب  عمهم م ورى ولس مى    

 وم  ال هد نسلى عمهم غير نممى 
 وجدةك مشهودا ببل مبالالال ن    

ومن بمم االم م القشيرى ةدرك نن م  يدعيه نعداا الةصالوب علالى السال دة الصالوفية مالن القالو  
 ب لحلو  واالةح د   امم  هى دعوى ب طلة 
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احلفال و وال هر هؤالا احعداا واسةدلوا فيه  الى شطح   لبعض الصوفية لم يقصدوا به  نق مه  
وامم  يج  ةأويله  ةأويم يليالق مالع حسالن اعةقال دهم فالى هللا ةعال لى وةفال ميهم فالى حباله . ويقالو  
سيدى نبو الحسن المورى رضالى هللا عماله فالى دفالع ةلالك الةهمالة عالن السال دة الصالوفية فيمال  ورد 

 الم م القشيرى رضى هللا عمه م  مصه م عمه فى رس لة ا
نم  القر  ب لذا    فةع لى هللا الملك الحق عمه   ف مه مةقدس عن الحدود واحقط ر   والمه ية  

والمقدرا    وم  اةصل باله مخلالوا   وال امفصالل عماله حال دث مسالبوا باله   جلال  صالمديةه عالن 
 قبو  الوصل والفصل . 

 لذوا  . فقر  هو معةه مح     وهو ةدامى ا 
 وقر  هو واج  فى معةه   وهو قر  العلم والرؤية . 
 وقر  هو ج ئ  فى وصفه   يخل به من يش ا من عب ده   وهو قر  الفضل ب للطف .  

نقو    وقر  الفضل ب للطف هذا هو م  عبالر عماله االمال م القشاليرى اجمال ال بقولاله م وخصال ئل 
صوب ق   عمه االمال م الغ الالى رضالى هللا عماله   الةأميس لألولي ا   بم  ةقدم م وهو مق م فى الة

 يضيق مط ا المطق عمه ( فهو يذاا ب لوجدان ويعج  عن وصفه اللس ن   بم  ق لوا م 
 ال ةسل وصف حبهم فهو سر 

 بسوى الذوا م له افش ا     
 نو بم  ق   االم م الغ الى مفسه فى ذلك المق م م 
 فك ن م  ب ن مم  لس  نذبره 

 ا وال ةسأ  عن الخبر فون خير      
نو بم  ق   سيدى االم م نبو الحسن الش ذلى رضى هللا عمه ونرض ه م  نو  مم   يطؤه المحال  
للةرقالالى ممالاله الالالى العالالم الالالمفس   فالال ذا اشالالةغل بسي سالالةه  وري ضالالةه  الالالى نن امةهالالى الالالى معرفةهالال  

ه حةالى عرفاله  ولالم وةحققه  نشرق  عليه نموار المم   الن مى وهو القل    فال ذا اشالةغل بسي سالة
ممه شا نشرق  عليه نموار المم   الن لث وهو الروخ   ف ذا اشالةغل بسي سالةه وةمال  عليه يبق 

 له المعرفة هب  عليه نموار اليقين شيئ  فشيئ  
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الالالى ةمالال م مه ي ةالاله   وهالالذه طريالالق الع مالالة ال ونمالال  طريالالق الخ صالالة فهالالى طريالالق مسالاللوك ةضالالمحل 
 العقو  فى نقل القليل من شرحه  . 

بح ن ربى الالذى فضالل العبال د بعضالهم علالى بعالض   اموالر بيالف فضاللم  بعضالهم علالى بعالض وس
ولرخرة نكبر درج   ونكبر ةفضاليم ( ويقالو  االمال م القشاليرى م ف لعبال د   بةشالديد البال ا ( فضالل 
بعضهم على بعالض ولكالن فالى  بال ا نعمال لهم   والعال رفون فضالل بعضالهم علالى بعالض ولكالن فالى 

  بالال الخمل   وصالالف ا اححالالوا  ب السالالةخمل   فقالالوم ةف ضالاللوا صالالف ا نحالالوالهم   و بالال ا احعمالال 
  بصدا القدم   وقوم ةف ضلوا بعلو الهمم   والةف ضل فى اآلخرة نكبر ف لعب د ةف ضلهم ب لالدرج 

ن احمالس بمساليم القربالة بمال  ال يبالين بصالفة وال عبال رة   وال ونهل الحضالرة ةف ضاللهم بلطال ئفهم عال
شالالهده ويالالراه مالالرة فالالى االسالالبوع   ومالالمهم مالالن ال يغيالال  عالالن رمالال  يدربالاله وال اشالال رة   مالالمهم مالالن ي

   فهم يجمعون فى الرؤية ويةف وةون فى مصي  بل نحد . لحوة الحضرة 
ومن نروع احمنلالة الةالى ضالربه  هللا لخواصاله مالن احوليال ا قصالة نهالل الكهالف   وقالد شالرحه  هللا 

المميرة الك شفة لمواقفهم  ةع لى فى سورة الكهف شرح  وافي    ويةعرض االم م القشيرى ب شراةه
 فيقو  فى روعة و هرة م 

  نم حسب  نن نصح   الكهف والرقيم ب موا من آي ةم  عجب  ( قولاله ةعال لى   مالن آي ةمال  ( يفيالد 
نن قل  الع دة من لدن هللا غيالر مسالةمبر ويقال   االشال رة فياله نال ةةعجال  مالن قصالةهم   فح لالك ال 

  فالى ذه بالالك اليمالال  فالى شالالطر مالالن الليالل حةالالى قالال   نى رسالو  هللا صالاللى هللا علياله وسالاللم ال نعجالال
 قوسين نو ندمى   قر  مب مة وةكريم ( وهم قد بقوا فى الكهف سمين . 

وعمالالد قولالاله ةعالال لى   فضالالربم  علالالى آذامهالالم فالالى الكهالالف سالالمين عالالددا ( يقالالو  رضالالى هللا عمالاله م 
قال ئق نخذم هم عن احس سهم بأمفسهم   واخةطفم هم عالن شالواهدهم بمال  اسالةغرقم هم فياله مالن ح

 م  ب شفم هم به من شهود اححدية   واطلعم هم عليه من دوام مع  الصمدية . 
وعمالالد قولالاله ةعالال لى   امهالالم آممالالوا بالالربهم و دمالال هم هالالدى ( لقالال هم نوال الةبيالالين نالالم رقالال هم عالالن ذلالالك 

 ب ليقين . 
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وعمد قوله ةع لى   وةرى الشمس اذا طلع  ة اور عالن بهفهالم ذا  اليمالين واذا غربال  ةقرضالهم 
 الشم   وهم فى فجوة ممه ذلك من آي   هللا ( .  ذا 

بال ن شالع ع الشالمس ال يمبسال  علاليهم يقو  رضى هللا عمه م ب موا فى مةسع مالن الكهالف ولكالن 
 هبو  الري خ عليهم .  مع

ويقالالال   نمالالالوار الشالالالمس ةةق صالالالر وةةصالالال غر ب لقيالالال س الالالالى نمالالالوارهم   ان مالالالور الشالالالمس ضالالالي ا 
يعرب به  الحق   فهذا مور يوهر فى الصالورة   وهالذا يسةضىا به الخلق ومور مع رفهم نموار 

 مور يلوخ فى السريرة   وبمور الشمس يدرك الخلق وبمورهم ب موا يعرفون الحق . 
وفى قوله ع  اسمه   ذلك من آي   هللا ( فيه داللالة علالى نن فالى احمالر شاليئ  بخالمب العال دة   

 فيبون من جملة برام   احولي ا . 
من يهدى هللا فهو المهةد ومن يضلل فلن ةجد له ولي  مرشدا ( يقو  رضى وعمد قوله ةع لى   

هللا عمه   ف هلل يهدى قوم  ب حدلالة والبالراهين   وقومال  ببشالف اليقالين   فمعال رب احولالين قضالية 
االسةدال    ومعال رب اآلخالرين حقيقالة الوصال     فهالؤالا مالع برهال ن   وهالؤالا علالى بيال ن بالأمهم 

 نصح   عي ن . 
 ضلل هللا ( نى من وسمه هللا بسمة الحرم ن   فم عرف ن   وال علم   وال ايم ن .   ومن ي

وعمد قوله ةع لى   وبلبهم ب س  ذراعيه ب لوصيد ( يقو  رضالى هللا عماله م يقال   بلال  خطال  مالع 
نحب به خطوا  ف لى يوم القي مة يقوم الصبي ن   وبلبهم ب س  .. ( وهو قو  الحق   فهل ةرى 

ح  نولي اه من وق  شب به الى وق  مشاليبه يريالده يالوم القي مالة خ ئبال  ؟ حماله ال نن مسلم  يص
 يفعل ذلك . 

وعمد قوله ةع لى   وبذلك بعنم هم ليةس الوا بيمهم ق   ق ئل مالمهم بالم لبنالةم قال لوا لبنمال  يومال  نو 
ح   بعض يوم ( يقو  رضى هللا عمه م ني م الوص   عمدهم قليلة وان ب م  طويلة   ولو ب ن ال

 ب لصد لك ن احمر ب لعبس  
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 مأخوذين عمهم ولم يبن لهم علم بةفصيل نحوالهم . ب موا وقد لبنوا طويم ولكمهم 
 نقو  ونمشد بعضهم فى هذه المم سبة م 

 وهللا لو حلف العش ا  نمهمالالالو 
 موةى من الح  م  م ةوا وم   حمنوا    

 ةرى المحبين صرعى فى دي رهمو 
 يدرون بم لبنالالوا بفةيةة الكهف ال 

وعمد قولاله ةعال لى   قالل ربالى نعلالم بعالدةهم مال  يعلمهالم اال قليالل ( قال   االمال م القشاليرى رضالى هللا 
عمه م لم  ب موا من نولي ئه فم يعلمهالم اال خالوال عبال ده   ومالن بال ن قريبال  فالى الحال   مالمهم   

  ف حج مال  ال يعرفالون  حن هللا ةع لى يسةر نولي اه عن احج م    فم يعلمهالم اال نهالل الحقيقالة
احق ر    وال ةشبل نحوا  احق ر  على احق ر    بذلك ق   شيوخ هذه الط ئفة م الصوفية نهالل 

 بي  واحد ال يدخل فيهم غيرهم . 
 
خ عبد السالمم فالى آخالر عب رةاله الةالى جال ا  فالى يوهذا الذى ق   يفسر لك م  ق له سيدى الش  

نحوالهم فم يعلمه اال هللا ومن م نله فى ةرقالى الالدرج    صدر المق   م  هد الخلق وةربهم وةرك
والمق م   . و هد الخلق وةربهم يبون بصرب القل  عن االشةغ   بهم نو الربالون الاليهم   حن 
اإلشالةغ   بعيالالوبهم يصالالرفه عالالن االشالالةغ   بعيالالو  مفساله   بمالال  يصالالرفه عالالن ذبالالر ربالاله   والربالالون 

لى هللا فهو حسبه ( نى ب فيه . وشع ر بل ولى   اليهم يضعف ةوبله على هللا   ومن يةوبل ع
حسبى هللا ( وان اسةع ن الولى بأحد من الم س ف مه يربن الى ربه فى ةسخير الم س ب عةب رهم 

 ندوا  يحربه  هللا بيف يش ا . 
وقد يبون اعة ا  الخلق ب لجسد والقل  مع    بم  اعة   نهل الكهالف قالومهم الكال فرين   وقالد   

مهم فى اعة الهم قلبً  وق لبً  فق   ةع لى م   واذ اعة لةموهم وم  يعبدون اال هللا فأووا حبى هللا ع
الى الكهف يمشر لكم رببم من رحمةه ويهيالا لكالم مالن نمالربم مرفقال  ( . ويقالو  االمال م القشاليرى 
 رضى هللا عمه فى ذلك م الع لة من غير هللا ةوج  الوصل ب هلل   بل ال ةحصل الوصلة ب هلل اال
بعد الع لة عن غير هللا   ويق   لم  اعة لوا م  عبد من دون هللا آواهم الحالق الالى بمالف رع يةاله 

   ومهد لهم منوى فى 
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بهف عم يةه   ويق   من ةبالرن مالن اخةيال ره فالى احةي لاله   وصالدا رجوعاله الالى هللا فالى احوالاله   
  وبفال ه جميالع اشالغ له   من نشب له ونمن لاله آواه الالى بمالف افضال له  –بغير هللا  –ولم يسةعين 

 وهيأ له محم يةفيأ فيه فى برد ومله   ببم   اقب له . 
وبذلك اعة   سيدم  ابراهيم الخليل نهله عمدم  نصروا عالن الكفالر وحبالى هللا عماله   ونعةال لكم   

وم  ةدعون من دون هللا وندعوا ربى عسى نال نكون بدع ا ربى شالقي  ( ومعمالى مال  ةالدعون نى 
ادعوا ربالى نى نعبالده   وب مال  مةيجالة ذلالك احعمال ا  مال  حبال ه هللا ةعال لى م   فلمال  م  ةعبدون   و 

اعة لهم وم  يعبدون من دون هللا وهبم  لاله اسالح ا و يعقالو  وبالم جعلمال  مبيال  ( ويقالو  االمال م 
القشيرى رضالى هللا عماله م لمال  نيالس مالن نصالله آمساله هللا بمال  نكرماله مالن مسالله   فالأمبةهم مب ةالً  

المبوة ولس ن الصدا ب لذبر لهم على الدوام   ب لصمة عليه وعليهم فالى الةشالهد حسمً  ور قهم 
 ( فق   ةع لى م   ووهبم  لهم من رحمةم  وجعلم  لهم لس ن صدا علي  ( . 

 
نقو  واعة   موالم  رسو  هللا صاللى هللا علياله وساللم فالى شالب به قوماله حالين سالفه  مفوسالهم   

بربه   يمشد وص له فى نمس ال يعرب الوحشة   وهمالة ال بعب دة االصم م   وخم فى غ ر حراا 
ةعرب الكلل   وجه د ال يشوبه الملل   وع م ال يعةريه الوهم وشوا مةقد   وح  يمأل الجوامم 
  وذلالالك بةوفيالالق الهالالى   واسالالةعداد ربالال مى   يشالالهد بهمالال  قولالاله ةعالال لى م   ف مالالك بأعيمالال  ( وفالالى 

السمم بأولى آي   الشف ا والرحمة والمور والحبمة    الميق   الذى نراده هللا ج اه جبريل عليه
اقرن بأسم ربك الذى خلق * خلق االمس ن من علالق * نقالرن وربالك احكالرم * الالذى علالم بال لقلم * 
علم االمس ن م  لم يعلم ( وال عج  فهو صلى هللا عليه وسلم صفو  الخ لق ورسوله للخمئق 

 لمين   صالاللوا  هللا وسالالممه عليالاله وعلالالى آلالاله   اصالالةمعه لمفسالاله ونجالالرى علالالى يديالاله رحمةالاله للعالال
 وصحبه نجمعين . 

وان ةعج  فأعج  لهذا الرسو  احكرم   يةقلال  فالى الالدمي  ويطرحهال  مالن قلباله   ويمشالى فالى   
 الم س بموره   ويربن فى بل نحواله الى ربه ويقو  له حين رده نهل الط ئف ردًا غير بريم م 

يلةى وهوامى على الم س   ي  نرحالم الالراحمين   نمال  ر    اللهم اليك نشبو ضعف قوةى وقلة ح
 المسةضعفين   ونم  ربى   الى من ةلكمى  
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الى بعيد يةهجممى   نم الى عدو ملكةه نمالرى ان لالم يبالن بالك علالى غضال  فالم نبال لى   ولكالن   
ع فيةك هى نوسع لالى   نعالوذ بمالور وجهالك الالذى نشالرق  لاله الولمال   وصاللم علياله نمالر الالدمي  

من نن ةم   بى غضبك نو يحل على سخطك   لك العةبى حةى ةرضى وال حو  وال قوة  واآلخرة
 اال ب هلل ( . 

ونولي ا هللا وهم المةقون يم جيهم هللا فى نسرارهم بعلوم شةى مالن بلم ةاله الةالى ال ةمفالد   ولالئن  
حالالدهم بالال ن سالالبح مه يبلالالم نمبيالال اه ورسالالله وحيالال    ف مالاله يخ طالال  احوليالال ا اله مالال    ولالالذلك يقالالو  ن

بذا فقيل لى   نى نلهممى ربى بسر خفى فى ب طماله مسالةةر عالن المال س   وقالد يبةماله لى حدث 
الولى فيم  بيمه وبين ربه   وقد يفصالم عماله ةعليمالً  لغيالره بال ذن رباله بمال  يقالو  ساليدى وشاليخى 

 الشيخ على عقل رضى هللا عمه . 
 ط   ليلى وحبيب  ق   لى 

 مه نكرم جالالال ه لذ بج هى ا   
 بى ةجد من رحمةى وةعلق 
 م  ةمم ه  وم  لس   ةالالراه    

 مى موذم  قل  ي  موالى ا
 م  احةي لى وفؤادى فى نس ه    

 والخط ي  حملةمى حملهال  
 وجب   الو ر فوقى م  ةالراه    

 ق   ال ةخف مم  اذا م  جئةم  
 من نة م  قد شفى هللا بالالمه    

 واذا المؤمن قد يمممالالالال 
 حةالالى نراه  ندربةه رحمةى   

ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه اذا م  يخل هللا به نولي اه من لط ئف العلوم ال حصر   
له   ف ن نعلم البشر   وسيد العر  والعجم ومن شهد له الحالق بخصال ئل العلالم حالين قال   م   

ادة مالن وعلمك م  لم ةكالن ةعلالم ( يقال   لاله   وقالل ربالى  دمالى علمال  ( ليرجالع الالى رباله فالى االسالة  
العلم . وم  يقذب هللا فى قلو  نولي اه من العلوم والمع رب امم  ي يدهم به اطمئم م  الى صحة 

 سلوبهم الى هللا ةع لى واةص لهم به سبح مه على هدى الشرع 
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 الشريف فم ةم  عهم مفوسهم الى الخروج عمه او الةوامى فى طل  هللا او الغفلة عمه.
دة الصوفية ان ةلميذا لسيدى سالهل الةسالةرى رضالى هللا عماله   يقال   وفى هذا المق م يحبى الس 

له اسالحق بالن نحمالد   وبال ن مالن نبمال ا الالدمي  فالى مشالأةه فخالرج مالن جميالع مال  بال ن لاله نالم ةال   
وصح  سهم رحمه هللا   فق   يوم  حسالة ذه سالهل رضالى هللا عماله م يال  نبال  محمالد   ان مفسالى 

لقو  والقوام   فق   له نسة ذه م خذ ذلك الحجالر هذه الةةرك الضجي  والصراخ من خوب فو  ا
وسل ربك نن يصيره لك طع م  ةأكله   فق   له م ومن ام مى فى ذلك حةى نفع له ؟ فق   االمال م 

 سهل م ام مك ابراهيم عليه السمم حيث ق   م 
   ر  نرمى بيف ةحيى الموةى ق   نو لم ةؤمن ق   بم ولكن ليطمئن قلبى ( . 

ةطمئن اال برؤية العين حن من جبلةه  الشك   فق   سيدم  ابراهيم علياله السالمم م  ف لمفس ال  
نرمالالى بيالالف ةطمالالئن مفسالالى   فالال مى مالالؤمن بالالذلك   والالالمفس ال ةطمالالئن اال برؤيالالة العالالين . وبالالذلك 
احولي ا يوهر هللا لهم الكرام   ةأديبً  لمفوسهم وةهذيب  له  و ي دة لهالم   نمال  معجال ا  االمبيال ا 

فالالى الالالدعوى الالالى هللا والالالدالة عليالاله واالقالالرار بوحداميةالاله بهالال   يعطيهالال  لهالالم   لمحةجالال ج فالال ن هللا
 سبح مه . 

العلالالوم مالال  مالالن والالالدليل علالالى وقالالع العلالالوم اللدميالالة لألوليالال ا نن بعالالض احميالالين مالالمهم آةالال هم هللا   
علموا به جه بذة علم ا الشرع فى ن م مهم   بم  وقع بين سيدى علالى الخالوال   وهالو نمالى ( 
وبالالين سالاليدى عبالالد الوهالال   الشالالعرامى   وهالالو عالال لم وقةالاله ( ومالالن يطلالالع علالالى بةالال   درر الخالالوال 
علالالى فةالال وى الخالالوال يالالرى مالال  يالالدهش االلبالال     وال حالالرج علالالى فضالالل هللا ةعالال لى   وبالالذلك بالال ن 
شالاليخم  احكيالالر سالاليدى الحالال  محمالالد نبالالو خليالالل نميالال  وةصالال غر العلمالال ا فالالى سالال حةه حالالين لمسالالوا 

ن فضالل ببيالالر ولقالد ندربالال  بحمالد هللا رجالال اًل ممالن ربالال هم فمال  وجالالد  بأمفسالهم مال  حبالال ه هللا باله مالال
موراا لهم فى هالذا ال مال ن ال فالى علمهالم وال فالى عملهالم وال فالى الفةوحال   الرب ميالة الةالى ةعلممال  

 ممه  الشىا الكنير والةى مقلم  وممقل ممه للس دة القراا م  ي دادون به يقيم  . 
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ب ن من علم ا اح هر احف ضل سيدى الشاليخ نبال  خليالل ويصف المرحوم عبد الب رى الشرق وى و 
 وقد ع شره طويم وامةفع من علمه اللدمى م 
 امم  الشيخ ب لسم ا مق مال  

 يحس  المرا نفقه  ممةه ه     
 فيراه  محدودة بحالالالدود 

 لو نة ه  لم  رآه  وة هالال     
 ورنى فوقه السم ا بم  ب م  

 وب م  له حدود سواهالال     
 ر الشيخ فى علو المق م من ي

 وجم  وهيبة يلق هالالال     
 لم ير الع رب الولى ولكن 

 برة الع لم العويم رآهالال     
فالال مور رعالال ك هللا بيالالف مفالالذ الشالاليخ احمالالى بروحالاله ومالالوره وعلمالاله الالالى رجالالل ف ضالالل مالالن العلمالال ا 
ى المةخصصين فى علوم الشرع حةالى شالبه الشاليخ ب لسالم ا مق مال    وحقال  لقالد سالم  الشاليخ حةال

 ب ن السم ا وصف  حةى ب ن الضي ا . 
 
فالى شالرخ الشالب   وبمال  لى وامى نقر  لألفه م م  يقع فى القلو  من اله م هللا بواقعة وقع    

نةصدر حلقة علم فى مسجد قريةم  بأمر من شيخى رحمه هللا وب ن الدرس يومئذ فى خص ئل 
لشريفة نن الغم مة ب مال  ةولاله موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وقل  ان من خص ئصه ا

فةقيه من حرارة الشمس اكرام  من هللا ةع لى   وب ن يجلس فى الحلقة ضيف لى من نهل العلم 
ف عةرضمى عممية وفى شالىا مالن الحالدة وقال   م ليسال  هالذه خصوصالية للمبالى صاللى هللا علياله 

دليل علالالى وسالاللم واممالال  هالالى ع مالالة فالالى سالال ئر المرسالاللين   فأجبةالاله فالالى هالالدوا اذا بالال ن لالالديك الالال
العمومية فه   الدليل ومحن مسلم لك فسالب    واذا بهال مس لطيالف فالى قلبالى م قالل لاله اذا بال ن 
ةوليل الغم مة ع م  للمرسلين فلم ذا حبى هللا عن سيدم  موسالى علياله السالمم وهالو مالن الكبال ر 

ى الالى نولى الع م فق   ةع لى   فسقى لهم  نم ةولى الى الول ( فلو ب ن مولم ب لغم مة م  ةالول
 الول   وسرمى هذه الخ طر الرحم مى بل 
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السرور وقد ج امى ببربةة صلى هللا عليه وسلم ولكمالى بةمةاله حةالى صالليم  وخرجمال  فألقيال  باله 
لضيفى سرا وصال رحةه بأماله مالن الهال م هللا   وراعيال  نماله فالى ضالي فةى فلالم نشالأ نن نحرجاله بالين 

 الم س   ولكمى نفهم  الم س بعد ذلك م  ب ن . 
ك وقالع لالى ونمال  فالى الحالرم المبالوى الشالريف نمالى بمال  نةكلالم مالع بعالض القالوم فالى موضالالوع وبالذل 

الةوسالالل بالاله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فقلالال  لالالبعض السالال معين م مالالن الالالذى يالالمعم عليمالال  قالال لوا ربمالال  
سالالبح مه   قلالال  هالالل يالالمعم نحالالد معالاله سالالبح مه قالال لوا م ال ح شالال  وبالالم   قلالال  لهالالم فلمالال ذا يقالالو  هللا 

 يد ابن ح رنة رضى هللا عمه م   واذ ةقالو  للالذى نمعالم هللا علياله ونمعمال  ةع لى فى قصة سيدم  
عليه نمسك عليك  وجك واةق هللا ( فسبةوا   فقل  لهم   ال يةم فى امعال م هللا وامعال م رسالو  هللا 
حن امع م هللا هو امع م المسب  الذى نق مه هللا ةع لى بحبمةه وهو فى معالرض احسالب     فال هلل 

قض ا وقدرا والرسالو  صاللى هللا علياله وساللم نمعالم سالبب  ةمفيالذا للقضال ا   فأساللم  يالد ةع لى نمعم 
علالالى يالالده واعةالالق مالالن الالالرا علالالى يالالده وةالال وج مالالن السالاليدة  يمالال  القرشالالية علالالى يالالده صالاللوا  هللا 
وسممه عليه   وبل ذلالك بمشاليئة هللا ةعال لى   ف لةوسالل باله صاللى هللا علياله وساللم هالو اسالةدرار 

   مخ طبال  لاله   ومال  نرساللم ك اال رحمالة للعال لمين ( فهالو صاللى هللا علياله رحمة هللا ةع لى وقد قال
وسلم الرحمة المهداة   وةكلم  طويم ب له م من هللا ةعال لى فالى هالذا المقال م حةالى قال   قال ئلهم   

 عجي  (   والحمد هلل الذى هدام  لهذا وم  بم  لهمدةى لو ال نن هدام  هللا . 
ب لقي س الى السلف الص لم يلهمم  هللا ةعال لى فالى قلوبمال  مال  ال واذا بم  ومحن ال مس وى شيئ    

عهد لم  به فكيف بهؤالا السلف الذين نخلصوا ديمهم هلل   وطرحوا الدمي  و يمةه  عن قلوبهم   
وع شوا لرخرة الةى خلقوا له  ونل مهم هللا بلمة الةقوى فك موا نحق بهال  ونهلهال    ورحالم هللا مالن 

 ق   م 
 الهم  فسلم  واذا لم ةر 

 حم س رنوه ب حبص ر      
اللهالالم اجمالالع قلوبمالال  علالالى محبةالالك   واجعلمالال  بفضالاللك مالالن نهالالل صالالفوةك   واكةالال  لمالال  مالالع عبالال دك 
 الص لحين ع ةك الةى قل  فيه    وهلل الع ة ولرسوله وللمؤممين ولكن المم فقين ال يعلمون ( . 
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 احر اا مقدرة
 
واحرض يبس  الر ا لمن يش ا ويقدر امه ببل شالىا علاليم ق   ةع لى م   له مق ليد السموا   

 ر معك حيث ةكون ( . و ( ان سر  الى نقصى االرض نو ندم ه  ف لمقد
ج ا  ةلك العب رة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى عبد السمم الحلوامى طيال  هللا نالراه الالى   

مال  ةالرى عبال رة ةسالةمد الالى الساليد ج سال لم جمعالة وهالى بالمرحوم ةلميذه الص لم المب رك الصديق 
بة   هللا الكريم فى عمج مسألة مالن مسال ئل المجةمالع اله مالة وهالى مسالألة الالر ا وقالد صال ر  
شغل الم س الش غل حةى طغ  نو ب د  ةطغى على م  عالداه  مالن المسال ئل حةالى بال مهم خلقالوا 

 له  ولم يبلفوا شيئ  غيره  . 
الر ا وةأمى فى قمةهال  اآليالة الشالريفة   ومال  وبة   هللا الكريم ملىا ب آلي   الةى ةكلم  عن  

من دابة فى احرض اال على هللا ر قه  ويعلم مسةقره  ومسةودعه  وبل فى بة   مبالين ( وهالى 
وحده  ب فية ش فية فى ةسبين ن ئرة مفوس البشر من جهة نر اقهم لو ب موا يفقهون   غير ان 

فلالم ةالر الحقيقالة   حجبال  نكنالر البصال ئر الحرل على الدمي  و يمةه  وفةمةه  والوقوب عمد حالده
   به    ف مه  ال ةعمى احبص ر ولكن ةعمى القلو  الةى فى الصدور ( . الةى وعوةه

 
وقضية الر ا وان بد  فى و هره  امه  قضية دميوية فى حي ة المؤمن اال امه  فى الواقالع هالى 

يمالاله وُدميالال ه   فهالالى ال مالالة مالالن لالالوا م مع شالاله وخ دمالالة فالالى طريالال ق معالال ده . والموفالالق مالالن قضالالية دن
المؤممين هو الذى يبس  عيشه من حم  فى اطمئم ن بموعد ربه فالى ةقالدير ر قاله وال ةصالرفه 
دمي  الم   عن اخراه فيغفل فى طل  الر ا عن الرا ا فيخسر اخراه ويمدم يوم القي مة حيث ال 

 يمفع المدم . 
مده قبل نن يخلقوا فيقو  ةعال لى   ومن عجي  رحمة هللا بعب ده نن يقسم لهم نر اقهم مقدرة ع  

وفى السم ا ر قكم وم  ةوعدون * فور  السم ا واالرض امه لحق منل مال  نمبالم ةمطقالون ( نالم 
 يبين لهم نن فى االر اا فةمة يج  عليهم ان يحذروه  ونن ةكون لهم عم ية نكبر بأمر 
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الص لح   خيالر عمالد ربالك نوابال   اآلخرة فيقو  ةع لى   الم   والبمون  يمة الحي ة الدمي  والب قي  
وخير نمم (   ف يمة نهل الغفلة فى الدمي  ب لم   والبمين و يمة نهل الةقالوى ب حعمال   الصال لحة 

 واليقين . 
وامور بيف ضر  لم  االمن   بمن ب موا قبلم    فق   منم لبمى اسالرائيل   بلالو مالن طيبال   مال    

ن يحلالل علياله غضالبى فقالد هالوى ( والطيبال   مال  ر قم كم وال ةطغوا فيه فيحالل علاليبم غضالبى ومال
 ب م  حمال   وعمد الس دة الصوفية الطي  من الر ا م  يبون على مش هدة الرا ا سبح مه . 

وقوله ةع لى م   وال ةطغوا فيه ( نى بةج و  الحم  الى الحرام وعدم شالبر هللا وممالع حالق هللا   
صالالوفية ال ةالالأكلوا ممالاله علالالى الغفلالالة عالالن رببالالم فالالى االمالالوا  وامف قهالال  فالالى مع صالالية وعمالالد السالال دة ال

 والمسي ن . 
ويقو  ساليدم  عبالد هللا بالن عبال س رضالى هللا عمهمال  م اخةلالف المال س فالى بالل شالىا   اال فالى   

الالالر ا واالجالالل   اجمعالالوا علالالى نمالاله ال را ا اال هللا و ال مميالال  اال هللا . ويقالالو  العالال رفون م اذا 
ف سالةوى عمالده الالر ا واحجالل   فعلالم يقيمال   اماله ال بالد  شهد العبد هذا بيقين ايم مه اطمأن قلبه

من ر ا وال بد من نجل   فلم يبن علياله اال مراعال ة حبالم هللا   وشالهد مالن شاله دةه ان خلقال  ال 
يقدر ان ي يد فالى عمالره سال عة وال يالمقل مماله سال عة وبالذلك مال  بال ن مالن ر قاله ال يعطالى الحالد 

 سواه وال يسةطيع نحد نن يحو  بيمه وبيمه . 
والم   فى ذاةه خير   ويأةى الشر من قبلاله اذا افةالةن المالؤمن باله ف مفقاله فالى شالهواةه وغفالل   

ب المغم س فى الشهوا  عن آخرةه   نم  اذا اسةعمله المؤمن فى مرض ة رباله وبال ن بسالبه مالن 
حم  ف مه وسيلة من وس ئل السع دة فى الدمي  واآلخرة   ولهالذا قال   صاللوا  هللا وسالممه علياله 

لم   الص لم للمرا الص لم ( بم  روى نحمد والطبرامى فى الكبير واحوس  بسمد صالحيم   معم ا
م وق   ةع لى م   بة  عليبم اذا حضر نحدبم المو  ان ةرك خيرا الوصية للوالالدين واحقالربين ( 
فعبر عن الم   ب لخير بمال  قال   ةعال لى علالى لسال ن ساليدم  مالوخ علياله السالمم   ويمالددبم بالأموا  

 جعل لكم جم   ويجعل لكم مه را ( . وبمين وي
 ويقو  سيدى االم م عبد الوه   الشعرامى رضى هللا عمه فى بة    
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الممم السمية نن سيدى االم م نبال  الحسالن الشال ذلى رضالى هللا عماله بال ن يقالو  الصالح به م بلالوا 
ن النيال     من نطي  الطع م   واشربوا من الذ الشرا    وم موا على نوطأ الفالراش   والبسالوا الالي

ف ن احدبم اذا فعل ذلك وق     الحمد هلل ( يسةجي  بل عضو فيه للشبر   بخالمب مال  اذا نكالل 
الشالالعير بالال لملم ولالالبس العبالال اة   ومالال م علالالى احرض   وشالالر  المالال ا المالال لم السالال خن   وقالال     
الحمد هلل ( ف مه يقو  ذلالك وعمالده اشالمئ ا  وبعالض سالخ  علالى المقالدور   ولالو نماله موالر بعالين 

صيرة لوجد االشمئ ا  والسخ  الالذى عمالده يالرجم فالى االنالم علالى مالن ةمةالع فالى الالدمي  بيقالين   ب
ف ن المةمةع ب لدمي  فعل م  نب حه الحق سبح مه وةع لى   ومن ب ن عمده اشمئ ا  وسالخ  علالى 

 مقدور هللا فقد فعل م  حرمه هللا ةع لى . 
المعمالة رباله الالذى امعالم بهال  علياله    ومن ذلك معلالم نن مال  يطلال  مالن المالؤمن الغمالى اال ةمساليه 

 ولذلك يقو  سيدى االم م الشعرامى رضى هللا . 
 

ذلالك و ومم  امعم هللا ةب رك وةع لى به على عدم اشةغ لى ب لمعمة عالن المالمعم سالبح مه وةعال لى   
من نكبر معم هللا ع  وجالل   فقالل مالن ال ةشالغله المعمالة عالن المالمعم   ويسالةطرد رضالى هللا عماله 

لمعالالين لالالى علالالى ذلالالك شالالهودى عالالدم ملكالالى لمالال  خالالولمى هللا ةعالال لى فيالاله مالالن االطعمالالة قالال ئم م وا
 والممبس امم  ام  عبد آكل من م   سيدى واسبن فى داره . 

ويقو  سيدى االم م عبالد القال در الجيممالى رضالى هللا عماله م احالذر ان ةشالةغل بمال  نعطال ك هللا   
بمال  ساللبك ذلالك المال   وافقالرك وغيالرك من الم   عن ط عةه فيحجبك بذلك عمه دميال  واخالرى   ور 

عقوبة لك   واعلم امك ان اشالةغل  بط عالة هللا عالن ذلالك المال    فهالو موهبالة مالن هللا ةعال لى لالك 
وليس هو من الم   المذموم   فيبون الم   خ دمك وامال   خال دم المالولى جالل وعالم فةعاليش فالى 

 الدمي  مدلم وفى اآلخرة مبرم  . 
 ى هللا عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م ويقو  سيدى وشيخى على عقل رض 

 غير ح  االله والصدقال     بل شىا ي و  عمد المم    
 مةه ص لح  قبيل الوفالالال ة   ف ذا م  لم يبن غير م  قالد 
 ةؤمس القبر ةربة الص لح     ةةرك الم   للوريث ولكالن 
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جالال ا فالالى وصالالية سالاليدى علالالى  والرضالال  بالال لر ا المقسالالوم مالالن آدا  السالال دة الصالالوفية   ولالالذلك
 الخوال رضى هللا عمه م 

شره عيمك فةةممى م  ليس لك نن يبون لك   ف مه ال يخلالو امال  ان يبالون قسالمة هللا اي ك ان ة  
لك نو لم يقسمه   ف ن ب ن قسمة لك فهو ص ئر اليك ال مح لة ام  مشيك الياله نو بمجيئاله هالو 

لك فم يمبمك الوصو  اليه بحيلة من الحيالل   اليك من غير مشى   ونم  ان لم يبن قسمه هللا 
ف شةغل عن ذلالك ب حسال ن االد  فيمال  نمال  بصالدده مالن ط عالة مالوالك فالى وقةالك الح ضالر   فقالد 
مصالالحةك وعليالالك ببالالذ  طوقالالك وجهالالدك فالالى ط عةالاله معةالالذرا مفةقالالرا خ شالالع  مطرقالال  غيالالر مالال ور الالالى 

ه شالاليئ  المهالال  مالالن عالالوض مالالن دميالال  نو نخالالرى   ف مالالك عبالالد   والعبالالد ال يسالالةحق علالالى خدمالالة سالاليد
 حقوا السيد . 

وحين يالدعو السال دة الصالوفية الالى ال هالد فالى الالدمي  يوالن المال س خطالأ امهالم يالدعون الالى الفقالر  
وعالالدم امالالةمك المالال     وهالالو والالن خطالالأ ولالاليس مالالن الصالالوا  فالالى شالالىا   فالال ن السالال دة الصالالوفية 

ل هالد نن ةةربهال  يقولون بصريم العب رة م ليس ال هد ان ةةرك الدمي  من يدك وهى فالى قلبالك بالل ا
من قلبك وهى فى يدك . ومن ذلك ةدرك امه قد يبالون الغمالى  اهالدا بخالروج الالدمي  مالن قلباله وقالد 

 يبون الفقير غير  اهد ال سةشرافه الى الدمي  وةعلق قلبه به  . 
ولذلك يقو  سيدى االم م الشعرامى رضى هللا عمه م اذا ةموف القل  مالن الشالرب ا واالمالداد مالن 

والولد واللالذا  والشالهوا  والواليال   والري سال   ولالم يبالق فالى القلال  ارادة وال نمميالة  احهل والم  
فحيمئذ ال يضالر القلال  ممحوالة احسالب   مالن المال   والولالد واحهالل واالصالح   الن القلال  حيمئالذ 
ص ر ب الم ا الممبسر الذى ال يمسك م  يمبث فيه الماله قالد امبسالر بفعالل هللا عال  وجالل   فكلمال  

ارادة بشىا غير هللا ةع لى بسالره  فعالل هللا فلالم يةربهال  ةصالل الالى القلال  بالل ةكالون اجةمع  فيه 
خ رجة وهللا ةع لى ال يغ ر من شىا يبون خال رج القلال  بالل يعطياله للعبالد علالى وجاله الكرامالة لاله 
بين عب ده فيطعم ممه الورادين والق طمين وال حس   عليه فالى اآلخالرة ان شال ا هللا ةعال لى   قال   

فى منل ذلك   هذا عط ؤم  ف ممن نو نمسك بغير حس   ( ف فهم ذلك واعمل علالى هللا ع  وجل 
 الةخلق به . 
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نم ان الس دة الصوفية يرون ان هللا ةع لى يغمى عب ده ب لم   ويغماليهم بالذلك ب لحال     وعمالدهم 
ان الغمى الحقيقى هو غمى الح   ومن نقوالهم فى ذلك م اغمال ا هللا ةعال لى لعبال ده علالى قسالمين 
  مالالمهم مالالن يغمالاليهم بةمميالالة نمالالوالهم   ومالالمهم مالالن يغمالاليهم بةصالالفية نحالالوالهم وهالالذا هالالو الغمالالى 

 الحقيقى . 
وهالالم يقولالالون نيضالال  ان صالال ح  الحالال   يجالالود علالالى صالال ح  المالال   وصالال ح  المالال   عيالال   علالالى  

ص ح  الح     وص ح  الم   يشفق وص ح  الح   يمفق وةخلق مع الخلق ب لهمة   والخلالق 
   الح   ممهم الى معمة ص ح  الم   . نحوج الى همة ص ح

 وعمد ةفسيره السمه ةع لى   المع  ( يقو  سيدى االم م القشيرى رضى هللا عمه م   
اعالال ا ه ةعالال لى للعبالالد يبالالون فالالى الالالدمي  واالخالالرة   فأمالال  فالالى الالالديم  فيبالالون ب لمالال   والحالال     ف لمالال   

االسالةغم ا عالن االمنال   واالشالب     لةجميل الوواهر   والح   لة يين السرائر  والم   يحصل باله 
والح   يحصل به  افةق ر الى مالن لالم يال   ويال ا    فال الع ا  ب لمال   فيمال  بالين الخلالق   واالعال ا  

 ب لح   على ب   الحق . 
 ويضيف رضى هللا عمه ق ئم فى روعة م 

ة واعلالالالم ان هللا سالالالبح مه يعالالال  ال اهالالالدين بعالالال وب مفوسالالالهم عالالالن الالالالدمي    ويعالالال  الع بالالالدين بسالالالمم
مفوسالالهم عالالن الرغ ئالال  والممالالى   ويعالال  نصالالح   العبالال دا  بسالالممةهم عالالن اةبالال ع الهالالوى   ويعالال  
المريالالدين ب هالال دةهم فالالى صالالحبة الالالورى وامقطالال عهم الالالى بالال   المالالولى   ويعالال  العالال رفين بةالالأهيلهم 
لمق م   المجوى   ويع  المحبين ب لكشالف واللقال    والفمال  عالن بالل مال  هالو غيالر وسالوى   ويعال  

 د جم  من له البق  والبه  . الموحدين بشهو 
ومالالن طرائالالف السالال دة الصالالوفية قالالولهم م ان هللا ةعالال لى خالالل االغميالال ا بوجالالود االر اا وخالالل  

الفقراا بشهود الر اا   وقد حبو ان رجم ق   لح ةم االصم م من نين ةأكل   فق   م من خ ائمه 
حرض لاله لكال ن يلقالى علالى   فق   الرجل م يلقى عليك الر ا من السم ا ؟ فق   م لو لالم ةكالن ا
 الخب  من السم ا   فق   الرجل م امةم ةقولون الكمم   فق   م امه لم 
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يم   من السم ا اال الكمم   فق   م ام  ال نقوى على مج دلةك   فق   الن الب طل ال يقوى علالى 
 الحق . 

 اقهم وفى ةدبير بل ويةمي  الس دة الصوفية بقوة النقة فى هللا وحسن الةوبل عليه ةع لى فى نر 
نمورهم حن المقدور معهم حيث ب موا بم  ق   سيدى الشيخ عبد السمم عف  هللا عماله   ويقالو  
سيدى بشر الح فى امه رنى نمير المؤممين االم م على ابن ابى ط ل  برم هللا وجهه فالى مم ماله 

الفقالالراا طلبالال  فقالال   لالاله م عومالالى يالال  نميالالر المالالؤممين فقالال   لالاله م مالال  نحسالالن عطالالف االغميالال ا علالالى 
للنوا    واحسن ممه ةيه الفقراا على االغمي ا نقالة بال هلل قال   ساليدى بشالر فقلال  لاله م  دمالى يال  

 نمير المؤممين فق   له م 
 وعن قري  ةصير مية   قد بم  مية  فصر  حي  

 ف بن بدار البق ا بيةالال    ع  بدار الفم ا بيالال  
م  فى بطن نمك مدبرا   بفةم الب ا المشددة ( وم  نحلى م  يقو  الس دة الصوفية م بن بم  ب 

غيالالر مالالدبر   ببسالالر البالال ا المشالالدد ( مر وقالال  مالالن حيالالث ال ةحةسالال    وهالالم يقولالالون م ان القلالالو  
ب م  مفةرقة فى الدمي  فقبضه  هللا ةع لى عمه  بقوله   قل مة ع الدمي   قليل واآلخرة خيالر لمالن 

 سبح مه عمه  بقوله   وهللا خير ونبقى ( .اةقى ( فلم  ةعلق  القلو  ب آلخرة قطعه  هللا 
 

 ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضى هللا عمه فى بة   الةموير م 
لل اهالالد فالالى الالالدمي  عممةالال ن   عممالالة فالالى فقالالده  وعممالالة فالالى وجودهالال    ف لعممالالة فالالى وجودهالال   

بر لمعمالالة الوجالالدان االينالال ر ممهالال    والعممالالة الةالالى فالالى فقالالده  وجالالود الراحالالة  ممهالال    ف الينالال ر شالال
ووجود الراحة ممه  شبر لمعمة الفقدان . ويقو  رضى هللا عمه نيض  م يمبغى لك نيه  العبالد اال 
ةأسى على فقد شىا ونال ةربن الى وجود شىا   ف ن من وجد شيئ  فربن اليه   نو فقالد شاليئ  

  ويضيف رضى فح ن عليه   فقد ننب  عبوديةه لذلك الشىا الذى نفرحه وجوده ونح مه فقده 
هللا عمه ق ئم م ليقل م  ةفرخ به يقل م  ةح ن عليه . وج ا فى حبمه م عم يةه فيالك ال لشالىا 
ممك   واين بم  حين واجهةك عم يةه وق بلةك رع يةاله   لالم يبالن فالى ن لاله اخالمل نعمال     وال 

 وجود نحوا    بل لم يبن هم ك اال محض االفض   وعويم الموا  . 
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ة م ربمال  اسالةحي  العال رب ع الهمة عن الخلق الى الخ لق يقالو  السال دة الصالوفيوفى الةعفف ورف
ه الى مواله   نى اسةم د الى عمله بح له بمال  قال   ساليدم  ابالراهيم علياله السالمم م ان يرفع ح جة

علمه بحال لى يغمالى عالن سالؤالى   ويبالون ذلالك الحيال ا مالن العال رفين فالى بعالض االحيال ن ولكالمهم 
خر اوه را للعبودية وامةن ال للربوبية ( فكيالف ال يسالةحى ان يرفعهال  الالى يسألون هللا فى احي ن ا

 خليقةه . 
 ومن شعر سيدى ابن عط ا هللا فى ذلك قوله رضى هللا عمه م  

 ةأبى الدم ي  عفة وةورفالالال   هللا يعلم اممى ذو همالالالالالالالة 
 ونريهمو ع  الملوك ونشرفال   لم ال نصون عن الورى ديب جةالى 

 وجميعهم ال يسةطيع ةصرفال   امى الفقير اليهمالالالالو  ننريهموا
  هذا لعمرى ان فعل  هو الجف   نم بيف نسأ  ر قه من حقالالاله 

 عج  اق م بح مليه على شفال  شبوى الضعيف الى ضعيف منله 
 ف سةر ا هللا الالذى احسالال مه       عم البالرية ممالة وةلطالفالن  

 عد عن نبوابه مةحرفالال  ال ة والجأ اليه ةجده فيم  ةرةجالالالى 
 

  فالالم بالالد مالالن السالالعى فالالى ةحصالاليل صالاللى هللا عليالاله وسالاللم وبسالال  االر اا مالالن سالالمة رسالالو  هللا 
المع يش   ف مشوا فى مم كبه  وبلوا من ر قه ( و خير م  نكل المرا من مالن بسال  يالده   وقالد 

لمرسالاللون ورعالالى الغالالمم وبالالذلك بسالال  سالال دةم  المبيالال ا وا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ةالال جر رسالالو  هللا 
 نر اقهم بجهودهم   ويقو  المرحوم شوقى نمير الشعراا فى ذلك م 

 الخب  ال يعطى ولكن يبس    من نحسن االمن   فيم  نحس  
 وب ن عيسى فى الصب  مج را   موسى الكليم اسةؤجر اسةئج را 

 
وهالالم صالالفوة هالالذه االمالالة يضالالربون فالالى االرض  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم وبالال ن نصالالح   رسالالو  هللا 

ةجالال رة   بمالال  بالال موا ي رعالالون   وامفقالالوا احمالالوا  الط ئلالالة علالالى الالالدعوة االسالالممية ولالالم يقفالالوا فالالى لل
امف قهم عمد حالد ال بال ة المفروضالة بالل ةج و وهال  فقالدموا المفسالهم خيالر وبالرا   ومال  يال ا  سالخ ا 
 سيدم  عنم ن بن عف ن مضر  االمن   الى اليوم رضى هللا عمه وعن سلفم  الص لم اجمعين 
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سال دة الصالوفيه العال ملين مالن مشالط  ةج رةالة وربحال  نرب حال  ط ئلالة وب مال  عومال  للفقالراا ومن ال
والمحة جين   واذا مور  فى مفقة سيدى عبد هللا بن المب رك بهرك م  قدم  يداه فى سبيل هللا 

 ع  جل حةى ق   الق ئل م 
 فقد س ر ممه  موره  وجم له    اذا س ر عبد هللا عن مرو ليلة 

 فهم نمجم فيه  ونم  مهال رك    ر فى بل بلالدة خياذا ذبر اال
 

وعمدم  يدعو الس دة الصوفية الالى اسالق ه الةالدبير فال مهم ال يقصالدون بالذلك ةالرك االسالب   واممال  
ه وبين ميقصدون به حصو  الراحة المفسية الةى ةمبن المؤمن من ةرك الشواغل الةى ةحو  بي

ةالالدبير هللا ةعالال لى ويطالالرا نسالالب   الالالر ا  السالالعى آلخرةالاله م فيعالاليش بهالالذه الراحالالة مطمئمالال  الالالى
المشروعة موافق  لمراد هللا ةع لى ومخ لف  لحووو مفسه   ف ذا اةسع ر قه رد الفضل فالى سالعةه 
الى فضل هللا   واسةعمله فى حقوا هللا ولم يسةعمله فى حووو مفسه   واذا ضال ا ر قاله فيالرد 

 االمر الى ةقدير هللا لحبمة يعلمه  سبح مه وةع لى . 
 

وه  هو ذا سيدى ابن عط ا هللا الذى ةكلم بنيالرا فالى اسالق ه الةالدبير يقالو  فالى صالراحة ال خفال ا 
فيه  م فم بد لك من االسب   وجودا وال بد من الغيبة عمهال  شالهودا   فأنبةهال  مالن حيالث ننبةهال  

ه . وقالالد بالال ن نميالالر المالالؤممين عمالالر بالالن الخطالال   ةالاله وال ةسالالةمد اليهالال  لعلمالالك بأح ديةالالةعالال لى بحبم
هللا عمه يقو  م ال يقعد نحدبم عن طل  الر ا وهو يقو  م اللهم ار قمى   وقالد علالم ان  رضى

السم ا ال ةمطر ذهب  وال فضة   بم  نمه ب ن يقو  م بم  نرى الش   فيعجبمى مموره ف ذا قيل 
لى ال حرفة له سق  من عيمى . وب ن سيدى ابالراهيم بالن ادهالم رضالى هللا عماله يعمالل نجيالرا فالى 

وفى الحص د ويأكالل بعالرا جبيماله   وبال ن يقالو  م عليالك بعمالل االبطال     الكسال  مالن  البس ةين
الحم  والمفقة علالى العيال   . وبال ن ببال ر فقهال ا االمالة يةال جرون ويبسالبون حالمال مالن ةجال رةهم 
بم  فعل االم م نبو حميفة وم لك رضى هللا عمهم    وب ن لهم عم ية لمو هرهم صي مة لمراكال هم 

الم س عن ةعليمهم نجرا وب ن نجرهم علالى هللا   وقالد قال لوا الم ممال  م لالك رضالى  االجةم عية بين
 هللا عمه م امك ةعيش عيشة امراا وال ةعيش عيشة العلم ا م 



 238 

 ف حة  عليهم بقوله ةع لى م   قل من حرم  يمة هللا الةى نخرج لعب ده والطيب   من الر ا ( . 
قد ب ن ذلك لضالرورة حالين قلال  نمالوالهم وعومال  واذا ب ن بعض س دةم  الصح بة قد ةقشف ف  

نحوالهم وهللا ةع لى يقو    ليمفق ذو سعة من سعةه ومن قدر عليه ر قه فليمفق ممال  آةال ه هللا 
ال يبلالالف هللا مفسالال  اال مالال  آة هالال  سالاليجعل هللا مالالن بعالالد عسالالر يسالالرا ( وفالالى اآليالالة ةطييالال  لمفالالوس 

را ( . وقالد موالر  مالرة الالى موافالذ غرفةالى المعسرين بقوله ةع لى   سيجعل هللا من بعد عسالر يسال
والسة ئر محيطة به  ونخذ  نلوم مفسى علالى ةربيال  ةلالك السالة ئر ومال  فيهال  مالن اسالراب   فال ذا 

 بخ طر يمقدخ فى قلبى ق ئم   لةرببوه  و يمة ( اش رة الى نن السة ئر  يمة مب حة شرع  . 
يلالين ساليدى نبالى نيالو  االمصال رى وفى هذه المم سالبة اذبالر واقعالة طريفالة بالين الصال حبين الجل  

نيو  الى  طعال م نب  وسيدى عبد هللا بن عمر رضى هللا عمهم    فقد دع  سيدم  عبد هللا سيدم  
فلم  دخل الدار رنى سالة ئر علالى المم فالذ   ولالم يبالن للسال دة الصالح بة عهالد السالة ئر اال بسالة ئر 

؟ نكعبالة فالى بيةالك ؟ نةةخالذ شاليئ  الكعبة المشرفة   فق   سيدى نبو نيو  م م  هذا ي  ابن عمالر 
؟ فق   سيدى ابن عمر م شىا  غلبم  علياله صلى هللا عليه وسلم لم يبن على عهد رسو  هللا 

المس ا   فق   سيدى نيو  م نقو  لك لم يبن على عهد رسالو  هللا وةقالو  غلبمال  علياله المسال ا 
 وهللا ال طعم  لك طع م  . 

بة مالن ورعهالم علالى ةالرك المبال خ خالوب الوقالوع فالى ف مور رع ك هللا بيالف حالرل السال دة الصالح 
 المشبوه   فم نقل من نن مةرك المشبوه خوب الوقوع فى الحرام . 

اللهم ار قم  حالمال طيبال  ةرضال ه   ووفقمال  فالى حسالن اسالةعم له حةالى ةالرى عليمال  ننالر معمةالك مالن 
الرض  يمالة السةر والشبر وصمخ الح   والمال   ف مالك قلال  وقولالك الحالق   امال  جعلمال  مال  علالى ا

 له  لمبولهم نيهم نحسن عمم ( .   
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 حسبم  هللا
 

  وقل هللا   وال ةسأ  عن نحد   وق   ج ا الحق و هق الب طل ان الب طل ب ن  هوق    فال هلل لالك 
 مهم  ب ن احمر ( . 

ج ا  ةلك الكلم   المشرقة فى رس لة بعث به  سيدى وشيخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى   
  وهى ةكشف السيد ج س لم جمعه المرحوم ريحه   لةلميذه الص لم المب رك الصديق مور هللا ض

لم  عن القط  الذى يدور عليه الةصوب بلاله   ف ماله يالدور علالى الغمالى بال هلل   واالسالةغم ا عالن 
 سواه   حمه سبح مه وةع لى هو احو  واآلخر والو هر والب طن وهو ببل شىا عليم . 

سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم هالالو مه يالالة الشالالوه فالالى الةربيالالة اليالاله همالال  وذلالالك الةوجيالاله الالالذى يوج
الصوفية   وهو يرفعم  به الى مق م الخوال وهم الواصلون الالى هللا ةعال لى   ولاليس بيمالك وبالين 
ربك مس فة ةقطعه  للوصو  اليه   وامم  هو جهال د مفسالك حةالى يال و  الحجال   بيمهال  وبالين هللا 

اليه  من بل حبيال    بمال  ةالرى بيالده وحالده العطال ا والممالع  فةراه نقر  اليه  من بل قري  ونح 
 والضرر والمفع   وليس بمنله شىا وهو السميع البصير . 

 ولذلك يقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى   رضى هللا عمه فى مم ج ةه م 
  الهى   هذا ذلى و هر بين يديك   وهذا ح لى ال يخفالى عليالك    ممالك نطلال  الوصالو  اليالك   

 ك اسةد  عليك   ف هدمى بمورك اليك   ونقممى بصدا العبودية بين يديك   وب
  الهى   اعمى بةدبيرك عن ةدبيرى   وب خةي رك عن اخةي رى   ونوقفمالى علالى مراكال  اضالطرارى 

   
الهى   بك نسةمصر ف مصرمى   وعليك نةوبل فم ةكلمى   واي ك نسأ  فم ةخيبمى   وفى فضلك 

 ولجم بك نمةس  فم ةبعدمى   وبب بك نقف فم ةطردمى . نرغ  فم ةحرممى   
  نم  الذى نشرق  احموار فى قلو  نولي ئك حةى عرفوك ووحدوك   ونمال  الالذى ن لال  احغيال ر 

 من قلو  نحب بك حةى لم يحبوا سواك   ولم 
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 م  يلجأوا الى غيرك   نم  المؤمس لهم حيث نوحشةهم العوالم   وام  الذى هديةهم حةى اسالةب
 لهم المع لم . 

م ذا وجد من فقدك ؟ وم  الذى فقد من وجالدك ؟ لقالد خسالر مالن بغالى عمالك مةحالوال   وقالد خال   
دومك بدال   بيف يرجى سواك ونم  م  قطع  االحس ن   نم بيف يطلال  غيالرك ونمال  رضى من 

 م  بدل  ع دة االمةم ن . 
 ويمصحم  رضى هللا عمه فيقو  م 
ه   ةحقالق بالالذلك يمالدك بع ةاله   ةحقالالق بعجال ك يمالدك بقدرةالاله     ةحقالق بأوصال فك يمالالدك بأوصال ف

ةحقق بضعفك يمالدك بحولاله وقوةاله   بيالف يشالرا قلال  صالور احكالوان ممطبعالة فالى مرآةاله ؟ نم 
بيف يرحل الى هللا وهو مببل بشهواةه ؟ نم بيف يطمع نن يدخل حضرة هللا وهو لم يةطهر من 

 رار وهو لم ية  من هفواةه ؟ جم بة غفمةه ؟ نم بيف يرجو نن يفهم دق ئق احس
ويريم  سيدى وشيخى الشيخ على عقل نن محبة هللا هى معراج الوصو  اليه سبح مه وةع لى   

 فيقو  رضى هللا عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 الح  ان ملك المفوس نع هالالال  

 والع شقون بربهم علمالالالال ا     
  واحصل فى الدمي  المحبة والهالدى

 لوال الهدى لم ةخلق  احشيالال ا     
 ف ذا اةقيم  هللا جل جملالالالالاله 

 قضي  حوائجم  وس    المالال ا     
 من يصدقوا ف  وا ومن سهروا علوا 

 ولهم نض ا  فى الدجى ال هراا     
 من لم يذوقوا ذبر خما السمالال ا 

 هم والبه ئم فى المق م سالالالواا     
 الالالاله بل ربم  فطن البهيم لربال

 ى بلهالالال ا الهد والغ فلون عن    
 بوموا على هدى الطريق يع بالالم 

 ر  الورى هذا هو االهالالالداا     
 ليس العط ا الم   عمد نولى المهالى 

 العلم عمد الموقمين  عطالالالال ا     
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وقد وقف رضى هللا عمه مفسه على محبة ربه   فلم يحفل ب لم س فهو يقالو  اله مال  لوقةاله مالن 
 ا هللا ةع لى حولي ئه م عط 

 مسةه م القل  من قدم  نم  ص  ن ب  القالالالدم 
 ومجوم الليل من خدمى  يجةليمى الح  فى سهرى 

 فسوى الرحمن لم نرم  نملى فى هللا يقبلمالالالى 
 امم  هللا مدى بلمالالى  لم ينرمى الم س فى بلالم 
 ة رك للم س بلهالالالم  نم  من حبى لحضرةالاله 

 لم نفق من لذة المغالالم  رةالاله نم  من حبى لحض
 مرةع  للعلم والحبالالم  لم ن   فى حى حضرةاله 
 يرةوى من مورد الكرم  وفؤادى من  هدايةالالاله 
 همة من نعوم الهمالم  وبقلبى من  محبةالالالاله 

 لم ةكن من شدة الضرم  ه جمى وجدى وبى حالرا 
 فسر  فى مهجةى ودمى  بل هى احموار  يقذفهالال  

 المؤممين نن يقيموا الدليل على محبةاله ةعال لى بمة بعالة مالن نخالذوا عماله محبالة هللا وقد ط ل  هللا
  فقال   ةعال لى   قالل صاللى هللا علياله وساللم ةع لى واالسةغم ا به عن غيره وهو موالم  رسو  هللا 

ان بمالالةم ةحبالالون هللا فالال ةبعومى يحبالالببم هللا ويغفالالر لكالالم ذمالالوببم وهللا غفالالور رحالاليم ( بمالال  بالالين لمالال  
هالى ط عالة هللا   مالن يطالع الرسالو  فقالد نطال ع  صلى هللا عليه وسلم نن ط عة الرسو  سبح مه 

ن ةطيعوه هللا ( بم  بين  صلى هللا عليه وسلم هللا ( بم  بين نن ط عةه  هى سبيل االهةداا   وا 
صاللى هللا سبيل االهةداا   وان ةطيعالوه ةهةالدوا ( وان مخ لفةاله  صلى هللا عليه وسلم نن ط عةه 
هى مذير الفةمة والعذا  احليم   فليحذر الذين يخ لفون عن نمره نن ةصيبهم فةمالة  م عليه وسل

 نو يصيبهم عذا  نليم ( . 
صاللى هللا علياله وعلى مور ةلالك اآليال   البيمال   ةأسالى الصالح بة الكالرام بالأقوا  موالمال  رسالو  هللا 

فال   فالو ا عويمال  ( ومالن عويم    ومن يطع هللا ورسوله فقد فو ا ونفع له ونحواله فف  وا  وسلم 
نالالم نلحقهالالم هللا بالال لكرام البالالررة   ومالالن يطالالع هللا والرسالالو  فأولئالالك مالالع الالالذين نمعالالم هللا علالاليهم مالالن 

 المبين والصدقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  ( . 
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 ويقو  االم م سهل بن عبد هللا رضى هللا عمه م 
( احكل 2قةداا ب لمبى صلى هللا ع ليه وسلم  ( اال1نصو  مذهبم    يقصد الصوفية ( نمنة م  

 ( واخمل المية فى جميع احعم   .3من الحم   
وق   سيدى نبو عنمال ن الحيالرى رضالى هللا عماله م مالن نمالر السالمة علالى مفساله قالوال وفعالم مطالق 
ب لحبمة   ومن نمر الهوى على مفسه مطق ب لبدعة   ويروى الس دة الصوفية الحديث الشريف 

   سمةى فقد نحبمى   ومن نحبمى ب ن معى فى الجمة ( .   من نح
ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه م اعلالم نن بربال   السالمة ةوصالل العبالد الالى حقال ئق القربالة 

 وةجعله نهم لخص ئل الرنفة . 
ويقالالو  شالاليخه االمالال م نبالالو علالالى الالالدق ا رضالالى هللا عمالاله م مالالن اسالالةه ن بالالأد  مالالن آدا  االسالالمم 

فرائض قيض لسمة   ومن ةرك سمة عوق  بحرم ن الفريضة   ومن اسةه ن ب لعوق  بحرم ن ا
 ده ب طم فيوقع فى قلبه شبة . هللا له مبةدع  يذبر ض

ويحبى الس دة الصوفية نن االم م نحمد بن حمبالل رضالى هللا عماله قال   م بمال  يومال  مالع جم عالة 
م   من ب ن يؤمن يه وسلم صلى هللا عليةجردون ويدخلون الحم م   ف سةعمل  خبر رسو  هللا 

ب هلل واليوم اآلخر فم يدخل الحمال م اال بمئال ر ( ولالم نةجالرد   فرنيال  ةلالك الليلالة فالى الممال م قال ئم 
يقو  لى م نبشر ي  نحمد ف ن هللا قد غفر لك ب سةعم   السمة فقل  من نم  فق   جبريل   وقد 

 صلى هللا عليه وساللم ي  رسو  هللا جعلك هللا ام م  يقةدى بك . وحبوا عن بعضهم نمه ق   م رن
ي  رسو  هللا اشفع لى   ق     قد شفع  لك   فقل  م مةى ؟ ق   م اليوم الذى   لفى المم م فق

 نحيي  فيه سمة من سمةى وقد نمية  .. 
وفى ةفسير قوله ةع لى   ويعلمه الكة   والحبمة والةوراة واالمجيل ( يقو  الس دة الصالوفية نن 

للاله العال ة جميعال  الياله يصالعد ه ةع لى   من ب ن يريد الع ة فسمة . وفى ةفسير قولالحبمة هى ال
صاللى الكلم الطي  والعمل الصال لم يرفعاله ( يقولالون ان العمالل الصال لم هالو االقةالداا برسالو  هللا 

. وفالالى مم سالالبة ةلالالك اآليالالة الكريمالالة حبالالى لالالى المرحالالوم والالالدى نوسالالع هللا لالاله فالالى هللا عليالاله وسالاللم 
 ب ن بمبة المبرمة ح ج    من محو نمنين سمة ( رضوامه نمه حين 
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ةةلى عليه فق م من مومه مسرورا ومسةبشرا بأداا حجه وبرم ربه    رنى فى المم م نن ةلك اآلي
  نالالم مسالالى اآليالالة ونخالالذ يفبالالر طالالويم فالالى ةالالذبره  فلالالم يسالالةطع نن يةالالذبره  فأسالالف غ يالالة احسالالف 

كعبالة المشالرفة مةطلعال  اليهال    فال ذا بقال رىا لمسي مه  نم دخل المسجد الحرام وجلس قريب  مالن ال
يج وره فى مجلسه يسةعيذ ب هلل من الشيط ن الرجيم ويقرن على مسمع سيدى الوالد رحمه هللا   
من ب ن يريالد العال ة فللاله العال ة جميعال  ... ( فكال ن سالروره بةالذبر اآليالة ب لغال  للغ يالة واعةبالر ذلالك 

ةالذبره    سالأ  القال رث بعالد نن فالرغ مالن قرااةاله فضم جديدا من هللا علياله   ولحرصاله علالى دوام 
 عن سورةه  فق   له م هى سورة ف طر . 

وةرشدم  اآلية الكريمة الى طل  الع ة ممن يملكه  وحده سبح مه   بةوحيالد هللا وط عةاله وط عالة 
اذ ال ع ة اال ع ة هللا وال هدى اال هداه . نال ةرى نمه ةع لى علممال   صلى هللا عليه وسلم رسوله 

ى ف ةحة الكة   نن  مقو    اهدم  الصالراه المسالةقيم ( ويقالو  االمال م القشاليرى رضالى هللا عماله ف
فى معم ه م مل بقلوبم  اليك   ونقم هممم  بين يديك   وبالن دليلمال  ممالك عليالك   ويضاليف رحماله 
هللا ق ئم م وبم  يهالديهم الياله بحسالن الةعريالف   يهالديهم الالى مح سالن احخالما ومعال لى احمالور 

 الةشريف   ق   سبح مه   ومفس وم  سواه فألهمه  فجوره  وةقواه  ( .  بحسن
وفالالى ةفسالالير قولالاله ةعالال لى   هللا مالالور السالالموا  واحرض ( يقالالو  االمالال م القشالاليرى رضالالى هللا عمالاله 
معم ه م ممور السموا  واحرض   وقيل اله دى حهل السموا  واحرض   وقيل سمى المور حن 

ى الممور ف ممال  هالو ممالور اآلفال ا بال لمجوم واحمالوار   وممالور القلالو  ممه المور   ف ذا ب ن بمعم
بفمون الدالئل وصموب  الحج  والممطف     وممور احبالدان بآنال ر العبال دا    ف لط عال    يمالة 
المفالالالوس واحشالالالب خ   والمعالالال رب  يمالالالة القلالالالو  واحرواخ   والةأييالالالد ب لموافقالالال   مالالالور الوالالالواهر   

لسرائر   وان هللا سبح مه ي يد قل  العبد مورا بمور البره ن نالم يمالده والةوحيد ب لمواصم  مور ا
 بحسن البي ن   ق   سبح مه   مور على مور يهدى هللا لموره من يش ا ( . 

وقد قيل لبعض الصوفية م سل ح جةك   فق   م من وضع قدمه علالى بسال ه المعرفالة ال يحسالن 
لك ح جة ؟ فق   م ال ح جة لى الى من ال يعلم نن يبون لغير هللا عليه ممة   وقيل لبعضهم م ن

 ح جةى . وفى مم سبة اسمه 
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قيالل االجالم  نن ةالرى مالال   ةعال لى   ذو الجالم  واالكالرام ( يقالالو  االمال م القشاليرى رضالى هللا عمالاله م
االقم    نم  االكرام فقري  مالن معمالى االمعال م اال نماله نخالل حماله يالمعم علالى مالن ال  دومه بعين

ال يبرم اال من يق   نمعم عليه   نم  ةرى بيف برم موسالى علياله السالمم حيالث  يق   نكرمه ولكن
سلمةه اليه نمه بيف رب ه فى حجر عدوه وبيف صرب عمه بيالده   نساللمةه الالى البحالر مةوبلالة 

جر عدوه على هللا ب لغداة   صب ح  ( فرده اليه  قبل الوهر   واذا سلم  اليه ولده  فرب ه فى ح
اليه قلبه حفوه بم  فى الخبر م القلال  بالين نصالبعين مالن نصال بع  من سلموصرب عمه بيده   ف

 الرحمن   نى بين معمةين من معمه   ةرى نمه يضيعه وال يحفوه   ح ش  هلل . 
ولم  بال ن لشاليوخ الصالوفية مالدخل فالى ةربيالة قلالو  المريالدين فالى ساللوبهم الالى هللا ةعال لى   قال   

م بوالديهم   وعللوا ذلك ج  نن يبون نكنر من برهلشيوخهم ي ين الس دة الصوفية نن بر المريد
  يحمى ولده عن آف   الدمي  والشيخ يحمى ةلميذه عن آف   اآلخرة   واآل  يربى ولده بأن اح

وشاليخه ال يب فالأ بمعمةه والشيخ يربى ةلميذه بهمةه . بم  نمهم يقولون م من حفا حالق نسالة ذه 
ومالن لالم يحفالا حرمالة الشاليخ ال يع قال  فالى لباله فى حي ة الشاليخ لالئم يسالق  ةعواليم الشاليخ فالى ق

حي ة الشيخ حمه لهم بهم رحمة وشفقة فةداخلهم الشفقة عليهم   بل يمةقم هللا مالمهم ويبال فئهم 
 بعد مو  شيوخهم ومعوذ ب هلل من سوا الخ ةمة . 

ومحبة العبد لربه ةقةضى ممه ل وم ط عةه واالئةم ر بالأمره واالمةهال ا بمهياله   بمال  ةقةضالى مالن 
العبد ةعويمه لربه وهيبةه ممه   وبلم  ب ن نكنر ط عة له ونشد ةعويم  ب ن نكنر محبة   ومالن 
ب ن ع صي  حمره ومخ لف  له ب ن بعيدا من محبةه   وةقةضى محبة المؤمن لربه اين ره سبح مه 

 على بل م  سواه   ومن نم ال يةرك فى مرض ة ربه مجهودا اال بذله وال ممبم  
   ونمشدوا فى ذلك م اال اسةعمله 

 لئن بقي  فى العين ممى قطرة 
 ف مى اذن فى الع شقين دخيل       

 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  هللا نراه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 وعي  على ذى الح  نن يألف الكرى 

 وهل م م من فى قلبه بمن الجمر       
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 م  لقد دار فى الح  من ب ن ج 
 الى نن ةس وى عمدى الليل والفجر       

 بم  يقو  رضى هللا عمه م 
 وجعل  حبى فيك وحدك  نم  قد خلو  عن الورى 
 وةبع  ب اليم ن  جمالدك  وجعل  ذبرك  غ يةالى 
 ورفع  بين الم س  حبك          وسهر  ليلى  ب لهالدى 
 ونعلم احصح    قصدك   ومشي  نمصم فى المم 

 هللا عمه م ويقو  رضى 
 ولم نر غير ربمك  من مقيل      رنيةك من الدمي   بفيلالالالى 

 وندرب  الحقيقة فى  منولى      ةجمب  الشبوك فم   عرةمالى 
 فلم نر ب لمحبة من  دليالالل      وفةش  العلوم وع رفيهالالال  
 على نمواره  نلقى وصولالى      محبة خ لقى مشب ة قلبالالالى 

 يع  على المم فق  والكسالو      الالر ونن الح  نشواا  وصب
 ورى الم س من م ا ولكالالن      شرا  الح  يذبى من غليلى 

 سمو  به على الفحالالالو       ولى من مشرا االيم ن علالم
 اقى نو  شمولالى فم  بلغوا مذ     لورى مفح   ربى علومى فى ا

اكةفى به سبح مه وسأله ح ج ةه وحمه رضى هللا عمه رنى فى بف لة ربه م  نغم ه عن غيره فقد 
 وخ فه ولم يخف سطوة عب ده فق   رضى هللا عمه م 

 مد اليدين اليك نفضل شرعالة 
 سؤالى   ولغير وجهك ال يصم 

 ف جعل هداك شريعةى وذريعةى 
 واجعل شهودك لى مسرة ح لى     

 ي ر  قلبى غسل  من الورى 
 بب لى   اذ ليس غيرك م  ذبر      

  ن ا  ف ن نم  ب لح  بم  وال
  وا   بنو     روحى لم ةأة ر     
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 ان مر بى عصف ال م ن وقصفه 
 وهللا لس  بم  شهد  نب لى     

 ننحبه ونخ ب سطوة غيالالالالره 
 هذا وحقك ال ةعيه خص لى     

 روض المحبة قد شهد  جملالاله 
 وجم له فنب  فى نحوالالى     

درك نن نهالل هللا وهالم احوليال ا احصالفي ا يبةفالون ومن بمم سيدى الشيخ على رضى هللا عماله مال
ب هلل وال يسألون سواه   حن شع ر الولى   حسبى هللا ( نى يبفيمالى ربالى   وهالو الشالع ر احكالرم 

حين ق   له   فال ن ةولالوا فقالل حسالبى هللا  صلى هللا عليه وسلم احعوم  هالذى اخة ره هللا لرسول
ش العوالاليم ( وهالالو الشالالع ر الالالذى اسةمسالالك بالاله سالاليدم  ال الالاله اال هالالو عليالاله ةوبلالال  وهالالو ر  العالالر 

ابراهيم الخليل عليه الصمة والسمم حالين نلقالى فالى المال ر فقالد قال   م حسالبى هللا فكفال ه رباله شالر 
 نعدائه وق   للم ر   بومى بردا وسمم  على ابراهيم ( . 

م الوبيالل ( وقالد وقد ب ن مقش الخ ةم الذى يلبسه االم م م لك رضى هللا عمه م   حسبم  هللا ومع
سالالألوه فالالى سالالب  اةخالال ذه ذلالالك الشالالع ر فقالال   لهالالم حن بعالالده    فالال مقلبوا بمعمالالة مالالن هللا وفضالالل لالالم 
 هيمسسهم سوا ( مشيرا بذلك الى م  حب ه هللا عن س دةم  الصح بة الكرام الذين م   فاليهم قولال

قال لوا حسالبم  هللا ةع لى   الذين ق   لهم الم س ان الم س فد جمعوا لكم ف خشوهم ف ادهم ايم ن و 
ومعالالم الوبيالالل . فالال مقلبوا بمعمةالالة مالالن هللا وفضالالل لالالم يمسسالالهم سالالوا واةبعالالوا رضالالوان هللا وهللا ذو 

 فضل عويم ( . 
والمةوبلالالون علالالى هللا فالالى نمالالورهم فالالى نقالالة واطمئمالال ن يبفالاليهم هللا مالال  نهمهالالم . وقالالد بالال ن موالمالال  

نخذ الم س به  لكفةهم   ومن يةق يقو  م   امى حعلم آية لو  صلى هللا عليه وسلم رسو  هللا 
هللا يجعل له مخرج  وير قه من حيث ال يحةس  ومالن يةوبالل علالى هللا فهالو حسالبه ان هللا بال لغ 

 يقرؤه  ويعيده  ( .  صلى هللا عليه وسلم نمره قد جعل هللا لكل شىا قدرا ( فم   ا  رسو  هللا 
صاليرة يشالهدك قرباله ممالك   وعالين ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى فى حبماله م شالع ع الب

 ده   وحق البصيرة و البصيرة يشهدك عدمك لوج
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يشالالهدك وجالالوده ال عالالدمك وال وجالالودك . وفسالالروا ذلالالك بالالأن شالالع ع البصالاليرة مالالور العقالالل   وعالالين 
البصيرة مور العلم   وحق البصيرة مور الحق   ف لعقما بمور عقولهم شهدوا نمفسالهم وشال هدوا 

ب لعلم واالح طة ال ب لمس فة ( والعلم ا بمور علمهم شهدوا نمفسالهم ربهم قريب  ممهم   نى قر  
 عدم  فى وجود ربهم   والمةحققون بمور الحق ش هدوا الحق ولم يش هدوا معه سواه . 

ويقو  بذلك رضى هللا عمه م ال يبن ةأخر نمد العط ا مع االلح خ فالى الالدع ا موجبال  ليأسالك   
 ره لالك ال فيمال  ةخةال ره لمفسالك   وفالى الوقال  الالذى ةريالد . فهو الذى ضمن لك االج بة فيمال  يخةال

ويقو  سيدى االم م نبالو الحسالن الشال ذلى فالى ةفالويض احمالور الالى هللا سالبح مه م ال ةخةالر مالن 
نمرك شيئ    واخةر نال ةخة ر   وفر مالن ذلالك المخةال ر ومالن فالرارك ومالن بالل شالىا الالى هللا عال  

ا يفسالالر لمال  قولالاله ساليدى الشالاليخ عبالد السالالمم وجالل   وربالك يخلالالق مال  يشالال ا ويخةال ر ( وقولالاله هالذ
الوارد فى صدر المق   م ف هلل لك مهم  بال ن احمالر   وي يالدم  ساليدى ابالن عطال ا شالرح  فيقالو  م 

فى بل ذلك مةعرب اليك ومقبل بوجود  اذا نعط ك نشهدك بره   ومةى ممعك نشهدك قهره   فهو
 لطفه عليك . 

 بة   ونحال  نن يقولاله معالى بالل مالؤمن   حسالبم  هللا وخة م  نقو  م  حب ه هللا عن س دةم  الصح
 ومعم الوبيل ( . 
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 ح   هللا
 

  سر  س رية الليل الهل الليل   الذين يبغون الجليل   ولاليس الحالدهم شال غل عماله   فهالو مالع 
هللا   يسير له الالدمي  وهالو عمهال  غ فالل   الماله مالع هللا ع قالل   ال يسالأ  عالن المع قالل   فهالو باله 

 لك ( .    ف هلل يرع ه   المه يرى نمه غير م لك   وهللا م لك الم واصل   مسلم هلل
ةلك سطور من مور ج ا  فى رس لة بعث بهال  ساليدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى   

الساليد ج سال لم جمعاله     وهالى المرحالوم مور هللا ضريحه   الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق 
   فى عبودية الف همين عالن هللا   والعال رفين باله سالبح مه ةصف عب د الرحمن فى اشةغ لهم ب هلل

  لم ةلههم عمه دمي  ف مية   نو عرض  ائل   فال ن ملكال  نيالديهم مالن مة عهال  شاليئ  نيقمالوا نمهالم 
 مملكون وليسوا م لكين على الحقيقة   حن العبد وم  ملك  يداه لسيده . 

م   وقد روى عط ا ابن نبالى ربال خ عالن نبالى والعقل عن هللا ةع لى معمة ال ةوا يه  معمة من المع
م   قسالالم هللا العقالالل صالاللى هللا عليالاله وسالاللم سالالعيد الخالالدرى   رضالالى هللا عمهمالال    قالالو  رسالالو  هللا 

على نمنة نج اا فمن بن فيه فهو العقل   ومن لم يبن فيه فم عقل له   حسالن المعرفالة بال هلل 
 وجل ( .  ع  وجل   وحسن الط عة هلل ع  وجل   وحسن الصبر هلل ع 

ونهل الليالل الالذين يشالير الاليهم ساليدى الشاليخ هالم نهالل المحبالة   الالذين آنالروا هللا علالى هالواهم   
فسهروا ليلهم شوق  اليه   وغرامال  باله   ومم جال ة لاله   حيالث مال م غيالرهم واشالةد غطاليطهم   وقالد 

 نمشدوا فى ذلك م 
 وفى الم س من ةحلو له لذة الكرى 

 الغمض وذبرك نحلى فى الجفون من       
 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

 اذا سهر  فم  نسهرا  عن ماللل
 لكمه الح  يدعالالومى ونشهالالالده       
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 ومذ ةغ ل  فى ربى وم  الف  
 روحى سواه ةج فى الجفن مرقده     

 اذا مدد  يدى هلل نسألالالالاله 
  مد  الى بمعمى فضله يالالالده    

وال ةعج  ان يبالون هالذا حال لهم فال ن مالن ذاا شاليئ  مالن محبالة هللا نلهال ه ذلالك عمال  سالواه ولالذلك 
يقو  سيدى ابن عط ا هللا رضى هللا عمه م ربم  ورد  عليك احموار   فوجالد  القلال  محشالورا 

ب لمعال رب واالسالرار . قلبالك بصور اآلن ر ف رةحل  من حيث م ل    فرغ قلبالك مالن احغيال ر يمالأل 
ابالالن عطالال ا هللا ال يمفالالى وجالالود اآلنالال ر اممالال  هالالو يط لبمالال  نن مراهالال  بمالال  مالالرى الوالالم  فالالى وسالاليدى 

 االمه ر الةى ال ةعوقم  عن السير فيه  وان بد  على صفح   الم ا ولذلك يقو  م 
مالن شالالهد وليالة اآلنالال ر لالم ةعقالاله عالن هللا   فالال ن والم  احشالالج ر ال ةعالوا السالالفن عالن الةسالالي ر   

   لاليس نمالرا وجوديال  بيمالك وبالين هللا ولالو بال ن بيمالك وبيماله حجالال   ومالن همال  يةالبن لالك نن الحجال
وجودى لل م ان يبون نقر  اليك مماله   وال شالىا نقالر  مالن هللا   فرجعال  حقيقالة الحجال   الالى 

 ةوهم الحج   . 
ويقو  االم م القشيرى فى لط ئف االش را  عمد قو  ساليدم   بريال  علياله السالمم   ... فهال  لالى 

مى ويرث من آ  يعقو  واجعلاله ر  رضالي  ( اماله لالم يالرد الولالد بشالهوة الالدمي  من لدمك ولي  . يرن
ونخالالذ الحوالالوو ممهالال  واممالال  طلالال  الولالالد ليقالالوم بحالالق هللا   ويالالرث مالالن آ  يعقالالو  المبالالوة وةبليالالغ 
الرس لة ف سةج   هللا له   وعمد قوله ةع لى   ي  يحيالى خالذ الكةال   بقالوة وآةيمال ه الحبالم صالبي  . 

وب ن ةقي  ( يقو  االم م م والقوة هم  ليس قوة يد ولكن قالوة قلال    وذلالك  وحم م  من لدم  و ب ة
خير خصه هللا ةع لى به وهو المبالوة   نمال  الةقالوى فعلالى قسالمين مجمالوع ومجلالو  يةوصالل الياله 
 العبد بةكلفه وةعلمه   وموضوع من هللا ةع لى وموهو  ممه يصل اليه العبد بفضله سبح مه . 

  وط لبمال  ب لعمالل والسالعى لرخالرة لالئم مةعلالل علالى مال  قالدره فالى اال     وقد حج  هللا عم  الغيال
ونرشدم  سبح مه الى نن رحمةاله قريال  مالن المحسالمين   فمالن نحسالن عملاله ةعالرض لرحمةاله فالم 

 يقو  ق ئل مةخلف عن العمل بسم   يخةل برحمةه من يش ا ( فقد ق   ةع لى بذلك  ان  
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قد روى البخ رى ومسلم والةرمالذى الحالديث القدسالى م   نمال  رحمة هللا قري  من المحسمين ( . و 
رمالى فالى مالأل ذبرةاله عمد ون عبدى ونم  معه   ف ن ذبرمى فى مفساله ذبرةاله فالى مفسالى   وان ذب

  وان ةقر  الى شبرا ةقربال  الياله ذراعال    وان ةقالر  ذراعال  ةقربال  الياله بال ع    فى مم خير ممه
 وان نة مى يمشى نةيةه هرولة ( . 

ةأويل القر  والهرولة ب لمسبة له سبح مه المه ال يةحرك وال يسبن وال يمقل وال ي داد  ويج   
  ةأويالالل القالالر  والهرولالالة هالالو مالالواالة العبالالد ب لمفحالال   والفيوضالال   حةالالى يالالذوا معرفالالة هللا ذوا 

 الخوال من عب د الرحمن   وهم الذين قيل فيهم م 
 جل  عن الوصف نن ةحصى مآنرهم 

 الدمي  مف خرهم  بط عة هللا فى    
 على البواطن قد دل  وواهرهالالالم 

 نحبهم ونداريهم وننرهالالالم     
 بمهجةى وخصوص  ممهموا مفرا                 

 
 ويقو  فيهم سيدى الشيخ على عقل فى اله مه الفورى م 

 عب د ولكن عم قدرهالالالالالالالم 
 ةب رك من لهمو قد خلالالالالق     

 الى لهم همم ب لجب   الرواسالالالال
 وهم عمد ربك مور الغسالالالق     

 وم رهمو فى المعيم المقيالالالالالم 
 في  عجب  جمة فى حالالالالرا     
 وق   فيهم مرة نخرى م 

 قوم خلوا بجم  هللا وامةهجالالالوا 
 مهج  من الصدا ب موا فيه وافيم      

 نم اخةفوا عن عيون الم س وابةهلوا 
 هلل واجةهدوا فى هللا ه ديمالالال     

 دربوا نن مور هللا مربالالالالال ه ون
 قلو  قوم لوجه هللا س عيمالال      
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 وهللا علمهم ب لشرع فهمهالالالالالم 
 فسددوا ونق موه  براهيمالالالالال      

 وع هدوا هللا فى سر وفى علالالالن 
 نن يل موا الحق والقرآن والدميال      

 نعممهم فى سم ا المجد قد مشالر  
 يمالال  ومبم  من قلو  الم س ةمب    

وعب د الرحمن فى ولالع دائالم بال هلل ال يسالبن نميالةهم وحميالمهم الياله سالبح مه ويبالذلون نوقال ةهم فالى 
 مرض ةه غير ع بئين بمممة المئمين   وفى ذلك يقو  سيدى يحيى الر اى رضى هللا عمه م 

 يقولون يحيى جن من بعد صحالالة 
 وال يعلم العذا  م  فى حش ئيالالال      

 ا ح  مليبالالالاله اذا ب ن داا المر 
 فمن غيره يرجوه طبيب  مداويالالال      

 نال ف هجرومى ونرغبوا فى قطيعةالى 
 وال ةكشفوا عم  يجن فؤاديالالالالال      

 بلومى الى المولى وبفوا مممةالالالى 
 آلمس ب لمولى على بل م  بيالالالالم      

م القي دة مالن مفساله الالى وقد سئل بعض الع رفين م مةى يةحقق العبد ب لعبودية ؟ فق   م اذا سل
ربه   وةبرن من حوله وقوةه   وعلم نن الكل له وبه . ويقو  االم م المح سبى رضى هللا عمه م 
االخالالمل اخالالراج الخلالالق مالالن مع ملالالة هللا ةعالال لى   والالالمفس نو  الخلالالق . ويقالالو  االمالال م سالالهل 

سالالئل االمالال م الجميالالد الةسالالةرى رضالالى هللا عمالاله م نهالالل ال الالاله اال هللا بنيالالر والمخلصالالون  قليالالل وقالالد 
رضى هللا عمه م نيهم  نةم ؟ االسةغم ا ب هلل ةع لى نم االفةقال ر الالى هللا عال  وجالل؟ فقال   اإلفةقال ر 
الالى هللا عالال  وجالالل موجالال  للغمالال ا بالال هلل عالال  وجالالل   فالال ذا صالالم االفةقالال ر الالالى هللا عالال  وجالالل   بمالالل 

م  اال بةم م اآلخالر   فال ذا صالم الغم ا ب هلل ةع لى   فم يق   نيهم  نةم المهم  ح الن ال يةم نحده
 االفةق ر صم الغم ا . 

وقد سئل سيدى نبو ي يد البسط مى رضى هللا عمه عن معمالى قولاله ةعال لى   نالم نورنمال  الكةال    
 الذين اصطفيم  من عب دم  فممهم و لم لمفسه 
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رو  وممهم مقةصد وممهم س بق ب لخيرا  ب ذن هللا ذلك هو الفضل الكبير( فق   م الس بق مضال
ى ب   الهيبة   والمقةصد مضرو  بسوه ف الشوا   مضطجع علبسوه المحبة   مقةو  بسي

الحسالالرة   مقةالالو  بسالاليف المدامالالة   مضالالطجع علالالى بالال   المدامالالة   مضالالطجع علالالى بالال   الكالالرم   
 والو لم مضرو  بسوه احمل مقةو  بسيف الحرل   مضطجع على ب   العقوبة . 

رضالى هللا عماله عالن صالف ا العبال دة والمع ملالة فقال   م ان وقد سئل ساليدى نبالو الحسالين القرشالى 
للعقل داللة وللحبمة اش رة وللمعرفة شه دة   ف لعقل يد    والحبمة ةشير   والمعرفة ةشهد نن 
صف ا العب دا  ال يم   اال بصف ا معرفالة نربعالة   فالأو  ذلالك معرفالة هللا ةعال لى   والنال مى معرفالة 

الرابع معرفة م  بعد المو  من وعد هللا ووعيده   فمن عالرب المفس   والن لث معرفة المو    و 
هللا ةع لى ق م بحقه ومن عرب الالمفس اسالةعد لمخ لفةهال  ومج هالدةه  ومالن عالرب المالو  اسالةعد 

 لوروده ومن شهد وعيد هللا ةع لى   يم جر عن مهيه ويمةد  المره . 
اد المالالرواة فأمالال  الوفالال ا فالال مفر فمراعالال ة حالالق هللا ةعالال لى علالالى نمنالالة نوجالاله م علالالى الوفالال ا واالد  و 

ه   ونمال  االد  فمراعال ة ى مش هدة وحداميةه بمور ن ليةه والعيش معالقل  بفرداميةه   والنب   ف
الخطرا  وحفا االوق     واالمقط ع عن الحسد والعدوا    ونم  المالرواة   ف لنبال    االسرار مع

وحفا المطعالم والملالبس   ويمال   ذلالك على الذبر مطق  وفعم   وصي مة اللس ن   وحفا المور   
 ب الد    الن نصل بل خير فى الدمي  واآلخرة االد  . 

وقد نبدع سيدى وشيخى اشيخ على عقل قدس هللا سره فى وصف المفس حين سأله ان يالأةى  
 له بأبي   على و ن البي  الة لى وق فيةه م 

 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 
 ذاةه  دون الذى ةعلو به فى       

 في ئه م لوقةه من عط ا هللا الولي ئه واصفق   فيم  ق     اله م  وارةج ال 
 عجب  له  ةهوى الذى ةهوى به 

 بم ع لم قد    من م اع ةه        
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 ةمأى عن االصمخ طوا  حي ةهال  
 وةواصل االقب   فى شهواةه      

 وقف  على الدمي  حسن بمئهالالال  
 داةهالال  فأم له  عن هديه  وه    

 قد رحب  ب لسيئ   مريضالالالالة 
 وةض  ان دعي  الى حسم ةه      

 جهل  طريق الخير وادع  الهدى 
 بم ةكنر الدعوى على  قرب ةه      

 ضحب  على جه له  فةوهمالالالوا 
 ان العم والفو  فى م واةهالال      

 فمح  مسيلمة المبوة وامةهالالالالالى 
 فرعون للةأليه من عنراةهالالال      

 والمفس م  برح  ةضل وم  بهالال  
 مور ي يل الولم من ولم ةهالال      

 ف مصم لمفسك فى احمور لعلهالالال  
 قد ةر ا االموار فى سبح ةهالال      

 الالالالالة ةرضى ةسفله  لكل مقيص
 دون الذى ةعلو به فى ذاةهالالال      

 ويقو  االم م الغ الى رضى هللا عمه م للمفس مراة  نمث م 
و ايله  االضطرا  بسب  الشهوا  سمي  مفس  مطمئمة واذا اعةرض  على الشهوا  اذا سبم  

سالالمي  مفسالال  لوامالاله   واذا اذعمالال  للشالالهوا  ودواعالالى الشالاليط ن سالالمي  مفالالس نمالال رة ب لسالالوا . 
ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضى هللا عمه م حا المفس فى المعصالية وال هر جلالى   

داواة مال  يخفالى صالع  عمجاله . . بمال  يقالو  م اذا الةالبس وحوه  فالى الط عالة بال طن خفالى   ومال
عليك نمران ف مور ننقلهم  على المفس ف ةبعه ف مه ال ينقل عليه  اال م  بال ن حقال  ويقالو  بالذلك 
عف  هللا عمه م امم  ةحة ج الى مع جلة مفسك فى االبةداا ف ذا ذق  الممة ج ا  مع لجة المفس 

 المعصية   ةرجع ةجده  فى الط عة . اخةي را   ف لحموة الةى ةجده  فى 
يبالالون لى   هللا ( وهالالو االسالالم المفالالرد   ويقالالو  بالالذلك رضالالى هللا عمالاله م ان الالالذاكر ب سالالمه ةعالال   

 مةحقق  فى ذبره بسبعة نصو  م اسةحق ر م  سوى 



 254 

هللا ح ال   والةعويم الوامر هللا بشف    وسالقوه االكالوان شالهودا   والفمال ا فالى الجمالع اسالةغراق    
ق الهمة ب هلل دنب  ومراقبة االمف س سرا   نم حدوث الوله   بمعمى نن يسةغرا سالر الالذاكر وةعل

فى وجوده فى ح   شهوده   بحيث ال يرى غير هللا   وال يحس بشىا سواه . وهو بذلك يشرخ 
 لم  قو  سيدى الشيخ عبد السمم الوارد فى صدر المق   فهو به واصل . . . 

و علالالى الالالدق ا رضالالى هللا عمالاله م مالالن  يالالن والال هره ب لمج هالالدة  يالالن هللا ويقالو  سالاليدى االمالال م نبالال  
سرائره ب لمش هدة   ق   ةع لى م   والذين ج هدوا فيم  لمهديمهم سبلم  وان هللا لمع المحسالمين ( 

 . 
 ويقو  سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عمه فى مص ئحه االله مية م  

 نمم م ليم نم مدعى سالال دة 
 وا نسف ه  البح  هذا الضم    

 عودوا بم  لليل مسهر ب لهدى 
 ف لليل يبشف للمريد غطال ه    

واموالر   رعالال ك هللا   بيالالف ةحقالالق شالاليخم  بربالاله وةجالالرد لاله فالالى عبوديالالة خ لصالالة حالالين قالال   اله مالال  
 رضى هللا عمه م 

 بسيدهي  نيه  المغرم السالالالالال رى 
 روخ المحبين ةحقيق   وةجريد        

 ا برحمةالاله س رع الى هللا معة  
 ف لكل  عبد  ور   الكل معبالود       

 ف لوا اةخذ لك ج ه  قل  وا عجبى 
 نغير    ربى    ايم ن    وةوحيد      

 نطوب ب لحى صب  فى مب رمه 
 ي ر    ص    رواه  البر  والجود     

 وامم  نم  ف ن فى محبةالالالاله 
 لكممى   فى  بة    الح    موجود    

 وى فى مواهبه م  لذلى غير شد
 وامم  مشهود نم  مشهود وموعود    
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وفى صدر رس لة بعث به  االم م الجميد رضى هللا عمه ححد احب به ق   م نكرمالك هللا بط عةاله   
ونطلعك على فهالم  –صلى هللا عليه وسلم  –وخصك بواليةه   وجلك بسةره   ووفقك لسمة مبيه 

ر    وخصك ب لفوائد   وممحك ال ي دا    وال مك ب باله   بة به   وامطقك ب لحبمة   وآمسك ب لق
وبلفك خدمةه   حةى ةكون له موافق    ولكأس محبةه ذائق    فيةصل العيش ب لعيش   والحيال ة 
ب لحي ة   والروخ ب لروخ   فةةم المعمة   وةسلم من المعةبة   فةصم الع قبالة   وةكمالل السالممة 

 . 
 عمه يقو  الحد نحب به م ح طك هللا بحي طةه الةى يحالوه وفى صدر رس لة نخرى بة  رضى هللا

بهالال  المسةخلصالالين مالالن نحب بالاله   ونبةالالك واي مالال  علالالى سالالبل مرضالال ةه   ونولالال  بالالك قبالال   امسالاله   
ونرق ك فى ري ض فمون برامةه   وبألك فى اححوا  بله  بماة الجمين فالى بطالن نماله   نالم ندام 

ه ونفردك عم لك به وعم  لاله لى دوام ديمومية نبديية الحي ة علك الحي ة المسةخلصة من قيموم
بك   حةى ةكون فردا به فى دوامه    ال نمال  وال م لالك وال العلالم باله   ويبالون هللا وحالده   وفالى 

 بممه شرخ لم  نجمله سيدى الشيخ عبد السمم فى عب رةه الةى بدن به  المق  . 
بط عةه الى الجمة   وب الد  فى ط عةه  ويقو  االم م الدق ا رضى هللا عمه م ان العبد يصل  

الى هللا . .  ويقو  ابالن عطال ا رضالى هللا عماله م االد  الوقالوب مالع المسةحسالم     فقيالل ومال  
معمى ذلك ؟ . . ق   ان ةع مالل هللا بال الد  سالرا وعلمال    فال ذا بمال  بالذلك بمال  نديبال    وان بمال  

 –ربالالى فأحسالالن ةالالأديبى (   فكالال ن نعجميالال  . وبهالالذا يبالالدوا لالالك معمالالى الحالالديث الشالالريف   ادبمالالى 
مع هللا فى جميع نوق ةه   وب ن يقو  م ةم م عيمال ى وال يمال م قلبالى  –صلوا  هللا وسممه عليه 

 . . ويخ طبه بعض صوفية الفرس بقوله م 
 فى جمة ال يم م قلبى  ي  ضيف نبي  عمد ربى  

ى عب د الرحمن الالذين ويقو  شيخ الةصوب االكبر سيد محيى الدين بن عربى رضى هللا عمه ف
 يقومون الليل م 

ق   ةع لى م   ةةج فى جموبهم عن المض جع ( ي  لي  شعرى ومالن نقال مهم مالن المضال جع حالين 
 موم غيرهم اال هو   يدعون ربهم خوف  وطمع  ( 
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ي  لي  شعرى ومن امطق السمةهم ب لدع ا ؟ . . ومن خوفهم وطمعهالم اال هالو ؟ . . نةالرى ذلالك 
. ال وهللا   اال مالالن مفالال ةيم برمالاله فالالةم بهالال  علالاليهم   وممالال  ر قمالال هم يمفقالالون (  مالالن مفوسالالهم ؟ .

فمم  ر قهم الةجال فى عالن المضال جع وعالن دار الغالرور   وممال  ر قهالم الالدع ا واالبةهال     وممال  
ر قهم الخوب ممه والطمع فيه   فأمفقوا ذلك بله عليه   فقبله ممهم   فم ةعلم مفس مال  نخفالى 

 اا بمالال  بالال موا يعملالالون ( اى ال ةعلالالم مفالالس ع لمالالة مالال  نخفالالى هللا لهالالؤالا لهالالم مالالن قالالرة اعالالين جالال
الموصوفين بةك احوص ب من الج اا الذى ةقر به نعيمهم . فك م  هالذه االعمال   عالين مفال ةيم 

خال ائن من   قرة نعين ( فكل مال  هالو فالى  الكرم والمش هدة م  نخفى لهم فيهم وفى هذه احعم  
مفصالل   فال ذا فالةم ب العمال   فهالو فيهال  مجمالل وهالو فالى الخال ائن  ةةضالممه  الكرم ف ن مف ةيحاله 

 ةمي   الرة  وعرف  المس  وج ا  بل حقيقة ةطل  حقه    وبل علم يطل  معلومه . 
 ويقو  فى وصفهم سيدى ذو المون المصرى رضى هللا عمه م  
خلقه   البسهم  هم قوم ذبروا هللا بقلوبهم ةعويم  لربهم لمعرفةهم بجمله   فهم حج  هللا على 

المالالور السالال طع مالالن محبةالاله   ورفالالع لهالالم نعالالمم الهدايالالة الالالى مواصالاللةه   ونقالال مهم مقالال م االبطالال   
الرادةالاله   ونفالالرغ علالاليهم الصالالبر عالالن مخ لفةالاله   وطهالالر نبالالدامهم بمراقبةالاله وطيالالبهم بطيالال  نهالالل 

 مع ملةه   وبس هم حلم من مس  مودةه   ووضع على راوسهم ةيج ن مسرةه . . . 
   
اق مهم على ب   المور من قربه   واجلسهم علالى براسالى نطبال ا نهالل معرفةاله   نالم قال   م  قدل  

ان اة كم عليل من فقدى فالداووه   نو مالريض مالن فراقالى فعال لجوه   نو خال ئف ممالى فالأمموه   نو 
آمالالن ممالالى فحالالذروه   نو راغالال  فالالى مواصالاللةى فممالالوه   نو راحالالل محالالوى فالال ودوه نو جبالال ن فالالى 

يالس مالن فضاللى فعالدوه   نو راج الحسال مى فبشالروه نو حسالن الوالن بالى مة جرةى فشجعوه   نو آ
 فب سطوه نو مح  لى فواوبوه   نو معوم لقدرى فعوموه   نو مسيا بعد احس ن فع ةبوه . 

 ومم  يقوله فيهم االم م الح رث المح سبى رضى هللا عمه م   
كنيالالر مالالن اعمالال لهم   همالالومهم فالالى الجالالد والطلالال    ونرواحهالالم فالالى المجالال ة والقالالر    يسالالةقلون ال 

ويسةكنرون القليل من معم هللا ع  وجل عليهم   ان امعم هللا عليهم شبروا   وان ممعوا صالبروا 
 . . . اذاقهم هللا طعم 
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محبةالاله   ومعمهالالم بالالدوام العذوبالالة فالالى مم ج ةالاله   فقطعهالالم ذلالالك عالالن الشالالهوا  وجالال مبوا اللالالذا    
الرضالال ا قبالل وقالالوع القضال ا . . . طالال    ودامالوا فالى خدمالالة ملالك االرض والسالالموا    قالد اعةقالدوا

وهللا عيشهم ودام   معيمهم سليم   وغم هم فى قلوبهم مقيم   بأمهم موروا بأبص ر القلو  الى 
 محجو  الغيو  فقطعوا بل محبو    وص ر هللا جل جمله   هو الممى والمطلو  . 

اسالالةيقموا دعالالوة الجبالال ر    ه فأجالال بوه ب لجالالد ودوام السالالير   فلالالم يقالالم لهالالم اشالالةغ   اذدعالال هم اليالال  
فعمالالده  غ بالال  عالالن قلالالوبهم نسالالب   الفةمالالة بالالدواهيه  ووهالالر  نسالالب   المعرفالالة بمالال  فيهالال    فصالال ر 
مطيةهم اليه الرغبة   وسال ئقهم الرهبالة   وحال ديهم الشالوا مالن المحبالة   حةالى ادخلهالم فالى را 

  وال ضالعف ةرة فى ميالة   وال وهالن فالى ع مالة حقهم لةه وبصرهم عويم ربوبيةه   فليس ةعبودي
 فى خدمة   واال ةأو  فى رخصة   وال ميل الى داعى غرة . 

 
 ومم  يقو  سيدى االحبيم الةرمذى رضى هللا عمه فى وصف ولى هللا م 

مصرةه   فق م  مفساله  ع ةه   وةمش  عن الةكلف عمد رؤيةه. . . قد ذل  مفسه عمد وهور 
و ب السير المأسور   نم موالر الياله رباله فى خدمةه ب لعبد المحجو    نو ب لمضطر المقهور   ن

مورة رحمةه   فمنر عليه من خ ائن الربوبية منال ر برامال   الخصوصالية   حةالى قال م مقال م حقيقالة 
العبودية   فأغم ه هللا ةع لى بذلك   نم قربه وم داه   ونكرمه وسم ه   ولطالف باله ودعال ه   فأةال ه 

ه وآواه . حةى نج به ولب ه   وفالى السالر مال داه حين سمع مدااه   فأيده هللا ةع لى وقواه   واكةمف
  وفالالى بالالل وقالال  م جالال ه   وصالالرخ الالالى مالالواله   ال يعالالرب لالاله ربالال  سالالواه   فأعطالال ه سالالؤله وممالال ه   
واصالالطف ه لخدمةالاله وهالالداه   ولمحبةالاله ارةضالال ه   ولمعرفةالاله اجةبالال ه   ونجالالرى بالالين يديالاله امهالال ر مالالن 

  والخالوب والرجال ا   والصالبر والوفال ا الصدا والصف ا   والةحقيق والحي ا   والمحبة والرض ا 
  والشبر والقض ا   والبقال ا واللقال ا   واالفةقال ر واالفةخال ر   والةعواليم وةالرك االخةيال ر   والموالر 
فى االقدار ومش هدة الع ي  الجب ر   ي يده هللا بل وقال  مالن اللطال ئف مال  عجال  الواصالفون عالن 

شالةغل بال هلل عالن الموالر فالى عقبال ه   وصفه   وهو فى قر  من مواله   مسةوحش مالن دميال ه   ا
 فهو فى نرغد عيش مع مواله . 
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وهذا الةفصيل يبشف لم  السةر عم  اجمله سيدى الشيخ عبد السمم فى قوله م وليس الحالدهم 
 ش غل عمه فهو مع هللا   يسير له الدمي  وهو عمه  غ فل   المه مع هللا ع قل . 

الذين مسبةهم اليالك فشالرفةهم بةلالك المسالبة العويمالة اللهم ندخلم  برحمةك فى عب دك الص لحين  
فى قولك الكريم م   نولئك بة  فى قلوبهم االيم ن ونيدهم بروخ ممه ويدخلهم جمال   ةجالرى مالن 
ةحةه  االمهال ر خ لالدين فيهال  رضالى هللا عالمهم ورضالوا عماله نولئالك حال   هللا اال ان حال   هللا هالم 

 المفلحون ( . 
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 احسوة الحسمة
 

   ومور المبى من مور هللا   ف بشر ب اليم ن ( . صلى هللا عليه وسلم مور المبى    ف يم مك من
ج ا  هذه الكلم   فى رس لة بعث به  ساليدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى قالدس هللا 
سره الى ةلميذه الص لم المب رك الصالديق المرحالوم الساليد ج سال لم جمعالة   وهالى ةريمال  فضالل هللا 

  بم  ةريم  فضل هللا عليم  فى ارس له اليم  صاللوا  صلى هللا عليه وسلم هللا  على موالم  رسو 
هللا وسممه عليه وعلى آله   فقد آمم  ب هلل على يدياله   وساللكم  طريالق الحالق علالى مالوره الالذى 
نودعالاله هللا قلبالاله الشالالريف وجعلالاله ب شالالف  للبصالال ئر سالالبل الرشالال د   وبالالذلك نوحيمالال  اليالالك روحالال  مالالن 

رى م  الكة   وال اإليم ن ولكن جعلم ه مورا مهدى به من مش ا من عب دم  وامك نمرم  م  بم  ةد
لةهالالدى الالالى صالالراه مسالالةقيم . صالالراه هللا الالالذى لالاله مالال  فالالى السالالموا  ومالال  فالالى احرض نال الالالى هللا 

 ةصير احمور ( . 
مالن بةقالديره سالبح مه فقالد  صلى هللا عليه وسلم والن هدى هللا ج ام  على يد موالم  رسو  هللا  

هللا عليم  برسوله العويم فى قوله الكريم   لقد من علالى هللا المالؤممين اذ بعالث فاليهم رسالوال مالن 
نمفسهم يةلو عليهم آي ةه وي يبيهم ويعلمهم الكة   والحبمة وان ب موا من قبل لفى ضم  مين 
( وقالالد روى البخالال رى عالالن عطالال ا بالالن يسالال ر قالال   م لقيالال  عبالالد هللا بالالن عمالالرو بالالن العالال ل فقلالال  

قال   م نجالل وهللا اماله لموصالوب فالى الةالوراة  صلى هللا علياله وساللم رمى عن صفة رسو  هللا نخب
ببعض صفةه فى القرآن   ي  نيه  المبى ام  نرسلم ك ش هدا ومبشرا ومذيرا ( وحالر ا لمميالين نمال  
عبدى ورسولى سميةك المةوبل لاليس بفالا وال غلاليا وال سالخ   فالى االسالواا وال يالدفع ب لساليئة 

كن يعفو ويغفر ولن يقبضه هللا حةى يقيم به الملة العوجال ا بالأن يقولالوا ال الاله اال هللا السيئة ول
 ويفةم به اعيم  عمي  وآذام  صم  وقلوب  غلف  . 

وذبر منله عن عبد هللا بن سمم وبع  االحب ر و اد بن اسحق فيه م وال صالخ  فالى االسالواا  
   وال مة ين ب لفحش   وال قوا  للخم    نسدده 
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لكل جميل   واه  له بل خلق بريم   واجعل السبيمة لب سه   والبر شع ره   والةقالوى ضالميره   
والحبمالالة مقولالاله   والصالالدا والوفالال ا طبيعةالاله والعفالالو والمعالالروب خلقالاله   والعالالد  سالاليرةه   والحالالق 
شريعةه   والهدى ام مه   واالسمم ملةه   واحمد اسمه   نهالدى باله بعالد الضالملة   ونعلالم بعالد 

 لة   ونرفع به بعد الخم لة   واسمى به بعد المبرة   ونكنالر باله بعالد القلالة   واغمالى باله بعالد الجه
العيلة   واجمع به بعد الفرقة   واؤلف به بين قلو  مخةلفة   واهواا مةشةةة   وامم مةفرقالة   

 واجعل نمةه خير نمة اخرج  للم س . 
فضل ببير   ان فضله ب ن عليالك ببيالرا   صلى هللا عليه وسلموفضل هللا على موالم  رسو  هللا 

صاللى ( وقدر روى عن سيدم  عمر بن الخط   رضى هللا عمه امه ق   فالى بالمم ببالى باله المبالى 
فق   م بأبى نم  ونمى ي  رسو  هللا لقد بلغ من فضليةك عمد هللا ان بعنك آخر  هللا عليه وسلم 

لمبيين مينال قهم وممالك ومالن مالوخ وابالراهيم احمبي ا وذبرك فى نولهم فق   ةع لى   واذ نخذم  من ا
وموسى وعيسى ابن مريم ونخذم  ممهم مين ق  غليو  ( بأبى نم  ونمى ي  رسو  هللا لقد بلغ من 
فضيلةك عمد هللا ان نهل الم ر يودون نن يبوموا نط عوك وهم بين نطب قه  يعذبون يقولون   يال  

 ليةم  نطعم  هللا ونطعم  الرسوال ( . 
 
له هللا نم م  ورحمة المةه فق   سبح مه   وم  ب ن هللا ليعذبهم ونم  فاليهم ( نى ونمال  بذلك جع 

بمبة قبل الهجرة   فلم  خرج عليه الصمة والسمم ممه  وبقى فيه  من بقى من المؤممين مال   
قولالاله ةعالال لى   ومالال  بالال ن هللا معالالذبهم وهالالم يسالالةغفرون ( وهالالذا مالالن نبالالين مالال  يوهالالر مب مةالاله عليالاله 

لسمم   ق   بعضهم م الرسو  عليه الصمة والسمم هو االم ن االعوم م  عال ش ومال  الصمة وا
صاللى هللا دام  سمةه ب قية فهالو بال ا   فال ذا نميةال  سالمةه فال مةوروا الالبما والفالةن . وفالى قولاله 

  نم  نم ن حصح بى ( قيل من البدع وقيل من االخةمب والفةن . ونى فضل عواليم عليه وسلم 
بقوله سالبح مه   ان هللا وممئبةاله يصاللون علالى المبالى يال   صلى هللا عليه وسلم  م له رسو  هللا

 صاللى هللا علياله وساللم نيه  الذين آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( فقالد نبالر  هللا ةعال لى فضالله 
بصمة هللا عليه نم صمة ممئبةه عليه ونمر عب ده المؤممين ب لصمة والةسليم علياله صاللى هللا 

لم   وقد حبى نبو ببر بن فورك ان بعض العلم ا ةأو  قولاله علياله الصالمة والسالمم   عليه وس
 وجعل  قرة عيمى فى الصمة ( نى فى 



 261 

صمة هللا على وممئبةه ونمره االمة بذلك الى يوم القي مة . هالذا والصالمة مالن هللا ةعال لى رحمالة 
 من الممئبة والمؤممين دع ا . 

رضى هللا عمه م من ةم م معمة هللا عليه صلى هللا عليه وسلم ان ويقو  االم م جعقر الص دا  
جعله حبيبه واقسم بحي ةه   يقصد قوله ةع لى م لعمرك امهم لفى سبرةهم يعمهون ( ومسخ باله 
شرائع غيره   وعرج به الى المحل احعلى   وحفوه فى المعراج حةى م   اغ البصر وم  طغى   

حل له والمةه الغم ئم   وجعلاله شالفيع  مشالفع    وساليد ولالد آدم   وبعنه الى االحمر واالسود   ون
وقالالرن ذبالالره بالالذبره   ورضالال ه برضالال ه   وجعلالاله نحالالد ربمالالى الةوحيالالد   نى الن االسالالمم ال يقبالالل اال 
ب لشه دةين شاله دة نن ال الاله اال هللا وشاله دة ان محمالد رسالو  هللا ( نالم قال   ةعال لى   ان الالذين 

( ببيعةهم اي ك يد هللا فوا ايديهم   يريد عمد البيعة ( قيل قوة هللا   يب يعومك امم  يب يعون هللا 
 وقيل نوابه   وقيل ممةه   وقيل عقده . 

 
نقو  ولقد برمه هللا ب لقرآن الكريم   ولقد آةيم ك سبع  من المن مى والقرآن العويم ( قيالل السالبع 

الف ةحالة ( وقيالل السالبع المنال مى نم  المن مى السور الطالوا  احو  والقالرآن العواليم نم القالرآن   نى
القالالرآن والقالالرآن العوالاليم سالال ئره . وجعالالل هللا رسالال لةه ع مالالة   ومالال  نرسالاللم ك اال ب فالالة للمالال س بشالاليرا 
ومذيرا ( وق   ةع لى   قل ي  نيه  الم س امى رسو  هللا اليبم جميع  ( فى حين ق   ةع لى   ومال  

م بقالومهم وبعالث موالمال  رسالو  هللا صاللى نرسلم  من رسو  اال بلس ن قومه ليبين لهالم ( فخصاله
 هللا عليه وسلم الى الخلق ب فة . 

بم  نمه سبح مه جعل نوامر رسوله صلى هللا عليه وسلم م فالذة فالى نمةاله   وجعالل ط عةاله فيهال   
من ط عة هللا   ومخ لفةه فيه  من مخ لفة هللا فق   ةع لى   مالن يطالع الرسالو  فقالد نطال ع هللا ( 

ةهةدوا ( وحذرهم مخ لفةه ةحذيرا شديد فق   ةع لى   فليحذر الذين يخال لفون وق     وان ةطيعوه 
عن نمره ان ةصيبهم فةمة نو يصيبهم عذا  نليم ( . وفى قوله ةعال لى   المبالى نولالى بال لمؤممين 

 من نمفسهم ( نى اةب ع نمره نولى من نةب ع هوى المفس . 
فالى بنيالر مالن آي ةاله البيمال   فالى منالل قولاله نم  حرمةه فقد عومه  هللا ةعال لى فالى بة باله الكالريم  

ةعالال لى   المبالالى نولالالى بالال لمؤممين مالالن نمفسالالهم ون واجالاله امهالال ةهم ( فأل واجالاله الطالال هرا  حرمالالة 
 احمه   فيحرم مب حهن من بعده 
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ةكرمه لاله صاللوا  هللا علياله حمهالن ن واجاله فالى الجمالة   وفالى منالل قولاله ةعال لى   يال  نيهال  الالذين 
فوا صو  المبى وال ةجهروا له ب لقو  بجهر بعضبم لبعض نن ةحالب  آمموا ال ةرفعوا نصواةكم 

نعمالال لكم ونمالالةم ال ةشالالعرون ( وفالالى ذلالالك مالالن الةهديالالد مالال  فيالاله . واموالالر بيالالف مالالدخ هللا الحالال فوين 
لحرمةه فالى قولاله ةعال لى   ان الالذين يغضالون نصالواةهم عمالد رسالو  هللا نولئالك الالذين امالةحن هللا 

م ( نم امور بيف مفى هللا العقل عن اكنر من ب موا يم دومه قلوبهم للةقوى لهم مغفرة ونجر عوي
من وراا الحجالرا  فالى قولاله ةعال لى   ان الالذين يم دومالك مالن وراا الحجالرا  نكنالرهم ال يعقلالون ( 

فى قولاله ةعال لى   فالم  صلى هللا عليه وسلم واعج  بيف علق هللا االيم ن على الرض  بقض ئه 
جر بيالالمهم نالالم ال يجالالدوا فالالى نمفسالالهم حرجالال  ممالال  قضالالي  وربالالك ال يؤممالالون حةالالى يحبمالالوك فيمالال  شالال

ويسالاللموا ةسالالليم  ( ويقالالو  االمالال م سالالهل الةسالالةرى رضالالى هللا عمالاله م مالالن لالالم يالالر مفسالاله فالالى ملالالك 
 الرسو  صلى هللا عليه  ولم ير واليةه عليه فى جميع نحواله لم يذا حموة سمةه بح   . 

علىأمةاله م  صاللى هللا علياله وساللم  ويقو  نم مم  الش فعى رضى هللا عمه فى فضالل رسالو  هللا  
لم ةمس بم  معمة وهر  وال بطم  ملم  به  حو  فى دين نو دمي  نو دفع عم  بهال  مبالروه فيهمال  

سببه  . وامم  ق   ام ممال  الشال فعى ذلالك  صلى هللا عليه وسلم نو فى واحد ممهم  اال رسو  هللا 
قيقالة وال يراهال  وان بال ن ذا عيمالين بمور بصيرةه   ام  مالن امطمسال  بصاليرةه فالم يالدرك ةلالك الح

بم  ق   ةعال لى   وةالراهم يموالرون اليالك وهالم ال يبصالرون ( وقالد دخالل الساللط ن محمالود الغ مالوى 
على الشيخ ابى الحسن الخرق مى رضى هللا عمه وجلس س عة نالم قال   م يال  شاليخ مال  ةقالو  فالى 

لسالط ن وبيالف ذلالك حق نبى ي يد البسط مى   فقال   الشاليخ م هالو رجالل مالن رآه اهةالدى   فقال   ا
ونبو جهل رنى رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم ولالم يخلالل مالن الضالملة   فقال   الشاليخ ةعقيبال  

واممال  رآه محمالد بالن  صاللى هللا علياله وساللم على هالذا الكالمم   ان نبال  جهالل  مال  رنى رسالو  هللا 
حيالث هالو  عبد هللا يةيم نبالى ط لال  فلالو بال ن رآه رسالو  هللا لالدخل فالى السالع دة   نى لالو رآه مالن

رسو  معلم يهدى الى الرشد والى طريق مسةقيم لسعد بمة بعةاله علالى االيمال ن ولكماله موالر الياله 
على نمه بشر يةاليم   وهالو موالر سالقيم   الن خصوصالية الرسال لة فالى البالواطن ال فالى الوالواهر   

 وقد خدعةهم الوواهر حين ق لوا   م  لهذا الرسو  يأكل الطع م ويمشى فى االسواا ( . 
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وحرصه على  صلى هللا عليه وسلم بى المؤمن فى ديمه على قدر ةعويمه لشرع رسو  هللا وية  
احيالال ا سالالمةه واالقةالالداا بالاله فالالى الةقالالر  الالالى ربالاله بالال لفرائض والموافالالل وفضالال ئل االعمالال   وصالالف ا 

هو االسوة الحسمة للمةقيين   لقد ب ن لكم فى رسالو  هللا  صلى هللا عليه وسلم االحوا    المه 
لمن ب ن يرجو هللا واليالوم اآلخالر وذبالر هللا بنيالرا ( واممال  اسالةم ر  بصال ئر العال رفين  اسوة حسمة

بصدا الهمة وقوة الع م فى مة بعةه صلوا  هللا وسممه علياله . وقالد بال ن ابالن عمالر رضالى هللا 
عمهمالال  اذا نسالالرع  بالاله م قةالاله شالالد  م مهالال  وهالالى فالالى الطريالالق الالالى مبالالة المبرمالالة ليضالاليق خط هالال  

ع على خف   ف مور بيف رنى سع دةه فالى نن يقالع خالف م قةاله علالى خالف ويقو  م لعل خف يق
فية بع آن ره الشريفة . وحدث عالن شالغفه بأقوالاله واحوالاله  صلى هللا عليه وسلم م قة رسو  هللا 

 وال حرج . 
وفى هذه المم سبة اذبر امى بم  ذاهب  مالع بعالض اصالدق ئى الالى المديمالة الممالورة وحال ن وقال   

ن السي رة للصمة على الرم   فةذبر  قو  سيدى االمال م ابالن دقيالق العيالد صمة العصر فم لم  م
 رضى هللا عمه م 

 قف ب لمم    والمم هل من لدن 
 وادى  قب ا الى حمى نم القالالرى     

 وةوخ آن ر المبى فضع بهالال  
 مةشرف  خديك فى عفر النالالالرى   

ذا رني  مم    الوحى الةى    وا 
 الوار مشر  على اآلف ا مورا نمال

 ف علم بأمك م  رني  شبيهالاله
 مذ بم  فى م ضى ال م ن وال يرى     

  صلى هللا عليه وساللم وقد حرب  ةلك االبي   وجدامى فوضع  خدى على النرى مةشرف  بآن ره 
 ويقو  سيدى وشيخى الشيخ على عقل طي  هللا نراه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 

  دع  م م  مضى وعد بى حرض
 شغفةمى بموره  المةالالالالالالملى     

 بين بيداا روع  ووهالالالالال د 
 وذئ   ةخة   فى اقبالالالالالالال       
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 ومجوم منل الحب   على الكالأس 
 ةس م  نو ب لحالالاللى واآللالالالى    

 قيل م ذا ةريالالد مالن هالالالذه احرض
 اةبغى البقالال ا فى جمالع مالالال       

 قل  وهللا غير نحمد مالالالال لى 
 بعد ر  العبالالال د من آمالالالال       

 ي  حبيب  رض ك دميال  وديالالن 
 فهم  ب ةب عبالالالالم صحالالالال لى     

والحق الذى ال مرية فيه ان الحج   ينيالر فالى الالمفس ذبريال   مجيالدة وبيالف ال والحجال   مالوطن 
لة الميمد المحمدى وهو اسعد ميمد عرفةه البشرية   وهو بذلك مهب  الوحى   ومشالرا الرسال 

  ومالالراخ البالالراا   ومقالالر الحالالرمين الشالالريفين   ومنالالوى الجنمالال ن المبالالوى الشالالريف   والصالالح بة 
االعمم والشالهداا الكالرام   ويالرحم هللا فليسالوب المساللمين المرحالوم الساليد محمالد اقبال   اذ يقالو  

 فيم  ةرجمه عمه الى العربية صديقى الشيخ الص وى شعمن م 
 اضحى االسمم لمالال  ديمالالال  

 وجميع الكون لمالال  وطمالالالالال      
 بمي  فى احرض مع بدهالالالال  

 والبي  االو  بعبةمالالالالالالالال      
 هو نو  بي  محفوالالالالالالاله 

 بحي ة الروخ ويحفومالالالالالالالال      
 ي  نرض المور من الحرميالالالالن 

 وي  ميمد شريعةمالالالالالالالالالال      
 روض االسمم ودوحةالالالالالاله 

 ممالالالالالال  فى نرضك ممالال ه  د    
 ان اسم محمد الهالالالالالالالال دى

 روخ        اآلمالال         لمهضةم  
ومم  يقو  صديقى الف ضل الح ج عبد الوه   عر    وهو من رج   الطال ئف الصال لحين الكالرام 

 وقد ةعرف  اليه فى الروضة الشريفة   
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 مئذ م ممذ عشر سموا  ( فى قصيدةه الةى اهداه  لى فى مم سبة ةع رفم  حي
 بلدة قدسهالالال  الرحمالالالالن اذ

 ح    الفخر بخير المرسليالالالن     
 فهى والبي  العةيق المجةبالالالى 

 ممبع الدين ومأوى المجئيالالالالن     
 حرم المخة ر نسمى ممالالالالال ال 

 بفؤادى من قصور المةرفيالالالن     
 اذ به الروضة قر  المصطفالالالى 

 بم سعى جبريل فيه  لألميالالالن     
 بم به  من عبرة في ضالالالالالالة 

 لمح  بم به  من ص لحيالالالالن     
 بم ةب رى لنراهالال  ه ئالالالالالم 

 بم عم فيه  دع ا الس جديالالالالن     
 بم ةم القرآن فيه  مخبالالالالال  

 وسعى للخير سعى المحسميالالالن     
 فرن ر سجود المصطفالالالالالالى 

 فى نراه  طي  عرب الي سميالالن     
 ائرا فةذبر  قو  ساليدى العال رب بال هلل الشاليخ احمالد  صلى هللا عليه وسلم ين يديه ولقد وقف  ب

 الحلوامى الخليلى قدس هللا سره وقل  م  ق   م 
 ب هلل صل حبل الرج ا ةعطفالالال  

 نم  ضيف جودك ي  ام م نولى الكرم     
 جد للضعيف بمبةغ ه ف مالالالالاله 

 م  للضعيف سوى رح بك ملةالال م     
 ن خ ائن الرحمن فالالى جد لى ف 
 يدك اليمن وام  نكرم من قسالالالم     
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 ومرة نخرى ةذبر  م  ق له نمير الشعراا شوقى رحمه هللا م 
 صلى عليك م  صح  الدجى ح د 

 وحم  ب لفم  وجمالالالالالال ا     
 واسةقبل الرضوان فى غرف ةهالم 

 بجم ن عدن آلك السمحالالالال ا     
 ى خير الوس ئل من يقع ممهم علال

 سب  اليك فحسبى ال هالالالراا     
ويقو  االم م السهيلى فى بة   الةعريف واالعالمم ان اسالم احمالد علالم ممقالو  مالن صالفة ال مالن 
فعل   وةلك الصفة افعل الةى يراد به  الةفضيل فمعمى نحمد   نحمد الح مدين لرباله عال  وجالل   

فى المق م المحمود بمح مالد لالم  وبذلك ق   هو صلى هللا عليه وسلم فى المعمى المه يفةم عليه
ةفةم على نحد قبله فيحمالد رباله بهال  فهالو صال ح  لالواا الحمالد   ونمال  محمالد فممقالو  مالن صالفة 
نيض  وهو فى معمى محمود ولكن فيه معمى المب لغة والةكرار فمحمد هو الذى حمد مرة بعد مرة 

حمالود فالى الالدمي  بمال  بم  ان المبرم من نكرم مالرة بعالد مالرة ف سالم محمالد مطال بق لمعمال ه   فهالو م
هدى اليه ومفع به من العلم والحبمة وهو محمود فى اآلخرة ب لشالف عة فقالد ةكالرر معمالى الحمالد 

 بم  يقضى اللفا . 
ونضالال ب رضالالى هللا عمالاله قالال ئم م واموالالر بيالالف ام لالال  عليالاله سالالورة الحمالالد وخالالل بهالال  دون سالال ئر 

شالرع لاله سالمة وقرآمال  ان  احمبي ا   وخل بلواا الحمد   وخل ب لمق م المحمود   وامور بيالف
يقو  عمد اخةة م احفع   وامقض ا االمور   الحمد هلل ر  الع لمين   ق   ةع لى   وقضالى بيالمهم 
ب لحق وقيل الحمد هلل ر  الع لمين ( ةمبيه  لم  علالى ان الحمالد مشالروع عمالد امقضال ا االمالور   

ضالال ا السالالفر م آيبالالون الحمالالد بعالالد احكالالل والشالالر    وقالال   عمالالد امق صالاللى هللا عليالاله وسالاللم وسالالن 
 ة ئبون لربم  ح مدون . 

ويحبى السيد محمد اقبل رحمه هللا امه فى صغره ضر  بعصال  سال ئم وقالف ببال   دارهالم وطرقاله 
بشدة   فةم نر الخب  الذى ب ن فى جرابه فخرج نبوه وعمفه ق ئم له م االةرحم نبال ك ي ولالدى فالى 

 يوم القي مة وق     عليه وسلم صلى هللاشيخوخةه   وبيف بأبيك اذا ع ةبه رسو  هللا 
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له م لم ذا لم ةؤد  ولدك ب الد  االسممى فيرحم الب ئس الفقير   وب ن لهذا الالدرس القاليم انالره 
الب لغ فى مفس الفيلسوب العويم اقب   وهو بربة عليه من برب   نبيه الذى ود نن يرضى عمه 

 يوم القي مة .  صلى هللا عليه وسلم رسو  هللا 
السيدة رابعة العدوية رحمه  هللا ةصلى فى اليوم واليلة الف ربعة وةقو  م م  اريالد بالذلك  وب م 

فيقو  لألمبي ا اموروا الى  امرنة  صلى هللا عليه وسلم نواب  ولكمى نريد نن اسر به  رسو  هللا 
ون مالن نمةالى هالالذا عملهال  فالالى اليالوم واليلالالة . هالذا واعلالالم اماله ال ط قالالة الحالد بالال لةلقى والشالهود بالالد

فهالو المالرآة الكبالرى والمجلالى احعوالم   ونقوالاله ونفع لاله ونحوالاله  صاللى هللا علياله وساللم واسطةه 
بله  دائرة على الداللة علالى هللا والةعريالف باله   والمعرفالة ال مه يالة لهال  فمال  دام االمسال ن يةرقالى 

عب س فيه  فهو يغةرب من بحره صلى هللا عليه وسلم ويسةمد ممه  ويقو  سيدى القط  نبو ال
طرفالالة عالالين مالال   صالاللى هللا عليالاله وسالاللم المرسالالى رضالالى هللا عمالاله م لالالو احةجالال  عمالالى رسالالو  هللا 

 عدد  مفسى من المسلمين . 
طريق الفةم وهى من ذبر هللا ةع لى اآلمالر بهال     صلى هللا عليه وسلم والصمة والةسليم عليه 

بالذلك صالمة الممئبالة ( هالى ي  نيه  الذين آمموا صلوا عليه وسلموا ةسليم  ( وصمةم  علياله   و 
دع ا وابةه   فى ان ي يده هللا ةكريم  على ةكريم لق ا هدايةم  الى االيمال ن والالى العمالل الصال لم 

حةالى يب فئاله هللا عمال  . نمال  صالمة  صاللى هللا علياله وساللم المم  ع ج ون عن مب فأةه فمدعو له 
م   ولط ئف المعم   وقد ورد فى هللا ةع لى عليه وعلى المصلين عليه فمعم ه اف ضة نمواع الكرا

 عشرا ( .  صلى هللا عليهالحديث الشريف   من صلى على واحدة 
وقالال لوا ان هللا ةعالال لى يضالال عف الصالالمة للمصالاللين صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   اال ان الصالالمة عليالاله 
ليس  حسمة واحدة بل هالى حسالم     اذ فيهال  ةجديالد االيمال ن بال هلل نوال نالم ب لرسالو  ن ميال    نالم 

عويمه ن لن    نم ب لعم ية بطل  الكرامة لاله رابعال    نالم بةجديالد االيمال ن بال ليوم اآلخالر خ مسال    بة
نم بذبر آله س دس    وعمد ذبر الص لحين ةم   الرحم     نم بةعويم آله ومسبةهم اليه سال بع  

القربالى  من نمةه اال المودة فى صلى هللا عليه وسلم   نم ب وه ر المودة لهم ن مم    ولم يسأ  
   نم االبةه   
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صاللى والةضرع ة سع    والدع ا مخ العب دة   نم بال العةراب ع شالرا ان احمالر بلاله هلل وان المبالى 
وان جل قدره فهو محة ج الى فضل هللا عال  وجالل . فهالذه عشالر حسالم   سالوى  هللا عليه وسلم 

 فق  . م ورد به الشرع من ان الحسمة الواحدة بعشر امنله  ونن السيئة بمنله  
وقد دخل االم م الشبلى رضى هللا عمه على بعض الص لحين فقبله بين عيميه وقال   هبالذا رنيال  

يقبلاله فسالألةه بمال ذا اسالةحق ممالك الشالبلى ذلالك ي رسالو  هللا ؟  صلى هللا علياله وساللم رسو  هللا 
فقالال   امالاله يقالالرن عقالال  بالالل صالالمة اآليةالالين االخيالالرةين مالالن سالالورة الةوبالالة   لقالالد جالال ابم رسالالو  مالالن 

سبم ع ي  عليه م  عمةم حريل عليبم ب لمؤممين راوب رحاليم . فال ن ةولالوا فقالل حسالبى هللا نمف
 ال اله اال هو عليه ةوبل  وهو ر  العرش العويم ( نم يصلى على نمث مرا  . 

  ب لصاليغةين الالواردةين فالى الطريقالة صلى هللا عليه وساللم وقد رنيم  الخير بله من الصمة عليه 
كبر الغوس سيدى الح ج محمالد نبالو خليالل سال كن ضالريحه المميالر ب ل قال  يق الخليلية لشيخم  اال 

 والملحق بمسجده المب رك المعروب هم ك . وه ة ن الصيغة ن هم  م 
اللهالالم صالاللى وسالاللم وبالال رك علالالى سالاليدم  وموالمالال  محمالالد وعلالالى آلالاله وصالالحبه عالالدد حالالروب  -1

ف  صالف    وعالدد بالل القرآن حرف  حرف    وعالدد بالل حالرب نلفال  الفال    وعالدد صالفوب الممئبالة صال
صف نلف  الف    وعدد الرم   ذرة ذرة   وعدد بل ذر نلف نلف مرة   عالدد مال  احال ه باله علمالك   
وجرى به قلمك   ومفذ به حبمك فى برك وبحرك وس ئر خلقك   عدد م  نح ه به علمالك القالديم 

 ئ  فعل بل من الواج  والج ئ  والمسةحيل   الواج  وجود هللا والمسةحيل وجود شريك له والج
ممبن نو ةربه بم  يش ا سبح مه ( اللهم صلى وساللم وبال رك علالى ساليدم  وموالمال  محمالد وعلالى 

 آله وصحبه منل ذلك ال وهى صيغة مةلوه  عق  بل فريضة نمث مرا  . 
اللهالالم صالاللى علالالى سالاليدم  محمالالد عالالدد مالال  فالالى علالالم هللا صالالمة دائمالالة بالالدوام ملالالك هللا وهالالى  - 2 

ر االسةط عة وبحس  االجةه د بم عدد محدود . ام  فى اليل فيالذبر صيغة مةلوه  فى المه ر قد
 المريد االسم ا الحسمى حس  االرش د   ويذبر االسم الواحد م ئة الف مرة فى المدة المم سبة 
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ال جةه ده من اللي لى دون قيد فى الحد االدمالى نو االعلالى   فال ذا ةمال  الم ئالة نلالف امةقالل لالذبر 
 بذا حةى اذا فرغ من الكل برر الكل بذلك الةرةي  وهبذا . االسم ا الذى يليه وه

فالى  صاللى هللا علياله وساللم اال رضى هللا عن شيوخم  الع رفين الذين م بوا عالن صال ح  الرسال لة 
الدعوة الى هللا وةمبيه القلو  الغ فلة لبذ  الهمة فالى مرضال ة هللا ةعال لى بمال  آةال هم هللا مالن مالور 

ه ةع لى   قل هذه سبيلى ندعو الى هللا على بصيرة نم  ومن اةبعمى البصيرة الم فذة مصداق  لقول
 وسبح ن هللا وم  نم  من المشربين ( . 
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 نهل اليقين
 

  فمن معمةك ي  هللا وخيرك وجودك مس لك بالك لالك   وال مسال لك بأحالد غيالرك   نن ةهبمال  االيمال ن 
ى هللا علياله وساللم يالوم ال والةوحيد واليقين حةى ملقال ك سال لمين غال ممين طال هرين مالع المبالى صالل

 يمفع م   وال بمون اال من نةى هللا بقل  سليم ( . 
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  سيدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا 
عمه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق المرحوم السيد ج س لم جمعة   وهو يسالأ  رباله اليقالين 

نوله ارةف ع الشالك ويةحلالى المالؤمن بعالد ذلالك ب لنقالة بمال  فالى يالد هللا ةعال لى    واليقين مق م عويم
 وليس ل ي دةه مه ية . 

وقد نفةةم هللا سبح مه سورة البقرة مموه  بفضل الةقوى الق ئمة على اليقين فق   ةع لى   آلم * 
ر قمال هم ذلك الكة   ال ري  فيه هدى للمةقين * الذين يؤممون ب لغي  ويقيمالون الصالمة وممال  

يمفقون * والذين يؤممون بم  نم   اليك وم  نم   من قبلك وب آلخرة هم يوقمون * نولئك علالى 
هدى من ربهم ونولئك هم المفلحالون ( فالد  بمماله الكالريم علالى نن نهالل اليقالين هالم نهالل الهالدى 

 والفمخ . 
 ويقو  الس دة الع رفون نن نهل اليقين على درج   نمث م 

 ص غر   وهم المريدون والعوام   وهم الذين  ا  الشك من قلوبهم . احولى ال درجة اال
الن مية ال درجة احوس ه وهم الخصول   وهم الذين ةحققالوا بال ليقين وةرقالوا فياله مالن يقالين حةالى 

 يصير اليقين لهم وطم  .
الن لنة ال درجة احك بر   وهم خصول الخصول   وهم الذين يقطعالون بالل سالب  يحالو  بيالمهم 

ةع لى   ومن العرش الى النرى حةى يبون هللا ال غير   ويالؤنرون هللا ةعال لى علالى بالل  وبين هللا
شىا سواه   وليس ل ي دة اليقين مه ية   بل بلم  ةفهموا وةفقهوا فى الالدين ا دادوا يقيمال  علالى 

 يقين . 



 271 

 وقد جال ا اليقالين فالى بةال   هللا ةعال لى علالى نالمث درجال   م علالم اليقالين   وعالين اليقالين   وحالق
اليقالالين . ولةقريالال  فهالالم هالالذه الالالدرج   قالال لوا ان علالالم اليقالالين هالالو نن ةعلالالم مالالنم نن مبالالة المبرمالالة 
مديمة فى الحج   وبه  بي  هللا الحرام الذى يحجاله المؤممالون   فال ذا ذهبال  الالى الحجال   وجئال  
الى مداخل مبة بمفسك صر  فى عين اليقين   فال ذا سالبم  مبالة وةمقلال  فيهال  صالر  فالى حالق 

 اليقين .
 لمعرفة نمث درج   م ف 

 عقلية وموره  البره ن نو علم اليقين .  -1
 قلبية وموره  البي ن نو عين اليقين .  -2

 بشفية وموره  العرف ن نو حق اليقين .  -3

ويقالو  االمالال م القشالاليرى رضالى هللا عمالاله م علالالم اليقالين بالال لمجوم يطلالالع عليهال  بالالدر عالالين اليقالالين   
ويقو  رضى هللا عمه نمه حين ق   سيدم  ابراهيم  ولكن بل االموار ةةبدد نم م شمس حق اليقين

الخليالل عليالاله الصالالمة والسالالمم   ر  نرمالالى بيالالف ةحيالالى المالوةى قالال   نو لالالم ةالالؤمن قالال   بلالالى ولكالالن 
ليطمئن قلبى ( ب ن يطلال   يال دة اليقالين   فالأراد نن يقالرن حالق اليقالين بمال  بال ن ح صالم لاله مالن 

 عين اليقين . 
فى لط ئف االش را  م واالش رة من ذبالم الطيالور نن حيال ة  ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه

القل  ال ةكالون اال بالذبم نهالواا الالمفس فمالن لالم يالذبم مفساله ب لمج هالدا  لالم يحيالى قلباله بال هلل   
وفيه اش رة الى البعث بعد المو  فقد ق   له قطع بيدك هذه الطيور وفالرا نج ااهال  نالم ادعهالن 

  الخلة مقطع  مفرقال  بيالده فال ذا مال داه اسالةج   لاله بالل يأةيمك سعي    فم  ب ن مذبوح  بيد ص ح
 ج ا مفرا   بذلك الذى فرقه الحق وشةةه ف ذا م داه اسةج     

 ولو نن فوقى ةربة ودعوةمى 
 حجب  صوةك والعو م رف        

ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  برم هللا وجهه فى قوة يقيماله بال هلل ةعال لى م لالو بشالف الحجال   
يقيم    يعمى عمد مع يمةه لم  آمن به ب لغي  . ويقو  االم م نبو ط لال  المبالى رضالى م  ا دد  

 هللا عمه م نصو  
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مق مالال   اليقالالين الةالالى ةالالرد اليهالال  فالالروع نحالالوا  المةقالالين ةسالالعة م الةوبالالة   والصالالبر   والشالالبر   
 والرج ا   والخوب   وال هد   والةوبل   والرض    والمحبة . 

 لى فى شأمه    وةوبوا الى هللا جميع  نيه  المؤممون لعلكم ةفلحون ( وقد نم  الةوبة فقد ق   ةع
سالئل االمالال م الحسالالن البصالرى رضالالى هللا عمالاله الةوبالالة المصالوخ الالالواردة فالالى قولاله ةعالال لى   يالال  نيهالال  
الذين آمموا ةوبوا الى هللا ةوبة مصوح  عسى رببم نن يبفر عمبم سيئ ةكم ويدخلكم جم   ةجرى 

( فق   م هى مالدم ب لقلال    واسالةغف ر ب للسال ن   وةالرك بال لجوارخ واضالم ر نال من ةحةه  احمه ر 
يعالالود الالالى الالالذم  . ويقالالو  االمالال م سالالهل الةسالالةرى رضالالى هللا عمالاله م مالالن يقالالو  ان الةوبالالة ليسالال  
بفرض فهو ب فر . ومن رضى بقوله فهو ب فر بم  ق   م ليس من احشي ا نوجال  علالى الخلالق 

يهم من ةرك الةوبة   وقد جهل الم س علم الةوبة . وقال   نيضال  من الةوبة   وال عقوبة نشد عل
 م الة ئ  الذى يةو  من غفلةه فى الط ع   فى بل طرفة ومفس . 

وقد سئل سيدى يحيى بن مع ذ رضى هللا عمه م بيف يصمع الة ئال  فقال   م هالو مالن عمالره بالين 
االسالةغف ر   ونمال  مال  يومين   يوم مضى ويوم بقالى فيصاللحهم  بالنمث م نمال  مال  مضالى فب لمالدم و 

بقى فبةرك الةخلي  ونهله ولال وم المريالدين ومج لسالة الالذاكرين   والن لنالة لال وم ةصالفية الغالذاا   
نى نكالالل الحالالم  ( والالالدؤو  علالالى العمالالل . وقالال   رضالالى هللا عمالاله م عممالالة صالالدا الةوبالالة م رقالالة 

طيئالة واموالر الالى القل  وغ ارة الدم . ومن حبم الس دة الصوفية قولهم م ال ةمور الالى صالغر الخ
 ببري ا من واجهةه به  . 

وفالالى قولالاله ةعالال لى ةعالال لى   اسالالةعيموا بالال هلل واصالالبروا ( يقالالو  السالال دة الصالالوفية اسالالةعيموا بالاله علالالى 
الط عة واصبروا على المج هدة فى المعصية . ويقو  ام مم  على بن نبى  ط   برم هللا وجهه 

الممبر بةفلة الى جم  البحالر   واحمالر  نعم   البر بله  الى جم   احمر ب لمعروب والمهى عن
ب لمعروب والمهى عن الممبرالى جم  الجه د فى سبيل هللا بةفلة فى جم  البحر   والجه د فالى 
سبيل هللا ةع لى الى مج هدة المفس عن هواه  فى اجةمال   المهالى بةفلالة فالى جمال  بحالر لجالى   

جهال د االصالغر الالى الجهال د االكبالر   رجعالةم مالن ال صلى هللا علياله وساللم وهذا يفسر معمى قوله 
 مج هدة المفس ( . 
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والغفلة عمد الموقمين نصل الكب ئر   وقد سأ  سيدم  عم ر بن ي سر نم مم  علي  برم هللا وجهاله 
م نخبرم  عن الكفر على م بمى ؟ فق   م على نربع دعال ئم   علالى الجفال ا   والعمالى   والغفلالة   

 لب طل ومقال  العلمال ا   ومالن عمالى مسالى الالذبر   ومالن والشك   فمن جف  احةقر الحق وجهر ب
غفل ح د عن الرشد وغرةه احم مى فأخذةه الحسرة والمدامة وبدا له من هللا م  لم يبالن يحةسال  

   ومن شك ة ه فى الضملة .
ويقالالو  العالال رفون م العالالوام يةوبالالون مالالن سالاليئ ةهم   والصالالوفية يةوبالالون مالالن حسالالم ةهم يعمالالى مالالن 

عويم م  يشهدون من حالق هللا الملالك الع يال  سالبح مه   ومالن موالرهم اليهال  ةقصيرهم فى ندائه  ل
نو مورهم الى مفوسهم به  وهى ممة هللا الواصلة ممه الاليهم . وقالد سالئل االمال م سالهل رضالى هللا 

 عمه عن االسةغف ر الذى يبفر الذمو  فق   م 
   الجالالوارخ   واالم بالالة نو  االسالالةغف ر االسالالةج بة   نالالم االم بالالة   نالالم الةوبالالة   ف السالالةج بة نعمالال

نعم   القلو    والةوبة اقب له على مواله وةرك الخلق   نم يسةغفر عن ةقصاليره الالذى هالو فياله 
  ومالالن الجهالالل ب لمعمالالة وةالالرك الشالالبر   فعمالالد ذلالالك يغفالالر لالاله ويبالالون عمالالده مالالأواه   نالالم يمقالالل الالالى 

  نالالم المصالال ف ة   نالالم  االمفالالراد نالالم النبالال     نالالم البيالال ن   نالالم القالالر    نالالم المعرفالالة   نالالم المم جالال ة
المواالة   نم مح دنة السر وهو الخلة   وال يسةقر هذا فى قل  عبد حةى يبالون العلالم غالذااه   
والذبر قوامه والرض   اده   والةفويض مراده   والةوبل ص حبه   نم يمور هللا ةع لى اليه فيرفعه 

يقو  م العبد ال بد له مالن  الى العرش   فيبون مق مه مق م حملة العرش . وب ن رضى هللا عمه
مواله على بل ح   ونحسن ح له نن يرجع الياله فالى بالل شالىا   اذا عصالى يقالو  م يال ر  اسالةر 
على   ف ذا فرغ من المعصية ق   م ي ر  ةال  علالى   فال ذا ةال   قال   م يال ر  ار قمالى العصالمة . 

مال     نربعالة مالن ف ذا عمل ق   ي ر  ةقبل ممى . وبعد الةوبة يةعق  المالؤمن الالذم  بنم ميالة نع
الجوارخ ونربعة من نعم   القلو    ويرجو بالذلك بفال رة الخطيئالة   نمال  نعمال   الجالوارخ فهالى نن 
يصاللى ربعةالالين نالم يسالالةغفر سالبعين مالالرة ويقالو  م   سالالبح ن هللا العواليم وبحمالالده ( م ئالة مالالرة نالالم 

ع عالن يةصدا بصدقة ويصوم يوم   ونم  نعم   القلو  فهى اعةق د الةوبالة مماله   وحال  االقالم
 الذم    وخوب العق   عليه ورج ا المغفرة له   يحةس  على هللا ةع لى بحسن ومه 
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 وصدا يقيمه بف رة ذمبه   فبهذه االعم   قد ورد  به  اآلن ر نمه  المبفرة لل لل والعن ر . 
 ونض ب االم م نبو ط ل  رضى هللا عمه ق ئم م

ه وال ليلالة غال   شالفقه  اال وملكال ن يةج وبال ن وفى نخب ر مةفرقة جمعم ه  م م  من يوم طلع فجر 
بأربعة نصوا  م يقو  نحدهم  م يال  ليال  هالذا الخلالق لالم يخلقالوا   ويقالو  اآلخالر م ويال  ليالةهم اذ 
خلقوا علموا لم ذا خلقوا فيقو  اآلخر م ي  ليةهم اذ علموا لمال ذا خلقالوا عملالوا بمال  علمالوا   وفالى 

اآلخر م وي  ليةهم اذ لم يعملوا بم  علموا ةال بوا ممال  بعضه  ةج لسوا فةذاكروا م  علموا   فيقو  
 عملوا .

ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  برم هللا وجهه م عجبال  لمالن شالك فالى هللا وهالو يالرى خلالق هللا 
وعجب  لمن شك فى المو  وهو يرى الموةى   وعجب  لمن شك فى المشأ  احخرى وهالو يالرى 

وةال رك دار البقال ا . ويقالو  االمال م الغ الالى رضالى هللا  المشأة احولى   وعجبال  لعال مر دار الفمال ا
 عمه م ان الع قل ال يبيع االنمين بواحد   فكيف يبيع المؤمن اآلخرة الب قية ب لدمي  الف مية . 

والصبر عمد ام مم  على برم هللا وجهاله مالن مق مال   اليقالين   فقالد قال   بمالى االسالمم علالى نربالع 
الجهال د   والعالد  . وقال   نيضال  م الصالبر مالن االيمال ن بمم لالة دع ئم م علالم اليقالين   والصالبر   و 

الرنس من الجسد   ال جسد لمالن ال رنس لاله   وال ايمال ن لمالن الصالبر لاله . ورفالع موالمال  رسالو  
هللا صلى هللا عليه وسلم الصبر فالى العلالوم الالى مقال م اليقالين وقرماله باله فالى قولاله م مالن نقالل مال  

طى حوه ممهم  لم يب   مال  ف ةاله مالن قيال م الليالل وصالي م نوةيةم اليقين وع يمة الصبر   ومن نع
المه ر . وبذلك ق   ةع لى   وجعلم  ممهم نئمة يهدون بأمرم  لم  صبروا وب موا بآي ةم  يوقمون ( 
بم  ق   ةع لى   نولئك يؤةون نجالرهم مالرةين بمال  صالبروا ( وقال   ةعال لى   اممال  يالوفى الصال برون 

جر الص برين على بل عمل نم رفالع جال اا الصالبر فالوا نجرهم بغير حس   ( فض عف سبح مه ن
 بل ج اا   فجعله بم مه ية وبم حد فد  ذلك على نمه نفضل المق م   .

وب ن االم م سهل الةسةرى رضى هللا عمه يقالو  م الصال لحون فالى المالؤممين قليالل   والصال دقون 
 فى الص لحين قليل   والص برون فى الص دقين
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عمه يقو  م الصبر على الع فية نشالد مالن الصالبر علالى الالبما   ويقصالد قليل . وب ن رضى هللا 
ب لع فية المعمة من الصحة نو من غمى الم     فم يسةعين بهال  علالى معصالية هللا فيبالد  معمالة 
هللا بفالالرا   وقالالد مالالدخ هللا الالالذين يةقربالالون الالالى ةعالال لى بمفقالالة نمالالوالهم فالالى مرضالال ةه   فقالال   ةعالال لى 

الضالالراا ( فمالالدحهم بوصالالف واحالالد فالالى الحالال لين المخةلفالالين لحسالالن  الالالذين يمفقالالون فالالى السالالراا و 
يقيمهم وسخ وة مفوسهم   وحقيقة ةقوام   وحذر سبح مه وةعال لى مالن احفةةال ن بال الموا  واالوالد 
فق   ةع لى   ي  نيه  الذين آمموا ال ةلهبم نموالكم وال نوالدبم عن ذبر هللا ( حن احموا  واحوالد 

 هللا . م  يسر ويشغل عن ذبر 
  

ويقو  الع رفون م ان المؤمن ال يصبر اال بأحد معميين   مش هدة العوض والج اا   وهالو حال   
نصالالح   اليمالالين مالالن المالالؤممين   نو الموالالر الالالى المعالالوض سالالبح مه وهالالو حالال   المالالوقمين ومقالال م 

رضال  الس بقين المقربين . بم  ق لوا ان الصبر نوله ةرك الشبوى وهذه درجة الة ئبين   ون مياله ال
ب لمقالالدور   وهالالذه درجالالة ال اهالالدين   ون لنالاله واعالالمه المحبالالة لمالال  يصالالمع بالاله مالالواله   وهالالذه درجالالة 

 الص دقين من نهل اليقين . 
والشبر هو ن لث مق م من مق م   اليقين   وقد ق   سيدم  عبد هللا بن مسعود رضى هللا عمه م 

ببم ان شالالبرةم وآممالالةم ( فقالالرن الشالالبر مصالالف االيمالال ن . ويقالالو  هللا سالالبح مه   مالال  يفعالالل هللا بعالالذا
الشبر ب اليم ن ورفع بوجودهم  العذا    وورد فى الحيدث الشريف م   الط عم الشال كر بمم لالة 
الصال ئم الصال بر ( ويقالو  سالالبح مه   لالئن شالبرةم ال يالدمبم ( ونو  الم يالالد شالهود الالمعم امهال  مالالن 

لى   ونفضالالل الم يالالد قالالوة المالالمعم وبحولالاله سالالبح مه وقوةالاله ونوسالال  الم يالالد مداومالالة الط عالالة هلل ةعالال 
 اليقين ب هلل ع  وجل . 

وفى الخبر نن المبى صلى هللا عليه وسلم ق   لرجل م بيف نصبح  ق   بخير   فأع د عليه    
السؤا  ن مية م بيف نم  ؟ فق   بخير   فأع د علياله الن لنالة م بيالف  صلى هللا عليه وسلمالمبى 

  فقالال   م هالالذا الالالذى نرد  ممالالك نى اوهالال ر الحمالالد  نمالال  ؟ فقالال   م بخيالالر نحمالالد هللا ةعالال لى ونشالالبره
 والشبر والنم ا . 

ويقو  الع رفون م على الموقن نن يشبر فى العط ا والممالع   اذ قالد يبالون فالى الممالع العطال ا   
 ولكن ال يفهم العط ا فى الممع اال صديق   ف ذا 
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ف   العبوديالة   شبر المؤمن رباله فالى العطال ا والممالع صال ر مالن نهالل اليقالين   الماله اةصالف بصال
ورنى نمه عبالد ةجالرى علياله نحال كم الربوبيالة   واماله ال يسالةحق علالى هللا شاليئ    وان هللا سالبح مه 
يسةحق عليه بل شىا   ف لعبد خلقه وصمعةه   وهللا ص معه وم لكه وم لالك نمالره . وهللا ةعال لى 

( وفالالى ذلالالك  يقالالو    ونسالالبغ علالاليبم معمالاله والال هرة وب طمالالة ( ويقالالو    وذروا والال هر االنالالم وب طمالاله
 ةمبيه الن يةرك المؤمن و هر االنم شبرا لو هر المعم ويةرك ب طن االنم شبرا لب طن المعم . 

 ومن نروع م  يقو  االم م جعفر الص دا رضى هللا عمه م   
ان هللا ةع لى خبأ نمث فى نمث م رض ه فى ط عةه فم ةحةقروا ممه  شاليئ  لعالل رضال ه فياله     

ه فالالم ةحةقالالروا ممهالال  شالاليئ  لعالالل غضالالبه فيالاله   وخبالالأ واليةالاله فالالى عبالال ده وخبالالأ غضالالبه فالالى مع صالالي
المؤممين فم ةحةقروا ممهم نحدا لعله ولى هللا ةع لى . ويقو  الع رفون ان نكنر عقوب   الخلق 
من قلالة الشالبر علالى الالمعم   ومالن نفضالل الالمعم ونجلهال  معمالة االيمال ن باله سالبح مه وةعال لى   نالم 

وسالاللم   نالالم معمالالة القالالرآن   نالالم نن جعلمالال  مالالن خيالالر نمالالة نخرجالال   معمالالة الرسالالو  صالاللى هللا عليالاله
للمالال س   نمالال  سالال ئر الالالمعم فالالم يسالالةطيع العالال د حصالالره    وان ةعالالدوا معمالالة هللا ال ةحصالالوه  ( فلالاله 

 سبح مه وةع لى الشبر والنم ا والحسن الجميل . 
لسالال مع وقالد حالالدنوا عالالن رجالل شالالب  الالالى بعالض نهالالل المديمالالة فقالره ونوهالالر لالالذلك ح ماله   فقالال   لالاله ا

لشبواه م نيسرك نمالك نعمالى ولالك عشالرة آالب   قال   ال   قال   م نيسالرك نمالك نخالرس ولالك عشالرة 
آالب   قالال   ال   قالال   م نيسالالرك نمالالك نقطالالع اليالالدين والالالرجلين ولالالك عشالالرة آالب   قالال   ال   قالال   م 
نيسرك نمك مجمون ولك عشرة آالب   ق   ال   ق   م نفم  ةسةحى نن ةشالبو مالوالك ولاله عمالدك 

 خمسين نلف  ؟ عروض ب
 

والرج ا هو رابع مق م   اليقين   ويقو  الس دة الصوفية فى ةفسير قوله ةع لى   يوم ال يخ ى 
هللا المبى والذين آمموا معه ( ان هللا ةب رك وةع لى نوحى الى مبيه صاللى هللا علياله وساللم م ةريالد 

 ال مخ يك فيهم . نن نجعل حس   نمةك اليك ؟ فق   ي ر  نم  خير لهم ممى   ق   م اذن 
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فقال   م يال  رسالو  هللا    صاللى هللا علياله وساللم ويروى الس دة الصوفية نن رجم ج ا الالى المبالى 
امى ال نصوم اال الشهر وال ن يد عليه   وال نصلى اال الخمس وال ن يد عليهن   وليس هلل ةع لى 

هللا علياله وساللم م فالى فى م لى صدقة وال ح  وال نةطوع   نيالن نمال  اذا مال    فقال   المبالى صاللى 
الجمة   ق   م ي  رسو  هللا م معك ؟ فبةسم رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم وقال   معالم معالى ان 
حفو  قلبك من انمين الغل والحسد   ولس مك من انمين   الغيبة والكذ    وعيمالك مالن انمالين   

 على راحةى ه ةين . المور الى م  حرم هللا ةع لى ونن ة درى بهم  مسلم    دخل  معى الجمة 
بم  يروى فى الخبر عن سيدم  نمس بن م لك رضى هللا عمه نن احعرابى قال   م ي رسالو  هللا    

مالالن يلالالى حسالال   الخلالالق ؟ قالال   م هللا عالال  وجالالل   قالال   م هالالو بمفسالاله ؟ قالال   م معالالم   قالال   فبةسالالم 
الكريم اذا قالدر احعرابى   فق   المبى صلى هللا عليه وسلم م مم ضحب  ي  نعرابى ؟ فق   م ان 

عف  فق   المبى صلى هللا عليه وسلم م صالدا   اال وال بالريم نكالرم مالن هللا عال  وجالل   هالو نكالرم 
 االكرمين نم ق   عليه الصمة والسمم فقه احعرابى . 

 
وخ مس مق م من مق م   اليقالين هالو الخالوب   وفالى قولاله ةعال لى   اممال  يخشالى هللا مالن عبال ده 

خوب مق م  فى العلم الن الخشية ال ةكالون اال مالن الخالوب   والخالوب العلم ا ( جعل سبح مه ال
اسم لحقيقة الةقالوى   والةقالوى معمالى جال مع للعبال دة بالدليل قولاله ةعال لى   يال  نيهال  المال س اعبالدوا 
رببم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ةةقون ( وبفالى شالرف  الهالل الةقالوى ان يقالو  هللا ةعال لى 

 اةقالال كم ( ومالالن م ايالال  الخالالوب نمالاله يحالالرا مالال ر الشالالهوا  مالالع شالالدةه  فالاليهم   ان اكالالرمبم عمالالد هللا
ويمةهالالى بصالال حبه الالالى الجمالالة اذ يقالالو  سالالبح مه   ونمالال  مالالن خالال ب مقالال م ربالاله ومهالالى الالالمفس علالالى 

 الهوى . ف ن الجمة هى المأوى ( . 
 

لكالالن يمبغالالى نال يخالالرج المالالؤمن مالالن خوفالاله ب ليالالأس مالالن رحمالالة هللا   فالال ن فالالى ذلالالك مجالال و ة الحالالد 
  ويج  نن يجمع فى صلةه ب هلل بين الخالوب الع صالم مالن االسالةهة ر ب لشالهوا  وبالين المعقو  

الرج ا الذى ال يقم  به من رحمالة هللا ويقالو  فالى الجمالع بالين الخالوب والرجال ا شاليخى وساليدى 
 الشيخ على عقل طي  هللا نراه من اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
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 ف لي ئسون بفالره   ال ةي سوا من روحه 
 ف آلممون فجالره   و ةأمموا من مبالره ن

 ةعبد مفس حذره   م  بين خوب ورج  
 

وقالد قال   ام ممال  علالى بالالرم هللا وجهاله لالبعض الخال ئفين الالذين نخالالرجهم الخالوب الالى القمالوه م مالال  
نص رك الى م  نرى ؟ ق   م ذموبى العويمة   فق   ويحك ان رحمة هللا ةع لى نعوالم مالن ذموبالك 

والالم مالالن نن يبفرهالال  شالالىا   فقالال   لالاله االمالال م م ان قموطالالك مالالن رحمالالة هللا   فقالال   م ان ذمالالوبى نع
 ةع لى نعوم من ذموبك . 

والمق م السال دس مالن مق مال   اليقالين هالو ال هالد   ومعمال ه عمالد السال دة الصالوفية خالروج الالدمي    
و يمةه  من القل  ولو ب م  فى اليد   ومن حبمهالم فالى ذلالك م لاليس ال هالد نن ةةالرك الالدمي  مالن 

ى فى قلبك ولكن ال هد نن ةةربه  من قلبك وهى فى يدك . وب ن يقال   لساليدى م لالك بالن يدك وه
ديم ر م امك  اهد فك ن يقو  م امم  ال اهد عمر بن عبد الع ي  ج اةه الدمي  وملكه  ف هد فيه    

 فأم  نم  ففى نى شىا  هد  . 
 
سمم ( ق لوا يال  رسالو  هللا م وفى مم سبة قوله ةع لى   فمن يرد هللا نن يهديه يشرخ صدره لم  

هل لذلك عممة ؟ ق   م معالم الةجال فى عالن دار الغالرور   واالم بالة الالى دار الخلالود   واالسالةعداد 
للمو  قبل م وله . وب ن سيدى ابراهيم بن ندهم رضى هللا عمه يقو  م قد حجب  قلوبم  بنمنة 

رخ بالال لموجود   والحالال ن علالالى اغطيالالة   فلالالن يبشالالف للعبالالد اليقالالين حةالالى ةرفالالع هالالذه الحجالال    الفالال
 المفقود   والسرور ب لمدخ . 

والمق م الس بع من مق م   اليقين هو مق م الةوبل وهو من نعلالى المق مال     وبفالى المةالوبلين 
شرف  نن يقو  هللا ةع لى فيهم   ان هللا يح  المةوبلين ( ونن يقو    ومن يةوبل على هللا فهو 

 ه . حسبه ( نى ب فيه ومغميه عن سوا
ويقو  االم م سهل الةسةرى رضى هللا عماله م لاليس فالى المق مال   نعال  مالن الةوبالل   وقالد ذهال  
االمبي ا بحقيقةه وبقى ممه صب بة امةشقه  الصديقون والشهداا   فمن ةعلق بشالىا مماله فهالو 

 صديق نو شهيد . والمةوبل غمى بيقيمه فى هللا ةع لى   وفى الخبر م بفى ب ليقين غمى . 
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الس دة الصوفية م احةج  سبح مه عن العموم ب السب   فهم يرومهال    وحجال  احسالب   ويقو  
 بمفسه عن الخصول فهم يرومه جل وعم وال يرومه  . 

والمق م الن من من مق م   اليقين هو مق م الرض    وقد ب ن عمر ابالن عبالد الع يال  رضالى هللا   
  ويقالو  شاليخى وساليدى علالى عقالل  عمه يقو  م نصبح  وم لى سالرور اال فالى مواقالع القضال ا

 رضى هللا عمه فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م 
 مذ رنومى اهيم فى هللا صب   

 ادخلومى فى الحبمة الميدام      
 علمومى بيف المسير الى هللا 

 وق لوا خذ الرض  ةيج مالال      
وساللم   اذا نحال  هللا عبالدا  ويروى الس دة الصوفية حدين  عن موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه 

ابةمه   ف ن صبر اجةب ه   وان رضى اصطف ه ( ويقو  االم م سالهل الةسالةرى رضالى هللا عماله م 
حا الخلق من اليقين على قدر حوهم من الرض  وحوهم من الرضال  علالى قالدر عيشالهم مالع هللا 

احد نن يالدعوا . وقد قدم سيدم  سعد بن نبى وق ل الى مبة فج اة الم س يهرعون يسأله بل و 
له المه ب ن مج   الالدعوة   حيالث دعال  لاله موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم بالذلك حالين 

  اللهم سدد رميةه واسةج  دعوةه صلى هللا عليه وسلم رمى سعد بأو  سهم فى االسمم فق   
يالالك ( فقالال   لالاله عبالالد هللا بالالن السالال ئ  م يالال  عالالم نمالال  ةالالدعو للمالال س فلالالو دعالالو  لمفسالالك فالالرد هللا عل

بصرك فةبسم وق   م ي  بمى قض ا هللا عمدى نحسن من بصرى   ف مور رع ك هللا بيف بلالغ باله 
 رض ه بقض ا هللا . 

والمق م الة سع من مق م   اليقين هو مق م المحبة . ويقو  الع رفون ان المحبة هالى اينال ر هللا 
ب طمه مب ن االيمال ن    ةع لى على م  سواه   بم  يقولون م ان و هر القل  محل االسمم   وان

ومن هم  ةف و  المحبون فى المحبة لفضل االيم ن على االسمم وفضل الب طن علالى الوال هر . 
ومن عممة المحبة مة بعة موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فى االقوا  واالفعال   واالحالوا  

 المه يقو    قل ان بمةم ةحبون هللا 
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لكالم ذمالوببم وهللا غفالور رحاليم ( فال مور بيالف قالرن سالبح مه محبةاله ف ةبعومى يحبالببم هللا ويغفالر 
لعبده بمغفرة هللا ورحمةاله . ومة بعةاله صاللى هللا علياله وساللم ةقةضالى مالن المالؤمن قطالع العمئالق 
والعوائق فى سبيل هللا . وةسةبين المحبالة بةالرك المخ لفال     وال ةبالين ببنالرة احعمال   وقالد قال لوا 

  جر   والمع صى ال يةربه  اال صديق . نعم   البر يعمله  الب ر والف
 

ويقو  سيدى ابراهيم بن ادهم رضى هللا عن م قل  ي  ر    ان بم  نعطي  نحدا من المحبين 
لك م  ةسبن به قلوبهم قبل لق ئك فأعطمى ذلك فقد نضرمى القلق   ق   م فرني  فالى الممال م نماله 

نن ةسألمى م  يسبن به قلبك قبل لق ئى ؟ نوقفمى بين يديه فق   م ي  ابراهيم نم  اسةحيي  ممى 
وهل يسبن المشة ا قبل لق ا حبيباله ؟ نم هالل يسالةروخ المحال  الالى غيالر مشالوقه ؟ قال   م قلال  
ي ر  ةه  فى حبك فلم ندر م  نقو  فال غفر لالى وعلممالى بيالف نقالو    فقال   م قالل اللهالم رضالمى 

 بقض ئك   وصبرمى على بمئك ونو عمى شبر معمةك . 
 

  بفضاللك ممالن قلال  فالى وصالفهم   يحالبهم ويحبوماله نذلالة عمالد المالؤممين نعال ة علالى اللهم اجعلمال
الكالال فيرن يج هالالدون فالالى سالالبيل هللا وال يخالال فون لومالالة الئالالم ذلالالك فضالالل هللا يؤةيالاله مالالن يشالال ا وهللا 

 واسع عليم ( . .        
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 الذاكرون بين
 اححوا  والمق م  

 
وا  الى مق م   القر  حةى يةحالو  فالى الموالر   اذا ةرقى الذاكر اشةد اله مه   ويةرقى بعد احح

من الدمي  الى اآلخرة   فم يبون بيمه وبين هللا حج     بل ةكون روحه مع هللا ةع لى فالم يالرى 
 غيره ( . 

ذلك من بعض م  بة  به سيدى وشيخى الشيخ عبد السمم الحلوامى طي  هللا نراه الى ةلميالذه 
د ج س لم جمعه   وهى بلم   طيبة ةدلم  على فضل ذبر الصديق الص لم المب رك المرحوم السي

هللا ةع لى وننره فى نرواخ الذاكرين   بم  ةكشف لم  عن بداي ةهم ومه ي ةهم فهم يسةمعون قوله 
ةع لى   ف ذبرومى ( فيةبعومه فيرون حموة االةبال ع قولاله ةعال لى   نذبالربم ( ومال  نحسالن البدايالة 

 ن ذبره ؟ ونين عملم  من نجره ؟ فةع لى هللا الفع   لم  يش ا . وم  نسعد المه ية   ونين ذبرم  م
وم  نروع م  يقالو  سال دةم  الصالوفية م صالحين للمريالد ال يال  هالذا حفالر المهالر اليالك   واجالراا المال ا 
ليس عليك   احفر س قية   ف ذبرومى ( الى جم  بحالر  نذبالربم( فال ذا بلالغ اليهال  معالو  الفبالر   

يسمع   وبى يبصالر   نلالق بالذر الالذبر فالى نرض الخلالوة   وشالق  ف ض  عليه مي ه البحر   فبى
 اليه س قيه من م ا الفبر لعله  ةمب  شجرة م   نم  جليس من ذبرمى ( ويقو  المح  الذاكر م 

 يريحمى اليك الشوا حةى 
 نميل من اليمين الى الشم       

 بم  م   المع قر ع ودةاله 
 حمي  الكأس ح ال بعد  ح       
 لذبربمو ارةي خ ويأخذمى 
 بم  مش  احسير من  العق       

ويذبرمى ذلك قو  سيدى وشيخى الشاليخ علالى عقالل مالور هللا ضالريحه فالى اله ماله الفالورى الالذى 
 مقلم ه عمه م 
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 وقف  على مجوى االله جوامحالالالى 
 لذلك  قلبى  مم    بله  ذبالالر     

 ونخلي  قلبى من مم ج ة غالالالاليره
 ي ل له   الغير فأصبم  طودا  ال     

 نس رع مشة ق  ونسب  ه ئمالالالالال  
 ونمطق اجمال  وم   ع قمى  سير     

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 وفى مشيةى علم وفى وقفةى سر     

وقد ج ا فالى الخبالر م ان هلل فالى بالل يالوم صالدقة يمالن بهال  علالى خلقاله   ومال  ةصالدا علالى عبالد 
 بصدقه نفضل من نن يلهمه ذبره . 

ل ذبر هللا ةع لى نكنر من نن ةعد   وقد حض القرآن الكريم   بم  حض  السالمة الشالريفة وفض ئ
على االكن ر من ذبر هللا سرا وجهرا   ولذلك جعل الس دة الصوفية ال على اخةمب طالرقهم ال ذبالر 
هللا ةع لى مدخم للةربية الصوفية الع لية فجمى ممه المريدون نطي  النمرا  فالى نسالرع احوقال   

قالالد شالال هدم  ذلالالك عمليالال  ب لةجالال ر  الةالالى رنيم هالال  رنى العالالين   والةصالالوب يقالالوم علالالى الةجربالالة   و 
 والعي ن وال يقوم على الدليل والبره ن . 

ويقو  سيدى نبو سعيد الخرا    اذا نراد هللا نن يوالى عبدا من عبيده فةم لاله بال   ذبالره   فال ذا 
مس   نم نجلساله علالى برسالى الةوحيالد   اسةلذه فةم عليه ب   القر    نم رفعه الى مج لس اال 

نم رفع عمه الحج    وندخله دار الفردامية   وبشف له الجم  والعومة   ف ذا وقع بصره علالى 
الجم  الحق والعومة بقى بم هو   نى فمي  مراداةه فى مرادا  ربه فرضى بم  يخة ره لاله رباله 

 . ) 
لذى ننبةه موالم  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وهذا الذى ق له سيدى الخرا  يفسر لم  سر السبق ا

وسالالاللم للالالالذاكرين فالالالى قولالالاله حصالالالح به   سالالاليروا   سالالالبق المفالالالردون   بةخفيالالالف الالالالراا المبسالالالورة 
وةشديده  ( قيل م من المفردون ؟ ق   المسةهيمون بذبر هللا ةع لى   نى المولعون بنيرا بالذبره 

 فال  ( ويؤيالد هالذا الحالديث الشالريف قال   سبح مه ( وضع الذبر عمهم نو ارهم   يردون القي مة خف
والذاكرين هللا بنيرا والذاكرا  نعد هللا لهم مغفرة ونجالرا عويمال  ( وامالك اذا ةأملال  … هللا ةع لى   

فى اآلية بله  نيقم  نن مقال م الالذبر ةالوج بالل المق مال   الةالى سالبقةه فالى قولاله ةعال لى فالى سالورة 
 احح ا    ان المسلمين 
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المؤممالالالال   والقالالالال مةين والق مةالالالال   والصالالالال دقين والصالالالال دق   والصالالالال برين والمسالالالاللم   والمالالالالؤممين و 
والص برا  والخ شعين والخ شع   والمةصدقين والمةصالدق   والصال ئمين والصال ئم   والحال فوين 
فروجهم والح فو   والالذبرين هللا بنيالرا والالذاكرا  نعالد هللا لهالم مغفالرة ونجالرا عويمال  ( فمالن علالو 

وقه  مع نمه ع شر مق م فيه  وهو مال  يفيالد سالبق الالذاكرين   بمال  المق م   الةسعة ج ا الذبر ف
يفيد نمهم ال يصلون الى مق م السالبق اال بعالد الةحلالى ببالل ةلالك المق مال   الكريمالة الةالى عالددةه  

 اآليه العومة . 
ويبدن المريد ةربيةه الصوفية ب لةوبالة   وهالى عمالد السال دة الصالوفية لاليس ب للسال ن بةوباله العالوام 

ون نم يعودون لم  ة بوا مماله   بالل اسالةغف رهم هالو االسالةج بة نالم االم بالة نالم الةوبالة   الذين يةوب
ف السةج بة نعم   الجوارخ   واالم بة نعم   القلو    والةوبة اقب له علالى مالواله وةالرك الخلالق   
نم يسةغفر من ةقصير الذى هو فيه   ومن الج هل ب لمعمالة وةالرك الشالبر   فعمالد ذلالك يغفالر لاله 

 ون عمده مأواه . ربه ويب
نم يمقل الى االمفراد   نم النب   نم البي ن   نم القر    نم المعرفة نم المم ج ة   نم المص ف ة   
نم المواالة   نم مح دنة السر وهو الخلة   وال يسةقر هذا فى قل  عبد حةى يبون العلم غذااه 

 حبه   نالم يموالر هللا ةعال لى الياله   والذبر قوامه   والرضال   اده   والةفالويض مالراده   والةوبالل صال
 فيرفعه الى العرش   فيبون مق مه مق م حملة العرش . 

 هبذا ق   االم م سهل بن عبد هللا الةسةرى رضى هللا عمه   وب ن يقو  م 
العبد البد له من مواله على بل ح     ونحسالن ح لالة نن يرجالع الياله فالى بالل شالىا م اذا عصالى 

رغ مالالن المعصالالية قالال   م يالال ر  ةالال  علالالى   فالال ذا ةالال   قالال   يالال ر  يقالالو  يالال ر  اسالالةر علالالى   فالال ذا فالال
 ار قمى العصمة   ف ذا عمل ق   م ي ر  ةقبل ممى . 

ويعمالالى السالال دة الصالالوفية فالالى ةربيالالة المريالالدين بةهالالوين الالالدمي  فالالى قلالالوبهم   وان بسالالب  نيالالديهم 
 فى ذلك م احموا    وعمدهم نن الدمي  قمطرة   وال يمبن اسةيط ن القمطرة   ويقو  ق ئلهم 

 ومن يأمن الدمي  يبن منل ق بض 
 على الم ا خ مةه فروج احص بع       
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وهم يقةبسون ذلالك المشالر  مالن القالرآن الكالريم والسالمة المبويالة المطهالرة   فال ن هللا ةعال لى يقالو  
منم فى سورة الكهف   واضر  لهم منل الحي ة الدمي  بم ا نم لم ه من السم ا ف خةل  به مب   

أصبم هشاليم  ةالذروه الريال خ وبال ن هللا علالى بالل شالىا مقةالدرا ( فمال  بال د الال رع يخضالر احرض ف
حةى يبس وص ر هشيم  ةذروه الري خ هم  وهم ك   ال دوام له وال اسةقرار . ونم  السمة فقد ورد 
فيه  قوله صلى هللا عليه وسلم م   من نصبم والدمي  نكبر همه فلاليس مالن هللا فالى شالىا والال م 

قلبه نربع خص   م هم  ال يمقطع عمه نبدا   وشغم ال يةفرغ ممه نبدا   وفقالرا ال يبلالغ هللا ةع لى 
 غم ه نبدا   ونمم ال يبلغ ممةه ه نبدا ( . 

وبعد الةوبة وةهوين شأن الدمي  يعمى المريد بأمر اآلخرة ويبدن بصحبة شاليخه المقاليم ب لشالريعة 
سم ئه الحسالمى الةالى يلقمهال  لاله ويبالين لاله طريقالة والمؤيد ب لحقيقة فيرشده الى ذبر هللا ةع لى بأ

ذبرهالال  وند  الالالذبر وعالالدده   فيالالذبره  ب للسالال ن ويراعالالى معم هالال  بقلبالاله فيسالالةمير قلبالاله شالاليئ  فشالاليئ  
بأمواره  وخواصه  وةقوى رابطةه بربه ويشةد حبه ويةرقالى فالى ساللوبه مالن مقال م الالى مقال م حةالى 

 لالاله م الهالالى نمالال  مقصالالودى ورضالال ك يشالالهد ربالاله بعالالين يقيمالاله ويالالذوا ةوحيالالده ويقالالو  بلسالال ن ح
 مطلوبى . 

ويالةكلم سالاليدى وشالاليخى الشاليخ عبالالد السالالمم الحلالوامى فالالى بة بالاله القاليم   السالاليرة الخليليالالة ( علالالى 
 نسرار الذبر فيقو  م  خمصةه م 

من نسرار الذبر نن الذاكرين يةدرجوا فى مق م   السلوك واحد  فيج هدون نمفسهم االم رة وقالد 
وساللم   رجعمال  مالن الجهال د احصالغر الالى الجهال د االكبالر   قال لوا ومال  الجهال د  ق   صلى هللا علياله

االكبالالر يالال  رسالالو  هللا   قالال   جهالال د الالالمفس ( فيج هالالدون نمفسالالهم فالالى شالالهواةه  ورغب ةهالال  حةالالى 
ةسةيقا وةةجه الى الهداية فةصير لوامة ةلوم مفسه  على مال  مضالى وةنالو  الالى رشالده  وةبالوا 

  وااليمالال ن   نالالم ةصالالير بصالالدا العالال م علالالى الط عالالة روحالال  طيبالالة  الالالى هللا ةعالال لى بمعمالالة االسالالمم
يلهمه  هللا فةفرا بين طريق الخير وطريق الشر   فألهمهال  فجورهال  وةقواهال  ( وعمدئالذ يسالةمير 
القل  بةعريف من هللا سبح مه   ومن لم يجعل هللا له مورا فم  لاله مالن مالور( فال ذا خشالى الالذاكر 

هوى واطمأن الى هللا وخ فه ورجال ه ورجالع فالى بالل نحوالاله ربه وخ ب مق مه ومهى المفس عن ال
اليالاله واعةمالالد عليالاله وسالاللم لالاله احمالالور   فالالم يعالالرب سالالواه وال يخشالالى اال ايالال ه   فالال ذا ذبالالر خشالالع  

 مفسه   واذا ةجلى عليه  الحق  
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امةعش   فهى فى القهر والبس  ال ةرجوا سالواه فيرضاليه  برضال ئه عمهال  فةعالود مرضالية برحمةاله 
دخل فالالى عبالال دة القالال ئمين علالالى ذبالالره وةرجالالع فالالى احخالالرى مالالع الالالذين نمعالالم هللا وبمحالالض فضالالله ةالال

 عليهم من المبيين والصديقين والشهداا والص لحين وحسن نولئك رفيق  . 
وقالالد ةعالالرض سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم بعالالد ذلالالك للمق مالال   الشالالريفة الةالالى يةقلالال  فيهالال  الالالذاكر 

حخمل والمراقبة والخشالوع والحيال ا والخالوب المداوم على الذبر   فةكلم عن مق م   المحبة وا
والرج ا والةقوى والصبر وال هد والةوبل والشبر وبس  الكمم على بل مق م ممه  نم خالةم بمماله 

 ق ئم رضى هللا عمه م 
ومن صدق  ميةه مع هللا وةفبر فى مصالموع ةه وساللك سالبيل الصالوا  نورناله هللا هالذه المق مال   

ويصالير مالن نولالى احلبال   ويبالون قلباله مصالقوال مسالةعدا للةجليال   فةكون فطالرة فياله ال يةكلفهال  
احلهيالالالة والمفحالالال   الرحم ميالالالة مةعرضالالال  لهالالال  بمالالال  ورد فالالالى الحالالالديث " ان هلل فالالالى دهالالالربم مفحالالال   

 فةعرضوا له  " . 
 نم نض ب سيدى الشيخ قوله م

 وج هالدوا ق   بعض الصوفية م الةقل  فى نطوار المق م   لعمالوم المحبالين الالذين نمال بوا الالى هللا
فيالاله فهالالداهم السالالبيل   وطالالوى بسالال ه احطالالوار لخالالوال المحبالالين وهالالم المحبوبالالون الالالذين اجةبالال هم 
ربهم فم ةقيدهم المق م   وال ةحبسهم حن بواطمهم ص فية ال ةحة ج الى م  يصفيه  ق   ةعال لى 

   هللا يجةبى اليه من يش ا ويهدى اليه من يمي  ( . 
 اححوا  فيقو  م  خمصةه م ويةكلم سيدى الشيخ بعد ذلك عن 

ذا سلك العبد مس لك الص لحين وةدرج فى مق م   الس لكين وع مل هللا مع ملالة اليقالين نصالبم  وا 
قلبه مسلك  للةجلي   اإللهية والعط ي  اللدمية   فقد قيالل نن المق مال   مب سال  واححالوا  مواهال  

حالوا  مواهال  علويالة وسالم وية والمواه  محفوفة ب لمب س  والمب س  محفوفة ب لمواه  . واح
ممال  قال   بعالض الصالوفية م بالل  –والمق م   طرقه   على نن المق م   واححوا  بله  مواهال    وا 

مالال  بالال ن عالالن طريالالق احخالالذ ب حسالالب   بعمالالل العبالالد ف مالاله بسالال    ومالال  الخ مالالن طريالالق المواجيالالد 
 واححوا  ف مه وه  . وقد ذه  
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مال  فأمال  اذا لالم ةالدم فهالى طوالالع ولالوائم وبالواده وهالى بعضهم الى نن اححوا  ال ةكالون اال اذا دا
 مق م   اححوا  وليس  بأحوا  . 

وةعرض سيدى الشيخ بعالد ذلالك لألحالوا  مالن الحال  والعشالق والشالوا واحمالس والبسال  والقالبض 
 والةوحيد والوجد والجذ  . 

 ويقو  سيدى نبو الق سم الجميد رضى هللا عمه فى الرس لة م 
ق م   مب سال    واححالوا  ةالأةى مالن عالين الجالود والمق مال   ةحصالل ببالذ  اححوا  مواه    والم

المجهود ويعرب سي دةه الح   فيقو  نمه معمى يالرد علالى القلال  مالن غيالر ةعمالد وال اجالةم  وال 
اكةسالالال   مالالالن طالالالر  نو حالالال ن نو بسالالال  نو قالالالبض نو شالالالوا نو هيبالالالة نو ام عالالال ج نو احةيالالال ج . 

   فى الوق  وامشدوا م ويضيف نن اححوا  ب سمه  ةحل فى القل  ة و
 لو لم ةحل م  سمي  ح ال   
 وبل م  ح   فقالالالد  اال     

 نمور الى الفا اذا م  امةهى
 يأخذ فى المقل اذا  ط ال    

نم يقو  رضى هللا عمه م ونش ر قوم الى بق ا اححوا  ودوامه  وق لوا نمه  اذا لم ةدم ولالم ةةالوا  
 ه وبغةه ( . فهى لوائم وبواده   من بدهه اذا فجأ

ويقالالو  العالال رفون م اذا بلالالغ المريالالد ب لري ضالالة واحرادة حالالد مالال  عمالال  لالاله خلسالال   مالالن اطالالمع مالالور 
الحق عليه لذيذة بأمه  بروا ةومض اليه نم ةخمد عمه وهى الةى ةسمى عمدهم نوق     وبالل 

ي ض   وق  يبسبه وجدا اليه   ووجدا عليه   نم امه ةكنر ممه هذه الغواشى اذا نمعن فى االرة
نم نمه ليوغل فى ذلك حةى يغش ه فى غيالر االرةيال ض   فكلمال  لمالم شاليئ  عال ج مماله الالى جمال   
القدس   يذبر من نمره نمرا   فغشيه غ ش   فيب د يالرى الحالق فالى بالل شالا   نى حن احشالي ا 

 من آن ر قدرةه ةع لى ( . 
  فلم  نفالره بال ن يقالو   ويقو  الس دة الصوفية م نن قيس  ب ن يدور فى اح قة ويقو  ني  ليلى

ذا بال ن هالذا نمالرة حال  ليلالى   فكيالف بمجمالون  ليلى ليلى   دائمال  ال يخلال  مالع اسالمه  شاليئ    وا 
الحالال  بالالر  ليلالالى   ويالالذبرمى ذلالالك مالال  ق لالاله نسالالة ذى العالال رب بالال هلل الشالاليخ علالالى عقالالل فالالى اله مالاله 

 االرةج لى على سبيل الرم  م 
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 لم  علق  بليلى فى مش هدةى 
 أمك ي  مسبين مجمون ق لوا ب     

 نجبةهم ال ةلومومى على حرقى 
 فكلم  ان ةعشالالالقم  مج مين      

 وم  ق له مرة نخرى م 
 ق لوا بأن الغرام ي من 

 يح  من  شأمه الجمون    
 قل  نكففوا ليس ذلك حق  

 ومحن   ب هلل   مسةعين    
 ان ب ن حبى له جموم  

 ي حبذا   ذلك   الجمون    
 لصوفية احقدمين م ويقو  نحد ا

 ي  من يذبرمى بعهد نحبةى 
 ط   الحديث بذبرهم ويطي     

 نعد الحديث على من جمب ةه 
 ان الحديث عن الحبي  حبي     

 مأل الضلوع وف ض عن نجم به  
 قل  اذا ذبر الحبي  يذو     

 م  ا  يخفق ض رب  بجم حه
 ي لي  شعرى هل ةطير قلو     

 وق   آخر م 
 ى ةسةنير مودةى خطرا  ذبر 
 ونحس ممه  فى الفؤاد دبيب     

 ال عضولى اال وفيه صب بة 
 فكأن نعض ئى  خلقن  قلوب     

واذا داوم المريد ذبر هللا ةع لى ورث محبةه فورنةه المحبة بالدوره  سالرور القلال  بشالهود جم لاله 
حش ممال  وهو م  يعرب فالى اصالطمخ السال دة الصالوفية بال حمس   فال ذا نمالس المحال  برباله اسالةو 

 يقطعه عن رح به نو يشغله 
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 عن مواالةه وفى ذلك يقو  نسة ذى وسيدى الشيخ على عقل ارةج ال من اله مه الفورى م 
 قةل  هوى مفسى فعش  بم مفس 

 وج في  نمسى ف مةهي   الى احمس    
 وندرب  ب لوجدان سر نحبةى 

 وع يم   آي    اليقين   بم    لبس    
 فل ب لورى وعش   م مى لس  نح

 وبيف وقلبى ه م فى مشهد القدس    
 وم  اةخذ  روحى سوى هللا غ ية 

 فةم الهدى للروخ والقل    والحس    
واذا ةكلالالم السالال دة الصالالوفية عالالن الري ضالالة ف ممالال  يقصالالدون بهالال  عالالدم الوقالالوع فالالى را المالال دة الالالى 

م دة من قلباله   نقالة درجة ةصرب المريد عن طل  اآلخرة   وبقدر م  يطرخ المريد االمشغ   ب ل
بربالاله الالالذى بفالالل احر اا   بقالالدر مالال  ةصالالفو روحالاله فالالى جمالال  هللا   ولالالذلك قالال لوا ان الكالال فر يةمةالالع 
والمؤمن ية ود   فبيمم  يصرب الك فر همه للم دي   والةقل  فيهال    يسالخر المالؤمن المال دة فالى 

لحوالالوو   حن مرضالال ة ربالاله فيمفقهالال  فالالى القربالال   ال فالالى الشالالهوا    حمالاله يملكهالال  للحقالالوا ال ل
 المؤممين يضعون فى اعةب رهم على الدوام قوله ةع لى   م  عمدبم يمفد وم  عمد هللا ب ا ( . 

واذا ع ب المؤمن عن برو  الم دة الدمية واةجه ببلي ةه الى فيح   اآلخرة الرضية عوضاله هللا 
مصالالداا قولالاله ةعالال لى فالالرا بفضالالل هللا وجدامالاله واشالالةد اله مالاله وةالالواله هللا فالالى جميالالع نمالالوره وذلالالك 

ةعالال لى   يالال  نيهالال  الالالذين آممالالوا اذبالالروا هللا ذبالالرا بنيالالرا . وسالالبحوه ببالالرة ونصالاليم . هالالو الالالذى يصالاللى 
 عليبم وممئبةه ليخرجبم من الولم   الى المور وب ن ب لمؤممين رحيم  ( . 

وقوله ةع لى   ومن يةق هللا يجعل له مخرج  وير قه من حيث ال يحةس  ومالن يةوبالل علالى هللا 
سبه ( وال شك نن الس دة الصح بة احطه ر قد بلغوا فى ح  هللا ورسوله والةال ام الط عالة فهو ح

الغ ية الةى لم يبلغه  نهل االجي    الةى ةلةهم   وقالد رنيمال  نن هللا ةعال لى قالد علمهالم بعالد جهالل   
وجمعهم بعد فرقة ونطعمهم من جوع وآمالمهم مالن خالوب   وب مال  بلمال   الخلفال ا الراشالدين فالى 

و رس ئلهم ب هرة بأمه  من مشب ة المبوة وم   ال  للخلف مبراس  يهةالدون باله الالى الحالق  خطبهم
 فى بدورا  الحي ة . 
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ويقالالو  سالاليدى االمالال م الكبيالالر الحالال رث المح سالالالبى رضالالى هللا عمالاله ونرضالال ه فالالى وصالالف سالالال دةم  
 الصح بة رضى هللا عمهم م 

  هلل جل نم ؤه مالن طهال رة القلالو      وقد ب موا بفضل المعرفة على غيرهم وال ي دة فى العمل به
وادامالالة الالالذبر   وبنالالرة الةقالالر  الالالى هللا ةعالال لى سالالبح مه ب لموافالالل   وبالالذ  الط قالالة والجهالالد مصالاليحة 
حمفسهم   وطلب  للحووة عمد سيدهم .. فك موا بالذلك عالن حربال   الطبالع مةجال فين مةشال غلين   

م الالى الراحالة مال فرين والالى بالل وببل داع يدعوهم الى غيره مسالةنقلين   وعالن بالل فةالرة ةميالل بهال
 ح د يحدوهم الى ال ي دة س كمين   وعلى العمل المقر  لهم الى هللا ع كفين . 

  نم   العلم ب هلل لهم نهوااهم   وغل  لهم نعدااهم   وجمع لهم شالملهم   ونحبالم لهالم نمالرهم 
ساليدهم مرشالدا ..   وب ن الةوفيق لهم ص حب    وخفى اللطف من هللا دائمال    والةأييالد لهالم مالن 

فلم يبوموا لألوق   مضيعين   وال ب سةجم  م  بفوا عمه مةش غلين   وال لم  نح  الخلالق مالن 
 االسةكن ر محبين ( . 

ونم  ةرى من ذلك الوصف شرخ م  ق له سيدى الشيخ عبد السالمم فالى عب رةاله الةالى ورد  فالى 
 ر  نرواحهالم مالع هللا فلالم يالروا صدر المق     ف ن الس دة الصح بة ةرقوا الى مقم   القر  وصال

غيره سبح مه   فشغلهم به عم  سواه وبف هم م  اشةغل الم س باله مالن نمالر الالدمي  الف ميالة   بالل 
 ةؤنرون الحي ة الدمي  واآلخرة خير ونبقى ( . 

واذا ب م  نم ر الط عة الدائمة قد مضج  فى جيل السال دة الصالح بة فال ن احجيال   الالذين جال اوا 
ةفعوا من بذور ةلك النم ر الي معة فم لوا من خيراةه  وبرب ةه  وةشبهوا   نلة من من بعدهم قد ام

احولالالين . ونلالالة مالالن اآلخالالرين ( ال بالالل ان قلالالة مالالن المةالالأخرين لحقالال  ب لسالال بقين المقالالربين مالالمهم 
مصداق  لقوله ةع لى   والس بقون الس بقون * نولئالك المقربالون * فالى جمال   المعاليم * نلالة مالن 

 يل من اآلخرين ( . احولين * وقل
وقد من هللا ةع لى على من فضله فسلك  طريق الس دة الصوفية علالى مشالر  الطريقالة الخليلالة 
لص حبه  الع لم احشهر والمجالدد احكبالر ساللط ن وقةاله ساليدى الغالوث الحال ج محمالد نبالى خليالل   

 وضريحه المب رك ملحق 
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الك مالل العال رب الربال مى ساليدى الشاليخ  بمسجده المعروب ب ل ق  يق ( وساللكةه  علالى يالد خليفةاله
عبالد السالالمم الحلالالوامى   وضالالريحه المبالال رك ملحالالق بمسالالجده المعالالروب بقريالالة بفالالر ةهالالرمس جيالالرة 
فرني  فى نهل الطريقة الخليلية ةحقيق م  يقوله سيدى الشيخ عبد السمم فى وصف نهل هللا   

المؤيالدة لالذلك الوصالف وقالد وب ن هو وةلميذه العال رب بال هلل الشاليخ علالى عقالل مالن نبالر  احمنلالة 
بشف  سلسلة   الصوفية فى اله مهم ( عن شىا من نموار المنر والشالعر المالأنور عمهمال  وان 
ب ن شم ئل رج   الطريقة الع ليالة وصالف ةهم الشال مخة مسالةكمة فالى جوامحمال  بصالورةه  الموراميالة 

 الةى يحسه  الوجدان ويعج  عن وصفه  البي ن . 
 ارة االله م فى س لكيه    واالله م ننر و هر بيمهم مالن آنال ر ذبالر هللا وةةمي  الطريقة الخليلة بغ

ةع لى ذبرا بنيرا   حيث ال يحد الالذبر فيهال  بحالد نعلالى واممال  يالذبر الالذاكر مال  وسالعه الجهالد ولالو 
ذبر فى ليلة واحدة عشرا  احلالوب   ولاليس االلهال م عمالد السال لكين وقفال  علالى ط ئفالة المنقفالين 

من غير المةعلمين بم  ش هدم  ذلك مرارا   فكمال  مسالمع شالعرا رقيقال  علالى  بل يةعداهم الى غيرهم
البديهيالالة مالالن المرحالالوم السالاليد ج نحمالالد السالالخ وى وبالال ن مجالال را   وممالال  سالالمعم ه ممالاله ممشالالدا علالالى 

 مجلس الذبر اله م  وارةج ال قوله رحمه هللا م 
 ي  مسيم الصبم هل خل  رش  

 شبه مج ر بق دوم يالالالالدا     
 ةه فوا السمالال ا ق   امى خل
 يسةقى احسرار من ر  الفلق     
 وبذلك ب ن مم  ق   م 

 فق بلمى المخة ر فى ع لم السمالال ا 
 فقل  عجيب  جئ  من نرض طيبة     

 فق   بم عج  نم  نصل ذا الورى 
 ةرامى بعين الح  فى بل بقعالالة     

 ومن اله م المرحوم السيد رضوان عنم ن رحمة هللا قوله م 
 ه  العالالالالذا  مهالالالالالم ني

 اذ رنيةالالالالالم م  يريالالالال        
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 لالالو لقيةالالالم مال  لقيمالالالال  
 مال  عذلةالالم مال  يذيالالالال      

 نو علمةالالالالم مالال  علممالالال  
 الرةجعةالالالالم مالالن قريال      

 حالالالال لم  ب هلل حالالالالالالال   
 سرمالالال  سالالالر عجيالالال      

 بل مالن يمبالالالالر هالالالالالذا 
 فهالالو نعمالالالى ال يصيالال      

 قم بجمالالم الليالالل واصالالالالل 
 واشهالالد الحالالالق الحبيالال     

 نم بالالالالالالن هلل نخشالالالالى 
 قالد نةالى وقال  المشيالالالال      

 واسةمالالالالالد هللا عفالالالالوا 
 واسالخ ب لدمالالالع الصبيالالال      

 واذبالالالر المالالولى دوامالال  
 نم قال   امالالى مميالالالالالال      

 بيف يغالالالوى مالن دعالال ه 
 مالن دعالالال ه لالن يخيالالال      

 ومن اله م المرحوم المهمدس ال راعى السيد ج محمد لطفى خشبه رحمه هللا قوله م 
 وعن شيخى نخذ  السر غضال  

 وجلالى لى الكمالو  المالالال درا      
 ولم نك غير م م ر وشيخالالى 

 هو الموحى بةالال ك المبدعالالال       
 شدا غيرى فأشجالالى وعمه بم 
 وجالال ا ببالل آى معجالالالال ا      

 وان خ ض العلوم ةجده بحالالرا 
 ةدفق فى المعالالال مى الف ئقالالال       

 مواه  للخليل  ه  وف ضال  
 على االةبالال ع غالرا ف خالالالرا      
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 ومن اله مه منرا رحمه هللا م 
 علالم المةكبالرين الممساللخين بعالد الهى م واجعل علمى بك علالم المةالأدبين المالوفقين لط عةالك . ال

 رؤية جليل آيةك . 
الهى م واحيمى بك حي ة من نردةه لك وخصصةه بمحبةك . وبملةه مع مقصاله ف سالةوى بالك داال 
على حفى مودةك   وقربمى ال رغم عصي مى ال اليك حكون آية م طقة على بريم ممحةك   وموهرا 

خ صالةك   وحةالى نعلالم ويعلمالوا نن المالراد  من مو هر جودك المةدفق   وبره م  حهل الصفو من
فى وصلك امم  هو بمواصلةك   وان الةوفيق ممك والقبالو  ال يبالون اال بمشاليئةك   ونن عم يةالك 

 اذا ةبد  ف لشقى سعيد   ولمح   قربك ان ةجل  وصل  الع مى الطريد . 
 ة االبةدائية م ومن اله م المرحوم السيد ج على السيد قوله رحمه هللا وب ن من حمله الشه د

 هلل در نبى خليل امالالالاله 
 شيخ قد ا دام  به احرج ا    

 شهد ال م ن بفضله وبأمالاله 
 هو للمفوس الدرة العصم ا    

 نحي  المب رم والفض ئل عصره 
 وامهل وابله وف ض المال ا    

 م  دون معرفة االله سعالال دة 
 بم وال دون الوصو  هم ا    

 ن نجله صلى االله على الذى م
 خلق الوجود وةم  المعمال ا    

 ومن اله م المرحوم الشيخ مس عد ببر وب ن رحمه هللا من عمد الريف قوله م 
 هدامى الهوى حةى وصل  الى الرح  

 وهذ  قلبى فى مش هالده ربى      
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 ولم  ارةق  روحى لحى جم بالالالاله 
 نف ض له  سرا يحققه قلبالالالالالى     

 صب بالالالالة  فقل  حهل الح  هيموا
 يفو  بفضل هللا من ط ب ب لغيالال  

 ةرام  مؤاخى الم س لكن قلوبمالالالالال  
 مع هللا ال ةلهى بأهل وال صحالال      

 سب رى وم  بم  سب رى واممالالالالال  
 مغي  من االجم  فى س حة الجالذ      

 سع  ب لرض  روحى الى العرش س عة 
 لقي  به  عمد المهيمن م  يسبالالالى     

 الالمى مم  رنيالال  سرائالالرا فعلم
 ةفيض لروحى حيث قد رفع  حجبى     

 فم  نم  اال مفحالالة نحمديالالالالالالة 
 ةجلي  ب سم هللا فى الشرا والغالر      

 ومن اله م المرحوم الشيخ محمد البسطويسى قوله ةع لى رحمه هللا وب ن مأذوم  ب لريف م 
 مم جيه واالرواخ ةسجد هيبالالالالالة 

 عليالال  بعرش الحقيقالالالة لع ةه ال    
 ولى مهضة العشق فى بل مجمالالالع 

 ولى مشوة احشواا فى بل ح لالالالة     
 فلوال هواه  م  ةوالمى الهالالالالالوى 

 ولوال رض ه  م  رضي  مذلةالالالى     
 نةيه والا ةح  ول لوائبالالالالالالم 

 وفى مشهد المجوى حمد  هدايةالالى     
نق فةهم لالم يبالن يهيالئهم حن يقولالوا منالل هالذا الكالمم العالذ   واذا علم الق رىا الع ي  نن مسةوى 

ندرك نن اله مهم آية من اآلي   الةى نيد هللا به  شيخ الطريقة وهو سيدى الغوث الح ج محمد 
نبوخيل رضى هللا عمه . ومع بنرةهم وبنرة من سمع  بمفسى ممهم ف مى لم نجد و هرة االلهال م 

بل وق  من ليل نو مه ر ساليدى العال رب بال هلل الشاليخ علالى  المةدفق نغ ر مم  ب ن يلهم به فى
عقالالل فكالال ن رضالالى هللا عمالاله نشالالهر ونذبالالر مالالن عرفالاله المالال س فالالى هالالذا المقالال م فكالال ن ب لشالالمس اذا 

 طلع  اخةف  فى موره  الكواك  وب ن 
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سيدى الشيخ نبو خليل يم خ معه ويقو  له  " قو  ي  على ي  بمى ام  ه ةجيال  ح جالة مالن    

 يرد سيدى الشيخ على الفضل الى ربه ببرب   شيخه فيقو  م بي  نبوك ؟ و 
 بل شىا يمةهى فى موةالالالاله 

 غير سر هللا  عمدى  م    مفالد     
 لى خليل بلم  نملةالالالالالالاله 

 ج امى الفيض اذا سم    المدد     
 بلم  قد  اغ قلبى ق   لالالالالى 

 ي  معمى ق   هو هللا نحالالالد      
الشاليخ نبالى خليالل الالذى ساللك بة بعياله سالبيل الهالدى علالى مالمه  الشالرع اال رض هللا عن ساليدى 

الشريف   فمأى بهم عن مواطن الضم  والردى   فك ن له فضل الداللة واالرش د   وب م  لهالم 
نمالرا  الساللوك الصالحيم   جعلمالال  هللا مالن المحسالوبين علياله والممسالالوبين الياله والمحشالورين فالالى 

 قوم الم س لر  الع لمين ويةحقق قوله ةع لى م  مرةه ةح  لواا سيد المرسلين يوم ي
  يوم مدعو بل نم س ب م مهم فمن نوةى بة به بيميمه فأولئك يقراون بة بهم وال يولمون فةاليم 

 . ) 
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 بل شا بقض ا وقدر

 

ان هللا فطر الم س بم  يريد   فسبح ن مالن نرضالى العبيالد   لاله الجمالة ولاله المال ر   قولاله الحالق  
ه الملك   وهو على بل شا قدير   ال م مع لمال  نعطالى ومال  ممعاله اال بمال  قالدر م   اممال  نمالره ول

 اذا نراد شيئ  نن يقو  له بن فيبون ( .
ج ا  ةلك السطور فى رس لة بعث به  شاليخى وساليدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى طيال  هللا 

لم جمعه  وهالى ةالدور حالو  الرضال  نراه الى ةلميذه الص لم المب رك الصديق المرحوم السيد ج س 
بم  يجالرى باله القضال ا فالى الممالع والعطال ا الماله ةعال لى هالو الف عالل لمال  يشال ا   وبالل شالا عمالده 
بمقدار    وال يقع فى ملكه اال م  نراد   الماله م لالك الالبمد والعبال د   والضالم  والرشال د   م شال ا 

س مه على م  ش ا   الن ايم مه ب ن   وم  لم يشأ لم يبن   وليس للعبد نن يعمرض بقلبه نو بل
ب هلل يقةضى الةسليم المطلق لص ح  السلط ن  الذى الشريك لاله . وقالد جال ا فالى خطبالة رسالو  
هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فالالى نو  جمعالالة صالالمه  ب لمديمالالة الممالالورة م   قالالد علمبالالم هللا بة بالاله   

نحسالن هللا الاليبم   وعال دوا  ومه  لكم سبيله   ليعلم الذين صدقوا ويعلم الك ذبين   فأحسمو بمال 
اعدائه   وج هدو فى هللا حق جه ده هو اجةب كم   وسم كم المسلمين ليهلك من هلك عن بيمه 
ويحي  من حى عن بيمه وال قوة اال ب هلل   فأكنروا ذبالر هللا   واعملالو لمال  بعالد اليالوم   فأماله مالن 

بالأن هللا يقضالى علالى المال س وال  يصلم مال  بيماله وبالين هللا يبفياله هللا م بيماله وبالين المال س   ذلالك
 يقضون عليه   ويملك من الم س وال يملكون ممه   هللا نكبر   والقوة اال ب هلل العلى العويم ( .
وليس معمى الةسليم ب لقض ا   ومواقع المقدور نن يةرك االمس ن العمل اةك ال على م  جرى به 

ح مه   فم يحي  العب د بشا ممه اال بم  المقدور   ف ن الغي  هلل طواه عم    واسةقل بعلمه سب
 ش ا   وقد بلفم  جل وعم نن معمل   ويوم القي مة يسألم  عم  بلفم  وال يسألم  عم  
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قض ه وطواه عم  . فوج  عليم  نن مبون بال ل ارع يبالذر البالذور ويةالرك هلل مآلهال  ان شال ا امبةهال  
  وهالذا م يبشالف لالك عالن معمالى قولاله  وان ش ا نم ةه    وان ش ا بال رك نمرةهال  وان شال ا قللهال 

ةع لى   نفرنيةهم م  ةحرنون . ننمةم ة رعومه نم محن ال ارعون . لو مش ا لجعلم ه حط م  فولالةم 
 ةفبهون . ام  لمغرمون . بل محن محرومون ( .

ومالالن ذلالالك مالالدرك نن اةخالال ذ االسالالب   ب لعمالالل واجالال  علالالى المالالؤمن   ولكالالن يمبغالالى نن يقالالرن هالالذا 
ر يسةدعيه ايم مه بربه وهو نن يشهد من وراا حج  الغي  عون هللا ةع لى الواج   بواج  آخ

وفضالله  وانالره   فالم يعةمالالد علالى عملاله نو علمالاله وحالده فيةشالبه بقال رون حالالين غالره م لاله الكنيالالر 
ونمبر فضل هللا عليه ببفره وق     وامم  نوةيةه على علم عمالدى ( فك مال  ع قبةاله بمال  حبالى هللا 

  به وبداره احرض فم  ب ن له من فئه يمصالرومه مالن دون هللا ومال  فى سورة القصل   فخسفم
ب ن من الممةصرين * ونصبم الذين ةمموا مب مه ب حمس يقولون ويبأن هللا يبسال  الالر ا لمالن 

 يش ا من عب ده ويقدر لوال ان من هللا عليم  لخسف بم  ويبأمه ال يفلم الك فرون ( .
ن يشال ا ( بالين سالبح مه طريالق الوصالو  الالى رحمةاله وفى حين يقو  ةع لى   يخةل برحمةاله مال

فق   ةع لى   ان رحمة هللا قري  مالن المحسالمين ( وبالذالك نسالق  حجاله الكسال لى الالذين يةعللالون 
بقض ا هللا وقدره ليعفوا نمفسهم من العمل جهم ب لدين الذى فالرض عليمال  العمالل ووعالدم  احجالر 

 عليه 
م ورسالوله والمؤممالون وسالةردون الالى عال لم الغيالال  فقال   ةعال لى   وقالو  اعملالو فساليرى هللا عملكال

والشه ده فيمبئبم بم  بمةم ةعملون ( بم  ق   هللا ةعال لى   ومالودوا ان ةلكالم الجمالة نورنةموهال  بمال  
بمةم ةعملون ( بم  يقو  سبح مه   ومن نراد اآلخرة وسعى له  سعيه  وهالو مالؤمن فأولئالك بال ن 

مه ذا عيميه   فيمور بعالين الشالريعة الالى نوامالر سعيهم مشبورا ( فيج  ان يبون المؤمن فى دي
هللا ومواهيه   فيأةمر بم  نمره هللا ويمةهى بم  مه ه عمه   ويموالر بعالين الحقيقالة الالى قضال ا هللا 
فيرضى بواقع المقالدور ويساللم لرباله فيمال  قضال ه وحبالم باله   فالم يصالده الشاليط ن ب لسالخ  علالى 

 المقدور عن العمل بط عة هللا بم  يح  هللا .
وعن نبالن عبال س قال     قال   عمالر بالن الخطال   م  قالرآ  الليلالة آياله اسالهرةمى   نيالود احالدبم نن 

 ةكون له جمة من مخيل واعم   ( م  عمى ؟
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فق   بعالض القالوم م هللا اعلالم   فقال   م امالى اعلالم ان هللا  اعلالم ولكمالى سالأل  ان بال ن عالن احالد 
ى وامال  اهمالس   قال   م قالل يال  نبالن ممبم علم وسمع فيه  بشا نن يخبر بم  سمع   فسبةو فرآمال

اخى وال ةحقر مفسك   قل  م عمى به  العمل   ق   م وم  عمالى بهال  العمالل ؟ قلال  م شالا القالى 
فى روعى فقلةه   فةربمى واقبل وهو يفسره  م صدق  ي  نبن نخى   عمى به  العمل   ابالن آدم 

فقر م  يبالون الالى عملاله يالوم نفقر م  يبون  الى جمة اذا ببر سمة وبنر  عي له     وابن آدم ن
 القي مه   صدق  ي  نبن نخى .

وةلك اآليه الةى يشير اليه  ابن عب س رضى هللا عمهمال  ورد فالى سالورة البقالره وهيالى بةم مهال    
نيالالود نحالالدبم نن ةكالالون لالاله جمالالة مالالن مخيالالل ونعمالال   ةجالالرى مالالن ةحةهالال  احمهالال ر لالاله فيهالال  مالالن بالالل 

ه  اعص ر فيه مال ر فأحةرقال  بالذلك يبالين هللا لكالمم النمرا  ونص بة الكبر وله ذرية ضعف ا فأص ب
اآليالال   لعلكالالم ةةفبالالرون ( وقالالد جالالر  اآليالاله السالال بقه عليهالال  هبالالذا   ومنالالل الالالذين يمفقالالون نمالالوالهم 
ابةغ ا مرض ه هللا وةنبية  من نمفسهم بمنل جمة بربوة نص به  وابل فآة  نكله  ضالعفين فال ن لالم 

يقالالو  االمالال م القشالاليرى فالالى لطالال ئف نشالال راةه بعالالد يصالالبه  وابالالل فطالالل وهللا بمالال  ةعملالالون بصالالير ( و
 اآليةين الكريمةين م 

هذه  آي   بنيره ذبره  هللا ةع لى على جهة ضر  المنل للمخلل والمم فق لمن نمفق م لاله فالى 
سبيل هللا   ولمن نمفق م له فى الب طل   فهؤالا يحصل لهم الشرب والخلف   وهؤالا اليحصل  

المالآ  اال الةلالف وهالؤالا والل سالعيهم مشالبورن وهالؤالا يالدعون نبالورا  لهم فى الحال   اال الالرد وفالى
ويصلون سعيرا   هالؤالا ة بالو نعمال لهم وةممالو امالولهم وةعلالو عمالد هللا نحالوالهم وةكالون الوصاللة 
مالالآلهم   وهالالؤالا حبطالال  نعمالال لهم وخسالالر  نحالالوالهم وخةمالال  ب لسالالوا آمالال لهم ويضالال عف علالاليهم 

 وب لهم .
 ى وصف عب د هللا المقربين مويقو  اإلم م الح رث المح سبى ف

ان نمعم عليهم شبروا   وان ممعوا صبروا   اذاقهم هللا طعم محبةه   ومعمهم بدوام العذوبه فالى 
مم جةه فقطعهم ذلك عن الشهوا    وج مبوا اللذا    وداموا فالى خدمالة ملالك االرض والسالموا  

معالاليمهم   فعيشالالهم سالالليم    قالالد اعةقالالدوا الرضالال  قبالالل وقالالوع القضالال ا   طالال   وهللا عيشالالهم   ودام
 وغم هم فى قلوبهم مقيم   بأمهم موروا بأبص ر لقلو  
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 الى محجو  الغيو    فقطعوا بل محبو    فص ر هللا جل جمله هو الممى والمطلو  .
ويبين لم  الع رفون نن الشريعة ب لسفيمة   والطريقالة بال لبحر   والحقيقالة ب لالدار   و الشالريعة   

و الطريقة هى نن ةقصده   و الحقيقة هى نن ةشهده   ف لشريعة هالى اةبال ع هى نن ةعبد هللا   
م  امر هللا به و رسوله   و الطريقة هى اةخ ذ الةقالوى ومال  يقربالك الالى المالولى   والحقيقالة هالى 
الوصو  الى المقصد و مش هدة مور الةجلى . بم  قيل فى الصمة امهال  خدمالة و قربالة ووصاللة 

لقربالالة فالالى الطريقالالة والوصالاللة هالالى الحقيقالالة   والصالالمة ج معالالة لهالالذه   ف لخدمالالة فالالى الشالالريعة وا
 الخص   النمنة .

و ق   الع رفون ان المريد فى سفر   فهو يس فر من المفس الى القل    ومن القل  الى الروخ 
  ومن الروخ الى السر   ومن السر الى خ لق الكالل   ومسال فة هالذا السالفر بعيالدة جالدا ب لمسالبة 

جالدا ب لمسالبة الالى هللا ةعال لى   و لاليس بيممال  و بالين هللا مسال فة مقطعهال  بالل هالى للمفس و قريبة 
حجالال  اذا  الالال  عمالال  غشالال وةه   نبصالالرم  الحقيقالالة مالالن ورائهالال  فوصالاللم  الالالى حضالالرة مشالالهد فيهالال  و 
مةحقق نال ف عل اال هللا . ويقو  الع رفون ان طه رة الشريعة ب لم ا   وطه رة الحقيقة ب لةخليالة 

وطه رة الحقيقة خلوة القلال  عمال  سالوى هللا . وهالم يقولالون بحالق م لالو رنيال  عن هوى المفس   
شخص  يطير فى الهواا نو يمشالى علالى البحالر نو ي كالل المال ر وهالو يةالرك فرضال  مالن فالرائض هللا 
ةعال لى نو سالمة مالن سالالمن المبالى صاللى هللا عيلاله وسالاللم فال علم نماله بالذا  فالالى دعالواه ولاليس فعلالاله 

المرسالالى نبالالو العبالال س رضالالى هللا عمالاله م لالاليس الشالالأن نن  برامالال   بالالل هالالو سالالحر . ويقالالو  االمالال م
ةطالوى لالك اح رض فةصالالير فالى مبالة او غيرهالال  مالن البلالالدان ولكالن الشالأن نن ةطالالوى لالك نوصالال ب 

 مفسك فةصير مع هللا .
ويقو  سيدى االم م ابو ط ل  المبى رضى هللا عمه فى بة بة القاليم قالو  القلالو  م الرضال  عالن 

قالين بال هلل   وقالد قال   ةعال لى   هالل جال اا االحسال ن اال االحسال ن ( هللا ةع لى من نعلى مق م   الي
فمالن نحسالن الرضال  عالن هللا جال  اه هللا ب لرضال  عماله   فق بالل الرضال  ب لرضال    وهالذا غ يالة الجالال اا 
ومه يالة العطالال ا وهالالو قولاله غالال  وجالالل   رضالالى هللا عالمهم ورضالالوا عمالاله ( وقالالد بال ن عمالالر بالالن عبالالد 

 لى سرور اال فى مواقع القض ا .الع ي  رضى هللا عمه يقو  م نصبح  وم 
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ويقو  الع رفون م ومن الرض  عمد نهل الرض  اال يقو  العبد م هذا يوم شديد الحر وال هذا يوم 
شديد البرد   وال يقو  م الفقر بما ومحمه والعي   هم وةع    بل يرضى القل  ويساللم ويسالبن 

دير . وقالد قال   ساليدم  عبالد هللا بالن العقل و يسةسلم بوجالود حالموة الةالدبير واسةحسال ن حبالم الةقال
مسعود رضى هللا عمه م الفقر و الغمالى مطيةال ن مال  نبال لى ني همال  رببال  ان بال ن الفقالر فال ن فياله 
الصبر   وان ب ن الغمى ف ن فيه البذ  . وق   نمير المؤممين عمر بالن الخطال   رضالى هللا عماله 

قالال   مالالرة رضالالى هللا عمالاله م مالال  نبالال لى علالالى نى حالال   نصالالبح  ونمسالالي  مالالن شالالدة او رخالال ا   وقالالد 
المرنةه ع ةكة رضى هللا عمه  م وهللا السونمك   فق ل  ماةسةطيع نن ةصالرفمى عالن االسالمم بعالد 
ان هالالدامى هللا لالاله ؟ قالال  م ال   ق لالال  م فالالأى شالالى  ةسالالوامى اذن ؟ و يقالالو  سالاليدى الفضالاليل بالالن 

 عي ض رضى هللا عمه م اذا اسةوى عمد الؤمن الممع والعط ا فقد رضى .
االم م نبو ط ل  المبى رضالى هللا عماله حالدين  حسالم  ب لمسالمد عالن حمال د بالن ساللمة عالن ويروى 

 ن ب  البم مى عن نمس بن م لك م
  اذا بالال ن يالالوم القي مالالة امبالال  هللا لط ئفالالة مالالن امةالالى اجمحالالة فيطيالالرون مالالن قبالالورهم الالالى الجمالال ن 

سالال   ؟ يسالالرحون فيهالال  و يةمعمالالون بيالالف شالال اوا   قالال   فةقالالو  لهالالم الممئبالالة م هالالل رنيالالةم الح
فيقولون م م  رنيم  حس ب    فيقولون مهالل جال ةم الصالراه ؟ فيقولالون م مال  رنيمال  الصالراه   فيقال   
لهالالم م هالالل رنيالالةم جهالالمم ؟ فيقولالالون م مالال  رنيمالال  شالاليئ    فةقالالو  الممئبالالة م مالالن امالالة مالالن امالالةم ؟ 
 فيقولالالون مالالن امالالة سالاليدم  محمالالد صالاللى هللا عليالالة وسالاللم   فيقولالالون م مشالالدم كم هللا   حالالدنوم  مالال 
ب م  اعم لكم فى الدمي  ؟ فيقولون م خصلة ن ب م   فيم  فبلغم  هللا هذه المم لالة بفضالل رحمةالة 
  فيقولالالون م وم همالال  ؟ فيقولالالون م بمالال  اذا خلومالال  مسالالةحى ان معصالالية   و مرضالالى ب ليسالالير ممالال  

 قسم لم    فةقو  الممئبة م يحق لكم هذا ( .
يةة م اوصاليك بخصال   ةقربالك الالى هللا وةب عالدك وقد ق   سيدم  لقم ن علية السمم البمة فى وص

من سخطة   االولى نن ةعبد هللا ال ةشالرك باله شاليئ    و الن ميالة الرضال  بقالدر هللا فيمال  احببال  و 
بره  . و فى اخب ر سيدم  داود علية السمم م ي  داود م م  حولي ئى والهم فى الدمي    ان الهم 

 يذه  حموة المم ج ة من قلوبهم .
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ج ا فى الرس لة الوفية فى الرد على ممبرى الصوفية ومؤلفه  سيدى وشيخى العال رب بال هلل وقد 
الشيخ عبد السمم الحلوامى رضى هللا عمه نبي   مالن شالعر لوالالده العال لم العال رب ساليدى الشاليخ 

 نحمد الحلوامى الخليجى يقو  فيه  رضى هللا عمه م 
    على بل الورى يجرى القض ا

 حةم القض ا  وليس خمب م     
 فليس يسوقم  اال القضالالال ا 

 وليس يعوقم  اال القضالالال ا     
 يحربم  يسبمم   القضالالالال ا 

 يجمعم  يفرقم   القضالالالال ا     
 يقربم  ويبعدم  القضالالالال ا 

 يقدمم   يؤخرم  القضالالالال ا     
 يحليم  ويخليم  القضالالالال ا 

 ويعطيم  ويممعم  القضالالالال ا     
 سبةم   القضالالال ا ويمطقم  وي
 ويطويم  ويمشرم  القضالالالال ا     

 ويخفضم  ويرفعم  القضالالال ا 
 ويقبضم  ويبسطم  القضالالالال ا

 ويح مم  ويبهجم  القضالالال ا  
 ويببيم  ويضحبم  القضالالالال ا     

 ويفقرم  ويغميم   القضالالالال ا 
 ويسقمم  ويشفيم  القضالالالالال ا    

 ويلهمم  ويذهلم  القضالالالالال ا 
 ويسلمم  ويمصرم  القضالالالال ا     

 ويشقيم  ويسعدم  القضالالالالال ا 
 ويحييم  ويفميم  القضالالالالال ا    

 ويمشرم  ويحشرم  القضالالالال ا 
 ويفصل ب لقض  فيم  القضالال ا     

 ف ن وقع الجف  فهو القضالالالال ا 
 وان حصل الرض  فهو القضالال ا     
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 فأم  هللا ممك لك القضالالالال ا 
 يمةس  القضالالالالال ا وم لسواك     

 الهى الطف بم  فيم  القضالالال ا 
 به يجرى اذا امحةم القضالالالالال ا     

وقد وقع لى ح دث فى شالب بى بال ن لاله ننالر شالديد علالى مفسالى   فلجالأ  الالى هللا فالى ضالعفى نن 
يخففه بفضله عمى   واعةصم  ببة   هللا الكريم فقرن  م  ةيسر ممه   وب ن ممال  قرنةاله سالورة 

  ةلو  قوله ةع لى فى ةلك السورة   م  نص   من مصيبة فى االرض وال فى نمفسبم الحديد فلم
اال فى بة   من قبل نن مبرنهال  ان ذلالك علالى هللا يسالير * لكاليم ةأسالوا علالى م فال ةكم وال ةفرحالو 
بم  آة كم وهللا ال يح  بل مخة   فخور( م   هذا القو  الكريم على قلبى بردا  وسمم  فخلقال  

ا فبد  هللا خوفى نمم  وج عى صبرا ونلمى نمم وسبح ن الق ئل   ومم   من القرآن م  خلق  جديد
هو شف ا ورحمة للمؤممين ( ومن يومئالذ اعةالد  نن اةالذبر اآليةالين المالذبورةين بلمال  م لال  بالى 

 م  لة نو نص بمى مبروه فأرضى بقض ا هللا وقدره  من غير ةبرم نو سخ  .
ضالال ا فالال ن هللا ةعالال لى ةعبالالدهم ب لةكالال ليف الشالالرعيه بمالال  ةعبالالدهم نقالالو  ومالالع ايمالال ن المالالؤممين ب لق

ب لدع ا وااللةج ه اليه فى االضطرار واالخةي ر فقال   ةعال لى   وقال   رببالم ادعالومى اسالةج  لكالم ( 
بمالال  قالال   ةعالال لى    نمالالن يجيالال  المضالالطر اذا دعالال ه ويبشالالف السالالوا ( وقالال     واذا سالالألك عبالال دى 

دعال ن فليسالةجيبوا لالى وليؤممالوا بالى لعلهالم يرشالدون (  عمى  ف مى قريال   نجيال  دعالوة الالداع اذا
 ويقو  سيدى االم م القشيرى ةعقيب  على ةلك اآليه احخيره فى لط ئف االش را  م

سؤا  بل نحد على ح له ولم يسألوا عن حبم وال عن مخلوا وال عن دين وال عن دميال  وال عالن 
وليس هالؤالا مالن جملالة مالن قال      عقبى بل سألوا عمه فق   ةع لى   واذا سألك عب دى عمى (

ويسألومك عن الجب   ( وال من جمله من ق     ويسألومك عن الية مى ( وال من جملة من قال   
  ويسألومك عن المحيض ( وال من جملة من ق     ويسألومك عن الالروخ ( وال مالن جملالة مالن 

 الشهر الحرام ( . ق     ويسألومك عن الخمر والميسر ( وال من جملة من ق     يسألومك عن
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هؤالا قوم مخصوصون   واذا سألك عب دى عمى ( نى اذا سألك عب دى عمى فبمال ذا ةجيالبهم ؟ 
ليس هذا الجوا  بلس مك ي  محمد   فأم  وان بم  السفير بيمم   وبين الخلق فهذا الجالوا  نمال  

قةالرا  بجهالة نةواله   ف مى قري  ( نم بين نن ةلك  القربه م هى م حيالث ةقالدس الحالق عالن بالل ا
نو ابةع د بجهالة او اخةصال ل ببقعاله فقال     نجيال  دعالوه الالداع ( وان الحالق قريال  مالن الجملالة 
والك فالالة بالال لعلم والقالالدره والسالالم ع والرؤيالالة   وهالالو قريالال  مالالن المالالؤممين ب لمصالالرة واج بالاله الالالدعوة   
وجالالل وةقالالدس عالالن نن يبالالون قريبالال  مالالن نحالالد ب لالالذا  والبقعالالة   ف مالاله احالالدى اليةجالاله فالالى االقطالال ر 
وع يالال  ال يةصالالف ب لكمالاله والمقالالدار. وقولالاله ةعالال لى   نجيالال  دعالالوة الالالداع اذا دعالال ن فليسالالجيبو لالالى 
وليؤمموا بى لعلهم يرشدون ( لم يعد اج بة من ب ن ب سةحق ا  هد نو الى  م ن عبال دة بالل قال   
  دعوة الداع ( مةى دع مى وبيفم  دع مى   نالم قال     فليسالةجيبوا لالى ( هالذا ةكليالف   وقولاله   

دعوة الداع ( وبأماله قال   م اذا دعالوةمى عبالدى نجبةالك  فالأجبمى نيضال  اذا دعوةالك   امال  ال  نجي 
نرضى برد دع ئك فم ةرض عبدى بردى من مفسك   نم ق   فى آخر اآلياله   لعلهالم يرشالدون ( 

 نى ليس القصد من ةكليفك ودع ئك اال وصولك الى ارش دك ( .
  عمه م ويقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضى هللا
 ففى افةق رى وةسآلى ومد يدى 

 نقوى دليل على نن ةقضى االرب      
 لو لم ةردمى لم  نرجو وآملاله 

 من فيض جودك م  علمةمى الطلب      
وق   نمس بن م لالك رضالى هللا عالمهم م   خالدم  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم عشالر سالمين 

فعلةه لم فعلةه وال لشالا لالم نفعلاله اال فعلةاله وليس بل امر بم  يريد ص حبى   م  ق   لى لشا  
  والق   فى شا ب ن ليةه لم يبن  وال لشا لم يبن ليةه ب ن ( ب ن يقو    لوقضى شا ب ن ( 
. وقد اخةلف الع رفون فى نى المق م   نفضل م عبالد يحال  المالو  شالوق  الالى لقال ا هللا   وعبالد 

ر شاليئ  بالل نرضالى مال  يخةال ر لالى مالوالى وان يح  البق ا للعب ده والخدمالة   وعبالد قال   م ال اخةال 
شالالال ا نمالالال ةمى غالالالدا   قالالال   فةحالالال كموا الالالالى بعالالالض العالالال رفين فقالالال   م صالالال ح  الرضالالال  نفضالالالل بةالالالرك 

 االعةراض واحخةي ر   فقد دخل دار   الدمي  ( بغير اخةي ر  
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وبالالذلك يبالالون خروجالاله ممهالال  علالالى معمالالى دخولالاله بالالم اخةيالال ر   حن مقالال م الرضالال  نعلالالى مالالن مقالال م 
نم الذى يليه فى الفضل الذى يح  المو  شوق  الى لق ا هللا   وهذا مقال م فالى المحبالة الةشوا 

  وفى الخبر م من نح  لق ا هللا نح  هللا لق ئاله والالذى يحال  البقال ا للخدمالة وبنالره العبال دة هالو 
ف ضل بعد هذين   مق مه قوة الرج ا وحسن الون فى حفا هللا   وقالد قال   رسالو  هللا صاللى هللا 

لم   افضل المؤممين ايم م    نو ق   م نكمل المؤممين نيم م    من ط   عمالرو وحسالن عليه وس
 عمله ( الن االعم   مقةضى احيم ن والن احيم ن علم وعمل .

ويقو  ساليدى سالفي ن النالورى رضالى هللا عماله م ممالع هللا عطال ا   الماله يممالع مالن غيالر بخالل وال 
لممع امم  يبون لمن لك عمده شا فممعك   نو عدم   فممعه اخةي ر وحسن مور   الن حقيقةه ا

ةسةحق علياله شاليئ  فلالم يعطيالك   فأمال  مالن ال يسالةحق علياله شاليئ  وال لالك معاله شالا فلاله الحالق 
واحمر وال يشرك معه نحدا   والعبد لم يبالن شاليئ  مالذبورا   فكالل شالا اخةال ره فهالو عطال ا مماله   

وشده ورخال ا   ف لصالبر علالى على ةف و  مق دير وضرو  نحب م   حلو ومر   ولطف وعمف   
االحب م مق م المؤممين   والرض  به  مق م الموقمين   ومن نحسن من هللا حبم  لقالوم يوقمالون ( 

. 
ويقو  الع رفون ان مق م الرض  فوا مق م الصبر والشبر . بم  قال لوا ان العصالمة حال   الراضالى 

ةع لى حيث يقو  جالل جملاله عن هللا ع  وجل   وهو و هر الرحمة والرحمة نو  الرض  من هللا 
  ان المفس حم رة ب لسوا اال م  رحم ربى ( وق   ةعال لى   ال ع صالم اليالوم مالن نمالر هللا اال مالن 
رحم ربالى ( ف لعصالمة مالن هللا ةعال لى لعبالده دليالل علالى الرحمالة مماله نالم ةدخلاله الرحمالة فالى مقال م 

 المحبة وهى رحمة المحبوبين   نم ةرفعه المحبة الى الرض  . 
سيدى وشيخى الع رب ب هلل الشيخ على عقل طي  هللا نراه فالى ذلالك مالن اله ماله الفالورى  ويقو 

 الذى مقلم ه عمه م 
 مذ رنومى نهيم فى هللا صب  
 ندخلومى فى الحبمة الميدام   

 علمومى بيف المسير الى هللا 
 وق لو خد الرض   ةيج مالال   
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 مةم دى الى اليقين هلمالالوا 
 دامالالالى وبهذا لربم  مة 

 قد مشأم  على اليقين صغ را
 وببرم  وم  جهلم  المب م   

 وادخرم  اليقين للحشر ذخرا.
 ومألم  من النب    جم م   
 ولبسم  من الحي ا شعالال را 
 وجعلم  فوقم   طيلس مال   
 قد علمم  نن المحبة بمالال  
 بل من ص مه  سم  بمي م   
   الصبر على المبروه م بم  ق   رضى هللا عمه اله م  لوقةه يعلمم

 لوال الةألم فى الحي ة لم  بدا 
 مور الةأمل المرث قوام  

 لوال وقود الم ر فيم  يمبغى 
 م  ب ن يمض  بعد نى طع م  

ويقو  الس دة الصوفية م رض ا العوام بم  قسم هللا ونعطى ورض ا الخوال بم  قدره وقضال ه   
واه . ويقالو  ساللط ن الموحالديين ساليدى علالى ورض ا خوال الخوال ب هلل ةع لى عن بل م  س

 البيومى رضى هللا عمه م 
 بل له ورد يبون وسيلالالالالالالالة 
 لمع شه ومع ذه ومعالالالال ده  

 وجعل  وردى فى الخروج عن السوى 
 ونكون مع موالى ةح  مراده  

وقد بة  نمير المؤممين عمالر بالن الخطال   رضالى هللا عماله الالى نبالى موسالى االشالعرى رضالى هللا 
ه يقو  م   نم  بعد ف ن الخير بله فى الرض    ف ن اسةطع  نن ةرضى واال ف صالبر ( . وقالد عم

اسةوى عمد نمير المؤممين عمر الرخ ا والبما  فق   رضى هللا عماله م لالو بال ن الصالبر والشالبر 
 بعيرين  م  ب لي  ايم  ارب  .
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الالالبما   ويقصالالدون  ويعلممالال  السالال ده الصالالوفية نن الصالالبر علالالى الع فيالالة نشالالد مالالن الصالالبر علالالى
ب لصبر على الع فية اال يسةعمل المؤمن معم هللا من قوه بدن   نو ج ه سلط ن   نو بنرة المال   
فى مة بعة هوى المفس ومخ لفةه نوامر هللا ومواهيه   ف ن اسالةعم   الالمعم فالى معصالية هللا بفالر 

ه هللا فالى المعصالية   وقالد بمعه هللا   والعبد مأمور بشبر هللا   والشبر يقةضى اال يسالةعمل معمال
ممم هللا الممفقين فالى السالراا والضالراا فمالدحهم بوصالف واحالد فالى الحال لةين ح لالة اليسالر وح لالة 
العسر   فلم يخرجوا ب ليسر عالن ط عالة هللا ومرضال ةه عال  وجالل فهالم يحرصالون علالى محباله هللا 

ن اموالر الالى ةع لى   والحبيال  ال يخال لف . ومالن حبالم العال رفين م ال ةموالر الالى صالغر الالذم  ولكال
 عومة من ةعصيه . 

بمالال  يعلممالال  السالال دة الصالالوفية ان فالالى معرفالالة هللا ةعالال لى عوضالال  عالالن بالالل العلالالوم ولالاليس فالالى سالال ئر 
العلوم عوض عن معرفة هللا   وبل علم موقوب على معلومه   فعلم اليقالين معلوماله هللا ةعال لى  

ن عالرب هللا ةعالال لى   ففضالله بفضالل هللا ةعال لى علالى مالال  سالواه . ولالذلك قال   بعالالض الحبمال ا م مال
فم ذا جهل ؟ ومن جهل هللا ةع لى فم ذا عرب   ف لعلم ا ب هلل ةع لى هم ورنالة احمبيال ا   حمهالم 
ورنوا عمهم الداللة على هللا ةع لى والدعوة اليه   قل هذه سبيلى ندعو الى هللا علالى بصاليرة نمال  

ى   ومالن يطيالع هللا والرسالو  ومن اةبعمى ( ويحشرون يوم القي مة مع االمبي ا بدليل قوله ةعال ل
فأولئك مالع الالذين نمعالم هللا علاليهم مالن المبيالين والصالدقيين والشالهداا والصال لحين وحسالن نولئالك 

 رفيق  ( .
وقد طل  بعض الم س الى  سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عماله  نن يالآةى لاله اله مال  لوقةاله 

 بأبي   على و ن البي  الة لى وق فبةه م 
 وم  حوى   هللا قل وذر الوجود

 ان بم  مرة دا بلوغ بم      
 فق   فورا م

 هللا قل   ودر الوجود وم  حوى 
 مةأدب  فى س حة االجالالم     

 سلم لةسلم فى حي ةالك امالالالاله 
 امه ال م الةقوى سم  بوم     

 واجعل لمفسك من قض  هللا الرض  
 حةى ةكون موفق اححوا     
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 فةش  بل الخلق عن علم فلالالالم 
 نرلى سوى ر  السم   من وا     

 فةرب  بل الع لمين وجئةالالالاله 
 وجعل  ذبرى ذاةه ممالالالوالى    

 ان بم  ةحس  ان فى الم   الغمى 
 نم  قد جعل  رض  المهين م لى    
 ونط   رضى هللا عمه حةى ق   آخراحمر م 

 فأجعل هداك شريعةى وذريعةالالالى 
 واجعل شهودك لى مسرة ح لالى     

 ر بر عصف ال م ن وقصفه وان م
 وهللا لس  بم  شهد  نبالالال لى    

 ننحبه ونخ ب سطوة غيالالالالره 
 هذا وحقك ال ةعيه خصالالال لى    

 روض المحبة قد شهد  جم لالاله 
 وجمله فنب  فى نحالالالوالى    

 ي  مفس امى النلوذ بغيالالالالالره 
 قومى الى حوض الكريم ةعال لى    
 هسلم لربك نمره واةرك لالالالالال
 نقداره واحذر من احقالالالالوا     

 وذر العب د وشأمهم وفع لالالالالهم 
 ان بم  مرة دا بلوغ بمالالالال      

 ومم  مقلم ه ومن امش ده الفورى قوله رضى هللا عمه م
 نض ا الهدى قلبى ومقى سريرةالى 

 فلس  ببعض الم س نمس  للةر     
 وطهر  فى مجواك  سر جوامحى 

 بعد والحج فخلصةه  من ع لم ال   
 رض ا الفةى ب له يشرخ صالالدره 

 فلن يةأذى ب لحوادث والخطالال     
 ومحن نولو علم ولكن بوجدمالالال  
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 شربم  من احموار م  ليس ب لشر    
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 وبذلك بةبم  من اله مه الفورى م
 

 حي ة الورى حلو  ومر واممالالال  
 حم المر ب لةوحيد من رقة الحالس    

 الالال  وامك لو عوم  ديمك ع لم
 وع مل  ب لحسمى وندب  للمفالالس    

 وبم  على اححداث ب هلل راضيال  
 سواا عليك المو  نو س عة العرس    

 سعد  من الدمي  بربك محسمالالال  
 ومل  من احخرى العط ا بم بخس    

 اذا قيل لى اطل  قل  ربى مطلبى 
 وان قيل ل  اشر  فل  امواره بأس    

ه نن ةعلم نن الس دة الصوفية يةقلبون بيمم  ب جسال دهم ويبومالون مالع وحسبك من هذا الذى قرنة
هللا بقلالالوبهم   ويةعرضالالون لمالال  يةعالالرض لالاله سالال ئر البشالالر مالالن البميالال  والمبالال ره   لكالالمهم يصالالبرون 
حيالالث يجالال ع غيالالرهم ويرضالالون حيالالث يسالالخ  غيالالرهم   المهالالم فهمالالوا عالالن هللا وندربالالوا نن القضالال ا 

 مفسهم حرج  مم  قض ه   قض ؤه والحبم حبمه   فلم يجدوا فى ن
   نولئك الذين هداهم هللا ونولئك هم نولوا احلب   ( . 
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 احمس ن وعمله
 

  وبل فرد مسئو  عن عملاله   فال ذا مفالخ فالى الصالور فالم نمسال   بيالمهم وال يةسال الون   الالدمي  
نخالو  ملعومة ملعون م  فيه  اال م  ب ن هلل   فم نمال  مسالئو  عالن عمالى ابالن نبيمال  آدم وال خال لى

بم  نمم  حواا مسئو  عمى ( . ج ا  ةلك الكلم   فالى رسال لة مالن رسال ئل ساليدى الشاليخ عبالد 
السالالمم الحلالالوامى رضالالى هللا عمالاله الالالى ةلميالالذه ونخالالى فالالى هللا الصالالديق الصالال لم المرحالالوم السالاليد ج 
س لم جمعة   وهى ةشالرخ لمال  معمالى قولاله ةعال لى فالى سالورة اإلسالراا   مالن اهةالدى ف ممال  يهةالدى 

ضالالل ف ممالال  يضالالل عليهالال  وال ةالال ر وا رة و ره نخالالرى ( ولالالئن بالال ن المالال س جميعالال  مالالن لمفسالاله ومالالن 
نصل واحد وهو آدم وحواا عليهم  السمم اال نمهالم افةقالروا فالى المسال لك فمالمهم مالؤمن وبال فر   
ومطيع وع ل   وسعيد وشقى   ويوم القي مة يجرى حس بهم وجال اؤهم   فالم يجال ى ولالد مالؤمن 

ولود المؤمن عن والده الك فر   حن احمس   الةمفع مع قطع االسالب   عن ولده الك فر   وال الم
  والكفر ق طع لمسب   مع قي م االمس     ودليل ذلالك واضالم فالى بةال   هللا عال  وجالل فقالد قال   
سيدم  موخ عليه السمم ش فع  البمه الذى اسةح   العمى علالى الهالدى   ومال دى مالوخ رباله فقال   

ك الحالالق ونمالال  نحبالالم الحالال كمين ( فقالال   ةعالال لى ردا علالالى هالالذه ر  ان ابمالالى مالالن نهلالالى وان وعالالد
الشف عة فى سوره هود   ي  موخ امه ليس من اهلك امه عمل غير ص لم فم ةسألن م ليس لك 
به علم امالى نعوالك نن ةكالون مالن الجال هلين ( قال   ساليدم  مالوخ علياله السالمم فالى ند  المرساللين 

ال ةغفالر لالى وةرحممالى نكالن مالن الكرام   ق   ر  امى نعوذ بك ان نسألك مال  لاليس  لالى باله علالم وا 
الخ سرين ( . فكرمه ربه ق ئم م   قيل ي  موخ  اهب  بسمم مم  وبربال   عليالك وعلالى نمالم ممالن 

 معك ونمم سممةعهم نم يمسهم مم  عذا  نليم ( .
ف مور رع ك هللا بيف فرا هللا بين مآ  االيم ن ومآ  الكفر   وبيف قطع هللا صلة الالدم بال لكفر 

لذى نصر عليه ابن سيدم  موخ فلم يقبل فيه شف عة  نبيه وعلل ذلك بقولاله الكالريم   اماله عمالل ا
 غير ص لم (   نم امور بيف حذرم  هللا بهذه القصه فى خط به الكريم لموالم  رسو  هللا 
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صلى هللا عليه وسلم فق   بعالد ذلالك فالى السالورة ذاةهال    ةلالك مالن نمبال ا الغيال  موحيهال  اليالك مال  
علمه  نم  وال قومك من قبل هالذا ف صالبر ان الع قبالة للمةقالين ( والةقالوى ال ةقالوم اال علالى بم  ة

نس س االيمال ن المةالين   ولقالد نسالس  الممال فقون  مسالجد الضالرار ب لمديمالة الممالورة وومالو نمهالم 
يسةةرون ب لمسالجد مالن مفال قهم وسالوا طالويةهم فكشالف نمالرهم لموالمال  رسالو  هللا ومهال ه عالن نن 

ر رسو  اله صلى هللا عيلاله وساللم نصالح به بهدماله ويحبالى هللا ةعال لى فالى سالورة يقوم فيه   فأم
الةوبالالة قصالالة ذلالالك المسالالجد فالالى قولالاله ةعالال لى   والالالذين اةخالالذوا مسالالجدا ضالالرار وبفالالرا وةفريقالال  بالالين 
المالؤممين وارصال دا لمالن حال ر  هللا ورسالوله مالالن قبالل ولاليحلفن ان نردمال  اال الحسالمى وهللا يشالالهد 

ه نبدا لمسجد نسس علالى الةقالوى مالن نو  يالوم نحالق نن ةقالوم فياله فياله امهم لك ذبون . الةقم في
رج   يحبون نن يةطهروا وهللا يح  المطهرين * نفمن نسس بي مه على ةقوى من هللا ورضوان 
خيالالر نمالالن نسالالس بمي مالاله علالالى شالالف  جالالرب هالال ر ف مهالال ر بالاله فالالى مالال ر جهالالمم وهللا اليهالالدى القالالوم 

 ه فى قلوبهم اال نن ةقطع قلوبهم وهللا عليم حبيم ( .الو لمين   الي ا  بمي مهم الذى بموا ريب
  ويحبالالى السالال دة الصالالوفية فالالى مقالال م االيمالال ن نن بعالالض السالالمطين  ار ضالالريم سالاليدى نبالالى ي يالالد 
البسط مى رضى هللا عمه  وق   م هل هم  نحد ممن اجةمع بأبى ي يد ؟ فأش روا الى شيخ مسن 

م  ق   نبو ي يالد ؟ قال   معالم   اماله قال   مالن ب ن ح ضرا هم ك  فسأله السلط ن م هل ةذبر شا م
 ارمى الةحرقه الم ر   فعج  السلط ن مالن ذلالك الكالمم وقال   م بيالف يقالو  نبالو الي يالد ذلالك ونبالو 

 جهل رنى المبى صلى هللا عليه وسلم وةحرقه الم ر . 
بالى فق   الشيخ للسلط ن معلم  م نبو جهل لم ير المبى صاللى هللا علياله وساللم اممال  رنى   يةاليم ن

ط لالال  ( ولالالو رآه رسالالوال بريمالال    صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   مالال  بالال ن مالالن نهالالل المالال ر   فأعجالال  
السالاللط ن ببالالمم الشالاليخ   وفهالالم نن العبالال ره ليسالال  برؤيالالة العالالين اممالال  هالالى ب اليمالال ن والةصالالديق 

 واالةب ع .
ونفضالالل الالالمعم ونجلهالال  معمالالة االيمالال ن بالال هلل ةعالال لى   نالالم معمالالة الرسالالو  وةصالالديقه   ويةرةالال  علالالى 

لةصالالديق االمةفالال ع ب لكةالال   والسالالمه والجم عالالة   فمبالالون فالالى نمالالة االج بالاله الةالالى قالال   ةعالال لى فالالى ا
شرفه    بمةم خير نمه نخرج  للم س ةأمرون ب لمعروب وةمهون عن الممبر وةؤممالون بال هلل ( 

 . ويقو  االم م سهل الةسةرى رضى اله عمه .
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لصالالديقون   وقالالد قالال   ةعالال لى وهالالو  خالالل بمعرفالالة الالالمعم وبمعرفالاله عوالاليم حلالالم هللا ةعالال لى وسالالةره ا
نصالدا القال ئلين   وان ةعالدوا معماله هللا الةحصالالوه  ان هللا لغفالور رحاليم ( فةمال  المعمالة بوصالالفية 
اللذين هو لهم  نهل من المغفره والرحمة   نم ق   ةع لى فى احمس ن   ان احمس ن لولوم بف ر 

والمغفرة بةقديم م  به ةواله   فبمعمةه  ( ف لعبد نهل للولم والكفر الى نن يجود عليه ربه ب لةقوى 
نط عه الع ملون   ومن معمةه ج  اهم   وبمعمةه سةر على الج هلين وحلم عمهم   ومالن معمةاله 
اوه ر الجميل وسةر القبيم   فم مدرى نى المعمةين نعوم جميل م  نوهر  او قبيم م   سةر   

 م ي  من نوهر الجميل وسةر القبيم . وقد مدحه الم دحون ب لوصفين مع  فى الدع ا  المأنور
ويروى االمال م نبالو ط لال  المبالى عالن بعالض الساللف م يقالو  هللا عال  وجالل ان عبالدا اغميةاله عالن 

 نمث فقد نةمم  عليه معمةى م عن سلط ن يأةيه   وطبي  يداويه   وعم  فى يد نخيه . 
 لالم يمالن علالى رباله بعمالل ورد المعمه الى هللا من فقاله المالؤمن بديماله ف ماله اذا رد المعماله الالى هللا

ص لم يوفق  اليه من فضل هللا   وصدا االم م ابن عط ا السبمدرى رضى هللا عمه حين يقو  
فى حبمه م اذا نراد نن يوهر فضله عليك خلق فيك ومسال  اليالك وهالو فالى حبمةاله هالذه يسالةمير 

 بقوله  ةع لى   وم  ببم من معمة فمن هللا ( .
فى االيم ن مسؤلين عن نمفسم  فم يأخذ الولد ببفر ابياله وال يأخالذ  ومن معم هللا عليم  نن جعلم 

الوالد ببفر ابمه بل  بل امالرث بمال  بسال  رهالين ( وهالو سالبح مه اليغفالر نن يشالرك باله ويغفالر مال  
دون ذلك لمن يش ا وقد اشةرك عبدان فى اسم المعصيه نم ةب يم  فى اإلجةب ا والعصالمة فةال   

م حيالث قال   ةعال لى فالى مه ياله نمالره   نالم اجةبال ه رباله فةال   علياله هللا على سيدم  آدم عليه السالم
وهالدى ( وب مال  مه يالاله ابلاليس   فال خرج ممهالال  ف مالك رجالاليم * وان عليالك اللعماله الالالى يالوم الالالدين ( 

 ومعوذ ب هلل من غض  هللا ومن سوا الخ ةمة .
ن العب دا  وااليم ن علم ي يد ويمقل   وليس المقصود ب ي ةه ومقصه جوهره وامم  مةعلق ةه وم

والمع مم    وخير المساللمين ايم مال  الصالح به الكالرام مالن الهال جرين واحمصال ر   وقالد سالمى هللا 
 المه جرين ب سم ب سم الص دقين وسمى احمص ر ب لمفلحين   رضى هللا عمهم نجمعين   وةرى 
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بةغون فضم ذلك فى سورة الحشر  فى قوله ةع لى   للفقراا الذين نخرجوا من دي رهم ونموالهم ي
من هللا ورضالوم  ويمصالرون هللا ورسالوله نولئالك هالو الصال دقون . واللالذين ةبالواوا الالدار وااليمال ن 
مالالن قالالبلهم يحبالالون مالالن هالال جر الالاليهم وال يجالالدون فالالى صالالدورهم ح جالاله ممالال  نوةالالوا ويالالؤنرون علالالى 
نمفسهم ولو ب ن بهم خ صه ومن يوا شم مفسه فأولئك هم المفلحون (   وةدرك مالن اآليةالين 

 ن بين الفريقين مالن مالودة وةالراحم برابطالة احخالوة فالى هللا فقالد اجةمعالوا علالى بلمالة الةوحيالد م  ب
وب موا نحق بهال  ونهلهال  فجعلالةهم يالدا واحالده وقلبال  واحالدا علالى مالن سالواهم بمال  وصالفهم هللا فالى 

 قوله ةع لى   محمد رسو  هللا والذين معه نشداا على الكف ر رحم ا بيمهم ( .
هللا عمد المه جرين واالمص ر بل ةعداهم الى من جال اوا بعالدهم فقال   ةعال لى ولم يقف الةراب  فى 

فى ذلك الةراب  الدائم   والذين ج اوا من بعدهم يقولون ربمال  اغفالر لمال  والخواممال  الالذين سالبقوم  
ب اليم ن وال ةجعل فى قلوبم  غم للذين آمموا ربمال  امالك رؤب رحاليم ( ومالن آنال ر المحبالة فالى هللا 

مؤمن ومه بأخيه وال يحسده على معمالة هللا بالل يشاليد بهال    وقالد سالئل ام ممال  علالى نن يحسن ال
بن نبى ط ل  نن يصف اصح به   فق   عن نيهم ةسألون ؟ ق لوا عالن ساللم ن   قال   ندرك علالم 
احوائالل واحواخالر قال   م فعمال ر ؟ قالال   ملالا ايم مال  الالى مش شالاله   قال لوا م وحذيفالة ؟ قال   صالال ح  

قين   قال لوا ف خبرمال  عالن مفسالك فقال   مةحالدن  بمعمالة هللا م ايال ى نردةالم ؟ السر نعطى علم الممال ف
بم  اذا سأل  نعطي    واذا سب  ابةدئ    نى اذا سأ  هللا نعط ه   واذا سب  لم يحرمه مالن 

 فضله . 
ومالالع فضالالل بلمالالة الةوحيالالد فالالى الالالدمي  واآلخالالرة   فالال ن المالالؤمن مط لالال  بعمالالل الصالال لح   وةالالرك 

للم ر الةى نعده  هلل الك فريين   واةقوا المال ر الةالى نعالد  للكال فرين *  السيئ   واال عرض مفسه
ونطيعوا هللا والرسو  لعلكم ةرحمالون ( . وقالد نخالرج الطبرامالى بسالمده عالن نبالى موسالى رضالى هللا 
عمه ق   م ق   رسو  اله صلى هللا عليه وسلم اذا اجةمع نهل الم ر فالى المال ر ومعهالم مالن شال ا 

ف ر للمسلمون م الم ةكوموا مسلمين ؟ ق لو بلى   ق لوا م فم  نغمى عالمبم من نهل القبله ق   الك
االسمم وقد صرةم معم  فالى المال ر   قال لو م ب مال  لمال  ذمالو  فأخالذم  بهال    فسالمع هللا مال  قال لوا   
فأمر بمن بال ن فالى المال ر مالن نهالل القبلالة فالأخرجوا  فلمال  رنى ذلالك مالن بقالى مالن الكفال ر  قال لوا م 

 ين فمخرج بم  خرجوا   ق   نم قرن رسو  هللا ي ليةم  بم  مسلم
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صلى عليه وسلم  نعوذ ب هلل من الشيط ن الرجيم   الر *ةلك آي   الكة   وقرآن مبالين * ربمال  
 يود الذين بفروا لو ب موا مسلمين ( .

وقد خ ب السال دة الصالوفية ع قبالة المع صالى   المهال  ةعرضالهم لغضال  هللا وهالم يرجالون رضال ه   
فوه وحسن جواره وهم لذلك يبنرون فى حي ةهم الدمي  من ذبر المو  وم  بعالده ويطمعون فى ع

  حةى ةمض  ب لخوب مفوسهم فةأةمر بأوامر هللا وةمةهى بمواهية سبح مه   ومن خ ب هللا فالى 
الدمي  نمن من عذابه فى اآلخرة المه ةع لى اليجمع على عبالده خالوفين   ولمالن خال ب مقال م رباله 

وب هللا اال ببف المفس عن هواه    ونم  من خ ب مق م ربه ومهى الالمفس جمة ن   وال يةأةى خ
 عن الهوى . ف ن الجمة هى المأوى ( .

ويقو  سيدى االم م الح رث المح سبى رضى هللا عمه فالى بة باله   الةالوهم ( مالذبرا بال لمو  ومال  
 بعده م

بالك   فةالوهم مفسالك   فةوهم مفسك وقد صرع  للمو  صرعة ال ةقوم ممه  اال الى الحشالر الالى ر 
فى م ع المو  وبربه   وغصصه وسبراةه وغمه وقلقه   وقد بدن الملالك يجالذ  روحالك مالن بالين 
قدمك فوجد  نلم جذبه من نسفل قدميك   نم ةالدارك الجالذ  واسالةحث المال ع وجالذب  الالروخ مالن 
جميالالع بالالدمك   فمشالالط  مالالن اسالالفلك مةصالال عده الالالى نعالالمك حةالالى اذا بلالالغ ممالالك الكالالر  ممةهالال ه   

الم المو  جميالع جسالمك   وقلبالك وجالل محال ون مرةقال    ممةوالر للبشالرى مالن هللا عال  وعم  آ
وجالالل ب لغضالال  نوالرضالال    وقالالد علمالال  امالاله ال محالاليل لالالك دون نن ةسالالمع احالالدى البشالالريين مالالن 
الملك الموبل بقبض روحك   فبيمم  نم  فى بربالك وغمومالك ونلالم المالو  بسالبراةه وشالده ح مالك 

اذ  مور  الى صفحه وجه ملالك المالو  بأحسالن الصالوره نو الرةق بك احدى البشريين من ربك   
بأقبحه    ومور  اليه م دا يده الى فيك ليخرج روحك من بدمك   فذل  مفسك لمال  ع يمال  ذلالك 
وع يم  وجه ملك المو    وةعلق قلبك بم  يفجؤك مالن البشالرى مماله اذا سالمع  صالوةه بةعمةاله 

عالالدو هللا بغضالالبه وعق بالاله   فةسالالةيقن حيمئالالذ  نبشالالر يالال  ولالالى هللا برضالال  هللا ونوابالاله   نو ابشالالر يالال 
بمج ةك وفو ك ويسةقر االمر فى قلبالك   فةطمالئن الالى هللا مفسالك   نو ةسالةيقن بعطبالك وهمكالك 

 ويحل اليأس قلبك ويمقطع من هللا ع  وجل رج ؤك ونملك .
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 مويمقلم  سيدى االم م الح رث المح سبى بخي له الى هو  يوم القي مة فيقو  رضى هللا عمه 
  ... فةالالوهم نصالالوا  الخمئالالق وهالالم يمالال دون بالالأجمعهم   فيمفالالرد بالالل واحالالد مالالمهم بمفسالاله يمالال دى م 
مفسالالى مفسالالى   فمةسالالمع اال قالالو  مفسالالى مفسالالى   فيالال  هالالو  ذلالالك ونمالال  ةمالال دى معهالالم بمفسالالك 
واالهةم م بخمصه  من عذا  ربك وعق به   فمال  ومالك بيالوم يمال دى فياله المصالطفى آدم والخليالل 

وسى والروخ والكلمه عيسى مع برامةهم على هللا ع  وجل وعوم قالدر ممال  لهم ابراهيم والكليم م
عمد هللا ع  وجل   بل يم دى م مفسى مفسى   شفق  من شده غض  ربه   فأين نم  ممهم من 

 اشف قك فى ذلك اليوم واشةغ لك بذلك اليوم وبح مك وبخوفك ؟ 
هم المفسالهم نةالوا المبالى محمالد صاللى   حةى اذا نيس الخمئق من شف عةهم لمال  رنوا مالن اشالةغ ل

هللا عليه وسلم فسألوه الشف عه الالى ربهالم فأجال بهم اليهال    نالم قال م الالى رباله عال  وجالل واسالةأذن 
عليه ف ذن له نم  خر لربه ع  وجل س جدا نم فةم عليه من مح مده والنم ا عليه لم  هو نهله 

ى ةعجيالل عرضالهم والموالر فالى   وذلك بله بسمعك واسم ع الخمئق حةى اج به ربه ع  وجل الال
امورهم    فبيمم  نم  مع الخمئق فى ولم   القي مه وشده بربه  ةمور مةوقعال  لفصالل القضال ا  
والحلو  فى دار المعيم نو الح ن اذا سطع مور العرش واشرق  احرض بمور ربه    ونيقن قلبك 

وال يمور اال فى نمرك ( ب لجب ر   وقد نةى لعرضك عليه حةى بأمه ال يعرض عليه نحد سواك   
. 

ويوجهمالال  شالاليخى العالال رب بالال هلل سالاليدى الشالاليخ علالالى عقالالل طيالال  هللا نالالراه الالالى الجمالالع بالالين الخالالوب 
 والرج ا فيقو  فى اله مه الفورى الذى مقلم  عمه م

 ومفسه مطهالالره    من ع ش يدعو ربه 
 يحمد حسن المغفره ف مه فى حشالالالره 

 ف لي ئسون بفالالره  ال ةيأسوا من روحه 
 ف آلممون فجالالره  نو ةأمموا من مبالره 
 ةعبد مفس حالذره م  بين خوب ورج  
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 ومقلم  عمه بذلك قوله رضى هللا عمه م 
 

 نم  م  مسي  حس بيه          نم  مذم  واحسراةالالى 
 وم  نمم  عذابيالاله           بل خ ئف يأةى الحس  
 فيالة لم ةخف ممى خ                   ي  ر  نم  علمةمالالى 
 آي   عفوك ش فيالالة    سقمى ي يد واممالالال  

 سقوفه  مةداعيالالالة  ان ب ن جسمى ب لفم ا 
 فى الخلد شمس س مية            ف لروخ بعد فم ئالالاله 

 
 ومقلم  عمه قوله رضى هللا عمه م

 ف ن هو  الحشر هو  شديالالالد   ي  نيه   الم س   اةقوا   رببم 
 ف لمو   فوا رنس  بل  العبيالد   اعةبروا بمن  مضوا  قبلكالم 
 ام   شقى  ض ئع  نو سعيالالالد   وبلم  بعد  الردى   ص ئالالر 

 والعيش فى احخرى سم   ب لقلو    والعيش فى الدمي   له ممةهى 
 للذى   فى حم ه ع  الجمالالالود   واةربوا غيبم وبوموا جمودا 
 لم  ةحطه  من  القلو  حالالدود   بل شا يحد غير هالالالواه 

ويرى الس دة الصوفية نن ةرك المع صى عممه على صدا العبد فالى محبةاله لرباله ومالن نقالوالهم 
فى ذلك م نعم   البر يعمله  الب ر والف جر   والمع صى اليةربه  اال صديق . وفى وصيه سيدم  
نبى ببر لسيدم  عمرو رضى اله عمهم  م الحق نقيل وهو مع نقله مرث   والب طالل خفيالف وهالو 

ن مع خفة ه وبا   فال ن حفوال  وصاليةى لالم يبالن غ ئال  نحال  اليالك مالن المالو  وهالو مالدربك   وا 
ضيع  وصيةى  لو يبن غ ئ  نبغض اليك من المو  ولالن ةعجال ه   وفالى ةفسالير قولاله ةعال لى   
نلم ةكن نرض هللا واسعة فةه جروا فيه  ( يقو  الس ده الصالوفية   اذا بمال  فالى بلالد يعمالل فيهال  

غيره . بم  يقو  الس دة الصالوفية  فالى الالرب  بالين قولاله ةعال لى   ان ب لمع صى فةحو  ممه الى 
المفس حم رة ب لسوا اال م  رحم ربى ( وبين قوله ةعال لى   ال ع صالم اليالوم مالن نمالر هللا اال مالن 
رحم ( ان العصمة ممه ةع لى لعبده من المع صالى دليالل علالى الرحمالة مماله سالبح مه   نالم ةدخلاله 

 الرحمة فى مق م المحبة .
قالالو  السالال دة الصالالوفية فالالى الفالالرا بالالين نهالالل الهالالدى ونهالالل الضالالم  م بعالالث هللا المبيالالين للمالال س وي

 ليعبدوه   ففريق عبد هللا على مسك وةقربوا   وفريق
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 اغالالوا عالالن الحالالق مبعالالدين   فأمالال  الالالذين عبالالدوه خ ضالالعين فسالاليرفعهم هللا الالالى مشالالهد الضالالي ا   
فال ذا هالم عمالد هللا فالى المعاليم دائمالون   فيدخلون فالى صالفوب العال ه   ويقدسالهم هللا  بطه رةاله   

ونم  ال ائغون فيلقالى علاليهم الالذ  وهالم علالى الالرؤس ةحال  حجال   الولمال   م كسالون   فسالبح ن 
 الذى بر   له الذوا  الص لح   فوه  له  البسطه فآبوا الى قومهم مبرمين .

يصعد الكلم الطي  وعمد قوله ةع لى فى سورة ف طر   من ب ن يريد الع ه فلله الع ة جميع  اليه  
 والعمل الص لم يرفعه ( ويقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه فى لط ئف االش را  م

  من ب ن يريد الع ة بمفسه فليعلم ان الع ة بجملةه  هلل   فليس لمخلوا شا من الع ة   ويق   
ى ننبال  العال ة م من ب ن يريد الع ة لمفسه فلله الع ة جميع  نى فيطلبهال  مالن هللا   وفالى آياله نخالر 

هلل ولرسالالوله وللمالالؤممين   وقالال   هالال  همالال    فللالاله العالال ة جميعالال  ( ووجالاله الجمالالع بيمهمالال  نن عالال  
الربوبيالالة هلل وصالالف    وعالال  الرسالالو  وعالال  المالالؤممين لهالالم فضالالم مالالن هللا ولطفالال    فالال ذن العالال ة هلل 

ر الالذى جميع  . واسطرد رضى هللا عمه يقو  م وع ه سبح مه قدرةه   نو يق   الع يال  هالو القال ه
 ال يقهر   فيبون من صف   فعله على نو  القولين   ومن صف   ذاةه على القو  احخر .

  .. اليه يصعد الك م الطي  ( الكلم الطي  هو الصال در عالن عقيالده طيباله   يعمالى الشاله دةين   
عن اخمل   ونراد به صعود قبو  .   والعمل الص لم يرفعه نى يقبله . ويق   العمالل الصال لم 

فع الكلم الطي  . ويق   الكلم الطي  م  يبون موافق  للسالمة . ويقال   هالو مطالق القلال  ب لنمال ا ير 
 على م  يسةوجبه الر  . ويق   هو م  يبون دع ا للمسلمين ..( 

وقد حدنةمى سيدى الوالد رحمه هللا   وب ن من الص لحين   نوسع هللا له فى رضوامه   امه فالى 
هالالو بمبالالة المبرمالالة رع هالال  هللا ةعالال لى نن قالال ئم يقالالرن عليالاله اآليالاله حجةالاله االولالالى رنى فالالى الممالال م و 

الكريمة   ومن ب ن يريد الع ة فلله الع ة جميع  ..( فق م من مومه مسرورا مسةبشالرا وبعالد قليالل 
مسالالى اآليالاله وحالال و  ج هالالدا ان يسالالةذبره  فلالالم يسالالةذبره   نالالم قصالالد بيالال  هللا الحالالرام وهالالو مشالالغو  

هد الكعبه الغراا  واذا بق رث يج وره يسةعيد بال هلل مالن الشاليط ن الب   ب سةذب ر اآليه فجلس يش 
 الرجيم 
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ويقرن مبةدئ    من ب ن يريد الع ة فلله الع ة جميع  ...( فكال ن سالروره ب لغال  بةالذبره    ولمال  خالةم 
الق رث قراةه سالأله عالن السالوره حةالى يبحالث عمهال  اذا مساليه  مالرة نخالره فقال   لاله امهال  فالى سالورة 

نراد سالالبح مه وةعالال لى نن يبشالالره بالال لقبو  مالالرةيين مالالره مم مالال  ومالالرة فالالى اليقوالاله فالال طر . وبأممالال  
 وسبح ن ربى الممعم المةفضل على عب ده .

وةقوى هللا هى الب   الموصل لع ة المؤمن الةى يةحلى به  بين عب د هللا الص لحين ولذلك يقو  
 اليه نراه مشيخى وسيدى الشيخ على عقل من اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه طي  

 وليس مق م الم س ب لفقر والغمالالى 
 ولكمم   االقدار   ب لعالاللم   والحالالالذر  

 يمو  الورى سي ن من ذ   نو عم 
 وم  ض ع حو  غير من   ب لورى    امةصر  

 سواا لدى الم س اال نخ  الةقالالالى 
 عب دةه ةغميمالالالى   ان  ورد   الحفالالر 
  وبل فالالؤاد راق  هللا جمالالالالالة
 مم بةهالالال  االيم ن   والعلم   والبصالالر  

 ونغص مه  االخمل والصدا جذعه  
 وننم رهالال  الةقوى ونمعم  به    نمالالالر  

 فح س  هم  ةهمأ همالال ك ممالال  ال 
 ومن ح س   المفس اجةب ه  الذى فطالالالر  

 وم  هذه االيالال م اال رواحالالالالل 
 علو  له    وهرا وبم  على سفالالالالالر  

 ك من دمي ك نجر ورحمالالالة وحسب
 ومن لم ير االخرى المراد قد امدنالالالالالر  

 
ومج هالالدة الالالمفس فالالى سالالبيل هللا درجالال     ونو  ةلالالك الالالدرج   مج هالالدة الةقالالوى وةكالالون بالال لوقوب 
عمد حدود هللا خوف  من عقال   هللا الالذى نمالذر باله نهالل المخ لفال   والمع صالى . والدرجاله الن مباله 

ضى بف المفس عن هوه  وةرك االخما المذمومة وبس  االخالما هو مج هدة االسةق مة وةقة
 المحمودة الةى مدحه  بة   هللا وةحلى به  موالم  رسو  هللا صلى 
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هللا عليه وسلم   ومحن مطل  فى بالل ربعاله سالبيل االسالةق مة بقولمال  فالى ف ةحالة الكةال     اهالدم  
  االسالةق مه فالى الفالرائض سالبعه الصراه المسةقيم ( وهو   صالراه الالذين نمعمال  علاليهم ( وطلبمال

عشرة مره بل يوم   بخمب طلبه  فى السمن   امم  يد  على شرفه  وحموة نمرةه    وةقةضالى 
االسةق مه نن مع ل  منم البخل ب لسخ ا   والكبر ب لةواضع   والجذع ب لصبر   والغض  ب لحلم 

سالبقه  الالدرجة ن المةقالدمة ن   وهبذا . والدرجة الن لنة مج هدة الكشالف واالطالمع وةقةضالى ان ة
بمال  ةقضالى االسالةع مة فيهال  بشاليخ عال رب بال هلل   خبالر المج هالدا  وةجلال  لاله نمالوار الحالق فهالالو 
على مور من ربه يمشى به فى الم س فيهديهم الى طريق الةصوب الصحيم القال ئم علالى آدا  

 الكة   والسمه والجم عه .
لعلم ةحصاليل والمعرفاله مالذاا   ويقالو  فالى ذلالك ويفرا الس دة الصوفية بين العلم والمعرفه   ف 

االم م جم  الدين الرومالى  رضالى هللا عماله م هالل قطفالةم وردا مالن الالواو والالراا والالدا  ؟ اذهبالو 
ف بحنو عن حقيقة المسمى   ال ةموروا للقمالر فالى المال ا بالل اموالروا للقمالر فالى السالم ا . وعمالد 

ضالى هللا عماله فالى لطال ئف االشال را  م نقمال ر قوله ةع لى   بالم والقمالر ( يقالو  االمال م القشاليرى ر 
العلالوم اذا نخالذ هملهال  فالى ال يال ده ب يال ده البالالراهين ف مهال  ةال داد حةالى اذا صال ر  الالى حالد الةمالال م 
وبلغالال  الغ يالاله ةبالالدو اعالالمم المعرفالالة نالالم ةأخالالذ علالالوم البالالراهين فالالى المقصالال ن حالالين ةطلالالع شالالموس 

  بالذلك اذا  مه حةالى يصالير مح قال  المعرفة   وبم  نن القمالر بلمال  قالر  مالن الشالمس يال داد مقصال
وهر سلط ن العرف ن ةأخذ نقم ر العلوم فى المقص ن ب ي ده المع رب ب لسراج فى ضوا الشمس 

. 
والعلالالم مطلالالو    والةفقالاله فالالى الالالدين حالالةم وال م   واممالال  قالال م علالالم الشالالريعه ليعمالالل بالاله   ويقالالو  

م يعلالم   ومالن حبالم السال دة صلوا  هللا وسالممه علياله   مالن عمالل بمال  علالم ورناله هللا علالم مال  لال
الصوفيه قولهم م شبر العلم العمل   وشبر العمل  ي ده العلم   ونروع م  يقالو  شاليخى وساليدى 

 الشيخ على  عقل فى اله مه الفورى الذى مقلم ه عمه م
 سعد  ب لقبو  من مسع هال   بل روخ ةفرغ  لرضالال ه  

  بم مصل بعد الصمة  ةمه  قبلةى فى الصمه س عه وق  
 هى ذا  االله لن نمس هالال   امم  قبلةى جميع حالالالي ةى   
 ومه رى سع ده برض هالالال   فمس ئى مع اليقين مهالالال ر  
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 م جةمى  به  فكم  وع هال  آمس هللا مهجةى بعالالالاللوم   
 ةلفا  الدر وهى الةةمالال هى  ط ب بى المور ف لمعرب بحرى  
 واخ  من دمي هال يصفى احر  وارةق ا االرواخ فى مورد العلم  

 وامعدام احهواا والحس  ممهال         هو معمى السمو فى مسراه  
 ام  فى سمعه  آم   رض هال  ي  سرورى بقوله ي  عبالالال دى 

 
اللهالم اجعلمالال  يالال  الهالالى ممالالن قلالال  فالاليهم   الالذين يسالالةمعون القالالو  فيةبعالالون نحسالالمه نولئالالك الالالذين 

 هداهم هللا ونولئك  هم نولو االلب   ( .
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 ين الخوب والرج اب
 

  نسالالالأ  هللا ةعالالال لى نن يلطالالالف بالالالى فالالالى قضالالال ئه ونن يجعلمالالالى مالالالن عبالالال ده مالالالن الصالالال لحين الالالالذين 
يسالالةمعون القالالو  فيةبعالالون نحسالالمه وال يجعلمالالى مالالن الالالذين قالال   فالاليهم   ولالالو علالالم هللا فالاليهم خيالالرا 

 حسمعهم ولو نسمعهم لةولوا وهم معرضون ( . 
وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا  ج ا  هذه الكلم   فى رس لة بعث به  سيدى

عمه الى ةلميذه الصديق الص لم المرحوم السيد ج س لم عمر جمعة   وقد دع  الشيخ فيه  رباله 
نن يلطف باله فالى قضال ئه ونن يجعلاله ممالن يسالةمعون القالو  فيةبعالون نحسالمه . والعال رفون بال هلل 

سهم وآبال ئهم   ومبعالث خالوفهم يالأةيهم يخ فون ربهم من فوقهم مع يقيمهم نمه نرحم بهم من نمف
مالالن علمهالالم بأمالاله ةعالال لى يمحالالو وينبالال  ونمالاله صالال ح  المشالاليئة وحالالده ان شالال ا رحمهالالم وان شالال ا 
عذبهم وان ش ا نبالةهم وان شال ا نضاللهم قال   ةعال لى فالى سالورة ابالراهيم   ينبال  هللا الالذين آممالوا 

عالالل هللا مالال  يشالال ا ( وقالال   بالال لقو  الن بالال  فالالى الحيالال ة الالالدمي  وفالالى االخالالرة ويضالالل هللا الوالال لمين ويف
 ةع لى فى سورة الرعد   يمحو هللا م  يش ا وينب  وعمده نم الكة   ( . 

وقد حبوا عن ام ممال  احمالد بالن حمبالل رضالى هللا عماله نماله قال   م سالأل  ربالى عال  وجالل نن يفالةم 
علالالى ب بالال  مالالن الخالالوب ففالالةم   فخفالال  علالالى عقلالالى فقلالال  م يالال ر  نعطمالالى علالالى قالالدر مالال  نطيالالق   

. وهبذا لطف هللا به فى قض ئه فخفف عمه بعالد شالدة . ويحبالى العال رفون اماله  فسبن ذلك عمى
لمالال  وهالالر علالالى ابلالاليس مالال  وهالالر طفالالق جبريالالل وميب ئيالالل يببيالال ن  م مالال  طالالويم فالالأوحى هللا ةعالال لى 
اليهم  م م  لكم  ةببي ن بل هذا البب ا   فق ال م ي  ربم  ال مأمن مبرك   فقال   هللا ةعال لى م هبالذا 

   مبرى . بوم    ال ةأمم
ف مور رع ك هللا بيف خ ب هللا فى قض ئه اكبر الممئبة قدرا عمد هللا مع طه رةهم  واشالةغ لهم  
الدائم بط عة هللا وةسبيحه وةقديسه   ومعلوم نن الممئبة ال يعصون هللا م  نمرهم ويفعلون م  

 يؤمرون   فكيف 
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غرائ هم الفطرية   بم  نمهم مبةلون ال يخ ب مق م ربهم البشر وهم خط اون بجبلةهم البشرية و 
بالال لمفس وشالالهواةه  وب لشالاليط ن ومب يالالده   وبفةمالالة الالالدمي  و يمةهالال    ويقالالو  سالاليدى حالال ةم احصالالم 
رضى هللا عمه م ال ةغةر بموضع ص لم   فم مب ن نصلم من الجمة وقد لقى آدم فيهال  مال  لقالى 

لقى . ويقو  االم م الشبلى رضالى    وال ةغةر ببنرة العب دة   ف ن ابليس بعد طو  ةعبده لقى م 
هللا عمه جواب  على من سأله م لم ةصفر الشمس عمد الغرو  ؟ فق   م المه  ع ل  عن مبال ن 

 الةم م ف صفر  لخوب المق م . 
ويقو  الس دة الع رفون م وبذا المالؤمن اذا قال ر  خروجاله مالن الالدمي  اصالفر لوماله   حماله يخال ب 

ئة بذلك المؤمن اذا بعث من قبره خرج ووجهاله يشالرا   المق م ف ذا طلع  الشمس طلع  مضي
وليس معمى الخوب نن يقطع المؤمن رج اه فى ربه بالل يجال  علياله نن يرجالو رباله ويطمالع فالى 
برمه فى حسن ون به سبح مه ولكن ال يالدع العمالل اةكال ال علالى الرجال ا   حمهالم قال لوا م عممالة 

سورة ال مر   نمن هو ق م  آم ا الليل  الرج ا حسن الط عة . ويؤيدهم فى ذلك قوله ةع لى فى
س جدا وق ئم  يحذر اآلخرة ويرجالو رحمالة رباله قالل هالل يسالةوى الالذين يعلمالون والالذين ال يعلمالون 

 امم  يةذبر نولو احلب   ( . 
ويقو  سيدى نبو عنم ن المغربى رضى هللا عمه م مالن حمالل مفساله علالى الرجال ا ةعطالل   ومالن 

مالن هالذه مالرة ومالن هالذه مالرة وبالين لمال  العال رفون نن رجال   حمل مفسه على الخوب قم    ولكن 
الرج ا نمنة م رجل عمل حسمة   فهو يرجو قبوله    ورجل عمالل ساليئة نالم ةال     فهالو يرجالو 

 المغفرة   والن لث رجل الك ذ    يةم دى فى الذمو  ويقو  م نرجو المغفرة . 
  م الخالوب والخشالية والهيبالة ويقو  سيدى نبو على الدق ا رضى هللا عمه م الخوب على مراة

  فالال لخوب مالالن شالالره االيمالال ن وقضالاليةه قالال   ةعالال لى   وخالال فون ان بمالالةم مالالؤممين ( والخشالالية مالالن 
شره العلم   ق   ةع لى   امم  يخشى هللا من عب ده العلم ا ( والهيبالة مالن شالره المعرفالة   قال   

هللا عمهال  نمهال  سالأل  ةع لى   ويحذربم هللا مفسه (   وةروى نم المؤممين سيدةم  ع ئشالة رضالى 
موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ق ل  ي رسو  هللا   والذين يؤةون م  آةوا وقلالوبهم وجلالة 

 ) 
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نهالالو الرجالالل يسالالرا وي مالالى ويشالالر  الخمالالر قالال   م   ال ي بمالال  الصالالديق   ولكالالن الرجالالل يصالالوم 
 ويةصدا ويخ ب اال يقبل هللا ممه ( . 

به فى قض ئه لم يبن ج  ع  ممال  جالرى باله المقالدور بالل وحين سأ  سيدى الشيخ ربه نن يلطف 
بالال ن صالال برا علالالى الالالبما نجمالالل الصالالبر   فقالالد بهالالر عقولمالال  مالال  بالال ن يةحلالالى بالاله مالالن الصالالبر علالالى 
المب ره   وامم  قد طل  اللطف مع الرضال  ب لمقالدور فهالو لجالوا الالى رحمالة هللا الةالى وسالع  بالل 

لسالمم مسالةدرا رحمةاله سالبح مه   امالى شىا وقد شب  ساليدم  نيالو  ضالره الالى رباله   فقال   علياله ا
مسمى الضر وام  نرحم الراحمين ( وج ا بعده  فى سورة احمبي ا   ف سةجبم  له فكشفم  م  باله 
من ضر وآةيم ه نهله ومنلهم معهم رحمة من عمدم  وذبرى للع بالدين ( وحماله علياله السالمم بال ن 

لةسليم فى قض ئه نمةدحاله هللا ةعال لى راضي  فى قرارة مفسه بمواقع المقدور وب ن مسلم  هلل بل ا
ب لصبر فق   ةع لى فى سورة ل   ام  وجدم ه ص برا معالم العبالد اماله نوا  ( ومالن ذلالك مالدرك نن 
اوه ر البما على غير وجه الشبوى والضالجر ال يمال فى الصالبر علالى الالبما والرضال  ب لقضال ا . 

نشبو بنى وح مالى الالى هللا ( فالى  وبذلك حبى هللا عن سيدم  يعقو  عليه السمم نمه ق     امم 
حين نمه حبى عمه مرة نخرى فى سورة يوسف   فصبر جميل عسى هللا نن يالأةيمى بهالم جميعال  

 امه هو العليم الحبيم ( . 
وقد شب  موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم الى هللا حين خذله نهل الط ئف وآذوه وج ا فى 

قالالوةى وقلالالة حيلةالالى وهالالوامى علالالى المالال س   يالال  نرحالالم  دع ئالاله المشالالهور ماللهالالم اليالالك نشالالبو ضالالعف
الراحمين   نم  ر  المسةضعفين ونم  ربى   الى من ةكلمى   الالى بعيالد يةجهممالى   يسالةقبلمى 
بوجه بريه ( نم الى عدو ملكةه نمرى ؟ ان لم يبالن بالك علالى غضال  فالم نبال لى   ولكالن ع فيةالك 

    وصاللم علياله نمالر الالدمي  واآلخالرة هى نوسع لى   نعوذ بمور وجهك الذى نشرق  لاله الولمال 
من نن ةم   بى غضبك نو يحل على سالخطك   لالك العةبالى حةالى ةرضالى   وال حالو  وال قالوة اال 

 بك . 
ومعلوم نماله صاللى هللا علياله وساللم بال ن المنالل احعلالى فالى الصالبر علالى الالبما وفالى الرضال  بمالر 

  سالال كم  ةحالال  مجالال رى االقالالدار   القضالال ا   واللجالالوا الالالى هللا فالالى الشالالدة ال يم فيهمالال  مالال  دام القلالال
 وامم  اللجوا موهر من مو هر العبودية   بم  هو موهر من مو هر ةقديس الربوبية واجمله  
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ق   ةع لى فالى سالورة الممالل   نم مالن يجيال  المضالطر اذا دعال ه ويبشالف السالوا ويجعلكالم خلفال ا 
ان يمسسك هللا بضر فم احرض ننله مع هللا قليم م  ةذبرون ( وق   ةع لى فى سورة يومس   و 

ب شف له اال هو وان يردك بخيالر فالم راد لفضالله يصالي  باله مالن يشال ا مالن عبال ده وهالو الغفالور 
 الرحيم ( . 

 وم  نروع م  يقو  سيدى ابن عط ا هللا السبمدرى رضى هللا عمه م 
الهالالى ان اخالالةمب ةالالدبيرك وسالالرعة حلالالو  مقالال ديرك ممعالال  عبالال دك العالال رفين بالالك مالالن السالالبون الالالى 

 واليأس ممك فى بما .  عط ا
ويقو  سيدى ابالن عجيبالة الحسالمى رضالى هللا عماله فالى شالرخ ةلالك الحبمالة اخالةمب الةالدبير هالو 
اق مة بل عبد فى حبمةه علالى حسال  ارادةاله ومشاليئةه مالن فقالر نو غمالى   مالن علالم نو جهالل   
من ع  نو ذ  من قبض نو بس    من سقم نو صحة نو مرض   من ايمال ن نو بفالر الالى غيالر 

مالالن اخالالةمب آنالال ر القالالدرة وةمالالوع موالال هر الحبمالالة . وسالالرعة حلالالو  المقالال دير هالالو ةبالالديل ةلالالك ذلالالك 
اححوا  فى نسرع ح   من فقالر الالى غمالى   ومالن غمالى الالى فقالر   ومالن علالم الالى جهالل   ومالن 
جهل الى علم   ومن ع  الى ذ    ومن ذ  الى ع    ومن قالبض الالى بسال    ومالن بسال  الالى 

صحة الى سقم   ومن ايم ن الى بفر والعيال ذ بال هلل   ومالن  قبض   ومن سقم الى صحة   ومن
بفر الى ايم ن   فقلو  الخلق بيد هللا الواحالد القهال ر   يقلبهال  بيالف يشال ا ويخةال ر   ويفعالل مال  
يش ا   ال يسأ  عم  يفعل وهم يسألون ( . ف ذا ةحقق العبد بهذا امةمالع مالن نن يسالبن الالى مال  

فى س عة   وامةمع نيض  نن ييأس من مواله فى وق  شالدةه نعط ه مواله   حمه قد يسلبه ذلك 
وبلالالواه   قالال   ةعالال لى   فالال ن مالالع العسالالر يسالالرا . ان مالالع العسالالر يسالالرا ( ودوام الحالال   مالالن قضالال ي  
المح     لكن لم يةحقق بهذا ذوق  اال الع رفون فلذلك ال يسبمون الالى عطال ا   وال ييأسالون فالى 

 ا   فلالذلك ال يال و  اضالطرارهم   وال يبالون مالع غيالر بما بل يسبمون الى من بيده الممع والعط
 هللا قرارهم . 

  .... وعممة الع رب نن يبون قلبه مرآة يرى فيه م  غ   عن غيره وجما القل  ال يبالون اال 
بمور االيم ن وااليق ن   فعلى قدر قوة االيم ن يبون مور القلال    وعلالى قالدر مالور القلال  ةكالون 

هدة الحالالق ةكالالون المعرفالالة بأسالالم ئه وصالالف ةه   وبقالالدرهم  يبالالون مشالال هدة الحالالق   وبقالالدر مشالال 
 الةعويم 
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لذاةالالة   وبقالالدر الةعوالاليم لذاةالالة يبالالون بمالال   العبالالد   و بقالالدر بم لالاله يبالالون اسالالةغراقة فالالى اوصالال ب 
 العبودية   و بقدر اسةغراقه فى نوص ب العبودية يبون قي مة بحقوا الربوبية ( .

م الهى وصف  مفسك ب للطف والرنفة بى قبالل وجالود ويقو  سيدى ابن عط ا بذلك فى مم ج ةة 
ضعفى   افةممعهم  ممالى بعالد وجالود ضالعفى و يقالو  ساليدى االمال م الشال ذلى رضالى هللا عمالة فالى 
مم ج ةة م   الهى م  نطعةك حةى رضي  وال عصيةك حةى قضالي    نطعةالك ب رادةالك ولالك الممالة 

طال ع حجةالى اال مال  رحمةمالى   على   و عصيةك بقدرةك ولك الحجة على   فبوجود حجةك و امق
و بفقالالرى اليالالك و غمالال ك عمالالى اال مالال  بفيةمالالى اللهالالم امالالى لالالم آ  الالالذم  جالالرنة ممالالى عليالالك   وال 
اسةخف ف  بحقك   لكن جرى بذلك قلمك   و مفذ بة حبمك وال حو  وال قوة اال بك   والعذر اليك 

بيدك لم ةملكمى من    ونم  نرحم الراحمين   اللهم ان سمعى و بصرى ولس مى و قلبى و عقلى
ذلك شيئ    ف ذا قضي  بشا فكن نم  و ليى   واهدمى الى نقوم سبيل ي  خير مالن سالئل   ويال  

 نكرم من نعطى   ي  رحمن الدمي  و اآلخرة   ارحم عبدا ال يملك دمي  وال آخرة ( .
ع نم امور الى سيدى الشيخ عبد السمم رضالى هللا عمالة حالين سال   ربالة اللطالف فالى القضال ا نةبال

ذلك بأن يجعلة من الذين من الذين يسةمعون القو  فيةبعون نحسمة وال يجعلاله مالن الالذين قال   
فاليهم   ولالالو علالالم هللا فالاليهم خيالرا حسالالمعهم ولالالو اسالالمعهم لةولالوا وهالالم معرضالالون ( و قالالد سالالأ  هللا 
 الط عة حمه  امم  ةكون ب الةب ع و الةطبيق   وامم  فرض هللا العلم ليعمالل باله المالؤمن ال ليقالف
عمد ةحصيلة واخةرامة فى ح فوةة   فقد مدد هللا ببمى اسالرائيل فقال   ةعال لى فالى سالورة الجمعالة   
منل الذين حملوا الةوراة نم لم يحملوه  بمنل الحم ر يحمل اسف را بالئس منالل القالوم الالذين بالذبوا 

دا بآيالال   هللا وهللا ال يهالالدى القالالوم الوالال لمين ( وال شالالك نن نحسالالن القالالو  قالالو  هللا ةعالال لى و صالال
سبح مة اذ يقو  فى سورة ال مر   هللا نم   نحسن الحالديث بة بال  مةشال به   منال مى ةقشالعر ممالة 
جلود الذين يخشون ربهم نالم ةلالين جلالودهم وقلالوبهم الالى ذبالر هللا ذلالك هالدى هللا يهالدى باله مالن 
يشالال ا ومالالن يضالاللل هللا فمالال  لالاله مالالن هالال د ( فالال مور بيالالف ةةالالأنر قلالالو  المخلصالالين الصالال دقين حالالين 

كمم هللا ةع لى فى ةدبر و ةقدير للكالمم و المالةكلم جالل جملالة   فالأين مالمهم مالن قال   يسةمعون ل
 ةع لى فيهم فى سورة محمد   وممهم من يسةمع اليك
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حةالالى اذا خرجالالوا مالالن عمالالدك قالال لوا للالالذين نوةالالوا العلالالم مالال ذا قالال   آمفالال  نولئالالك الالالذين طبالالع هللا علالالى 
 قلوبهم واةبعوا نهوااهم ( .
من نراد نن يمور م  له عمد هللا فليمور م  هلل عمده   وفى رواية نخرى  و قد ج ا فى الحديث م

م  من نراد نن يعلم مم لةه عمد هللا فليمور بيف مم لة هللا ةع لى من قلبه   ف ن هللا ةع لى يم   
العبد حيث نم   العبد من مفسه ( . ومجد مصداا ذلك فى آي   بنيرة من بةال   هللا ةعال لى فالى 

و جل فالى سالورة محمالد  والالذين اهةالدوا  ادهالم هالدى وآةال هم ةقالواهم ( وفالى سالورة  منل قوله ع 
البقالالرة   فالال ذبرومى نذبالالربم واشالالبروا لالالى وال ةكفالالرون ( وفالالى سالالورة ابالالراهيم   واذ ةالالأذن رببالالم لالالئن 
شالالبرةم ح يالالدمبم ولالالئن بفالالرةم ان عالالذابى لشالالديد ( وفالالى سالالورة الليالالل   فأمالال  مالالن نعطالالى واةقالالى و 

لليسرى . ونم من بخل واسةغمى . وبذ  ب لحسمى . فسميسره للعسرى صدا ب لحسمى فسميسره 
 ( وهبذا .

ويقو  سيدى ابن عط ا رضى هللا عمة فى حبمه م   خير م  ةطلبة ممه م  هو ط لباله ممالك (  
. و قد طل  مم  سبح مة امةن   نوامره   واجةم   مواهيه   وةقواه فى السر والعممية   واحكن ر 

بر على بمئه   والرض  بقض ئه   والةأسى فى بل ذلك بموالم  رسو  هللا صاللى من ذبره   والص
هللا عليالالة وسالاللم   والسالال دة الصالالوفية يعولالالون علالالى ةربيالالة البالالواطن وال يمخالالدعون بالال لوواهر   و 
يقو  سيدى نبو سليم ن الدارامى فى هذا المق م م ليس البب ا بةعصير العيون   امم  البب ا نن 

 ى ةببى عليه .ةةرك احمر الذ
 ويقو  الس دةالصوفية فى الةفرقة بين الب ر والف جر شعرا م 

 ليس من ب   قريرا عيمالاله 
 منل من نصبم  قفرا   دارس     

 ليس من نكرم ب لوصل بمالن 
 ول  يهذى  بلعل  وعسالالى    

 ليس من نلبس ننوا  الةقالى 
 منل  الذى البس نوب   دمسال     

 ذى ليس من سير به منل الال
 ب    يرعى الحمى  مبةئس     

 ليس من ش هد صبح  واضح  
 منل الذى ش هد ليم غلسالال     
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 ليس من بوىا رض   الحمى 
 منل الذى نسبن قفرا   يبس     

 ليس من نشبه غصم  ي معالال  
 منل من نشبه عودا يبسال     

هللا ةعال لى بهمالة وعال م ال ونم  ةرى مم  ةقدم نن المدار على ةقوى القلو  واالقبال   علالى ط عالة 
هوادة فيه    طلب  لمحسن وةفضيم له على الحسن الالذى يرةضاليه عالوام المالؤممين   فال ذا خيالر 
الخوال بين القصال ل مالن المسالىا وبالين العفالو عماله اخةال روا العفالو ةقربال  الالى هللا ةعال لى وان 

ةالشالورى   ب ن القص ل من حقهم   وهم يفضاللون العفالو مال ورين الالى قولاله سالبح مه فالى سور 
وج اا سيئة منله  فمن عف  ونصلم فأجره على هللا ( والى قوله ةعال لى فالى سالورة ذاةهال    ولمالن 
صبر وغفر ان ذلك لمن ع م احمالور ( والسال دة الصالوفية يأخالذون نمفسالهم علالى الالدوام بال لع ائم 

 دون الرخل ةفضم لم  يبقى عم  يفمى   م  عمدبم يمفد وم  عمد هللا ب ا ( .
لالالى المالالؤمن الصال دا اذن نن يسالالةجي  هلل وللرسالالو  صاللى هللا عليالاله وسالاللم اذا نراد نن وواجال  ع

يةخذ الى ربه سبيم   فقد دعال ه القالرآن الكالريم لالذلك فالى مواضالع عديالدة وممهال  قولاله ةعال لى فالى 
سورة احمف     ي  نيه  الذين آمموا اسةجيبوا هلل وللرسو  اذا دع كم لم  يحييبم ( نى لم  يحيالى 

لذى ةحي  به قلوببم اذ ال حي ة لهال  اال بط عالة هللا ةعال لى فيمال  نمالربم باله نومهال كم عماله . ديمبم ا
وقد بين ةع لى نمه ال يسةجي  هلل وللرسو  صاللى هللا علياله وساللم اال الالذين يسالمعون فالى ةالدبر 
وةفهم وايم ن ق   ةع لى فى سورة االمع م   اممال  يسالةجي  الالذين يسالمعون والمالوةى يبعالنهم هللا 

 اليه يرجعون ( .نم 
وقد وضم هللا ةع لى الصراه المسةقيم الذى يح  مالن المالؤمن نن يةبعاله فالى آيال   بنيالرة وممهال  
على سبيل المن   قوله ةع لى فى سورة االمع م   قل ةع لوا نةالل مال  حالرم رببالم علاليبم نال ةشالربوا 

هم وال ةقربالوا الفالواحش به شيئ  وب لوالدين احس م  وال ةقةلوا نوالدبم من آمما محن مر قكم واي 
 م  وهر ممه  وم  بطن وال ةقةلوا المفس الةى حرم هللا اال 
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بال لحق ذلكالم وصال كم باله لعلكالالم ةعقلالون . وال ةقربالوا مال   اليةاليم اال بالال لةى هالى نحسالن حةالى يبلالالغ 
نشده ونوفوا الكيل والمي ان ب لقس  ال مبلف مفس  اال وسالعه  واذا قلالةم ف عالدلوا ولوبال ن ذا قربالى 

هد هللا نوفوا ذلكم وص كم باله لعلكالم ةالذبرون . ونن هالذا صالراطى مسالةقيم  فال ةبعوه وال ةةبعالوا وبع
السالالبل فةفالالرا ببالالم عالالن سالالبيله ذلكالالم وصالال كم بالاله لعلكالالم ةةقالالون ( فمالال  نعوالالم هالالذا البيالال ن االلهالالى 

 واالرش د الرب مى وم  نجمع المصيحة ونمفعه  للذين يسةمعون القو  فيةبعون نحسمه .
ى الط عالة اممال  ةعالود نمالرة جهال ده علياله الماله ةعال لى يقالو    ومالن ج هالد ف ممال  وجه د المؤمن فال

يج هد لمفسه ان هللا لغمى عن الع لمين ( واذا وفق المؤمن فى الط عه فالم يمالن بهال  علالى رباله 
حن هللا ال ةمفعه ط عة من نط عه وال ةضره معصية من عصال ه . واذا نطال ع المالؤمن رباله ف ممال  

 ولذلك يقو  سيدى ابن عط ا هللا رضى هللا عمه فى حبمه م  يطيعه بةوفيق هللا  
  ال ةفرحك الط عالة حمهال  بالر ا ممالك   وافالرخ بهال  حمهال  بالر   مالن هللا اليالك (  قالل بفضالل هللا 
وبرحمةه فبذلك فليفرحوا هو خير مم  يجمعون ( ويقو  سيدى االم م على  ين الع بالدين رضالى 

صالالل  بالاله رؤيةالالك فالالذلك دليالالل علالالى نمالاله لالالم يقبالالل   حن هللا عمالاله م بالالل شالالىا مالالن نفع لالالك اذا اة
 المقبو  مرفوع مغي  عمك   وم  امقطع  عمه رؤيةك فذاك دليل على القبو  . 

ويقو  سيدى ابالن عطال ا هللا رضالى هللا عماله فالى حبماله م مةالى ر قالك الط عالة والغمالى باله عمهال  
ق نحبالال م الشالالريعة   فالال علم نمالاله نسالالبغ عليالالك معمالاله والال هرة وب طمالاله . والط عالالة فالالى و هرهالال  ةطبيالال

والغمى ب هلل فالى البال طن مالن شالهود الحقيقالة   فال ذا جمالع هللا فيالك ط عالة الجالوارخ فالى وال هرك   
والغمى ب هلل فى ب طمالك فقالد ةمال  عليالك معماله وال هرة وب طمالة . ويقالو  ساليدى الشاليخ العروسالى 

راةه   فمالن رضى هللا عمه م ان الدين بسة ن والشريعة سي جه   والطريقة ري ضة   والحقيقة نم
 ال شريعة له ال دين له   ومن ال طريقة له ال شريعة له   ومن ال حقيقة له ال طريقة له . 

وشيوخ الطرا الصوفية المةحققين نئمالة يالدعون الالى هللا علالى بصاليرة بال لقو  والفعالل والحال     
 ر قك فهم موا  عن موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فى دعوة الخلق الى الحق   ف ذا

 هللا ام مة واحد ممهم ف حمد هللا على فضله وةوفيقه   واسةمع لقوله واعمل ب رش ده ومصحه       
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و قل له م  علمك ربك ان ةقولاله فيمال  حبال ة عالن ساليدم  موسالى عليالة السالمم حالين قال   لساليدم  
 ا فالى الخضر علية السمم   سةجدمى ان ش ا هللا ص برا وال اعصى لك نمرا ( وال يفوةالك مال  جال
 الحديث الشريف   من ب يع ام م  اعط ة صفقة يدة و نمرة قلبة فليطعه ان اسةط ع ( .

واذا ب ن سيدم  موسى عليه السمم قالد سالع  سالعي  حنينال  لمجةمال ع ب لخضالر علياله السالمم طلبال  
للم يد من فضل هللا بدليل قوله ةع لى   لقد لقيم  من سفرم  هذا مصب  ( ف حولى بم  محالن عالوام 
المسلمين ان مطل  الطريق الى هللا ةعال لى علالى يالد العال رفين المةحققالين   ال علالى يالد المالدعين 
المةصمعين   ف ن ف قد الشيا ال يعطية   ومن عج  عن ند  مفسه بال ن عالن ند  غيالرة نعجال  
. امور بةدبر الالى قولاله ةعال لى فالى شالأن ساليدم  موسالى علياله السالمم و فةال ه   فوجالدا عبالدا مالن 

 ه رحمالالة مالالن عمالالدم  و علممالال ه مالالن لالالدم  علمالال  . قالال   لالاله موسالالى هالالل نةبعالالك علالالى نن عب دمالال  آةيمالال
ةعلمن مم  علم  رشدا . ق   امك لن ةسةطيع معى صبرا . و بيف ةصبر علالى مال  لالم ةحال  باله 
خبرا. ق   سةجدمى ان ش ا هللا صال برا وال اعصالى لالك نمالرا . قال   فال ن اةبعةمالى فالم ةسالألمى عالن 

 ( . شيا حةى احدث لك ممة ذبرا
ومم  مقلم ه من احله م الفورى الذى ب ن يرةجله سيدى الع رب ب هلل و شيخى الشيخ على عقل 

 رضى هللا عمه قوله م
 و عمدى ان احمر ليس بم  ةرى 

 فمبد من سوا القلو   لمن  يدرى    
 اذا لم يبن للمفس شيخ له هدى

 يؤدبه  ب لروخ    اغ   عن  السير    
 و مونه  وال يعبر البحر الخضم

 سوى م هر يدرى الممحة فى البحر    
 و لوال اةص   الكهرب ا بأصله 

 على موجة الةي ر م  موره   يسرى    
و هالالؤالا االئمالالة المةحققالالون اهالالل يقالالين بالال هلل   وبهالالذا اليقالالين جعلهالالم هللا ائمالالة للسالال لكين   قالال   

ا و بال موا بآي ةمال  يوقمالون ةع لى فى سورة السجدة   و جعلم  ممهم ائمة يهدون بأمرم  لم  صبرو 
( ويحبى سيدى بشر الح فى وهو من ائمالة الساللف فيقالو  رضالى هللا عماله م رنيال  المبالى صاللى 

 هللا عليه 
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و سلم فى المم م فق   لى م ي  بشر   نةدرى لم رفعك هللا بين نقرامك   قل  م ال   يال  رسالو  هللا 
الخوامالك   ومحبةالك حصالح بى ونهالل   ق   م ب ةب عك لسمةى   وخدمةك للصال لحين   ومصاليحةك 

 بيةى   هو الذى بلغك مم    احبرار .
وبم  يطل  احئمة الصوفية حمفسهم نحسن احعم   الص لحة و نكمل الصالف   الع ليالة و ا بالى 
المسالال لك الحميالالدة  فالال مهم يحبالالون الةبالال عهم مالال  يحبالالون حمفسالالهم . وقالالد اجةمالالع االمالال م شالالقيق 

العب سالالى المالالأمون   فقالال   لالالة المالالأمون م امالال  شالالقيق ال اهالالد ؟  البلخالالى رضالالى هللا عمالاله ب لخليفالالة
فق   م معم شقيق و لس   ب ل اهد   فق   له المأمون اوصمى  فق   شقيق يوصيه م ان هللا قد 
اجلسك مب ن الصديق وامه يطل  ممك منالل صالدقه   ومبال ن الفال روا ويطلال  ممالك الفالرا بالين 

حي ئاله و برماله   و مقال م علالى   و يطلال  ممالك  الحق وغيره   ومب ن عنم ن و يطل  ممك منالل
منل علمه و عدله . ف مور بيف نراد له ان يةأسى بق دة الصح بة من س دةم  الخلف ا الراشدين 

 ونن يةأسى بأكرم م  خصهم هللا به من السج ي  و مب رم احخما .
  ربة مو يقو  االم م القشيرى رضى هللا عمه فى وصف نولئك احئمة فى رس لةه المب

  جعل هللا هذة الط ئفة صفوة نولي ئه   و فضلهم على الك فة من عب ده   بعالد رسالله و نمبي ئاله 
  صلوا  هللا و سممه عليه   و جعل قلوبهم مع دن نسراره   واخةصهم من بالين احمالة بطوالالع 

 نمواره   فهم الغي ث للخلق   و هم الدائرون فى عموم نحوالهم مع الحق ب لحق ..
رجعالوا الالالى هللا سالبح مه و ةعالال لى بصالدا االفةقالال ر   و معال  االمبسالال ر   ولالم يةكالالأوا علالى مالال    ..

حصل ممهم من االعم     نو صف  لهم من اححوا   علم  ممهم بأمه جل وعم يفعالل مال  يريالد   
و يخةالال ر مالالن يشالال ا مالالن العبيالالد   ال يحبالالم عليالاله خلالالق   وال يةوجالاله عليالاله لمخلالالوا حالالق   نوابالاله 

   و عذابه حبم بعد    و نمره قض ا فصل ( .ابةداا فضل 
هالالال ف مالاله بعالالد ذلالالك يقالالو  م   نالالم  465و مالع نمالالة رضالالى هللا عمالاله ةالالوفى الالالى رحمالالة هللا فالالى سالالمة 

اعلموا رحمبم هللا نن المحققين من نهل هذه الط ئفة امقرض نكنرهم ولم يبق فى  م مم  هذا من 
 هذه الط ئفة اال ننرهم بم  قيل م
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   بخي مهمنم  الخي م ف مه
 ونرى مس ا الحى غير مس ئه      

  حصل  الفةرة فى هذه الطريقة   ال بل امدرس  الطريقة ب لحقيقة   مضى الشيوخ الالذين بال ن 
بهم اهةداا   و قل الشب   الذين لهم بسيرةهم  وسمةهم اقةداا   و ا  الورع و طوى بسال طه   

 واشةد الطمع وقوى رب طه .
مة الشريعة   فعدوا قلة المبال الة ب لالدين نونالق ذريعالة  ورفضالوا الةمييال    وارةحل عن القلو  حر 

بين الحم  و الحرام   وداموا بةرك االحةرام   وطرخ االحةش م   و اسالةخفوا بالأداا العبال دا    و 
اسةه موا ب لصوم و الصمة   وربضوا فى ميدان الغفالم    وربمالوا الالى اةبال ع الشالهوا    وقلالة 

 المحوورا  .. ( . المب الة بةع طى
نم بين رضى هللا عمه نمه نلف الرسال لة و ذبالر فيهال  سالير شاليوخ الطريقالة فالى آدابهالم ونخمقهالم 
ومعالال ممةهم و عق ئالالدهم   ومالال  نشالال روا اليالاله مالالن مواجيالالدهم وبيفيالالة ةالالرقيهم مالالن بالالداي ةهم الالالى 

 مه ي ةهم لةكون لمريدى الطريقة قوة ..
 لة  م مه فيمال  قال     فال ن ذلالك الةصالوير يةفالق مالع مال  و اذا ب ن االم م القشيرى قد صور لم  ح

ج ا فى الحديث   ال يمضى  م ن اال والالذى بعالده شالر مماله حةالى ةلقالوا رببالم . ومعالوذ بال هلل مالن 
سوا الح   و المآ  . و سوا الح   يدعوم  للحرل على االصمخ م  اسةطعم  الالى ذلالك سالبيم 

  ومالال  صالاللم احوائالالل اال ب ةبالال ع شالالرع هللا قالالوال   وال صالالمخ آلخالالر احمالالة اال بمالال  صالاللم بالاله نولهالال  
وفعم وح ال . واذ ب ن نئمة الطريقة فالى  مالن القشاليرى قالد امقرضالوا ولالم يبالق اال ننالرهم   فلاليس 
معمى هذا نن ميأس من االصمخ   ف ن ةربة الدعوة م  ة ا  خصالبة و اممال  يمقصاله  الالرى وبالذر 

وهذا من فضله سبح مه على احمة المحمديالة و  البذور   و الدع ة الى هللا موجودون بحمد هللا
 لئن لم يبلغوا مسةوى نسمفهم ف مهم على دربهم ومن س ر على الدر  وصل .

ف سالالع ج هالالدا   واصالالدا فالالى سالالعيك   فالالى االلةقالال ا بواحالالد مالالن هالالؤالا الالالدع ة   ليأخالالذ بيالالدك فالالى 
 طريق اآلخرة  و هو ندا مسلك  ونوعر مرةقى من طريق 
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اخةي ره نن يبون مقيدا ب لشريعة ومؤيدا ب لحقيقة   وادع هللا فى سرك وجهرك الدمي    وراع فى 
نن يدلك على من يدلك علية ف مة ةع لى يقو    فلو صدقوا هللا لك ن خيرا لهالم ( فال ذا وفقالك هللا 
و عنر  علية وو مةة بمي ان الشريعة و لمس  فية نموار نهل الطريقالة ووجالد  لقولاله رمالة فالى 

فى روحك ف صحبه على بربة هللا   ونحسن ندبك فى صحبةه   وامةفع من حسالم ةه قلبك وةأنيرا 
وال ةةبع عوراةه   ف مه نعلم ب لطريق ممك   ويحمل عمك المشق   و يم لك مم    القربال     و 
يحميك من فةمة المفس و الشيط ن   و يعيمك على الط عة بم  نق مه هللا فيه   ال يسالألك علالى 

 يريد اال خيرا .ذلك نجرا   وال 
 و يقو  سيدى ابن عجيبة رضى هللا عمة فى شرخ الحبم م

ال يخالال ب عليالالك عالالدم وجالالود نهالالل الةحقيالالق   واممالال  يخالال ب قطالال ع الطريالالق   ال يخالال ب عليالالك مالالن 
خف ا نهل الحق   امم  يخ ب عليك من قلة الصدا   وهللا م  حجبهم عمك اال من عدم صالدقك 

 لرفع هللا الحج   بيمك و بيمهم ووجالدةهم نقالر  اليالك مالن   فلو حسم  ومك ب هلل  وبأولي ا هللا
 نن ةرحل اليهم   فسبح ن من سةرهم فى ح   وهورهم و نوهرهم فى ح   خف ئهم .

و يقالالو  سالاليدى ابالالن عطالال ا هللا رضالالى هللا عمالاله فالالى ةالال ج العالالروس م القلالال  شالالجرة ةسالالقى بمالال ا 
  فال ن نجالد  فالأكنر مالن االذبال ر   الط عة   و نمراةه مواجيده   ف ذا جف القل  سقط  نمراةاله 

 والةكن ب لعليل يقو  م ال نةداوى حةى نجد الشف ا   فيق   له م ال ةجد الشف ا حةى ةةداوى .
نقو    وطبي  مفسالك هالو شاليخك   وعلالة مفسالك ب ممالة فالى هواهال    وهالى نمال رة ب لسالوا اال مال  

ة فقالد رحمالك   ف سالةعن بال هلل رحم ربى   ف ن دلك هللا على نحد نولي ئه الداعين الياله علالى بصالير 
وال ةعجالال    وعالال ل  مفسالالك علالالى يديالاله   ولالالةكن علالالى ب لالالك مصالاليحة سالاليدى ابالالن عطالال ا هللا الةالالى 

 ج ا  فى لط ئف الممن والةى يقو  فيه  رضى هللا عمه م
  من لم يبن له نسة ذ يصله بسلسلة االةب ع و يبشف عن قلبه القمال ع   فهالو فالى هالذا الشالأن 

ال مسالال  لالاله . و لالاليبن نيضالال  علالالى ب لالالك قولالاله رضالالى هللا عمالاله فالالى ةالال ج  لقالالي  ال ن  لالاله   دعالالى
 العروس م  امم  ةحة ج الى 
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مع لجالالة مفسالالك فالالى االبةالالداا   فالال ذا ذقالال  الممالالة جالال ا  مع لجالالة الالالمفس اخةيالال را   فالال لحموة الةالالى 
 ةجده  فى المعصية ةرجع ةجده  فى الط عة ( .

ة و اجالال  عمالال  مشالال يخم  خيالالرا بنيالالرا   فقالالد اللهالالم امقلمالال  بفضالاللك مالالن ذ  المعصالالية الالالى عالال  الط عالال
نخرجوم  من سجن الهوى و سلكوا بم  سبيل الهدى   و قد ب موا فيم  رنيم هم بعالد طالو  العشالرة 
لهم ممن قل  فيهم   فبشر عبال د الالذين يسالةعمون القالو  فيةبعالون نحسالمه نولئالك الالذين هالداهم 

 هللا ونولئك هم نولوا احلب   ( .
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 الةوبل واحسب  
 

" ق    صلى هللا علياله وساللم ( م " لالو ةالوبلةم علالى هللا حالق الةوبالل   لالر قكم بمال  يالر ا الطيالر 
ةغدو خم ص  وةروخ بط م  " .. ف لغدو سب  والعط ا من هللا   والطير يغدو ملهمال  مالن حيالث ال 

ال يالالدرى مالال  يالالةم بالاله  يالالدرى   فالال لمؤمن اذا ةوبالالل علالالى هللا مالالع اةخالال ذ االسالالب     بالال ن بالال لطير  
 القض ا   وال يةحدى مو م الطل  " .

ج ا  ةلك الموعوة فالى رسال لة بعالث بهال  ساليدى وشاليخى   العال رب بال هلل   الشاليخ عبالد السالمم 
الحلالوامى   طيال  هللا نالالراه   الالى ةلميالالذه الصال لم الصالديق المرحالالوم الساليد ج سالال لم جمعالة   وهالالو 

سب   الةى نراد هللا من عب ده اةخ ذه  لةؤةى نمرةهال  يبين لم  فيه  ان الةوبل ليس معم ه ةرك اال
خطالأ  –ب ذن مسببه  سبح مه . وهذه المسألة قلم  يفهم  الم س فهم  صالحيح    ويوالن نكنالرهم 

نن الةوبالالل علالالى هللا يقةضالالى ةالالرك االسالالب     فالالم يسالالعى علالالى ر قالاله مالالن نبوابالاله المشالالروعة    –
 بحجة نمه من المةوبلين على هللا .

شريف الذى صدر به سيدى الشيخ عب رةه   وضم لم  فيه موالم  رسو  هللا   صلى والحديث ال
هللا عليالاله وسالاللم (   نن الطيالالر ةغالالدو وةالالروخ . ةغالالدو خم صالال  ال طعالال م فالالى جوفهالال  وةسالالبم فالالى 
القض ا وةسق  على ال روع ملةقطة م  قسم هللا له  من الر ا   وةعود ممةلئة البطون فةغالذى 

م  ر قهال  هللا   وقالد نلهمهال  هللا بقدرةاله نن ةةالرك عشاله    ب حنالة عالن مفسه  وةغذى صغ ره    م
ر قه    وان ةعود للعش بعد ةحصيله لةرة خ بعد الكد   وةسةعيد مش طه  لسعى آخر فى الغد   
وهبذا   وهى فى حربة السعى مةوبلة على ربه  الذى بيده ر ا مخلوق ةه   وقد ةكفالل باله لكالل 

ورة هالود م " ومال  مالن دابالة فالى احرض اال علالى هللا ر قهال  ويعلالم مخلوا   بقوله الكالريم فالى سال
 مسةقره  ومسةودعه  بل فى بة   مبين " .

والةوبل هو حسن االعةق د فى هللا   واالعةم د على فضالله فيمال  ةسالعى الياله مالن نمالورك بلهال    
 ومحل الةوبل قلبك الذى بين جمبيك وهللا 
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ةوبل نو  ع عة الشالك   وسالعيك فالى سالبيل غ يةالك ال ةع لى مطلع على خلج ةك   فيعلم صدا ال
يةم فى مع حسن ةوبلك وقوة يقيمك   بل حسن الةوبل يدعوك لقوة الحربة الةالى نمالرك بهال  ربالك 
الالالذى ةةكالالل عليالاله وةةجالاله بقلبالالك اليالاله   فالال ن وصالالل  الالالى مالال  ةريالالد   ف ممالال  ةصالالل بعومالاله وةوفيقالاله 

ن بةقديره   وقل  م  بال ن يقالو  رسالو  وةيسيره   وان ةعسر عليك شا   علم  نن ذلك امم  ب 
 هللا   صلى هللا عليه وسلم ( م " قدر هللا وم  ش ا فعل " .

وآيالال   الةوبالالل فالالى القالالرآن الكالالريم بنيالالرة جالالدا وبلهالال  ةالالدعوم  الالالى الةحلالالى ب لةوبالالل   وعلالالى سالالبيل 
 المن   يقو  ةعال لى فالى سالورة الطالما م" ومالن يةوبالل علالى هللا فهالو حسالبه " نى ب فياله ومغمياله
عن غير هللا   ويقو  ةع لى فى سورة ابراهيم م" وعلى هللا فليةوبل المؤممون" ويقو  ةع لى فى 
سورة الم ئدة م "وعلى هللا فةوبلوا ان بمةم مالؤممين "   ويقالو   ةعال لى فالى سالورة آ  عمالران م " 

ل يالاله فالال ذا ع مالال  فةوبالالل علالالى هللا ان هللا يحالال  المةالالوبلين "   ويقالالو  ةعالال لى فالالى سالالورة هالالود م وا 
يرجع احمر بله ف عبده وةوبل عليه "ويقو  ةع لى فى سورة الفرق ن م " وةوبل على الحى الذى 
ال يمو  وسبم بحمده "   ويقو  ةع لى فى سورة االح ا   م" وةوبل على هللا وبفى ب هلل وباليم 

 ذ احسب   " الى غير ذلك من آي   هللا البيم   الةى ربط  ربط  نكيدا بين االيم ن والةوبل واةخ
 المشروعة .

قال   م " جال ا رجالل علالى م قالة لاله فقال   م ي رسالو  هللا م  –رضى هللا عمه  –وعن نمس بن م لك 
ندعهالال  ونةوبالالل ؟ .. فقالال   م اعقلهالال  وةوبالالل فالالأمره   صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ( ان يربطهالال  بعق لهالال  

فالم يهمالل بةربهال  ويةوبل على هللا فى حفوه  وبالذلك جمالع بالين الةوبالل واةخال ذ نسالب   الحفالا   
  -غيالالر مربوطالالة   بحجالالة نمالاله مةوبالالل علالالى هللا . ويقالالو  االمالال م سالالهل الةسالالةرى  رضالالى هللا عمالاله 

من طعن فى الحربالة    نى فالى طلال  الالر ا بأسالب به ( فقالد طعالن فالى السالمه   ومالن طعالن فالى 
بقولاله م الةوبالل حال   المبالى    –رضالى هللا عماله  –الةوبل فقد طعالن فالى اإليمال ن   ويشالرخ ذلالك 

 لى هللا عليه وسلم (   والكس  سمةه   فمن بقى على ح له فم يةربن سمةه . ص
م الةوبل مفى الشبوك والةفويض الى ملك الملوك  -رضى هللا عمهم  –ويقو  الس دة الصوفية 

. بمالال  قالال لوا م الةوبالالل هالالو النقالاله بمالال  فالالى يالالد هللا ةعالال لى   واليالالأس عمالال  فالالى نيالالدى المالال س . وقالال   
 ضى ر  –االم م الدق ا 
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م للمةوبل نمث درج   م الةوبل   نم الةسليم   نم الةفويض   ف لةوبل صفه العالوام  -هللا عمه 
   والةسليم صفة الخوال   والةفويض صفة خواصى الخوال . 

واذا نرد  نن ةعالالرب مالالدى مالال  ةحلالالى بالاله السالال دة الصالالوفية مالالن الةوبالالل فالال مور فيمالال  قالال   سالاليدى 
ن ق   م لو نن السم ا لم ةمطر   واحرض لالم ةمبال    نالم حي –رضى هللا عمه  –سفي ن النورى 

م  -رضالى هللا عماله  –اهةمم  بشا من ر قى لومم  نمالى بال فر . وقالد قال   رجالل لحال ةم االصالم 
مالن نيالالن ةأكالالل ؟ . . فقال   " وهلل خالال ائن السالالموا  واحرض ولكالن الممالال فقين ال يفقهالالون " . وقالال   

  من دابة فى احرض اال علالى هللا ر قهال  "   فالوهللا ع مر بن عبد هللا م قرن  قوله ةع لى م " وم
 م  اهةمم  بر قى ممذ قرنةه ف سةرح    نى ةأكد نمه را قه فلم ية ع ع ب لشك ( .

وقد سأ  بعض احك سرة حبيم  فى  م ماله م مال  بال لى نرى الع قالل محرومال    واححمالق مر وقال  ؟ 
  ولالالو بالال ن بالالل ع قالالل مر وقالال    وبالالل .. فقالال   م نراد الصالال مع   سالالبح مه ( نن يالالد  علالالى مفسالاله 

نحمق محروم  لوقع فى العقو  نن الع قل ير ا مفسه   واححمق يحرم مفسه   فلمال  رنوا احمالر 
 بخمب ذلك علموا نن الص مع هو الرا ا .

 فى ذلك م –رضى هللا عمه  –ويقو  ام مم  الش فعى 
 ومن الدليل على القض ا وبومه          

 بؤس اللبي  وطي  عيش اححمق                       
ويقو    صلى هللا عليه وساللم ( " ان الالر ا ليطلال  العبالد بمال  يطلباله نجلاله "   وهالذا مال  يقالوى 
يقين المؤمن فى نن ر قاله يأةياله عالن ةقالدير الع يال  العلاليم . وقالد لال م رجالل بال   نميالر المالؤممين 

نن يرشالده  –رضالى هللا عماله  –ن عمر   فك ن يأةيه بل يوم ليسالأله عطال اه فالأراد نميالر المالؤممي
ارش دا شرعي    فقال   لاله م يال  هالذا هال جر  الالى عمالر نو الالى هللا ؟ .. اذهال  فالةعلم القالرآن ف ماله 
سيغميك عن ب   عمر   فذه  الرجل وغ    م م  حةى افةقده نمير المؤممين وسأ  عماله فالدلوه 

ى شالغلك عمال  ؟ فقال  م امالى عليه م فذه  اليه وق   له قد افةقدةك حةالى اشالةق  اليالك   فمال  الالذ
فم  الالذى  –قرن  القرآن فأغم مى عن عمر وعن آ  عمر   فق   له نمير المؤممين ..رحمه هللا 

 وجد  فيه ؟ .. فق   وجد  فيه
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" وفى السم ا ر قكم ومال  ةوعالدون " فقلال  ر قالى فالى السالم ا ونمال  اطلباله فالى احرض ؟.. فببالى 
 عوة .نمير المؤممين رضى هللا عمه واعةبره  مو 

م مالن نيالن ةأكالل ؟.. قال   مالن ر ا هللا    -رضالى هللا عماله  –وقد ق   رجل لمم م حال ةم احصالم 
ق   يم   من السم ا ؟ .. ق   م لو لم ةكن احرض لمم   من السالم ا   قال   م مال  مسالمع مالمبم 

قال   م  اال الكمم   ق   م وهل م   من السم ا اال الكمم ؟ .. ق   م ؟ نم  ال نقوى على مج دلةك
 الن الب طل ال يقوى على الحق .

وق   ةع لى فى سورة الروم م " هللا الذى خلقكم نم ر قكم نم يميةكم نم يحييبم هل من شالرب ئبم 
من يفعل من ذلكم من شا سبح مه وةع لى عمال  يشالربون "   ونمال  ةةبالين مالن ذلالك نن الخال لق 

نن ةربن اليه فالى ر قالك   وال ةالربن والرا ا والمحيى والمي  هو وحده سبح مه وةع لى   فيج  
الى نسب   الر ا   ولئن ب ن نبوك سب  وجودك   ف مك الةقو  خلقمى نبى   بل ةقالو  خلقمالى 

  ولالم ةموالر الالى سالب  نبيالك ونمالك . وهبالذا  -ربى   فموالر  فالى خلقةالك الالى الخال لق جالل وعالم 
اآلخالرة الياله سالبح مه   يج  نن ةرد الفضل فى ر قك الى ربك   وةرد بالل معمالة مالن معالم الالدمي  و 

م " ر  قالد آةيةمالى مالن الملالك وعلمةمالى مالن  -علياله الصالمة والسالمم  –بم  قال   ساليدم  يوسالف 
ةأويالالل االح ديالالث فالال طر السالالموا  واحرض نمالال  وليالالى فالالى الالالدمي  واآلخالالرة ةالالوفمى مسالاللم  ونلحقمالالى 

 ب لص لحين " .
ل ر قك م دم  حي  ولالذلك وهللا الذى نجرى عليك ر قك ونم  جمين فى بطن نمك   هو الذى بف

ج ا فى حبم الس دة الصوفية م بن بم  بم  فى بطن نمك مدبرا   بفالةم البال ا المشالددة ( غيالر 
مدبر   ببسر الب ا (   مر وق  مالن حيالث ال ةحةسال  . بمال  يقولالون م يال  هالذا حفالر المهالر اليالك 

  فممالك يبالون وجري ن الم ا ليس عليك   ويقصدون نن ةسعى على ر قك وهللا بفيل ب عط ئالك 
السعى امةن ال حمره   وممه يبون العط ا امج  ا لوعده . وقد ب ن موالمال  رسالو  هللا   صاللى هللا 
عليه وسلم ( يقو  فالى مم ج ةاله سالبح مه م " ال مال مع لمال  نعطيال    وال معطالى لمال  ممعال    وال 

  حربالة مةعالرض يمفع ذا الجد ممك الجد "   فبالين لمال    صاللوا  هللا وسالممه علياله ( ان احسالب 
به  للعط ا الرب مى   وليس  احسب   هى الرا قة مهم  جد فيه  العبالد واجةهالد   بالل هالى قمالوا  

 يجرى فيه  اليم  م  قدره هللا من نر قم  .
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البمه م ي  بمى نردد رغبةك الى هللا ان شال ا اعطال ك  –عليه السمم  –وفى وصية سيدم  لقم ن  
 يدك ولن ةمقصك من قسمة هللا الةى قسم لك   واعةبر ر قك وان ش ا ممعك   فأن حيلةك لن ة

بخلقك   ف ن اسةطع  نن ة يد فى خلقك بحيلةك   ف مك اذن ة يد فى ر قك   واال فال علم نن هللا 
 هو الذى عد  الخلق وقسم الر ا   فلن ةسةطيع نن ة يد فى نحد ممهم  . 

احسب   وننب  ةقديره فيه    فقال   ةعال لى مالنم والمةدبر فى القرآن الكريم يرى نن هللا ةع لى نق م 
فالالى احسالالب   م " قالالل يةوفالال كم ملالالك المالالو  الالالذى وبالالل ببالالم "   وقالال   فالالى ةقالالديره سالالبح مه م " هللا 
يةالوفى االمفالالس حالين موةهالال  " وقالال   سالبح مه فالالى نسالب   ال راعالالة م " نفالالرنيةم مال  ةحرنالالون "   نالالم 

نم محن ال ارعون "   بم  ق   فى ابرا  القدرة بشف عن قدرةه فى امب   المب   " ننمةم ة رعومه 
العلية الرب مية م " فليمور االمس ن الى طع مه . ام  صببم  الم ا صب  . نم شققم  احرض شق  . 
فأمبةمال  فيهالال  حبالال  . وعمبالال  وقضالب  . و يةومالال  ومخالالم . وحالالدائق غلبال  . وف كهالالة ونبالال  . مة عالال  لكالالم 

 وحمع مبم " .
م نوص ب الربوبية نربعة   ةق بله  نربعالة هالى نوصال ب  -ضى هللا عمه ر  –ويقو  االم م  روا 

العبودية م نوله  الغمى   ويق بله الفقر   والن مى الع    ويق بله الالذ    والن لالث القالدرة ويق بلهال  
العج    والرابع القوة   ويق بله  الضعف   فمن اسالةغمى بال هلل افةقالر الياله   ومالن افةقالر الالى هللا 

  ومن ةع   ب هلل ذ  له   ومن ذ  له ةع   به   ومن ش هد قدرةه رنى عج  مفسه  اسةغمى به
  ومن رنى عج  مفسه ش هد قالدرة مالواله   ومالن موالر ضالعف مفساله رنى قالوة مالواله   ومالن رنى 

 قوةه سبح مه   علم ضعف مفسه .
 وقد ةكفل هللا بأر اا عب ده   ونقسم لهم على ذلك فى قوله الكريم م 

 ا ر قكم ومال  ةوعالدون . فالور  السالم ا واالرض اماله لحالق منالل مال  نمبالم ةمطقالون " " وفى السم
وذلك لي يدهم اطمئم م  على نر اقهالم حةالى ال ةشالةغل مفوسالهم بال لر ا عالن الالرا ا الالذى خلقهالم 

معم ه   –رضى هللا عمه  –لعب دةه م " وم  خلق  الجن واالمس اال ليعبدون " . ق   ابن عب س 
فة هللا هى نو  فرض فرضه هللا على عب ده   والمقصود به  معرفالة الشالهود اال ليعرفون   فمعر 

 والمذاا بةعبير الص دقين من الع رفين   وليس  معرفة العوام المصحوبة بحج   الغفلة .
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بسالالمده عالالن عمالالرو بالالن ميمالالون   عالالن  –رضالالى هللا عمالاله  –وقالالد روى االمالال م نبالالو ط لالال  الملكالالى 
    م المبى  صلى هللا عليه وسلم (   ق

" نةدرون م  قال   رببالم ؟ .. قال لوا م هللا ورسالوله اعلالم   قال   م حالين اسالةوى علالى عرشاله وموالر 
الى خلقه م عب دى نمةم خلقى ونم  رببم   نر اقكم بيدى   فم ةةعبوا نمفسبم فيم  ةكفلال  لكالم باله 

ر اقكالم .   واطلبوا نر اقكالم ممالى   وامصالبوا نمفسالبم لالى   وارفعالوا حالوائجبم الالى   اصال  علاليبم ن
نةدرون م ذا ق   رببم ؟ .. ق لوا م هللا ورسوله اعلم   ق   م عبدى امفق   نمفق عليك   ووسع 
  نوسع عليك   وال ةضيق   فأضيق عليك   ان نبوا  الر ا بال لعرش ال ةغلالق لاليم وال مهال را   

نالر لاله   فأم   الر ا ممهال  لكالل عبالد علالى قالدر ميةاله وع لةاله وصالدقةه ومفقةاله   فمالن نكنالر   اك
ومن نقلل   نقلل له . ومن امسك م نمسك عليه   ي  بير ان هللا يح  االمف ا ويبغض االقة ر . 
فكالالل ونطعالالم   وال ةقةالالر فيقةالالر هللا عليالالك   وال ةعسالالر  فيعسالالر عليالالك   نطعالالم االخالالوان   ووقالالر 
ى االخيالال ر   وصالالل الجالال ر   وال ةمالال ش الفجالال ر   ةالالدخل الجمالاله بغيالالر حسالال     فهالالذه وصالالية هللا لالال

 ووصيةى لك .
وال يم فى الةوبل ان يدخر المؤمن لمفسه ولعي له ةسبيم  للمفس وةطييب  للقلو  الةى قد ةحربه  
وس وس الشيط ن . وقد ادخر رسو  هللا   صلى هللا عليه وسلم ( قو  سالمة ليسالن حمةاله ذلالك 

وقوفال  علالى مع اماله بال ن ساليد المةالوبلين . واذا ادخالر المالؤمن مالن ر قاله شاليئ  فليجعالل ادخال ره م
رض  هللا ةع لى   فيؤدى حق هللا فيم  ادخره   وال يبخل على هللا الذى ر قه   ومالن يبخالل ف ممال  
يبخل عن مفسه   وهللا الغمى ومحن الفقراا   وقد هدد سبح مه البخما   فق   ةع لى فى سالورة 

يبخل ف ممال  يبخالل " محمد "  " ه  نمةم هؤالا ةدعون لةمفقوا فى سبيل هللا فممبم من يبخل ومن 
 عن مفسه وهللا الغمى ونمةم الفقراا وان ةةولوا يسةبد  قوم  غيربم نم ال يبوموا نمن لكم " .

وقالالد حالالض رسالالو  هللا   صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ( علالالى بسالال  العالاليش فالالى حدينالاله م " حن يأخالالذ 
 نحدبم فأساله وحبلاله فيالذه  الالى الجبالل فيحةطال  فيأكالل ويةصالدا خيالر لاله مالن نن يسالأ  المال س

م امالى نريالد ان  -رضالى هللا عماله  –نعطوه نو ممعوه " . وقالد قال   شال   لممال م نحمالد بالن حمبالل 
 اخرج الى الح  وال نة ود   فق   له االم م م ولم ذا ال ةة ود ؟ .. ق لى امى
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نريد نن نخرج الى الح  مةوبم   فسأله االمال م م ةخالرج وحالدك نو مالع الق فلالة ؟ .. قال   بالل مالع 
له االم م م ام  ال ةةكل على هللا   بل ةةكل على اخراج الم س   وم  ابدع م  ق   الق فة   فق   

 االم م  وفى الجمع بين اةخ ذ االسب   والةوبل يقو  بعض الحبم ا م 
 ةوبل على الرحمن فى االمر بله 

 وال ةرغبن  ب لعج  يوم     عن الطل                
 الم ةر نن هللا ق   لمالالالالالريم 

 وه ى اليك الجذع   يس ق   الرطال               
 ولو ش ا ان ةجميه من غير ه ه  

 جمةه ولكن بل شا له سبالالالال                  
ويقو  الس دة الصوفية م ان هللا ةعال لى احةجال  عالن العمالوم ب السالب     فهالم يرومهال    وحجال  

السالال دة الصالالوفية ان  االسالالب   بمفسالاله عالالن الخصالالول فهالالم يرومالاله وال يرومهالال  . فالالم يصالالم عمالالد
يبون العبد مةوبم فى ر قه على صحه جسمه   نو يعةقد امه ال ير ا اال من بالده   نو يعةمالد 

رضالى هللا  –وقالد قال   االمال م بشالر الحال فى  –جالل وعالم  –على م   عمده ويمسى به النقة برباله 
بالذب  مال  ايال ى ةعبالد   م ان العبد ليقرًا م " اي ك معبد واي ك مسةعين " فيقالو  هللا ةعال لى م  -عمه

وال اي ى ةسةعين   لو بم  ةعبالد ايال ى لالم ةالؤنر هالواك علالى رضال ى   ولالو بمال  بالى ةسالةعين لالم 
 ةسبن الى حولك وال قوةك وال الى م لك ومفسك .

م لو ان العبالد سالأ  هللا اال ير قاله لالم يسالةجي   -رضى هللا عمه  –ويقو  االم م سهل الةسةرى 
خلقةالك وال بالد مالن ان نر قالك نبالدا وقالد مقلمال  عالن شاليخى   العال رب  له   ولق   له م ي  ج هل ام 

 من اله مه الفورى الذى خصه هللا به  –رضى هللا عمه  –ب هلل   سيدى الشيخ على عقل 
  

 بفل هللا للبالالالرية    ر قالال         وةوالهم نم نسبل سةالالالرا 
 ا يشبع هللا بعد  ذاك  الطيالر    ةصبم الطير فى الهواا  جي ع 
 مده  للعب د ب لشرك  نخالرى   ال ةمد اليدين للمالال س  يومال  
 قد حفوم ه حين ذقم   السالرا   وسؤا  العب د شرك خفالالالالى  
 مل  ي  ص حبى  من هللا خيرا   واذا م  اةجه  هلل فالالالالالردا
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هللا    وب ن موالم  رسو  هللا   صلى هللا عليه وسلم ( اذا وضع  له م ئدة الطع م قال   م " بسالم
اللهم اجعله  معمة مشبورة ةصل به  معمة الجمة "  . وب ن اذا فرغ من الطع م يقو  م " الحمد 
هلل   اللهم لك الحمد   اطعم  فأشبع  وسقي  فأروي    لالك الحمالد غيالر مبفالور وال مالودع وال 
 مسةغمى عمه " . وب ن   صلى هللا علياله وساللم ( يشالر  المال ا فالى نالمث دفعال     ويسالمى هللا
فى بل ممه    وبال ن يحمالد هللا فالى نواخرهال   نالمث ةحميالدا  . فال مور رعال ك هللا بيالف علممال  نن 

 مرد الفضل فى طع مم  وشرابم  الى هللا ةع لى غير ممبرين وال مةمبرين لفضله ع  وجل .
فى حبمه الملهمة   الى نهمية اليقين ب هلل  –رضى هللا عمه  -ويمبهم  سيدى الشيخ على عقل

 و الغمى الحق للمؤمن وان قل م له فيقو  م   فه
 نم  نغمى  بمن  نح  ونقمى    ان نكن فى الورى فقيرا  ف مى 
 من جم  فيه  نحي   ونفمالى  مفن   الغرام ةشعل قلبالالالى     
 بمراقى المفوس حس  ومعمى   محن مرة د بل صرخ   فمرقى  

  الغمالالى غمالالى الالالمفس " . ولالالذلك بالال ن وفالالى الحالالديث الشالالريف م " لالاليس الغمالالى ببنالالرة العالالرض اممالال
يقو  فى دع ئه م مسألك الفقر مم  سواك والغمى بالك  –رضى هللا عمه  –سيدى االم م الش ذلى 

م مالن  -رضى هللا عمه وبالرم وجهاله  –حةى ال مشهد اال اي ك ويقو  ام مم  على بن نبى ط ل  
لمعصية الى ع  الط عة . ويفسالر نراد الغمى بغير م     والكنرة بغير عشيرة   فليمةقل من ذ  ا

الس دة الصوفية ع  الط عه ب لمبال درة المةنال   نوامالر هللا ةعال لى واجةمال   مواهياله   واالكنال ر مالن 
 ذبره   وبذ  بل مجهود ممبن فى مرض ةه سبح مه .

 ودمى بلمة   فقال   لاله ومال  ابالدع  –رضى هللا عمه  –وقد ق   رجل لسيدى ذى المون المصرى 
 م  ق   م

ةالالؤنرن الشالالك علالالى اليقالالين   وال ةالالرض مالالن مفسالالك بغيالالر الةسالالبين   وان ةأةالالك م ئبالالة الالالدهر ال 
فةحمله  بحسن الصبر   وارم بآم لك محو الدائم الخبير   ةجده بآم لك ق ئم    واغةالمم مواصاللة 
هللا ةع لى ف ن هلل عب دا نلفوه ف سةأمسوا به   وعرفالوه فالأملوه علالى معرفةاله وواصاللوه علالى عالين 

 فسم  نبص رهم محو عويم   جليل قدرةه   فسق هم من حموة  يقين  
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مواصلةه   والعقهم مالن لالذاذه مخ لصالةه فلببال ئهم حالو  العالرش دوى   ولالدع ئهم حمالين ةةقعقالع 
 نبوا  السم ا بسرعة ةفةحه  الج بة دع ئهم . 

صالل " وقد حبى هللا ةع لى عن سيدم  موسى عليه الصمة والسمم فق   سبح مه فالى سالورة الق
فسقى لهم  نم ةولى الى الوالل فقال   ر  امالى لمال  نم لال  الالى مالن خيالر فقيالر . فج اةاله احالداهم  
ةمشى على اسةحي ا ق لال  ان نبالى يالدعوك ليج يالك نجالر مال  سالقي  لمال  " فمال  بال د علياله السالمم 
يدعو حةى ر قه هللا من فضله الطع م . والعمل الذى يبس  ممه ر قه حمال طيبال    ومنالل هالذه 

امم  س قه  هللا اليم  فى القرآن الكالريم لمةعال و بهال  وةقويالة يقيممال  فالى بف لالة هللا ةعال لى  القصل
 الر اقم  وةدبيره المورم  ومع يشم  وسبح مه من راوب رحيم ور اا بريم .

ومن اروع االمن   الةى ضربه  هللا لم  فى بة به المجيد فى مق م الةوبل عليه ع  وجل قصالة نم 
مم فقد قال   ةعال لى فالى سالورة القصالل " ونوحيمال  الالى نم موسالى نن نرضالعيه موسى عليهم  الس

فال ذا خفال  عليالاله فألقياله فالى الالاليم وال ةخال فى وال ةح مالالى امال  رادوه اليالك وجالال علوه مالن المرسالاللين " 
واطمئم مالال  الالالى وعالالد هللا سالالبح مه نلقةالاله فالالى البحالالر مةوبلالالة علالالى هللا فالالى حفوالاله   وال شالالك ان 

وهى نم الرضيع ب ن شديدا   فليس بألمر الهين على احم نن ةقذب المعةرك بيمه  وبين مفسه  
الرضيع فى البحر ةةق ذفه احمواج فى ة بوةه الالى حيالث ال ةعلالم ولكالن هللا ةعال لى نبةهال  فالى ذلالك 
الموقف العسير على الالمفس وهالو مال  يحبياله قولاله ةعال لى فالى سالورة القصالل " ونصالبم فالؤاد نم 

 نن ربطم  على قلبه  لةكون من المؤممين " وهو مال  يعلممال  موسى ف رغ  ان ب د  لةبدى به لوال
 نن ملجأ الى هللا فى ةنبي  مفوسم  عمد اضطرابه  وقلقه  بحبم جبلةه  البشرية . 

وقالالد بالالر هللا بوعالالده حم موسالالى عليهمالال  السالالمم وهالالو مالال  يحبيالاله قولالاله ةعالال لى فالالى السالالورة ذاةهالال  " 
لم نن وعد هللا حق ولكن نكنرهم ال يعلمون . ولم  فرددم ه الى نمه بى ةقر عيمه  وال ةح ن ولةع

بلغ نشده واسةوى آةيم ه حبم  وعلم  وبذلك مج ى المحسمين " وقد بد  هللا خوفه  امم  وح مهال  
سرورا وجعل من جميل صبره  فرج  ومن عسره  يسرا . والعج  الع ج  نن يبون بفيله اعالدى 

 ه اله من دون هللا فأهلكه هللا هو وجموده نعدائه فرعون الذى ادعى فى غطرسةه وغروره نم
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فك موا من المغرقين وهو م  يحبيه قوله ةع لى " وقال   فرعالون يال  نيهال  المالم مال  علمال  لكالم مالن 
الالاله غيالالرى فأوقالالد لالالى ي ه مالال ن علالالى الطالالين ف جعالالل لالالى صالالرح  لعلالالى نطلالالع الالالى الالاله موسالالى وامالالى 

الحق ووموا نمهم اليم  ال يرجعالون .  حومه من الك ذبين . واسةكبر هو وجموده فى احرض بغير
فأخذم ه وجموده فمبذم هم فى اليم ف مور بيالف بال ن ع قبالة الوال لمين " والفال را فالى هالذه القصاله 
واضم بين مع ملة هللا الولي ئه ومع ملةه ال عدائه فقد نخرج سبح مه وةع لى سيدم  موسى عليه 

ر عليالاله عالالذاب  ومقمالالة بيممالال  بالال ن السالالمم الالالى بالالر السالالممة ونغالالرا فرعالالون وجمالالوده فكالال ن البحالال
لموسى عليه السمم معمة ورحمة وسبح ن من اذا لطف بعبده جعل له المحالن ممحال  والمضاليق 

 فض ا . 
 ولعلك بعد ذلك ةسةطيع نن ةةذوا دع ا االم م الجميد رضى هللا عمه الذى يقو  فيه م 

ممالك رحمالالة لمالالن " الهالى وسالاليدى مالوالى   مالالن نحسالالن ممالك حبمالال  لمالن نيقالالن بالالك ؟ ومالن نوسالالع 
اةق ك وقصدك   ومن نسرع ممك عطف  ورنفة لمن نرادك ونقبل على ط عةك ؟ فكلهم فى معم ئالك 
يةقلبالالون   ولالالك بفضالاللك علالاليهم يعبالالدون   سالالر  همالالومهم بالالك اليالالك   وامفالالرد  ارادةهالالم لالالديك   
ونقبل  قلوبهم بك عليك   وفمي  حوووهم من دومك واجةمع  لك وحدك   فهالم اليالك فالى الليالل 

 المه ر مةوجهون   وعليك فى بل االحوا  مقبلون   ولك على االحوا  مؤنرون" و 
" فأم  نس لك الهى وسيدى وموالى ان ةكون لى بفضلك ب لئال  ب فيال  ع صالم  راحمال    فال مى اليالك 
الخ   وبك مسةغيث   واليك راغ    وممك راه    وعليالك فالى نمالور الالدمي  واآلخالرة مةوبالل   ال 

 ك امى بم  من الو لمين " .اله اال نم  سبح م
اال رضالالى هللا عالالن سالال دةم  الصالالوفية الالالذين سالالبق  لهالالم مالالن هللا الحسالالمى والالال مهم بلمالالة الةقالالوى 
فس روا الى هللا ونعرضوا عم  سواه طمع  فى رض ه فأع هم بمق م الةوبل علياله سالبح مه ونحالبهم 

المةالوبلين المحبالوبين ..  بصدا ةوبلهم فق   ةع لى " ان هللا يحال  المةالوبلين " . جعلمال  هللا مالن
 آمين .
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 الش كرون 
 

" الشبر ب للس ن مأمور به االمس ن   والشبر ب لقل  معمة نمعمه  المم ن   وهو قسم ن   قسم 
 على المعم الو هرة وقسم على المعم الب طمة "

ج ا  ةلك العب رة فالى رسال لة بعالث بهال  ساليدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا 
لى ةلميذه الص لم الةقى الصديق المرحوم السيدج س لم جمعه وفيه  يوجهم  سيدى الشيخ عمه ا

الى الشبرين   الشبر اللفوى والشبر القلبى   ويلفةم  الالى الالمعم الةالى نسالبغه  هللا عليمال  وال هرة 
 وب طمة والةى ةوج  عليم  هلل ةع لى الشبر الو هر ب للس ن والشبر الب طن ب لقل  لوهال   الالمعم

 ومفيضه  جل جمله " وم  ببم من معمة فمن هللا " . 
وقالالد وجهمالال  بةالال   هللا الكالالريم بمالال  وجهةمالال  السالالمه المبويالالة الالالى الةحلالالى ب لشالالبر حن الشالالبر مقالال م 
عوالاليم مالالن مق مالال   نهالالل اليقالالين . ويقالالو  العالال رفون ان نو  الشالالبر نن يعالالرب المالالؤمن نن الالالمعم 

ه فيهالال  " وسالالخر لكالم مالال  فالالى السالالموا  ومالال  فالالى الةالى يةقلالال  فيهالال  هالالى مالالن هللا وحالده ال شالالريك لالال
احرض جميع  ممه " . ف ذا عالرب المالؤمن ذلالك نطلالق لسال مه بشالبر رباله والنمال ا علياله   وحمالده 
على امع مه واكرامه . وفى الخبر نن المبى صاللى هللا علياله وساللم قال   لرجالل م بيالف نصالبح  ؟ 

  ن مية م بيالف نمال  ؟ فقال   م بخيالر ق   م بخير   فأع د عليه المبى صلى هللا عليه وسلم السؤا
  فأع د عليه الن لنة م بيف نمال  ؟ فقال   بخيالر نحمالد هللا ةعال لى ونشالبره   فقال   صاللى هللا علياله 

 . وسلم م هذا الذى نرد  ممك   فوجهه صلى هللا عليه وسلم الى اوه ر الحمد والشبر والنم ا
ون ب لشالبر عمالد العطال ا بعالوام وللس دة الصوفية مشالر  خال ل فالى مقال م الشالبر   فهالم ال يبةفال

المؤممين   بل يشالبرون ربهالم بالذالك عمالد الممالع حمهالم يالرون فالى الممالع العطال ا ولكالن ال يفهالم 
فهمهم هذا اال احولي ا والصديقون .. ويوضم لم  ذلك م  وقع بين ساليدى شالقيق البلخالى وبالين 

 سيدى االم م جعفر الص دا رضى هللا عمهم    فقد سأله سيدى شقيق م
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  هى الفةوة فى الدين ي  ابن رسو  هللا ؟ فق   اإلم م م  ةقو  نم  ي  شالقيق ؟ قال   اذا وجالدم  م
ذا فقدم  صبرم    فق   اإلمال م رضالى هللا عماله م هبالذا حال   الكالم  عمالدم  فالى المديمالة    شبرم  وا 

ذ ا فقالالدم  فقالال   شالالقيق م فمالال  الفةالالوة عمالالدبم يالال  ابالالن رسالالو  هللا ؟ فقالال   اإلمالال م م اذا وجالالدم  آنرمالال  وا 
شبرم    ف مور رع ك هللا الى قو  اإلم م فى حال   العالوام م هبالذا حال   اكالم  عمالدم  فالى المديمالة 
الممورة   وبيف لم يرضى نن يبون ش كرا فى العط ا دون الممع   وال ةعج  فهم من الخالوال 

فالر بل من خوال الخوال وب ن اإلم م نبو حميفة ةلميذا لاله وقال   فياله م مال  رنيال  نفقاله مالن جع
 بن محمد . 

نالالم ان السالال دة الصالالوفية ال يفهمالالون الشالالبر علالالى نمالاله حمالالد ونمالال ا فحسالال  بالالل يالالذهبون الالالى نن 
الشبر يقةضى ممك نال ةعصى هللا بمعمه   بم  يقضى ممك نن ةسةعين بمعمه على ط عةه   وال 
ال بمال  بال فر ب لمعمالة وغيالر شال كر لهال    وهالم يسالةمدون فالى ذلالك  ةسةعين به  على معصاليه   وا 

ى قوله ةع لى " نلم ةر الى الذين بدلوا معمة هللا بفرا " وذهبالوا الالى نن معم هال  اسالةع موا بمعماله ال
على مع صيه فبدلوا شبر معمة هللا بفرا   حمه نمرهم نن يطيعالوه بال لمعم فخال لفوه وعصالوه بهال    

ديل وحجة الس دة الصوفية فى هذا الةفسالير قويالة فال مهم يقولالون نن الخلالق ال يقالدرون علالى ةبال
معمالالة هللا عالال  وجالالل   وهالالذا مالالن المضالالمر معمالال ه   لوهالالور دليلالاله عليالاله   ومنلالاله قولالاله ةعالال لى م " 
وةجعلون ر قكم نمبم ةكذبون " والمعمى شبر ر قكم ةجعلومه ةكذيببم برسل هللا ةع لى   ويحض 
الس دة الصوفية نةب عهم على ةرك المع صى بله  و هره  وب طمه  ويقولون فى هذا المقال م نماله 
ةع لى ق   م " ونصبغ علاليبم معماله طال هرة وب طمالة "نالم قال   "" وذروا وال هر اإلنالم وب طماله " وفالى 
ذلك ةمبيه حولى احلب   نن يذروا و هر االنم شبرا لو هر المعم ويذروا ب طن االنم شالبرا لبال طن 
  المعم . وو هر المعم هالى ع فيالة احجسال د ووجالود الكف يال   مالن احمالوا    ووال هر االنالم شالهوا

الجوارخ الةى ةةفق مع المفس فى هواه    وب طن المعم صف ا القلو  واخمل المواي    وب طن 
االنالم سالالوا الميالال   واالصالالرار علالى الالالذمو  وسالال ئر نمالالراض البالواطن مالالن الحقالالد والحسالالد والسالالخ  

 على المقدور وسوا الون والكبر والعج  الخ . 
نن االجةهال د فالى العبال دة واحعمال   الصال لحة وقد علمم  موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم 

موع من الشبر   ف مه صلوا  هللا وسممه عليه ق م الليل ونط   القي م فى صمةه حةالى ةورمال  
 قدم ه   وقد ق ل  له     
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سيدةم  نم المؤممين ع ئشاله رضالى هللا عمهال  م لالم ةفعالل ذلالك يال  رسالو  هللا وقالد غفالر هللا لالك مال  
ر فق   م نفم نكون عبدا شبورا ؟ وهبذا فسر لم  موالم  رسو  هللا بفعله ةقدم من ذمبك وم  ةأخ

 وقوله قو  هللا ةع لى " اعملوا آ  داود شبرا وقليل من عب دى الشبور " .
وقد مدخ هللا سيدم  موح  عليه السمم فق   ةعال لى " اماله بال ن عبالدا شالبورا " وجال ا فالى ةفساليره  

   مالن خيالر نو شالر نو مفالع نو ضالر . وجال ا فالى الخبالر " امه ب ن يشالبر هللا ةعال لى علالى بالل حال
يم دى مم د يوم القي مالة م لاليقم الحمال دون   فيقالوم  مالرة   فيمصال  لهالم لالواا فيالدخلون الجمالة   
قيل م ومن الحم دون ؟ ق   م الذين يشبرون هللا ةع لى علالى بالل حال   " وفالى لفالا آخالر " علالى 

 السراا والضراا " .
شبر نن يمور فى نمر الدمي  الى من هو نقل ممه عط ا   فةعوم فالى ومم  يعين المؤمن على ال

موره معمة هللا علياله فيشالبره    نالم يموالر الالى مالن هالو فوقاله فالى الالدين ويم فساله فالى ط عالة هللا 
 واالقب   عليه   ف ذا ب ن بذلك ب ن من الش كرين .

فى الالدين الالى مالن  وقد ج ا فى الحديث الشريف " من مور فى الدمي  الى من هم دومه   ومور
هو فوقه بةبه هللا ص برا ش كرا   ومن مور فى الدمي  الى من هالو فوقاله   وموالر فالى الالدين الالى 

 من هو دومه لم يبةبه هللا ص برا وال ش كرا " .
ويقو  الس دة الصوفية م ان نكنر عقوب   الخلق من قلة الشبر على المعم   ونصل قلة الشبر 

ل ب لمعمة قصور العلم ب هلل ةع لى وطو  الغفلالة عالن المالمعم وةالرك الجهل ب لمعمة   وسب  الجه
الةفبيالر فالالى معمالاله والةالذبر آلالئالاله ومممالاله   وقالالد نمرمال  لالاله بةالالذبره  ووعالدم  بالال لفمخ بةالالذبره  فقالال   
ةع لى " ف ذبروا آال هللا لعلكم ةفلحالون " بمال  وعالدم  رفالع العالذا  عمال  فقال   ةعال لى " مال  يفعالل هللا 

 وآممةم " فقرن الشبر ب اليم ن ورفع بوجودهم  العذا  .بعذاببم ان شبرةم 
وقالالد قالالرن هللا الشالالبر بالالذبره ةعالال لى فقالال   ع وجالالل " فالال ذبرومى نذبالالربم واشالالبروا لالالى وال ةكفالالرون " 
وحالالين مالال   قولالاله ةعالال لى " والالالذين يبمالال ون الالالذه  والفضالالة وال يمفقومهالال  فالالى سالالبيل هللا فبشالالرهم 

 بعذا  نليم " ق   صلى 
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م ةب  للدمي  ةبال  للالديم ر والالدرهم   قال لوا م ي رسالو  هللا   مهيةمال  عالن بمال  الالديم ر هللا عليه وسلم 
والدرهم   فم ذا مبم    ق   م ليةخذ نحدبم لس م  ذاكرا وقلب  ش كرا وامرنة ص لحة ةعيمه على نمر 
آخرةه . وقد مصم صلى هللا عليه وسلم سيدم  مع ذ بن جبالل رضالى هللا عماله نن يقالو  فالى دبالر 

 مة   اللهم نعمى على ذبرك وشبرك وحسن عب دةك ( .بل ص
ويقالالو  السالال دة الصالالوفية نن شالالبر الع مالالة علالالى المأكالالل والملالالبس   وشالالبر الخالالوال علالالى مالال يرد 
على قلوبهم من المع مى . وقد شب  رجل الى بعض نهل المديمة فقره ونوهالر لالذلك غماله وح ماله 

؟ قال   م ال   قال   م فيسالرك نمالك نخالرس   فق   له المدمى م نيسرك نمك نعمى ولالك عشالرة آالب 
ولك عشرة آالب ؟ ق   م ال   ق   م نيسرك نمك نقطع اليدين والرجلين ولالك عشالرة آالب ؟ قال  م 
ال   ق  م فيسرك نمك مجمون ولك عشرة آالب   ق   م ال   ق   م نفم  ةسةحى نن ةشبو مالوالك 

 وله عمدك عروض بخمسين نلف  .
ربين نمه اشةد به الفقر حةى نح مه ق   فرنى فى الممال م بالأن قال ئم وحدنوا عن بعض القراا المق

يقو  له م ةود نم  نمسيم ك سورة احمع م   ونن لك نلف ديم ر ؟ ق   م ال   ق   م فسالورة هالود ؟ 
ق   م ال   ق   م فسورة يوسف ؟ قال   م ال   قال   فمعالك آلالف ونمال  ةشالبو الفقالر   فأصالبم وقالد 

 سرى هللا عمه همه .
الس دة الصوفية فى قمة المعم معمة االيم ن به سبح مه وةع لى   نم معمة الرسو  صلى  ويضع

هللا عليالاله وسالاللم   نالالم معمالالة القالالرآان الكالالريم   نالالم نن جعلمالال  مالالن خيالالر نمالالة نخرجالال  للمالال س . وهالالم 
يشبرون هللا ةع لى نمه ال يقل  قلوبم  فالى ال يالغ والشالك فالى العقيالدة مالع نن جوارحمال  ةةقلال  فالى 

  وال شك نن ذلك موهر من مو هر برمه واحس مه فلو قلال  قلوبمال  فالى ال يالغ والشالك  المع صى
بم  ةةقل  جوارحم  فى المع صى لكم  من الخ سرين الذين خسروا نمفسهم ونهلاليهم يالوم القي مالة 

 والعي ذ ب هلل .
المال م وهذا ممهم ةقدير لمعمة االيم ن   وةقدير المعمة مدع ة الى شبره  . وقد دخل رجل على ا

سهل بن عبدهللا الةسةرى رضى هللا عمه وق   له م ان اللل دخل دارى ونخذ مة عى   فق   لاله 
ونفسالد عقيالدة الةوحيالد  –وهو الشاليط ن  –االم م سهل م نشبر هللا ةع لى   لو دخل اللل قلبك 

   م ذا بم  ةصمع ؟
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ين المالؤممين فالى احمالة ولةدرك فضل هللا على هذه احمة فى ةنبيال  االيمال ن فالى قلالوبهم قال رن بال
المحمدية وبين بمى اسرائيل ف ن سيدم  موسى عليه السمم اجة   بهم البحر بمعجال ة ببالرى فمال  
ب دوا يصلون الى البر بعالد رؤيالة المعجال ة بالأعيمهم حةالى ةقلبالوا فالى الشالك   فال مهم وجالدوا قومال  

بال هلل مالن الضالم  بعالد  يعبدون احصم م فق لوا " ي  موسى اجعل لم  الهال  بمال  لهالم آلهالة " ومعالوذ
 الهدى .

والواقع نمم  ال مبلغ حقيقة الشبر مهم  شبرم  هللا ةع لى   حن معمه ةعال لى المسالةطيع حصالره  " 
وان ةعدوا معمة هللا ال ةحصوه  ان االمس ن لولوم بف ر " وامم  يبون شالبرم  موهالرا مالن موال هر 

ه شيئ    واممال  هالو صال ح  الفضالل والجالود والئم  هلل واعةرفم  بفضله واقرارا بأمم  ال مسةحق علي
واالحس ن   وقد سبق فضله وجودم    بم  سبق  مغفرةه ذموبم    وال يبون من الكريم اال الكرم 

   وصدا الق ئل م
 ف ن جحدةك م  نولي  من برم        

 امى الى اللؤم نولى ممك ب لكرم                           
ياله مال  يصالل الياله شالبرك   فلالةكن علالى الالدوام الشال كر العال ج  وعج ك عن شبره سبح مه هو غ 

عن الوف ا وردد م  ب ن يقو  صلى هللا عليه وسلم م سبح مك ال محصى نم ا عليك   نم  بمال  
 ننمي  على مفسك .

وشعورك بأمك ع ج  عن الشبر شبر   واذا وفقالك هللا لشالبره ف شالبره علالى ذلالك الةوفيالق   وقالد 
على الشالبر نةالم مالن الشالبر وذلالك بالأن ةالرى شالبرك بةوفيقاله ويبالون ذلالك ق   الع رفون م الشبر 

الةوفيق من نجل المعم عليك فةشبره على الشبر نم ةشبره على شالبر الشالبر الالى مال  ال يةمال هى 
  لهذا ق   سيدم  داود عليه السمم م ي ر  م بيف نشبرك والشبر معمالة ممالك ةسالةوج  بالدوره  

 ن عرفةمى وشبرةمى . الشبر   فق   ةع لى م ي  داود اآل
وفالالى قولالاله ةعالال لى " ان االمسالال ن لربالاله لكمالالود " قيالالل هالالو الالالذى يشالالبو المصالال ئ  ويمسالالى الالالمعم . 
والخصول يرون معم هللا فى المصال ئ    ولالذلك بال ن ساليدم  عمالر بالن الخطال   رضالى هللا عماله 

ما وقالع فالى يقو  م م  من بما يصيبمى اال ونرى هلل على فيه نربع معم   المعمة احولالى نن الالب
 دمي ى ولم يقع فى ديمى   المعمة الن مية نمه لم يقع نكبر مم  وقع   والمعمة 
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الن لنالة نن هللا صالبرمى عليالاله ف حةملةاله   والمعمالالة الرابعالة نن هللا ادخالالر لالى نالالوا  الصالبر عليالاله . 
رى بم  ب ن رضى هللا عمه يقو  م لو ب ن الصبر والشبر بعيرين م ب لي  نيهم  نرب  . ونمال  ةال

 من ذلك نمه اسةوى عمده البما والرج ا وةلك درجه الصديقين من نهل اليقين .
وقد ج ا فى الخيالر م الصالبر مصالف االيمال ن   والشالبر مصالف االيمال ن   واليقالين االيمال ن بلاله   
وقد قرن هللا ةع لى بين الصبر والشبر فى قوله ةع لى " نن فى ذلالك آليال   لكالل صالب ر شالبور " 

المب لغالالة علالالى و ن فعالال     وذبالالر الشالالبر بلفالالا المب لغالالة علالالى و ن فعالالو   فالالذبر الصالالبر بلفالالا
 ليةحلى المؤمن ب لصبر الجميل الذى ال شبوى معه   وب لشبر الدائم الذى ال جحود معه .

ويقو  الس دة الصوفيه ان المص ئ  ال ةخلو من نمنة نقس م وبله  معالم مالن هللا ةعال لى   فهالى 
بين والمحسالمين   وامال  نن ةكالون بفال رة وهالذا لخصالول نصالح   ام  نن ةكون درجه وهالذا للمقالر 

اليمين واحبرار نو ةكالون عقوبالة وهالذا للك فالة مالن المساللمين فيعجالل هللا لهالم العقوبالة فالى الالدمي  
 رحمه ممه ومعمة   ومعرفة هذه المعم طريق الش كرين .

نبيةه فالى القلالو  معمالة ويرى الع رفون نن االيم ن الذى بةبه هللا فى قلو  المؤممين معمة ونن ة
نخرى اذ لو لم ينبةاله هللا الممحالى ورجالع القلال  الالى الكفالر   ولالذلك يقالو  ةعال لى " يمحالو هللا مال  
يش ا وينب  " نى يمحو م  ال يش ا نبوةه وينبال  مال  يحال  نبوةاله . ولهالذا بال ن صاللى هللا علياله 

 وسلم يقو  فى دع ئه م ي  مقل  القلو  نب  قلبى على ط عةك  .

هللا عليم  فعلمم  بعد جهلم    وبصرم  بعد غفلةم  فق   ةع لى " وهللا نخالرجبم مالن بطالون وقد من 
نمهالال ةكم ال ةعلمالالون شالاليئ  وجعالالل لكالالم السالالمع واحبصالال ر واحفئالالدة لعلكالالم ةشالالبرون " فالالى حالالين نمالاله 
ةع لى ق   فى وصف الك فرين " وجعلم  لهالم سالمع  ونبصال را ونفئالدة فمال  نغمالى عالمهم سالمعهم وال 

ال نفئالدةهم مالن شالىا اذ بال موا يجحالدون بآيال   هللا " وهالو مال  يالدلم  علالى نن احسالب   نبص رهم و 
 وحده  ال ةؤةى نمرةه  اال ب ذن مسببه  سبح مه وةع لى .

 

وق   االم م سهل الةسةرى رضى هللا عمه م اذا عمل العبد حسمة فق   م ي ر  نم  اسةعملةمى   
 شبر هللا له ذلك   فق   م نم  عمل    ف ذا 
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موالالر الالالى مفسالاله فقالال   م نمالال  عملالال    يقالالو  هللا م بالالل نمالال  اسالالةعمل  . وقالال   رضالالى هللا عمالاله م اذا 
عمل العبد ساليئة فقال   م نمال  قالدر  ونمال  نرد    يقالو  هللا ةعال لى م نمال  ولمال  ونمال  عصالي  
بشهوةك وهواك   ف ن ق   العبد م ولمال  مفسالى وعصالي  بجهلالى اسالةحي  هلل مماله   فقال   م بالل 

نمال  قضالي    قالد غفالر  لالك ب عةرافالك بال لولم علالى مفسالك . ويقالو  االمال م نبالو ط لال  نم  قالدر  و 
المبى رضى هللا عمه فى ةعقيبه على بالمم االمال م سالهل رضالى هللا عماله م وهالذا داخالل فالى قولاله 
ةع لى " وآخرون اعةرفوا بذموبهم خلطوا عمالم صال لح  وآخالر ساليئ  عسالى هللا نن يةالو  علاليهم " 

 م  عق  العمل السيىا فك ن الص لم بعده هو االعةراب .قيل هو االعةراب ب لذ

واالمس ن قالد يطغالى بال لمعم ان لالم يحفواله هللا ةعال لى مالن شالره  ويؤيالد ذلالك قولاله ةعال لى " بالم ان 
االمس ن ليطغى نن رآه اسةغمى " ويقو  صلى هللا عليه وسلم " معمة ن مغبون فيهم  بنيالر مالن 

" وعصيةم من بعد م  نراكم م  ةحبون " نى مالن بعالد مال  الم س م الصحة والفراغ " ويقو  ةع لى 
ا نعطالال ك هللا الصالالحة والغمالالى وصالال مك عالالن المع صالالى فةلالالك معمالالة ذنعطالال كم الع فيالالة والغمالالى . فالال 

 المعمة ووج  عليك فيه  شبر على شبر . 
وعمد قوله ةع لى فى حق سيدم  موخ عليه السمم " امه ب ن عبدا شبورا " يقو  االم م القشيرى 

هللا عمه فى لط ئف االش را  مالشبور  هو الذى يبون شبره على ةوفيق هللا له لشالبره    رضى
ى يشالبر بم لاله يمفقاله فالى سالبيل هللا وال يالدخره   ويشالبر بقلباله رباله فالم ةالأةى ذويق   الشبور ال

 عليه س عة اال وهو يذبره .
جةبال ه وهالداه الالى صالراه وعمد قوله ةع لى فى حق ساليدم  ابالراهيم علياله السالمم " شال كرا حمعماله ا

مسةقيم " ق   االم م القشيرى رضى هللا عمه م الش كر فى الحقيقالة يالرى عجال ه عالن شالبره ويالرى 
ى وفقه لشبره   وهو الالذى ر قاله ذشبره من هللا ع  وجل لةحققه ان هللا هو الذى خلقه   وهوال

 ى اجةب ه حةى ب ن ب لكلية له سبح مه . ذالشبر   وهو ال
خى الشيخ على عقل طي  هللا نراه فى اله لمه الفورى الذى مقلم ه عمه فضل ويذبر سيدى وشي

 ربه عليه فيقو  رضى هللا عمه م
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 نحبه وفؤادى بي  حبمةالالالاله 
 نو  الحي ا من الب رى ةغش مى                        

      نخ فه وهو يهديمى لسدةالالالاله 
 ا  والش مالى ذفم  خشي  من الع        

 ى وفضل هللا يدربمى وبيف نخش
 وب لهدى والمدى موالى وش مالى                             

 نمسي  ممبسرا نصبح  مفةقالرا 
 وهللا عن بل هذا الخلق نغم مالى                           

 ط   المسيم وحبى ال يب رحمالى 
 وقد هدامى الى الةقوى فأفم مالالى                            

 بن الم س جم   ةطي  به  ان يس
 فح  ربى فردوسى ونفم مالالالى                            

 نم هو يسةمجد بربه يسأله نن يبون فى عومه ونال يبله الى مفسه فيقو  رضى هللا عمه م
 ر  هبم  رض ك وامور اليمالال  

 واهدم  ي  بريم هدى حمال ن            
 وةعطف على الضعيف بجالالدوا 

 ك ف مى نةوا لمحسالالال ن               
 ال ةكلمى لشر مفسى وقةالالالالال  

 ان ةكلمى فقد ةك نر رامالالى               
 مو  جميعالالالالال  ذر  جمبم  ال
 وارعمى ب لهدى مع االخالوان                

 واسب  العلم واليقين عليمالالالال 
 الوان قم  موارد الرضالالالالذون                                

 ويقو  رضى هللا عمه فى نهل الصدا من عب د هللا الص لحين م
 هم الجواهر طبع  ال يغيرهالالالم 

 مر ال م ن وهم من نهله الالالدرر                 
 نن يشبعوا حمدوا نو نفقروا صبروا 

 نو يح موا بةموا نو يوهبوا شبروا                                  
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 م وةةبعهالالالالالم ممئك هللا ةرع ه
 والفضل يحضر فيهم نيمم  حضروا               

 من نمهم ب ن فضل هللا غ مالالالره 
 وحيث مم لهم يسةمر  المطالالالر                   

نالالم هالالو يالالدعوك نن ةةمسالالك بربالالك ونن ةالالربن اليالاله علالالى الالالدوام وةةحلالالى بةقالالواه لةوفالالر ب حسالال مه 
 واكرامه فيقو  رضى هللا عمه م
 الاله ةسالالد حيالالال ة ةمسك ب الل
 وةحمالد من ني ديالاله النوابالال                  

 لك نى جالالال ه  ذف ن قالال لوا اةخال
 ةقالواه جالال هك والمآبال   ذفخال            

 لك نى بالالالأس  الذوان ق لالالوا اةخ
 من بالأس عال ةه الشرابال   ذفخال            

ن معالم وال هرة وب طمالة اممال  هالى مالن عطال ا هللا ولعلم  ندربم  من بل م  ةقدم نن م  مةقل  فيه مال
وجوده وهو سبح مه الغمى على الالدوام ومحالن الفقالراا الياله فالى االضالطرار واالخةيال ر   وقالد بالدنم  
بفضله قبل نن يبون مم  عمل   فم ممة لم  علياله بالل الممالة لاله عليمال    وال مسالةطيع نن مشالبره 

عم وحصالره  فكيالف مسالةوفى شالبره    فمماله اذ بم  عال ج ين عالن عالد الالماال ب لعج  عن شبره   و 
سالالبح مه الكنيالالر وممالال  الةقصالالير   مشالالبره علالالى قالالدرم  ال علالالى قالالدره ومسالالةغفره مالالن ةقصالاليرم   وهالالو 
الالالذى يقبالالل الةوبالالة عالالن عبالال ده ويعفالالو عالالن السالاليئ     وليقالالل بالالل ممالال  مالال  ق لالاله المالالؤمن الم ضالال  

ر معمةالك الةالى نمعمال  علالى الراشد الك مل سيدم  نبالو ببالر رضالى هللا عماله   ر  نو عمالى نن نشالب
وعلى والدى ونن نعمل ص لح  ةرض ه ونصلم لى فى ذريةى امى ةب  اليك وامى من المسلمين ( 
فمفو  ان ش ا هللا برض  هللا ومغفرةه ومالدخل الجماله الةالى نعالده  لعبال ده المةقالين وقالد قال   فاليهم 

مال  عملالوا ومةجال و  عالن بعد اآلية الس بقة فى سورة اححق ب " نولئك الذين مةقبل عمهم نحسن 
 سيئ ةهم فى اصح   الجمة وعد الصدا الذى ب موا يوعدون " .
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 الحضور والغفلة
 

" وليس الق ئم ب لم ئم   اذ الموم غفلة والقيال م يقوالة وحضالور فال ن مال م الالذاكر فهالو قال ئم   قلباله 
  ".معلق ب هلل وليس بمه   بل هو يقا يراق  من يراه سبح مه وهو ال يراه فهو مع هللا

ذلك من بعض م  بة  سيدى وشيخى الشيخ عبالد السالمم الحلالوامى رضالى هللا عماله الالى ةلميالذه 
المب رك الصديق المرحوم الساليد ج سال لم جمعالة   وقالد بالين فالى ةلالك الكلمال   نن الغفلالة عالن هللا 
مالالوم وان بالال ن الجسالالد فالالى اليقوالالة   وان الالالذبر حضالالور وان بالال ن الجسالالد مسالالةغرق  فالالى المالالوم   

 ئم وان م م المه امم  يم م على ح  هللا وال يلهيه عمه اله مم  يةلهى به الغ فلون .ف لذاكر ق 
وهذه المسألة هى القط  الذى يدور عليه الةصوب بله   الن الس دة الصالوفية اممال  يةشالبهون 
فى مسلكهم بخ صة اصالح   رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم الالذين نوصال ه هللا بهالم فالى قولاله 

مفسالالك مالالع الالالذين يالالدعون ربهالالم ب لغالالدواة والعشالالى يريالالدون وجهالاله ( فلالاليس لهالالم  الكالالريم   واصالالبر
غ ية من شدة الةعلق به سبح مه اال رض ه الذى يغميهم عن بل عوض من نمور الدمي  واآلخرة 
  وقد ق   ةع لى فى شأن هؤالا الخوال   رضى هللا عمهم ورضوا عمه ذلالك لمالن خشالى رباله ( 

ؤممين والمؤممال   جمال   ةجالرى مالن ةحةهال  احمهال ر خ لالدين فيهال  بم  يقالو  فاليهم   وعالد هللا المال
ومسالال كن طيبالالة فالالى جمالال   عالالدن ورضالالوان مالالن هللا نكبالالر ذلالالك هالالو الفالالو  العوالاليم ( وقالالد ورد فالالى 
الحديث الشريف " ان هللا ةع لى يقو  حهل الجمة هل رضيةم ؟ فيقولون م وم لم  ال مرضالى وقالد 

م ام  نعطيبم نفضالل مالن ذلالك   فيقولالون م ونى شالا نعطيةم  م لم ةع  نحدا من خلقك   فيقو  
نفضل من ذلك ؟ فيقو  م نحل عليبم رضوامى فم نسخ  عليبم نبدا " وحين نوصى هللا ورسوله 

 بأهل الصفة ق   صلى هللا عليه وسلم م " الحمد هلل الذى لم يمةمى حةى 
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ربيالة مريالدهم علالى امرمى نن نصبر مفسالى مالع مال س مالن نمةالى . ويعالو  السال دة الصالوفية فالى ة
االكنالال ر مالالن ذبالالر هللا ةعالال لى   ويقالالو  سالاليدى نبالالو مالالدين الةلمسالال مى رضالالى هللا عمالاله   مالالن دامالال  
نذب ره صف  نسراره   ومالن صالف  نسالراره بال ن فالى حضالرة هللا ةعال لى قالراره . ويقالو  ساليدى عبالد 

  نى  الوه   الشعرامى رضى هللا عمه م المالراد بحضالرة هللا ةعال لى حيالث نطلقال  فالى لسال ن القالوم
الصوفية ( هو شهود العبد نمه بين يدى هللا ةع لى ف ذا حج  عمه هذا المشهد فقالد خالرج ممهال  

. 
 ويقو  االم م الشعرامى رضى هللا عمه م 

ان فوائالالد الالالذبر ال ةمحضالالر   الن الالالذاكر يصالالير جلالاليس الحالالق ةعالال لى ويمالال   الالالذاكر مالالن االسالالرار 
ال يالرد عليهال  نحالد ويف رقهال  بغيالر مالدد   لكالن مالع والعلوم م ش ا هللا بلم  ذبر   الن حضالرة هللا 

الحضور فيق   لمن ادعى نمه حضر بقلبه فالى ذبالره مالع رباله ةعال لى   مال ذا نةحفالك ونعطال ك فالى 
هذا المجلس   فال ذا قال   م مال  نعطال مى شاليئ  قلمال  لاله م ونمال  اآلخالر لالم ةحضالر معاله فالى ذبالره   

 ر .ف ةخذ لك شيخ  ي يل عمك الموامع الم معة لك من الحضو 
 وق   رضى هللا عمه بذلك م

والذبر نسرع فى الفةم مالن سال ئر العبال دا    قال   ساليدى علالى المرصالفى رحماله هللا ةعال لى م قالد 
بحث احشي خ فلم يجدوا للمريد دواا نسرع فى جما قلبه مالن مداومالة الالذبر   فحبالم الالذبر فالى 

عب دا  بحبالم الصال بون الجما للقل  بحبم الحصى فى المح س   وحبم غير الذبر من س ئر ال
 فى المح س وذلك يحة ج الى طو   من .

ويقالو  ساليدى الشالاليخ نحمالد الحلالالوامى طيال  هللا نالالراه   والالد شالاليخى وساليدى الشالاليخ عبالد السالالمم 
 الحلوامى رضى هللا عمه ( م

وفى الخبر نن جبريل عليه السمم ق   لرسو  هللا صلى هللا علياله وساللم م اعطيال  نمةالك مال  لالم 
االمم   ق   م وم  ذلك ي  جبريل ؟ ق   قوله   فال ذبرومى نذبالربم ( لالم يقالل ةعال لى  ةعطه نمة من

هذا ححد غير هذه االمة . وق   رضى هللا عمه وفى الخبر " الذى يذبر ربه والذى ال يذبر منالل 
الحى والمي  " رواه الشيخ ن . وفالى ةعليقاله علالى قولاله ةعال لى   ولالذبر هللا نكبالر ( يقالو  رضالى 

 م ق   ابن عب س رضى هللا عمهم  فى اآلية هللا عمه 
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واالخر نن ذبر هللا نعم من بالل  –وجه ن م نحدهم  نن ذبر هللا ةع لى لكم نعوم من ذبربم اي ه 
عب دة ولبعضهم فيه وجه آخر وهو نن ذبر لفا " هللا " نعوم من ذبر غيره من احسم ا العلية 

 العلي  ( .واليه االش رة بقوله سبح مه   وبلمة هللا هى 
 ويقو  رضى هللا عمه م

وفالى الصالالواعق البالن حجالالر نن االمالال م علال  الرضالال  المالالدفون بسالوس بمالال  فالالى ة ريخهال  لمالال  دخالالل 
سوقه  وعليه مولة ال يرى من ورائهال  ةعالرض لاله الح فوال ن نبالو  رعالة الالرا ى ومحمالد بالن نساللم 

وجهه ويروى لهم  الطوسى ومعهم  من طلبة العلم والحديث م ال يحصى فةضرع  اليه نن يريهم
حدين  عن آب ئه   ف سةوقف البغلة ونمر غلم مه ببشف الموله ونقر عيون ةلك الخمئق برؤيالة 
طلعةه المب ربة وق   م حدنمى نبى موسى الك وم عن نبيه جعفر الص دا عن نبيه محمد الب قر 

  م حالدنمى عن نبيه  ين الع بدين عن نبيه الحسين عن نبيه بن نبى ط لال  رضالى هللا عالمهم قال 
حبيبى وقرة عيمى رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم قال   حالدنمى جبريالل قال   م سالمع  ر  العال ة 
يقو  م " ال اله اال هللا حصمى   فمن ق له  دخل حصمى ومن دخل حصمى نمن من عذابى " نم 

وقالد نرخى السةر وس ر فمد نهل المح بر والدوى الذين ب موا يبةبون فأم فوا على عشرين نلفال    
 ق   االم م نحمد بن حمبل رضى هللا عمه لو قرن  هذا االسم د على مجمون لبرث .

وفالالى هالالذه المم سالالبة نذبالالر نممالالى ننمالال ا الحالالر  الع لميالالة الن ميالالة بالال ن يالالداخلمى خالالوب عمالالد وقالالوع 
الغ را  وامطما المدافع المض دة للط ئرا  فشبو  خوفى لسيدى الشاليخ عبالد السالمم الحلالوامى 

فالالأمرمى نن نقالالو  عمالالد وقالالوع الغالال رة م ال الالاله اال هللا   دخلمالال  فالالى حصالالن هللا   نالالم رضالالى هللا عمالاله 
نضالال ب رضالالى هللا عمالاله م اةالالدرى لمالال ذا اخةالالر  لالالك ذلالالك ؟ قلالال  ال ي سالاليدى   فالالروى لالالى الحالالديث 
المذبور بسمده   وقد اةبع  م  نمرمى به رضى هللا عماله فبالد  هللا خالوفى نممال  بفضالله وبرماله   

 دةى فى بالل مالوطن مالن مالوطن الخالوب حيالث لمسال  بربةاله   بمال  نمالى وص ر ذلك القو  من ع
 علمةه لةمميذى ونحب ئى   ج ى هللا عمى وعمهم سيدى الشيخ خيرا بنير .
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والحضور فى الذبر ال يةأةى للمريد مرة واحدة   اال نن يش ا هللا ( ولكمه يةدرج فيه شيئ  فشيئ  
 دقة وهمةه ع لية   وةال بع ارشال د شاليخه العال رب بلم  والى ذبر هللا واكنر ممه وب م  وجهةه ص

بدقة وةخيل امه معه ننم ا الذبر يشد من ن ره ونن روخ موالم  رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم 
ةب رك الجلسة   ذلك بأن الشيخ هو بال   المريالد الالى موالمال  رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم   

لالى هللا   وهالو سالبح مه وةعال لى يةالولى الجميالع   وهو صلوا  هللا وسممه عليه بال   المالؤممين ا
والشيخ م ئ  فى الدعوة الالى هللا عالن رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم بعالد امةق لاله الالى الرفيالق 
احعلى   ولوال نن للشيخ مدخم فى ةربية المريد م  جو وا ةخيله   والطريق ةحة ج الالى الرفيالق 

 مهم ( . وقالالد ةالالأةى للمريالالد ننمالال ا الالالذبر بعالالض وهللا ةعالال لى يقالالو    يالالوم مالالدعو بالالل نمالال س ب مالال
الوسالال وس   فيقالالو  لالاله الوسالالواس مالال  ف ئالالدة هالالذه الجلسالالة ونمالال  غ فالالل فالالى ذبالالر هللا ؟ وقالالد حالالذر 
السالال دة الصالالوفية مالالن ةالالرك الالالذبر فالالى هالالذه الح لالالة وقالال لوا ال ةةالالرك جلسالالة الالالذبر مة بعالالة لهالالذا 

ر شالر مالن الغفلالة فياله . وقالد الوسواس   بل يج  نن ةسالةمر فالى ذبالر هللا الن الغفلالة عالن الالذب
سالالمع  سالاليدى الشالاليخ علالالى عقالالل مالالور هللا ضالالريحه يشالالرخ هالالذه المسالالألة ويقالالو  علالالى مسالالمع 
المريدين م ان اللس ن ج رحة ف ذا ةحرب  بذبر هللا ةع لى وص ر  رطبة باله جعلال  للالذاكر قيمالة 

غل والوسال وس وان لم يبلغ درجة الكم   الةى يبلغه  نهل القلو  الح ضرة الةى ال ةشةةه  الشالوا
. وضر  لم  رضى هللا عمه منم فق   لو امك ربب  فى عص  رخيصة حليالة مالن ذهال    الرةفالع 
نمن العص  بنيرا بقيمة حلية الذه  فكذلك ذاكر هللا بلس مه ة داد قيمةه بذبر هللا ولو ب ن ذاكالرا 

 فى غفلة   لقدسية االسم الج رى على لس مه الذى حربةه به محبة هللا .
سالاليدى االمال م الغ الالالى رضالى هللا عمالاله فالى بةالال   االحيال ا م فالال ن قلال  م فمالال  بال   ذبالالر هللا ويقالو  

سبح مه مع خفةه على اللس ن وقلة الةع  فيه ص ر نمفع ونفضالل مالن جملالة العبال دا  مالع بنالرة 
المشق   فيه    ف علم نن ةحقيق هذا ال يليق اال بعلم المب شالفة والقالدر الالذى يسالمم بالذبره فالى 

ة نن المالالؤنر المالال فع هالالو الالالذبر علالالى الالالدوام مالالع حضالالور القلالال  فأمالال  الالالذبر ب للسالال ن علالالم المع ملالال
 والقل  اله فهو قليل الجدوى وفى االخب ر م يد  عليه نيض  .
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 واض ب رضى هللا عمه ق ئم م 
وحضالالور القلالال  فالالى لحوالالة الالالذبر والالالذهو  عالالن هللا عالال  وجالالل مالالع االشالالةغ   ب لالالدمي  نيضالال  قليالالل 

قلالال  مالالع هللا ةعالال لى علالالى الالالدوام نو فالالى نكنالالر احوقالال   هالالو المقالالدم علالالى الجالالدوى   بالالل حضالالور ال
العب دا  بل به ةشرب سال ئر العبال دا    وهالو غ يالة نمالرة العبال دا  العمليالة . والمريالد فالى بدايالة 
نمالالره قالالد يبالالون مةكلفالال  بصالالرب قلبالاله ولسالال مه عالالن الوسالالواس الالالى ذبالالر هللا عالال  وجالالل   فالال ن وفالالق 

حالال  المالالذبور وهالالذا معمالالى قالالو  بعضالالهم م ب بالالد  القالالرآن  للمداومالالة نمالالس بالاله وامغالالرس فالالى قلبالاله
عشرين سمة نم ةمعم  به عشرين سمة   وال يصالدر الةالمعم اال مالن احمالس والحال    وال يصالدر 
احمس اال من المداومة على المب بدة والةكلف مدة طويلالة حةالى يصالير الةكلالف طبعال    فال لمفس 

ةعالود   نى م كلفةهال  نوال يصالير لهال  طبعال  معة دة مةحملة لم  ةةكلف   هى الالمفس مال  عودةهال  ة
آخرا   نم اذا حصل احمس بذبر هللا سبح مه امقطع من غير ذبر هللا   وم  سوى هللا عال  وجالل 
هو الذى يف رقه عمد المو    فم يبقى معه فى القبر نهل وال م   وال ولد وال يبقالى اال ذبالر هللا 

 ع وجل .
 صالاللى هللا عليالاله وسالاللم مالالن الالالذبر   وبالالذلك االسالالةغف ر نقالالو  م والصالالمة علالالى موالمالال  رسالالو  هللا

والةسبيم والةحميد والةكبير . والدع ا وةموة القرآن الكريم   وصمة الفرض نو المفل من نجمالع 
العب دا  للذبر الن الصمة يةم فيهال  بالل مال  ةقالدم . ومالن ذبالر هللا الةفقاله فالى الالدين   ومدارسالة 

علالى الجملالة ةالدخل بالل العبال دا  والط عال   فرضال  نو مفالم فالى العلوم الشرعية والةذاكر فيهال    و 
وصف الذبر بصفه ع مة . نم  ذبالر هللا ةعال لى بأسالم ئه الحسالمى فهالو المقصالود بصالفة خ صالة 

 فى الةربيه الصوفية . 
ويقو  الس دة الصالوفية ان الالذبر هالو ساللم الواصاللين مالن السال لكين الالى حضالرة ر  العال لمين   

الوق  ويفةم نبوا  احمس   ويطبع فى المفوس رسوم العبودية نم  وهو يحرس الجوارخ ويحفا
يممحه  ممشور العةق ويضمن الخير ببل ح     ويحدو قوافل الس ئرين الالى هللا   وهالو العبال دة 

 الةى و هره  نجور   وب طمه  حضور   وب طن ب طمه  مور على مور . 
نن ةوهر آن ر الكالرم علياله   وهللا يال ا مالن اقو  م وةلك مةيجة طبيعية حن الةعلق ب لكريم البد 
 يش ا بغير حس     وش هد ذلك واضم فى بة   
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هللا ع  وجل   اذا يقو  ةع لى   ي  نيه  الذين نمموا اذبروا هللا ذبرا بنيرا . وسبحوه ببرة ونصيم 
. . هو الذى يصلى عليبم وممئبةه ليخالرجبم مالن الولمال   الالى المالور وبال ن بال لمؤممين رحيمال  

 ةحيةهم يوم يلقومه سمم ونعد لهم نجرا بريم  ( .
نرنيةه بيف نخرج سبح مه الالذاكرين بنيالرا مالن الولمال   الالى المالور نى مالن الكفالر الالى االيمال ن   
ومن الغفلة الى الذبر   ومن الشرود الى الحضور   ومن الجهل الى العلم   ومن الخلق الدمى 

لة الالخ هالذا فالى الالدمي  نمال  فالى اآلخالرة فالأجرهم عواليم الى الخلق السمى ومن المقيصة الى الفضي
بمال  بيمةالاله اآليالة احخيالالرة . ومالالن عجيال  امالالك اذا ةةبعالال  بةال   هللا الكالالريم وجالالد  نماله ةعالال لى نمالالر 
ببنرة الذبر نو معم ه  فى نوامره نو نم ئه على خواصه . فمنم يقو  ةع لى فالى سالورة احمفال     

نبةوا واذبالالروا هللا بنيالالرا لعلكالم ةفلحالالون ( ويقالالو  ةعالال لى فالالى يال  نيهالال  الالالذين آممالالوا اذا لقيالةم فئالالة فالال 
سورة الجمعة   ف ذا قضي  الصمة ف مةشروا فى احرض وابةغوا من فضل الاله واذبالروا هللا بنيالرا 
لعلكم ةفلحون ( وق   ةع لى فى سورة البقرة   ف ذا قضيةم مم سالببم فال ذبروا هللا بالذبربم آبال ابم 

فى سورة طه لسيدم  موسالى وهال رون عليهمال  السالمم   اذهال  نمال   نو نشد ذبرا ( ويقو  ةع لى
ونخوك بآي ةى وال ةمي  فى ذبرى ( وق   ةع لى فى سورة االحال ا    والالذاكرين هللا بنيالرا والالذبرا  
نعالالد هللا لهالالم مغفالالرة ونجالالرا عويمالال  ( وقالال   ةعالال لى فالالى سالالورة الشالالعراا   اال الالالذين آممالالوا وعملالالوا 

را وامةصالروا مالن بعالد مال  ولمالوا ( وقال   ةعال لى فالى سالورة آ  عمالالران   الصال لح   وذبالروا هللا بنيال
الذين يذبرون هللا قي م  وقعودا وعلى جموبهم ( بم  قال   ةعال لى فالى السالورة ذاةهال  لساليدم   بريال  
عليالاله السالالمم   واذبالالر ربالالك بنيالالرا وسالالبم ب لعشالالى واالببالال ر ( هالالذا فالالى حالالين نمالاله ةعالال لى وصالالف 

مه فى سورة المس ا   ان المم فقين يخ دعون هللا وهو خ دعهم المم فقين بقلة الذبر فق   سبح 
 واذا ق موا الى الصمة ق موا بس لى يرااون الم س وال يذبرون هللا اال قليم ( .

ولبيالال ن مالال  ق لالاله السالال دة الصالالوفية مالالن ان الالالذبر عبالال دة و هرهالال  نجالالور وب طمهالال  حضالالور وبالال طن 
عقالل طيال  هللا نالراه ح لاله فالى اله ماله  ب طمه  مور على مور يصف شاليخى وساليدى الشاليخ علالى

 الفورى الذى مقلم ه عمه فيقو  م
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 وقف  على مجوى االله جوامحالالى 
 لذلك  قلبى مم    بله  ذبر                      

 ونخلي  قلبى من مم ج ة غيالالالره 
 ف صبم طودا  ال ي ل له  الغير                     

 نس رع مشة ق  ونسب  ه ئمالالالال  
 ونمطق  اجمال  وم  ع قمى سير                    

 ففى صحوةى شوا وفى غفوةى هوى 
 وفى مشيةى علم وفى وقفةى  سر                                  

وب ن رضى هللا عمه من الذاكرين هللا بنيرا والس هرين الليل بله فى مرضال ة رباله   وقالد ع شالرةه 
 رى   وع مال  ال يلالين   وهي مال  ال يفةالر   وحربالة ال ةسالبن   عشرين ع م  فرني  ممه همة ال ةبال

 وشوق  ال يهدن وحب  فى الذروة العلي  وهو الق ئل ارةج ال واله م  م
 مجةلى ذبره ومرة خ فيالالالالالاله 

 ف مةه م  فى الذبر ممه ابةدامال                   
 اذبر هللا نم مل عن سالالالالالواه 

 غيره بفرامالالال  ب ن عرف ن                   
 امم  ملكه وموعدم  الحشالالالالالالر 

 فهل عمه لحوة مةوامالالالالى                     
 بم  يقو  م 

 نخلى فؤادى له من بل ش ئبالالالالة
 ان عش  نو م  نعض ئى ةوحده                       

 وق   ارةج ال فى لهفةه على لق ا ربه م 
 ام  لو نشر  البح ر جميعالالالالال  

 لم ن   فى محبةى ومآمالالالالال                        
 لس  نروى اال بلقي ك يالالالال ر  

 فهذا اللق ا نسمى رج مالالالالالال                       
 مةم دى الى اليقين هلمالالالالالالوا 

 وبهذا لربم  مةدامالالالالالالالالالى                   
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 بم  ق   م
 نرواحم  ق   فيه  الحق من قدم 

 ه هم رج لى وان المقصد هللا                     
 ال نمنمى عن هواه لحوة نبالدا 

 وبيف نسلو وقلبى بي  ةقالواه                     
 هجر  بل مرام غير رحمةاله 

 ف مه  حسم ةى يوم القالالالالال ه                    
 وق   م

 شهد  روحى حمي ه وقالالالد
 ةصالالالل الخ لى مور المحي  وا                  

 ان عيدى يوم الق ه فمالالالال  
 لى عيد غير وجه هللا جالالالالل               

 ليس عمدى نى م   اممالالال   
 بل م لى فيه علم وعمالالالالل                 

 وحي ة قد خم سلط مهالالالال  
 من ةقى هللا قص راه  الفشالالالل                 

 ليس من ورث عرش  ملكالال 
 نو على الملك ةف مى واةكالالالالل                   

 امم  الملك الذى حد الهالالالوى 
 وعن اللهو ةم اى وعالالالالد                   

 ويفرا رضى هللا عمه بين نهل الغفلة ونهل الحضور فيقو  ارةج ال م
 وغفلة قل  المرا بعد وحسالرة 

 فم  م   عقبى ربه غ فل القلال        
 الل لقد ذ  فى يوم القي مة غ فال

 ةأخر فى يوم الجه د عن الربال                   
 ومحن نولو علم ولكن بوجدمال  

 شربم  من االموار م  ليس ب لشر             
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 ويشجعم  رضى هللا عمه على االكن ر من ذبر هللا ةع لى فيقو  م 
 ان يذبر الرحمن فى دار امالرث 

 الدار حل الهم  به  ومعم الال                    
 والليل بين سواده وسبومالالاله 

 ب لذبر ةكشف سةره االموار                  
 ال ةسأموا من حبه ال ةسأمالالوا 

 من ذبره فهم  العط ا يدار              
 قومى اطمئموا فى الحي ة برببالم 

 فبذبره ةةمعم االبالالالرار                  
 ان ةمصروا الرحمن يمصربم وم  

 خ ب  رج   هم  له نمص ر                   
 ويقو  ح ض  على مراع ة احخمل فى الذبر م

 ال ةذبر الب رى بقصد واليالالالة
 نو نن ةكون على السم  ال  ةمطفى       

 اذبر لوجه هللا جل جملالالالالاله 
 من رام غير جم به   لم  يشالرب                

 واذا اقةدي  فب لكة   لك الهالالالدى 
 ح فا على آي ةه   بةلهالالالالف                  

 وامهض بروحك مهضة قدسيالالالالة 
 ولسمه المخة ر فى السير اقةالالف                

وال ةعج  نن ةكون ةلك ح له ف مه ةربى فى الطريقة الخليلية المب ربالة علالى يالد ساليدى وشاليخى 
لالالذى ربالال ه صالال ح  الطريقالالة الشالاليخ عبالالد السالالمم الحلالالوامى رضالالى هللا عمالاله   وهالالو الرجالالل الك مالالل ا

سيدى الغوث الح ج محمد نبو خليل س كن ضريحه احمور الملحق بمسجده الكبيالر ب ل قال  يق   
وهالالو االمالال م المربالالى الالالذى وصالالفه ةلميالالذه فضالاليلة المرحالالوم الشالاليخ عبالالد البالال رى الشالالرق وى   بالال ن 

 رحمه هللا من علم ا اال هر االجما ( فق   فى وصفه م
 قالالالالالى ب ن ملك  فلم ي   يةر 

 فى المع لى حةى غدا ملكوةالال                  
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 ان هذا هو الخليل فقبالالالالالالالالل 
 ةر  نرض مشى عليه  خفوة               

 من يش هده ش هد االفق االعلالالالالالى 
 ونلفى جمله الممعوةالالالالالال                

يالق اآلخالرة حسالبه لوجهاله ةعال لى   اال رضى هللا عن شيوخم  االجما الذين نخذوا بأيالديم  فالى طر 
فأيقوومال  ب لالالذبر مالن غفلةمالال  وسالقوم  مالالن شالرابهم الطهالالور مشالرب  هميئالال  سال ئغ  للشالال ربين   ذلالالك 

 الشرا  الذى ق   فيه ارةج ال ب له مه الفي ض سيدى الشيخ على عقل طي  هللا نراه .
 

 شرا  الح  يعرب ب لمالالالالذاا
 وم  بل السق ة له بسالالالال قى            

 دع ة الح  نكنر م  ةمقالالالالالالى 
 وقل الص دقون فم  ةمقالالالالى              

 نال ي  س قى العش ا مهالالالالالالالم
 ةع   امأل بؤوسك من حق قالالالى             

 ةرب  جميع خلق هللا دومالالالالالالى
 شغل  عن الخمئق ب شةي قالالالى            

 وبيف نح  غير هللا يومالالالالالالال  
 وليس سواه فى االكوان ب قالالالى           

 ومن عرب المحبة عن يقيالالالالالالن 
 مح   نن يميل الى فالالالالالراا           

اللهالالم اجعلمالال  يالال  موالمالال  فالالى عبالال دك الصالال لحين الالالذين قلالال  فالاليهم   يحالالبهم ويحبومالاله نذلالالة علالالى 
هللا يؤةيه المؤممين نع ة على الك فرين يج هدون فى سبيل هللا وال يخ فون لومة الئم ذلك فضل 

 من يش ا وهللا واسع عليم ( .
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 خص   صوفية
 

" وقد مورم  اليك مورة المةأمل فيك ف ذا لك آدا  وامةس   وشيم وشمم   وطهر وبرم   ال ةمور 
 الى برك   بل ةقصد به وجه هللا   المك مملوا بحبه ةع لى ".

م الحلالوامى طيال  هللا ج ا  ةلك الكلم   فى رس لة بعث بهال  ساليدى وشاليخى الشاليخ عبالد السالم
نراه الى ةلميذه الص لم الةقالى  المبال رك الصالديق الراحالل المرحالوم الساليد ج سال لم جمعالة   نوسالع 
هللا له فى رضوامه   وهى شه دة قيمة من الشيخ فى ةلميذه الموفق   وال شك نن الشيخ يسالره 

هللا ويالربيهم فالى نن يرى فالى مساللك ةمميالذه نمالرة ةربياله طيبالة ي معالة   ف ماله يرشالدهم فالى طريالق 
 جمبه ابةغ ا وجه هللا   وهللا ةع لى ال يضيع عمل ع مل نخلل ديمه هلل . 

 
وقد ف رقم  قريب  الى دار القرار ذلك الصديق الةقى المقى الساليد ج سال لم جمعالة   وورى فالى قبالره 
يالالوم الجمعالالة احو  مالالن شالالهر رمضالال ن   وقالالد نيالالد هللا بآي ةالاله شالاله دة الشالاليخ المةقدمالالة   ف خةالال ر 
السيد ج س لم الى جواره الكريم فى ليلة مب ربة هى ليلة الجمعة   ودفن فى يوم مب رك هالو يالوم 
الجمعة   وفى شالهر مبال رك هالو شالهر رمضال ن الالذى نمال   فياله القالرآن هالدى لمال س وبيمال   مالن 

   .الهدى والفرق ن   وام  هلل وام  اليه راجعون وسبح ن الحى الذى ال يمو 
للمريالد مال  رآه فيالاله مالن خصال   الخيالالر   ف ماله ال يبشالفه  لالاله اال ان  وال ةعجال  نن يبشالف الشالاليخ

نمن عدم افةة ماله بهال    وربمال  بشالفه  لاله ليال داد اسةمسال ك  بهال  ويسالأ  هللا دوامهال    المهال  مالن 
خص   الس دة الصوفية االةقي ا الذين يةحلون ب لفض ئل   ويةخلون عالن الرذائالل ويسالعون الالى 

ذلك سبيم . وه  هو ذا االم م  جم  الدين الرومالى يصالف ةلميالذه مرض ة هللا م  اسةط عوا الى 
 المقر  اليه سيدى حسن حس م الدين فى مقدمة 
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بة به الشهير " المنموى " وقد بةبه  االم م ب للغة العربية بمفسه وق   فيه  عالن ةلميالذه المبال رك 
 م 

ة يومى وغدى   وهو " .. السةدع ا سيدى وسمدى ومعةمدى ومب ن الروخ من جسدى   وذخير 
الشالاليخ قالالدوة العالال رفين   وامالال م  نهالالل الهالالدى واليقالالين   مغيالالث الالالورى   نمالالين القلالالو  والمهالالى   
وديعة هللا بين خليقةه   وصفوةه فى بريةه   مفة خ خال ائن العالرش   نمالين بمالو  العالرش   نبالو 

ابالو ي يالد الفض ئل   حس م الحق والدين حسن بن محمد بن الحسن المعالروب بال بن نبالى ةالرك   
 الوق     جميد ال م ن   صديق ابن صديق ابن الصديق رضى هللا عمه " . 

وقالد بمال  نكةال  مقال لى هالذا قبالل وفال ة الصالديق الع يال  الراحالل الساليد ج سال لم جمعالة   رحمالاله هللا 
رحمة واسعة   وبم  نخشى نن يض يقه مشر شه دة شيخة فيه   المه طي  هللا نراه ب ن يحال  

فضله وبره   بم  هو شأن بملة الرجال   الصال دقين   وشال ا هللا نن يةوفال ه  نن يبون مخبواا فى
هللا قبل نن يمشر المق   فمشرةه فى اطمئم ن ابرا ا للمنل العليال  الةالى مراهال  فالى مسال لك العال رفين 

 من الس دة الصوفية . 
 نمالال  االمةسالال   الالالذى ورد فالالى عبالال رة سالاليدى الشالاليخ فهالالو امةسالال   الصالالديق الراحالالل الالالى الدوحالالة
المبويالالة الشالالريفة   وحالالدث عالالن السالال دة االشالالراب فالالى سالالمو ممالال قبهم وال حالالرج   فهالالم مطهالالرون 
عمصالالرا وطويالالة   وهالالم نهالالل المبالال رم   ونصالالح   الفضالال ئل   وقالالد سالالبق  لهالالم مالالن هللا الحسالالمى   
ف ل مهم بلمالة الةقالوى وبال موا نحالق بهال  ونهلهال    وهالم ودائالع هللا بالين خليقةاله وصالفوةه فالى بمالى 

شرف  نن يقو  هللا ةع لى فيهم   امم  يريد هللا ليذه  عالمبم الالرجس نهالل البيال  البشر   وبف هم 
ويطهربم ةطهيرا ( وقد اسةع ر  اآلية للذمو  بلمة الرجس   واسةع ر  للط ع   بلمة الةطهير 

   واذا نراد هللا نمرا س ا نسب به المه ةع لى فع   لم  يريد . 
نهل السعة فى الم   ولكمه لم يبخل بمال  آةال ه هللا بالل وقد ب ن المرحوم السيد ج س لم جمعة من 

عطف على الفقراا والمس كين ومد بعومه البؤس ا المةعففين   وهميئ  له لم  قدم  يداه   والالى 
روخ وريح ن وجمة معيم . ويرضى هللا عن سيدى الشاليخ العال رب نحمالد الحلالوامى   والالد ساليدى 

اذ يقو  فى قصيدةه الحلواا فى مالدخ بمالى ال هالراا وشيخى الشيخ عبد السمم رضى هللا عمه ( 
 م
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 بمفسى نفدى ال هر من بضعة ال هرا 
 وان هم رضوا مفسى  فقد عوم  قدرا                  

 هم الدين والدمي  لعمرى همو همو 
 فقل فيهمو م  شئ  ال ةرهبن   مبالالرا                   

 وع   بهم من شئ  ان ذبروا العم 
 وف خر بهم من شئ  ان   ذبروا  الفخرا                     

 بدور سم  عن شمس نكرم مرسل 
 نم روا دي جى الالالبون  ب لطلعة   الغرا                    

 وب لبر والةقوى وب لحلم والمالالدى 
 وب لعلم والفةوى وب لذبر والذبالالالرى                       

لشاليخ عبالد السالمم لاليس وقفال  علالى الصالدق   بالل هالو نعالم   والبر الذى ورد فالى عبال رة ساليدى ا
ودليل ذلك من بة   هللا الكريم قوله ةع لى   ليس البر نن ةولوا وجوهبم قبل المشرا والمغالر  
ولكن البر من آمالن بال هلل واليالوم اآلخالر والممئبالة والكةال   والمبيالين وآةالى المال   علالى حباله ذوى 

بيل والسالال ئلين وفالالى الرقالال   ونقالال م الصالالمة وآةالالى ال بالال ة القربالالى واليةالال مى والمسالال كين وابالالن السالال
والموفون بعهدهم اذا ع هدوا والص برين فى البأس ا والضراا وحين البأس نولئالك الالذين صالدقوا 

 ونولئك هم المةقون ( . 
ويقو  االم م البيضال وى رضالى هللا عماله فالى ةفساليره م ان البالر هالو الةوسالع فالى الخيالر مالن البالر 

ع يةم و  بل خير   ولالذلك قيالل البالر نمنالة م بالر فالى عبال دة هللا ةعال لى   وبالر وهو الفض ا الواس
فى مراع ة االق ر    وبر فى مع مله االج م  . وق   نيض  ان اآليالة بمال  مالرى ج معالة للالالبم ال  
االمسال مية بأسالالره  دالالة عليهالال  صالريح  نو ضالالمم  ببنرةهالال  وةشالعبه  ممحصالالرة فالى نمنالالة نشالالي ا   

سن المع شرة وةهذي  المفس   وقد نشير الى احو  بقوله   من آمالن بال هلل صحة االعةق د   وح
واليوم اآلخر والممئبة والكة   والمبين ( والى الن مى بقوله   وآةى الم   على حبه ذوى القربالى 
واليةال مى والمسالال كين وابالالن السالبيل والسالال ئلين وفالالى الرقال   ( والالالى الن لالالث بقولاله   ونقالال م الصالالمة 

والموفالالون بعهالالدهم اذا ع هالالدوا والصالال برين فالالى البأسالال ا والضالالراا وحالالين البالالأس (  وآةالالى ال بالال ة
 ولذللك وصف المسةجمع له  ب لصدا مورا الى ايم مه واعةق ده   وب لةقوى اعةب را بمع شرةه
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للخلق ومع ملةه مع الحق   واليه نشال ر علياله الصالمة والسالمم بقولاله م " مالن عمالل بهالذه اآليالة 
 ن " . فقد اسةكمل االيم 

ونهالالل البالالر ذ بهالالذا المفهالالوم ذ الالالذين يقصالالدون ببالالرهم وجالاله هللا ةعالال لى ويخلصالالون لالاله الميالالة فالالى 
عبالال داةهم ومعالال ممةهم هالالم نهالالل محبالالة هللا سالالبح مه بمالال  يعلممالال  سالاليدى الشالاليخ عبالالد السالالمم فالالى 
عب رةه الةالى ورد  فالى صالدر المقال     واذا نرد  نن ةقالف علالى ةفصاليل مساللكهم وةعالرب بيالف 

اسالممه ويبسال  محبالة هللا ةعال لى فال قرن مال  يقالو  ساليدى االمال م نبالو ط لال  المبالى  يحسن المريد
 رضى هللا عمه م 

" يبون محب  للخير ونهله   مج مب  للشر ونهله   مس رع  الى م  مالد  الياله نو نمالر باله اذا قالدر 
  بريئال  عليه   ح يم  على م  ف   من ذلك اذا نعج ه   ة رب  لم  ال يعمياله مالن االقالوا  واالفعال   

مالالن الةكلالالف   وهالالو اجةمالال   مالال لم يالالؤمر بالاله ولالالم يمالالد  اليالاله مالالن ةالالرك وفعالالل مصالاللي  للخمالالس فالالى 
جم عة   مجةمب  للغيبة ولذبر الم س   يح  للك فة م  يح  لمفسه   ويبره لهم م  يبره لمفساله 
   مس رع  الى الخيرا    مس بق  الى نعم   البر والقرب     طويالل الصالم    لالين الج مال  ذلاليم
للمؤممين   ع ي ا على المةكبرين   ال يم رى فى الب طل وال يداهن فالى الالدين   وال يالبغض علالى 
شىا من الحق وان ب ن عليه نو من نبعد المال س مماله   وال يحال  علالى شالىا مالن الب طالل وان 
بالال ن لالاله نو مالالن نقالالر  المالال س اليالاله   ب رهالال  للمالالدخ ممالالن يحبالاله   قالال بم للمصالالم ممالالن يبغضالاله   

ره   سالريرةه نفضالل مالن عمميةاله محالةمم حذى الخلالق   صال برا علالى بمئهالالم   صالدوق  فيمال  يضال
 ممفردا بح له عمهم " . 

وفى ةعقيبه على اآلية الكريمة   نم جعلمال ك علالى شالريعة مالن احمالر ف ةبعهال  ( يقالو  رضالى هللا 
 عمه م 

  والسالبيل " الشريعة اسم من نسم ا الطريق   وللطريق نسم ا بنيرة ممه  م الصالراه المسالةقيم 
  والممهالال ج   والمحجالالة   والممسالالك   والشالالريعة ةشالالةمل علالالى انمةالالى عشالالرة خصالاللة هالالى ج معالالة 
حوص ب االيم ن م فأو  ذلك الشه دة ن وهى الفطرة   والصلوا  الخمالس وهالى الملالة   وال بال ة 
 وهى الطهرة   والصي م وهو الجمة   بضم الجيم (   والح  وهو الكم     والجه د وهو المصر  
واحمالالر بالال لمعروب وهالالو الحجالالة   والمهالالى عالالن الممبالالر وهالالو الوق يالالة   والجم عالالة وهالالى االلفالالة   

 واالسةق مة وهى العصمة   ونكل
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الحم  وهو الورع   والح  والبغض فالى هللا وهالو الونيقالة   فالم يبالون المساللم معةقالدا لبدعالة   
لساللف   ويبالون بال ب اللسال ن وال مقيم  على ببيالرة   وال آكالل الحالرام   وال ط عمال  علالى صال لم ا

واليد عن نعراض المسلمين ونموالهم   ويبن م صح  لجميع المسلمين مشفق  عليهم   يسره م  
يسرهم   ويسواه م  يسواهم ساليم  حئمالةهم   داعيال  لجملالةهم   ويبالون مخلصال  حعم لاله بلهال  

 هلل ةع لى " . 
لاله ةعال لى فالى الصالح بة   رحمال ا ومن نرفع آدا  المسلم نن يبون رحيمال  ب لمساللمين . وفالى قو 

بيمهم ( يقو  ابن عب س رضى هللا عمه وعمهم نجمعين يعمى مةالوادين بيالمهم   يالدعو صال لحهم 
لط لحهم وط لحهم لص لحهم    اذا مور الط لم الالى الصال لم قال   م اللهالم بال رك لاله فيمال  قسالم  

لم قال   م اللهالم اهالده وةال  له من الخير   ونبةه عليه   وامفعم  به   واذا مور الص لم الى الطال 
عليالاله واغفالالر لالاله   قالال   ابالالن عبالال س رضالالى هللا عمهمالال  م هالالذه اآليالاله مالالن حملكالالم وحالالرامبم وفالالى 
الحديث عن سيدم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم م " من اعطى حوه من الرفالق نعطالى حواله 

  من خير الدمي  واحخرة   ومن ممع حوه من الرفق ممع حوه من الدمي  واآلخرة  " .
وبر الفقراا واالحس ن اليهم مالن نعوالم نبالوا  البالر   وفالى الحالديث الشالريف م سالبعة يولهالم هللا 
فى ول عرشه يوم القي مة يوم ال ول اال وله نحالدهم م " رجالل ةصالدا بصالدقة فلالم ةعلالم شالم له 
م  نعط  يميمه "   وهذا من المب لغة فى الوصالف يالد  علالى مجال و ة الحالد فالى االخفال ا فيخفالى 

فكيف ال يخفى عن غيره   وهذا االخف ا الشديد يد  على نمه قصالد بعط ئاله وجاله هللا عن مفسه 
 ةع لى الذى يعلم السر ونخفى . 

ويقو  سيدى نبو ط ل  المبى رضى هللا عمه م ف ذا لم يمبمك علالى الحقيقالة ان ةخفالى صالدقةك 
االخالمل فال ن عن مفسك   ف خف مفسك فيه  حةى ال يعلم الفقير امك المعطى   وهذا مق م فى 

نوهالالالر  يالالالدك فالالالى االعطالالال ا ف خفهالالال  سالالالرا الالالالى الفقيالالالر   هالالالذا حالالال   الصالالال دا   فقالالالد بالالال ن بعالالالض 
المخلصالالين يصالالر الالالدرهم فالالى نالالو  الفقيالالر وهالالو مالال ئم فالالم يعلالالم مالالن الالالذى صالالره   وبعضالالهم بالال ن 

 يوصل الى الفقير على يد غيره ويسةكةمه شأمه . 
ون المالؤمن بال را بم لاله وجهال د مفساله ويبين لم  سيدى الشيخ على عقل رضالى هللا عماله بيالف يبال

 فيم  ق له ارةج ال وممه م 
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 بل شىا ي و  عمد الممالال  
 غير ح  االله   والصالالالالدق                      

 ف ذا م  لم يبن غير م  قالالالد 
 مةه صال لح  قبيل الوفالالالالال ة                    

 ةةرك المال   للوريث  ولالالبن 
 ةؤمس القبر ةربة  الصالالال لح                       

 خالل عمالك الدمي  ان من خدموه  
 خالالدعةهم والالالذم  للخالدم                      

 وةمالال دى العبالال د فى بل يالوم 
 احالالذرومى وج مبالوا  غالدراةى                    

 ان مالالن يفقه الحقيقة يالالالدرى 
 مةامهالالالال  دار دعالوة وصالال                   

 ب ن فيهالالال  وقلباله ليس فيهالال  
 اممال    ب ن ب سالال   االوقالال                       

 ذاكالالرا شال كرا مقالالدم بالالر 
 سالال هرا  ج محالال   عن الشهوا                    

 مسالةدرا فيض االلاله  علالاليه 
 مسالةقيم    مالم م  الحسالالالم                       
 هللا  يقوال ن ق ئمالالال  فى عب دة
 قالوى الفالالؤاد نهالالل   نبالال                      

 ذلك الحالى فى الرجالال   علياله
 يالالوم ان م   اعوم   الرحمالال                   

 امال  مال  ل  فى ديالال ر الةجاللى 
 صالال دا الع م   صالال دا القرب                    

 سالال عي  فى الهالدى نوحالد ربالى
 ايممالال  ب ن شالالأن بل السالالع ة                     
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ويقو  الس دة العرفون م اذا دع  لك مسالبين عمالد الصالدقة فالأردد علياله منالل دع ئاله حةالى يبالون 
ذلك ج اا لدع ئاله ويخلالل لالك اجالر صالدقةك   واال بال ن دعال ؤه مب فالأة لالك علالى معروفالك . وقالد 

معروف  الى الفقير ق لةال  لرسالولهم   ب م  السيدة ن ع ئشة ونم سلمة رضى هللا عمهم  اذا ارسلم 
م احفا م  يدعو به   نم يردان عليه منل قوله ويقوالن م حةى ةخلل لم  صدقةم    وفعل ذلالك 

 سيدم  عمر وابمه سيدم  عبد هللا رضى هللا عمهم  .
 

ويمبغى للمةصدا نن يجعل صدقةه من نطي  م له   ف ن هللا طي  اليقبل اال طيب    ويمبغالى لاله 
سةصغر م  يعطى   ف ن اسةكن ره م  يعطى مالن العجال    والعجال  يحالب  احعمال     ويقالو  ان ي

السالالال دة الصالالالوفية ان الط عالالالة بلمالالال  اسةصالالالغرةه  ببالالالر  عمالالالد هللا ةعالالال لى   وان المعصالالالية بلمالالال  
اسةعومةه  صغر  عمد هللا ةع لى . بم  يقولون م ال يةم المعروب اال بنمث م ةصغيره وةعجيله 

 وسةره . 
 

وصف هللا ةع لى نهل الح جة من الفقراا ب وص ب خمسة فى القرآن الكريم فق   سالبح مه   وقد 
وفى نموالهم حق للس ئل والمحروم ( وقال   ةعال لى   فكلالوا ممهال  ونطعمالوا القال مع والمعةالر ( وقال   
 ةع لى   فكلوا ممه  ونطعموا الب ئس الفقير ( نم  الس ئل فهو الذى يسأ  بلس مه   ونم  المحروم
فهو المضيق عليه فى ر قه   ونم  الق مع فهو الذى يقعالد فالى بيةاله ويقمالع بمال  يسالوا هللا الياله 
من غير طل    ونم  المعةر فهو الذى ةحمله الح جة على الةعريض فى سؤاله ويممعاله الحيال ا 

 من الةصريم . 
 

مرةال ن   اممال  وفى الحديث الشريف م " ليس المسبين الذى ةالرده الكسالرة والكسالرة ن والةمالرة والة
المسبين الذى ال يسأ  الم س وال يفطن له فيةصدا عليه " . وقد بال ن موالمال  رسالو  هللا صاللى 
هللا عليالاله وسالاللم يعطالالى الفقيالالر علالالى قالالدر العيلالالة   فيعطالالى المةأهالالل ضالالعف مالال  يعطالالى لألعالال     
ى ويعطى الرجل على قدر نهل بيةه الذين هم فى بمفه . وقد سئل سيدم  عبد هللا بن عمالر رضال

 هللا عمهم  عن جهد البما م  هو ؟ فق   م بنرة العي   وقلة الم   . 
قد ب ن بعض الع رفين يؤنر بعط ئه فقراا الصوفية عن غيالرهم فقيالل لاله م لالو عممال  بمعروفالك 

 جميع الفقراا   فق   م ال نفعل بل نونر هؤالا على 
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مه وةعالال لى فالال ذا طالالرقةهم ف قالالة غيالالرهم   قيالالل لالاله م ولالالم ذلالالك ؟ قالال   م الن هالالؤالا همهالالم هللا سالالبح 
ةشة  هم نحدهم   فمن نرد همة واحد الى هللا ةع لى نحال  الالى مالن نن نعطالى الفال  مالن غيالرهم 
ممن همه الدمي  . فذبروا بممه هذا لمم م نبى الق سم الجميد رضى هللا عمه ف سةحسمه وق   م 

 مم  نحسن من هذا . هذا بمم ولى من اولي ا هللا ةع لى نم ق   م م سمع  ممذ  من ب
نم  سيدى عبد هللا بن المب رك رضى هللا عمه فك ن يجعل معروفة فى نهل العلالم خ صالة   فقيالل 
له م لو عمم  به غيرهم   فق   م امى ال نعرب بعد مق م المبوة نفضل من مق م العلم ا   فال ذا 

لالاليم المالال س   فرنيالال  ان اشالالةغل قلالال  العالال لم ب لح جالالة نو العيلالالة لالالم يةفالالرغ للعلالالم وال يقبالالل علالالى ةع
 نعيمهم واكفيهم ح ج ةهم لةةفرغ قلوبهم للعلم ويمشطوا لةعليم الم س .

وصدا سيدى ابن المب رك فيم  ذه  اليه ف ن ام مم  الش فعى رضى هللا عمه ونرض ه قال   م لالو 
 بلف  بصلة م  فهم  مسألة فى العلم .

لفقيالر عطال اه الن ذلالك عممالة القبالو  والمةيسر من الس دة الصوفية يسةبشر اذا قبالل العال رب ا
من هللا ةع لى وليس قبوله بقبو  غيره وال رده برد غيره وذلك لحسالن معرفةاله وقالوة صاللةه بال هلل 
ةع لى   وقد ق   موالم  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم لسيدم  وابصة الصح بى رضالى هللا عماله 

يسالالةفةون قلالالوبهم فالى القبالالو  والالالرد فالال ذا م " اسالةف  قلبالالك وان نفةالال ك المفةالالون " والعال رفون بالال هلل 
 امشرح  صدورهم للقبو  قبلوا العط ا واذا امقبض  ردوا العط ا على ص حبه .

وقالالد بالال ن نسالالمفم  الصالال لحون يالالدفعون فالالى فريضالالة ال بالال ة المئالال   ويالالدفعون فالالى صالالدقة الةطالالوع 
. وبالال موا اآلالب   وبالال موا يصالاللون الفقيالالر بمالال  يخرجالاله عالالن حالالد الح جالالة والضالالر ويغميالاله ويبفيالاله 

يضعون ال ب ة فى يد االحوج ف ححوج   واحفضل ف حفضل   من نهالل العلالم بال هلل ةعال لى   ونهالل 
الط عة الع كفين على مرض ة ربهم فى همة وصدا ممن ق   ةع لى فى وصفهم   للفقراا الذين 
نحصالالروا فالالى سالالبيل هللا ال يسالالةطيعون ضالالرب  فالالى احرض يحسالالبهم الج هالالل نغميالال ا مالالن الةعفالالف 

 رفهم بسيم هم ال يسألون الم س الح ف  وم  ةمفقوا من خير ف ن هللا به عليم ( .ةع
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ويقو  الس دة الصوفية م ان نفضل االعم   العطف على اهالل الضالعف وهالم يسالةمدون فالى ذلالك 
الى الحديث الشريف م سئل المبى صاللى هللا علياله وساللم . نى االعمال   نفضالل فقال   " ان ةغيالث 

 ك . بم  ق   صلى هللا عليه وسلم مملهوف  نو ةمصر نخ  ل
 " الس عى على االرملة والمسبين ب لمج هد فى سبيل هللا "

 وق   نيض  صلوا  هللا وسممه عليه م " الخلق عي   هللا فأح  الخلق اليه نمفعهم لعي له " .
قالد ونولى الم س ببر المؤمن نبوه نم احدمى فألدمى   ويبالين ذلالك جليال  مالن الحالديث الشالريف . ف

روى حبيم عن نبيه عن جده ق   م قل  ي  رسو  هللا   من نبر ؟ ق   م نمك نمن  نم قل    نم 
من ؟ ق   م نب ك قل    نم من ؟ ق   م ادم ك ادم ك   وفيه " ونخةك واخال ك " وروى عماله صاللى 
هللا عليه وساللم م   بفالى بال لمرا انمال  نن يضاليع مالن يعالو  ( . وقال   رجالل ي رسالو  هللا   عمالدى 
ديم ر   ق   م نمفقه على مفسك   ق   عمدى آخر   ق   م نمفقاله علالى اهلالك   قال   عمالدى آخالر 
حةى عد الخ مس   ق   م شأمك به   وق   م خير الصدقة مال  ب مال  عالن وهالر غمالى ومال  نبقال  
غمى   ونبدن بمن ةعو   . ويؤيالد بالذلك قولاله ةعال لى   يسالألومك مال ذا يمفقالون قالل مال  نمفقالةم مالن 

ن واحقربين والية مى والمس كين وابن السبيل وم  ةفعلوا من خيالر فال ن هللا باله علاليم خير فللوالدي
. ) 

نم  امةما القل  مالن محبالة هللا ةعال لى وهالو مال  نشال ر الياله ساليدى الشاليخ عبالد السالمم فالى آخالر 
عب رةالاله   فالالم يالالةم للمالالؤمن اال اذا نخلالالى قلبالاله مالالن ذبالالر بالالل قالال طع عالالن هللا فالال ا  عمالاله بالالل ح جالال  

  فةم ب هلل سالروره   وصالف  ذبالر هللا فالى قلباله   ودام بال هلل شالغله وطال   الياله حميفالة يحجبه عمه 
فأمس به واسةوحش ممال  سالواه . وقالد سالمع ساليدى ذو المالون المصالرى برجالل صال لم يةعبالد فالى 
جبل المقطم فذه  اليه وبقى عمده نمث لي   نم طل  اليه دعوة ص لحة قبل نن يف رقه فق   م 

  سيدى ذو المون م  دمى   فق   م من آمسه هللا بقرباله نعطال ه نربعال  بغيالر آمسك هللا بقربه   ق 
 نربع   علم  بغير طل    وغمى بغير م     وع ا بغير عشيرة   ونمس  بغير جم عة .
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والحق نن الصديق الص لم المرحوم السيد ج س لم جمعة ب ن موفق  فى ذبالر هللا وشالبره وحسالن 
ام مالن آ  البيال  االخيال ر . ولقالد نجريال  لاله مالن محالو عال مين عب دةه بمال  هالو شالأن السال دة الكالر 

عملية جراحية ببيرة ب لمسةشفى فذهب  ل ي رةه وصحب  معى صديقى االسة ذ محمد ج د الالر  
المفةش الس بق بو ارة الةربية وقل  له م نوبد لك نمم  حين مدخل على السيد ج س لم سمجد فالى 

دائالم الشالوا لرباله   وم كالدم  مالدخل الغرفالة حةالى رنى يده المسبحة على الرغم من جراحةاله الماله 
بعيمه صدا م  قلةه له قبل الدخو    وعمدم  ةم  ال ي رة وخرجم  قال   لالى االسالة ذ جال د الالر  م 
امى غر  من مش ه هذا الرجل الص لم . وقد اسةأنر  رحمة هللا ب لصديق الوفى االسة ذ محمد 

 يقين وطي  نراهم  وسبح ن الحى الذى اليمو  .ج د الر  وب ن ش عرا مجيدا فرحم هللا الصد
اللهم ار قم  الهمة فى مرض ةك واجعلم  بفضاللك مالن نهالل الفةالوة فالى محبةالك الالذين قلال  فاليهم   

 امهم فةية آمموا بربهم و دم هم هدى ( . آمين .. 
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