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 مقدمة
الحمد هللا رب العاملين والصالة والسالم على  ارىرا المرسىلين سىيدحا محمىد الرسىون ا مىين   

ديا ال  طريقه القويم وعل  آله وأصحابه البررة الكىرام االذى أرسله هللا تعال  رحمة للعالمين وه
 ال  يوم الدين أما بعد .  وتابيعهم وتابع تابعيهم

ئون االسىىالميه الىى  الم تبىىة الصىىوفية  تابىىا جيمىىا وهىىو تاديىىد فقىىد افىىاا المالىىى ا علىى  للرىى
لمحهج ا ولين السابقين المادين من السادة الصوفية العالمين العاملين وبعثىا لهىذا التىراى فى  

 عصرحا الحال  عصر الماديين والملحدين . هذا الكتاب وهو  تاب " الصوفية ف  الهامهم " .
يفىىه ماىىدد عصىىر االولىىين وا هىىرين فىى  هىىذا البىىاب الفريىىد   وهىىو  تىىاب فريىىد فىى  حوعىىه جىىام بت ل

إمىام عصىرس سىيدحا ورىيهحا وجىدوتحا الى  هللا تعىال  " الريخ ا سىتاذ العىام العىارا المحىب لر ىه 
لحىا هللا فى  عمىرس وأيىدس ى باعىى همىم   حسن  امى  الملطىاوى " ى و يى  وةارة الهةاحىة سىابقا ى مىد

 غبين ف  سلوك الطريق القويم ال  رب العالمين .المحبين ومذ   روق الوالهين الرا
والىىذى حهىىج فيىىه الرىىيخ طريىىق  الراسىىهة فىى  هىىذا العلىىم موهىىذا الكتىىاب الىىذى يعىىد جمىىة مىىن القمىى

 ته بالكتاب والسحة   فااء فريدا ف  بابه ومحهاه .االجدمين معةةا ومؤيدا أدل
ئون ا سىالمية مىن اىةئين فى  ذى طبعه المالى االعل  للرىوان  حا جد أستقبلحا هذا الكتاب ال

روق ولهفة   ف ححا احتظرحا طىويال حتى  يقىوم المالىى بطبىع الكتىابين الثالىى والرابىع مىن هىذس 
السلسة المايدة اال أحه ولالسف لم يتم ذلك ال  االن لذلك آثرحىا أن حقىوم بحسىخ هىذس المقىاال  

حيىى أحىه جىام بامىع  وامعها ف   تىاب على  حهىج تاميىع المالىى االعلى  للرىئون ا سىالمية
مقاال  " الصوفية ف  الهامهم " المحرورة ف  مالة " محبر االسالم " الرىهرية على  أسىاى أن 
   اةء يرم  مقاال     ثالى سحوا  هارية . على  أن ي ىون بدايىة الاىةء الثالىى مىن رىهر 

ا هى وذالك حت  ي ىون هىذ 1397هى ويتحه  بحهاية رهر ذى الحاة سحة  1395المحرم سحة 
الكتاب ف  يد االهوس الهليلية يراعون اليه فيذوجون بعض مذاجا  مرايههم الذين سبقوهم ف  

سىىادتحا امىىام الطريقىىة الهليليىىة االكبىىر الرىىيخ الحىىال محمىىد أبىى  هليىى   مسىىلوك الطريىىق ... وهىى
 ر بالةجاةيقاالحو ساكن فريحه 



 3 

يدى الريخ عل  عق  جىدى هللا ين باهلل سيدى عبد السالم الحلواح  وسين العارفحابه الوتلميذي
سىرهما ثىم رىيهحا وجىدوتحا الى  هللا تعىال  ماىدد عصىرس سىيدحا ورىيهحا حسىن  امى  الملطىاوى ى 
فيسىىلكون مسىىلكهم ويحهلىىون مىىحهلهم ويعلمىىون علمهىىم ويعملىىون بعملهىىم ويتحلىىون بىى حوالهم 

فىيهم " ... احهىم ن ب والسحة اعلحىا هللا وايىاهم ممىن جىامتآسين بالصحابة الكرام ومهتدين بالكتا
صىل  هللا عليىه بيبىه المصىطف  وةدحىاهم هىدى . . .  " وممىن أوصى  بهىم حفتية آمحىوا بىر هم 

بقوله تعال  " . . . وأصبر حفسك مع الذين يدعون ر هم بالغداة والعر  يريدون واهىه  وسلم 
ثوابىا  وهيىر  وال تعدوا عيحاك عحهم تريد ةيحىة الحيىاة الىدحيا والباجيىا  الصىالحا  هيىر عحىد ر  ىم

 أمال . . آ مين 
 وهللا الموفق لسبيله وطاعته وهدايته .  
 

 اب العارا باهلل بحاالهوة الهليلية ا
 سيدى حسن  ام  الملطاوى 

 هارية .  1399المحرم 
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 من مذاجا  الصوفية ف  العقيدة والتمسك بالرريعة
 

ااهىدين فى  مرفىاة هللا محة والالسىادة الصىوفية هىم العلمىاء الر ىاحييون العىاملون بالكتىاب والسى
  تحىةن على  جلىوب تىالح مىة الحه عمىا سىواس و وجىد آتىاهم هللا تعال  حق الاهاد ايثار له سبحا

هم ال  هللا وترغبهم ف  طاعته وتهوفهم من معصيته وتردهم ال  جوسالما فترو  االمؤمحين برد
لى  بالحىب مىن  ى  حبيىب دوام مراجبته والتمسك برىرعه والهيىام فى  محبتىه   الحىه عىة واى  أو 

 ومحبوب ومن    م مون ومطلوب   
عالمهم عن أون فرض أفترفه هللا تعال  عل  عبىادس مىا هىو وجد سئ  اإلمام رويم وهو من أ  

  فقان رف  هللا عحه و المعرفة لقوله اال وعىال " ومىا هلقى  الاىن واالحىى اال ليعبىدون " جىان 
ليعبىىدون " فقىىان معحاهىىا إالليعرفىىون   فعىىدن عىىن " إال  معحىى ابىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا فىى  

 ظاهر اللفظ ال  المعرفة . 
لثالىى الهاىرى و ان مام الصوفية ا كبر ف  القرن اويقون اإلمام الاحيد رف  هللا عحه وهو إ  

والمحىىدى  يىىف  ىىان  ليىىه العبىىد مىىن عقىىد الح مىىة أن يعىىرا المصىىحو  صىىاحعه أون مىىا يحتىىال إ
لدعوتىىه   لق مىىن المهلىىوق   وصىىفة القىىديم مىىن المحىىدى فيىىذن أحداثىىه   فيعىىرا صىىفة الهىىا
 ن لم يعرا مالكه لم يعترا بالملك لمن استوابه . ويعترا بواوب طاعته   فإ

بو الحسن الحورى رف  هللا عحه ف  جرب هللا من عبادس و أمىا القىرب بالىذا    مام أاإلويقون   
ود والمقدار   والحهاية والمقدار   ما أتصى  فتعال  هللا الملك الحق عحه   فاحه يتقدى عن الحد

مهلوق   واال احفص  عحىه حىادى مسىبوق بىه الى  الصىمدية عىن جبىون الوصى  والفصى    به 
فقىرب هىو فى  حعتىه محىان   وهىو تىداح  الىىذوا  وجىرب هىو وااىب فى  حعتىه   وهىو جىرب بىىالعلم 

 ب الفف  باللطف . به من يراء من عبادس وهو جر  رب هو اائة ف  وصفه يهصوالرؤية   وج
ن رحمىة هللا جريىب ف  باللطف يرير بىه رفى  هللا عحىه إلى  جولىه تعىال  " إأجون و وجرب الف  

من المحسحين " وجرب الفف  باللطف هو مقام ف  التصوا جان عحىه االمىام الغةالى  رفى  هللا 
 عحه و يفيق حطاق الحطق عحه و   الذى أجوله لكم و 

مام الراذل  رف  ا وال تس ن عن الهير وجان عحه اإلرس و فظن هير فكان ما  ان مما لس  اذ   
 هللا عحه و تفمح  العقون ف  أج  القلي  عن وصفه . وجان عحه 
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 سلطان العارقين سيدى عمر بن الفارض رف  هللا عحه و 
 ا ىىولقد هلو  مع الحبيب و يحح 

 رى ىىىذا سن الحسيم إسر أرق م   
 اجتدوا عح  هذوا ول  اسمعوا و   

 ورى ىىىىوتحدجوا بصبات  بين ال   
 وجان فيه سيدى الريخ عل  عق  ف  الهامه المرتا  رف  هللا عحه و 

 ا ىىىىمرى للعباد فطالمولم أبد أ
 ى ى تم  الذى ألق  عن الان واالح   

   ىىىوادر   بالوادان سر أحبت
 بى ىىىىوعايح  آيا  اليقين بال ل   

  ورى ىلوعر  ةماح  لس  أحف  با
 دى ىالق و يف وجلب  هام ف  مرهد    

 دس ىىاذا رف  الرحمن عن جلب عب
 عل  اليبى  معه  االجدار  ار  مر ب    

 
 ويقون فيه االمام ابو ب ر الربل  رف  هللا عحه و 

 رى ىىىفلما أراح  الواد أحك حاف
 ان ىىىىىرهدتك مواودا ب   م    

 م ىىىىىفهاطب  معلوما بهير تكل
 ان ىىىىال حظ  مواودا بغير عيو    

 حدى محاااته   رف  هللا عحه و م ذو الحون المصرى ف  إماويقون اإل
لى  إل  صو  حيوان   وال إل  حفيف الرار   وال إل  هرير المىاء   وال إ     ما أصغي اله  

   احيتكدال واىدتها رىاهدة بوحى  وال دوى ريح   وال جعقعة رعد إ ط ل  تحغم إترحم الطائر   وال 
حه ليى  مثلك ري ء   وجد  ان سيدى أبو اليةيد البسطام  رف  هللا عحه ياالى دالة عل  أ

راىىال فقىىان المىىؤذن و هللا اكبىىر فقىىان سىىيدى أبىىو اليةيىىد لاليسىىه و مىىا معحىى  و هللا أكبىىر   فقىىان 
اى  بو اليةيد و ليى معه ريئ فيقاى عليىه   فقىان الر را  و أكبر من    ريئ فقان سيدى أال

رك بالحواى وهذا و فما معحاها ؟ جان و أكبر من ان يقاى بالحاى أو يده  تح  القياى أو يد
على  رفى  هللا عحهمىا حىىين بىن الىذى جالىه سىيدى أبىو اليةيىىد فقولىه عمىا جالىه إمامحىا الحسىىين 

 ةرق  بير الهوارل و يا حسين صف ل  الهك الذى س له ابن ا  
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و أكبىر مىن ان يقىاى بالحىاى أصف اله  بما وصف به حفسه ا ةرق   ابن تعبدس   فقان و يا 
ر ملتصق   بعيد غير مستقص    ال إله أو يده  تح  القياى   أو يدرك بالحواى   جريب غي

د مام الحسين رف  هللا عحه جان و جبير المتعان   وعحدما سمع ابن ا ةرق اواب اإلال هو الكإ
حاة عل  من اادلكم   أجون وصدق سىيدى عبىد هللا جوياء الحب  هللا عح م جوم هصمون   أى أ

حهىىا فىى  هللا عىىحهم و إر بىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا حىىين جىىان فىى  وصىىف فصىىاحة بحىى  هارىىم 
 السحة بح  هارم الت  تفلق الصهر   وتغرا من البحر . 

لىىيهم ظلمىىا وةورا بىى حهم يقولىىون سىىبوس إن السىىادة الصىىوفية بريئىىون ممىىا حأوممىىا تقىىدم حىىرى   
يىىىدة التوحيىىىد ان يهراىىىوا مىىىن عقوحارىىىاهم   وهىىىم علىىى  حىىىور مىىىن ر هىىىم  اد والحلىىىون   باالتحىىى

 ل  الةحدجة الفالة المفلة . الهالصة من الروائب إ
ى محىى  الىىدين بىىن عر ىى  الىىذى حسىىبوا إليىىه القىىون بىىالحلون كبىىر سىىيدوهىىا هىىو ذا الرىىيخ ا    

اد صىراحة فيقىون رفى  هللا عحىه لحاد . . يحف  ف  الفتوحا  الم ية الحلون واالتحواالتحاد واإل 
لقمر ليى فيه ن الون واالتحاد الذى يتوهمه بعفهم أن تعلم عقال أو وأعظم دلي  عل  حف  الح

حمىا  ىان القمىر ماالهىا   فكىذلك العبىد من حور الرمى ريئ وأن الرمى احتقل  إليه بذاتها وا  
 ليى فيه ريئ من هالقه وال ح  فيه . 

  وجان رف  هللا عحه رعرا و 
 عالمهم ود  مقالة جوم جان  

 دوا ىىب حه باالله الواحد اتح   
  ه ىىاالتحاد محان ال يقون ب

 ال اهون به من عقله رردا إ   
 ه ىوعن رريعته وعن حقيقت

 به أحدا  كر رتلهك ال ف عبد إ   
 وما أرو  ما جان رف  هللا عحه و 

 د ىىىله أحىا مثىد مىأح
 رد ىى  محفىىان الحعىبام   

 ه ىىود بىام الواىىلذى جا
 د ىىه يحعقىىىا عليىىأمرح   

مىىة  تابىىه " اليواجيىى  وجىىد حبىىه سىىيدى الرىىيخ عبىىد الوهىىاب الرىىعراح  رفىى  هللا عحىىه فىى  مقد
 ن سيدى محي  الدين ابن عر    ان متقيدا بالكتاب والاواهر " إل  أ
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مىالم يفهمىه الحىاى  اميىعدس لحظىة هلىك   و والسحة ويقون و    من رم  ميةان الرريعة من يى
الامهىور فهىو مدسىوى  حما هو لعلو مراتبه   واميع ما عارض الرريعة وما عليهمن  المه إ

عليه   وأفاا رف  هللا عحه يقون و  ما أهبرح  بذلك سيدى الريخ أبو طىاهر المغر ى  حةيى  
فى  التى  بهطىه م ة المررفة   ثم أهرل لى  حسىهة الفتوحىا  التى  جابلهىا على  حسىهة الرىيخ 

مديحة جوحية   فلم أر فيها ريئا مما  ح  توجف  فيه وحذفته حين اهتصر  الفتوحا  . ويقون 
توجف فيه وحذفه مىن حه ذاكر فيما ار القدسية " أسيدى الريخ الرعراح  ف   تابه " لواجع االحو 

من  ف هرل له حسهة هى 955ين المدح  المتوف  سحة  تاب الفتوحا  العالم الرريف رمى الد
    جابلهىىا علىى  الحسىىهة ا صىىلية التىى   تبهىىا المؤلىىف بهطىىه والمواىىودة بقوحيىىة تىىلفتوحىىا  الا

ن  لها  تب  مىن الحسىهة التى  دسىوا على  الرىيخ فيهىا مىا فعلم  أن الحسخ الت  ف  مصر ا  
وغيىرس . أجىون و     تىاب الفصىوص يهالف عقائد أهى  السىحة والاماعىة    مىا وجىع لىه ذلىك فى

أهى   الما جىان باتحىاد إو  عحه هو القائ  بر محي  الدين بن عر   رف  هللاكوسيدى الريخ ا  
. القىديم ال  فتوحىا    199المن ديحه معلون . وهو القائى    بىاب االتحاد   وما جان بالحلون إ

مر ىىو   لحىىادى والقىىديم حمىىا المواىىود اى   وال ي ىىون حىىاال فىى  المحىىدى   وا  ي ىىون محىىال للحىىواد
عبىدس فى  بعىين فىان الىرب ال ياتمىع مىع فة وح ىم ال ر ىط لواىود عىين بعفه ببعض ور ط افا

سىالم بعىد هىذا الكىالم الصىحيح والصىريح يحسىب إليىه أعىداء اإلمرتبة واحدة أبدا   أجىون و فهى  
القون بالحلون واالتحاد   حاراس ثم حارىاس . ويقىون سىيدى مصىطف  الب ىرى رفى  هللا عحىه   

 و  ف  أعحاق أه  الةحدجة وااللحاد    السيوا الحداد   حف  الحلون واالتحاد ف   تابه ف
 دعوى الحلون واالتحاد اهالة 

 والوص  ثم الفص  ا  هللا    
 والحق حةس عن هطور هواطر 

 بالبان جد هطر  تعال  هللا    
 فاتبع رريعة أحمد هير الورى 

 ه ر حا أرداس ىىمن ااد عح   
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 س فيما حقلحاس عحه الهامه الفورى و ويقون سيدى الريخ عل  عق  طيب هللا ثرا
 سباب الهدى الصدق واالهالص أ

 يامدع  التقوى بال استحقاق    
 م ىىىحا ل  من القرآن هير معلأ

 ذاج  ىومن حديى محابع  وم   
 و ذلك حقلحا عحه رف  هللا عحه مما جلله الهاما وارتااال و 

 ل  ىىا  فيىىرأيتك ل  من الدحي
   ىمن مقي ولم أر غير ر حك   

   ىىىرتحتاحب  الر وك فما ع
 ول  ىىوأدر   الحقيقة ف  مث   

 ا ىىىوم وعارفيهىىوفتر  العل
   ىىة من دليىىفلم أر  المحب   

   ىىىة هالق  مر اة جلبىىمحب
 ول  ىىا آلق  وصىعل  أحواره   

 ر ىىىواق وصبىىروأن الحب أ
 ون ىىافق والكسىىيعة عل  المح   

 ا ىىىليه  إاذبحاء الحب تىىسم
   ىىا رفع  ذيولىىعل  ةهرائه   

   ىىىان حظىىيمولوال العلم واإل
   ىىع من ذهولىىوعون هللا يمح   

 ح ىىذب ورطىىلقل   الم ذى ا
   ىى  اةيىىلما أدر   من فف   

   ىا  ر ىىعلوم  ف  الورى حفح
   ىىىذاج  أو رمولىىفما بلغوا م   

 م ىىان علىرق االيمىىول  من مر
 ون ىىىو  به عل     الفحىىسم   

 وعلم الفيض االله  الذى يرير اليه سيدى الريخ عل  ف   المه المتقدم وارد ف  
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لقرآن مثال   ففهمحاها سليمان   وااء فيىه ايفىا الكتاب الكريم والسحة المطهرة   فقد ااء ف  ا
علما    ما جىان تعىال    ولقىد  امن عحدحا وعلمحاس من لدحدحا أتيحاس رحمة   فوادا عبدا من عبا

يىه ذا هفى  عليىه ف لقم موسى  أن ارفىعيه فىإآتيحا لقمان الح مة   وجان تعىال  " وأوحيحىا إلى  ا
" وااء ف  الحىديى الرىريف رادوس إليك وااعلوس من المرسلين حا ف  اليم وال تهاف  وال تحةح  إ

ن هللا اعى  "" ال  هللا عليىه وسىلم صى"" من عم  بمىا علىم ورثىه هللا علىم مىاال يعلىم ""  مىا جىان 
"" اتقىوا فراسىة المىىؤمن الحىق على  لسىان عمىر وجلبىه "" وجىان  ىذلك صىلوا  هللا وسىالمه عليىه 

لهامىا . " . وهللا سبحاحه وتعال  يعلم ا حبياء الكرام وحيىا ويعلىم ا وليىاء إفاحه يحظر بحور هللا "
 حىىه"" أتقىىوا فراسىىة المىىؤمن فإعليىىه وسىىلم صىىل  هللا والسىىادة الصىىوفية يقولىىون فىى  تفسىىير جولىىه 

ا  لقىوم يوجحىون "" أى بيحىا لهىم يىيحظر بحور هللا "" أى باليقين  حه تعىال  يقىون "" لقىد بيحىا اآ
 يا  بحور اليقين . اآ

 ويقون سيدى السلطان الححف  رف  هللا عحه ف  ذلك و 
   ىىأهذ  العلم عن جلب

 سرار عن ر   عن ا    
 ريخ عل  عق  ف  الهامه المرتا  رف  هللا عحه و ويقون سيدى ال

 ا ىىىحا لرب العالميحهتوا
 ا ىوأصبححا به متمس يح   

   ىىىسيحا وآيا  التالموأ
 ا ى ستحا من محبته اليقح   

 دهلحا روفه جوما حيارى 
 عليحا  عل  تال  سرس ا    

 االن القطف حت  ان جطفحا 
 جاطفيحا   عدحا ثمار الحب    

 ال  ىىداحيا  مائ وعة 
 اوحا فحلحا من تمايليها الر   

 ن ىىيد ولك س رحا ال بهمر
 ا ىىموالحا سقيح بعلم هللا    
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ن القلب هو مح  التقوى وهىم يقولىون فى  فية بتر ية القلوب أى اهتمام     ويهتم السادة الصو 
"" أى سىىمعحا   م فآمحىىايمىىان أن آمحىىوا بىر حىىا إححىىا سىمعحا محاديىىا يحىادى إلمعحى  جولىىه تعىال  "" ر 

ذا  ىان الوصىف   ذلىك لىذ رى لمىن  ىان لىه جلىب "" وا  ن فالحداء من جلو حا  حه تعال  يقون "" إ
المتقدم هاصا بالصالحين من عباد هللا   فقد جان تعىال  فى  غيىرهم "" أولئىك يحىادون مىن م ىان 

فاحهىىا ال تعمىى   الحىىق "" فىى  عمىى  القلىىب عىىنحىىه تعىىال  يقىىون جلىىو هم   بعيىىد "" أى بعيىىد عىىن 
 بصار ولكن تعم  القلوب الت  ف  الصدور "" . ا 

ون رفى  هللا ن  سب التقوى يحتال لاهاد ااد متواص  فيقعل  عق  أ ويبين لحا سيدى الريخ
 لهامه الفورى و عحه فيما حقلحاس من أ

 ه فر ىىوما المحبة جوال جد حةه
 اس ىىب  المحبه جلب جد وهبح   

   حرق أمى عل  أرق أرتاق ف
 ع ف  عرق جصدى محياء بالدم   

 دا ىىال أئثح  عن هواس لحظة أب
 و يف أسلوا وجلب  بي  تقواس    

 واردس ىىمارد ر ك عبدا عن م
 اس ىىوه  يرد  ريم من ترا   

 وجان رف  هللا عحه مرة أهرى و 
 حساس ف  العمر لحظة أتحسبح  أ
 م ىىو يف وجلب  ب سمه يترح   

 بحر اودس  أفاض عل  الحق من
 م ىىىفقلب  بغير الحق ال يتكل   

  الرام   فقان لهىا حه رأى امرأة ببعض سواحى ذو الحون المصرى رف  هللا عحه أويح   سيد
ر هىم    رحمك هللا ؟ جال  و من عحد أجوام تتااف  احو هم عن المفااع يدعون و من أين أجبل

ل  جوم ال تلهيهم تاارة وال بيىع عىن ذ ىر إ اين تريدين ؟ جال  ول  هوفا وطمعا   فقان لها و وا  
 حد إل  أاهلل جد علق    فمالهم همم تسمو هللا   فقان لها و صفيهم ل  فقال  و جوم همومهم ب
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 جوم هموهم باهلل جد علق  
 فمالهم همم تسمو ال  احد    

 م ىىىفمطلب القوم وسيده
 حد لبهم للواحد ا ياحسن مط   

 لهامه الفورى رف  هللا عحه و ق  ف  إويقون سيدى الريخ عل  ع
 ق باهلل ىىىوفؤادى لما تعل

 ان ىىىىبي ترج  ال  أعة   
 رج  ىىىال ةم هللا باليقين ت

 ان ىىاالحس  وتلق  موارد   
 ن ىىلو تراس والحب فيه  مي

 بالهدى تاريان  عيحان  فيه    
لى  علىم الحقيقىة ف حهمىىا ا  ة و لى  علىم الرىريعاريىىان إولعلىه يرىير بقولىه و فيىه عيحىان بالهىدى ت

 صفياء "" من فف  هللا لهلواص عباد هللا ا تقياء ا ياتمعان 
ولىىذلك يقىىان لسىىيدى  هم بالصىىوفية ""القىىرن الثىىاح  ومىىا بعىىدس علىى  تلقيىىب "" الىىذين اصىىطلحوا فىى 

 رفاس وهو القائ  رعرس و القطب ا كبر إبراهيم الدسوج  " أبو العيحين " رف  هللا عحه وأ
 ة ىىى  محبو   ب  ى المحبسقاح

   عل  العراق س را بهلوت  فته    
 حا الساج  لمن  ان حافرا و ح  أ

 رة ىىىىأطوا عليهم  رة بعد      
 ة ىىىىوتاس مح  سرا بسر وح م

   ىىن رسون هللا ريه  وجد وتوأ    
 دس ىىىوعاهدوح  عهدا حفظ  لعه

 ه ىىىىىوعر  وثيقا صادجا بمحب    
 ر ىىىىااءحا وهو مح  و م عالم جد

   ىىىه  هرجتفف  هللا من أفقام ب    
ن الرىريعة حة " أيىاك حعبىد " رىريعة   وجولحىا " وأيىاك حسىتعين حقيقىة     وجولحا ف  جراءة الفات

 وأهف  واظهر .  القيام بما أمر هللا تعال    والحقيقة ه  رهود لما جف  وجد ر
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فيقىون رفى  هللا عحىه و    التصوا فى   لمىا  جليلىةحمد الرفاعدى اإلمام ا كبر أويلهص سي
 رىىهوة وجلىىب عىىامر بىىال بدعىىة   وهمىىة بىىال  سىى    وعمىى  بىىال ريىىاء   وحفىىى بىىال طريقىى  ديىىن

كبىر ورىيخ رىيوهحا سىيدى احمىد البىدوى فكىان رفى  هللا عحىه يقىون و بالمحبة . أما إمامحىا ا  
حمىا التصىوا أعمىان وماا لىيى التصىوا هىدة وأهىالق وا هىذ ب يىىدى الةهىد أو لىبى الصىوا وا 

بحىىب أهىى  ا رض  حبىىك.  مىىا  ىىان رفىى  هللا عحىىه يقىىون و أ هىىرةالحىىاى إلىى  هيىىر الىىدحيا واآ
 الهواء . لك حى وياف لك البحر ويهفع والسماء   وأطعه يطع لك الان واإل 

م يعلىم اتباعىه أون مىا يعلمهىكبر سيدى عبد القادر الايالح  رف  هللا عحه فكان وأما اإلمام ا  
حمىىا يحظىىر إلىى  جلىىو هم وأ عمىىالهم   وان أن هللا تعىىال  ال يحظىىر إلىى  واىىوس الحىىاى وأحسىىابهم   وا 

  والمحىدى ال ي ىون محىدثا وحافظىا إال ية هو مىن عمى  بفقىه قفبالعلم هو العم  به   والالمراد 
  صل  هللا عليه وسلم ذا طبق الحديى عل  حفسه وأعد جلبه لي ون عل  جلب صاحب الحديى إ

 محه القرآن .  م  ب   حرا جرأس أو حفظه فقد برئ ذا لم يعارىء القرآن إوج
لسادة الصىوفية فى  علمهىم وعملهىم وأحىوالهم ئمة الكبار من هم اوحسبك أن ترى ف  هوالء ا  

عاىاب فهىم ورثىة السىادة الصىحابة وأهالجهم   فيحظر إلى  التصىوا والصىوفية بىين ا كبىار وا 
مىن واهىه وصىدق سىبحاحه إذ يقىون " أر هم بالغىداة والعرى  يريىدون الكرام الذين  احوا يدعون 

هىىرة ويراىىو رحمىىة ر ىىه   جىى  هىى  يسىىتوى الىىذين آحىىاء الليىى  سىىاادا وجائمىىا يحىىذر اآهىىو جاحىى  
 يعلمون والذين ال يعلمون احما يتذ ر اولوا االباب " 

فىى  وصىىف  بىى  طالىىب  ىىرم هللا واهىىه ورفىى  عحىىهاإلمىىام علىى  بىىن أ ومىىا أرو  مىىا يقىىون سىىيدحا
 العلماء الر احيون هؤالء حين جان و 

اتبا  لك  حاعق   يميلون ج رعا  ملم ر اح    ومتعلم عل  سبي  الحااة   وهاالحاى ثالثة   ع
ح   لم يستفىيئوا بحىور العلىم ولىم ير حىوا الى  ر ىن وثيىق . ثىم يصىف رفى  هللا عحىه مع    ري

 حواة   فبارروا روح اليقين واسىتال يقة البصير العلماء الر احيون فيقون و هام بهم العلم عل  حق
بمىىا اسىىتوحه محىىه الغىىافلون   عارىىوا ب بىىدان أرواحهىىا معلقىىة  امىىا اسىىتوعرس المترفىىون   وأحسىىو 

 ف  أرفه والدعاة لديحه . االعل    أولئك هلفاء هللا  ءبالمال
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 عحىه ام الحسىين البصىرى رفى  هللامىاإل ويقون سىيدى عمىران القصىير رفى  هللا عحىه و سى ل 
 هداه الة يحما الفقوه  رأي  فقيها بعيحيك   إ " فقان و و ذا يقولون  ذا ن الفقهاء "رئ فقل  و إ
مىىام سىىرال ويفىىون سىىيدى اإل ة هللا عىىة واىى  والبصىىير بديحىىه   المىىداوم علىى  عبىىادفىى  الىىدحيا   

دة ص السادة الصىوفية و ومىم احفىرد السىا تاب اللمع رف  هللا عحه ف  هصائ الطوس  صاحب
الصوفية بعد اداء الفرائض وااتحاب المعاص    بترك ماال يعحيهم   وجطع    عالجة تحون بين 
مطلو هم ومقصودهم   وليى لهم مطلوب وال مقصىود غيىر هللا تبىارك وتعىال   .. وجىد اهتصىوا 

 يثىىار فىى  وجى  الحااىىة إليىىه للصىىغير والكبيىر   واإل الاىىاس والرىفقة علىى  الهلىىق والتوافىعببىذن 
ا بقفىىىائه   ومداومىىىة ن الظىىىن بىىىاهلل   والتواىىىه إلىىى  هللا تعىىىال    واالحقطىىىا  إليىىىه والرفىىىوحسىىى

اهىىا فقىىد وصىىفها هللا تعىىال  ة حظىىوا الىىحفى ومهالفىىة هو ومااحبىىالمااهىىدة   ومهالفىىة الهىىوى   
ون عدى عدوك الذى بين احبيىك  مىا روى عىن رسىباحها أمارة بالسؤ   والحظر إليها عل  أحها أ

بىه مىن الىحعم دوام المراجبىة وهىو أعلى  مراتىب  عظىم مىا اهتصىوعليه وسلم ومىن أ هللا صل  هللا
 حسان .اإل

تاى  واصىفا دوام مراجبتىه ر لهامىه الفىورى المالريخ عل  عق  رف  هللا عحه ف  إ ويقون سيدى
 لر ة ا  وعالو

 رى صلت أمحه لىى  في مو أم  
 يا هير من بفؤادى العمر ما برحا                      

 ذا سعي  واحح اللي  يقعد ب إ
 اىي  صبح هواكم للظالم محرأ                       
 ح  مقترحلو جي  للقلب ماذا أ

 حم  الرحمن مقترحا لم يلق غير                         
 ويقون الرهيد الحالل رف  هللا عحه و

 وهللا ماطلع  رمى وال غر   
 إال وحبك مقرون ب حفاسىىىىى 

   إل  جوم أحدثهىىىمسال وال  
  ىىىىح  حديث  بين االسإال وأ
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 ن السيدة رابعة العدوية رف  هللا عحها واوتقو 
 ح  اعلتك ف  الفؤاد محدث  إ

 راد الوس وأبح  اسم  من أ                     
 ى ىحافالاسم مح  للاليى مؤ 

  ىىوحبيب جلب  ف  الفؤاد احيس                    
ن   والعىارفين جلىة فى  عىددهم لكىن رفين باهلل ف  الماتمع من حعم هللا على  المىؤمحيوواود العا

اجبىة محهم ايى  مىن االايىان المتع ل  هللا بالقون والفع  والحان وال يهلوآثرهم  بير ف  الدعوة إ
تهلىو  حهم حين جىان  ىرم هللا واهىه و ال  وما أصدق ما يقون إمامحا عل  بن أب  طالب ف  ر 

طىى  حاىىج هللا و هائفىىا مغمىىورا   لىىئال تبن جىىائم هلل بحاىىة   إمىىا ظىىاهر مرىىهور   أا رض مىى
و ياحاته   و م هم وأين أولئك ؟ وهللا إحهم ا جلون عددا   وا عظمون عحىد هللا جىدرا. وجىد سىئ  

فى  الحىاى أمثىان  هىرطريقتحا سيدى الغوى الحال محمد أبو هلي  طيىب هللا ثىراء و هى  يظ مامإ
الدسوج  رف  هللا عحهما فقىان و إن الىذى أعطى  البىدوى  برهيملبدوى أو سيدى إسيدى أحمد ا

فاا رف  هللا عحه تاليا جوله تعال  " وما  ىان عطىاء مواود والذى أعط  الدسوج  مواود وأ
ة اابىف حد الحاى عارفىا بىاهلل تعىال  و هى  هحىاك مىن ير ى  فى  ةماححىا " وجد س ن أ ر ك محظورا

ن تر ىى  ؟ ف فىىاا فىى  اوابىىه القصىىور إلىى  همىىة المريىىدين ال إلىى  عىىدم العىىارا و وهىى  هحىىاك مىى
لقريرى رف  هللا عحه ف  لطىائف اإلرىارا  عحىد جولىه تعىال  فى  مام اواود العارفين ويقون اإل

وال ور طحىا على  جلىو هم "  ارىفهم فى  أسىرارهم بمىا ةاد مىن أحىوارهم فلقىاهم أ ه  الكهف "ر ن أ
بى ن أفحيحىاهم عىن ا غيىار    قين   ويقىان " ر طحىا على  جلىو هم "التبيين ثم رجاهم عن ذلك بىالي

سى حا ويقىان " ر طحىا على  جلىو هم " بمىا أر حىوار التبصىوأغحيحاهم عن التف ير بما أوليحاهم مىن أ
 ن .هوااى التهمين   وال وساوى الرياطيفيها من رواهد الغيب   فلم تسحح فيها 

جان رف  هللا عحىه و مىن أحىان ن رططا " ذلقد جلحا إ ل  " لن حدعو من دوحه إلهاوف  جوله تعا
 لها من دوحه .عل  الحوادى فقد اررك باهلل   ومن جان إن الحوادى من غير هللا اتهذ إ الرئ
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بىادة والتىدمير المادة و تر يباتهىا واةئيلتهىا وآثرهىا فى  اإل جون وجد وجف علماء المرر ين عحدأ
معاىة   وصىدق سىبحاحه حىين ةئيتهىا على  هىذا الحظىام اليمان بهالق المادة وا  الحروب واإلف

هىرة يعلمون ظىاهرا مىن الحيىاة الىدحيا وهىم عىن اآ حهم " ولكن اكثر الحاى ال يعلمون جان ف  ر 
هرة الت  هلقحا هللا لها وحبهحا  ثيىرا فى   تابىه عوذ باهلل تعال  من الغفلة عن اآهم غافلون " وح

ب اآهىرة لح ىون على  بيحىه مىن أمرهىا وي فيحىا على  سىبي  وصغر لحىا أمىر الىدحيا فى  احى الكريم
يىوان حهرة له  التعال  " وما هذس الحياة الدحيا إال لهو ولعب وأن الدار اآ ن حذ ر جولهالمثان أ

ن عرىرين سىحه له  رف  هللا عحه و عمل  ف  القرآلو  احوا يعلمون " ويقون االمام رقيق الب
دحيا وتيتم من ر ء فمتا  الحيىاة الىه ف  جوله تعال  " وما أة  الدحيا من اآهرة ف صبتحت  مي

 فال تعقلون " . وةيحتها وما عحد هللا هير وأبق  أ
بحاحه العق  عمن تلهى  بىدحياس عىن آهىرس   وجىد أمرحىا هللا أن حسىع  جون و فاحظر  يف حف  سأ

لهىا سىعيها وهىىو   " ومىن أراد اآهىرة وسىىع  يمىىان بىاهلل ورسىوله فقىىان تعىاللآلهىرة سىعيها فى  إ
ال حسىوا الصىالح الىذى " وجىرب سىبحاحه لحىا يىوم القيامىة لىئك  ان سعيهم مرى ورا مؤمن ف ولئ

 هللا تحظر حفى ماجىدم  لغىد واتقىوايها الذين امحو اتقو هللا ولرف  به هللا عحا فقان تعال  " ياأي
لئىك هىم الفاسىقون " و هللا ف حسىاهم أحفسىهم أ هبير بما تعملون . وال تكوحىو  الىذين حسىو هللا إن

حها تقوم غدا   واحظر    "لغد"القيامة ف  جوله عة وا  "  فاحظر  يف صور هللا تعال  جرب يوم
فيمىا يحفعهىا والعمى  لصىالحها أحفسهم أى احساهم الحظر  يف أحس  سبحاحه الغافلين عن ر هم 

هى  الحىار هى  الاحىه وأحظر  يف أبةر هللا تعال  الفرق بين أيداس . ثم أمرء ماجدم  يوم يحظر ال
 . هم الفائةون " أصحاب الاحة دم " ال يستوى أصحاب الحار وأصحاب الاحةفقان بعد ما تق

رفاس يقون ف  دعائه و اللهم أبر سيدى أبو هلي  رف  هللا عحه و طريقحا ا كوجد  ان ريخ    
حىا محمىد وال ميحىك على  و حى  السىماء   سىيدحا وميك المصطف    وحبيبك الماتب    وأبااس حب

تب لحا براءة وعتقا مىن الحىار   ن تغفر ذحو حا وتستر عيو حا وتكصل  هللا عليه وسلم   حس لك أ
لى  الهيىر   اللهىم توفحىا ب   واواةا عل  الصرا    وطريقا إل  الاحىة   وعقابىة إمحا من العذاوآ

 يااله  
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 مين ..ب رمك مسلمين مؤمحين موحدين   وألحقحا بالصالحين . آ 
المسىتقيم الىذى  بهىم السىالكون صىرا  هللا كبىر اللحىوق لرىيخ ا  لصالحين الذين طلب سىيدى اوا

ئا بىه رىي ال ترىر واأتى  مىا حىرم ر  ىم علىي م أ ابيحه هللا تعال  أاماال ف  جوله تعال  " جى  تعىالو 
ظهىر الفىواحه مىا  اياهم وال تقر و أوالد م من إمالق ححن حرةجكم وأ اوبالوالدين احساحا وال تقتلو 

تعقلىون . وال ال بىالحق ذلكىم وصىاكم بىه لعلكىم ا الىحفى التى  حىرم هللا إمحها ومىا بطىن وال تقتلىو 
ح لىف  يىةان بالقسىط الموفىو الكيى  و التقر وا مان اليتيم إال بالت  ه  أحسن حت  يبلى  أرىدس وأ

ذ اجلىىتم فاعىىد ه لعلكىىم ذلكىىم وصىىاكم بىى ا ىىان ذا جر ىى  وبعهىىد هللا اوفىىو  لوا ولىىوحفسىىا إال وسىىعها وا 
ن هىىذا صىىراط  مسىىتقيما فىىاتبعوس وال تتبعىىوا السىىب  فتفىىرق ب ىىم عىىن سىىبيله ذلكىىم تىىذ رون . وأ

 وصاكم به لعلكم تتقون ..
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 ادة الصوفية ف  العبادا السمذاجا  
 

عىىيه و يظىىن  ثيىىر مىىن الحىىاى هطىى  ان السىىادة الصىىوفية يحصىىرفون بالعبىىادا  عىىن  سىىب ال
واب الحىالن ويى كلون بم  احوا ي سبون عيرهم ف  أو لكحه جا يعتمدون ف  عيرهم عل  الصد

مهىم  لىة فى  حهىم لىم ياعلىوا هم الىةار  والتىاار والصىاحع   غيىر أيحفقون برا . و ىان مىحهطيبا و 
سىبحاحة  ر هللا لهىم مىن رةق الىدحيا و رى روسهرة سعيها ورفوا بمىا جىدامع المان ب  سعوا لآل

مىور تاىرى بقفىاء هللا تعىال  و جىدرة   و هىو يقيىحهم أن ا ف  الرهاء و صبروا ف  الفيق   ل
 " . يبسط الرةق لمن يراء و يقدر القائ  ا  وعال "

عىرا هللا ثىم  ىن  يىف رىئ    و وجد  ان االمىام الاليى  سىيدى أبىو الحسىن الرىاذل  يقىون و أ
رفىاة هللا عىة حفقىة فى  مو التاارة   و لكحة ملك المىان و أ ان رف  هللا عحة يرتغ  بالةراعة 

ى   اوال تحابح  بها عن أهر  ويقون و اللهم وسع عل  رةج  ف  دحياى     و ان يدعو ر هوا
  ما  ان يقون ف  دعائة و اللهم ااعلها ف  ايديحا وال تاعلها ف  جلو حا .

مام االن الىدين الرومى  رفى  هللا عحىة و لىيى الةهىد أن تتىرك الىدحيا مىن وما أرو  ما يقون اإل
ا الةهىىد ان تتر هىىا مىىن جلبىىك وهىى  فىى  يىىدك . و جىىد  ىىان فىى  سىىادتحيىىدك وهىى  فىى  جلبىىك   بىى  

بىى  ب ىىر و سىىيدحا عثمىىان و سىىيدحا عبىىد الىىرحمن بىىن عىىوا و الصىىحابة الكىىرام أغحيىىاء  سىىيدحا أ
وا الكثير من ب  وجاص رف  هللا عحهم و لكحهم أحفقأسيدحا الة ير بن العوام و سيدحا سعد بن ا

جولتىه المرىهورة و لىوال   لقد جان سيدحا عثمان بن عفىان سالم العام   حتأموالهم ف  صالح اإل
جىان  ا المىان مىا امعتىه . وال تعاىب مىن أحىهسىالم ثلمىة أسىدها بهىذأح  هري  أن ي ون ف  اإل

عطىىاء مىىن ال يهرىى  الفقىىر و  يعطىى  ذلىىك   فقىىد  ىىان موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىة و سىىلم
 يقون المان مان هللا و أحا عبدة .

  أغحيىاء المسىلمين و اعلهىا ن العبادة تستلةم الفقىر   و جىد فىرض هللا الة ىاة علىو يف يظن أ
ن سالم الهمسة   و جرن هللا الة اة بالصالة فى   ثيىر مىن آيىا  القىرآر حا أساسيا من أر ان اإل

الكريم   و جد حارب الهليفة ا ون سيدحا أبو ب ىر الصىديق مىاحع  الة ىاة  حهىا مىن حقىوق هللا 
 جان عة وا  ف  ر ن المرر ين  جدتعال    و 
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اجعىدوا لهىم حيى وادتموهم و هذوهم واحصروهم و  فاذا احسلخ االرهر الحرم ف جتلوا المرر ين "
ن هللا غفىور رحىيم " و جىد جىان صىالة وآتىوا الة ىاة فهلىوا سىبيلهم إجىاموا الن تابوا وأد فا   مرص

إال ن يقبى  الصىالة يىر ى أبى  هللا أء فى  تفسىير ابىن  ثعبىد الىرحمن بىن ةيىد بىن اسىلم ى  مىا اىا
بى  بالة اة   و جان و يرحم هللا أبا ب ر ما  ان أفقهة . أجون أحه يرير بىذلك الى  حفسىه سىيدحا أ

ن  بار الصحابة هالفوة ف  حرو هم و جىالوا لهىم مع أ ت  ماحع  الة اة ااتهادا محهب ر حيى جا
حرين عن أداء  ية ى عدا م ة و المديحة و البه  الاةيرة العر ال جب  لحا بالعرب   حيى امتحع أ و

فقىىان  لمتىىة  علىى رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىة و سىىلم إلىى  الرفيىىق ا  ن احتقىى  موالحىىاالة ىىاة بعىىد أ
الفاصلة رف  هللا عحه و وهللا لو محعوح  عقان بعير  احوا يؤدوحة للحب  صل  هللا عليه و سىلم 

لذلك  ان أمير المىؤمحين عمىر بىن الهطىاب يرىيد  ح  ؟ و   أيحقص الدين و أحا لقاتلتهم عليه
 حى  أحىب أن ي ىون لى  يومىان مىن أيىام أبى  ب ىر بحيىات   لهىا يىوم أن  بموجفة هذا و يقىون و

 ه  الردة .صحب الرسون ف  الغار و يوم أن هالفحا ف  حرب أ
قيىىه وجىىد ذهىىب الف فىى  سىىهاء فرفىىا و حفىىال   و السىىادة الصىىوفية  ىىاحوا إذا  سىىبوا المىىان بىىذلوس

ب ىر الرىبل  " تلميىذ اإلمىام الاحيىد " فقىان لىه  ىم فى  همىى مىن  بىوالعباس  ابن برار لإلمام أ
عم فقان و ف  وااب الرر  راة ح و تريد ة اتها ؟ جان و االب  فقان اإلمام الربل  رف  هللا عحه

بىو ب ىر جىان و أ مىام ؟ جىان حعىم   جىان مىن هىو ؟  وفيما يلةم أمثالحىا  لهىا   جىان ألىك فى  ذلىك إ
رسىون هللا صىل  هللا عليىة و سىلم لى  اء ب ى  مىا يملىك و جدمىه إجفىد اى الصديق رف  هللا عحه

ا ل  أجدمة هلل عة و ا    فقىان لىه رسىون هللا صىل  هللا عليىه جان و يا رسون هللا   هذا    مو 
 ئىهوما الذى أبقي  لعيالك ؟ جان أبقيى  لهىم هللا و رسىوله   فىذهب ابىن برىار إلى  ةمال  سلم وو 

 . عمرحا ف  الماادال  و ذهب الصوفية بالهير  لهو جان لهم و أفعحا  متغير الواه الفقهاء "
صىحاب ل  تقليىدهم  فية ووجوفهم عل  أح ام الرر    واأجون و فاحظر رعاك هللا ال  فقه الصو 

ا سواس   ا هلل عل  ميثار د الة اة الررع  إح التطبيق العمل  الذى يتااوةون به الهمم العليا ف 
ليسى   ى  " . و  ما عحد م يحفذ وما عحىد اللىع بىاق قيحهم ف  جولة تعال  "يمحهم ل اهتيار و ذلك أ

  فقىد جىدم سىيدحا عمىر رفى  هللا عحىه  بىذن  سىهاء أبى  ب ىر رفى  هللا عحىهحفى تسهو ف  ال
و جب  رسون هللا صىل  هللا عليىة و سىلم مىا جىدم  ى   حصف ماله و جدم سيدحا عثمان ثلى ماله

 و جان  محهم عن طيب حفى  
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ل  و يح ى  رفى  سيدحا عمر و يا رسون هللا   هذا حصف مال    و أبقيى  الحصىف لى  و لعيىا
هللا عحة فيقون إحه حين ذهب بحصف ماله لرسون هللا صىل  هللا عليىه و سىلم جىان فى  حفسىه و 

 ئ بعدها أبدا .و ال أسبقك ف  ري ا ب ر   فلما جدم أبو ب ر    ماله جان لهباليوم أسبق أ
هذا السهاء المال  و الهلق    إحه لو جام أبو ب ر رف  هللا عحه من ن من ن ا  ف ين المسلمو

ن فى  تىار   الصىالة ايفىا . ال عم  السيف مىرة أهىرى   ال فى  مىاحع  الة ىاة فقىط و لكى مرجدس
عىن المح ىر  مرين بىالمعروا و الحىاهينحااة ماسة لتوعية من العلماء اآ الحق يقان ف اححا و 

ن جامىة حىدود الىديوالة المسلمين ف  مرارق ا رض و مغار هىا  طان ححا ف  حااة لسل ما ا  
ن تكىىون الد المسىىلمين   والراىىاء  بيىىر فىى  أسىىتعمرون فىى  بىىو العمىى  ب ح امىىة التىى  تر هىىا الم

 افىىىة لرىىى ن   و هاصىىىة بعىىىد اتحىىىاد العىىىرب و بالدحىىىا العةيىىىةة مصىىىر رائىىىدة لرىىىقيقاتها فىىى  هىىىذا ا
ار اديد و حصر مبين و اتاىاة اىاد ثمين و هو ما يبرر بفن ا  مسلمين ف  موااهة المعتديال
 عوحة .ذن هللا تعال  و صرا  المستقيم بال  الإ

يحقطعىون للعبىادة . فى  المسىااد  بالكسىال  الىذين بن آدهم رفى  هللا عحىه براهيمويحدد سيدى إ
واب الحىاى ة مس لتان   مس لة على  ابىعليهم المحسحون ليقون و المس ل ويحظرون ما ياود به

رىر  فمىن اىاءح  برىيئ جبلتىه   فهىذس أعبىد هللا  مس لة يقون الرا  الةم المسىاد وأصىوم و   و 
لىو هم و لىو أحببى  وما أصدق السادة الصىوفية فى  ج. هذا جد ألحف ف  المس لة س لتين   و الم

و و لى   ل  عليه السىتمع  إليىههللا لحظر  إليه   و لو حظر  إليه لعمي  عمن سواء   ولو أجب
ويىدك   وحاصىرك  و أحبك لكان سىمعك و بصىرك و جلبىك   و ل استمع  إليه لصمم  عن غيرس

و مؤيدك   تدعوس فيايبك   و تس له فيعطيك   فهو سبحاحه و تعال  العل  و أحباءس ا علىون 
 و تعال  معهم .  ن ا عل  سبحاحه

 المرتا  و   هللا عحه ف  الهامهوريه  الريخ عل  عق  رفو يقون سيدى 
 ا ىحهعمي  عيوح  عن سواس و إ

 ع ىىىىال تدم لغير االله ابدا    
 أذحىعن االغيار صم  فه  ف  

    االمور ال  السوى ال تسمع    
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 وجان رف  هللا عحة ف  الهامة الفورى و
 ع ىهواك لروح  هيرا ما أتوج

ح  عل  ا       ة  ىعتاب ال أتةعوا 
  اح  و اهتبر  راالهلمو  ةم
 عىأغير هللا ف  الهطب يحف أر فلم    

 وان رتعوا ف  المان رتعة ااه  
 ع ىىفف  ذ ر هالج  متا  و مرت    

 ر ىىو مهما سما حب  فاح  مقص
 و ليى سوى التقصير للقلب أواع     

 ا ىفعيف أتي  هللا أستمطر الرف
 ع ىفعد  وروح  ف  السموا  تلم    

 اىىىحاع  هللا وردحفكيف بحا ال 
 ع ىىىىىتتام و أرواححا ف  حبه    

و سحتعرض احراء هللا تعال  لمذاجا  السادة الصوفية وآدابهم فى  الة ىاة بعىد أن حبىين مىذاجهم 
 وآدابهم ف  الصالة .

ص السىهام ويقىين المىان   هىالوا   يقون بعض العارفين و للصالة أر ع فىرائض و ااىالن المقىام  
ور ىه   و عحد السادة الصوفية ان الصالة سمي  صىالة الحهىا صىلة بىين العبىد وتسليم االمر . 

 جىان تعىال  " لىن يحىان هللا ال للتق   ومواصلة من هللا تعال  لعبدس   وال تكون المواصلة المحان إ
لىذلك " وهم يرون أن التقوى ال تكون إال بالهرىو  و  قوى مح متال لحومها وال دمائها ولكن يحاله

المىراد مىن ن ن الىذين هىم فى  صىالتهم هارىعون " و ىذلك يىرون أجىد أفلىح المىؤمحي   "جان تعال
ف  هذا المعح  مراد محها االحتهاء عن الفحراء والمح ر   و اساد ب  الالصالة ليس  حر ا  ا 

 و الهاما وارتااال   طيب هللا ثراس يقون سيدى الريخ عل  عق 
 ذا لم تحه  صاحبهاان الصالة إ

 ن يقف  بها الطلب الة وأليس  ص    
 لكحها لم تكن من حيى اوهرها 

 ب ىذا ما القلب يححاالة إمعح  الص    
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مسىعود بىن إلى  محىةن سىيدحا عبىد هللا و يروى السادة الصوفية أن ر يع بىن هيىثم  ىان يهتلىف 
لىى  الر يىع بىىن هيىىثم جىان " وبرىىر المهبتىىين " أى رفى  هللا عحىىه   فكىان ابىىن مسىىعود إذا حظىر إ

    صىىل  هللا عليىىه و ائفين الصىىابرين الىىذاكرين المقيمىىين الصىىالة   أمىا وهللا لىىو رآك رسىىولالهى
 حبك .بك   وف  لفظ آهر   سلم لفرح

هللا بىن  عبىد ل  سىيدحاو يروى السادة الصوفية أن الر يع بن هيثم رف  هللا عحه  ان يهتلف إ
إال احىه أعمى  لرىدة غىض  ابىن مسىعود  عررين سحة ال تحسىب ااريىة  مسعود رف  هللا عحه

فىإذا رأتىه ذا طىرق البىاب تهىرل ااريىة ابىن مسىعود  أطراجه إل  ا رض بحظرس   و ىان إو  بصرس
يقىىون ويحىىك ذاك ابىىن مسىىعود يفىىحك و جالىى  لسىىيدهاو صىىاحبك ذان ا همىى  جىىد اىىاءك   فكىىان

 الر يع .
ط ف همح  فيها اال صالة جويقون السادة الصوفية أن الر يع بن هيثم  ان يقون و ما دهل  ف  

لهارىعين فى   ان من ا ان عامر بن عبد هللا رف  هللا عحهأو يقان ل  .  ما يقولون  ما أجوله
  بىين سئ  ذا  يىوم و هى  تحىدى حفسىك فى  الصىالة برىئ جىان و حعىم   بوجىوف صالتهم   وأحه

مىور ا حاىد مىن ألى  احىدى الىدارين . جيى  و فهى  تاىد رىيئا ممىيدى هللا عة واى  و محصىرف  إ
اىد رىيئا فى  الصىالة ممىا تاىدون و الدحيا ؟ فقان و  ن تهتلف ف  ا سىحة أحىب إلى  مىن أن أ

هىىرة   فىىاذا دهلىى  فىى  الصىىالة فقىىد مىىن السىىادة الصىىوفية الصىىالة مىىن اآ يقىىون بعىىض العىىارفين
 هرا  من الدحيا .

ة   وا فعىان ويقون السادة الصوفية  ذلك إن الصالة ه  موائد الموحدين وا جوان فيها  االطعم
ء رداالىىد ر مىىا عقىى  محهىىا   و لىىذلك  ىىان سىىيدى ابىىودرىىر ة   وال يتىىذوجها المصىىل  اال بقىى ا 

الصىالة   ليىده  فى   فى هجبى   الصحاب  رف  هللا عحه يقون و من فقه الرا  أن يبدأ بحااته
 الدحيوية . لصالة غير مرغون بغيرها من حوائجفارغ   أى وهو متفرغ ل الصالة و جلبه

أرواحهىم   تىدبيرا عميقىا تحتفىع بىة  يقىرأون القىرآن فى  الصىالة يتدبروحىهلسادة الصىوفية حىين او 
ال    فهىو  ىالم عةيىة مىىن ن القىرآن الكىريم  ىالم هللا تعىتغىذى بىة جلبىوهم   و هىم يقولىون و إتو 

يم من ح يم   وعل  من عل    ظاهرس سه  جريب   و باطحىه ح عةية   ولطيف من لطيف   و 
س  إحىىه مىىا سىىمعه ذا رىىهديقىىون السىىامع إذا سىىمعه جىىد فهمتىىه لتالىى  فحىىواس   فىىإ بحىىر عميىىق  
 . لدجيق معحاس
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 ن هللا تعىال  حىين مىدح رسىون هللاة بفف  الصىالة و رىرفها و يقولىون أالسادة الصوفي و يحوس
ال  " محمىد تعى هم بىالر و  و السىاود وذلىك فى  جولىهو صىف صل  هللا عليىة و سىلم و اصىحابه

رداء عل  الكفار رحمىاء بيىحهم تىراهم ر عىا سىادا يبتغىون ففىال مىن الذين معه  أ رسون هللا و
" وهىىو مىىا يىىدن علىى  أن الصىىالة أففىى   فىى  واىىوههم مىىن أثىىر السىىاود هللا ورفىىواحا سىىيماهم

 سلم هم أفف  العابدين ف  المسلمين .العبادا   ن أصحاب رسون هللا صل  هللا عليه و 
ولىه و إذا رأيى   عحىه جر المؤمحين عمر بن الهطاب رف  هللاو يروى السادة الصوفية  عن أمي

ذا رأيته مفيعا لصالته مىا سىواها أفىيع . وهىم فهىو ل الرا  حافظا لصالته   فظن به هيرا   وا 
ذا ابن آدم ماذا يعىة عليىك مىن ديحىك إ و يروون عن اإلمام الحسن البصرى رف  هللا عحه جوله

ب   امى  عىن يى أيروى السادة الصوفية حدل  أهون و يك صالتك ؟ ف ح  عل  هللا تعاهاح  عل
ن يومىىا الصىىلوا  فىى  اماعىىة ال يفوتىىه محهىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىة وسىىلم مىىن صىىل  ار عىىي

براءتان براءة مىن الحفىاق و بىراءة مىن الحىار . ويىرون  ىذلك الهبىر " مىن  تكبيرة االحرام  تب له
قيامىة ومىن تها  اح  لة حورا و رهاحا يوم الحافظ عل  الصلوا  الهمى ب كمان طهورها و مواجي

 . " هللا تعال  مع فرعون وهامان فيعها حررس
 اة فالسادة الصوفية آدبهم فيها   فمن آدابهم أن الصوف  يهرل ة اة ماله عحىد مىا ما عن الة أ

فرصة يهاا فواتهىا    ى ن ياىد    أون وجتها ى ويقدمها عن وجتها إن ااءتهى أى ف تاب عليه
ن ذلىىك عحىىدهم مىىن المسىىارعة الىى  الهيىىر ومىىن ب     فىى  سىىبي  هللا وابىىن السىىبي  الغريىى غاةيىىا

 المعاوحة ف  البر والتقوى . 
و يهراهىىا هالصىىة هلل تعىىال    ال  بىىة بهىىا حفسىىه   مسىىرورا بهىىا جلبىىهيوالصىىوف  يهىىرل ة اتىىه ط

  اعطائهىا و فىوال يراى ن يطلىع عليهىا غيىر هللا  تصحع وال يحىب أ سمعة وال يبغ  بها رياء وال
ذا أعط  الصوف  صدجة للفق تعال  وال يهاا ف  محعها سواس ير فاحىه ال يحىتقص الفقيىر وال   وا 

 .هيةدري
تعىال  " يىا أيهىا الىذين آمحىوا ال تبطلىوا  عطىاء الصىدجا  سىرا   و يفسىرون جولىهوهم يففىلون ا

  وجىىان بعفىىهم و تظهرهىىا  نبىىالمن واالذى " فيقولىىون و المىىن أن تىىذ رها   وا ذى أ صىىدجاتكم
بىىالفقر . وهىىم يسىىتدلون فىى  تففىىي   بالعطىىاء   و ا ذى أن تعيىىرسن تسىىتهدم الفقيىىر المىىن هىىو أ

حىىدهم و الرىىريف و سىىبعة يظلهىىم هللا فىى  ظلىىه يىىوم ال ظىى  اال ظلىىه ... وأ صىدجة السىىر بالحىىديى
 را  تصدق بصدجة 
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هفى  عىن اء    حىه إذا أالهفىماال تعلم رماله   وهذا الوصف مااوةة الحىد فى  ايميحه ف عط  
 يرس . يظهر الصدجة لغحفسه   فكيف 

ن ذلىك يقولىون و ال بى ى مىن أن تظهىر صىدجتك   إن حويى  ابىراة السىحة وجصىد  أولكحهم مع 
فى  جولىه ليىه م المسى ين   وجىد حىدب هللا تعىال  إيقتدى بك غيرك   وذلك من الحىض على  طعىا

فالسىىىر هىىىو صىىىدجة التطىىىو  والعالحيىىىة الصىىىدجة حىىىاكم سىىىرا وعالحيىىىة " الكىىىريم " وأحفقىىىوا ممىىىا رةج
 هف  حفسه ف هفها له . المفروفة   فمن أظهر حفسه ف ظهر إليه صدجتك ومن أ

به حفسىه بى  يىؤثر ر ىه  والصوف  يهرل صدجته من أفف  ما يحبه من ماله وأاودس وال بست ثر
" وال تيممىوا الهبيىى  حه تعال  يقون " احفقوا من طيبا  ما  سبتم " ثم ةاد سىبحاحه فقىانبه     

فتاعلوس هلل تعال    ولو  ن تغمفوا فيه " أى ال تقصدوا الردىءتم بآهذيه إال أمحه تحفقون ولس
وحيىاء وهللا  ال عل   راهيةه عل  الغير لم يقبله من المعط  إحد م ذلك الهبيى أداء لحقجدم  

عحه و طو   لعبد أحفق من  ن عن احى رف  هللاتعال  طيب ال يقب  إال طيبا .. وف  حديى ابا
 ماله اكتسبه من غير معصية . 

لىىك مسىى ين عحىىد مىىا تعطيىىه  ذا دعىىاللمتصىىدجين حىىين يقولىىون للمتصىىدق و إومىىا أرق تىىوايهم 
لدعائىىه ويهلىىص لىىك ثىىواب  ليىىك حتىى  ي ىىون دعىىاؤك اىىةاءالصىىدجة   فىى د  لىىه بمثىى  مادعىىا بىىه إ

ن السىىيدة عائرىىة ذلىىك فيقولىىون أ دجتك   ويؤيىىدون ال  ىىان دعىىاء الفقيىىر اىىةاء لصىىصىىدجتك   وا  
التا لتابعهما و احفظ مىا فقير  ج   احتا إذا أرسلتا صدجة إل  أم سلمه رف  هللا عحهما والسيدة 

يفعى  يدعو به   ثم يردان عليه مث  دعائىه ويقىوالن و حتى  تهلىص لحىا صىدجتحا   و ىذلك  ىان 
 ا . أمير المؤمحين عمر بن الهطاب وابحه عبد هللا رف  هللا عحهم

هىى  مىىن أجاتهم الفقىىراء الصىىالحين الصىىادجين هىىم يىىؤثرون بصىىدحومىىن هصىىان السىىادة الصىىوفية أ
ن   أغحيىاء مىن التعفىف " ويقولىون و اجان تعال  فيهم " يحسبهم الااهىالتصوا المتقين ممن 

هىىرة سىىبي  هللا " أى حسىىبوا فىى  طريىىق اآتعىىال  وصىىفهم فقىىان " للفقىىراء الىىذين أحصىىروا فىى   هللا
ون فىىر ا فىى  االرض يحسىىبهم الااهىى  معيرىىة   وجىىان تعىىال  بعىىد ذلىىك " وال يسىىتطيعلفىىيق ال

غحياء من التعفىف تعىرفهم بسىيماهم ال يسى لون الحىاى الحافىا " أى احهىم عىااةون عىن  سىب أ
 العيه وفقراء 
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اححىة للطىائر   وااللحىاا هىو االلحىاح ويىروى السىادة اححة  ن المان للغح   ا مقصوصوا ا 
أرسى  الى  بعىض الفقىراء معروفىا   وجىان  صىل  هللا عليىه وسىلم موالحىا رسىون هللا ن االصوفية 

ليه المعروا جان و الحمد هلل الذى ال يحس  مىن ذ ىرس   وله و احفظ ما يقون   فلما أوص  إلرس
حك لم تحس  فالن " يعح  حفسىه " ف اعى  فىالن ال يحسىاك يفيع من ر رس   ثم جان و اللهم إ وال

 حه يقون ذلك . ان و جد علم  أعليه وسلم بذلك فسر وجن هللا صل    ف هبر رسو
ح  ف  هذس المحاسبة أذ ر ما وجع بيح  و ين واحد من هىؤالء الفقىراء المتعففىين فى  المسىاد وا  
عل  را  حظيف الملبى   وايه الرى      التصدقل  لحرام بم ة الم رمة   فقد واهح  إليه إا

  يىىىدى إليىىىه ة صىىىغيرة مىىىن السىىىااد العامىىى    فمىىىددوجىىىور الرهصىىىية   يالىىىى علىىى  مصىىىال
  ف هذها حها هدية يدى   فقان و صدجة ؟ فقل  و ال إ ل بالمعروا   فس لح  جب  أن يمد يدس إ

صىدجة . حه سيد رريف من السالله الحبوية الطاهرة الذين تحىرم علىيهم ال  وعلم  من سؤاله أ
العابىدين فى  الروفىة صىدجاتهم لىبعض عطىاء و ذلك  ح  أحض أحباب  من أه  الهيىر على  أ

الرريفة بالمساد الحبوى المبارك   فكاحوا يترددون حيحما يرون هوالء الفقراء ف  ةيهم الحظيىف 
ولكح   ح  أبدأ بالعطاء فيقبلوحه مح    فيطمئحوا أصحاب  بعد ذلك ويعطوحهم بعدى ف  عاىب 

حىك بىدأ  مىا ك اىرىء   ولىوال أمتهم وتعففهم وجحاعتهم ويقون ل  أصحاب  إحمن وسامتهم وس
 ن هؤالء من الفقراء ف جون ألم يق  سبحاحه " يحسبهم الااه  اغحياء من التعفف " .. أظححا 

ويروى السادة الصوفية عن إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه جوله و  ن أص  أهىا مىن 
لى  رين درهمىا أحىب إاهواح  بدرهم أحب إلى  مىن أن أتصىدق بعرىرين درهمىا " و ن اصىله بعرى

ن هللا تعىال  ائة درهم   و ن أص  بمائة درهم أحىب إلى  مىن أعتىق رجبىة     من ان اتصدق بم
و وهىو  ىرم  جىارب دون العبيىد . أجىونجارب   فكان ففى  الصىدجة على  ا ا   لفم االصدجاء إ

عىىال  " لىىيى رىىير الىى  جولىه تجىارب يهللا واهىه فىى  جولىه و أن هللا تعىىال  فىىم االصىدجاء الىى  ا 
 ن تى كلوا مىنحرل وال عل  المريض حىرل وال على  أحفسى م أعرل  عم  حرل وال عل  اعل  ا 

بيوتكم أو بيو  آبائ م أو بيو  أمهاتكم أو بيو  إهواح م أو بيىو  أهىواتكم أو بيىو  أعمىام م 
 ى هوالكم او بيو  هاالتكم أو ما ملكتم مفاتحة أو صديقكم ليأو بيو  عماتكم أو بيو  أ
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اتا " وحىىرى مىىن هىىذس اآيىىة الكريمىىة أن هللا تعىىال  ألحىىق ن تىى كلوا اميعىىا أو رىىتعلىىي م احىىاح أ
سىبحاحه ومىن  هللا سىالم والمحبىة فى ين وهو ما يىدن على  م احىة اهىوة اإلجر الصديق با ه  ا 

عليه  بين السبعة الذين يظلهم هللا ف  ظله يوم القيامة راالن تحابا ف  هللا ااتمعا عليه وتفرجا
   وتلك ه  الصداجة الحقه . 

الا فىى  ا  فىى  الة ىىاة المفروفىىة ويعطىىون ا حهىىم يعطىىون المئىىالسىىادة الصىىوفية أ ومىىن آداب
م يسىتحدون فى  صدجا  الحافلة   وهم يعطون الفقير ما يهراه عن الفقر والحااىة والمفىرس وهى

 بءاعون ف  العطاء عى" هير الصدجه ما أبق  غح  وهم ير صل  هللا عليه وسلم ل  جوله ذلك إ
يعطى  المتىةول  صىل  هللا عليىه وسىلم الحفقة الملق  على  عىاتق الفقيىر   وجىد  ىان رسىون هللا 

 عةب   و ان يعط  الرا  عل  جدر من يعولهم ف  بيته . فعف ما يعط  لأل
فيه ويفف  السادة الصوفية العطاء للفقراء من الصوفية   ويبررون تففىيلهم بى ن فقىراء الصىو 

عىال  ترىىت  بىالهم   ويقىىون فى  ذلىىك أحىىد ذا ارىتغلوا بغيىىر هللا تهللا سىىبحاحه وتعىال    فىىإهمهىم 
لفىا مىن غيىرهم ممىن أحىب إلى  مىن أعطى  أهللا تعىال   إلى  مة واحدرد ه  ا ئمة العارفين و  ن أ

 عحه فقان و هذا  الم ول  من أولياء مام الاحيد رف  هللاالدحيا . وجد حقلوا  المه هذا لإلهمهم 
 فاا رف  هللا عحه يقون و ما سمع  محذ ةمن  الما أحسن من هذا . هللا تعال    وأ

عيالىه ة الحعمان رف  هللا عحه ي هذ مىن أر ىاح تاارتىه مىا ي فيىه هىو و بو ححيفوجد  ان اإلمام أ
جو  سحة ويحفق ما ةاد عل  ذلك بالغىا مىا بلى  وال يقىف عحىد حىد الة ىاة المفروفىة   وجىد  ىان 

ي هىىذ مىىن فيئىىة مىىا ي فيىىه هىىو وعيالىىه سىىحة ويتصىىدق  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم هللا  موالحىىا رسىىون
عاىب فقىد  ىان صىل  هللا عليىه وسىلم بقاس لعياله وال ت  ب   ان احياحا يعود فيحفق مما أبالباج  

هىذ عحىىه مىىا ي ىون فى  رمفىان . وياسىعادة مىن أاىود د بىالهير مىن الىر ح المرسىلة و ىان أاىو أ
 بدين . سالمه عليه أبد اآه صلوا  هللا و وت س  ب

بالعطاء فيقىون  مىا رواس ل  المس ين الذى هو أول  إ صل  هللا عليه وسلم ويرردحا رسون هللا 
والتمرة    الحاى فتردس اللقمة واللقمتان الريهان " ليى المس ين بهذا الطواا الذى يطوا عل

ال ياىد غحى  يغحيىه وال يفطىن لىه والتمرتان   جالوا و فمن المس ين يىا رسىون هللا ؟ جىان و الىذى 
 فيتصدق عليه وال يس ن الحاى ريئا " . 
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حهم يقولون أحه المراد من الصىيام مااحبىة ا ثىام الصوفية ف  الصيام فاأما عن مذاجا  السادة 
ن هللا تعىال  فىرض الصىيام صيام الاو  والعطه    مىا يقولىون أحوب " وليى المراد بال" أى الذ

 ولتقوية المؤمن عل  مهالفة هواها وغرائةها الفارة .  لكسر رهوا  الحفوى
ن وصىىوم الهصىىوص عحىىد السىىادة الصىىوفية يقىىوم علىى  حفىىظ الاىىوارح السىى  و غىىض البصىىر عىى

ه  الباط  وحفىظ اللسىان عمىا ل  محرم   أو القعود مع أالحرام   وصون السمع عن االصغاء ا
همىىة علىى  هللا عىىاة القلىىب بع ىىوا اللىىه   ومرا ملىىة   ممىىا لىىو  تىىب عحىىه  ىىان عليىىه الال يعحىى  ا

الفاحرة   وحبى الرا  عن السع  إل  مالم تىؤمر  سبحاحه   و ف اليد عن المحرم من  سب
ك  وأفطر بمهالفة االمر مث  به أويحدب إليه من أعمان البر . وهم يقولون أن من صام عن ا  

 من سمع مسح    عفو ف  صالته فصالته مردودة عليه لاهله . 
كثار من ذ ر هللا تعال    وتقلي  ذ ر الهلىق بالسىان وتىرك الماادلىة ابهم ف  الصيام ا  ومن آد

 والمهاصمة . 
ن ه صىىل  هللا عليىىه وسىىلم و همىىى يفطىىروهىم يىىرون حىىديثا عىىن اىىابر رفىى  هللا عحىىه يقىون فيىى

لهبر حهم يروون اين الكاذبة   والحظرة برهوة  ما أالصائم و الكذب   والغيبة   والحميمة   واليم
سىىتغفار . و ىىذلك يستررىدون بالحىىديى الحبىىوى صىومه باإل  مىن اغتىىاب هىرق صىىومه   فليرفىىع 

 ن يد  طعامه وررابه " . ةور والعم  به فليى هلل حااة ف  أالرريف " من لم يترك جون ال
ليه سبيال   وجد فسر  تعال  فرض الحج عل  من استطا  إن هللاحهم يقولون أوأما عن الحج فا

ذا ة بالةاد والراحلة   ولىذلك يىرون أن المىؤمن إسون هللا صل  هللا عليه وسلم االستطاعموالحا ر 
ان ما  رس بعد واود الةاد والراحلة  ان م روها   فوالراحلة لةمه فرض الحج   فان اه واد الةاد

لى  يىوم م حىه أم ان بعد واىودس  ىان عاصىيا هلل تعىال  مىن حىين اولم يحج أوما  عل  عدم ا 
حىةن سىالم بىالحج لمىا أن هللا تعىال  أكمى  اإلك أ  ولىم ي ىن  امى  االسىالم وحاىتهم فى  ذلىموته 
وأتممى  علىي م حعمتى  ورفىي  لكىم كملى  لكىم ديىح م تعال  فى  الحىج يىوم عرفىه " اليىوم أجوله 
عليىه وسىلم سالم ديحا " و ان ذلك ف  حاة الودا  الىذى حاهىا موالحىا رسىون هللا صىل  هللا الإل

 عاررة من الهارة . ف  السحة ال
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ر المىىؤمحين عمىىر رفىى  هللا عحىىه أحىىه جىىان و لقىىد هممىى  أن اكتىىب إلىى  وهىىم يىىروون عىىن أميىى
ليه سىبيال   ويىروون عىن ابىن عبىاى لاةية عل  من لم يحج ممن يستطيع إمصار بفرب اا 

الراعة إلى  الىدحيا و ىان يسىتحد فى  رف  هللا عحهما جوله و من ما  ولم يةك ولم يحج   س له 
لى  جولىه أعم  صالحا فيما تر   " جان أى أحىج وا   ل  جوله تعال  " جان رب أراعون لعل ذلك إ

موالكم وال أوالد م عن ذ ر هللا ومن يفع  ذلىك ف ولئىك هىم أتعال  و يا أيها الذين آمحوا ال تله م 
لى  ن . وأحفقوا ممىا رةجحىاهم مىن جبى  أن يى ت  أحىد م المىو  فيقىون رب لىوال أهرتحى  إالهاسرو

و ىان رفى  هللا عحىه حىج   جىان فى  تفسىيرها أة ى  وأ كن من الصىالحين "إا  جريب ف صدق وأ
 ه  التوحيد . يقون و هذس اآية أرد ري ء عل  أ

وهىم يرغبىون فى  الحىج  بعىض العلمىاءن القوة على  المرى  مىن االسىتطاعة عحىد وهم يقولون أ
ة يهطوهىا سىبعمائة   وللراكىب ب ى  ن للحىال المارى  على  القىدم ب ى  هطىو مريا عل  ا جدام   

 هطوة تهطوها دابته سبعون حسحة . 
رىيا حىه حىج ماهللا الحسين بن عل  رف  هللا عحهما أ ب  عبدأجون وجد جرأ  ف  تاريخ إمامحا أ

بلىه تقىادى بىين يديىه   و ىان يتاحىب الطريىق العىام حتى  ال عل  جدميىه همسىا وعرىرين مىرة وا  
 رق المه عليهم . يقلدس ف  المه بعض الفعفاء في

ن سيدحا عبد هللا بن عباى رف  هللا عحه أوص  بحيه عحد موته فقان ويروى السادة الصوفية أ
و يابح  حاوا مراء   فان للحال المار  ب   جدم يهطوها سبعمائة حسىحة مىن حسىحا  الحىرم 

 جي  و وما حسحا  الحرم ؟ جان و الحسحة بمائة ألف . 
صىل  هللا عليىه لحىج بالحىديى الحبىوى الرىريف الىذى يقىون فيىه ويحض السادة الصوفية عل  ا

ن " الحاال والعمار وفد هللا تعال  وسلم  ن اسىتغفروس غفىر لهىم   وا  وةوارس إن س لوس أعطاهم وا 
 ن رفعوا رفعوا " . دعوس استايب لهم   وا  

كعبىة . ال ويفسر السادة الصوفية جوله تعال  " ليرهدوا محافع لهم " فيقولون و يغفىر لهىم ورب
ئمتهم هو سيدى على  بىن الموفىق فيقىون إحىه رفى  هللا أ مام منويروى السادة الصوفية عن إ

صىل  هللا فىرأى موالحىا رسىون هللا  صىل  هللا عليىه وسىلم عحه حج حااا عن موالحىا رسىون هللا 
ف  المحام يقون له و حاا  عح  يا أبن الموفق جل  حعم   ولبي  عحى  ؟ جلى  و  عليه وسلم 

 لك عحدى  عم   جان فهذس يدح
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 ف   رب الحساب  الاحة والهالئق هلكلقيامة   أهذ بيدك ف  الموجف ف دبها يوم ا أكافئك
اىة فى  ححىه حىج سىتين ب سىيدى عبىد هللا بىن عمىر رفى  عحىه أما جرأته ف  محاج طريفومن 

لعى  لهىا و حياته وأعتمر ألف عمىرة   و ىان اذا أسىرع  بىه حاجتىه فى  الطريىق لمىا ةماهىا وجىان 
لعلىىك تسىىعدين وه ىىذا بلغىى  محبىىة السىىادة هفىىا يقىىع هىىف   أى ال تسىىرع  الهطىى  وفىىيقيها 

الصوفية لموالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم و ل  رغفهم بتتبىع هطىاس والسىير على  محوالىه 
 والتبرك بآثارس .. 

احىدى جصىائدس  ويذ رح  ذلك بقون سيدى ابن دجيق العيد ريخ العلماء ف  ةماحه حىين جىان فى 
 رف  هللا عحه و 

 جف بالمحاةن والمحاه  من لدن 
 م القرى حم  أ إل   جباء  وادى     

 وتوخ آثار الحب  ففع بها 
 الثرى   عفر ف   هديك   متررفا     

 ذا رأي  محاةن الوح  الت  وا  
 أحورا   حورا  فا  اآ عل   حرر      
 حك ما رأي  ربيههم فاعلم بإ
 ف  ماف  الةمان وال يرى مذ  ح      

 ما يذ رح  ببعض ما حقلحاس عن سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامىه الفىورى فيمىا جىان 
 رف  هللا عحه و 

 رض د  ةماحا مف  وعد ب    
 رغفتح  بحورها المتالل      

 اد ىىىىبين بيداء روع  ووه
 ان ىجبوذئاب تهتان ف  إ    

  ى ىوحاوم مث  الحباب عل  الك
 ل  تسام  أو  الحل  والأل     

 رض ىذس ا  جي  ماذا تريد من ه
 أتبغ  البقاء ف  اميع مان     
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   ىجل  وهللا غير أحمد مال
 ان ىمن آم رب العباد  بعد     

   ىياحيب  رفاك دحيا وديح
   صحال   تباعك ب    فيهما     

 ر ىىحفحتح  مح مو حفحة الهي
   ىآصال مح مو  وجد طاب      

   ىىيااميال ما مثله من امي
 الامان  فف    ان للبدر محك     

 حب لحفس  أ مدح هير الورى 
   ىمن أحيس  وصاحب  وعيال    

 ا ىب  ومح  ومن اميع البراي
   ىىالحياة أةا  رحال لحماة     

  طاعتىك الصىادجين الىذين جلى  فىيهم " ومىن يطىع هللا والرسىون ف ولئىك مىع اللهم ااعلحا من أه
الذين أحعم هللا عليهم من الحبين والصدجين والرهداء والصىالحين وحسىن أولئىك رفيقىا " . آمىين 

 .. 
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 أهالق السادة الصوفية
 سون صل  هللا عليه وسلمر والت س  بال

  
ه الدهون ف   ى  هلىق سىح  والهىرول مىن  ى  حلىق دحى  حعرا السادة الصوفية التصوا ب   

 فقد ةاد عليك ف  التصوا . وجالوا و فمن ةاد عليك ف  الهلق 
ح  لهم عليه وسلم " فبما رحمه من هللا ل ذا تدبرحا ف  جوله تعال  لموالحا رسون هللا صل  هللاا  و 

ولو  ح  فظ غليظ القلب الحففوا من حولك " وف  جوله تعال  " لقد اىائ م رسىون مىن أحفسى م 
حىك لعلى  هلىق له تعال  " وا  رءوا رحيم " وف  جو  عةية عليه ما عحتم حريص علي م بالمؤمحين
تؤمحىوا بهىذا الحىديى اسىفا " ن لىم ك على  آثىاراهم إعظيم " وف  جوله تعال  " فلعلىك بىاه  حفسى

ل  هللا عليىه وسىلم ن موالحىا رسىون هللا صى  هىذس اآيىا  وأمثالهىا حىرى اليىا أذا تىدبرحا فىأجون إ
 هالق مع المؤمحين ومع غير المؤمحين . تحل  ب كرم ا 

هو االسوة الحسحة لمن  ان براوا هللا واليوم اآهر وذ ر هللا  صل  هللا عليه وسلم ن ولما  ا  
هلىق سىح  والهىرول   ثيرا فقد أصاب السادة الصوفية ف  تعريف التصوا ب حه الدهون ف   ى 

ن المىؤمن بصىفة عامىة والصىوف  مىن المىؤمحين بصىفة هاصىة يحىب أن من    هلق دحى      
 ما فع  سادتحا الصحابة الكىرام  صل  هللا عليه وسلم والحا رسون هللا عن مي هذ ديحه ومسلكه 

 صل  حصار   وجد بررهم هللا تعال  برحمة محه ورفوان بصدق متابعتهم له ن المهاارين وا  م
واهادهم الااد بالحفى والمان ف  سىبي  هللا تعىال    فقىان تعىال  فى  رى حهم "  هللا عليه وسلم 

وااهىدوا فى  سىبي  هللا بى موالهم وأحفسىهم أعظىم دراىة عحىد هللا أولئىك هىم  الذين آمحوا وهااروا
رحمة محه ورفوان واحا  لهم فيها حعيم مقيم . هالىدين فيهىا أبىدا الفائةون  " ويبررهم ر هم ب

ار عظيم "  ما جان سبحاحه " والذين آمحوا وهااروا وااهدوا ف  سبي  هللا والذين إن هللا عحدس أ
ن رةق  ىىريم " ويىىرى السىىادة الصىىوفية أولئىىك هىىم المؤمحىىون حقىىا لهىىم مغفىىرة و آووا وحصىىروا أ

أن ي ىىون فىى  اميىىع مىىا صىىح حقلىىه مىىن  التآسىى  بموالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم ياىىب
ال مىىىا جىىىام الىىىدلي  علىىى  وحواهيىىىه وحدبىىىه وترغيبىىىه وترهيبىىىه إ امىىىرسأهالجىىىه وأفعالىىىه وأحوالىىىه   وأو 

ن فىى  جولىىه الكىىريم " وامىىرأة مؤمحىىة إ ه بىىه سىبحاحه وتعىىال هصوصىيته  ىىةوال الهبىىة الىىذى هصىى
 ن يستح حها هالصة لك من دون المؤمحين " . إن اراد الحب  أ وهب  حفسها للحب 



 31 

رسىون هللا صىل   همىا عظمى ن حعظىمصوفية و ياب عليحا ححن المىؤمحين أولهذا يقون السادة ال
ح ثىر مىا  ثىر وح ىرس مىا  ىرس   وحهتىار مىا   وحقل  ما جل    و  س  وحصغر ما صغر هللا عليه وسلم 

أهتىىارس   وحتىىرك مىىا تىىرك   وحصىىبر علىى  مىىا صىىبر   وحعىىادى مىىن عىىادى   وحىىوال  مىىن والىى    
 وحفف  ما فف    وحرغب فيما رغب   وححذر ما حذر . 

ن  حىتم تحبىون هللا فى تبعوح  يحبىب م هللا ويغفىر لكىم ذحىوب م ويؤيدهم ف  ذلك جوله تعال  " ج  إ
غفور رحيم " وجد دلحا هللا تعال  بهذا القون الكىريم أن متابعىة موالحىا رسىون هللا صىل  هللا وهللا 

هللا  حبىة ر ىه وحرصىه على  طاعتىه   وي افئىهعليه وسلم ه  الدلي  على  صىدق المىؤمن فى  م
قين .  ما يؤيدهم جولىه تعىال  تعبادس الملرحمة اللتين ي افئ بهما سبحاحه عل  ذلك بالمغفرة وا

عىال  " فليحىذر وا " وجولىه تعىال  " مىن يطىع الرسىون فقىد أطىا  هللا " وجولىه تن تطيعوس تهتد" وا
ذين ليم " وجوله تعال  " يىا أيهىا الىالذين يهالفون عن أمرس أن تصيبهم فتحة أو يصيبهم عذاب أ

أحىه ون بىين المىرء وجلبىه و  م واعلمىوا أن هللا يحىوا هلل وللرسون إذا دعاكم بما يحييآمحوا استايب
ل  الصدق إيدعون المريد ل  غير ذلك من اآيا  البيحا    والسادة الصوفية رون " إإليه تحر

ا   وال يطيب العم  فى  احىب هللا ال طيبف  العبادا  والمعامال  ويقولون إن هللا طيب ال يقب  إ
ااهىدا  مبال الح البواطن   وال تصلح البىواطن إصال باالصدق ف  الدين   وال يتم الصدق إال بإ

ء " ومعح  ا مارة أحها ا مارة بالسو الحفى البررية ف  هواها   وجد وصفها هللا سبحاحه ب حها " 
ن ي ون اهادها اادا وجويا ال هةن فيه وال مرة   و حها أمارة بصيغة المبالغة فياب أرديدة اإل

ل  الطاعة وبايعوا عفعف وال تهاون وال تسويف وهم  ذلك يلفتون المريدين الذين عاهدوا هللا 
ن هللا تعال  فرق بىين الصىادجين وغيىر الصىادجين فقىان سىبحاحه فى  مىدح ريوههم عليها إل  أ

راان صدجوا ما عاهدوا هللا عليه فمىحهم مىن جفى  ححبىه ومىحهم مىن الصادجين " من المؤمحين 
ال  تقولىون مىا ميحتظر وما بدلوا تبديال " وجان تعال  ف  غير الصادجين " يىا أيهىا الىذين آمحىوا لى

ن هللا تعىال  " .  مىا أحهىم يواهوححىا إلى  أ ن تقولىوا مىا ال تفعلىون تفعلون .  بر مقتا عحىد هللا أ
اع  المؤمحين دراا  عل  جدر يقيحهم فهىص سىبحاحه أوليىاءس بالففى    وعىم هلقىه بالعىدن   

 فقان عة وا  ف  الهصوص 
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مىا جىان فىيهم " ومىن ي تىه مؤمحىا جىد عمى  " لياةى الذين آمحوا وعملوا الصالحا  من ففىله "  
الصالحا  ف ولئك لهم الدراا  العل  " أما ف  ر ن العموم فقد جان تعال  " لياةى الىذين آمحىوا 

تعقيىبهم على  تلىك اآيىا  الكريمىة يقولىون و وتلىك مقامىىا   وعملىوا الصىالحا  بالقسىط " وفى  
عالهم ده  تحى  ففىله تعىال  وأدحىاهم المقر ين   فقد دهلوا تح  ح مين لم يهراوا محهما   أ

ن البعىد عحىه عىذاب   ا ان القرب من هللا تعىال  حعىيم وألم يهرل من عدله سبحاحه وهم يعلموحح
والقرب والبعد ليى معحاس جرب مسافة أو بعد مسافة    حه ليى بىين العبىد ور ىه مسىافة   بى  

ذلىك . ويسىتدلون على  عىذاب  عىذاب وحعىوذ بىاهلل مىنوبعىد الحاىاب  هو جرب م احة ال م ان  
 مىا فى حاو ون ثىم احهىم لصىالوا الاحىيم " أالمبعدين بقوله تعال  "  ال احهم عن ر هم يومئذ لم

ن  ان من المقر ين فروح وريحان واحة حعيم " أى فىروح بقىرب المقر ين فقد جان تعال  " ف ما إ
والمحيىىا بالحفىور مىىن  ريحىان مىىن حبيىب   واحىىة حعىيم يقىىرب مىحعم   وجىىد جىان المىىروح بىالقرب

 السادة الوصفية و 
 ذا  ح  حافرا فروح  وريحاح  إ 

  ىن غب  فالدحيا عل  محابوا      
 ر ىىذا لم أحافى ف  هواك ولم أغإ

 عليك ففيمن لي  رعرى أحافى     
 ويقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه رف  هللا عحه و 

 ه ىىىى رريك لاح  أحب الها ال
 اك روح  وريحاح  وتبتيل  ذو     

   ىىىحاديه ويسمعحليل  حهارى أ
 ذ يحادى فك  السمع يةهو ل  وا      

  حببىى  هللا أجبلىى  عليىىه ولىىو أجبلىىالصىىوفية فيقولىىون فىى  محطىىق سىىليم و إذا أويحصىىححا السىىادة 
ولىو أحبىك لكىان  ليه لصىمم  عىن غيىرسإ سواس   واستمع  إليه   ولو استمع عليه وتر   ما 

 سمعك وبصرك   وجلبك ويدك   وحاصرك ومؤيدك   تدعوس فيايبك وتس له فيعطيك فهو سبحاحه
 عل  معهم . وتعال  العل  وأحباؤس االعلون  ن الأل

 ويقون سيدى وريه  عل  عق  ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه ف  ذلك و   
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 ه ىىىىأسع  لهالج  وأجصد واه
 ا ىر اله لن أتهلفوعن المسي    

 دى ىىىيا مالكا روح  وماححها اله
 احظر ال  ف ح  أكرم من عفا     

 ا  سان جي  من جل  امرؤ ف  ر ه 
   ىى فوهذ ف  احتساب  جد     

 ه ىىىىال والذى غمر العباد بففل
 ا ىىىاح  بغير هللا لن اتررف    

 وحقلحا ف  الهامه جوله رف  هللا عحه و 
 م ىىعن علم فلفتر     الهلق 

 وان   من  رب السما  أر ل  سوى     
 ه ىىىوائت فتر      العاملين 

 وال  ىىىمح ذاته   ذ رى   واعل     
  رس ىىىيا حفس  اح  ال امالئ غي

 ال  ىتع  الكريم حوض   ل إ جوم      
 له ىىىىىىليه بففهللا جر ح  إ

  انىىعت ى أ   الحب  ف   يرض لم     
 ه ىىىىىلمحبة جلبن الذى فهم اأ

 ال  ىىىىبين البرية عمن ف  القدر     
والسادة الصوفية ير ون القلوب عل  التقوى   وه   ما عرفها امامحا عل  ابىن ابى  طالىب  ىرم 

سىىتعداد ليىىوم فىى  التحةيىى  والرفىىا بالقليىى    واإلهللا واهىىه و الهىىوا مىىن الاليىى    والعمىى  بمىىا 
يمىان أن آمحىوا تعىال  " ر حىا إححىا سىمعحا محاديىا يحىادى لإلولون ف  معحى  جولىه هم يق. و الرحي  

ن ف  ذلك لىذ رى لمىن  ىان لىه جلىب أو م فآمحا " أى سمعحاس من جلو حا  حه تعال  يقون " إبر  
 ألق  السمع وهو رهيد " أى يرهد ر ه سبحاحه بقلبه . 

تعمى  القلىوب التى  فى   نلين " فاحها ال تعم  االبصىار ولكىحه تعال  جان ف  الكافرين الغاف ما أ
 الصدور " . 
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أرفىه آحيىة  ن هلل فى لىب  ىرم هللا واهىه و أبن أب  طاويروى السادة الصوفية عن إمامحا عل  
ليه أرجها وأصفاها وأصلبها   ثىم فسىر ذلىك فقىان و أصىلبها فى  الىدين   وه  القلوب   ف حبها إ

صرى رف  هللا عحىه مام الحسن البوأصفاها ف  اليقين   وأرجها عل  االهوان . أجون وصدق اال
فادحىا فى  علمحىا لو لم ترىغله الحىروب   مامحا عل   رم هللا واهه وحين جان مريرا إل  فف  إ

 هذا معاح   ثيرة   ذاك امروء أعط  علما لدحيا . 
ن أوتوا الكتىاب مىن جىبلكم ن جون هللا تعال  " ولقد وصيحا الذيوالسادة الصوفية يقولون بحق أ  

حهم يذ روححا بالحىديى ة  ما أن الكريم  لور عليه القرآوهو القطب الذى يدن اتقوا هللا " م أواياك
الرريف الذى ااء فيه و جي  يا رسون هللا و من هير الحاى ؟ جان و    مؤمن مهتوم القلىب   
 ثم فسرس صل  هللا عليه وسلم فقان وهو التق  الحق  الذى ال غه فيه وال بغ  وال غ  وال حسد

 . 
 ويعتة سيدى الريخ عل  عق  بتقوى هللا تعال  فيقون ف  الهامه الفورى طيب هللا ثراس .  

   حصادس يحعحا لوان غرسوا ةر  
 له العره بين الورى غرس  فتقوى إ    

 م ىن اعلوا الرمى اهتداء ليومهأو 
 ى ىىىىاعل  رفا ر   وآيته رم    

 محا اهادا متواصال ف  سبي  هللا فيقون الهاما و  ن التقوى تقتف ولكحه رف  هللا عحه يريحا أ
 ه فر ىىىىوما المحبة جوال جد حةه

  ساىىىد وهبحىىجة جلب ىىب  المحب    
 رق ىرتاق ف  حعل  أرق أمس  أ

 اس ىىىدى محيىىبالدمع ف  غرق جص    
 دا ىىىال أحثح  عن هواس لحظة أب

 واس ىىىلوا وجلب  بي  تقىىىو يف أس    
 واردس ىىىعبدا عن م ما رد ر ك
 اس ىىىىم من تراىىىىوه  يرد  ري    
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 عىعذا  ىان فى  ظىاهر القلىب  ىان العبىد مىرس مىع هللا ومىرة ماإليمان إ نويقون السادة الصوفية أ
هواته البرىرية قلب توله العبد ف  حب هللا وهار رىيمان ف  باطن الحفسه وهواس   فإذا ده  اإل

دى الرىيخ على  عقى  فيمىا حقلحىاس عحىه مىن الهامىه الفىورى وجت  هوى حفسه   ولذلك يقىون سىي
 حور هللا مرجدس و 
 جتل  هوى حفس  فعر  بال حفى  

 حىا   إل    فاحتهي  أحس   واافي      
 ا ىىىلعباد فطالمولم أبد أمرى ل

 ى ىحواإل   الان   تم  الذى ألق  عن    
 ان سرأحبىىىت وأدر   بالواد

 ىىىس       لب  بال  آيا  اليقين وعايح      
 وعر  ةماح  لس  أحف  بالورى 

 دى ىىو يف وجلب  هام ف  مرهد الق    
لىه  ن المؤمن ال يستطيع أن ير   جلبه بحفسىه تر يىة الهىواطر بى  البىدوالسادة الصوفية يرون أ

هذ ف  التر ية عن ريخ عارا باهلل   ويستدلون عل  ذلك بقون موالحا رسىون هللا صىل  من ا 
وجحين واسىىمعوا مىىحهم وهىىذوا عىىحهم  ن مىىن " تعلمىىوا اليقىىين " أى االسىىوا المىىعليىىه وسىىلم هللا 

جي  يا رسىون هللا و أى العمى  أففى  ؟  الرريف و ل  الحديىاالى ااحى   و ذلك يستحدون إ
أى    جيىى  و يىىا رسىىون هللا و جىىان ااتحىىاب المحىىارم وال يىىةان فىىوك " أى فمىىك " رطبىىا بىىذ ر هللا

ن حسىي  ذ ىرك   جيى  فى ى ا جىان و صىاحب إذ  ا صحاب هير ؟ صىحاب رىر ؟ ذ ىرك أعاحىك وا 
ذ ر  لم يعحك   جي  فى ى الحىاى أعلىم ؟ جىان و أرىدهم  نان و صاحب إن س   لم يذ رك   وا  ج

ا ذ ر هللا تعال    جالوا ف ى الحاى ؤ ذا ر حا بهيار حاالسهم   جان و الذين إهلل هرية   جي  ف هبر 
 ذا فسدوا . ا يا رسون هللا   جان و العلماء إن و اللهم اغفر   جالوا و اهبرحرر يا رسون هللا ؟ جا

حىىه جىىان و ال تالسىىوا عحىىد  ىى  عىىالم إال عىىالم وفىى  الحىىديى عىىن اىىابر بىىن عبىىد هللا رفىى  هللا ع 
يىىدعو م مىىن همىىى إلىى  همىىى   مىىن الرىىك إلىى  اليقىىين   ومىىن الريىىاء إلىى  االهىىالص   ومىىن 

 ل  الحصيحة . بر إل  التوافع   ومن العداوة إالرغبة إل  الةهد   ومن الك
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ن لسان بال جلب ؟ جىان و ب  القاسم الاحيد رف  هللا عحه و يا أبا القاسم و ي ووجد جي  لإلمام أ
ن جلىب بىال لسىان حعمىة   ولسىان لكو في ون جلب بال لسان ؟ جان و حعم   جد ي ون و  ثير   جان

 جلب جان و فذاك الة د بالعس  . بال جلب بالء   جي  و فماذا  ان لسان و 
 وما أصدق ما يقون الريخ عل  عق  ف  الهامه المرتا    رف  هللا عحه و 

 ذاق ىىرراب الحب بعرا بالم
 اج  ىىوما    السقاة له بس    

   ىىىدعاة الحب أكثر ما تالج
 الج  ىىوج  الصادجون فما ت    

 راس ىىىىوليى بعارق من ال ت
 اق ىىر والحفمن الرهوا  طه    

 اس ىىىىوليى أهو غرام من مح
 اق ىىىىلقاء الغيد و  ى ده    

 ال ىىىىاال يا ساج  العراق مه
 حقاج     ؤوسك من تعال  امال     

 ائ  ىىغرام  جد مةا  به را
 مذاج    وف ه فمن  عل  هوا     

 ل  ىىوروح  أدر   معح  التا
 واغتباج   اصطباح   فمحه أرى     

 ن ىىىالمحبة عن يقي ومن عرا
 راق ىىىىال  ف محان ان يمي      

هلىه  عحىه على  لىةوم علىم القلىوب وأهىذس عىن أرفى  هللامىام ويستدن سيدى اإلمام الرعراح  اإل
ب ن سيدحا موس  عليه السىالم مىع رىرفه وففىله الكبيىر طلبىه مىن الهفىر عليىه السىالم حىين 

وعلما   فقان سيدحا موس  عليه السالم حين  أعلمه هللا أحه أوت  الهفر من لدحه تعال  رحمة
التق  بالهفر عليه السالم " ه  أتبعك عل  أن تعلمن مما علم  ررىدا " ولهىذا يواىب سىيدى 
عبد الوهاب الرعراح    رف  هللا عحه   عل     مسلم أن ي هذ ديحه عن أولياء هللا الذين حور 

 هللا بصائرهم وآتاهم 
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 رراد . هم للدعوة واال تقواهم وهي 
ل  رف  هللا عحه و أوصىاح  حبيبى  " أى رىيه  " فقىان و ال تحقى  مام الراذويقون سيدى اإل  
ال مىىن حيىىى تىى من معصىىية هللا   وال تصىىحب إال حيىىى تراىىوا ثىىواب هللا   وال تالىىى إال دميك إجىى

 به يقيحا .  ادال من تةدعل  طاعة هللا   وال تصطف حفسك إ تستعين به
جتداء ف  التر ية الديحية بريخ عارا باهلل   ف  عل  عق  ف  فرورة اإل ن سيدى الريخويقو 

 الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه رف  هللا عحه و 
 رى ىليى  ما تن االمر وعحدى أ
 فال بد من سوق القلوب لمن يدرى     

 دى ىي ن للحفى ريخ له ه إذا لم
 ر ىىيؤديها بالروح ةاغ  عن السي    

 واس ىىىالهفم ح وال يعبر البحر
 سوى ماهر يدرى المالحة ف  البحر     

 ا ىىولوال اتصان الكهر اء ب صله
 رى ىعل  مواة التيار ما حورها يس    

لى  هللا تعىال  " علىم صىحيح   وذوق صىريح   وهمىة وجد جالوا احه ياب أن يتوافر ف  الداع  إ
ما  الدالة عليه و التوافع وحسىن ن من العالمرفية   وبصيرة حافذة   وجالوا أ عالية   وحالة

عرافىهم وا فتتان بالدحيا وعىدم المبىاالة ب جبىان الحىاىوالرفقة عل  هلق هللا   وعدم اإل الهلق  
عحه .  ما جالوا أحه ليى من لواةمه الكراما  وهوارق العادا    أو  رف الغيب   وأهىم  رامىة 

لكرامة ريئ يحقف  لوجته   وأهم  رامة ن اه  االستقامة   وهم يقولون أعحد السادة الصوفية 
 ه  أن تبدن هلقا مذموما فيك بهلق حسن . 

  رفى   افلة بين الدعاة إل  هللا تعىال ف يفية الم ويقون سيدى الريخ عل  عق  الهاما ف   
 هللا عحه و 

 م ىىىىىذا أرد  تواةن بيحهفإ 
 واصطف  ر ك  فةن الراان بحب     

   ىىىىى م ظاهر لكحه ال يةده
 دب الهف  ولكم ترى التقوى مع ا     
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 ه ىىن الذى درى اليقين بروحإ
 تف  ال تهتف  آثارس مهما اه      

مرآة جلبك حت  ذى يالو ن عطاء هللا الس حدرى رف  هللا عحه و وريهك هو البويقون سيدى ا
حفىرة وجىان لىك ال ةل بك ف  حورتال  فيه أحوار ر ك وال ةان محاذيا لك حت  ألقاك بين يديه و 

 ا أح  ور ك . و ه
ة ف  هللا وواب  طاعته ب عتبارس حائبا عىن توالريخ أداة هللا تعال  للمريد   ولذلك واب  محب  

  وجىىد هتمىى  الرسىىاال   رواحفىى  تة يىىة القلىىوب وا   صىىل  هللا عليىىه وسىىلم موالحىىا رسىىون هللا 
  والعلمىاء ورثىة ا حبيىاء   وسىلم  صىل  هللا عليىهسالة المحمدية   فال حب  بعىدس ر السماوية بال

هالجىه مىا أومىن  صىل  هللا عليىه وسىلم يرثىون مىن أحىوان موالحىا رسىون هللا الر احيون والعلماء 
عظم ميراى عرفىه العلمىاء   ولىذلك ورد فى  الحىديى الرىريف و راء هللا لهم من ففله   وهو أ

صل  هللا عليه ن محبة الرسون علماء أمت    حبياء بح  اسرائي    ومحبة المريد لريهه ه  م
ه  من محبة هللا تعىال    الحهىا محبىة جامى  فى   صل  هللا عليه وسلم ومحبة الرسون  وسلم 

 هللا تعال    وما جام ف  هللا بق  باهلل عة وا  . 
و ف  المحبة ف  هللا تعال  ررفا ان يقون سبحاحه وتعال  ف  رى حها " هىو الىذى أيىدك بحصىرس  

 ولكىن هللاأحفقى  مىا فى  ا رض اميعىا مىا ألفى  بىين جلىو هم لو وألف بين جلو هم  *وبالمؤمحين 
ن تحىب رىىيهك أكثىىر مىن والىىدك ؟ جىىان    حىىه عةيىة ح ىىيم " وجىىد جيى  لمريىىد و لمىىاذاألىف بيىىحهم إ

 والدى سبب حيات  الفاحية وريه  سبب حيات  الباجية . وف  هذا المعح  جي  و 
 دى ىىأجدم أستاذى عل  حق وال

 را ىن حالح  من والدى العة والروا      
 فهذا مر   الروح والروح اوهر 

 لك مر   الاسم والاسم  الصدا وذ    
العاىىاب ومىىن عظىىا  سىىيدى ابىىراهيم بىىن أدهىىم جولىىه رفىى  هللا عحىىه و ايىىاكم والكبىىر   ايىىاكم وا

  ومىن ل  من فوجكم   مىن ذن حفسىه رفعىه مىوالس با عمان   احظروا إل  من دوح م وال تحظروا إ
ومن تو   عليىه  ليه أرفاس  إطاعه احااس   ومن أجب  له عةس   ومن اتقاس وجاس   ومن أ هفع

ه عطاس   ومن أجرفه جفاس   ومن ر رس اةاس   فيحبغى  للعبىد أن يىةن حفسى فاس   ومن س له أ
   أن يحاسب   ويتةن ويتهي  جب
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 للعرض عل  هللا العل  الكبير . 
بىراهيم بىن أدهىم فقىان لىه رتىه فاىة  اةعىا رىديدا فحصىحه سىيدى إاوجد احترق لرا  مح  تا  

 رف  هللا عحه و 
 مرس وال ذا ما راء ف صبر  عبد هللا إن المان مان هللا   متعك به إذا ما راء   وأهذس محك إيا  

حه من تمام ر ر هللا عل  العاجبة الصبر له عل  البلية ومن جدم واد ومن ت هر فقد تاة    فإ
 حدم . 

بىىراهيم بىىن أدهىىم رفىى  هللا عحىىه و بلغحىى  أن الحسىىن البصىىرى رفىى  هللا عحىىه إ وجىىان سىىيدى  
رأىىالحب  صىىل  هللا عليىه وسىىلم فى  محامىىه فقىىان و يىا سىىيدى يىا رسىىون هللا عظحى    فقىىان و مىىن 

س رىىرا مىىن يومىىه فهىىو ملعىىون   ومىىن لىىم يتعاهىىد توى يومىىاس فهىىو مغبىىون   ومىىن  ىىان غىىداسىى
   حقصان ومن  ان ف  حقصان فالمو  هير له . الحقصان من حفسه فهو ف

ذا فرحىى  الثىىة أغطيىىة و الفىىرح والحىىةن والسىىرور   فىىإوجىىان رفىى  هللا عحىىه و علىى  القلىىب ث   
ود ف حى  سىاهط   والسىاهط ذا حةح  عل  المفقوم   وابالمواود ف ح  حريص   والحريص محر 

  ودليى  ذلىك جولىه تعىال  " ذا سىرر  بالمىدح ف حى  معاىب   والمعاىب يحىبط العمى  معذب   وا  
 لكيال ت سوا عل  ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم " . 

والسادة الوصفية يقابلون الباليا الت  تصيبهم بصبر امي    وهو الذى ال ر وى معه   وجىد   
لمس  ذلك محهم بحفس    فقد ما  لسيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحىه أكبىر أبحىاءس و ىان 

من عمرس   رحمة هللا   وجد صلي  عليه صالة الاحاةة مؤتما ب بيه   وبعد أن ف  الثامحة عرر 
هىم سلم الريخ من صىالة الاحىاةة بسىط يديىه ودعىا جىائال و اللهىم ال تؤهىذحا بمىا فى  جلو حىا   الل

لى  دار يخ سىورة يىى عحىد جبىرس   ثىم ذهبحىا إن دفحىاس جىرأ سىيدى الرىثبته عحد السؤان   وبعىد أ
عىه   و حىا ححتفى  بىذ رى لسىالم الحلىواح  طيىب هللا ثىراس   فتحاولحىا الطعىام مسيدى الريخ عبىد ا

مام الحسين رف  هللا عحه   ف حرد سيدى الريخ  عادته ولىم يحقطىع عىن الحفى    ثىم موالحا اإل
ل  صالة الفار   وأثحاء السهر أهذ سيدى الريخ على  يح ى  سهر  معه ف  الح  الحسيح  إ

مىىا رأيتىه مىن صىىبرس الاميى  علىى   جبى  مصىىابه الكبيىر   فقصصى  لحىا ح ايىا  مفىىح ة  عادتىه
 ى الريخ عبد السالم رف  هللا سيد
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وأبدي  له عاب  مما  ان من صبر سيدى الريخ عل  . فقان ل  سيدى الريخ عبىد السىالم و 
. فقلى  فى  حفسى  و هلل راىان . وجىد رأيى   ل   ذلك . ت تيحا المصائب فال حتةحىةحأن والريخ ع

دق مىا جىان   فقىد عدتىه فى  من سيدى الرىيخ عبىد السىالم الحلىواح  رفى  هللا عحىه صى بحفس 
ال بصىىعوبة   اء حتىى   ىىد  ال أسىىمع صىىوته الهافىى  إعيىىمرفىىه ا هيىىر فوادتىىه فىى  غايىىة اإل

ن لى  فى  ل  اوار سريرس صىامتا مت لمىا لرىيه  وهىو م ىان الىروح محى    فقىاوالس  إفت لم  
ر جوله ل  و تكلىم   ان راء هللا عحدما ت ت  المحاسبة   فكر   تلكمصو  هاف  و تكلم   فقل  س

ن رىاء هللا سى تكلم عحىد االجتفىاء يدى ؟ جان و تكلىم بى ى رىيئ   جلى  إتكلم يا سجل  و بماذا أ
عيائه   فقان وما أرو  ما جان و له الملىك والحمىد لم   بدأ هو يتكلم عل  الرغم من اولما لم أتك

لىك   والملىك يرىم  الهيىر والرىر   إرىارة محىه تعىال  إلى  أحىه لم  عطف سبحاحه الحمد على  ا
ححىن مىن مرىارب رىيوهحا ن يىر عل  السواء   فقل  فى  حفسى  أن يحمد ف  الهير والرياب أ

 العارفين ومقاماتهم . 
صىل  هللا  رحا هذس الواجعة بما حدى به أحى بن مالك رفى  هللا عحىه حىين جىان و هدمتىه تذو   

ين   فما جان ل  أا جط وال جان لريئ فعلته لم فعلته وال لريئ تر ته لىم عرر سح عليه وسلم 
تر ته   ب   ان يقون ل  و ما راء هللا  ان   ومالم يراء لم ي ن وجد ده  أحد المعىةيين على  

 ةيه ف  أبيه العباى رف  هللا عحهما   فقان رعرا و يدحا عبد هللا بن عباى يعس
 حما اصبر ح ن بك صابرين فإ 

 الرأى  صبر   صبر الرعية بعد    
 دس ىىهير من العباى اارك بع

 اى ىىىىىوهللا هير محك للعب    
 مامحا الرافع  رف  هللا عحه يعةى أحد أحبابه فقان و وجد  تب إ

 ة ىىح  معةيك ال أح  عل  ثقا 
 ن ىىىمن الهلود ولكن سحة الدي    

 ه ىىىفال المعةى بباق بعد ميت
 ن ىل  حيإن عاه إ وال المعةى و    

 مام  عحهما   فلم ير الحاى عل  اإلامحا الحسين بن عل  رف  هللاموجد ما  ابن إل 
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فى  ذلىك فقىان يعلمحىا بحىاء فسى لوس ذا فقدوا ا إباء اة  الذى يراس الحاى عادة عحد اآالحسين ال
راد مىىا ح ىىرس فيمىىا ذا أ  البيىى    حسىى ن هللا فيعطيحىىا   فىىإن  ىىان مىىرا   ححىىن أهىىوا   قىىدورمالرفىىا بال

 ل  للهواص من عباد الرحمن .   وهذس فلسفة ف  الصبر ال تت ت  إيحب رفيحا 
سىود فى  ا  ومع هذا الذى رآس الحاى من صبرس الامي    سمعوس مىرة يقىون وهىو يسىتلم الحاىر

محاااة ر ه تعال  و الهى    حعمتحى  فلىم تاىدح  رىاكرا   و لىوتح  فلىم تاىدح  صىابرا   فىال أحى  
ال صبر   اله    ما ي ون مىن الكىريم إ  الحعمة بترك الر ر   وال أح  أدم  الردة بترك السلب

 الكرم . 
مىىن بىىالء  ه فىى  الصىىبر فيقىىون و مىىاتوي رىىف أميىىر المىىؤمحين عمىىر رفىى  هللا عحىىه عىىن فلسىىف

يقىع فى   ال وأرى هلل عل  فيه أر ع حعم و الحعمة االول  أن الىبالء وجىع فى  دحيىاى ولىميصيبح  إ
ملته حه لم يقع أكبر مما وجع   والحعمة الثالثة أن هللا صبرح  عليه ف حتح    والحعمة الثاحية أدي

دهىىر لىى  ثىىواب الصىىبر عليىىه وجىىد علمحىىا هللا سىىبحاحه أن حصىىبر علىى    والحعمىىة الرابعىىة أن هللا ا
"  حهىىا مىىن سىىحة الحيىىاة الىىدحيا فقىىان تعىىال ولهىىا   و ىىين لحىىا أحهىىا مىىن جفىىائه وأالرىىدائد عحىىد حة 

حفىى والثمىرا  وبرىر الصىابرين " ري ء من الهوا والاىو  وحقىص مىن ا مىوان وا  ولحبلو م ب
حىىا إالىىذين  ليىىه رااعىىون . أولئىىك علىىيهم صىىلوا  مىىن ر هىىم إذا أصىىابتهم مصىىيبة جىىالوا إحىىا هلل وا 

 ورحمة وأولئك هم المهتدون " . 
العىىدالن والعىىالوة ويقصىىد  يىىة االهيىىرة يقىىون و حعىىمو ىىان سىىيدحا عمىىر رفىى  هللا عحىىه إذا جىىرأ اآ

 بالعدلين الصلوا  والرحمة ويقصد بالعالوة االهتداء ال  الصواب . 
والسادة الصوفية يعللون وجو  الباليىا فى  الىدحيا بى ن ذلىك مظهىر مىن مظىاهر حقصىاحها وتقلبهىا 

يىر هرة التى  هى  هه إليها السع  لأل  بر وحسليها ويحلها وفحائها   لئال ير ن المؤمن إف  احوا
 وأبق    ولذلك يقون سيدى الريخ عل  عق  ف  الهامه االرتال  رف  هللا عحه و 

 م ىطمئحوا ف  الحياة بر  جوم  ا
 رار ىىىفبذ رس تتحعم االب    

 ن تحصروا الرحمن يحصر م وما إ
 له أحصار  هاب  راان هم     
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 ارس ىوالقلب روض اليقين ثم
  ثمار  تطيب أعتةة  به  ذا فإ    

  اك مرتبة الغرور فكن عل  دحي
 رار ىىحذر وال تلعب بك االر    

 ه ىحأحا جب  موتك أ واحذر تق 
 ار ىى ف ف  عرفحا   جالها من     

 ة ىىى م فاحك لكحه ف  محح
 ار ىىىىى م هائف لكحه مهت    

 الحاى ال يدرون هاتمة المطاا 
 ار ىىىىايث له فرب ذى رعى    

 السادة الصوفية العارفين فقان ف   الم  ثير عفا هللا عحه و  وأحرد أرتااال  ذلك ف  وصف
 م ىىىهم الاواهر طبعا ال يغيره

 درر ىمر الةمان وهم من أهله ال    
 م ىىلم يهلفوا وعدهم وهللا أسعده

 روا ىب  ال يةالون بالقوى  ما فط    
 عوا حمدوا أو افقروا صبروا بان ير

 رواهبوا ر و أو ي أو يحةحوا  تموا    
 ا ىىأة   القلوب وأسماها وأررفه

 ةر ىىىىيمان ي تمن بالهداية واإل    
أجون وما يحصححا به سيدى الريخ عل  عق  ف  جوله و جوم  أطمئحوا ف  الحيىاة بىر  م يؤيىدس 

رةجه من حيى ال يحتسىب ل  هللا  فاس هللا    مؤحة و لحديى الحبوى الرريف و من احقطع إفيه ا
ليها " والقرآن الكريم يؤيد الحديى المتقدم وذلك ف  جوله تعال  حيا و له هللا إومن احقطع إل  الد

سب ومن يتو   عل  هللا فهو حسىبه " ومن يتق هللا ياع  له مهراا . ويرةجه من حيى ال يحت
علم آية لو صالة والسالم و إح  ال أن هللا بال  أمرس جد اع  هللا لك  ري ء جدرا " وعحه عليه الإ

صىىل  هللا حىىاى بهىىا لكفىىتهم " ومىىن يتىىق هللا ياعىى  لىىه مهراىىا " فمىىا ةان يقرؤهىىا ويعيىىدها أهىىذ ال
 . عليه وسلم 
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راع  رف  هللا عحىه ريمة حةل  ف  ر ن عوا بن مالك ا ية الكأن اآويقون أكثر المفسرين 
يىه صىل  هللا عللى  موالحىا رسىون هللا بحا له يسم  سالما   ف ت  عىوا إا   فقد أسر المرر ون 

م   فمىىا بحىى  واةعىى  ا الفقىىر " وجىىان لىىه و أن العىىدو أسىىر االفاجىىة " أى  وسىىلم يرىىتك  وسىىلم 
ياهىا أن تسىتكثروا وسىلم و أتىق هللا وأصىبر   وآمىرك وات مرح  " فقان رسون هللا صىل  هللا عليىه 

 ه وسىلم صل  هللا علين رسون هللا ال حون وال جوة إال باهلل فعاد إل  بيته وجان المرأته أ من جون
مرحىا بىه  ال باهلل العل  العظيم   فقال  و حعم مىا أأمرح  وأياك أن ح ثر من جون ال حون وال جوة إ

أر عىة آلىف رىاة   ل  المديحة وه  عن ابحه فساق غحمهم وااء بها إ وفاعال يقوالن فغف  العد
 غحام له . تلك ا  صل  هللا عليه وسلم ية واع  الحب  فحةل  اآ

 واصىبر هىو لىب الصىوفية  لىه   لسيدحا مالك بن عىوا و اتىق هللا  عليه وسلم صل  هللاوجوله 
 ن السادة الصوفية يتميةون ف  مسلكهم بالتقوى الحقة والصبر الامي  .   

والصىىبر أثىىر مىىن آثىىار التقىىوى   فهىىم يصىىبرون علىى  الطاعىىا    ويصىىبرون علىى  المعاصىى  
ون بىه ويسىموحه لىحوا  الصىبر يتحرابعا من أرون عل  الباليا والكوارى   ويفيفون حوعا ويصب

بىىدان     مىىا يغمىىرهم هللا بىىه مىىن عافيىىة ا و الصىىبر علىى  العىىواف    ويقصىىدون بىىه الصىىبر علىى
ك  له وال يتغيىرون بىه   وهىم وسعة االرةق   وجوة الااس   وثقة الحاى فيهم الخ فال يفتحهم ذل

لىىدحيا وال يغىىرح م بىىاهلل الغىىرور " أى ون فىى  احفسىىهم بقولىىه تعىىال  " فىىال تغىىرح م الحيىىاة ايتعظىى
الفاح  . وهىذا مىا يبىين  ة بةهرا الدحياالحياة الدحيا الغافلين عن االهر  الريطان الذى يغر بةيحة

ن الدحيا حين ااء  لبعض سادتحا المرسلين  سيدحا سىليمان وسىيدحا يوسىف عليهمىا لحا  يف أ
ولم تملكهم   ولذلك جان سيدحا  فقد ملكوهاالسالم لم تفتحهم ب   اح  ف  أكفهم ال ف  جلو هم   

ليه من صحعاء ف  أج  السالم حين رأى عره بلقيى ف  بي  المقدى وجد حق  إ سليمان عليه
ومن ر ر فإحما ير ر لحفسه ومىن  ليبلوح  أأر ر أم أكفر من طرا العين " هذا من فف  ر  

تعىرا إليىه اهوتىه وجىالوا لىه " دحا يوسف عليىه السىالم حىين غح   ريم " وجان سي  فر فإن ر  
حىه مىن يتىق ويصىبر فىإن هللا ال  عليحىا ايوسف وهذا أهى  جىد مىن هللاح  يوسف جان أحا أئحك   

أول الملىىك فقىىان عليىىه  فىى  حىىه عليىىه السىىالم تمحىى  لقىىاء هللا وهىىويفىىيع أاىىر المحسىىحين " ثىىم أ
  السالم   رب آتيتح  من الملك وعلمتح  من ت وي  االحاديى فاطر 
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لحقحىى  بالصىىالحين وهىىذا دليىى  فىى  الىىدحيا واالهىىرة تىىوفح  مسىىلما وأسىىموا  واالرض أحىى  وليىى  ال
صىىدجه و ألقىى  عليىىه  بىىراةعىىال    ويقىىون السىىادة الصىىوفية فىى  إوافىىح علىى  صىىدق محبتىىه هلل ت

السىالم فى  الاىب فمىا جىان تىوفح    ودهى  السىان مظلومىا فمىا جىان تىوفح  وحىان الملىك فقىان و 
 توفح  . 
ةجحا الصدق ف  تقواك   والصدق ف  محبتىك   وااعلحىا بففىلك ممىن جلى  فىيهم " ومىن اللهم أر 

يطع هللا والرسون ف ولئك مع الذين أحعم هللا عليهم من الحبىين والصىدجين والرىهداء والصىالحين 
 وحسن أولئك رفيقا " . آمين .. 
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  يف يتدبر الصوفية سورة الفاتحة
صىىفياء الىىذين جىىالوا و  هىىذ مىىحهم هىىم أولئىىك ا تقيىىاء ا حعحىى  بىىالكالم عىىحهم وا الصىىوفية الىىذين

  صىل  هللا عليىه وسىلم جتداء برسىون هللا و التمسك ب تاب هللا تعال    وا أصولحا سبعة أرياء 
 ثام والتوبة   وأداء الحقوق . وااتحاب ا   ذى  وأك  الحالن   و ف ا 

وى فيقون رف  هللا عحه فيما ترامىه مام االن الدين الروم  ف   تاب المثحويصفهم سيدى اإل
رىيخ الصىاوى رىعالن   مىد هللا فى  عمىرس و سىبحان مىن جىدر فهىدى   الفافى  العحه الصىديق 

حسىج الحريىر القة والهام حررة ن الهام الحح  هو الرهد   ووفق     ائن للغاية من فطرته   إ
 ملكو  السموا  واالرض و   والهام البلب  اغاح  السحر   والهام راان هللا حور يرهدون به 

 صدجوهم هم مصابيح الدا  
 أكرموهم مفاتيح الراا     

فىى  تىىدبرهم للقىىرآن الكىىريم " اتبعىىوا مىىن ال يسىى لكم ااىىرا وهىىم مهتىىدون " وسىىياد القىىارىء الكىىريم 
مام أبو ب ر الكالباذى حين جىان رفى  هللا عحىه و سىبق  لهىم مىن هللا فهم به اإلا يصمصداق م

ن الدحيا   صىدج  مااهىداتهم فحىالوا علىوم وعةا بحفوسهم عهم  لمة التقوى   الحسح    والةم
رهم فىى كرموا بصىىدق ئالدراسىىة   وهلصىى  عليهىىا معىىامالتهم فمححىىوا علىىوم الوراثىىة   وصىىف  سىىرا

 عمىىا لىى  هللا   وأعرفىىواالمهىىم   فهمىىوا عىىن هللا   وسىىاروا إار  اع  أجىىدامهم وأحىىالفراسىىة   ثبتىى
 احىىوارهم   واالىى  حىىون العىىره اسىىرارهم   والىى  عحىىد ذى العىىره سىىوى هللا   هرجىى  الحاىىب

فية سرارهم صافية وحعوتهم هاآذاحهم واعية   وأبصارهم   اهطارهم   وعمي  عما دون العره أ
يم " التعىرا ل  آهر ما جاله ف   تابىه القىن .... إرض سماويوفهم أاسام روحاحيون   وف  ا  

ن السىادة الصىوفية أهى  علىم راسىخ وعمى  قدم حىدرك ألتصوا " ومن الوصف المتلمذهب اه  ا
م   ن ححتفىىىع بعلمهىىىم وتعىىىاليمهيىىىة   وبصىىىيرة حافىىىذة   وواىىىب عليحىىىا إذن أرىىىامخ   وهمىىىة عال

ررادهم   وا   ب حىور يماحهم ويقيحهم   فقىد ورثىوا مىن سىماء الحىورردهم وررادهم   وأذواجهم وا 
 وسبحان من بيدس  لسموا  واالرض "   " وهلل احود اه  العحاية الهدى والهداية وهم ميراى أ
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 ن أكرم م عحد هللا أتقاكم " . ملكو     ري ء " وعة من جان " إ
ن القىرآن  لمىة وآيىة آيىة ويقولىون أ لى  تىدبير القىرآن الكىريم  لمىةوالسادة الصىوفية يررىدوححا إ

مىؤمحين  الم هللا تعال    فهو عل  من عل    وعةية مىن عةيىة   وح ىيم مىن ح ىيم   وححىن ال
ذان دون أن تعيىىه القلىىوب سىىمعه بىىا حىىرا حىىرا   وال ي فىى  أن حمهىىاطبون بىىه  لمىىة  لمىىة و 

ذان دون اتعىاا ويسىتدلون بقولىه تعىال  " يىا أيهىا به   وهىم يحىددون بمىن يسىمعوحه بىاآ وتتعظ
 الذين آمحوا أطيعوا هللا ورسىوله وال تولىوا عحىه وأحىتم تسىمعون . وال تكوحىوا  الىذين جىالوا سىمعحا

لى  المحىافقين   سمعا  تدبر واتعاا   وترير اآيىة الكريمىة إ يسمعون " أى ال يسمعون وهم ال 
ذا هراىوا مىن عحىدك جىالوا للىذين أوتىوا ن تعال  فيهم " ومىحهم مىن يسىتمعو إليىك حتى  إالذين جا

العلىىىم مىىىاذا جىىىان آحفىىىا أولئىىىك الىىىذين طبىىىع هللا علىىى  جلىىىو هم واتبعىىىوا أهىىىواءهم " أمىىىا المؤمحىىىون 
ادجون فقد جان تعال  ف  رى حهم " والىذين أهتىدوا ةادهىم هىدى وآتىاهم تقىواهم " و يىف يغفى  الص

حتتفىىا  ب ح امىىه مىىؤمن عىىن تىىدبر  ىىالم هللا تعىىال  وجىىد يسىىرس هللا للحفىىظ واالتعىىاا بقصصىىه واال 
 ر " واإلسىىتفهام فىى  اآيىىة القىىرآن للىىذ ر فهىى  مىىن مىىد وحبهحىىا لىىذلك بقولىىه الكىىريم " ولقىىد يسىىرحا

 مر أى احفظوس واتعظوا به   وال يحفظ من  تب هللا عن ظهر جلب غيرس . بمعح  ا  الكريمة
ه عحىد جولىه تعىال  " أفىال يحظىرون إلى  اإلبى  مام ابن  ثير رفى  هللا عحىوجد ااء ف  تفسير اإل

ل  السماء  يف رفع  " أ  عحىه  ىان يقىون و اهراىوا ن القاف  رريح رف  هللا يف هلق    وا 
يحىا  يىف  ىان القىرآن لى  السىماء  يىف رفعى  وجولىه هىذا ير بى   يىف هلقى  وا  حت  ححظر إل  اإل

واحاسيسىىهم   وصىىدق لىى  جلىىو هم و يىىف  ىىان يحىىرك مرىىاعرهم ويهىىة واىىداحهم الكىىريم يحفىىذ إ
حسن الحديى  تابا مترابها مثاح  تقرعر محه الىود الىذين سبحاحه وتعال  إذ يقون " هللا حةن أ

لى  ذ ىر هللا " وهرىية هللا تعىال  هى  ثمىرة مىن ثمىرا   هم إتلىين الىودهم وجلىو  يهرون ر هم ثم
حمىىا يهرىى  هللا مىىن عبىىادس العلمىىاء " والعلىىم الىىذى يقىىف لىىم بىىاهلل عىىة واىى   مىىا يقىىون تعىىال  إالع

هرة لىيى لىه وةن عحىد هللا تعىال    ويىدلحا على  ذلىك تعداها إل  اآبصاحبه عحد حد الدحيا وال ي
هىرة عىن اآ يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدحيا وهم جوله عة وا  " ولكن أكثر الحاى ال

حه ال فرق بين عدم العلم الذى هو الاه  عاك هللا  يف يعلمحا هللا تعال  أغافلون " ف حظر ر هم 
 و ين العلم الذى وجفوس عل  رئون الدحيا 
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اهرا " يفيىد أن وهو الىذى ارىار اليىه تعىال  بقولىه " ظىاهرا مىن الحيىاة الىدحيا " وجولىه تعىال  " ظى
ة هواتها الذاهبىالدحيا لها ظاهر وباطن   فظاهرها ما يعرفه أكثر الحاى من ةهارفهىا الفاحيىة ورى

ا رسىون هللا صىل  هرة مقىر وجىد حصىححا موالحى  وباطن الدحيا أحها مااة لآلهرة فالدحيا ممر واآ
عمان الصالحة التى  ا  هللا عليه وسلم أن ح هذ من ممرحا لمقرحا بمعح  أن حقب  ف  الدحيا عل 

هىىا ال  " ومىىن أراد اآهىىرة وسىىع  لصىداجا لقولىىه تعىىهىىرة مهللا لعامليهىىا حسىىن الثىىواب فىى  اآ أعىد
سعيها وهو مؤمن ف ولئك  ان سعيهم مر ورا " وما أرق الح تة فى  جولىه تعىال  " ال يعلمىون " 

اى  عدمىه عحىد هللا   ن علمهم الذى يحبهون به عل  الحىدن يفيد أيعلمون فهو يالمتبو  بقوله 
لىو  وانهىرة لهى  الحيىتعال  " وما هذس الحيىاة الىدحيا إال لهىو ولعىب وأن الىدار اآ وحقا ما يقوله

  احوا يعلمون " . 
ل  رفى  هللا عحىه يىدعو ر ىه جىائال اللهىم وسىع وجد  ان سيدى اإلمام الكبيىر أبىو الحسىن الرىاذ

ا  ان يقون اللهم ااعلهىا فى  أيىديحا " أى عل  رةج  ف  دحياى وال تحابح  بها عن أهراى    م
 الدحيا " وال تاعلها ف  جلو حا . 

تقدم ف  ت وي  السادة الصىوفية آيىا  سىورة الفاتحىة .. مىع مراعىاة أن تى ويلهم  ظر بعد ماحولح
لى  ااحبىه فهمىا يلهمهىم رة ولكحهم يقرون الظاهر ويفهمون إحالة الظاهر عن ظاهليى معحاس إ

  لماته الت  ال تحفذ   ومن ذلك عل  سبي  المثان ال الحصر .  هللا تعال  به من
ين سىحاء هللا عىة واى    جوله تعال  " بسم هللا الرحمن الرحيم " الباء بهاء هللا عة وا    والس

سماء  لهىا   الىرحمن الىرحيم "   وهللا هو االسم ا عظم الذى حوى ا  هللا عة وا  والميم ماد
ن من عبادس المؤمحين   فقد تعىرا إلى  بهما القحو  والي ى عن المذحبي اسمان رجيقان حف  هللا
ليهم باالحتقام وهو سبحاحه رحىيم ومحىتقم ولكحىه  رىف فى  البسىملة عرا إتعبادس بالرحمة ولم ي

عظىم " هللا " غرىاها الواى  عحىد مىا يىذ ر اسىمه ا عن رحمته ت حيسا للقلوب المؤمحة بىه التى  ي
" الىىرحمن " و " الىىرحيم " ورحمتىىه تعىىال  ترىىم  فىى  الىىدحيا المىىؤمن  فتطمىىئن بوصىىفيه الكىىريمين

 هرة مصداجا لقوله تعال  " و ان بالمؤمحين رحيما " . افر ويهتص برحمته المؤمحين ف  اآوالك
 عظم " هللا " فهم يقولون و االسم ا عل  دة الصوفية وما أرو  ما يعلق به السا
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لىىف  ىىان البىىاج  هلل ليىىه سىىبحاحه   فلىىو أحىىك حىىذف  ا  حىىه دن البىىاج  عحىىك لوحىىذف  أى حىىرا مأ
ه فىدل  عليىه تعىال  ى ولىو حىذف  لىعليىه تعىال  ى ولىو حىذف  الىالم ا ولى  صىار البىاج  إ فىدل 

ول  صار الباج  له فدل  عليه تعال  ولىو حىذف  الالمىين صىار البىاج  آس وهىوا ا لف والالم ا  
حبىاه   وفى  الحىديى الرىريف " اس رحىيم بلغىة ا ليه ومعحسم الصدر الذى يذ رس السادة الراذا

ذا حىذف  ا  دعوا المريض يئن ف لىف والالمىين صىار البىاج  " احه اسم من اسىماء هللا تعىال  " وا 
 هللا " الال إلىىه إ"يىىب و وهىىم يقولىىون و تعىىال  ومعحىىاس حافىىر ال يغ س هىىو " وهىىو اسىىم مىىن اسىىماء

" وال يهفى  عليحىا أن آيىة الكرسى  وهى  أعظىم  ال هىو " توحيىد الهىواصإلىه إ توحيد العىوام "وال 
 ال هو " . ل  بدأ  بقوله سبحاحه " هللا ال إله إآية ف   تاب هللا تعا

 يىىف يتبر ىىون بىىه عظىىم " هللا " و بحا  السىىادة الصىىوفية فىى  االسىىم ا ن تعاىىب فت مىى  فىى  سىىوا
الىالم  سعي  بىين صىفاالطاهرة الحقية فهم يقولون احك إذا  حوارس القدسية بقلو همويعيرون ف  أ

على  عرفىا  الهويىة   فكى ن جىائال   حى لىف و راىة ا  لىالم الثاحيىة   وجطعى  محدول  ومىروة اا  
 يقون لك و ما هو المطلوب الذى تعةس القلوب وتحابه الغيوب   ويقولون بعد ذلك رعرا و 

 ذاس ىياساج  القوم من ر
 وا ىىىىوم لما سقي  تاهالق    

 بوا غابوا وبالس ر فيك طا
 وا ىىفاهو وصرحوا بالهوى     

 ح  ورر   يا عاةل  هلى
 ا هو ىفلس  تدرى الرراب م    

   ىما جل  للقلب أين حب
 و ىىا هىوجان الفمير ه الإ    

  ما ررب الك ى واحتساس
 اس ىىىد اصطفىال محب جإ    

 ورى ويقون ف  ذلك سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه فيما حقلحاس من الهامه الف
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   ىىحب المهيمن باليقين رواح
 ل  الاالن رهودس اةااح  وا      

 أصبح  ال ألوى عحاح  للورى 
 بياح    بالبارى رفع   مادم     
 ورس حىىىىىىرس و سفبحبه وب
 ح  و ساح  روح اليقين أظلى    

 اىىىىللق المهي يا أيها القلب 
 لحان ص  من هواس أعذب ا      

 ر أطلق  من بحرس تاد الاواه
   ىجد ورحتك ب امان التااح    

  ما حقلحا عن ريه  وسيدىالريخ عل  عق  جوله رف  هللا عحه الهاما وارتااال 
 ان ىىىافهلياح  أب   من ا 

 اح  ىىىىب  وحقه ما ااففحبي    
 ه ىىىحح  أعرق اللجدر هللا أ
 ان ىىىىىيمفهذين موارد اإل    

 ه ىىىىوفؤادى لما تعلق بالل
 ان ىىىىىىأعة ي ل    إترج    

 رج  ىىىىالةم هللا باليقين ت
 ان ىىىىىوتلق  موارد االحس    

 ن ىىىلو تراس والحب فيه  مي
 ان ىىىفيه عيحان بالهدى تاري    

 ا ىىىى لما جل  يا اله  رر 
 ان ىىىىأاد البحر ةائد الفيف    

 ذا ما إليه مدد  يميح  وا  
 ن داىىىىىليحا مد  لر   يفإ    

طتان وله تعىال  " بى  يىداس مبسىو ل  جأرارته رف  هللا عحه ف  البي  ا هير إل  روعة ف حظر إ
 فق  يف يراء " و ذلك أحردحا رف  هللا عحه جوله الهاما يح
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 وارتااال جصيدة طويلة و 
 ه ىىىحفرتلورراب  حب 

   ىىفهو م مول  ومغتحم    
 ه ىىىىاحا من حب  لحفرت

 م ىىىىتارك للحاى  له    
 ه ىىىىحا من روج  لحفرتأ

 م ىىىلم أفق من لذة الحغ    
 رق هااح  وادى و   حىى

 رم ىىلم تكن من ردة الغ    
 ا ىىىىىب  ه  االحوار يقذفه

   ىفسر  ف  مهات  ودم    
 وغير ذلك  ثير ادا    وصدق رف  هللا عحه حين جان واصفا المحبين هلل بقوله الفورى و 

 الحياة له  أحا محبوس آثرحا
 تقواس  احياء  عل   حالم   فال     

 ن  ان حب  احوحا بئسما ةعموا إ
 ح  مححاسأ ةدح  احوحا  يارب     

 ه ىجالوا اتهذ لك ااها تستعين ب
   هللا ىجل  اتهذ  فكفوا حسب    

هيىر و يىف اسىتمدس   سىيدى الرىيخ مىن ريم ف  الرطر الثاح  من البي  ا فليت م  القارىء الك
ه العظيم " وف  ال هو عليه تو ل  وهو رب العر ن تولوا فق  حسب  هللا ال إله إوله تعال  " فاج

مامحىا مالىك عل  هاتم الففىة الىذى  ىان يلبسىه إ ن الرعار الذى  ان محقوراهذا المقام أجون أ
اهتيىارس لهىذا  رف  هللا عحه وهو " حسبحا هللا وحعم الو يى  " وجىد سىئ  رفى  هللا عحىه عىن سىر

حقلبوا بحعمىة مىن هللا ن هللا تعىال  يقىون بعىد ذلىك " فىافقان ف  فقهه العميق الراسىخ و    راعلرا
 وفف  لم يمسسهم سوء " . 

  ل  ما جاله السادة الصوفية ف  آيا  سورة الفاتحة و فهم يقولون تق  بعد ذلك إوتح
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حه و لىىم اهتصصىى  تسىى له سىىبحا ن سىى لهال  " الحمىىد هلل رب العىىالمين "  ىى فىى  ت ويىى  جولىىه تعىى
ح  رب العالمين   فقد أوادتهم برحمت  وأمددتهم بحعمت    فال هىالق بالحمد وحدك ؟ فقان و   

مداد ى ف حا ومح   ان االيااد   وعل  دوام ا غيرى   وال محعم غيرى   ف ستحقق  الحمد وحدى 
 رب العباد   والعوالم  لها مع تعدد ااحاسها   ف  جبفت  وتح  رعايت  . 

ة الت  ر   بها هللا تعىال  هلقىه إحمىا وف  جوله تعال  " الرحمن الرحيم " يقولون و ثم هذس التر ي
حسان   ال إلةام عليه وال إياىاب   أى الىرحمن بحعمىة اإلياىاد   الىرحيم بحعمىة  ه  رحمة محه وا 

 مداد . يااد   وثح  بتوال  ا مداد   حعمتان ما هال مواود محهما أحعم أوال باإلا 
ح   لما فكىر  فى  ففى  ر ى  على  فى  ظىاهرى وبىاطن أردد بيتىا مىن وأجون ف  هذس المحاسبة أ

 الرعر ال حد السلف يقون فيه و 
  فان احدتك ما أولي  من  رم

 ل  اللؤم أول  محك بالكرم إح  إ    
وام   على  الىد مىر لحىالك عل  االطىالق   وا الك يوم الدين " معحاها أحا الموف  جوله تعال  " ما
عبد وما ملك  يداس لسيدس والهواص يفهمون ذلىك فى  الىدحيا   أمىا لحام   فالمن فهم عحا من ا  
ن مىا اعلىه هللا فى  أيىديهم   حهم يملكوتهم الصورية ف  الدحيا   فيظحون أالعوام فتهدعهم ملكي
ى ملكىىون   وفىى  يىىوم القيامىىة تىىةون الغرىىاوة وتتفىىح الحقيقىىة فتبطىى  دعىىو وهىىم فىى  الحقيقىىة ي  

المىىدعين   حىىين يىىرون الملىىك لىىرب العىىالمين    مىىا يقىىون تعىىال  " لمىىن الملىىك اليىىوم هلل الواحىىد 
 القاهر " . 

ياك حعبىد وايىاك حسىتعين " أى ايىاك حهفىع وتىذن وتعتىرا بر و يتىك   وايىاك وف  جوله تعال  " ا
حىه ال حىون وتيسىيرك   فا ال بعوحىكبما هو لىك   ولىن حقىدر على  أدائىه إحستعين عل  ما  لفتحا 

" ولقد حصىر م صل  هللا عليه وسلم صحاب رسون هللا وال جوة إال بك   ألس  تراس تعال  يقون  
ححىين  ف  مقىام آهىر فى  ححىين " ويىوم هللا ببدر وأحتم أذلة فاتقو هللا لعلكم تر رون " وجان لهم

وجىوتهم فاىاءهم  بىدر هراىوا بالذلىة هلل مىن حىولهم إذ أعابتكم  ثرتكم فلم تغحىعح م ريئا " فف 
حغلب اليوم من جلة  مر و " لنثرتهم وجوتهم وجالوا ف  بادىء ا عون هللا   وف  ححين حظروا لك

 ليه عوحة المسبب   وهذا ما يعلمحا ا فتقار إسباب عن مفلم تغحهم ا 
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ن و يىدس ملكىو   ى  رىي    حان وف  الماالسبحاحه ف     حان فاحه عة وا  مالك التدبير ف  
  ان وما لم ير  لم ي ن . راء وما 

ياك حستعين " حقيقة   ويفيف السادة الصوفية جائلين ف  روعة ظاهرة " إياك حعبد " رريعة  وا 
يىاك حسىتعين " عين " عبودية . ويقون القارىء " إياياك حست  و إياك حعبد " عبادة " وا   ك حعبىد وا 

حى لهطاب ف  اماعة المؤمحين من ا  ا ن  ان يقرأ الفاتحة محفردا   ليدمج بهذاع وا  بلغة الام
ه ريف الاماعىىة رحمىىة والفرجىىالاماعىىة وفىى  الحىىديى الرىى بر ىىة و برحمىىة هللا والاىىن والمالئ ىىة 

 عذاب ويد هللا مع الاماعة . 
حمىا هىم يقولىون و ال  والسادة الصوفية ال يتر ون ا هذ با سىباب  مىا يظىن بعىض الاهىالء   وا 

ذن هللا مسىىبب الىىذى أجامهىىا لتىىؤت  ثمرتهىىا بىىاحااحهىىا لل ر ىىن فىى سىىباب وحىىدها بىى  اتسىىتحد لأل
ترك عبادة هللا الت  فرفها محتاا ف  اه  ب ن هللا تعال  يقىون " بمن يسبحاحه . وهم يحددون 

مىىن ن رحمىىة هللا جريىىب فىى  فىى  اهلىىه هىىذا عىىن جولىىه تعىىال  " إيهىىتص برحمتىىه مىىن يرىىاء " ويغ
ال  " وجى  ار من أحسن عمال " وعن جولىه تعىأ يعن هللا ال يفالمحسحين " وعن جوله تعال  " أ

لى  عىالم الغيىب والرىهادة فيحبىئ م بمىا اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمحون وستردون إ
هىا سىعيها وهىو مىؤمن ف ولئىك  ىان ه تعىال  " ومىن أراد اآهىرة وسىع  ل" وعن جول  حتم تعملون 

. وجىد جىان سىباب فىرورة ا هىذ فى  ا  إلى سعيهم مرى ورا " وغيىر ذلىك مىن آيىا  هللا الداعيىة 
ن يتر ون العم  اعتمادا عل  مىا  تىب هللا لهىم فى  صل  هللا عليه وسلم  صحابه حين س لوس أ

 يسر لمىا هلىق لىه . ومصىداق ذلىك فى   تىاب هللا الكىريم جولىه تعىال  "م االةن و ب  اعملوا فك 
ما من به  واسىتغح  . و ىذب أدق بالحسح  . فسحيسرس لليسرى . و من أعط  واتق  . وصما ف 

 بالحسح  فسحيسرس للعسرى " . 
فىاحهم يعللوحهىا سىباب  املىة التو ى  على  المسىبب بعىد اتهىاذ ا  لى لسادة الصوفية إدعوة ا ماأ

التوفيق والصىبر والقىوة ل  ليال ررعيا جويا   فهم يقولون و أن أى عم  يحتال لحااحك فيه إتع
 تعال  وحدس ويملك عبدس محها ما يرىاء   فهىو تعىال  يقىون " مور الثالثة يملكها هللا  وهذس ا 

قون سىبحاحه " مىا رىاء ال باهلل " ويما يقون تعال  " واصبر وما صبرك إال باهلل "  يق  إوما توف
 ال باهلل " هللا الجوة إ
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 صىل  هللاعظىم ك ذلك اليا جوله تعال  لرسىوله ا فمن العبد الحر ة ومن هللا العون   ويوفح ل
ذ رميى  ولكىن هللا رمى  الحص  ف صاب عيوحهم " وما رمي   إحيحما رم  أعدائه ب عليه وسلم 

وحااح الحر ة من هللا العل  القدير  صل  هللا عليه وسلم " فكاح  الحر ة من موالحا رسون هللا 
فية قون السادة الصىو   حعم المول  وحعم الحصير . وف  جوله تعال  " أهدحا الصرا  المستقيم " ي

و أى أرردحا إل  دين اإلسالم الذى هو الطريق إليك   بمعوحة محك وه  البصيرة فإحا ال حهتدى 
مىام هدحا إل  ما تريدس محا مىن الصىدق وا هىالص فى  العبوديىة   وجىد سىئ  اإلإال بمعوحتك   فا

ا فلمىاذ هللا عحه و أليى جد هداحا هللا إل  الصرا  المسىتقيم فوفقحىا لإلسىالم سه  التسترى رف 
س تعىال  يقىون ا  ولكححا حطلب محه الةيادة ألسى  تىر  حا الصرا  المستقيم " فقان و بل يقون " أهد

  وهىىو والىىد سىىيدى بىىاهلل الرىىيخ أحمىىد الحلىىواح  الهلياىى" ولىىديحا مةيىىد " ويقىىون سىىيدى العىىارا 
ماححا عطيىة ي الريخ عبد السالم الحلواح  طيب هللا مرجدهما و اللهم ااع  إوريه  العارا باهلل

رف  هللا عحه دعوته هذس فيقون و أحىه إذا  ىان اإليمىان وديعىة مىن هللا وال تاعله وديعة ويعل  
د   ن للمود  أن يسترد ود يعته مت  راء أما إذا  ىان اإليمىان عطيىة و فإحه جد يسترد من الم

الرىىيخ ويفىىيف سىىيدى عطىى   ىىان عطىىاؤس غيىىر جابىى  لالسىىترداد ه ال يسىىلب  ن الكىىريم إذا أحىىفإ
ومؤدى  الم سيدى الرىيخ رفى   الحلواح  رف  هللا عحه وهذا هو واه الهوا المذيب لالكباد

يمان بك والعم  على  مرفىاتك الصرا  المستقيم أى ثبتحا عل  اإلهللا عحه احه ف  جولحا " أهدحا 
  هللا عحىه حت  حلقاك وأح  راف  عحا و ان من دعاء سيدى الريخ عبد السىالم الحلىواح  رفى

مان . وف  جوله تعىال  " صىرا  الىذين أحعمى  و اللهم ثبتح  عل  اإليمان حت  ي ون جلب   له أ
دب عليهم بالمحبة والمعرفة وحسن ا  عليهم " يقون السادة الصوفية و أى محاةن الذين أحعم 

ف  الهدمة   لح ون ممن جل  الذين أحعم  عليهم بالمحبة والمعرفة وحسىن االدب فى  الهدمىة 
 ون ممن جل  فيهم " ومن يطع هللا والرسون ف ولئك مىع الىذين أحعىم هللا علىيهم مىن الحبىين   لح

والصديقين والرهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " أجون و وهؤالء هم الذين جان تعال  فىيهم 
سح  ه  الاحة   والةيىادة هى  الحظىر إلى  واىه هللا الكىريم والح "" للذين أحسحوا الحسح  وةيادة

ظرة " وهىىذا تفسىىير لقولىىه تعىىال  " واىىوس يؤمئىىذ حافىىرة إلىى  ر هىىا حىىاال  يىىف وال حصىىر مصىىداجا بىى
 اماعة من الصحابة الكرام محهم سادتحا أبو ب ر الصديق . 
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بىىن الصىىام  رفىى  هللا عىىحهم . وتقىىون السىىيدة رابعىىة ا رىىعرى   وعبىىادة  وحذيفىىة وأبىىو موسىى 
 تعال  و ل  رؤيته العدوية رف  هللا عحها ف  روجها إ

 ليى جصدى من الاحان حعيما 
 ح  احبها الراكا غير أ    

 ويقون سيدى عمر بن الفارض سلطان العارقين ف  الرؤية المحتظرة الت  تفوق    حعيم و 
 واذا س لتك أن أراك حقيقة 

  فاسمح وال تاع  اواب  لن ترا    
سىعادته برؤيىه الحىق حىين  ويقون سيدى الريخ عل  عقى  رفى  هللا عحىه الهامىا وارتاىاال فى 

 ي رف سبحاحه الحااب للسعداء من أه  الاحة و 
 وورد  عن أدب بحار اماله 

 فصدر  عن علم وعن عرفان     
 ورر   لم اررق وجم  ولم أحم 

   ىوالحوم من بعد الوصان افاح    
 ه ىىن الواد ليى بمحتوعلم  أ
 ان ىىىىال برؤيا حفرة الححإ    

 صىل  هللا عليىه وسىلم ن رسىون هللا الرىريف عىن صىهيب رفى  هللا عحىه أ يىوجد ورد ف  الحىد
يقون هللا تبارك وتعال  و تريدون ريئا أةيد م ؟ فيقولىون و ألىم  ةالاح ذا ده  أه  الاحةجان و إ

يعطىون رىيئا احىب  احا مىن الحىار ؟ في رىف الحاىاب فمىايض واوهحا   الم تدهلحا الاحة وتحتب
يىىة " للىىذين احسىىحوا . ةاد فىى  روايىىة و ثىىم تىىال هىىذس اآ تبىىارك وتعىىال  لىى  ر هىىمالىىيهم مىىن الحظىىر إ

 الحسح  وةيادة " . 
تىىه السىىتغاثوا  مىىا ن فىى  الاحىىة أجوامىىا لىىوحابهم هللا تعىىال  عىىن رؤيويقىىون السىىادة الصىىوفية و أ

إحهىم هى  الحىار " رى ن أححا لو تدبرحا جون هللا تعال  ف  ى أه  الحار من الحار   أجون و فايستغي
حىه تعىال  عاجىب الكىافرين . ثىم إحهىم لصىالوا الاحىيم " فاححىا حلحىظ أ ون و عن ر هم يؤمئذ لمحا
ان   عذاب باطن وهىو الحاىاب عىن اتمع لهم عذابان رديدار الاحيم فابالحااب ثم أصالهم ح

 ر هم وهو عذاب 



 55 

هالىدون   وعذاب ظاهر عذاب الحار التى  تلفىح واىوهم وهىم فيهىا لقلو هم الت  لم تؤمن باهلل   
 وحعوذ باهلل من ذلك  له . 

المغفىىوب وفىى  جولىىه تعىىال  و " غيىىر المغفىىوب علىىيهم وال الفىىالين " يقىىون السىىادة الصىىوفية 
عليهم هم المطرود عن باب العبودية أو الذين وجفوا عن السير ف تبعوا الحظوا والرهوا  الت  

طوا فىى  مهىىاوى المعاصىى  بهىىم وأبعىىدتهم عىىن الصىىرا  المسىىتقيم فىى تبعوا الرىىهوا  وسىىق  حىىاد
الفالين " يقولون الفالون هم المفلسون المحرومىون مىن  والمهالفا  . وف  جوله تعال  " وال
هىالص التوحيىد ويقىون والتقليد فلم تحفذ بصائرهم إلى  ا لاه حفائى المعرفة أو الذين هدعهم ا

فى  الىدحيا واحىة فى  " هما احىة  السادة الصوفية ف  جوله تعال  " ولمن هاا مقام ر ه احتانو 
ةهرفىة   فمىن عىرا هىرة فهى  احىة الاحة الدحيا فه  احة المعرفة   وأما احىة اآ هرة   ف مااآ

حبه واتقاس حعمه هللا بالاحتين   احة المعرفة واحة الةهرفة   فكان سىعيدا بر ىه ر ه ف  الدحيا وأ
ا وعملوا الصالحا  أولئك هم ن الذين آمحو و ان من الذين جان تعال  فيهم " إف  دحياس واهراس   

حهار هالدين فيها أبدا رف  هللا ر هم احا  عدن تارى من تحتها ا   هير البرية . اةاؤهم عحد
 عحهم ورفوا عحه ذلك لمن هر  ر ه " . 

وة العلىم والرسىوخ فى  حه و الرفا ي ون عل  جىدر جىبو القاسم الاحيد رف  هللا عويقون اإلمام أ
الراىىاء هىىرة ولىىيى محلىىه محىى  الهىىوا و به العبىىد فىى  الىىدحيا وا حيصىىفىىا حىىان المعرفىىة   والر 

هىرة   بى  العبىد يىحعم فى  الاحىة والصبر واالرىفاق وسىائر ا حىوان التى  تىةون مىن العبىد فى  ا 
بالرفىىا ويسىى ن هللا تعىىال  حتىى  يقىىون لهىىم و برفىىائ  أحلكىىم دارى " أى برفىىائ  عىىح م " وجىىان 

فىا واليقىين   والرفىا بىاب هللا الىروح والراحىة فى  الر  سيدى محمد بن الففى  رفى  هللا عحىه و
 عظم ومح  استرواح العابدين . ا 

مىا عىن و أومما  تب لى  فى  رىباب  سىيدى الرىيخ عبىد السىالم الحلىواح  جولىه رفى  هللا عحىه 
ن رها فيوفيهىا   وفيهىا مىا فيهىا    حىك إ  فىدعها بمىا فيهىا لمىن يىدبومىن فيهىا الدحيا وما فيهىا 

صىىح القفىىاء ن رىىرعا   فىىال تىىدرى  يىىف جفىى  فيىىه   فىىإالتىىدبير   وهىىو مطلىىوب  دبىىر  وصىىح
حه الرفىاء عل  أاللطف ف  القفاء مع الرفا  س لحاس ءن حص  الافابالرفا فهو القفاء   وا  

 . وجد استررد  بما حصحح  به ريه  رف  
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اس هللا عحى  وأوسىع حتفع  ب ثير غيرها   فاة حصيحته هذس ايما احتفا     ما اهللا عحه وأحتفع  ب
 ففله و رمه . من له 

 ويقون سيدى الريخ عل  عق  فيما حقلحاس عحه من الهامه الفورى رف  هللا عحه و 
 أرف  به وهو يرفيح  ويغمرح  

 دس ىىىىبففله و هذا العلم أعب    
 ة ىىىأهل  فؤادى له من    رائب

 ن عر  أوم  أعفائ  توحدس إ    
 ا ىىىهو يف أرف  بغير هللا متا

 دس ىحراء تعبوالك  والاةء وا     
 ه ىىىىىىذا مدد  يدى هلل أسالإ

 دس ىىىل  بمعح  ففله يمد  إ    
  " بسىم هللا ذا جلىابىه القىيم " احيىاء علىوم الىدين " إمام الغةال  رفى  هللا عحىه فى   تويقون اإل

ذا  احى  ا مىور بىاهلل وأن المىراد باالسىم هىذا مور  لهىا الرحمن الرحيم " ف فهم أن ا  المسىم  وا 
ذا جل  الرحمن الرحيم " واحفر ف  جلبك لطفىه لتفىتح  لها باهلل   فال ارم أن الحمد هلل  له ى وا  

من جولك " يوم الدين " لك رحمته   فيحبعى بها رااؤك   ثم استرعر من جلبك التعظيم والهوا 
لتبرى من الحون والقىوة بقولىك " اياك حعبد " وادد العاة واالحتيال و ثم ادد ا هالص بقولك " إ

ياك حسىتعين " ثىم اطلىب حااتىك وجى الصىرا  المسىتقيم " الىذى يسىوجحا إلى  اىوارك      " اهىدحاوا 
ل  مرفاتك   وةدس ررحا وتفصيال وت كيىدا   واسترىهد بالىذين أفىاض علىيهم حعىم ويقف  بحا إ

علىىيهم مىىن الكفىىار  الهدايىىة مىىن الحبىىين والصىىدجين والرىىهداء والصىىالحين   دون الىىذين غفىىب
 الةائفين . 

 مة الصالح أامعين ..   هللا تعال  عن ريوهحا ا االء وعن سلف ا رف اال
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  يف اتعظوا بالقرآن الكريم
تكلمحا ف  مقان سابق عىن السىادة الصىوفية العىاملين بالكتىاب والسىحة وعرفىحا مىا جىالوس ت ويى  

ان بعض ما جالوس ف  آيا    ف  هذا المقسورة الفاتحة عن ادراك جوى سليم وذوق جويم   وححق
هرى فيحتفع السادة القراء بعلمهم الحوراح  الصادر عن العطىاء الر ىاح  الىذى يهىص هللا جرآحية أ

 . ذ يقون " وممن هلقحا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون " به عبادس المتقين . وصدق سبحاحه إ
إلى  الحىور  ذين آمحىوا يهىراهم مىن الظلمىا يقون السادة الصوفية ج  جوله تعىال  " هللا ولى  الى

أولئك أصحاب الحار هم فيهىا  م من الحور إل  الظلما يهراوحه والذين  فروا أوليائهم الطاغو 
 هالدون " . 

ية الرفا   فهو سبحاحه المتول  لهم   بمىا سىبق لهىم مىن هدايتىه   وآية هللا للمؤمحين ه  وال
فاللة والمعاص  والبد  ل  الحور ومن الكفر والظلما  إعل  توحيد   ف هراهم من الوداللتهم 

فاليقين الذى يستبصرون  سيمان وهو الحور الذى أودعه هللا ف  جلو هم . وهو حور بصير إل  اإل
به التوحيد والطاعة فيها أمرس به سبحاحه أو حه  عحىه " ومىن لىم ياىد هللا لىه حىورا فمىا لىه مىن 

 حور " . 
لىى  الظلمىا  أولئىىك م مىن الحىور إ فىروا أوليىىاؤهم الطىاغو  يهراىىوحهوالىذين وفى  جولىه تعىىال  " 

ن   ورأى الطواغيىى   لهىىا الىىحفى أصىىحاب الحىىار هىىم فيهىىا هالىىدون " . الطىىاغو  هىىو الرىىيطا
ك مىرة   فهى  ليسى  آمىرة بى  أمىارة   ولىذلووصفها ب حهىا أمىارة أى رىديد و االا مارة بالسوء   

ةم مؤ د وحه  رديد   واهاد أكيد   وحظر فى  العواجىب ل  عيحتال المؤمن ف  مقاومة هواها إ
حىه تعىال  ال دحيىاس   آمحىه هللا فى  أهىراس      سديد   وهوا من هللا رريد   ومىن هىاا هللا فى 

يامىع على  عبىىدس هىوفين وال أمحىين   " مىىن عمى  صىالحا فلحفسىىه ومىن أسىاء فعليهىىا ومىا ر ىىك 
 بظالم للعبيد " . 

ررىىد هللا حفسىىهم وجىد أدهم   صىلتهم بىىاهلل تعىال  علىى  جىدر اهىا وتتفافى  دراىا  المىىؤمحين فى 
ذا ال حظحىا عبادس إلى  ذلىك بقولىه عىة واى  " إن اكىرم م عحىد هللا أتقىاكم " أى أهىوفكم محىه   وا  

ذا الحظحىىا التعبيىىر ب فعىى  ففىىي  فىى  جولىىه تعىىال  أتقىىاكم " أى أهىىوفكم محىىه   وا  التعبيىىر ب فعىى  الت
قى  توجولىه تعىال  " أتقىاكم " رأيحىا بوفىوح أن  رامىة هللا تكىون لال التففي  ف  جولىه " أكىرم م " 

 فاالتق  فهم دراا  عحد هللا تتحاسب مع دراا  تقواهم . 
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جتراا السيئا  ب  يهافوحىه سىبحاحه حتى  مىع فعى  الطاعىا  تقياء ال يهافون ر هم باوهؤالء ا  
ن . والىذين هىم بآيىا  ر هىم ن الىذين هىم مىن هرىية ر هىم مرىفقورأ ف  ذلك جوله تعىال  " إولحق

لىى  ر هىىم ذين يؤتىىون مىىا آتىوا وجلىىو هم والىىة إحهىم إيؤمحىون والىىذين هىم بىىر هم ال يرىىر ون . والى
 رااعون . أولئك يسارعون ف  الهيرا  وهم لها سابقون " . 

حمىا يهرى  هللا حاحه ولذلك يقون عىة واى  " إويحاسب هوا المؤمن من ر ه مع علمه بر ه سب
اء " وجد جان احد الريول لتلميذس و أو تعرا ر ك ؟ ف ااب التلميذ جىائال و  يىف من عبادس العلم

صىل  هللا أعبد من ال أعرا   فقان الريخ و أو تعرفه ثم تعصيه ؟ ولما  ىان موالحىا رسىون هللا 
حه معصوم مىن الىذحوب وأتقاهم له سبحاحه مع أأعلم الهلق بر ه  ان أهوفهم محه  عليه وسلم 

طهار فقان تعال  " يهافون ر هم من فوجهم وجد وصف هللا تعال  المالئ ة ا  ا .صغيرها و بيره
فعيفا " يقىون السىادة الصىوفية  ن  يد الريطان  انن ما يؤمرون " وف  جوله تعال  " إويفعلو

حسان التى  تقطعىه عىن ر ىه أر عىة و الىحفى والرىيطان والىدحيا والحىاى وفى  ذلىك و إن اعداء اإل 
 يقون جائلهم و 

   حىىىح  بلي  ب ر ع يرموحإ
 ر ىىبالحب  من جوى له توتي    

 يى والدحيا وحفس  والهوى ابل
 يارب أح  عل  الهالص جد ير     

ن مااهىدة الىحفى تكىون بمهالفىة هواهىا وحملهىا على  مىا يثقى  عليهىا فى  وهم يررىدوححا إلى  أ
لى  مرفىاة الفىا  لتصى  إاعا    وتحفر من المه  وتستحل  الط اضتمرفاة هللا تعال  حت  تر 

ما من هاا مقىام ر ىه وحهى  الىحفى عىن هراس  ما علمحا بقوله الكريم " وأهللا بعد أن تهافه وت
الهوى . فان الاحة ه  الم وى " ومقام ر ىك أى وجىوا العبىد يىوم القيامىة فى  محى  الحسىاب   

 سه . ل  دوام المحاسبة لحفوام المراجبة    ما يارس إوهو ما يح  المؤمن عل  د
 مام البصيرى رف  هللا عحه ف  بردته المبار ة و ويقون اإل

 ن تهمله رب عل  والحفى  الطف  إ
 ن تفطمه يحفطم حب الرفا  وا      
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 ف صرا هواها وحاذر أن توليه 
 ن الهوى ما تول  يصم أو يصم إ    

 ها ىىيتامن ل  برد اماح من غو 
 م ىىى ما يرد اماح الهي  باللا    

حمىا يىرد بالحديىد ذى ك من البي  ا هير أحها تحتال إل  اهاد أكبر  ن اماح الهيى  إوأح  تدر 
ن ترىهد الوجى  جيامىه   لرديد . ويقون السادة الصوفية و إن ا ستقامة تقتف  محىك أالباى ا
ه لكى  امىرء مىحهم يومئىذ بيه وصاحبته و حيجوله تعال  " يوم يفر المرء من أهيه وأمه وأ فتتذ ر

مه وأبيه وصاحبته وهو ف  دحياس يفر بقلبه من أهيه وأ اله " فما من ول  وال عارا إ ن يغحير
و حيه في ون مع هىؤالء باسىمه ويفىارجهم بقلبىه   ولىذلك يقولىون فى  وصىف العىارا و اسىمه 

 بين الهلق يسع  وجلبه ف  الملكو  يرع  . 
ون فيقولون و أى الىذين م راعماحاتهم وعهدهية بقوله تعال  " والذين هم  ويتعظ السادة الصوف

عفىائهم الظىاهرة   عحدهم للهلىق وال يهوحىون فيهىا وأماحىا  هللا عحىدهم أماحا  التيحفظون ا 
ماحىىة عحىىدهم مىىن هللا تعىىال    والفىىرائض هطايىىا  والمعرفىىة التىى  فىى  جلىىو هم أفىىال يدحسىىوحها بال

 واللواةم والتوحيد    ذلك أماحا  هلل عة وا  . 
ماحىة حا عرفىحا ا طائف اإلرارا  عحد جوله تعال  " اف  ل قريرى رف  هللا عحهمام الويقون اإل

حه  ان ظلوما   السموا  واالرض والابان ف بين أن يحملحها وارفقن محها وحملها اإلحسان إعل
واعفىاهن مىن حملهىا   "  بىاء اسىتكبار واسىتعفين فعفىا عىحهناء إرىفاق   ال إب ىن إي  اهوال " و أب  
 حىىه  ىىان" أى جبلهىىا   ومىىا رعاهىىا بحىىوا اإلحسىىان حىىق رعايتهىىا    ىى  بقىىدرس   " إ انحسىىوحملهىىا اإل 

مىام ن وأفىاا اإلحان   والعقوبة عليهىا فى  المىآماحة ف  الظلوما اهوال " أى بصعوبة حم  ا 
أصىولها وفروعهىا   ويقىان و  ماحىة القيىام بالواابىا رف  هللا عحه يقون و ويقىان و ا  القريرى 

ماحىة وأوالدس جىان تعىال  " آدم ا يد عقدا   حفظ الحدود اهدا   ويقىان و لمىا حمى  ماحة التوحا 
حسىىان بىىاهلل ال اإلحسىىان ؟ ويقىىان و حمىى  اإل ال ء اإلحسىىان إوحملحىىاهم فىى  البىىر والبحىىر وهىى  اىىةا

 رض   والظلم موا  وا  سه حيى لم يرفق مما أرفق  محه السبحفسه ويقان و ظلم حف



 60 

 . وفع الري ء غير موفعه 
تهىىافوا وال  الاسىىتقاموا تتحىىةن علىىيهم المالئ ىىة أ ن الىىذين جىىالوا ر حىىا هللا ثىىموفىى  جولىىه تعىىال  " إ

لقرىيرى رفى  هللا عحىىه فى  لطىىائف مىىام الاحىىة التى   حىتم توعىىدون " يقىون اإلتحةحىوا وأبرىروا با
اإليمىان ن   فىداموا على  تقاموا فى  المىآرارا    ثم استقاموا " أى استقاموا ف  الحان ثىم اسىاإل
ر ملتهىا مىن غيىيمىان باالسىتقامة هى  الثبىا  على  رىرائط اإلل  وج  هرواهم مىن الىدحيا   واإ

فىى  أصىىون التوحيىىد والمعرفىىة وهىىذس و مسىىتقيم مىىن أجسىىامها . وهىىم علىى  جسىىمين  اهىىالن برىىيئ
لفىون   فمىىحهم تصىفة اميىع المىؤمحين   ومسىىتقيم فى  المعرفىة مىن غيىىر عصىيان   وهىؤالء مه

 اى هم دراا  " .  ومحهم ومحهم "
ف  التوحيد ولم يرىرك   فلىه ا مىان مىن وابرروا بالاحة " الذين لهم البرارة هم    من استقام 

مىا مىن  ىان لىه  مىان   االسىتقامة ال يهلىد فى  الحىار   أصىالهلود من الحار    ن من  ان لىه أ
مة لهىم على  حسىب حان   ثم االسىتقابحقه سوس ان يل االستقامة فاحه يامن من الوعيد من غير

حىىوالهم   فمسىىتقيم فىى  عهىىدس   ومسىىتقيم فىى  عقىىدس   ومسىىتقيم فىى  اهىىدس   ومراعىىاة حىىدس   أ
 هم . موحبه   وودس   وهذا ات  ومستقيم ف  عقدس   واهدس   وحدس 

ويقان استقاموا عل  دوام الرهود   وعل  احفراد القلب باهلل . ويقان استقاموا ف  تصىفية العقىد 
العهىد   ثىم فى  صىحة القصىد   و ىدوام الواىود   ويقىان اسىتقاموا بى جوالهم   ثىم    ثم ف  توفية

ب عمىىىالهم   ثىىىم بصىىىفاء احىىىوالهم   فىىى  وجىىىتهم وفىىى  مىىىآلهم . ويقىىىان و اجىىىاموا علىىى  طاعىىىة   
فوا وال تحةحىوا " ال تهىاحبتىه   وجىاموا برىرائط هدمتىه . " أواستقاموا ف  معرفتىه   وهىاموا فى  م

المستقب  من الوج    من حلىون م ىروس   أو فىوا  محبىوب   فالمالئ ىة حما ي ون الهوا ف  إ
ن مىن  ىان ي ون   و   محذور لهم ال ي ىون   أمىا الحىةن فىإيبرروحهم ب ن    مطلوب لهم س

حمىا ا  حىوالهم   و مالئ ة يبرروحهم ب حىه ال حىةن فى  أرافيا بما يارى فال حةن له ف  عيره وال
 هم ف  الروح والراحة . 

واب   ويم ن القون و ال تهافوا المآب وبما وعد هللا من امي  الث ا بالاحة " أى بحسن" وابررو 
سىىباب   وابرىىروا بحسىىن الثىىواب فىى  المىىآب .   وال تحةحىىوا علىى  مىىا هلفىىتم مىىن ا مىىن العىىذاب 

 ويقان و ال تهافوا من عةن الوالية   وال تحةحوا عل  
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م   وال ف  البداية . ويقان ال تهافوا ممىا اسىلفتبرروا بحسن العحاية تهم من الاحاية   وأما هلف
برروا بالاحة الت  لها تكلفتم   ويقان و ال تهافوا المذلة   وال تحةحىوا تحةحوا عل  ما هلفتم   وأ

يىىاة ححىىن أوليىىاؤ م فىى  الح "عمىىا أسىىلفتم مىىن الةلىىة وأبرىىروا بىىدوام الوصىىلة . وفىى  جولىىه تعىىال  و
عون حىةال مىن غفىور رحىيم " ته  احفسى م ولكىم فيهىا مىا تىدهىرة ولكىم فيهىا مىا ترىالدحيا وف  اآ

عحى  الحصىرة   مام القريرى رف  هللا عحه و الوالية من هللا بمعحى  المحبىة   وتكىون بميقون اإل
ن ي ون حت  جب  المالئ ة الذين تتحةن عليهم   ويتحم  أن ي ون ابتداء وهذا الهطاب يحتم  أ

ةليىة لىم تحصى  ن المحبىة   فلىو لىم تكىن المحبىة ا  ر مىالهطىاب مىن هللا تعىال  ى والحصىرة تصىد
هىىرة الىىدحيا بتحقيىىق المعرفىىة   وفىى  اآ الحصىىرة فىى  الحىىان . ويقىىان و ححىىن اوليىىاؤ م فىى  الحيىىاة

هرة بحسن الكفايىة   الحياة الدحيا بالعحاية   وف  اآبتحصي  المغفرة . ويقان ححن أولياؤ م ف  
الىىدحيا هىىرة بالمعايحىىة   أوفىى  الحيىىاة بالمرىىاهدس   وفىى  اآلحيىىاة الىىدحيا فىى  ا واميىى  الرعايىىة أو

 هرة بالقر ة.يا بالمحبة وف  اآهرة بالغفران أو ف  الحياة الدحبالرفاء بالقفاء   وف  اآ
ما ترته  احفس م ولكم فيها ما تدعون " أى ما تريدون وتىدعون هللا " ولكم فيها " أى الاحة " 

من غفور رحيم " وف  ذلك مساغ  مان المذحبين    حهم  طاء "فيعطي م   " حةال " أى ففال وع
 ل  مغفرة . وصلوا إ ل  المغفرة   لوال رحمته تعال  لماهم الذين محتااون إ

وجىان أححى  مىن المسىلمين " ل  هللا وعم  صىالحا وف  جوله تعال  " ومن أحسن جوال ممن دعا إ
صل  حسن جوال محه وي ون المراد محه الحب  أقريرى رف  هللا عحه   أى ال أحد مام اليقون اإل

ن ي ىىون اميىىع االحبيىىاء علىىيهم السىىالم . ويقىىان و هىىم المؤمحىىون   ويتحمىى  أ هللا عليىىه وسىىلم 
لى  قىان هىم المؤمحىون . ويقىان الىداع  إلى  هللا   ويهم المؤذحون الذين يىدعون الحىاى إ ويقان

هللا  لىى صىىالحا " أى  مىىا يىىدعو الهلىىق إ وعمىى لىى  االكتفىىاء بىىاهلل   الحىىاى إهللا هىىو الىىذى يىىدعو 
سىىلكوا طريىىق هللا ثىىم دعىىوا  ليىىه   ويقىىان و هىىم الىىذين عرفىىوا طريىىق هللا   ثىىميىى ت  بمىىا يىىدعوهم إ

حح  من المسلمين " المسلمون لح مه من الرفوان بقفاءس وتقديرس   وجان ال  هللا . " الحاى إ
 بالت   وف  جوله تعال  " وال تستوى الحسحة وال السيئة ادفع
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لقرىيرى رفى  هللا عحىه مىام اه عداوة   حه ول  حمىيم " يقىون اإله  احسن فاذا الذى بيحك و يح
مح والصفح التسبا الت  ه  احسن السيئة تعح  العفورارا  و أى ادفع بالهصلة ف  لطائف اإل

يرىبه  ذا الذى بيحك و يحه عداوة   حه ول  حميم " أىذلة الت  تقع عليك من عدوك . " فإف  ال
حك تحلم على  عبىادس ال ير صديقا مهلصا   وذلك من حسن ا دب مع هللا     الول  الحميم يص

قم لحفسىك وأن تعفىوا عىن هصىمك   تة حسن الهلق ف  الصحبة مع الهلق أال تحىاله ومن امل
 ال من صبر عل  الردائد . وال يص  أحسن الدراا  إ

 أجون وف  ذلك جالوا و 
 سفىىىهو ك مايذ يه ذاهمد بحلم
 ان ح  اىىا ان  من حار غظيك واصفح     

 ان اللبيب به اةد فالحلم أفف  ما
 ان ىىىىىل  ما اح  اهذ بالعفو أحوا     

  فقىان لىه الرىاتم و ايىاك أعحى     هم رىتمه رىاتم فسى   ولىم يابىه برىيئوح وا عىن راى  مىح
الريخ احمىد الحلىواح  طيىب دى العالم العارا فقال  المرتوم و وعحك احلم . وف  ذلك يقون سي

 هللا ثراس " والد سيدى وريه  عبد السالم الحلواح  رف  هللا عحه و 
 اح ىىىىىىاال ياصاح اال ياص

 م االهوان  االرواح .. ىىىىه    
 اح ىىىىىىىلهم حص فكن دوما
 الح ىىم د   الم الىىىوفيه       
 ان ىىىىىرهم عل  ماكىىىوعار        

 م ىىا أسلىىىى  الافىىوال تق
 لم ىىىذا يا أه  يسىىىىومح    

 م ر ىىدس أاىى  هو وحىىىوه
 لم ىى  أظىىلك ياأهىىىىلع    
 ان ىىىدأ  بالطغيىىى  بىىوأح  

 ك ىىىىد هدمىىرس وجىىىاتها
 ك ىىودس  رمىابق اىىىىوس    
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 ك ىىىه ظلمىا احىىىىىفرفح
 ك ىىىىد لةمىىو جىىىالعف     
 رآن ىىىىىروح والقبحص ااىى   

 سىتعذ بىاهلل إحىه هىو السىميع العلىيم " يقىون مىا يحةغحىك مىن الرىيطان حىةغ فوف  جوله تعال  " وا  
الريطان فبادر بذ ر ر ك   ذا اتصل  بقلبك حةغا  قريرى رف  هللا عحه حاصحا لحا و إمام الاإل

رة   ن لم تهف أون هااى من هوااى الريطان   صىار فكىواراع إليه جب  اية هطوة   فاحك إ
ذا لم تتدراك ذلك تارى الةلة   وا  ثم  ذا لم بعد ذلك يحص  العةم عل  ما يدعو إليه الريطان   وا 

 يىتهلص تتدارك ذلك بحسن الراع  صار فسقا   ويتمادى الوج  تصبح ف  هطر    آفىة . وال
ن الرىيطان   ستعاحة   وصدق االستعاحة و ذلك يحاو مىالعبد من حةغا  الريطان إال بصدق اال

داد العبىد تبريىه مىن حولىه وجوتىه فكلمىا اة " ن عبادى ليى لك علىيهم سىلطان وجد جان تعال  " ا
 ته واستعاذته ةاد هللا ف  حفظه ودفع الريطان عحه . تفرعه واستغاث بوأهلص بين يدى هللا

وف  جوله تعال  " ومن الحاى من يتهذ من دون هللا احدادا يحبوحهم  حب هللا والذين آمحوا أرد 
تحىىد  محبىىتهم   والكفىىار ة   المؤمحىىون يعبىىدون ر ىىا واحىىدا فاب هلل " يقىىون السىىادة الصىىوفيحىى

حهىم ال وا بىاهلل ووحىدوس أرىد حبىا هلل     تعدد  معبداتهم ف فترج  محبتهم لىذلك  ىان الىذين آمحى
فى  وجى   صىحامردة وال الرهاء   بهالا الكفار فىإحهم يعبىدون ا يحصرفون عن محبو هم ف  ال

ولىه الكىريم " ثىم اذا مسى م ل  هللا    ما هاطبهم سىبحاحه بقحةن بهم البالء ألتا وا إذا فإالرهاء 
ون " والسىىادة العىىارفون يقولىىون و أن محبىىة هللا تقىىوى وتفىىعف علىى  جىىدر ر الفىىر فإليىىه تاىى 

محبته من جلبه   وظهىر  آثارهىا على  الاىوارح  ذا جوي  معرفة العبد لر ه   تم ح المعرفة   فإ
محاااته   والرفىا بقفىائه والرىوق إلى  ف  الطاعة والحرص عل  مرفاته   والتلذذ بمن الاد 

 سواس . ما بذ رس   ومحبة    ما يحب هللا وايثار هللا عل  ماك   لقائه   واالحى
لىى  المحبىىوب ب ليتىىك   ثىىم سىىب  رفىى  هللا عحىىه و المحبىىة ميلىىك إويقىىون سىىيدى الحىىارى المحا

 ف  حقه .  كموافقته سرا واهرا   ثم علمك بتقصير ايثارك له عل  حفسك وروحك ثم 
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ويقون سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه واصفا تفاحيه ف  حب هللا تعال  فيما حقلحاس عحىه 
 من الهامه الفورى و 

 ة ىىذا أح  تهوى هللا حل  م احإ
 الحاى حل  هواحا  ح  تهوى أن وا      

 ا ىىوححن جلوب طهر هللا أصله
 ا ىى ساح بالم رما   ما ورب الس    

 ا ىىىحما فاض حبحولم حتكلم وا  
 ا ىىىىرهودا ف رسلحا العلوم بياح    

 ه موروح  تستغح  عن الحاى ب س
   ىىىىوجلب  تداح  بالهوى وتفاح    
 ة ىىىىيادى للمهيمن ذلمددحا ا 
 ا ىىىىىفااد عليحا واستااب حداح    

 ا ىأيها الالح  تار   ؤوسحأال 
 ا ىىىىىن سقي  سقاحبح محا التص    

 ا ىىىىوتعرا عحا ودحا وغرامح
 ا ىىىىىىىوتدرك محا علمحا وهداح    

 اىىحوار من عالم البقتال  لحا ا  
 ا ىىىىىىفهام  بها أرواححا وحهاح    

 ا ىىىى  حياتحفحيحا بها حبا فطاب
 ا ىىىىىىىرأيحا بها عحد الفحاء بقاح    

حىب هللا تعىال  ب لياتىه واةئياتىه وجلبىه وجالبىه حتى  فحى  فى  هللا أري  من البي  االهير  يىف ا
صىفاتهم فى  جولىه مرتاى  حقلحىاس تعال  تبق  باهلل   ويررح رف  هللا عحه حان المحبين ويريحىا 

 عحه فيقون و 
 ه ىاة لىىىاحا محبوس آثرحا الحي

 واس ىىفال حالم عل  احياء تق    
 ن  ان حب  احون بئسما ةعموا إ

 ح  مححاس رب ةدح  احوحا أيا    
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 جالوا صف الحب ال تهطئه ف  صفة 
 اتبعحاس   بالحق  ن  ان وصفك إ    

 ة ىىىىهالص ومعرففقل  صدق وا  
 د هللا ىالمقص   نوأن تمو  وأ    

 را ىىىىن تعيه مع الرحمن مح سوأ
 البارى هو الااس  ن ي ون لك وأ    

 ف وال ىن تسير عل  الرر  الرريوأ
 اس ىىحمبالح م أو تلعب بع ته     

 ن ىىىإفان تكن ه ذا  ح  المحب ف
 اس ىجالوا ابتدعتم اابحا جد رفيح    

 دس ىىىومن سوى هللا حرفاس وحقص
 واس ىىمحذا يرابه رب العره حه    

وهىو السىميع ل  جوله تعىال  " لىيى  مثلىه رى ء هللا ثراس ى ف  البي  ا هير إوهو يرير ى طيب 
ن حبىىه سىبحاحه حىىب يبقىى  جىىف الحىىب على  مىىن لىىيى لىه مثيىى    لى  و اهحىىا إالبصىير " وهىىو يو 

"  ما يقىون "   حه تعال  يقون " وما عحد هللا هير وأبقالمحبوب وال يقح  بفحاء الحبيب   ببقاء 
بتىوا إلى  ر هىم أولئىك ن الذين آمحوا وعملوا الصالحا  واه هير وأبق  " ويقون عة وا  " إوهللا

وا " أى سى حوا وأطمى حوا أو هرىعوا تىبمعح  جوله تعال  " واههالدون " و  صحاب الاحة هم فيهاأ
لاوارح وجوله تعىال  " عمان املوا الصالحا  " أرار به سبحاحه إل  أوهفعوا وجوله تعال  " وع
بىىذن ن يبىىذلون اهىىدهم فىى  مرفىىاة حبيىىبهم بعمىىان القلىىوب   والمحبىىوواهبتىىوا " أرىىار بىىه إلىى  أ

طهىار الىذين من فوجهم  ما يهافه المالئ ىة ا  مع ذلك يهافون ر همالهمة وصفاء الحية   وهم 
حما يعظم هوا المحب لر ىه على  جىدر علمىه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون   وا   ال يعصون هللا

به   وحرص على  رفىاس سىبحاحه   فهىم بىين الراىاء فى  مقىام الامىان و ىين الهىوا فى  مقىام 
 س   الهاما وارتااال و ديخ عل  عق  حور هللا مرجالاالن   ويقون ف  ذلك سيدى وريه  الر

 ى يارب جلب  جد غسل  من الور 
 يب ببال  إذ ليى غيرك ماحي    
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   ىفااع  هداك رريعت  وذريعت
 وااع  رهودك ل  مسرة حال      
 ب  عصف الةمان وجصفه  ان مر

 ال  ىىوهللا لس  بما رهد  اب    
 رس ىىىأأحبه واهاا سطوة غي

 ال  ىىهص وحقك ال تعيه  هذا    
 ه ىروض المحبة جد رهد  امال

 وال  ىىىف  اح واالله فثب      
ليىه بىه مىن استاابوا لىر هم " أى فيمىا دعىاهم إويقون السادة الصوفية ف  جوله تعال  " والذين 

فحون الطاعا    فهىؤالء هىم الىذين لهىم حسىن الثىواب   وحميىد المىآب   والمسىتايب لر ىه هىو 
 ال عل  موافقة رفاس سبحاحه   وال تبق  محه بقية لحفسه . بق  له حفى إيالذى ال 

السادة الصوفية و  يف يرض عحك وأح   عحه " يقون وف  جوله تعال  " رف  هللا عحهم ورفوا
ن يرف  مىا ي تيىه مىن فلم تصبر عليه   ومن ر ن المحب أ ذا حةن بك جفاءوسلم ترض عحه إ

ذلىىك يقىىون سىيدى الرىىيخ على  عقىى  فيمىىا حقلحىاس عحىىه مىىن  ه ولىىو رىق علىى  حفسىىه   وفى بىحبي
 الهامه الفورى رف  هللا عحه و 

 درس ىىىرفاء الفت  باهلل يررح ص
 ب ىىىفلن يت ذى بالحوادى والهط    

 ا ىىىىىوليى مقال  طاعة اتق  به
 الق الرب ىىىىىولكحه التسليم لله    

 ا ىىىىصعاب الهوى  لفتها وحملته
 ب الص بالعارق  معروا حا الو ح  أ    
 م ىىىىىال التاائ  لواه إ وما لذت 
   ىىمو دون العوالم ل  جطبفواه     

 م ىىى  عن رحاب حثحهام الهوى لم تس
 ب ىىولو أحح  محها عل  مر ب صع    

 و يف اهاب الصعب أو أرهب السرى 
 رب ىىومن حام ال يرج  ال  مرهد الق    
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 ارس ىىىا وال ح  ديىىولما تداحيح
 ا اذب ىىىوجد اذبتحا ححوها ايم    

 دس ىىىىىهتف  بحب  دم لر ك وح
 ا  من القلب ىواهرل اميع الكائح    

   .. وف  محاسبة جوله رف  هللا عحه و 
 درس ىىىرفا الغح  باهلل يررح ص

 ب ىىىفلن يت ذى بالحوادى والهط    
رىهدته بحفسى  مىن صىبرس الاميى   مىاعل  ححو الصالحين وححىو القىارئين أن أذ ىر و أرى واابا 

مىن  ةةهر الرىريف و ىان فى  الثامحىة عرىر اءس المرحوم فتح  و ىان طالبىا بىا  حين فقد أكبر أبح
وجابلى  سىيدى الرىيخ هحالىك  عمرس وجد ما  ف  المسترف  فذهب  عحد مىا اىاءح  هبىر وفاتىه

فسىمعته يقىون و لى  السىماء عد أن سلم من الصالة   بسط يديه إوصلي  معه صالة الاحاةة وب
رأ سىىيدى الرىىيخ اللهىم ال تؤاهىىذحا بمىا فىى  جلو حىا   اللهىىم ثبتىه عحىىد السىؤان ولمىىا دفحى  الاثىىة جى

لىى  محىىةن سىىيدى ورىىيه  الرىىيخ عبىىد السىىالم الحلىىواح  طيىىب هللا ثىىراس سىىورة يىىى ثىىم صىىحبته إ
على  وتحاولحا طعام الغداء معه   و ىان االحتفىان بالمولىد الحسىيح  جائمىا فحفىر سىيدى الرىيخ 

عق  االحتفان وعلمحا وأرردحا وأحرىدحا  عادتىه   ثىم سىهر  معىه الليى  وصىلي  معىه الفاىر فى  
مساد الحسيح    و ح  حين أجىرأ عىن صىبر السىادة الصىوفية أترى ك فى  وصىف صىبرهم وأراس 

ذا ب  أرى عياحا صدق ما وصفهم به فقد أفح حا حتم  البررية الفعيفة بطبعها   فإفوق ما ت
من ردة الفىحك ان  عل  ليلتها بملحة المفح ة المعتادة وةاد عليها حت  هف سيدى الريخ 

حد الحافرين على  غطا عل  احب    وعاب  حين اعترض أفع  يدى فايحفار ل  عرق فو 
هذ . وعحىدما حقلى  مفح ا  الريخ ف اابه الريخ رف  هللا عحه جائال و هلل ما أعط  وهلل ما أ

ى ح  رفى  هللا عحىه مىا وادتىه مىن الصىبر العايىب مىن سىيدلسيدى الريخ عبد السىالم الحلىوا
فقل  و هلل راان  حا والريخ عل  ت تيحا المصائب فال حتةحةح الريخ عل  جان رف  هللا عحه و أ

 بن عبىاى رفى  هللا عحهمىا   وتذ ر  عحد ذلك جون ذلك الرا  الذى ده  عل  سيدحا عبد هللا
 ب فقان له و ه ف  مو  أبيه العباى بن عبد المطلليعةي
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 أصبر ح ن بك صابرين فاحما
 بر الرعية بعد صبر الرأى ص    

 دس ىبعهير من العباى اارك 
 اى ىىىىوهللا هير محك للعب    

ال وأرى هلل  عحىه حىين جىان و مىامن بىال يصىيح  امير المؤمحين عمىر رفى  هللا ما تذ ر  جون أ
يقع ف  ديح    والحعمة الثاحيىة    دحياى ولمن البالء وجع ف  فيه أر ع حعم و الحعمة االول  أعل

عليه ف حتملتىه   الحعمىة الرابعىة ن هللا صبرح  أن البالء لم يقع أكثر مما وجع   الحعمة الثالثة أ
لى  سىيدحا داود لصبر عليه ويروى السادة الصوفية أن هللا تعال  أوحى  إن هللا ادهر ل  ثواب اأ

يىوب بالصىبر وجد أثح  هللا تعال  على  سىيدحا أ الصبور " حاح  أفإعليه السالم " تهلق ب هالج  
الصىىابر احىىه أواب " ويقىىون حىىا واىىدحاس صىىابرا حعىىم العبىىد ان تعىىال  فىى  مدحىىه عليىىه السىىالم " إفقىى

 مام عبد القادر الايالح  رف  هللا عحه و سيدى اإل
 رى ىمرى وال التدبير تدبيال ا مر أ
 بتقديرى  تارى  الت   مور ا  وال     

   ىىل  هالق رةاق ما راء يفع  ب
 رى ىىعلمه من جب  تصويبىحا  أ    

 مام عل  البيوم  رف  هللا عحه و ويقون سيدى اإل
 لةىىىىىىى   له ورد ي ون وسي

 ادس ىىاذس ومعىىه ومعىىلمعار    
 ى واعل  وردى ف  الهرول عن السو 

 رادسىىىكون مع موالى تح  موأ    
 يىف يرىاء وجىد  ء فى  الهىواء يحر ىها  ح مهىم و  ىن مىع هللا  الهبىصىوفية فىويقون السىادة ال

ر الحىاى عليىه الاىة  الىذى يصىيب ا بىاء مام الحسىين رفى  هللا عحىه فلىم يىما  ابن موالحا اإل
أرو  ما جان رفى  هللا عحىه و ححىن أهى  البيى  حسى ن بحاء فس لوس ف  ذلك فقان وما عحد فقد ا 

احه وتعىىال  إذ يقىىون " وبرىىر رس فيمىىا يحىىب رفىىيحا . وصىىدق سىىبحراد مىىا ح ىىهللا فيعطيحىىا   فىىإذا أ
حىا إإالصابرين الىذين إذا أصىابتهم مصىيبة جىالوا  ليىه رااعىون أولئىك علىيهم صىلوا  مىن حىا هلل وا 

 ر هم ورحمة وأولئك هم المهتدون " 
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   هللا عحىه و حعىىم العىدالن والعىىالوة ذا جىرأ هىىذس اآيىة جىان رفىى ؤمحين عمىىر إوجىد  ىان أميىىر المى
حاحه . وعحىد لى  مرفىاة هللا سىبصلوا  والرحمة ويقصد بالعالوة ا هتداء إويقصد بالعدلين و ال

صىوفية يعحى  و فىروا ممىا مبىين " يقىون السىادة ال ح  لكم محه حىذيرجوله تعال  " ففروا إل  هللا إ
لىى  ومىىن الاهىى  الىى  العلىىم   ومىىن عذابىىه امىىن المعصىىية الىى  الطاعىىة  اوفىىرو سىىوى هللا إلىى  هللا 

 عحهىا تحىاا  ر هىا ل  رفواحه   و اح  السىيدة رابعىة العدويىة رفى  هللامن سهطه إرحمته   و 
ك فيها اله     ساعة تمىر على  اهرة  ر حب الدحيا الذ رك فيها   واحب ا ح  أوتقون اله    إ

عل  امرين فاح  ال أطيقهمىا و  ال ي ون لساح  فيها رطبا بذ رك فه  مرؤومة   اله  ال تامع
 حراق بالحار والفراق محك وتقون رف  هللا عحها مرة أهرى و  ا

 حعيمها ليى جصدى من الاحان 
 ح  احبها  راكا غير إ    

 يىف وال فى  الاحىة بىال  قدسىييةوه  ترير بذلك ال  جوله تعال  ف  ترىريف المتقىين برؤيتىه ال
ن فىى  الاحىىة جومىىا لىىو ا حىىاظرة " ويقىىون السىىادة الصىىوفية الىى  ر هىىحصىر " واىىوس يومئىىذ حافىىرة إ

هىذا ان هللا هم عن رؤيته الستغاثوا  ما يستغيى أهى  الحىار مىن الحىار ويؤيىدهم فى  فهمهىم حاب
حهىم عىن ر هىم يومئىذ  ىال إتعال  عاجب أه  الحار من الكفار بالحااب عن رؤيته فقىان تعىال  " 

 .باهلل  ه  الحار واليعاذ" فصار الحااب عقاب   . ثم أحهم لصالوا الاحيم لمحابون 
ممحوعىون مىن حهىم اليىوم ارا  و مىا أرىلقرىيرى رفى  هللا عحىه فى  لطىائف اإلمىام اويقون اإل  

ن من رؤيته ودلي  الهطاب يواب أن ي ون المؤمحين يروحىه غىدا  مىا معرفته فهم غدا ممحوعو
  هللا عةة ولرسوله وللمؤمحين " يقون اإلمام القريري رفيعرفوحه اليوم وعحد جوله تعال  " وهلل ال

وة وللمىىؤمحين عىىة الواليىىة واميىىع ذلىىك هلل فعىىةة القىىديم بىىحهلل عىىة االلوهيىىة وللرسىىون عىىة ال عحىىه
ن ذن هلل العىةة اميعىا ويقىان و  مىا أصفته وعة الرسون وعة المؤمحين لىه فعىال ومحىه ففىال فىا

قى  مىحهم حين بىاال يبلهىم   وعىةة المىؤم ن لها   فعىةة ا حبيىاء بى ن ال عىةعةة هللا سبحاحه ال ةوا
يماحىه حقيقيىا فىال ةوان لىه . ويقىان مىن تعىةة بىاهلل لىم يلحقىه مهلد ف  الحار ويقان و من  ىان إ
ال ف  معصية هللا   وما سوى  عة إال ف  طاعة هللا   وال ةن إتغير عن حاله بغير هللا ويقان ال

 هذا 
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  اعتىةاةس بىاهلل فال أص  له ويقون سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه ف  الهامىه الفىورى فى
 تعال  وتمس ه به عل  الدوام فيما حقلحاس عحه و 

   ىحب المهيمن باليقين رواح 
 ل  الاالن رهودس أةااح  وا      

   للورى أصبح  ال الوى عحاح
 بالبارى رفع  بياح   مادم      

 دراك ادراك  به عاةى عن ا 
   ىن لساحا  المقام فيما يبي    
 ورس ىىىىىسرس و حفبحبه وب
 لح  و ساح  اظ اليقين  روح     

 رم ىىىن حدثوا عح  فاح  مغإ
 ان ىىىبالواحد الدي متمسك     

   ىاسمو بروح  ف  حماس وأحتم
   فالعرق تاا  واليقين عياح    

 م ىىن  ان حب هللا ذحب  عحدهإ
   ىىهذا لعمرك بالمقام  فاح    

تله م أمىوالكم وال أوالد ىم عىن ذ ىر هللا ومىن يفعى   . . وعن جوله تعال  " يا أيها الذين آمحوا ال
رف  هللا عحه ال تفيعوا أمور ديح م بسبب مام القريرى ك ف ولئك هم الهاسرون " ويقون اإلذل
مور دحياكم وأوالد ىم   فىاذا  حى  هلل  ىان روا حق هللا وارتغلوا به ي في م أموالكم وأوالد م ب  آثأ

 هللا لك . 
سالفحا الصالحين الذين فقهوا  تاب هللا بقلىو هم ف ستفىاءوا بحىورس واهتىدوا ال رف  هللا عن أأ  

 محهم سابق الهيرا  ب ذن هللا " آمين . . هللا تعال  " و  بهديه   فكاحوا  ما وصفهم
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 ذوق صريح
لسادتحا الصىوفية ذوق صىريح فى  فهىم آيىا  هللا البيحىا  وهىذا الىذوق يبىدو وافىحا لمىن وجىف 

لىب وصىفاء حفىى وهىو رى ن مىن اعتقىد فىيهم الهيىر ة وتدبير ف  طهىارة ج المهم ف  رؤيعل  
 ولم يعاههدهم سفها وغرورا أو اهال وةورا وصدق من جان و 

  ر العين فوء الرمى من رمد جد تح
 ويح ر الفم طعم الماء من سقم     

الصىحيح  ل  القارىء العةية بعض ما بهرح  من أجوالهم الدالة عل  الذوق الصريح ب  والعلىموا  
 . 

له م إله واحد ال إله إ ال هو الرحمن الىرحيم " يقىون السىادة الوفيىة و توحيىد فف  جوله تعال  " وا 
 الهلق هلل تعال  عل  دراا  و 

فىداد   وهىذا وا رباس  حداد والصاحبة وا والد وا اتوحيد العامة   وهو حف  الرر اء و    أ 
 وحيد يحاو به صاحبه من الهلود ف  الحار .تال

فعىىان  لهىىا صىادرة مىىن هللا وحىدس ويرىىاهد ذلىىك توحيىد الهاصىىة   وهىو أن يىىرى المىؤمن ا  ب   
ن فى  مىؤمن   وللهاصىة يقىي  ن االسىتدالن حاصى  لكىيق الكرف ال بطريىق االسىتدالن     بطر 

لى  هللا تعىال    والتو ى  لي    وثمىرة عملهىم هىذا االحقطىا  إل  دالقلب بعلم فرورى ال يحتال إ
ال يرى فاعال سواس   وهم يقولىون أن ذ فال يراوا اال هللا   وال يهاا أحد سواس   إ   عليه وحدس

 بهر من حور الرمى وااء ف  رعرهم ف  هذا المعح  و حور هذا اليقين أ
 رهذس الرمى جابلتحا بحو 

 ولرمى اليقين أبهر حورا     
 جد رأيحا بهذا الحور ولكن 

 المحيرا  رأيحا   جد تيك بها    
رىهد معىه سىواس   ال هللا   وال ي  توحيد هاصة الهاصة   وهو أال يىرى المىؤمن فى  الواىود إ ل

  حفسىه برىهود الم ىون الىذى  ىون ا كىوان بقدرتىه   وجفى  ل  ا كوان وا  فيغيب عن الحظر ال
 ح  ف  الحهاية ويبق  وحدس سبحاحه ن تفأ
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ب   ريئ عليم   وهىذا  والباطن وهوون وا هر والظاهر يئ جبله   وال ريئ بعدس   وهو ا  ال ر
حىىاء   ويقىون فيىىه سىيدى الرىيخ علىى  عقى  طيىىب هللا ثىراس فيمىا حقلحىىاس مىن الهامىىه هىو مقىام الف

 الفورى و 
  ىىىته  وال تحف  بان وال أح

 حمن تسعد با حى وعه ف  هوى الر     
 واجب  عل  موالك بالقلب مهلصا 

 دى ىىىواسلم وسلم واتاه طالب الق    
 د تاد موالك أكبر  حاصىراتار 

 وفوض له ما  ان ف  الغد وا مىىى    
 رادس ىىىله مومن ال يرى إال أال 

 حرم عليه الهوض ف  العره والكرس      
 ودا يقولون ل  من أح  جل  موح

  ى ىىىىل  ر ه يسع  ولم يرى من بإ    
  ذا جي  ل  اطب جل  ر   مطلب  إ

  ىى  س ن جي  ل  اررب جل  أحوارسوا      
 سلوح  عن العراق جد ذج  حبهم 

ح  لهم رأى إ      ان من رأى ىىىىىذا  وا 
 ا ىىىحمحياة الورى حلو ومر وا  

 ى ىىىىحال المر ا بالتوحيد من رجة الح    
لى  هىذس الدراىة بالتوحيىد مىن رجىة الحىى طويى  لحفسىه أحه إحمىا وصى  إوجد رأحا رف  هللا عحه 
 فقان فيما جان  ذلك و 

  لهوى سهال فهف  عبابهحسب  ا 
 ى ىىىغطفطورا به أطفوا وطورا به     

 ة ىىىىن أتتح  من لدحه عحايإل  أ
 ى ىىىىىحوصل  بها بر السالمة وا      
ين ااهدوا فيحا لحهديحهن ذ يقون ف  وعدس للمااهدين ف  سبيله " والذوصدق سبحاحه وتعال  إ

من المحسحين " ن رحمة هللا جريب أ" ن هللا لمع المحسحين " وف  جوله تعال  سبلحا وا
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ة ا سبحاحه وتعال  أن تقون ف  فاتحوف  الحديى الرريف و " استعن باهلل وال تعاة " وجد علمح
ححن بين يديه ححاايه ويحاايحا " إياك حعبد من ر عا  الصالة و  الكتاب الكريم ف     ر عة

ياك حستعين " فما عليحا إال أ ف  همة ال تعرا المل  مع تو   حت   ن حبذن الاهد ف  الطاعةوا 
  هللا فهو حسبه أى  افيه أمرس   وجد جرن هللا التو   ال يروبه الهل    ومن يتو   عل

صفا  ن  حتم مؤمحين " وجد بين لحا ا  االله فقان تعال  " وعل  هللا فتو لوا إيمان الحق باإل
ذا تلي  الحق فقان سبحاحه " إحما المؤمحين الذين إذيمان أه  اإل ا ذ را هللا وال  جلو هم وا 

يماحا وعل  ر هم يتو لون . الذين يقيمون الصالة ومما رةجحاهم يحفقون . عليهم آياته ةادتهم إ
القريرى رف   مامر هم ومغفرة ورةق  ريم ويقون اإل أولئك هم المؤمحون حقا لهم دراا  عحد
لوا  ردة الهوا   ومعحاها هحا أن يا  هالصته " اهللا عحه ف  لطائف إراراته عحد تلك اآ

ل  هللا عة سبحاحه   وبمراهد الذ ر يس حون إ يهراهم الهوا عن أوطان الغفلة فيذ روحه
ذا   فإعل  تحقيق   وتحقيق عل  تصديق يهم من آياته تصديق وا    فيةيدهم ما يتل  عل

م بالرعاية ف  حهايتهم   درس وأيقحوا جصورهم عن أدراكه   تو لوا عليه ف  امدادهطالعوا االن ج
  ما استهصلهم بالعحاية ف  بدايتهم . 

ا ذهم بين  رف االن   ولطف امىان   فىإويقان سحة الحق سبحاحه مع أه  العرفان ان يردد  
" وتطمىئن ذا الطفهىم بامالىه سى ح  جلىو هم   جىان هللا تعىال   ارفهم باالله وال  جلو هم   وا  

 جلو هم بذ ر هللا " . 
و وال  جلو هم بهوا فراجىه   ثىم تطمى ن وتسى ن اسىرارهم بىروح وصىاله وذ ىر الفىراق ويقان   

 يغحيهم   وذ ر الوصان يصحيهم ويحييهم . 
ذلىك حقىا " لهىم  " أولئك هم المؤمحون حقا " أى حققوا حقا   وصدجوا صدجا   ويقىان حىق لهىم 

ته لهىم اسىتوابوها   فبسىابق جسىم   أى عل  حسب ما أهلهم له من الرتب دراا  عحد ر هم "
بلغوها  لهم مغفرة ف  المآن والسىتر فى  الحىان  وأمىا  –حين وفقهم لها  –ثم بصادق هدماتهم 

م يرىىغله يحسىىتب   ويحتمىى  أحىىه الىىذى الحىىه الىىذى يعطيىىه مىىن حيىىى الأ الىىرةق الكىىريم فيحتمىى 
 سرار . ق ا حه رةق   ويحتم  أاةعن رهود الر  سواود

 تلمساح  رف  هللا عحه و مدين ال أبوويقون ريخ الريوخ سيدى  
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 هللا ج  وذر الواود وما حوى 
  بلوغ الكمان  ن  ح  مرتاداإ    
 ه ىىىتن حققن هللا افالك  دو
 امان عدم عل  التففي  واال    
قىاء وال يصىح ن  ى  مىا سىوى هللا يلحقىه الفحىاء   وهلل سىبحاحه وحىدس البوهو بقوله هذا يعلمحا أ
ى الرىيخ ن ترغ  بالفاح  عن الباج  " وهللا هير وابق  " وجىد سىئ  سىيدأف  ا فهام الصحيحة 

ن ي ت  من الهامه الفورى ب بيىا  على  وةن البيى  االون المتقىدم   عل  عق  طيب هللا مثواس أ
 فقان وأطان رف  هللا عحه ومما حقلحاس من جوله المرتا  و 

 وى ىح  هللا ج  وذر الواود وما
 الن ىىىامت دبا ف  ساحة اال    

 م ىفل  فتر     الهلق عن علم
 أرل  سوى رب السما من وان     

 ه ىىىفتر      العالمين وائت
   ىىواعل  ذ رى ذاته محوال    

 ن ف  المان الغح  ب أإن  ح  تحس
 حا جد اعل  رفا المهيمن مال  أ    

 ه ىىىعمد اليدين إليك أفف  رر 
   ىسؤال  ولغير واهك ال يصح    

   ىىهواك رريعت  وذريعت اع فا
 حال   مسرس ل  وااع  رهودك     

 ورى لىىيارب جلب  جد غسل  من ا
   ىبالب حيي  ما  ذ ليى غيرك إ    

 ه ىىىروض المحبة جد رهد  االل
 وال  ىىىىواماله فثب  ف  اح    
 رس ىىىىح  ال امال ء غييا حفى إ
   ىل  حوض الكريم تعالجوم  إ    
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 له ىىىىيه بفف ح  الهللا جر 
 لم يرض ل  ف  الحب أى تعان     

 ه ىىىان الذى فهم المحبة جلب
 ان ىىف  القدر من بين البرية ع    

 ه ىىىان الذى فهم المحبة جلب
 ا الن ةوان ىىىىىلم يتاه يوم    

 ه ىىىسلم لر ك امرس واترك ل
 وان ىىىىجاجدارس واحذر من ا     

 م ىىىوذر العباد ور حهم وفعاله
 ان ىىىىان  ح  مرتاد بلوغ  م    

مىن البيى  المسىؤون فيىه ويهىتم بالرىطر الثىاح  ون   هللا عحه يبدأ  المه بالرىطر ا  و ان رف
 ما ترى   ولع  القارىء العةيىة يعاىب للاحىاى الىذى  ىان يواتيىه على  غيىر تف يىر فيىه " وهللا 

 هللا عحه و  يهتص برحمته من يراء وهللا ذو الفف  العظيم " وف  جوله رف 
 ه ىىىىان الذى فهم المحبة جلب

 الن ةوان  اىىىىىلم يتاله يوم    
مام  ك ذو الاالن واالكرام " ويقون اإلويرير به جوله تعال  "    من عليها فان . ويبق  واه ر 

عىن  ى  تلىف   وتسىلية القريرى رف  هللا عحه و " ويبق  واه ر ك " وف  بقاء سىبحاحه هلىف 
مىام لمواهب . وحسترف صحة ما يقولىه اإليصيبهم من المصائب ويفوتهم من اللمسلمين عما 

تعال  " وبرر الصابرين . الذين إذا اصىابتهم مصىيبة جىالوا إحىا  القريرى طيب هللا ثراس من جوله
حا إ ليه رااعون . أولئك عليهم صلوا  من ر هم ورحمة وأولئك هم المهتدون " و ان أميىر هلل وا 

هيرة يقون و حعىم العىدالن والعىالوة   فالعىدالن تلك اآية ا هللا عحه اذا جرأ  المؤمحين عمر رف 
الصىىلوا  والرحمىىة   والعىىالوة هىى  االهتىىداء . أجىىون وجىىد ابتلىى  هللا تعىىال  احبيىىاءس ورسىىله الكىىرام 

سى  بهىم فى  صىبرهم الاميى    بمصائب الدحيا   وجص عليحا مىن ذلىك فى  القىرآن الكثيىر   لحتآ
 بتالء ف  الحياة الدحيا و ولذلك جان بعض العارفون ف  ةهدس للدحيا و الء واإلولحرى أن الب
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 ا ىىدحاءتهمن وعف  دحيا تسم  
 من م روهها الداح  ف دحيا واال    

فورى الذى حقلحاس عحه حىين طلبىوا إليىه ويقون سيدى الريخ عل  عق  حور مرجدس ف  الهامه ال
 وجافيته و  ن ي ت  ب بيا  عل  وةن البي  التال أ

 عره  سرى تغح  عحه  سرى 
   ىوعن البحر ااتةاء بالور    

 و ان مما جان فورا رف  هللا عحه و 
 عره  سرى تغح  عحه  سرى 

 ما وج  الملك من المو  اا      
 ه ىىىى   عيه للردى مراع

   ىىىىهدم المو  به    ام    
 ا ىىىليى من ورى عررا ملك

  ىىىاتكأوعل  الملك تفاح  و     
 وى ىىىحما الملك الذى حد الهإ

 دم ىىىىوعن اللهو تحاءى وع    
 ا ىىىىىوحياة جد هال سلطاحه

   ىىىارها الفرجصمن تق  هللا     
 ا ىىىىىحمليى عحدى أى مان إ

   ىىىىى   مال  فيه علم وعم    
 ا ىىىىىه فممان عيدى يوم القيإ

   ىىىىل  عيد غير واه هللا ا    
   ىىىىىىصباحا ودا اذ ر هللا
 ر هللا ذن ىىىىن من يترك ذ إ    

 ا ىىىىىى ن مع هللا تقيا صادج
   ىىىن من يترك رر  هللا فإ    

 د ىىىىىياس وجحمرهد  روح  
   ىىىىالح ل  حور المحيا واتص    
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 ايه يادحيا افعل  ما رئته 
 ان رمى الحرر ادح  من ةح      

 عن مغاحيك بربر اكتف  
   ىىةاء بالورالبحر اات وعن    

 وف  جوله رف  هللا عحه و 
 ليى من ورى عررا ملكا

   ىىأو عل  الملك تفاح  واتك    
 حما الملك الذى حد الهوى إ

 دن ىىىى وعوعن اللهو تحاء    
 ذا اىاء لى  جولىه تعىال  " فىإ‘ء الم سورة " يرير رف  هللا عحه " ورى بفم الواو وترديد الرا

لاحيم لمن يرى . ف ما من طغ  . وآثر حسان ما سع  . و رة  ا. يوم يتذ ر اإل الطامة الكبرى 
ر ىه وحهى  الىحفى عىن الهوىفىإن  وأما مىن هىاا مقىام الاحيم ه  الم وى . الحياة الدحيا . فإن

 ة ه  الم وى " . الاح
حما واهح  إل  هذا الفهم أ  أمىر  فسها مىا  ىان مىنحن هللا تعال  ح   لحا ف  سورة الحاةعا  وا 

على  "  لوهيىة فقىان مىرة " أحىا ر  ىم ا ن يىدع  االذى غىرس عىره الىدحياس وحملىه على  أفرعون 
لىه غيىرى " وهىذا هىو الطغيىان بعيحىه الىذى " يىا أيهىا المىأل مىا علمى  لكىم مىن إوجان مىرة أهىرى 

جوله لسيدحا موس  عليه السىالم " أذهىب إلى  فرعىون إحىه طغى  . فقىان  رف عحه سبحاحه ف  
أدبىر    . ثىميىة الكبىرى فكىذب وعصىإل  أن تة   . وأهديك إل  ر ىك فتهرى  . فى راس اآه  لك 

ن فى  ذلىك يسع  . فحرر فحادى . فقىان أحىا ر  ىم ا على  . ف هىذس هللا ح ىان اآهىرة وا ولى  . إ
 عاجبىة مىن غرتىه دحيىاس وبىا  بهىا آهىراس   وعاجبىة مىن آثىر لعبرة لمن يهر  " فاحظر رعاك هللا

ف  الدحيا واحىيم الحىار فى  ون عذاب الغرق هلل عة وا    فقد  ان لأل ارفاء  دحياسهراس عل  آ
هرة و ان للثاح  سعادة الصلة ف  الىدحيا بىاهلل واحىا  الحعىيم فى  اهىراس   ومىا أبعىد البىدايتين اآ

والحهايتين " فريق ف  الاحة وفريق ف  السعير " واعلحا هللا بمحىه و رمىه مىن االتقيىاء السىعداء 
 اذحا بففله واودس من مآن االرقياء . واع

 ويعلمحا رف  هللا عحه بقوله . 
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 ن عيدى يوم القاس فما إ
 ل  عيد غير واه هللا ا      

كبىىر عحىىدما يسىىعد بروءيتىىه يحظىى  يىىوم القيامىىة برفىىوان هللا ا  ن إن عيىىد المىىؤمن الحىىق هىىو أ
ال رؤية .  مىا بيحىا مىن جبى  ى بى ل  ر ها حاظرة " وه ئذ حافرة إوممصداجا لقوله تعال  " واوس ي

 حساحه .  يف وال حصر ب  بما راء هللا أن تكون اعلحا هللا تعال  من أهلها بعطاءس وا
حهىم ميتىون " . ثىم إ مام القريرى يقون اإل ح ىم يىوم رف  هللا عحه عحد جوله تعال  " إحىك ميى  وا 

لىيهم ففةعىوا بى امعهم مىن إعليه السالم   وحعى  المسىلمين  القيامة عحد ر  م تهتصمون " حعاس
مه   فلىيى لىه مىن هىذا حوا  ه  ومن لم يتفرغ من مآثم وأية ف  العادة ثالى هم   وال تعة ممآث

ذا فرغ جلبىه مىن حىديى حفسىه ن    ما يرغله عن هللا تعال  " فإالحديى رمة " يقصد الغحاء ع
ائهم عحىدهم واحرىد ال بعىد فحى  ولىيى هىذا الحىديى إ   ومن الكىون باملتىه ياىد الهيىر مىن ر ىه

 بعفهمو 
  تاب  الي م بعد موت  بلية 

 ولم أدراح  بعد موت  اكتب     
ح ىىم يىىوم القيامىىة عحىىد ر  ىىم هللا عحهمىىا جىىان و لمىىا حةلىى  " ثىىم اوعىىن عبىىد هللا بىىن الة يىىر رفىى  

ا ف  الىدحيا ؟ جىان تهتصمون " جان الة ير و يارسون هللا   اتكون عليحا الهصومة بعد الحب  بيحح
ن حىديى حسىن صىحيح . وروى مسىلم مر اذن لرديد . اهراه الترمىذى وجىاعم   فقان و إن ا ح

جان و " اتدرون مىن المفلىى  صل  هللا عليه وسلم ن رسون هللا عن أب  هريرة رف  هللا عحه أ
ن و إصىىل  هللا عليىىه وسىىلم ؟ جىىالوا المفلىىى فيحىىا مىىن الدرهىىم لىىه وال متىىا    فقىىان رسىىون هللا 

 ت  يوم القيامة بصلوا  وة اة وصيام   وي ت  جد رتم هىذا   وجىذا هىذا   وأكى  المفلى من ي
ذا من حسحاته وهذا من حسحاته   فإن فحي  مان هذا   وسفك دم هذا   وفرب هذا   فيعط  ه

جون ويؤيد م فطرح  عليه   ثم طرح ف  الحار أن يقف  ما عليه اهذ من هطاياهحسحاته جب  أ
صالس والسالم "    المسلم عل  المسلم حرام دمه ومالىه وعرفىه "  مىا افف  ال عليههذا جوله 

يؤيدس القرآن الكىريم فى  آيىا   ثيىرة  مىا هىو معلىوم   وعحىد جولىه تعىال  " والىذى اىاء بالصىدق 
وصدق به أولئك هم المتقون . لهم ما يراءون عحد ر هم ذلك اةاء المحسحين " ويقون االمىام 

 القريرى رف  هللا عحه و 
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حوالىه مىن حيىى الصىدق وفى  اسىرارس ااء بالصدق ف  افعاله من حيى اإلهالص   وفى  أ لذىا
 من حيى الحقيقة . 

حىك تىراس وافىاا رفى  " ذلك اةاء المحسحين " اإلحسان ى  ما ااء فى  الهبىر و أن تعبىد هللا   
ومىن ال  هللا عحه يقون و فمن  اح  اليوم مراهدته عل  الىدوام  احى  رؤيتىه غىدا على  الىدوام  

 فال . 
حسن الذى  ىاحوا يعملىون اة هم أارهم ب  فر هللا عحهم أسوأ الذى عملوا ويوف  جوله تعال  " لي

 مام القريرى رف  هللا عحه و من الي ون مؤمحىا فلىيى مىن أهى  هىذس الاملىة   ومىن" يقون اإل
ياىىة هم  وأ أعمالىىه  بىىائرس   فىىإن غفىىر ذا  فىىر عحىىه أسىىوأ مىىا عملىىه ف سىى ىىان معىىه إيمىىان   فىىإ

 ىىان ان مؤجتىىا   يمىىب حسىىن أعمىىالهم   وأحسىىن أعمىىان المىىؤمن اإليمىىان والمعرفىىة   فىىإن  ىىان اإل
ن  ىىان اإل لىىدوام   فثوابىىه علىى  الىىدوام   ثىىم أحسىىن ا عمىىان أحسىىن يمىىان علىى  اثوابىىه مؤجتىىا   وا 

 ن تكون عل  الدوام . الثواب وأحسن الرؤية فياب أ
 ههفىلفارض رف  هللا عحه ف  رىوجه إلى  الرؤيىة وتبن الويقون سلطان العارقين سيدى عمر 

 مله فيها و عليها وأ
 ن اراك حقيقة أ كاذا س لت
  ع  اواب  لن ترافاسمح وال تا    

ن يحقىق هللا راىاءس وال يقىون لىه ر ىه رف  هللا عحه إحما يطلب الرؤية ف  اآهرة ويطمع أوهو 
سىما  بعىد عليىه السىالم عحىدما جىان لر ىه موس   ا جاله تعال  لسيدحاعحدئذ " لن تراح  " وهو م

ليك " وهذا الطلب من سيدحا موس  عليه السالم يىدن لكريم وتلذذس به " رب أرح  احظر إهطابه ا
عل  علو همته وردة حبه لر ه فقد اةداد بلذيذ هطاب الحق هياما وأواما   ولو لم تكن الرؤيىة 

ه اى  رى حه " لىن ه هللا عل  طلبها بى  جىان لىف  الدحيا اائةة ما طلبها من ر ه   ولذلك لم يعاتب
ن اسىتقر م احىه فسىوا تراحى  فلمىا تالى  ر ىه للابى  اعلىه د ىا تراح  ولكن احظر إلى  الابى  فىإ

حا أول  المؤمحين وعلىق هللا الرؤيىة على  صعقا فلما أفاق جان سبحاحك تب  إليك وأ وهر موس 
ن  تعىىال    ولكحىىه أراد بعىىدم اسىىتقرارس أتقر لىىو أجىىرس هللان يسىىن أاسىىتقرار الابىى  و ىىان فىى  االم ىىا

حما  ان رحمة بىه ن حااطمئن  ليم هللا عليه السالم عل  أي به عن الرؤية لم ي ن بهال عليه وا 
 حه ال يقوى عليها   
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  ؤيىة   بىر رى " يحفى  الو حه لم يق  لن أتراح  " دلي  عل  اواة الرؤية    وف  جوله تعال  " لن
ان ما أفاق سيدحا موس  عليه السىالم جىعليه السالم فقان " لن تراح  " ول ن يراس الكليمحف  هللا أ

حا أون المؤمحين " فالطفه سىبحاحه فلما افاق جان سبحاحك تب  اليك وأما ح اس هللا تعال  عحه " 
حىى  اصىىطفيتك علىى  الحىىاى برسىىاالت  وب المىى  فهىىذ مىىا ال  بقولىىه الكىىريم " جىىان يىىا موسىى  إوتعىى

 ين " . آتيتك و ن من الراكر 
حى  ع حقىا فى  تعقيبىه على  تلىك القصىة وا  رارا   ىالم رائىولسيدى اإلمام القريرى ف  لطائف اإل

 مقتبى للقارئ العةية بعض ما جان رف  هللا عحه و 
لى  موس  لميقاتحا و لمه ر ه جان رب أرح  احظر إليك جان لىن تراحى  ولكىن احظىر إ" ولما ااء   

 ا وهر موس  صىعقا " اىاء فلما تال  ر ه للاي  اعله د تراح ن استقر م احه فسوا إالاب  ف
ن   اىاء موسى  بىال موسى  واىاء موسى  ولىم يبىق حىيموس  مايئ المرتاجين   مياىئ المهيم

حىد   وهىذا موسى  مسىافا  طويلىة فلىم يىذ رهم أمن موس  ريئ لموس    آالا الراان جطعىوا 
لميقىا  " ويقىان لمىا اىاء موسى  مة يقىرأ الصىبيان ولمىا اىاء موسى  .. هطا هطوا  فال  القيا

ن لىىك حتىى  جىىان " أرحىى  احظىىر اليىىك   فىىإيتماباسىىط الحىىق سىىبحاحه   سىىقط بسىىما  الهطىىاب فلىىم 
 صلة من الرهود و ذا جالوا و لواد عليه استحطقته بطلب  مان الو غلبا  ا

 وابرح ما ي ون الروق يوما 
 ذا دح  الهيام من الهيام إ    

د ور ه حه ليى بين العبحو م احة وتكريم ليى دحو مسافة   ر ه د ن دحو العبد منأود أن أحبه أ
ن يهلىق الم ىان   ويقىان و مسافة    ما أن هللا تعال  ال يحصرس م ان  حه سىبحاحه  ىان جبى  أ

ين السى ر فحطىق مىا حطىق   والسى ران ال يؤهىذ عصار موس  عليه السالم عن سما  الهطاب ب
لىى  تىىاب بحىىرا . يقىىان أرىىد الهلىىق رىىوجا إتىىاب معىىه عال تىىرى أحىىه لىىيى فىى  حىىص الكبقولىىه   أ

الحبيب أجر هم من الحبيب . هذا موس  عليه السىالم   و ىان عريىق الوصىلة   واجفىا فى  محى  
ليك "   حه غائب عن الحقيقة ولكىن مىا   ثم ف  عين ذلك  ان يقون " رب أرح  احظر إ المحاااة

رىوجا  حىه ال سىبي  إلى  الوصىلة  تيمىا اال اةدادواعطرا   والإةدادو ال اةدادوا رر ا إ اد القومدأة 
 الن . يصون اسرار اصفياء عن مداهلة الح ال بالكمان والحق سبحاحهإ
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لىم يىرس ثىم أمىر " فلما تال  ر ه للاب  اعله د ا " فالابى  أعطى  التالى    فالابى  رآس وموسى  
ن لكىهللا لصىعب رىديد   و ل  الاب  الىذى جىدم عليىه فى  هىذا السىؤان وهىذا وهللا موس  بالحظر إ

جىان ال أرفىع  ل  غيرك   بى الحظر إليك فإذا لم أراك ال احظر إموس  لم يحاة    ولم يق  أحا أريد 
احظر إليه ويقان و لما رد موس  إل  حان الصىحو وأفىاق راىع إلى  رأى ن بصرى عما أمرتح  أ

التوبىة   فقبلىه  أجى  مىن ن لىم تكىن الرؤيىة هى  غايىة المرتبىة فىالا مر فقان " تب  إليك يعح  إ
 ل  الرتبة العالية . تعال  لسمو همته إ

ن حيى    االحصىاا أال تبىرح محى  الهدمىة وا  ديىة   ورىر ليىك " احاهىة بقىوة العبو " تبى  إ وجولىه 
 بيحك و ين واود القرية    ن القرية حظ حفسك   والهدمة حق ر ك . 

آتيتىك لحاى برساالت  وب الم  فهذ مىا ح  اصطفيتك عل  اوف  جوله تعال  " جان يا موس  إ  
مىام القرىيري رفى  هللا عحىه و هىذا الهطىاب لتىدارك جلىب موسى  و ن مىن الرىاكرين " يقىون اإل

حى  محعتىك عىن رىيئ واحىد وهىو الرؤيىة   هذا الرفق     حه جان و يا موسى  إعليه السالم ب   
الحالىة   ف رى ر هىذس  ولكن هصصتك ب ثير من الففائ  اصطفيتك بالرسالة   وأكرمتىك برىرا

جولىه سىبحاحه " و ىن مىن الرىاكرين    وفى الاملة   واعرا هذس الحعمىة   و ىن مىن الرىاكرين 
ؤلك   ولىم أعطىك مطلبىك رارة لطيفة   حه جىان و ال تكىن مىن الرىاكين   أى أن محعتىك عىن سىإ

 ذا احصرف  . فال تر ح  إ
لك  ريئ " وفى  ا ثىر وتفصيال عظة يئ مو لواح من    روف  جوله تعال  " و تبحا له ف  اال   
ر ن محع محىه الحظىوف  هذا حو  لطف  حه إن موس  عليه السالم  ان يسمع صرير القلم   و أ

 ثر . أو محعه من الحظر فقد علله با  
ب والمىراد هىا هحىا لى  غايىة القىر ف  جوله تعال  " فهذ بقوة " فيه إرارة إل  أن ا هذ يرىير إو   

 رب الم ان ال يصح عل  هللا سبحاحه . ن جصفاء الحان     
" فرق بين ما أمىر بىه موسى  مىن ا هىذ و ىين مىا  وجوله تعال  " وأمر جومك ي هذوا ب حسحها  

هىذ   اهىذ موسى  عليىه السىالم مىن الحىق على  واىه مىن تحقيىق أمر أن ي مر به جومه مىن ا 
 الةلفة وت كيد الوصلة   وأهذهم أهذ جبون من 
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 ة ورتان ما هما . حيى التةام الطاع
ن تكىىىون الهمىىىةة للمبالغىىىة يعحىىى  ا   ويحتمىىى  أوفىقولىىىه تعىىىال  " ب حسىىىحها " بمعحىىى  بحسىىىحه  
لىى  الىىول  " يقصىىد ال ت هىىذ بالرهصىىة والتىى ويال  وهىىذ  حسىىحها اال معىىرل عىىن ت ويىى  وأراىىع إب

 بالعةائم الت  ي هذ بها أه  الهمة من الصوفية . 
رة العقوبة   هاوية عل  عرورها   بفاسقين " يعح  عليها غوف  جوله تعال  " س ري م دار ال  

لى  ياحها   عليها فترة العقىاب . واإلرىارة مىن " دار الفاسىقين " إبح ة عل  سقوفها   محهدساجط
الحفىىوى المتبعىىة للرىىهوا    والقلىىوب التىى  هىى  معىىادن المحىى   وفاسىىد الهطىىوا    فىىان الفسىىق 

راب اىرى على  حفسىه فسىق هر ى  حفسىه   وآيىه هى يواب هىراب المحى  الىذى ياىر فيىه   فمىن
عىن جطاحهىا إذا ما  ان عليها وفيها من س ان الطاعا    فكمىا تتعطى  المحىاةن  الحفوى احتفاء

فىىى  عحهىىىا لىىىواةم الطاعىىىا  فتحتذا هر ىىى  الحفىىىوى بعمىىى  المعاصىىى  تىىىداعي  للهىىىراب   فكىىىذلك إ
رتكىىب رىىيئا  مىىن المحظىىورا    لىىو ا ومعتادهىىا   فبعىىد مىىا  ىىان العبىىد يتيسىىر عليىىه فعىى  الطاعىىا 

ا   ثيرة المراق آثر تحم  لو هير بين ر عت  صالة و ين مقاس يرق عليه فع  العبادة   حت 
 المراق عل  الطاعة . و عل  هذا الححو ظلم القلوب وفسادها ف  ايااب هراب محالها . 

فهىىم آيىىا   تابىىك حا بتقىىواك وال ترىىقحا بمعصىىيتك   وأرةجحىىا حسىىن الوهتامىىا أجىىون و اللهىىم أسىىعد
.  حور الذى حور  به بصائر اسالفحا الصالحين وااةهم عحىا هيىرا  ثيىرا  يىارب العىالمين البمث  

 آمين . . 
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 سعادة الصالحين
سىىبحاحه سىىرا وعالحيىىة   وحىىه اجفىىون عحىىد حىىدود هللا تعىىال    يطيعالصىىالحون هىىم المؤمحىىون الو 

ون عذابه   ص   ويراون رحمته   ويهافوامرس   ويحتهون بحواهيه ف  صدق واهالوي تمرون ب 
ال مىن أتى  هللا واى  " يىوم اليحفىع مىان وال بحىون إ ول    و سبا لرفاس عىةايثارا لآلهرة عل  ا  

ليىه فى  مثى  جولىه تعىال  " هللا سبحاحه هؤالء الصالحين بى ن أفىافهم إبقلب سليم " ولقد ررا 
عبىادى الصىالحون " وتفيىد هىذس االفىافة  ولقد  تبحا ف  الة ور من بعىد الىذ ر أن االرض يرثهىا

ن الصىىالح هىىو مىىن هلىىص هلل   فكاحىى  سىىريرته أفىى  جولىىه الكىىريم " يرثهىىا عبىىادى الصىىالحون " 
د مااهىدا  للغرائىة البرىرية   ال بعىعة وا  عما سواس   وال ي ون ذلك إهالصة هلل   مؤثرة له 

لىىون جولىىه تعىىال  " يىىا أيهىىا الىىذين هىىواء الحفسىىية   والحةعىىا  الرىىيطاحية   وهىىم فىى  ذلىىك يتمثوا 
 ال وأحتم مسلمون " . أتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إ آمحوا

لهى  ال يةيىد ية هو أن ي ون المؤمن عل  وفىق ا مىر اإل وحق التقوى  ما يفهمه السادة الصوف
 وال تتبعىوا ن هىذا صىراط  مسىتقيما فى تبعوس  حفسه وال يىحقص لقولىه تعىال  " وأفيه ريئا من جب

السب  فتفرق ب م عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون " ولقوله تعال  " وأعتصموا بحب  هللا 
حمىا هىو العمى  بالكتىاب والسىحة   وجىد جىان صىلوا  هللا  تفرجوا " واالعتصام بحبى  هللا إاميعا وال

 " . بدا    تاب هللا وسحت  ن اعتصمتم به لن تفلوا أفي م ما اوسالمه عليه و " وجد تر   
دراا  عحد هللا تعال   ما يقىون سىبحاحه " ثىم  هم ب واحدة دراة بوالمؤمحون ليسوا ف  تقواهم 

حفسىىه ومىىحهم مقتصىىد ومىىحهم سىىابق لأورثحىىا الكتىىاب الىىذين اصىىطفيحا مىىن عبادحىىا فمىىحهم ظىىالم 
بالهيرا  ب ذن هللا ذلك هو الففى  الكبيىر " ويقىون صىلوا  هللا وسىالمه عليىه و " هيىر القىرون 

ن ياعى  المىؤمحين فى  يلوحهم   فلو  ىان اإليمىان وحىدس  افيىا   الذين ن يلوحهم ثم ح  ثم الذيجر 
 يمىان يةيىد ويىحقص   وتتفىاو جىرن دون جىرن . واإلدراة واحدة لمىا  ىان هحىاك ماىان لهيريىة 

مىىان ال يةيىىد فىى  اىىوهرس وال ية وحقصىىه   إال أن العلمىىاء جىىالوا و أن اإلتىىدراىىا  المىىؤمحين بةياد
 يمان من فع  الطاعا  وترك ةيادة وي ون الحقص ف  متعلقا  اإلحما تكون الوا  يحقص 
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ر الارىىع   المهالفىىا  والتحلىى  بم ىىارم االهىىالق ظىىاهرا وباطحىىا فلىىيى الرىى ور الرافىى   ىىالكفو 
تىر   ولىيى الىوف    وليى السه  بمالىه  البهيى  المق لااة  الساهطوليى الصبور الراف   ا
يى الرىىاا  فىى  مسىىاحة القتىىان  الابىىان ولىىيى المتوافىىع  ىىالمتكبر   البىىار  العىىاق الاىىاف  ولىى

ولىىيى االمىىين  الهىىائن   ولىىيى التقىى   الفاسىىق   ولىىيى الىىذاكر  الغافىى    ولىىيى جىىائم الليىى  
الم  الااه    وصدق هللا سبحاحه إذ يقون " أمن هو جاحى  آحىاء الليى   حؤوم الفح  وليى الع
الىذين يعلمىون والىذين ال يعلمىون  حمىة ر ىه جى  هى  يسىتوى هرة ويراىو ر ساادا وجائما يحذر اآ

 حما يتذ ر أولو االلباب . " إ
ين لبىاب هىم الىذقرىيرى فى  لطىائف اإلررىارا  رفى  هللا عحىه و أولىو ا  مىام الويقىون سىيدى اإل

صح  عقولهم عن س ر الغفلة   وأمارة من  ىان  ىذلك أن ي ىون حظىرس بىالحق   فىإذا حظىر مىن 
ذا حظر من الهلق إل  الحىق احتكسى  حعمتىه   واحقلبى  أالحق إل  الحق اس فكىارس تقام حظرس   وا 
 مورثة للربهة . 

لبىاب فقىان فى  وصىفهم " الىذين يىذ رون هللا جيامىا وجعىودا وتعىال  أولى  ا   وصىف سىبحاحهوجد 
و اسىىتغرق الىىذ ر اميىىع أوجىىاتهم   فىىإن جىىاموا وعلىى  احىىو هم " ويقىىون رفىى  هللا عحىىه فىى  ذلىىك 

حىوالهم مسىىتغرجة فىى  حقىىاق الىىذ ر   فيقومىىون جعىىدوا أو حىىاموا أو سىىادوا فاملىىة أ نوا  فبىذ رس   
حىىوان ويقعىىدون عىىن مالحظتهىىا مىىون بصىىفاء ا و ة أمىىرس   ويقبحىىق ذ ىىرس ويقعىىدون عىىن مهالفىى

والدعوى فيها . ويذ رون هللا جياما عل  بسا  الهدمة   ثم يقعىدون على  بسىا  القر ىة   ومىن 
حهايته بوصف الحفىور   والىذ ر لم يسلم له جعود ف  عن التقصير    لم ف  بداية جيامهلم يس

ن لم ي ن فيه اكرويقا أصح وأوفح من طريق الذطريق الحق سبحاحه   فما سلك المريدون طر 
 حا اليى من ذ رح  " حديى جدس  " لكان  افيا . سوى جوله سبحاحه " أ
ة   وعالمىة صىحة البدايىة وداللىة صىفاء راد  و يان الوصلة   وتحقيىق ا  والذ ر عحوان الوالية 

ر   ومحرى ة عىن لى  الىذ  ء واميىع الهصىان المحمىودة رااعىة إالحهاية   فليى وراء الذ ر ري
ذ ىر هللا ذ ىرا  ثيىرا مىام القرىيرى فى  مةايىا الذ ر . وال تعاب أيها القارىء العةيىة ممىا يقولىه اإل

 فقد جان تعال  " فاذ روح  اذ ر م " . 
ن فيفه وففله ما يراء   وأى ررا أعل   رك هلل تعال  يفيض عليك سبحاحه مفف  مقابلة ذ

  ين العبد الحقير حفسك ذ رك ف  حفسه وأ ذا ذ رته ف من ررا الذاكرين فإ
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ذا ذ رته ف  مأل أه  االرض   ذ رك ف  مأل أهى  السىماء   وأيىن أهى   من هللا العل  الكبير   وا 
  ثيىرا هللان السىماء . والىذاكرون رض مىاهرين وأيىن ا  ا رض الهطاءون مىن أهى  السىماء الطى

لوحهىا بتوفيقىه سىبحاحه ل  الحور   ويحقويهراوحها بعون هللا من الظلما  إحما يوجظون جلو هم إ
ك هى  التاىارة التى  لىن لى  ر ىح الطاعىا    وتلىمن الغفلة إل  الحفور ومن هسارة المعاص  إ

ا هللا ذ ىرا  ثيىرا وسىبحوس ب ىرة يها الىذين آمحىوا اذ ىرو تبور   وحدرك ذلك من جوله عة وا  " يا أ
لىى  الحىىور و ىىان بىىالمؤمحين ا  إصىىيال هىىو الىىذى يصىىل  علىىي م ومالئ تىىه ليهىىرا م مىىن الظلمىىوأ

رحيما " . والمصىلون ذاكىرون   والصىائمون ذاكىرون   والمة ىون ذاكىرون والحاىال ذاكىرون   
صىل  هللا عليىىه ن   والمصىلون على  الحبىى  والمسىتغفرون ذاكىرون   والتىىالون لكتىاب هللا ذاكىىرو

ح ىام تفقهىون فى  أذاكرون   واالمرون بىالمعروا والحىاهون عىن المح ىر ذاكىرون   والم وسلم 
الرر  ذاكرون   والساعون ف  االصالح بين الحاى ذاكرون   والمسبحون بحمد ر هم ذاكرون 

  محهم من ذحىوب أو ر ما ف رض ذاكرون   والحادمون عل   والمتف رون ف  هلق السموا  وا  
الحسىىح  ذاكىىرون   وعلىى  الاملىىة فكىى  مىىا  سهللا تعىىال  ب سىىماءإلىى  تفىىريط ذاكىىرون   والىىداعون 

ض هللا سبحاحه الطاعا  ب حواعها ير ط المؤمن بر ه بر ا  الطاعة فهو من باب الذ ر   وما فر 
 ذ رس فيها   وحر رس من طريقها . إال لح

احفسىىهم   مةيىىد مىىن ففىىله ممىىن يااهىىدون فىى  سىىبيله بىى موالهم و هىى  الطاعىىة   وجىىد وعىىد هللا أ
يىة يراىون جىاموا الصىالة واحفقىوا ممىا رةجحىاهم سىرا وعالحسبحاحه " إن الذين يتلىون  تىاب هللا وأ

" . وجىد أمىر هللا حاىال  حىه غفىور رى ورتاارة لن تبور ليىوفيهم أاىورهم ويةيىدهم مىن ففىله إ
فىاذ روا هللا  ىذ ر م آبىاء م أو أرىد  ذا جفىيتم محاسى  مفىإبيته باإلكثار مىن ذ ىرس فقىان تعىال  " 

وااب المحبة    ن المحب ي ثر مىن  ن تؤدوايتم وااب العبادة فقد بق  علي م أذا أدذ را " أى إ
حما ي ثر ا بن ذ ر أ لكن هللا تعال  أول  بالحب من ا باء وا مها  بيه حبا فيه   و ذ ر حبيه وا 

ذا  ىان هللا سىبحاحه يقىون ء وا مهىا  وا بحىاء   ولىوالس مىا  ىاحوا   وا    فإحه سبحاحه واهب ا بىا
" الحبى  أولى  بىالمؤمحين مىن احفسىهم " فكيىف صىل  هللا عليىه وسىلم ف  حىق موالحىا رسىون هللا 

 باهلل العل  العظيم ا  االله . 
 ن السحة الرريفة حف  عل  التسبيح والتحميد والتكبير عقب صالة وال يهف  أ
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صىىل  هللا عليىىه مىىام مسىلم بسىىحدس عىىن أبى  هريىىرة رفىى  هللا عحىه جولىىه ة   فقىىد روى اإلالفريفى
وثالثىين   دبر    صالة ثالثا وثالثين   وحمد هللا ثالثا وثالثين و بر ثالثىاهللا" من سبح وسلم 

لى   ى  رىي ء ال هللا وحدس ال رىريك لىه لىه الملىك ولىه الحمىد وهىو ع  وجان تمام المائة ال إله إ
 ن  اح  مث  ة د البحر .   غفر  هطاياس وا  جدير 

ذ ىار التى  يىدعو ذ ىار ولىيى فى  ا بالفرائض يستحب معىه المةيىد مىن ا ن االتيان ومن ذلك أ
مىن الحىاى  ن فريقىايعاب من الحاحية الررعية   ومن أسف أ ليها السادة الصوفية مريديهم ماإ

هىا بو يستحاروا ولم يعحهم ذ روا وذاجوا ال أ يعارفون ا ذ ار   وال يعارفها إال أه  الغفلة   ولو
وجىان و  صل  هللا عليه وسلم ن راال ااء لموالحا رسون هللا   وجد روى اإلمام الترمذى بسحدس أ

ب  بىىه   جىىان و ال يىىةان فىىاهبرح  برىىي ء اترىىسىىالم جىىد  ثىىر  علىى  يارسىىون هللا   إن رىىرائع اإل
و لم يفرض هللا فريفىة عباى رف  هللا عحهما  لساحك رطبا بذ ر هللا ويقون سيدحا عبد هللا بن

إحىه لىم ياعى  لىه هلهىا فى  حىان العىذر غيىر الىذ ر فعل  عبادس إال اع  لها حدا معلوما وعىذر أ
فىى   ىى  بىىذ رس حىىدا يحتهىى  إليىىه ولىىم يعىىذر احىىدا فىى  تر ىىه إال مغلوبىىا علىى  عقلىىه   لىىذلك أمىىرهم 

وب م " وجىىان " اذ ىىروا هللا ذ ىىرا  ثيىىرا " أى  ىىروا هللا جيامىىا وجعىىودا وعلىى  احىى1حىىوان فقىىان " فىىاذا 
ه باللي  والحهار وفى  البىر والبحىر وفى  الصىحة والمىرض وفى  السىر والعالحيىة وفى  تفسىير جولى

رىاا أى دم عليىه لىيال وحهىارا ليه تبتيال " جان القاف   ما فى  الكسم ر ك وتبت  إتعال  " واذ را
 وجراءة جرآن ودراسة علم .  ى واه  ان من تسبيح وتهلي  وتحميد وصالةعل  أ

صىالة الامعىة فقىان و لمىاذا يتمابى  الىذاكرون ه ىذا ؟ و ىان   وجد س لح  راب  ان يصل  هلفى
؟ جان و حعم  بعض الذاكرين اجاموا مالى ذ ر بعد الصالة   فقل  له و ه  صلي  معحا الامعة

ن بلى    ين سىاد ؟ جىالىم تسىاد حى  فقل  له و ألم تر ع حين ر ع اإلمىام ؟ جىان بلى    جلى  و أ
جان و ال   جلى  ور وعا وساودا  اساد تتحرك ف  ادائها جياماجل  ه  يعاب عل  الصالة أن ا 

بدان   وجد ورد ف  الحديى الرريف " مث  المؤمن من الذاكرين ه  لراحة ا  اسادن حر ة ا إ
 ا وهاهحا . ح هامة الةر  تفيؤها الريح هاه
قلحاس عن سيدى الريخ عل  عق  من الهامه الفورى ارتااال   فقد واذ ر ف  هذس المحاسبة ما ح

 جان طيب هللا ثراس و 
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 م ىىوجالوا الاماعة ف  ذ ر 
 د  ىىىحتم جيام مقام البوأ    

   ىىىبتغفقل  حعم وه  ما ح
 عىحسن المتبوه  عحدحا أ    

 ا ىىرى بدعة ال تصادم فرفأ
 رو  ىىا  الوتثمر هيرا أ    
 ه ىىىىال لاب بذ ر آتاحا الكتا
 ع ىوحسبك ف  حصه ما سط    

 ة ىىىىمفروف ن الاماعة وأ
 ع ىصا صالة الاموحسبك ح    

 م و ىىوتحرط ف  الحر ا  الاس
 ع ىن ر إذا ساد المرء أو إ    

 ون ىىىن الراان بها  الغصوأ
 ع ىىتمتت  تمي  مع الريح ال    

 ن يىىىوحعرا عحد اليمين اليم
 ة  ىرمان الاترك عحد الوح    

ومادرى هؤالء المعاروفون أن القاعدة ا صوليه ه  أن ا ص  فى  الرىي ء اإلباحىة مىالم يىرد 
باحة حيى ال حظر ه  من مةايا رىر  هللا المباح يده  ف  الحسن   وهذس اإل نحص بالحظر وأ

بعىد  ن هؤالء المعارفين تمس وا ب ن    ما اسىتادعله صالحا لك  ةمان وم ان   ولو أالذى ا
موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم  ان بدعة محهيا عحها   لحاسبحاهم حسىابا عسىيرا   فى  

   ون ملبسهم وم كلهم وفرارهم ومس حهم   فلم يلبى رسون هللا صل  هللا عليه وسىلم مىا يلبسى
 ال  وهيىر لهىم وللحىاى أولم ي كى  مىا يى كلون على  الموائىد   ولىم يىحم على  سىرير  مىا يحىامون 

يحاروا عل  ما وسعه هللا سبحاحه   وليىتهم بىذلوا الاهىد الىذى يبذلوحىه فى  معارفىة الطاعىا  
ف  الحه  عن الكبائر والمهالفا  التى  تفرى  فى  الماتمىع عىن اهى  بالرىر  أو مىن معصىية 

لىخ إلىخ . ن هىم مىن معارفىة رىار   الهمىور والعبى  القمىار ومىن عىرى الحسىاء إي  ف  وم ابرة
 ر تار   الصالة   والمااهرين وأين هم من تذ ي
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هىىرال الة ىىاة ومىىن القاعىىدين عىىن حىىج بيىى  هللا مىىع باإلفطىىار فىى  رمفىىان ومىىن المقصىىرين فىى  إ
  وحسىى   عىىن المح ىىرا  ؟ وهىى  ن حعىىارض الطاعىىاتطاعتهم ألىىخ ألىىخ . فهىى  مىىن الح مىىة أاسىى

حىىق حقىىا مىىة المح ىىرا  . اللهىىم ارحىىا الو ن يستسىىهلوا معارفىىة الطاعىىا  ويستصىىعبوا مقاياىىوة أ
 فحتبعه   وارحا الباط  باطال فحتاحبه . 

  ر ن الذاكرين و هم ن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم روى عن ر ه سبحاحه ما جان فإ
هطىاء لىيى ق  اليسهم " حين جىان لىه ملىك مىن المالئ ىة و يىارب فىيهم فىالن عبىد القوم ال ير

م القىوم ال يرىق  اليسىهم . أجىون د غفر  هاة فالى   فقان تعال  و وله جذا مر لحامحهم " إ
ردحىا أن حىرى ذا أكيىف بمقىامهم عحىد هللا سىبحاحه . وا  ذا  ان الهطاء الاالى معهىم يغفىر لىه فوا  

وليىىاء الصىالحين فلحقىرأ مىا وصىىف   رىيهحا سىيدى الرىيخ علىى  حىان ا صىفياء ا تقيىاء مىن ا  
 قد جان حور هللا مرجدس و عق  حاله فيما حقلحاس عحه من الهامه الفورى المرتا    ف

   ىىىله اواححوجف  عل  حاوى اإل 
 ر ىىىلذلك جلب  محةن  له ذ     

 رس ىىىىواهلي  جلب  من محاااة غي
 ر ىيةلةله الغي ال اصبىح طودفا    

 ا ىىىىىسار  مرتاجا واس   هائمأ
 ر ىحطق ااالال وما عاجح  سيوأ    

 فف  صحوت  روق وف  غفوت  هوى 
 يت  علم وف  وجفت  سر وف  مر    

فقد وصىفته سىيدتحا  صل  هللا عليه وسلم ألس  تراس ف  هذا الوصف مت سيا بموالحا رسون هللا 
يىىذ ر هللا  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم م المىىؤمحين عائرىىة رفىى  هللا عحهىىا فقالىى  و  ىىان رسىىون هللا أ

بىذلك فقىان تعىال  "  عل  اميىع احياحىه . و يىف ال ي ىون موالحىا رسىون هللا ه ىذا وجىد أمىرس ر ىه
صىىان وال تكىىن مىىن ودون الاهىىر مىىن القىىون بالغىىدو واآ واذ ىىر ر ىىك فىى  حفسىىك تفىىرعا وهفيىىة

ن الصالة ا أون الحهار وآهرس   الغدو واآصان وهم الغافلين " وجد جان العلماء و هص هللا تعال 
جتين لي ىون فى  هىذين الىو  ن يىذ ر هللا تعىال وبعد العصر م روهىة فاسىتحب للعبىد أبعد الصبح 

 ية الت  . وأذا جرأحا اآ هللا عة وا  من صالة أو ذ ر ل   اميع أوجاته مرتغال بما يقر ه اف
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عبادتىىىه ويسىىىبحون ولىىىه ن الىىىذين عحىىىد ر ىىىك ال يسىىىتكبرون عىىىن المتقدمىىىة وهىىى  " إيىىىة بعىىىد اآ
 ذ ال ىىرامتهم عحىىد هللا ولىىيى جىىرب م ىىان إن المالئ ىىة المقىىر ين فىى  م ىىاحتهم و يسىىادون " أى أ

ياىىوة علىى  هللا الم ىىان ال يتكبىىرون عىىن عبىىادة هللا تعىىال  والعبىىادة تكىىون بالقلىىب والبىىدن   فهىىم 
يحةهون هللا بالقلب عن الحقص وهو معح  التسبيح ويعبدوحه سبحاحه بالساود لتىتم لهىم عبىادة 
القلب وعبادة الاسد . وجد  ان موالحا رسون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم يصىل  صىالة الصىبح   

يقون وهو االى السة الصالة " سبحان هللا وبحمىدس " اسىتغفر هللا ان هللا  ىان توابىا " و ىان و
  " يقولهىىا سىىبعين مىىرة جبىى  ان ي لىىم اصىىحابه الكىىرام . وفىى  جولىىه تعىىال صىىل  هللا عليىىه وسىىلم 

مام القريرى رفى  هللا  حا ما هلق  هذا باطال " يقون اإلرض ر ويتف رون ف  هلق السموا  وا  
و فكىر الةاهىدين فى  فحىاء الىدحيا وجلىة وفائهىا لطالبهىا فيىةدادون بىالف رة ةهىدا فيهىا   وفكىر عحه 

الء والحعىيم ورغبة فيه   وفكىر العىارفين فى  ا العابدين ف  امي  الثواب فيةدادون حراطا عليه 
 فيةدادون محبة للحق سبحاحه . 

فى  جلبىك  ن تكون الدحيا ف  يدك الجون و وجد حبهحا السادة الصوفية إل  أن الةهد عحدهم هو أأ
ن تتر هىا مىن جلبىك مىن يىدك وهى  فى  جلبىك   بى  الةهىد أ ن تترك الىدحيافقد جالوا و ليى الةهد أ
 هبحا الكالم من جب  ف  هذا الر ن ف  مقان سابق بحمد هللا . وه  ف  يدك . وجد اس

مىام ن مىن أحصىار يقىون اإلحىار فقىد اهةيتىه ومىا للظىالميحك من تىده  الجوله تعال  " ر حا إ وف 
اى  بالحرجىة فقىد أهةيتىه   ومىن ابتليتىه بالفرجىة فى  العااى  رف  هللا عحه و من ابتليته فى  اآ

ه وادحيته ويهاا سيدى الرىيخ على  عقى  مىن تيومن ابتليته بيمين الوصلة فقد آو فقد ارقيته 
 البعاد فيقون حقلحاس من الهامه المرتا  رف  هللا عحه و 

   ىىل بيب  جان طان ليل  وح
 اس ىا رم حه اكلذ بااه  إ    

   ىىىمن رحمت ق ب  تادوتعل
 راس ىىىما تمحاس وما لس  ت    

 ب ىىىىح  مذحجل  ياموالى إ
 اساس   ما احتيال  وفؤادى ف     
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 ا ىىىىوالهطايا حملتح  حمله
 راس ىىوابان الوةر فوج  مات    

 ا ىىحذا ما ائتجان ال تهف محا إ
 الس ىىى  هللا بحا جد رفاتامن     

 حا ىىىىىىذا المؤمن جد يمموا  
   أراس ... ىدر ته رحمت  حتأ    

يمىان أن آمحىوا بىر  م فآمحىا ر حىا فى غفر لحىا لإل وف  جوله تعال  " ر حىا اححىا سىمعحا محاديىا يحىادى
حىا الىداع   عحىه و يعحى  اابمىام رفى  هللاا و فر عحا سيئاتحا وتوفحا مع ا بىرار " يقىون ا ذحو ح

ا اليحا   وال ترفع ظى  عحايتىك عحىا   واإليمىان الىدهون فى  موابىا   تكلحح  الهادى   فالولكن أ
 حما يؤمن بالحق من آمحه الحق . ا مان وا  

هىم المهتصىمون بحقىائق مىام رفى  هللا عحىه و وف  جوله تعال  " وتوفحىا مىع ا بىرار " يقىون اإل
ريد . ومما حقلحىاس عىن د   الواجفون مع هللا بهصائص التريالتغر التوحيد   القائمون هلل بررائط 

 سيدى الريخ عل  عق  من الهامه الفورى جوله رف  هللا عحه و 
 دس ىىىيمان مرهالقلب من جوة اإل

 وردس ىم طاب   بحار التال   وف      
 دال ىىىىىبغ  به بالوذ باهلل ال أ

 دس ىىىىيسع هللا  ومن يلوذ بباب     
 هو يرفيح  ويغمرح  ارف  به و 

 دس ىىىىاعب لم ىىبعفوس و هذا الع    
 ة ىىىهل  فؤادى له من    رائبأ

 دس ىتوح  عفائ أ  م  إن عر  او     
 ا ىىمتاه  رف  بغير هللا و يف أ
 دس ىىىتعب  حراءوا  والك  والاةء     
   ىىى  فما اسهر  عن ملإذا سهر 
 دس ىىىرهوأ ىى  لكحه الحب يدعوح    

   ىىىىذ تهيم  ف  ر   وما الفوم
 دس ىىىروح  سواس تااف  الافن مرج    
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 ه ىىاس ل  هلل يدى ذا مدد إ
 دس ىل  بمعح  ففله يمد  إ    

ن فىىله يىىدس   فقىىد حفىى  باحتراسىىه هىىذا أجولىىه رفىى  هللا عحىىه و بمعحىى  ف فىى  حتىىراىاالرو  مىىا أ
ير " وف  جوله تعال  " ر حا وآتحا مىا تكون يد هللا   يديحا " ليى  مثله ري ء وهو السميع البص

مىام القرىيرى ال تهلىف الميعىاد " يقىون سىيدى الإل حىكعل  رسلك وال تهةحا يوم القيامىة إوعدتحا 
الكىىرام علىىيهم رفىى  هللا عحىىه و أى حقىىق لحىىا مىىا وعىىدتحا علىى  السىىحة الوسىىائط يقصىىد المرسىىلين 

 سىىبق محىىا متابعىىة الهىىوى . وفىى مىىا كمىىان الحعمىى    وغفىىران صىىلوا  هللا وسىىالمه أامعىىين مىىن أ
حثى  بعفى م مىن  افيع عم  عامى  مىح م مىن ذ ىر أو أح  الجوله تعال  " فاستااب لهم ر هم أ

أوذوا فىى  سىىبيل  وجىىاتلوا وجتلىىوا    فىىرن عىىحهم مىىن ديىىارهم و هىىااروا وأهراىىوا  بعىىض فالىىذين
عحىدس حسىن الثىواب " وهللا حهار ثوابا من عحد هللا سيئاتهم و دهلحهم احا  تارى من تحتها ا  

هم الىدعاء   وهىو راراته و  يف ال يستايب لهم وهىو الىذى لقىحيقون اإلمام رف  هللا عحه ف  إ
 ا  الحوائج . عل  الدعاء ةائدة عل  ما يدعون  د امي  الثواب اابة ووعالذى فمن لهم ا 

معاهىىىدهم مىىىن  ااروا " يعحىىى  الىىىديار والمىىىةار   وأهراىىىوا مىىن ديىىىارهم " إلىىى  مفارجىىىة" فالىىذين هىىى
 ون المحىىن وا الم . " وجىىاتلواوالمىىالم وفتحىىوا بفتىى لوفىىاتهم " وأوذوا فىى  سىىبيل  " عيىىروا بىىالفقرم 

كفىرن عىىحهم سىيئاتهم " أى لحعطىيهم فىىوق ر "   طىوار الحلىىو والمىمىىن اهىتالا ا ذاجىوا "  وجتلىوا
رحىىك تقلىىب الىىذين حىىوالهم . وفىى  جولىىه تعىىال  " ال يغوآكثىىر   ممىىا اسىىتوابوس ب عمىىالهم وأآمىىالهم 

لكىافرين  فروا ف  البالد متا  جلي  ثم م واهم اهحم و ىئى المهىاد " أى ال تىداهلحك تهمىة بى ن ا
دودة ثىىم بعىىدها حسىىرا  مترادفىىة   حفىىاى معىىوأ حمىىا هىى  ايىىام جالئىى   لهىىم عحىىدحا جىىدرا وجيمىىة   إ

تحتها ا حهار  لهم احا  تارى من فاعفة . وف  جوله تعال  " لكن الذين اتقوا ر همحةان متوأ
هالىىدين فيهىىا حىىةال مىىن عحىىد هللا ومىىا عحىىدهللا هيىىر لألبىىرار " أى الىىذين رفعىىوا جىىدما  الحىىا فحعمىى  

ل  الثواب المقيم   وبقىوا فى  الوصىلة والحعىيم   ومىا عحىد هللا ممىا ادهرحىا لهىم حالتهم وصاروا إ
اهلل وما أحةن الىي م ومىا أه  الكتاب لمن يؤمن بن من له تعال  " وا  مما املوس بإهتيارهم وف  جو 

ن هللا سىريع ون بآيىا  هللا ثمحىا جلىيال أولئىك أاىرهم عحىد ر هىم إليهم هارعين هلل ال يرىتر أحةن إ
 الحساب " . 
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دتهم القسمة بالحسح  فهم مىع أوليىاء هللا حعمىة  مىا اعس من مام رف  هللا عحه و يريديقون اإل
  احوا معهم جسمة 

مىام قىوا هللا لعلكىم تفلحىون " يقىون اإلين آمحىوا اصىبروا ورابطىوا واتوف  جوله تعال  " يا أيهىا الىذ
رفى  هللا عحىه و الصىبر فيهىا تفىرد بىه العبىد   والمصىابرة مىع العىدو . والر ىا  حىو  مىن الصىبر 
ولكىىىن علىىى  واىىىه مهصىىىوص . ويقىىىان و أون الصىىىبر الصىىىبر ثىىىم التصىىىبر   ثىىىم المصىىىابرة ثىىىم 

فى  تىرك ل  الطاعا    وعىن المهالفىا    وتصىابروا االصطبار وهو حهاية . ويقان و اصبروا ع
وجىا  الهوى والرهوا    وجطع ا ماح  والعالجا  ورابطوا با ستقامة ف  الصحبة فى  عمىوم ا  

ا ب سرار م . والصىبر مىر مذاجىه والحاال  . ويقان و اصبروا بحفوس م وصابروا بقلوب م   ورابطو 
 ذا رر ه عل  الرهود والرؤية . لذيذ طعمه إ ة   وهوبحساس عل  الغيذا  ان العبد يت  إ

تهم اليىوم الظفىر بحفوسىهم   فعحىد ذلىك مىغيىة   وهبلحون " الفالح الظفر بال" واتقوا هللا لعلكم تف
ذا ظفروا بحفوسهم ذبحوها بسيوا المااهدة وصلبوها عل  عيىدان الم ابىدة   تم هالصهم   وا  ي

جتى  هىوى حفسىه يقىون سىيدى الرىيخ على  عقى  وبعد فحائهم عحها يحص  بقىاؤهم بىاهلل . وفى  
 الهاما وارتااال رف  هللا عحه و 

  تل  هوى حفس  فعر  يال حفىج
 حى فارتقي  إل  ا   احس    واافي     

 ا ىىىمرى للعباد فطالمم ابد أول
 حى وا    عن الان  تم  الذى ألق      

   ىىحبتوأدر   بالوادان سر ا
 ى ىىىال لبب اليقين  وعايح  آيا      

 وعر  ةماح  لس  احف  بالورى 
 ى ىحو يف وجلب  هام ف  مرهد ا      

 دة ىىىوتوا  بالقرآن حفس  عقي
 دى ىصون به حفس  عن الةي  والأ    

 وا ىن ررب الحاى الطال وتصببوا  
  ى ىىفسحة هير الهلق ف  رر ها      

 رون عابا رءوسهم ن رفع المثوا  
   ىورى رأسرفع  بذ ر هللا فوق ال    
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 ن اعلو الرمى اهتداء ليومهم وا  
 رمى  وآيته    ر    رفا    اعل     

 ن غرسوا ةرعا لحي  حصادس وا  
 له العره بين الورى غرس  فتقوى إ    

 تعرق  حور هللا وهو بصيرت  
 الكرس   وجد وفح البرهان من آية     

   ومذ راهد  روح  االلك وارتق
 ى ىالح ف  عالم    تارد عن معحاى

 ن ىىىىىىمحبة موجحبك يار   أ
   ىىمسأصبح وأ ومن جوة اإليمان     

 ع ىبواب جلب  موااطوا عل  ا 
 وليى سوى رحماك للقلب من حفس      

 درس ىواعد مح  ف  الحب علم  بق
 ى ىىفليى غرام  فيه يدرك عن جي    

 ة ىىىىعرق الدحيا فتلك متابولم أ
   ىىعرس هرى وف  فوتهاتهي ء لأل    

 وطيب الورى ورى ومسك وعحبر 
 ورى ىوطيب  من محياك اسم  من ال    

 ال ىىل  العولس  من الدحيا أمي  إ
   ىىىىالدحيا ال صحابه يحس عال فان    
 ا ىىىىعفائ  بذ رك دائمأمتع أ

   ىىوه  غير ذ ر هللا يده  ف  حفس    
 ا ىىىن احبك صادجو   راائ  أ

 دى ىيمان مرتبة القإذا الصدق ف  اإل    
 ن جان رف  هللا عحه و إل  أ

 دس ىذا رف  الرحمن عن جلب عبإ
  ىبىجدار معه عل  الي ب ا ار  مر     
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حمىا اىاءس فىتح ا   وهو  ما حدث  القارىء العةية لم وليىاء عطىاء مىن هللا الىذى يده  مدرسىة وا 
 اح  فيقون طيب هللا ثراس و يهتص برحمته من يراء ويتحدى بحعمة ر ه عليه ف  ذلك الفتح الر 

   ىعلوم  ف  الورى حفحا  ر 
 ول  ىىىىىىفما بلغوا مذاج  أو رم    

 م ىىىيمان علول  من مررق اإل
 ون ىىعل  به عل     الفحبه سمو      

 وما أرو  رف  هللا عحه ف  الهامه الفورى و 
 ل  ىىىىرأيتك ل  من الدحيا  في

   ىىىىىىىولم آرغير ر حك من مقب    
   ىىىىتاحب  الر وك فما عرتح

 ول  ىىىىىىىوادر   الحقيقة ف  مث    
 ا ىىىىىىوفتر  العلوم وعارفيه

 ل  ىىىىىىىى المحبة من دلي فلم أر    
   ىىىىىىمحبة هالق  مر اة جلب

 ول  ىىىىىىىلق  وصعل  أحوارها أ    
وعىن إمىام طريقتحىا  هللا عحىه  رفى الأغحى  على  جيثىارة الحىب وأطىرب   فىاد   و ىم و م أاىاد وأ

ه تىآثىار تر يبالةجاةيق الذى تالى   مررق ساكن فريحه البو هلي  كبر سيدى الحال محمد أا  
هللا ثىراس وجىد محححى  مااد أمثان سيدى الريخ عبد السالم الحلىواح  طيىب العالية ف  هلفاءس ا 

لمبىىارك لىى  يىىد تلميىىذس اهىىذ عحىىه  مىىا محححىى  سىىبحاحه رىىرا التفقىىه عهللا رىىرا ا لتقىىاء بىىه وا 
رفىى  هللا فىى  حياتىىه رىىيهحا ا كبىىر اإلمىىام أبىى  هليىى   عقىى  الىىذى أهىىذ عىىنسىىيدى الرىىيخ علىى  

هى  فى  درب الصالحين السىعداء . وهتامىا أجىون متمىثال جىون أ رفاهم وسلك بحا در همعحهم وأ
 هللا المرحوم السيد / محمد ااد الرب حور هللا مرجدس 

 م ىىهذا لم ي ن ل  عةمهم واهادإ
 م ىىىيح  بهم صب وفيهم متفإ    
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 ن فاق هطوى عن لحاج  بر بهم وا  
 م ىىىىثارهم اترسفإح  عل  آ     

 ه ىىىىحومن يعتةم عبر الطريق فإ
 م ىل  سر الطريق ويلهسيبدى إ     

 ا ىىىىىين  ان واحوالبد للسارى وا  
 دم ىىىىحه يتقإذا صح عةما أ     
يمىان وال تاعى  فى  جلو حىا غىال للىذين آمحىوا ر حىا احىك لذين سبقوحا باإل" ر حا اغفر لحا وإلهواححا ا
  رءوا رحيم . آمين .. 
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 المؤمن والطائر
يقون السادة الصوفية ف  تعقيبهم عل  جولىه تعىال  فى  وصىف المىؤمحين االتقيىاء "" تتاىاف    

ه بر ىه ن المىؤمن ياىب أن يامىع فى  صىلتوطمعىا " أ جلو هم عن المفااع يىدعون ر هىم هوفىا
لىى  دراىىة رحمىىة هللا تعىىال  وال يراىىو إمىىن  بىىين الهىىوا والراىىاء فىىال يهىىاا الىى  دراىىة اليىى ى

ئر   ال يطيىر إال بهمىىا  الاحىىاحين للطىااالسىتهاحة بحىدود هللا تعىال  . والهىىوا والراىاء للمىؤمن 
 ن فقد واحد من الاحاحين عاة عن الطيران . معا فإ

ن هللا روس أو فىوا  محبىوب   وهىم يقولىون أ  م ىوالهوا عحىدهم هىوا مىا يقىع فى  المسىتقب  
ن  حىتم مىؤمحين " وجىان فقان سبحاحه  " وهىافون إ أن يهافوس تعال  فرض عل  عبادس المؤمحين

طهار بالهوا وذلك فى  جولىه تعىال  اياى فارهبون "  ما أحه سبحاحه مدح المالئ ة ا تعال  " و 
عل  الدجاق رفى  هللا بو يقون سيدى ا مام أفعلون ما يؤمرون " و" يهافون ر هم من فوجهم وي

يمىىىان ية   والهيبىىىة . فىىىالهوا مىىىن رىىىر  اإلعحىىىه و الهىىىوا علىىى  مراتىىىب و الهىىىوا    والهرىىى
احمىا ن  حىتم مىؤمحين " والهرىية مىن رىر  العلىم   جىان تعىال  " وهىافون إوجفيته   جان تعال  

حفسىىه "  " ويحىىذر م هللاال  يهرىى  هللا مىىن عبىىادس العلمىىاء والهيبىىة مىىن رىىر  المعرفىىة   جىىان تعىى
ن الهىىوا سىىو  هللا يقىىوم بىىه الرىىاردين عىىن بابىىه    مىىا يقولىىون و والسىىادة الصىىوفية يقولىىون إ

الهوا سرال القلب   يبصر به ما فيه من الهير والرر . ويقون سيدى الدجاق رفى  هللا عحىه 
هىىائف الىىذى التعلىى  حفسىىك بعسىى  وسىىوا   ويقىىون العىىارفون و لىىيى أال فىى  تعريفىىه و الهىىوا 
ن يعذب عليه . وجي  لسيدى الففي  إحما الهائف الذى يترك ما يهاا ا يب   ويمسح عيحيه  

 حىتم هىائفين لىرأيتم الهىائفين   إن  رف  هللا عحه و مالحا ال حرى هائفا ؟ فقىان و لىو ياضبن ع
ن تىىرى التىى  فقىىد  ولىىدها " هىى  التىى  تحىىب أ ن الثكلىى  " أى  وا   ال الهىىائفون الهىىائف ال يىىراء إ

الثكل  . وسئ  سيدى برر الحاف  رف  هللا عحه و لماذا حهاا المو  ؟ فقان القىدوم على  هللا 
 عة وا  رديد . 

الطريق مالم يةن عحهم الهىوا    وجان سيدى ذو الحون المصرى رف  هللا عحه و الحاى عل  
 لوا عن الطريق . ف ذا ةان عحهم الهوافإ
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ب . إال هىىر ق الهىىوا جلبىىا رفىى  هللا عحىىه يقىىون و مىىا فىىارراح  او ىىان سىىيدى أبىىو سىىليمان الىىد
يقىون رفى  هللا عحىه و دهلى  على  ا مىام أبىو ب ىر بىن فىورك بو عل  الىدجاق فويح   سيدى أ

ويرىفيك حراء هللا تعال  يعافيك فلما رآح  دمع  عيحاس   فقل  له إ  رف  هللا عحه    عائدا له
 ما وراء المو  . هاا مهاا من المو  إحما أ  فقان و تراح  ا

 و جل  يا رسون هللا " الذين يؤتىون مىآ أم المؤمحين عائرة رف  هللا عحها جال  دتحاسيوعن   
الراىى  يصىىوم  ن و ال ولكىىناجىىاتىىوا وجلىىو هم والىىة " أهىىو الراىى  يسىىرق ويةحىى  ويرىىرب الهمىىر ء

 محه . هللا ال يقب  ويصل  ويتصدق ويهاا أ
هللا عحه و الذى يهىيج الهىوا حتى  يسى ن فى  القلىب  ويقون سيدى عبد هللا بن مبارك رف   

غالبىا فى  ن ي ىون العالحية . ويىرى السىادة الصىوفية أن الهىوا ياىب أدوام المراجبة ف  السر و 
لىىب يذا غلىىب علىى  القلىىب الراىىاء فسىىد القلىىب   وحاىىتهم فىى  تغجلىىب المىىؤمن عىىن الراىىاء  حىىه إ

ان الىذحب على  راىاء ه ولكحىه فى  غفىر ن المذحب عل  يقىين مىن وجىو  ذحبىل  الرااء أالهوا ع
ن رىىاء عىذب وهىو اىى  االلىه فعىىان لمىا يرىىاء ال ولىيى يقىين    حىىه سىبحاحه إن رىىاء غفىر وا  

ن يغلب الهوا عل  يس لون . وبعض العارفين يقولون إن المؤمن ياب أ يس ن عما يفع  وهم
هة غلىب الراىاء ذا بل  الريهو ن هوى الحفى رديدا   ولكحه إف  سح  ربابه حيى ي والرااء 

طىىف هللا تعىىال  علىى  الهىىوا طمعىىا فىى  رأفىىة هللا ورحمتىىه حتىى  ال ييىى ى فىى  أواهىىر عمىىرس مىىن ل
تص  عن سىيدحا اىابر رفى  هللا عحىه يروى السادة الصوفية بالسحد الم وسعة ففله سبحاحه .

 صل  هللا عليىه وسىلم حصار يقان له ثعلبة بن عبد الرحمن  ان يحف برسون هلل أن فت  من ا  
صىىارى تغتسىى    حصىىار   فىى طلع فيىىه   فىىرأى امىىرأة ا  حببىىاب راىى  مىىن ا   حىىه مىىرويهدمىىه   ثىىم إ

ع   فهىرل بمىا صىح صىل  هللا عليىه وسىلم ن يحىةن وحى  على  رسىون هللا فكرر الحظر   فهاا أ
حتى  أتى  ابىاال بىين م ىة  صىل  هللا عليىه وسىلم اء مىن رسىون هللا يحهار ا من المديحىة   اسىت

وما فحةن ابريى  عليىه  صل  هللا عليه وسلم أر عين يلاها   فس ن عحه رسون هللاوالمديحة   فو 
ن الهىارب مىن امتىك بىين هىذس الابىان ويعىوذ بى  ن و ان ر ك يقرئك السىالم ويهبىرك أالسالم فقا

مىىن حىىارى . فبعىىى رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم عمىىر بىىن الهطىىاب وسىىلمان وجىىان و احطلقىىا 
 الرحمن  ف تياح  بثعلبة بن عبد
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ذفافىة   فقىان لىه عمىر و يىا فهراا ف  احقاب المديحة   فلقيهمىا را  مىن رعىاة المديحىة يقىان لىه 
ن اهحم ؟ فقان له ابان ؟ فقان ذفافة و لعلك تريد الهارب م  لك علم براب بين هذس الذفافة ه

ا الرعب حه اذا  ان حصف اللي  هرل عليحا من هذجان إحه هارب من اهحم ؟ عمر و ما علمك أ
ويحىىادى و ياليتىىك جبفىى  روحىى  فىى  ا رواح واسىىدى فىى    وافىىعا يىىدس علىى  أم رأسىىه   يب ىى  

 . ياس حريد و اتاردح  لفص  القفاء فقان عمر  اساد والا 
ليتىك جبفى  ذا  ىان فى  بعىض الليى  هىرل علىيهم وهىو يحىادى ياة حت  إفاجان فاحطلق بهما ذف 

حسىه جىان و ا مىان  ا عليىه عمىر ف هىذس فلمىا سىمعساد فعداروح  ف  ا رواح واسدى ف  ا 
 مان   مت  الهالص من الحار . ا 
ه وسلم بذحب  ؟ علم رسون هللا صل  هللا عليمر بن الهطاب   فقان له ثعلبة و أحا عجان له و أ 

دهلح  عليىه وهىو ليىك فقىان يىا عمىر ال تىإ رسىلح أيحىا و مى فجان و ال علم ل  إال أحه ذ ىرك بىا 
ت  به عمر المديحة   دهى  ن يقون جد جام  الصالة   جان و أفع  . جان و فلما أو بال يصل  ؟ أ

صىىل  هللا بىىه المسىىاد ورسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم يصىىل    فلمىىا سىىمع جىىراءة رسىىون هللا 
هر مغريا عليه   فده  عمر وسلمان فى  الصىالة وهىو صىريع   فلمىا سىلم رسىون عليه وسلم 

جان و يا عمر ويا سليمان ما فع  ثعلبة بن عبد الرحمن ؟ جان و هو  سلم صل  هللا عليه و هللا 
غيبىك ذا يا رسون هللا ف تىاس رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم فحر ىه وحبهىه ثىم جىان و مىا الىذى 

و بل  يا رسون جىان و جى  علمك آية تمحوا الذحوب والهطايا ؟ جان عح  ؟ جان ذحب  جان و أفال أ
مىن ة حسىحة وجحىا عىذاب الحىار " جىان و إن ذحبى  أعظىم لىدحيا حسىحة وفى  اآهىر تحا ف  االلهم " أ

لى  إ ااحصىر إل وأمىرس باجان رسون هللا صل  هللا غليه وسلم و بى   ىالم هللا تعىال  أعظىم     ذلك 
 محةله فاحصرا   ومرض ثالثة ايام . 

ن رسىون هللا صىل  ن ثعلبة مرض لما به   فقارسون هللا صل  هللا عليه وسلم و أمان ت  سلوأ 
هىذ برأسىه ووفىعه فى  رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم وأ ليه فىده يه وسلم جوموا بحا إهللا عل

فقىان رسىون هللا صىل  هللا عليىه  صىل  هللا عليىه وسىلم حارس   فى ةان رأسىه عىن حاىر الرسىون 
  هللا مىن الىذحوب فقىان لىه رسىون هللا صىل  حىه مىألن وسلم و لما أةل  رأسك عن حارى جىان و

جان أاد مثى  دبيىب الحمى  بىين الىدى وعظمى    جىان و فمىا ترىته  ؟  عليه وسلم ؟ ما تاد ؟ 
 جان و مغفرة ر   جان و ف علمه 
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رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه  رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم ذلىىك   فصىىاح صىىيحة فمىىا  فقىىام
م هللا صىل  هللا عليىه وسىل ل  جبرس   ف جبى  رسىونوسلم فغسله و فحه وصل  عليه   ثم احتم  إ

ا رسىىون هللا و أرأيحىىاك تمرىى  علىى  أطىىراا أحامالىىك   جىىان و لىىم حاملىىه   فقىىالوا و يىىيمرىى  علىى  أ
 ن افع رال  عل  االرض من  ثرة من ريعه من المالئ ة . أستطع أ

 أجون و وهذس القصة تذ رحا بظاهرتين وصفهما لحا سبحاحه وتعال  ف  القرآن المايد وهما و  
جصة الصحابة الكرام الثالثة الذين تهلفوا عن الهرول مع موالحا رسون هللا صل  هللا عليه  -1

وسلم ف  غةوة تبوك ثم حىدموا على  ذلىك التهلىف الىذى لىم ي ىن عىن عىذر رىرع  فوصىفهم هللا 
" وعلى  الثالثىة الىذين هلفىوا تعال  وهو العليم بذا  الصدور فقان ف  وصفهم ف  سورة التوبة 

إال إليه  ال ملا  من هللا  وفاج  عليهم أحفسهم وظحوا ارض بما رحباج  عليهم ا  حت  إذا ف
 ن هللا هو التواب الرحيم " . ثم تاب عليهم ليتو وا إ

ن هللا تعال  أرا  توبة هؤالء الثالثة الكىرام   وهىم سىادتحا  عىب بىن أ ويؤهذ من  تب التفسير  
الليال  الت  تهلفوها عن رسون هللا صىل  هللا عليىه مالك ومرارة بن الر يع وهالن بن أمية بعدد 

 وسلم ف  تلك الغةوة . 
صحابه ف   المهم ويقون سيدحا  عىب ابىن مالىك رفى    رسون هللا صل  هللا عليه وسلم أوحه

تغيروا لحا حت  تح ر  ف  حفسى  ا رض   بتحا الحاى فهللا عحه عن ااتحاب الصحابة لهم ف اتح
حا وجعدى ف  بيوتهما اكتحا عل  ذلك همسين ليلة ف ما صاحباى ف سسبفما ه  الت  أعرا   فل
الصالة مع المسلمين ف طوا  رب القوم وأالدهم   و ح  أهرل ف رهديب يان   وأما أحا فكح  أ
حد وآت  رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ف سلم عليه وهو فى  مالسىه ف  ا سواق وال ي لمح  أ

م أصىل  جريىب محىه رد السالم على  أم ال ؟ ثىو ه  حرك رفتيه ي   ف جون ف  حفس بعد الصالة 
ذا طىان الى  فىاذا التفى  ححىوس أعىرض عحى  حتى  إالحظر فإذا أجبل  عل  صىالت  أجبى  ف سارجه 

  جتىىادة وهىىو ابىىن عمىى  أبىى انعلىى  ذلىىك مىىن افىىوة الحىىاى مرىىي  حتىى  تسىىور  حىىائط أى بسىىت
ك هللا هىى  دالم فقلىى  يىىا أبىىا جتىىادة أحرىىهللا مىىا رد علىى  السىىلىى  فسىىلم  عليىىه فىىوواحىىب الحىىاى إ

 حب هللا ورسوله فس   أأح  تعلمح  
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علىم ففافى  عيحىاى وتوليى  حتى  فعد  فحردته فقىان و هللا ورسىوله أفعد  له فحردته فس   
 تسور  الابان . 

ر ومما ح   رف  هللا عحه ف  ر ن التوبىة علىيهم بعىد همسىين ليلىة فلمىا صىلي  صىالة الفاى 
هللا جىد فىاج  على  حفسى   حىا اىالى على  الحىان التى  ذ رهىامن بيوتحا فبيحما أعل  ظهر بي  

  بى عل  صىوته و يىا ارض بما رحب  سمع  صو  صارخ أوفى  على  ابى  سىا  عل  وفاج  
ن هللا صىل  هللا ن جىد اىاء فىرل وآذن رسىو  ساادا وعرف  أبرر   جان و فهرر  عب بن مالك أ

هللا عليحا حين صالة الفار فذهب الحاى يبرروححا وذهب علم الحاى " بتوبة عليه وسلم " أى أ
ور ىب راى  فرسىا ور فىها   وسىع  سىا  مىن اسىلم فى وف  على  الابى  جب  صاحب  مبررون 

وته يبرىىرح  حةعىى  لىىه ثىىو   و ىىان الصىىو  أسىىر  مىىن الفىىرى   فلمىىا اىىاءح  الىىذى سىىمع  صىى
  واسىىتعر  ثىىو ين فلبسىىتهما ا ببرىىراس   وهللا مىىا أملىىك مىىن الثيىىاب غيىىرهم يومئىىذ ياهمىىفكسىىوته أ

واىىا يهحئىىوحح  بالتوبىىة لىى  رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم فتلقىىاح  الحىىاى فواىىا ف  إواحطلقىى
 هحك توبة هللا عليك . يقولون و لت

يىه وسىلم اىالى حولىه الحىاى   ذا رسون هللا صىل  هللا علجان  عب و حت  دهل  المساد   فإ 
لىى  راىى  مىىن إ  صىىافحح  وهحىى ح    وهللا مىىا جىىام يهىىرون حتىىلىى  طلحىىة بىىن عبيىىد هللا فقىىام إ

 المهاارين غيرس وال أحساها لطلحة . 
وهو  صل  هللا عليهجان  عب و فلما سلم  عل  رسون هللا صل  هللا عليه وسلم جان رسون هللا 

جىان و جلى  و أمىن  برىر بهيىر يىوم مىر عليىك محىذ ولىدتك أمىك " رق واهه من السىرور و " أبي
ن رسىون هللا صىل  هللا  أم من عحىد هللا   فقىان و ال   بى  مىن عحىد هللا   و ىاعحدك يا رسون هللا

ذا سر استحار واهه   حه جطعة جمىر و حىا حعىرا ذلىك محىه فلمىا السى  بىين يديىه عليه وسلم إ
رسون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم   إن مىن تىو ت  أن أحهلىع مىن مىال  صىدجة إلى  هللا جل  و يا 

بعض مالىك فهىو هيىر لىك " مسك عليك ن هللا صل  هللا عليه وسلم و " أول  رسوله   جان رسوا  
 ر . بمسك سهم  الذى بهيجل  ف ح  أ

تعىال  فى  سىورة الةمىر " هللا ه  الهرية من عبادس الصالحين ف  جولىه وصف هللا تعال    -2
ودهم ون ر هم ثم تلين الحسن الحديى  تابا مترابها مثاح  تقرعر محه الود الذين يهرحةن أ

لىى  ذ ىىر هللا ذلىىك هىىدى هللا يهىىدى بىىه مىىن يرىىاء ومىىن يفىىل  هللا فمىىا لىىه مىىن هىىاد " وجلىىو هم إ
 وجرعريرة الالود تحتج عن هوا جلو هم 



 101 

حين يقرأون آيا  الةار والوعيد   ثم تلين جلىو هم أى تطمىئن حىين يقىرأون آيىا  الوعىد الكىريم 
عبادس ويعفو عن السيئا    فىااتمع لهىم من الرب العظيم الغفور الرحيم الذى يقب  التوبة من 

جىدامهم دعوهم إلى  الراىو  إلى  هللا بالتوبىة إن ةلى  أيى هوا يصدهم عن محىارم هللا   وراىاء 
 . بالسيئا  

يم " يا أيها الذين آمحوا تو وا إل  هللا توبة حصوحا عسى  ر  ىم ويقون هللا تعال  ف  سورة التحر 
يىوم ال يهىةى هللا الحبى  والىذين حهىار ارى من تحتهىا ا  م ويدهلكم احا  تسيئاتك عح م ن ي فرأ

على   كمىم لحىا حورحىا واغفىر لحىا احىتآمحوا معه حورهم يسع  بين أيديهم وب يماحهم يقولون ر حىا أ
  الت  ال يعقبهىا حقىض لمىا    ريئ جدير " والتوبة الحصوح ه  التوبة الصادجة الصافية   وه

ن تاد المرارة ف  جلبك عحىد ذ ىر الهطيئىة  مىا فية ه  أمؤمن   ويقون السادة الصو ال تاب محه
 ح  تاد الراحىة لحفسىك عحىد فعلهىا . وجىان سىيدى سىعيد بىن المسىيب رفى  هللا عحىه و التوبىة 

مام القرطب  رفى  هللا عحىه يامعهىا أر عىة ت  يحصحون فيها أحفسهم   وجان اإلالحصوح وه  ال
الاحىىان " أى بالقلىىب " ان   وافىىمار تىىرك العىىود ب  باالبىىدجىىالأرىىياء و ا سىىتغفار باللسىىان   وا 

على  بىن أبى  طالىب  ىرم هللا واهىه أعرابيىا يقىون و  ومهاارة سيئ ا هىوان . وجىد سىمع إمامحىا
ستغفار بالتوبىة توبىة الكىذابين   يك   فقان و يا هذا   إن سرعة ا لتوب إاللهم إح  أستغفرك وأ

و يامعهىا سىتة أرىياء   على  المافى  مىن الىذحوب جان االعرابى  و ومىا التوبىة ؟ جىان و اإلمىام 
ن واستحالن الهصىوم   وأن تعىةم على  أال تعىود   وأالحدامة   وللفرائض اإلعادة   ورد المظالم 

تىىذيب حفسىىك فىى  طاعىىة هللا تعىىال   مىىا أذيتهىىا فىى  المعصىىية   وأن تىىذيقها مىىرارة الطاعىىا   مىىا 
 أذجتها حالوة المعاص  . 

ليىىه فىى  اليىىوم مائىىة مىىرة " يىىا أيهىىا الحىىاى تو ىىوا إلىى  هللا فىىإح  أتىىوب إى الرىىريف " وفىى  الحىىدي 
وم مىىن الىىذحوب حىىه بففىى  هللا معصىى عليىىه وسىىلم لىىيى عىىن ذحىىوب وجعىى    رس صىىل  هللاواسىىتغفا

حما  ان يستغفر ليسن لحا ا  هللا ما تقدم  لك ستغفار أما جوله تعال  " ليغفرصغيرها و بيرها   وا 
 عليىه وسىلم ليىةداد صىل  هللالىه و  الىذحب فإحىه مغفىور ل  فرض وجىمن ذحبك وما ت هر " أى ع

لىذحبك وللمىؤمحين  اسىتغفرما جوله تعىال  " و تقاء صحيفته عحد هللا تعال  . وأ ل بذلك اطم حاحا إ
 والمؤمحا  " فمعح  لذحبك أى ذحب أه  بيتك هاصة وللمؤمحين والمؤمحا  عامة   وأما جوله 
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س " فكىان ليسىن لرىيوخ المىؤمحين ا كثىار مىن االسىتغفار عحىد تغفر تعال  " فسبح بحمد ر ك واسى
ن هللا تعال  حع  لموالحا رسون هللا م سادتحا الصحابة من سورة الحصر أاان . وجد فهاجتراب اآ

عحه حىين حةلى  وسىمعها   فقىان  وجد ب   عمه العباى رف  هللا   حفسه صل  هللا عليه وسلم
  إليىىك حفسىىك يىىا حعيىىو مىىا يب يىىك يىىا عىىم ؟ جىىان و  عليىىه وسىىلم  سىىون هللا صىىل  هللاموالحىىا ر لىىه 

حه  ما جل    فعاه بعدها موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ستين يومىا  رسون هللا جان و ا
 . 
ون سىورة الحصىر فقىان فى  هطبتىه و ة وجد هطب موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم بعد حى  

ن سىيدحا أبىو ب ىر تعىال      فقىاالدحيا و ين لقاءس فاهتىار لقىاء هللا إن عبدا هيرس هللا تعال  بين 
بائحىىا وأوالدحىىا   ولىىذلك تسىىم  سىىورة الحصىىر سىىورة رفىى  هللا عحىىه و فىىديحاك ب حفسىىحا وأموالحىىا وأ

 التوديع . 
والسىىادة الصىىوفية يقولىىون و توبىىة العىىوام مىىن الىىةال    وتوبىىة الهىىواص مىىن الغفىىال  وتوبىىة   

لىى  هللا هم أن يهىىااروا إالحسىىحا  . ويىىدعو السىىادة الصىىوفية مريىىد رؤيىىةهىىواص الهىىواص مىىن 
السحة جائمان ن ف  ذلك و الطريق وافح   والكتاب و وبسرائرهم   بترك المهالفا  والغفلة ويقول

صحاب الحب  صل  هللا عليه وسىلم برىيئين اثحىين و بصىحبتهم مىع الحبى  بين أظهرحا   وفف  أ
 تعال  ف  السرائر وغىر تهم مىع أحفسىهم   ل  هللاو هارتهم إ ظواهرف  الصل  هللا عليه وسلم  

ورسوله ثىم يدر ىه المىو  فقىد  ل  هللايقون " ومن يهرل من بيته مهاارا إن هللا تعال  أال ترى أ
وهاار إل  والدحيا  ارس عل  هللا " فمن صحب محا الكتاب والسحة وغرب عن حفسه والهلقوجع أ

سىبقوس بصىحبتهم مىع لحسيب   المتبع آثار الصىحابة إال أن الصىحابة هللا بقلبه فهو الصادق ا
 الحب  صل  هللا عليه وسلم . 

 ويقون سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه فيما حقلحاس عحه من الهامه الفورى و  
 تر   اميع هلق هللا دوح   

  رتياج  ب  الهالئق رغل  عن     
ح  لم أ  اد ل  ف  حيات  وا 
 غيار واج  من ا لبارى سوى ا    

 غرام  جد مةا  به راائ  
   ىف  مذاجو عل  هوا فمن ه    
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 راس ىىوليى بعارق من ال ت
 والحفاق   من الرهوا  طهر    

 طوا عل  الرحاب ب   ذن أ
 اج  ىحسيا مريدا واليقين به     

 عن يقين  ومن عرا المحبة
 راق ىف  ل  محان أن يمي  إ    
 ا ىى يومحب غير هللاو يف أ
 كوان باق وليى سواس ف  ا      

جوله والرااء   وحقلحا عحه مرة أهرى  أجون و وما أعظم حاله الذى امع فيه بين الغرام والهوا
 الهاما وارتااال رف  هللا عحه و 

 ا ىىىح م  جوة الغرام عليح
   ىفغحيحا ومن يذق فهو يغح    

 ا  ىىىحما الحب رغبة فاتبإ
   ىمعح  فيه  لتقافغحاس من ا    

 ان ىىححن ف  عالم اليقين را
 ا جد غسلحا حفوسحا ثم غبحىى    

 م ىىورراب الراان علم وحل
 ا ىىحما ححن فوق ذاك رر حإ    

 ل  هللا أاد الةن أجرب الباب إ
 ا ىىىىلهذا عن العباد افترجح    

  وس ىىىىفتح الباب ثم جان لا
 ا ىىىفولاحا وبعدها جد وصلح    

 ر ىىىىىباهلل طه المستاير يهاأ
 جلبك العمر من سوى هللا تغح      

  اى ىىىن جلبا يعيه بالذن للحإ
   ىىىيعيه الحياة محهم معح    

 ن اطف تها من موفع  الحار   إ ويعلمحا السادة الصوفية أن الحفى البررية
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حاسىىبوا  ولهىىذا  ىىان أميىىر المىىؤمحين عمىىر رفىى  هللا عحىىه يقىىون و ت ااىى  مىىن موفىىع آهىىر  
عرابى  أن توةن علي م . ويقون سىيدى أبىو سىعيد بىن ا  أحفس م جب  أن تحاسبوا   وةحوها جب 

لىدحيا يقطعىك عىن رف  هللا عحه و ارتغالك بحفسك يقطعك عن عبىادة ر ىك   وارىتغالك بهمىوم ا
ه   وعىد عليىه تسىبيحه وتكبيىرس الىذى هىو عاة من عبد حس  ففى  ر ىهموم اآهرة   وال عبد أ

حهم ال هار بىه ومىع هىوا السىادة الصىوفية فىإجرب من طلب ثواب عليه أو افتالحياء محه أإل  
ن الىحفى اللوامىة محهم تقصير أو ذحىب   الحهىم يىرون أذا وجع ة هللا تعال    إيي سون من رحم

  الت  تلوم صاحبها عل  ذحب وجع أو عل  تقصير فى  الطاعىة بعىد حرىا    وهىم يقولىون و ه
لى  حقصىان . وهىم يسىتحدون فى  الراىاء إلى   تىاب هللا الكىريم وا   ادة فهىو فى من لم ي ن ف  ةيى

ن عىىن سىىيدى أبىى  الىىدرداء عىىن موالحىىا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم   ويىىرووسىىحة موالحىىا رسىىون هللا 
رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم عىىن ابريىى  عليىىه السىىالم جىىان " جىىان ر  ىىم عىىة واىى  و عبىىدى 

 ىان محىك   ولىو اسىتقبلتح  بمى ء ئا غفىر  لىك على  مىا ماعبدتح  وراوتح  ولم ترىرك بى  رىي
 بال  " ف غفر لك وال أرض هطايا وذحوبا   واستقبلتك بمثلها مغفرة ا  
ن التمح  يورى صىاحبه الكسى  تمح  فيقولون ف  الفرق بيحهما و أوهم يفرجون بين الرااء وال 

موم وصىىاحب الراىىاء تمحىى  مىىذد   ويع سىىه الراىىاء   فصىىاحب الاىىفىىال يسىىلك طريىىق الاهىىد وال
 ن عالمة الرااء عحدهم حسن الطاعة . رك العم  اتكاال عل  المغفرة     حه ال يتمحمود   

ا جالوا و الرااء ثالثة را  عم  م هو ثقة الاود من الكريم الودود  وجالوا ف  تعريف الرااء و 
اذب يتمادى ف  ا   جبولها   ورا  عم  سيئة ثم تاب فهو يراو المغفرة ور حسحة فهو يراو 
 راو المغفرة . الذحوب ويقون أ

التى  جىبض فيهىا   فقىالوا لىه و مام مالك رف  هللا عحه ف  العرية وجد ده  بعض أصحاب اإل 
ح ىم سىتعايحون مىن عفىو هللا ان و مىا أدرى مىا أجىون لكىم   غيىر أبا عبد هللا  يف تادك ؟ فقيا أ

ل  روح وريحىان غمفوا عحدما هرا  روحه إي ن لكم ف  حساب   ثم ما لبثوا أن ا تعال  مالم
 واحة حعيم ان راء هللا تعال  . 

مىد ل  عبادة بالرحمة جان تعال  ف  سورة الفاتحة " الحتعرض إ تعال  ب حه عل  حفسهوالراا  ي 
 ليم . هلل رب العالمين " حبئ عبادى أح  أحا الغفور الرحيم و أن عذاب  هو العذاب ا  
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 الفورى لسيدى الرخ عل  عق  جوله رف  هللا عحه و وجد حقلحا من الهام 
 حاسب  حفس  لم أاد ل  صالحا  

 من ىىىىىال راائ  رحمة الرحإ    
 د ىىاوةح  أعمال  عل  فلم أو 

 ةان ىىىىىال هفة الميف  ا مر إ    
 ا ىىوظلم  حفس  ف  فعال   له

 ن اىىىى  اذن من وجفه الديويح    
   ىقذا تيارب إن لم ترف  إال 

 ران ىىىىيمن للمسيئ المذحب الح    
 الهاما ورتااال جوله رف  هللا عحه و  و ذلك حقلحا عحه جوله

 ه ىىىبيح  و يحك سر ليى يعلم
 سواك فاستر عل  المس ين ما ااتراحا    

 مىىس   ولكح  التا   لكإح  أ
 ا ىىمن يلتائ لكمو ف  القصد ما احح    

   ىم  محه أرى صلتل  في موا أ
 ا ىىىيا هير من بفؤادى العمر ما برح    

   ىىاذا سعي  واحح اللي  يقعد ب
 ا ىىىىىبح هواكم للظالم محرأي  ص    

 رح ىىلو جي  للقلب ماذا اح  مقت
 ا ىىىلم يلق غير حم  الرحمن مقترح    

 ه ىلو  ان  الطود ذحب  ف  فهامت
 ا ىىىوجل  يارب عح  الذحب جد مسح    

   ىىىالعفو يفرححالذحب يحةحح  و 
 اىىىىفرح  فاعاب لكاسب ذحب يحتر    

 رى بين الهوا والرااء فقان و و ف  هللا عحه حين امع ف  الهامه الوما أروعه رف
   ىىىىارب أح  علمتحىىىىي

 ة ىىىىم تهف مح  هافيىىىىىىىل    
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 ا ىىىىى  يةيد واحمىىىىىسق
 ة ىىىىىا  عفوك رافيىىىىىآي    

ر ه سبحاحه وتعىال  لىئن مىدد  اليةيد البسطام  رف  هللا عحه ف  محاااته ل بوويقون سيدى أ
مل  يداى   حسب  من سىؤال  ليك داعيا لطالما  فيتح  ساهيا . أأجطع عحك رااى بما عيدى إ
 ك بحال  . ويقون المرحوم السيد / اسماعي  صبرى ف  رعرس الرجيق عفر هللا له و علم

  مىىىىىترى تقام اهحيارب اين 
 ار ىىىىىىن غدا وللفاىىللظاملي    

   ىىلم يبق عفوك ف  السموا  العل
  ارىىىرا هاليا للحىىىرض ربوا      
   ىىىىىهلح  لففلك واكفحيارب أ

 ار ىىىىكفىىة ا رطط العقون وفتح    
   أرى ىىالواود يرف عحك لكمر و 

 ار ىىىم ورحمة الابىىغفب الحلي    
بىا حىواى ؟ لىه الرائى  و مىاذا فعى  هللا بىك ياأوتىه فى  المحىام   فقىان وجد رؤى ابو الحىواى بعىد م

فقان و غفر ل  والحمد هلل   جان و بمىاذا غفىر لىك ؟ جىان و ب بيىا  مىن الرىعر ار عىة جلتهىا جبى  
دة امىىوت    جىىان و مىىا هىى  ؟ جىىان تاىىدها م توبىىة فىى  ورجىىة تحىى  الوسىىادة   فبحثىىوا تحىى  الوسىى

 فواودها فيها و 
 رةىىىى  ذحو    ثيارب إن عظم 

 م ىىىىفلقد علم  ب ن عفوك أعظ    
 ن ىىىىىن  ان ال يراوك إال محسإ

 رم ىىىىفبمن يلوذ ويستاير الما    
 ا ىىىىأدعوك رب  ما أمر  تفرع

 م ىىىىىفإذا ردد  يدى فمحذا يرح    
 اىىىىىىىليك وسيلة إال الراإمال  

 م لىىىىىوامي  عفوك ثم أح  مس    
 حوار بالةجاةيق ى اللريخ أبو هلي  ساكن فريحه ا  م طريقتحا سيدوجد  ان إما
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 يدعو ر ه ويقون رف  هللا عحه و 
اللهىىم باىىاس حبيىىك المصىىطف  وحبيبىىك الماتبىى  ووليىىك المرتفىى  حسىى لك أن تغفىىر ذحو حىىا   وأن  

مىن وآمحىا   واىوةا على  الصىرا       تستر عيو حا   وأن تكتب لحا عحدك براءة وعتقا مىن الحىار
ل  الهير   اللهم توفحا يا الهى  ب رمىك مسىلمين مىؤمحين قا إل  الاحة   وعاجبة إالعذاب   وطري

 موحدين والحقحا بالصالحين . 
حساحه   رااين رحمته   ورااعين إل  دعوة ريهحا طامعين ف  وححن حدعوس سبحاحه ب  اودس وا 

 آمن وعم  صالحا ثم اهتدى " . ح  لغفار لمن تاب و التوبة   ومستحدين إل  جوله الكريم " وا  
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 إسقا  التدبير
أحهىم يىدعون إلى   سىقا  التىدبيرأن السادة الصوفية حىين يقولىون با يظن  ثير من الحاى هط 

ذحىىه وعوحىىه سىىبحاحه وتعىىال    ولىىيى ت  ثمرتهىىا باتعطيىى  ا سىىباب التىى  أجامهىىا هللا لهلقىىه لتىىؤ 
سباب   ولكحهم حين يتكلمون عن إسقا   لقوم الذين ياهلون ح مة هللا ف  إجامة االصوفية با

ا سىباب بعىد اتهاذهىا بىالثمرا   ن لىم تى  ليم  مىر هللا تعىال  إدبير إحما يقصدون بىذلك التسىالت
 اوة محها . المر 

درى وهىو صىاحب  تىاب " التحىوير مىام ابىن عطىاء هللا السى حويدلحا عل  ذلك ما يح يه سيدى اإل
بىاى المرسى  رحمىه  عحىه و دهلى  على  الرىيخ ابى  العسقا  التدبير " حين جان رف  هللاف  إ

ن  احىى  حفسىىك لىىك فاصىىحع بهىىا مىىا رىىئ  ولىىن هللا يىىوم فرىى و  إليىىه بعىىض أمىىرى   فقىىان و إ
ء ثىىم جىىان و الراحىىة فىى  ن  احىى  لبارئهىىا فسىىلمها لىىه يصىىحع بهىىا مىىا رىىادا   وأتسىىتطيع ذلىىك ابىى

 . ل  هللا وترك التدبير معه وهو " العبودية " االستسالم إ
ة رفى  هللا عحىه و فالبىد لىك مىن مام ابى  ابىن عطىاء هللا السى حدرى فى  صىراحويقون سيدى اإل

ها هللا تعال  بح مته ثبتة عحها رهودا   ف ثبتها من حيى أبلك من الغي سباب واودا   وال بدا 
المرىىروعة مىىع سىىباب قولىىه هىىذا يىى مر بفىىرورة اتهىىاذ ا ب ه وهىىوليهىىا لعلمىىك ب حديتىىوال تسىىتحد إ

هىى  عىىن االعتمىىاد عليهىىا وحىىدها دون جامهىىا بح متىىه   ويحالسىىتحاد فىى  حااحهىىا إلىى  هللا الىىذى أا
 حتائاها . مريئة ف  التو   عل  محرئها سبحاحه وتعال    وله وحدس ال

تةرعوحىه أم ححىن عل  ذلك حين يقون ا  ر حه " أفىرأيتم مىا تحرثىون أأحىتم  والقرآن الكريم يدلحا
ن تعتمىد فى  ر  الحب الذى هلقىه هللا فى  ا رض التى  هلقهىا هللا ياىب أحة  ححاالةارعون " فمع أ

رض  رض ومىىاء الىىرى والرىىمى التىى  ترىىرق علىى  ا  حاىىاح الةراعىىة علىى  مىىن هلىىق الحىىب وا
وحرويهىىا   وهللا  رض وحبىىذرها    فىىححن  مىىا علمحىىا هللا ححىىرى ا  رىىقه الحبىىاحوالهىىواء الىىذى يست
رض وا   درة علية يحفرد بها سبحاحه وليى لحا محها ري ء "حباتها و ثمراتها بقسبحاحه يتكف  با

بعد ذلك دحاها أهرل محها ماءها ومرعاهىا " ويقىون سىيدى الرىيخ على  عقى  فيمىا حقلحىاس عحىه 
 من الهامه الفورى المرتا  رف  هللا عحه و 
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 وى هللا ىىىىتقب أسعد
 ة ىىىىك دحيا فاحيىىىال تلهي    

 دى ىىر حفسك تهتىىىىبالذ 
 ة ىىر يهدى العاصيىىىىوالذ     

 ك ىىاء ر ىىذا رفي  جفوا  
 ة ىىىىاا القافيىىىىال ته    

 ه ف  ىىىر  اللىىىىذا ذ وا  
 ة ىىىدق آمح  الهاويىىىىص    

 ور ىىىمة  ا ىىىىذا عاوا  
 ة ىىور  ما هيىىىىىمد  ا     
   ىىىرك لو رفيىىماذا يفي
 ة ىىىا علم  الماهيىىىىىوم    

 د ف  ىىىىىن التوحي  مىىىحإ
 ة ىىرى آمح  الطاغيىىىىحر    

 د عن ىىىىروح من واىىىوال
 ة ىىار عار  حائيىىىىىغيا     

 رس ىىىى  به عن غيىىىىفحي
 ة ىىىى  بالباجيىىىىفاستمس     

   ىىىى  فلما أهلصىىىرفي
 ة ىىىىن تك فاحيىىىى  وا  بقي    

 ذذ  ىىىىىرف  به وتلىىىىر
 ة ىىىف  عافي ودسىىىىىىبره    

 ا ىىىىىن دائمىىىى حف المهيم
 ة ىىىىورى أوف  بيىىىدون ال    

 ه ىىىىلىىىىوة من أمس  اإل ياف
 ة ىىىوم معافيىىىىن الهمىىم    

 ا ىىىا ي يمىىىىارب جومحىىىي
 ة ىىك هاديىىىىن طري     
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 رين ىع الذاكىىىىح اميىىىوامح
 ة ىىىدوائي اك فهوىىىىىرف    

ف  الرفا والتسىليم لمىا  صل  هللا عليه وسلم أحى بن مالك عن حان رسون هللا  ويحدى سيدحا
عرىر سىحين  صل  هللا عليه وسىلم يارى به جفاء هللا سبحاحه فيقون رف  هللا عحه و هدمته 

  بى   ىان يقىون  لم تر ته فما جان ل  " أا " جط وال جان لر ء فعلته لم فعلته وال لر ء تر ته
 ىىان ومىىا لىىم يرىى  لىىم ي ىىن وجىىد أراحىىا هللا سىىبحاحه وتعىىال  أن جىىوة اليقىىين بىىاهلل  لىى  و مىىا رىىاء هللا

لو  اح  ا سباب البررية جليلة  ما أراحا أن جوة وحسن التو   عليه والثقة به تثمر هيرا  ثيرا و 
قال لحفوسىىحا س محهىا   وذلىىك ت ديبىا لقلو حىىا وصىسىىباب جىد تىى ت  بع ىى مىىا تراىو ا رتكىان على  ا 

ذلة فاتقوا هللا لعلكم تر رون " ولحقابى  تعال  " ولقد حصر م هللا ببدر وأحتم أ ذلك جوله ولحقرأ ف 
 ذا اعابىىتكمهللا فىى  مىىواطن  ثيىىرة ويىىوم ححىىين إ هىىذا القىىون الكىىريم بقولىىه تعىىال  " ولقىىد حصىىر م

تم مىدبرين " وهىو مىا يعلمحىا رض بما رحب  ثم وليلم تغن عح م ريئا وفاج  علي م ا  ف  ثرتكم
عدوا جان تعال  ف  فرورة اتهاذها " وأ سباب وه  مطلوبة ررعاا عااب مفيع لثمرا  ا أن 

لفىا فسىير أن اىيه الصىحابة بلى  اثحى  عرىر ألهم ما استطعتم من جوة " وجد ااء فى   تىب الت
ئف التق  فيه المسلمون بقبيلة هىواةن و ان ايه الكفار ف  ححين ى وهو م ان بين م ة والطا

الا   فقان الصحابة رف  هللا عحهم و لن حغلب اليوم مىن جلىة   وجىد فىروا وثبى  ر عة آى وهو أ
العبىاى رفى  هللا عحىه عمىه يفىاء وأمىر عل  بغلته الب صل  هللا عليه وسلم موالحا رسون هللا 

 حىىةن هللا مالئ ىىة مىىن السىىماء فثبىىتهم وتىىمهم فعىىادوا لسىىاحة القتىىان وجىىاتلوا أعىىداءهم وأن يحىىاديأ
رسىىوله وعلىى   علىى  ةتحىىةن هللا سىى يح   وهىىو مىىا يرىىير إليىىه جولىىه تعىىال  " ثىىم أالحصىىر بحمىىد هللا

حيمىىة حىةن احىودا لىم تروهىىا وعىذب الىذين  فىروا وذلىك اىىةاء الكىافرين " وجىد  احى  غالمىؤمحين وأ
لغىحم لفىا   وعىدد االمسلمين فى  موجعىة ححىين أعظىم الغحىائم   فقىد بلى  عىدد اإلبى  إثحى  عرىر إ

صىل  هللا عليىه سرى من الحسىاء والصىبيان سىتة آالا   وجىد رد دد ا  ثير ال يحص    و ل  ع
عحىىه فىى  لطىىائف مىىام القرىىيرى رفىى  هللا ا سىىرى واسىىتبق  ا مىىوان . ويقىىون سىىيدى اإل وسىىلم 

رارا  وتعقيبا عل  ما  ان ف  موجعة ححين الت  ااء  ف  جوله تعال  " لقد حصر م هللا فى  اإل
 الحصرة من هللا تعال  رهود القدرة  مواطن  ثيرة ويوم ححين .. ألخ "
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ر واثبتىه مىو عن التوهم والحسبان   ولىم ي لىه إلى  تىدبير فى  ا  عصمة هللا عة وا والمحصور 
فتقىار   متبىرءا مىن الحىون   ومتحققىا برىهود تصىاريف القىدرة ي هىذ الحق سبحاحه فى  مقىام اإل

 لتصبر لقفاء تقديرس . الحق سبحاحه بيدس فيهراه من مهواة تدبيرس ويوجف عل  وصف ا
عابىتكم  ثىرتكم أ ذايبا عل  جوله تعال  " ويىوم ححىين إمام القريرى رف  هللا عحه تعقويقون اإل

اب   وافىر   القلىوب صىح" يعح  حصر م يوم ححين حين تفرق أكثىر ا فلم تغن عح م ريئا .. 
ليىه صىدق الراىو  إ لص هللا اسرار م عحدستهصحابها   ولم تغن عح م  ثرتكم فاوهاح  القوى أ
حصىر   ووجعى  عىداء   وهفقى  رايىا  الحة الحاةلة علي م   فقلب هللا ا مر عل  ا بحسن الس ي

حىةن هللا صىاغرين   وعحىد جولىه تعىال  " ثىم أ وارتد  الهةيمىة علىيهم فراعىوا الدائرة عل  الكفار
لىىك اىىةاء ا وذحىىةن احىىودا لىىم تروهىىا وعىىذب الىىذين  فىىرو  يحته علىى  رسىىوله وعلىى  المىىؤمحين وأسىى

ح ىم  مام القريرى رف  هللا عحه و السى يحة ثلىج القلىوب عحىد اريىانالكافرين " يقون سيدى اإل
ادىء مىىن الغيىىب مىىن غيىىر ثىىار البرىىرية بالكليىىة   والرفىىا بالبىىمىىود آالىىرب بحعىى  الطماحيحىىة وه

امىة جالرىهود برىواهد الصىحو   والتى دب بإار   ويقان الس يحة القىرار على  بسىا  معارفة اهتي
 يحة المحةلىة على  صفا  العبودية من غير لحوق مرقة وال تحرك عرق لمعارفة ح ىم   والسى

بحىواةغ البرىرية   واهتطىاا  هم تح  اريان ماورد من الغيب مىن غيىر  راهيىةالمؤمحين لهمود
 رادة واهتيار . رهبة من مهلوق   فس ح  عحهم    إ ياهم عحهم حت  لم تستفةهمالحق أ

ستبصار " وعذب الذين  فروا " بالسقو  ف  تروها " من وفر اليقين وةوائد ا لم حةن احودا " وأ
 ن رهود التقدير . بة عوهدة فيق التدبير   ومححة الغفلة والغي

" ب العىةة اى  وعىىال رىارا  البىىاهرة مىا اىاء فىى  حىديى جدسى  عىىن ر ب لحىىا هىذس اإلأجىون و ويقىر 
ن لىىم فىىريىىد   ال مىىا أيىاداود تريىىد وأريىىد   وال ي ىون ا إن سىلم  لمىىا أريىىد   ارحتىك فيمىىا تريىىد   وا 

ذا  ان بعض المحبين يقون ف  ر حه ما أريد " وا  ال إيد   أتعبتك فيما تريد وال ي ون ر تسلم لما أ
 حبيه و 

 ريد وصاله ويريد هارى أ
 ف ترك ما أريد لما يريد     
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تعىد وجىد البى   تحصى  والعلى  الىذى غمىرس بحعمىة التى  ال ما بان العبد ف  موجفه من ر ىه ا ف
اىىرى مىىن حسىىان   ومىىا مثىى  إحسىىان هللا تعىىال  إ ليهىىا   ولىىيىالحفىىوى علىى  حىىب مىىن أحسىىن إ

مىىا هىىو مىىن جفىىاء هللا وجىىدرس   وهىىو أثىىر مىىن آثىىار أمىىرس حإحسىىان بعىىض الحىىاى إلىى  بعىىض فإ
 ن رىم الغاليىة فى  هىذا المىر تبىارك هللا رب العىالمين . ومىن الح ىله الهلق وا   باإلحسان   أال

 هللا  الهباء ف  الهىواء يحر ىه  يىف مع جولهم   إذا لم ي ن ما تريد فارد ما ي ون   وجولهم  ن
  ولو ااء تىدبيرس ل  الرفا بتدبير هللا تعاليراء . ومما تقدم حرى أن إسقا  التدبير هو دعوة إ

ن اىاء بمىا  سىعيحا إليىه فىذلك تعال  بغير ما أردحا أو بغير ما سعيحا إليه ب سبابحا وااتهادحا   وا 
ن ااء بغيرس فذلك ح مىه   وهىو سىبحاحه الح ىم العىدن الىذى ال يظلىم وال ياىور   وال ففله   وا  

ن اهلهىا الحىاى   ويرىاؤها علمها وا  ف     أفعاله ح مه ي وله ياوة عليه الهرول عن الحق  
م وعسى  علىي م القتىان وهىو  ىرس لكى ذ يقىون "  تىبهها الحاى   وصدق سبحاحه وتعال  إولو  ر 

" . حتم ال تعلمون وا ريئا وهو رر لكم وهللا يعلم وأن تحبأن تكرهوا ريئا وهو هير لكم وعس  أ
رو  مىىا يقىىون سىىيدى العىىارا العىىالم الرىىيخ احمىىد بىىن احمىىد ابىىن اسىىماعي  الحلىىواح  والىىد ومىىا أ

 سيدى وريه  العارا باهلل الريخ عبد السالم الحلواح  رف  هللا عحهما اذ يقون و 
 ا ىىىىىىوج  من يفهمهله مح مة افعا

 ا ىىىىىة يعلمهىىىيفع  ما يراؤس لح م    
  ما يقون رف  هللا عحه و 

 ذا ارتد الحرل جف  واصبر إسلم لر ك ما 
 واذ ر حديى المصطف  الصبر مفتاح الفرل     

القصىىص مىىا فيىىه عبىىرة للمعتبىىرين    عليحىىا فىى  القىىرآن الكىىريم مىىن روائىىع وجىىد جىىص هللا تعىىال 
استبصار المستبصرين   ومن ذلك مثال جصة سيدحا يوسف عليه السالم   و يف بدأ  و يف و 

هوته علىيهم السىالم اميعىا به الهبر الكثير ليوسف وأبيه وا  احته    وجد طوى هللا تعال  ف  غي
لاب لقائه ف  ال  لحا ح مته فيما جفاس عليه من حسد إهوته وا  سبحاحه الغيب فتا  رف   ثم

حه ى  ما روى البهارى بسحدس عن ابىن عمىر رفى  هللا عحهمىا ى ا و ثمن بهى   مع أو يعه رجيق
 هو الذى جان ف  ر حه 
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ريم يوسىف بىن " الكىريم ابىن الكىريم ابىن الكىريم ابىن الكى صل  هللا عليه وسىلم موالحا رسون هللا 
بر ىه " رب  واسىتحاادس براهيم " ثم مىا  ىان مىن افتتىان امىرأة العةيىة بىه  يعقوب بن إسحق بن إ

ال تصرا عح   يدهن أصب إ ليهن وأكن مىن الاىاهلين   السان أحب إل  مما يدعوحح  إليه وا 
  " ثىم حه هو السميع العليم " . ثم  ان ما ح اس هللا تعىالااب له ر ه فصرا عحه  يدهن إف ست
ك   يا  ليساححه حت  حين " . ثم تعرا ف  السىان على  سىاج  الملىلهم من بعدما رأوا اآ بدا

رسىىاله رسىىوال مىىع توليىىه  ىىان مىىن إمىىا لفىىرل والقصىىة معروفىىة   ثىىم فكىىان ذلىىك التعىىارا مفتىىاح ا
ته . ومايى ء أبويىه وأهلىه هو هةائن ا رض   ثم ايواء أهيه الرقيق وعفوس عن إ السلطة عل 

ل  مصر بعد تفرق الرم  ثم مادعا به ر ه وهو ف   مان الحعمىة مىن الىدحيا والىدين " أامعين إ
ح  من الملىك وعلمتحى  مىن ت ويى  ا حاديىى فىاطر السىموا  وا رض أحى  وليى  فى  آتيترب جد 

لمحىا عليىه السىالم أن هرة توفح  مسلما والحقح  بالصالحين . و هىذا الىدعاء الكىريم عالدحيا واآ
ن  ىان  ى  مىن عحىد هللا لكىن أدب ا  و متحاحه عحىد حىةون الرىدائد   رس باحساحه وال حذ حذ ر هللا با

عالن الفف  الذى اائتحا من وراء الردائد وظهر بعىد أن م لتدبيرس العال  يدعوحا إل  أالستسالا
 مام عل   رم هللا واهه حين جال  و صدج  سيدتحا الطاهرة ةيحب بح  اإل ان مستورا   و 

 يدق هفاس عن فهم الة    ىى  و م هلل من لطف هف
 ففرل  ر ة القلب الرا   أت  من بعد عسر  و م يسر

  ىى  تيك المسرة بالعرفت ىا اء به صباحأمر تس و م
مىر سالم حين جان ف  بىادىء ا حير ف  أمر سيدحا يعقوب عليه الوجد يعرض لبعض الحاى الت

ف  تسليم مطلق هلل تعال  " فصىبر اميى  وهللا المسىتعان على  مىا تصىفون " و ىين ب ائىه على  
والحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم يوسف حت  فقد بصرس   مع أن الصبر الامي   ما فسرس م

د   ورد فى  الاىواب هو الذى ال رى وى فيىه   فكيىف الامىع بىين الصىبر الاميى  والب ىاء الرىدي
ياأبى  بيىه عليىه السىالم حىين اىاءس . أن سيدحا يوسف عليه السالم جان  ستفسار عل  هذا ا 

لسىالم يىابح  يدحا يعقىوب عليىه اأن القيامة  اح  تامعحا ؟ فقىان سى ما  ان ب اؤك عل  ألم تعلم
 ك فيحان بيح  و يحك يوم القيامة   ومن ذلك حرى هري  أن تصاب ف  ديح



 114 

ن حىرى محىه عليىه بحه رىغله الرىاغ    وال عاىب أة ارص سيدحا يعقوب عل  سالمة عقيدان ح
حىتم ف  جولىه الكىريم " أم  السالم هذا الحرص البال  وجد ح   هللا عحه ما  ان محه عحد المو  

لىه آبائىك ذ جان لبحيرهداء إذ حفر يعقوب المو  إ ه مىا تعبىدون مىن بعىدى جىالوا حعبىد إلهىك وا 
سحق إ براهيمإ سماعي  وا   لها واحد وححن له مسلمون " . وا 

بىر  ىان رىغله الرىاغ  حرىر عقيىدة و ذلك حين طلىب سىيدحا ة ريىا عليىه السىالم الولىد على  الك
ى رىيبا " جىان رب احى  وهىن العظىم محى  وارىتع  الىرأ سالم ف  الحاى فقان ف  دعائه الهف اإل

ت  عاجرا فهب لى  مىن لىدحك و اح  امرأ ح  هف  الموال  من ورائ ولم أكن بدعائك رب رقيا وا  
 تعال  من ففله دعاءس . مىع وليا يرثح  ويرى من آن يعقوب وااعله رب رفيا " فاستااب هللا

حىا حبرىرك بغىالم اسىمه ه سىبحاحه " يىا ة ريىا إا يح يىه جولىسباب الذرية المعتىادس وهىو مىفقدان أ
حى  ي ىون لى  غىالم و احى  امرأتى  عىاجرا وجىد بلغى  م حاع  له من جب  سميا . جىان رب أيح  ل

 من الكبر عتيا . جان  ذلك جان ر ك هو عل  هين وجد هلقتك من جب  ولم تك ريئا " . 
يىد سىباب التى  تفالتىدبير وطريىق ا الكبير فى  حسىن  ل  جدرة هللا العل فليحظر القارىء العةية إ

ليىه ن ذ ريىا عيقىولن جائى  أالعباد وال تقيىد هىالقهم الىذى هلقهىم مىن العىدم سىبحاحه وتعىال  وال 
م موسى  هللا مىا  ىان مىن الهامىه القدسى    سىباب   فقىد ح ى السالم رسون  ريم تهرق لىه ا 

يىه لقارفعيه فإذا هف  عليىه ف  وعليه السالم حين جان تعال  " وأوحيحا إل  أم موس  أن اعليه
والعىادة التى  تاىرى بىين  ليىك واىاعلوس مىن المرسىلين "ف  اليم وال تهىاف  وال تحةحى  إحىا رادوس إ

ويقولون ف  المث  السىائد " وصى   ل  البر  الحاى أحهم إذا هافوا عل  أحد ف  البحر أهراوس إ
هما السالم أن تلقيه فى  البحىر إذا لسالمة " ولكن هللا سبحاحه أوح  إل  أم موس  عليل  بر اإ

  جوله تعال  " وأصبح فىؤاد لقته ف  اليم لثقتها ف  ر ها ا  وعال وفهاف  عليه من عدوس   ف 
حىه بها لتكىون مىن المىؤمحين . يعلمحىا أن ر طحا عل  جلأم موس  فارغا إن  اد  لتبدى به لوال أ

فى  الىذى التقطىوس مىن البحىر هىو إبحهىا الطن الغريةة البررية ف  ا مها  أن تبوح آن فرعون أ
ن ية   وفى  ذلىك توايىه لحىا أعطاها من الس يحة ما غالبى  بىه طبيعتهىا البرىر ولكن هللا تعال  أ

 ت ثيرها عحد ت ثرها  عال  ف  مغالبة برريتحا عنحستعين باهلل ت
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يىىاك  الكتىىاب الكىىريم فىى  جولىىه تعىىال  " إيىىاك حعبىىد بالرىىدائد   وهىىو مىىا اىىاء صىىريحا فىى  فاتحىىة وا 
امعين بين عبادة حستعين " وجد امع  هذس اآية الكريمة الدين  له من أطرافه فإن المؤمحين أ

حهىم بىىين رىريعة يتقر ىون بهىىا و ىين حقيقىىة واسىتعاحة أو جى  إحهىىم بىين طاعىة وعبوديىىة أو جى  إ
ال لىو   وغحاس عحهم  ما يقون القائ  و إح  إليك مع ا حفاى محتىيذوجون بها افتقارهم هلل تعال

 كالي  والتال و وجد بد  عحاية هللا تعال  اليىة فى  تحقيىق مىا وعىد هللا تعىال  ان ف  مفرج  ا  
لىىه ن يقتلىىه فقىىيض هللا د التقطىىه آن فرعىىون   و ىىاد فرعىون أم موسىى  عليهمىىا السىىالم   فقىبىه أ

م س ولىىدا " ثىىن يحفعحىىا أو حتهىىذ" جىىرة عىىين لىى  ولىىك ال تقتلىىوس عسىى  أامىىرأة فرعىىون فقالىى  لهىىم 
ن يهتاروا له مرفعه فكاح  المرفعة أمه دون علىم مىحهم   ثىم آتىاس هللا افطرهم هللا سبحاحه أ

الرسالة فكان من المرسلين الغالبين و ان فرعون من المغلو ين المغىرجين   وسىبحان هللا الفعى  
مىام الرىافع  حىين جىان فى  رىعرس قون ف  مريئة هللا تعال  سىيدى اإللما يراء وما أصدق ما ي

 رف  هللا عحه . 
 اء ىن لم أروما رئ   ان وا  

 ن ىىىىن لم تر  لم ي وما رئ  إ    
   ىهلق  العباد عل  ما علم

 ن ىىىفف  العلم يارى الفت  والمس    
   ىىعل  ذا محح  وهذا هذل

 ن ىىىىىىىعح  وذا لم تعوهذا أ    
 د ىىىىفمحهم رق  ومحهم سعي

 ن ىىىىىىومحهم جبيح ومحهم حس    
 مام عبد القادر الايالح  رف  هللا عحه و ا يقون سيدى اإل م

 مرى وال التدبير تدبيرى ال ا مر أ
 مور الت  تارى تارى بتقديرى وال ا     

 ل  راةق هالق ما راء يفع  ب  
 رى ىىه من جب  تصويحا  ب  علمأ    

 مام عل  البيوم  رف  هللا عحه و وجان سيدى اإل
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 ة ىىىىسيلون و ىىى   له ورد ي 
 ادسىىىىىىىلمعاره ومعاذس ومع    

 واعل  وردى ف  الهرول عن السوى 
 رادس ىىىموالى تح  م مع كون وأ    

قصود السادة الصوفية ف  توايهحا إلى  إسىقا  التىدبير هىو أن ح ىون تحى  ن محرى أومن ذلك 
ا وهىو الفعىان لمىىا رحهلل تعىىال  تىدبيرا فىوق تىىدبياء  ا سىباب بغيىىر مىا أردحىاس  ن ن اىإ مىراد هللا
 يريد . 
لواح  فقان ل  ف  رسىالة بعىى ح  حصيحة جيمة سيدى وريه  الريخ عبد السالم الححوجد حص

 ل  ف  رباب    رف  هللا عحه و بها إ
ن دبرها فيوفيها وفيها ما فيها    حىك إما عن الدحيا وما فيها ومن فيها فدعها بما فيها لمن يأ

ح القفىاء بالرفىاء ن صىب رىرعا فىال تىدرى  يىف جفى  فيىه فىإلىو دبر  وصح التدبير وهو مط
أحىه الرفىاء .  ن حصى  الافىاء سى لحاء اللطىف فى  القفىاء مىع الرفىاء على فهو القفاء   وا  

ن  ىان القلىق البرىرى يسىاورح   مىا يسىاور سىائر وجد حفعحى  هللا بتلىك الوصىية أيمىا حفىع بعىد أ
الحلىواح  هيىرا  ثيىرا   وجىد  ىان  السىالمالحاى وهاصة ف  ربابهم واةى هللا عحى  رىيه  عبىد 

بىىو هليىى  سىىاكن مرىىهدس المحيىىر بمسىىادس المبىىارك إمىىام طريقتحىىا ا كبىىر سىىيدى الحىىال محمىىد أ
هىال بىالول  الكامى  " رفى  هللا ق يرحىب بىه عحىد لقائىه ويقىون لىه " أبى  هليى  بالةجىاةيبميدان أ

ا الرىيخ احمىد الحلىواح  والىد عحهما وعن سىائر أوليىاءس المتقىين . ويقىون سىيدى العىالم العىار 
 سيدى الريخ عبد السالم الحلواح  رف  هللا عحهما رعرا ف  ر ن القفاء والقدر 

 عل     الورى يارى القفاء 
 وليى هالا ما حتم القفاء     

 اء ىىىىال القففليى يسوجحا إ
 اء ىىال القفحا إجو وليى يع    

 اء ىىىىىحا القفيحر حا يس ح
 اء ىىىا القفيامعحا يفرجح    
 اء ىىىىىىويبعدحا القفيقويحا 

 اء ىىىيقدمحا يؤهرحا القف    
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 اء ىىىىىحا القفيحليحا ويهلي
 اء ىىىويعطيحا ويمحعحا القف    

 اء ىىىىويحطقحا ويس تحا القف
 اء ىىىويطويحا ويحررحا القف    

 اء ىىىويهففحا ويرفعحا القف
 اء ىىىويقبفحا ويبسطحا القف    
 اء ىىىهاحا القفويويحةححا 
 اء ىىىويب يحا ويفح حا القف    

 اء ىىىىويفقرحا ويغحيحا القف
 اء ىىىىويرفيحا القف احمويسق    

 اء ىىىىويلهمحا ويذهلحا القف
 اء ىىىويسلمحا ويحصرحا القف    

 اء ىىىىويرقيحا ويسعدحا القف
 اء ىىىىىويحييحا ويفحيحا القف    

 اء ىىىويحررحا ويحررحا القف
 اء ىىىويفص  بالقفا فيحا القف    

 اء ىن حص  الرفا فهو القفوا  
 اء ىىىىح  هللا محك لك القفف     

 اء ىىىوما لسواك يحتسب القف
 اء ىىىن وجع الافاء فهو القففإ    

 اء ىىىاله  ألطف بحا فيما القف
 اء ىىىىذا احهتم القفبه يارى إ    

لى  هللا تعىال  حا بالقفاء ال يمحعحا من التفر  إسليمن ت الم سيدى الحلواح  الكبير حرى أ ومن
ال  بالدعاء ف   رف البالء   فان الدعاء يرد القفاء وي ون الرد من القفاء وجد أمرحا هللا تع

هىحم داهىرين " ن الىذين يسىتكبرون عىن عبىادت  سىيدهلون ا" وجان ر  م ادعوح  أستاب لكىم إ
" الىىدعاء مىىخ صىىل  هللا عليىىه وسىىلم ا رسىىون هللا مىىام البهىىارى عىىن موالحىىوجىىد ورد فىى  حىىديى اإل

 العبادة " وجد 
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تقفى  وال يقفى   حىك سىبحاحكفإ ورد ف  جحىو  الصىبح " .. وجحىا واصىرا عحىا رىر مىا جفىي 
 عليك .. " 

ب  عبد هللا الحسين السبط رف  هللا عحه وهو يستلم الحار االسىود ومن محاااة موالحا اإلمام أ
  سىلب  الحعمىىة بتىىرك حىىو لىوتح  فلىىم تاىىدح  صىابرا   فىىال أ   رىىاكرا" الهى    حعمتحىى  فلىم تاىىدح

ال الكرم .. و ان سىيدى ك الصبر   إله  ما ي ون من الكريم إدم  الردة بتر الر ر   وال أح  أ
حىه دلحا على  فلسىفته فى  ذلىك التسىليم أالسبط رفى  هللا عحىه متحليىا بالتسىليم المطلىق هلل   ويى

بحىاء   يه الاة  الذى يروحه عادة عحد ا بىاء الىذين يفقىدون ا علما  له ابن فلم ير المعةون 
  البيى  " حسى ن هللا فيعطيحىا   هى  روعة حسيحية اهاذة " ححىن أفس لوس ف  تعلي  ذلك   فقان ف

 حب رفيحا " ... راد ماح رس فيما يفإذا أ
فقان ف  عمىق  ف  ر كأب  طالب  رم هللا واهه .. بم عر  مام عل  بنوجد سئ  والدس سيدى اإل

من اسقا  التدبير و بهلف العةائم وهو اواب مواة ولكحه يغحى  عىن المطىوال    فهىو  ىرم هللا 
رحا وتف يرحىا فحىرى سىباب فى  حىدود تىدبيف  اوابه إححا حدبر وحف ر وحعىةم وحتهىذ ا واهه يقون 
وفر  بقفىائه مىا حاس وسعيحا له   وحفذ بقفائه ما أراد رحاس ودبر بر غير ما جدود رهللا تعال  جد

                    . يرر ون " .  سلطان المطلق   سبحاحه وتعال  عماردحا   تدن ذلك عل  واودس واحفرادس بالأ
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 أه  القلوب الحافرة
حسان مر ب بقىدرة هللا تعىال  مىن جلىب وجالىب   وجالبىه اسىم حيىواح  رىهواح  ومهلىوق مىن اإل 

ما القلىب فقىد هلقىه هللا ال  من الحيوان ب حواعه  لها   وأتع عالم الملك الظلماح  الذى هلق هللا
سبحاحه من عالم الملكو  الحوراح  الذى هلىق هللا تعىال  محىه المالئ ىة   ولىيى المقصىود محىه 

ل  حهايىة ح الت  تالبى البدن ويحيا بها اإلحسان ف  دحياس إالقلب الحابض ب  المقصود به الرو 
حسىان   لتحظىر بىالعين   وتىتكلم مسىهر لهدمىة الىروح مىدة حيىاة اإل دن أاله عحد هللا تعىال  والبى

غرافىىها وه ىىذا   وللاسىىم غرائىىةس   اليىىدين والىىرالين فىى  أباللسىىان   وتف ىىر بالعقىى    وتسىىتعم
ورىىهواته الحيواحيىىة وللىىروح فطرتهىىا الحوراحيىىة   وتتىى ثر الىىروح بفعىى  الاىىوارح   وتتىى ثر الاىىوارح 

 ائمة بيحهما . بفع  الروح للرابطة القوية الق
  وهو بالء مبين   لكن هللا تعال  جدر هذا  الغرائة البررية الحيواحية بالء اإلحسان  وف  هذس  

هىواس واسىتقام  مىا  ن الطيب ف  سلو ه   فىإن آمىن اإلحسىانحه الهبيى مالبالء ليمية هللا سبحا
ن  فىر و مرس هللا أ ان فى  رهى  لحفسىه العحىأفقد فاة ب جتحىام العقبىة والوصىون إلى  بىر السىالمة وا 

وبىة ن آمىن وفسىق  احى  الت  وا  سف  سافلين والعياذ بىاهلل الرهوا  فقد ف  وغوى وهوى إل  أ
 ن هللا تعال  يقب  التوبة عن عبادس ويعفو عن السيئا  . سبيال لردس إل  الصرا  المستقيم   

فى   دراا  مهتلفىةيمان ف  صىلتهم بىاهلل تعىال    وليسى  الىومن هحا اهتلف  دراا  أه  اإل  
حمىا هى  تهتلىف فى  متعلقىا  اإليمىان  ن اىوهر اإل يمىان واحىد عحىد الاميىع اوهر اإليمان   وا 

هللا محمد رسون هللا " ويقون اإلمام البهارى رفى  هللا عحىه  ممن ترفرا عليهم راية " ال إله إال
يةيىد ويىحقص  يمان علىم وعمى ريها  لهم أامعوا عل  أن اإلن لف وثماحيو حفر  العلم عن أ

 . 
  " وة وفعفا وهذا ما يفسر لحا جولىه تعىالالحقص يتحاسبان مع تقوى القلوب جأجون و والةيادة و 

  التففىي  للداللىة على    الكرامة وااء  التقوى بصىيغة أفعىاءتقاكم " فاإن اكرم م عحد هللا أ
 ى  بحسىب دراتىه فى  كرم ا كرم فىا  في ون دراا  يتفاوتون فيها  ن الم رمين عحد هللا تعال أ

 التقوى  ما يتفاف  المتسابقون ف  أى ريئ . 
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عحىىه فىى  سىىورة الليىى  " ألسىى  تىىراس تعىىال  يقىىون فىى  مىىدح سىىيدحا أبىى  ب ىىر الصىىديق رفىى  هللا 
  . الذى يؤت  ماله تة   . وما  حىد عحىدس مىن حعمىة تاىةى . إال ابتغىاء واىه تقوسياحبها ا  

تق    و رف عن صفاء حيته صفه با   ه ا  وعال فو ا يرف  " فمدحه  ر عل  . ولسو ر ه ا 
 ف  عم  البر فقصد به واه هللا   ووعدس عل  ذلك الثواب المحاسب الذى يرفيه . 

ف  ذلك لذ رى لمن  ان له جلب أو إلق  السمع وهو رهيد ن وعحد جوله تعال  ف  سورة ق " إ 
ي  لمن  ان له عق  وجي  لمن  ان رارا  جإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف ا" يقون اإل

حسان مقبى  ويقىان و جلىب غيىر جلىب أى غيىر متقلىب أو ه جلب حافر   ويقان و جلب عل  اإلل
 متذبذب . 

لى  مىا يعىود إ ل أو ألق  السمع " أى استمع إ  لى  سىرس مىن ما يحادى به ظاهرس من الهلىق   وا 
افقىة   حىور المو ويقىان مىن لىه    لىم يسى ر مىن الغفلىة   الحق   ويقان لمن  ان له جلب صىاا

بىىين  – مىىا فىى  الهبىىر  –ستبصىىار . ويقىىان القلىىب ويقىىان جلىىب غيىىر معىىرض عىىن ا عتبىىار وا 
صىابع الىرحمن أى بىين حعمتىين وهمىا مىا يدفعىه عحىه الىبالء . ومىا يحفعىه بىه مىن صبعين من أا
و الىذى جىان عىو  الحميىدة فهىوصىاا الذميمىة والةمىه الححعماء   فك  جلب محع الحىق عحىه ا  ال

جر هىا أن هلل أواحى  أال وهى  القلىوب   وأ "الهبىر  رى لمن  ان له جلب وفى  ن ف  ذلك لذفيه " إ
ى ال يىده  فيىه رىيئ وجلىب واح    فقلىب الكىافر مح ىو بىا  من هللا ما رق وصفا " ربه القلىوب 

غيىر  المحافق إحاء م سور ما يلق  فيه من أوله يهرل من أسفله   وجلب المىؤمن إحىاء صىحيح
يمىىان ويبقىى    ولكىىن هىىذس القلىىوب مهتلفىىة   فقلىىب مىىتلطخ باالحفعىىاال  مح ىىوى يىىده  فيىىه اإل

به   وجلب صىفا مىن الكىدورا  وهىو  ثر ويتلطخصحبه آالرراب الذى يلق  فيه يفا  فاآوفحون 
 عالها جدرا . أ

ف  هللا عحه ام القريرى ر مللمتقين غير بعيد " يقون سيدى اإلةلف  الاحة وف  جوله تعال  " وأ
لى  المحرىر ححىو الماىرمين و يقان أن الاحة تقرب من المتقين    ما أن الحار تار بالسالس  إ

 . 
هىم ليها وهم هىواص الهىواص ويقىان احة ب ن يسه  عل  المتقين حررهم إويقان ب  تقترب ال 

ر هىم  ن فىيهم " وسىيق الىذين اتقىوال  الاحة مراة وهم الذين جىاثالثة أصحاا و جوم يحررون إ
 ل  الاحة وهم عوام المؤمحين   جوم يحررون إل  الاحة ةمرا " إ
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يهم اى  وعىال   يىوم ححرىر ر باحا عل  طاعتهم المصورة لهم بصورة حيوان   وهم الذين جان فى
ص الهىواص فهىم الىذين جىان عىحهم " مىا هىالرحمن وفىدا   وهىؤالء هىم الهىواص وأل  االمتقين إ

ةلفى  ل  " غير بعيد " ت كيد لقولىه " وأتقرب الاحة محهم وجوله تعاةلف  الاحة للمتقين " " أى وأ
ن تىابوا واسىتقاموا " وفى  جولىه تعىال  " قلىو هم " أى إل ت حيسىا يقان غير بعيد مىن العاصىيينو" 

مىىام القرىىيرى رفىى  هللا عحىىه ب واىىاء بقلىىب محيىىب " يقىىون سىىيدى اإلمىىن هرىى  الىىرحمن بالغيىى
حىى ولىذلك لىم   والهرية من الرحمن تكون مىع ا   لفراقالهرية من الرحمن ه  الهرية من ا

يقى  مىىن هرىى  الابىىار وال مىىن هرىى  القهىىار . ويقىىان الهرىىية مىىن الىىرحمن تقتفىى  العلىىم ب حىىه 
ويقان الهرية الطف من الهوا و  حهما جريبة من الهيبة . يفع  ما يراء وال يس ن عما يفع  

قلب محيب " لي ون للعصاس ف  هذا أمى  " ب " وااء بقلب محيب " لم يق  بحفى مطيعة   ب  جان
و هم وصىىدق الحىىدم سىىف بقلىىسىىهم ولىىيى لهىىم صىىدق القلىىوب فلهىىم ا ن جصىىروا بحفو    حهىىم وا  

 بمىا فى  ب  طالب  رم هللا واهه التقوى ه  الهوا من الالي  والعمى ويقون إمامحا عل  ابن أ
قوله الرفىا بالقليى   رم هللا واهه ب ستعداد ليوم الرحي    ويقصدالتحةي    والرفا بالقلي    وا 

ا محه أو سىاهطا رةجه   فال ي ون متبرما بقفاء هللا أو راكي ن فيق هللا عليهأى من الرةق إ
ط ولىو بسى ذ يقون فى  سىورة الرىورى "ح مة يعلمها هللا تعال  وسبحاحه إل  عليه   ويرد ذلك إ

بعبىادس هبيىر بصىير " و يحمىا حىه رىاء إهللا الرةق لعبادس لبغوا ف  ا رض ولكن يحىةن بقىدر مىا ي
لطاعا  ف  احىب هللا   رفون بقلي  ايحهم ال بما جدرس هللا لهم من الرةق   فإ ه  التقوى يقحع أ
لكىريم لهم  تاب هللا الكريم الهمة العالية ف  العبادا  البدحيىة والماليىة فى  مثى  جولىه ا  بوجد أث

حهم  احوا جب    وعيون . آهذين ما آتاهم ر هم إان المتقين ف  احتعال  ف  سورة الذاريا  " إ
مىوالهم ون . وفى  أر فهىم يسىتغسىحار جليال مىن الليى  مىا يهاعىون . وبا ذلك محسحين .  احوا 

 حق للسائ  والمحروم " . 
ويقون سيدى سعيد بىن سىالم المغر ى  رفى  هللا عحىه و التقىوى هى  الوجىوا مىع الحىدود   وال 

ان هللا تعال  " ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم حفسه " و ذلك  ان رف  يقصر فيها وال يتعداها   ج
 هللا عحه يقون من آثر عل  التقوى ريئا 
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حرم لذة التقوى . وجد سئ  رف  هللا عحه و ما عقىدة الىور  ؟ فقىان و الرىريعة تى مرس وتحهىاس   
  وأسىىماعهم و ىىان رفىى  هللا عحىىه يقىىون و جلىىوب أهىى  الحىىق جلىىوب حافىىرة  فيتبىىع ال يهىىالف .

سىىما  مفتوحىىة . ويهاطىىب القلىىب سىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  فيقىىون فيمىىا حقلحىىاس اسىىتماعا مىىن أ
 الهامه الفورى رف  هللا عحه و 

 رد ىىىىىىن تيا جلب احك إ 
 ردك ىىىىال له فلن يباب إ    

 ر ىىىىىىالبى لباى تق  وس
 دك ىىىىفتدرك بفف  هللا ر     

   ىىىىىىذا دعود  الحياة إ
 دك ىىىىواحظر لما هلف  بع    

 رس ىىىىىىىيا جلب مالك غي
 رك ىىىىبعد المما  يعيد ذ     

 ه ىىىىىىىىىحأجب  عليه فإ
 دك ىىىىففال و رما لن يص    

   ىىىىىىىلإياك أن تسع  إ
 دك ىىىىىىدحيا تفر ولن تم    
 ن ىىىىىىىجم  بها فلمهما أ

 دك ىىىىىيام هلتلق  عل  ا     
 ا ىىىىىىفوهستةون عحك بص

 دك ىىىىوسيفحك الباجون بع    
 وجان رف  هللا عحه يهاطب ر ه ف  القصيدة ذاتها و 

 ورى ىىىىىحا جد هلو  عن الأ
 دك ىىىىواعل  حب  فيك وح    

   ىىىىىىىهذ  ذ رك غايتوأ
 دك ىىىىىيمان احوتبع  باإل    

 دى ىىىىىىىوسهر  ليل  باله
 ك ىىىىورفع  بين الحاى حب    
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 ال ىىىىىىحصح ف  الممري  أو 
 دك ىىىىىصحاب جصوأعلم ا     

د عل  جلب  جريبا مىن الحىرم الرىريف جىون سىيدى الرىيخ وجد  ح  معتمرا ف  م ة الم رمة فور 
 عل  طيب هللا ثراس و 

 ورى ىىىىأحا جد هلو  عن ال 
 دك ىىىىىواعل  حب  فيك وح    

ة المىؤمن بر ىه هى  هلىوة بقلبىه   ن هلىو ق  أواجرعر بدح  وهفق جلب    وتحقفهةح  جوله هذا 
ا عىىحهم بصىىفاء جلبىىه   تقلىىب فىى  الحىىاى طىىون حياتىىه ولكحىىه سىىمعلىى   ىىان ي ن سىىيدى الرىىيخفىىإ
س مالم ي وحوا يعلمون . وجد  ان إمام طريقتحا هاذ   وسبحان من علم أولياء سمعهم الرعر ا ف

ر بالةجىاةيق لحىق بمسىادس الكبيىحىوار الما كبر سيدى الحال محمد أبو هلي  سىاكن فىريحه ا  
 و المبار ىىة تحىىا بالقلىىب . وتقىىون فىى  الهلىىوة بالقلىىب المحبىىةلو رفىىاس هيقىىون رفىى  هللا عحىىه وأ

 الوالهة السيدة رابعة العدوية رف  هللا عحها و 
   ىىح  اعلتك ف  الفؤاد محدثإ

 راد الوس  اسم  من أ وأبح     
  ىىىىفالاسم مح  للاليى مؤاح

   ىىحيس  ف  الفؤاد أوحبيب جلب    
فالح المصل    ف  الصالة عالمة و ر الروذباوى رف  هللا عحه و الهويقون سيدى أبو عبد هللا

معى  فى  حاتى  ا ولى  رىاب . أجون و والهرىو  مىن صىفا  القلىب الحافىر   وجىد  ىان يحىج 
 محمىد تبا  الطريقة الحقرىبحدية التى  حرىرها فى  بالدحىا ففىيلة سىيدى العىارا بىاهللصالح من أ

ررىىاد بعىىدس سىىيدى ففىىيلة العىىارا بىىاهلل علمىىاء ا ةهىىر الرىىريف   وتىىول  اإل  أمىىين الكىىردى مىىن
ففىيلة سىيدى الرىيخ حاىم الىدين  سالريخ سالمة العةام  طيب هللا ثراهما وجد حم  لواءهىا بعىد

و ىان ذلىك الرىاب مىن جىراء  تىاب هللا الكىريم فكىان يقىرأ  –رفى  هللا عىحهم أامعىين  -الكردى  
ن تهرىع جلىو هم لىذ ر هللا له تعال  " الم ي ن للذين آمحىوا أجو  ممسمعحا وححن بالباهرة ةمة  عل 

  جلىو هم مىد فقسىفطىان علىيهم ا  وما حةن مىن الحىق وال ي وحىوا  الىذين أوتىوا الكتىاب مىن جبى 
 ن هللا و ثير محهم فاسقون " . اعلموا أ
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اىىاء فىى  تفسىىير ذلىىك القىىون  لىىون " وجىىديحيىى  ا رض بعىىد موتهىىا جىىد بيحىىا لكىىم االيىىا  لعلكىىم تعق
صىىابوا فىى  المديحىىة المحىىورة لىىين العىىيه اكثىىروا مىىن المىىةاح الكىىريم أن السىىادة المهىىاارين حىىين أ

تهفىىع مىىرهم بىى ن تلىىين جلىىو هم و مىىن العبىىادة فعىىاتبهم هللا تعىىال  وأوفتىىروا جلىىيال عمىىا اعتىىادوا 
 ر هللا وتىالوة حياء القلوب بذه أوتهرع لذ ر هللا الذى تس ن إليه وتطمئن به ومث  لهم سبحاح

يحىىةن عليهىىا هفىر الىىذى تحيىىا بىىه بعىد موتهىىا عحىىدما حيىىاء ا رض اليابسىىة بالحبىىا  ا القىرآن  ا
المطر   وف  ذلك ترغيب للمؤمحين فى  العمى  على  هرىو  جلىو هم وصىوحها عىن القسىاوة التى  

هللا لم تهرع جلو هم لكتىاب  الغافلة  قلوب أه  الكتاب من اليهود والحصارى الذينتالةم القلوب 
سىعود رفى  هللا عحىه و مىا عة وا  ولم يسىعدوا باالسىالم . وجىد روى االمىام مسىلم جىون ابىن م

 ن عاتبحا هللا بهذس اآية اال أر ع سحين . ان بين إسالمحا و ين أ
ه تعىال  " ألىم يى ن مام القريرى رف  هللا عحىه فى  لطىائف اإلرىارا  فى  جولىويقون سيدى اإل  
  هذس اآية ما يرىبه االسىتبطاء ن تهرع جلو هم لذ ر هللا وما حةن من الحق " فلذين آمحوا أال
ن جسىىوة القلىىب تحصىى  مىىن اتبىىا  الرىىهوة   والرىىهوة والصىىفوة ال ياتمعىىان   فىىاذا حصىىل  وأ

 جبة الرب . ار عن مالرهوة رحل  الصفوة   ومواب القسوة ه  اححراا القلب 
  فاذا لم تتدارك صار  فكرة   فإن لم تتدارك صار  عةيمة    رةويقان مواب القسوة أوله هط 

  صار  جسوة وبعد ذلك تسير طبعا وديحا ن لم تتدارك بالتالففإن لم تتدارك ار  المهالفة   فإ
 . 
القرىيرى رفى   مىامأن هللا يحي  ا رض بعد موتها " يقىون سىيدة اإل وف  جوله تعال  " اعلموا 

هىرال الحبىا  محهىا   ويحيى  القلىوب بعد موتهىا بىإحةان المطىر عليهىا وا  هللا عحه و يحي  ا رض 
 بحسن اجباله عليها .  –عراض الحق عحها بعد أ –الميتة 

وي مر هللا تعال  المؤمن ب ن يحظر ف  يومه مىا جدمىه لغىدس مىن الصىالحا  التى  يلقى  اةاءهىا  
" يا أيهىا الىذين آمحىوا اتقىوا هللا يوم يحظر المرء ما جدم  يداس   ويقون سبحاحه وتعال  ف  ذلك 

مىام القرىيرى هبير بما تعملون " ويعقىب سىيدى اإلن هللا ظر حفى ما جدم  لغد واتقوا هللا إولتح
ولى  على  ذ ىىر عحىه و التقىوى ا   رىاراته رفى  هللاك اآيىة الكريمىة فيقىون فى  لطىائف إعلى  تلى

احية تقوى المراجبة والمحاسبة   ومىن العقوبة ف  الحان والف ر ف  العم  هيرس وررس والتقوى الث
 عماله وال مراجبة ف  أ ال محاسبة له
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 مرس . له ف  أحواله   فمن جريب سيفتفح أ
فكىىر فيمىىا عملىىه فىى  ذا سىىن مراعىىاة يومىىه   وال ي ىىون  ىىذلك إال إحوعالمىىة مىىن حظىىر لغىىدس ان ي 
 مسه . أ

ولئىك هىم الفاسىقون " يقىون حفسىهم أكوحوا  الىذين حسىوا هللا ف حسىاهم أوعحد جوله تعال  " وال ت  
مىىام رفىى  هللا عحىىه و تر ىىوا طاعتىىه فتىىر هم فىى  العىىذاب وهىىو الهىىذالن حتىى  لىىم يتو ىىوا سىيدى اإل

صىىحاب أصىحاب الاحىة أصىحاب الحىىار و ن . وعحىد جولىه تعىىال  " ال يسىتوى أوأولئىك هىم الفاسىىقو
ه  الوصلة الغفلة مع أ لاحة هم الفائةون " يقون سيدى اإلمام رف  هللا عحه و ال يستوى أه ا

ن العصىيان . ويقىون علمىاء التفسىير أ ص     آفة حسيان الرب   ولوال الحسيان لمىا حصى   وأ
جوله تعال  " ما جدم  لغد " فيه تقريب ليوم القيامة حت   ان بيححا و يحه ليلة واحىدة  مىا جر ىه 

هىو اجىرب " وهىذا التقريىب ال  لمىح البصىر أو ومىا أمىر السىاعة إ سبحاحه وتعال  بقوله الكريم "
ن بتىرك المهالفىا    وجىد حهى  هللا أ عمىان البىر و ىذلكيدعوحا  ن حتق  هللا تعىال  بالطاعىا  وأ

 يتربه المؤمحين بالكفار الذين حسوا حق هللا فاحساهم حق احفسهم . 
  الواعظىا  ل  ذ ر هللا عحد تالوة آياته الةااىراة الت  ال تلين إيل  بالقلوب القاسويحدد هللا تعا 

رىعا متصىدعا مىن هرىية هللا وتلىك حةلحا هىذا القىرآن على  ابى  لرأيتىه هاا  ر حه " لو أفيقون 
 مثان حفر ها للحاى لعلهم يتف رون " . ا 
ذلىك  و ذلك حدد هللا بقلوب الكافرين من بح  اسرائي  فقان سبحاحه " ثم جس  جلىوب م مىن بعىد  

ن مىىن الحاىى محهىىا لمىىا يرىىقق ن ارة لمىىا يتفاىىر محىىه ا حهىىار وا  فهىى   الحاىىارة أو أرىىد جسىىوة وا 
 ن محها لما يهبط من هرية هللا وما هللا بغاف  عما تعملون " . هرل محه الماء وا  في
رىع حةلحا هذا القرآن عل  ابى  . . . " أى لهفسرون ف  تفسير جوله تعال  " لو أوجد جان الم  

دس وال عااةس ال ترغبون فى  وعىاعترافكم باحتم ايها الكفار مع الاب  لوعدس وتصد  من وعيدس وأ
ال من جسوة جلىوب م وغلظىة طبىاع م وحعىوذ بىاهلل تعىال  مىن ذلىك . ترهبون من وعيدس وما ذلك إ

الحتفىا  بهمىا فيمىا استمسىاك بالكتىاب والسىحة و سىيدى الرىيخ على  عقى  فى  فىرورة اإل ويقون
 حقلحاس عحه من الهامه الفورى رف  هللا عحه و 

 فبالكتاب لك الهدى  ذا اجتدي وا  
 عل  آياته بتلهف حافظ     
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 ة ىواحهض بروحك حهفة جدسي
 ف ىولسحة المهتار ف  السير اجت    

  ما حقلحا عحه طيب هللا ثراس جوله الهاما وارتااال و 
 دة ىىوتوا  بالقرآن حفس  عقي

 ن الةي  والدى صون به حفس  عأ    
 ن ررب الحاى الطال وتصببوا وا  

 هير الهلق ف  رر ها   س   فسحة    
 ة ىىىعرق الدحيا فتلك متابولم أ

 ها عرس  فوتهرى وف  تهيئ لأل    
عرفىوا البهى  فقىالوا فى  تعريىف و  ن المفر  ف  الطاعا  بهي    وجىدوالسادة الصوفية يرون أ 

هى  هى  اآهىرة فهىو الىذى يبالدحيا فهو به  الرا  بماله   وأما الىذى عحىد أ ه أما البه  عحد أ
 بحفسه عن هللا . 

ذا ده  الحور القلب احررح واحفسىح فقيى  ا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم أحه إويعلمحا موالح  
لى  دار الهلىود والتاىاف  عىن دار الغىرور و اإلحابىة إصل  هللا عليه وسلم ما عالمة ذلك ؟ جان 

هىى  الكفىىر بلىىين يمىىان وأق هللا سىىبحاحه وتعىىال  بىىين أهىى  اإلوالت هىىب للمىىو  جبىى  حةولىىه " ويفىىر
سىالم فهىو على  حىور ة الةمر " أفمن رىرح هللا صىدرس لإلالقلب وجسوته فيقون عة وا  ف  سور 

 من ر ه فوي  للقاسية جلو هم من ذ ر هللا أولئك ف  فالن مبين " . 
ذ ر هللا أى جس  فلم تقب  القرآن الكىريم ولىم تعمى  بمىا فيىه   وهىذا  نومعح  القاسية جلو هم م

 لفالن المبين . هو ا
مىن ر  ىم واحىة عرفىها  لى  مغفىرةال  ف  سىورة آن عمىران " وسىارعوا إذا ت ملحا ف  جوله تعوا   

يظ والعىافين رض أعد  للمتقين الذين يحفقىون فى  السىراء والفىراء والكىاظمين الغىالسموا  وا  
ا هللا حفسىىىهم ذ ىىىرو ذا فعلىىىوا فاحرىىىة أو ظلمىىىوا أالىىىذين اوهللا يحىىىب المحسىىىحين   و  عىىىن الحىىىاى

ال هللا ولىم يصىروا على  مىا فعلىوا وهىم يعلمىون . أولئىىك تغفروا لىذحو هم ومىن يغفىر الىذحوب إفاسى
من ر هم واحا  تاىرى مىن تحتهىا ا حهىار هالىدين فيهىا وحعىم أاىر العىاملين " .  اةاءهم مغفرة

 ن ذحوب المؤمن حاد أ
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ف سىتغفروا لىذحو هم " فهىم عحىد  ال عن غفلة محه عن هللا بىدلي  جولىه تعىال  " ذ ىروا هللاال تقع إ
حمىىا  ىىاحوا فىى  غفلىىة موجوتىىه عحىىه ثىىم ذهبىى  عىىحهم ب لىىم ي وحىىوا ذاكىىرين هللا تعىىال  وا  وجىىو  الىىذح
 ستغفار والحدم عل  ما  ان . اهم حفورهم إل  اإلحدلحفور بعد الغفلة فوااءهم ا

فىى  لطىىائف  ى رفىى  هللا عحىىه فىى  تعقيبىىه علىى  اآيىىا  المىىذ ورة مىىام القرىىير ويقىىون سىىيدى اإل 
 رارا  ما ي ت  و اإل
رعة علىى  اجسىىام و فالعابىىدون يسىىارعون بقىىدمهم فىى  الطاعىىا  والعىىىارفون اسىىالحىىاى فىى  الم 

  الحسىىرا    فمىىن سىىار      والعاصىىون يسىىارعون بحىىدمهم بتاىىر يسىىارعون بهممهىىم فىى  القر ىىا
 د رحمته . سار  بحدمه وا من بقدمه واد مثوبه   ومن سار  بهممه واد جر ته

هللا ريئا مامحا و ال يدهرون عن حفقون ف  السراء والفراء " يقون إوف  جوله تعال  " الذين ي  
اتهىىاد م علىى  الطاعىىا  وفحىىون ا وراد واال  ويىىؤثرون علىى  اميىىع ا رىىياء   يحفقىىون أبىىداحه

ثىىم دوام رىىاء الهيىىرا  وابتغىىاء القر ىىا  بواىىوس الصىىدجا  وجلىىو هم فىى  الطلىىب حا مىىوالهم فىى وأ
فاء عل  عموم الحاال    ويحفقىون أسىرارهم على  رواحهم عل  صفاء المحبا  والو   وأ المراعاة

عىىن الهلىىق وةون وجىىا  وفىى  جولىىه تعىىال  " والكىىاظمين الغىىيظ " يتاىىاالمرىىاهدا  فىى  اميىىع ا  
مسىىامحة يراعىىون فىى  الحهىىم أالحسىىبة لحسىىبة " أجىىون ويقصىىد بعىىين لمالحظىىاتهم ايىىاهم بعىىين ا

 تهم ترفىىية سىىبحاحه وتعىىال    وجىىد رأىاحهىىم عبيىىد هللا فمسىىامحا والتاىىاوة عىىن أهطىىاء الحىىاى
 ليه فالمه الحاى فقالوا ف  ذلك رعرا و ماحون ليل  ذئبا ف  حيها ف حسن إ

 رأى الماحون ف  البيداء ذئبا 
 حسان ذيال فار له من اإل    

 ه ىىىىوس ما  ان محىىمفال
 ب حيال ئوجالوا جد أحل  الذ    

 ن عيح  مة افقان و دعوا المال
 ال ىه مرة ف  ح  ليأتىر     

ن رأس مرة ف  ح  ليل  فكيىف ال يسىامح ولى  هللا مىن   الذئب   فاذا  ان الماحون جد أحسن ال
 يهط  ف  حقه رعاية لواه هللا تعال  الذى يحب العفو عن المسئ 
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 صلح ف اروس عل  هللا " يقون ا  االله " فمن عفا وأو
د حالحسن الراذل  حين سمع البي  ا هير من أ باأن سيدى اإلمام أوف  هذس المحاسبة أجون  

ابحاءس المريدين و ان جىد سىامح أهىا لىه فى  هطى  واحرىدس ا بيىا  السىابقة على  مسىمع رىيهه 
هذ يردد البي  ا هير ويهتة ف  هوداه يميحىا ويسىارا وهىو ي ىررس مىرا  طرب سيدى الراذل  وأ

 حه الهطائين لواه هللا تعال  . ف  طرب و  حه بهذا الطرب يقر مسام
تعال  " وهللا يحب المحسحين " اإلحسان مام القريرى رف  هللا عحه ف  جوله ويقون سيدى اإل 
ن تىد  اميىع حسىان أما ف  معاملىة الهلىق فاإل حك تراس هذا ف  معاملة الحق   وأن تعبد هللا  أ

 حقك بالكلية  ما  ان عل  من  ان . 
فروا لىذحو هم   حفسهم ذ روا هللا فاسىتغوالذين إذا فعلوا فاحرة أو ظلموا أوف  جوله ا  ذ رس "  

هم مغفىرة مىن وهىم يعلمىون   أولئىك اىةاؤ  علىواال هللا   ولم يصىروا على  مىا فومن يغفر الذحوب إ
مىام حهىار هالىدين فيهىا وحعىم أاىر العىاملين " ويقىون سىيدى اإلر هم واحا  تارى من تحتها ا  

هىىم . وان هطىىور رىىة  ىى  واحىىد علىى  حسىىب حالىىه ومقامىىه   و ىىذلك ظلمرفىى  هللا عحىىه و فاح
 غيار   جان جائلهم و المهالفا  ببان ا كابر  فعلها من ا 

 أح  عيح  وليى من حق عيح  
 جذاء افاحهم عل  االغض أ    

اب . ويقىان فعلىوا فاحرىة بر ىوحهم إلى  أفعىالهم   أو فليى الارم عل  البسا   الذحب على  البى
اتهم علمىىا حسىى حفسىىهم بمالحظىىة أحىىوالهم   ف سىىتغفروا لىىذحو هم بىىالتبرئ عىىن حر ىىاتهم و أ ظلمىىوا

ن رؤيىة ا حىوان وا ال محهم ب حه ال وسيلة إليىه إ فعىان بىه   فهلصىهم مىن ظلمىا  حفسىوهم   وا 
عىىن ظهىىور الحقىىائق   ومىىن طهىىرس هللا بحىىور العحايىىة صىىاحه عىىن التىىور  فىى  المهىىاليط لظلمىىا  

 البررية . 
لىى  رىىهود مغفىىرة مىىن ر هىىم " يقىىون سىىيدحا اإلمىىام و يىىردهم إ جولىىه تعىىال  " أولئىىك اىىةاؤهموفىى   

 الر و ية   وما سبق لهم من الحسح  ف  سابق القسمة . 
 فى  روح المباحىا  وتمىام حهار " مؤاال من الفىراديى   ومعاىالا   " واحا  تارى من تحتها  

فىى  السىىر  هىى  مراجبتىىهحىىى بىىه واعلحىىا مىىن أا حىىى . " واعلحىىا هللا مىىن أهىى  طاعتىىه ورةجحىىا ا  
 برار من عبادس المتقين .  آمين . . والعالحية وتوفحا مع ا 
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 رحلة مر ية
سعد  ف  ر يع ا ون الفائ  برحلة مبار ة للحرمين الرريفين ف  رهط من أحباب  ا عىةاء . 

تلك الرحلة بعض المتاعب الت  لىم تصىادفحا فى  رحالتحىا السىابقة و ىان مىن وجد صادفتحا ف  
عاائب أمر تلك المتاعب أحها  اح  سريعة الةوان وسليمة المآن   وجد آذاجتحىا حىالوة الفىرل 
بعد الردة   ولذة التسليم   وثمرة الرفا بالقفاء وأرتحا ظواهر لطف هللا بعبادس فما يارى به 

ا جيمة ف  التر ية الروحيىة   وهىو مىا ي رىف للقىراء ا عىةاء سىر عحىوان جفاؤس ولقحتحا دروس
المقىىان .....  وأون المتاعىىب التىى  صىىادفتحا أن اىىواةين مىىن اىىواةا  السىىفر اهتفيىىا بالسىىفارة 
السىىعودية بىىين آالا الاىىواةا  التىى  طلىىب أصىىحابها معحىىا ت رىىيرة الىىدهون للعمىىرة   و حىىا فىى  

د حصولحا عل  ت ريرة الدهون و ان من بىين الاىواةين اىواة حااة لت كيد الحاة باواةاتحا بع
سفرى   فسلم  ا مر هلل تعال  وفكر  ف  ت اي  السفر ال  رهر رمفان بعد استهرال بدن 

 فاجد للاواة . 
ومن عايب المصادفا  ان صديق  الذى اهبرح  بفقىدان اىواة سىفرى  لمحى  تليفوحيىا حىين  

اتا من الرىعر لسىيدى العىارا الرىيخ أحمىد بىن أحمىد بىن  ح  اكتب مقاال سابقا وفمحته أبي
إسىىماعي  الحلىىواح  الهلياىى  " والىىد رىىيه  وسىىيدى عبىىد السىىالم الحلىىواح  طيىىب هللا ثراهمىىا " 

 وااء فيها  ما يذ ر السادة القراء الكرام و 
 عل     الورى يارى القفاء  

 وليى هالا ما ح م القفاء     
 فليى يسوجحا إال القفىىىىاء 

 وليى يعوجحا إال القفىىىاء     
 يحر حا يس ححا القفىىىىىاء 

 يامعحا يفرجحا القفىىىىىاء     
إل  آهر ما جان رف  هللا عحه   فما  د  أتفايق بح م غريةت  البررية من تعطي  سىفرى  

مع صحبت  ا تقياء ا وفياء الذين اعتد  صحبتهم وا حى باهلل بىر بهم حتى  ذ ىر  حفسى  
 له سيدى الريخ الحلواح  رف  هللا عحه ف  بما يقو 
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ا بيا  السابقة فس ح  حفس  ف  جراراتها وسلم  أمرها هلل فيما جفاس وتذ ر  عحىد ذلىك مىا 
 جان سيدى وريه  عل  عق  ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه رف  هللا عحه و 

 وااع  لحفسك من جفاء هللا الرفا 
 وانىحق االىون موفىحت  تك          

ويقون السادة الصوفية ف  تفسير جوله صل  هللا عليه وسلم و  أس لك الرفىا بعىد القفىاء " 
إن الرفا جب  القفاء عىةم على  الرفىا   أمىا الرفىا بعىد القفىاء فهىو الرفىا ويقىون اإلمىام 
الدجاق رف  هللا عحه و لىيى الرفىا أال تحىى بىالبالء   إحمىا الرفىا أال تعتىرض على  الح ىم 

 ء . والقفا
ويلفتحىا السىادة الصىوفية لفتىىة جيمىة فى  جىىولهم و ولىيى  ى  مىا هىىو بقفىاء هللا تعىال  ياىىوة 
للعبد أو ياب عليه الرفا به ب  الوااب عل  العبد أن يرف  عن القفاء الذى أمىر بالرفىا 

 به   وعل  ذلك ال ياوة للعبد ان يرف  بالمعاص  أو بالباليا الت  تصيب المسلمين . 
السىىادة الصىىوفية إن الرفىىا هىىو بىىاب هللا ا عظىىم فمىىن أكرمىىه هللا بالرفىىا فقىىد  و ىىذلك يقىىون 

أكرمه بالتقريب ا عل  . وسمع  سىيدى الرىيخ على  عقى  رفى  هللا عحىه يقىون عحىد حىةون 
 الردائد و هلل ما أعط  وهلل ما أهذ . و ح  اراس ف  الردائد راسها ال يتةلةن . 

و رفىا بىه   ورفىا عحىه   فالرفىا بىاهلل تعىال  أن  وهم يقولون أيفا و الرفىا على  جسىمين 
 ترف  به مدبرا   والرفا عحه أن ترف  عحه فيما جفاس . 

وحعود للحوادى ف جون   ومف  ححىو سىاعتين واىاءح  هبىر العثىور على  اىواة سىفرى ومىا  
ةالوا يبحثون عن الاىواة الثىاح  المفقىود   وتم ىن الصىديق الحبيىب ان يؤيىد الحاىة الفاجىد   

لكىىىن أراىىى   رىىىر ة الطيىىىران سىىىفراحا لليىىىوم الثىىىاح    و ىىىان مىىىن سىىىعادتحا أن تعثىىىر السىىىفارة و 
ن الترتيىب االون أن  السعودية على  الاىواة المفقىود وأن حطيىر رأسىا إلى  المديحىة المحىورة   وا 
حطيىىر إلىى  اىىدة وحبيىى  ليلىىة علىى  حسىىاب رىىر ة الطيىىران   وحطيىىر إلىى  المديحىىة المحىىورة فىى  

وجىد فرححىا بىالطيران إلى  المديحىة رأسىا   ولكححىا مىا  ىدحا حصى  إلى  مطىار  صباح اليوم الثاح 
 المديحة المحورة حت  تبيحا فقد حقيبة  حد ا صدجاء المرافقين   فراح السيد      
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مىىدير المطىىار بالمديحىىة المحىىورة إحهىىا رىىحح  هطىى  إلىى  الكويىى  حيىىى  احىى  طىىائرة مقلعىىة مىىن 
حىىا وابىىرق الىى  الكويىى  مستفسىىرا عىىن الحقيقىىة . وافىىطر القىىاهرة إلىى  الكويىى  فىى  وجىى  طائرت

صىىديقحا أن يرىىترى البىىابين اىىاهةين مىىن المديحىىة المحىىورة وعحىىدما حىىان وجىى  حومحىىا لىىبى 
احداهما ف هذ  امةح معه واتف ه جىائال و إن مىن اسىرار فقىد الحقيبىه أن تلىبى هىذا الالبىاب 

ة وسىىتعتة بهىىذين الالبىىابين أيمىىا ا بىىيض الاميىى  لتحىىاك  بىىه لىىبى أهىى  المديحىىة الكىىرام البىىرر 
أعتةاة عحدما تعود إل  مصر وترى فيهما اآثر المروق للعودة إل  المديحىة المحىورة وا حىى 

 والسرور . 
ثم استطرد  ف  مةاح  فقل  و أح  أحى بالعثور على  الحقيبىة المفقىودة   ولكحهىا إحاائتىك  

 ح م عليىىك بحىىو  تلىىك البرىىرى  مىىا اظىىن فسىىحح م عليىىك ببرىىرى ردهىىا اليىىك بعىىد ي سىىك   وسىى
عحىىدما تتسىىلم الحقيقىىة فعىىال . واىىاء  البرىىرى فىى  حىىديى تليفىىوح  معحىىا بالفحىىدق بىى ن مطىىار 
المديحة عثر عل  الحقيبة بمطار الكويى  وطلىب ردهىا   فلمىا وصىل  الحقيبىة المبار ىة ذهىب 

حسىى   صىىاحب  العةيىىة ليتسىىلمها فىى  مطىىار المديحىىة فطلبىىوا إليىىه أن يفتحهىىا ولكحىىه  ىىان جىىد
مفتاحها بالفحدق الذى يحةن فيه و ف رادوا ان ي سروا اجفالها   فاجترح احد الرفقاء ا عىةاء أن 
يحاون المطار فتحها بمفاتيح أحد موظف  المطار فما  ادوا يار وا المفتاح ا ون حت  فتح  

واىاء   ا جفان ويسر هللا العسير وحا  ا جفان من الكسر وافراوا عن الحقيبة بعد التفتيه
الحقيبىىة إلىى  الفحىىدق ولىىبى الصىىديق الكىىريم عباءتىىه الاديىىدة  ون مىىرة بالمديحىىة المحىىورة   
واحتظر الح م مح  بالبررى ف صدر  ح م  ب ن يطعمحىا على  حفقتىه طعامىا مثلاىا   ف طعمحىا 
اميعا " أيى  ريم " فقل  له وهذا الطعام المثلج اللذيذ من أسرار فقد الحقيبىه   فلىوال فقىدها 
مىىا طعمحىىاس فىى  ذلىىك الوجىى    وسىىر هللا تعىىال  جلو حىىا و احىى  ارىىبه بقلىىوب أهىى  الاحىىة التىى  
وصفها سبحاحه بقوله الكريم " وحةعحا ما ف  صدورهم من غ  اهواحا عل  سرر متقابلين " . 
وبعد أن سعدحا بالةيارة الميموحة أياما وصليحا ما راء هللا فى  المسىاد الحبىوى المبىارك الىذى 

التقوى من أون يوم ى عل  ما ذهب إليىه إمامحىا العظىيم مالىك بىن أحىى رفى  هللا أسى عل  
صل  هللا عليىه وسىلم عحه وجد أيد رأيه حين حاجروس فيه فقان لهم و أين  ان يقوم رسون هللا 

و وذهب غيىرس إلى  إحىه مسىاد جبىاء وهىو أون مسىاد بحى  فى  اإلسىالم ى ثىم سىافرحا إلى  م ىة 
 الم رمة 
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  واستفىىافحا صىىديق صىىف  وهىىو يسىى ن فىى  عمىىارة الكع ىى  المالصىىقة لفحىىدق   داء العمىىرة
الكع   ف  ح  أاياد وهو جريب من باب الملك عبد العةيىة   وعرىحا عحىد صىديقحا فى  أحىى 
وسىىعادة   و حىىا حىىذهب إلىى  الحىىرم الرىىريف جبيىى  المغىىرب فيهىىب عليحىىا حسىىيم عليىى  يسىىتقبله 

جون لهىم و اتىدرون مىا هىذا الحسىيم ؟ إحىه حسىيم ا صدجاء بتروجهم ويقولون و او بديع   فىا
 الوص  الذى يقون فيه القائ  القديم و 

 حسيم الوص  هب عل  الحدام  
 ف س رهم وما رر وا مدامىىا     

 ومال  محهم االعحاق روجىىىا 
 الن جلو هم ملئ  غرامىىىا     

 ولما راهدوا الساج  تالىىى  
 وايقظ ف  الدا  من  ان حاما     

 حاداهم عبادى ال تحامىىىىوا و 
 يحان الوص  من هار المحىام     

 يحان الوص  من سهر الليىىال  
 عل  االجدام اححله القيىىىىام     

 وما مقصودهم احا  عىىىدن 
 وال الحور الحسان وال الهيىام     

 سوى حظر الكريم وذا محاهىىم 
 وهذا مقصد القوم الكرامىىىىا     

 فراء فيهىىىىا وتلك القبة اله
 محمد حورس يال  الظالمىىىىا     

وف  ليلة من ليال  اجمتحا است ذن الصديق المفيف ف  تلبيتىه دعىوة إلى  وليمىة عىرى عحىد 
صديق له من أه  م ة الم رمة وتر حا بعد أن هي  لحا طعام العرىاء   ومىا  ىدحا حتهيى  لالكى  

ارة حيى رب  الحار ف  بحاء جديم مااور حت  طلب اليحا راان الررطة أن حسر  بمغادرة العم
لها   والعمىارة التى  يسى حها صىديقحا المفىيف مىن عرىرة طوابىق و ى  طىابق محهىا و يحتىوى 
عررين مس حا . فبادر الس ان إل  الرار  فمالؤا فراغه   وتكاثر  سيارا  االطفىاء وهىراطيم 

 المياس وارتد اللهب 
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غ فى  الرىار  فهلعى  جلو حىا واهىذحا ح بىر هللا وحسى له رغم مقاومته   حت  رأيحاس يحدلع ف  فرا
 حااة المسلمين من الحار . 

ومر  ثالى ساعا  فةع  فيها جلو حا بالهوا الذى هالطهىا على  سى ان البيىو  الماىاورة   
و اح  الدار المحترجة هالية من الس ان   ثم ااء فرل هللا وأهمىد راىان المطىاف  الحىار بىاذن 

وا لحا بىالعودة إلى  مسىاكححا ورحبحىا بىا من بعىد الهىوا   وذاجى  جلو حىا أثىر هللا وعوحه   وأذح
له ىم إلىه واحىد ال إلىه إال هىو  الرأفة الر احية   والرحمة السرمدية وحقا ما يقوله عة واى  " وا 

 الرحمن الرحيم " وما يعلمحا به من جوله الكريم " إن هللا بالحاى لروؤا رحيم " 
ل  حااة المؤمحين من تلك الحار   وحس له تعال  أن يحايحا وأياهم مىن وجد حمدحا هللا تعال  ع

الحار القيامة وه  أرد وأده    وجد اع  هللا لحا ف  حار الدحيا تذ رة  افية   حت  ال حتعىرض 
بالمعاص  والمهالفا  لحار اآهرة    ما حمىدحا هللا غيىاب مفىيفحا الفافى  والسىيدة الفافىلة 

 ما رأيحا من هون الحار الذى  اد أن يهلع جلوب الحافرين بردته .  عن مس حهما فلم يريا
وعحدما راعحا إل  المس ن أهذحا حذ ر ما تمية  به رحلتحىا مىن الصىعوبا  التى  ةللهىا تعىال  
بففىىله ورحمتىىه واحتهيحىىا إلىى  وصىىفها بالرحلىىة المر يىىة علىى  احتظىىار الفىىرل بعىىد الرىىدة وهىى  

وم عل  الرااء ف  رحمة هللا الواسعة   ففال عن تعليمحىا عبادة من أسم  العبادا   حها تق
أن الرىىدائد مىىن سىىحة هىىذس الحيىىاة الىىدحيا   وهىى  تىىدعوحا بتعرفىىحا لهىىا إلىى  حصىىبوا إلىى  الىىدار 
اآهرة الت  ال يمسحا فيها حصب   فحسع  لها سعيها   وذلك هو السع  المر ور الىوارد فى  

 يها وهو مؤمن ف ولئك  ان سعيهم مر ورا " . جوله تعال  " ومن أراد اآهرة وسع  لها سع
وعحدما حان ميعاد العودة إل  مصر   ائحىا بسىيارتين مىن سىيارا  ا اىرة لححتقى  إلى  اىدة   
فما  اد أصحابها يرون حقائبحا حت  تر وحا مسرعين دون تفاهم معحا   فقلحا و وهذس صعوبة 

ذا بمهحىىدى مصىىرى ي لمىىح مفىىيفحا أمىىام بىىاب العمىىارة حراىىو أن يةللهىىا سىىبحاحه وتعىىال    وا 
فيس له عما أوجفه فيهبرس بإحه واجف ف  توديع فيوا يبحثون عن سيارا  تحقلهم إلى  اىدة 
  فقان ف  مرؤة ووفاء عحدى سيارة بو ى تحم  المتا  وتحملهم واح  متاه ا ن إلى  اىدس 

 لعم  
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ب بعفحا ف  سيارة أاىرة   هحاك   ف ين الحقائب   فحمل  الحقائب إل  السيارة الكبيرة   ور 
ووصلحا ف  راحة وسالمة إل  فحدق الحرمين بادة لحقف  ليلتحا استعدادا للسفر ف  الصباح 
الباكر . وبعد أن احاةحا ااراءا  السفر جفيحا ليلتحا ف  الفحىدق وجصىدحا فى  الصىباح البىاكر 

  ثىىم أعلىىن مىىذيع المطىىار   ور بحىىا الطىىائرة القاصىىدة إلىى  القىىاهرة   وطىىار  بحىىا حصىىف سىىاعة 
الطىىائرة فاىى ة أحهىىا سىىتعود إلىى  مطىىار اىىدس مىىرة أهىىرى   فكاحىى  عودتهىىا مفااىى ة أهىىرى راوحىىا 
بعدها الفرل القريب من هللا   وعاد  الطائرة وأصلحوا ما  ان ف  أاهةة الالسلك  من هلى    

مطىار وجام  بعد جلي  وطار  عرر دجائق ثم أعلن المذيع مرة ثاحية أن الطىائرة سىتعود إلى  
ادة بعد عرر دجائق   وعاد  فاحتظرحا الفرل   فطلبوا إليحا الحةون من الطائرة وا حتظار فى  

 " البوفيه " . 
واحتظرحا سىاعا  حتى  حىان الظهىر   فطلبىوا إليحىا العىودة إلى  المطىار بعىد الغىروب   فسىلمحا 

فهففى  عىحهم ا مر لرب ا مر   وتفىرر بعىض الر ىاب مىن هىذا التى هير وأظهىروا تبىرمهم   
وجل  لهم أيهما أهير هذا الت هير فى  سىالمة وعافيىة أو حىةون الطىائرة افىطرار فى  صىحراء 
اىىرداء ال طعىىام فيهىىا وال رىىراب أو سىىقوطها ال جىىدر هللا فىى  البحىىر بمىىا فيهىىا ومىىن فيهىىا حيىىى 

فى  الهالك المحقق   احمدوا هللا عل  العافية وارفوا بقفاء هللا وسىلموا لىه فيمىا اهتىارس لحىا 
يمان وله سبحاحه الحمد والمحة وما أرو  ما يعلمحا موالحا اإلمام الحسىن السىبط رفى   أمن وا 
هللا عحه حين جالوا له و إن أبا ذر يقون و الفقر أحب إل  من الغحى    والسىقم احىب إلى  مىن 
 الصحة   فقان السبط الكريم رف  هللا عحه و رحم هللا اباذر   أما أحا ف جون و مىن اتكى  على 

 حسن اهتيار هللا تعال  لم يتمن غير ما اهتارس هللا عة وا  له . 
ويقون أبو عمر الدمرق  رحمه هللا و الرفا ارتفا  الاة  فى  أى ح ىم  ىان . ويقىون اإلمىام 
الاحيد رف  هللا عحه و الرفا رفع االهتيار   ويقون ابن عطاء هللا الس حدرى رف  هللا عحىه 

اهتيىىار هللا تعىىال  للعبىىد   وهىىو تىىرك السىىهط ويقىىون اإلمىىام  و الرفىىا حظىىر القلىىب إلىى  جىىديم
المحاسب  رف  هللا عحه و الرفا س ون القلب تح  ماارى ا ح ام   و  حىه رفى  هللا عحىه 
استمد هذا المعح  من جون موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " ما راء هللا  ىان ومىا لىم 

الة واتم التسليم " جدر هللا وما رىاء فعى  " أو مىن ير  لم ي ن " أو من جوله عليه افف  الص
 جوله صلوا  هللا وسالمه عليه ابد 
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االبدين " اياكم ولو فان لو تفتح عم  الريطان " أو من جوله " ذاق طعىم اإليمىان مىن رفى  
 صىل  هللا عليىه وسىلم باهلل ر ا وباإلسالم ديحا وبمحمد رسوال " وما أكثر ما علمحىا رسىون هللا 

 س هللا عحا هير ما ياةى به حب  عن جومه ورسون عن امته . واةا
وجد  تب أمير المؤمحين عمر بن الهطاب رف  هللا عحه إل  أب  موسى  ا رىعرى رفى  هللا 

 عحه و " أما بعد فإن الهير  له ف  الرفا فإن استطع  أن ترف  واال فاصبر . " . 
ويقون رف  هللا عحه و إن تعذبح  فاحا لىك وجي  إن أحد الصوفية با  ليلة محاايا ر ه تعال  

ن ترحمحىى  ف حىىا لىىك محىىب " و  حىىه أهىىذ جولىىه هىىذا ممىىا حىىاا  بىىه موالحىىا رسىىون هللا  محىىب   وا 
ر ه ف  دعاء الطائف وجان فيمىا جالىه و " إن لىم ي ىن بىك على  غفىب  صل  هللا عليه وسلم 

وسىالمه عليىه أن حسى ن  فال أبال  غير أن عافيتك ه  اوسىع لى  " و ىذلك علمحىا صىلوا  هللا
هللا العافية وأال حتمح  الردة وأن حصبر عل  الرىدائد فى  مرفىاة هللا تعىال  وذلىك صىبر هلل " 

 ولر ك فاصبر" ويقون السادة الصوفية و العبودية ترك االهتيار فيما يبدو من ا جدار . 
فهى  أعلى  الىدراا  والعبودية دراة الهواص   أما العبادة فه  دراىة العىوام   وأمىا العبىودس 

وه  دراة الهواص . والمؤمن ف  صلته بر ه سبحاحه يرج  من العبادة إل  العبودية ثم إلى  
العبودة   وان رئ  جل  أحه يرج  من اإلسالم إل  اإليمان إل  اإلحسان   واإلحسان دراتىان 

حىديى مسىلم أعالهما أن تعبد هللا   حىك تىراس   فىإن لىم تكىن تىراس فإحىه يىراك   واىاء ذلىك فى  
ما اإلسالم وما اإليمان وما  صل  هللا عليه وسلم المرهور الذى عرفحا فيه موالحا رسون هللا 

اإلحسان حين أااب ابري  عليه السالم متمثى  فى  رى   راى  بىين السىادة الصىحابة   ولمىا 
أحىىه ابريىى    ثىىم جىىان لهىىم و أتىىاكم  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم احصىىرا عىىرفهم موالحىىا رسىىون هللا 

 علم م أمر ديح م . ي
 صىل  هللا عليىه وسىلم واإلمام االن السيوط  يعقب على  ذلىك فيقىون رفى  هللا عحىه و جولىه 

أمر ديح م يفيد أن الدين رام  لألر ان الثالثىة وهى  اإلسىالم واإليمىان واإلحسىان و لهىا ديىن 
محهىا  واحد   ويؤهذ من احها دين واحد واوب السع  إل  تحصىيلها  لهىا فمىن فىر  فى  ر ىن

 فقد فر  ف  ر ن من أر ان ديحه . 
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والسادة الصوفية حين ادوا ف  سلو هم إل  هللا تعال  جوال وفعىال وحىاال إحمىا سىعوا إلى  ر ىن 
اإلحسان بدراتيه   فمن لم يستطيع محهم أن يص  يص  إل  أدحاهمىا وهى  عبىادة هللا تعىال  

العالحيىىة وتواىىب علىى  المىىؤمن علىى  أحىىه يراحىىا وهىى  مىىا تقتفىى  مراجبتىىه سىىبحاحه فىى  السىىر و 
تصحيح العبادا  والمعامال    وفبط الحفى ف  الردائد حتى  ال تتبىرم بالم ىارس التى  ياىرى 

 بها جفاء هللا تعال  . 
وجىىد  ىىان أميىىر المىىؤمحين عمىىر بىىن الهطىىاب رفىى  هللا عحىىه يقىىون و لىىو  ىىان الصىىبر والرىى ر 

ستوى عحدس البالء والرفىاء   وهىذا مىا بعيرين ما بلي  أيهما أر ب   أى أحه رف  هللا عحه ا
يفيد أحه ف  الذروة من مقام اإلحسان و ذلك  ان رف  هللا عحه يقىون مىا مىن بىالء يصىيبح  
إال وأرى هلل عل  فيه أر ع حعم ا ول  و أن البالء وجع ف  دحياى ولم يقع ف  ديح    والثاحيىة 

يىه فاحتملتىه   والرابعىة أن هللا ادهرلى  أحه لم يقع أكبر مما وجع   والثالثىة أن هللا صىبرح  عل
ثواب الصبر عليه . ومن ذلك حرى أحه حظر إل  الحعم الت  احتواهىا الىبالء فى  طياتىه فهفيى  
عل  العوام واح رف  بحور هللا لهواص الهواص   و يف ال ي ون أمير المؤمحين عمر رفى  

" ان هللا اعى   عليىه وسىلم صىل  هللاهللا عحه من هواص الهواص وجد جىان موالحىا رسىون هللا 
الحىىق علىى  لسىىان عمىىر وجلبىىه " وال يصىى  المىىؤمن إلىى  مقىىام الرفىىا إال بعىىد ان يااهىىد حفسىىه 
بالتصبر ثم بالصبر ثم باالصطبار   واالصطبار هو حهايىة الصىبر وهىو المىده  إلى  الرفىا   

ون السىادة فمن صبر هلل رفى  ب ح ىام هللا التى  تاىرى بقفىائه   ال يرىار ه فيهىا أحىد . ويقى
الصوفية  يف يحتظر المؤمن أن يرض عحىه ر ىه إذا سىهط على  جفىاءس السى  تىراس سىبحاحه 
يقون " رف  هللا عحهم ورفوا عحه ذلك لمن هر  ر ه " ورفاهم عحه تعىال  يقتفى  مىحهم 
التسىىليم المطلىىق بقفىىائه وجىىدرس ... وحعىىود لبقيىىة الرحلىىة فحقىىون إححىىا عىىدحا لمطىىار اىىدس بعىىد 

بىىوا إليحىىا ثىىم ر بحىىا الطىىائرة إلىى  القىىاهرة ووصىىلحاها بحمىىد هللا سىىالمين آمحىىين الغىىروب  مىىا طل
وواىىدحا اهليحىىا واصىىدجائحا فىى  احتظارحىىا وجىىد جلقىىوا السىىاعا  الطىىوان بالحهىىار والليىى  ورىىار تهم 
اسىىرحا بالمحىىاةن ذلىىك القلىىق ولكىىن المحتظىىرين احسىىحوا تعليىى  التىى هير لألسىىر فقىىالوا ا حىىوان 

هيرولم يفصحوا لهم عن حقيقة ما علموس من إن الطىائرة غىادر  مطىار الاوية ه  سبب الت 
 ادس ثم عاد  إليه واحقطع  
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اهبارهىىا بعىىد ذلىىك . وه ىىذا رىىاء هللا تعىىال  أن يقلىىق أهلوحىىا وأحبائحىىا ليسىىرهم هللا بلقائحىىا عحىىد 
 وصولحا سالمين غاحمين آمحين فيذوجون معحا لذة الفرل بعد مرارة الردة . 

إلىى  محةلىىه بعىىد محتصىىف الليىى  وسىىعد بلقىىاء أهلىىه وسىىعدوا بىىه   ولكىىن احىىدحا ووصىى   ىى  محىىا 
فوا ء ف  محةله ب ن معه حقيبة غير حقيبته فه  تربهها ر ال وتهالفها متاعا   فافىطرس 
ذلىىك االمىىر أن يعىىود إلىى  المطىىار فىى  سىىاعة متىى هرة مىىن اليىى  فعىىاد وواىىد سىىيدة فىى  احتظىىار 

فتبىىادال الحقيبتىىين و احىى  تلىىك صىىغرى الصىىعوبا  حقيبتهىىا التىى  ارىىتبه  بحقيبىىة صىىديقحا 
وهاتمتها   ولم حعلم ححن بذلك إال حين التقيحا بالصديق وجص عليحىا مىا  ىان ففىح حا  ثيىرا 
هاصة وأحه  ان صاحب الحقيبة الت  استردها  مطار المديحة مىن الكويى ... وهيىر مىا أهىتم 

ف  سبي  مرفاته واحتظىار أاىرس حيىى به المقان جون هللا تعال  الذى علمحا احتمان المرقا  
يقون ا  ر حه ف  سورة التوبة " ما  ان  ه  المديحة ومن حولهم مىن ا عىراب أن يتهلفىوا 
عىىىن رسىىىون هللا وال يرغبىىىوا ب حفسىىىهم عىىىن حفسىىىه ذلىىىك بىىى حهم ال يصىىىيبهم ظمىىى  وال حصىىىب وال 

يال إال  تىب لهىم  مهمصة ف  سبي  هللا وال يط ون موطحا يغىيظ الكفىار وال يحىالون مىن عىدو حى
به عم  صالح إن هللا ال يفيع أار المحسحين وال يحفقون حفقة صغيرة وال  بيرة وال يقطعون 
واديا إال  تىب لهىم لياىةيهم هللا احسىن مىا  ىاحوا يعملىون " والعبىرة بعمىوم اللفىظ ال بهصىوص 

 السبب . 
 رةجحا هللا الصبر عل  بالئه ور ر حعمائه . آمين .. 
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 المستايبون 
وس هللا سبحاحه وتعال  ف   تابه الكىريم برىرا المسىتايبين مىن المىؤمحين لىدعوة الحىق فى  ح

موافع  ثيرة   و رف عن سؤ عاجبة الكافرين الذين لم يستايبوا هلل وللرسون بعد أن جام  
الحاة عليهم بالرسالة المحمدية العامه وه  أعظم الرساال  السماوية وأبقاها عل  الىةمن   

سبي  المثان فيما يقون الحق ا  وعال ف  سورة الرعد   للىذين اسىتاابوا لىر هم  ولححظر عل 
الحسح  والذين لم يستايبوا له لو أن لهم ما ف  ا رض اميعا ومثله معه الفتىدوا بىه أولئىك 
لهم سؤ الحساب ومى واهم اهىحم و ىئى المهىاد . أفمىن يعلىم احمىا أحىةن اليىك مىن ر ىك الحىق 

ر أولىىو االلبىىاب . الىىذين يوفىىون بعهىىد هللا وال يحقفىىون الميثىىاق .  مىىن هىىو أعمىى  احمىىا يتىىذ 
والىىذين يصىىلون مىىا أمىىر هللا بىىه أن يوصىى  ويهرىىون ر هىىم ويهىىافون سىىؤ الحسىىاب . والىىذين 
صبروا إبتغاء واه ر هم وأجاموا الصالة وأحفقوا مما رةجحاهم سىرا وعالحيىة ويىدرءون بالحسىحة 

دن يىىدهلوحها ومىىن صىىلح مىىن آبىىائهم وأةوااهىىم السىىيئة أولئىىك لهىىم عقبىى  الىىدار . احىىا  عىى
وذرياتهم والمالئ ة يدهلون عليهم من    بىاب سىالم علىي م بمىا صىبرتم فىحعم عقبى  الىدار . 
والذين يحقفون عهد هللا من بعد ميثاجه ويقطعىون مىا أمىر هللا بىه أن يوصى  ويفسىدون فى  

ن يراء ويقدر وفرحىوا بالحيىاة ا رض أولئك لهم اللعحة ولهم سؤ الدار . هللا يبسط الرةق لم
الدحيا وما الحياة الدحيا ف  اآهرة إال متا    . ويقون السىادة الصىوفية ان هيىر المسىتايبين 

  ويسىىتدلون علىى  ذلىىك بقولىىه تعىىال  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم هلل تعىىال  هىىو موالحىىا رسىىون هللا 
حك لعل  هلق عظيم   وهم يقولون فى  اسىتداللهم و أن هللا تعىال  هىص حبيىه  مهاطبا له   وا 

بمىا هصىه بىه ثىىم لىم يىثن عليىىه برى ء مىن هصىاله بمثىى  مىا أثحى  علىى  هلقىه   فقىد وصىىف 
بالهلق العظيم  حه ااد بالكوحين   أى بالدحيا واآهرة   واكتفى  بىاهلل تعىال  . ويقىون سىيدى 

حىك لعلى  هلىق عظىيم   أ ى لىم أبو سعيد الهراة رف  هللا عحه و ان معحى  اآيىه الكريمىة   وا 
 ي ن لك همة غير هللا تعال  . 

 ومن هحا جان السادة الصوفية ف  تعريف التصوا جولهم و التصوا هلق 



 139 

فمن ةاد عليك ف  الهلق فقد ةاد عليك ف  التصىوا وهىو مىا يىدلحا على  أن اسىتاابة السىادة 
هىم الصوفية هلل تعال  هى  أسىتاابة هىواص المىؤمحين وهىم السىابقون بىالهيرا  بىاذن هللا   و 

. ويعرفون التصىوا صل  هللا عليه وسلم يت سون ف  استاابتهم الهاصة بموالحا رسون هللا 
مىرة أهىرى فيقولىىون أن التصىوا هىو أيثىىار هللا على  مىىا سىواس طلبىا لرفىىاس . ولحعىرا المقىىام 

ف  إيماحه بر ه سبحاحه وتعىال   صل  هللا عليه وسلم الكبير الذى تحل  به موالحا رسون هللا 
ما جاله سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته عحد جوله سبحاحه فى  سىورة البقىرة    فلحقرأ

آمىىن الرسىىون بمىىا أحىىةن إليىىه مىىن ر ىىه والمؤمحىىون  ىى  آمىىن بىىاهلل ومالئ تىىه و تبىىه ورسىىوله ال 
 حفرق بين أحد من رسله وجالوا سمعحا وأطعحا غفراحك ر حا واليك المصير   . 

 فقد جان رف  هللا عحه و 
ذس رهادة الحق سبحاحه لحبيه صل  هللا عليه وسلم وعلى  آلىه باإليمىان وذلىك أتىم لىه مىن ه 

 اهبارس عن حفسه برهادته     أى بقوله صل  هللا عليه وسلم اح  آمح    
مىن  –عليىه الصىالة والسىالم  –ويقان و آمن الهلق  لهم من حيى البرهىان   وآمىن الرسىون 

 حيى العيان   . 
 بغير واسطه .  –صل  هللا عليه وسلم  –هلق بالوسائط وآمن الرسون ويقان و آمن ال 
ويقىان و  آمىن الرسىون بمىىا أحىةن إليىه مىىن ر ىه والمؤمحىون  ى  آمىىن بىاهلل ومالئ تىه و تبىىه   

يمىىان   الكىى  آمحىىو اسىىتدالال   وآمىىن الرسىىون صىىل  هللا  ورسىىله    ولكىىن رىىتان بىىين إيمىىان وا 
 عليه وسلم وصاال . 

دبر ف  اآيا  الكريمة التى  اىاء  فى  صىدر المقىان يىدرك أن اإليمىان أسىاى والحاظر المت  
لألعمان الصالحة الت  تةيد المؤمن صلة بر ه وتكسبه رفاس سبحاحه   وجد أمرحىا عىة رى حه 
ف  تلك اآيا  بالوفىاء بالعهىد وأن حصى  مىا أمىر هللا بىه أن يوصى  ومىن بىر الوالىدين وصىلة 

لمسىىلمين الىىخ    مىىا أمرحىىا بهرىىيته تعىىال  فىى  السىىر والعلىىن ا رحىىام وعيىىادة المرفىى  وحىىب ا
والهوا من سوء الحساب يىوم القيامىة وأن حصىبر الصىبر الاميى  هلل تعىال  أبتغىاء مرفىاته 

 وأن حقيم الصالة ف  هرو  وأن ححفق مما 
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رةجحا هللا تعال  فرفا وحفال وأن حعفىو عىن المسىيئين إليحىا وأن ححىرص على  اتيىان الحسىحا  
و بها عحا السيئا  وجد وعد هللا المؤمحين الحريصين عل  تحفيذ تلك ا وامر احا  عدن ليمح

 أى اجامىىة دائمىىة   ورىىاء  رمىىه سىىبحاحه أن يتعىىدى ففىىله  ىىذلك إلىى  مىىن صىىلح مىىن آبىىائهم 
ن لم يصلوا ف  دراة الصالح إل  ما وص  إليىه أهى  السىبق الم ىرمين  وأةوااهم وذرياتهم وا 

فىوان هللا ا كبىر . ليةيىد سىرور ا صىون والفىرو  وسىبحاحه مىن عفىو أصال باحا  الحعيم ور 
غفور   محه تعال  العطاء ومحه تعال  الثحاء والاةاء   ورف  هللا عن سيدى ابن عطىاء هللا 

 الس حدرى إذ يقون و إذا أراد أن يظهر ففله عليك هلق فيك وحسب اليك . 
ر  العلم عىن ألىف وثمىاحين رىيها  لهىم ويقون سيدى اإلمام البهارى رف  هللا عحه و حف  

. أامعوا عل  أن اإليمان علم وعم  يةيىد ويىحقص   أجىون وهىذس الةيىادة ال تكىون فى  اىوهر 
اإليمىىان بىىى  هىى  فىىى  متعلقاتىىه مىىىن تحفيىىىذ ا وامىىر وااتحىىىاب الحىىواه  وال رىىىك أن المىىىؤمحين 

ن ارىتر وا اميعىا فى  اىوهر االيمىان .  يتفاوتون ف  تحصي  الطاعا  وف  ترك المهالفا  وا 
وعحد جوله تعال  ف  سورة محمد . عليه صلوا  هللا وسىالمه     والىذين أهتىدوا ةادهىم هىدى 

 وآتاهم تقواهم   يقون سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته رف  هللا عحه و 
أهتىىدوا إلىى  مىىا فىى  القىىرآن الكىىريم مىىن الحىىق   ولىىم يهتلفىىوا فىى  أحىىه الحىىق فىىةادهم هىىدى  

 امة عل  طريق الحق . باالستق
 ويقان و أهتدوا ب حوا  المااهدا  فةادهم هدى ب حوار المراهدا  . 

ويقان و اهتدوا بعلم اليقين فةادهم هدى بحق اليقين ويقىان اهتىدوا بىآداب المفااىاءة فىةادهم  
هدى بالحااة ورفع الدراا    وعحد جوله تعال  ف  سورة ا حفىان   إحمىا المؤمحىون الىذين إذا 

ذا تليىى  علىىيهم آياتىىه ةادتهىىم إيماحىىا وعلىى  ر هىىم يتو لىىون . الىىذين ذ  ىىر هللا والىى  جلىىو هم وا 
يقيمون الصالة ومما رةجحاهم يحفقون أولئك هم المؤمحون حقا لهم دراا  عحد ر هىم ومغفىرة 

 ورةق  ريم   
يقىىون سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى رفىى  هللا عحىىه و الواىى  رىىدة الهىىوا   ومعحىىاس هىىا هحىىا أن 

هم الهوا عن أوطان الغفلة   فإذا احفصلوا عن أودية الغفلة وفاءوا إلى  مرىاهد الىذ ر يهرا
حالوا الس ون إل  هللا عة وا  فيةيىدهم مىا يتلى  علىيهم مىن آيىا  هللا تصىديقا على  تصىديق 

 وتحقيقا عل  تحقيق فإذا طالعوا االن جدرس سبحاحه   
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دادهم بالرعاية ف  حهايتهم  مىا استهلصىهم وأيقحوا جصورهم عن ادراكه   وتو لوا عليه ف  أم
 بالعحاية ف  بدايتهم . 

ويقان و سحة الحق سبحاحه مع أهى  العرفىان أن يىرددهم بىين  رىف اىالن ولطىف امىان     
ذا ال طفهىىم بامالىىه سىى ح  جلىىو هم   جىىان تعىىال     فىىإذا  ارىىفهم بااللىىه والىى  جلىىو هم   وا 

 وتطمئن جلو هم بذ ر هللا   . 
وال  جلو هم بهوا فراجه   ثم تطمئن وتس ن أسرارهم بروح وصاله وذ ىر الفىراق ويقان و   

 يغحيهم وذ ر الوصان يصحيهم ويحييهم 
وج  جوله تعال    الذين يقيمىون الصىالة وممىا رةجحىاهم يحفقىون أولئىك هىم المؤمحىون حقىا   

  عحه ولهم دراا  عحد ر هم ومغفرة ورةق  ريم   يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا
ال يرفون ف  أعمالهم بإهالن   وال يتصفون بامع مان مىن غيىر حىالن   وال يعراىون فى   

أوطان التقصىير بحىان   أولئىك الىذين صىفتهم أال ي ىون للرىريعة علىيهم ح يىر   وال لهىم عىن 
 أح ام الحقيقة مقي  . 

 حقا .  فهم المؤمحون حقا   أى حققوا حقا وصدجوا صدجا   ويقان و حق لهم ذلك   
  لهىىم دراىىا  عحىىد ر هىىم   علىى  حسىىب مىىا أهلهىىم لىىه مىىن الرتىىب   فبسىىابق جسىىمتهم لىىه   

أستوابوها   ثم بسابق هدمتهم حين وفقهم لها بلغوها   ولهم مغفرة ف  المآن   والستر فى  
الحان  كابرهم   والحق سبحاحه يستر العاصيين وال يففحهم لئال يحابوا عن مى مون ففىله 

وراوعهم إل  هللا سىبحاحه وتعىال  بالحىدم وهىو اى  رى حه يحىب التىوابين ويحىب   أى بتو تهم
المتطهرين وهذس المحبة باب واسع من أبواب عفوس ومغفرته واودس و رمه ال إله إال هىو رب 
العىىالمين     ويسىىتر هللا محاجىىب العىىارفين لىىئال يعابىىوا ب عمىىالهم وأحىىوالهم وفىىرق بىىين سىىتر 

 وستر   ورتان ما هما . 
وأما الرةق الكريم فيحتم  أحه الذى يعطيه من حيى ال يحتسب   ويحتم  أحه ماال يرغلهم   

بواىىىودس عىىىن رىىىهود الىىىرةاق   ويحتمىىى  أحىىىه رةق اإلسىىىراا بمىىىا ي ىىىون اسىىىتقاللها بىىىه مىىىن 
 الم ارفا  . 

 أجون وجد  رف هللا لحا من الغيب الذى استق  بعلمه سبحاحه أن حملة    
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جامهم ف  تسبيحه وحمدس عىة واى  فقىد أجىامهم  ىذلك رىافعين  هى  العره ومن حوله  ما أ
اإليمان باإلستغفار لهىم ولىذويهم وذراريهىم   وفى  ذلىك يقىون تعىال  فى  سىورة غىافر   الىذين 
يحملون العره ومن حوله يسبحون بحمد ر هىم ويؤمحىون بىه ويسىتغفرون للىذين آمحىوا ر حىا 

واتبعىوا سىبيلك وجهىم عىذاب الاحىيم . ر حىا  وسع     رىيئ رحمىة وعلمىا فىاغفر للىذين تىابوا
وأدهلهم احا  عدن الت  وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأةوااهم وذريىاتهم إحىك أحى  العةيىة 
الح يم . وجهم السيئا  ومن تىق السىيئا  يومئىذ فقىد رحمتىه وذلىك هىو الفىوة العظىيم   أيىن 

ذين لىم يسىتايبوا لىدعوة الحىق هذا التكريم البال  أواه مىن اللعحىة التى  تالحىق أهى  الكفىر الى
واتبعوا أهوائهم فوجف  بهم عحد الحياة الىدحيا وةيحتهىا الفاحيىة وفىوتتهم ر ىب السىعادة الدائمىة 

 وهو ر ب المؤمحين المتقين الذين جالوا ر حا هللا ثم أستقاموا . 
 وما أصدق ما جان سيدى اإلمام الحسن البصرى رف  هللا عحه حىين جىان الىدحيا مطيتىك إن  

ن ر بتك جتلتك . وجد جيى  مىرة و إن الفقهىاء يقولىون  ىذا و ىذا   فقىان و هى   ر بتها حملتك وا 
رأي  فقيها بعيحك   إحما الفقيه الةاهىد فى  الىدحيا البصىير بذحبىه المىداوم على  عبىادة ر ىه عىة 
وا  . و ان رف  هللا عحه يحب أه  الطاعة ويقون و    من اتبىع طاعىة هللا لةمتىك مودتىه 

 حب راال صالحا فك حما أحب هللا . و ان يدعوا إل  الكسب الحالن . ومن أ
ويقون و ال هير ف  من ال يامع الدحيا يصون بها ديحه واسمه ويص  بها رحمىه . و ىان   

يحه  عن احتقاص أه  الفف  والصىالح ويقىون رفى  هللا عحىه و لىيى مىن رىريف وال عىالم 
مىىن ال يحبغىى  أن تىىذ ر عيوبىىه   فمىىن  ىىان  وال ذى ففىى  إال وفيىىه عيىىب   ولكىىن مىىن الحىىاى

 ففله أكثر من حقصه وهب حقصه لففله . 
أجون و ولي  المسلمين اليوم احتفعوا بارراد هذا اإلمام الاليى  الىذى يعدوحىه أففى  السىادة   

التابعين رف  هللا عحهم أامعين   فلم يهوفوا ف  أعراض بعفهم و  ن الهائض محهم فى  
ف     حواحيه وظاهرس وباطحه وغيرس هو الحاجص الذى ال هيىر فيىه   عرض أهيه هو الكام  

ب  لي  المريدين المحتمين للطىرق الصىوفية استررىدوا ب المىه فلىم يعىب بعفىهم بعفىا   بى  
لي  المرردين  ف  تلك الطرق لم يتحاسدوا فيحملهم التحاسد ال  التباغض واالهتالا حتى  

 فهم وأئمتهم من الريوخ ا ماث  ورثوهم الطرق حقية ف  فرو  الطريقة الواحدة   مع أن أسال
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 صافيه تهدى ال  الحق ف  حور مبين مستمد من الكتاب الكريم والسحة المطهرة . 
والمسىىلمون اليىىوم عامىىة وأهىى  التصىىوا هاصىىة أحىىول مىىا ي وحىىون إلىى  التفىىامن وا لفىىة  

ن الظىىىاهرين مىىىحهم والتعىىىاون علىىى  البىىىر والتقىىىوى   وهىىىم مسىىىتهدفون لعىىىداوة أعىىىداء الىىىدي
والمستترين   وحعوذ باهلل من ررور أحفسحا وسيئا  أعمالحا   وحعوذ باهلل من الفتن ما ظهىر 
محها وما بطن . ولي ن عل  بالحا دائما جوله تعال  ف  سورة الحارا    يىا أيهىا الىذين آمحىوا 

ن هيىر ال يسهر جوم مىن جىوم عسى  أن ي وحىوا هيىرا مىحهم وال حسىاء مىن حسىاء عسى  أن ي ى
محهن وال تلمةوا أحفس م وال تحابةوا با لقاب بىئى االسىم الفسىوق بعىد اإليمىان ومىن لىم يتىب 
ف ولئىك هىىم الظىالمون . يىىا أيهىا الىىذين آمحىىوا ااتحبىوا  ثيىىرا مىن الظىىن إن بعىض الظىىن اثىىم وال 
 تاسسوا وال يغتب بعف م بعفا أيحب احد م أن ي ك  لحم أهيه ميتا فكرهتمىوس وأتقىوا هللا إن
هللا تىىواب رحىىيم   و ىىذلك جولىىه صىىل  هللا عليىىه وسىىلم " طىىو   لمىىن رىىغله عيبىىه عىىن عيىىوب 

 الحاى " . 
رف  هللا عن سيدى وريه  الريخ عل  عق  حين جان فيما حقلحاس عحه مىن الهامىه الفىورى 

 المرتا  و 
 يا أيها االهوان ه  من ذاكىىر 

 عهد مف   حا فياء سماس     
 ىىىة  حا أول  أدب وفيحا ح م

 الفرد محا  و ب بفيىىاس     
  حا حسير عل  تق   حا حسير عل  

 هدى    يحب أهىىىىاس     
 ما بالحا ريطاححا ف  يومحىىىىا 

 غلب الاميع وما يرد عحىاس     
 عودوا بحا للي  حسهر بالهىىىدى 

 فاللي  ي رف للمريد غطىاس     
 أححام ليال ثم حدع  سىىىىىادة 

 البح  وأسفىىاس  هذا الفالن    
 ال تر حوا للحوم ف  أيام ىىىىم 

 فالحوم للمرتاق بدء افىىىىاس     
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ويرى القارئ الكريم مىن جولىه رفى  هللا عحىه أحىه يىرد مىا ححىن فيىه مىن اآفىا  إلى  التقصىير 
وعىىدم الاىىد فىى  الطاعىىا    فصىىرحا ححىىام حيىىى  ىىاحوا يسىىهرون وح سىى  حيىىى  ىىاحوا يحرىىطون 

 رون   فىران على  جلو حىا مىا  سىبحا مىن الغفلىة   فتر حىا الحىق وارىتغلحا وحلغوا حيى  احوا يىذ
عحه بالباط    مع أن التصوا الىذى ححبىه وحترىرا باالحتسىاب إليىه يىدعوحا إلى  الحظىر فى  
عيوب أحفسىحا الحهىا أجىرب اليحىا مىن حفىوى غيرحىا   وعىالل عيو حىا ال يتىرك لحىا فرصىة لعيىب 

أب  طالب  رم هللا واهىه يقىون   مىا أحىا وحفسى  إال  راعى  غيرحا   واذا  ان إمامحا عل  ابن 
غىىحم مىىع غحمىىه إذا فىىمها مىىن ااحىىب رىىرد  مىىن الااحىىب اآهىىر     فكيىىف بحىىا حعيىىب غيرحىىا 

 والعيب فيحا . 
إن  ىى  طريقىىة مىىن الطىىرق الصىىوفية اليىىوم أحىىول إلىى  أن تتماسىىك فروعهىىا ويرىىد بعفىىها   

أةر غيرهىىا مىىن الطىىرق  حىىه ال يليىىق أن بعفىىا   فىىإذا حاحىى   ىى  طريقىىة فىى  وحىىدتها رىىد  
يتعادى الداعون إل  الصفاء ومحار ة البغفاء ما دام  واهتهم ف  الدعوة إل  هللا هالصىة 
لواه هللا   فإن فتحتهم الدحيا ب غرافىها الدحيىه فليىذ روا أحفسىهم بى ن التصىوا هىو إيثىار هللا 

ال فليفسىحوا طريىق عل  ما سواس طلبا لرفاس   فإن حاحىوا فى  تىذ يرها فى حعم  بهىم وأكىرم   وا 
التصوا لغيرهم ممن هافوا مقام هللا   وجد جان فيهم سىبحاحه وتعىال    وأمىا مىن هىاا مقىام 

 ر ه وحه  الحفى عن الهوى . فان الاحة ه  الم وى   . 
إن إمام طريقتحا ا كبر سيدى الحال محمد أبو هلي  رف  هللا عحه  ان إذا طلب إليه أحىد   

أن يلقحه العهد س له سيدى الريخ و ألم تلقن العهد من جب  ؟ فان أااب ب حىه لقىن  المريدين
  يس له مرة أهرى و من الذى لقحك ؟ فاذا جان لسيدى الريخ و فالن   مريرا إل  أحد هلفاء 
سيدى الريخ يقون له و أحعم  به من را  صالح مبارك   ثم يفيف سيدى الريخ جائال و يا 

  فيىىةداد المريىىد تعلقىىا بمررىىدس الىىذى مدحىىه اإلمىىام ا كبىىر   وتتماسىىك  بحىى  الرىىارة واحىىدة
الطريقة أصال وفرعا   ويغلىب حسىن الظىن بىين الصىفوا على  هىوى الحفىوى ويهىةى أعىوان 
الرىىيطان مىىن الىىدعاس إلىى  الفرجىىة تحىى  سىىتار التعصىىب الااهىى  ا حمىىق  لةيىىد أو عمىىرو   

ذ ى   –لعحه هللا  -سان عدو مبين   والريطان و  حهم لم يقرأ جوله تعال    إن الريطان لإلح
رديد الذ اء ف  دسائسه   وي ت  للحاى ف  فتحتهم بما يحاسبهم   فال يوسوى  ه  الطرق 

 ف  ررب الهمر أو الةحا 
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أو السرجة   إحما يوسوى إليهم من طريق الرياسة والااس والتحىافى على  القيىادا  والحة يىة 
  أما أه  ا هىرة مىن السىادة الصىوفية فهمهىم مرفىاة ر هىم يىوم و لها من مفاتن أه  الدحيا 

لقائه   يوم يقوم الحاى لرب العالمين . وجد حذرحا موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم من 
أن يفتححا الريطان ف  أهالجحا فقان فقان صلوا  هللا وسالمه عليه و   إن الريطان آيىى أن 

لىىه طاعىىة فيمىىا تحتقروحىىه مىىن أعمىىالكم وسيرفىى  بىىه   يعبىىد فىى  بلىىد م هىىذا ولكىىن سىىتكون 
 وصدق سبحاحه حين حذرحا بقوله الكريم   وتحسبوحه هيحا وهو عحد هللا عظيم   . 

ولححظر فيما مدح هللا تعال  به أسالفحا الصالحين من سادتحا ا حصار المبىار ين حيىى جىان   
ة الىدحيا ومىا عحىد هللا هيىر وأبقى  تعال  ف  سورة الرورى   فما أوتيتم من ريئ فمتا  الحيىا

ذا ما غفىبوا هىم  للذين آمحوا وعل  ر هم يتو لون . والذين ياتحبون  بائر ا ثم والفواحه وا 
يغفرون . والذين استاابوا لر هم وأجاموا الصالة وأمرهم رورى بيحهم ومما رةجحاهم يحفقون . 

لها فمن عفا وأصلح ف ارس عل  والذين إذا اصابهم البغ  هم يحتصرون واةاء سيئة سيئة مث
هللا إحه ال يحب الظالمين . ولمن احتصر بعد ظلمه ف ولئىك مىا علىيهم مىن سىبي  إحمىا السىبي  
علىى  الىىذين يظلمىىون الحىىاى ويبغىىون فىى  ا رض بغيىىر الحىىق أولئىىك لهىىم عىىذاب ألىىيم . ولمىىن 

 صبر وغفر إن ذلك لمن عةم االمور   . 
  و  عحه ف  لطائف إراراته عحد هذس اآيا  الكريمةويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا  
  استاابوا لر هم   فيما دعاهم إليه وما أمرهم به مىن فحىون الطاعىا    فهىؤالء لهىم حسىن  

الثواب وحميد المآب   والمستايب لر ه هو الذى ال يبقى  لىه حفىى إال على  موافقىة رفىاس   
حهم   ال يستبد أحىدهم برأيىه    حىه يىتهم أمىرس وال تبق  محه لحفسه بقية .   وأمرهم رورى بي
 ورأيه أبدا   ثم اذا أراد القطع يتو   عل  هللا . 

  والىىذين إذا اصىىابهم البغىى  هىىم يحتصىىرون   البغىى  الظلىىم   فىىيعلم أحىىدهم أن الظلىىم الىىذى   
أصىىابه هىىو مىىن جبىى  حفسىىه حفسىىه   فيحتصىىر علىى  الظىىالم وهىىو حفسىىه بىى ن ي ىىبح عحاحهىىا عىىن 

 ميدان المهالفا  .  الر ض ف 
 الظالمين     واةاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ف ارس عل  هللا إن هللا ال يحب  
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ال تاىاوةوا حىد مىا احى  الاىاح  علىي م فى  الم افى ة أو االحتقىام مىن عفىا عىن الاىاح  يعحى   
 وعلىى  هللا وأصىىلح مىىا بيحىىه و ىىين هللا أصىىلح هللا مىىا بيحىىه و ىىين الحىىاى   فالىىذى للعبىىد مىىن هللا

 وعحد هللا هير مما يعمله باهتيارس . 
  ولمن أحتصر بعد ظلمه ف ولئىك مىا علىيهم مىن سىبي  . إحمىا السىبي  على  الىذين يظلمىون   

الحاى ويبغون ف  ا رض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم   علىم هللا أن الكى  مىن عبىادس ال 
الهلق فرهص لهىم فى  الم افى ة على   ياد التحرر من أح ام الحفى   وال يتم ن من محاسن

ن  ان ا ول  بهم الصفح والعفو .   سبي  العدن والقسط   وا 
  إحما السبي  عل  الذين يظلمون الحاى ويبغون ف  ا رض بغير الحىق أولئىك لهىم عىذاب   

ألىىيم   السىىبي  بالمالمىىة لمىىن اىىاوة الحىىد   وعىىدا علىى  الطىىور   وأتىى  غيىىر المىى ذون لىىه مىىن 
 ولئك لهم عذاب أليم . الفع    ف 

  ولمن صبر وغفىر إن ذلىك لمىن عىةم االمىور   صىبر على  الىبالء مىن غيىر رى وى وغفىر   
بالتااوة عن الهصم   ولىم تبقى  لحفسىه عليىه دعىوى   بى  يبىرئ هصىمه مىن  ى  دعىوة فى  

 الدحيا والعقب    فذلك من عةم ا مور . 
لعابىدين رفى  هللا عحىه أحىه  ىان إذا أجون و وجىد اىاء فى  محاجىب سىيدى اإلمىام على  ة ىن ا  

بلغه عن أحد أحه يحقصه ويقع فيه يذهب إليه ف  محةله ويتلطىف بىه ويقىون يىا هىذا إن  ىان 
ن  ىىان بىىاطال فغفىىر هللا لىىك   والسىىالم عليىىك ورحمىىة هللا  مىىا جلتىىه فىى  حقىىا فيغفىىر هللا لىى  وا 

وبىىال  فىى  سىىبه    و ر اتىىه . وجىىد هىىرل رفىى  هللا عحىىه يومىىا مىىن المسىىاد فلقيىىه راىىال فسىىبه
فبادر  إليه العبيد فكفهم عحه وجان و مهال عل  الرا    ثم أجب  عليه فقان و مىا سىتر عحىك 
من أمرحا أكثر   ألك حااة حعيحك عليها جالوا و فها  الرا  واستحيا ف لق  عليه اإلمام ثوبا 

ة والسىىالم . وأمىىر لىىه بعطىىاء  بيىىر   فقىىان الراىى  و أرىىهد أحىىك مىىن أوالد الرسىىون عليىىه الصىىال
و ان حفيدس سيدى اإلمام اعفر الصادق رف  هللا عحه يقون و   إذا سمعتم عن مسلم  لمىة 

 ف حملوها عل  أحسن ما تادون حت  ال تادوا لها محم  فلوموا أحفس م   
فما أحواحا إل  التحل  بمث  هذس الم ارم الهليقة ف  ةماححىا الىذى غلبى  فيىه ا هىواء فقلبى  

  الروابط القلبية حت  بين السالكين مسالك الصوفية والىداعين إلى  مرىار هم الحقائق وأفسد
   اللهم أرحا الحق حقا فحتبعه وأرحا الباط  باطال فحاتحبه 
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بعوحك وتوفيقك   فاحه ال حون لحا وال جوة إال بك   والمعان من أعحته   والمهذون من هذلته 
عحىا يىارب العىالمين وأكىرم ا كىرمين   ويىا أجىرب   ف عحا وال تهذلحا   وأستاب لحىا وال تتهلى  

 ا جر ين   ويا هير المايبين . 
 ومما حقلحاس من رعر سيدى الريخ عل  عق  المرتا  الهاما لوجته جوله رف  هللا عحه و   
 من  ان واهته الميهمن وحىىدس  

 أهلل من    الورى حاىىىاس     
ذا صحب  فال تصاحب  مغرفا   وا 

 صحابة من أااد تقىاس أسم  ال    
 من لم يصاحب للسماحة والهىىدى 

 لم يلق أصحابا له ترفىىىاس     
 والعفو عن عيب المصاحب وااب 

 من يعف عمن صاحب  استبقاس     
 من راح ي هذ غيرس بعيو ىىىىه 

 وبغض عما فيه ف  هىىىداس     
 و ذلك جوله رف  هللا عحه و 

 الحاى ف  س راتهم يتهبطىىىون 
 و لهم عما يراد تعامىىىىىا    

 إن رم  أن تحيا سعيدا موجحىىىا
 هذ بالتق  وتاحب اإلبهامىىىا    

 أوصيك بالتقوى ففيها    مىىىىا 
 تبغ  وال تستتبع االحالمىىىا     

 وأاع  لقلبك حظه من ديحىىىىه 
 ال تتهذ دون القرآن  المىىىىا     

 وأعلم ب ن االمر ليى بهيىىىىىن 
 لحساب يطيه ا فهامىىىىا إن ا    

ذا أرد  سالمة من حىىىىىرس   وا 
 فااع  فؤادك للعباد سالمىىىىا     
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 ط رهودس ىوالاا إل  الرحمن تع
 ما هاب عبدا ف  الرحاب ترام      

 وأعم  عل  الرر  الرريف بدجه 
 قداماىحب السوآى تكن مىوتا    

 آدابحا القرآن وهو سبيلحىىىىا 
 المىا ىإذا أرد    هىالي فالا      

 فعالم تفرح بالحياة وةهوهىىىا 
 د ذاك لةاما ىلق  بعىولسوا ت    

 ا مهما ملك  بها فلس  بآمحىىى
 اما ىلك  ةمىوجع الفحاء وما م    

 إن تتبع القرآن تحج من الىىردى 
 راما ىون الحياة مىوتحان ف  ط    

لىىه تعىىال  فىى  سىىورة االحعىىام   إحمىىا ومىىا أهحىى  المىىؤمحين الىىذين اسىىتاابوا هلل وللرسىىون بقو  
يستايب الذين يسمعون  والموت  يبعثهم هللا ثم إليه يراعون   فدل  اآية الكريمة على  أن 
المستايبين لدعوة الحق أحياء احتفعوا بما سمعوس سما  تدبر وأتعاا فىآمحوا   أمىا الكىافرون 

تهددهم هللا بالعىذاب المقىيم يىوم فقد وصفتهم اآية بالموت    الذين فقدوا سمعهم بالمو  . و 
 القيامة يوم يحظر المرء ما جدم  يداس ويقون الكافر ياليتح   ح  ترابا . 

وجد بين لحا سبحاحه وتعال  ف  سورة ا حقاا  يف احتفع سىعداء الاىن بىالقرآن الكىريم فقىان 
ذ صىىرفحا إليىىك حفىىرا مىن الاىىن يسىىتمعون القىىرآن فلمىىا حفىىروس  جىىالوا عىة واىى  فىى  رىى حهم   وا 

أحصتوا فلما جفى  ولىوا إلى  جىومهم محىذرين . جىالوا يىا جومحىا إحىا سىمعحا  تابىا أحىةن مىن بعىد 
ل  طريق مستقيم . يا جومحا أايبوا داعى  هللا  موس  مصدجا لما بين يديه يهدى إل  الحق وا 
وآمحىىوا بىىه يغفىىر لكىىم مىىن ذحىىوب م وياىىر م مىىن عىىذاب ألىىيم . ومىىن ال ياىىب داعىى  هللا فلىىيى 

   ا رض وليى له من دوحه أولياء أولئك ف  فالن مبين   . بمعاة ف
ويلفتحىىا سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى رفىى  هللا عحىىه إلىى  جىىولهم   احصىىتوا   فيقىىون تواصىىوا فيمىىا  

بيحهم بحفظ ا دب   ف ه  الحفور صفتهم السى ون والهيبىة والوجىار والثىوران والحةعىال يىدن 
 عل  غيبه أو جلة تيقظ .   
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 المسارعون 
ى هللا تعال  عبادس المؤمحين عل  المسارعة إل  فع  الطاعا  الت  تقر هم إلى  هللا ةلفى    ح

ويبين لهم أن المؤمحين مع أرتراكهم ف  عقيدة اإليمان يتفاوتون ف  الدراا  عحدس سىبحاحه 
فقان تعال  مثال ف  اي  الصحابة الكرام عليهم الرفا والرفوان   ال يستوى مىح م مىن أحفىق 

  الفىىتح وجاتىى  أولئىىك أعظىىم دراىىة مىىن الىىذين أحفقىىوا مىىن بعىىد وجىىاتلوا و ىىال وعىىد هللا مىىن جبىى
الحسح  وهللا بما تعلمون هبير   ومعلوم أن الحااة للمىان  احى  أرىد جبى  فىتح م ىة و احى  

 التفحية به أعظم إذ لم تكن رو ة اإلسالم بلغ  ذروتها لذلك الفتح المبين . 
مان تكون  ذالك ببذن الاهد ف  الطاعا  والقر ىا  مىن صىالة و ما تكون المسارعة باحفاق ال

وصيام وتسبيح وتحميد وتكبير وما أسىعد مىن م حىه هللا سىبحاحه مىن الاهىاد بالمىادة والىروح 
فكىىان مىىن السىىابقين بىىالهيرا  بىىاذن هللا وفىى  الحىىديى الرىىريف و حعىىم المىىان الصىىالح للمىىرء 

رين جالوا و يارسىون هللا   ذهىب أهى  الىدثور الصالح . وجد ااء ف  الصحاح أن فقراء المهاا
بىىىا اور بالىىىدراا  العلىىى  والحعىىىيم المقىىىيم   جىىىان و ومىىىا ذاك ؟ جىىىالوا يصىىىلون  مىىىا حصىىىل    
ويصومون  ما حصوم   ويتصدجون وال حتصىدق ويعتقىون وال حعتىق   جىان و أفىال أدلكىم على  

مىن صىحع مثى  مىا صىحعتم   ريئ إذا فعلتموس سبقتم من بعد م وال ي ون أحد أفف  مح م إال 
جىىان فراعىىوا فقىىالوا و سىىمع  –تسىىبحون وتحمىىدون وتكبىىرون دبىىر  ىى  صىىالة ثالثىىة وثالثىىين 

إهواححا أه  ا موان ما فعلحا ففعلوس مثله   فقان رسون هللا صل  هللا عليه وسلم   ذلىك ففى  
 هللا ي تيه من يراء   . 

يىؤثر بعطىاءس فقىراء الصىوفية دون  وااء ف   تاب   جو  القلوب   أن بعض العلمىاء  ىان  
غيرهم   فقي  له و لو عمم  بمعروفك اميع الفقراء   فقان و ال أفع    ب  أوثر هؤالء على  
غيرهم   جي  له و ولم ؟ جان و  ن هؤالء همهم هللا سبحاحه وتعال    فإذا طرجتهم فاجة   أى 

  أحىب إلى  مىن أن أعطى  ألفىا حااة   ترت  هم أحدهم   فلئن أرد همة واحىد إلى  هللا تعىال
غيىىرهم مىىن همهىىم الىىدحيا    جىىالوا و فىىذ روا هىىذا الكىىالم لسىىيدى اإلمىىام أبىى  القاسىىم الاحيىىد 
ف ستحسحه وجان و هذا  الم ول  من أولياء هللا تعال  ثىم جىان رفى  هللا عحىه مىا سىمع  محىذ 

 من هذا .ةمن  الم أحسن 
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ن هللا صىل  هللا عليىه وسىلم واىه إلى  بعىض و ذلك ااء فى  " جىو  القلىوب " أن موالحىا رسىو  
الفقراء بمعروا وجان لمن بعثه بالمعروا و احفظ ما يقون   فلما أوصله إليه جىان و الحمىد هلل 
الذى ال يحس  من ذ رس   وال يفيع من ر رس   ثم جان و اللهم احك ال تحس  فالحا   يعح  حفسه 

بذلك فسر به وجان و جد علم    عليه وسلم صل  هللا  فااع  فالحا ال يحساك ف هبر رسون هللا 
 أحه يقون ذلك . 

ويستحد السادة الصوفيه ف  تففي  اعطاء الصدجه للفقراء الصالحين من أه  التصىوا إلى  
جولىىىه تعىىىال    للفقىىىراء الىىىذين أحصىىىروا فىىىال سىىىبي  هللا   أى حبسىىىوا فىىى  طريىىىق اآهىىىرة   ال 

رىىىتهم   يحسىىىبهم الااهىىى  أغحيىىىاء مىىىن يسىىىتطيعون فىىىر ا فىىى  ا رض   لفقىىىرهم وفىىىيق معي
التعفف   يظحهم الحىاى أغحيىاء لىتعففهم عىن السىؤان  مىا هىو دأب الصىالحين الصىادجين     
تعرفهم بسيماهم ال يس لون الحاى الحافىا   أى هىم محفىردون بى حوالهم أغحيىاء بيقيىحهم أعىةة 

 بصبرهم . 
الرىىريفين فيرىىرح هللا تعىىال  وجىىد  حىى  أديىىر حظىىرى فىى  العىىاكفين علىى  العبىىادة فىى  الحىىرمين 

صىىدرى  عطىىىاء بعفىىهم مىىىع حسىىن مظهىىىرهم وأحاجىىة ملبسىىىهم ف مىىد يىىىدى بىىالمعروا إلىىىيهم 
في هذوحه عن رفا ف  صم    و ان بعفهم يس لح  جب  أن يمد يدس و أه  صدجه ؟ فى جون 
و ال إحها هدية في هذ مح  بعض أاابت    وأفهم مىن سىؤاله أحىه سىيد رىريف مىن سىادتحا آن 

  الكىىرام رفىى  هللا عىىحهم أامعىىين و ىىان بعىىض أحبىىاب  يتىىرددون فىى  أعطىىائهم لحسىىن البيىى
ملبسهم ومظهرهم فكح  أبدأ باإلعطاء فيعطىوحهم بعىدى فى  أطمئحىان لقبىولهم   و ىان بعىض 
أحبىىاب  يقىىون لىى  إحىىك لاىىرىء   ظحىىا مىىحهم أحهىىم أغحيىىاء ويهرىىون أن يىىردوا علىى  عطىىائ  

 يحسبهم الااه  أغحياء من التعفف   . فيصيبح  حرل ف ذ رهم بقوله تعال    
والسادة الصوفية يااهدون أحفسهم ف  عباداتهم لتكون ف  أحسن صورة يرفاها هللا محهم   
ويح مون عن سيدى عامر بن عبد هللا وهو من أفاف  التابعين رف  هللا عحىه   و ىان مىن 

ء ؟ جىان و حعىم   الهارعين ف  الصىالة   أحىه جيى  لىه و هى  تحىدى حفسىك فى  الصىالة برىي 
بوجوف  بين يدى هللا عة وا  ومحصرف  إل  احدى الدارين جي  و فهى  تاىد رىيئا ممىا حاىدس 

 من أمور الدحيا ؟ فقان و  ن تهلف ا سحه 
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ف  أحب إل  أن أاد ريئا ف  الصالة مما تاىدون   و ىان رفى  هللا عحىه يقىون و لىو  رىف 
هىا إمامحىا الاليى  على  بىن أبى  طالىب  ىرم هللا الغطاء ما اةدد  يقيحىا   وهى   لمىة  ىان يقول

واهه ورف  عحه وأرفاس . وف  جوله تعال    فإله م إله واحد فله اسىلموا وبرىر المهبتىين 
. الىىىذين إذا ذ ىىىر هللا والىىى  جلىىىو هم والصىىىابرين علىىى  مىىىا أصىىىابهم والمقيمىىى  الصىىىالة وممىىىا 

فىى  لطىىائف اإلرىىارا  مىىا رةجحىىاهم يحفقىىون   يقىىون سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى رفىى  هللا عحىىه 
 هالصته و 

استسلموا لح مة بال تعبيى وال استكراس من داه  القلب . واإلسالم ي ون بمعح  اإلهىالص   
واإلهالص تصفية ا عمان من اآفا  ثم تصفية ا هالق من الكدورا    ثىم تصىفية ا حىوان 

 ثم تصفية ا حفاى . 
برىىر  ا سىىتقامة بقىىدر االسىىتطاعة   ومىىن   وبرىىر المهبتىىين   اإلهبىىا  اسىىتدامة الطاعىىة 

 أمارا  اإلهبا   مان الهفو  برر  دوام الهرو  . 
  إلىىذين إذا ذ ىىر هللا والىى  جلىىو هم   الواىى  الهىىوا   والواىى  عحىىد الىىذ ر علىى  أجسىىام   امىىا 
لهوا عقوبة ستحص    أو لهوا عاجبة بالسؤ تهتم  أو لهرول من الدحيا على  غفلىة مىن 

 و  . غير استعداد للم
ويقان و وا  له سبب ووا  بىال سىبب   فىا ون مهافىة مىن تقصىير   والثىاح  مىن الهيبىة   

 وأجر هم من هللا جلبا أكثرهم من هللا هوفا . 
  والصابرين عل  ما أصابهم   أى هامىدين تحى  اريىان ح ىم هللا مستسىلمين طوعىا لح مىة 

 فيصبرون عل  ما أصابهم حافظين معه أسرارهم . 
 يم  الصالة   أى إذا ارتد  بهم البلوى فةعوا إل  الوجوا ف  الحاوى و   والمق

 إذا ما تمح  الحاى روحا وراحة 
 تمحي  أن أر و إليك فتسمعا     

  ومما رةجحاهم يحفقون   و عحىد المعاملىة مىن أمىوالهم   وفى  جفىايا المحاةلىه باالستسىالم   
فيحفقىون أبىداحهم على  تحمى  مطالبىا   وتسليم الىحفى و ى  مىا محىك وبىك لطىوارق التقىدير  

 الرريعة   ويحفقون جلو هم عل  التسليم والهمود تح  اريان ا ح ام بمطالبا  الحقيقة . 
 وأح  ترى من ذلك أن الحفقة  ما تكون من ا موان تكون  ذلك من ا حوان 
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د ومىا يملىك بمااهدة الحفى ف  أداء التكىاليف الرىرعية بالمىادة والىروح على  أسىاى أن العبى
ملك لسيدس سبحاحه وتعال    وال تعاب من حظرتهم هذس  حهم أه  السبق ف  اهىاد أحفسىهم 

   ويقون جائلهم حافا عل  المسارعة والمسباق ف  مرفاة هللا تعال  و 
 السبىاق السبىاق جوال وفعىىال 

 حذر الحفى حسرة المسبىىىىىوق     
 ة     حذر بفتح الحاء وترديد الذان الم سور 

 وما حقلحاس عن سيدى الريخ عل  عق  وهو يحرد ارتااال والهاما جوله رف  هللا عحه و 
 لي  ي ر وأيىىام تمىىر بحىىا 

 والقبر يفتح والدحيا لها عاىىىى      
 وما الاديدان إال حسن موعظىىة 

 يمف  الراان ويبق  الصدق والعم      
 فال تغر أحب الحاى أو مدحىىوا 

 عن غرض والحب مفتعىى  فالمدح    
 وأح  أعلم محهم بالذى فطىىر  

 عليه حفسك فاسلم بالهدى تصىىى      
  ما حقلحا عحه جوله رف  هللا عحه و 

 يا أيها اإلهوان أين اهاد ىىىم 
 وهللا أصبحتىىىىم من الحىىىوام     

 هلوا الطريق لعام  لم تلهىىىىه 
 أيامىىىه يقظان عبد غىىىىىرام     

 يها اإلهوان سيروا للعىىىاليا أ
 سير المريىىد الصادق المقىىىىدام     

 إن المريد إذا تبين جصىىىىىدس 
 أمن العرىىىىار وجلىىة اإلحاىام     

 لوال وجود الحىار فيما يحبغىىىى  
 مىىىىا  ان يحفج بعد أى طعىىام     
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 و ذلك جوله رف  عحه و 
 أه  ال تغرحك الحياة وةيفهىىا 

 ظ الحاسك المتةهىىىىد ىح ما ه  ف    
 ودوحك أيام أمامك غيرهىىىىا 

 د ىإل  الغ  فاحظر فإن ةان عحك ا مى     
 وحافرك أجرحه بمافيك عبىىرة 

 الحساب لتهتىىىىدى  وحفسك عودها     
 سريرتك احفظها لر ك وحىىىدس 

 ب أص  التعبىىىىىىد ىفإن حقاء القل    
 ىه وأجب  عل  موالك يقب  بففلى

 عليك وواه ححوس القلب تحمىىىىىد     
 وجوله طيب هللا ثراس و 

 يا أيها المغرم السارى لسيىىىدس 
 روح المحبين تحقيق وتاريىىىىىد     

 سار  إل  هللا معتةا برحمتىىىه 
 فالك  عبد ورب الك  معبىىىىىىود    

 أطوا بالح  صبا ف  م ارمىىه 
 ديارب صب رواس البر والاىىىىىو     

 واحما أحا فإن ف  محبتىىىىىىه 
 لكحح  ف   تاب الحب مواىىىىىود     

وهذس الحماذل إحما اجتبستها من المطوال  الت  حقلحاها عحه   حور هللا مرجدس   إلن المقىان ال 
يتسع لكتابتها  لها   وجد  ان رعرس الحورى المرتا  يسرى ف  مواايدحا ويهراحا من ظلمىا  

ذ ر   ويردحا بقوته إل  الملكو  ا سح    ويهةحا روجا إلى  ا فىق ا على  الغفلة إل  حور ال
  ويحقلحىا مىن متاعىب الحيىىاة الىدحيا إلى  سىىعادة الحيىاة اآهىرى   فىىحلمى الفىرق وافىحا بىىين 

 الحياتين وحتحقق بقوله تعال    ب  تؤثرون الحياة الدحيا واآهرة هير وأبق    . 
 ل  علم   وجد أهذ  عحه فقه اإلمام مالك رف  و ان رف  هللا عحه يعبد هللا ع



 154 

هللا عحه   و ان حين يعلمح  ف  فقه السادة المالكية يقون ل  و وجد أستحد اإلمام مالك فيمىا 
ذهب إليه إل   ذا و ىذا   أمىا اإلمىام الرىافع  رفى  هللا عحىه فىذهب إلى  القىون ب ىذا واسىتحد 

حه فقان  ذا وأما اإلمام أحمد بن ححب  رفى  هللا إل   ذا   وأما اإلمام أبو ححيفه رف  هللا ع
عحه فاحته  إل   ذا   وأما اإلمام سفيان الثورى رف  هللا عحه فقىان  ىذا وحاتىه  ىذا   وأمىا 
اإلمام ا وةاع  رف  هللا عحه وهو فقيه الرام فذهب إلى   ىذا ودليلىه  ىذا   و ىان رفى  هللا 

  ويقون ل  متف ها بالعامية و علماية حلىوة عحه يمةح مع  عحد    اتااس من هذس اإلتااها
دى   و ح  أجون له رف  هللا عحه و أح  ال أسمع من سيدى الريخ إال    حلىو . اىةاء هللا 
عح  وعن المسلمين هيرا  ثيرا فقد علمهم مما علمه هللا   و ى فيهم همة من همتىه العاليىة 

 الت  يحل  بها هللا أولياءس الكرام . 
ل  بن أب  طالب ف  جوله  رم هللا واهه و ال هير فى  عبىادة ال علىم فيهىا   وصدق إمامحا ع

وال هيىىر فىى  علىىم ال فهىىم فيىىه   وال هيىىر فىى  جىىراءة ال تىىدبر فيهىىا    مىىا  ىىان  ىىرم هللا واهىىه 
ورفىى  عحىىه يقىىون و  وحىىوا يحىىابيع العلىىم هلقىىان الثيىىاب اىىدد القلىىوب تعرفىىون بىىه فىى  ملكىىو  

ن عظىىم فىى  السىىماء وتىىذ رون بىىه فىى  ا رض    و ىىان  ىىرم هللا واهىىه يستصىىغر  ىى  اهىىد وا 
مرفىىاة هللا تعىىال  ويقىىون فىى  ذلىىك و لىىو حححىىتم ححىىين الوالىىه الىىثكالن   واىى رتم اىىوار مبتلىى  
الرهبىىان   ثىىم هىىراتم مىىن أمىىوالكم وأوالد ىىم فىى  طلىىب القىىرب مىىن هللا تعىىال  وابتغىىاء رفىىواحه 

مىىا تطلبوحىىه . وعىىرا  ىىرم هللا واهىىه وارتفىىا  دراىىة عحىىدس أو غفىىران سىىيئة  ىىان ذلىىك جلىىيال في
التقوى تعريفا مهتصرا اامعا فقان و ه  ترك اإلصرار عل  المعصية وتىرك اإلغتىرار بالطاعىة 

 . 
ومن اوامع  لما  إمامحا عل   رم هللا واهه جوله و أرد ا عمان ثالثة و اعطىاء الحىق مىن 

ان وجوله و ما حلى  مىن دحيىاك حفسك   وذ رك هللا تعال  عل     حان   ومواساة ا خ ف  الم
فىىال تكثىىرن بىىه فرحىىا ومافاتىىك محهىىا فىىال تىى ى عليىىه حةحىىا   ولىىي ن همىىك فيمىىا بعىىد المىىو  . 
وصىىدق سىىيدحا عبىىد هللا بىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا فىى  وصىىفه و لقىىد أعطىى  علىى  بىىن أبىى  

 طالب تسعة أعرار العلم   وايم هللا فقد رار  م ف  العرر العارر . 
يخ علىى  عقىى  رفىى  هللا عحىىه فيمىىا حقلحىىاس مىىن الهامىىه المرتاىى  فىى  هىىذا ويقىىون سىىيدى الرىى

 المعح  الذى يواهحا إليه إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه و 
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    ري ء يةون عحد الممىىا  
 غير   حب   اإلله   والصدجىىىا      

 فإذا م  لم ي ن غير ما جدمتىىه 
 صالحىىا    جبيىى    الوفىىىاة     

 ترك المان للوريى ولكىىىىن ت
 تؤحى  القبر   تر ة   الصالحىىا      

 ه  عحك الدحيا إن من هدموهىىا 
 هدعتهىىم   والذحب   للهدمىىا      

 وصلوها ظحا بها الهير لكىىىىن 
 جطع  عحهمو  سبي    الصىىىال      

 وتحادى العباد ف     يىىىىىىوم 
  احذروحىى  وااحبوا  غدراتىىى     

 إن من يفقه الحقيقة يىىىىىىدرى 
 أحهىىىىا دار دعىوة وصىىىالة     

  ان فيها وجلبىىىه ليى فيهىىىىا 
 إحمىىىا  ان  اسب  االوجىىىىا      

 ذاكىىىرا رىىىاكرا مقدم بىىىر 
 سىىاهرا اىىاححا عن الرهىىوا      

 مستىىدرا فيض اإللىىىه عليىىىه 
 ىىىا  مستقيمىىا مىىىالةم الحسح    

 جائمىىا ف  عبىىىادة هللا يقظىىىان
 جىىىوى الفىىؤاد  أهىىى  ثبىا      

 ذلك الحىى  ف  الراىىان عليىىىه
 يىىوم أن مىىا   أعظم الرحمىىا      

 وف  محاسبة ما يدعو إليه سيدى وريه  الريخ عل  عق  رف  هللا عحه ف  جوله 
 ذاكىىرا رىىاكرا مقىىىدم بىىىر 

 ا ااححىىا عن الرهىىوا  سىىىاهر     
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أذ ر ما  ان يقوله سيدى الصحاب  الالي  إبو الدرداء رف  هللا عحىه فقىد  ىان يقىون حافىا 
 عل  ذ ر هللا تعال  والتف ر ف  آياته و 

إن الذين ألسحتهم رطبه مىن ذ ىر هللا عىة واى  يىده  أحىدهم الاحىة وهىو يفىحك .  مىا  ىان 
ن ليلىىة . والمىىراد با لسىىحه الرطبىىة عىىدم الغفلىىة فىىان يقىىون و تف ىىر سىىاعة هيىىر مىىن جيىىام أر عىىي

القلب إذا غف  يبى اللسان وهرل عن  وحه رطبا . أجون ويرهد لما جاله سيدى أبو الىدرداء 
رف  هللا عحه ما ااء ف  الحديى الرريف الذى رواس بسحدس سيدى اإلمام الترمذى رف  هللا 

و يارسىىون هللا   إن رىىرائع عليىىه وسىىلم  صىىل  هللاعحىىه مىىن أن راىى  جىىان لموالحىىا رسىىون هللا 
اإلسالم جد  ثر  عل  ف هبرح  بر ء أتثبى  بىه   فقىان صىلوا  هللا وسىالمه عليىه و ال يىةان 

 لساحك رطبا بذ ر هللا . 
وتقون سيدت  ةواة سيدى أب  الدرداء رف  هللا عحهما و طلب  العبادة فى   ى  رىي ء فمىا 

الى الذ ر . و ىان سىيدى الصىحاب  الاليى  أبىو واد  ريئا أرف  لصدرى وال أفف  من ما
هريرة رف  هللا عحه يسبح هللا تعال     يوم اثح  عرىر ألىف تسىبيحة ويقىون و أسىبح بقىدر 
ذحب    و ان هو وامرته وااريته يقسمون الليى  ثالثىا   يصىل  هىذا ثىم يىوجظ هىذا   ويصىل  

هللا بىىن عمىىر رفىى  هللا  هىىذا ثىىم يىىوجظ هىىذا   ويصىىل  هىىذا ثىىم يىىوجظ هىىذا . و ىىان سىىيدى عبىىد
عحهما يقون و يا ابن آدم صاحب الدحيا ببدحك وفارجها بقلبك وهمتك . و ان سيدى الصحاب  
الالي  تميم الدارى رفى  هللا عحىه  ثيىر التهاىد واىاء فى  محاجبىه أحىه جىام ليلىة حتى  أصىبح 

رحىىوا بآيىىة واحىىدة مىىن القىىرآن ير ىىع ويسىىاد ويب ىى  وهىى  جولىىه تعىىال    أم حسىىب الىىذين اات
السيئا  أن حاعلهم  الذين آمحوا وعملوا الصالحا  سواء محياهم ومماتهم ساء ما يح مون 
  و ان سيدى عبد هللا بن الة يىر رفى  هللا عحهمىا يطيى  القيىام فى  صىالته   حىه عمىود مىن 
الهرو    و ان يساد ويطي  الساود حت  تحةن العصافير عل  ظهرس   و ان يسم  حمامة 

 الةمته الحرم . المساد لطون م
أما عن السبطين الكريمين واإلمامين الاليلين سىيدى اإلمىام الحسىن وسىيدى اإلمىام الحسىين 
فقىىد فقىىد أتعبىىا بهمتهمىىا الكبيىىرة مىىن بعىىدهما فقىىد حىىج موالحىىا اإلمىىام الحسىىن عرىىرين مىىرة مىىن 

ن و المديحة إل  م ة ماريا عل  جدميه وابله معه تقاد بىين يديىه   و ىان رفى  هللا عحىه يقىو
 إح   ستح  من ر   عة وا  أن القاس ولم أمر  إل  بيته 
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وجد هرل رف  هللا عحه من ماله هلل تعال  مرتين وجاسىم هللا تعىال  ثىالى مىرا  و ىان يعطى  
عطاء من ال يهر  الفقر . أما أهوس اإلمام الحسين رف  هللا عحه فقد حج همىى وعرىرين 

إليىه واسىتحياء محىه سىبحاحه وتعىال    و ىان رفى  مرة ماريا عل  جدميه توافىعا هلل وتقر ىا 
هللا عحه يستلم الحار ا سود ويقون ف  محاااته الهى  حعمتحى  فلىم تاىدح  رىاكرا   و لىوتح  
فلم تادح  صابرا   فال أح  سلب  الحعمة بترك الر ر   وال أح  أدمى  الرىدة بتىرك الصىبر   

 عحىه يقىون حاصىحا لحىا و مىن اىاد سىاد اله  ما ي ون من الكريم إال الكىرم . و ىان رفى  هللا
ومن به  ذن   ومن تعا  الهيه هيرا وادس إذا جدم عليه غدا . وال تعاب من تلك الفصاحة 

 فإحها السحة بح  هارم الت  تغرا من البحر وتفوق الدر . 
وجىىد جيىى  لسىىيدى عىىامر بىىن عبىىد هللا و مىىن هىىو هيىىر محىىك ؟ فقىىان رفىى  هللا عحىىه و مىىن  ىىان 

و المه ذ را ومريه تدبرا   فهذا هير مح  . و ان رف  هللا عحىه يقىون و لىو أن صمته تف را 
الدحيا  اح  ل  بحذا فيرها ثم أمرح  هللا تعال  ب هرااهىا  لهىا  هراتهىا بطيىب حفىى . واىاء 
ف  محاجبه أحه  ان يصل     يوم ألف ر عىة وجيى  ثماحمائىة ر عىة فىال يحصىرا محهىا إال وجىد 

س   ثىم يقىون لحفسىه و إحمىا هلقى    ب سىر التىاء   للعبىادة وهللا  عملىن احتفه  جدماس وساجا
بك عمال حت  ال ي هذ الفراه محك حصيبا . وال عاب أن حرى هذس الهمة الهارجىة مىن هىؤالء 
الهواص الذين آثروا هللا عل  ما سىواس   و ىان رفى  هللا عحىه يقىون و ال أبىال  حىين أحببى  

 ي  وأصبح  . هللا عة وا  عل  أى حاله أمس
وجد سمع  من صديق  الصالح المرحوم السيد / عبد القادر فهيم رحمه هللا رحمة واسعة أن 
المرحىىوم والىىدس الىىول  المبىىارك السىىيد / محمىىد فهىىيم طيىىب هللا ثىىراس   و ىىان مىىن  بىىار السىىادة 

احى  الهليلية   حين جىرأ  أن السىيدة المحبىة الوالهىة سىيدت  رابعىة العدويىة رفى  هللا عحهىا  
تصىىل  فىى  الليلىىة الواحىىدة ألىىف ر عىىة جىىان و أال يسىىتطيع الراىى  محىىا أن يفعىى  مىىا فعلتىىه هىىذس 
السيدة   فرمر عن ساعد الاد   و ان رف  هللا عحىه مىن أهى  الهمىة   فقىام بىين يىدى هللا 
وصل  ألف ر عة ف  الليلة الواحىدة وسىبحان مىن وفقهىم للصىالحا  وبىارك لهىم فى  االوجىا  

 ا أن سيدى اإلمام الاالن السيوط  رف  هللا عحه فسر حصف ولقد جرأ  أهير 
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ح  أتممى  هىذا  القرآن الكريم   من أوله إل  آهر سورة االسراء   ف  أر عين يوما ويقون و وا 
التفسىىير فىى  الميعىىاد الىىذى حىىددس هللا تعىىال  لسىىيدحا موسىى  عليىىه السىىالم . و ىىان عحدئىىذ فىى  

 الثاحية والعررين من عمرس المبارك . 
ولقد عارر  سيدى الريخ عل  عق  حور هللا مرجدة جراب عررين عاما   فمىا حىام مىن الليى  
جليال أو  ثيىرا   و ىان هىذا رى حه محىذ  ىان فى  السىابعة عرىر مىن عمىرس المبىارك فعىاه الى  
الرابعىىة والهمسىىين حيىىى احتقىى  إلىى  اىىوار ر ىىه الكىىريم فىى  ألىىف وتسىىعمائة وثماحيىىة وأر عىىون 

 يا   ومما حقلحاس عحه من الهامه الفورى جوله رف  هللا عحه و ميالدية  رافيا مرف
 اذا سهر  فما أسهر  عن مل  

 لكحه الحب يدعوح  وأرهىىدس     
 ومذ تغةل  ف  ر   وما ألفى  

 روح  سواس تااف  الافن مرجدس     
 إذا مدد  يدى هلل أس لىىىىىه 

 مد  إل  بمعح  ففله يىىىىدس     
يحام بعد صالة الفح  إل  ماجب  العصر وال يحام بعد ذلىك   فىال يقيسىن  و ان رف  هللا عحه

أحدحا هىؤالء الكىرام بمقايسىحا ولىي ن على  بالحىا فى  رى حهم جولىه جولىه تعىال    ومىحهم سىابق 
بالهيرا  باذن هللا ذلك هو الففى  الكبيىر   و ىذلك جولىه عىة رى حه   ثلىة مىن ا ولىين وجليى  

 من اآهرين   . 
عحا بمحبتهم واحررحا ف  ةمرتهم تح  لواء سيد المرسلين ى عليه أفف  الصالة وأتم اللهم أحف

 التسليم ى يوم يقوم الحاى لرب العالمين   آمين .
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 صدجتك عل  حفسك
 

يعحىىى  السىىىادة الصىىىوفية بتهىىىذيب حفوسىىىهم فىىى  احىىىب هللا تعىىىال  ابتغىىىاء مرفىىىاته سىىىبحاحه   
ون بيحهىىا و ىىين مهالفىىة أمىىرس أو حهيىىىه   فيحملوحهىىا حمىىال علىى  أداء حقوجىىه تعىىال  ويحولىىى

ويصوحون بواطحهم عن هواطر السوء   ويحرصىون  ى  الحىرص على  سىالمة العقيىدة لتبقى  
حقية صافية  ما ااء  ف  رر  هللا عة وا  لعلمهم أن العقيدة السليمة ه  ا ساى القوى 

 . المتين الذى يقوم عليه    عم  صالح يتقر ون به إل  هالقهم ا  االله 
ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف إراراته عحد جوله   وأعبدوا هللا وال   

ترر وا به ريئا   العبودية معاحقة ا مر ومفارجة الةار أى أن تطيعه سبحاحه فيما أمىرك بىه 
وأن تترك ما حهاك عحه   والررك  اليه اعتقاد معبود سواس   وهفية  مالحظىة مواىود سىواس 

والتوحيىىد أن تعىىرا أن الحادثىىا   لهىىا حاصىىلة بىىاهلل   جائمىىة بىىه   فهىىو ماريهىىا ومحرىىيها   
ومبقيهىا   ودجىىائق الريىىاء وهفايىىا المصىىاحعا  و ىىوامن ا عاىىاب والعمىى  علىى  رؤيىىة الهلىىق   

 واستاالء مدحهم والذبون تح  ردهم وذمهم      ذلك من الررك الهف  . 
حسان إلى  الوالىدين على  واىه التىدريج إلى  صىحبة   فتاحىك جوله   وبالوالدين إحساحا   اإل  

أمر  أوال بحقوجهما  حهما من احسك ومحهما تر يتك   ومحهمىا تصى  إلى  اسىتحقاق ةيادتىك 
ذا صىىىلح  للصىىىحبة والعرىىىرة مىىىع ذوى القر ىىى  والفقىىىراء والمسىىىاكين  وتتحقىىىق بمعرفتىىىك   وا 

 حبته سبحاحه . واليتام  ومن ف  طبقتهم   رجي  عن ذلك إل  استيااب ص
جوله   والاار ذى القر   والاار الاحب والصاحب بالاحب وابن السىبي  ومىا ملكى  أيمىاح م   

أولى   –وهىو جلبىك  –  فإذا  ان اار دارك مستوابا لإلحسان إليه ومراعاة حقه فاار حفسك 
 وال تم ن حلون الهواطر الرديئة به .  –باال تفيعه وال تغف  عحه 

ذا  ان اار    أول  أن تحام  عل  حقها .  –وهو روحك  –حفسك هذا ح مه   فاار جلبك وا 
أول  أن ترعى   –وهو سرك  –وال تم ن لما يهالفها من مساكحتها ومااورتها   واار روحك 

 حقه   فال تم حه من الغيبة عن أوطان الرهود عل  
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 دوام الساعا  . 
لتبسىة على  جلىوب ذوى التحقيىق . وعحىد وجوله   وهو مع م أيحما  حتم   اإلرارة محه غير م 

جولىه تعىال    ال هيىر فى   ثيىر مىن حاىواهم إال مىن أمىر بصىدجة أو معىروا أو اصىالح بىىين 
الحاى ومن يفع  ذلك ابتغاء مرفاة هللا فسوا حؤتيه أارا عظيمىا   . يقىون اإلمىام القرىيرى 

س   فففىيلة الصىدجة رف  هللا عحه و أفف  االعمان ما  اح  بر اته تتعدى صىاحبه إلى  غيىر 
يتعدى حفعها إل  من تص  إليه   والفتوة أن ي ون سعيك لغيرك   فف  الهبر   " رىر الحىاى 
من أك  وحدس " و   أصحاا اإلحسان يحطبق عليها لفظ الصدجة " جان صل  هللا عليىه وسىلم 

 ف  جصر الصالة ف  السفر و " هذس صدجة هللا علي م فاجبلوا صدجته " 
أجسام و صدجتك عل  حفسك   وصدجتك عل  غيرك   ف ما صدجتك عل  حفسىك والصدجة عل  

فحملها عل  أداء حقوجه تعال  . ومحعها عن مهالفة أمرس   وجصىر يىدها عىن أذيىة الهلىق   
وصوم هواطرهىا   وعقائىدها عىن هىواطر السىوء   وأمىا صىدجتك على  الغيىر فصىدجة بالمىان   

 وصدجة بالقلب وصدجة بالبدن . 
بالمان باحفاق الحعمة   وصدجة بالبدن بالقيام بالهدمة   وصدجة بالقلب بحسن الحية فصدجة  
 . 
وأما المعروا   فك  حسن ف  الرر  فهو معروا   ومن ذلك احاىاد المسىلمين واسىعادهم   

 فيما لهم فيه ف  جر ة إل  هللا وةلف  عحدس . 
بح مىىه   ولىىم يهىىرل  ومىىن تصىىدق بحفسىىه علىى  طاعىىة ر ىىه   وتصىىدق بقلبىىه علىى  الرفىىا  

باإلحتقىىام لحفسىىه   وحىىى الحىىاى علىى  مىىا فيىىه حاىىاتهم بالهدايىىة إلىى  ر ىىه   وأصىىلح  فهىىو 
الصديق ف  وجته   ومن لم يؤدب حفسه ولم يتى دب بىه غيىرس    ىذلك مىن لىم يهىذب حالىه لىم 

 يتهذب به غيرس . 
بىه مىاال أو حىائة   ومن يفع  ذلك ابتغاء مرفاة هللا فسوا حؤتيه أارا عظيما   غير سائ   

لحفسه به حاال فعن  جريىب يبلى  رتبىة اإلمامىة فى  طريىق هللا   وهىذا هىو ا اىر الموعىود فى  
 هذس اآية . 

 وعحد جوله تعال    ومن يهاار ف  سبي  هللا ياد ف  ا رض مراغما  ثيرا وسعه   
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يىع مراداتىه المهاار ف  الحقيقة من هار حفسه وهواس . وال يصح ذلىك إال باحسىالهه عىن ام
. ومن جصدس ثم أدر ه ا اى  جبى  وصىوله   فىال يحىةن إال بسىاحا  وصىله . وال ي ىون محىط 

 روحه إال أوطان جر ه . 
وعحىىد جولىىه تعىىال  " ةيىىن للحىىاى حىىب الرىىهوا  مىىن الحسىىاء والبحىىين والقحىىاطير المقحطىىرة مىىن 

ا وهللا  عحىدس حسىن الذهب والففة والهي  المسومه وا حعىام والحىرى ذلىك متىا  الحيىاة الىدحي
الم ب " يقون سيدى اإلمام القريرى رفى  هللا عحىه و يىذ ر بعىض الرىهوا  على  مىا سىواها 
مما هو ف  معحاها   وف  الاملة ما يحابك عن الرهود فهو من املتها   وأصعب العوائىق 
ف  هذس الطريق الرهوة الهفية وأداء الطاعا  عل  واه االستحالء معدود عحدهم ف  املىة 

 لرهوة الهفية   ومن أدر ته السعادة  ارفة برهود االله واماله . ا
أجون وجد حقلحا عن سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  هذا المعح  من رعرس الفورى الملهىم 

 جوله رف  هللا عحه و 
 روض المحبة جد رهد  امالىه 

 واالله فثب  ف  أحىىوال      
يىه جولىه تعىال  " يىدعون ر هىم هوفىا وطمعىا " ويرهد للسىادة الصىوفية فى  صىحة مىاذهبوا إل

ومعحاس عل  لسان أه  العلم   هوفا من عقابه وطمعا ف  ثوابه وعل  لسان السادة الصىوف  
 و هوفا من عدله وطمعا ف  ففله . 

 و ذلك حقلحا عن ريهحا من الهامه الفورى جوله رف  هللا عحه و 
 يارب جلب  جد غسل  من الورى 

 ما حيي  ببال  اذ ليى غيرك     
 فااع  هداك رريعت  وةريعتى  

 وااع  رهودك ل  مسرة حال      
 أأحبه وأهاا سطوة غيىىىىرس 

 هذا وحقك ال تعيه هصىىىال      
وعحد جوله تعال  " ج  أؤ حبئ م بهير من ذلكم للذين أتقوا عحد ر هىم احىا  تاىرى مىن تحتهىا 

 هللا وهللا بصير بالعباد " .  ا حهار هالدين فيها وأةوال مطهرة ورفوان من
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 يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 
يبين ففيلة أه  التقوى عل  أر اب الدحيا هؤالء لهم متابعة المح  وموافقة . الهوى . أولئىك 

 لهم الدراا  العل    وهللا بصير بالعبادس أحةن    جوم محةلة وأوصله إل  ما أهله له . 
" الذين يقولون ر حا آمحا فاغفر لحا ذحو حا وجحا عذاب الحار " أى يقطعون لحا وف  جوله تعال  

بالكلية ويتفرعون بين أيديحا بذ ر المحن والرؤية   أولئك يحالون محا القرب والهصوصىية   
 والدراا  العلية . 

الصىبر  وف  جوله تعال  " والصابرين والصادجين والقاحتين والمحفقين والمستغفرين با سحار "
 حبى للحفى عل  ثالى مراتب و 

صبر عل  ما أمر به العبد   وصبر عما حه  عحه   وصبر هو الوجىوا تحى  اريىان ح مىه 
 عل  ما يريد . 

ويقىىان و الصىىابرين علىى  أمىىر هللا   والصىىادجين فيمىىا عاهىىدوا عليىىه هللا   والقىىاحتين بحفوسىىهم 
 باالستقامة ف  محبة هللا . 

 ميع ما فعلوس لرؤية تقصيرهم ف  هللا . " والمستغفرين " من ا
ويقىىىان و الصىىىابرين بقلىىىو هم   والصىىىادجين بىىى رواحهم   والقىىىاحتين بحفوسىىىهم   والمسىىىتغفرين 

 ب لسحتهم . 
" والصىىادجين " الىىذين صىىدجوا فىى  الطلىىب فقصىىدوا   ثىىم صىىدجوا حتىى  وردوا ثىىم صىىدجوا حتىى  

 رهدوا   ثم صدجوا حت  وادوا   ثم صدجوا حت  فقدوا . 
" والمحفقين " الذين اادوا بحفسهم من حيى ا عمان   ثم اىادوا بميسىورهم مىن ا مىوان   ثىم 

 اادوا بقلو هم بصدق االحوان . 
" والمستغفرين " عن اميع ذلك إذا راعوا إل  الصحو عحد ا سحار   يعح  ظهور ا سفار   

 وهو فار القلب ال فار يظهر ف  ا جطار . 
وتعة من تراء وتذن من تراء " يقون سيدى اإلمىام القرىيرى رفى  هللا وف  جوله تعال  و " 

 عحه و " وتعة من تراء " بعة ذاتك " وتذن من تراء " بهذالحك . 
تعة من تراء ب ن تهديه ليرهدك ويوحدك   وتذن من تراء ب ن ياحدك ويفقدك   وتعة من 

 تراء بيمن اجبالك   وتذن من تراء بوحرة اعرافك   
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تراء ب ن تؤحسىه بىك   وتىذن مىن ترىاء بى ن توحرىه عحىك   وتعىة مىن ترىاء بى ن  وتعة من
 ترغله بك   وتذن من تراء ب ن ترغله عحك . 

ويقىىون سىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  رفىى  هللا عحىىه فيمىىا حقلحىىاس عحىىه مىىن الهامىىه الفىىورى وهىىو 
 يتحدى عن فف  هللا عليه و 

 آحى هللا مهاتىى  بعلىىىوم 
 وعاهىىا مةاتح  بها فكح      

 طاا ب  الحور فالمعارا بحرى 
 تلفظ الدر وه  ال تتحىىىاه      

 وارتقاء ا رواح ف  مورد االحى        
 يصف  ا رواح من دحياهىىا                               
 واحعدام ا هواء والحى محهىىىا 

 هو معح  السمو ف  مسراهىا     
 ياسرورى بقوله ياعبىىىىىادى 

 أحا ف  سمعها أحان رفاهىىا     
وعحد جوله تعال  " ج  إن  حتم تحبون هللا ف تبعوح  يحبب م هللا ويغفر لكم ذحوب م وهللا غفور 

 رحيم " يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 
" تحبون هللا " مروب بالعلة  و  " ويحبب م هللا " بال علة   ب  هو حقيقىة الوصىلة . ومحبىة 

 حاله حظيفة ياىدها مىن حفسىه   وتحملىه تلىك الحالىة على  موافقىة أمىرس على  الرفىا العبد هلل
 دون الكراهية   وتقتف  محه تلك الحالة ايثارس سبحاحه عل     ري ء وعل     أحد . 

ورر  المحبة أال ي ون فيها حظ بحان . ومحبة الحق للعبد إرادته إحسىاحه إليىه ولطفىه بىه   
ويقان رر  المحبة امتحاء  ليتك عحك الستهالكك ف  محبوبك  وه  إرادة فف  مهصوص .

   جان جائلهم و 
 وما الحب حت  تحةا العين بالب   

 وتهرى حت  ال تايب المحاديا     
 وأفاا اإلمام رف  هللا عحه يقون و 

 جان الهلي  " فمن تبعح  فإحه مح  "  ذا فرق بين الحبيب والهلي   وه
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  يحبب م هللا " فان  ان متابع الهلي  محه أففاال   فان متابع الحبيب وجان الحبيب " فاتبعوح
 محبوب الحق سبحاحه . 

جان أوال " يحبب م هللا " ثم جان " ويغفر لكم ذحىوب م " والىواو تقفى  الترتيىب لىيعلم أن المحبىة 
 سابقة على  الغفىران   أوال يحىبهم ويحبوحىه وبعىدس يغفىر لهىم ويسىتغفروحه   فالمحبىة تواىب

 الغفران  ن العفو يواب المحبة . 
 والمحبة ترير إل  صفاء اإلحوان ومحه حبب االسحان وهو صفاؤها . 

والمحبىىة تواىىب اإلعتكىىاا لحفىىرة المحبىىوب فىى  السىىر   ويقىىان أحىىب البعيىىر إذا أسىىتحاخ فىىال 
 يبرح بالفرب . 

  الىروح   ومىن ثم يقون اإلمام ف  روعة و والحب حرفان حاء وباء   واإلرارة مىن الحىاء إلى
الباء إل  البدن   فالمحىب ال يىدهر عىن محبوبىه ال جلبىه وال بدحىه أجىون وجىد مىدح هللا تعىال  
سادتحا أه  الصفه من فقراء المهاارين ف  إجبالهم عل  ر هم بارادة جوية ف  اميع االوجىا  

الىذين فقىان تعىال  " وأصىبر حفسىك مىع  صىل  هللا عليىه وسىلم وأوص  بهم موالحا رسىون هللا 
يدعون ر هم بالغداة والعر  يريدون واهه وال تعد عيحىاك عىحهم تريىد ةيحىة الحيىاة الىدحيا وال 

 تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا وأتبع هواس و ان أمرس فرطا " . 
ويعقب سيدى اإلمام القريرى عل  هىذس الوصىية الر احيىة القدسىية فيقىون رفى  هللا عحىه و " 

ين واهىه أى فى  معحى  الحىان   وذلىك يرىير إلى  دوام دعىائهم يريدون واهه " معحاهىا مريىد
 ر هم بالغداة الصباح " والعر  " المساء " و ون اإلرادة عل  الدوام . 

ويقان " يريدون واهه " فكرف جحاعهم وأظهر صفتهم ورهرهم بعد ماكان جد سترهم وأحردوا 
 و 

 و رفحا لك القحا  وجلحىىىىا
 ورا حعم وهتكحا لك المستىىى    

صىىل  هللا ويقىىان و لمىىا تقاصىىر لسىىاحهم عىىن سىىؤان هىىذس الاملىىة مراعىىاة مىىحهم لهيبىىة الرسىىون 
وحرمة باب الحق سبحاحه أمرس بقوله " وأصبر حفسك " . " وال تعد عيحىاك عىحهم  عليه وسلم 

" لما حظروا بقلو هم إل  هللا أمىر رسىوله عليىه السىالم بى ال يرفىع بصىرس عىحهم وهىذا اىةاء فى  
 . العاا  
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واإلرارة فيه   حه جان و اعلحا حظرك اليوم إليهم ةريعىة لهىم إليحىا   وهلفىا عمىا يفىوتهم اليىوم 
من حظرهم إليحا   فال تقطع اليوم عحهم حظرك فاحا ال حمحع غدا حظرهم عحا . لع  يرير رفى  

 هللا عحه إل  جوله تعال  " واوس يومئذ حافرة إل  ر ها حاظرس " 
صىل  هللا جلبه عن ذ رحا وأتبع هواس و ان أمرس فرطىا " هىم الىذين سى لوس  " وال تطع من أغفلحا

صل  أن يهل  لهم مالسه من الفقراء   وأن يطردهم يوم حفورهم من مالسه  عليه وسلم 
 وعل  آله .  هللا عليه وسلم 

 ومعح  جوله " أغفلحا جلبه عن ذ رحا " أى رغلحاهم بما ال يعحيهم . 
 عن ذ رحا " أى رغلحاهم حت  ارتغلوا بالحعمة عن رهود المحعم . ويقان " أغفلحا جلبه 

ويقان و هم الذين طرحوا جلو هم ف  التفرجة   فهم ف  الهواطر الردية مثبتون   وعىن رىهود 
 موالهم محاو ون . 

أجىىون و ولمىىا  احىى  الىىدحيا رىىاغلة بىى كثر الحىىاى عىىن اآهىىرة فقىىد حىىذرحا هللا مىىن اإلفتتىىان بهىىا 
ا   وروجحا  ثيرا إل  حعيم اآهرة الذى ال يفح  وال يبيد   فقان تعال  مثال " ج  والوجوا عحده

متا  الدحيا جلي  واآهرة هير لمن أتق  وال تظلمون فتيال " ويعقب سيدى اإلمام القريرى ف  
 لطائف إراراته عل  تلك اآية الكريمة فيقون رف  هللا عحه و 

دحيا جليى  " فلىم يعىدها رىيئا لىك ثىم   لىو تصىدج  محهىا م حك من الدحيا ثم جىان " جى  متىا  الى
برق تمرة لتهلص  من الحىار وحظيى  بالاحىة   وهىذا غايىة الكىرم   أجىون و ولعلىه رفى  هللا 

 عحه يرير بذلك ال  الحديى الرريف " اتقوا الحار ولو برق تمرة " . 
ى أجىىوى أمىىارا  ويفىىيف سىىيدى اإلمىىام جىىائال و واسىىتقالن الكثيىىر مىىن حفسىىك ى  اىى  حبيبىىك 

 صحبتك . 
ذا  احى  جيمىة الىدحيا  ويقان و لما ةهدهم ف  الدحيا   جللها ف  أعيىحهم ليهىون علىيهم تر هىا وا 

 جليلة ف هى من الهسيى من رف    بالهسيى بدال عن الحفيى . 
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وجد اهتلع المؤمن من الكون بالتدريج فقان أوال " ج  متا  الدحيا جلي  واآهرة هير لمن أتق  
 ثم سلبهم عن الكوحين بقوله " وهللا هير وأبق  " . " 

ويتعرض سيدى اإلمام القريرى لقصة السيدة مىريم العىذراء عليهىا السىالم عحىد جولىه تعىال  " 
فتقبلها ر ها بقبىون حسىن وأحبتهىا حباتىا حسىحا و فلهىا ة ريىا " فيقىون رفى  هللا عحىه و بلغهىا 

حت  أفردها لطاعتىه   وتوالهىا بمىا تىول  بىه  فوق ما تمح  أمها   ويقان تقبلها بقبون حسن
 أولياءس . 

ويقىىان و القبىىون الحسىىن حسىىن تر يتىىه لهىىا   ويقىىان و القبىىون الحسىىن أن ر اهىىا علىى  حعىى  
 العصمة حت   اح  تقون " إح  أعوذ بالرحمن محك إن  ح  تقيا " . 

  اميع االوجىا  " وأحبتها حباتا حسحا " حت  استقام  عل  الطاعه   وآثر  رفاس سبحاحه ف
  وحت   اح  الثمرة محها مث  عيس  عليه السالم   وهذا هو الحبا  الحسن   و فلهىا ة ريىا 
  ومن القبون الحسن والحبا  الحسن أن اع   افلها والقيم ب مرها وحافظها حبيا من االحبياء 

البىا فكىن لىه مث  ة ريا عليه السىالم   وجىد أوحى  هللا إلى  داود عليىه السىالم إن جابلى  لى  ط
 هادما . 

وعحد جوله تعال  "  لما ده  عليها ة اريا المحراب واد عحدها رةجا جىان يىامريم أحى  لىك هىذا 
جالى  هىو مىىن عحىد هللا إن هللا يىرةق مىىن يرىاء بغيىىر حسىاب " يقىون سىىيدى اإلمىام القرىىيرى 

 رف  هللا عحه و 
ومىن  ىان مسى حه وموفىعه  من أمارا  القبون الحسن أحها لىم تكىن تواىد إال فى  المحىراب  

 الذى يتعبد فيه وهحاك يواد المحراب فذلك عبد عةية . 
ويقان من القبون الحسن أحه لم يطرح أمرها  له ورغلها عل  ة ريا عليىه السىالم   فكىان إذا 
ده  عليهىا ة ريىا ليتعهىدها بطعىام واىد عحىدها رةجىا لىيعلم العىاملون أن هللا سىبحاحه ال يلقى  

غيرس   ومن هدم ولى  مىن أوليىاءس  ىان هىو فى  رةق الىول    ال أن تكىون رغ  أولياء عل  
 عليه مرقة  ا  ا ولياء   وف  هذا إرارة لمن يهدم الفقراء أن يعلم أحه ف  رفق الفقراء . 
ثم  ان ة ريا عليه السالم يقون و أح  لىك هىذا ؟ و ىان يهىاا أن غيىرس يغلبىه ويحتهىة فرصىة 

ا   فكان يس ن ويقون " أح  لىك هىذا " و احى  مىريم تقىون " هىو تعهدها ويسبقه ب فاية رغله
من عحىد هللا " ال مىن عحىد مهلىوق   في ىون لة ريىا راحتىان احىداهما رىهود مقامهىا و رامتهىا 

 عحد هللا تعال    والثاحية أحه لم يغلبه أحد عل  
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 تعهدها ولم يسبق به . 
 لما يفيد التكرار   وفى  هىذا إرىارة وهىو  وجوله تعال  "  لما ده  عليها ة ريا المحراب " لفظ

ن واد عحدها رةجا ب     يوم و   وج  يتفقد حالهىا  أن ة ريا عليه السالم لن يذر تعهدها وا 
 ن  رامة ا ولياء ليس  مما ياىب أن يىدوم جطعىا   فياىوة أن يظهىر هللا ذلىك علىيهم دائمىا 

 وياوة أال يظهر   فإحه ال وااب عل  هللا سبحاحه .
له تعال  و " إن هللا يرةق من يرىاء بغيىر حسىاب " ايفىاح عىن عىين التوحيىد وأن رةجىه وجو 

حساحه إليهم بمقتف  مريئته   دون أن ي ون معلال بطاعتهم ووسيلة عباداتهم .   للعباد وا 
ذ جال  المالئ ة يا مريم إن هللا اصطفاك وطهىرك واصىطفاك على  حسىاء  وعحد جوله تعال  " وا 

 سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و  العالمين " ويقون
وفائىىدة تكىىرار ذ ىىر اإلصىىطفاء و ا ون و اصىىطفاك بالكرامىىة والمحةلىىة وعلىىو الحالىىة   والثىىاح  و 
اصطفاك ب ن حمل  بعيس  عليه السالم من غير أب   ولم تربهك امىرأة ولىن ترىبهك ى إلى  

 يوم القيامة ولذلك جان " عل  حساء العالمين " 
ال  " يىىامريم اجحتىى  لر ىىك واسىىادى وار عىى  مىىع الىىراكعين " يقىىون سىىيدى اإلمىىام وفىى  جولىىه تعىى

 القريرى رف  هللا عحه و 
الةم  بسا  العبادة   وداومى  على  الطاعىة   وال تقصىرى فى  اسىتدامة الهدمىة فكمىا أفىردك 

 الحق بمقام    وح  ف  عبادتك أوحد ةماحك . 
أتمم  علىي م حعمتى  ورفىي  لكىم اإلسىالم ديحىا " وعحد جوله تعال  " اليوم أكمل  لكم ديح م و 

يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه بمذاجه العال  الهاص   اكماله الدين ى جىد أفىافه 
 إل  حفسه ى صوحه العقيدة عن الحقصان . 

ويقىىان و اكمىىان الىىدين تحقيىىق القبىىون فىى   مىىان    مىىا أن ابتىىداء الىىدين توفيىىق الحصىىون فىى  
 توفيقه لم ي ن للدين حصون   ولوال تحقيقه لم ي ن للدين جبون . الحان فلوال 

حمىىا أراد " بىىذ ر " اليىىوم " وجىى  حىىةون اآيىىة   وتقييىىد الهطىىاب بقولىىه " اليىىوم " ال يعىىود إلىى   وا 
 عيب اكمان الدين . ولكن إل  تعريفحا ذلك الوج  . 

 ق محه حصوله . والدين موهوب ومطلوب   فالمطلوب ما أم ن تحصيله والموهوب ما سب
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حمىا ذ ىر بلفظىين على  اهىة الت كيىد   ثىم أفىافه إلى   ويقان و ال فرق بين الدين والحعمة   وا 
حفسه فقان " حعمت  " وال  العبد فقان " ديح م " فواه افافته إل  العبد من حيى االكتساب   

ء   وواىىه افىىافته إلىى  حفسىىه مىىن حيىىى الهلىىق   فالىىدين مىىن هللا عطىىاء   ومىىن العبىىد عحىىا
 وحقيقة االسالم االهالص واالحقياد والهفو  لاريان الح م بال حةا  ف  السحر . 

وعحد جوله تعال  " إحما التوبة على  هللا للىذين يعملىون السىوء باهالىة ثىم يتو ىون مىن جريىب 
 ف ولئك يتوب هللا عليهم و ان هللا عليما ح يما " يقون سيدى اإلمام رف  هللا عحه و 

اإلصرار   فان التوبة مع غير إجال  سمة الكىذابين   وجولىه " السىوء باهالىة ال أستغفار مع 
 يعح  عم  الاهان . 

وذحىىب  ىى  أحىىد يليىىق بحالىىه فىىالهواص ذحىىو هم حسىىباحهم أحهىىم بطاعىىاتهم يسىىتوابون محىىال 
 و رامه   وهذا وهن ف  الم احة   إذ ال وسيله إليه سبحاحه إال به . 

عل  لسان أهى  العلىم " جبى  المىو  " وعلى  لسىان المعاملىة " وجوله " ثم يتو ون من جريب " 
 جب  أن تتعود الحفى ذلك فيصير لها عادة " جان جائلهم و 

 جل  للحفى إن أرد  راوعا 
 فاراع  جب  أن يسد الطريق    

وجوله المتقدم ب ن ذحب    أحد يليق بحاله يتفق مع ما جاله غيىرس مىن السىادة الصىوفية فقىد 
ا المقام و رتان بين تائب يتوب من الةال    وتائب يتىوب عىن الغفىال    وتائىب جالوا ف  هذ

يتوب من رؤية الحسحا    والتوبة من الةال  عحدهم ه  للعوام   والتوبىة مىن الغفىال  هى  
 للهواص   والتوبة من رؤية الحسحا  ه  لهواص الهواص . 

ا الىذحوب ويقولىون فى  تهىويفهم و والسادة الصوفية يهوفون المريدين من الارأة عل  اجترا
ال تستهيحوا بالذحوب فإن ذحبا واحدا أهرل أباكم آدم وأم م حىواء عليهمىا السىالم مىن الاحىة . 
وهم مع هذا التهويف يحفون المريدين عل  سرعة اإلستغفار والتوبة إن وجىع مىحهم ذحىب   

ا تبىىتم محىىه  حىىه تعىىال  ولكىىحهم يقولىىون لمريىىديهم و  وحىىوا صىىادجين فىى  تىىو تكم وال تعىىودوا لمىى
يقىىون " يىىا أيهىىا الىىذين آمحىىوا تو ىىوا إلىى  هللا توبىىة حصىىوحا " والتوبىىة الحصىىوح هىى  الصىىادجة 

 الصافية   فإحه ااء ف  اللغه 
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 ان العس  الحاصح هو الصاف  الذى ال غبار فيه . 
ا .  ذلك يرى السادة الصوفية أن معرفة هللا سبحاحه تستلةم الهوا من معصيته والكىف عحهى

وجد جان  استاذ محهم لتلميذس يوما و أوتعرا ر ك ؟ ف اابه التلميذ و  يف أعبد من ال أعىرا 
؟ فقان له أستاذس و أو تعرفىه ثىم تعصىيه ؟ ف ررىدس إلى  أن المعرفىة ال تتفىق مىع المعصىية   

  ن المعرفة عحدهم مذاق ومراهدس وليس  عقيدس ومهالفة . 
ن جويىى  همىتهم فيهىىا ال يبلغىىون فيهىىا مىىا يسىىتحقه وهىم  ىىذلك يىىرون أن عبىىادتهم هلل تعىى ال  وا 

سبحاحه ولكحها رمة والء وعبوديه   وله ا  االلىه الففى  والمحىه على  الىدوام   ويقىون فى  
ذلك سيدى وريه  الريخ عل  عق  فيما حقلحاس عحه مىن الهامىه الفىورى المرتاى  رفى  هللا 

 عحه و 
 القلب من جوة االيمان مرهىىدس 

 ار  التال   طاب   موردس وف  بح    
 ألوذ باهلل ال أبغ  بىىه بىىدال 

 ومن يلوذ  ببىىاب  هللا يسعىدس     
 أرض به وهو يرفيح  ويغمرح  

 بعفىىوس و هذا العىلم أعبىىدس     
 أهل  فؤادى له من    رائبىىىه 

 إن عر  أو م  أعفائ   توحدس     
 عبد ذلي  جد الجيىى  من  ىىرم 

 الحفى محه حيى أعهىدس  ما أها     
 إذا سهر  فما أسهر  عن مىىل  

 لكحىىه الحب يدعوح  وأرهىىدس     
 إذا مىىىدد  يدى هلل أسالىىىه 

 مىىىد  إل  بمعح  ففله يىىدس     
و ح  أمةح معه رف  هللا عحه وأجون " بمعح  ففله " احتراى ياب أن يفرب به المث  ف  

 علوم البالغة . 
 جوله طيب هللا ثراس و   ما حقلحا عحه
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 وفىىؤادى لىىىما تعلق باهلل 
 تىىرج   إل    أعة   بيىىىان     

 الةم هللا باليقىىىين تىىرج  
 وتلقىى    موارد    االحسىىان     

 لىىىو تراس والحب فيه  ميىن
 فيه   عيحىىان  بالهدى  تاريىان     

 و ذلك جوله رف  هللا عحه و 
 امالىىه وورد  عن أدب بحار 

 فصدر   عل   علم   وعن  عرفان     
 ورر   لم أررق وجم  ولم أحىم 

 والحوم  من  بعد  الوصان  افاحى      
 وجوله رف  هللا عحه و 

 سهام الهوى لم تثح  عن رحاب ىىم 
 ولو أحح  محها   عل   مر ب  صعب     

 و يف أهاب الصعب أو أرهب السرى 
 هد   القربومن حام ال يرج  ال  مر    

 ولمىىا تداحيحىىا والح  ديىىىارس 
 وجىىد اة تحا ححوها  أيما اىىذب     

 هتف  بحبىىى  دم لر ك وحىىىدس 
 وأهرل اميع الكائحا  من القلىىىب     

أال رف  هللا عحه هو و هؤالء الصفوة الكرام البىررة الىذين عرفىوا أن علىة الواىود هى  عبىادة 
ه عمىىا سىواس   فىى كرموا أحفسىىهم بمىا بىىذلوس مىىن اهىد فىى  الطاعىىا  الواحىد المعبىىود فارىتغلوا بىى

ومقاومة هوى الحفىوى فى  المهالفىا    ليقيىحهم أحىه سىبحاحه ال تححفعىه طاعىة المطيعىين وال 
حمىىا ثمىىرة الطاعىىا   هلهىىا ورىىقوة المعاصىى  علىى  مقترفيهىىا    تفىىرس معصىىية العاصىىين   وا 

رر وأحذر   وراع وحذر   وفتح باب التوبة والثواب محه تعال  فف    والعقاب عدن   فقد ب
لمن أحاب واستغفر   فمن أبصر فلحفسه ومن عم  فعليها   وصدق سبحاحه وتعال  إذ يقون 
" وهذا صرا  ر ك مستقيما جد فصلحا اآيا  لقوم يىذ رون . لهىم دار السىالم عحىد ر هىم وهىو 

 وليهم بما  احوا يعلمون " . 
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 الر ح المحقق
ه وتعال  للمؤمحين طريق الر ح المحقق فقىان تعىال  فى  سىورة آن عمىران " وصف هللا سبحاح

ج  إن  حتم تحبون هللا فاتبعوح  يحبب م هللا ويغفر لكم ذحوب م وهللا غفور رحىيم   فمىن اتبىع 
فىى  أجوالىىه وأفعالىىه وأحوالىىه فقىىد فىىمن لحفسىىه بهىىذا  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم موالحىىا رسىىون هللا 

ويغفر له ذحوبه . وما أعظم ذلك الر ح الذى اىاء فى  وعىد هللا الكىريم   االتبا  أن يحبه هللا 
 وما أصدق وعدس سبحاحه إذ ال يهلف هللا وعدس ولكن أكثر الحاى ال يعلمون . 

ويقون إمام الصوفية اإلمام الاحيد رف  هللا عحه و الطرق  لها مسدودس عل  الهلىق اال مىن 
واتبع سحته ولةم طريقته   فإن طريق الهيىرا   لهىا  صل  هللا عليه وسلم اجتف  أثر الرسون 

 مفتوحة عليه . 
صىل  هللا و ما فىمح  تلىك اآيىة الكريمىة ر ىح المىؤمن بصىدق المتابعىة فقىد اعلى  متابعتىه 

الىىدلي  العملىى  الىىذى يقيمىىه المىىؤمن علىى  محبىىة هللا عىىة واىى  فمىىن أدعىى  مىىن  عليىىه وسىىلم 
 بتلك المتابعة عل  صحة دعواس . المؤمحين محبة هللا واب أن يقيم الدلي  

وجىد سىعد  مىن ححىىو سىبعة عرىر عامىا بالسىىة مبار ىة فى  دمرىق مىىع المغفىور لىه ففىىيلة 
الرىىيخ ابىىراهيم الغالييحىى  مفتىى  جطحىىة السىىابق رحمىىه هللا وأوسىىع لىىه فىى  رفىىواحه و ىىان مىىن 

واتعظى  بىه ا ولياء المتقين   وتذاكرحا ف  تلك الالسة ف  محبة هللا فكان فيما جان ووعيتىه 
و  لحا يدع  محبة هللا ولكن ج  من يااهد حفسه ف  اتهاذ وسائلها   ثىم إسترىهد رفى  هللا 

 عحه بقون القائ  و 
  يف الوصون إل  سعاد ودوحها 

 جحن الابان ودوحهن حتىوا     
 الرا  حافية ومال  مر ىىىب 

 والكف صفر والطريق مهوا     
  مسىىمع  البيتىىين وحفظتهىىا مىىن يومئىىذ وتىىذ ر  فىى  وجىىد أسىىتعدته رفىى  هللا عحىىه ف عىىاد علىى

محاسبتهما جون سيدى وريه  الريخ عل  عق  حور هللا مرجدس حين جان فى  الهامىه الفىورى 
 المرتا  الذى حقلحاس عحه و 
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 محبىىة هالف  مر اة جلبىى  
 عل  أحوارها ألق  وصول      

 وان الحىىب أرواق وصبىىر
  يعة عل  المحافق والكسون    

والوصون الذى يرير إليه سيدى الريخ معحاس أحه صار مىن هىواص عبىاد هللا المقىر ين جىرب 
ففىىله وتكريمىىه أمىىا القىىرب مىىن ذا  هللا فىىال ي ىىون  حىىه تعىىال  مقىىدى عىىن الحىىدود وا جطىىار 
والحهاية والمقدار ما أتص  بىه مهلىوق وال احفصى  عحىه حىادى مسىبوق وتعىال  هللا عىن ذلىك 

 ن سيدى ا مام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف ا رارا  و علوا  بيرا . ويقو
محبة العبد هلل حالة لطيفة يادها من حفسه وتحمله تلك الحالة عل  موافقة أمرس عل  الرفا 
دون الكراهيىىة   وتقتفىى  محىىه تلىىك الحالىىة ايثىىارس سىىبحاحه علىى   ىى  رىىي ء وعلىى   ىى  أحىىد . 

فىىه بىىه   وهىى  إرادة ففىى  مهصىىوص . ويسىىتطرد ومحبىىة هللا للعبىىد إرادتىىه إحسىىاحه إليىىه ولط
 ا مام القريرى فيقون و 

ويبين لحا الفرق بين الحبيب والهلي    جان الهليى  عليىه الصىالة والسىالم " فمىن تبعحى  فإحىه 
مح  " وجان الحبيىب عليىه الصىالة والسىالم " فىاتبعوح  يحبىب م هللا " فىان  ىان متبىع الهليى  " 

 لحبيب محبوب الحق سبحاحه   و ف  بذلك جر ة وحاال . محه " اففاال فإن متابع ا
مامهم سيد اإلولين واآهىرين  ويقان و جطع اطما  الكافة أن يسلم  حد حفسه إال ومقتداهم وا 

 . صل  هللا عليه وسلم سيدحا محمد 
 ويقان و جان أوال " يحبب م هللا ثم جان " ويغفر لكىم ذحىوب م " والىواو تقتفى  الترتيىب لىيعلم ان
المحبىىة سىىابقة علىى  الغفىىران ى أوال و " يحىىبهم ويحبوحىىه ى وبعىىدس يغفىىر لهىىم ويسىىتغفروحه . 
والمحبىىة ترىىير إلىى  صىىفاء ا حىىوان   ومحىىه حبىىب ا سىىحان وهىىو صىىفاؤها   والمحبىىة تواىىب 

 ا عتكاا لحفرة المحبوب ف  السر   وما أرو  ما يقون اإلمام القريرى بعد ذلك و 
واإلرارة من الحاء إل  الىروح ومىن البىاء إلى  البىدن فالمحىب ال  والحب حرفان و حاء وباء  

 يدهر عن محبوبه ال جلبه وال بدحه . 
أجون و وال تعاب أن يتقرب المحبون إلى  مرفىاة ر هىم بالاهىاد الاىاد جلبىا وجالبىا فقىد أدهى  

 هللا تعال  الروح الحوراحية ف  البدن الظلماح    وراء سبحاحه بهذا 
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ع البدن من وادان الىروح وأن تحتفىع الىروح مىن أفعىان الاىوارح مىادام اإلحسىان المةل أن يحتف
عل  جيىد الحيىاة   فىإذا مىا  المىؤمن عحىد احتهىاء آالىه اراىع هللا الىروح بقدرتىه إلى  عالمهىا 
الحىىوراح  وهىىو عىىالم الملكىىو  ا سىىح  الىىذى هلىىق محىىه تعىىال  المالئ ىىة ا طهىىار وراىىع البىىدن 

ى محه هلقه هللا عحد حر ة أب  البرر آدم عليه السىالم وسىبحان ر ى  الحيواح  إل  التراب الذ
من جادرح يم   ومن عليم هبير . ويوم القيامة توف     حفى ما  سب  وال تظلم حفى ريئا 
  " فمن يعمى  مثقىان ذرة هيىرا يىرس ومىن يعمى  مثقىان ذرة رىرا يىرس " وعحىد جولىه تعىال  " فمىن 

أستمسك بىالعروة الىوثق  ال احفصىام لهىا وهللا سىميع علىيم " ي فر بالطاغو  ويؤمن باهلل فقد 
ويقىىىون سىىىيدى اإلمىىىام القرىىىيرى رفىىى  هللا عحىىىه و طىىىاغو   ىىى  واحىىىد مىىىا يرىىىغله عىىىن ر ىىىه   

 واإليمان حياة القلب باهلل. 
واالستمساك بالعروة الوثق  الوجوا عحد ا مر والحه    وهىو سىلوك طريىق المصىطف  صىل  

من تحقق بها سرا وتعلق بها دهرا فاة ف  الدارين وسعد ف  الكىوحين هللا عليه وسلم وآله   ف
 . 

وعحد جوله تعال  " وأطيعوا هللا والرسون لعلكم ترحمىون " يقىون سىيدى اإلمىام القرىيرى رفى  
هللا عحه و جرن سبحاحه طاعة الرسون صلوا  هللا عليه بطاعىة حفسىه ترىريفا لقىدرس وتهفيفىا 

 ة رهص من احفسهم . فان الاحى إل  الاحى أس ن . عل  ا مة حيى ردهم إل  صحب
وعحد جوله تعال  " وسارعوا إل  مففرة من ر  م " يقون سيدى اإلمام القريرى رفى  هللا عحىه 

 . 
والحاى ف  المسارعة عل  أجسام و فالعابىدون يسىارعون بقىدمهم فى  الطاعىا     والعىارفون 

ون بحىدمهم بتاىر  الحسىرا  فمىن سىار  يسارعون بهممهم ف  القر ىا     والعاصىون يسىارع
 بقدمه واد مثو ته  ومن سار  بهممه واد جر ته     ومن سار  بحدمه واد رحمته . 

وعحد جوله تعال  و " مح م من يريد الدحيا ومح م من يريد اآهىرة " يقىون سىيدى اإلمىام رفى  
 هللا عحه و 

سة حقيرة  الدحيا ومىن  احى  همتىه جيمة    أحد إرادته   فمن  اح  همته الدحيا فقيمته هسي
اآهرة فرريف هطرس . ومن  اح  همتىه ر احيىة فهىو سىيد وجتىه وجىد جىان سىيدحا عبىد هللا بىن 

 مسعود الصحاب  الالي  رف  هللا عحه ما  ح  أحسب 
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 يريد الدحيا حت  حةل  هذس اآية .  صل  هللا عليه وسلم أن أحدا  من أصحاب رسون هللا 
صوفية عل  جوله هىذا فيقولىون و ان أبىن مسىعود  ىان فى  هىذا المقىام فاحيىا ويعلق السادة ال

 عن الدحيا فلم تهطر عل  باله . 
ويقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  رف  هللا عحه ف  تعلق إرادته بر ىه سىبحاحه وتعىال  

 فيما حقلحاس عن الهامه المرتا  و 
 اح  أحب الها ال رريك لىىه 

   وتبتيل  والحب روح  وريحاح    
 أحبه وفؤادى ال يفارجىىىىه 

 وذ رس  حين مر العيه  يحلول      
 ليل  حهارى أحاديه ويسمعحىى  

ذ يحادى  فك  السمع يةهولى        وا 
  ما حقلحا عحه رف  هللا عحه و 

 ليى عحد أى مىىان إحمىىىا 
    مىىال  فيه علم وعمىىى      

 إن عيدى يوم ألقىىاس فمىىىا 
 عيىىد غير واه هللا اىى  ل      

 و ذلك جوله رف  هللا عحه و 
 جبلت  ف  الصالة ساعة وج 

  م  مص  بعد الصالة  تالها     
 إحما جبلت  اميع حيىىىات  

 ه  ذا  اإلله لن  أحساهىىا     
 فمسائ  مع اليقين حهىىىىار

 وحهارى  سعادة  برفاهىىا     
 ياسرورى بقوله ياعبىىىىدى 

 سمعها أحان رفاهىىا  أحا ف     
 و ذلك جوله رف  هللا عحه و  
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 وعر  ةماح  لس  أحف  بالورى 
 و يف وجلب  هام ف  مرهد القدى     

 وتوا  بالقرآن حفس  عقيىىىدة 
 أصون به حفس  عن الةي  والدى     

ن ررب الحاى الطال وتصببىوا   وا 
 فسحة هير الهلق ف  رر ها   س      

ن رفع المثرون عا  با رؤسهىىىم وا 
 رفع  بذ ر هللا فوق الورى رأس      

ومىىا أرو  مىىا يقىىون سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى رفىى  هللا عحىىه عحىىد جولىىه تعىىال  " فىى عف عىىحهم 
 وأستغفر لهم وراورهم ف  االمر" . 

تاحسىىوا فىى  أحىىوالهم   فمىىن مقصىىر فىى  حقىىه أمىىر بىىالعفو عحىىه   ومىىن مرتكىىب لذحوبىىه أمىىر 
 غير مقصر أمر بمراورته .  با ستغفار له . ومن مطيع

أجون وجد صدق سيدى رسون هللا عليه أفف  الصالة وأتم التسليم حين جان " إحمىا أحىا رحمىة 
 مهداة " . 

وعحد جوله تعال  " يا أيها الذين آمحوا من يرتد مح م عن ديحىه فسىوا يى ت  هللا بقىوم يحىبهم 
 هللا عحه و  ويحبوحه " يقون سيدى اإلمام القريرى ف  روعة ظاهرة رف 

اع  صفة من ال يرتد عن الدين أن هللا يحبه ويحب هللا   وف  ذلك برارة عظيمىة للمىؤمحين 
. فإحه يحب أن يعلم أن من  ان غير مرتد فىإن هللا يحبىه   وفيىه إرىارة دجيقىة فىان مىن  ىان 
مؤمحىىىا ياىىىب أن ي ىىىون هلل محبىىىا   فىىىإذا لىىىم تكىىىن محبىىىة فالهطر صىىىحةايماحه وفىااليىىىة دليىىى  

 ىاواةمحبةالعبدهلل   واواةمحبةهللا للعبد. عل
 ويستطرد سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 

والمحبة حتياة الهمىة   فمىن  احى  همتىه أعلى  فمحبتىه أصىف  بى  أوفى  بى  أعلى  ويقىان و 
المحبة س ر ال صحو فيه ... ويقان و المحبة غريم يالةمك ال يبرح   وعحد جوله تعال  " جى  

يا جليىى  واآهىىرة هيىىر لمىىن اتقىى  وال تظلمىىون فتىىيال " يقىىون سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى متىىا  الىىدح
 رف  هللا عحه و 

 م حك من الدحيا ثم جان لك " ج  متا  الدحيا جلي  " فلم يعدها ريئا لك 
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ثىىم لىىو تصىىدج  محهىىا برىىق تمىىرة لتهلصىى  مىىن الحىىار وحظيىى  بالاحىىة   وهىىذا غايىىة الكىىرم 
ذا  احى  جيمىة الىدحيا جليلىة واستقالن الكثير من حفسك   ا  حبيبك أجوى أمىارا  صىحبتك   وا 

ف هى من الهسيى من رف  بالهسيى بدال عن الحفىيى   وجىد اهتلىع المىؤمن مىن الكىون 
بالتدريج   فقان أوال " جى  متىا  الىدحيا جليى  واآهىرة هيىر " فىاهتطفهم عىن الىدحيا بىالعقب  ثىم 

 ق  " سلبهم عن الكوحين بقوله " وهللا هير وأب
ويحرك السادة الصوفية هممحا لحبذن    اهد مم ن ف  محبىة هللا تعىال  ومرفىاته فيقولىون 

 و 
إذا  ان البي  الحرام المحسوب إليه ال تص  اليه إال بقطع المفاوة والمتاها  فكيف تطمع أن 

 تص  إل  رب البي  بالهويح  دون تحم  المرقا  ومفارجة الراحا  ؟ 
   عق  طيب هللا ثراس الهامه المرتا  و ويقون سيدى الريخ عل

 تعب الحفى ف  الحياة دواهىىا 
 حال  العة والمح  برقاها     

  ما يقون رف  هللا عحه و 
 أتريد أن ترج  بغير مرقىىىة 

 لوال المرقة ال تحان عالس     
م بىاهلل ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه   ف  تعريف الر احيين الذين تعلق  جلىو ه

 تعال  فبذلوا ف  مرفاته    حفيى و 
الر اح  محصوب إل  الرب   والر احيون هم العلماء بىاهلل   الحلمىاء فى  هللا القىائمون بفحىائهم 
عن غير هللا   يحطقون باهلل   ويسمعون باهلل   ويحظرون باهلل فهم هلل محو عمىا  سىوى هللا 

 . 
 وعاه ف   حف ظله سبحاحه .  ويقان و الر اح  من ارتفع عحه ظ  حفسه  

ويقىىان و الر ىىاح  الىىذى ال تغيىىرس مححىىة وال تفىىرس حعمىىة   فهىىو علىى  حالىىة واحىىدة فىى  اهىىتالا 
 الطوارق . 

ويقان و ان الر اح  هو الذى ال ييال  بري ء من الحوادى بقلبه وسرس   ومىن  ىان ال يقصىر 
 ف  ر ء من الرر  بفعله . 
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 فريحه واصفا حفسه ومتحدثا بحعمة ر ه عليه   فى  ويقون سيدى الريخ عل  عق  حور هللا
 فحائه عن غير هللا تعال  و 

 فحي  بىىىه عن غيىىىرس 
 ف ستمس ىى       بالباجيىىىة                           

 رفي  فلمىىا أهلصىىى  
ن  تك فاحيىىة       بقيىىى   وا 

 إن  ان اسمىى  بالفحىىىىاء 
 ىة سقوفىىىىىه متداعيىى    

 فالىىىىروح بعد فحائىىىىىه 
 ف  الهلىىىىد رمى ساميىة     

وجد أثح  هللا تعال   ثيرا عل  عبادس الصالحين ف  آيا   ثيرة مىن القىرآن المايىد . وسىماهم 
مرة أولياء هللا   وأهرى حةب هللا   وثالثة عباد الرحمن ورابعة عباد هللا   ولححظر ف  البررى 

ه وتعىىال  فىى  دحيىىاهم وآهىىرتهم فىى  مثىى  جولىىه عىىة واىى  و " أال إن التىى  يبرىىرهم بهىىا سىىبحاح
أوليىىاء هللا ال هىىوا علىىيهم وال هىىم يحةحىىون . الىىذين آمحىىوا و ىىاحوا يتقىىون . لهىىم البرىىرى فىى  

 الحياة الدحيا وف  اآهرة ال تبدي  لكلما  هللا ذلك هو الفوة العظيم " 
 هىم الىذين يتولوحىه بالطاعىة ويتىوالهم وجد ااء ف  تفسىير تلىك اآيىا  الكريمىة أن أوليىاء هللا

بالكرامة   والىول  هىو مىن توالى  أفعالىه على  موافقىة الرىر  الرىريف   أمىا مىن  ىان للرىر  
عليه اعتراض فهو مغرور مهاد  . وتر يب الواو والالم والياء يدن عل  معح  القرب   فول  

لم ان مسىتحي  إذ ال مسىافة    ري ء هو الذى ي ون جريب محه   والقرب من هللا بالاهة وا
حما جر هم محه ي ون باستغراق الول  ف  حور معرفة هللا   فىإن رأى  بين هللا تعال  وعبادس   وا 
ن تحىرك  ن حطق حطق بالثحاء عل  هللا   وا  ن سمع سمع آيا  هللا   وا  رأى دالئ  جدرة هللا   وا 

ن ااتهد ا اتهد ف  طاعة هللا   فهحالى ك ي ىون فى  غايىة القىرب مىن تحرك ف  هدمة هللا   وا 
ذا  ىىان  ىىذلك  ىىان هللا وليىىه وحاصىىرس جىىان تعىىال  " هللا ولىى  الىىذين  هللا فحيحئىىذا ي ىىون وليىىا   وا 

 آمحوا " 
 وجان المتكلمون و ول  هللا من  ان آتيا باالعتقاد الصحيح المبح  عل  الدلي  
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ليىه اإلرىارة بقولىه " الىذين  وي ون آتيا با عمان الصالحة عل  وفق ماورد  به الرىريعة   وا 
آمحىوا و ىىاحوا يتقىىون " وهىىو فىى  اإليمىىان مبحى  علىى  االعتقىىاد والعمىى    ومقىىام التقىىوى هىىو أن 
يتق  العبد    ما حه  هللا عحه     حه جي  و من أولئك وما سىبب  ىرامتهم ؟ فقيى  هىم الىذين 

 امعوا بين اإليمان والتقوى . 
ون " أى ال يعتىريهم مىا يواىب ذلىك فىالمراد أحهىم وجوله تعال  " ال هىوا علىيهم وال هىم يحةحى

يسىتمرون على  الحرىا  والسىرور وذلىك فى  االهىرس   وفى  الحىديى " .. ال يهىافون إذا هىاا 
 الحاى وال يحةحون إذا حةن الحاى " . 

وجوله تعال  " لهم البررى ف  الحياة الدحيا وفى  اآهىرة " املىة مسىت حفة فى  اىواب سىؤان   
عد لهم ف  الدارين ؟ والبررى ف  الدحيا فسر  بالرؤيا الصالحة ويراها الرا    حه جي  و ما أ

أو ترى له  ما ااء ف  حىديى صىححه الحىاكم   وجيى  أيفىا فى  الثحىاء الحسىن حىين يوفىع 
للمؤمن القبون ف  ا رض من أثر محبة هللا له   وجد جان بعض المحققين و إذا ارتغ  العبد 

وأمىىتال  حىىورا فيفىىيض مىىن ذلىىك الحىىور الىىذى فىى  جلبىىه علىى  واهىىه بىىاهلل عىىة واىى  اسىىتحار جلبىىه 
فيتظهر عليه آثار الهفو  والهرو  فيحبه الحاى ويثحون عليه فتلك عاا  برىرى   بمحبىة 
هللا له ورفواحه عليه وجىد اىاء فى  تفسىير جولىه تعىال  " إن الىذين آمحىوا وعملىوا الصىالحا  

قلوب مودة من غيىر تعىرض مىحهم  سىبابها سياع  لهم الرحمن ودا " أى سيحدى لهم ف  ال
سوى مالهم من اإليمان والعم  الصالح والتعرض لعحوان الرحماحية  ن الموعود من آثارهىا . 

و إذا أحب هللا عبدا يقىون لابريى  عليىه السىالم و أحى  أحىب صل  هللا عليه وسلم وعن الحب  
هللا أحب فالن ف حبوس فيحبه أه  فالن ف حبه   فيحبه ابري    ثم يحادى ف  أه  السماء ان 

السماء ثىم يوفىع لىه المحبىة فى  ا رض   والسىين فى  جولىه تعىال  " سىياع  "  ن السىورة 
م ية و ان المسلمون ف  م ة ممقوتون بين الكفرة   فوعدهم ذلك ثم احاىةهم وعىدس سىبحاحه 

عىود سىي ون حين احترر اإلسالم وجوي  رو ة المسلمين وجي  أيفىا جىون آهىر وهىو أن المو 
ف  يوم القيامة حين تعرض حسحا  المسلمين عل  رؤى ا رهاد فيحة  هللا ما ف  صدورهم 
من الغ  الذى  ان ف  الدحيا   ولع  افراد هذا بالوعىد مىن بىين مىا سىيؤتون يىوم القيامىة مىن 

 الكرما  السحية لما أن الكفرة سيقع بيحهم يومئذ تباغض وتتفاد وتقطا  وتالحم . 
 ن حرهد ب عيححا محبة المؤمحين لألولياء وحرى  يف يتةاحمون عل  ةيارتهم أجون وحح
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والىىدعاء لهىىم والتبىىرك بهىىم   وهىىم رجىىود فىى  مرىىاهدهم   ال يهطبىىون علىى  المحىىابر وال يىىذ ون 
أحفسهم وال يغرون الحاى بر ء   ب  ذلك فف  هللا عليهم وعلى  الحىاى   واححىا حىرى الىةوار 

اراد محترر   وذلك دلي  جائم عل  المودة الت  ي تبها هللا لهم حتى  ف  موالد ا ولياء   حهم 
بعد موتهم واحتقىالهم إلى  رفىوان هللا تعىال  . و يىف ال ححىبهم وهىم أحبىاب هللا   وجىد أحىبهم 
سبحاحه وأحبوس   وررح صدورهم للتقوى ف طاعوس   و احوا جىدوة طيبىة لغيىرهم بىالقون والفعى  

فى  دعىوة الهلىق  صىل  هللا عليىه وسىلم عىن موالحىا رسىون هللا  والحان   وصاروا بىذلك حىواب
ذ  إلى  الحىىق   وصىىدق سىىبحاحه إذ يقىىون " وممىىن هلقحىا أمىىة يهىىدون بىىالحق وبىىه يعىىدلون " وا 
ذ يقىون " يىا أيهىا الىذين آمحىوا  يقون " ومىن جىوم موسى  أمىة يهىدون بىالحق وبىه يعىدلون " وا 

ن مىن أحصىارى إلى  هللا جىان الحواريىون ححىن  وحوا أحصار هللا  ما جان عيى بن مريم للحواري
ذ يقىون " واىاء مىن أجصى  المديحىة راى  يسىع  جىان يىاجوم اتبعىوا المرسىلين .  أحصار هللا " وا 
ليىه تراعىون " والراى   اتبعوا من ال يس لكم أارا وهم مهتدون . ومال  ال أعبد الذى فطرح  وا 

 السالم . هو سيدى حبيب الحاار و ان من أصحاب سيدحا عيس  عليه 
والىدعوة إلىى  هللا تعىىال  وا مىىر بىىالمعروا والحهىى  عىن المح ىىر مىىن الصىىفا  التىى  تتحلىى  بهىىا 
ا مىىة المحمديىىة وهىى  هيىىر أمىىة أهراىى  للحىىاى "  حىىتم هيىىر أمىىة أهراىى  للحىىاى تىى مرون 
بالمعروا وتحهون عن المح ر وتؤمحون باهلل " ويلةمحا هللا تعال  ب ن ي ون فيحا الداعون إل  

تعال  بقوله عة وا  " ولتكن مح م أمة يدعون إل  الهيىر ويى مرون بىالمعروا ويحهىون هللا 
 عن المح ر وأولئك هم المفلحون . " 

وطاعتحا للعلماء العاملين ومحبتحا لألولياء المتقين ال تتحاف  مع طاعة هللا وال مع محبتحا هلل 
هىم أداة صىلتحا بىاهلل ورسىوله وجىد تعال  وال مع محبتحا لرسون هللا صل  هللا عليه وسىلم    ح

أجىىام سىىبحاحه ا سىىباب بقدرتىىه لتىىؤت  ثمرتهىىا باذحىىه   ولىىه فىى  ذلىىك الح مىىة البالغىىة   ويقىىون 
صل  هللا عليه وسلم " أحبوا هللا لما يغذو م به من حعمة وأحبوح  لحب هللا وأحبوا أهى  بيتى  

ن تطيعوس تهتدوا لحب  " وجان تعال  " من يطع الرسون فقد أطا  هللا "  ما يق ون سبحاحه " وا 
" ويقون ا  ر حه " فليحذر الذين يهالفون عن أمرس أن تصيبهم فتحة أو يصيبهم عذاب اليم 

 " ويقون السادة الصوفية ف  توايهحا إل  ا حتفا  با سباب الت  يحعم هللا بها عليحا و 
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فرصىة اإلحتفىا  بصىحبة اذا دل  لك الحب  فكن أح  يوسف ويقصدون بذلك أال يفيع المريد 
ريهة العالم العارا برر  هللا والداع  إل  هللا ابتغاء واه هللا  ما احتفع سيدحا يوسف عليه 
السالم حين تعلق بالحب  فحاا بهرواه من البئر وعحد جولىه تعىال  " إن الىذين جىالوا ر حىا هللا 

ا بالاحة التى   حىتم توعىدون " ثم أستقاموا تتحةن عليهم المالئ ة أال تهافوا وال تحةحوا وأبررو 
يقون سيدى اإلمام القريرى و رف  هللا عحه و استقاموا ف  الحان ثىم ثىم سىتقاموا فى  المىآن 
ب ن استداموا إيماحهم إل  وج  هىرواهم مىن الىدحيا   ويقىون و هىم على  جسىمين و اسىتقاموا 

 ف  أصون التوحيد والمعرفة وهذس صفة اميع المؤمحين . 
رو  مىىىن غيىىىر عصىىىيان   وهىىىؤالء مهتلفىىىون فمىىىحهم ومىىىحهم ومىىىحهم   ثىىىم ومسىىىتقيم فىىى  الفىىى

االستقامة لهم عل  حسب أحوالهم   فمستقيم ف  عهىدس ومسىتقيم فى  عقىدس   ومسىتقيم فى  
اهدس   ومراعاة حدس   ومستقيم ف  عقدس واهدس وحدس وحبه وودس   وهذا أتمهم . ويقىان و 

والهم فى  وجىتهم وفى  مىآلهم . ويقىان و أجىاموا استقاموا بى جوالهم ثىم ب عمىالهم ثىم بصىفاء أحى
 عل  طاعته   وأستقاموا ف  معرفته   وهاموا ف  محبته وجاموا بررائط هدمته . 

وعحد جوله تعال  " ومن أحسن جوال ممن دعا إل  هللا وعم  صالحا وجان احح  من المسىلمين 
 " يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 

ويحتم  أن ي ون  صل  هللا عليه وسلموال محه   وي ون المراد محه الحب  أى ال أحد أحسن ج
اميىىع ا حبيىىاء علىىيهم السىىالم   ويقىىان و هىىم المؤمحىىون   ويقىىان هىىم ا ئمىىة الىىذين يىىدعون 

 الحاى إل  هللا وجي  هم المؤذحون . 
لذين عرفوا " وعم  صالحا " أى  ما يدعو الهلق إل  هللا ي ت  بما يدعوهم إليه   ويقان هم ا

 طريق هللا   ثم سلكوا طريق هللا دعوا الحاى ال  هللا . 
وجان احح  من المسلمين " المسىلمون لح مىه هىم الرافىون بقفىائه   اللهىم اسىلك بحىا سىبي  
الحق   وااعلحا من عبادك الصالحين الذين استقاموا عل  الطريقة   فغمىرتهم أحىوار الحقيقىة 

ياك حستعين " آمين .   فتحققوا بقولك الكريم " إيا  ك حعبد وا 
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 الفرار إل  هللا تعال 
للسادة الصوفية مذاجهم العال  ف   يفية الفىرار إلى  هللا تعىال    وال عاىب أن يهتصىوا بىذلك 
المذاق العال    فاحهم أه  علم وعمى    وجىد ورد فى  الحىديى الرىريف " مىن عمى  بمىا علىم 

 ورثة هللا علم مالم يعلم 
مىام القرىيرى عحىد جولىه تعىال  فى  سىورة الىذاريا  " ففىروا إلى  هللا إحى  لكىم ويقون سيدى اإل
 محه حذير مبين " 

أى فاراعوا ال  هللا   واإلحسان ب حد حالتين و إما حالة رغبة ف  ري ء   أو حالة رهبىة مىن 
رىىي ء أو حالىىة راىىاء   أو حالىىة هىىوا   أو حىىان الىىب حفىىع أو دفىىع فىىر   وفىى  الحىىالتين 

 ون فرارس إل  هللا   فإن الحافع والفار هو هللا . يحبغ  أن ي 
 ويقان من صح فرارس إل  هللا   صح جرارس مع هللا . 

ويقان و ياب عل  العبد أن يفر من الاه  إل  العالم   ومن الهوى إل  التق    ومىن الرىك 
 إل  اليقين   ومن الريطان إل  هللا . 

المؤمحين " ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا وعحد جوله تعال  " وذ ر فإن الذ رى تحفع 
 عحه و 

ذ ىىر العاصىىين عقىىو ت  ليراعىىوا عىىن مهالفىىة أمىىرى   وذ ىىر المطيعىىين اةيىى  ثىىواب  ليىىذدادوا 
طاعة وعبادس   وذ ر العارفين ما صرف  عحهم من بالئ    وذ ر ا غحياء ما أتح  لهم مىن 

 الدحيا عحهم وأرد  لهم من لقائ  . إحساح  وعطائ    وذ ر الفقراء ما أواب  من صرا
وجد س ن سائ  اإلمام الربل  رفى  هللا عحىه فقىان فى  سىؤاله و ر مىا تطىرق سىمع  آيىة مىن 
ل  الحىاى   ثىم ال أبقى    تاب هللا تعال  فتحذرح  ف عرض عن الدحيا   ثم أراع إل  أحوال  وا 

هللا عحىىه و مىىا طىىرق  علىى  هىىذا وأدفىىع إلىى  الىىوطن االون   فكىىان اىىواب اإلمىىام الرىىبل  رفىى 
مسامعك من القرآن ف اتذبك به إليه فذاك عطف محه بىك   ومىاردد  إلى  حفسىك فهىو رىفقة 

 محه عليك  حه لم يصح لك التبرى من الحون والقوة ف  التواه إليه . 
ويذ رح  اواب اإلمام الربل  بما جرأتىه فى  الصىحاح مىن أن سىيدحا أبى  ب ىر الصىديق رفى  

ا ححظله بن الر يع فقان له  يف أصبح  يا ححظله ؟ جان و حافق ححظله   هللا عحه لق  سيدح
 جان و سبحان هللا و ما تقون ؟ جان و ح ون عحد 
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رسىىون هللا يىىذ رحا بالاحىىة والحىىار حتىى   احىىا رأى عىىين و فىىإذا هراحىىا مىىن عحىىدس عافسىىحا ا والد 
عحىه وهللا احى  أاىد مثى  والةواا  والفيعا  وحسيحا  ثيىرا   فقىان سىيدحا الصىديق رفى  هللا 

فاحطلقحا وذ ر له ذلك فقىان صىلوا  هللا  صل  هللا عليه وسلم ذلك   أحطق بحا إل  رسون هللا 
وسالمه عليه و لو تدومون عل  ما تكوحون عحدى وف  الذ ر لصافحتكم المالئ ة ف  فرر م 

ححظلىه وف  طىرجكم ولكىن ياححظلىه سىاعة وسىاعة ولكىن ياححظلىه سىاعة وسىاعة   ولكىن يىا 
 ساعة وساعة . 

وجد  ح  مرة مع سيدى وريه  الريخ عبد السالم الحلواح  رف  هللا عحه   فقان ل  وححن 
حده  باب دارس و الحااب رحمىة   الحاىاب رحمىة   م ىررا  لمتىه رفى  هللا عحىه فاستفسىر  
محه و  يف ي ىون الحاىاب رحمىة ؟ فقىان و لىو  رىف عحىا الحاىاب لصىعقتحا آيىة واحىدة مىن 

 ب هللا تعال    فقل  ف  حفس  و سبحان اللطيف الهبير .  تا
والسادة الصوفية يقىرأون القىرآن ويسىتمعوحه فى  تىدبر وبقلىوب حافىرة   ولىذلك يتى ثرون بىه 
غاية الت ثر   وجد ح وا عن االمام الربل  رف  هللا عحه أحه  ان يصل  ف  مسىاد ليلىة فى  

ولىئن رىئحا لحىذهبن بالىذى أوحيحىا إليىه ثىم ال  رهر رمفان   فقرأ إمام المساد جولىه تعىال  "
تاد لك به عليحا و يال " فما  اد اإلمام الربل  يسمعها حت  ارتعد   و ان بعد الصىالة يقىون 

 و بمث  هذا تهاطب ا حباب   ويردد جوله مرارا . 
سىن وجد وصف هللا تعال  ت ثر أسىالفحا الصىالحين بىالقرآن الكىريم فقىان سىبحاحه " هللا حىةن أح

الحديى  تابا مترابها مثاح  تقرعر محه الود الذين يهرون ر هم ثم تلين الىودهم وجلىو هم 
إل  ذ ر هللا " وهىذا الوصىف يىدن على  أحهىم  ىاحوا يتىدبرون القىرآن الكىريم بقلىوب حافىرة وال 
يسىتمعوحه بىىآذاحهم فىى  غيىىر تىدبر . وحفىىور جلىىو هم اعلهىىم يهىافون عحىىدما يسىىمعون آيىىا  

يد   ويطمئحىون عحىد اسىتما  آيىا  الوعىد الكىريم مىن هللا الىرؤا الىرحيم   فهىم الوعيد والتهد
بين هوا مىن غفىبه واحتقامىه   واطمئحىان إلى  مغفرتىه ورفىواحه   و يىف ال يعيرىون بىين 
الهىىوا والراىىاء وجىىد جىىان عىىة واىى  " حبىى ء عبىىادى أحىى  أحىىا الغفىىور الىىرحيم وأن عىىذاب  هىىو 

حساحه .  العذاب  ا ليم " اعلحا هللا تعال   ممن  تب لهم المغفرة والرحمة بففله وا 
والسىىادة الصىىوفية يااهىىدون أحفسىىهم اهىىادا اىىادا ليتحققىىوا بعبىىوديتهم هلل عىىة واىى    تلىىك 

 العبودية الت  وصف هللا تعال  بها رسله الكرام عليهم اميعا صلوا  هللا وسالمه . 
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المسىىاد الحىىرام إلىى  المسىىاد ألسىى  تىىراس تعىىال  يقىىون " سىىبحان الىىذى أسىىرى بعبىىدس لىىيال مىىن 
ا جصىى  الىىذى بار حىىا حولىىه لحريىىه مىىن آيتحىىا احىىه هىىو السىىميع البصىىير  فقىىد وصىىف بالعبوديىىة 
أعظم رسله وأصفيائه سيدحا وموالحا محمد عليه أفف  الصالة والتسليم   وااء ذلك الوصف 

سىلم مىالم يحلىه ف  موطن اإلسعاد والتكريم باإلسراء والمعرال وجد حىان بهمىا صىل  هللا عليىه و 
 غيرس وصدق سبحاحه إذ يقون " لقد رأى من آيا  ر ه الكبرى " . 

ويقون إمام الصوفية سيدى اإلمىام الاحيىد رفى  هللا عحىه و إحىك لىن تكىون لىه على  الحقيقىة 
 عبدا   وري ء مما دوحه لك مسترق   فإذا  ح  له وحدس عبدا    ح  مما دوحه حرا . 

عىض تالميىذس يقىون لىه و مىن أرىار إلى  هللا وسى ن إلى  غيىرس وجد  تىب رفى  هللا عحىه إلى  ب
أبتالس هللا تعال    وحاب ذ رس عن جلبه   وأاراس عل  لساحه   فان احتبه وأحقطىع ممىن سى ن 
ن دام على  سى وحه حىة  هللا مىن جلىوب الهلىق  إليه    رف هللا مابىه مىن المحىن والبلىوى   وا 

مطالبتىه مىحهم مىع فقىدان الرحمىة مىن جلىو هم    الرحمة عليه   وألبى لباى الطمع   فتةداد
فتصير حياته عاةا   وموته  مدا   ومعادس أسفا وححن حعوذ باهلل من السى ون إلى  غيىرس هللا 

 . 
وال تعاب أن يقون اإلمام الاحيد ذلك فقد جان رف  هللا عحه من عرا هللا ال يسر إال به وجد 

ه مىىا عالمىىة السىىعادة والرىىقاء ؟ فقىىان و سىىئ  سىىيدى أبىىو عثمىىان الحيسىىابورى رفىى  هللا عحىى
عالمىىىة السىىىعادة أن تطيىىىع هللا وتهىىىاا أن تكىىىون مىىىردودا و وعالمىىىة الرىىىقاوة أن تعصىىى  هللا 

 وتراو أن تكون مقبوال . 
 صل  هللا عليه وسىلم وجد س ل  أم المؤمحين سيدتحا عائرة رف  هللا عحها موالحا رسون هللا 

تىىوا وجلىىو هم والىىه أحهىىم إلىى  ر هىىم رااعىىون " فقالىى  و فىى  جولىىه تعىىال  " والىىذين يؤتىىون مىىا آ
يارسون هللا و أهم الذين يرر ون الهمر ويسرجون ؟ فقان و ال يابح  الصديق   ب  هم الذين 
يصومون ويتصدجون ويهافون أال يقب  هللا مىحهم . ويقىون سىيدى اإلمىام القرىيرى رفى  هللا 

مىن غيىر المىام بتقصىير   أو تعىريج فى   عحه ف  تلك اآية الكريمة و يهلصون ف  الطاعا 
أوطىىان الكسىى    أو احىىوح إلىى  االسىىترواح بىىالرهص   ثىىم يهىىافون  ىى حهم ألمىىوا بىىالفواحه   
ويالحظون أحوالهم بعين اإلستصغار واإلستحقار   ويهافون بغتا  التقدير   وجفايا السهط 

    ما جي  و 
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 يتاحب اآثىىىام ثم يهافهىىىا 
 حاته آثىىىام فك حمىىىىا حس    

وعحد جوله تعال  بعد اآية السىابقة " أولئىك يسىارعون فى  الهيىرا  وهىم لهىا سىابقون  يقىون 
 اإلمام رف  هللا عحه و 

سار  بقدمه من حيى الطاعا    ومسار  بهممه من حيى المواصال    ومسار  بحدمه مىن 
حاله حصيب وااء ف  حيى تار  الحسرا    والك  مصيب   وللك  من اجباله عل  ما يليق ب

تفسير اإلمام أب  السعود رف  هللا عحه عحد جوله تعال  " ج  إح  أمر  أن أعبد هللا مهلصا 
لىىه الىىدين . وأمىىر  بىى ن أكىىون أون المسىىلمين . جىى  إحىى  أهىىاا إن عصىىي  ر ىى  عىىذاب يىىوم 

بىى ن أوال  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم عظىيم . جىى  هللا أعبىىد مهلصىىا لىىه ديحىى  " و أمىر للرسىىون هللا 
يهبرهم ب حه م مور بالعبادس واإلهالص فيها . وثاحيا ب ن يهبرهم ب حه مى مور بى ن ي ىون أون 
من أطا  واحقاد وأسلم   وثالثا ب ن يهبرهم بهوفه مىن العىذاب على  تقىدير العصىيان   ور مىا 
يهبرهم ب حه امتث  ا مىر واحقىاد وعبىد هللا تعىال  وأهلىص لىه الىدين على  أبلى  واىه وأو ىدس   
أظهىارا لتصىىلبه فىى  الىىدين وحسىىما  طمىىاعهم الفارغىىة وتمهيىىدا لتهديىىدهم بقولىىه " فاعبىىدوا مىىا 

صىل  هللا عليىه رئتم من دوحه " وااء ف  تفسىير اإلمىام الهىاةن رفى  هللا عحىه و فىإذا  ىان 
مع االن جدرس وررا طهارته وحةاهته ومحصىب حبوتىه  ىان هائفىا حىذرا مىن المعاصى   وسلم 

 . فغيرس أول  بذلك 
وف  جوله تعال  و " ألم تر  يف فرب هللا مثال  لمة طيبه  رارة طيبة أصلها ثاب  وفرعهىا 
ف  السىماء " تىؤت  أكلهىا  ى  حىين بى ذن ر هىا ويفىرب هللا ا مثىان للحىاى لعلهىم يتىذ رون " 

 ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 
فربهه برارة طيبىة   وأصى  تلىك الرىارة هذا مث  فر ه هللا لإليمان والمعرفة به سبحاحه   

ثاب  ف  ا رض وفروعها باسقة وثمراتها وافية   تؤت  أكلها    وج  ويحتفىع بهىا أهلهىا  ى  
 حين . 

وأص  تلك الرارة المعرفة   واإليمان مصححا با دلة البراهين   وفروعهىا ا عمىان الصىالحة 
 الت  ه  الفرائض ومااحيه المعاص  . 

ة الرىىارة ممىىا يفىىر ها مثىى   رىىف القرىىر و وجطىىع العىىرق ومىىا اىىرى ماىىراس والوااىىب صىىياح
وأوراق تلىىك الرىىارة القيىىام  بىىآداب العبوديىىة   وأةهارهىىا ا هىىالق الاميلىىة   وثمارهىىا حىىالوة 

 الطاعة ولذة الهدمة . 
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و ما أن الثمار تهتلف ف  الطعم والطبىع والرائحىة والصىورة    ىذلك ثمىرا  الطاعىا  ومعىاح  
ء الت  يادها العبد ف  جلبه تهتلف مىن حىالوة الطاعىة وهى  صىفة العابىدين   والبسىط ا ريا

الذى يادس العبد فى  وجتىه وهىو صىفة العىارفين   وراحىة فى  الفىمير وهىو صىفة المريىدين   
وأحى يحاله فى  سىرس وهىو صىفة المحبىين وجلىق واهتيىال ياىدهما وال يعىرا سىببهما وال ياىد 

لمرىتاجين .. إلى  مىاال يفى  برىرحه حطىاق عىن لىوائح وطىوارق سبيال إل  س وحه وهو صفة ا
 وروارق  ما جي  و 

 طرارق وأحوار تلوح إذا بد  
 فتظهر  تماحا وتهبر عن امع     

ثم أن ثمرا  ا راار ف  السحة مرة   وثمرا   هذس الرارة ف     لحظة  ذا  ذا مرة   و ما 
عة . "  ذا لطائف هذس الرارة ال مقطوعىة وال جان هللا ف  ثمرا  الاحة " ال مقطوعة وال ممحو 

ممحوعة وجلوب أه  الحقائق عحها ال مصروفة وال محاوبىة وهى  فى   ى  وجى  وحفىى تبىدوا 
 لهم غير محاوبة . 

بىىالحبوة .  صىىل  هللا عليىىه وسىىلم ويقىىان و الكلمىىة الطيبىىة هىى  الرىىهادة بااللهيىىة   وللرسىىون 
حما تكون طيبة إذا صدر  عن سر مهلص .   وا 

والرارة الطيبة المعرفة   وأصلها ثاب  ف  أرض غير سبهه   وا رض السىبهه جلىب الكىافر 
 والمحافق   فاإليمان ال يحب  ف  جلبيهما  ما أن الرارة ف  ا رض السبهة ال تحب  . 

ثم ال بد للرارة من الماء   وماء هذس الرارة  دوام العحاية    واحما تورق بالكفايىة وتتىورد  
 ة .بالهداي

ويقىىان و مىىاء هىىذس الرىىارة مىىاء الحىىدم والحيىىاء والتلهىىف والحسىىرة وا ماحىىة والهرىىو  وأسىىباب 
 الدمو  أى سيالن الدمو  بالب اء . 

ويقان و ثمرا  هىذس الرىارة مهتلفىة بحسىب اهىتالا أحىوالهم   فمحهمىا التو ى  والتفىويض   
 وا هالق العالية الذاكية . والتسليم والمحبة والروق والرفا وا حوان الصافية الوافية   

وف  جوله تعال  " يثب  هللا الذين آمحوا بالقون الثابى  فى  الحيىاة الىدحيا وفى  اآهىرة ويفى   
 هللا الظالمين ويفع  هللا ما يراء " يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحهو 
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 بالقون الثاب  وهو البقاء عل  االستقامة وترك العول . 
قون الثاب  هو الرهادة الفرورية عن صفاء العقيدة وهلوص السىريرة ويقىان و ويقان و ال  

 القون الثاب  هو بحطق القلوب ال بذ ر اللسان . 
ففىى  الىىدحيا يثبتىىه حتىى  ال بدعىىة تعتريىىه   وفىى  ا هىىرة يثبتىىه برسىىله مىىن المالئ ىىة   وفىى    

يةون حمد العبد هلل ومعرفته القيامة يثبته عحد السؤان والمحاسبة   وف  الاحة يثبته حت  ال 
 به . 

ويقان و إذا دعته الوساوى إل  متابعة الريطان   وصىيرته الهىوااى إلى  موافقىة الىحفى   
 فالحق يثبته عل  موافقة رفاس . 

ويقان و إذا دعته دواعى  المحبىة مىن  ى  اىحى  محبىة الىدحيا   أو محبىة ا والد وا جىارب   
عل  أهتيار الحااة محهىا   فيتىرك الاميىع   وال يتحسىى إال  وا موان وا حباب   أعاحه الحق
 دواع  الحق سبحاحه  ما جي  و 

 إذا ما دعتحا حااة    تردحا  
 أبيحا وجلحا مطلب الحق أوال      

أجون و وما أرو  ما  ان يدعو به ر ه يوم الامعة صباحا ومساء سىيدى إبىراهيم بىن أدهىم   
 رف  هللا عحه و 

المةيد   والصبح الاديد   والكاتىب الرىهيد   يومحىا هىذا يىوم عيىد اكتىب لحىا مىا مرحبا بيوم   
حقون و بسم هللا الحميىد المايىد   الرفيىع الىودود   الفعىان فى  هلقىه مىا يريىد   أصىبح  بىاهلل 
مؤمحا   و لقائه مصدجا   ومن ذحب  مستغفرا   ولر و يىة هللا هافىعا   ولسىوى هللا عىة واى  

لىى  هللا محيبىىا   أرىىهد هللا وأرىىهد  فىى  االلهيىىة ااحىىدا والىى  هللا فقيىىرا   وعلىى  هللا متىىو ال    وا 
مالئ ته وأحبياءس ورسله وحملة عرره ومن هلق ومن هو هالقىه ب حىه هىو هللا ال إلىه إال هىو 
وحدس ال رريك له  وأن محمىد عبىدس ورسىوله صىل  هللا عليىه وسىلم   وأن الاحىة حىق والحىار 

ة حق ومح ىرا وح يىرا حىق ولقىاءك حىق   ووعىدك حىق والسىاعة حق   والحوض حق والرفاع
آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعى من ف  القبور   وعل  ذلك أحيا وعليه أمىو    وعليىه أبعىى 

 ان راء هللا . 
 اللهم أح  ر   ال إله إال أح    هلقتح  وأحا عبدك   وأحا عل  عهدك ووعدك  
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  رر   اللهم اح  ظلم  حفس  فاغفرل  ذحىو   فاحىه ما أستطع    أعوذ بك اللهم من رر  
ال يغفىىىر الىىىذحوب إال أحىىى    واهىىىدح   حسىىىن االهىىىالق   ف حىىىه ال يهىىىدى  حسىىىحها إال أحىىى    
وأصرا اللهم يارب عح  سيئها   إحه ال يصرا سيئها إال أح    لبيك وسعديك   والهير  له 

ليك   أستغفرك وأتوب إليىك   آمحى   اللهىم بمىا أرسىل  مىن رسىون   وآمحى  بيديك   أحا لك وا 
اللهم بما أحةل  من  تاب و وصل  هللا عل  سىيدحا محمىد الحبى  وعلى  آلىه وسىلم  ثيىرا هىاتم 

  الم  ومفتاحه   وعل  أحبيائه ورسله أامعين آمين يارب العالمين . 
حررحا فى  اللهم أوردحا حوفه وأسقحا ب  سه مرر ا رويا سائغا هحيا ال حظم  بعدس أبدا    وا  

ةمرتىىه غيىىر هةايىىا وال حىىادمين   وال حىىاكثين وال مرتىىابين   وال مفتىىوحين وال مغفىىوبا عليحىىا وال 
 فالين . 

اللهم أعصمح  من فتن الدحيا   ووفقح  لما تحب وترف  مىن العمى    وأصىلح لى  رى ح     
ن  حىى   ظالمىىا و  لىىه   وثبتحىى  بىىالقون الثابىى  فىى  الحيىىاة الىىدحيا وفىى  اآهىىرة   وال تفىىلح  وا 

 سبحاحك سبحاحك   يا عل  ياعظيم   يا بار يا رحيم   يا عةية يا ابار . 
سبحان من سبح  له السموا  ب كحافها وسبحان من سبح  له الابان ب صوالها وسىبحان   

من سبح  له البحار ب موااها وسبحان من سبح  له الحيتان بلغاتها وسىبحان مىن سىبح  
جهىىا   وسىىبحان مىىن سىىبح  لىىه ا رىىاار ب صىىولها وحفىىارتها   لىىه الحاىىوم فىى  السىىماء ب برا

وسبحان من سبح  له السموا  السبع وا رافين السبع ومن فيهن ومن عليهن   سىبحاحك 
سبحاحك يا ح  يا ح    سبحاحك ال إله إال أحى  وحىدك ال رىريك لىك   تحيى  وتميى    وأحى  

 ح  ال تمو    بيدك الهير وأح  عل     ريئ جدير . 
ويحصححا سيدى اإلمام الحسن البصرى فيقون رف  هللا عحه و إحما هما همان ياىوالن فى    

القلب و هم من هللا تعال  وهم من عىدوس أى الرىيطان فىرحم هللا عبىدا وجىف عحىد همىه   فمىا 
  ان من هللا أمفاس   وما  ان من عدوس يااهد له . 

 طرجه   فقعد له بطريق اإلسالم فقىان وف  الحديى الرريف و " إن الريطان جعد البن آدم ب  
و أتسلم وتذر ديحك ودين آبائك ؟ فعصاس ف سىلم   ثىم جعىد لىه بطريىق الهاىرة فقىان و أتهىاار 

 فتذر أرفك وسماءك ؟ فعصاس فهاار   ثم جعد له بطريق 
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الاهىاد فقىىان و أتااهىىد وهىىو اهىىد الىىحفى والمىان فتقاتىى  فتقتىى  فتىىح ح حسىىؤك ويقسىىم مالىىك ؟ 
مىن فعى  ذلىك فمىا   ىان حقىا على  هلل  صل  هللا عليه وسلم هد   جان رسون هللا فعصاس فاا

 تعال  أن يدهله الاحة " . 
ويقون سيدى اإلمىام أبىو طالىب الم ى  رفى  هللا عحىه فى   تىاب جىو  القلىوب تعقيبىا  على    

 جوله تعال  " إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الريطان تذ روا فإذا هم مبصرون " .  
أهبىىر سىىبحاحه أن اىىالء القلىىوب بالىىذ ر الىىذى بىىه يبصىىر القلىىب   وأن بىىاب الىىذ ر التقىىوى   
والتقىىوى بىىاب اآهىىرة  مىىا أن الهىىوى بىىاب الىىدحيا   وأمىىر هللا تعىىال  بالىىذ ر وأهبىىر أحىىه مفتىىاح 
التقوى    حه سبب اإلتقاء   وهو اإلاتحاب والور  فقان تعال  " واذ روا ما فيه لعلكم تتقون 

بر أحه أظهر البيان للتقوى ف  جوله تعال  "  ذلك يبين هللا آياته للحىاى لعلهىم يتقىون " " وأه
 وجان تعال  " يا أيها اال احسان ما غرك بر ك الكريم الذى هلقك فسواك فعدلك " . 

ومما حقلحاس من رعر اإللهام الفورى الذى أحردس سيدى وريه  الريخ عل  عق  طيب هللا   
 ثراس جوله و 

 وجف  عل  حاوى اإلله اواحح    
 لذلك  جلب   محةن   له ذ ىىىر     

 وأهلي  جلب  من ماااة غيىىىرس 
 ف صبح  طودا  ال يةلةله  الغيىر     

 أسار  مرتاجا وأس   هائمىىىىا 
 وأحطق ااالال وما  عاجح   سيىر     

 وف  صحوت  روق وف  غفوت  هوا  
 وف  مريت  علم وف  وجفت  سىر     

وجد جان سيدى سه  التسترى رفى  هللا عحىه و ال تقطعىوا أمىر مىن الىدين والىدحيا إال بمرىورة 
العلمىىاء تحمىىدوا العاجبىىة ورفىى  هللا   فقيىى  لىىه يىىا أبىىا محمىىد   مىىن العلمىىاء ؟ جىىان و الىىذين 

 يؤثرون اآهرة عل  الدحيا ويؤثرون هللا تعال  عل  أحفسهم . 
ي  عددهم   فى  هىذا الةمىان بى  وأجى  مىن القليى  والسىعيد أجون و هؤالء العلماء الر احيون جل 

 من ظفر بواحد محهم ف هذ عحه واحتفع به   وجد جان صل  هللا عليه وسلم و 
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" بدأ هذا الدين غريبا . وسيعود غريبا  ما بىدأ فطىو   للغر ىاء   وجيى  ومىن الغر ىاء   جىان و 
م الاحيىىد رفىى  هللا عحىىه و يىىا أبىىا الىىذين يصىىلحون أذا أفسىىد الحىىاى   وجىىد جيىى  لسىىيدى اإلمىىا

القاسم ي ون لسان بال جلب ؟ جان و  ثير   جالوا في ون جلب بال لسان ؟ جان و حعم جىد ي ىون 
  ولكن لسان بال جلب بالء   وجلب بال لسان حعمة   جالوا و فاذا  ان لسان وجلب   جىان ذلىك 

 الة د بالعس  . 
 عحه و جي  يىا رسىون هللا و أى العمى  أففى  ويروى سيدى اإلمام أبو طالب الم   رف  هللا 

؟ جان و " ااتحاب المحارم   وال يةان فوك رطبا من ذ ر هللا تعىال  " جيى  و يىا رسىون هللا فى ى 
ن حسي  ذ رك   جي  و ف ى ا صحاب رىر  ا صحاب هير ؟ جان و صاحب إن ذ ر  أعاحك وا 

ن ذ ىر  لىىم يعحىك   جىى ان و فىى ى الحىاى أعلىىم ؟ جىىان و ؟ جىان و صىىاحب إن سى   لىىم يىىذ رك وا 
أردهم هلل تعال  هرية   جي  و ف هبرحا بهيارحا حاالسهم   جان الذين إذا رءوا ذ ىر هللا تعىال  
  جالوا و ف ى الحاى رر يا رسون هللا ؟ جان و اللهم أغفر . جالوا أهبرحىا يىا رسىون هللا جىان و 

 العلماء اذا فسدوا . 
طالب الم   جون موالحا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم  " و ذلك يروى سيدى اإلمام أبو   

ال تالسوا عحد    عالم إال عالم يدعو م من همى إل  همى من الرىك إلى  اليقىين   ومىن 
الرياء إلى  اإلهىالص   ومىن الرغبىة إلى  الةهىد   ومىن الكبىر إلى  التوافىع ومىن العىداوة إلى  

 الحصيحة . 
هللا عليه وسلم ف  وصف الهداية حين تال جوله عة وا  " وجد جان موالحا رسون هللا صل    

فمن يرد هللا أن يهديه يررح صدرس لإلسالم " فقي  يا رسون هللا و ما هذا الررح ؟ فقان و ان 
الحور إذا جذا ف  القلب احررح له الصدر واحفسح جي  و فه  لىذلك مىن عالمىة ؟ جىان و حعىم 

 ل  دار الهلود واإلستعداد للمو  جب  حةوله " و التااف  عن دار الغرور   واإلحابة إ
أجون   جد حبهحا  ىذلك  تىاب هللا الكىريم إلى  فىرورة السىع  لألهىرة جبى  فىوا  ا وان بىالمو  
الذى هو حهاية    حى  فقىان تعىال  مىثال " يىا أيهىا الىذين آمحىوا ال تله ىم أمىوالكم وال أوالد ىم 

ون وأحفقىىوا ممىىا رةجحىىاكم مىىن جبىى  أن يىى ت  عىىن ذ ىىر هللا ومىىن يفعىى  ذلىىك ف ولئىىك هىىم الهاسىىر 
 أحد م المو  فيقون رب لوال أهرتح  ال  أا  
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جريىىب ف صىىدق وأكىىن مىىن الصىىالحين   ولىىن يىىؤهر هللا حفسىىا إذا اىىاء أالهىىا وهللا هبيىىر بمىىا 
تعملىىون " وجىىد جىىان سىىيدحا عبىىد هللا بىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا . مىىا جصىىر أحىىد فىى  الة ىىاة 

ة عحىىد المىو    وجىىد اىاء فىى  هىذا المعحىى  حىديى رواس اإلمىىام الترمىىذى والحىج إال سىى ن الراعى
وااء فيه و " من  ان له مان يبلغه حج بي  ر ه أو تاب عليه فيىه ة ىاة فلىم يفعى  إال سى ن 
الراعة عحد المو  " . والمقصود بقون صىل  هللا عليىه وسىلم " عحىد المىو  " أى عحىد رؤيىة 

 امارا  المو  . 
من يفع  ذلك ف ولئك هم الهاسرون يفيىد أن الهسىارة تى ت  مىن بيىع الىدين وجوله تعال  و و   

بالدحيا    ن العظيم الباج  ال ياوة بيعه بىالحقير الفىاح    وجىد جىان موالحىا رسىون هللا صىل  
هللا عليه وسلم و " الدحيا ملعوحة ملعون ما فيها إال ذ ر هللا ومىا واالس وعىالم مىتعلم " ورفى  

 البوصيرى إذ يقون ف  بردته المبار ة . رف  هللا عحه و هللا عن اإلمام 
 فيا هسارة حفى ف  تاارتهىىا  

 لم ترتر الدين بالدحيا ولم تسم     
 ومن يبع أاال محه بعاالىىىه  

 يبن له الغبن ف  بيع وف  سلم     
 ويقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامه الفورى المترا  رف  هللا عحه و  

 المىان للوريى ولكىىن  تترك
 تؤحى القبر تر ه الصالحا      

 ه  عحك الدحيا إن  من هدموها 
 هدعتهىم والذحب للهدما      

 أن من يفقه الحقيقة يىىىدرى 
 أحها دار دعوة وصىىىىالة     

  ان فيها وجلبه ليى فيهىىىىا 
 إحما  ان  اسب ا وجىىىا      

 ذاكىىرا راكرا مقىدم بىىىر 
 ساهرا ااححا عن الرهىىوا      

 مستدرا فيض اإللىىه عليىىىه 
 مستقيمىا مالةم الحسحىىىا      
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 جائما ف  عبادة هللا يقظىىىىان 
 جوى الفؤاد أه  ثبىىىا     

 ذلك الح  ف  الراان عليه
 م أن ما  أعظم الرحما و ي                               

 يا رااال جد علموح  هداهىىىم 
 احظروا ل  ب صدق الحظرا      

 أحا ما ةل  ف  ديار التاىىىل  
 صادق العةم صادق القر ا      

 ساعيا ف  الهدى أوحد ر ىىى  
 أيحما  ح  ر ن    السعىىاة     

 أحا وهللا ال أهىىىاا سىىواس 
    من ف  الواود عبد الذا      

 لم يفتح  تذ ىىر الذحب يومىىا 
 ىرات  إن ذحب  يطي  من حس    

 رب هبحا رفاك سرا واهىىرا 
 واعف عحا يا غافر الىىةال      

وهتاما أجون ر حا أغفىر لحىا و هواححىا الىذين سىبقوحا باإليمىان وال تاعى  فى  جلو حىا غىال للىذين 
 آمحوا ر حا إحك رؤا رحيم . آمين . 
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 همم عالية
 

هب  لىىه اىىد فىىال سىىئ  سىىيدى أبىىو علىى  الروذبىىارى عىىن التصىىوا فقىىان رفىى  هللا عحىىه و مىىذ
 تهلطوس بر ء من الهةن . وال عاب أن يقون ذلك وهو القائ  و 

 روح  إليك ب لها جىد أامع   
 لو أن فيك هالكها ما أجلع      

 تب   إليك ب لهىىا عن  لهىا 
 حت  يقان من الب اء تقطع      

 فاحظر إليهىىا حظرة بتعطىف 
 فلطالمىىا متعتها فتمتعى      

علىى  الروذبىىارى أهىىذ التصىىوا عىىن إمىىام التصىىوا االكبىىر سىىيدى أبىىو القاسىىم وسىىيدى أبىىو  
الاحيىىد رفىى  هللا عحىىه . ومىىن طرائىىف مىىا جرأتىىه مىىن ملىىح سىىيدى الروذبىىارى أحىىه سىىئ  عمىىن 
يحفىىر ماىىالى المالهىى  ويقىىون هىى  لىى  حىىالن و  حىى  جىىد وصىىل  إلىى  دراىىة ال تىىؤثر فىى  

 ن إل  سقر . الماله    فقان ف  سهرية الذعة و حعم لقد وص  ولك
 ومن جون سيدى اإلمام الروذابرى رف  هللا عحه و   
 روح  إليك ب لها جد أامعى   

 لو أن فيك هالكها ما أجلع      
ح هذ أن السادة الصوفية آثروا هللا تعال  على  مىا سىواس طلبىا لرفىاس    حىه سىبحاحه وتعىال  

ه وتفحى  بمرىيئته   وال ياىوة أن أحق باإليثار من    ريئ    ن االرياء  لهىا جامى  بقدرتى
حتله  بالفاح  عن الباج  الىذى ال يفحى  وال يىةون     عىة واى  ال إلىه غيىرس وال معبىود بحىق 

 سواس   وجد سئ  سيدى اإلمام الربل  عن الةهد فقان رف  هللا عحه و 
 الةهد هىو تحويى  القلىب مىن ا رىياء إلى  رب ا رىياء   وسىئ  رفى  هللا عحىه عىن الىدحيا   

 فقان و جدر تغل  و حيف يمل  . فاحظر رعاك هللا  يف صغر  الدحيا ف  أعيحهم . 
أجون فال تعاب أن حرى السادة الصوفية مقبلين عل  طاعىة هللا تعىال  ب ليىاتهم واةئيىاتهم   

 وهائفين من تقصيرهم ف  حقه سبحاحه مهما بذلوا من اهد ف  طاعته . 
  عحه و من ظن أن أفعاله تحايه من الحار ويقون سيدى اإلمام المرتعه رف  هللا  
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أو تبلغه الرفوان فقد اع  لحفسه ولفعلىه هطىرا   ومىن اعتمىد على  ففى  هللا بلغىه هللا إلى   
أجص  محاةن الرفوان   جان هللا تعال  " ج  بفف  هللا و رحمته فبذلك فليفرحوا هو هير ممىا 

هللا عحه و اعتمد على  فىمان هللا يامعون " ويحصح سيدى المرتعه    مؤمن فيقون رف  
 لك ف  رةجك   وأاتهد ف  أداء ما افترفه عليك تكن من هواصه .

ويحصح سيدى عبد هللا بن محاةن فيقون رف  هللا عحه و ذ ر هللا تعال  أحوا  العبىادا  فقىان 
مقام " الصابرين والصادجين والقاحتين والمحفقين والمستغفرين با سحار فهتم المقاما   لها ب

اإلستغفار ليرى العبد تقصيرس فى  اميىع أفعالىه وأحوالىه فيسىتغفر محهىا . و ىذلك يقىون رفى  
هللا عحىىه و لىىم يفىىيع أحىىد فريفىىة مىىن الفىىرائض إال أبىىتالس هللا بتفىىيع السىىحن ولىىن يبتىى  أحىىد 

 بتفيع السحن إال أورك أن يبتل  بالبد  . 
لعمى  و مىا تكىون الهمىة عاليىة ياىب والهمة العالية من لواةم أه  التصوا   وه  مقدمىة ا 

 . أن تكون صادجة حت  تتبعها ا عمان الصحيحة    ن ا عمان فرو  والفرو  تتبع ا صون
ويقون سيدى أبو محمد الراسب  رف  هللا عحه و ف  جوله تعال  " تريدون عرض الدحيا وهللا 

  اآهرة   ومن أراد اآهىرة دعىاس يريد اآهرة " امع بين ايرادتين فمن أراد الدحيا دعاس هللا إ ل
هللا إل  جر ه جان هللا عة وا  " ومىن أراد اآهىرة وسىع  لهىا سىعيها وهىو مىؤمن ف ولئىك  ىان 
سعيهم مر ورا والسع  المر ور البلوغ إل  محتهى  ا مىان وهىو القىرب " جىرب م احىه وتكىريم 

 وجبون " وليى جرب م ان  حه ليى ثم  مسافة بين العبودية " .
د اد سادتحا الصحابه الكرام    الاد فى  مرفىاة هللا تعىال  وأثبى  هللا لهىم اهىادهم وأثحى  وج

عليهم ف   تابه فقان تعال  مثال ف  سورة الذاريا  " إن المتقين ف  احا  وعيون . آهىذين 
ماآتهم ر هم احهم  احوا جب  ذلك محسحين  احوا جليال من اللي  مىا يهاعىون . وبا سىحار هىم 

ون . وف  أموالهم حق للسائ  والمحروم " ومن ذلك حرى أحهم ااهدوا بالحفى والمىان يستغفر 
واستغفروا ف  ا سحار جب  الفار   "  احوا جليال من اللي  مايهاعون " يفيد أحهم  ابدوا جيىام 
اللي  فلم يحاموا من اللي  إال أجلىه وحرىطوا فمىدوا سىهرهم إلى  السىحر حيىى اسىتغفروا ر هىم . 

 حف بن جيى يقون و لس  من أه  هذس اآية و ان أح
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وجد جان سيدى الحسن البصىرى و  ىان ا ححىف بىن جىيى يقىون و عرفى  عملى  على  عمى  
أه  الاحة فاذا جوم جد بايحوحا بوحا بعيدا ال حبل  أعمالهم    احوا جليال من اللي  مىايهاعون   

ون ب تىاب هللا و رسى  هللا وعرفى  عملى  على  عمى  أهى  الحىار فىاذا جىوم ال هيىر فىيهم م ىذب
م ىذبون بالبعىى بعىىد المىو    فقىىد واىد  مىىن هيرحىا محةلىة جومىىا هلطىوا عمىىال صىالحا وآهىىر 

 سيئا .
وجد ااء ف  تفسير اإلمام ابن  ثير عحد جوله تعال  ف  سورة ا حعام " فالق اإلصىباح واعى  

مرأتىه وجىد عاتبتىه لكثىرة اللي  س حا .. اآية " أن سيدحا صهيبا الروم  رف  هللا عحىه جىان ال
ذا ذ ىر  سهرة و ان هللا اع  اللي  س حا إال لصهيب   ان صهيبا إذا ذ ىر الاحىة طىان رىوجه وا 

 الحوم طان حومه .
وجد ااء ف   تاب " اللمع " أن سيدحا أبا ب ر الصديق رف  هللا عحىه جىان و ثىالى آيىا  مىن 

  تاب هللا عة وا  ارتغل  بها عما سواها .
ن يىىردك بهيىىر فىىال راد  احىىداها جولىىه ن يمسسىىك هللا بفىىر فىىال  ارىىف لىىه إال هىىو وا  تعىىال  " وا 

ن أرادحى  برىر لىم  لففله " فعلم  أحه إن أرادح  بهير لىم يقىدر أحىد أن يرفىع عحى  غيىرس   وا 
 يقدر أحد أن يصرا غيرس .

  .والثاحية جوله تعال  " فاذ روح  أذ ر م " ف رتغل  بذ ر هللا تعال  عن    مذ ور سوى هللا
والثالثة جوله تعال  "و ما من دابىة فى  ا رض إال على  هللا رةجهىا " فىوهللا مىا هممى  برةجى  
محذ جرأ  هذس االية " يقصد رف  هللا عحه أحه لم يرتغ  بهم الرةق ويقلق بسببه وال يقصىد 

 أحه ترك السع  ف  طلبه "
عبادة ف  أر عة أرياء و وروى عن سيدحا عمر بن الهطاب رف  هللا عحه أحه جان و واد  ال

أولها أداء الفرائض والثاح  ااتحاب محىارم هللا تعىال  والثالىى ا مىر بىالمعروا وابتغىاء ثىواب 
 هللا تعال  والرابع الحه  عن المح ر اتقاء غفب هللا تعال  .

وروى عن سيدحا عثمان بن عفان رف  هللا عحه أحه جان و واد  الهير ماموعىا فى  أر عىة 
تحبب إل  هللا تعال  بالحواف    والثاح  الصبر عل  أح ام هللا والثالىى الرفىا بتقىدير و أولها ال

 هللا عة وا  والرابع الحياء من حظر هللا عة وا  .
 وروى عن سيدحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه أحه جان و الهير  له مامو  ف  
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ن فى  ذ ىر هللا تعىال  فهىو لغىو   أر عة و الصم  والحطق والحظر والحر ة   فك  حطىق ال ي ىو
و ىى  صىىم  الي ىىون فىى  فكىىر فهىىو سىىهو و ىى  حظىىر الي ىىون فىى  عبىىرة فهىىو غفلىىة و ىى  حر ىىة 
التكىىون فىى  تعبىىد هللا فهىى  فتىىرة   فىىرحم هللا عبىىدا اعىى  حطقىىه ذ ىىرا وصىىمته فكىىرا وحظىىرس عبىىرة 

 وحر ته معبدا   ويسلم الحاى من لساحه ويدس .
ن عفىىان رفىى  هللا عحىىه  ىىان يقىىرأ فىى  الر عىىة الواحىىدة ويىىروى صىىاحب اللمىىع سىىيدحا عثمىىان بىى
 بالسبع الطوان وهو مقبع هلف المقام .

أجون وجد وصىف هللا تعىال  سىبحاحه السىادة الصىحابة فقىان تعىال  " محمىد رسىون هللا والىذين 
معىىه أرىىداء علىى  الكفىىار رحمىىاء بيىىحهم تىىراهم ر عىىا سىىادا يبتغىىون ففىىال مىىن هللا ورفىىواحا 

م مىىن أثىر السىىاود ... " وهىذس الوصىىف دن على  همىىتهم العاليىة  مىىا دن سىيماهم فىى  واىوهه
عل  أن الصالة أعظم القر ا  إلى  هللا تعىال  بعىد اإليمىان بىه و رسىله وبىاليوم اآهىر   فلىوال 
أحهىىا أعظىىم القر ىىا  ماوصىىفهم بىىالر و  والسىىاود وهىىم هيىىر العىىاملين فىى  ا مىىة المحمديىىة وال 

السيدة مريم العذراء فقىان تعىال  " إذ جالى  المالئ ىة يىامريم أن  يفوتحا أحه تعال  أمر بالصالة
هللا أصطفاك وطهرك واصطفاك عل  حساء العالمين . يا مىريم أفتحتى  لر ىك وأسىادى وأر عى  

 مع الراكعين " .
ومن طريف ماجرأته من لطائف اإلرارا  عحد جوله تعال  " محمد رسون هللا والىذين معىه ..." 

واالرداء عل  الكفار   أى عمىر  ىى ورحمىاء بيىحهم أى عثمىان   " وتىراهم  معه أى أبو ب ر  
 ر عا سادا أى عل  رف  هللا عحهم أامعين .

وجد  ان موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم يطي  القيام ف  اللي  حت  تورم  جىدماس مىن 
مائىة ومائىة وسىتين طون القيام مصليا بين يدى ر ه   و ان يقرأ ف  الر عىة الواحىدة مىا بىين 

آية وجد جال  له سيدتحا عائرة أم المؤمحين رف  هللا عحها و يارسون هللا لما تفع  ذلك وجىد 
غفر هللا لك ماتقدم من ذحبك وما ت هر   فقان  صل  هللا عليىه وسىلم ومىا أرو  ماجىان و أفىال 

د التحىىدى أكىىون عبىىدا رىى ورا   ويعلمحىىا بىىذلك صىىل  هللا عليىىه وسىىلم أن الرىى ر ال يقىىف عحىى
بالحعمىىة بىى  ي ىىون  ىىذلك بالعمىى  الصىىالح وجىىد جىىان تعىىال  " أعملىىوا آن داود رىى را وجليىى  مىىن 

 عبادى الر ور " .
وجد بق  جيام اللي  واابا ف  حقه صىل  هللا عليىه وسىلم حتى  بعىد أن فىرض هللا عليىه وعلى  

 أمته الصلوا  الهمى   وااء ف  تفسير الااللين أن جوله تعال  
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ي  فتاهد به حافلة لىك عسى  أن يبعثىك ر ىك مقامىا محمىودا " حافلىة لىك أى فريفىة " ومن الل
ةائدة لك دون أمتك   والمقام المحمود هو مقام الرفاعة الذى يحمدس فيه ا ولون وا هىرون 

. 
ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و عحد جوله تعال  " يىا أيهىا المةمى  جىم الليى  إال 

 جليال " و
 جم بحا   يا من اعلحا اللي  ليس ن فيه    الحاى   جم أح    فليس ن الك  ولتقم أح  .أى 

وف  حديى مسحد عن عبد هللا بن عمر أن الحب  صل  هللا عليه وسلم جان و " من جام بعرر 
آيا  لم ي تب من الغافلين   ومن جام بمائة آية  تب من القىاحتين ومىن جىام بى لف آيىة  تىب 

 " أى أعط  من ا ار جحطارا " هراه أبو داود ف  مسحدس . من المقحطرين
ويقون السادة الصوفية و السابقون هم المقر ون بالعطيا  والمرتفعىون فى  المقامىا    وهىم 
العلماء بىاهلل مىن بىين البريىة   عرفىوا هللا حىق معرفتىه وعبىدوس بى هالص العبىادا  وآووا إليىه 

 بالروق والمحبة .
ورىيه  الرىيخ على  عقى  جولىه مىن الهامىه الفىورى المرتاى  حىور هللا وجد حقلحىا عىن سىيدى 

 مرجدس و
 و   فؤاد غاف  عحك صهىىرة

 ولكحه إن ذاق  ذ رك الحىىا     
 ومن يذ ر الرحمن بالقلب صادجا 

 عال فوق أعحاق الملوك  م احا      
 ورب فت  ف  الحاى رث  ثيابىه

 ولكحه ساد الفحا لمعاحىىىا      
 طهر هللا أصلهىىىا  وححن جلوب

 ورب السما  بالم رما    ساحا      
 ولم حتكلم إحما فىىاض حبحىىىا 

 رهودا ف رسلحا العلوم بياحىىا      
 مددحا ا يىىادى للمهيمن ذلىىىة

 فااد عليحا  واستااب حداحىىا     
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 أال أيها الاله  تار   ؤوسحىا
 لتصبح محا إن سقي  سقاحا      

 ا وغرامحىىىا وتعرا عحا ودح
 وتدرك محا علمحا وهداحىىا      

 تال  لحا ا حوار من عالم البقىا 
 فهام  بها أرواححا وحهاحىا     

 فحيحا بها حبا فطاب  حياتحىىىا 
 رأيحا بها عحد الفحاء بقاحىىا      

ويقون سيدى أبو عل  الاوةااح  رف  هللا عحه و مىن عالمىا  السىعادة على  العبىد تيسىير 
اعىىة عليىىه   وموافقتىىه للسىىحة فىى  أفعالىىه   وصىىحبته  هىى  الصىىالح   وحسىىن هلقىىه مىىع الط

 اإلهوان   و ذن معروفه للهلق   واهتمامه للمسلمين   ومراعاته  وجاته .
ويقون سيدى عل  ا صبهاح  رف  هللا عحه و ا حى باهلل أن تستوحه مىن الهلىق إال مىن 

هللا هو ا حى باهلل وجد سئ  سىيدى أبىو ب ىر الكتىاح   أه  والية هللا   فان ا حى ب ه  والية
رف  هللا عحه و من العارا ى فقان و من يوافق معروفه ف  أوامرس   وال يهالفه ف  ريئ مىن 
أحواله   ويتحبب إليه بمحبة أوليائه وال يفتر عن ذ رس طرفىة عىين   ويقىون  ىذلك رفى  هللا 

 ك .عحه و  ن ف  الدحيا ببدحك وف  اآهرة بقلب
ويرى السادة الصوفية أن المريد مراد ف  الحقيقة وأن المراد مريد   ويعللون ذلك بى ن المريىد 
 هلل تعال  اليريد إالبإرادة من هللا عة وا  تقدم  له   وجد أحردوا ف  هذا المعح  و 

 مريد صفا محه سر الفىىىؤاد
 فهام به السر ف      واد      

 فف  أى واد سع  لم ياىىىد
 له ملا  غير  مول  العباد     

 صف  بالوفاء وف  بالصفىىىا 
 وحور الصفاء سرال الفؤاد      

 أراد وما  ان حت  أريىىىىد
 فطو   له من  مريد  مراد     
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ويفسىىر السىىادة الصىىوفية " الحىىون والجىىوة إال بىىاهلل " فيقولىىون أن موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا 
ن معصية هللا إال بعصىمة هللا وال جىوة على  طاعىة هللا إال عليه وسلم فسرها بقوله و الحون ع

 بعون هللا .
ويرى السادة الصوفية أن محبة المؤمن لوالديه أو  والدس أو ةواة ال تهراىه عىن محبىة هللا 
تعال  ..  حه سبحاحه اع  لهؤالء ف  القلوب حصيبا   وهىم يقولىون أن محبىة هللا تعىال  فى  

ة هىىؤالء فىى  م ىىان العقىى  ولكىىحهم يلفتوححىىا إلىى  أحىىه ال ياىىوة ايثىىار أحىىوار اإليمىىان   أمىىا محبىى
ا جارب واإلحرغان بهم عن مرفاة هللا  ن ذلك يهىرل المىؤمن مىن حقيقىة المحبىة إذ المحىب 

 ال يس ن إل  غير هللا سبحاحه .
يى  " ويقون السادة الصوفية أن ا ولياء حققوا القون بالعم  فإذا جالوا " حسبحا هللا وحعىم الو 

يقون هللا تعال  لهم " فاحقلبوا بحعمة من هللا وفف  لم يمسسهم سؤ وأتبعوا رفوان هللا  وهللا 
يىىاك حسىىتعين " جىىان هللا تعىىال  صىىدجتم    حهىىم ال  ذا جىىالوا " إيىىاك حعبىىد وا  ذو ففىى  عظىىيم " وا 
يهىىىدمون سىىىواس وال يسىىىتعيحون بغيىىىرس وفىىى  جولىىىه تعىىىال  " والىىىذين آمحىىىوا وعملىىىوا الصىىىالحا  

حدهلحهم ف  الصالحين " ويقون سيدى أبو طالب الم   رف  هللا عحه و فمن صلح له توالس ل
  ومن توالس علمه وحباس   و ارفه من حفسىه وعفىاس   فكىان هىو حسىبه و فىاس واعلىه تحى  
 حفىىه وآواس   في ىىون ظىىاهر حالىىه العصىىمة مىىن الهىىوى   وأعىىالس مرىىاهدة عىىين اليقىىين مىىن 

 المول  .
التسترى رف  هللا عحه و عالمة المحبة هلل اتبا  الرسون صل  هللا عليه ويقون سيدى سه  

وسلم   وعالمة اتبا  الرسون صل  هللا عليه وسلم الةهد ف  الدحيا ويقىون سىيدى أبىو طالىب 
الم ىى  رفىى  هللا عحىىه و ومىىن محبىىة الرسىىون صىىل  هللا عليىىه وسىىلم ايثىىار سىىحته علىى  الىىرأى 

ى والقىىون   وعالمىىة محبتىىه اتباعىىه ظىىاهرا وباطحىىا   فمىىن والمعقىىون   وحصىىرته بالمىىان والىىحف
أتبىىا  ظىىاهرة أداء الفىىرائض وااتحىىاب المحىىارم والتهلىىق ب هالجىىه والتىى دب برىىمائله وآدابىىه   
واالجتفاء آثارس   ومااحبه أه  الغفلة والهوى وترك التكاثر بالدحيا واإلجبان عل  أعمان ا هرة 

التحبب إليهم وتقريبهم و ثرة ماالسىتهم " ويقصىد الفقىراء والتقرب من أهلها   وحب الفقراء و 
 إل  هللا من عبادس الصالحين واعتقاد تففيلهم عل  أبحاء الدحيا .

وجىىد أثحىى  هللا سىىبحاحه علىى  أهىى  الصىىفة مىىن سىىادتحا المهىىاارين وأوصىى  بهىىم تعىىال  موالحىىا 
 رسون هللا صل  هللا عليه وسلم فقان عة وا  ف  سورة الكهف " وأصبر
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حفسك مع الذين يدعون ر هم بالعبادة والعر  يريدون واهه وال تعد عيحاك عىحهم تريىد ةيحىة 
الحياة الدحيا وال تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمىرس فرطىا " وجىد سىر  هىذس 
الوصية موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وجان و " الحمد هلل الذى لم يمتح  حت  أمرح  

 ن أصبر حفس  مع حاى من أمت  "أ
وجد أحةن هللا تعال  الوصية بفقراء الصحابة المادين ف  طاعته سبحاحه بعد أن رغىب بعىض 
أغحياء المرر يين أن يححيهم رسون هللا صل  هللا عليه وسلم عن مالسه حت  ال يهىالطوهم 

مىىحهم لهىىؤالء  فىى  مالسىىهم مىىع موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم و ىىان ذلىىك احتقىىارا  
الفقراء   ودل  تلك الوصية القيمىة على  أن هللا تعىال  يحظىر حظىرة الرفىا إلى  القلىوب الحقيىة 
والتقيىىة ولىىو  ىىان أصىىحابها فقىىراء الايىىوب   وال يعتىىد بالغىىافلين عىىن عبىىادة هللا ولىىو  ىىاحوا 

يغتحىى  أصىىحاب مىىان وفيىىر   فىىالغح  عحىىد هللا تعىىال  هىىو غحىى  القلىىب والفقىىر فقىىر القلىىب   وال 
القلب إال بقىوة صىلته بىاهلل عىة واى  ألسى  تتىدبر دعىاء سىيدحا ابىراهيم الهليى  عليىه الصىالة 
والسالم حين جان " وال تهةح  يوم يبعثون . يوم ال يحفع مان وال بحون . إال من أت  هللا بقلب 

حيىى سليم " وما أرو  ما يصف به اإلمام الكالباذى أه  الهمم العاليىة مىن السىادة الصىوفية 
 جان رف  هللا عحه و 

سىىبق  لهىىم مىىن هللا الحسىىح    وألىىةمهم  لمىىة التقىىوى   وعىىةا بحفوسىىهم عىىن الىىدحيا صىىدج  
مااهداتهم فحالوا علوم الدراسىة   وهلصى  عليهىا معىامالتهم فمححىوا علىوم الورثىة   وصىف  

فهمىوا سرائرهم ف كرموا بصدق الفراسىة   ثبتى  أجىدامهم   وة ى  أفهىامهم وأحىار  أعالمهىم   
عن هللا   وساروا إل  هللا   وأعرفوا عما سىوى هللا   هرجى  الحاىب أحىوارهم   واالى  حىون 
العره أحوارهم   وال  عحد ذى العره أهطارهم   وعمي  عما دون العىره أبصىارهم   فهىم 
أاسىىام روحىىاحيون   وفىى  ا رض سىىماويون   ومىىع الهلىىق ر ىىاحيون   سىى ون حظىىار   غيىىب 

طمار   أحةا  جبائ    وأصحاب ففائ    وأحوار دالئ    آذاحهم واعية   حفار   ملوك تح  أ
وأسرارهم صافية وحعوتهم هافية   صفوية صوفيه   حورية صفيه   ودائىع هللا بىين هليقتىه   
وصفوته ف  بريته   ووصاياس لحبيه   وهباياس عحىد صىفيه   هىم فى  حياتىه ى صىل  هللا عليىه 

هيىىار أمتىه   لىىم يىىةن يىدعو ا ون الثىىاح  والسىىابق التىىال    وسىلم أهىى  صىىفته   وبعىد وفاتىىه 
 بلسان فعله   أغحاس ذلك عن جوله .
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 ويقون إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه و 
ال تهلو االرض من جائم هلل بحاة   امىا ظىاهرا مرىهورا   أو هائفىا مغفىورا لىئال تبطى  حاىج 

  إحهم ا جلون عددا وا عظمون عحد هللا جدرا . هللا و يحاته   و م هم   وأين أولئك   وهللا
 ويصفهم رف  هللا عحه فيقون و 

هام بهم العلم عل  حقيقة البصيرة   فبارروا روح اليقين   واستالحوا مىا أسىتوعرس المترفىون 
  وأحسوا بما أستوحه محه الغافلون   عارىوا ب بىدان أرواحهىا معلقىه بىالمال ا على    أولئىك 

 ف  أرفه والدعاة لديحه .  هلفاء هللا
وفىى  محاسىىبة مىىا يقىىون إمامحىىا علىى  بىىن أبىى  طالىىب  ىىرم هللا واهىىه و وأسىىتالحوا مىىا اسىىتوعرس 
المترفون   وأحسوا بما أستوحه محه الغافلون " أذ ىر مىا يقىون رىيه  وسىيدى الرىيخ على  

 عق  ف  رعر الهامه المرتا  رف  هللا عحه و 
  وما لذت  إال التاائ  لو اه ىىىم

 فواه مو  دون العوالم  ل  جطبى      
 سهام الهوى لم تثحح  عن رحاب ىىم 

 ولو أحح   محها  عل   مر ب  صعب     
 و يف أهاب الصعب أو أرهب السرى 

 ومن حام  ال يرج  ال   مرهد  القرب     
 وغفلة جلب المرء بعد وحسىىىىرة 

 فما  حان عقب   ر ه  غاف   القلىىب     
 يوم القيامة غافىىىىى  لقد ذن ف 

 ت هر ف  يوم  الاهاد  عن  الر ىىب    
 ودحياك أرض لو بذر  بها الهىىدى 

 حمد  أوان الحصد سالمة   الحىىب     
 وححن أولو علم ولكن بوادحىىىىىا 

 رر حا من االحوار ما ليى  بالرىىرب     
 فكحىىىا بفيض هللا هير أئمىىىىة

 والعاىىىب  لحا حورس يهدى من الةي     



 201 

ويقون سىيدى اإلمىام سىه  التسىترى رفى  هللا عحىه و مىا طلعى  رىمى وال غر ى  على  أحىد 
عل  واه ا رض إال وهم اهان باهلل   إال من يؤثر هللا عل  حفسىه وةواىه ودحيىاس وآهرتىه . 
و ان رف  هللا عحه يقون و أعمان البر يعملها البار والفاار وال يتاحب المعاص  إالصديق " 

 سر الصاد وترديد الدان " .  ما يقون و أصولحا سبعة أرياء و التمسك ب تاب هللا تعىال    ب
وأك  الحالن   و ف ا ذى   وااتحىاب اآثىام  صل  هللا عليه وسلم وا جتداء بسحة رسون هللا 
 والتوبة وأداء الحقوق ى 

وال ةاد إال التقىوى وال عمى  إال ومن أجواله  ذلك و ال معىين إال هللا   وال دليى  إال رسىون هللا   
 الصبر . 

ويقون ريه  وسيدى الريخ عل  عق  ف  رعر الهامه الفىورى واصىفا همىة هىؤالء المتقىين 
 الهواص رف  هللا عحه و 

 راان ولكن عال جدرهىىىم 
 تبارك من لهمو جد هلىىىىق     

 لهم همم  الابان الرواسىىى  
 وهم عحد ر ك حور الغسىىىق     
 مو ف  الحعيم المقيىىىم وحاره
 فياعابا   احة ف  حىىىىرق     

أجون   و ما أراد  تاب هللا الكريم ب ه  الاد ف  الطاعة فقد بين سىبحاحه مىا أعىدس لهىم مىن 
الاةاء الاةي  فقان تعال  مثال " ف  بيو  أذن هللا أن ترفع ويذ ر فيها أسمه يسىبح لىه فيهىا 

يتىىاء الة ىىاة بالغىىدو واالصىىان . راىىان ال تلهىىيهم  جىىام الصىىالة وا  تاىىارة وال بيىىع عىىن ذ ىىر هللا وا 
يهافون يوم تتقلىب فيىه القلىوب وا بصىار لياىةيهم هللا أحسىن مىا عملىوا ويةيىدهم مىن ففىله 
وهللا يرةق من يراء بغير حساب"     فوصفهم سبحاحه بالاىد فى  ذ ىر هللا والصىالة واحفىاق 

راهم   مىع أحهىم  ىاحوا يتاىرون وي سىبون المان وهىوا المىآن   فلىم ترىغلهم دحيىاهم عىن أهى
عيرهم من حالن لكحهم حظموا أوجاتهم   فكان لكسب العيه وجته وللعبادة وجتهىا   وهىم فى  

 ذلك جدوة لمن أراد أن يتهد إل  ر ه سبيال . 
 ويقون سيدى االن الروم    رف  هللا عحه و حاصحا وواصفا  سالفحا الصالحين 
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  العر ية صديق  العالمىة الرىيخ الصىاوى رىعالن اىةاس هللا هيىرا و وجد ترام عن الفارسية إل
ليى الةهد أن تترك الدحيا من يدك وه  ف  جلبك ب  الةهد أن تتر ها من جلبك وهى  فى  يىدك 

 . 
ولقد  ان ا ولون حرصين عل  ترك الحرص   و احوا ف  بعض ما أح  لهىم أةهىد محهىا فيمىا 

أرىد أسىتعظاما محىا لكبىائر المعاصى  حتى   ىادوا يفوجىون  حرم عليحا   و احوا لصغائر الذحوب
بفطرهم صومحا   ويتحدون بحىومهم يقظتحىا   ور مىا تر ىوا سىبعة أبىواب مىن الحىالن مىن أاى  
باب من الحرام يهروحه   فعملوا صالحا و سىبوا حىالال وأكلىوا طيبىا وأحفقىوا بىرا   وجىدموا أاىرا 

تسىلط الهىوى على  حفسىك   وال تاعى  ا حاىار فعه أيها المؤمن ف  ذ راهم   حىك معهىم وال 
 المتراكمة من الهطايا تحطم جلبك فإن الفهار إذا اح سر ال يرجع وال يعاد طيحا . 

ن س رة الدحيا ه  لهيب العطه ف  صىحراء القيامىة  أيها المؤمن إن آثام اليوم عقاب الغد وا 
فىىردوى أحسىام صىىلوا  . أيهىا المىىؤمن اسىق ورد الطاعىىا  مىن دمىىو  تو تىك حتىى  تسىتروح ال

 وتستقب  الحور هدايا الطيب والعطر من حسحاتك   وتحظم عقود الاواهر من تسبيحاتك . 
وهتاما أجون داعيا و اللهم أحسن عاجبتحا فى  ا مىور  لهىا   وأارحىا مىن هىةى الىدحيا وعىذاب 

 اآهرة   آمين .  
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علمتحا سورة " المؤمحون " ف  صدرها من هم الوارثون الذين يرثون الفردوى هم فيها هالىدون 
. واىىاء فىى  بدايىىة السىىورة جىىون هللا الكىىريم " جىىد أفلىىح المؤمحىىون " ثىىم أعقبهىىا بوصىىف هىىؤالء 
المؤمحين الذين تحلوا بصفا  الفالح الت  ورثتهم الفردوى وهو أعل  الاحة وأوسط الاحىة  مىا 

ف  الحديى الرىريف الثابى  فى  الصىحيحين أن رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم جىان " إذا ورد 
سىى لتم هللا الاحىىة فسىى لوس الفىىردوى وهىىو أعلىى  الاحىىة  وأوسىىط الاحىىة ومحىىه تفاىىر أحهىىار الاحىىة 

 وفوجه عره الرحمن ".
تبعها ف سىىاى الفىىالح اإليمىىان بىىاهلل و تبىىه ورسىىله واليىىوم اآهىىر   وصىىفا  التحليىىه التىى  يسىىت

اإليمان الحق عددتها اآيا  الالحقة لآلية ا ولى  واىاء فيهىا جولىه سىبحاحه و " الىذين هىم فى  
صالتهم هارعون   وللهرو  ظاهر وباطن فظاهرس هفض ا بصار إل  موفع الساود ووفع 
اليىىىد اليمحىىى  علىىى  اليسىىىرى والكىىىف عىىىن اإللتفىىىا  وعىىىدم العبىىىى بالثيىىىاب وباطحىىىه تفىىىرغ القلىىىب 

الصىىالة عمىىا عىىداها بىى مور دحيويىىه  ن الصىىالة صىىله بىىاهلل تعىىال  فهىى  مىىن أعمىىان واإلرىىتغان ب
اآهىرة . ومىىا أرو  سىىيدى أبىى  الىىدرداء رفىى  هللا عحىىه فىى  تعريىىف الهرىىو  حىىين جىىان و إعظىىام 
هالص المقان واليقين التام واميع اإلهتمام . فىاحظر إلى  مىذاق ذلىك الصىحاب  الاليى   المقام وا 

 فسك ما استطع  و ومن سار عل  الدرب وص  .وحاون أن تحقق محه لح
ويتحدى سيدى اإلمىام القرىيرى فى  لطىائف إرىاراته عىن الهرىو  فى  الصىالة فيقىون رفى  هللا 
عحه و أدراك ثمىرا  القىرب و وفىاة ب مىان ا حىى مىن وجىف على  بسىا  الحاىوى بحعى  الهيبىة   

د فقىىد الرجيىىب   وأرىىد الرجبىىاء ومراعىىاة أداب الحفىىرة . وال ي مىى  ا حىىى بلقىىاء المحبىىوب إال عحىى
وأبصرهم تحظيفا  وان القرب الحفس    فىال راحىة للمصىل  مىع حفىور حفسىه   فىإذا هىحى عىن 
حفسىىه ورىىاهد عىىدم إحساسىىه بآفىىا  حفسىىه وطىىاب لىىه العىىيه   وتمىى  لىىه الحعمىى  وتالىى  لىىه 

حىون فىى  البرىرى   وواىد لىىذة الحيىاة .والمت مى  فىى   المىه المتقىىدم يىرى أن السىادة الصىىوفية يف
ئتحاسىا بمحاااتىه فى  مقىام القىرب الىذى  الصالة عىن حظىوا حفوسىهم ت ديىة لحقىوق هللا تعىال  وا 
حهىا لكبيىرة إال على   تدعو إليه الصالة وجد جان تعال  ف  رى حها " واسىتعيحو بالصىبر والصىالة وا 

 الهارعين . الذين يظحون أحهن مالجوا ر هم وأحهم إليه رااعون " 
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فسير أحه سبحاحه جدم الصبر عل  الصالة  ن الصبر مقدمىة الصىالة فىإن وجد ااء ف   تب الت
مىىن ال صىىبر لىىه ال يقىىدر علىى  إمسىىاك الىىحفى عىىن المالهىى  حتىى  يرىىتغ  بالصىىالة الحاهيىىة عىىن 
الفحراء والمح ر إذ ال يم ن حصولها  املة إال به . أجون وجىد ذم هللا المحىافقين بقولىه تعىال  " 

ذا جاموا إل  الصالة جاموا  سال  يىراءون الحىاى وال  إن المحافقين يهادعون هللا وهو هادعهم وا 
 يذ رون هللا إال جليال ".. وحعوذ باهلل من الحفاق وأهله .

و ذلك يقون المفسىرون ان هللا تعىال  أفىرد الصىالة بالىذ ر تعظيمىا لرى حها  حهىا اامعىة  حىوا  
ظهار العبادا  الحفسية والبدحية من الطهارة وستر العورة وا لتواه إل  الكعبة والوجوا للعبادة وا 

هىىالص الحيىىة بالقلىىب ومااهىىدة الرىىيطان ومحااىىاة الىىرحمن وجىىرأءة القىىرآن  الهرىىو  للاىىوارح وا 
 والحطق بالرهادتين و ف الحفى عن رهوت  الفرل والبطن .

و ىىذلك جىىان المفسىىرون ان الصىىالة لىىم تثقىى  علىى  الهارىىعين ثقلهىىا علىى  غيىىرهم  ن حفوسىىهم 
ب مثالهىىا متوجعىىه فىى  مقابلهىىا الثىىواب الىىذى تسىىتحقر  الىىه مرىىاجها وتسىىتلذ بسىىببه مرتفىىاس 

متاعبها ومن ثم جان صل  هللا عليه وسلم " واعل  جىرة عيحى  فى  الصىالة " ومىن  ى  مىا تقىدم 
 حفهم معح  ما يقوله السادة الصوفية و الصالس معرال المؤمن .  ما حفهم سر افافة 

عال  " الذين هم ف  صالتهم هارعون "  حهم هم المحتفعىون محهىا الصالة للمؤمحين ف  جوله ت
 وليى هللا الغح  عحهم وعن غيرهم .

وللسىىادة الصىىوفية مىىذاجهم العىىال  وعلمهىىم الراجىى  وفهمهىىم السىىام  فىى  التكبيىىر الىىذى تحعقىىد بىىه 
رئيى الصالة وف  الفاتحة الت  تقرأ ف     ر عة من ر عاتها   فقد دار حقاه بين ابن ا ةرق 

الهوارل و ين موالحىا الحسىين السىبط رفى  هللا عحىه جىان فيىه ابىن ا رةق يىا حسىين صىف لى  
إلهك الذى تعبد فقىان إمامحىا الحسىين رفى  هللا عحىه يىابن ا ةرق أصىف إلهى  بمىا وصىف بىه 
حفسىىه و أكبىىر مىىن أن يقىىاى بالحىىاى أو يىىده  تحىى  القيىىاى أويىىدرك بىىالحواى   جريىىب غيىىر 

ستقصى    ال إلىه إال هىىو الكبيىر المتعىان فقىان ابىن ا ةرق مبهىورا بهىىذا ملتصىق   بعيىد غيىر م
 الكالم و لقد حب  هللا عح م أح م جوم هصمون أى تغلبون من ياادلكم بعلم م وفصاحتكم .

ويذ رحا ذلك الحقاه بحقاه آهر ارى بين سيدى أب  اليةيىد البسىطام  و ىين الىيى لىه   فقىد 
 فقان سيدى أب  اليةيد لاليسه  أذن المؤذن فقان و هللا أكبر  
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ما معح  هللا أكبر فقان هللا أكبر من    ريئ فقان سيدى أبو اليةيىد و لىيى معىه رىيئ فيقىاى 
عليىىه " أى ال محىى  للمقارحىىة بيحىىه و ىىين غيىىرس مىىن المهلوجىىا  الحادثىىة وهىىو القىىديم ا ةلىى  اىى  

ةيد أكبر من أن يقاى بالحاى وعل  " فقان الرا  ف  أدب و فما معحاها ؟ ف ااب سيدى أبو الي
 أو يده  تح  القياى و أويدرك بالحواى .

وف  هذس المحاسبة حذ ر ما  ان بين سيدحا أب  ب ر الصىديق و ىين إمامحىا على  بىن أبى  طالىب 
رف  هللا عحهما . فقد جان سيدحا أبو ب ر ف  عاىة المهلىوجين عىن  حىه هللا سىبحاحه وتعىال    

راك و فلما سمعها إمامحا عل   رم هللا واهه جان و والبحىى عىن سىر العاة عن أدراك ا دراك أد
ذا  هللا ارىىراك   فىىإاتمع مىىن القىىولين بيىى  مىىن الرىىعر حىىتعلم محىىه حقيقىىة التوحيىىد . وجىىد  ىىان 
إمامحا سيدى اعفر الصدق يس ن صىوفية ةماحىه عىن حقيقىة التوحيىد فكىاحوا يايبوحىه بى او تهم 

الحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم يايبىه عىن حقيقىة    بحسب مذاجىه   فىرأى ليلىة اىدس مو 
 التوحيد ويقون له هذس العبارة ا هاذس والرافية .

   ما هطر ببالك فهو هالك   وهللا بهالا ذلك   فلحتعلمهىا وحعلمهىا غيرحىا وهى  عبىارة تعلمحىا 
عالىىه معحىى  جولىىه تعىىال  " لىىيى  مثلىىه رىىيئ " اىى  االلىىه وتعالىى  ذاتىىه وصىىفاته   وتقدسىى  أف

وأح امه  ما تعلمحا معح  جوله صل  هللا عليه وسلم سبحاحك ماعرفحاك حىق معرفتىك   وتعلمحىا 
أيفا معح  جوله تعال  "    ريئ هالك إال واهه " أما عن الفاتحىة فالسىادة الصىوفية يقولىون 

 ف  أفهامهم العالية .
لميم ماد هللا عةوا  . وهللا هو بسم هللا الرحمن الرحيم الباء بهاء هللا   والسين سحاء هللا   وا

ا سم ا عظم الذى حوى ا سماء  لها . والرحمن الىرحيم اسىمان رفيقىان حفى  هللا بهمىا القحىو  
عن المؤمحين من عبادس " اى تعرا إل  عبىادس بالرحمىة ولىم يتعىرا إلىيهم بىالبطه والابىرو  

ذحبىه أو مسىتغفرا مىن تقصىيرس لئال يي ى مؤمن من رحمته الواسعة إذا التاىاء أليىه حادمىا على  
من احبه   وليى أدن عل  سعة رحمته تعال  من جوله سىبحاحه " جى  يىا عبىادى الىذين أسىرفوا 
عل  أحفسهم ال تقحطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذوحوب اميعا إحه هو الغفىور الىرحيم " وفى  

سىىائال سىى له تعىىال و لمىىا جولىىه تعىىال  " الحمىىد هلل رب العىىالمين يقىىون السىىادة الصىىوفية و  ىى ن 
أهتصصىى  بالحمىىد ؟ فقىىان  حىى  رب العىىالمين   أحىىا أواىىدتهم برحمتىى  وأمىىددتهم بحعمتىى    فىىال 

 محعم غيري   فاستحقق  الحمد وحدي   مح   ان
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االياىىاد . وعلىى  دوام ا مىىداد   حىى  رب العبىىاد   والعىىوالم  لهىىا علىى  تعىىدد أاحاسىىها واهىىتالا 
 يت  ورعايت  .                                                                                                               أحواعها ف  جبفت  وتح  تر 

وااء ف  لطائف اإلرارا  لإلمام القريري رف  هللا عحه و حقيقه الحمد والثحاء على  المحمىود 
هطيىب ا ولىين واآهىرين   وسىيد الفصىحاء بذ ر حعوتىه الاليلىه وأفعالىه الاميلىه.. ولمىا سىمع 

مام البلغاء صل  هللا عليه وسلم  حمد هللا سبحاحه لحفسه ومدحه سبحاحه لحقىه علىم الحبى   -وا 
أن تقاصر ا لسىن أليىق فى  هىذس الحالىة فقىان و ال أحصى  ثحىاء عليىك   أحى   مىا أثحيى  على  

 حفسك .  

حسىان  ال الرحمن الرحيم ثم هذس التر يه الت  ر   سىبحاحه  بهىا هلقىه . إحمىا هى  رحمىه محىه وا 
لةوم عليه وال ايااب ولذلك وصفه بقوله " الرحمن الرحيم " أي الىرحمن بحعمىة ا ياىاد والىرحيم 
بحعمه ا مداد   حعمتان ماهل  مواود محهما والبد لك  م ون محهمىا   احعىم اوال با ياىاد وثحى  

المالك عل  ا طالق   وا مر لحا عل  الىدوام   لمىن  بتوال  ا مداد . " مالك يوم الدين " أي أحا
حمىىا العبىىرس بالسىىر الم حىىون ولىىيى ذلىىك إال  فهىىم محىىا مىىن ا حىىام   وال عبىىرة بظىىواهر ا رىىياء وا 
بظهىىور الحىىق وارتفىىا  عطايىىاس   وةوان أرىىعارس وهفايىىاس فىىإذا تحقىىق ذلىىك التالىى  والظهىىور   

  الظلمىىا  بإرىىراق الحىىور   فهحىىاك يىىد وعىىين أسىىتول  علىى  ا رىىياء الفحىىاء والىىدثور   واحقرىىع
اليقين   ويحق الحق المبين   وعحد ذلك تبط  دعوي المدعوين    ما يفهم العامه بطالن ذلىك 
يوم الدين حين ي ىون الملىك هلل لىرب العىالمين وليى  رىعري أي وجى   ىان الملىك لسىواس   حتى  

  وسيح رىف عىحهم الغطىاء ويتحقىق  يقع التقييد   لوال الدعاوي العريفه مىن القلىوب المريفىه
يىاك حسىتعين " إيىاك حعبىد أي حهفىع وحىذن  لهىم جولىه تعىال  " وا مىر يومئىذ هلل " " إيىاك حعبىد وا 
ليىك المرىيئه  ياك حستعين " بما  لفتحا بمىا هىو لىك " وا  وحعترا بر و يتك   وحوحدك وحهدمك " وا 

ال بالمعوحه والتسديد لحىا محىك   اذ ال واإلرادس فيه   والعلم واإلهالص لك   ولن حقدر عل  ذلك إ
 حون وال جوة لحا إال من عحدك .

ألس  تراس تعال  يقون  صحاب رسون هللا صل  هللا عليىه وسىلم " ولقىد حصىر م هللا ببىدر وأحىتم 
أذله ف تقو هللا لعلكم تر رون " وجىان لهىم فى  مقىام آهىر " ويىوم ححىين إذ أعابىتكم  ثىرتكم فلىم 

ف  بدر هراوا بالذلة هلل من حولهم وجىوتهم فاىائهم عىون هللا   وفى  ححىين تغن عح م ريئا " ف
 حظرو لكثرتهم وجوتهم ف  باديء ا مر   فلم
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تغحهم ا سباب عن معوحة المسبب   وهذا مىا يعلمحىا اإلفتقىار إليىه سىبحاحه فى   ى  حىان   إحىه 
 تعال  مالك الحان والمآن .

يىىاك حسىىتعين  حقيقىىة " إيىىاك حعبىىد ومىىا أرو  جىىون السىىادة الصىىوفية و " إيىىاك  حعبىىد رىىريعة " " وا 
ياك حستعين عبودية " إياك حعبىد فىرق  ياك حستعين إحسان " إياك حعبد عبادس "  " وا  اسالم " " وا 
ن رىىئ  جلىى  إيىىاك حعبىىد  هىى  العمىى  بىىاهلل وهىىم المهلصىىون وايىىاك  " إيىىاك حسىىتعين  امىىع   وا 

هلل يواب المثوبه   والعم  باهلل يواب القر ة    حستعين  ه  العم  هلل وهم الموحدون   العم 
والعم  هلل حعى   ى  عابىد   والعمى  بىاهلل حعى   ى  جاصىد   العمى  هلل ب ح ىام الظىواهر   والعمى  

 باهلل جيام بإصالح الفمائر .
 وهم يفيفون جائلين 

ن  ان القارئ مفردا ليحد ياك حستعين " بلغه الامع وا  مج ف  اماعة ويقون القارئ " إياك حعبد وا 
المىىؤمحين بىىاهلل مىىن المالئ ىىة وا حىىى والاىىن    وفىى  ذلىىك إرىىارة إلىى  بر ىىة الاماعىىة   وصىىدق 
موالحا هللا صل  هللا عليه وسلم إذ يقون و الاماعة رحمة والفرجة عذاب ويد هللا مع الاماعىة   

 وصدق سبحاحه وتعال  إذ يقون " 
ا حعمة هللا علي م إذ  حتم أعداء ف لف بين جلىوب م " واعتصموا بحب  هللا اميعا وال تفرجوا واذ رو 

 ف صبحتكم بحعمة إهواحا " .
ويقون سىيدى اإلمىام القرىيرى فى  لطىائف إرىارته رفى  هللا عحىه و وفى  عبىادة المىؤمن واىود 

 ررفه   وف  استعاحته بر ه أمان تلفه   والعبادة ظاهرها تذل    وحقيقتها تعةة وتام  .
 تقر ىا واذا تذللىىى  الرجاب 
 محا إليىىىك فعةها ف  ذلهىا                     

ويعل  السادة الصوفية اإلستعاحة باهلل تعال  فيقولون و إن    عم  من أعمان الدحيا أو اآهىرة 
يحتال اإلحسان للحااح فيه إل  التوفيق والصبر والقوة   و لها بيىد هللا سىبحاحه فقىد جىان تعىال  

 ما جان تعال  " وأصبر وما صبرك إال باهلل " وجىان عةواى  " مارىاء هللا  و وما توفيق إال باهلل "
 الجوة إال باهلل ".

وف  جوله تعال  " أهدحا الصرا  المستقيم " يقون سيدى ابىن عايبىة الحسىح  رفى  هللا عحىه و 
 أرردحا إل  دين اإلسالم   الذى هو الطريق إليك بمعوحة محك 
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ال بىىك   إهىىدحا مىىرادك محىىا مىىن الصىىدق واإلهىىالص فىى  العبوديىىة وهىى  البصىىيرة   فإحىىا الحهتىىدي إ
 والهدمة   أو إهدحا هدى العيان بعد البيان   لحستقيم لك حسب إرادتك .

وجد سئ  اإلمام سه  التسترى و أليى جد هداحا هللا إل  الصرا  المستقيم بتوفيقحىا إلى  اإلسىالم 
بلىى  ولكححىىا حطلىىب محىىه الةيىىادة   ألسىى  تىىراس   فلمىىاذا حقىىون " اهىىدحا الصىىرا  المسىىتقيم " جىىان و 

 تعال  يقون " ولديحا مةيد " .
وفىى  جولىىه تعىىال  " صىىرا  الىىذين أحعمىى  علىىيهم " يقولىىون و يعحىى  طريىىق مىىن احعمىى  علىىيهم 
بالهدايىة إلى  الصىرا  المسىتقيم وهىم ا وليىىاء وا صىفياء   الىذين حفظى  علىيهم آداب الرىىريعة 

د العلىىم ولىىم يهلىىوا برىىئ مىىن أح ىىام الرىىريعة   ويقىىان صىىرا  وأح امهىىا حتىى  لىىم يهراىىوا عىىن حىى
 الذين احعم  عليهم بحفظ ا دب ف  أوجا  الهدمة وأسترعار حع  الهيبة .

وف  جوله تعال  " غير المغفوب عليهم " يقولون و أى بتفييعهم آداب الهدمة وتقصيرهم ف  
 تعال  .آداء ررو  الطاعة ورغلتهم حظوا أحفسهم عن أداء حقوق هللا 

وف  جوله تعال  " وال الفالين " يقولىون و أى المفلسىين المحىرومين مىن حفىائى المعرفىة   أو 
الذين حبسهم الاه  والتقليد فلم تحفذ بصائرهم إل  إهالص التوحيد وهم يفيفون إل  مىا تقىدم 

ب افعى  جولهم و ويقون العبد عحد جىراءة سىورة الفاتحىة " آمىين " والتى مين سىحة   ومعحىاس و يىار 
 واستاب   و  حه يستدع  بهذا القون التوفيق لألعمان والتحقيق لآلمان .

ويقون سىيدى اإلمىام الغةالى  رفى  هللا عحىه و فى   تىاب ا حيىاء و إذا جلى  " بسىم هللا الىرحمن 
ذا  احى   لهىا بىاهلل    الرحيم "  ف فهم أن ا مور  لهىا بىاهلل   وأن المىراد بهىذا ا سىم المسىم  وا 

 م أن الحمد  له هلل .فال ار 
واذا جل  " الرحمن الرحيم " ف حفر ف  جلبك لطفه لتتفىتح لىك رحمتىه فيحبعىى بهىا راىاؤك   ثىم 
استرعر من جلبك التعظيم   والهوا من جولىك " مالىك يىوم الىدين " ثىم اىدد ا هىالص بقولىك " 

يىا ك حسىتعين " ثىم اطلىب إياك حعبد " وادد العاة واالحتيال والتبرى من الحون والقوة بقولك " وا 
حااتك وج  " أهدحا الصرا  المستقيم " الذى يسوجحا إلى  اىوارك   ويففى  بحىا إلى  مرفىاتك   

 وةدس ررحا 
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وتفصيال وت كيدا   واسترهد بالذين أفاض عليهم حعم الهداية مىن الحبيىين والصىدجين والرىهداء 
د أبىرة القىرآن الكىريم أهميىة والصالحين   دون الذين غفب عليهم من الكفىار الىةائغين هىذا وجى

الصالة واعلهىا تاليىة لعقيىدة التوحيىد ووصىف بىالر و  والسىاود سىادتحا الصىحابة الكىرام   وهىم 
السابقون بالهيرا  بإذن هللا فقان تعىال  واصىفا لهىم فى  آهىر الفىتح " محمىد رسىون هللا والىذين 

 مىن هللا ورفىواحا سىيماهم معه أرداء عل  الكفار رحماء بيحهم تراهم ر عا سادا يبتغون ففىال
فىى  واىىوههم مىىن أثىىر السىىاود ... " فلىىوال أن الصىىالة هيىىر ا عمىىان القائمىىة علىى  التوحيىىد مىىا 

 وصف هللا بها هير العاملين من الموحدين .
وحعود إل  بقية اآيىا  العرىر االولى  مىن سىورة المؤمحىون لحقىف على  مىذاق السىادة الصىوفية 

هىم عىن اللغىو معرفىون " اللغىو هىو الباطى  ويىده  فيىه الرىرك فيها فف  جوله تعال  " والىذين 
والمعاصىى  ومىىاال فائىىدة فيىىه مىىن ا جىىوان وا فعىىان ويقىىان مىىا يرىىغ  العبىىد عىىن هللا فهىىو سىىهو 
وماليى هلل فهو حرو   وماليى بمسمو  من هللا أو بمعقون مع هللا فهو لغىو   ومىا هىو غيىر 

ن هىىذا بعىىد هاىىر . وجىىد عىىدد هللا سىىبحاحه الحىىق سىىبحاحه فهىىو  فىىر   والتعىىريج علىى  رىىيئ مىى
أوصاا عباد الرحمن فى  أواهىر سىورة الفرجىان ومحهىا جولىه تعىال  " والىذين ال يرىهدون الىةور 
ذا مروا باللغو مروا  راما " أى أحهم يسىتم حون فى  مىواطن الصىدق ال يبرحىون عحهىا لىيال وال  وا 

ذا مروا ب صحاب الةال  وا لمهالفا  مروا متم حىين معرفىين عىحهم ال حهارا وال جوال وال فعال و وا 
 يساكحوحهم ف  ريئ محها .

وهاهو  ذا سيدى وريه  الرىيخ على  عقى  بصىف حالىه فى  استمسىاكه بر ىه سىبحاحه وتعىال  
ف  اميع أوجاته وف   افة حاالته فيقون ف  الهامه الفورى الرعرى الىذى حقلحىاس اسىتماعا محىه 

 رف  هللا عحه و
 اواحح  وجف  عل  حاوى اإلله 

 لذلك جلب  محةن  له ذ ىىىر                       
 وأهلي  جلب  من محاااة غىىيرس 

 ف صبح طودا ال يةلةله الغيىر                      
 أسار  مرتاجا وأس   هائمىىىا 

 وأحطق ااالال وماعاجح  سيىىر                    
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 فف  صحوت  روق وف  غفوت  هوى 
 لم وف  وجفت  سر وف  مريت  ع 

وترى من جوله هذا أحه لم يد  مااال للغو الذى يرغله عن ر ه ب   ان دائم الصلة به سىبحاحه 
ظاهرا وباطحا سرا واهرا   وهذا ر ن  ملىة ا وليىاء ا صىفياء ا تقيىاء رفى  هللا عىحهم ووفقحىا 

فى  السىموا  ومىا  ب ن حسلك حهاهم الذى سلكوس عل  الصرا  المستقيم " صرا  هلل الذى له ما
 ف  ا رض أال إل  هللا تصير ا مور " وف  جوله تعال  و " والذين هم للة اة فاعلون " 

يقون السادة الصوفية و الة اة الحماء   ومىن عملىه للحمىاء ف مىارة ذلىك أن ي ىون بحقصىاحه عىن 
فىإذا أهىرل رواهدس   وال يبل  العبىد إلى   مىان الوصىف فى  العبوديىة إال بذوباحىه عىن رىاهدس   

المىىؤمن ة ىىاة مالىىه واىىب أن يهراهىىا طيبىىة بهىىا حفسىىه مسىىرورا بهىىا جلبىىه مهلصىىا لر ىىه يبتغىى  
بإهرااهىىا واىىه هللا تعىىال  فىىال ريىىاء فيهىىا وال سىىمعة   وال تىىةين   وال تصىىحع وال يحىىب أن يطلىىع 
 عليها غير هللا عة وا    وال يراوا ف  أعطائها ويهاا ف  محعها سواس   وليعرا لر ىه ففىله

 ف  توفيقه له .
والسىىادة الصىىوفية يففىىلون العطىىاء لفقىىراء الصىىوفية   وحاىىتهم فىى  هىىذا التففىىي  أن فقىىراء 

 الصوفية همهم هللا سبحاحه وتعال  و فإذا طرجتهم " فاجة " حااه إل  المان ترت  همهم .
ألفىا وجد جان أحد أغحياء الصوفية و  ن أرد همه واحد إلى  هللا تعىال  أحىب إلى  مىن أن أعطى  

من غيرهم ممن همه الدحيا   وجد ذ روا  المه هىذا لسىيدى اإلمىام الاحيىد فاستحسىحه رفى  هللا 
عحه وجان و هذا  الم ول  من ؟ أولياء هللا تعال  وأفاا و  ما سىمع  محىذ ةمىن  المىا أحسىن 

 من هذا .
م فىإحهم وف  جوله تعال  و والذين هىم لفىرواهم حىافظون إال على  أةوااهىم أو مىا ملكى  إيمىاحه

غير ملومين " يقون السادة الصوفية و لفىرواهم حىافظون إبتغىاء حسى  يقىوم بحىق هللا تعىال  و 
وجد  ان أمير المؤمحين عمر رف  هللا عحه يقون و ما أتي  أهل  جط بحية الرهوة " ولكن بحية 

ب الفقه صىار أن يرةجح  هللا محها من يوحد هللا وال يررك به ريئا   وجد جالوا و إن الولد إذا  ت
 جرة عين  بيه مصداجا 

 لقوله تعال  " والذين يقولون ر حا هب لحا من أةوااحا وذريتحا جرة أعين وااعلحا للمتقين إماما.
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وف  جوله تعال  " فمن إبتغ  وراء ذلك فاولئىك هىم العىادون " يقىون السىادة الصىوفية مىن اىحح 
الف طريقىه ا كىابر الىذين يهىافون ر هىم إل  استيفاء الحظوا و وااوة ايثىار الحقىوق . فقىد هى

ويراىىون رحمتىىه . وفىى  جولىىه تعىىال  " والىىذين هىىم  ماحىىاتهم وعهىىدهم راعىىون " يقىىون السىىادة 
الصوفية و ا ماحا  مهتلفة   وعحد  ى  أحىد أماحىة أهىرى . فقىوم عحىدهم الوظىائف بظىواهرهم . 

حهم مىىن عاهىىد أال يعبىىد وآهىىرون عحىىدهم اللطىىائف فىى  سىىرائرهم .و ىىذلك عهىىودهم متفاوتىىة   فمىى
سواس   ومحهم من عاهد أال يرهد ف  الكوحين سواس واآية عحد أكثر المفسرين عامة ف     ما 
أئتمحىىوا عليىىه   وعوهىىدوا مىىن اهىىة هللا تعىىال  ومىىن اهىىة الحىىاى  التكىىاليف الرىىرعية وا مىىوان 

تفسيرس رف  هللا عحىه المودعة   وا يمان والعقود والحذور وححوها . ويقون اإلمام ا لوس  ف  
و وياوة عحىدى أن يىراد با ماحىا  مىا ائتمىحهم هللا تعىال  عليىه مىن ا عفىاء والقىوى   والمىراد 
ن يىراد بالعهىد ماعاهىدهم هللا  برعيها حفظهىا عىن التصىرا بهىا على  هىالا أمىرس عىة واى  و وا 

  والمىراد برعيىة تعال  عليه مما أمرهم سبحاحه ب تابة وعل  لسان رسوله صل  هللا عليه وسلم 
حفظه عن اإلهالن به   وذلىك بفعلىه على  أكمى  واىه . فحفىظ ا ماحىا   التهليىة وحفىظ العهىد 
 التحلية . وف  جوله تعال  " والذين هم على  صىلواتهم يحىافظون " ويقىون السىادة الصىوفية ال 

فىى   تصىىادجهم ا وجىىا  وهىىم غيىىر مسىىتعدين و واليىىدعوهم المحىىادى وهىىم ليسىىوا بالبىىاب   مىىحهم
الصف االون بظواهرهم   و ذلك ف  الصف االون بسرائرهم   ويقون اإلمام ا لوس  ف  تفسيرس 
رف  هللا عحه و وف  تصدير ا وصاا وهتمها بالصالة تعظىيم لرى حها   وتقىديم الهرىو  فيهىا 
لألهتمام به فإن الصالة بدون الهرو   الصالة باالاما  وجد جالوا و صالة بال هرو  اسد بال 
روح . وف  جوله تعال  و أولئك هىم الوارثىون الىذين يرثىون الفىردوى هىم فيهىا هالىدون . يقىون 
السادة الصىوفية و ا رى على  حسىب الحسىب   وهى  اسىتحقاق الفىردوى يوصىف ا رى لحسىب 
اإليمىىان فىى  ا صىى    ثىىم الطاعىىا  فىى  الففىى    و مىىا فىى  اسىىتحقاق ا رى تفىىاو  فىى  مقىىدار 

لتعصيب فكذلك ف  الطاعا    فمحهم مىن هىم فى  الفىردوى بحفوسىهم   السهمان بالغرض أو با
وف  ا حوان اللطيفة بقلو هم   ثم هىم هالىدون بحفوسىهم وجلىو هم اميعىا ال يبرحىون عىن محىان 

 حفوسهم وال يحف ون عن حاال  جلو هم .
من أحد  وجد روى أبو هريرة رف  هللا عحه عن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " مامح م

 إال وله محةالن محةن ف  الاحة ومحةن ف  الحار و فإذا ما  فده  الحار ورى
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 أه  الاحة محةلة فذلك جوله تعال  " أولئك هم الوارثون " 
هذا وجد أهرل اإلمام أحمد والترمذى والحسائ  والحاكم وغيرهم عن عمر بىن الهطىاب رفى  هللا 

  هللا عليىه وسىلم الىوح  حسىمع عحىد واهىه  ىدوى عحه جان و  ان إذا حةن عل  رسون هللا صىل
الحح  " ف حةن عليه يومىا فم ثحىا سىاعة فسىرى عحىه   فاسىتقب  القبلىة فرفىع يديىه فقىان " اللهىم 
ةدحىىا وال تحقصىىحا   واكرمحىىا وال تهحىىا واعطحىىا وال تحرمحىىا   وآثرحىىا وال تىىؤثر عليحىىا   وأرض عحىىا 

مىىن اجىىامهن دهىى  الاحىىة ثىىم جىىرأ " جىىد افلىىح وأرفىىحا   ثىىم جىىان و لقىىد أحةلىى  علىى  عرىىر آيىىا  
المؤمحون " حت  هتم العرر أجون و وجوله تعال  " هم فيها هالدون أى ال يهراىون مىن الاحىة 
حسىاحه ومحتىه على  عبىادس فهىم يتقر ىون  أبدا . فهم ف  حعيم دائم مقىيم . فىاحظر إلى   ىرم هللا وا 

ادا   ثم يثييهم ف  اآهىرة عليهىا بحعىيم  إليه بعبادا  موجوته ف  مدة حياتهم الدحيوية القصيرة
هالد ف  الاحة ال يفحى  وال يبيىد وال يىةون .فمىا أرأا ر ى  بعبىادس ومىا أرحمىه بهىم   ومىا أوسىع 
سلطاحه   وما أعظم عطائه ومىا أغحىاس عىن هلقىه   ومىا أفقىرهم إليىه   ومىا أسىعدهم بىه   ومىا 

 اهح هم بثوابه   والحمد هلل رب العالمين .
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 القلوبيقظة 
يحثحا السادة الصوفية عل  أن حوجظ جلو حا من غفلتها عن اآهرة    ن ف  الغفلىة عىن ا هىرة 
غفلة عن هللا الذى هلقحا لها وحذرحا من ايثار الدحيا عليها ف   ثير من آيا  القرآن الكريم ف  

" وما أوتيىتم مىن مث  جون تعال  " ب  تؤثرون الحياة الدحيا واآهرة هير وأبق  " وجوله سبحاحه 
ري ء فمتا  الحياة الدحيا وةيحتها وما عحد هللا هيىر وأبقى  أفىال تعقلىون . " وجولىه تعىال  " جى  
متا  الدحيا جلي  واآهرة هير لمىن اتقى  وال تظلمىون فتىيال " إلى  غيىر ذلىك مىن اآيىا  البيحىا  

سىي ون يىوم القيامىة  ومن رحمته سبحاحه وتعال  بحا ورفقته عليحا أحه  رف لحا من الغيب مىا
لح ون عل  بيحة من ا مر ف  حياتحا الدحيويىة جبى  إحتهىاء آاالحىا   و ىين لحىا سىبحاحه أححىا فى  
حياتحا ومماتحا ممتححون فقان تعال  " تبارك الذى بيدس الملك وهو عل     ري ء جدير . الىذى 

 هلق المو  والحياة ليبلو م أي م أحسن عمال وهو العةية الغفور " . 
وحذرحا سبحاحه من التسويف والتباطئ ف  اعىداد أحفسىحا لموجىف مرىرا بىين يديىه عحىد البعىى 
والحرىور فقىرب اآهىرة حتى    حهىا جائمىة فى  الغىىد التىال  ليومحىا فقىان سىبحاحه " يىا أيهىا الىىذين 

ين آمحوا أتقوا هللا ولتحظر حفى ما جدم  لغد وأتقو هللا إن هللا هبير بما تعملىون وال تكوحىوا  الىذ
حسىىوا هللا ف حسىىاهم أحفسىىهم أولئىىك هىىم الفاسىىقون . ال يسىىتوى أصىىحاب الحىىار وأصىىحاب الاحىىة 
أصحاب الاحة هم الفىائةون ومعحى  أحسىاهم أحفسىهم أى أحسىهم العمى  الىذى تسىعد بىه أحفسىهم 
يوم القيامة ويقون سيدى اإلمام القرىيرى فى  لطىائف إرىاراته رفى  هللا عحىه و ال يسىتوى أهى  

  الوصىىلة   وأصىى   ى  آفىىة حسىىيان الىرب   ولىىوال الحسىىيان لمىا حصىى  العصىىيان   الغفلىة مىىع أهى
والذى حس  أمر حفسه فهو الذى ال ياتهد ف  تحصي  تو تىه ويسىوا فى  مىا يلةمىه بىه الوجى  

 من طاعته . 
ويقون السادة الصوفية و ان صفاء العبادا  ال يحان إال بصىفاء معرفىة أر عىة فىاون ذلىك معرفىة 

والثىاح  معرفىة الىحفى   والثالىى معرفىة المىو    والر ىع معرفىة مىا بعىد المىو  مىن  هللا تعال   
وعىىد هللا ووعيىىدس   فمىىن عىىرا هللا تعىىال  جىىام بحقىىه   ومىىن عىىرا الىىحفى اسىىتعد لمهالفتهىىا 

 ومااهدتها   ومن عرا المو  استعد 



 214 

 لورودس   ومن رهد وعيد هللا تعال  بحةار عن حهيه ويحتدب ال مرس .
ومرعىاة حىق هللا تعىال  على  ثالثىة أواىه و على  الوفىاء وا دب والمروئىة   ف مىا الوفىاء فىاحفراد 
القلب بفرداحيته   والثبا  عل  مراهدة وحداحيته بحور أةليته والعيه معه   وأما ا دب فمرعاة 

  على  ا سرار من الهطرا  وحفظ ا وجا  واالحقطا  عن الحسد والعداوا  وأما المروءة فالثبا
الذ ر حطقا وفعال وصياحة اللسىان وحفىظ الحظىر وحفىظ المطعىم والملىبى   ويحىان ذلىك بىا دب   

  ن أص     هير ف  الدحيا واآهرة با دب .
وجد  تب سيدى أبىو سىعيد الهىراة  حىد أحبابىه يقىون و عصىمك هللا بىذ رس عىن حفسىك و ارىفك 

حت  تكون ممن امع لىه حبى  الررىاد   بر رس عن وصفك   وجسم لك من العلم به ف  فعلك   
 وأعل  ف  ذلك م احك   و ورف  ف  ذلك بالبيان إحه المول  لذلك والقادر عليه .

 ومن دعوا  اإلمام الاحيد جوله رف  هللا عحه و
اله  وسيدى وموالى   من أحسن محك ح ما لمن أيقن بك ومىن أوسىع محىك رحمىة لمىن اتقىاك 

أفة لمن أرادك وأجب  عل  طاعتك فكلهم ف  حعمائك يتقلبون وجصدك   ومن أسر  محك عطفا ور 
  ولك بففلك عليهم يعبدون   سىر  هممهىم بىك إليىك وأحفىرد  إيىرادتهم لىديك   وأجبلى  جلىبهم 
بىىىك عليىىىك   وفحيىىى  حظىىىوظهم مىىىن دوحىىىك وااتمعىىى  لىىىك وحىىىدك فهىىىم إليىىىك فىىى  الليىىى  والحهىىىار 

    ا حوان مؤثرون .متواهون   وعليك ف     االحوان مقبلون   ولك عل  
ف حا أس لك يا اله  وسيدى وموالى أن تكون ل  بففلك  الئا  افيا عاصىما راحمىا   فىإح  إليىك 
ليك راغب   ومحك راهب   وعليىك فى  أمىور الىدحيا واآهىرة متو ى    ال  الح   وبك مستغيى   وا 

 إله إال أح  سبحاحك إح   ح  من الظالمين .
ح  رفىى  هللا عحىىه و رأيىى  الهفىىر رحمىىة هللا فىى  المحىىام فعلمحىى  وجىىان سىىيدى ابىىراهيم المارسىىتا

عرىىر  لمىىا  وأحصىىاس علىى  بيىىدس و اللهىىم إحىى  أسىى لك حسىىن إالجبىىان عليىىك   واإلصىىغاء إليىىك   
والفهىىم عحىىك   والبصىىيرة فىى  أمىىرك والحفىىاة فىى  طاعتىىك والمواظبىىة علىى  إرادتىىك   والمبىىادرة فىى  

 لتسليم إليك والحظر إل  واهك .هدمتك   وحسن ا دب ف  معاملتك   و رد ا
 وجد سئ  سيدى أبو سعيد الهراة رف  هللا عحه و  يف الدهون ف  الصالة ؟
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فقىان هىىو أن تقبى  علىى  هللا تعىال     إجبالىىك عليىه يىىوم القيامىة   ووجوفىىك بىين يىىدى هللا تعىىال  
واجىف    ليى بيحك و يحه ترامان   وهىو مقبى  عليىك وأحى  تحاايىه   وتعلىم بىين يىدى مىن أحى 

 فإحه الملك العظيم .
ويواهحا السادة الصوفية إل  آداب الصالة فيقولون   أن للصالة أر عىة رىعب و حفىور القلىب 
فىى  المحىىراب   ورىىهود العقىى  عحىىد الوهىىاب   وهرىىو  القلىىب بىىال إرتيىىاب وحفىىور ا ر ىىان بىىال 

د العقى  رفىع أرتقاب   ويعللىون ذلىك فيقولىون و عحىد حفىور القلىب رفىع الحاىاب   وعحىد رىهو 
العتاب   وعحد هرو  القلب فتح ا بواب   وعحد هفو  ا ر ان واود الثواب فمن أت  بالصالة 
بال حفور القلب فهو مص  الس ومن أتاها بىال رىهود العقى  فهىو مصى  سىاس   ومىن أتاهىا بىال 
هرو  القلب فهو مص  هاطئ   ومن أتاها بال هفو  ا ر ان فهو مصى  اىاا   ومىن أتمهىا 

 و مص  واا .فه
ويىىىرى السىىىادة الصىىىوفية أن الصىىىائمين هىىىم الصىىىابرون    ن الصىىىوم هىىىو صىىىبر الىىىحفى عىىىن 
مساك الاوارح عن اميع رهواتها   ويرون عن موالحا رسون هللا صل  هللا عليىه  م لوفاتها   وا 
وسىىلم أحىىه جىىان " إذا صىىم  فليصىىم سىىمعك وبصىىرك ولسىىاحك ويىىدك "  مىىا يىىرون عحىىه صىىل  هللا 

وله " إذا صام أحد م فال يرفىى وال يفسىق فىإذا رىتمه إحسىان فليقى  و إحى  صىائم " عليه وسلم ج
وهم يروون أن الصائمين يوفون أاورهم بغير حساب  حه تعال  يقون " إحما يىوف  الصىابرون 
أارهم بغير حساب " فهرل الصوم من الحسحا  الت  يعد ثوابها بعرر أمثالها إل  السىبعمائة   

 الصابرين اةافا بال عدد   والصائمون هم الصابرون .  حه تعال  ي افئ
وهىىىم  ىىىذلك يىىىرون أن صىىىدجا  ا حىىىوان وا فعىىىان ال تقىىىف فىىى  ففىىىلها عىىىن صىىىدجا  ا مىىىوان   
ويستحدون ف  ذلك إل  جوله صل  هللا عليه وسلم " معاوحتىك  هيىك صىدجه . و ىذلك إلى  جولىه 

طلىق وأن تفىرغ مىن إحائىك فى  إحىاء  صل  هللا عليه وسىلم " ومىن الصىدجة أن تلقى  أهىاك بواىه
 أهيك صدجة " .

و ىىان سىىيدى برىىر الحىىاف  رفىى  هللا عحىىه يقىىون لعلمىىاء وجتىىه و ياأصىىحاب الحىىديى أداوا ذ ىىاة 
الحديى   جي  و وما ذ ىاة الحىديى ؟ جىالوا اعملىوا مىن  ى  مىائت  حىديى بهمسىة أحاديىى يعحى  

 بذلك من    مائت  حديى ي تبوحها ويحفظوحها .
سادة الصوفية عن المن عل  الفقراء بالذ اة المدفوعة إلىيهم   إلن الىذ اة حىق فرفىه ويحه  ال

 هللا لهم عل  ا غحياء   فمن دفعها إل  الفقراء فك حه رد إليهم 
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 مالهم فحان بذلك رف  هللا عة وا  وحا  يوم القيامة من أليم العذاب .
وا عحد الميقا  أبداحهم بالماء   وأن ومن آداب السادة الصوفية ف  أداء فريفة الحج أن يغسل

ذا حةعوا ثيابهم لإلحرام وتاردوا من المهيط حةوعوا عن أسرارهم الغ   يغسلوا جلو هم بالتوبة   وا 
والحسىىد وهىىوى الىىحفى   وال يتفىىق فىى  حظىىرهم أن يلبىى  الحىىال جىىائال " لبيىىك اللهىىم لبيىىك   لبيىىك 

وى والرىيطان    ن الحىال بالتلبيىة أاىاب الرريك لبيك   ثم يايب بعد ذلك دواع  الحفى والهى
 الحق بالتلبية وأجر ب حه ليى هلل رريك ف  ملكه .

فاذا حظر السادة الصوفية إل  البي  الحىرام بى عين رؤسىهم   حظىروا بى عين جلىو هم اليقظىة إلى  
  من دعاهم إل  البي    فإذا طافوا حون البي  ب بداحهم فمن آدابهم أن يذ روا جون هللا عة وا

" وترى المالئ ىة حىافين مىن حىون العىره " فكى حهم يحظىرون إلى  طىواا المالئ ىة   فىاذا صىلوا 
هلف مقام إبىراهيم ى عليىه السىالم يعلمىون أحىه مقىام عبىد جىد وفى  هلل تعىال  بعهىدس   فحىدب هللا 
ا ولين واآهرين إل  متابعة جدمه وأتهاذ صىلواتهم هلىف مقامىه   فىإذا اسىتلموا الحاىر وجبلىوس 

لمىىوا أحهىىم يبىىايعون هللا تعىىال  ب يمىىاحهم   فمىىن ا داب أال يمىىدوا بعىىد ذلىىك إيمىىاحهم إلىى  مىىراد ع
 ورهوة .

فاذا ااؤا إل  الصفا فمن ا دب أال ي ىدر صىفاء جلىو هم حىظ مىن رىهوة فاحيىة فىإذا هرولىوا بىين 
متابعة  الصفا والمروس وأسرعوا ف  مريهم فمن ا دب أن يسرعوا بالفرار من عدوهم ويهر وا من

ذا وافوا إلى  محى  فمىن آدابهىم فى  ذلىك أن يتى هبوا للقىاء فلعهىم  حفوسهم وهواهم وريطاحهم   وا 
يصلون إل  محاهم   فإذا وافوا إلى  عرفىا    فى دابهم أن يتعرفىوا إلى  معىروفهم ويىذ روا حرىرهم 

   وحررهم وبعثهم من جبورهم   فىإذا وجفىوا فى دب الوجىوا أن ي ىون وجىوفهم بىين يىدى سىيدهم
 فإذا وجفوا ال يعرفون عحه بعد وجوفهم .

فإذا دفعوا مع اإلمام إل  المةدلفة ف دبهم أن ي ون ف  جلو هم العظمة واإلاالن هلل تعال    فىإذا 
دفعىىوا مىىع اإلمىىام اعلىىوا الىىدحيا واآهىىرة وراء ظهىىورهم   فىىإذا  سىىروا الحاىىارة للرمىى   سىىروا مىىع 

  فىإذا ذ ىروا هللا تعىال  عحىد المرىعر الحىرام فىا داب الحاارة إرادا  بىواطحهم ورىهوا  أسىرارهم 
عحد ذلك أن ي ون مصىحو هم تعظىيم مرىاعرهم واعظىام حرماتهىا فىإذا رمىوا الامىر رمىوا بحسىن 
 ا دب بمالحظة أعمالهم ومراهدة أفعالهم   فإذا حلقوا رؤسهم ف دبهم أن يحلقوا عن بواطحهم 
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 ن يبدأوا بذبح هوى حفوسهم جب  ذبح ذبيحتهم .حب الثحاء . فاذا ذبحوا ف دبهم ف  الذبح أ
فىىإذا راعىىوا إلىى  طىىواا الةيىىارة " أى طىىواا اإلفافىىة " وتعلقىىوا ب سىىتار الكعبىىة فمىىن ا دب أال 
يتعلقوا بغيرس وال يلوذوا ب حد من هلقه بعد اللياذة والتعلق بىه   فىإذاراعوا إلى  محى  وأجىاموا بهىا 

دب أال يحللىىوا مىىاحرموا علىى  حفوسىىهم مىىن مهالفىىة أيىىام الترىىريق وحىى  لهىىم  ىى  رىىيئ   فمىىن ا 
سىىيدهم   وال ي ىىدروا ماصىىفا مىىن أوجىىاتهم واليتكلىىوا إال علىى  سىىعة رحمىىة هللا تعىىال  بعىىد جفىىاء 
محاس هم    حهم لم يتيقحوا بقبون حاتهم . وعليهم أن يستعيحوا باهلل عل  أمورهم   ويستغيثوا 

 القادر عل   رف فرهم وهالصهم . إل  هللا ب سرارهم وعالحيتهم   فإحه تعال 
ويقون سيدى إبراهيم الهواص رف  هللا عحه و من هصان الفقراء ى يعح  الصوفية  حهم فقىراء 
إل  هللا تعال  أغحياء عن غيرس ى ف  حفرهم وسفرهم أن ي وحوا بما وعدهم هللا تعىال  مطمئحىين 

اطين   وأن ي وحىىىوا  مىىىر هللا وأن ي وحىىىوا مىىىن الهلىىىق أيسىىىين   وأن يحصىىىبوا العىىىداوة مىىىع الرىىىي
مستمعين   وأن ي وحوا عل  الاميىع الهلىق مرىفقين   وأن ي وحىوا  ذى الهلىق مرىفقين   وأال 
يىىدعوا الحصىىىيحة لاميىىع المسىىىلمين   وأن ي وحىىىوا فىى  مىىىواطن الحىىق متوافىىىعين   وأن ي وحىىىوا 

و  رهوا   وأن ي وحىوا هلل لمعرفة هللا مرتغلين   وأن ي وحوا رافين فيما ج  أو  ثر وفيما أحبوا أ
 تعال  راكرين .

وتعريفهم للر ر دجيق ورائع   فقد ح   سىيدى أبىو القاسىم الاحيىد رفى  هللا عحىه فقىان و  ىان 
سرى " يقصد هاله سىيدى سىرى السىقط  و ىان رىيها لىه رفى  هللا عحهمىا " رحمىة هللا إذا أراد 

غىالم ؟ فقلى  و أال تعصى  هللا بىحعم أن يفيدح  ريئا س لح  مس لة فقان لى  يومىا مىا الرى ر يىا 
أحعم هللا بها عليك . جان فاستحسن ذلك مح  و ان يستعيدس مح  ويقون و  يف جل  ف  الر ر 

   أعدها عل  جان و ف عيدها عليه .
جبىىالهم علىى  الطاعىىا  يىىتهم السىىادة الصىىوفية أحفسىىهم بالتقصىىير فىى  احىىب هللا  ومىىع اىىدهم وا 

سليمان الداراح  رحمة هللا أحه لىبى جميصىا أبىيض مغسىوال سبحاحه   فقد ح   عن سيدى أب  
  فقيىى  لىىه لىىو لبسىى  جميصىىا أاىىود مىىن هىىذا . فقىىان و ليىى  جلبىى  فىى  القلىىوب مثىى  جميصىى  فىى  

 الثياب .
 ويروى السادة الصوفية ما  ان من دعائه صل  هللا عليه وسلم و اللهم ااع  
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وعىن رىمال  حىورا   ومىن ورائى  حىورا    من فوج  حورا   ومن تحت  حىورا   وعىن يميحى  حىورا  
ومن جدام  حورا   ومن هلف  حورا   اللهم ااع  ف  جلب  حورا وف  بصىرى حىىورا   وفى  لحمىىى  
حورا   وف  عظمىى  حورا   ثم يعقب السىادة الصىوفية على  ذلىك الىدعاء فيقولىون و الىدلي  على  

هللا إحى   راكىم هلىف ظهىرى  مىا أراكىم أن هللا تعال  أعطاس ذلىك جولىه صىل  هللا عليىه وسىلم " و
 جدام  .

ويعقىىب السىىادة الصىىوفية علىى  مىىاورد فىى  الهبىىر " القلىىب بىىين أصىىبعين مىىن أصىىابع الىىرحمن " 
فيقولون و أى بين حعمتين   وهما ما يدفعه عحه من البالء   وما يحفعه به مىن الحعمىاء   فكى  

فهو الذى جان فيه " إن ف  ذلك لذ رى جلب محع الحق إالوصاا الذمية والةمة الحعو  الحميدة 
لمىىن  ىىان لىىه جلىىب " ويفىىيف السىىادة الصىىوفية جىىائلين و وفىى  الهبىىر " أن هللا أواحىى  أال وهىى  
القلوب   وأجر ها من هللا ما رق وصفا " ربه القلوب بىا واح    فقلىب الكىافر مح ىوى ال يىده  

يهرل من أسفله   وجلب المؤمن  فيه ريئ   وجلب المحافق إحاء م سور   مايلق  فيه من أوله
إحاء صحيح غير مح وى يده  فيه اإليمان ويبق    ولكن هىذس القلىوب مهتلفىة   فقلىب ملطىخ 
بفحون اآفا    فالرراب الذى يبق  فيه يصحبه أثر ويتلطخ به وجلىب صىفا مىن الكىدورا  وهىو 

 أعالها جدرا .
ألم تر أن هللا يعلم ما ف  السموا  وما وما أرو  مايعقب به السادة الصوفية عحد جوله تعال  " 

ف  ا رض ما ي ون مىن حاىوى ثالثىة إال هىو رابعهىم وال همسىة إال هىو سادسىهم وال أدحى  مىن 
ذلك وال أكثر إال هو معهم أيحما  احوا ثم يحبئهم بما عملوا يوم القيامة إن هللا ب ى  رىيئ علىيم " 

رف  هللا عحه و معيىة الحىق سىبحاحه وان  وجد ااء ف  لطائف اإلرارا  لسيدى اإلمام القريرى 
 احىى  علىى  العمىىوم بىىالعلم والرؤيىىة   وعلىى  الهصىىوص بالففىى  والحصىىرة   فلهىىذا الهطىىاب فىى  

 جلوب أه  المعرفة أثر عظيم   إل  أن يحته  أالمر بهم إلىالتوله جالو له فالهيمان .
ن ال  رتبتهم وأهتصى  مىن بىين الحىاى مىرتب تهم ى جىان تعىال  فى  ويقان و أصحاب الكهف ى وا 

ر حهم " سيقولون ثالثة رابعهىم  لىبهم " ولمىا احتهى  إلى  اآيىة السىابقة " مىا ي ىون مىن حاىوى 
ثالثة إال هو رابعهم وال همسة ... " أثب  معيته  ه  الحاوى فرتان بين من رابعىه  لبىه ومىن 

 رابعه ر ه .
  وأن  حى  فى  المصىطبة ف حىا ويقان و حيثما  ح  ف حا معىك   إن  حى  فى  المسىاد ف حىا معىك 

 معك   وأن حفر  المساد ف حا معك ب سبا  الحعمة ولكن 
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 وعدا   وأن أتي  المصطبة ف حا معك بالرحمة واسبان ستر المغفرة ولكن حقدا 
 هبك تباعد  وهالفتح  

 تقدر أن تهرل عن لطف                  
اق وحور الفهم الذى يارهم إليه   وصدق أجون و فليعاب القارئ الكريم مع  من سموا هذا المذ

ذا يقون " أفمن رىرح هللا صىدرس  سبحاحه إذ يقون " ومن لم ياع  هللا له حورا فماله من حور " وا 
ذ  لإلسالم فهو عل  حور من ر ه فوي  للقاسية جلو هم مىن ذ ىر هللا أولئىك فى  فىالن مبىين " وا 

 ل  الحور " .يقون " هللا ول  الذين آمحوا يهراهم من الظلما  إ
وليهحىى  المؤمحىىون بىىالحور الىىذى أعىىدس سىىبحاحه لهىىم فىى  اآهىىرة مصىىداجا لقولىىه تعىىال  " يىىوم تىىرى 
المؤمحين والمؤمحا   يسع  حورهم بين أيديهم وب يماحهم برراكم اليىوم احىا  تاىرى مىن تحتهىا 

عحىه تلىك  ا حهار هالدين فيها ذلك هو الفوة العظيم " ويقون سيدى اإلمىام القرىيرى رفى  هللا
 اآية الكريمة و

هو حور يعط  للمؤمحين والمؤمحا  بقدر أعمالهم الصالحة   وي ون لذلك الحور مطىارح رىعا  
 يمرون فيها والحور يسع  بين أيديهم ويحيط اميع اهاتهم .

ويقان " وب يماحهم "  تىبهم " برىراكم اليىوم احىا  " أى برىار م اليىوم مىن هللا احىا    و مىا أن 
لعرصه هذا الحور فاليوم لهم ف  جلو هم و واطحهم حور يمرون فيه   ويهتدون بىه فى  لهم ف  ا

اميع أحوالهم   جان صل  هللا عليه وسلم و " المؤمن يحظر بحور هللا " وجان تعال  " فهىو على  
حىىور مىىىن ر ىىه " ور مىىىا يحبسىىط ذلىىىك الحىىور علىىى  مىىن يقىىىرب مىىحهم   و وليائىىىه ال محالىىة هىىىذس 

 الهصوصية .
سيدى وريه  الريخ عل  عق  بحور التوحيد وبحب هللا تعىال  فيقىون فيمىا حقلحىاس عحىه  ويعتة

 من الهامه الفورى رف  هللا عحه و
حمىىا   حياة الورى حلو ومر وا 

 حال المر بالتوحيد من رجة الحى                  
حك لو عظم  ديحك عالمىىا   وا 

 ىوعامل  بالحسح  وأدب  للحفىى                 
 و ح  عل  ا حداى باهلل رافيا

 سواء عليك المو  أو ساعة العرى       
 سعد  من الدحيا بر ك محسحا 

 وحل  من ا هرى العطاء بال حاى                     
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 يقولون ل  من أح  جل  موحىىد
 إل  ر ه يسع  ولم ير من بىىى ى                       

   إذا جي  ل  اطلب جل  ر   مطلب
ن جي  ل  اررب جل  أحوراس   س                        وا 

 وأعرا رحماح  وأدرك عفىىوس 
 وأحهض معتةا به وما أحا بالمحىىىى                     

 وأن حبان الواد تر ط مهاتىى 
 وجلب  بحب هللا يعبق  الىىىىىورى    

ن  ح  ف  سعد فذلك ففلىىه   وا 
ن لم                       أكن من سادة العرب الفىىىرى وا 

 فق  للذى يةا  الررا  د  الكرى 
 تاد سفن اإلحسان تارى عل  اليبىىى                     

 حسب  الهوى سهال فهف  عبابه 
 فطورا به أطفوا وطورا به غطىىىىىى                   

 إل  أن أتتح  من لدحه عحايىىىىة 
 لسالمة وا حىىىىىىىى وصل  بها بر ا                  

فاحظر رعاك هللا  يف يرد الفف  إل  ر ه ف  وصوله إل  بر السالمة و يىف أحىه تعىرض بعملىه 
إلحساحه سبحاحه وتعال    ويقون سيدى هير الحسال رف  هللا عحه حاصحا للمىؤمن مهمىا اىد 

سىىن   وجىىان فى  الطاعىىة و ميىراى أفعالىىك مىىا يليىق ب فعالىىك   ف طلىىب ميىراى ففىىله فإحىىه أتىم وأح
 تعال  " ج  يفف  و رحمته فبذلك فليفرحوا هو هيرا مما يامعون " 

 ويعقب سيدى اإلمام القريرى عل  هذس اآية االهيرة فيقون ف  لطائف إراراته ه  الحعمة .
 الفف  و اإلحسان الذى ليى بوااب عل  فاعله   والرحمة  إرادة الحعمة وجي  ه  الحعمة. 

 و ذلك الحعمة   وحعم هللا أكثر من أن تحص  . واإلحسان و عل  أجسام
 ويقان و الفف  ما أتاح لهم من الهيرا    والرحمة ما أةاح عحهم من اآوفا  .
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 ويقان و فف  هللا ما أكرمهم من ااراء الطاعا    ورحمته ما عصمهم به من ارتكاب الةال  . 
 ويقان و فف  هللا دوام التوفيق   ورحمته تمام التحقيق .

ويقان و فف  هللا ما يهص به أه  الطاعا  من صىحوا إحسىاحه . ورحمتىه مىايهص بىه أهى  
 الةال  من واوس غفراحه .

 ويقان و فف  هللا الرؤية   ورحمته ابقاؤهم ف  حالة الرؤية . 
 ويقان و فف  هللا المعرفة ف  البداية   ورحمته المغفرة ف  الحهاية .

 ا أهلهم له   ال بما يتكلفون من حر اتهم وس حاتهم .وجوله و فبذلك فليفرحوا " أى بم
وجوله و " هو هير مما يامعون " أى ما تتحفون به من ا حوان الةاكية هير مما تامعون مىن 

 ا موان الوافية .
ويقان و الذى لىك محىه فى  سىابق القسىمة هيىر ممىا تتكلفىه مىن صىحوا الطاعىة والهدمىه وفى  

حىىتم الفقىىراء إلىى  هللا وهللا هىىو الغحىى  الحميىىد " يقىىون سىىيدى هيىىر جولىىه تعىىال  " يىىا أيهىىا الحىىاى أ
 الحسال 

رف  هللا عحه   أى أحتم أيها الحاى المحتااون إليه ف     حفى   وهللا هو الغح  عح م وعن 
توحيد م وأفعالكم   والحميد الذى يقب  محك ماال يحتال إليه   ويثيبك عليه ما تحتال أحى  إليىه 

 . 
الصىىوفية فىىعف الهمىىة فىى  السىىع  لآلهىىرة إلىى  فىىعف البصىىائر ويقىىون فىى  ذلىىك ويىىرد السىىادة 

سيدى إبراهيم القصار رف  هللا عحه و القىدرة ظىاهرة وا عىين مفتوحىة ولكىن أحىوار البصىائر جىد 
فعف  . ويقون أيفا رف  هللا عحه و جيمة    إحسان بقدر همته . فإن  اح  همته الدحيا فال 

ن  اح  همته رف  اء هللا تعال  فال يم ن استدراك غاية جيمته وال الوجوا عليها .جيمه له وا 
 

ويقىىون سىىيدى ممرىىاد الىىديحورى رفىى  هللا عحىىه و رأيىى  فىى  بعىىض أسىىفارى رىىيها توسىىم  فيىىه 
الهير فقل  و يا سيدى    لمة تذودح  بها   فقان و همتك فاحفظها فإن الهمة مقدمة اإلرىياء 

له ما وراءها من اإلعمان واإلحوان . ويقون  ذلك    ومن صلح  له همته   وصدق فيها صلح
رف  هللا عحه و صحبة أه  الصالح تورى ف  القلب الصالح   وصحبة أه  الفساد تورى فيه 
الفساد     ما يقون  و ما أجبح الغفله عن طاعة من ال يغف  عىن بىرك   ومىا أجىبح الغفلىة عىن 

 ذ ر من ال يغف  عن ذ رك . 
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وفية إلى  رى ر هللا تعىال  حعمىه وعلى  مىا حوفىق إليىه بعوحىه مىن الطاعىا  ويواهحا السىادة الصى
ليذيىىدحا سىىبحاحه مىىن ففىىله   ويقىىون سىىيدى أبىىو حمىىةة البغىىدادى فىى  ذلىىك و إذا فىىتح هللا عليىىك 
يىاك أن تحظىر إليىىىه وتفتهىر بىه حتى  ال تسىقط مىن مقامىك    طريقا من طرق الهيىر فالةمىه   وا 

  وارتغالك بالر ر يواب لك المةيد  حه تعال  يقىون " لىئن ولكن أرتغ  بر ر من وفقك لذلك 
 ر رتم ال ةيدح م " 

ويقون  ذلك رف  هللا عحه و مىن المحىان أن تحبىه ثىم ال تىذ رس   ومىن المحىان أن تىذ رس ثىم ال 
يذيقك طعم ذ رس   ومن المحان أن يذيقك طعم ذ رس   ثم يرغلك بغيرس . وهو أيفا القائ  و مىن 

ق سىىه  عليىىه سىىلو ها   ومىىن تبىىع فيهىىا أثىىر الىىدلي  الصىىادق الحاصىىح بلىى  عىىن علىىم طريىىق الحىى
جريىىب إلىى  مقصىىدس   وال دليىى  علىى  الطريىىق إلىى  هللا تعىىال  إال متابعىىة الرسىىون صىىل  هللا عليىىه 
وسلم ف  أحواله وأفعاله وأجواله وهذا الذى يقوله رف  هللا عحه له سحد من  تاب هللا عة واى  

د  ىىان لكىىم فىى  رسىىون هللا أسىىوة حسىىحة لمىىن  ىىان يراىىو هللا واليىىوم اآهىىر   فقىد جىىان تعىىال  " لقىى
ن تطيعوس تهتىدوا " وفقحىا هللا تعىال  إلى  ترسىم هطىاس وا هىذ  وذ ر هللا  ثيرا "  ما جان تعال  " وا 
بهداس   واعلحا من المحرورين تح  لواءس   يوم الدين وامعحا به ف  احا  الحعيم صلوا  هللا 

 د ا بدين " أميىىىن "وسالمه عليه أب
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 ا بىىىىىرار
 
ا برار " امع بر أو بار " هم حريصون على  طاعىة ر هىم ابتغىاء مرفىاته سىبحاحه وتعىال  "  

وهم يراجبون ر هم ويحاسبون أحفسهم ف  ليلهم وحهارهم طون حيىاتهم ويسىتحدون فى  ذلىك إلى  
ه وعحىىد بعثىىه مىىاذا عمىى  فيىىه أن عمىىر العبىىد أماحىىة مىىن هللا تعىىال  عحىىدس يسىى له عحىىه بعىىىىد موتىى

ويتذ رون عل  الدوام جوله تعال  " فمن يعم  مثقان ذرة هيرا يرس ومن يعم  مثقان ذرة رىرا يىرس 
.  " 

ويقون العارفين و البر هو الذى ال يفىمر الرىر وال يىؤذى الىذر "  مىا جىالوا و ا بىرار هىم الىذين 
لح مه وجد حوس القرآن الكريم بمحةله سم  همتهم من المستحقرا    وظهر  ف  جلو هم يحابيع ا

ا برار عحد هللا تعال  ف  عدة موافع   فقان تعال  مثال ف  سورة آن عمران " لكن الىذين اتقىوا 
ر هىىم لهىىم احىىا  تاىىرى مىىن تحتهىىىىا ا حهىىار هالىىدين فيهىىا حىىةال مىىن عحىىد هللا ومىىا عحىىد هللا هيىىر 

السىورة ذاتهىا فكىان فيمىا جىالوا " ر حىا إححىا  لألبرار " وح   اى  االلىه مىا جالىه أولىوا ا لبىاب فى 
سىىمعحا محاديىىا يحىىادى لإليمىىان أن آمحىىوا بىىر  م فآمحىىا ر حىىا فىىاغفر لحىىا ذحو حىىا و فىىر عحىىا سىىيئاتحا 
وتوفحىىا مىىع ا بىىرار " وروى عىىن أميىىر المىىؤمحين عمىىر رفىى  هللا عحىىه أن الحبىى  صىىل  هللا عليىىه 

 بروا ا باء وا بحاء .  وسلم جان " إحما سماهم هللا تعل  ا برار الحهم
أجون و ومع ما تحل  به سادتحا ا حبياء والمرسلون من م ارم ا هىالق  لهىا   فقىد هصىهم هللا 
تعال  ببر الوالدين وا بحاء يواهحا من طريقهم إل  ذلك البر   فقان تعال  مثال ف  ر ن سىيدحا 

عصىيا " وجىان تعىال  فى  رى ن سىيدحا يحي  عليه الصالة والسالم " و را بوالديه ولىىم ي ىن ابىارا 
عيس  عليه الصالس والسلم " و را بوالدت  ولم ياعلح  ابارا رقيا " وجان تعال  ف  رى ن سىيدحا 
يعقوب عليه الصالة والسالم فى  بىرس بسىيدحا يوسىف عليىه الصىالة والسىالم " يىابح  ال تقصىص 

مبىين "وجىان تعىال  فى  رى ن رؤيىاك علىى  إهواتىك في يىدوا لىك  يىدا إن الرىيطان لإلحسىان عىدو 
سيدحا يوسف عليه الصالة والسالم مع أبيه عليه الصىالة والسىالم وأهلىه" اذهبىوا بقميصى  هىذا 
ف لقوس عل  واىه أبى  يى   بصىيرا وأتىوح  بى هلكم أامعىين " وح ى  لحىا اى  االلىه دعىوة سىيدحا 

 وتقب  دعاء "إبراهيم عليه الصالة والسالم " رب ااعلح  مقيم الصالة ومن ذريت  ر حا 
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وجد بيح  سورة ا حسان ما جىدم ا بىرار  حفسىهم مىن هيىر فى  الىدحيا و ىذلك مىا أعىد هللا تعىال  
لهم من اةاء وحعيم ف  اآهىرة ليترسىم هطىاهم مىن أراد أن يتهىذ إلى  ر ىه سىبيال مىن المىؤمحين 

د هللا فقىىان تعىىال  " إن ا بىىىرار يرىىر ون مىىن  ىىى ى  ىىان مةااهىىىا  ىىافورا عيحىىا يرىىىرب بهىىا عبىىىا
يفاروحها تفايرا " ثىم اردا ذلىك ببيىان أعمىالهم الصىالحه التى  تقبلهىا هللا تعىال  مىحهم ورفى  
بها عحهم . لعلحا حتربه بهم وححذو حذوهم فقان تعال  " يوفون بالحذر ويهافون يوما  ان رىرس 

ال حريىد مستطيرا * ويطعمون الطعام عل  حبه مس يحا ويتيما وأسيرا * إحمىا تطعم ىم لواىه هللا 
مىىح م اىىةاء وال رىى ورا إحىىا حهىىاا مىىن ر حىىا يومىىا عبوسىىا جمطريىىرا * فوجىىاهم هللا رىىر ذلىىك اليىىوم 
ولقىىاهم حفىىرة وسىىىرورا * واىىةاهم بمىىا صىىىبروا احىىة وحريىىىرا " ثىىم أتبىىع ذلىىىك سىىبحاحه بوصىىىف 
عيرتهىىم الرافىية فى  الاحىة فقىان تعىال  " متكئىين فيهىا على  ا رائىك ال يىرون فيهىا رمسىا وال 

را   وداحية عليهم ظاللها وذلل  جطوفها تذليال * ويطاا عليهم بآحيىة مىن ففىة وأكىواب ةمهري
 اح  جواريرا * جواريرا من ففة جد روها تقىديرا * ويسىقون فيهىا   سىا  ىان مةااهىا ةحابىيال * 
عيحا فيها تسم  سلسبيال * ويطوا عليهم ولدان مهلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا محرورا * 

ذا رأي  ثم رأي  حعيمىا وملكىا  بيىرا عىاليهم ثيىاب سىحدى هفىر وأ سىتبرق وحلىوا أسىاور مىن  وا 
 ففة وسقاهم ر هم ررابا طهورا إن هذا  ان لكم اةاء و ان سيع م مر ورا .

أجىىون وجىىد بىىين هللا سىىبحاحه فىى  أون سىىورة اإلحسىىان التىى  تفىىمح  تلىىك اآيىىا  الكريمىىة أن هللا 
ولكىن رىاء ففىال محىه سىبحاحه أن ي ىون االمتحىان بعىد  تعال  ممىتحن عبىادس فى  هىذس الىدحيا  

مىا  البيان لىئال ي ىون للحىاى حاىة على  هللا . فقىان اى  رى حه " إحىا هىديحاس السىبي  إمىا رىاكرا وا 
 فورا " ثم أتبع ذلىك بمىان الكىافرين والرىاكرين   ف اعى  فى  رى ن الكىافرين فقىان سىبحاحه " إحىا 

وهو مان مع اياىاةس يغحى  عىن الرىرح والتفصىي  وحعىوذ اعتدحا للكافرين سالس  وأغالال وسعيرا 
باهلل من حان أهى  الحىار . ثىم أعقىب ذلىك بمىان المىؤمحين المتقىين الرىاكرين وهىم ا بىرار ولكحىه 
عةوا  فف  ما  احوا عليه ف  الىدحيا مىن هفىان الهيىر فى  ظىواهرهم و ىواطحهم  مىا فصى  مىا 

مىا جىدم  يىداس ويقىون الكىافر يىاليتح   حى   سي وحون عليه ف  احا  الحعىيم " يىوم يحظىر المىرء
يمىىاحهم بىىاهلل  ترابىىا وجىىد وصىىفهم سىىبحاحه أوال بىى حهم ابىىرار وهىىم ا هيىىار ا طهىىار فىى  عقيىىدتهم وا 

 واليوم اآهر   فحالوا بذلك ررا االحتساب وا فافة إليه تعال  بالعبادة 
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رب بهىىا عبىىاد هللا يفاروحهىىا والعبوديىىة فسىىماهم " عبىىاد هللا " وذلىىك فىى  جولىىه الكىىريم " عيحىىا يرىى
تفايرا " فهم يرر ون من عين ال مقطوعة وال ممحوعة   وأعاىب معى  ايهىا القىارئ العةيىة مىن 
ذلك الكرم الذى يففيه تعال  عل  اولئك ا صفياء فيعطيهم ف  اآهرة حعيما سىرمدا ال يحفىذ وال 

ة حيىاتهم فى  هىذس يبيد عن عم  موجو  ف  عمىر محىدود ال يتاىاوة عرىرا  السىحين وهى  مىد
 الدحيا الفاحية .

ثم دجق الحظر مع  ف  جوله تعال  " يوفون بالحذر ويهافون يوما  ىان رىرس مسىتطيرا  فقىد  ىاحوا 
يحذرون هلل أعماال صالحة ف  طاعته سبحاحه   ومن وف  هلل تعال  ما أوابىه على  حفسىه  ىان 

الحىذر فقىالوا و هىو اياىاب الم لىف فيما أوابه هللا تعال  عليه مىن الفىرائض أوفى  . وجىد عرفىوا 
عل  حفسه من الطاعا  مالم يوابه لم يلةمه وجد ورد فى  الحىديى الرىريف عىن موالحىا رسىون 
هللا صل  هللا عليه وسلم و " من حذر أن يطيع هللا فليطعه ومن حىذر أن يعصىيه فىال يعصىيه " . 

ر ا مع رسون هللا عليه وسلم وجد حذر بعض الصحابة ا االء رف  هللا عحهم أحهم اذا أدر وا ح
ثبتوا وجاتلوا حت  يسترهدوا   فوفوا بما عاهدوا هللا عليه ف ثح  سبحاحه عليهم بقوله ف  سورة 
ا حىىةاب " مىىن المىىؤمحين راىىان صىىدجوا ماعاهىىدوا هللا عليىىه فمىىحهم مىىن جفىى  ححبىىه ومىىحهم مىىن 

افقين ان رىىاء أو يتىىوب يحتظىىر ومابىىدلوا تبىىديال . لياىىةى هللا الصىىادجين بصىىدجهم ويعىىذب المحىى
 عليهم احا هللا  ان غفورا رحيما .

وجد جالوا ف  تفسير جوله تعال  " فمحهم من جف  ححبه " أى وف  بحذرس الن الححب هىو الحىذر  
وجد جاتلوا حت  أسترهدوا  ما راهدوا هللا فيما بيحهم و يحىه تعىال  وفى  مقىدمتهم سىادتحا حمىةة 

حىىى بىىن الحفىىير رفىى  هللا عىىحهم وعىىن سىىائر رىىهداء بىىن عبىىد المطلىىب ومصىىعب بىىن عميىىر وأ
 اإلسالم .

ويقون السادة الصوفية رفى  هللا عىحهم و الصىادق ال تىراس إال فى  فىرض يؤديىه أو ففى  يعمى  
فيه . وهم يعرفون الصدق فيقولون ف  تعريفه و هو الوفاء هلل سبحاحه بالعم  وجان سيدى أبو 

يتهي  له أن يمو  وال يستح  من سرس ولو  رف  سعيد القرر  رف  هللا عحه و الصادق الذى
. 

 جان تعال  " فتمحوا المو  إن  حتم صادجين " .
وصدق سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامه الرعرى الفىورى حىين جىان فيمىا حقلحىاس عحىه 

 رف  هللا عحه و
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 دعاة الحب أكثر ما تالج  
 وج  الصادجون فما تالجىىى                     

 ب هللا عن أدب وصىدق أح
 وال أرف  سوى التقوى هالف                   

 ومما حقلحاس  ذلك من الهامه الفورى جوله رف  هللا عحه و
حما   ليى التصوا بالكالم وا 

 صدق الفعان جرارة المتصىىوا                
  م ظاهر لكحه ال يةدهىىر 

 الهف   ولكم ترى التقوى مع ا دب                   
 فاذا أرد  ب ن توراةن بيحهم 

 فةن الراان بحب ر ك وأصطىف                    
 ال تبت  الدحيا وتبغ  غيىرها 

 فدان ما ااتمعا لصب تصىىىوا                   
 من  اح  الدحيا المراد لقلبىه 

 لم يرق دار ا كرمين ولم يىىىىف                  
حىهإن الريا رل  الفعاا   وا 

 س  الحفوى وج  محه من رفىىىىى                   
 يا أيها السارى لهالق السمىا 

 وفق  ااهد ف  فؤلدك وأهتىىىىىف                   
ذ إجتدي  فبالكتاب لك الهدى   وا 

 حىىىىىافظ عل  آياته بتلهىىىىىف                   
 وأحهمض بروحك حهفة جدسية 

 لسحة المهتىىىار ف  السير إجتىىىف و                   
 ال تلتةم دعوى بغير أدلىىىىة 

 دعوى بغير أدلة لىىىىىم تعىىىىرا                 
 إن الدلي  هو الحااة وأحىىىىه

 هو  ارف الظلمىىىا  للمترىىىىرا                  
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ه بواطحهم من هىوا أما جوله تعال  " ويهافون يوما  ان ررس مستطيرا " في رف عما تامل  ب
مقامهم بين يدى ر هم يوم القيامة   يوم ي هذ الفائة  تابه بيميحه وي هذ الهالىك  تابىه برىماله 
  ويقون الحق لك  واجف بىين يديىه " اجىرأ  تابىك  فى  بحفسىك اليىوم عليىك حسىيبا " أى حاسىب 

غيرة وال  بيىرة حفسك بحفسك من هالن  تابك مما لك ومما عليك فيمىا حىواس   فاحىه لىم يغىادر صى
 إال أحصاها   مصداجا لقوله تعال  " ووادوا ما عملوا حافرا وال يظلم ر ك أحدا  " .

و يىىف يظلىىم الىىرءوا الىىرحيم والمحسىىن الكىىريم الىىذى يحصىى  السىىيئة واحىىدة ويفىىاعف الحسىىحة 
أفعافا  ثيرة   عطفا عل  عبىادس   ليثقى  مىواةين حسىحاتهم   ويهفىف مىواةين سىيئاتهم   وهىو 

حمىا تعبىدهم  أحول لهذا العطف ف  ذلك اليوم   وهو الغح  عل  الدوام عحهم وعىن طاعىاتهم   وا 
بالطاعىىا   كىىرامهم وأثىىابتهم عليهىىا بعطىىاء غيىىر ماىىذوذ   وحعىىيم مسىىتديم   فمىىن عمىى  صىىالحا 
فلحفسه ومن أساء فعليها وجد  ان أمير المؤمحين عمر ن عبد العةية إذا جرأ تعال   فى  بحفسىك 

حسيبا " يقون رف  هللا عحىه و عىدن وهللا معىك مىن اعلىك حسىيب حفسىك " حسىيب  اليوم عليك
 أى محاسب  اليى أى ماالى " .

وما أرو  ذلك الحان الذى وصف به هللا تعال  هؤالء ا برار   فإحهم أحسحوا العمى  وجىدموس بىين 
هالص ثم هافوا ر هم  ما يهافه المالئ ة ا  طهىار الىذين أيديهم حين وفوا بحذورهم ف  صدق وا 

جان تعال  ف  وصفهم " يهافون ر هم من فىوجهم ويفعلىون مىا يىؤمرون " والمالئ ىة ال يعصىون 
هللا ما أمرهم   ويسبحون اللي  والحهار ال يفترون   و ىرغم هىذس الطاعىة الدائمىة يهىافون ر هىم 

إحمىىا  علىى  جىىدر علمهىىم بىىه و االلىىه تعىىال  وهيبتىىه . و يىىف ال يهىىافون ر هىىم وجىىد جىىان تعىىال  "
يهر  هللا من عبادس العلماء " فاع  سبحاحه الهرية من سما  العظماء باهلل تعىال    ويقىون 

 سادتحا العارفون رف  هللا عحه .
 عل  جدر علم المرء يعظم هوفه  

 فال عالم إال من هللا هائف                    
الىدحيا الىذين حابىتهم دحيىاهم  والمقصود بالعلماء ف  هذا المقام علمىاء اآهىرة   وليسىوا علمىاء

عن أهراهم   فوجفوا بعلمهم عحد ظواهر الىدحيا   ألسى  تىراس تعىال  يقىون فى  رى حهم فى  سىورة 
 الروم " ... ولكن أكثر الحاى ال يعلمون " 
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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدحيا وهم عن اآهرة هم غافلون ".
عىىال  فىىرض علىى  عبىىادس أن يهىىافوس فقىىان ويقىىون السىىادة الصىىوفية رفىى  هللا عىىحهم و أن هللا ت

سبحاحك ف  سورة آن عمران و "إحما ذلكم الريطان يهوا أوليائه فال تهافوهم وهافون أن  حتم 
مؤمحين " .  وجد جان تعال  ف  سورة الحح  " فإياى فارهبون " وجد  ان موالحا رسون هللا صىل  

 م من هللا .هللا عليه وسلم يقون و وهللا إح   تقاكم هلل وأهوفك
 لو تعلمون ما أعلم لفح تم جليال ولب يتم  ثيرا ".عليه افف  الصالة والتسليم يقون"  ما  ان

ويرردحا السادة الصوفيه إل  الهوا الحق بقولهم رف  هللا عىحهم و لىيى الهىائف الىذى يب ى  
ئف من ويمسح عيحيه   إحما الهائف من يترك ما يهاا أن يعذب عليه .  ما يقولون و من ها

ريئ هرب محه ومن هاا من هللا عة وا  هرب إليه . وجد  ان سيدى الصحاب  الاليى  معىاذ 
بن اب  يقون رف  هللا عحه و أن المؤمن ال يطمئن جلبىه وال تسى ن روعتىه حتى  يهلىف اسىر 
اهىىحم ورائىىه . وجىىد  ىىان سىىيدى الصىىحاب  الاليىى  صىىهيب الرومىى  رفىى  هللا عحىىه  ثيىىر السىىهر 

هرس فىى  طاعىىة هللا تعىىال    فكلمتىىه السىىيدس ةواتىىه فىى  سىىهرس فقىىان لهىىا و إن بالليىى    و ىىان سىى
ذا ذ ر الاحه ةاد روجه .  صهبا إذا ذ ر الحار طار حومه وا 

وااء فيمىا وصىف بىه إمامحىا على  بىن أبى  طالىب  ىرم هللا واهىه و و ىان يسىتوحه مىن الىدحيا 
   ليله واجفا وةهرتها وي حى باللي  ووحرة ... يقون واصفه و ولقد رأيته ذا

ف  محرابه يب   ب اء الثكل  ويتملم  تملم  السىليم " أى الملىدوغ بىالعقرب " ويقىون إليىك عحى  
يا دحيا   إل  تعرف  أم إل  تروج    هيها  غيرى غرى وجد طلقتك ثالثىا ال راعىة فيهىا   ثىم 

ن الوصىف جان و آس من طون السفر وجلة الةاد ووحرة الطريق وجد سمع معاوية بن أبى  سىفيا
بطوله من فرار رف  هللا عحه " و ان معاويه جد أجسىم عليىه أن يصىفه " فقىان تعقيبىا و يىرحم 
هللا أبا الحسن    ان وهللا  ما ذ ىر  ترىوج    هيهىا  غىرى غيىرى وجىد طلقتىك ثالثىا ال راعىة 

 هم فى  فيها . ومما تقدم حرى أن أسالفحا الصالحين أحسحوا العم  هلل ف  هذس الدحيا   وهافوا ر 
دحياهم لي محوا عقابه ف  اهراهم   ودعاهم ذلك الهوا أن يحاسىبوا أحفسىهم جبى  أن يحاسىبوا   

 وتهيلوا القيامة جب  أن تقوم فدن ذلك عل  
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علمهىم وبعىىد حظىىرهم   فقىىد هلقحىىا سىبحاحه لآلهىىرة   ولىىم يهلقحىىا للىىدحيا   والىىدحيا ى  مىىا ورد فىى  
ان صىىلوا  هللا وسىىالمه عليىىه " اتهىىذوا مىىن ممىىر م الحىىديى الرىىريف ممىىر واآهىىر مقىىر   وجىىد جىى

لمقىىر م . وصىىدق  سىىبحاحه وتعىىال  إذ يقىىون " ومىىن أراد اآهىىرة مقىىر   وسىىع  لهىىا سىىعيها وهىىو 
 مؤمن ف ولئك  ان سعيهم مر ورا " .

وجد جان را  لسيدى برر الحىاف  رفى  هللا عحىه و أراك تهىاا المىو    فقىان القىدوم على  هللا 
يدى أبوعل  الدجاق رف  هللا عحه   على  سىيدى أبى   ب ىر بىن فىرك رفى  رديد . وجد ده  س

هللا عحىىه   و ىىان مريفىىا فلمىىا رأس دمعىى  عيحىىاس   فقىىان لىىه سىىيدى الىىدجاق و احرىىاء هللا تعىىال  
حمىا أهىاا ممىا وراء المىو   يعافيك ويرفيك   فقان سيدى ابن فرك تراح  أهاا من المو  ؟ وا 

. 
ن رف  هللا عحها جال  و جل  يارسون هللا " الذين يؤتون ما أتوا وعن سيدتحا عائرة أم المؤمحي

وجلىىو هم والىىه " أهىىو الراىى  يسىىرق ويةحىى  ويرىىرب الهمىىر ؟ فقىىان ال   ولكىىن الراىى  يصىىوم  
 ويصل  ويتصدق ويهاا أال يقب  هللا محه .

س   عل  أن السادة الصوفية يلتةمون الهوا يتحلون بالراىاء إطمئحاحىا إلى  ففىله تعىال  وعفىو 
ويقولون و الراىاء ثقىة الاىود مىن الكىريم الىودود    مىا يقولىون و الراىاء هىو الحظىر إلى  سىعة 
رحمة هللا تعال  . وعحدهم أحه البد أن يامع المؤمن ف  صلته بر ه تعال  بين الهوا والراىاء 
ذا حقىص أحىدهما  ويقولون و الهوا والرااء هما احاح  الطائر   إذا أستويا استوى الطير   وا 
ذا ذهبا صار الطائر ف  حد المو  . و ان سيدى ابو عثمىان المغر ى  يقىون  وجع فيه الحقص وا 
رف  هللا عحه و من حم  حفسه عل  الرااء تعط    ومن حم  حفسىه على  الهىوا جىحط ولكىن 
من هذس المرة ومن هذس مرة وجد وصف سبحاحه من امعىوا بىين الهىوا والراىاء بىالعلم والعقى  

  سىورة الةمىر " أمىن هىو جاحى  أحىا الليى  سىاادا وجائمىا يحىذر اآهىرة ويراىو ف  جوله تعىال  فى
رحمة ر ه ج  ه  يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون إحما يتذ ر أولو ا لباب "والقحو  هو 
طون القيام ف  صالة حافلة   وآحاء اللي  أى ساعا  اللي  أوله وأوسطه وآهرس وفيه دليى  على  

   حه أستر في ون أبعد عن الرياء   وجد جان سيدى عبد هللا بىن عبىاى رفى  ترايح جيام اللي
هللا عحهما و من أحب أن يهون عليه هللا الوجوا يوم القيامة فيرى هللا ف  ظلمة اللي  .ويامىع 
سيدى وريه  الرىيخ على  عقى  بىين الهىوا والراىاء فيقىون فى  الهامىه الفىورى الىذى حقلحىاس 

 عحه رف  هللا عحه و
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 ىىىارب أح  علمتحىى  ي
 لم تهف مح  هافيىىىة                 

 أحىىىا مذحب واحسرتىى 
 أحىىا ما حسي  حسابيىة                  

 بىىى  هائف ي   الحسىىا 
 ب ومىىا أمح  عذابيىىة                 

حمىىا   سقىىىىم  يةيىىد وا 
 آيىىىىا  عفوك رافيىة               

 حه رف  هللا عحه جوله و ما حقلحا ع 
 بيح  و يحك سر ليى يعلمىىىه 

 سواك ف ستر عل  المس ين ما إاترءا               
 إح  أس   ولكح  ألتا   لكىىم 

 من يلتائ لكم ف  القصد مااححىىا               
 ل  في مو أم  محه أرى صلتىى  

 ياهير من بفؤادى العمر مابرحىىىا                
 للقلب ماذا أح  مقتىىىرح  لوجي 

 لم يلق غير حم  الرحمن مقترحىىىا                
 أو  ان  الطود ذحب  ف  فهامتىه 

 وجل  يارب عح  الذحب جد مسحىىىا                
 فاعلم ب ن مقام العفو مغتسىىىى  

 اا  ومن صلحا ى  من حىيسمو به                 
 لىىىم إن حام جلب  من الةال  ف  ظ

 ه صحىىىا ىو محىفىفإحه بفياء الع                
 الذحب يحةحح  والعفو يفرححىىىى  

 اسب ذحب يحتر  فرحىا ى ىب لىفاعا                 
ويقون سيدى  اإلمام القريرى   رف  هللا عحىه   فى  لطىائف اإلرىارا  فى  أون سىورة الحمى  و 

 العاص  لطلب التهفيف فصار وةرس مغفورا  بسم هللا الرحمن الرحيم   اسم عةية جصدس
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اسىىم  ىىريم جصىىدس العابىىد لطلىىب التفىىعيف فصىىار وةرس موفىىورا   اسىىم اليىى  أمىىه الىىول  لطلىىب 
 الترريف فصار سعيه مر ورا .

والرااء ف  هللا تعال  محمود عحد السادس الصوفية   ولكحهم يحهون عن التمحى  ويقولىون و إن 
رفه عىىن العمىى  وعىىن سىىلوك طريىىق السىىع  لآلهىىوة فىى  اىىد التمحىى  يىىورى صىىاحبه الكسىى  ويصىى

وااتهىىاد   وعالمىىة الراىىاء عحىىدهم فىى  حسىىن الطاعىىة   ويؤيىىدهم  فىى  ذلىىك مىىاورد فىى  الحىىديى 
الرريف و ولو أحسحوا الظن  حسحوا العم     ما يؤيدهم جوله تعال  ف  مدح رسىله الكىرام فى  

 يدعوححا رغبا ورهبا و احوا لحا هارعين " .سورة ا حبياء " إحهم  احوا يسارعون ف  الهيرا  و 
وعحدهم أن الرااء ثالثة أحىوا  و راى  عمى  حسىحة فهىو يراىو جبولهىا   وراى  عمى  سىيئه ثىم 
تىىاب فهىىو يراىىو المغفىىرة   والثالىىى راىى   ىىاذب يتمىىادى فىى  الىىذحوب ويقىىون و أراىىو المغفىىرة   

غ  أن ي ىون هوفىه غالبىا على  ويرردحا السادة الصوفية بقولهم و من عرا حفسه باإلساءة يحب
 راائه .

وجد رأيحا من اآيا  الكريمة الت  ااء  ف  وصف ا برار أحهم من الحو  ا ون ف  أه  الرااء 
  فقد عملوا الصالحا  فوفىوا بحىذورهم وأطعمىوا المحتىااين لواىه هللا تعىال  وراىوا أن يقبى  هللا 

هللا بوجايتهم من رر ذلك اليوم الذى هىافوا ذلك محهم وأن يعفو عحهم يوم القيامة   وجد بررهم 
ررس ف  دحياهم جب  أن يروس    ما  بررهم بى حوا  الحعىيم الىذى يحتظىرهم فى  احىة الهلىد   وبمىا 

 سيقان لهم " إن هذا  ان لكم اةاء و ان سعي م مر ورا" .
صىحاا و وسيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه يقون ف  لطائف اإلرارا  و أهى  الاحىة ثالثىة أ

جوم يحررون إل  الاحة مراة وهم الذين جان فيهم " وسيق الذين اتقوا ر هىم إلى  الاحىة ةمىرا " 
وهم عوام المؤمحين   وجوم يحررون إل  الاحة ر باحا وهم الذين جان هللا فىيهم اى  وعىال " يىوم 

جىان  ححرر المتقين إل  الرحمن وفدا " وهؤالء هم الهىواص   وأمىا هىواص الهىواص فهىم الىذين
 عحهم " وأةلف  الاحة للمتقين " أى تقرب الاحة محهم .

وعحىىد جولىىه تعىىال  فىى  سىىورة ق " ادهلوهىىا  بسىىالم آمحىىين " يقىىون سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى فىى  
لطائف إراراته  رف   هللا عحه و أى يقان لهم و ادهلوها بسالمة من    آفة   وواود رفوان 

 هللا عحه و وال يسقط علي م الحق أبدا . ويقون رف  
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عحه جوله تعال  " لهم ما يراءون فيها ولديحا مةيد " لىم يقى  " لهىم مايسى لون " بى  جىان " لهىم 
ذا  احوا اليوم يقولون و مايرىاء هللا  مايراءون " فك  مايهطر ببالهم يتحقق لهم ف  الوهلة   وا 

ون رفى  هللا عحىه فان لهم غدا من اإلحسان   وه  اةاء اإلحسان إال اإلحسان ؟ ويستطرد فيق
" ولديحا مةيد " إتفق أه  التفسىير على  أحىه الرؤيىة والحظىر إلى  هللا سىبحاحه   وجىوم يقولىون و 

 المةيد عل  الثواب ف  الاحة   وال محافاة بيحهما .
وعحد جوله تعال  فى  سىورة الىذاريا  " إن المتقىين فى  احىا  وعيىون . آهىذين مىا آتىاهم ر هىم 

حين " يقىون رفى  هللا عحىه و فى  عىاالهم فى  احىا  وصىلهم   وفى  إحهم  ىاحوا جبى  ذلىك محسى
آالهم ف  احىا  ففىلهم   فغىدا دراىا  وحاىاة   واليىوم جر ىا  ومحااىاة   فمىا هىو مؤاى  حىظ 
حفسهم   وما هو معا  حق ر هم   هم آهذون اليوم م تاهم ر هم   ي هىذون حصىيبهم محىه بيىد 

 م ف  الاحة من فحون العطاء والرغد .الحمد والر ر   وغدا ي هذون ما يعطيهم ر ه
 " إحهم  حوا جب  ذلك محسحين " وف  الهبر و أعبد هللا   حك تراس فإن لم تكن تراس فإحه يراك.

"  ىىاحوا جلىىيال مىىن الليىىى  مىىا يهاعىىون " المعحىىى  و  ىىان حىىومهم بالليىىى  جلىىيال   وبا سىىحار هىىىم 
أحفسىىىهم فىىى  ا سىىىحار محةلىىىة يسىىىتغفرون " أهبىىىر عىىىحهم أحهىىىم مىىىع تهاىىىدهم ودعىىىائهم يحةلىىىون 

العاصين فيستغفرون استصغارا لقدرهم واستحقارا لفعلهم   واللي  لألحبىاب فى  أحىى المحااىاة . 
 وللعصاة ف  طلب الحااة .

وجد سهر سيدى وريه  الرىيخ على  عقى  الليى   لىه فى  طاعىة ر ىه جرابىة أر عىين عامىا وممىا 
 الفور رف  هللا عحه وحقلحاس عحه ف  ر ن ذلك السهر جوله الهاما عل  
 اذا سهر  فما أسهر  عن مل 

 لكحه الحب يدعوح  وأرهىىىدس                       
 ومذ تغةل  ف  ر   وما ألفى  

 روح  سواس تااف  الاسم مرجدس                      
 إذا مدد  يدى هلل أيس لىىىىىه 

 مد  إل  بمعح  ففله يىىىىدس                    
 ك حقلحا من الهامه جوله رف  هللا عحه وو ذل
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    ااس يةون ف  روعة المو 
 ولكن هالق  أبق  لىىىى                           

 أن لي  المحب لو طان عامىىا 
 مر ف  لحظة بغير مىىالن                            

 رب عين عن الفياء تعامىى  
 لتحويع ف  االكحان جد رفاها ا                           

 واكتحان العيون أيسر ريىىىئ 
 واكتمان القلوب صعب المحان                            

 هو ذ ر ورغبتة ورهىىىىىود 
 ووفاء للهىىىالق الفعىىىان                        

 و ذلك حقلحا من الهامه جوله رف  هللا عحه و
 ي يها اإلهوان أين اهاد ىىىىم 

 وهللا أصبحتم من الحىىىىوام                      
 هلوا الطريق لعام  لم تلهىىىىه 

 أيامه يقظان عبد غىىىىرام                       
 ي يها اإلهوان سيروا ف  العال 

 سير المريد الصادق المقىىدام                       
 إن المريد إذا تبين جصىىىىىىدس 

 من العثار وةلة االجىىىىدام ا                       
 لوال الت م  ف  الحياة لما بىىىىدا 

 حور الت م  المرئ جىىىىوام                      
 لوال وجود الحار فيما يحبغىىىىى  

 ماكان يحفج بعد أى طعىىىام                       
 رف  هللا عحه "ولسيدى الريخ غيرما تقدم ف  السهر  ثيرا حقلحاس من الهامه الغةير 

اللهىم هىب لحىىا همىة مىن همىىم اسىالفحا الصىىالحين الىذين أثىروك علىى   ى  رىيئ حىىين أيقحىوا أحىىك 
 يار حا ا ون واآهر والظاهر والباطن   وأحك غح  عن عبادك وهم 
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الفقراء إليك   فقىدموا  حفسىهم فى  دحيىاهم هيىرا بمىا عملىوا مىن الصىالحا  ومىا بىذلوا فيهىا مىن 
يقا بوعدك   واطمئحاحا لففلك فكاحوا من الصادجين الىذين جلى  فى  وصىفهم " المااهدا    تصد

إحما المؤمحون الذين آمحوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا وااهدوا بى موالهم وأحفسىهم فى  سىبي  هللا 
 أولئك هم الصادجون " آمين .
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 االطمئحان باهلل تعال 
 تعال  فى  الىب الهيىر أودفىع الرىر   وفى  ير   السادة الصوفية المريدين عل  االطمئحان باهلل

االطمئحان باهلل ي ون التو   الحق   وسحدهم ف  ذلك ماااء ف  الكتاب الكريم والسىحة المطهىرة 
مىن مثى  جولىىه تعىال  " ألىيى هللا ب ىىاا عبىدس " وجولىه تعىىال  " ومىن يتىق هللا ياعىى  لىه مهراىىا 

عل  هللا فهو حسبة " وجوله صىل  هللا  ويرةجة من حيى ال يحتسب " وجوله تعال  " ومن يتو  
عليىىه وسىىلم و " لىىو تىىو لتم علىى  هللا حىىق التو ىى  لىىرةجكم  مىىا يىىرةق الطيىىر تغىىدو هماصىىا " أى 
اائعة " وتروح بطاحا " أى ربعاحه " يفيد أحها تسع  بالغدو والىروح على  رةجهىا وال يحىاف  ذلىك 

مس ين  ان أى هللا تعال  " ولم تكىن   تو لها عل  هللا تعال  . ومن ح مهم ف  هذا المقام و يا
وي ون وال تكون   فلما  ح  اليوم جل  أحا وأحا    ن فيما أح  ا ن  ما لم تكنو فإحه هو اليوم 
 مىا  ىان . وجىد سىئ  سىيدى ورىيه  الرىيخ على  عقى  ى طيىب هللا ثىراس ى أن يىات  ب بيىا  مىن 

 الهامة عل  وةن البي  ا ت  وجافيته و
ذا العحاية ال  حظتك عيوحها وا 

 حم فالمهاوا  لهن أمان                       
 فكان مما جان توا وحقلحاس استماعا محه رف  هللا عحه و

ذا لعحاية الحظتك عيوحها   وا 
 اليستذلك ف  الورى إحسان                       

 سلم  مر هللا ال تقف الهوى 
 ن من سلم االمر احتواس أما                    

 ومحاةن التسليم هير وجايىة
 ممن يهوض وماله عرفان                    

 ماذا يفيدك أن تعل  رحمىة 
 أو أن ي ون عل  القفاء بيان                   

 هذ من حياتك عدة من ررعه
 إن الرريعة للهدى ميىىىةان                      
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 يا أيها السارى إليه بقلبىىىىه 
 ال يغلبحك ف  الهدى ريطان                  

 إن  ح  تصدق ف  يقيحك لحظة 
   حم فالمهاوا  لهن أمان                       

وف  هذس المحاسىبة أحقى  للسىادة القىراء ا عىةاء أن إمامحىا ورىيخ طريقتحىا ا كبىر سىيدى الغىوى 
واىةاس هللا عحىا هيىرا  الحال محمد أبو هلي  ساكن مرهدس المبىارك بالةجىاةيق   جىدى هللا سىرس  

  ثيرا   عقب بمذاجه العال  عل  ذلك البي  و 
 واذا العحاية الحظتك عيوحهىىا  

 حم فالمهاوا  لهن أمىىىان                     
فقان رف  هللا عحه و ولمىاذا يحىام والعحايىة تحوطىه   وغيىر الرىطر الثىاح  بقولىه جىم فالمهىارا 

   إحىاء بمىا فيىه يحفىح   وسى  فىؤادك عىن همىة ا وليىاء  لهمن أمان أجون وصدق من جان و 
وذوق االتقياء ا صفياء   وصدق سبحاحه إذ يقون و وفىوق  ى  ذى علىم علىيم " وحىق للسىادة 
الصىوفية أن يقولىىوا و العلىم روايىىة والمعرفىة درايىىة ومعرفىىة هللا تتفىاو  بىىين المىؤمحين وهىى   مىىا 

 ثالى دراا  ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 
 معرفه عقلية وحورها البرهان أو علم اليقين . -1
 معرفة جلبية وحورها البيان أو عين اليقين . -2

 ومعرفة  رفية وحورها العرفان أو حق اليقين. -3

ويقىىون رفىى  هللا عحىىه و علىىم اليقىىين  ىىالحاوم يطلىىع عليهىىا بىىدر عىىين اليقىىين   ولكىىن  ىى  
 ا حوار تتبدد أمام رمى حق اليقين .

ذ جىان إبىراهيم رب أرحى   يىف تحيى  المىوت  جىان أولىو وعحد  جوله تعال  ج  سورة البقرة " وا 
تؤمن جان بل  ولكن ليطمئن جلبى  " يقىون رفى  هللا عحىه فى  لطىائف اإلرىارا  و جيى   ىان 
ف  طلب ةيادة اليقين   ف راد أن يقرن حىق اليقىين بمىا  ىان لىه حاصىال مىن عىين اليقىين . 

  طالب  رم هللا واهه و لو  رف الغطاء لمىا إةدد  يقيحىا   وهىو ويقون إمامحا عل  بن أب
 ما يدلحا عل  أحه رف  هللا عحه  ان من أه  حق اليقين .

 وجد ااء ف  الصحيحين أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم جان و إن أه  عليين 
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" جالوا و يارسون  ليراهم من أسف  محهم  ما ترون الكو ب الغائر ف  أفق من آفاق السماء
هللا و تلك محاةن ا حبياء ال يحالها غيرهم   فقان و بل  والذى حفسى  بيىدس راىان آمحىوا بىاهلل 

 وصدجوا المرسلين " .
وال يظن ظان أن االطمئحان باهلل يتحاف  مع الهوا محىه سىبحاحه   فىان الهىوا محىه سىبي  

رس   ويةداد بذلك محبتىه فيىه ورىوجة لالطئحان به    ن الهائف محه يحفذ أوامرة ويترك ةواا
إليه وثقة به وتو ال  عليه   لعلمه أحه تعال  هو وحدس مالك القفاء والفعىان لمىا يرىاء   
فما راءس  ان   ومالم ير  لم ي ن . ولهذا جالوا و من  ان تقيا  ان هلل وليا . والتقوى  مىا 

لعمى  بمىا فى  التحةيى  والرفىا عرفها إمامحا عل   ىرم هللا واىه هى  و الهىوا مىن الاليى  وا
بالقلي  واالستعداد ليوم الرحي  وجد وصف سبحاحه الصىادجين فى  إيمىاحيهم فقىان تعىال  فى  
ذا تليىى  علىىيهم آياتىىه  صىىورة ا حفىىان " إحمىىا المؤمحىىون الىىذين إذا ذ ىىر هللا والىى  جلىىو هم وا 

يحفقىون . أولئىك  ةادتهم إيماحا وعل  ر هم يتو لىون . الىذين يقيمىون الصىالة وممىا رةجحىاهم
هم المؤمحون حقا لهم دراا  عحد ر هم ومغفرة ورةق  ريم " . والوا  هو الهوا من هللا 
تقديرا لاالله تعال  ومهابته   ليقيحهم أحهم فعاا بين يديه فهم يراىون رحمتىه ويهىافون 

ن عذابه . وجد جان اإلمام البهارى رف  هللا عحه  ما تقدم و حفر  العلىم عىن ألىف وثمىاحي
ريها  لهم أامعوا عل  أن اإليمان علم وعم  يةيد ويحقص   ويقىون إمامحىا على  بىن أبى  
طالب  رم هللا واههه متحدثا بحعمة ر ه عليه و لو  رف الغطاء مااةدد  يقيحا "وال  يحاف  
ذلك الهوا اطمئحاحهم باهلل ب  هو مقارن له عحدهم    حهم يعيرون بىين اطمئحىان بوعىدس 

ه و ىىين هىىوا مىىن وعيىىدس وتهديىىدس . ولىىيى الهىىائف عحىىدهم الىىذى يب ىى  وراىىاء فىى  ففىىل
ويمسح دمو  عيحيه إحما الهائف هو الذى يترك اتيان المعاص  الت  يهىاا أن يعاجبىه هللا 
عليها . وليى المطمئن هو الذى يهم  طاعة هللا ويتمحى  مغفرتىه ورفىاس بى  البىد مىن أن 

 له وأمرس ب دائه   ولهذا جان تعىال  " فمىن  ىان يقرن الرااء بالعم  الصالح الذى رسمه هللا
 يراو لقاء ر ه فليعم  عمال صالحا وال يررك بعبادة ر ه أحدا " .

ومىىن ح ىىم سىىيدى معىىروا الكرهىى  جولىىه رفىى  هللا عحىىه و طلىىب الاحىىة بىىال عمىى  ذحىىب مىىن 
الذحوب . ويتحدى سيدى احمىد الحىوارى رفى  هللا عحىه فيقىون و دهلى  على  أبى  سىليمان 

 اراح    رف  هللا عحه   يوما وهو يب     فقل  له و ما يب يك ؟الد
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ذا اىن الليى    وحامى  العيىون   وهىال  ى  حبيىب بحبيبىه   جان و يا أحمىد   ولمىا ال أب ى  وا 
وافتره أه  المحبة  أجىدامهم   واىر  دمىوعهم على  هىدودهم   وتقطىر  فى  محىار يهم   

ابريى    بعيحى  مىن تلىذذ ب المى  واسىتراح إلى  أررا الالي  سبحاحه وتعال    وحادى و يا 
ح  لمطلع عليهم ف  هلواتهم أسمع أحيحهم وأرى ب ائهم   فلمىا ال تحىادى فىيهم يىا  ذ رى   وا 
ابري    ماهذا الب اء   ؟ ه  رأيتم حبيبا يعىذب أحبائىه ؟ أم  يىف يامى  بى  أن آهىذ جومىا 

الصىالح " فبى  حلفى  أحهىم إذا وردوا  إذا احهم اللي  تملقوا بى  " أى تىوددوا وتقر ىوا بالعمى 
وحىدى عىن  .عل  يوم القيامة  كرفن لهم عن واه  الكريم حت  يحظروا إل  وأحظر إلىيهم

الصالحين ف  مواايدهم الطاهرة وال حرل عليك فقد ررفهم هللا تعىال  باإلحتسىاب إليىه فقىان 
ذا سى لك عبىادى عحىى  فىاح  جريىب أايىىب دعىو  ة الىدا  إذا دعىىان تعىال  فى  سىورة البقىىرة " وا 

 فليستايبوا ل  وليؤمحوا ب  لعلهم يرردون ".
ويعقىب سىيدى اإلمىىام القرىيرى رفىى  هللا عحىه علىى  هىذس اآيىىة الكريمىة فيقىىون فى  لطىىائف 
إراراته و سؤان    أحد يدن عل  حاله   لم يس لوا عىن ح ىم وال عىن مهلىوق وال عىن دحيىا 

ذا سىى لك عبىىادى عحىى  " ولىىيى هىىؤالء مىىن وال عىىن عقبىى    بىى  سىى لوا عحىىه فقىىان تعىىال  " وا  
املة من جالوا " ويس لوحك عن الابان " وال من املة من جان ويس لوحك عن اليتىام  " وال 
من املة من جان " ويس لوحك عن المحيض " وال من املة من جان " يسى لوحك عىن الىروح 

هر الحىرام جتىان وال من املة من جان " يس لوحك عن الهمر والميسىر" " ويسى لوحك عىن الرى
فيه " . فىإح  جريىب " بىين سىبحاحه ان تلىك القر ىة ليسى  اجتىراب باهىة أو ابتعىاد باهىه أو 
اهتصىىاص ببقعىىة فقىىان " أايىىب دعىىوة الىىدا  إذا دعىىان فليسىىتايبوا لىى  وليؤمحىىوا بىى  لعلهىىم 
يررىدون " لىم يعىىد أاابىة مىن  ىىان ب سىتحقاق فى  ةهىىد أو فى  ةمىان عبىىادس بى  جىان " دعىىوة 

ا دعان " ثم جان فليستايبوا لى  " هىذا تكليىف   وجولىه أايىب دعىوة الىدا  " تعريىف الدا  إذ
وتهفيف   جدم التهفيف عل  التكليف   و  حه جان " إذا  دعوتح  عحدى أابتك   ف ابح    
أيفىىا إذا دعوتىىك و ثىىم جىىان فىى  آهىىر اآيىىة " لعلهىىم يررىىدون إذا لىىيى القصىىد مىىن تكليفىىك 

 دك . ودعائك إال وصولك إل  اررا
ويقون العىارفون إن القىرب الىذى يىدور عليىه القىرآن الكىريم  لىه هىو جولىه تعىال  فى  سىورة 
الحسىىاء " ولقىىد وصىىيحا الىىذين أوتىىوا الكتىىاب مىىن جلىىب م وايىىاكم أن اتقىىوا هللا " وجىىد وعىىد هللا 
المتقىىين بعوحىىه وتيسىىيرس وطمىى حهم علىى  أرةاجهىىم حتىى  ال يرىىغلهم الىىرةق عىىن الىىرةاق فقىىان 

ورة الطالق " ... ومن يتق هللا ياع  له مهراا . ويرةجه من حيىى ال يحتسىب تعال  ف  س
 ومن يتو   عل  هللا فهو حسبه إن هللا بال  أمرس جد اع  هللا لك  ريئ جدرا 
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وجد آمن أسالفحا الصالحون مىن سىادتحا الصىحابه الكىرام وعملىوا صىالحا مىع اإليمىان فم ىن 
 مىىن واالطمئحىىان مصىىداجا لوعىىدس الكىىريم الىىذى سىىبحاحه وتعىىال  لهىىم فىى  ا رض ورةجهىىم ا

وعىىدهم بىىه بقولىىه تعىىال  فىى  سىىورة الحىىور " وعىىد هللا الىىذين آمحىىوا مىىح م وعملىىوا الصىىالحا  
ليستهلفحهم ف  ا رض  ما أستهلف الذين من جبلهم وليم حن لهم ديحهم الذى إرتف  لهم 

من  فر بعد ذلك ف ولئك هم وليبدلحهم من بعد هوفهم أمحا يعبدوحح  وال يرر ون ب  ريئا و 
 الفاسقون . وأجيموا الصالة وآتوا الة اة وأطيعوا الرسون لعلكم ترحمون ".

ومن ذلك تىرى أن فى  طاعىة هللا ورسىوله هيىر المسىلمين فى  دحيىاهم   وهىو هيىر معاى    
ولهم  ذلك ف  طاعة هللا ورسوله هير اآهرة وهو هير مؤاى    واآهىرة هيىر وأبقى    وجىد 

الفحا الصالحون بهيرى الدارين   و سبوا بصالحهم وتقواهم ا من مىن الهىوا يىوم ظفر أس
القيامة   وراهدحا جوله تعال  ف  سىورة يىوحى " أال إن أوليىاء هللا ال هىوا علىيهم وال هىم 
يحةحىىون . الىىذين آمحىىوا و ىىاحوا يتقىىون لهىىم البرىىرى فىى  الحيىىاة الىىدحيا وفىى  اآهىىر ال تبىىدي  

الفىوة العظىيم "   ومىن سىار على  در هىم مىن الهلىف الحقىه هللا تعىال  لكلما  هللا ذلك هىو 
ن لىم يبلى  همىتهم . ذلىك مىن عطىاء هللا لهىم تقىر أعيىحهم بىذراريهم . ولحقىرأ فى  هىذا  بهم وا 
المعحىى  جولىىه تعىىال  فىى  سىىورة الطىىور " والىىذين آمحىىوا وأتبعىىتهم ذريىىتهم ب يمىىان الحقحىىا بهىىم 

 ئ    أمرئ بما  سب رهين ".ذريتهم وما التحاهم من علمهم من ري
هىالص العمى  فىواالهم  وأه  الطاعة والتقىوى هىم ا وليىاء الىذين والىو هللا بصىدق اإليمىان وا 
بالعحايىىىة والرعايىىىة والتوفيىىىق فيمىىىا يحىىىب ويرفىىى    وصىىىدق سىىىيدى اإلمىىىام ابىىىن عطىىىاء هللا 

رى فى  الس حدرى إذ يقون و إذا أراد أن يظهر ففله عليىك هلىق فيىك وحسىب إليىك   واححىا حى
 تاب هللا الكريم صورا رائعة لعحاية هللا ب وليائىه وأصىفيائه فيمىا جصىه عليحىا وأبقىاس عبىرا لحىا 
 ما  ان عبرة لمن جبلحا و ما ي ون عبرة لمن بعدحا   فقص عليحا مىثال  يىف أاىرى الىرةق 

دحا عل  سيدتحا مريم وه  تعبدس ف  محرابها مع أن  افلها ب مر هللا  ان رسوال حبيا وهو سي
ة ريا عليه السالم . ولم ي ن أكرمهىا بىرةق العحايىة مىرة واحىدة بى   ىان ااريىا م ىررا بىدلي  
جولىىه سىىبحاحه فىى  سىىورة آن عمىىران " و فلهىىا ة ريىىا  لمىىا دهىى  عليهىىا ة ريىىا المحىىراب واىىد 
 عحدها رةجا جان يامريم أح  لك هذا جال  هو عحد هللا إن هللا يرةق من يراء بغير حساب "

 
 
 
 

  لما تفيد التكرار  ما هو معلوم . و لمة



 240 

و ذلك جص عليحا سىبحاحه فى  عحايتىه بسىيدتحا أم موسى  عليهىا السىالم جولىه تعىال  فى  سىورة 
القصىىص " وأوحيحىىا إلىى  أم موسىى  أن أرفىىعيه فىىإذا هفىى  عليىىه ف لقيىىه فىى  الىىيم وال تهىىاف  وال 

لقىىارئ العةيىىة  يىىف أبىىرة تحةحىى  إحىىا رادوس إليىىك واىىاعلوس مىىن المرسىىلين " . فىى حظر معىى  أيهىىا ا
سبحاحه رعايته الهارجة بهذس ا م حيىى أمرهىا أن تلقى  رفىيعها فى  البحىر مطمئحىة إلى  حفظىه 
تعال    وعادة الحاى تارى عل  أن يهراوا مىن فى  البحىر إلى  البىر هوفىا مىن الغىرق . ولكىن 

  فىوق الرىك   ااء أمر هللا عاكسا عادة الحاى لتكون آية حفظه دالة عل  أن جدرة هللا عةوا
 وعل  أن ا سباب تقيد الهالئق وال تقيد الهالق الفعان لما يريد .

ولحت م  فيما ساور ا م بح م برريتها وأمومتها من القلق وا فطراب حين وجع وليىدها فى  يىد 
عدوس فرعون ى بعد أن ألقته ف  البحر بالهام هللا ى و اد  ف  افطرابها أن تكرف عن أمومتهىا 

ن ثبتهىا هللا مىىن ذلىك االفىطراب وأمحهىىا على  حفظىه لىه بهىىارق جدرتىه وعايىب تىىدبيرس لىه لىوال أ
وذلك مىا يح يىه جولىه تعىال  " وأصىبح فىؤاد أم موسى  فارغىا إن  ىاد  لتبىدى بىه لىوال أن ر طحىا 
عل  جلبها لتكون من المؤمحين فاهتاروها مرفعة له دون أن يعلموا أحها أمه   وحقىق هللا لهىا 

ردس إليها    تقر عيحها   ولىتعلم أن وعىد هللا حىق   ثىم ةادهىا سىرورا برسىالته ف  ر حه وعدس ف
ورسىىالة أهيىىه هىىارون عليهمىىا السىىالم   ثىىم أغىىرق فرعىىون الىىذى  احىى  تهىىاا أن يقتىى  ابحهىىا   

 وسبحان مالك الملك الذى يعة من يراء ويذن من يراء   وهو عل     ريئ جدير .
" وأوحيحىىا الىى  أم موسىى  ..." اذ ىىر  أن ا ديىىب االصىىمع  وفىى  محاسىىبه اآيىىة الكريمىىة السىىابقة 

سمع فتاس تتكلم ف  فصاحة فائقة   فقان لها و ما أفصحك أيتها الفتاة  فقال  و وه  ترك  ىالم 
هللا للحىىاى فصىىاحة   وأسىىتطرد  تقىىون و إن آيىىة واحىىدة مىىن  تىىاب هللا تعىىال  امعىى  أمىىرين 

عن تلك اآية فذ ر  له اآية المذ ورة فان  ىان وحهيين وهبرين وبرارتين   فس لها ا صمع  
ا صىىمع  جىىد عاىىب مىىن فصىىاحة تلىىك الفتىىاة فىى   المهىىا ف عاىىب معىى  أيهىىا القىىارئ العةيىىة مىىن 
حسىىن تحليلهىىا لآليىىة الرىىريفة حىىين يثبىى  لحىىا مىىا غىىاب عحىىا مىىن أحهىىا امعىى  أمىىرين أى " أن 

 " و " وال تحةح  " اما الهبران  أرفعيه "   واالمر الثاح  " ف لقيه " وحهيين أى " وال تهاف 
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المتفمحان برارتين فهما جوله " تعال  " إحا رادوس إليك " " وااعلوس من المرسلين " وهو أيفا 
هبر وبرارة   و   هذس الوعود حققها هللا تعال  لسيدتحا أم موس  عليه وعليها سالم هللا   وال 

طمئحاحا به   وا  االله وعة ااهه وسلطاحه .رك أحها اةدا  إيماحا ب  ر ها وتو ال عليه وا 
و يف ال تةداد اطمئحاحا بر ها وجد أراها ف  وليدها العاب العااب   فقد ألقته ف  البحر هوفا 
من أذى فرعون . ف هراه إل  البر فرعون وأراد أن يقتله فسهر هللا تعال  لحااته أجرب الحاى 

قال  " ال تقتلوس عس  أن يحفعحا أو حتهذس ولدا " وجد  اف ها هللا تعال  إل  فرعون وه  ةواته ف
عل  موجفها من ذلك الوليد المبارك فآمح  باهلل وصار  مثال للذين آمحوا بيحما ظ  ةواها 
يقون ف   فرس   أحا ر  م ا عل  " حت  غرق  افرا   ويعرض عل  الحار ف  الدحيا  صباحا 

ليها غدوا وعريا " وتحتظرس حار اآهرة " ويوم القيامة ادهلوا آن ومساء " الحار يعرفون ع
 فرعون أرد العذاب " .

ثم  ان ما  ان من أمر سيدحا موس  عليه السالم حيى فر من مصر إل  مدين بعد أن جت  
هط  واحدا  محهم وهاا أن يقتلوس به   وغاب عرر سحوا  وف  طريق عودته ررفه هللا 

الوادى المقدى طوى   وةادس ررفا فرد أةرس ب هيه هارون عليه السالم بالرسالة حين  لمه ب
استاابة لدعوته الت  جان فيها " وااع  ل  وةيرا من أهل  " هارون أه  * أردد به أةرى * 
وأرر ه ف  أمرى *    حسبحك  ثيرا وحذ رك  ثيرا * إحك  ح  بحا بصيرا * جان جد أوتي  

حاحه   يف أحاطه ف  حر ته بعحايته ورمله بها ف  حياته سؤلك يا موس  * " ثم بين له سب
فكاح  سر حااته من     رب   وذلك ما يح يه جوله تعال  " بعد اآيا  الكريمة السابقة ولقد 
مححا عليك مرة أهرى * إذا أوحيحا إل  أمك ما يوح  * أن أجذفيه ف  التابو  ف جذفيه ف  اليم 

وعدوله وألقي  عليك محبة مح  ولتصحع عل  عيح  * إذ  فليلقة اليم بالساح  ي هذس عدول 
تمر  أهتك فتقون ه  أدلكم عل  من ي فله فراعحاك إل  أمك    تقر عيحها وال تحةن وجتل  
حفسا فحايحاك من الغم وفتحاك فتوحا فلبس  سحين ف  أه  مدين ثم ائ  عل  جدر يا موس  * 

تحيا ف  ذ رى * اذهبا إل  فرعون إحه طغ   واصطحعتك لحفس  * اذهب أح  وأهوك بآيات  وال
 * فقوال له جوال ليحا لعله يتذ ر أو يهر  * جاال ر حا إححا حهاا أن يفر  عليحا أو أن يطغ  
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 جان ال تهافا إحح  مع ما أسمع وأرى " . وه  معية حصر وت ييد وتم ين .
اهم ف   حف رحمته حين ثم تعال  مع  إل  جصة أه  الكهف الذين إحتموا باهلل فحماهم وآو 

فروا من الكفر وأهله وأستغاثوا بر هم ف لق  عليهم حوم التكريم ثالثة جرون أو يةيد ثم بعثهم 
من مرجدهم وظحوا أن حومهم  ان لساعا  معدودة ثم أماتهم ف  رفواحه وجد صحبهم  لبهم 

ذ رس مع ذ رهم  وهو حيوان أعام غير م لف   فحان من ررا التكريم الر اح  ما حالهم  وارى 
عل  ألسحة العابدين من أه  السماوا  وا رفين الذين يتلون  تاب هللا الكريم   فما أوسع 

 رحمة هللا   وتبارك سبحاحه ف  عالس .
واجراء إن رئ  جصتهم  املة ف  سورة الكهف وأولها جوله تعال  " أم حسب  أن أصحاب 

الفتية إل  الكهف فقالوا ر حا آتحا من لدحك رحمة الكهف والرجيم  احوا من آياتحا عابا * اذ أوى 
وهيئ لحا من أمرحا رردا * ففر حا عل  آذاحهم ف  الكهف سحين عددا * ثم بعثحاهم لحعلم أى 
الحة ين أحص  لما لبثوا أمدا * ححن حقص عليك حب هم بالحق إحهم فتية آمحوا بر هم وةدحاهم 

ر حا رب السموا  وا رض لن حدعوا من دوحه إلها هدى * ور طحا عل  جلو هم إذ جاموا فقالوا 
لقد جلحا إذا رططا " ثم اجرأ ف  وسط القصة جوله تعال  " وتحسبهم أيقاظا وهم رجود وحقلبهم 
ذا  اليمين وذا  الرمان و لبهم باسطا ذراعية بالوصيد لو اطلع  عليهم لولي  محهم فرار 

وله تعال  " ولبثوا ف   هفهم ثالثمائة سحين ولملئ  محهم رعبا " . ثم اجرأ ف  آهر القصة ج
واةداد واتسعا * ج  هللا أعلم بما  لبثوا له غيب السموا  واالرض أبصر به وأسمع مالهم من 
دوحه من ول  وال يررك ف  ح مه أحد " ومن بين الكثير الذى جاله عحهم سيدى اإلمام 

ف  هللا عحه و جوله تعال  " إذ آوى القريرى ف  لطائف اإلرارا  حقتبى للقرء ا عةاء جوله ر 
الفتية إل  الكهف " و آواهم إل  الكهف بظاهرهم   وف  الباطن فهو مقيدهم ف  ظ  اجباله 
وعحايته . وجوله تعال  " ر حا آتحا من لدحك رحمة وهيئ لحا من أمرحا رردا " و أى أحهم أهذوا 

تهم . ف ستااب لهم دعوتهم   ودفع ف  التبرى من حولهم وجوتهم   وراعوا إل  هللا بصدق فاج
 عحهم فرورتهم " أى ما يلةمهم من طعام ورراب " و وأهم ف   حف اإليواء مقيال حسحا .

وجوله تعال  " ور طحا عل  جلو هم " . أى بةيادة اليقين   فلم يبق للتردد ماان ف  هواطرهم   
 وتم  س يحة جلو هم . 

 ب السموا  وا رض " و أى جاموا هلل وجوله تعال  " إذ جاموا فقالوا ر حا ر 
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 باهلل   ومن جام باهلل استغح  عما سواس .
 ويقان و من جام ى هلل لم يقعد حت  يص  إل  هللا .
 ويقان و جعد  عحهم الرهوا  فصح جيامهم باهلل .

وجوله تعال  " وحقلبهم ذا  اليمين وذا  الرمان " و هذا اهبار عن حسن ايوائه لهم   فال 
 ة ا مها  ب  أتم   وال  رحمة ا باء ب  أعة وباهلل التوفيق . رفق

ولححتق  بعد ذلك إل  ما ررا هللا تعال  به سادتحا الصحابة الكرام رف  هللا عحهم ف  مث  
جوله تعال  ف  سورة الفتح " وهو الذى أحةن الس يحة ف  جلوب المؤمحين ليةدادوا إيماحا مع 

ا رض و ان هللا عليما ح يما " و ان ذلك ف  السحة السادسة من إيماحهم وهلل احود السموا  و 
الهارة حين صد المرر ون المؤمحين عن دهون م ة  داء العمرة   وعقد موالحا رسون هللا 
صل  هللا عليه وسلم صلح الحديبيه   وهو الصلح الميمون الذى أعقبه دهون الحاى ف  دين 

  بادئ ا مر جد  رهوا أن يصدهم أه  م ة عن أداء العمرة هللا أفوااا   و ان الصحابة الكرام ف
  ورأى موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم بحور هللا أن يعقد الصلح الذى تفمن هدحة لمدة 
عرر سحوا    إطم ن الحاى هاللها وأهطلطوا بالمسلمين وسمعوا محهم القرآن العظيم ووجفوا 

 طوعا عررة أفعاا من آمحوا جب  الصلح . محهم عل  ففائ  اإلسالم فآمن محهم
ومع ةلةلة السادة الصحابة عحد عقد الصلح لم يهرل أحد محهم عن اإلسالم ب  اةدادوا 
طمئحاحا لتصرا موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ف  عقد الصلح  استمساكا به وا 

ة ما تفمحه حديى البهارى للمصلحة العامة  ما أراس هللا تعال  . والذى يدلحا عل  تلك الةلةل
من حوار دار بين سيدحا عمر بن الهطاب وسيدحا أب  ب ر الصديق رف  هللا عحهما   وااء 
فيه عل  لسان سيدحا عمر جان و أتي  أبا ب ر فقل  و يا أبا ب ر   أليى هذا حب  هللا حقا ؟ 

قل  و فلم حعط  جان و بل    جل  و ألسحا عل  الحق وعدوحا عل  الباط  ؟ جان و بل    ف
الدحية ف  ديححا اذن ؟ جان و أيها الرا    احه رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وليى يعص  
ر ه وهو حاصرس   ف ستمسك بغرةس " أى تمسك ب مرس وال تهالفه " فوهللا أحه عل  الحق جل  و 

العام ؟ جل  و ال  أوليى  ان يحدثحا أححا سح ت  البي  فحطوا به ؟ جان بل    أف هبرك أحا ح تيه
   جان و فاحك آتيه فتطوا به .
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وجد  ان سيدحا عمر جد سمع من موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم مث  ذلك الاواب  
الذى أااب به سيدحا أبو ب ر   وجد جان العلماء و لم ي ن سؤان عمر ر ا ب  طلبا لكرف ما 

ما بمث  اواب الحب  صل  هللا عليه وسلم هف  عليه   أما اواب أبو ب ر لعمر رف  هللا عحه
 فهو من الدالئ  الظاهرة عل  عظيم ففله وباهر علمه وةيادة عرفاحه .

ولححظر إل  صورة رائعة أهرى لسادتحا الصحابة الكرام رف  هللا عحهم وه  تلك الت  تحدى 
إن الحاى جد القرآن الكريم عحها ف  جوله تعال  ف  سورة آن عمران " الذين جان لهم الحاى 

امعوا لكم فاهروهم فةادهم إيماحا وجالوا حسبحا هللا وحعم الو ي  فاحقلبوا بحعمة من هللا وفف  
لم يمسسهم سوء واتبعوا رفوان هللا وهللا ذو فف  عظيم . إحما ذلكم الريطان يهوا أولياءس 

غةوة أحد و  فال تهافوهم وهافون إن  حتم مؤمحين " و ان أبو سفيان حادى عحد احصرافه من
يا محمد   موعدحا موسم بدر القاب  إن رئ    فقان صل  هللا عليه وسلم و إن راء هللا تعال  

 . 
فلما  ان القاب  هرل أبو سفيان ف  أه  م ة حت  حةن " مر الظهران " ف لق  هللا الرعب ف  

  محمدا  أن جلبه ف راد أن يراع   فلق  حعيم بن مسعود ا راع  فقان و يا حعيم إح  واعد
حلتق  بموسم بدر وان هذا العام ادب وال يصلح لحا إال عام حرع  فيه الرار وحررب فيه اللبن 
  وجد بدا ل  أال أهرل إليه وأكرس أن يهرل محمد  وال أهرل أحا فيةيدهم ذلك اراءة   و ن 

علمهم ي ون الهلف من جبلهم أحب إل  من أن ي ون من جلب    ف لحق بالمديحة حثبطهم وأ
أح  ف  امع  ثير وال طاجة لهم بحا   ولك عحدى عررة من اإلب  أفعها ف  يد سهي  بن 

 عمرو ويفمحها .
فهرل حعيم حت  أت  المديحة فواد الصحابة يتاهةون لميعاد أب  سفيان   فقان أين تريدون   

أن تهراوا وجد  فقالوا و واعدحا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن حقتت  بها   فقان و أفتريدون 
امعوا لكم عحد الموسم   وهللا ال يفل  مح م أحد فكرس بعض أصحاب رسون هللا الهرول   فقان 

 صل  هللا عليه وسلم   والذى حفس  بيدس الهران ولو وحدى .
فهرل صل  هللا عليه وسلم ومعه ألف وهمسمائة من أصحابه وهم يقولون و حسبحا هللا وحعم 

ا الصغرى   و اح  موفع سوق للعرب ياتمعون فيها    عام   وأجام الو ي  حت  بلغوا بدر 
صل  هللا عليه وسلم هو وأصحابه بها ثماحية أيام   وباعوا ما  ان معهم من التاارا  ور حوا 
 ر حا  بيرا دون أن ي تيهم أحد من مرر   م ه ف حظر  يف سر  ف  سادتحا الصحابة رااعة 

  ه وسلمموالحا رسون هللا صل  هللا علي
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و يف أطم حوا  ما أطم ن باهلل تعال  وهتفوا بلغة اإلطمئحان و حسبحا هللا وحعم الو ي    وه  
 لمة عظيمة جالها سيدحا إبراهيم الهلي  عليه أفف  الصالة والتسليم حين آلقاس أعداءس ف  

 الحار   فكاح  عليه بردا وسالما ب مر هللا تعال  .
الحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم أن يقولها   وذلك جوله تعال  وجد أوح  هللا تعال  إل  مو 

ف  سورة التوبة " فان تولوا فق  حسب  هللا ال إله إال هو عليه تو ل  وهو رب الره العظيم " 
و ان إمامحا مالك بن أحى صاحب المذهب رف  هللا عحه يلبى هاتما من ففة وجد حفه 

فس لوس ف  سبب ذلك الحقه   فقان و  ن بعدها " ف حقلبوا عليه " حسبحا هللا وحعم الو ي  " 
بحعمة من هللا وفف  لم يمسسهم سوء " وف  هذس المحاسبة أذ ر مااان بهاطرى ذا  يوم من 
تو   سيدتحا أم موس  عليهما السالم حين ألق  رفيعها ف  اليم مطمئحة بما أوحاها هللا اليها 

ء وحيا ويهاطب ا ولياء الهامه " وجل  ف  حفس  و ال الهامه "  حه سبحاحه يهاطب ا حبيا
سبي  لمث  هذا االلهام إال للهواص   فكيف يطمئن مث  هذا االطمئحان عوام المؤمحين   ف لق  
سبحاحه ف  روع  توا  و أن هللا تعال  جان " ومن يتو   عل  هللا فهو حسبه " وف  هذا القون 

سبحاحه من عم ففله عبادس المؤمحين أامعين   ولس   الكريم طم حيحة لك  مؤمن متو   عليه
أكتم القراء ا عةاء أح  أحسس  ببرد ذلك الهاطر إحساسا عميقا والحمد هلل رب العالمين 
و ذلك أذ ر أحح  ر و  أثحاء الحرب العالمية الثاحية لسيدى وريه  الريخ عبد السالم 

ةا  الاوية واحطالق المدافع المفادة الحلواح  حور هللا مرجدس من هوا  ان يحتابح  الغا
للطائرا  المغيرة ف رار عليه رف  هللا عحه أن أدفع ذلك الهوا بقول  " ال اله اال هللا دهلحا 
ف  حصن هللا " مع تكرارها أثحاء الغارة   ثم أستطرد رف  هللا عحه فقان ل  و أتدرى لماذا 

حديى جدس  رريف ال إله إال هللا حصح   واهتك  ن تقون ذلك ؟ جل  ال و جان و  حه ورد ف 
   فمن جالها ده  حصح    ومن ده  حصح  آمن من عذاب  " .

فاللهم ألحقحا بر ب أوليائك الكرام الذين وفقتهم بعوحك لطاعتك   وعصمتهم بففلك عن 
المعاص  والمهالفا    وهلع  عليهم بتكريمك مالقبتهم به مرة بقولك الكريم " أولئك حةب هللا 
" ومرة بقولك الكريم " عبد هللا " وأهرى بقولك الكريم " أولياء هللا " وما أهح هم ب حتسابهم إليك 
وافافتهم ترريفا إل  رب السموا  وا رض وما بيحهما وما تح  الثرى   وارةجحا اللهم محبتهم 

دو إال فيك لي ون لحا ررا مهاللتهم   وجد جل  وجولك الحق " ا هالء يومئذ بعفهم لبعض ع
 المتقين " .
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 ا هوة ف  هللا تعال 
 

جام  ا هوة بين المؤمحين باإليمان الذى يحتسبون إليه ف  عقيدتهم ولو اهتلف  أاحاسهم 
هتلف  لغاتهم   وأكد هللا سبحاحه تلك ا هوة بقوله تعال  ف  سورة الحارا   وتباعد  ديارهم وا 

مث  الاسد الواحد إذا أرتك  محه عفو " مث  المؤمحين ف  توادهم وتراحمهم وتعاطفهم  
تداع  له سائر الاسد بالسهر والحم  " وجوله  صل  هللا عليه وسلم " من لم يحم  هم 
المسلمين فليى محهم " وجوله صل  هللا عليه وسلم " ال تباغفوا وال تدابروا وال تحاسدوا وال 

 يظلمه وال يحقرس وال يهذله بحسب تقاطاعوا   و وحوا عباد هللا إهواحا . المسلم أهو المسلم ال
 المرء من الرر أن يحقر أهاس المسلم .

وجد أمر هللا تعال  عبادس المؤمحين باإلتحاد والتآلف وحهاهم عن التفرق واهتالا الكلمة و ين 
لهم أن تآلفهم حعمة من هللا عليهم . وح هذ من ذلك  له من جوله تعال  ف  سورة آن عمران و 

ن آمحوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأحتم مسلمون . واعتصموا بحب  هللا " يا أيها الذي
اميعا وال تفرجوا واذ روا حعمة هللا علي م إذ  حتم أعداء ف لف بين جلوب م ف صبحتم بحعمته 

 إهواحا و حتم عل  رفا حفرة من الحار ف حقذ م محها  ذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تهتدون " .
هللا هو اإلسالم أو هو القرآن الكريم وف   ليهما ر ا  جوى ووصلة دائمة بين المسلمين  وحب 

 ال تحفصم عراها إل  يوم الدين . 
والسادة الصوفية تقوم بيحهم أهوة اإلسالم ا ساسية أوال   ثم أهوة هاصة أهرى وه  أهوة 

اس طلبا لرفاس عة وا  المررب الصوف  الذى يتفقون فيه عل  إثار هللا تعال  عل  ما سو 
والتعاون عل  تقواس وف  الحديى الرريف " المؤمن  ثير ب هيه " و ان أمير المؤمحين عمر بن 
الهطاب رف  هللا عحه يقون و ما أعط  عبد بعد اإلسالم هيرا من أخ صالح .  ما جان رف  

 ف  البالء . هللا عحه و عليك بإهوان الصدق تعه ف  أكحافهم فإحهم ةيحة ف  الرهاء وعدة
وجد جان سيدحا عبد هللا بن مسعود رف  هللا عحه ف  جوله تعال  " لو أحفق   ما ف  ا رض 

 اميعا ما ألف  بين جلو هم ولكن هللا ألف بيحهم " .
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حةل  هذس اآية ف  المتحابين ف  هللا عة وا  . و ان سيدى الففي  بن عياض رف  هللا 
ل  المودة والرحمة عبادة   فال تصح المحبة ف  هللا عة عحه يقون و حظرة ا خ إل  أهيه ع

وا  إال بما رر  فيها من الرحمة ف  اإلاتما    بظهور الحصيحة وااتحاب الغيبة وتمام 
 الوفاء   وواود ا حى   وفقد الافاء .

وعن سيدى مااهد رف  هللا عحه جان و المتحابون ف  هللا عة وا  إذا التقوا فهه بعفهم 
تتحا  عحهم الهطايا  ما يتحا  ورق الرار ف  الرتاء إذا يبى . و ان سيدى  إل  بعض

محمد بن واسع " تلميذ سيدى الحسن البصرى رف  هللا عحهما " وهو أحد أعالم الصوفية 
ا وائ    وما بق  من الدحيا ريئ الفه إال ثالى الصالة ف  الاماعة   والتهاد من اللي    

دى سعيد بن العاص رف  هللا عحه يقون و لاليس  عل  ثالى إذا ولقاء اإلهوان . و ان سي
ذا الى أوسع  له . ذا حدى أجبل  عليه   وا   دحا رحب  به   وا 

ويروى سيدى أبو طالب الم   رف  هللا عحه أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم رأى 
ف حا أطلبه وال أراس   فقان و  عمر يتلف  يميحا ورماال فس له   فقان و يا رسون هللا أحبب  راال

يا أبا عبد هللا إذا أحبب  أحد فسله عن اسمه وأسم أبيه وعن محةله . فان  ان مريفا عدته   
ن  ان مرغوال أعحته .   وا 

أجون   وجد آه  موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم بين المهاارين وا حصار فكان صل  
هاارين " أهو فالن " من ا حصار " ليةيد ا لفة ويةي  هللا عليه وسلم يقون فالن " من الم

وحرة الغر ة ويقوى رابطة المودة ويقيم التعاون عل  البر والتقوى   و يف ال وهو القائ  و 
 المؤمن للمؤمن  البحيان يرد بعفه بعفا . 

  لهم وجد مدح هللا تعال  ف   تابه الكريم سادتحا ا حصار بحبهم إلهواحهم المهاارين وأثب
 رمهم ف  معاملتهم إل  حد إيثارهم عل  أحفسهم فقان سبحاحه ف  سورة الحرر " والذين تبؤوا 
الدار وا يمان من جبلهم يحبون من هاار إليهم وال يادون ف  صدورهم حااة مما أوتوا 
ويؤثرون عل  أحفسهم ولو  ان بهم هاصة ومن يوق رح حفسه ف ولئك هم المفلحون " . فدن 

صف الرائع عل  حب أهوى هالص ف  هللا تعال  وعل  إتفاء الحسد عل  ما حان ذلك الو 
المهاارون من أموان بح  الحفير الت  أفاء هللا بها عل  رسوله صل  هللا عليه وسلم . وجد 
 جان صلوا  هللا وسالمه عليه لسادتحا ا حصار و إن أحببتم جسم  م فاء هللا من بح  الحفير 
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  ان المهاارون عل  ما هم عليه من الس ح  ف  مساكح م وأموالكم .بيح م و يحهم . و 
ن أحببتم أعطيتهم وهراوا من ديار م   فقان سعد بن عبادس وسعد بن معاذ حقسمه بين  وا 
المهاارين وي وحون ف  دورحا  ما  احوا . وحاد  ا حصار و رفيحا وسلمحا يا رسون هللا فقان 

اللهم إرحم ا حصار وأبحاء ا حصار   وأعط  رسون هللا  رسون هللا صل  هللا عليه وسلم و
 صل  هللا عليه وسلم المهاارين ولم يعط ا حصار إال ثالثة محتااين .

وجد روى الداراح  أن سيدحا عمر بن الهطاب رف  هللا عحه أهذ أر عمائة ديحار فاعلها ف  
عحدس ف  البي  حت  تحظر ما  صرة ثم جان للغالم و اذهب بها إل  عبيدس بن الاراح ثم ام ى

يصحع بها   فذهب بها الغالم إليه وجان و يقون لك أمير المؤمحين ااع  هذس ف  بعض حااتك 
فقان رحمة هللا ووصله   ثم جان و تعال   يا اارية اذهب  بهذس السبعة إل  فالن   و هذس 

  أمير المؤمحين عمر الهمسة إل  فالن   حت  فقدها " أى وةعها بتمامها " فراع الغالم إل
ف هبرس ووادس جد ر ط مثلها لمعاذ بن اب   فقان و اذهب بها إليه وام ى ف  البي  ساعة حت  
تحظر ما يصحع فذهب بها أليه وجان له يقون لك أمير المؤمحين ااع  هذس ف  بعض حاااتك 

ل  بي   فالن ب ذا فقان رحمة هللا ووصلة . وجان يااارية اذهب  إل  بي  فالن ب ذا   وا 
فااء  امرأة معاذ وجال  وححن وهللا مساكين ف عطحا   ولم يبق  ف  الهرجة إال ديحاران فرم  

 لهما إليها . فراع الغالم إل  عمر ف هبرس فسرس بذلك وجان إحهم إهوة بعفهم من بعض .
ة ف  وف  تفسير اإلمام القرطب  و اإليثار هو تقديم الغير عل  الحفى وحظوظها الدحيوية رغب

الحظوا الديحية . وذلك يحر  عن جوة اليقين وو يد المحبة والصبر عل  المرقة يقان و آثرته 
 ب ذا أى هصصته به وففلته .

ويقون السادة الصوفية أن ا هوة ف  هللا تعال  تقتف  الحب ف  هللا سبحاحه وال ياوة 
ويحبغ  أن يؤثر أهاس عل   للمتحابين ف  هللا تعال  أن يحسد أحدهما اآهر عل  دين أو دحيا

حفسه بماله إن احتال إل  ذلك . واإليثار عل  الحفى وهو مقام الصديقين   فإن لم يبل  حد 
اإليثار فال أج  من أن يساويه بحفسه وهذس المساواس من مقام الصادجين   وهو عحد السادة 

 الصوفية أج  محاةن ا هوة ف  هللا تعال  .
 ريطان  حه هو الذى سن هذس الهصلة السيئة  ما سن والحسد حةغة من حةغا  ال
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أهالق السؤ ب سرها . ولذلك جان سيدحا يوسف عليه السالم وهو يتحدى بحعمة ر ه سبحاحه " 
وجد أحسن ب  إذا أهراح  من السان وااء ب م من البدو ومن بعد أن حةغ الريطان بيح  

 يم و .و ين إهوت  إن ر   لطيف لما يراء احه العليم الح 
وجد ااء ف  الحديى الرريف و " يحرر المرء عل  دين هليله ف حظر إل  من تهال  " . ويقون 

 سيدى السبط اإلمام الحسن بن عل  رف  هللا عحهما و
 إن أهاك الحق من  ان معىىك 

 ومن يفر حفسه ليحفعىىىك     
 ومن إذا ريب الةمان صدعىىك

 رت  رم  حفسه ليامعىىىك     
 يدحا اإلمام عل   رم هللا واهه ف  توايهحا للصحبة الصالحة وويحصححا س

 وال تصحب أها الاهىىىىى  
يىىىىىىاس      ياك وا   وا 

 فى ىم مىن اىىاهى  أردى 
 اليسا حين آهىىىىاس     

 يقاى المىىىرء بالمىىىىرء 
 إذا مىىا هو ما رىىاس     

 وللريىىىئ من الريىىىىئ 
 مقاييى وأربىىىىىاس     

 لقلىىىب عل  القلىىىىب ول
 دليىى  حين يلقىىىىاس      

أما سيدى الريخ عل  عق  فيحصححا أن حهتار لصحبتحا الصاحب التق  الحق    وأن حعفوا عن 
بعض ما جد يقع محه من هفوا  جياسا عل  ما يقع محها من معايب ف  حق غيرحا فيقون ف  

 الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه رف  اله عحه و
ذا صحب  فال تصاحب مغرفاو   ا 

 أسم  الصحابة من أااد تقاس      
 من لم يصاحب للسماحة والهىدى 

 لم يلق أصحابا له ترفىىاس      



 250 

 والعفو عن عيب الصاحب وااب 
 من يعف عمن صاحب استبقاس      

 من راح ي هذ غيرس بعيو ىىىىه 
 ويغض عما فيه ف  هىىداس      

 صحبة المحافقين الذين يظهرون غير ما يبطحون فيقون  ويحذرحا رف  هللا عحه من
  م فاحك لك حيحما عاررتىىىه 

 ربه  با مالك من حاىىىواس      
 حصب ا ذى رر ا لصيدك هلسىة 

 وافاك تسهط من سعيىىر أذاس      
 وابن الطريق له أعاد حولىىىىه 

 ياوي  من لم يحتبه لعىىىىىداس      
 من فتحة الحفى والريطان واالستمساك بمحبة اإلهوان فيقون ويحهاحا رف  هللا عحه 

 يا أيها اإلهوان ه  من ذاكىىىر 
 عهدا مف   حا فياء سمىىىاس     

  حا أول  أدب وفيحا ح مىىىىىة 
 الفرد محا  و ب بسحىىىىىىاس     

  حا حقوم عل  رفا  حا حسىىىىير
 عل  تق     يحب أهىىىىىاس      

 ف  يومحىىىىىىا  ما بالحا ريطاححا
 غلب الاميع وما يرد عحىىىىاس      

 فيقون ل  أح  المحب ويحثحىىىىى  
 لسواى أمدح أح   حة حمىىىىاس      

 سر يا مريد عل  المبادئ صادجا
 اس ىان رفىحىت  تىلمحته  حىل      

ى   فإذا والسادة الصوفية يتحاصحون فيما بيحهم أداء لحق الصحبة والتعاون عل  البر والتقو 
 رس   أحدهم من أهيه هلقا عاتبه   ولكحه يعاتبه سرا فيما بيحه و يحه وال يعاتبه اهرة بين 

 اإلهوان   وعحدهم أن العتاب ف  السر حصيحة   أما 
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 العتاب ف  العالحية فهو ففيحة   وجلما تصح فيه الحية له تعال  .
 العدالة استحسحه .. أجون و وجد جان إمامحا الرافع  رف  هللا عحه جوال ف 

العلماء   فقد جان و ماأحد من المسلمين يطيع هللا عة وا  حت  ال يعصيه وال أحد يعص  هللا 
عة وا  حت  ال يطيعه   فمن  اح  طاعته أكثر من معاصيه فهو العدن   جان ابن عبد الح م 

 وهذا  الم الحذاق .
اهلل من اار السؤ الذى إن رأى هير ويروى السادة الصوفية ما ااء ف  الهبر " استعيذوا ب

ن رأى رر أظهرس " وهم يرون أن راال أثح  عل  را  عحد رسون هللا صل  هللا عليه  سترس وا 
وسلم   فلما  ان الغد ذمه وعابه   فقان رسون هللا صل  هللا عليه وسلم و أح  باالمى تثح  

 ذب  عليه اليوم   إحه أرفاح   عليه واليوم تذمه . فقان و وهللا لقد صدج  عليه با مى وما
با مى فقل  أحسن ما أعلم فيه   وأغفبح  اليوم فقل  أسواء ما أعلم فيه . فقان رسون هللا 
صل  هللا عليه وسلم عحد ذلك و " ان من البيان سحرا "   حه صل  هللا عليه وسلم  رس ذلك أن 

 ربهه بالسحر   والسحر حرام " .
اة الحاى من جصر ف  طلب اإلهوان   وأعاة محه من فيع ومن ح م السلف الصالح و أع

من ظفر به محهم   ويحصححا سيدى عمر بن عبد العةية رف  هللا عحه فيقون إياك ومن 
مودته عل  جدر حااته إليك   فإذا جفي  حااته احقف  مودته   ومن أجون السلف و ةهدك 

سيدى ذو الحون المصرى  ف  راغب فيك حقص حظ . ورغبتك ف  ةاهد فيك ذن حفى و ان
 رف  هللا عحه يقون و ال هير لك ف  صحبة من ال يحب أن يراك إال معصوما .

 أجون ويعابح  جون القائ  الح يم و 
 إذا  ح  ف     ا مور معاتبىا

 صديقك لم تلق الذى ال تعاتبىه     
 فعه واحدا أوص  أهاك فإحىىه 

 مقارا ذحب مرة ومااحبىىىه    
 تررب مرار عل  القذى إذا أح  لم 

 ظمئ  وأى الحاى تصفو مرار ه     
 ومحذا الذى ترف  سااياس  لهىىىا 

  ف  المرء حبال أن تعد معايبىىه     
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وجد جان را  لسيدى اإلمام الاحيد رف  هللا عحه و جد عة ف  هذا الةمان إذا أرد  أها ف  هللا 
ن أرد  أها ف  هللا تتحم  أح  عة وا  ي فيك مؤحتك ويتحم  أذاك   فهذا لعمرى جل ي  وا 

مؤحته وتصبر عل  أذاس فعحدى اماعة أدلك عليهم إن أحبب  . ويقون السادة الصوفية و ليى 
 اإلهاء  ف ا ذى    ن هذا وااب ولكن اإلهاء الصبر عل  ا ذى .

ولسيدى العالم العارا سيدى الريخ احمد الحلواح  " وهو والد سيدى وريه  الريخ عبد 
لسالم الحلواح  طيب هللا ثراهما " جصيدة طويلة تسم  " البستان " يحردوحها ف  ماالى ا

 الذ ر . وجد فمحها حصائح جيمة  ه  الطريق   ومحها جوله رف  هللا عحه و 
 فيا أحبابحىىىا اىىىىدوا 

 إل  أن يحصىىىى  القصىىد    
 هحاك العىىىىة والسعىىد 

 هحاك المبتغىىىىى  يبىىىدو   
 هحاك توارد اإلحسىىان 

 أال أحبئىىىى م يا جىىىوم 
 إذا حسمتىىىىم أرد الحىىىوم    

 عل  أسبىىاب فوة القىىوم 
 صىىىالة اللي  ثم الصىىىىوم    

 وذ ر هللا باالذعىىى ن 
 وحفظ العهىىىىىد وا داب

 ومحىىىو الكبر واإلعاىىىاب    
 وحسىىن الظن با صحىاب 

 عيىىىاب وتىىىىرك الفاحه ال   
 وترك اإلثم والعدوان  

 وأن تحقىىىىاد لالستىىىاذ
 وتكىىىىىرم من به جىىىد الذ   



 253 

 وتعط  التكىىىن أهىىاذ 
 عساك تعاذ فيمىىىن عىىىىاذ   
 وتحظ  بالصفا ف  الحان  

 وأن تعفىو لمىىىن أذحىب 
 وأن تصفىىىوا لمن تصحىىىب   

 وأن ترفىى  وال تغفىب 
 ا صعىىىب  وتحتمىىىى  ا ذى   
 وأال تؤذى اإلهوان   

 أال ياصىىاح أال يا صىىاح 
 هم اإلهىىىىوان  ىىىىاالرواح    

 فكن دومىىا لهم حصىىىاح
 وفيهىىىىم د   الم  الىىىالح   
 وعاررهم عل  ماكان   

 وال تق  الافىىىا أسلىىىىم 
 ومحىىىىىذا ياأهى  يسلىىىىىم    

 وهىى  هو وحىدس أاىىىرم
 ك يا أهىىىى  أظلىىىىىملعىىل   
 وأح  بدأ  بالطغيان  

 أتهاىىىىرس وجىد هدمىىىك 
 وسىىىىابق اىىىودس  رمىىىك   

 فرفحىىىا أحىىه ظلمىىىىك 
 أليىىىى العفىىىو جىىد لةمىىك   

 بحص الرر  والقرآن
 أال ياصىىىىاح أال يا صىىىاح 

 تحبىىىه    تسمىى  الصىىىىاح    
 ىىاحوسامىىىح فللسمىىاح ريى

 ود  عحىىىك الىىذى جىىىىد راح   
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 وهب أن جد ولد  االن  
 فمىىن يعفىىو لىىه يعفىىى 

 ومىىن يافىىىو فىىذا يافى     
 ف هىىلص ودك ا صىىىىىف  

 وسىىى  مىىن ر ك اللطفىىىا   
 لك  فت  من االهوان  

 فيىىىىىىار   وديىىىىاح  
 أغىىىى باللطىىىف اهىىواح     
 اميع اهىىىواح  واىىىىىد ل
 ومحريىىىىىة الحىىىىىىلواح     
 بهاتمه عل  اإليمان   

 باىىىاس المصطف  العىىىر   
 أصيىىىىى  الاىىد والحسىىب    

 حبيب هللا هيىىىر حبىىىىى  
 غيىىىاى الهىىىلق والكىىىرب   
 وص  عليه يارحمن  

 ذا الوصف وويقون السادة الصوفية و التصحب من الحاى إال من  ان عل  ه
ي تم سرك   ويحرر برك   ويطوى عيبك   وي ون ف  الحوائب معك   وف  الرغائب يؤثرك   
فإحلم تادس فال تصحب إال حفسك   وهم  ذلك يقولون و ال تصحب إال أحد رالين و راال تتعلم 

محه محه ريئا من أمر ديحك فيحفعك   أو راال تعلمه ريئ  من ديحه فيقب  محك   والثالى إهرب 
  و ان سيدى السبط اإلمام الحسين رف  هللا عحه يقون " الحاى ثالثة   را   الغداء وال 
يستغح  عحه أبدا ورا   الدواء ويحتال إليه أحياحا   ورا   الداء ال يحتال إليه أبدا و ان 
سيدى أبو ذر الصحاب  رف  هللا عحه يقون و الوحدة هير من اليى السؤ والاليى الصالح 

 ن الوحدة .هير م
وجد أوص  بعض السلف الصالح ابحه فقان و يا بح    ال تصحب من الحاى إال من إن افتقر  

ن عل  مرتبته لم ذا استغحي  لم يطمع فيك   وا   جرب محك   وا 
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ن ااتمع  معه ةاحك   فإن لم  ن احتا  له عاحك   وا  ن تذلل  له صاحك   وا  يرتفع عليك   وا 
 . تاد هذا فال تصحبن أحد

و ان إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه يقون و وغريب من لم ي ن له حبيب  ما  ان 
رف  هللا عحه يقون و فقد ا حبة غر ة   ويقون السادة الصوفية إن أعظم الحسرة من هرل 
من الدحيا ولم يؤاخ أحدا ف  هللا عة وا  فيدرك بذلك ففائ  المؤاهاة   ويحان به محاةن 

حد هللا تعال  . وجد حظر سيدى أبو الدرداء الصحاب  إل  ثورين يحرثان ا رض . المحبين ع
فوجف أحدهما يحك اسدس   فوجف اآهرة   فب   رف  هللا عحه وجان و ه ذا اإلهوان ف  هللا 
عة وا    يعمالن هلل تبارك وتعال  ويتعاوحان عل  أمر هللا و ان رف  هللا عحه يقون و إح  

 من إهواح  ف  ساودى اسميهم ب سمائهم . دعو  ر عين 
وجد ااء ف  الحديى الرريف و دعاء اإلخ  هيه بالغيب ال يرد ويقون الملك ولك مث  هذا " 
وف  لفظ آهر " يقون هللا تبارك وتعال  بك أبدا " والحديى المرهور " يستااب للمرء ف  أهيه 

ن جط إال  ان أحبها إل  هللا عة وا  ماال يستااب له ف  حفسه " وف  الهبر " ما اصطحب اثحا
أرفقهما بصاحبه " ويروى السادة الصوفية أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ده  
غيفة " الرار الملتف " مع بعض أصحابه فااتح  محها سواكين من أراك " رارة يؤهذ محها 

ودفع المستقيم إل   سواك ا سحان " أحدهما معول واآهر مستقيم   فحبى المعول لحفسه
صاحبه   فقان يا رسون هللا أح   ح  أحق بالمستقيم   فقان و ما من صاحب يصحب صاحبا 
ولو ساعة من حهار إال س له هللا عن صحبته ى ه  أجام فيه حق هللا تعال  أو أفاعه ؟ أجون 

حك لعل  هلق  وصدق سبحاحه إذ يقون ف  وصف موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " وا 
ححا ال حسطيع أن حتحل  بم ارم ا هالق إال إن ت سيحا به صلوا  هللا وسالمه عليه  عظيم " وا 
 ما حصححا سبحاحه وتعال  ف  جوله الكريم " لقد  ان لكم ف  رسون هللا اسوة حسحة لمن  ان 

 يراو هللا واليوم اآهر وذ ر هللا  ثيرا " .
و أهرل من محةل  ف حا بين ثالثة إن لقي  من هو و ان سيدى أبو مهران رف  هللا عحه يقون 

ن لقي   ن لقي  من هو مثل  فهو يوم مذاكرت    وا  أعلم مح  فهو يوم فائدت  أتعلم محه   وا 
 من هو أدح  فهو يوم مثو ت  أعلمه ف حتسب فيه ا ار 
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ال  وجد أوص  سيدحا الرريف محمد الباجر ابحه سيدى اعفر الصادق رف  هللا عحهما فقان و
تصبحن من الحاى همسة   واصحب من رئ  و الكاذب فإحك محه عل  غرر   وهو مث  
السراب يقرب محك البعيد ويبعد محك القريب   وا حمق   فإحك لس  محه عل  ريئ   يريد أن 
يحفعك فيفرك   والبهي     حه يقطع بك أحول ما تكون إليه والابان   فإحه يسلمك عحد 

 فإحه يبيعك ب كلة أو ب ج  محها جل  و وما أج  محها   فق  و الطمع .الردة   والفاار   
والتااحى مدعاة للتآلف   ولذلك جي  و إن الطيور عل  أر الها تقع . وطالب الطاعة والتقرب 
إل  هللا تعال  يتآلفون لتااحى مرر هم وغايتهم   فيتآلفون ف  محبة هللا تعال  ف  صدق 

جان بعض الح ماء و الصاحب  الرجعة ف  الثوب   إن لم تكن من وصفاء ومودة ووفاء   وجد 
احسه  راحته . ولهذا ورد ف  الحديى الرريف " ا رواح احود ماحدة فما تعارا محها إئتلف 
وما تحاكر محها اهتلف " وجد غبط سادتحا السابقون ا ولون إمامحا عليا  رم هللا واهه حين 

عليه وسلم وجان له و " أح  أه  " وذلك حين  ان صل  هللا آهاس موالحا رسون هللا صل  هللا 
عليه وسلم يؤاه  بين المهاارين وا حصار رف  هللا عحهم أامعين و ويقون سادتحا الصوفية 
إحه بسبب هذس اإلهوة رار ه ف  العلم وةواه أفف  بحاته وأحبهن إل  جلبه صل  هللا عليه 

 حعمة ر ه عليه ف  ذلك .وسلم . وجد جان  رم هللا واهه متحدثا ب
 محمد الحب  أه  وصهىرى 

 وحمةة سيد الرهداء عم     
 واعفر الذى يمس  ويفح  

 يطير مع المالئ ة ابن أم      
 و ح  محمد س ح  وعرسى  

 مروب لحمها بدم  ولحم     
 وسبطا أحمد إبحاى محهىىىا

 فمن مح م له سهم  سهمى      
و اإلهوان بعفهم لبعض يظهر الغيب   ويقولون و من ويحض السادة الصوفية عل  أن يدع

بلغه مو  أهيه فترحم عليه واسغفر له   حه رهد احاةته وصل  عليه وهم  ذلك يقولون إن 
 الدعاء لألموا  بمحةلة الهدايا لألحياء ف  الدحيا وةيارة القبور 
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احتقان من صورة ا حباب ف  هللا تسرهم وهم ف  جبورهم  ن المو  ليى بعدم محض ب  هو 
ا حياء إل  حياة البرةخ   فإذا سلم ا خ عل  أهيه عحد جبرس سمع سالمه وارتاح لوجفته عحدس 
 ما  ان يرتاح للقائه جب  المو  . وجد  ان سيدى الصفار رف  هللا عحه يةور    اسبو  أها 

يدى الصفار صالحا له   فتهلف مرة عن ةيارته ا سبوعية فااء ذلك الصالح  حد تالميذ س
 ف  رؤيا محامية وجان له و ج  لمؤدبك الصفار عل  لساح  هذين البيتين و 

 تراغلتمو عحا بصحبة غيرحىا 
 وأظهرتم الهاران ماه ذا  حا     

 لع  الذى يقف  ا مور بعلمه 
 سيامعحا بعد المما   ما  حىا     

عتد  أن أةورس    يوم فلما جص التلميذ رؤياس عل  ريهه سيدى الصفار جان له   إح  ا
امعة فتهلف  هذس الامعة فعاتبح  عل  تهلف  عن ةيارته بهذين البيتين ويقون السادة 
الصوفية و ال تتم المحبة بين ا هوين ف  هللا تعال  حت  يقون    محهما  هيه و يا أحا   وجد 

اوى رعالن فقان مد ترام إل  العر ية ما جالوس رعرا ف  هذا المعح  صديق  العالمة الريخ الص
 هللا ف  عمرس و

 جان ل  المحبوب لما ائتىىه
 من بباب   جل  بالباب أحا     

 جان ل  أح ر  توحيد الهىوى 
 حيحما فرج  فيه بيححىىا    

 ومف  عام فلما ائتىىىه
 أطرق الباب عليه موهحىا     

 جان من أح  جل  احظر فمىا
 ثم اال أح  بالباب هحىىىا      
 أدر   توحيد الهوى جان ل  
 وعرف  الحب فاده  يا أحا     

وجد آه  سيدحا اإلمام الرافع  سيدحا محمد بن الح م المصرى ى رف  هللا عحهما ى و ان 
 إمامحا الرافع  يقون و ما يقيمح  بمصر غيرس . وجد مرض سيدحا 
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 محمد بن الح م فعادس اإلمام الرافع  وسمعوس يقون و
 مرض الحبيب فعدتىىه

 فمرف  من حذرى عليه   
 وأت  الحبيب يعودحىى  

 فبرئ  من حظرى إلىيه   
ر حا أغفر لحا وإلهواتحا الذين سبقوحا باإليمان وال تاع  ف  جلو حا غال للذين أمحوا ر حا إحك 

 رءوا رحيم . آميىىن .
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 أولياء هللا تعال 
 

رب الول  من ر ه هو جرب أولياء هللا تعال  هم عبادس المتقون   والول  لغة القريب   وج
روحاح     حه ليى بين العبد ور ه مسافة    حه سبحاحه محةس عن الةمان والم ان   وهو ا  
وعال هالق الةمان والم ان   والعبد ف  الم ان   والرب ف  الالم ان . وأولياء هللا تعال  

عحد هللا أتقاكم " وجد ااء   يتولوحه بالطاعة ويتوالهم بالكرامة    حه تعال  يقون " إن أكرم م
هذس اآية الرريفة بصيغة أفع  التففي  لتدلحا عل  أن دراة الكرامة تتفاو  بتفاو  دراة 

 التقوى   فكاحها جال  أن ا كرم عحد هللا هو ا تق     بحسب دراته تقواس . 
م يحةحون . ويقون سبحاحه وتعال  ف  سورة يوحى " أال إن أولياء هللا ال هوا عليهم وال ه

الذين آمحوا و احوا يتقون . لهم البررى ف  الحياة الدحيا وف  ا هرة ال تبدي  لكلما  هللا ذلك 
 هو الفوة العظيم ".

ويقون سبحاحه وتعال  ف  سورة آن عمران " ياأيها الذين آمحوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن 
ن يطا  هللا فال يعص    وأن يذ ر فال إال وأحتم مسلمون " وااء ف  تفسير " حق تقاته " أ

يحس    وأن ير ر فال ي فر . فمالك ا مر هو التقوى   والتقوى  ما عرفها إمامحا عل  بن 
أب  طالب ه  الهوا من الالي    والعم  بما ف  التحةي    والرفا بالقلي    واإلستعداد ليوم 

 الرحي  .
قون السادة الصوفية و إن من أا  الكراما  الت  ف ولياء هللا إذن هم المؤمحون المتقون . وي

تكون لألولياء دوام التوفيق للطاعا  والعصمة عن المعاص  والمهالفا  ويقون سيدى اإلمام 
القريرى ف  لطائف اإلرارا  رف  هللا عحه و و ما أن الحب  ال ي ون إال معصوما فالول  ال 

ا إن المعصوم ال يلم بذحب البتة " أى أبدا " ي ون إال محفوظا   والفرق بين المعصوم والمحفو 
والمحفوا جد تحص  محه هحا    وجد ي ون له ف  الحدرة ةال  ولكن ال ي ون له اصرار " ثم 
يتو ون من جريب "  ما يقون رف  هللا عحه و الول  من ال يقصر ف  حق الحق   وال يؤهر 

عل  مالحظة حسن مآب   وال تطلع  القيام بحق الهلق يطيع " أى ر ه " ال لهوا عقاب   وال
لعاا  اجتراب   ويقف  لك  أحد حقا يراس واابا . ويفص  ذلك ف  الرسالة فيقون رف  عحه و 

 إن الغالب عل  الول  صدجه ف  أداء حقوجه سبحاحه   ثم رفقه ورفقته عل  



 260 

مي  الهلق   الهلق ف  اميع أحواله   ثم ابسا  رحمته لكافة الهلق   ثم دوام تحمله عحهم با
وابتدائه لطلب اإلحسان من هللا عة وا  إليهم من غير التماى محهم   وتعليق الهمة بحااة 
الهلق   وترك اإلحتقام محهم . والتوج  عن استرعار حقد عليهم مع جصر اليد عن أموالهم . 
وترك الطمع ب   واه فيهم . وجبض اللسان عن بسطه بالسؤ فيهم . والتصاون عن رهود 

 اويهم . وال ي ن هصما  حد ف  الدحيا وال ف  اآهرة .مس
وتلك الصفا  الت  وصفوا بها ا ولياء يؤيدها القرآن الكريم ف  مث  جوله تعال  ف  سورة 
الكهف " واصبر حفسك مع الذين يدعون ر هم بالغداة والعر  يريدون واهه " وجوله سبحاحه 

ه أرداء عل  الكفار رحماء بيحهم تراهم ر عا ف  سورة الفتح " محمد رسون هللا والذين مع
سادا .. يبتغون ففال من هللا ورفواحا سيماهم ف  واوههم من أثر الساود " وجوله تعال  
ف  سورة الحور " وال ي ت  أولو الفف  مح م والسعة أن يؤتوا أول  القر   والمساكين 

 يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم " والمهاارين ف  سبي  هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن 
فاحظر  يف أوص  هللا تعال  رسوله ا عظم صل  هللا عليه وسلم ب ه  الصفة الكرام عليهم 
رفوان هللا . و احوا من المهاارين الذين آووا إل  المساد الحبوى حيى لم ي ن لهم م وى غيرس 

 عليه وسلم وجان الحمد هللا الذى . وجد سر  هذس الوصية الر احية موالحا رسون هللا صل  هللا
لم يمتح  حت  أمرح  ان اصبر حفس  مع حاى من أمت  . وجد  ان بعض أغحياء العرب ابدوا 
استعدادهم لإلسالم وررطوا أال ياالسوا فقراء المهاارين من أه  الصفة  لبالن بن أب  ر اح 

هؤالء الذين يدعون ر هم وصهيب الروم  وأب  هريرة وسلمان الفارس  فحةل  الوصية مادحة 
بالغداة والعر  يريدون واهه وذامة أولئك ا غحياء " عييحة بن حصن واالجر  بن حابى 
وأمية بن هلف وغيرهم " بقوله تعال  " وال تعد عيحاك عحهم تريد ةيحة الحياة الدحيا وال تطع من 

بتلك الوصية أن الغح  الحق أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمرس فرطا " وجد علمحا هللا 
 هو غح  القلب وليى هو غح  الايب .

أما جوله تعال  ف  مدح سادتحا الصحابة الكرام رف  هللا عحهم " أرداء عل  الكفار رحماء 
بيحهم " فاحه يظهرهم ف  بسالتهم الحر ية فد ا عداء و تراحمهم فيما بيحهم   ويرحم جويهم 

 واس  غحيهم فقيرهمفعيفهم ويعلم عالمهم ااهلهم وي
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أما جوله تعال  " تراهم ر عا سادا " في رف عن عحايتهم بإجام الصالة وبقيام اللي  ت سيا 
بموالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم   ويؤيد ذلك جوله تعال  ف  سورة المةم  " إن ر ك يعلم 

م من  ان ال يدرى  م أحك تقوم أدح  من ثلث  اللي  وحصف ثلثه وطائفة من الذين معك " ومحه
صل  من اللي  و م بق  محه   فكان يقوم اللي   له احتياطا   فقاموا حت  احتفه  أجدامهم 
سحة أو أكثر   فهفف هللا عحهم بقوله تعال  بعد ذلك " وهللا يقدر اللي  والحهار علم أن لن 

ن صالة اللي    تحصوس فتاب علي م فاجرأوا ما تيسر من القرآن " أى فصلوا ما تيسر لكم م
وعبر عن الصالة بالقراءة وجد جي  أن التهاد  ان واابا عل  التهيير المذ ور فعسر عليهم 
القيام به فحسخ بالتيسر المذ ور ثم حسخ التيسر بالصالوا  الهمى   وجي  أن التيسر هاص 

ن وجي  بقراءة القرآن بعيحها وجد ورد ف  الحديى الرريف من جرأ مائة أية  تب من القاحتي
همسين آية جد ورد ف  الحديى الرريف أن الحب  صل  هللا عليه وسلم أهبر إعرابيا أن هللا 
افترض عليك همى صلوا  ف     يوم وليله فقان أالعراب  ه  عل  غيرها يا رسون هللا ؟ جان 

 صل  هللا عليه وسلم و " ال " إال أن تطو  " .
 م والسعة أن يؤتوا أول  القر   ..." فقد حةل  هذس أما جوله تعال  " وال ي ت  أولو الفف  مح

اآية الكريمة ف  ر ن سيدحا أب  ب ر الصديق رف  هللا عحه وأرفاس و ان جد حلف أال يحفق 
عل  مسطح " و ان ابن هالته و ان يحفق عليه جب  أن يهوض مع الهائفين ف  حديى إالفك 

فاها فبرأها هللا من عليائه " ولما جرأها عن أم المؤمحين سيدتحا عائرة رف  هللا عحها وأر 
موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وسمع سيدحا أبو ب ر " وليعفوا وليفصحوا أال تحبون أن 
يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم " جان و ب  أحب أن يغفر هللا ل    وأعاد إل  مسطح حفقته و فر 

حسب سيدحا اب  ب ر ررفا أن تصفه اآية الكريمة عن يميحه وجان و وهللا ال أحةعها أبدا . و 
ب ول  الفف  أى ف  الدين   وبالسعة أى ف  المان   وأن يعدس هللا بمغفرته سبحاحه ف  مقاب  
صفحه وعفوس عن المهطئ ف  حقه وحق ابحته أم المؤمحين رف  هللا عحهما . ف  ذلك ترغيب 

هللا عة وا  بمقابلة عفوحا عن المسيئين  لحا ف  العفو عن المسيئين اليحا   ووعد  ريم من
بمغفرة محه لذحو حا وحااوة عن سيئاتحا مع جدرته تعال  عل  معاجبتحا   وسبحاحه من غفور 

 رحيم .
 وما أرو  ما حاا  به ر ه إمامحا الحسين السبط رف  هللا عحه حين استلم الحار ا سود .
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اكرا   و لوتح  فلم تادح  صابرا فال أح  وجان ف  محاااته و إله    حعمتح  فلم تادح  ر 
سلب  الحعمة بترك الر ر   وال أح  أدم  الردة بترك الصبر   إله  ما ي ون من الكريم إال 

 الكرم .
 وجد رؤى بعفهم ف  المحام فسئ  عن حاله فقان و

 حاسبىىىىون فدجقىىىىوا
 ثم محىىوا ف عتقىىىىوا   

 الهامه الفورى رف  هللا عحه وويقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  
 حاسب  حفس  لم أاد ل  صالحا 

 مة الرحمن ىئ  رحىإال راا   
 يارب إن لم ترض إال ذا تق  

 من للمسيئ المذحب الحيران    
هذا ويروى السادة الصوفية بسحدهم عن سيدتحا أم المؤمحين عائرة رف  هللا عحها ى  ما ااء 

صل  هللا عليه وسلم جان أن دعامة البي  أساسه   ودعامة ف  الرسالة القريرية ى أن الحب  
الدين المعرفة باهلل تعال  واليقين والعق  القامع   فقل  ب ب  أح  وأم    ما العق  القامع ؟ جان 

 و " الكف عن معاص  هللا والحرص عل  طاعة هللا .
را عام  والمعرفة ويقون سادتحا الصوفية رف  هللا عحهم و    عالم باهلل عارا   و   عا

صفة من عرا هللا سبحاحه وتعال  ب سمائه وصفاته   ثم صدق هللا تعال  ف  معامالته   ثم 
تحق  من أهالجه الرديئة وآفاته   ثم طان بالباب وجوفه   ودام بالقلب اعتكافه   فحظ  من هللا 

  ولم يص   تعال  بامي  إجباله   وصدق هللا ف  اميع أحواله واحقطع  عحه هوااى حفسه
بقلبه إل  هاطر يدعوس إل  غيرس   فإذا صار من الهلق أاحبيا   ومن آفا  حفسه بريا   ومن 
المساكحا  والمالحظا  تقيا ودام ف  السر مع هللا محاااته   وحق ف     لحظة إليه راوعه   

ف وصار محدثا " أى ملهما " من جب  الحق سبحاحه بتعريف أسرارس فيما ياريه من تصاري
أجدارس يسم  عحد ذلك عارفا   وتسم  حالته معرفه . ويفيفون جولهم و بالاملة بمقدار 

 أاحبيته عن حفسه تحص  معرفته بر ه .
 أجون و وال يصير المؤمن أاحبيا عن حفسه إال بقت  هواها    ن سادتحا الصوفية 
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ن ر بتك جتلتك .  يقولون بحق و حفسك  الدابة إن ر بتها حملتك وا 
ن ف  وصف حاله سيدى وريه  الريخ عل  عق  فيما حقلحاس عحه استماعا من الهامه ويقو

 رعرا رف  هللا عحه و
 جتل  هوى حفس  فعر  بال حفى

 واافي  أحس  فاحتهي  إل  ا حى    
 ولم أبد أمرى للعباد فطالمىىىا

  تم  الذى ألق  عن الان وا حى    
 وعر  ةماح  لس  أحف  بالورى 

 لب  هام ف  مرهد القدى و يف وج   
ولن يبه  رف  هللا عحه و حرصه بعلمه عل  الراغبين ما علمه هللا وجان ف  ذلك بعد ما تقدم 

 و
 وعلم  غبرى ما أفد  من الهدى 

 فلم يبق ذو فهم لدى عل  طمى   
 وأبرة رف  هللا عحه حرصه عل  التمسك بالكتاب والسحة فقان طيب هللا ثراس و

 س  عقيىىىدة وتوا  بالقرآن حف
 أصون به حفس  عن الةي  والدى    

ن ررب الحاى الطال وتصببىوا  وا 
 فسحة هير الهلق ف  رر ها   س     

 وما أرو  ما يقون ف  تمس ه بر ه وتروجه إل  لقائه حين يقون رف  هللا عحه و
 تعرق  حور هللا وهو بصيرتىىى 

 وجد وفح البرهان من آية الكرس     
 االلك وارتق   ومذ راهد  روح 

 تارد  عن معحاى ف  عالم الحى 
 أحبك يا ر   محبة موجىىىىىن 

 ومن جوة اإليمان أصبح أو أمس     
 وأعدمح  ف  الحب علم  بقىىدرس 

 فليى غرام  فيه يدرك عن جيى    



 264 

 فليى غرام ولم أعرق الدحيا فتلك متابه
 تهيئ لألهرى وف  فوتها عرسىىى     

 وعدتىىىىى لقاؤك يارحمن عيدى 
 وحورك غيث  وهو ل  ف  الورى أحس     

 أمتع أعفائ  بذ رك دائمىىىىىىا 
 وه  غير ذ ر هللا يس ن ف  حفسىى    

 و   راائ  أن أحبك صادجىىىىىا 
 إذا الصدق ف  الوادان مرتبة القىدى    

ذا ت ملحا ف  البي  االهير وادحا أن الصدق من دعائم الفالح الت  يتحل  بها ا  ولياء . وا 
ويقون سيدى أحمد بن هفراوية رف  هللا عحه و من أراد أن ي ون هللا معه فليةم الصدق   
 حه تعال  يقون " إن هللا مع الصادجين "   والصدق هو استواء السر والعالحية   والصادق من 
ه صدق ف  أحواله   وللصديق ب سر الصاد وترديد الدان و سرها " ومن صدق من اميع أجوال

وأفعاله وأحواله . ومن  الم سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه حفهم أن صدق ا حوان هو 
جمة الصدق وال تتم صلة المؤمن بر ه إال به  ما يدن عل  ذلك جوله   إذ الصدق ف  الوادان 

 مرتبة القدى .
عم    ويةيد السادة الصوفية ررحا للصدق فيقولون و إن الصدق هو الوفاء له سبحاحه بال

والصادق هو الذى يتهي  له أن يمو  وال يستح  من سرس لو  رف  حه تعال  يقون " فتمحوا 
 المو  إن  حتم صادجين " .

ويقون السادة الصوفية و أوح  هللا سبحاحه إل  داود عليه السالم و يا داود   من صدجح  ف  
 سريرته صدجته عحد المهلوجين ف  عالحيته .

ى المحاسب  عن عالمة الصدق فقان رف  هللا عحه و الصادق هو الذى وجد سئ  سيدى الحار 
ال يبال  لو هرل    جدر ف  جلوب الهلق من أا  صالح جلبه   وال يحب اطال  الحاى عل  
مثاجي  الذر من حسن عمله   وال ي رس أن يطلع الحاى عل  السيئ من عمله   فإن  راهته 

. وليى هذا من أهالق الصديقين . أجون ولهذا جان  لذلك دلي  عل  أحه يحب الةيادة عحدهم
تعال  حاصحا لحا " يا أيها الذين آمحوا اتقوا هللا و وحوا مع الصادجين " . وجان موالحا رسون هللا 
صل  هللا عليه وسلم و " ال يةان العبد يصدق ويتحرى الصدق حت  ي تب عحد هللا صديقا   وال  

 تب عحد هللا  ذابا " .يةان ي ذب ويتحرى الكذب حت  ي 
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وأجون  ذلك إن دراة الصديقية تل  دراة الحبوة بدلي  جوله تعال  ف  سورة الحساء " ومن يطع 
هللا ورسوله ف ولئك مع الذين أحعم هللا عليهم من الحبيين والصديقين والرهداء والصالحين 

أفيف إل  ما تقدم أن  وحسن أولئك رفيقا ذلك الفف  من هللا و ف  باهلل عليما " . وأود أن
 سيدحا أبا ب ر هو رأى الصديقين .

فقد  ان يقون لموالحا رسون هللا صل  اله عليه وسلم " وهو يصف لكفار م ة بي  المقدى 
حين استبعدوا اسراءس إليه وعودته ف  اةء من اللي  " صدج  يا رسون هللا .. فقان له صلوا  

 ديق .هللا وسالمه عليه و وأح  يا أبا ب ر الص
وجد جالوا ف  ررا سيدحا أب  ب ر الصديق رف  هللا عحه و لم يصحب الحبين والمرسلين را  
مث  أب  ب ر . ومن ذلك القون حدرك أحه رف  هللا عحه عل  رأى اميع ا ولياء ا تقياء 
 ألس  تراس تعال  يرير إليه ف  سورة اللي  بقوله الكريم " وسياحبها ا تق  . الذى يؤت  ماله

 يتة   وما  حد عحدس من حعمة تاةى . إال إبتغاء واه ر ه ا عل  ولسوا يرف  " .
وجد  ان السابقون من السادة الصحابة يعرفون لسيدحا أب  ب ر ففله حت  لقد جان سيدحا 
عمر و  ح  أحب أن تكون ل  يومان من أيام أب  ب ر بحيات   لها   يوم أن صحب الرسون 

الفحا ف  حرب أه  الردة .  ما جان ايفا و رحم  هللا أبا ب ر   إحه  ان ف  الغار   ويوم أن ه
سيدحا وأعتق سيدحا " أى أعتق بالال بعد ى أن ارتراس من أمية بن هلف حين  ان يعذبه " ولي  
المعترفين عل  سيادة موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ي هذون عن أمير المؤمحين 

ق . وف  هذس المحاسبة أجون و إح  س ل  سيدى وريه  الريخ عمر درسا ف  سمو ا هال 
عل  عق  ف  اعترافهم عل  السيادة وجل  هم يحسبون إل  موالحا رسون هللا صل  هللا عليه 
وسلم و ال تسيدوح  ف  الصالة   فقان ل  و ان حاة بين راان الحديى هذا ليى بحديى  ن 

سودوح  رف  هللا عحه وأرفاس وطيب هللا ثراس الفع  سود وليى سيد   فلو صح لقان   ال ت
ورف  هللا عن أسالفحا الصالحين من سادتحا الصحابة الكرام وعمن واالهم بإحسان إل  يوم 

 الدين .
فليحظر القارئ العةية  يف جام  المحبة الهالصة ف  هللا تعال  بين اسالفحا الصالحين و يف 

   ماآتاهم هللا من ففله .اهلصوا وتهلصوا من أن يحسد بعفهم بعفا عل
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ويعتد السادة الصوفية بقرب القلوب بين ا حباب ولو تباعد  ديارهم   ويقون ف  ذلك سيدى 
 محمد بن داود رف  هللا عحهم و جرب القلوب عل  بعد المةار هير من جرب الديار من الديار.

 ويقون إمامحا عل   رم هللا واهه " وغريب من لم ي ن له حبيب " .
قون سيدى محمد بن يوسف ا صبهاح  رف  هللا عحه و وأين ا خ الصالح ؟ أهلك وي

يقتسمون ميراثك   وهو محفرد بحسرتك مهتم بما جدم  يدعو لك ف  ظلمة اللي  وأح  تح  
أطباق الثرى   فقد أربه ا خ الصالح المالئ ة    حه ااء ف  الهبر و " إذا ما  العبد جان 

 ل  المالئ ة ما جدم " يفرحون بما جدم من هير ويرفقون عليه .الحاى و ما هلف   وجا
ويروى السادة الصوفية ى  ما ااء ف   تاب جو  القلوب ى أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه 
وسلم جان و " مث  المي  ف  جبرس مث  الغريق يتعلق ب   ريئ يحتظر من ولد أو والد أخ   وأحه 

دعاء ا حياء من ا حوار أمثان الابان .  ما أن السادة الصوفية  ليده  عل  جبور ا موا  من
يقولون و " إن الدعاء لألموا  بمحةلة الهدايا لألحياء ف  الدحيا . وهم  ذلك يعلموححا أن هللا 
تعال  أهف  أولياءس ف  هلقه لئال يحتقر مسلم مسلما . وجد ورد ف  الحديى الرريف رب 

 ه به لو أجسم عل  هللا  برس محهم البراء بن مالك. أرعى أغبر ذى طمرين ال يؤب
أجون و وجد جرأ  ف  تاريخ الفتح اإلسالم  أحه حين أراد سادتحا الصحابة فتح مديحة " تستر " 
أستعص  عليهم   و ان فيهم سيدحا البراء بن مالك   فطلبوا إليه أن يدعوا هللا أن يسه  

عيا . وجان و اللهم إح  أجسم عليك أن تفتح هذس عليهم فتحها فبسط رف  هللا عحه يديه دا
البلدة عل  أصحاب رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وأن تكتب ل  الرهادة ف  المعر ة   جالوا 

 ففتح  البلدة وما  رف  هللا عحه رهيدا .
ويقون السادة الصوفية و أن الملك يده  عل  المي  معه طبق من حور عليه محدي  من حور 

هذس هدية من عحد أهيك فالن   من عحد جريحك فالن   جالوا فيفرح بذلك  ما يفرح  فيقون و
الح  بالهدية . أجون و ولهذا يوص  أه  التصوا بعفهم بعفا بالدعاء لحسن ظن بعفهم 
ببعض . وجد ااء ف  الحديى الرريف و " دعاء ا خ  هيه بالغيب اليرد " ويقون الملك و ولك 

هر يقون هللا تبارك وتعال  و بك أبدا . والحديى المرهور " يستااب مث  هذا " وف  لفظ آ
 للمرء ف  أهيه ماال يستااب له ف  حفسه .
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هذا وال يحف  ا ولياء بإجبان الحاى عليهم أو إدبارهم عحهم وجد سمع  سيدى وريه  عبد 
عح  ما عب   السالم الحلواح  حور هللا مرجدس ويقون وهللا لو أن مع  همسين ألفا واحففوا 

بهم  ح  مع هللا   مع ملك الملوك . و ان لكلمته هذس حين جالها رحة رديد . ف  جلب  و د  
أن أسقط عل  ا رض   وهذا ما ي رف لحا عن صدجه ف  جوله  ن ما هرل من القلب ح  ف  

موا بما القلب . وجد جالوا له مرة ف  حفورى أن الحاى يتكلمون فيك ب ذا و ذا   فقان و فليتكل
ن  حا  راءوا ه  ف  استطاعتحا أن حقطع السحة الحاى ؟ إن  حا صالحين ال يفرحا ذمهم وا 

 فاسقين ال يحفعحا مدحهم .
ومررب سيدى الريخ عبد السالم رف  هللا عحه هو مررب السلف الصالح فقد جان سيدى 

 يحان العبد حقيقة اإلمام سه  التسترى رف  هللا عحه " وهو من أعالم القرن الرابع الهارى ال
من هذا ا مر " أى التصوا " حت  ي ون ب حد وفعين و عبد يسقط الحاى من عيحه فال يرى 
ن أحدا ال يقدر أن يفرس وال يحفعه أو عبد أسقط الحاى من جلبه  ف  الدار إال هو وهالقه   وا 

ا الحاى غاية ال فال يبال  ب ى حان يروحه . وجد جان اإلمام سفيان الثورى رف  هللا عحه و رف
 تدرك   ف حمق الحاى من طلب ماال يدرك .

وجد جي  لسيدى اإلمام الحسن البصرى رف  هللا عحه و يا أبا سعيد   إحا جوما يحفرون 
مالسك ال يعيحهم ا هذ عتك إحما همهم أن يتعحتوا ف  سؤالك ويعيبوك ف   المك   فتبسم 

اه  فإح  حدث  حفس  بس ح  الاحان فطمع   رف  هللا عحه وجان لسائله و هون عليك يا إبن
  وحدث  حفس  بمااورة الرحمن فطمع  وحدث  حفس  بمعاحقة الحور العين فطمع    وما 
حدث  حفس  جط بالسالمة من الحاى    ح  جد علم  أن هالقهم وراةجهم ومحييهم ومميتهم 

 لم يسلم محهم فكيف أحدى حفس  بالسالمة محهم ؟ 
ة الصوفية و إياك أن تصحب ااهال فتاه  بصحبته   أو غافال عن موالس ومن وصايا الساد

فيصدك عن سبيله فتردى    ما جان سبحاحه " فاستقيما وال تتبعان سبي  الذين ال يعلمون " 
وأون اإلستقامة صحبة العلماء باهلل عة وا  وجد جان تعال  " وال تطع من أغفلحا جلبه عن 

 عال  " فال يصدحكذ رحا واتبع هواس  ما جان ت



 268 

عحها من ال يؤمن بها وأتبع هواس فتردى " أى فتكون رديا   وجي  فتهلك   وجان سبحاحه " 
ف عرض عمن تول  عن ذ رحا " فف  دليله إجبان بالصحبة عل  من أجب  عل  ذ رس تعال    

من  وا عراض من أعرض عن واهه   فال تصحب إال مقبال عليه  ما جان تعال  " واتبع سبي 
 آحاب إل  " .

ويروى السادة الصوفية و أن سيدى أبو إدريى الهوالح  جان لسيدحا معاذ رف  هللا عحهما و 
إح  الأحبك ف  هللا عة وا    فقان له و ابرر ثم ابرر فاح  سمع  رسون هللا صل  هللا عليه 

 القمر وسلم يقون و " يحصب لطائفة من الحاى  راس  حون العره يوم القيامة وواوههم 
ليلة البدر   يفة  الحاى وال يفةعون ويهاا الحاى واليهافون   وهم أولياء هللا عة وا  الذين 
ال هوا عليهم وال هم يحةحون   فقي  من هؤالء يا رسون هللا ؟ فقان هم المتحابون ف  هللا 

 عة وا  " .
ن حور عليها جوم وف  رواية عن سيدحا أب  هريرة رف  هللا عحه و " أن حون العره محابر م

لباسهم حور وواوههم حور ليسوا ب حبياء وال رهداء يغبطهم ا حبياء والرهداء فقالوا و يارسون 
هللا   صفهم لحا   فقان و هم المتحابون ف  هللا عة وا  والمتاالسون ف  هللا تعال    

قون ف  جوله والمتةاورن ف  هللا تعال  . و ان سيدحا عبد هللا ابن مسعود رف  هللا عحه ي
تعال  " لو أحفق  ما ف  ا رض اميعا ما ألف  بين جلو هم ولكن هللا ألف بيحهم " حةل  هذس 
اآية ف  المتحابين ف  هللا عة وا  و ان سيدحا الحسن البصرى رف  هللا عحه يقون و  م من 

رابة .  ما  ان أخ لك لم تلدس أمك ولذلك جي  و القرابة تحتال إل  مودة والمودة ال تحتال إل  ج
هواححا  رف  هللا عحه يقون و إهواححا أحب إليحا من أهليحا وأوالدحا    ن أهليحا يذ روححا الدحيا وا 

 يذ روححا اآهرة . ويقون سيدى العتب  رف  هللا عحه و
 ولقد بلو  الحاى ثم هبرتهم

 ووصل  ماجطعوا من ا سباب   
 فإذ القرابة ال تقرب جاطعا

ذا المودة      أجرب ا حسىىىاب وا 
وحدى إمامحا عل   رم هللا واهه عن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم   " من عام  
الحاى فلم يظالمهم   وحدثهم فلم ي ذبهم   ووعدهم فلم يهلفهم   فهو ممن  مل  مرؤته   

 وظهر  عدالته   وواب  اهوته   وحرم  غيبته " وف  الحديى 
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  هللا عة وا  الذين ي لفون ويؤلفون   وأن أبغف م إل  هللا عة وا  الرريف " وأن أحب م إل
المراءون بالحميمة المفرجون بين اإلهوان " . وعن أب  هريرة رف  هللا عحه جان و جان رسون 
هللا صل  هللا عليه وسلم إح م ال تسعون الحاى ب موالكم ولكن ليسعهم مح م بسط الواوس 

ن ذ ر  وحسن الهلق " وف  الهبر و " من أراد هللا به هيرا رةجه هليال صالحا   إن حس  ذ رس وا 
أعاحه . ويقون موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " إن أجر  م مح  مالسا أحاسح م أهالجا 

 الموطئون اكحافا الذين ي لفون ويؤلفون " .
ف  الحياة الدحيا وف   والبررى الت  برر هللا تعال  بها أولياءس ف  جوله الكريم " لهم البررى 

اآهرة " ه  الرؤيا الحسحة يراها المرء أو ترى له   فعن سيدحا أب  الدرداء رف  هللا عحه جان 
و س ل  الحب  عن هذس اآية " لهم البررى ف  الحياة الدحيا وف  اآهرة " جان صل  هللا عليه 

ء أو ترى له " . ويقون سيدى وسلم " ماس لح  عحها أحد جبلك   ه  الرؤيا الحسحة يراها المر 
أبو اليةيد البسطام  رف  هللا عحه و رأي  ر   عة وا  ف  المحام فقل  و  يف الطريق إليك 
فقان و أترك حفسك وتعان   أجون وجد دهل  ذا  صباح عل  سيدى وريه  الريخ عبد السالم 

برق   سالك الففة الحلواح  حور هللا مرهدس فرأي  واهه يتأل  حورا   ورأي  رعر ذجحه ي
ويبدوا إح سار ا ولياء عليه ف  السته عل  السرير "  ان مالةما الفراه ف  مرفه ا هير " 
فحظر إل  حين الس  وجان و ر حا عظيم و ريم فقل  و سبحاحه   ثم أفاا يقون و إذا  ان 

أبال    ثم الواحد يرى الحق سبحاحه وتعال  و  حه حور ف  حور ويقون و أحا اغفر لعبدى وال 
جان " وصحيح ها يبال  من مين فوجع ف  جلب  أحه يح   رؤيا رآها ف  محامه جب  أن يستيقظ 
وأن واهه اةداد تأللؤا من آثرها ولكح  فهم  من الرؤيا أحه سيفارجحا إل  ا هرة جريبا بدلي  

ن   وسبحان أن هللا تعال  بررس بالمغفرة ليطمئن جلبه عل  حسن لقاء هللا عة وا  وهو ما  ا
الح  الذى ال يمو  . الهم احسن عاجبتحا ف  ا مور  لها واارحا من هةى الدحيا وعذاب اآهرة 
  وااةعحا مرايهحا هيرا  ثيرا   فقد سلكو بحا سبي  الرراد بما حبوتهم به من علو الهمة 

ر و ام  وصدق الحية واهالص السريرة وم ارم ا هالق و ثرة الذ ر ودوام الر ر وامي  الصب
ن لم حبل  مبلغهم فإححا لن حفر  ف  تقديرهم وحبهم  الرفا وجوة اليقين وجد سرحا عل  در هم وا 

 والدعاء لهم . 
وحس لك ياجريب يامايب أن تحررحا بإحساحك معهم تح  لواء سيد المرسلين وأن تدهلحا ف  

  رب العالمين ..ةمرتهم احا  الحعيم و لحقون ما يقولون فيها بإذحك ومريئتك " الحمد هلل
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 والوسائ  والتوس التوحيد  
عقيدة اإلسالم تقىوم بحمىد هللا على  توحيىدس سىبحاحه توحيىدا هالصىا مىن الرىرك ظىاهرس وهافيىه 
 فهو ا  االله الواحد ا حد الفىرد الصىمد الىذى لىم يلىد ولىم يولىد ولىم ي ىن لىه  فىوا احىد   وهىو
مالك الملك ذو الاالن واالكرام   وهو أون بال ابتداء وآهر بىال احتهىاء   لىيى  مثلىه رىئ وهىو 

 السميع البصير   و   ما هطر ببالك فهو هالك وهللا بهالا ذلك.
وهو سبحاحه الواحد الهالق والراةق والمعط  والماحع والحافع والفار والمحي  والممي  ف  هذس 

بيىىدس الحسىىاب والثىىواب والعقىىاب فىى  ا هىىرة  حىىه تعىىال  مالىىك ا ولىى  الىىدحيا وهىىو الباعىىى الىىذى 
ليه المراع والمآب   عة سلطاحه   وا  االله   ال رىريك لىه  وا هرة وله وحدس الح م فيهما وا 

   وال مدبر معه   وال وةير له   وال مرير عليه .
هللا إن رىاء إعطىاك    وف  وصيه لقمان عليىه السىالم  بحىه وهىو يعظىه يىابح  أردد رغبتىك إلى 

ن راء محعك   فإن حيلتك لن تةيدك ولن تحقصك من جسمة هللا الت  جسم لك   واعتبر رةجك  وا 
ال فىاعلم أن هللا هىو  بهلقك   فإن استطع  ان تةيد ف  هلقك بحيلتك فإحك إذا تةيد فى  رةجىك وا 

 الذى عدن الهلق وجسم الرةق   فلن تستطيع أن تةيد ف  أحد محهما .
س ن بعض اكاسرة الفرى ح يما ف  ةماحه و ما بال  أرى العاج  محرومىا وا حمىق مرةوجىا وجد 

  ف اابىىه   أراد الصىىاحع بىىذلك أن يىىدن علىى  حفسىىه   ولىىو  ىىان  ىى  عاجىى  مرةوجىىا و ىى  أحمىىق 
محروما لوجع ف  العقون أن العاج  يرةق حفسه وا حمق حرم حفسه فلما رأو ا مر بهالا ذلك 

 هو الراةق . علموا أن الصاحع
ولحقىىرأ فىى  هىىذا الرىى ن جولىىه تعىىال  فىى  سىىورة الىىروم " هللا الىىذى هلقكىىم ثىىم رةجكىىم ثىىم يميىىتكم ثىىم 
يحىىي م هىى  مىىن رىىر اؤ م مىىن يفعىى  مىىن ذلكىىم مىىن رىىئ سىىبحاحه وتعىىال  عمىىا يرىىر ون " ومىىن 
 مظاهر رأفته ورحمته تعال  بهلقه أحه لم يحرم  افرا من رةجه ب  أارى عليه الىرةق  مىا أاىراس
عل  المؤمن مادام    محهما عل  جيد الحياة    حه ا  ر حه ال يفرس  فر مىن  فىر وال يحفعىه 

 إيمان من آمن   وحفع اإليمان وفرر الكفر إحما يراع عل  صاحبه .
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ذ جىان  ولحقرأ ما ح اس تعال  ف  سورة البقرة عن سيدحا إبراهيم الهلي  عليىه الصىالة والسىالم " وا 
ا بلدا آمحا وارةق أهله من الثمىرا  مىن آمىن مىحهم بىاهلل واليىوم ا هىر جىان إبراهيم رب ااع  هذ

 ومن  فر فامتعه جليال ثم افطرس إل  عذاب الحار و ئى المصير . 
وجد أجام هللا تعال  ا سباب بقدرته لتؤت  ثمرتها بح مته   فهلق اإلحسان مىن والىدين   أب وأم 

ن  ىىان سىىبب الهلقىىة وواسىىطتها التىى    ولكىىن أحىىدحا ال يقىىون و هلقحىى  أبىى  أو هل قحىى  امىى  . وا 
أرادها سبحاحه أن تكون فكاح    وه  تقيدحا باذحه ححن البرر  ما رىاء   وال تقيىدس هىو إذا لىم 
ير    فهلق آدم عليه السالم من تراب من غير أب وأم   وهلق حواء عليهىا السىالم مىن فىلع 

ر لتعمر ا رض ببح  اإلحسان إل  يوم القيامة آدم   ولذلك يحن الذ ر لألحث  وتحن ا حث  للذ 
 وهلق عيس  عليه السالم من أم بال أب   هرجا لألسباب الغالبه وسبحاحه الفعان لما يراء .

وأرس  سبحاحه رسله الكرام من البرر ولكحه اصطفاهم عل  غيرهم واعلهم الىداعين إليىه بإذحىه 
عصىاهم فى  و فىر   وجىد هىتم هللا تعىال     فمن ررح هللا صدرس لإلسالم آمن بدعوتهم   ومىن

الرساال  السماوية بسيدحا وموالحا محمد وهو أعظىم الرسى  رى حا وأعمهىم رسىالة   واىاء فيمىا 
هاطبه به سبحاحه جوله الكريم ف  سورة الرورى " و ىذلك أوحيحىا إليىك روحىا مىن أمرحىا ماكحى  

حىك لتهىدى إلى   تدرى ما الكتاب وال اإليمان ولكن اعلحاس حورا حهدى به مىن حرىاء مىن عبادحىا وا 
 صرا  مستقيم " أى تهدى باذن هللا من راء هللا هدايته .

حىك لتهىدى إلى  صىرا   فحسب سبحاحه الهىدى لرسىوله صىل  هللا عليىه وسىلم فى  جولىه تعىال  "وا 
 مستقيم " من باب السببية والسبب هو هللا تعال  . 
هللا عليه أفف  الصالة والسالم فيقىون لىه  وف  سورة ا حةاب يهاطب هللا عةوا  موالحا رسون

" واذ تقون للذى أحعم هللا عليىه وأحعمى  عليىه أمسىك عليىك ةواىك واتقى  هللا " ومىع أن االحعىام 
 له من هللا فقد حسب سبحاحه االحعام لرسوله صلوا  هللا وسالمه عليه مىن بىاب السىببية التى  

فى  هللا عحىه و ىذلك عتقىه مىن الىرق وةوااىه ارادها هللا حيى تم إسالم سيدحا ةيىد بىن حارثىه ر 
بالسيدس ةيحب ا سديه القررية عل  يد موالحا رسون هللا عليه أفف  صلوا  وسالمه و   ذلىك 

 بمريئة هللا عةوا  
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وف  حين أحه تعال  حسب الهدى واالحعام لرسوله صل  هللا عليىه وسىلم فى  معىرض ا سىباب   
فقىان سىبحاحه فى  سىورة القصىص " إحىك ال تهىدى مىن  فقد حف  عحه الهدى ف  معرض التوحيد

أحبب  ولكن هللا يهدى من يراء وهو أعلم بالمهتدين " وجد  ان صل  هللا عليىه وسىلم حريصىا 
 عل  إسالم عمه أب  طالب فحةل  اآية .

ومما تقدم حىرى بوفىوح أن التوحيىد الهىالص يقتفى  أن تعتقىد أن هللا تعىال  هىو وحىدس الفعىان 
وأن ا هذ ف  ا سباب ال يحاف  التوحيد    حه تعال  أجام ا سباب وأمر ب تهاذها    لما يراء  

ولكن الذى يحاف  التوحيد هوحسبة الثمرا  إل  ا سباب وحدها دون مراهدة المسىبب لهىا وهىو 
ن فرل  فبقفائه وليس   سبحاحه وحدس الذى يملك حااحها أو فرلها   فإن حاح  فبقفائه وا 

به جفاؤس والفاص  بين معىرض التوحيىد الهىالص ومعىرض ا سىباب وافىح  ى  هالا ما ارى 
الوفوح  ه  ا يمان الحق الذى ثبت  عقيدتهم عل  القاعدة القوية الراسهة " ماراء هللا  ان 
وما لم ير  لم ي ن "  ما  ان يقون موالحا رسون هللا عليه افف  الصالة وأتم التسليم فيما رواس 

رف  هللا عحه حيى جانو هدمته صل  هللا عليه وسلم عرر سحين فمىا جىان عحه أحى بن مالك 
ل  أا جط وال جان لريئ فعلته لما فعلته وال لريئ تر ته لم تر ته ب   ان يقون ل " ماراء هللا 

  ان ومالم ير  لم ي ن ".
لمىا  ويةيدحا وفوحا جوله صلوا  هللا عليه وسالمه وعل  آلىه " ال مىاحع لمىا أعطيى  وال معطى 

محع  " وال يحفع ذا الاد محك الاد " أى من اد ف  السع  وواد محك المحع لم يحفعه اىدس فى  
سعيه وحرصه على  طلبىه . ولىذلك علمحىا سىبحاحه أن حعبىدس وحسىتعين بىه فى  جولىه الكىريم فى  

ياك حستعين " .  الفاتحة " إياك حعبد وا 
سىباب أو فرىلها  قولىه تعىال  مىثال فى  والقران الكريم ير يحا عل  مراهدة المسبب ف  حااح ا 

سورة الواجعة " أفرأيتم ماتحرثون * أأحتم تةرعوحه أم ححن الةارعون * لو حرىاء لاعلحىاس حطامىا 
فظلىىتم تف هىىون * إحىىا لمغرمىىون * بىى  ححىىن محرمىىون * أفىىرأيتم المىىاء الىىذى ترىىر ون * أأحىىتم 

ا فلوال تر رون أفرأيتم الحار التى  أحةلتموس من المةن أم ححن المحةلون * لو حراء اعلحاس أااا
تورون أأحتم أحر تم رارتها أم ححن المحرئون " ححن اعلحاها تذ رة ومتاعا للمقىوين * فسىبح 

 باسم ر ك العظيم .
وتدبر  يف ّمن هللا عل  رسوله ا عظم ى صلوا  هللا وسالمه أبىد ا بىدين ى فى  جولىه عةواى  " 

 لك حين رم  أعداءس بالحصباء ومارمي  إذ رمي  ولكن هللا رم  " وذ
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ف  غةوة بدر وجان عحدما رماهم من  فه الرريف و راه  الواوس   ف صاب  عيوحهم بقدرة هللا 
تعال  وعوحه وتوفيقة   ومن معاةاته صل  هللا عليه وسلم ان الحص  سىبح  فى   فىه   وفى  

ح  " والىىد رىىيه  حسىىن تعليىى  ذلىىك التسىىبيح يقىىون سىىيدى العىىالم العىىارا الرىىيخ احمىىد الحلىىوا
وسيدى العارا الريخ عبد السالم الحلىواح  طيىب هللا ثراهمىا " مهاطبىا موالحىا رسىون هللا صىل  

 هللا عليه وسلم  و 
 يدك الكريمة سبح  فيها الحص  

 ه   ان ذاك تعابا من ذا الكرم                          
 أو من عحاية من رميتهمو بهىىا 

 فتفرجوا رهبا وامعهم احهىىىةم                         
فاحظر  يف تحر   يد الرسون صل  هللا عليه وسلم بالرم  و يىف صىاحبتها عحايىة هللا وحصىرس 
ف هذ ا سباب برماية ا عداء وسىيلة ال تكفى  وحىدها إن لىم يسىاحدها هللا سىبحاحه . ألسى  تىراس 

هىىةهم ويحصىىر م علىىيهم ويرىىف تعىىال  يقىىون فىى  سىىورة التوبىىة " جىىاتلوهم يعىىذبهم هللا ب يىىد م وي
صدور جوم مؤمحين " فاهلل تعال  يسىتعملحا  وسىيلة فى  تعىذيب أعىدائحا وأعدائىه أعىداء اإلسىالم 
أما ف  معرض التوحيد فيقون سبحاحه " فلم تقتلوهم ولكن هللا جتلهم " ويعابح  جون إمامحا أبو 

عملىى  ولكىىن اسىىتعملح   حامىىد الغةالىى  رفىى  هللا عحىىه فىى  رد الففىى  إلىى  هللا سىىبحاحه و ومىىا
وماهدم  ولكن استهدمح   ما يعابح  جون إمامحىا ابىن عطىاء هللا السى حدرى رفى  هللا عحىه و 

 إذا أراد أن يظهر ففله عليك هلق فيك وحسب اليك ".
واذن ف هذ ا سىباب ال يحىاف  حسىن التو ى  على  هللا   مادمحىا حرىهدس   سىبحاحه بيقيححىا بعوحىه 

اب   وال حعتمىىىد علىىى  ا سىىىباب وحىىىدها   و ىىىذلك ال ياىىىوة أن حتىىىرك وتوفيقىىىه فىىى  حاىىىاح ا سىىىب
ا سباب بحاة التو   عل  هللا تعال   حه هو اآمر باتهاذهىا بعىد أن أجامهىا   فمىع أحىه وحىدس 
الراةق فقد أمرحا بالسع  للرةق الحالن من أبوابه فقىان تعىال  " ف مرىوا فى  محاكبهىا و لىوا مىن 

باب عحىىد البرىىر بىى  أحىىه سىىبحاحه الهىىم سىىائر المهلوجىىا   بيرهىىا رةجىىه " ولىىم يقىىف اتهىىاذ ا سىى
وصغيرها السع  عل  أرةاجها   وجد ااء ف  الحديى الرريف " لو تو لتم على  هللا حىق التو ى  
لرةجكم  مىا يىرةق الطيىر تغىدو وهماصىا وتىروح بطاحىا " فىالطيور تغىدوا هماصىا وتىروح بطاحىا " 

 ورةق صغارها وسبحان المقدر المدبر . فالطيور تغدوا وتروح سعيا وراء رةجها
لىىوا مىىن رةجىىه " ولىىم يقىىف اتهىىاذ ا سىىباب عحىىد البرىىر بىى  أحىىه سىىبحاحه ألهىىم سىىائر المهلوجىىا  
صغيرها و بيرها السع  عل  أرةاجها . وجد ااء ف  الحديى الرريف "  لو تو لتم عل  هللا حىق 

الطيور تغىد ووتىروح سىعيا وراء التو   لرةجكم  ما يرةق الطيىر تغىدو هماصىا وتىروح بطاحىا " فى
 رةجها ورةق صغارها وسبحان المقدر والمدبر .
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وجد  ان أمير المؤمحين عمر رف  هللا عحه يقون و  ح  أرى الرىاب فيعابحى  محظىرس فىإذا جيى  
لىى  ال حرفىىة لىىه سىىقط مىىن عيحىى  .  مىىا  ىىان رفىى  هللا عحىىه يقىىون و ال يقعىىد أحىىد م عىىن طلىىب 

جحى    وجىد علىم أن السىماء ال تمطىر ذهبىا وال ففىة . ومىن أجىوان الرةق وهو يقون و اللهىم ارة 
 السادة الصوفية اللطيفة جولهم و 

 تو   عل  الرحمن ف  ا مر  له 
 وال ترغبن بالعاة يوما عن الطلب                    

 ألىىىم تر أن هللا جان بمريىىم 
 وهةى إليك الاة  يساجط الرطىب                 

 ن تاحيه من غير هةها ولو راء أ
 احته ولكن    ريىىئ له سبىىب                 

 إن علمتىىم أن اإلله  ريىىىم 
 أتىىراس يىىرد مىىن حىىىاداس               

 لو ب عمىىالحا ح اف  فعحىىىىا 
 إحمىىىىا عفوس وحسن عطىىىاس             

دحيوية ليعفوا أحفسىهم عىن سىؤان الحىاى والسادة الصوفية يتهذون ا سباب ف   سب أرةاجهم ال
  ولعلمهىم أن هيىر مىا ي كى  المىؤمن مىن  سىب يىدس   و ىذلك يسىعون فى  همىة عاليىة  هىىراهم 
لي وحوا بيض الواىوس بىين يىدى ر هىم يىوم يلقوحىه تعىال  ولكىحهم مىع سىعيهم لآلهىرة ب جصى  مىا 

 يستطعيون من ا عمان الصالحة فإحهم يعتمدون 
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جبولها محهم . وف  جوله تعال  " تتااف  احو هم عن المفااع يدعون  عل  ففله سبحاحه ف 
ر هىم هوفىىا وطعمىا وممىىا رةجحىىاهم يحفقىون " يقىىون أى هوفىىا مىن عدلىىه وطمعىىا فى  ففىىله بيحمىىا 
سيقون أه  التفسير ف  معحاها هوفا من عقابه وطمعا ف  ثوابه ولو أححا ت ملحىا مليىا فى  جولىه 

احد مىح م الاحىة بعملىه " جىالوا و وال أحى  يارسىون هللا ؟ جىان و  صل  هللا عليه وسلم " لن يده 
وال أحا إال أن يتغمدح  هللا برحمته "  در حا بالت م  أن السادة الصوفية مستحيرون ف  تفسيرهم 
بهىذا الحىىديى الرىريف الىىذى يردحىا إلىى  ففى  هللا ورحمتىىه فىال حعاىىب ب عمالحىا أو حعتمىىد عليهىىا 

يدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامه الفورى الذى حلقحىاس عحىه مهما صلح  ولذلك يقون س
 طيب هللا مرجدس و

 فتر  أعمال  الحسح  فوا أسف  
 لم ألق من حسن يدح  لعقباس                          

 هار     مرام غير رحمتىىه 
 فإحها حسحات  يوم القىىىاس                       

 رف  هللا عحه و ما حقلحا استماعا محه جوله 
 ان ر ىى  بما تقرر أولىىى  

 ال يرد الفعيف ان حااىىاس                   
 أحا باك ولس  يوما برىىىىىاك 

  يف ار وا والقلب ح  حماس                   
 مىريىه  ىم أن اإللىتىلمىإن ع

 اداسىىن حىرد مىراس يىأت                                   
 اىعحى  فىافىا ح ىلحماىلو ب ع

 طاسىفوس وحسن عىما عىإح                                   
حك لتعاب مع  ايها القارئ العةية من جوة راائه ف  هللا تعال  مع ردة هوفه محه وجد سىهر  وا 
اللي   له ف  طاعة هللا تعال  جرابة أر عين عاما  ما هو مرهور عحه . وذلك الهىوا إحمىا هىو 

علم أولئك الهواص باهلل العل  العظىيم   ويعاوححىا فى  فهىم هىوفهم مىع ااتهىادهم فى  عل  جدر 
أسىباب التقىوى   ماكرىفه سىبحاحه لحىا مىن هىىوا المالئ ىة ا طهىار فى  جولىه الكىريم " يهىىافون 
ر هم من فوجهم ويفعلون ما يؤمرون   مع أحه تعال  وصفهم بدوام تسبيحه ف  جوله عةوا  " 

حمىىا عظىىم هىىوا المالئ ىىة مىىن ر هىىم علىى  جىىدر علمهىىم يسىىبحون الليىى  والحهىى ار ال يفتىىرون " وا 
باالله عة ر حه . وسادتحا االحبياء والمرسلون الكرام وعل  رأسىهم موالحىا رسىون هللا صىل  هللا 
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عليىه وسىىلم وعلىىيهم أامعىين هىىم أهىىوا البرىىر محىه سىىبحاحه مىىع اصىطفائه لهىىم وثحائىىه علىىيهم 
 وعحايته بهم .
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مطالب بسعيه عل  رةجه فى  الىدحيا مىن أسىبابه   فقىد رىاء هللا سىبحاحه أن ومع ان    إحسان 
ي ون الصغار من ا طفان ف   فالة الكبىار مىن ا بىاء وا وصىياء   فياىرى رةق الصىغار على  
أيىدى الكبىار  مىىا جىدرة لهىىم تعىال  واعىى   بىارهم محىىاولين لىه وليسىىوا بىراةجين   وت مىى  فى  جولىىه 

يىىاكم إن جىىتلهم  ىىان  تعىال  فىى  سىىورة اإلسىىراء " وال تقتلىىوا أوالد ىىم هرىية إمىىالق ححىىن حىىرةجهم وا 
هطئا  بيرا " حيى  احوا ف  الااهلية جب  اإلسىالم يقتلىون أبحىاءهم هرىية الفقىر بسىبب ا حفىاق 
عليهم   وتدبر  يف  ف  سبحاحه رةق ا والد واعله سابقا عل  رةق ا باء فى  جولىه تعىال  " 

اء سبحاحه أن يحفع البعض بالكفالىة على  أيىدى الىبعض فى  الىرةق ححن حرةجهم واياكم و ما ر
المادى   راء  ذلك أن يحفع البعض عل  أيىدى الىبعض فى  الىرةق الروحى    ففىرض سىبحاحه 
فىى  رىىرعه أن يصىىل  المؤمحىىون صىىالة الاحىىاةة علىى  موتىىاهم فيىىدعو بعىىض ا حيىىاء فىى  صىىالة 

  مع أحه سبحاحه غفور بذاتىه ورحىيم بذاتىه الاحاةة عل  المي  من المؤمحين بالمغفرة والرحمة 
لكحه أجامها أسبابا لتؤت  ثمرتها ب ذحه   باامع اإلهىوة فى  هللا التى  جامى  برابطىة اإليمىان بىين 
المؤمحين بقوله تعال  ف  سورة الحارا  " إحما المؤمحون إهوة " و ذلك رىاء سىبحاحه أن ي ىرم 

بائهم  ما يدلحا عل  ذلك جوله تعال  ف  سىورة بعض ا حياء من ا حبياء بصالح ا موا  من آ
الكهف " وأما الادار فكان لغالمين يتيمين ف  المديحه و ان تحته  حةلهما و ان أبوهمىا صىالحا 
ف راد ر ك أن يبلغا أردهما ويسىتهراا  حةهمىا رحمىة مىن ر ىك ومىا فعلتىه عىن أمىرى ذلىك ت ويى  

عليىه السىالم بى مر هللا ذلىك الاىدار دون أاىر مالم تستطع عليه صبرا " فقد اجام سيدحا الهفىر 
كرامىا لليتيمىين الصىغيرين بصىالح أبيهمىا  إكراما لذلك الصالح المي  ف  اليتمىين مىن ذريتىه   وا 

 الذى توفاس هللا تعال  .
ال ب  ان هللا عة وا   رف لحا من غيبه أن المالئ ة ا طهىار فى  السىموا  العلى  يسىتغفرون 

 ويدعون لهم بالمغفرة و دهون الاحة .للمؤمحين من أه  ا رض 
بىى  يتاىىاوةوحهم إلىى  ا صىىون والفىىرو  مىىن ا بىىاء وا ةوال والىىذرارى   ولحقىىرأ فىى  هىىذا الرىى ن 
العايب جوله تعال  ف  سىورة غىافر " الىذين يحملىون العىره ومىن حولىه يسىبحون بحمىد ر هىم 

فىىاغفر للىىذين تىىابوا ويؤمحىىون بىىه ويسىىتغفرون للىىذين آمحىىوا ر حىىا وسىىع   ىى  رىىئ رحمىىه وعلمىىا 
واتبعىوا سىبيلك وجهىىم عىذاب الاحىىيم . ر حىا وأدهلهىىم احىا  عىدن التىى  وعىدتهم ومىىن صىلح مىىن 

 آبائهم وأةوااهم وذرياتهم إحك أح  العةية الح يم 
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وجهىىم السىىيئا  ومىىن تىىق السىىيئا  يومئىىذ فقىىد رحمتىىه وذلىىك هىىو الفىىوة العظىىيم" وجىىد اىىاء فىى  
  المالئ ة وأولهم واودا وهم ف  الدحيا أر عة وف  يوم التفسير أن حملة العره هم أعل  طبقا

القيامىىة ثماحيىىة   وأمىىا مىىن حىىون العىىره فهىىم الكرو يىىون وهىىم سىىادا  المالئ ىىه . فىى  لطىىائف 
 إراراته يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه عحد اآيا  المتقدمة و 
هلل   ثىىم با سىىتغفار حملىى  العىىره ومىىن حىىون العىىره هىىواص المالئ ىىة مىى مورون بالتسىىبيح 

للعاصين ى  ن االأسىتغفار للىذحب والتوبىة أحمىا تحصى  مىن الىذحب ى وياتهىدون فى  الىدعاء لهىم 
عل  ححو ماف  اآيا    فيدعون لهم بالحااة ثم برفع الىدراا    ويحيلىون ا مىر فى   ى  ذلىك 

ن اإلمىام رفى  عل  رحمة هللا . وعحد جوله تعال  " ومىن تىق السىيئا  يؤميىذ فقىد رحمتىه " يقىو
هللا عحه و فلئن سلط عليك أراةن من هلقىه وهىم الرىياطين   فلقىد جىيض بالرىفاعة أفافى  مىن 

 هلقه ومن المالئ ة المقر ين .
و ذلك علم هللا ا بحاء أن يدعوا لألباء أعترافا بففلهم وأداء لحق الوفاء فقان تعال  فى  سىورة 

الىىدين إحسىىاحا إمىىا يىىبلغن عحىىدك الكبىىر أحىىدهما أو اإلسىىراء " وجفىى  ر ىىك أالتعبىىدوا إال ايىىاس وبالو 
 الهمىىا فىىال تقىى  لهمىىا أا وال تحهرهمىىا وجىى  لهمىىا جىىوال  ريمىىا . واهفىىض لهمىىا احىىاح الىىذن مىىن 

 الرحمة وج  رب ارحمهما  ما ر ياح  صغيرا " .
 ما أحه تعال  علم الهلف من المؤمحين أن يدعوا للسلف   فف  سورة الحرر وصف هللا تعىال  

ا المهاارين بالصدق ووصف سادتحا االحصار بالفالح وجان بعد وصف الفىريقين " والىذين سادتح
ااءوا من بعدهم يقولون ر حا اغفرلحا وإلهواححا الذين سبقوحا باإليمان وال تاعى  فى  جلو حىا غىال 
للذين آمحوا ر حا إحك رؤا رحيم.. و   دا  بهىذا الىدعاء يقصىد بمىن سىبقه مىن مىا  جبلىه إلى  

حبوة فيده  ف  دعائه اميع مىن تقدمىه مىن المسىلمين وال يقصىد هصىوص المهىاارين عصر ال
ن  ان هو سبب الحةون .  وا حصار وا 

وجد ااء ف  لطائف اإلرارا  عحد تلك اآية جون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه   أايىان 
محين الىىذين المىىؤمحين مىىن بعىىد هىىؤالء إلىى  يىىوم القيامىىة  لهىىم يترحمىىون علىى  السىىلف مىىن المىىؤ 

سبقوهم   ويسلكون طريق الرفقة عل  اميع المسىلمين ويسىتغفرون لهىم   ويسىتايرون مىن 
هللا أن ياعىى   حىىد مىىن المسىىلمين فىى  جلىىو هم غىىال " أى حقىىدا " ومىىن ال رىىفقة لىىه علىى  اميىىع 

 المسلمين فليى له حصيب من الدين . 
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هللا عليىه وسىلم فى  أن يىذهب    وجد است ذن سىيدحا عمىر رفى  هللا عحىه موالحىا رسىون هللا صىل 
إل  م ة الم رمة ف ذن له صل  هللا عليه وسلم وجان له و ال تحسىح  يىا أهى  مىن دعائىك    مىا 
جىىان موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم و سىىلوا هللا لىى  الوسىىيلة فإحهىىا محةلىىة فىى  الاحىىة " 

سىلم الىدعاء لىه    حىه صىل  و هذا علمحا صل  هللا عليه وسلم أن يطلىب المسىلم مىن أهيىه الم
هللا عليه وسلم مع ففله وررفه طلب الدعاء من المففولين   فإذا  ىان الفافى  يطلىب دعىاء 
المففون ف ول  من ذلك أن يطلىب المففىون دعىاء الفافى  والعاصى  دعىاء الصىالح و يىف ال 

سىبا مىع دراىة وجد جان تعال  " إن أكرم م عحىد هللا أتفىاكم   فاعى  سىبحاحه التفافى  عحىدس متحا
التقوى   فا كرم هو ا تق  فا تق  فا تق   مىا تىدن على  ذلىك صىيغة أففى  التففىي    أكىرم 

 وأتق  .
ومىىع أحىىه تعىىال  المميىى  وحىىدس لكحىىه جىىان " جىى  يتوفىىاكم ملىىك المىىو  الىىذى و ىى  ب ىىم فىى ظهر لحىىا 

  حاىب سىبحاحه ا سباب وأثب  حفسه فيها و وف  جوله تعال  " هللا يتوف  ا حفى حين موتهىا 
السىىبب وأظهىىر حفسىىه وحىىدس ومىىن  ىى  تقىىدم حىىرى أن الفاعىى  هىىو هللا وحىىدس ولكحىىه أجىىام ا سىىباب 
والوسائ    ولذلك  ان أمامحا معروفان   معرض التوحيىد ومعىرض ا سىباب   فىإذا تكلمحىا فى  

ذا تكلمحا ف  معرض ا سباب حسبحا الفع  مااةا  للسبب معرض التوحيد حسبحا الفع  هلل تعال  وا 
الذى أجامه تعال    فف  معرض التوحيد حقون و أحب  هللا الىةر    وفى  معىرض ا سىباب حقىون 
ماىىاةا و أحبتىى  االرض الىىةر    ومعلىىوم  هىى  اإليمىىان أن ا رض أداة هللا للحبىىا  فهىى  ال تحبىى  
 الةر  بحفسها    ما لو فرب الحاكم ااحيىا بسىوطه فحقىون و فىرب الحىاكم الاىاح  بالسىو  وال
حقون فرب السو  الااح   ن السو  أداة للحاكم ف  الت ديب وال يتحرك بالفىرب وحىدس ولىذلك 
جان سيدحا ابري  عليه السالم لسيدتحا مريم عليها السالم " إحما أحا رسون ر ك  هب لك غالمىا 
ة يىىا " فحسىىب الهبىىة لحفسىىه مىىع أحىىه اداة هللا تعىىال  المسىىهرة  ن يهىىب سىىبحاحه الغىىالم لمىىريم 

ليهما السالم وليى ف  مقدور سيدحا ابري  أن يهبها غالما بحفسه . و ذلك حين جىان سىيدحا ع
موس  عليه السالم " رب إحى  ال أملىك إال حفىى وأهى  " فإحمىا  ىان يىتكلم فى  معىرض ا سىباب 
ال فهىو عليىه  الت  ملكه هللا اياها حين جان تعال  " ووهبحا له من رحمتحىا اهىاس هىارون حبيىا " وا 

 ة الصال



 280 

والسالم ال يملك حفسه وال يملك أهاس والمالك لهما هو هللا عة وا  وحدس . وجد أمىر . سىبحاحه 
المؤمحين أن يتعىاوحوا على  البىر والتقىوى أهىذا فى  أسىباب الهمىة التى  هى  أجىوى فى  الاماعىة 

لفىرد أو محها فى  الفىرد ويىد هللا مىع الاماعىة والفىرد    ن القىوس هلل امعيىا   وال حىون وال جىوة ل
الاماعة إال باهلل . وجد ورد و وهللا ف  عون العبد مادام العبد ف  عون أهيه   واتهاذ ا سباب 
ال يتعارض مع عقيدة التوحيد مالم تحاب ا سباب العبد عن هللا فيقف عحدها وحدها وال يرهد 

ه على  علىم عحىدى هللا معها وذلك ر ن الكافرين    ما جان جارون ف  اعتةاةس بماله " إحما اوتيت
" فقىىان تعىىال  " فهسىىفحا بىىه و ىىدارس االرض " وعيىىاذا بىىاهلل مىىن الحاىىاب با سىىباب عىىن المسىىبب 

 سبحاحه .
وعل  ذلك ليى عل  المؤمن حرل إذا استعان عل  أمرس بدعوة را  صالح يراىوا جبىون دعوتىه 

ان هللا بدعوة واحد عل  أحه أكرم عحد هللا محه بتقواس   وجد استعان سادتحا الصحابه عليهم رفو 
مىىحهم هىىو سىىيدحا البىىراء بىىن مالىىك رفىى  هللا عحىىه حىىين استعصىى  علىىيهم فىىتح تسىىتر   والىىذى 
واههم إل  دعوته جوله صلوا  هللا وسالمه عليىه و رب أرىعى أغبىر ذى طمىرين ال يؤبىه بىه 

س على  لو أجسم عل  هللا  برس محهم البراء بىن مالىك وجىد دعىا رفى  هللا عحىه أن يفىتح هللا البلىد
أصىىحاب رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم وأن ي تىىب لىىه الرىىهاد   فىى  المعر ىىة ففتحىى  البلىىدة 

 وما  رف  هللا عحه رهيدا ف  المعر ة .
و ذلك استسق  أمير المؤمحين عمر رف  هللا عحه بسيدحا العبىاى بىن عبىد المطلىب رفى  هللا 

 عليىىه وسىىلم   فىىدعا سىىيدحا العبىىاى عحىىه   وجىىد اهتىىارس لقرابتىىه مىىن موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا
وأرار إل  أحهم اهتىاروس لقرابتىه فحىةن المطىر  ىافوال القىرب وحىين اهتىار أميىر المىؤمحين عمىر 
سيدحا العباى رف  هللا عحهما جان و اللهىم إحىا  حىا حسىتق  بحبيىك فتسىقيحا وا ن حستسىق  بعىم 

رسون هللا صل  هللا عليىه وسىلم .  حبيك فاسقحا   وف  اهتيار سيدحا العباى تبرك ظاهر بموالحا
أما أحهم لم يتوسلوا بالرسون ى عليىه أففى  صىلوا  هللا ى فىألن اإلستسىقاء لىه صىالته الرىرعية 

 الت  يتوالها ا حياء لتكليف من هللا تعال  لهم .
وال حرل عل  المؤمن ف  أن يتوس  با ولياء الصالحين اهذا ف  أسىباب القبىون مىن هللا اكرامىا 

 اءس الذين يحبهم المتوس  بحب هللا لهم . وجد بين لحا  ولي
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سبحاحه ف  جصة أهى  الكهىف أن  لىبهم غيىر الم لىف أكىرم بىإكرام هللا لهىم ف حامىه   تعىال  فى  
رحمتىه  مىىا أحىىامهم   وذ ىرس فىى   تابىىه الهالىىد  مىا ذ ىىرهم   فصىىار  ذ ىراهم وذ ىىراس علىى  السىىحة 

 الئ ة ف  السموا  وما أرق ما جان القائ  والعابدين ف  المحاريب   وعل  السحة الم
 عة  لب بحب أصحاب  هف 

  يف أرق  بحب آن الحب                    
وفرق  بير بين الحب والعبادس و ين التبرك واإلرراك وال ياوة أن يحسىب الكفىر لمحىب ا وليىاء 

وسااد يساد لصحم أو ةائرهم أو المتوس  بهم فإن ساادا يساد هلل وهو مؤمن صادق اإليمان 
وهو  افر غاية الكفر   وسىورة السىاود واحىدة وتفىرق حيىة  ى  محهمىا بىين اإليمىان والكفىر  ن 

 ا عمان بالحيا  ولك  امرئ ماحوى .
والول  المي  ليى معدوما  ن المو  ليى بعدم محض   ب  هو احتقان من صورة الحيىاة إلى  

محهىا وتىرد الىروح إلى  عىالم الملكىو  الىذى  صورة أهرى يرد فيها اسدس إل  ا رض التى  هلىق
هلق  محه وهو عىالم حىوارح  هلىق هللا محىه المالئ ىة   وي ىون بىين الىروح والاسىد صىلة أرىبه 

 برعا  الرمى الذى حراس ف  ا رض مع أن فلكها ف  السماء الرابعة .
لتوسى  ومن طريف ما حدثح  به صديق صالح توافاس هللا إل  رحمته أحه  ىان يرىك فى  صىحة ا

با ولياء ى و ان رحمه هللا من أه  العلم ى فرأى ف  محامه سيدحا اإلمام عليىا البيىوم  رفى  هللا 
عحه يقون له و اح م حين تى تون إليحىا حقىرأ مع ىم الفاتحىة بحيىة تيسىير هللا  مىر م لعى  هللا يقبى  

ن ف  أثر التوس  سؤان الاماعة ودعائهم . وف  هذس الرؤيا تقريب  فهام المتر  ين والمر  ي
بالصىىالحين . فىىإن الهلىىق  لهىىم عبيىىد وهللا يفعىى  مىىا يريىىد   لكحىىه تعىىال  ي ىىرم الىىبعض بىىالبعض 
أحياء ومحتقلين وجد جان اهوة سيدحا يوسف  بيهم وهىو رسىون  ىريم " يىا أباحىا اسىغفرلحا ذحو حىا 

إحىه عليىه السىالم احا  حا هاطئين " جان سوا استغفرلكم ر   إحىه هىو الغفىور الىرحيم " وجىالوا و 
 أا  اإلستغفار للسحر لي ون أجرب لإلاابة . 

عل  أن التوسى  با وليىاء لىيى أمىرا حتميىا ولكحىه أمىر اىواةى   فمىن تبىرك با وليىاء المقىر ين 
الم رمين بتقواهم فليتوس  عل  أحهم أجرب إ لىاهلل  ةلف  محىه وهللا تعىال  هىو الفعىان . والقىرآن 

    مسلم عن اإلرراك باهلل . الكريم معاةة هالدة تصون 
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إذا  ان    مسلم يرهد أال إله إال هللا وأن محمد رسون هللا فكيف يررك ا ولياء باهلل وهىم أجى  
دراا   ثيرة عن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم . وجد  ح  أجرأ سورة آن عمىران فحىين 

حىدها رةجىا جىان يىا مىريم أحى  لىك هىذا جرأ  جوله تعال  "  لما ده  عليهىا ة ريىا المحىراب واىد ع
جال  هو من عحد هللا ان هللا يرةق من يراء بغير حساب . هحالك دع  ة ريا ر ه جان رب هب 
ل  من لدحك ذرية طيبة إحك سميع الدعاء   فحادته المالئ ىة وهىو جىائم يصىل  فى  المحىراب أن 

رأى هىىرق العىىادة لمىىريم رأى  هللا يبرىىرك بيحىى  ....." ف سىىتوجفح  جولىىه تعىىال  " هحالىىك " حيىىى
العين فةادس ذلك يقيحا عل  يقين  فس ن هللا أن يهرق له العادة  ما هرجها لمريم   فيرةجه الولد 
عل  الكبر فاستااب هللا له دون أبطاء بىدلي  فىاء التعقيىب " فحادتىه المالئ ىة ..... وهةحى  فى  

يدتحا مىريم ى فيقىوم بى مر هللا على  تلىك القصىة أن هللا تعىال  يرىرا وليىه مىن أوليىاءس ى وهى  سى
هدمتها رسون مقرب هو سيدحا ة ريا عليه السالم   ثم ال ي لها فى  العحايىة بهىا إليىه وحىدس بى  
ياحد لها المالئ ة تهدمها فياد  فيلها فى   ى  مىرة يىده  عليهىا طعامىا لىم ي تهىا بىه فيسى لها " 

مىن يرىاء بغيىر حسىاب " فمىا أكىرم ر ى  يامريم أح  لك هذا جال  هو من عحد هللا إن هللا يرةق 
 وما أوسع ففله عل  عبادس المتقين وأولياءس الصالحين .

وهتاما أستغفر هللا ل  وإلهواح  الذين سبقوحا باإليمان وأتوس  إليه سىبحاحه بموالحىا رسىون هللا 
صىىل  هللا عليىىه وسىىلم الىىذى أرسىىله رحمىىة للعىىالمين ورىىفيعا للعصىىاة والمىىذحبين و مسىىتحيرا فىى  
توسل  به عليه أفف  صلوا  هللا بقوله تعال  "ولىو أحهىم إذ ظلمىوا أحفسىهم اىاءوك ف سىتغفروا 

 هللا واستغفر لهم الرسون لوادوا هللا توابا رحيما .
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 الكالم الطيب
يقون هللا سبحاحه وتعال  ف  سورة فاطر " من  ان يريد العةة فلله العةة اميعا إليه يصعد الكلم 

ح يرفعىىه " و هىىذا القىىون الكىىريم علمحىىا سىىبحاحه أن العىىةة  لهىىا لىىه   ولىىيى الطيىىب والعمىى  الصىىال
للمهلىوق مىن العىةة إال مىا آتىىاس هللا محهىا ففىال وتكريمىا  مىا يىىدلحا على  ذلىك جولىه تعىىال  " وهلل 
العةة ولرسوله وللمؤمحين " فإن عةة موالحا رسون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم وعىةة المىؤمحين مىا 

  عة وا  .هىإال من عطاء هللا
والعىةة هىى  الرىىرا والمحعىىة والحمايىىة . وهىى  ع ىىى الذلىىة التىى  يتصىىف بهىىا صىىاحبها بالفىىعف 
والمهاحىىه وجىىد بىىين سىىبحاحه للمىىؤمحين طريىىق طلىىب العىىةس فيىىه تعىىال  بىىالكلم الطيىىب   وأساسىىه 
التوحيد ثم العم  الصالح الذى يقوم عل  ذلك ا سىاى الصىحيح  ن العمى  ال يقبلىه هللا تعىال  
إال بالتوحيىىد   وجىىد تعبىىدحا سىىبحاحه بالعمىى  مىىع اإليمىىان فىى  ذلىىك التكليىىف ترىىريف وتمييىىة لمىىن 
يعم  من الصالحا  وهو مؤمن وال يادى القوم إذا لم يقترن بالعم  الصالح وال رك أن العمى  
الصالح يحقق اإليمان ويةيدس   جوة واةدهارا   وجد جان اإلمام البهارى رفى  هللا عحىه " حفىر  

علم عن ألف وثماحين ريها  لهم اامعوا عل  أن اإليمان علم وعم  يةيد ويحقص " وال يهفى  ال
 أن الةيادس والحقص تتحاسبان مع ةيادة العم  الصالح أوجلته .

وجد ااء ف  تفسير اإلمام البيفىاوى رفى  هللا عحىه " جيى  الكلىم الطيىب يتحىاون الىذ ر والىدعاء 
لسالم " سبحان هللا والحمد هلل وال إلىه إال هللا وهللا أكبىر   فىإذا والقرآن "   وعحه عليه الصالة وا

جالها العبد عرل بها الملك إل  السماء فحيا بها واه الرحمن فإذا لم ي ن عم  صىالح لىم تقبى  
" . واىىاء فىى  تفسىىير اإلمىىام أبىى  السىىعود رفىى  هللا عحىىه   وعىىن ابىىن مسىىعود رفىى  هللا عحىىه و 

مىىا  و سىىبحان هللا   والحمىىد هلل وال إلىىه إال هللا وهللا أكبىىر   مىىامن عبىىد مسىىلم يقىىون همىىى  ل
وتبارك هللا   إال أهذهن ملك فاعلهن تحى  احاحيىه ثىم صىعد بهىن فمىا يمىر هم على  امىع مىن 
المالئ ه إال إستغفروا لقائلهن حت  يح  بهن واه رب العالمين ومصداجه جولىه عةواى  " إليىه 

 فعه " .يصعد الكلم الطيب والعم  الصالح ير 
ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف إراراته عحد هذس اآية الكلم الطيب هو 

 الصادر عن عقيدة طيبة   يعح  الرهادتين عن إهالص وأراد به صعود جبون .
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والعم  الصالح يرفعه " أى يقبله   ويقان و العم  الصالح يرفع الكلم الطيب ويقان الكلم الطيىب 
ن موافقا للسحة   ويقان و هىو مايرىهد بصىحته ا ذن والتوفيىق   ويقىان هىو حطىق القلىب ماي و

بالثحاء عل  هللا .. وااء ف  تفسير اإلمام ابن  ثير رفى  هللا عحىه   جىان على  بىن أبى  طلحىة 
عن ابن عباى رف  هللا عحهما و الكلم الطيب ذ ر هللا تعال  يصعد به إل  هللا عةوا    ومن 

تعال  ولم يؤد فرائفىه رد  المىه على  عملىه فكىان أولى  بىه و ىذا جىان مااهىد و العمى  ذ ر هللا 
بىىراهيم الحهعىى  والفىىحاك والسىىدى  الصىىالح يرفىىع الكلىىم الطيىىب و ىىذا جىىان أبىىو العاليىىه وع رمىىه وا 
والر يع بن أحى ورهر بن حورب و غير واحد . جىان أيىاى بىن معاويىه القافى  و لىوال العمى  

الم   وجىان الحسىن ال يقبى  جىون إال بعمى  والعمى  الصىالح يقىوم على  العلىم الصالح لم يرفىع الكى
الصىىحيح المسىىتمد مىىن الكتىىاب والسىىحة  مىىا أرىىار إلىى  ذلىىك سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى فىى  إرىىارته 
السابقة . ويعلمحا سيدى وريه  الريخ عل  عق  رف  هللا عحه أحىه البىد للمىؤمن الماىد مىن 

يىى  وهىىو وجىى  الفىىراغ مىىن عمىى  الىىدحيا والتفىىرغ لعمىى  اآهىىرة علىىم وعمىى  وذ ىىر  ثيىىر وهاصىىة بالل
 فيقون ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه وهو يحرد رعرس العذب الفرا  و 

 طاب التق  واةداح  ا ثىىار 
 ا سرار  وفاف    الغرام  وحال                 

 واللي  بين سوادس وس وحىىىه 
 ا حىوار  ترس س  بالذ ر تكرف                  

 ان يذ ر الرحمن ف  دار امرئ 
 دار ح  الهحىاء  بها  وحعم  الى   

 ال تس موا من حبه ال تس مىىوا 
 من ذ رس فهحا العطاء يىىىدار                     

 جوم  اطمئحوا ف  الحياة بر  ىم 
 ىرس تتحعم ا بىىىرار فبذ ىى                      

 ر م وما إن تحصروا الرحمن يحص
 ار هاب  راان هم له أحصىىىى                   

 والقلب روض واليقين ثمىىىارس 
 ىىار فإذا اعتةة  به تطيب ثمى                   
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 دحياك مرتبة الغرور فكن عل  
 حذر وال تلعب بك ا ررار                       

  م من اهون ظحه ف  احىىة 
 عل  اواححه تدور الحىار و                       

 عم  بال علم رااء فائىىع 
 والعلم ال تعم  به لك عار                     

 علم بال عم  ةهور عطلىى  
  الروض جد اف  به االثمار                   

 هذا لهىىىذا الةم هىىىىذا 
 بهذا جائم فلتسعد ا هيىىىار                

 ائىع وابن الطريق بغير علم ف
 إن الطريقة  لها أسىىىىرار               

 جد ف  من ترك السالح ورائىه 
 إن السالح به الاهاد يىىىدار                

 ليى التصوا بالظواهر احمىا 
 هو للبواطن حله ورعىىىىار                 

  م فاحك لكحه ف  مححىىىىه 
  م هائف لكحه مهتىىىىىىار                

لحتدبر  يف أثح  هللا عل  عبادس المتقين الذين امعوا بين الكلم الطيىب والعمى  الصىالح فلحقىرأ و 
جوله تعال  ف  سورة فاطر " إن الذين يتلون  تاب هللا وأجاموا الصالة وأحفقوا ممىا رةجحىاهم سىرا 

ا بهىذا وعالحية يراون تاارة لن تبور * ليوفيهم أاىورهم ويةيىدهم مىن ففىله " وجىد بىين هللا لحى
الوصف الامي  أن تاارة ا هرة ال تتعرض لمهاطر الهسارة  تاارة الدحيا   ب  ه  رابحة جطعىا 
ويؤيد سبحاحه ذلك بقوله الكريم " لن تبور " فهو حف  للهسارة مؤ د ومؤيىد  مىا يىدن على  ذلىك 

بىاق حرا الحف  " لن" وصدق سبحاحه إذ يقون فى  سىورة الححى " مىا عحىد م يحفىد ومىا عحىد هللا 
ولحاةين الذين صبروا أارهم ب حسن ما  احوا يعملون * من عم  صالحا من ذ ر أو أحث  وهو 

 مؤمن فلححييحه حياة طيبة ولحاةيحهم أارهم ب حسن ما  احوا يعملون 
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ومما جان سيدى اإلمام القريرى عحد اآيتين السابقتين ف  لطائف إراراته جوله رفى  هللا عحىه 
ى فان   والذى عحد هللا من ثواب م ف  م لكم حعم ماموعة ال مقطوعة و الذى عحد م عرض حاد

 وال ممحوعة .
ويقان و  ما عحد م من ارتياجكم إل  لقائحىا فمعىرض للىةوان وجابى  لالحقفىاء   ومىا وصىفحا بىه 

 أحفسحا من ا جبان ال يتحاه  وأففان ال تفح     ما جي  و
 أال طان روق ا برار إل  لقائ  

ح                         وجا ىد رىقائهم  رى  للىوا 
وجوله تعال  " ولحاةين الذين صبروا " اةاء الصبر الفوة بالطلبة والظفر بالبغيه   ومىآلهم فى  
الطلبىا  يهتلىف   فمىن صىىبر على  مقاسىا  مرىىقة فى  هللا فعوفىه وثوابىىه عظىيم مىن جبىى  هللا 

 ساب " .تعال  جان تعال  " إحما يوف  الصابرون أارهم بغير ح
ومن صبر عن اتبىا  رىهوة  اى  هللا   وعىن ارتكىاب هفىوة مهافىة هلل فاىةاؤس  مىا جىان تعىال  " 
اولئك ياةون الغرجة بما صبروا ويلقون فيها تحيىة وسىالما "مىن صىبر تحى  اريىان ح ىم هللا   

 متحققا ب حه بمرآس من هللا   فقد جان " إن هللا مع الصابرين " .
اإلمام القريرى رف  هللا عحه و صبر العبد مع هللا أرد أحىوا  الصىبر  وااء ف  الرساله لسيدى

وي ون ى  ما جان عمرو بن عثمان بالثبا  مع هللا   وتلق  بالئه بالرحب والدعىة .. وصىبر هللا 
مع العبد يصىفه الرىيخ الىدجاق بقولىه و فىاة الصىابرون بعىة الىدارين  حهىم حىالوا مىن هللا تعىال  

 معيته.
فحا الصىىالحون مىىن السىىابقين ا ولىىين رفىى  هللا عىىحهم أامعىىين يتلىىون  تىىاب هللا وجىىد  ىىان أسىىال

تعال  تالوة تدبر واتعاا ليعملوا ب وامرس وحواهيه   حت  لقد جان سيدحا عبد هللا بن عباى رف  
هللا عحهما و  ن أجرأ البقرة وآن عمران ف  تدبر هير من أن أجرأ القرآن  لىه هةرمىة " أى جىراءة 

ال تىىدبر فيهىىا " . واذا أرد  أن تعىرا أثىىر تالوتهىىم الواعيىة فىى جرأ جولىىه تعىال  فىى  سىىورة سىريعة 
الةمر " هللا حةن أحسن الحديى  تابا مترابها مثاح  تقرعر محىه الىود الىذين يهرىون ر هىم ثىم 
تلين الودهم وجلو هم إل  ذ ر هللا ذلك هدى هللا يهدى به من يراء ومن يفل  هللا فما له من 

 .هاد " 
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وعحد تلك اآية الكريمة يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف إراراته   أحسىن 
 الحديى   الحه غير مهلوق .

 "  تابا مترابها " ف  ا عااة والبالغة . 
" مثاح  " يثح  فيها الح م وال يمى  بتكىرار القىراءة   ويرىتم  على  حىوعين و الثحىاء عليىه بىذ ر 

حساحه  وصفا  الاحة والحار والوعد والوعيد . سلطاحه وا 
" تقرىىعر محىىه الىىود الىىذين يهرىىون ر هىىم " إذا سىىمعوا آيىىا  الوعيىىد " أى العىىذاب " " ثىىم تلىىين 
الودهم وجلو هم إل  ذ ر هللا " إذا سمعوا آيا  الوعىد " أى بىالمغفرة والثىواب " ويقىان و تقرىعر 

يقان بالهيبة وا حىى   ويقىان و بىالتال  وتلين بالهوا والرااء   ويقان و بالقبض والبسط   و
 وا ستتار . 

ويصف لحا سيدى وريه  الريخ عل  عق  حاله ف  التعلىق بر ىه وا رىتغان بىه دون الهالئىق 
حت  صار لقاء هللا تعال  عيدس   فيقون ف  الهامه الفورى المرتا  الذى حقلحاس عحه عطىاء هللا 

 تعال  له   طيب هللا مرجدس و 
   محبة موجىىىىىن أحبك يار 

 ومن جوة اإليمان أصبح وأمسىى                   
 فؤادى جد أبعد  عن مرهد الورى 

 فطهر ف  حاواك من ظلمة الراى                   
 واعدمح  ف  الحب علم  بقىىدرس 

 فليى غرام  فيه يدرك عن جيىىى                   
 ولم أعرق الدحيا فتلك متابىىىىة 

 تهيئ لألهرى وف  فوتها عرسىى                    
 لقاؤك يارحمن عيدى وعدتىىى  

 وحورك غيث  وهو ل  ف  الورى أحى                 
 وطيب الورى ورى ومسك وعحبر 

 وطيب  من محياك اسم  من الىورى                
 أمتع أعفائ  بذ رك دائمىىىىا 

  ن ف  حفسىى  وه  غير ذ ر هللا يس               
 وتواه  بالقرآن حفس  عقيىىىدة 

 أصون به حفس  عن الةيع والىىىدى                  
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ن ررب الحاى الطال وتصببوا   وا 
 فسحة هير الهلق ف  رر ها   س                   

 وان رفع المثرون عابا رؤسهىم 
 رفع  بذ ر هللا فوق الورى رأس                  
 أن احبك صادجىىىا و   راائ  

 إذا الصدق ف  الوادان مرتبة القدى                  
ن رىرب الحىاى  والطالء هو الهمر وااء اللفظ مقصىورا بىال همىةة فى  جولىه رفى  هللا عحىه و وا 
الطال وتصببوا وف  تمس ه بالكتاب والسحه أبلى  الىرد على عىداء التصىوا الىذين يرمىون السىادة 

هم هىىاراون عىىن الكتىىاب والسىىحة . وجىىد آتىىاهم هللا تعىىال  مىىن عطائىىه الصىىوفية  ىىذبا وةورا بىى ح
 وليائه فهما واسعا ف  الكتاب والسحة وجد علمحىا محهمىا ماكحىا حاهى  و ىم سى ر  أرواححىا بمىا 
سىىمعحا مىىن علمىىه اللىىدح  ومذاجىىه الحىىوارح    و ىىم حقلحىىا عحىىه مىىن ا داب الرىىرعية ودرر السىىحة 

 الكتاب والسحة ف  احرادس الفورى  قوله طيب هللا ثراس و الحبوية و م واهحا إل  التمسك ب
 

 واذا أجتدي  فبالكتاب لك الهدى 
 حافظ عل  آياته بتلهىىىف                    

 واحهض بروحك حهفة  جد سية
 ولسحة المهتار ف  السير اجتطف                  

 ال تلتةم دعوى بغير أدلىىىة
 أدلة لم تعىىىرا دعوى بغير                  
 وجان رف  هللا عحه و

 آدابحا القرآن وهو سبيلحىىىىا 
 وجدوتحا المهتار وهو المعلىىىم               

 وجوله رف  هللا عحه و 
 أسير هلل ف  علم ول  عم  

 بح مة الرر  وااليمان جد وفحىا                     
 ا مر هلل فاجصىىىدس عل  أدب 

 من يقصد الباب يعط  الفيض والمححا                    
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 وجوله رف  هللا عحه و
 اتبع القرآن وألةم آيىىىىىة 

 الترى الريطان يوما ةعةعك               
 فإذا  ح  بمف  ف  الىىىورى 

 ها  ماتعرا واحفظ مراعىك                
 وجوله رف  هللا عحهو

 إن ترى الحاى ةيفوا الرر  فيهم 
 فااتحبهم فهم وحقك فلىىىوا                     

 ااع  الرر  موردا ومقامىىىىا
 ان من بالرر  اهتدى ال يفى                     

حما ذ رحا بعض االمثلة .  وغير ذلك  ثير و ثير وا 
و ذلك حرى التمسك بالكتاب والسحة من السادة الصوفية ف     عصر  ن الصوفية لم يبتىدعوا 

حما اهذوا الدين بقوة حين ارتغ  غيرهم من المسلمين بةهىرا الىدحيا   فلقبىوا  ريئا ف  الدين وا 
بالصىىوفية حسىىبة إلىى  مالبسىىهم الصىىوفية    مىىا حسىىب الحواريىىون إلىى  الحىىوارى وهىى  المالبىىى 
ل  هذا ذهب االمام السىرال الطوسى  صىاحب اللمىع   وهىو مىا  البيفاء الت   احوا يلبسوحها   وا 

 وان أهرى ف  مصادرها .أمي  إليه وان  ان لغيرس أج
ويقون سيدى اإلمام الرافع  وهو الحاة المقتف  به ف  رر  هللا   رف  هللا عحىه و صىحب  
الصوفية ف هذ  عحهم  لمتين و جولهم   حفسك ان لم ترغلها بالحق رغلتك بالباطى    وجىولهم 

   الوج   السيف إن لم تقطعه جطعك .
دى به فى  رىر  هللا رفى  هللا عحىه يقىون لسىيدى أبى  و ان سيدى اإلمام  ابن ححب  وهو المقت

وهىو مىن أئمىة الصىوفية الفقهىاء رفى  هللا عحىهو مىا تقىون فى  هىذس المسى لة  –حمةة البغدادى 
ياصوف   وحسبحا ف  هذا الرد عل  أعداء التصوا اهال أو حقدا لغىرض هبيىى   وحعىوذ بىاهلل 

 من الفتن ما ظهر محها وما بطن .
أبو حمةة البغدادى  ى وهو من أئمة الصوفية الفقهاء رف  هللا عحه يقون و و ان سيدى اإلمام 

من علم طريق الحق تعال  سه  عليه سلو ه   وال دلي  عل  الطريق إل  هللا تعال  إال متابعة 
 الرسون صل  هللا عليه وسلم ف  أحواله وأفعاله وأجواله . ويقون سيدى اإلمام أبو إسحق 
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ه و دواء القلب ف  همسة أرياء و جراءة القرآن بالتدبر   وهالء البطن   الهواص رف  هللا عح
 وجيام اللي    والتفر  عحد السحر   وماالسة الصالحين . 

و ذلك يقون رفى  هللا عحىه و لىيى العلىم ب ثىرة الروايىة   إحمىا العىالم مىن اتبىع العلىم واسىتعمله 
ن  ان جلي  العلم . و ان سيدى إم ام الصوفية ا كبر أبو القاسم الاحيد رف  واجتدى بالسحن وا 

هللا عحىىه يقىىون و الطىىرق  لهىىا مسىىدودة علىى  الهلىىق   إال علىى  مىىن اجتفىى  أثىىر الرسىىون عليىىه 
 الصالة والسالم .

ذ أرد  أن ترى تمسك السادة الصوفية بالتقرب إل  هللا با عمان الصىالحة فى حظر فيمىا رد بىه  وا 
ال و أهى  المعرفىة بىاهلل يصىلون إلى  تىرك الحر ىا  " أى سيدى اإلمام الاحيد عل  راى  جىان اهى

ا عمان " من باب البر والتقرب إل  هللا عةوا  فقان له اإلمام الاحيد رف  هللا عحىه و إن هىذا 
جون جىوم تكلمىوا باسىقا  ا عمىان وهىو عحىدى عظيمىه   والىذى يسىرق ويةحى  أحسىن حىاال مىن 

ليىه راعىوا فيهىا    الذى يقون هذا   فإن العارفين بىاهلل تعىال  أهىذوا ا عمىان عىن هللا تعىال    وا 
 ولو بقي  ألف عام لم أحقص من أعمان البر ذرة   إال أن يحان ب  دوحها .

وما أصدق مىا جىان سىيدى اإلمىام الاحيىد حىين جىان رفى  هللا عحىه و مىذهبحا هىذا مقيىد بالكتىاب 
ون هللا صل  هللا عليه وسلم . والسحة   وحين جان رص  هللا عحه و عملحا هذا مريد بحديى رس

وجد جالوا له رف  هللا عحه و وجد رأوا ف  يدس سىبحة أحى  مىع رىرفك ت هىذ بيىدك سىبحة ؟ فقىان 
رف  هللا عحه و طريق به وصل  إل  ر   ال أفارجىه . وجىد جىان سىيدى أبىو ب ىر العطىوى رفى  

البقرة . وجرأ سىبعين آيىة   هللا عحه و  ح  عحد الاحيد حين ما  فرأيته هتم القرآن ثم ابتدأ من 
ثم ما  رحمه هللا . أجون وصدق سيدى حمدون القصار حين جان و من حظىر فى  سىير السىلف 

 عرا تقصيرس وتهلفه عن درك دراا  الراان .
ويقىىون رىىيه  وسىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  فىى  دراىىا  الراىىان هىىذس   فيمىىا حقلحىىاس مىىن الهامىىه 

 الفورى و 
 دراا  الراان ال يقتحيهىىىا 

 غير من ذن وهو يح ر سبقه                    
 عاه بالحب مستريحا ماىىدا

 صادق القصد ال يحى المرقة                   
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 ليى جب  المما  يحفع صفىو 
 فتاهة للمو  ال تحى طرجه                  

 رب عبد ظححته ف  امىىود 
 ومن الذ ر واليقين تفقىىىه               

 فاة ف  البعىى دارا ذاكر هلل 
 مذ أجام الدا  وصاحب برجىه                

والسىىادة الصىىوفية يتميىىةون بحفىىور جلىىو هم فىى  صىىلواتهم وأذ ىىارهم   و هىىذا الحفىىور تىىةداد 
أرواحهم غذاء بالطاعا    وتتحصن من الريطان بترك المهالفا  .  ويقون سيدى أبىو عمىرو 

ف  الااهلية يتبعون ما تستحسحه عقولهم فااء الحبى  الحيسابورى رف  هللا عحه و  ان الحاى 
صل  هللا عليه وسلم فردهم إلى  الرىريعة واالتبىا  فالعقى  الصىحيح هىو الىذى يتحسىن محاسىن 
الرريعة   ويستقبح ما تستقبحه . وجد سئ  رف  هللا عحه و مابالك تتغير عحد التكبيرة ا ولى  

يفت  بهالا الصدق   فمن يقىون و هللا أكبىر   ف  الفرائض ؟ فقان و  ح  أهر  أن أفتتح فر 
وفى  جلبىه رىيئ أكبىر محىه   أوجىد  بىر رىىيئا سىواس على  مىرور ا وجىا    جىد  ىذب حفسىه علىى  

 لساحه .
وف  هذا المقام أذ ر أن إمامحا عل  بن إب  طالب  رم هللا واهه حين سى لوس لمىاذا تتغيىر  لمىا 

 ااء ميقا  الصالة ؟
د ااء وجى  آماحىة  عرفىها هللا على  السىموا  وا رض والابىان فى بين فقان و  يف ال أتغير وج

 أن يحملحها وأرفقحا محها .
وجىىد حهاحىىا هللا سىىبحاحه وتعىىال  أن حىىتكلم بىىاإلثم والعىىدوان ومعصىىية الرسىىون  مىىا يفعىى  أعىىداء 
اإلسالم من أه  الكفر والحفىاق وأمرحىا عىة واى  أن حىتكلم بىالبر والتقىوى فقىان تعىال  فى  سىورة 

لماادلة " يا أيها الذين آمحوا إذا تحاايتم فال تتحااوا باإلثم والعدوان ومعصىية الرسىون وتحىااوا ا
بىالبر والتقىوى واتقىوا هللا الىىذى إليىه تحرىرون " . و ىىين لحىا عىة واى  أحواعىىا مىن الكىالم الطيىىب 

اىواهم إال الذى حتكلم به ف  البر والتقوى بقوله تعال  ف  سورة الحساء " ال هير ف   ثير مىن ح
من أمىر بصىدجة أو معىروا أو اصىالح بىين الحىاى ومىن يفعى  ذلىك ابتغىاء مرفىاة هللا فسىوا 
حؤتيه أارا عظيما " . ومما يقون سيدى اإلمىام القرىيرى فى  لطىائف إرىارته عحىد اآيىة ا هيىرة 

 الكريمة   رف  هللا عحه " أفف  ا عمان ما  اح  بر اته تتعدى صاحبه إل  
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الصىدجه يتعىدى ففىلها إلى  مىن تصى  إليىه   والفتىوة أن ي ىون سىعيك لغيىرك    غيرس   فففيلة
فف  الهبر " رر الحاى من أك  وحدس " و   أصحاا اإلحسان يحطبق عليها لفظ الصدجة . جان 
صىىل  هللا عليىىه وسىىلم فىى  جصىىر الصىىالة فىى  السىىفر " هىىذس صىىدجة تصىىدجها هللا علىىي م فىى جبلوا 

 صدجته" .
صدجتك عل  حفسك   وصىدجتك على  غيىرك   ف مىا صىدجتك على  حفسىك  والصدجة عل  أجسام و

فحملها على  أداء حقوجىه تعىال    ومحعهىا عىن مهالفىة أمىرس   وجصىر يىدها عىن أذيىة الهلىق   
وصون هواطرها وعقائدها عن السؤ   وأما صدجتك عل  الغير فصىدجة بالمىان و صىدجة بالقلىب 

 وصدجة بالبدن .
عمة   وصدجة بالبدن بالقيام بالهدمة   وصىدجة بالقلىب بحسىن الحيىة " فصدجة بالمان باحفاق الح

وتو يد الهمة . وأما المعروا فكى  حسىن فى  الرىر  فهىو معىروا ومىن ذلىك احاىاد المسىلمين 
 واسعادهم فيما لهم فيه جر ة إل  هللا وةلف  عحدس واعالء الحواص  بالطاعة .

فى  تفسىيرس و ولعى  تهصىيص هىذس الثالثىة  أما سيدى اإلمام إبو السىعود رفى  هللا عحىه فيقىون
بالذ ر أن عم  الهير المتعدى للحاى إما إيصىان محفعىة أو دفىع مفىرة والمحفعىة إمىا اسىماحية 
ليه اإلرارة با مر بالمعروا   ودفع  ما روحاحية وا  واليها اإلرارس بقوله " إال من أمر بصدجة " وا 

 ى أى وجو  المراححة والمعاداة بيحهم ى . الفرر وأرير اليه بقوله " أو اصالح بين الحاى "
وبعلمحا سبحاحه وتعال  أن حراجبه فيما حتكلم به وهو يسمعه ويعلمه ثم يهبرحا به يوم القيامة   
فيقىىون اىى  االلىىه فىى  سىىورة الماادلىىة " ألىىم تىىر ان هللا يعلىىم مىىا فىى  السىىموا  ومىىا فىى  ا رض 

ال هو سادسهم وال أدح  من ذلك وال أكثر إال ماي ون من حاوى ثالثة إال هو رابعهم وال همسة إ
 هو معهم أيحما  احوا ثم يحبئهم بما عملوا يوم القيامة إن هللا ب   ريئ عليم " .

ن  احى  على  العمىوم بىالعلم والرؤيىة إال أحهىا  ويقون السادة الصوفية ان معية الحق سىبحاحه وا 
 عل  الهصوص بالفف  والحصر .

ار المسىىااد بىىالكلم الطيىىب والعمىى  الصىىالح مىىن صىىالة وذ ىىاة فلىىم أجىىون وجىىد أثحىى  هللا علىى  عمىى
يتراغلوا ب عمالهم الدحيوية عن أعمالهم ا هروية فقان تعال  ف  سىورة الحىور" فى  بيىو  أذن 

 هللا أن ترفع ويذ ر افيها اسمه يسبح له فيها بالغدو وا صان 
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ايتىاء الىذ اة يهىافون يومىا تتقلىب فيىه راان ال تلهيهم تاارة وال بيع عن ذ ر هللا واجام الصالة و 
القلوب وا بصار . لياةيهم هللا أحسن ماعملوا ويةيدهم من ففىله وهللا يىرةق مىن يرىاء بغيىر 

 حساب " .
ومما يقون سيدى اإلمام القريرى ف  لطىائف إرىاراته عحىد تلىك اآيىا  الكريمىة جولىه رفى  هللا 

رادة.. فالعابىىد يصىى  بعبادتىىه اإى ثىىواب هللا عحىىه و المسىىااد بيىىو  العبىىادة.. والقلىىوب بيىىو  اال 
والقاصد يص  ب رادته إل  هللا " أى إل  مرافىاته سىبحاحه ورىهودس بالقلىب واليقىين " . ويقىان و 

 القلوب بيو  المعرفة   وا رواح مراهد المحبة وا سرار محان المراهدة .
اارة وال بيع لم يق  و ال يتارون وجوله تعال  " يسبح له فيها بالغدو وا صان راان ال تلهيهم ت

وال يرترون وال يبعون   ب  جان " ال تلهيهم تاارة وال بيع عىن ذ ىر هللا " . ويقىان و إذا سىمعوا 
 صو  المؤذن ح  عل  الصالة تر وا ما هم فيه من التاارة والبيع وجاموا الداء حقه سبحاحه .

 ويقان هم الذين يؤثرون حقوق هللا عل  حظوا الحفى .
لقون ومن السبعة الذين يظلهم هللا ف  ظ  عرره يوم القيامة را  جلبه معلق بالمسااد إليثارس 
هللا تعال  عل  ماسىواس مىن مىان و حىين واىاس دحيىوى ةائى    ويؤيىد رىيه  وسىيدى الرىيخ على  
عق  مسىلك الماىدين فى  محبىة هللا تعىال  وهىو الىرب المعبىود   ذو اإلحسىان والاىود   والبقىاء 

 د   فيقون رف  هللا عحه ف  الهامه الفورى المرتا  و والهلو 
 يا أيها المغرم السارى لسيىىدس

 روح المحبين تحقيق وتاريد                   
 إن الذى أررج  ف  هللا واهتىه 

 فإحه بعطىىاء هللا ماىىىذوذ                   
 سار  إل  هللا معتةا برحمتىىه 

 وا و رب الك  معبىىود فالك  عبد                
 جالوا اتهذ لك ااس جل  وأعابى  

 أغير ر   إيمىىان وتوحىىىيد                
 أطوا بالح  صبا ف  م ارمىىىه 

 يارب صب رواس البر والاىىىود                
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حما أحا فان ف  محبتىىىىىه   وا 
 لكحح  ف   تاب الحب مواود              

   مواهبه مالذ ل  غير ردوى ف
حما أحا مرهىىود وموعىود                 وا 

أراي  مع   يف اد رف  هللا عحه ف  مرفاة ر ه وأهلص حبه له وأوالس ف  الطاعة حت  فحى  
ف  حبه عن حظوا حفسه البررية وصار من المحبين المتاردين عن غيىرس تعىال  فىرةجهم مىن 

عل  الدوام وه  غايىة الهىواص مىن عبىاد برس واودس تعال  بغير حساب فرهدوا اماله واالله 
 الرحمن   فما أسعدهم باهلل   وف  رهود اماله تعال  واالله سبحاحه .

 يقون ريه  وسيدى الريخ عل  عق  طيب هللا ثراس و 
 روض المحبة جد رهد  امالىه 

 واالله فثب  ف  أحوالىى                    
 ان الذى فهم المحبه جلبىىىىىه 

 ف  القدر من بين البرية عان                    
ويبين لحا رف  هللا عحه أن من دأب عل  اهاد حفسه محبة ف  هللا بلغىه هللا مىرادس مىن ا حىى 

 باهلل فسلمه من اآفا  الظاهرة والهفية فيقون طيب هللا مرجدس الهاما و
 حسب  الهوى سهال فهف  عبابه

 را به غطس فطورا به أطفو وطو                      
 إل  أن أتتح  من لدحه عحايىىىىة

 وصل  بها بر السالمة وا حىىى                     
و ىىان رفىى  هللا عحىىه يرىىرح لحىىا بىىذلك جولىىه تعىىال  فىى  سىىورة العح بىىو  " والىىذين ااهىىدوا فيحىىا 
 لحهديحهم سىبلحا وان هللا لمىع المحسىحين " . ويقىون سىيدى اإلمىام القرىيرى عحىد هىذس اآيىة فى 
لطائف إراراته رف  هللا عحه و الذين ةيحوا ظواهرهم بالمااهدا  حسىح  سىرائرهم بالمرىاهدا  
  الذين رغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلحا إلى  سىرائرهم اللطىائف   جاسىوا فيحىا التعىب مىن حيىى 

 الصلوا  ااةيحاهم بالطرب من حيى المواصال  .
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بتىرك الرىبها    ثىم بتىرك الففىال    ثىم بقطىع ويقان و الاهاد فيه أوال بتىرك المحرمىا    ثىم 
 العالجا  والتحق  من الرواغ  ف  اميع ا وجا  . 
 ويقان و بحفظ الحواى هلل   وبعد ا حفاى مع هللا .

أجون و وما أسعد عباد الىرحمن الىذين وجفىوا أحفسىهم هلل وجىالوا لمىن تبىذن ماهىودك إن لىم ي ىن 
  هللا عليىه وسىلم ى أمىر بىالر و  والسىاود فكيىف يطمىع لمعبودك ..  إذا  ان سيد الواود ى صىل

ف  الوصون من ليى له محصون.. . رف  هللا عن ريه  وسيدى الريخ عل  عق  إذا يقون 
 الهاما و 

 والعارقون لهم ف  الحب إن صبروا
 روض من العة لم يذب  له ثمىر                      

 مياهه الذ ر والتقوى محابعىىىىىة 
 والعلم والدين واآيا  والعبىىىر                     

 ه  المعارا للعراق تقطفهىىىىىا 
 إن  ح  محهم فسر واسهر  ما سهروا                   

ورحىم هللا أهىى  فى  هللا وصىىديق  ا ديىب الراحىى  ا سىىتاذ محمىد اىىاد الىرب حىىين جىان فىى  إمامحىىا 
ب  هليى  سىاكن مرىهدس ا حىور بالةجىاةيق وريخ وطريقتحا الهليلية سيدى الغوى الحال محمد أ

جدى هللا سرس ومن ر اهم مىن هلفائىه المبىار ين  رىيه  وسىيدى الرىيخ عبىد السىالم الحلىواح  
 وتلميذس سيدى وريه  الريخ عل  عق  طيب هللا ثراهما و

 إذا لم ي ن ل  عةمهم واهادهىىىم 
 فإح  بهم صب وفيهم متيىم                       

ن فاق هط  وى عن الحاج  بر بهم وا 
 فإح  عل  أثارهم اترسىىىم                      

 ومن يعتةم عبر الطريق فإحىىىىه 
 سيهدى ال  سر الطريق ويلهم                     

 والبد للسارى وان  ان واحيىىىىىا 
 إذا صىىح عةما أحه يتقدم                     

ة ورىيوهحا ا اىالء هاصىة هيىرا  ثيىرا   والحمىد هلل الىذى واةى هللا عحا أسالفحا الصالحين عامى
رةجحىىا مىىن ففىىله محبىىتهم وهىىداحا إلىى  طىىريقتهم القائمىىة علىى  الكتىىاب والسىىحه والاماعىىة   ذلىىك 

 الفف  من هللا و ف  باهلل عليما   آمين .
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 العلم والمعرفه
عرفىة درايىة وهىم بىذلك يقون السادة الصوفية ف  الفرق بىين العلىم والمعرفىة أن العلىم روايىة والم

يبيحون لحا الفارق الكبير بين العلم والمعرفة   فقد ي ون العالم  ثير الرواية جلي  المعرفة   آما 
ن جل  روايته   و   عارا عالم   وليى    عالم عارفا .  العارا في ون غةير المعرفة وا 

لىم وال يقىون و و ىان ولهذا  ىان بعىض أئمىة الصىوفية يقىون و حىدثحا فىالن و ىان مىن أوعيىة الع
عالمىىا    ن العىىالم الىىذى يعتىىدون بىىه هىىو عىىالم اآهىىرة أو هىىو العىىالم العىىارا الىىذى امىىع بىىين 

 الرواية والدراية   أى بين العلم والمذاق   وال يت ت  المذاق إال من تطبيق ااد للعلم .
الىى م ىان  وجد ذهب ابن برار الفقيه إل  اإلمىام أبى  ب ىر الرىبل  رفى  هللا عحىه وهىو الىذى

اإلمىىام الاحيىىد رفىى  هللا عحىىه فقىىان ابىىن برىىارلإلمام الرىىبل  و  ىىم فىى  همىىى مىىن اإلبىى  ؟ فقىىان 
الربل  و تريد ذ اتها ؟ جان حعم   جىان الرىبل  و فى  وااىب الرىر  رىاس   وفى  مىا يلىةم أمثالحىا 

هللا   لها   جان ابن برار و ألك ف  ذلك امام ؟ جىان الرىبل  و حعىم هىو أبىو ب ىر الصىديق رفى 
عحه فقد هرل هلل تعال  عن    ماله فلمىا سى له موالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم و ومىا 
الذى ابقي  لعيالك يا أبا ب ر ؟ جان و أبقي  لهم هللا ورسىوله . وجىالوا فهىرل ابىن برىار ممتقىع 

عحا اللىون متغيىر الواىىه وذهىب إلى  ةمالئىىه الفقهىاء وجىان لهىىم ذهىب الصىوفيه بىىالهير  لىه وأفىى
 عمرحا ف  الماادال  .

وجىىد وصىىف إمامحىىا علىى  بىىن أبىى  طالىىب  ىىرم هللا واهىىه سىىاداتحا آن البيىى  فكىىان ممىىا جىىان فىى  
وصفهم و عقلوا الدين عق  وعايه ورعايه   ال عق  سما  ورواية . وجان  رم هللا واه ف  أه  

اتبىا  لكى  حىاعق   العلم و الحاى ثالثة عالم ر اح    ومتعلم على  سىبي  الحاىاة   وهمىج رعىا  
يميلون مع    ريح لم يستفيئوا بحور العلىم ولىم ير حىوا إلى  ر ىن وثيىق . وجىان  ىرم هللا واهىه 
فىى  العلمىىاء الر ىىاحين و ال تهلىىوا ا رض مىىن جىىائم هلل بحاىىة   إمىىا ظىىاهرا مرىىهورا   أو هائفىىا 

ون عددا   وا عظمون مغمورا   لئال تبط  حاج هللا و يحاته و م هم وأين أولئك وهللا أحهم ا جل
عحد هللا جدرا . ويقون رف  هللا عحه و رم هللا واهه ف  محاجبهم و هام بهم العلىم على  حقيقىة 

 ا مر 
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فبارروا روح اليقين   واستالحوا ما استوعرس المترفىون   وأحسىوا بمىا اسىتوحه محىه الغىافلون   
 مىىن هلقىىه وعمالىىه فىى  أرفىىه   عارىىوا ب بىىدان أرواحهىىا معلقىىة بىىالمأل ا علىى  أولئىىك أوليىىاء هللا

والدعاة إل  ديحه ثم ب   وجان و واروجاس إل  رؤيتهم . وجان سيدحا معاذبن اب  وهو الصىحاب  
الالي  رف  هللا عحه تعلمىوا العلىم فىإن تعلمىه هلل هرىية   وطلبىه عبىادس   ومدراسىته تسىبيح   

جر     وهو ا حىيى فى  الوحىدة والبحى عحه اهاد وتعليمه لمن ال يعلمه صدجة   و ذله  هله 
  والصىىاحب فىى  الهلىىوة   والىىدلي  علىى  السىىراء والفىىراء   والىىةين عحىىد ا هىىالء   والقريىىب عحىىد 
الغر ىىاء   ومحىىار سىىبيله الاحىىة   يرفىىع هللا تعىىال  بىىه أجوامىىا فىىياعلم هللا فىى  الهيىىر جىىادة وهىىداة 

ويقتىدى بفعىالهم   ويحتهى  إلى   يقتدى بهم   أدلة ف  الهير تقتف  آثىارهم   وترمىق أعمىالهم  
ر هم   وترغب المالئ ة ف  هلتهم وب اححتها تمسحهم   حت     رطب ويابى لهم مسىتغفر   

 حت  حيتان البحر وهوامه   وسبا  البر وحعامه   والسماء وحاومها .
ه وجد ااتمع باذن هللا تعال  لسىادتحا الصىوفية العلىم والمعرفىة   ويىدلحا على  ذلىك مىا وصىفهم بى

سيدى اإلمام أبو ب ر الكالباذى ف   تابه القيم و التعرا لمذهب أه  التصوا حيى جان رفى  
هللا عحىىه و سىىبق  لهىىم مىىن هللا الحسىىح  والىىةمهم  لمىىة التقىىوى وعىىةا بحفوسىىهم عىىن الىىدحيا   
صىىدج  مااهىىداتهم فحىىالوا علىىوم الدراسىىة   وهلصىى  عليهىىا معىىامالتهم فمححىىوا علىىوم الورائىىة 

ف كرموا بصدق الفراسة   ثبت  أجىدامهم   وأحىار  أعالمهىم   وذ ى  أفهىامهم    وصف  سرائرهم
فهموا عن هللا   وساروا إل  هللا وأعرفوا عما سىوى هللا   هرجى  الحاىب أحىوارهم واالى  حىون 
العىىره أسىىرارهم والىى  عحىىد ذى العىىره أهطىىارهم   وعميىى  عمىىا دون العىىره أبصىىارهم   فهىىم 

سماويون   ومع الهلق ر احيون   س و  حظار   غيب حفار   أاسام روحاحيون وف  ا رض 
ملىىوك تحىى  أطمىىار   أحىىةا  جبائىى    وأصىىحاب ففىىائ    وأحىىوار دالئىى  آذاحهىىم واعيىىة وحفوسىىهم 
صافية وحعىوتهم هافيىة صىفويه صىوفية   حوريىة صىفيه   ودائىع هللا بىين هليقتىه وصىفوته فى  

فى  حياتىه صىل  هللا عليىه وسىلم أهى  صىفته بريته ووصاياس لحبيه   وهبايىاس عحىد صىفيه   هىم 
وبعد وفاته هيار أمته   لم يةن يدعوا ا ون الثاح  والسابق التال    بلسىان فعلىه   أغحىاس ذلىك 

 عن جوله .
 وف  جوله رف  هللا عحه " ووصاياس لحبيه " يرير إل  اآية الكريمة ف  سورة الكهف 
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والعر  يريدون واهه وال تعد عيحاك عحهم تريىد " واصبر حفسك مع الذين يدعون ر هم بالغداة 
 ةيحة الحياة الدحيا وال تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمرس فرطا "

واآية تمدح فقراء الصىحابة الكىرام " مثى  سىاداتحا بىالن وعمىار وهبىاب " الىذين اسىتح ف بعىض 
  هللا عليىىه وسىىلم وجىىالوا لىىه و حىىح أغحيىىاء العىىرب مىىن الكفىىار أن ياالسىىوهم عحىىد رسىىون هللا صىىل

هؤالء الموال    أما يؤذيك ريحهم   وححن سادا  مفر وأررافها إن أسلمحا تسلم الحاى   وما 
 يمحعحا عن اتباعك إال هؤالء فححهم عحك حت  حتبعك أو ااع  لحا مالسا ولهم مالسا .

و أحؤمن لك واتبعىك ا رةلىون  وماجالوس أربه بما جاله جوم سيدحا حوح عليه السالم حين جالوا له
. والتاريخ يعبد حفسه   وصدق سبحاحه وتعال  إذ يقون ف  سورة ا حعام " و ذلك فتحىا بعفىهم 
ببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيححا ألىيى هللا بى علم بالرىاكرين " فقىد حسىد ا غحيىاء 

الم حتى  ال ياالسىوهم   وحعىوذ بىاهلل أولئك الفقراء الذين سبقوهم إل  اإلسالم فامتحعوا عن اإلسى
 من الحسد والحاسدين .

وجد سر  هذس الوصية موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وجان ف  سرورس بهؤالء المؤمحين 
الفقراء الذين ذ اهم سىبحاحه وتعىال  وأثحى  علىيهم بقولىه الكىريم "يىدعون ر هىم بالغىداة والعرى  

م يمتحى  حتى  أمرحى  أن أصىبر حفسى  مىع حىاى مىن أمتى  و يريدون واهه " الحمىد هلل الىذى لى
ومما جاله سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته رفى  هللا عحىه عحىد تلىك اآيىة و " يريىدون 
واهىىىه "  رىىىف جحىىىاعهم وأظهىىىر صىىىحعتهم   وذلىىىك يرىىىير إلىىى  دوام دعىىىائهم بالغىىىداة " الصىىىباح 

 والعر  " المساء " و ون اإلرادة عل  الدوام .
تعد عيحاك عحهم " أى ال ترفع بصرك عحهم وال تقلع عحهم حظرك ويقان و لما حظروا لقلو هم  وال

إل  هللا   أمر رسوله عليه السالم ب ال يرفع بصرس عىحهم   وهىذا اىةاء فى  ى العااى  ى فىال تقطىع 
واس اليوم عحهم حظرك فإحا ال حمحع غدا حظرهم عحا " وال تطع من أغفلحا جلبه عىن ذ رحىا واتبىع هى

و ان أمرس فرطا " هم الذين س لوا محه ى صل  هللا عليه وسلم ى أن يهل  لهم مالسه من الفقراء 
 وأن يطردهم يوم حفورهم من مالسه صل  هللا عليه وسلم وعل  آله .
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ومعح  " أغفلحا جلبه عن ذ رحا " أى رغلحاهم بما ال يعحيهم   ويقىان " أغفلحىا جلبىه عىن ذ رحىا " 
   ارتغلوا بالحعمة عن رهود المحعم  أى رغلحاهم حت

ويقان و الغفلة تةاية الوج  " أى تفييعة " ف  غير جفاء فرض أو أداء حف  . ويقون سىيدى 
اإلمام أبو السعود ف  تفسيرس لقوله تعال  " وال تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا رف  هللا عحىه و 

غىىافلون عىىن ذ رحىىا   علىى  هىىالا    ولئىىك الىىذين يىىدعوحك إلىى  طىىرد الفقىىراء عىىن مالسىىك فىىإحهم
ماعليه المؤمحون من الدعاء ف  ماىامع ا وجىا    وفيىه تحبيىه على  أن الباعىى لىه على  ذلىك 
غفلة جلبه عن احىا  هللا سىبحاحه واحهماكىه فى  الحسىبيا  حتى  هفى  عليىه أن الرىرا بحليىة 

 الحفى ال بةيحه الاسد .
  اإلفىرا  والتفىريط فىإن الغفلىه عىن ذ ىرس تعىال  وجوله تعال " واتبع هواس و ان أمرس فرطا " بمعحى

تىىؤدى إلىى  اتبىىا  الهىىوى المىىؤدى إلىى  التاىىاوة والتباعىىد عىىن الحىىق والصىىواب . ويقىىون رىىيه  
وسيدى الرىيخ على  عقى  فى  الهامىه الفىورى فى  ففى  الىذ ر وأثىرس وفى  فىرر الغفلىة ورىرها 

افىرين جىد سى له أن يى ت  لىه المستطير مما حقلحاس استماعا محه رف  هللا عحه و ان بعض الح
 ببعض ا بيا  عل  وةن البي  التال  وجافيته و 

 و ن رافيا باهلل مول  وسيدا
 وأهرل اميع الكائحا  من القلب                      

 فقان  ثيرا ومحه و
 " و ن رافيا باهلل مول  وسيدا "

 فمن يرض بالرحمن جد فاة بالقرب                   
 جلب  وحق  سريرت  أفاء الهدى 
 فلس   بعض الحاى أحسب للترب                 

 تر   الورى دوح  وائتك مفردا 
 فلم يك غير هللا ف  السمع والقلىب                 

 وطهر  ف  حاواك سر اواحح  
 فهلصتها من عالم البعد والحاىىب                 

 رفاء الفت  باهلل يررح صىدرس 
 فلن يت ذى بالحوادى والهطىىىىب                  

 فما أحا ف  حفس  أمي  لغىىىيرس 
 أراجب ر   ف  الرهادة والغيىىىىب                  
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 فإن  ان ذحب  مبعدى عحك لحظة 
 بىفار الذحوب بال ريىفإحك غ                     

 وما لذت  إال التاائ  لواه ىىم 
 العوالم ل  جطب   فواه م دون                     

 وغفلة جلب المرء بعد وحسىىرة 
 فما حان عقب  ر ه غاف  القلب                     

 فقد ذن ف  يوم القيامة غافىىى  
 ت هر ف  يوم الاهاد عن الر ب                    

 ودحياك أرض لو بذر  بها  الهدى 
 حمد  أوان الحصد سالمة الحب                    

 ن أولو علم ولكن بوادحىىىاوحح
 رر حا من ا حوار ماليى بالررب                   

 فكحا بفيض هللا هير أئمىىىىىة 
 لحا حورس يهدى من الةي  والعاب                

 وهتم  المه رف  هللا عحه بقوله و
 ولما تداحيحا والح  ديىىىىىارس

 ىذب وجد اذبتحا ححوها أيما اى                   
 هتف  بحب  دم لر ك وحىىىىدس 

 واهرل اميع الكائحا  من القلب                 
فهىىتم القىىون بالرىىطر الثىىاح   مىىا بىىدأس بالرىىطر االون و احىى  تلىىك عادتىىه رفىى  هللا عحىىه وجولىىه 

 رف  هللا عحه و
 و ححن أولو علم ولكن بوادحىىىىا 

 رر حا من االحوار ماليى بالررب                  
يبين لحا أن السادة الصىوفية أهى  علىم ومعرفىة   والعلىم جىد ي ىون  سىبيا بالتحصىي  وجىد ي ىون 
وهبيىىا باإللهىىام    ن هللا تعىىال  يهاطىىب وحيىىا سىىادتحا ا حبيىىاء والمرسىىلين ى علىىيهم صىىلواته 
وسىالمه ى ويهاطىب الهامىا أوليىاءس الصىالحين علىيهم رفىوان هللا . أمىا المعرفىة في رىف عحهىا 

 جوله و
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 ولكىىىىىن بوادحىىىىىا 
 رر حا من ا حوار ماليى بالررب         

ن لىم تىذق السىحتهم  فقد ذاجوا ب رواحهم وواىداحهم مىا أرادس لهىم سىبحاحه مىن مىذاجا  العرفىان وا 
ررابا محسوسا  ن مذاق ا حوار إحمىا هىو مىذاق روحى  فى  البىواطن   وهومىذاق العىارفين مىن 

حما هىو  علماء اآهرة . ويقون إمامحا مالك بن أحى رف  هللا عحه و ليى العلم ب ثرة الرواية وا 
حور يقذفه هللا ف  القلوب و ان رف  هللا عحه يقون و ال أحب من العلم إال ما  ىان تحتىه عمى  
. و ذلك جان رف  هللا عحه و ان طلب العلىم لحسىن   وان حرىرس لحسىن إذا صىح  فيىه الحيىه   

تصبح إل  حين تمس    ومن حىين تمسى  إلى  حىين تصىبح   ولكن احظر ماذا يلةمك من حين 
 فال تؤثرن عليه ريئا .

وجد ااتمع سيدى سفيان الثورى رف  هللا عحه بسيدحا اإلمام مالىك رفى  هللا عحىه فلمىا سى لوس 
 عما رأى ف  اإلمام مالك جان و 

 ي ب  الاواب فما يرااع هيبة 
 والسائلون حواكى ا ذجان                    

 أدب الوجار وعة سلطان التق  
 فهوالمطا  وليى ذا سلطان                    

وال رك أن سادتحا ا ئمة الفقهاء الماتهدين الىذين يقلىدهم المسىلمون فى  المرىارق والمغىارب 
عملىىو ابمىىا علمىىوا فحىىالوا بىىالتطبيق الاىىاد والمهلىىص سىىلطان التقىى  و سىىبوا بىىه احتىىرام الكىى  فىى  

حهم . وف  وصية سيدحا لقمان عليه السالم  بحه و يابح   ما ال يصلح الةر  أةماحهم وبعد أةما
إال بالماء والتراب    ذلك ال يصلح اإليمان إال بالعلم والعم  . وف  الحديى الرريف و من عم  
بما علم ورثه هللا علم ما لم يعلم ويقون سيدى اإلمام أبو طالب الم   رف  هللا عحه ف   تاب 

و  القلوب " ومن أحسن ما سمع  ف  جوله تعال  " يىابح  آدم جىد أحةلحىا علىي م لباسىا القيم " ج
يوارى سوءاتكم وريرا ولباى التقوى ذلك هير ذلىك مىن آيىا  هللا لعلهىم يىذ رون" جيى  " يىوارى 
سوءااتكم " أى العلم   " وريرىا " جيى  و اليقىين " ولبىاى التقىوى " أى الحيىاء وال يفىو  القىارئ 

أن ماسمعه اإلمام هو من باب اإلرىارا  الصىوفية التى  يفىيفوحها إلى  المعىاح  العلميىة الكريم 
 الظاهرة ليةدادوا بالقرآن المايد احتفاعا واتعاظا   فتةدان 
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أاسىىىامهم باللبىىىاى الىىىذى يسىىىترها   وتىىىةدان جلىىىو هم بىىىالتقوى التىىى  تاملهىىىا . ويعقىىىب السىىىادة 
ب " يا أيها الذين آمحوا اتقوا هللا وجولىوا جىوال سىديدا . الصوفية عل  جوله تعال  ف  سورة ا حةا

يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذحوب م ومن يطع هللا ورسوله فقد فاة فوةا عظيما " فيقولون اع  
هللا تعىىال  مفتىىاح القىىون السىىديد والعلىىم الررىىيد التقىىوى   وجىىد جىىدم سىىبحاحه " أعمىىالكم " علىى  

الك وي فك   ما أهمك من أرغالك مىا تفرغى  لرىئون آهرتىك الغفران    حه مالم يصلح لك أعم
  وما  ح  من السابقين بالهيرا  بإذن هللا .  ما يقون السادة الصوفية ان القطىب الىذى يىدور 
عليه القرآن  له هو جوله تعال  ف  سورة الحسىاء " ولقىد وصىيحا الىذين أوتىوا الكتىاب مىن جىبلكم 

 واياكم أن اتقوا هللا " .
جد عرا إمامحا على  بىن أبى  طالىب  ىرم هللا واهىه   التقىوى فقىان فى  تعريفهىا و هى  أجون و و 

الهوا من الالي    والعم  بما ف  التحةي    والرفا بالقلي    واالستعداد ليوم الرحي    ويروى 
سيدى أبو طالب الم     رفى  هللا عحىه   عىن  بعىض علمىاء السىلف   إذا أراد هللا بعبىد هيىرا 

ذا أراد هللا بعبد سؤ أغلق عحىه بىاب العمى  وفىتح فتح له با ب العم  وأغلق عحه باب الادن   وا 
عليىىه بىىاب الاىىدن وجىىد فىىرق العلمىىاء بىىين العلىىم بىىاهلل تعىىال  و ىىين العلىىم بىى مر هللا تعىىال    فقىىان 
سيدى سفيان رف  هللا عحه و العلماء ثالى   عالم باهلل وب مر هللا فذلك العالم الكامى    وعىالم 

هلل تعىىال  فىىذالك التقىى  الهىىائف   وعىىالم بىى مر هللا تعىىال  غيىىر عىىالم بىىاهلل تعىىال  فىىذالك العىىالم بىىا
الفاار . و ان سيدى سه  التسىترى رفى  هللا عحىه يقىون ال تقطعىوا أمىرا مىن الىدين والىدحيا إال 

يؤثرون بمرورة العلماء تحمدوا العاجبة عحد هللا   جي  يا أبا محمد   من العلماء ؟ جان و الذين 
 اآهرة عل  الدحيا   ويؤثرون هللا تعال  عل  حفوسهم .

وجد بين لحا  تاب هللا  ريم أن هللا تعال  جيض بدعوة الحق فريقىا مىن المىؤمحين يهىدون الحىاى 
إل  الصرا  المستقيم علما وعمال وحىاال حقلىن عىن موالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم فى  

م المرار إليهم ف  جوله تعال  ف  سورة ا عراا " وممن هلقحا أمة أجواله وأفعاله وأحواله   وه
يهدون بالحق وبه يعدلون " وأكثر المفسرين عل  أحه ف  ا مة المحمدية بدلي  جوله صل  هللا 
 عليه وسلم " ال تةان من أمت  طائفة عل  الحق إل  أن ي ت  أمر هللا " رواس البهارى ومسلم . 
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لقرىىيرى رفىى  هللا عحىىه تلىىك اآيىىة الكريمىىة فىى  لطىىائف إرىىاراته و أاىىرى ويقىىون سىىيدى اإلمىىام ا
الحق سبحاحه سحته ب ال يهل  البسيطة من أه  لها هم الغياى و هم دوام الحىق فى  الظهىور   
فهدايتهم بالحق أحهم يدعون إل  الحق ويدلون عل  الحىق ويتحر ىون بىالحق ويسى حون للحىق 

ق بىىالحق أولئىىك هىىم غيىىاى الهلىىق   بهىىم يسىىقون اذا بىىالحق وهىىم جىىائمون بىىالحق يصىىفهم الحىى
 جحطوا   ويمطرون إذا أادبوا   وياابون إذا دعوا .

ويرير إل  الدعاس للحق عن علم وبصيرة رىيه  وسىيدى الرىيخ على  عقى  فيقىون الهامىا فى  
 وصفهم حور هللا فريحه و

 راان ولكن عال  جد رهىىىم 
 ىىق تبارك من لهم جد هل                     

 لهم همم  الابان الرواسىىى  
 وهم عحد ر ك حور الغسق                    

ويرى سىيدى الرىيخ على  طيىب هللا ثىراس فىرورة ا تصىان بهىم وأهىذ التر يىة عىحهم فيقىون فيمىا 
 حقلحاس عحه من الهامه الفورى .

 وعحدى أن ا مر ليى  ما ترى 
 لمن يدرى  فالبد من سوق القلوب                       

 إذا لم ي ن للحفى ريخ له هىدى 
 يؤدبها بالروح ةاغ  عن السيىر                          

 وال يعبر البحر الهفم وحىىوأس
 سوى ماهر يدرى المالحة ف  البحر                    

 ولوال اتصان الكهر اء ب صلهىىا  
 يسىىرى  عل  مواة التيار ماحورها                         

وجد جي  لسيدى اإلمام الحسن البصىرى " وهىو مىن سىاداتحا التىابعين رفى  هللا عىحهم " و يىا أبىا 
سعيد   حراك تتكلم ب الم لم حسمعه من غيرك   فعمن أهذ  هذا العلم ؟ فقىان رفى  هللا عحىه و 

عطىاء أهذته عن حذيقه بن اليمان " الصحاب  الالي  رف  هللا عحه " و ان سيدى اإلمىام ابىن 
هللا الس حدرى من المعترفين ف  بادئ أمرس عل  سيدى اإلمىام ابى  العبىاى المرسى  رفى  هللا 

 عحه    ما بين ذلك بحفسه 
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ف   تابه لطائف المحن   فلما استمع اليه ف  درسه ا ون غير رأيه فيه وف  التصوا وأهله   
خ يقىون أحفىاى الرىر  ويح   رف  هللا عحه مىا سىمعه فى  ذلىك الىدرى فيقىون و سىمع  الرىي

ن رىىئ  جلىى  و عبىىادة  ن رىىئ  جلىى  و رىىريعة فحقيقىىة فتحقىىق وا  إسىىالم فإيمىىان فإحسىىان   وا 
ن  فعبوديىىة فعبىىودس . ويسىىتطرد سىىيدى اإلمىىام ابىىن عطىىاء هللا فيقىىون و فمىىاةان الرىىيخ يقىىون و وا 
ن رئ  حت  بهر عقلى  وأيقحى  أحىه يغىرا مىن فىيض الهى  . واحتهى  ا مىر  ن رئ  وا  رئ  وا 

ه تتلمذ عليه وصىار بففى  هللا وعوحىه مىن أئمىة الصىوفيه المرىهورين . ولىم يحى  مثى  هىذس ب ح
الرىىىهرة حىىىين  ىىىان مدرسىىىا للعلىىىوم الرىىىرعيه جبىىى  تصىىىوفه الىىىذى أكسىىىبه الدرايىىىة فحطىىىق بىىىالح م 
المرهورة ولم ي ن له بها عهىد جبى  أهىذس عىن أسىتاذس اإلمىام المرسى   رفى  هللا عحهمىا وعىن 

أبو الحسن الراذل  الذى تر   ف  طريق القىوم على  سىيدى اإلمىام عبىد إمامهما االكبر سيدى 
 السالم بن بريه صاحب الصلوا  المرهورة .

 ورف  هللا عن ريه  وسيدى الريخ عل  عق  إذا يقون الهاما لوجته و
 يحر التال   له ح مىىىىىة 

  م تس ر ا رواح من عذبه                  
 ىىىم د  ما يقون الحاى من علمهى

 مادم  تلق العلم من سيبه                  
ذا يقون  ذلك الهاما و  وا 

 علوم  ف  الورى حفها  ر ى  
 فما بلغوا مذاج  أو رمول                       

 ول  من مررق اإليمان علىىىم 
 سمو  به    الفحىىىون                     

ذ يقون رف  هللا عحه و   وا 
 ار امالىىه وورد  عن أدب بح
 فصدر  عن علم وعن عرفان                       

 ورر   لم اررق وجم  لم أحىىم 
 والحوم بعد الوصان افاحىىى                           

 وعلم  ب ن الواد ليى  بمحته 
 إال بلقيىىىا حفرة الححىىان                    
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عحىه هللا عحىه يقىون و ال تقطعىوا أمىرا مىن الىدين  وجد  ان سيدى اإلمام سه  التسترى رف  هللا
والىىدحيا إال بمرىىورة العلمىىاء تحمىىدوا العاجبىىة   وجىىد جيىى  لىىه يىىا أبىىا محمىىد   مىىن العلمىىاء ؟ جىىان و 
الذين يؤثرون ا هرة عل  الدحيا ويؤثرون هللا تعال  عل  حفوسهم وجد جي  لسيدى اإلمام الاحيد 

لسان بال جلب ؟ جان  ثير   جالوا و في ون جلب بال لسان ؟ رف  هللا عحه و يا أبا القاسم ي ون 
فقان و حعىم جىد ي ىون   ولكىن لسىان بىال جلىب بىالء   وجلىب بىال لسىان حعمىة   جىالوا و فىإذا  ىان 
لسان وجلب ؟ جان ذاك الة د والعس  ويروى سيدى اإلمام إبو طالب الم   رف  هللا عحه حىديثا 

صىىل  هللا عليىىه وسىىلم و ال تالسىىوا عحىىد  ىى  عىىالم إال عىىالم بسىىحدس يقىىون فيىىه موالحىىا رسىىون هللا 
يىىدعو م مىىن همىىى إلىى  همىىى و مىىن الرىىك إلىى  اليقىىين   ومىىن الريىىاء إلىى  ا هىىالص   ومىىن 
الرغبة إلى  الةهىد   ومىن الكبىر إلى  التوافىع   ومىن العىدواة إلى  الحصىيحة . وجىد سىئ  سىادتحا 

صىل  هللا عليىه وسىلم عىن جولىه تعىال  " فمىن الصحابة الكرام رف  هللا عحهم موالحا رسون هللا 
يرد هللا أن يهديه يررح صدرس لإلسالم " فقالوا يا رسون هللا ما هذا الرىرح ؟ فقىان و  الحىور إذا 
جذا ف  القلب احررح له الصدر واحفسح و جي  فه  لذلك من عالمة ؟ جان و حعم التاىاف  عىن 

 تعداد للمو  جب  حةوله .دار الغرور   واإلحابة إل  دار الهلود   وا س
ويحذرحا ريه  وسيدى الريخ عل  عق  من االفتتان بالدحيا واإلرىتغان بهىا عىن اآهىرة فيقىون 

 الهاما طيب هللا ثراس و 
 أه  ال تغرحك الحياة وةيفهىا 

 فما ه  حظ الحاسك المتذهىىىىد                        
 ودوحك أيام أمامك غيرهىىىا 

 فإن ةان عحك ا مى فاحظر إل  الغد                     
 وحافرك اجرحه بمافيك عبرة 

 وحفسك عودها الحساب لتهتىىىىدى                    
 سريرتك احفظها لر ك وحىىدس 

 فإن حقاء القلب أصىى  التعبىىىىد                     
 واجب  عل  موالك يقب  بففلىه 

 ححوس القلب تحمىىدعليك وواىىىه                      
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 ومما حلقحاس  ذلك من الهامه رف  هللا عحه جوله و
 جوم  اطمئحوا ف  الحياة بر  ىم 

 فبذ رس تتحعم ا بىىىرار                           
 إن تحصروا الرحمن يحصر م وما 

 هاب  راان هم له أحصار                           
 والةر  إن تعهدس حين صالحىه 

 اكمامه عبق  بها ا ةهىار                      
 والقلب روض واليقين ثمىىىارس 

 فإذا اعتةة  به تطيب ثمار                      
 دحياك مرتبة الغرور فكن عىىلى  

 حذر وال تلعب بك ا ررار                         
 واحذر تق  أحا جب  موتك احىىىه 

 الها ف  عرفحا  فىىارمن ج                    
 ليى التصوا بالظواهر احمىىىا 

 هو البواطن حلة ورعىىار                     
 من أدر وا عرقوا ومن ةاجوا ارتووا 

 أن المحبة  لها أسىىىرار                      
 وما أرو  ما يتحدى به من حعمة هللا عليه حين يقون رف  هللا عحه و

 اواححىى  وجف  عل  حاوى االله 
 لذلك جلب  محةن  له ذ ىىر                       

 واهلي  جلب  من محاااة غيىىىرس 
 ف صبح طودا ال يةلةله الغير                          

 أسار  مرتاجا وأس   هائمىىىىا
 واحطق ااالال وما عاجح  سير                     

 فف  صحوت  روق وف  غفوت  هوى 
 وف  مريت  علم وف  وجفت  سر                      

 ذ اؤك محسوب عليك فهلىىىىىه 
 لر ك تلقاس إذا حار بك الدهىىر                    
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 ومن يعتصم باهلل يحفظ فىىىؤادس 
 ومن يتاه هلل تم له ا مىىىر                         

بىىار ين العىىالمين العىىارفين الىىذين أال رفىى  هللا تعىىال  عىىن اسىىالفحا الصىىالحين وعىىن رىىيوهحا الم
عملوا بما علموا   ووردوا بحىر الاىود فسىقاهم ر هىم رىرابا طهىورا طهىر  بىه جلىو هم   وصىف  
أرواحهىىم   واىىادوا علىى  المىىؤمحين ممىىا آتىىاهم هللا فىىدعوهم إلىى  هللا عىىن علىىم ومعرفىىة واعلىىوا 

فهىم أحسىن الحىاى جىوال دعوتهم حسبه لواىه  ىريم   ولىم يريىدوا إلى  الحىاى اىةاء وال رى ورا   
وأصىىلحهم عمىىال   و فىىاهم رىىرفا أن يىىة يهم سىىبحاحه وتعىىال  بقولىىه فىى  سىىورة فصىىل   " ومىىن 

 أحسن جوال ممن دعا إل  هللا وعم  صالحا وجان أحح  من المسلمين " .
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 العلماء باهلل تعال 
لمعرفىة فقلحىا أن العلماء باهلل تعال  هم العارفون   وجد بيحا ف  مقان سابق الفىرق بىين العلىم وا

العلم رواية والمعرفة دراية   فالعلم سما  وتحصي  ورواية   والمعرفة وعاية ورعاية ي تيان من 
عم  المؤمن بما علم    ن المقصود من تحصىي  العلىم العمى  بىه   وجىد عىاب هللا تعىال  على  

الىذى يقفى  بى ن علماء بح  اسرائي  أمرهم لغيرهم بالبر وحسىيان أحفسىهم   وحفى  عىحهم العقى  
يبدأ العالم بوعظ حفسه جب  غيرس   فقان تعال  ف  سورة البقرة " أتامرون الحاى بىالبر وتحسىون 

 أحفس م وأحتم تتلون الكتاب  أفال تعقلون"
لىى  عمىى  ‘وجىىد بىىين لحىىا سىىبحاحه وتعىىال  أن البىىر ال يقىىف عحىىد عبىىادة مىىن العبىىادا  بىى   يتعىىداس 

الت  يحب سبحاحه من عبدس المؤمن أن يىذ   حفسىه بهىا   الصالحا  والتهلق بم ارم ا هالق 
 قوله سبحاحه مثال ف  سورة البقرة " ليى البر أن تولوا واىوه م جبى  المرىرق والمغىرب ولكىن 
البىىر مىىن آمىىن بىىاهلل واليىىوم اآهىىر والمالئ ىىة والكتىىاب والحبىىين وأتىى  المىىان علىى  حبىىه ذو القر ىى  

ئلين وفىى  الرجىىاب وأجىىام الصىىالة وآتىى  الىىذ اة والموفىىون واليتىام  والمسىىاكين وابىىن السىىبي  والسىىا
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف  الب ساء والفراء وحين الب ى أولئك الذين صدجوا وأولئك هىم 

 المتقون "
والسادة الصوفية يعتةون ويعتدون بعلم اليقين باهلل تعىال    وهىم يقولىون أن  ى  علىم موجىوا 

علومىه هللا تعىال    فففىله  ففى  هللا تعىال  على  ماسىواس   وهىم عل  معلومه   فعلىم اليقىين م
يروون ف  ذلك حديثا يقون فيه صىلوا  هللا وسىالمه عليىه "  فى  بىاليقين غحى  " ويقولىون أن 
ف  علىم اليقىين غحى  عىن اميىع العلىوم  حىه حقيقىة العلىم وهالصىة   ولىيى فى  اميىع العلىوم 

يساحدهم فى  فهمهىم هىذا إذ يقىون سىبحاحه فى  سىورة  غح  عن علم اليقين أجون والقرآن الكريم
الىروم " ولكىىن اكثىىر الحىىاى ال يعلمىىون * يعلمىىون ظىىاهرا مىىن الحيىىاة الىىدحيا وهىىم عىىن اآهىىرة هىىم 
غافلون * أولم يتف روا ف  أحفسهم ما هلق هللا السىموا  وا رض ومىا بيحهمىا إال بىالحق وأاى  

 " .مسم  وان  ثيرا من الحاى بلقاء ر هم لكافرون 
والظاهرة الت  فر  ف  ةماححا أن أه  الكفر يردون إليهم أه  اإليمان و ان المفروض الع ى 

   وليى عايبا أن يدعو حةب الريطان المؤمحين إليه إحما العايب 
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أن يستايب رىباب المىؤمحين إلى  دعىوة الرىيطان وحة ىه تحى  سىتار العصىرية والتقدميىة وحبىذ 
 ما راك  ذلك من الفالال  الت  ال تهف  عل  اللبيب الفطن .تقليد ا باء و تحرير الف ر و 

وال رك أن فعف التر ية اإلسالمية سه  ا مر عل  دعاة الباط    فوادوا مىن بعىض الرىباب 
آذاحا صاغيه ال تحميها جلوب واعية   وال مذاجا  راسهة   عن يقين ثاب  ومعرفة وطيىدة بىاهلل 

لحاج الدامغىة للكفىر وملىئ با دلىة المؤيىدة لإليمىان والرىادة تعال  . و تاب هللا الكريم حاطق بىا
إل  اليقين ولكن أين من يتلوا القىرآن فى  هىذا الةمىان   وأيىن مىن يتىدبرس إذا جىرأ   وأيىن الىدعاء 
إليىىه عىىن معرفىىة وذوق   وحىىب ورىىوق   ممىىن يحفىىذ فىى  روح اليسىىه بحالىىه دون مقالىىه   أو 

مين الباكسىتاح  العظىيم الىد تور محمىد اجبىان حىين بمقاله وحاله معىا   وصىدق فيلسىوا المسىل
جىىان واصىىفا  أحوالحىىا وأسىىباب تهلفحىىا عمىىا  ىىان عليىىه أسىىالفحا الصىىالحون ى فيمىىا ترامىىه عحىىه 

 الصديق العالمة الريخ الصاوى رعالن مدهللا ف  عمرس و
 وعحد الحاى فلسفة وفكىىىىىر 

 ولكن أين تلقين الغةال                  
 ن ب   أرض .........والال  ا ذا
 ولكن أين صو  من بالن                  

 محائر م عل  ف     اىىىو 
 ومساد م من العباد هان              

  ما يقون طيب هللا ثراس و
 ه  المدحية الحمقاء ألقىى  

 بهم حون المذاهب حائريحا                 
 لقد صحع  لهم صحم المالهىىى  

 لتحاب عحهم الحرم أالميحا                  
وهو يتحسر إذ لم ياد المقلدين لموالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم فى  أجوالىه وأفعالىه 

 ووأحواله فيقون 
 طوف  ف  أرض االعااىىىىىىم 

 ثم ف  أرض العىىىىرب                 
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 لم ألق فيها المصطفىىىى  
 ب ولكم رأي  أبا لهىىىى                 

 ولقد سئ  ريها من ريوخ الصوفية تلميذا من تالميذس فقان له و أوتعرا ر ك ؟
 فاأاابه تلميذس و  يف أعبد من ال أعرا   فقان الريخ لتلميذس و أوتعرفه ثم تعصيه ؟ 

فك حه جان له و ان المعرفة الحقة الصادجة باهلل تقتف  من المىؤمن أن يتاحىب مهالفىة مىوالس   
ة يواىب عليىه أن يطيىع سىيدس فيمىا أمىرس بىه أو حهىاس عحىه  ن الطاعىة هىى   ن موجىف العبوديى

الىىدلي  علىى  صىىدق العبىىد فىى  سىىلوك طريىىق أهىى  الحىىق وهىىم حىىةب هللا الىىذين أحىىبهم هللا واحبىىوس 
وآثرهم وآثروس وهم الذين جان تعال  فيهم ف  سورة فاطر " .... ومحهم سابق بالهيرا  بإذن هللا 

مىىا أصىىدق مىىا يقىىون رىىيه  وسىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  فىى  الهامىىه ذلىىك هىىو الففىى  الكبيىىر " و 
 الفورى الذى حقلحاس من رعرس رف  هللا عحه و

 رراب الحب يعرا بالمذاق 
 وماك  السقاس له بسىاق                  

 دعاة الحب أكثر ما تالجى  
 تالج   ما ىون فى  الصادجىوج              

 وليى أهو غرام من محىاس 
 اق ىد أو   ى دهىاء الغيىلق             

 وليى بعارق من ال تىراس 
 فاق ىهر والحىوا  طىمن الره             

 إذا ما عر  ال أحس  اله  
 من ا هرى المراج   موىبه أس             

 أحب هللا عن أدب وصدق 
 سوى التقوى هالج   وال أرف               

 يعة عل  ترك الحب عحدى
 تراج  ىه الروح الى  بىولو بلغ

 غرام  جد مةا  به راائ  
 وف  مذاج  ىن هىعل  هوا فم               
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 وروح  أدر   معح  التال  
 فمحه أرى اصطباح  واغتباج                       

 ومن عرا المحبة عن يقيىن 
 محان أن يمي  إل  فراجىىى                      

 ن أطوا عل  الرحاب ب ى  ذ
 مريدا واليقين به احسيىىىىاج                     

 أال ياساج  العراق مهىىىىال 
 تعان امال  ؤوسك من حقىىىاج                    

 و يف أحب غير هللا يومىىىا 
 وليى سواس ف  ا كوان بىىىاج                  

 وف  جوله رف  هللا عحه و
 إذا ما عر  ال أحس  اله  

 به أسمو من ا هرى المراج           
يرير إل  جوله تعال  ف  سورة الحرر و يا أيهىا الىذين آمحىوا أتقىوا هللا ولتحظىر حفىى مىا جىدم  
لغد وأتقوا هللا إن هللا هبير بما تعلمون * وال تكوحوا  الذين حسوا هللا ف حساهم أحفسهم أولئك هم 

ب الاحىىة هىىم الفىىائةون " ويلفتحىىا الفاسىىقون * اليسىىتوى أصىىحاب الحىىار وأصىىحاب الاحىىة أصىىحا
سبحاحه إل  جسوة القلوب الت  ال يحتفع أصحابها ب تاب هللا الكريم فيقون بعد اآيىا  السىابقة " 
لىىو أحةلحىىا هىىذا القىىرآن علىى  ابىى  لرأيتىىه هارىىعا متصىىدعا مىىن هرىىية هللا وتلىىك ا مثىىان حفىىر ها 

قىرآن   وابىراة لقسىوة القلىوب للحاى لعلهم يتف ىرون " وفى  ذلىك حىى جىوى على  تىدبر مىواعظ ال
الت  لم تتعظ به وأسقا  لعذر أصحابها الذين حرموا أحفسىهم مىن أحىوارس التى  تهىدى إلى  الررىد 
لىى  الصىىرا  المسىىتقيم . " ومعحىى  جولىىه تعىىال  " ف حسىىاهم أحفسىىهم " أى أحسىىاهم الحظىىر فيمىىا  وا 

قون سادتحا الصوفية لىوال ير طهم باهلل تعال  ويرفيه عحهم سبحاحه فيطيعوحه وال يعصوحه . وي
الحسيان ما حص  العصيان ويقون السادة الصىوفية بحىق و مىن عىرا هللا تعىال  فمىاذا اهى  ؟ 
ومىىن اهىى  هللا تعىىال  فمىىاذا عىىرا ؟ وهىىم يرىىيدون بالىىدعاة الىى  هللا مىىن العلمىىاء بىىاهلل العىىارفين 

  إلىىى  سىىىبي  ر ىىىك فيقولىىىون ان هللا تعىىىال  جىىىان لموالحىىىا رسىىىون هللا صىىىل  هللا عليىىىه وسىىىلم " أد
 بالح مة والموعظه الحسحة " و ما أمرس بالدعوة إل  سبي  هللا أررك معه أتباعه من 
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الدعاة الصادجين ف  البصيرة فقان تعال  " ج  هذس سىبيل  أدعىو إلى  هللا على  بصىيرة أحىا ومىن 
ا لقولىه اتبعح  " وهؤالء الدعاة الصادجون يحررون يوم القيامىة مىع الحبيىين والمرسىلين مصىداج

تعىىال  " ومىىن يطىىع هللا والرسىىون ف ولئىىك مىىع الىىذين أحعىىم هللا علىىيهم مىىن الحبيىىين والصىىديقين 
 والرهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفف  من هللا و ف  باهلل عليما " 

وجد روى اإلمام أحمد بسحدس جان و جدم راى  مىن أهى  المديحىة إلى  أبى  الىدرداء رفى  هللا عحىه 
ق فقان و ما أجدمك يا أه    جان حىديى بلغحى  أحىك تحىدى بىه عىن رسىون هللا صىل  وهو بدمر

هللا علية وسلم جان و أما جدم  لتاارة ؟ جان و أما جدم  لحااة ؟ جان و ال   جان أما جىدم  إال 
ف  طلب هذا الحديى ؟  و جان و حعم   جان رفى  هللا عحىه و فىإح  سىمع  رسىون هللا صىل  هللا 

ه وسىلم يقىون " مىىن سىلك طريقىا يطلىب فيىه علمىىا سىلك هللا تعىال  بىه طريقىا إلىى  صىل  هللا عليى
الاحىىة   وان المالئ ىىة لتفىىع أاححتهىىا رفىىا لطالىىب العلىىم   وأحىىه ليسىىتغفر للعىىالم فىى  السىىموا  
والألرض حت  الحيتان ف  الماء " وفف  العالم عل  العابد  فف  القمر عل  سىائر   الكواكىب 

ا حبيىاء   وأن ا حبيىاء لىم يورثىوا د ديحىارا وال درهمىا   واحمىا ورثىوا العلىم    ان العلماء هم ورثة
فمن أهذ به أهذ بحظ وافر " جان إ مام ابن  ثيىر رفى  هللا عحىه و واهراىه ابىو داود والترمىذى 
 وابن مااه عن  ثير بن جيى ومحهم من يقون جيى بن  ثير عن اب  الدرداء رف  هللا عحه  

حاجب سيدى اإلمام عبد القىادر الايالحى  رفى  هللا عحىه أن أبلىيى اللعىين أراد ومما جرأته عن م
أن يفتحه فظهر له ف  هلوته ف  ر   حور وهال عل  أحه رب العةة وهاطبة جائال لىه و يىا عبىد 
القادر لقد بلغ  إل  محته  رفاى عحك   ولك أن تفع  بعد ذلك من الرهوا  ما تراء ف اابىه 

ح  رفى  هللا عحىه اهسى  يىا ملعىون فقىان اللعىين فىاح ا و ومىا أعلمىك أحى  سيدى اإلمام الايال 
أبلىيى   فقىىان اإلمىىام و أن هللا ال يىى مر بالفحرىىاء   فقىىان اللعىىين و يىىا عبىىد القىىادر و لقىىد حاىىو  

 مح  بعلمك   وما أكثر من أفللتهم أحا بهذس الفتحه من العابدين الاهالء .
صوا أن يسلكه عل  يىد إمىام يطمىئن إلى  علمىه بىاهلل أجون و ولهذا واب عل  سالك طريق الت

تعال    وجد جالوا أن الداع  إل  هللا تعال  ياب أن يتوافر فيه علم صحيح وذوق صريح وهمة 
 عالية وحالة مرفية وبصيرة حافذة . ومن ذلك 
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ال  حىرى أن الىىدعاء إلىى  هللا تعىىال  بالتصىىوا الحىىق القىىائم علىى  التىىةام الكتىىاب والسىىحة والاماعىىة
يتوافر إال لعالم عارا   ااتمع له علىم الرىريعة والعمى  بهىا فصىار عالمىا عىامال وحىان المعرفىة 

 من عمله بعلمه .
وجد جان موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم لسيدحا حارثه بن مالك ا حصارى رف  هللا عحىه 

ان صىىل  هللا عليىىه    يىىف أصىىبح  يىىا حارثىىة ؟ فقىىان و أصىىبح  مؤمحىىا حقىىا يىىا رسىىون اللىىىىه فقىى
وسلم و إن لك  جون حقيقة   فما حقيقة إيماحك ؟ جان يىىا رسون هللا   عةفى  حفسى  عىن الىدحيا 
ف سهر  ليل  وأظم   حهارى   و  ح  أحظر إل  عره ر   بارةا   و  ح  احظر إلى  أهى  الاحىة 

هللا عليه وسىلم و    يتةاورون    و  ح  اسمع عواء أه  الحار   فقان له موالحا رسون هللا صل 
 عرف  فالةم .

ويلفتحا هذا الحىديى إلى  فطحىة القلىوب الواعيىة ويقظحهىا فىإن ذلىك الصىحاب  الاليى  أاىاب عىن 
سؤان موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم بحقيقة إيماحه وهو رأى مان المؤمحين   ولم يابه 

  ثىم اعاىب  يىف سى له موالحىا  عن صحة بدحه وعافيته  ما يتبادر إل  أذهاححا ف  هىذا الةمىان
رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم عىن وصىف إيماحىه الحىق   وت مى   يىف ففى  ذلىك الصىحاب  
وصىف حالىىه ومذاجىىه فى  صىىدق وأماحىىة   و يىف دلحىىا فىى  وصىفه علىى  صىىدق مىا يقولىىه السىىادة 
الصىوفيه فى  وصىف المىؤمن الصىوف  بقىولهم و اسىىمه بىين الهلىق يسىع  وجلبىه فى  الملكىىو  

  أو عل  صدق السيدة رابعة العدوية الصوفية المحبة الوالهىة فى  هللا تعىال  حىين جالى   يرع 
 رف  هللا عحها مهاطبة ر ها سبحاحه و 

 إح  اعلتىىىك ف  الفىىىىؤاد محدثىىى  
 وأبحىىى  اسىىىىم  من أراد الوس                                       

 

 ىىىىىى فالاسىىىىىم مح  للاليىىىىى مؤاح
 وحبيىىىىب جلىىىىىىب  ف  الفىىؤاد أحيس                                       

وأولياء هللا تعال  علمىاء بىه سىبحاحه   وجىد يهىب هللا الواليىة لىبعض ا مييىىىن الىذين ليسىوا مىن 
أه  العلم الم توب   فيسمع المؤمحون محهم ما يبهىر عقىولهم وجلىو هم وجىد سىمع سىيدى على  

واص _ و ان أميا _ سيدى عبد الوهاب الرعراح  رف  هللا عحهما يقون و ما أتهىذ هللا مىن اله
ولىى  ااهىى    فقىىان سىىيدى الهىىواص و ولواتهىىذس لعلمىىه وعحىىد مىىا اىىةم سىىيدى الرىىعراح  بواليىىة 

 سيدى الهواص مما لمسه من علمه اللدح  
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هىواص " فصىار يقىون فى  تتلميذ عل  يديه " مع علم سيدى الرىعراح  الرىرع  وأميىة سىيدى ال
ذا أراد القىارء  مؤلفاته و وس ل  ريخ الهواص سيدى عليا الهىواص عىن  ىذا ف اابىىح  ب ىذا   وا 
الكىىريم أن يىىرى عطىىاء هللا لسىىيدى الهىىواص فىى  علمىىه الر ىىاح  الىىذى آتىىاس هللا مىىن ففىىله فليقىىرأ 

ن هللا تعىال   تاب سيدى الرعراح  المسم  در الغواص عل  فتاوى الهىواص . ومىع التسىليم بى 
يهب ما راء من العلم لبعض أوليائه من ا ميين إال أن القاعدة العامة أن ي ون العلم بىالتعليم 

 واالستثحاء من القاعدة ال يقاى عليه .
وال يعاب مؤمن من ذلك العلم اللدح  فهو من محح هللا الهارجة وهوالمحسىن المحىان   وجىد جىان 

سىالم " فواىدا عبىدا مىن عبادحىا آتيحىاس رحمىة مىن عحىدحا تعال  ف  رى ن سىيدحا الهفىر عليىه ال
وعلمحىىا مىىن لىىدحا علمىىا " وجىىد جىىان سىىيدحا الهفىىر عليىىه السىىالم لكلىىيم هللا صىىاحب التىىوراة سىىيدحا 
موس  عليه الصالة والسالم حين اعترض عليه إذ لم يتبين السحد الررع  ف  ما فعله الهفر 

جامة الادار دون أاىر  مىا هىو مفصى  فى  سىورة عليه السالم من هرق السفيحة وجت  الغالم وا  
الكهىىىف " ذلىىىك ت ويىىى  مىىىالم تسىىىطع عليىىىه صىىىبرا " وال يفىىىو  القىىىارى الكىىىريم أن سىىىيد االحبيىىىاء 
والمرسلين صلوا  هللا وسالمه عليه  ان أميا و ان علمه الغةير ف  الااهلية معاةة  برى  مىا 

 يقون إمامحا البوصيرى رف  هللا عحه . 
 ىةة ف  االمى  معاىىم اك بالعل فى

 ف  الااهليىىة والت ديب ف  اليتم                                          
وصىىدق سبحاحه إذ يقون له صل  هللا عليه وسلم " وعلمك مالم تكن تعلم و ان فف  هللا عليك 

 عظيما "  .
 عحىه  ىان أميىا وأسىلم  ما ال يفو  القارى الكريم أن سيدحا أبا هريرة الصحاب  الالي  رف  هللا

ف  السحة السادسة من الهارة ومع ذلك  ان أكثر الصىحابة روايىة لمىا وعىاس مىن حىديى موالحىا 
رسون هللا صل  هللا عليه وسلم حت  لقىد جىارب عىدد مىا رواس سىتة أالا مىن االحاديىى الحبويىة 

ن أميىا ال يقىرأ وال الرريفة و فاس هبة هللا تعال  أن يع  هىذا العىدد العديىد فى  صىدرس مىع أحىه  ىا
ي تب وجد  ان إمام الفقهاء سيدى الرافع  رف  هللا عحه يراع أحياححا فيمىا يرىتبه عليىه مىن 

 بعض المسائ  إل  سيدى ريبان الراع  وهو أم  من البدو و ان يالى بين يديىه 
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ن هىذا  ما يالى الصب  من استاذس   فقالوا له و مثلك يا أبا عبىد هللا فى  علمى  وفقهىىىىك تسى 
البىىدوى ؟ فيقىىون و إن هىىذا وفىىق لمىىا علمحىىاس . والسىىادة الصىىوفيه يقولىىون أن العلمىىاء بىىاهلل مىىن 
ا ولياء العارفين أه  الوصان   وغيرهم من العلماء هم أه  االسىتدالن   ومىا هىو للحىاى غيىب 

 فهو لألولياء ظهور   وهم  ما جان القائ   
 ليلىى  بواهك مرىىىىرق 

 مه ف  الحاى سارى وظال              
 والحىىاى ف  سدا الظىالم 

 وححن ف  وفح الحهىىار              
 والسدا امع سدفه " بفتح السين واس ان الدان " وه  الظلمة "

ويذ رح  جولهم و وما  ان للحاى غيىب فهىو لهىم ظهىور بحقىاه دار بىين سىيدى العىالم العىارا 
راس و ين سائ  سئله  يف يعىرا الىول  الغيىب وهللا المبارك الريخ محمد أب  العيون طيب هللا ث

وحدس عىالم الغيىب   ف اابىه سىيدى الرىيخ رفى  هللا عحىه و ومىن جىان لىك أن الىول  يىتكلم عىن 
غيب ؟ إحه حين يتكلم إحما يتكلم عن حفور ااءس بعىد أن  رىف هللا لىه مىن غيبىه مارىاء أن 

ن عثمىان بىن عفىان رفى  هللا عحىه ي رفه . و ذلك يذ رح  بمىا وجىع بىين سىيدى أميىر المىؤمحي
و ين را  ااءس و ان جد حظر حظرة هاطئة  مراة ف  الطريق   فقان أمير المؤمحين لذلك الرا  
و يده  احد م وف  عيحيه أثر الةحا   فقان الرا  ف  دهرة بالغة و أوح  بعد رسىون هللا صىل  

. أجىىون و وهىىذس الفراسىىة تتىى ت   هللا عليىىه وسىىلم فقىىان أميىىر المىىؤمحين ال ولكحهىىا فراسىىة المىىؤمن
للصىىادجين بحىىور يقذفىىه هللا فىى  جلىىو هم فتحطىىق ألسىىحتهم عىىن صىىدق ويقىىين وفىى  الهبىىر " اتقىىوا 

 فراسة المؤمن فإحه يحظر بحور هللا "
والسىىادة الصىىوفية يىىدعون المريىىدين " التالميىىذ " أن يحصىىلوا مىىن علىىوم الرىىريعه مىىا يىىؤدون بىىه 

إن اهتلف  آراء الفقهاء ويقصدون بذلك الهرول من الهالا فرائفهم عل  أن ي هذوا با حو  
  أمىا ا هىذ بىالرهص فهىو عحىد الصىوفية للمستفىعفين حتى  لقىد جىالوا و إذا اححىط المريىد عىىن 
دراة الحقيقية إل  رهصة الرريعة فقىد فسىخ عقىدس مىع هللا وحقىض عهىدس فيمىا بيحىه و ىين هللا 

ا فعان والتعلىيم ي ىون بالمقىان وعظىة واحىدة اللىف تعال  " وهم يقولون  ذلك أن الت دب ي ون ب
بفع  أحاح فيهم واوجع مىن وعىظ ألىف لواحىد بقىون . و ىان سىيدى اإلمىام سىه  التسىترى يقىون 

 رف  
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هللا عحه و العلم  له دحيا واآهرة محه العم  به   والعم  هبىاء إال ا هىالص وجىان مىرة و الحىاى 
ال العىىىاملين   والعىىىاملون مغىىىرورون إال المهلصىىىين   مىىىوت  إال العلمىىىاء   والعلمىىىاء سىىى ارى إ
 والمهلص عل  وا  حت  يهتم له به .

وجىىد  ىىان سىىيدى اإلمىىام الحسىىن البصىىرى رفىى  هللا عحىىه يقىىون و إن هللا تبىىارك وتعىىال  ال يعبىى  
بصاحب رواية إحما يعب  بذى فهم ودراية   و ان سيدى اإلمام الاحيد رفى  هللا عحىه يعتىة بعلىم 

 لصوفية و ان يحرد  ثيرا والسادة ا
 علم التصوا علم ليى يعرفه 

 إال أهو فطحة بالحق معىىروا                     
 وليى يعرفه من ليى يرهىدس 

 و يف يرهد فؤ الرمى م فوا                   
ن  ويقىىون السىىادة الصىىوفية ان موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم جىىان و" اسىىتف  جلبىىك وا 

المفتون " فردحا من علم االألسحة والفتيا إل  علم القلوب وااء ف   تاب جو  القلىوب مىا أفتاك 
هطب به موالحا رسون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم وجىان و " طىو   لمىن رىغله عيبىه عىن عيىوب 
الحاى وأحفق من مان أكتسبه من غير معصىيه وهىالط أهى  الفقىه والح مىة   وااحىب أهى  الىذن 

لمن ذن ف  حفسه   وحسح  هليقته   وصلح  سريرته   وعةن عن الحىاى  والمعصية   طو  
ررس   طو   لمن عم  بعلمه وأحفق الفف  من ماله   وأمسك الفف  من جوله ووسعته السىحه 

   ولم يعدها إل  بدعة " .
والسادة الصوفية يتمس ون بالكتاب والسحة    التمسك ويقون أحىد العىارفين فى  ذلىك مىا جبلى  

من جلب  حت  يقيم ل  راهدى عدن من  تاب وسحة .ويقون سيدى وريه  الريخ عل  هاطرا 
 عق  رف  هللا عحه فيما حقلحاس من الهامه الفورى و

ذا أجتدي  فبالكتاب لك الهدى    وا 
 حافظ عل  آياته بتلهف                     

 واحهض بروحك حهفة جد سية 
 ير أجتفولسحة المهتار ف  الس                   

 وجان  ذلك طيب هللا ثراس و
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 وتوا  بالقرآن حفس  عقيىدة 
 أصون به حفس  عن الةي  والدى                    

ن ررب الحاى الطال وتصببوا   وا 
  ىىفسحة هير الهلق ف  رر ها                     

   الطال أى الهمر  
عليىه وسىلم أحىه جيى  لىه و أى السىائحا ويروى السادة الصوفية عن موالحا رسىون هللا صىل  هللا 

هيىىر ؟ فقىىان و مىىن ذ ىىر م بىىاهلل رؤيتىىه   وةاد فىى  علم ىىم محطقىىه   وذ ىىر م بىىاآهرة عملىىه " . 
ويحه  السادة الصوفية عن استصغار الهطيئة إن وجع  من المؤمن ويقولون ف  حصىيحتهم و 

صىغار الىذحب  بيىرة ال تحظر إل  صىغر الهطيئىة ولكىن احظىر إلى  مىن عصىي  . وعحىدهم أن است
ويروون الهبر القائ  و " المؤومن الذى يرى ذحبه  الاب  فوجه يهاا أن يقع عليه   والمحىافق 
الذى يرى ذحبه  ذباب مر عل  احفه ف طىارس " و ىان سىيدى الصىحاب  الاليى  ابىن مسىعود يقىون 

الصوفية عن  رف  هللا عحه اح  ال احسب أن العبد يحس  العلم بالذحب يصيبه . ويروى السادة
سيدحا اإلمام عل   رم هللا واهه جوله و أعمان البر  لها إل  احب ا مر بالمعروا والحه  عن 
المح ر  تفلة إل  احب البحر وا مر بالمعروا والحه  عن المح ر إلى  احىب الاهىاد فى  سىبي  

. ويفهىم هللا تعال  إل  مااهدة الحفى عن هواها ف  ااتحاب الحه   تفلة فى  احىب بحىر لاى  
السىىادة الصىىوفية مىىن جولىىه تعىىال  " اسىىتعيحوا بىىاهلل واصىىبروا " أى اسىىتعيحوا بىىه علىى  الطاعىىة 

 واصبروا عل  المااهدة ف  المعصية .
ويقون إمامحا عل   رم هللا واهه و الصبر من اإليمان بمحةلة الرأى من الاسد ال اسد لمن ال 

تعىىال  الصىىبر فىى  العلىىو والففىى  إلىى  مقىىام رأى لىىه وال إيمىىان لمىىن ال صىىبر لىىه . وجىىد رفىىع هللا 
اليقين وجرحه به فقان تعىال  فى  سىورة السىادة " واعلحىا مىحهم أئمىة يهىدون ب مرحىا لمىا صىبروا 
و ىىاحوا بآياتحىىا يوجحىىون " و ىىان سىىيدى اإلمىىام سىىه  التسىىترى يقىىون و الصىىبر تصىىديق الصىىدق   

قاومة هوى الحفى ف  فعلهىا وأفف  محاةن الطاعة الصبر عن المعصية " أى ترك المعصية وم
" ثىىىم الصىىىبر علىىى  الطاعىىىة  مىىىا  ىىىان رفىىى  هللا عحىىىه يقىىىون الصىىىالحون فىىى  المىىىؤمحين جليىىى  
والصىىادجون فىى  الصىىالحين جليىى  والصىىابرون فىى  الصىىادجين جليىى  وفىى  حىىديى عطىىاء عىىن ابىىن 
عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا و " لمىىا دهىى  رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم علىى  ا حصىىار جىىان و 

 محون أحتم ؟ فس توا  أمؤ 



 318 

فقىىان عمىىر رفىى  هللا عحىىه و حعىىم يارسىىون هللا   جىىان و ومىىا عالمىىة إيمىىاح م ؟ جىىان و حرىى ر فىى  
الرهاء وحصبر على  الىبالء   وحرفى  بالقفىاء   فقىان مؤمحىون ورب الكعبىة ولمىا دهى  سىيدحا 

على  اماعىة اإلمام عل  البصرة واستقام له ا مر دهى  اامعهىا فى حته  إلى  حلقىة رىاب يىتكلم 
ف ستمع إليه ف عابه  المه   فقان و يافت  أسالك عن ريئين   فإن هراى  محهمىا تر تىك تكلىم 
ال أهراتك مع من أهراتهم   فقان و س  يا أمير المىؤمحين فقىان   أهبرحى  مىا صىالح  الحاى وا 

ح الدين وما فسادس ؟ جان و صالحه الور    وفسادس الطمع   جىان و صىدج    تكلىم فمثلىك يصىل
 أن يتكلم عل  الحاى .

ومىىا أرو  مىىا يقولىىه إمامحىىا علىى   ىىرم هللا واهىىه و الصىىبر علىى  أر ىىع دعىىائم   الرىىفقة والرىىوق 
والةهد والترجب   فمن أرفق من الحار راع عىن المحرمىا    ومىن ارىتاق إلى  الاحىة سىال عىن 

 ل  الهيرا  الرهوا    ومن ةهد ف  الدحيا هاح  عليه المصيبا    ومن ارتقب المو  سار  إ
اللهم أحسن عاجبتحا ف  ا مور  لهىا وأارحىا مىن هىةى الىدحيا وعىذاب اآهىرة واكتبحىا فى  عبىادك 
الرارىىدين الىىذين آثىىروك بحىىق علىى  مىىا سىىواك واستمسىى وا بمبىىدا الصىىادجين القىىائلين " وهللا هيىىر 

 وأبق  " أمين .
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 فرورة الريخ المر  
صىىل  هللا عليىىه وسىىلم وجىىان سىىبحاحه فىى  سىىورة  اعىى  هللا تعىىال  ا سىىوة الحسىىحة فىى  رسىىون هللا

ا حةاب " لقد  ىان لكىم فى  رسىون هللا اسىوة حسىحة لمىن  ىان يراىو هللا واليىوم اآهىر وذ ىر هللا 
 ثيرا " و ا سىوة بمعحى  ا جتىداء   يقىان أئتسى  فىالن بفىالن أى اجتىدى بىه . واىاء فى  تفسىير 

ر فى  الت سىى  برسىون هللا صىىل  هللا عليىىه اإلمىام ابىىن  ثيىر رفىى  هللا عحىه هىىذس اآيىىة أصى   بيىى
وسلم ف  أجواله وأفعالىه وأحوالىه   ولهىذا أمىر تبىارك وتعىال  الحىاى بالت سى  وبىالحب  صىل  هللا 
عليه وسلم يوم ا حةاب ف  صبرس ومصابرته ومااهدته واحتظارس الفرل من ر ه عةوا  صىلوا  

عال  للذين تفاروا وتةلةلىوا وافىطر وا فى  هللا وسالمه عليه دائما إل  يوم الدين   ولهذا جان ت
أمرهم يوم ا حةاب " لقد  ان لكم ف  رسون هللا اسوة حسحة" اآيىة أى هىال أجتىديتم بىه وت سىيتم 
برمائله صل  هللا عليه وسلم ولهذا جان " لمن  ان يراو هللا واليوم اآهىر وذ ىر هللا  ثيىرا " ثىم 

دجين بموعود هللا لهم واعله العاجبة هاصلة لهم ف  جان تعال  مهبرا عن عبادس المؤمحين المص
الدحيا واآهرة " ولما رأى المؤمحون ا حةاب جالوا هذا ما وعدحا هللا ورسوله وصدق هللا ورسىوله 
" جان ابن عباى رف  هللا عحهما وجتادس و يعحون جوله تعىال  فى  سىورة البقىرة " أم حسىبتم أن 

ن هلوا من جبلكم مسىتهم الب سىاء والفىراء وةلةلىوا حتى  يقىون تدهلوا الاحة ولما ي تكم مث  الذي
الرسون والذين آمحوا معه مت  حصر هللا أال إن حصر هللا جريب " أى هىذا مىا وعىدحا هللا ورسىوله 
مىىن االبىىتالء وا هتبىىار وا متحىىان الىىذى يعقبىىه الحصىىر القريىىب ولهىىذا جىىان تعىىال  " وصىىدق هللا 

هم إال إيماحا وتسليما " دلي  على  ةيىادة اإليمىان وجوتىه بالحسىبة ورسوله " وجوله تعال  " وماةاد
للحاى وأحوالهم  ما جان امهور ا ئمة أحه يةيىد ويىحقص " ومىاةادهم " أى ذلىك الحىان والفىيق 
والردة " إال إيماحا " باهلل وتسليما " أى احقيادا  وامرس وطاعته لرسىوله صىل  هللا عليىه وسىلم . 

ن هللا صل  هللا عليه وسلم ف  ا جوان وا فعان وا حوان فرورة لمىن  ىان فالتآس  بموالحا رسو
يراو هللا واليوم اآهر وذ ىر هللا  ثيىرا والمؤمحىون فى  تآسىيهم بىه صىل  هللا عليىه وسىلم ليسىوا 
بدراة واحىدة    مىا أن اإليمىان عحىد المىؤمحين لىيى بدراىة واحىدة   ولىئن  ىان اىوهر اإليمىان 

 حه جاب  للةيادة واحد ف  العقيدة فإ
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والىىحقص والقىىوة فىى  متعلقاتىىه مىىن فعىى  الطاعىىا  وتىىرك المهالفىىا  وسىىادتحا الصىىحابة الكىىرام هىىم 
أجوى المسلمين إيماحا   لصحبتهم الت  م حتهم من الحرص على  التآسى  الاىاد بموالحىا رسىون 

ر القىرون جرحى  هللا صل  هللا عليه وسلم جوال وفعال وحاال ولهذا جان صل  هللا عليه وسىلم و هيى
ثم الذين يلوحهم ثم الذين يلىوحهم ولمىا فتىر  ألهمىم فى  الطاعىا  بعىد القىرون الثالثىة ا ولى  " 
من سادتحا الصحابة والتابعين وتابع  التابعين " عرا المقبلىون على  الطاعىا  بالةهىاد والعبىاد 

المبار ىة ألى  المديحىه ثم جي  لهم الصوفية وعرفوا بذلك اللقب جب  المائتين مىن الهاىرة الحبويىة 
المحورة . ودعا أئمة الصوفية إل  هللا تعال  عل  بصيرة مىن أراد أن يسىلك مسىلكهم فى  أحيىاء 
حهج السلف الصالح من سادتحا الصحابة الكرام الذين وصىفهم سىبحاحه بقولىه الكىريم فى  سىورة 

 تعىد عيحىاك الكهف " واصبر حفسىك مىع الىذين يىدعون ر هىم بالغىداة والعرى  يريىدون واهىه وال
 عحهم تريد ةيحة الحياة الدحيا وال تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمرس فرطا " 

واطلقوا عل  سالك  طريق الصوفية " المريىدين " اسىتحادا إلى  جولىه تعىال  فى  سىورة اإلسىراء " 
د يريد فهىو مريىد ومن أراد االهرة وسع  لها سعيها وهو مؤمن ف ولئك  ان سعيهم مر ورا " أرا

والامىىع مريىىدون   ومىىرادهم هىىو هللا سىىبحاحه وتعىىال  بىىدلي  جولىىه الكىىريم " يريىىدون واهىىه " فىىال 
غاية لهم إال أن يرف  عىحهم وال يبىالون بالحىاى رىيئا  مىا يقىون سىيدى ورىيه  الرىيخ على  

 عق  ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه و 
 وعر  ةماح  لس  أحف  بالورى 

 و يف وجلب  هام ف  مرهد القدى                         
 وه  غير ذا  هللا للحفى مطلب 

 حرام سوى الرحمن يده  ف  حفى                        
 وما اتهذ  روح  سوى هللا غاية 

 فتم الهدى للروح والقلب والحس                       
ن اعلوا الرمى اهتداء ليومهم   وا 

 اعل  رفا ر   وآيته رمىىىى                        
ن غرسوا ةرعا لحي  حصىادس   وا 

 فتقوى إله العره بين الورى غرس                       
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 أحبك يار   محبة موجىىىىن 
 ومن جوة اإليمان أصبح اوأمس                     

ااهىىدون فىى  وسىىادتحا الصىىوفية يبىىذلون غايىىة اهىىدهم ظىىاهرا وباطحىىا فىى  مرفىىاة هللا تعىىال  وي
سىىبيله سىىبحاحه بىىالحفى والمىىان   وعرفىىوا أن العبوديىىة الحقىىة تقتفىى  أن يقىىف العبىىد مىىن ر ىىه 
وسيدس موجف الطاعة أمرا أو حهيا   وجد وفعوا حصب أعيحهم ح مة هللا تعال  ف  هلىق عبىادس 

مىا  ما بيحها سبحاحه بقوله الكريم ف  سورة الذاريا  " وما هلقى  الاىن وا حىى إال ليعبىدون *
أريىىد مىىحهم مىىن رةق ومىىا أريىىد أن يطمعىىون * إن هللا هىىو الىىرةاق ذو القىىوة المتىىين " واىىاء فىى  
تفسىىير اإلمىىام أبىى  السىىعود رفىى  هللا عحىىه و جىىان مااهىىد واهتىىارس البغىىوى معحىىاس اال ليعرفىىون   
ومىىدارس جولىىه صىىل  هللا عليىىه وسىىلم فيمىىا يح يىىه عىىن رب العىىةة و  حىى   حىىةا مهفيىىا ف حببىى  أن 

هلقى  الهلىق  عىرا " ولعى  السىر فى  التعبيىر عىن المعرفىة بالعبىادة على  طريىق اسىم أعرا ف
السبب عل  المسبب للتحبيه عل  أن المعتبر ه  المعرفة الحاصله بعبادته تعىال  ال مىا يحصى  

 بغيرها  معرفة الفالسفه .
متعلقا    ويحصححا سيدى ابن عطاء هللا الس حدرى رف  هللا عحه فيقون و  ن ب وصاا ر و يته

وب وصاا عبوديتك متحققا   و  حه رف  هللا عحه يؤ د لحا ما جيى  بحىق مىن عىرا حفسىه فقىد 
عىىرا ر ىىه . فىىإذا عىىرا اإلحسىىان حفسىىه بىىالعاة عىىرا ر ىىه تعىىال  بالقىىدرة   ومىىن عىىرا حفسىىه 
بالفىىعف عىىرا ر ىىه تعىىال  بىىالقوة   ومىىن عىىرا حفسىىه بىىالفقر عىىرا ر ىىه تعىىال  بىىالغح    ومىىن 

حىىاء عىىرا ر ىىه تعىىال  بالبقىىاء   ومىىن عىىرا حفسىىه بالحىىدوى عىىرا ر ىىه تعىىال  عىىرا حفسىىه بالف
 بالقدم وه ذا فهو سبحاحه مهالف للحوادى ليى  مثله رئ   وهو السميع البصير .

والصوف   ال يروب عبادته بعلة أو غرض ب  يسلم واهه هلل . محبة فيه   وارفاء له لي ون 
ون فى  ذلىك سىيدى اإلمىام على  ةيىن العابىدين ابىن ممن جان تعال  فيهم " يريىدون واهىه " ويقى

 سيدى اإلمام الحسين السبط رف  هللا عحهما وعن سادت  آن البي  الكرام أامعين .
ان جوما عبدوا هللا رهبة من العذاب   فتلك عبادة العبيد وجومىا عبىدوس رغبىة فى  عىوض   فتلىك 

 حرار والسادة الصوفية ال يدهرون ف  عبادة التاار   وجوما عبدوس امتثاال ور را فتلك عبادة ا
 اهادهم أحفسهم وسعا إال بذلوس ارفاء هلل 
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تعىىال  واهىىذوا مىىن جولىىه تعىىال  " فىىاتقوا هللا مىىا اسىىتطعتم " فهىىم يفهمىىون محهىىا أحىىه ياىىب علىى  
المؤمن أن يتق  هللا حق تقاته وال ت هذهم ف  هللا لومة الئم أو معوق إحما ياىب على  المىؤمن 

 حق تقاته وليى أن يتهذ ف  جولىه تعىال  يىا أيهىا الىذين أمحىو إتقىو هللا حىق تقاتىه أن يتق  هللا
واىىاء فىى  بعىىض التفاسىىير وجىىد جىىان سىىيدى عبىىد هللا ابىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا هىى  مح مىىة 
وأسباب بين إعالحا  الت ويى  بى ن هىذس اآيىة حةلى  بسىبب جىوم مىؤمحين تى هروا عىن الهاىرة هلل 

 دهم إياهم عن ذلك وهذا هو إهتيار الطبرى وتفسير القرطب  ستيار احان بتسبيط أوال
 
 
 

 ويقون سيدى اإلمام إبراهيم بن أدهم رف  هللا عحه ف  اهادهم الااد الذى ال هوادة فيه و
إذا أرد  أن تقترب من دراة الصالحين ف غلق باب الراحة وافتح باب الاهىد وأغلىق بىاب الحىوم 

   وت هب للمو  .وافتح باب السهر وأغلق باب ا م
ويقىىون فىى  ذلىىك سىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  حىىور هللا مرجىىدس و فيمىىا حقلحىىاس مىىن الهامىىه الفىىورى 

 المرتا  و
 أححام ليال ثم حدع  سىىىادة

 هذا الفالن البح  وأسفىىاء              
 عودا بحا للي  حسهر بالهىدى

 فاللي  ي رف للمريد غطىىىاس              
الحسىن البصىرى ى وهىو أففى  سىادتحا التىابعين ى إلى  تقليىد أصىحاب الهىم  ويىدعو سىيدى اإلمىام

 العالية من سادتحا الصحابة الكرام فيقون رف  هللا عحهم وعحه و
وهللا لقد أدر   سبعين بدريا ى ممن رهدوا غةوة بىدر ى أكثىر لباسىهم الصىوا لورأيتمىوهم لقلىتم 

هىالق   ولىو رأوا رىرار م لقىالوا و مىا يىؤمن  مااحين   ولو رآكىم هيىارهم لقىالوا و مىا لهىؤالء مىن
هؤالء بيوم الحساب   ولقد رأي  أجواما  اح  الدحيا أهون عل  احدهم من التراب تح  جدميىه   
يمس  أحدهم وما يملك إال جوتا  فافا فيقون و ال أاع     هذا ف  بطح    وهللا  اعلىن بعفىه 

 هلل   ويتصدق ببعفه وهو إليه محتال .
سبة ما جاله سيدى اإلمام الحسن البصرى رف  هللا عحىه   لىو رأيتمىوهم لقلىتم ماىاحين وف  محا

 يقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  الهامه الفورى الذى حقلحاس عحه و
 جالوا ب ن الغرام يامىىىىىن 

 يحب من ر حه الاحىىون            
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 جل  أكففوا ليى ذاك حقىىىا 
 ىىىن وححن باهلل حستعيى          
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 ا إن  ان حب  له احوحىى 
 ياحبذا ذلك الاحىىىىون               

ويرث  الحاى للسادة الصىوفية ويظحىوحهم فى  عحىاء ورىقاء فى  مااهىدة أحفسىهم بيحمىا هىم فى  
راحة وسعادة بحسن صلتهم باهلل تعىال  وتقىديرهم لففىله الىذى ال يفطىن إليىه غيىرهم مىن عىوام 

يداحيىىه اهىىادهم مهمىىا عظىىم ويىىدلحا علىى  ذلىىك مىىا وجىىع بىىين سىىيدى المىىؤمحين والىىذى ال يواةيىىه أو 
يوحى بن عبيد رف  هللا عحه و ين را  ااءس راكيا له من فقرس وسؤ حاله   فقىان لىه سىيدى 
يوحى معلما ومرردا و أيسرك أن يذهب ببصرك وتعط  مائة ألف ؟ فقان الرا  و ال   فقان لىه 

مائة آلف ؟ فقىان الراى  و ال فسىاله و أن تىذهب مرة أهرى و ايسرك أن يذهب سمعك   وتعط  
يىىداك وراىىالك وتعطىى  مائىىه الىىف ؟ فقىىان الراىى  ال   فسىى له و أيسىىرك أن يىىذهب عقلىىك ولسىىاحك 
وتعط  مائة ألىف ؟ فقىان الراى  و ال   وهحىا فىحك سىيدى يىوحى وجىان للراى  و أحظىر اذن  ىم 

 معك من مئا  االلوا وأح  تر وا الحااة .
يستقصىىرون عمىىر الىىدحيا وال يلهىىيهم ا مىى  فيهىىا  مىىا يلهىى  عىىوام المىىؤمحين والسىىادة الصىىوفية 

ويفعون حصب أعيحهم جوله تعل  " وما أمر الساعة إال  لمح البصر أو هو أجرب " ويقون ف  
ر ن الدحيا سىيدى اإلمىام اعفىر الصىادق رفى  هللا عحىه و إحمىا الىدحيا للعىارفين  فيىئ الظىالن . 

ة أحفسىىهم بىىاآهرة ويىىذ روحها بعىىذابها وحعيمهىىا   حهمىىا أمىىر واجىىع   ولهىىذا يف ىىر السىىادة الصىىوفي
ويقون سيدى ابراهيم التيم  رف  هللا عحه و تمثل  حفس  ف  الحار   أعالج أغاللهىا وسىعيرها 
وأك  من ذجومها وأررب من غسليحها   فقل  و يا حفس    أى رئ ترتهين ؟ جالى  أراىع الى  

 ذا العذاب .الدحيا ف عم  عمال أحاو به من ه
ثم تمثلتها ف  الاحة مع حورها   ألبى من سحدسها واستبرجها وحريرهىا   فقلى  ياحفسى    أى 
ترتهين ؟ جال  و أراع إل  الدحيا ف عم  عمال أةداد به مىن هىذا الحعىيم . فقلى  لهىا و هىا أحى  

 حرى ف  الدحيا ف عمل  .
ن وصفهم إمامحا عل  بن أبى  طالىب وال عاب أن ي ون ذلك ر حهم وهم عباد هللا المتقون الذي

فقىىان  ىىرم هللا واهىىه و عظىىم الهىىالق فىى  أحفسىىهم فصىىغر مادوحىىه فىى  أعيىىحهم . أجىىون ولىىذلك لىىم 
يفتحهم ذهرا الدحيا  ما فتن غيرهم   ب  استفىاء وا  فى  حظىرهم لحقيقىة الىدحيا بقولىه تعىال  " 

 أحا اعلحا ما عل  ا رض ةيحة لها لحبلوهم أيهم 
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 ال واحا لااعلون ما عليها صعيدا ارةا " أى فتاتا يابسا ال يحب  . أحسن عم
ويقىون سىيدى اإلمىام محمىد البىىاجر رفى  هللا عحىه و الىدحيا مثى  مىىان أصىبته فى  محامىك فلمىىا   

 أستيقظ  لم تاد محه ريئا  . 
 ويقون سيدى يةيد الرجار  رف  هللا عحه و إن سرك ان تحظر إل  الدحيا بمىا فيهىا مىن ذهىب  

وةيحة فهلم أهبرك     رىيع احىاةة ميى    فهىذس هى  الىدحيا ب ى  ذهبهىا وةيحتهىا   وااعى  القبىر 
 دوما معك   ال أجون و احم  تر ته ب  احم  فكرته . 

وما مر عل  القارئ من أجوان هؤالء ا ئمة يدله بوفىوح على  أحهىم أوتىوا الح مىة ففىال مىن   
حطقوا أو ذائقا من مرر هم مثلما ذاجىوا وسىبحان مىن  هللا تعال    فليى    عالم حاطقا بمث  ما

أفاض عليهم من اودة مصداجا لقوله الكريم   يؤت  الح مة مىن يرىاء ومىن يىؤ  الح مىة فقىد 
 أوت  هيرا   ثيرا   . 

وجد عملوا بما علموا فىورثهم هللا تعىال  علىم مىالم يعلمىوا  مىا اىاء فى  الحىديى الرىريف مىن   
علم مىالم يعلىم وال رىك أحهىم ااهىدوا فى  سىبي  هللا حىق اهىادس جبى  أن عم  بما علم ورثه هللا 

تارى الح مة عل  السحتهم من يحابيعها الر احيىة صىافية واعظىة تهىة جلىوب سىامعيها وتحر هىا 
 ححو الملكو  ا سح  . 

ابحىه بح ىم  ثيىرة ممىا آتىاس هللا   فكىان مىن ذلىك أن  –عليه السالم  –وجد حصح سيدحا لقمان   
ه و يا بح  االى العلماء وةاحمهم بر بتيك فإن هللا يحي  القلوب بحور الح مة  ما يحيى  جان ل

ا رض الميتة بواب  السىماء .  مىا جىان لىه واعظىا يىا بحى  إحىك محىذ حةلى  إلى  الىدحيا أسىتدبرتها 
واستقبل  اآهرة فدار أح  إليها تسير أجرب من دار عحها ترح  . يا بح  عود لسىاحك أن يقىون 

للهم اغفر ل  فإن هلل ساعا  ال ترد فيها الدعوا  . يىا بحى  و ارل هللا راىاء ال يارئىك على  و ا
 معصيته   وهف هللا هوفا ال يؤسك من رحمته . وغير هذا  ثير . 

رراد ف  تر يتة الروحية ممن هيى هم هللا تعىال     وحستدن من ذلك أحه البد للحارئ من تذ ير وا 
  والد بال  ف  هذا الر ن مىا بلى  سىيدحا لقمىان مىع ابحىه فقىد هىص للتذ ير واإلرراد   فليى  

هللا سبحاحه سىيدحا لقمىان بالح مىة   وجىان فى  حقىه اى  االلىه " ولقىد آتيحىا لقمىان الح مىة أن 
 ار ر هلل ومن ير ر فاحما ير ر لحفسه ومن  فر فإن هللا غح  حميد " . 
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يدحا لقمىان فى  تر يىة ابحىه فقىان تعىال  بعىد ثم دلحا سبحاحه عل  أثر تلىك الح مىة التى  أتاهىا سى
ذ جان لقمان  بحه وهو يعظه يا بح  ال تررك باهلل إن الررك لظلم عظيم . "   اآية المتقدمة " وا 

وهذا يفيد عحايته عليه السالم تصىحيح العقيىدة وهى  ا سىاى القىويم للعبىادا  وسىحد التر يىة   
 الحقة الت  تص  المؤمن بر ه ا  وعال . 

ثىم علمىه بعىد تصىحيح العقيىدة رجابىة هللا تعىال  فى  السىر والعلىن فقىان لىه فى  محاكىاة جولىىه    
تعال  " يا بح  إحها ان تك مثقان حبة من هردن فتكن ف  صهرة أوف  السىموا  أو فى  ا رض 

 ي   بها هللا إن هللا لطيف هبير " . 
اس بإجامىة الصىالة وا مىر بىالمعروا وبعد تهيئة جلبه بالعقيدة السليمة وبالرجابة الدائمىة أوصى  

والحه  عن المح ر والصبر عل  مىا أصىابه فى  سىبي  ذلىك   وحهىاس هىن الكبىر وهىو آفىة ورثهىا 
ابليى لتابعيه    ما حهاس عن الفهر واالهتيان وهما من آفىا  الىحفى البرىرية   ثىم أن يمرى  

" يىا بحى  أجىم الصىالة  بوجار وأن يتكلم بى دب وبصىو  مىحهفض   و ى  ذلىك يح يىه جولىه تعىال 
وأمر بالمعروا واحه  عن المح ر وأصبر عل  ما أصابك إن ذلك من عةم ا مىور   وال تصىعر 
هدك للحاى وال تمر  فى  االرض مرحىا إن هللا ال يحىب  ى  مهتىان فهىور . واجصىد فى  مرىيك 

 واغفض من صوتك إن أح ر ا صوا  لصو  الحمير " . 
حىدرك عحايىة سىيدحا لقمىان بتر يىة ابحىه على  اإلسىالم الحىق جلبىا ومن اآيا  الكريمة السىابقة   

وجالبا    ما حدرك رعايته له ف  صلته بر ه وف  عالجته بالماتمع . فيتوافع لهم ويعلمهم مما 
تعلم من أبيه عليه السالم . وجد راء هللا بح مته أن يتعلم ويتهذب الهلف عن السلف   وراء 

ي  بففله الهداة المرردون وف     أمة من ا مىم   وحسىتدن سبحاحه  ذلك أن ي ون ف     ا
عل  ذلىك مىن جولىه سىبحاحه " ومىن جىوم موسى  امىة يهىدون بىالحق وبىه يعىدلون " ومىن جولىه 
تعىىال  فىى  رىى ن ا مىىة المحمديىىة " وممىىن هلقحىىا أمىىة يهىىدون بىىالحق وبىىه يعىىدلون " واآيتىىان 

ذا ت ملحا فى  جولىه سى بحاحه " وممىن " فهمحىا أن الهىداة جلىة فهىم الكريمتان ف  سورة ا عراا وا 
بعض المؤمحين وليى  لهم صالحين للدعوة   ولذلك يقون سبحاحه " ولىتكن مىح م أمىة يىدعون 
بىالهير ويىى مرون بىىالمعروا ويحهىىون عىىن المح ىر واولئىىك هىىم المفلحىىون " ويقفىى  المحطىىق أن 

لى  علمىاء بحى  اسىرائي  أن يهدى الداع  إل  هللا حفسه جب  أن يهدى غيرس  حىه تعىال  عىاب ع
 ي مرو الحاى بالبر ويحسون أحفسهم   واجرأ ف  ذلك جوله تعال  
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مهاطبا  لهم "أ ت مرون الحاى بالبر وتحسون أحفسى م وأحىتم تتلىون الكتىاب أفىال تعقلىون " فىاحظر 
رعاك هللا  يف حف  عحهم العقى  حيىى غفلىوا عىن تهىذيب أحفسىهم وهى  أجىرب إلىيهم مىن غيىرهم 

 ق جون القائ  الح يم وما أر
 يا أيها الرا  المعىىلم غيىىىرس 

 هال لحفسك  ان ذا التعليم     
 تصف الدواء لذى السقام وذى الفحا 

  يما يصح به وأح  سقيم     
 ابدأ بحفسك ف حههىىا عن غيهىىىا 

 فإذا فعل  إذن ف ح  ح يم     
ها الرديدة   فه  ليس  أمرة بالسوء و ن الحفى أمارة بالسوء فإن اإلحسان يفعف أمام أمارت 

ب  ه  أمارة به   بترديد الميم   ويقون السادة الصوفية ف  وصف الحفى و حفسك  الدابة إن 
ن ر بتىىك جتلتىىك   ومىىن ثىىم يحتىىال المىىؤمن فىى  مقاومىىة هواهىىا وريافىىتها إلىى   ر بتهىىا حملتىىك وا 

رسىىم لحىىا سىىبحاحه بعلمىىه معىىين ممىىن هيىى س هللا سىىبحاحه لألررىىاد فىى  طريىىق االسىىتقامة   وجىىد 
وح متىىه التعىىاون علىى  البىىر والتقىىوى فىى  جولىىه الكىىريم فىى  سىىورة المائىىدة " وتعىىاوحوا علىى  البىىر 

 والتقوى وال تعاوحوا عل  ا ثم والعدوان واتقوا هللا إن هللا رديد العقاب " . 
صىوفية   لذلك  ان الرىيخ المر ى  فىروريا فى  التر يىة الديحيىة العاليىة وهى  طريىق السىادة ال  

وهم يقولون و إن من لم ي هذ عن ريخ عارا باهلل ي ون  الرارة التى  تحبى  بحفسىها   فإحهىا 
تورق ولكحها ال تثمر   وح   سىيدى اإلمىام ابىن عطىاء هللا السى حدرى رفى  هللا عحىه أحىه  ىان 
ف  أون أمىرس مىن المعترفىين على  سىيدى اإلمىام المرسى  أبى  العبىاى رفى  هللا عحىه   و ىان 

أن علومه الرريعة الت  حصلها ويعلمها لغيىرس  افيىة فى  تر يتىه   ف رىار عليىه عاجى  أن  يظن
ياتمىىع بسىىيدى اإلمىىام  المرسىى  ويسىىتمع إليىىه جبىى  أن يح ىىم لىىه أو عليىىه   ففعىى  بىىذلك الىىرأى 
وذهب إل  مسىاد العطىارين والىى بىين المسىتمعين لسىيدى المرسى    جىان سىيدى ابىن عطىاء 

ن رىىئ  جلىى  رىىريعة فحقيقىىة فبىىدأ الرىىيخ يقىىون و أحفىى اى الرىىر  إسىىالم فإيمىىان فإحسىىان   وا 
ن رئ  جل  عبادة فعبودية فعبودة .   فتحقق   وا 

ن رىىىىىىئ  و   ن رىىىىىىئ  وا   ثىىىىىىم يقىىىىىىون سىىىىىىيدى ابىىىىىىن عطىىىىىىاء و فمىىىىىىا ةان الرىىىىىىيخ يقىىىىىىون وا 
 إن رئ  حت  بهر عقل  وأيقح  أحه يغرا من فيض اله  . ويستطرد جائال و فقم  من عحدس 
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فىيق " ثىم عىىد  لىه ثاحيىة فتلقىاح  بترحىاب   فقلىى  لىه احى  وهللا أحبىك   جىىان و و ى  هىم " أى 
أحبىك هللا  مىا أحببتحىى     يىف تاىدك ؟ جلىى  أاىد بى  همىىا   جىان و فحظىر إلىى  ثىم جىان و أحىىوان 
العبد أر عة ال هامى لها   الحعمة والبلية والطاعة والمعصية   فىإذا  حى  فى  الحعمىة فمقتفى  

ذا  حىى  فىى  الطاعىىة الحىىق محىىك الرىى ر   و  ذا  حىى  فىى  البليىىة فمقتفىى  الحىىق محىىك الصىىبر   وا  ا 
ذا  حىى  فىى  المعصىىية فمقتفىى  الحىىق محىىك  فمقتفىى  الحىىق محىىك رىىهود محتىىه عليىىك فيهىىا   وا 

 واوب االستغفار . 
ثم جان سيدى ابن عطاء و فقم  من عحدس و  ن الهم ثوب حةعته   ثىم أفىاا يقىون و وعىد   

اىدك جلى  و أاىد  ى ن الهىم ثىوب حةعتىه فقىان لى  و الىةم فىوهللا لىئن له ثالثىة فقىان لى  و  يىف ت
لةم  لتكوحن مفتيا ف  المذهبين " أى ف  الرر  والتصوا " ثم جىان سىيدى المرسى  " مهاطبىا  

 ر ه سبحاحه و 
 ليىىل  بواهك مررق  

 وظالمه ف  الحاى سار     
 والحاى ف  سدا الظالم 

 وححن ف  وفح الحهار     
مذ سيدى ابىن عطىاء مىع غةيىر علمىه على  سىيدى اإلمىام المرسى  وأهىذ عحىه مرىرب وجد تتل  

السادة الصوفية ا عىالم حتى  تهىرل على  يديىه وصىار علمىا مىن أعىالم السىادة الصىوفية وذا  
صيته ف  المرارق والمغارب   وأارى هللا على  جلبىه الطىاهر الح ىم العطائيىة التى  ارىتهر بهىا 

ة وصىار رفى  هللا عحىه هليفىة لرىيهه مىن بعىدس    مىا  ىان سىيدى وبغيرها من مؤلفاتىه الحافعى
اإلمىىام المرسىى  هليفىىة لرىىيهه االكبىىر سىىيدى اإلمىىام أبىى  الحسىىن الرىىاذل  رفىى  هللا عحىىه وعىىن 

 أوالدس صلبا وعهدا . 
ويقون سيدى االمام أبو الحسن الراذل  رف  هللا عحه و أوصاح  حبيب  " أى رىيه  " فقىان  

 حيىىى تراىىو ثىىواب هللا   وال تالىىى إال حيىىى تىى من مىىن معصىىية هللا   وال و ال تحقىى  جىىدميك إال
تصحب إال من تستعين به عل  طاعة هللا   وال تصطف لحفسك إال من تةداد به يقيحىا   ويقىون 

 أميرالرعراء  روج  رحمه هللا و 
 أساة اسمك رت  حين تطلبهم  

 فمن لروحك بالحطى المداويحا     
 لريخ عل  عق  فيما حقلحاس من رعر الهامه الفورى رف  ويقون سيدى وريه  ا
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 هللا عحه و 
 وعحدى أن ا مر ليى  ما ترى  

 فال بد من سوق القلوب لمن يىدرى     
 إذ لم ي ن للحفى ريخ له هىدى 

 يؤدبها بالروح ةاغ  عن السيىىر     
 البحر الهفم وحىىوأس وال يعبر 
 ر سوى ماهر يدرى المالحة ف  البح    

 ولوال اتصان الكهر اء ب صلهىىا 
 عل  مواة التيار ما حورها يسىرى     

والىىذى يؤ ىىد لحىىا فىىرورة اتهىىاذ الرىىيخ المر ىى  أن اهابىىذة العلمىىاء مىىن أمثىىان إمامحىىا الغةالىى    
مامحا عبد الوهىاب الرعراحىرفى   مامحا ابن عطاء هللا الس حدرى وا  مامحا العة بن عبد السالم وا  وا 

وا تر يتهم الصوفية من ريوههم ولم ي تفوا بعلومهم الررعية    ن العلم  ما بيحا هللا عحهم أهذ
من جب  رواية والمعرفة دراية   و ما بيحا أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم جىان لسىيدحا 

 حارثة بن مالك ا حصارى حين ررح حاله وواداحه رف  هللا عحه و عرف  ف لةم . 
مام االن الدين الروم  ف  الفرق بين العلىم والمعرفىة رفى  هللا عحىه و هى  ويقون سيدى اإل  

أى ان علمك بهاىاء  –جطفتم وردا من الواو والراء والدان ؟ اذهبوا ف بحثوا عن حقيقة المسم  
 لمة " ورد " ال ترم به رائحة الورد ب  ال بىد مىن السىع  للبسىتان الىذى ترىم فيىه رائحىة الىورد 

 عن جرب . 
فيما ترامه عحه صديقحا العالمة الرىيخ الصىاوى رىعالن ذادس  –ن احد الصوفية الفرى ويقو  

 ف  فرورة تحصي  المعرفة و  –هللا ففال 
 إذا الورود هل  من طيب حفحتها 

 فال تةاحم بها ف  ا رض بستاحا     
 إذا الواوس هل  من حور سادتها 

 لم تستحق غداة المو  أكفاحا     
 من ذ ر هالقها إذا القلوب هل  

 فه  الصهور الت  تحت  أبداحا     
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 إذا هال المرء من فهم ومعرفة 
 ظلم  حفسك لو تدعوس إحساحا     

ويبين من ا بيا  السابقة أن السىادة الصىوفية يعتىدون بصىفاء الىروح لتة ىوا وتصىفوا باإليمىان 
السىادة الصىوفية فى  والعم  الصىالح وال هيىر فى  اسىد ال تالبسىه روح مؤمحىة ة يىة   ويرىهد 

رأيهم هذا جون هللا تعال  ف  وصىف المحىافقين الىذين  ىاحوا يعلحىون اإليمىان ب لسىحتهم ويبطحىون 
الكفر ف  جلو هم " اتهذوا أيماحهم احة فصدوا عن سبي  هللا أحهم ساء مىا  ىاحوا يعملىون . ذلىك 

ذا رأيتهم تع ن يقولىوا ب حهم آمحوا ثم  فروا فطبع عل  جلو هم فهم ال يفقهون وا  ابك ااسامهم وا 
تسمع لقولهم   حهم هرب مسحدة يحسبون    صيحة عليهم هم العدو ف حذرهم جاتلهم هللا أح  
يؤفكون " وأح  ترى مع ذلك الوصف أحهىم أاسىام بىال إيمىان أى بىال أرواح مؤمحىة فكىاحوا بهىذس 

يهىا فهىم أرىبه ا اسام مع فهامتها وفهامتها   حهم هرب يابسة ال احساى لها وال وادان ف
بورود اميلة ف  ر لها ولكن ال رائحة لها   وجد جسى  القلىوب هىؤالء المحىافقين بىالكفر فكاحى  
 الحاارة أو أرد جسوة   وحعىوذ بىاهلل مىن الكفىر وأهلىه   وححمىد هللا تعىال  على  اإليمىان وحىورس 

فى  سىورة الةمىر " وما أرو  ما فرق هللا تعال  به بين أه  اإليمان وأه  الكفر فى  جولىه تعىال  
أفمن ررح هللا صدرس لإلسالم فهو عل  حور مىن ر ىه فويى  للقاسىية جلىو هم مىن ذ ىر هللا أولئىك 
ف  فالن مبىين " ويقىون صىلوا  هللا وسىالمه عليىه   اذا دهى  الحىور القلىب احرىرح واحفسىح   

ر   والت هىب فقي  و فما عالمة ذلك ؟ جان و اإلحابىة إلى  دار الهلىود   والتاىاف  عىن دار الغىرو 
 للمو  جب  حةوله . 

والسادة الصوفية يادون السع  لآلهىرة وال يتلهىون عحهىا بالىدحيا الفاحيىة   وير ىون تالميىذهم   
عل  ما ر اهم عليىه رىيوههم طبقىة بعىد طبقىة   ويعظحىا رىيه  وسىيدى الرىيخ على  عقى  أن 

الهامه الفورى طيىب هللا  حعم  آهرتحا ف  صدق جب  أن يفا حا المو  الذى البد محه فيقون ف 
 ثراس و 

 و   حفى لها وج  تعد لىىه  
حما الحاى عن آاالهم ذهلوا       وا 

 بيحا ترى المرء مرغوال ببهاته 
 تراس ف  لحظة جد ةارس اآا      

 لي  يمر وأيام تكر حىىىىىا 
 والقبر يفتح والدحيا لها عاى       
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                    وما الاديدان إال حسن موعظه            
 يمف  الراان ويبق  الصدق والعم      

والبد أن ي ون الريخ المر   من العارفين باهلل وال ي ف  أن ي ون من أه  العلم   ومن فف  
هللا تعال  عل  هذس ا مة أال يهلو أى اي  من هؤالء العارفين الداعيين إل  هللا عل  بصيرس   

سورة يوسف " ج  هذس سبيل  أدعو إل  هللا عل  بصيرة أحا ومن  واجرأ إن رئ  جوله تعال  ف 
اتبعح  وسبحان هللا وما أحا من المرر ين " ولحتمتع بما يقوله إمامحا عل  بن أب  طالب ف  
ر ن هؤالء الدعاة إل  هللا تعال  إذا يقون  رم هللا واهه و ال تهلو ا رض من جائم هلل بحاة   

فا مغمرا   لئال تبط  حاج هللا و ياحاته   و م هم وأين أولئك وهللا إما ظاهرا مرهورا أو هائ
احهم ا جلون عددا وا عظمون عحد هللا جدار . ويقون ف  وصفهم رف  هللا عحه و رم هللا 
واهه و هام بهم العلم عل  حقيقة البصيرة   فبارروا روح اليقين   واستالحوا ما استوعرس 

حه محه الغافلون   عاروا ب بدان أرواحهم معلقة بالمال ا عل    المترفون   وأحسوا بما استو 
أولئك هلفاء هللا تعال  ف  أرفه والدعاة لديحه وجان فيهم  ذلك  رم هللا واهه و عقلوا الدين 
عق  رعاية ووعايه ال عق  سما  ورواية   فان رواة العلم  ثير ورعاته جلي  . وجد  ان من 

لريخ عبد السالم الحلواح  طيب هللا ثراس   وسيدى الريخ عل  عق  سعادتحا أن حلتق  بسيدى ا
حور هللا مرجدس   وهو التلميذ الحابه ف  تالميذ سيدى الريخ عبد السالم . وهما من أطيب 
مامحا ا كبر سيدى الغوى الحال محمد أب   ثمرا  الطريقة الهليلية لصاحبها غوى ةماحه وا 

بمسادس المبارك بالةجاةيق وجد غمراتحا حفحا  طريقته  هلي  ساكن فريحه ا حوار الملحق
الررعية الصوفية اآهذة بالكتاب والسحة والاماعة . م هذ العلم والعم  والمعرفة  والصدق 
والصبر و المصابرة   وا هالص والاد والمثابرة وف  حب وغرام   وروق وهيام   و يف ال 

وذلك غاية الغايا  وسعادة الحهايا    وما أصدق  والمراد واه هللا   ومطلو حا إحما هو رفاس
ما يقون سيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحه و   يستريح الحاى بالدحيا وباهلل استرححا   
وصدق عة وا  اذا يقون " وهللا هير أبق  " آدام هللا عليحا وعل  سائر المسلمين التوفيق لما 

باطال فحتاحبه   وهو سبحاحه حعم المول  وحعم  يحب ويرف  و أراحا الحق حقا فحتبعه والباط 
 الحصير .  آمين
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 بين المريد وريهه                                      
 

المريد ف  اصطالح السادة الصوفية وهو التلميذ الساع  لألهرة سعيها وهو مؤمن مسترردا 
العارا باهلل الذى مسلك القوم جبله وأذن له ريهه ومر يه بالدعوة إل  هللا  ف  سعيه بريهه

عل  بصيرة استحار  بالكتاب والسحة والاماعة وتدرل ف   سبها من اإلسالم إل  إاليمان إل  
ن لم يبل  ذلك المستوى عبدس عل   أحه  إالحسان فعبد هللا تعال  باإلحسان   حه يراس   وا 

 .   دراا  مما عملوا وما ر ك بغاف  عما يعملون سبحاحه يراس   ولك
وجد بيحا ف  مقالحا السابق عل  هذا المقان فرورة الريخ المر   للمريد   وحود أن حبين ا ن 
أن من أواب الوااب عل  المريد أن يدجق    التدجيق ف   اهتيار ريهه المر   ويس ن هللا 

عحه  وجد حبهحا  تاب هللا الكريم بقوله تعال  "  ف  سرس واهرس أن ييسر له العثور عليه وا هذ
وممن هلقحا أمة يهدون بالحق وبه ويعدلون " إل  أن الدعاة إل  هللا بالحق جلة وهم بعض 
من    بدلي  " وممن فمن تفيد أحهم بعض من هلق هللا  تعال  " وأحهم أمة أى اماعة وليس  

 يف سع  سيدحا موس   ليم هللا وصاحب هو    اماعة وجد جص هللا عليحا ف  صورة الكهف 
التوراس عليه السالم لاللتقاء بسيدحا الهفر عليه السالم وهو المرار إليه بقوله تعال  " فارتدا 
عل  آثارهما جصصا فواد عبدا من عبادحا آتيحاس رحمة من عحدحا وعلمحاس من لدحا علما " 

" فلما ااوةا جان لفتاس آتحا غدائا لقد لقيحا والذى دلحا عل  مرقة السفر لإللتقاء به جوله تعال  
 من سفرحا هذا حصبا " والحصب هو التعب .

وما أعاب ذلك الحوار المررد الذى دار بيحهما والذى ح اس سبحاحه بقوله تعال  و " جان له 
موس  ه  أتبعك عل  أن تعلمن ما علم  رردا * جان إحك لن تستطيع مع  صابرا  و يف 

تحط به هبرا * جان ستادح  إن راء هللا صابرا وال أعف  لك أمرا * جان  تصبر عل  ما لم
فإن اتبعتح  فال تس لح  عن ريئ حت  أحدى لك محه ذ را " وف  ذلك الحوار دروى جيمة 
يعلمحا هللا اياها وصدق سبحاحه إذا يقون " لقد  ان ف  جصصهم عبرة  ول  ا لباب " وعل  

ب مطلوب حت  من رس  هللا الكرام   وجد سع  ف  طلبه  ليم جمة تلك الدروى أن علم القلو 
 هللا 
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وصاحب التوراة عليه الصالة والسالم لئال ي بر عل  مؤمن طلبه   وجد إستدن سيدى الريخ 
عبد الوهاب الرعراح  رف  هللا عحه   بسع  سيدحا موس  ال  طلبه عل  أن التصوا ى وهو 

 علم القلوب ى فرض عين عل     مؤمن .
ومن تلك الدروى أن يطلب المؤمن التصوا عل  أساى ررع  صحيح   فإن سيدحا موس  
عليه الصالة والسالم غار عل  رر  هللا   فحاجه سيدحا الهفر فيما هف  عليه من الواهة 

 الررعية ف  تصرفاته .
 ومن الدروى  ذلك أن العارا باهلل جد ي رف هللا له من ا مور ما سي ون فقد اةم سيدحا
الهفر عليه السالم ب ن سيدحا موس  عليه الصالة والسالم لن يستطيع معه صبرا وهو ما 

 وجع فعال بعد ذلك .
ومحها أيفا أن سيدحا الهفر عليه السالم التمى لسيدحا موس  عليه الصالة والسالم العذر 

عال  جد الررع  مقدما وذلك بقوله " و يف تصبر عل   مالم تحط به هبرا " ومحها أن هللا ت
يهص المففون بمةيد علم ليى عحد الفاف    وتلك آية من آيا  وحداحيتة   فقد  ان بين 
سيدحا الهفر عليه السالم و ين ر ه تعال  اسرار هف  عل  سيدحا موس  عليه الصالة 
والسالم بدلي  جوله تعال  عل  لسان سيدحا الهفر عليه السالم " وما فعلته من أمرى ذلك 

تسطع عليه صبرا " و فقد فع  ما فع  ب مر هللا تعال  الذى يعلم السر الهف  ال إله ت وي  مالم 
  و الكبير المتعان .إال ه

ومحها إعتذار الفاف  للمففون عحد االجتفاء بدلي  جوله تعال  عل  لسان سيدحا موس  عليه 
وعد الفاف  الصالة والسالم ال ت هذح  بما حسي  وال ترهقح  من أمرى عسرا ومحها احااة 

للمففون بدلي  جوله تعال  عل  لسان سيدحا موس  عليه الصالة والسالم " إن س لتك عن 
  احبح  جد بلغ  من لدح  عذرا " .رئ بعدها فال تص

ومحها أن ا ولياء أهفياء فال ياوة أن يحتقر مؤمن مؤمحا فقد ي ون من يحتقرس من أولياء هللا 
أوليائه فمن عاداهم عىاداس سبحاحه   ومن واالهم واالس عة  وهو ال يدرئ وهلل تعال  غيرة عل 

وا     و فاهم ررفا أن يقون تعال  فيهم ف  سورة يوحى " أال إن أولياء هللا ال هوا عليهم 
وال هم يحةحون* الذين آمحوا و احوا يتقون * لهم البررى ف  الحياة الدحيا وف  ا هرة ال تبدن 

 لكلما  هللا 
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 العظيم " وف  الحديى القدس  " ومن عادى ل  وليا آذحته بالحرب . ذلك هو الفوة
ذا  ان سيدحا موس   ومحها أن السع  لأللتقاء ب ولياء هللا وأصفيائه لألهذ عحهم وااب   وا 
وهو  ليم هللا وصاحب التوراة وأحد  بار الرس  الكرام من أول  العةم سع  إليهم وحرص عل  

ةهد ف  االحتفا  بفف  هللا عليهم حبا ف  هللا   واستةادة من االحتفا  من صحبتهم   ولم ي
 عطاياس فكيف بغيرس من عوام المؤمحين .

هذا وأن الحرص عل  استكمان الحفى بدرء الرر عحها  ان ديدن سادتحا الصحابة الكرام 
عليهم اميعا رفوان هللا   فها هو ذا سيدحا حذيفة بن اليمان يحدى عن مسلكه فيقون رف  

 عحه  ان أصحاب رسون هللا ى صلوا  هللا وسالمه عليه ى يس لوحه عن الهير و ح  أس له هللا
عن الرر مهافة أن أجع فيه وعلم  أن الهير ال يسبقح  فكان أصحاب رسون هللا صلوا  هللا 
وسالمه عليه يقولون يا رسون هللا ما لمن عم   ذا و ذا و ح  أجون يا رسون هللا ما يفسد 

  فلما رآح  مقبال عل  هذا العلم هصح  به . وجد  ان أمير المؤمحين عمر بن  ذا و ذا 
 الهطاب رف  هللا عحه يقون و رحم هللا امرأ أهدى إل  عيو   .

وهاهم أوالء تالميذ سيدى الحسن البصرى رف  هللا عحه يس لوحه وهو أفف  التابعين الذين 
م لم حسمعه من غيرك   فعمن أهذ  هذا العلم أدر وا الصحابة و يا أبا سعيد   حراك تتكلم ب ال

  ف اابهم عن حذيفة بن اليمان   ب  هاهو اذ سيدحا عبد هللا بن عباى رف  هللا عحهما 
يقون ف  اوابه عل  ما س لوس فيه ما علمك إل  علم ابن عمك ى يقصدون اإلمام عليا  رم هللا 

ط  عل  بن أب  طالب تسعة أعرار واهه ى فيقون  قطرة إل  ااحب البحر المحيط   لقد أع
العلم   وايم هللا لقد رار  م ف  العرر العارر   وحق لسيدحا عبد هللا بن عباى أن يقون ذلك 
فقد  ان سيدحا عمر رف  هللا عحه وهو أمير المؤمحين يقون لوال عل  لهلك عمر ب  جان له 

جان موالحا رسون هللا صل  هللا  عل  مال و ال أبقاح  هللا ف  بلد لس  بها يا أبا الحسن وحين
عليه وسلم  إلمامحا عل   رم هللا واهه " من  ح  موالس  فعل  موالس " جان سيدحا عمر رف  

 هللا عحه هحيئا لك يا أبا الحسن جد صر  وليا لك  مؤمن .
 و ان أه  م ة يحتظرون مايئ سيدحا عبد هللا ب  عمر ال  الحج فيس لوحه ف  
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ون لهم و تامعون ل  يا أه  م ة المسائ  وفي م عطاء بن أب   ر اح " أمور ديحهم   فيق
حما حرصوا  وسيدحا عطاء  ان تلميذا لسيدحا عبد هللا بن عباى " والى للتدريى بعدس . وا 
عل  التفقة ف  دين هللا ليقفوا عحد حدود هللا تعال  أمرا أو حهيا فيحلوا حالله ويحرموا حرامه 

 ريف " من يرد هللا به هيرا يفقهه ف  الدين " . وجد ورد ف  الحديى الر
ومن    ما تقدم حرى أحه ال بد أن ي هذ المؤمن ديحه من أهله فال ي بر عليه أن يصحب عارفا 
باهلل مهما بل  المؤمن ف  علوم دحياس فقد ي ون استاذا  بيرا ف  الاامعة وياه   يف يتوفاء 

م العبادا  الفرورية   وسعيه آهرته عل  عل  الححو الررع  الصحيح   وجد ياه  أح ا
أساى ررع  حتم والةم إن صدق هللا تعال  ف  إيماحه   وتقواس هلل تواب عليه أن يتفقه ف  
ديحه ثم يستكم  تر ية حفسه بتهليصها من الكدورا  والحقائص البررية الت  تع ر عليه 

ئما بقوله تعال  إحا اعلحا ما عل  صفاءها الحوراح  الذى فطرها سبحاحه عليه   وليذ ر جلبه دا
 ا رض ةيحة لها لحبلوهم أيهم  أحسن عمال " ى سورة الكهف .

والعم  المذ ور ف  تلك اآيه الكريمة وهو المقصود ف  جوله تعال  ف  السورة ذاتها " فمن 
م   ان يراو لقاء ر ه فليعم  عمال صالحا وال يررك بعبادة ر ه أحدا " ويفسر سبحاحه ذلك الع

الصالح ف  موافع  ثيرس من القرآن الكريم فيقون تعال  ف  سورة الةمر مثال " أمن هو جاح  
آحاء اللي  ساادا وجائما يحذر اآهرة ويراو رحمة ر ه ج  ه  يستوى الذين يعلمون والذين ال 

  هذس يعلمون إحما يتذ ر أولوا ا لباب * ج  يا عبادى الذين آمحوا اتقوا ر  م للذين أحسحوا ف
الدحيا حسحة وأرض هللا واسعة إحما يوف  الصابرون أارهم بغير حساب * ج  إح  أمر  أن 
اعبد هللا مهلصا له الدين * وأمر   ن أكون أون المسلمين * ج  إح  أهاا  إن عصي  ر   

 عذاب يوم عظيم * ج  هللا أعبد مهلصا له ديح  " .
ن ف  جيام اللي  راكعين وساادين و يف وصفهم فاحظر رعاك هللا  يف مدح هللا تعال  المادي

بما هالط جلو هم من الهوا والرااء   و يف ة اهم بالعلم والذ ر والعق  و يف أمرهم بتقواس   
و يف هوفهم من المعصية   و يف حالها باالهالص هلل و يف أبرة أمامة موالحا رسون هللا 

ؤمحين   فهو إمام ا ئمة وسيد ا مة و يف صل  هللا عليه وسلم وف  ذلك  له للعاملين من الم
 ال وجد ررفه تعال  بقوله الحق " وما أرسلحاك إال رحمة للعالمين ".
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وجد  ان صلوا  هللا وسالمه أتق  من أمن باهلل وأهوا من هاا  هللا    ما  ان أكثرهم ذ را   
ه و تحام عيحاى وال وأعظمهم ر را   مأل عليه ر ه    جلبه حت  جان صلوا  هللا سالمه علي

يحام جلب  " ولوال عون هللا له ما استطا   من جوة صلته باهلل أن يهالط الحاى ويدعوهم إل  
ر ه   ويقون اإلمام أبو السعود رف  هللا عحه ف  تفسيرس لقوله تعال  " ألم حررح لك صدرك * 

 ووفعحا عحك وةرك * الذى احقض ظهرك * ورفعحا لك  ذ رك " .
صدر محال  حوان الحفى ومهةحا لسرائرها من العلوم واإلدراكا  والملكا  واإلرادا  لما  ان ال

وغيرها عبر بررحه عن توسيع دائرة تصرفاتها بت يدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكماال  
ا حسية   أى ألم حفسحه حت  حوى عالم  الغيب والرهادة وامع بين ملكت  االستفادة 

المالبسة بالعالئق الاسماحية عن إجتباى أحوار  الملكا  الروحاحية   وما واإلفادة فما صدتك 
 عاج  التعلق بصالح الهلق عن االستغراق ف  رئون الحق . 

وما أعظم البررى الت  يةفها سبحاحه لعبادس المتقين الذين ال ي لون اهدا ف  تقوى هللا تعال  
أجواله وأفعاله وأحواله   وذلك ف  جوله  ومتابعه موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ف 

تعال  فىسورة  الةمر " والذى ااء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون* لهم مايراءون عحد 
ر هم ذلك اةاء المحسحين * لي فر هللا عحهم أسوأ الذى عملوا وياةيهم أارهم ب حسن الذى 

  احوا يعملون " .
هللا تعال    وجد عرا موالحا رسون هللا صل  هللا عليه والمحسحين هم السابقون بالهيرا  بإذن 

وسلم اإلحسان فقان و " أن تعبد هللا   حك تراس   فإن لم تكن تراس فإحه يراك    ما جلحا ف  صدر 
هذا المقان . واسم اإليمان رام  لاميع من آمحوا باهلل تعال    وافرد هللا المحسحين من بيحهم 

ى اإلمام السرال الطوس  رف  هللا عحه ف   تاب  " اللمع " وجد لعلو درااتهم . ويقون سيد
ذ ر هللا ف   تابه الصادجين والصادجا  والقاحتين والفاحتا  والهارعين والموجحين  والمحسحين 
والهائفين والرااين والواالين والعابدين والسائحين والصابرين والرافين والمتو لين والمهبتين 

المصطفين والماتبين وا برار والمقر ين . ويستطرد رف  هللا عحه فيقون و وا ولياء والمتقين و 
وجد ذ ر هللا الراهدين فقان " أو ألق  السمع وهو رهيد وذ ر المطمئين فقان " أال بذ ر هللا 

 تطمئن القلوب " وذ ر هللا تعال  السابقين 
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يه وسلم   إن من أمت  والمقتصدين والمسارعين إل  الهيرا    وجان الحب  صل  هللا عل
م لمين ومحدثين وأن عمر محهم " وجان الحب  صل  هللا عليه وسلم و رب أرع  أغبر ذى 
ن البراء محهم . وجان لوابصه " استف  جلبك " ولم يق   حد  طمرين لو أجسم عل  هللا  برس وا 

 غيرس ذلك . 
ن ملك رف  هللا عحه حين وأجون ف  محاسبة تة يته عليه الصالة والسالم لسيدحا البراء ب

استعص  عل  سادتحا الصحابة الكرام رفوان هللا عليهم فتح مديحة تستر طلبوا من سيدحا 
البراء أن يدعوا لهم بالحصر فبسط يدس  ودعا جائال و اللهم إح  أس لك أن تفتح هذس البلدة عل  

ر ة   جالو ف ستااب أصحاب رسون هللا صل  هللا عليه وسلم   وأن تكتب ل  الرهادة ف  المع
 هللا دعوته وفتح  البلدة واسترهد رف  هللا عحه ف  المعر ة .

ويقون  ذلك سيدى اإلمام السرال الطوس  رف  هللا عحه و وليى التفقه ف  أح ام هذس 
ا حوان ومعاح  هذس المقاما  الت  تقدم ذ رها ب ج  فائدة من التفقة ف  أح ام الطالق والعتاق 

اص ...  أن تلك ا ح ام ر ما ال تقع حادثة ف  العمر تحتال لمث  ذلك .. أما والظهار والقص
ا حوان والمقاما  والمااهدا  الت  يتفقه فيها الصوفية ويتكلمون ف  حقائقها فالمؤمحون 
مفتقرون إليها   ومعرفتها واابة عليهم   وليى لذلك وج  مهصوص دون وج  .. فمن ترك 

تر ها إال من الغفلة عل  جلبه   وجان تعال  لحبيه وصفيه سيدحا محمد  حاال من هذس ا حوان ما
 صل  هللا عليه وسلم و " وال تطع من أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمرس فرطا " . 

ويقون سيدى اإلمام السرال الطوس  بحق رف  هللا عحه و وج  من تراس يرتغ  بهذا العلم " 
الهصوص وهو ممةول بالمرارة والقصص وسماعه يفعف الر بتين  يقصد التصوا "  حه علم

  ويحةن القلب   ويدمع العين ... فكيف بإستعماله ومباررته وذوجه ومحاةلته   وليى للحفى 
ف  محاةلته حظ  حه محو  ب ماحة الحفوى وفقد الحسوى وماالبة المراد من أا  ذلك ترك 

دى الريخ عل  عق  حور هللا مرجدس ف  ادية علم العلماء هذا العلم ومن أرو  ما يقون سي
التصوا وفرورة المااهدة المتواصلة ف   سب أحوان السادة الصوفية   فيما حقلحاس استماعا 

 من الهامه الفورى 
    ااس يةون ف  روعة المو  

 ولكن هالقىىىىى  أبق  ل       
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 أيها الذاكىىىر الماد ت هب 
 يال  ال تق  طان ب  جيام الل    

 إن لي  المحب لو طان عامىا 
 مر ف  لحظة بغير مىىالن     

 رب عين من الفياء تعامى  
 جد رفاها التحويع ف  ا كحان     

كتحان العيون أيسر ريىىئ   وا 
كتمان القلوب صعب المحان       وا 

 هو ذ ر ورغبة ورهىىىىود 
 ووفىىىىىاء للهالق الفعان     

ممن علمهم هللا مالم ي وحوا يعلمون    حه لم يتعلم ف   وسيدى وريه  الريخ عل  عق 
المدرسة أو ا ةهر   وجد تتلمذ ف  حر ته " وهو دون العررين " عل  سيدى وريه  العارا 
باهلل سيدى الريخ عبد السالم الحلواح  الذى تر   بدورس تر ية الهواص عل  يد غوى ةماحه 

مامها  ا كبر سيدى الحال محمد أبو هلي  ساكن فريحه وريخ طريقتحا الهليلية وصاحبها وا 
ا حوار بالةجاةيق رف  هللا عحهم أامعين وما ريحاس عياحا من همة ريوهحا يا  عن الوصف   
فقد رأيحا فيهم العلم الغةير والعم  الهالص المتواص  والسهر الباهر   والحور الةاهر   والعفة 

  وتدرل بهم ف  مسالك أه  اليقين   بغير إفرا  الطاهرة ف  صبر ورأفه ورحمة مع المريدين 
أو تفريط   مع حصح أمين   مصحوب برجة ولين   حت  رأيحا فيهم صورة حيه من صور 
ن تقادم العهد وتطاون الةمان وذلك ر ن  اسالفحا الصالحين من السابقين ا ولين   وا 

صدق سبحاحه إذ يقون " ثلة الحريصين عل  اجتفاء ا ثر الحافع الذى يتر ه الهلف للسلف . و 
ذ يقون " وثلة من االولين  وجلي  من االهرين " والثلة ه   من ا ولين وثلة من اآهرين " وا 
الاماعة من الحاى   واآية ا ول  ترير  صحاب اليمين واآية الثاتية ترير إل  السابقين 

 لتق  ب حدهم وأهذ عحه .والسابقون جلة ف  ةماححا المت هر بالحسبة لألوائ  والسعيد من ا
ذا سعد المريد بصحبة ريخ من العارفين   واب عليه أن يحظر لريهه بعين الكمان ليحتفع  وا 

 من حسحاته وال ياوة له أن يحظر إليه بعين الحقيصة  ن الريخ العارا 
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حائب عن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ف  تر ية المؤمحين عل  بصيرة وجد  ان 
اإلمام القريرى صاحب لطائف اإلرارا  وصاحب الرسالة متتلمذا عل  سيدى اإلمام أبو  سيدى

عل  الدجاق رف  هللا عحهما ويقون سيدى اإلمام القريرى ف  أدبه من ريهه  ح  أس ن 
حفس  ه  لو  ان ريه  رسوال  ح  أكون أكثر أدبا معه وجد حذر اإلمام سه  التسترى رف  

أصحاا من الحاى و الفقراء المداهحين   والمتصوفة الااهلين    هللا عحه من صحبة ثالى
والابابرة الغافلين   وجد ااء ف  الحديى الرريف و من عام  الحاى فلم يظلمهم وحدثهم فلم 
ي ذبهم ووعدهم فلم يهلفهم   فهو ممن  مل  مرؤته   وظهر  عدالته   وواب  إهوته   

أهتدى للريخ المر     وأحا لم أعاررس حت  أعرا وحرم  غيبته ويقون الراب الحارئ و يف 
صفاته   ف جون له و يم حك أن تعرفه من أحد تابعيه من تحسن الظن برردهم وحسن اهتيارهم 
  وتلمى اثرس ف  تر يتهم فقد عارروس جبلك بعد  إهتيارهم له . والريخ الول  ليى معصوما 

 به ورعايته له . وياب عل  المريد إذن عصمه ا حبياء والمرسلين   ولكحه محفوا بعحاية هللا
أن يطيعه فيما أمرس به أو حهاس عحه دون غفافة ف  حفسه أو ماادلة ف  أمرس وحواهيه   
ولي هذ درى الطاعة من جون سيدحا موس  عليه الصالة والسالم " ستادح  إن راء هللا صابرا 

 وال أعص  لك أمرا " .
ان حاظرا لمدرسة   ووجع بيحه و ين والدس افوة فما  اد وجد  ان لحا أخ صالح ف  هللا   و 

ريهحا سيدى عبد السالم الحلواح  رف  هللا عحه يعلم  بالافوة حت  أمر اهاحا بالسع  لوالدس 
مريا عل  ا جدام من ا س حدرية إل   فر الدوار ويعود إل  ا س حدرية مريا  ذلك والمسافة 

مترا فحفذ رحمه هللا ا مر وسار عل  جدميه إل   فر الدوارس ذهابا  وأيابا تقرب من ستين  يلو 
ولما جاب  المرحوم والدس س له و ليى هذا الوج  ميعاد جطار فكيف ائ  ؟ ف ااب أباس و ائ  
ماريا عل  جدم    فقان ف  عطف أبوى و ماريا عل  جدميك هذس المسافة يا بح  جان حعم فقد 

جان و رفي  عحك    الرفا وسامحتك من جرارة جلب   أمرح  ريه  بذلك ف طعته لترف  عح 
   و اح  افوت  لك من أمل  فيك .

وف  عودة االخ الصالح إل  االس حدرسة ما ريا سمع المؤذن يؤذن للصالة ف  الطريق فده  
 المساد وأدى الفريفة ولما وص  ا س حدرية جاب  سيدى الريخ 
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إل  أبيك ماريا  وعد  ماريا جان حعم و ان من  عبد السالم   فس له رف  هللا عحه   أذهب 
بر ا  أمرك أن عفا والدى عح  ورق ل  وعطف عل  وسامحح    وهذا ما سرح  وحمد  هللا 
عليه   وأراو من ريه  أن يسامحح  فيما أفطر  إليه من جطع المر  بعض الوج  لصالة 

 الفريفة ف  المساد تلبيه لحداء المؤذن ف  الطريق .
عل  المريد من طاعة ريهه أمرا وحهيا   ياب أن يحرص    الحرص عل   و ما ياب

اإلاتما  به ما إستطا  إل  ذلك سبيال   ولقد ورد ف  الحديى الرريف " هير عباد هللا من إذا 
رأيتهم ذ ر  هللا . وجد مر عل  القارئ العةية ف  المقان السابق  يف تتلمذ سيدى اإلمام ابن 

عل  سيدى اإلمام أب  العباى المرس  رف  هللا عحهما   وأود أن أفيف عطاء هللا الس حدرى 
هحا أن سيدى ابن عطاء هللا تهلف عن مالى ريهه فعاتبه ريهه ف  تهلفه   ف عتذر عن 
التهلف جائال يا سيدى استغحي  بك   ف اابه الريخ حاصحا و ما إستغح   أحد ب حد   وما 

حا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم يوما واحدا . وبعد أستغح  سيدحا أبو ب ر الصديق عن موال 
وجد دلتح   .هذس الحصيحة القيمة الةم سيدى ابن عطاء هللا مالى ريهه ولم يتهلف عحه

التار ة العملية أن الريخ جد يحفذ بحاله ف  روح مريدس  ما يحفذ بمقاله وجع ذلك ل  مع 
ثراس أكثر من مرة وال أحس  أح  الس   ريه  وسيدى الريخ عبد السالم الحلواح  طيب هللا

إليه يوما ولم ي ن معحا أحد   و ح  حين ألقاس أحى بلقائه    ا حى وأسعد    السعادس 
وأحس  ما يرغلح  من أمور دحياى فما  د  أالى تلك المرة بعض الوج  حت  أحسس  

الست  وظحح  أون بهوا أهذ يتةايد حت  إهتة  أعصاب  وارتد اهتةاةها و د  ال أتمالك ف  
االمر أن مرفا داهلح  و ان سيدى الريخ صامتا وال يتكلم وارتد ب  الهوا   وطان عل  
الوج  مع جصرس   فإذا سيدى الريخ يقون ل  و ه  تدرى ماذا أفكر فيه ؟ جل  ال يا سيدى   

ها وه  فقان رف  هللا عحه و إح  افكر ف  حار يوم القيامة ولهيبها ورهيقها وةفيرها وأتصور 
ترم  بررر  القصر    و لما أتصورها ف  هذا المحظر " أمو  ف  الدى فقل  حماك هللا يا 
سيدى  الريخ  محها   وجد تعدى هوفك الرديد إل  حت   د  أسقط ميتا من مقعدى . أجون 
حما تذوجها القلوب   وتهتة لها  وسبحان من ر ط بين ا رواح  برابطة ال تراها العيون   وا 

ال فما سر روجحا  إل  أحبابحا مع ابتعاد ا رباح   وماسر هيامحا ف  موالحا رسون الاوا حح   وا 
 هللا صل  هللا عليه وسلم وهو ف  الرفيق 
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ا عل  وححن عل  جيد الحياة ولم حرس رأى العين أو حالى إليه أو حستمع محه  ما فع  سادتحا 
 عحهم أامعين .الصحابة الكرام من المهاارين وا حصار رف  هللا 

وجد لقحح  سيدى الريخ عبد السالم الحلواح  ف  مرفه ا هير درسا ال أحساس واةاس هللا عحا 
   هير   فقد عدته يوما وهو مالةم فراره فوادته ف  حالة رديدة  اح  أربه باإلحتفار   

كلم   فداهلح  ألم بال  وغلب عل  الصم  وأحا االى   فطلب إل  بصو  فعيف للغايه أن أت
فقل  و إن راء هللا س تكلم عحدما ما ي ت  محاسبة للكالم   فكرر الطلب   فقل  و فماذا أتكلم 
يا عم ؟ جان ف  صو  محهفض ادا و ف  أى ريئ   فلم أاد مااال للكالم   فبدأ مع أعيائه 

   الرديد يقون ل  ى ولم ي ن أحد معحا ى له الملك وله الحمد عطف سبحاحه الحمد عل  الملك
والملك يرم  الهير والرر   إرارة محه تعال  إل  أحه ياب أن يحمد ف  الهير والرر عل  
السواء فعاب  من أح   ح  ف  ا رض بيحما  ان ريه  محلقا ف  السماء   فقد  ح  ف  ألم 
و ان هو ف  أم    و ح  ف  فيق و ان هو ف  سعة و ح  ف  جبض و ان  ف  بسط   

" إن رحمة هللا جريب من المحسحين " ف  أحى   وسبحان هللا القائ  و ح  ف  حةن و ان هو 
. 

والريخ ي ون جدوة حية مثال أعل  للمريدين بمسلكه القويم ف  برس وتقواس   وجد عرا السادة 
الصوفية البر  والتقوى فقالوا و البر هو فع  ما أمر  به   والتقوى ه  ترك ما حهي  عحه   

فالمؤمن يفعف أمام امرتها إذا  ان وحدس ويقوى بمعاوحة ريهه ف   و ن الحفى أمارة بالسؤ
معارفة رهواتها وهواها   وجد أمرحا سبحاحه وتعال  بالتعاون عل  البر والتقوى بقوله الكريم 
ف  سورة المائدة " وتعاوحوا عل  البر والتقوى وال تعاوحوا عل  ا ثم والعدوان واتقو هللا إن هللا 

وجد وصف لحا سبحاحه وتعال  عبادس الصالحين الذين ررفهم فسماهم " عباد رديد العقاب " 
الرحمن " ومما وصفهم به ف  سورة الفرجان أحهم يدعون ر هم أن ياعلهم أئمة  ه  التقوى " 
حما أرادوا  والذين يقولون ر حا هب لحا من أةوااحا وذرياتحا جرة أعين وااعلحا للمتقين اماما " وا 

ة طيبة  هليهم ا جر ين ولغيرهم من المؤمحين المتقين بالقون والفع  والحان  ما أن ي وحوا جدو 
دل  عل  ذلك سائر أوصافهم السابقة عل  اآية الكريمة   ومن تلك ا وصاا أحهم يمرون 
ذا هاطبهم الااهلون جالوا سالما   وأحهم يبيتون لر هم  عل  ا رض هوحا أى متوافعيين  وا 

 سادا 
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وأحهم يهافون عذاب اهحم ويس لون هللا تعال  أن يصرفه عحهم   وأحهم ال يبذرون وجياما   
ف  حفاجتهم وال يبهلون ب  ي وحون بين ذلك جواما   وأحهم ال يدعون مع هللا إلها آهر وال 
ذا مروا باللغوا  يقتلون الحفى الت  حرم هللا إال بالحق وال يةحون وأحهم ال يرهدون الةور وا 

ذا ذ روا ب يا  ر هم ولم يهروا عليها صما وعمياحا   ب  يسمعوحها ف  تدبر مروا  راما    وا 
تعاا ليعلموا بها أمرا بالهير وحيها عن الرر   و تلك ا وصاا صاروا أهال للدعوة  ووع  وا 
إل  سبي  هللا بالقدوة الصالحة ويقون سيدى اإلمام االن الدين الروم  رف  هللا عحه ف  

عحهم فيما ترامه عحه صديق  العالمة الريخ الصاوى رعالن ةادس هللا ففال متابعتهم وا هذ 
. 

سبحان من جدر فهدى   ووفق     ائن للغايه من فطرته   إن الهام الحح  هو الرهد والهام 
حررة القة حسج الحرير   والهام البلب  أغاح  السحر   والهام راان هللا حور يرهدون به 

 ملكو  السموا  واالرض .
 صددجوهم هم مصابيح الدا  

 أكرموهم هم مفاتيح الراا     
اتبعوا من ال يس لكم أارا وهم مهتدون . ويقون رف  هللا عحه ف  تة ية أسالفحا الصالحين  

رف  هللا عحهم و  ان أسالفحا الصالحون حريصين عل  ترك الحرص و احوا ف  بعض ما أح  
صغائر الذحوب أرد استعظاما محا لكبائر المعاص    لهم أةهد محا فيما حرم عليحا   و احوا ل

حت   ادوا يفوجون بفطرهم صومحا   ويتحدون بحومهم يقظتحا   ور ما تر وا سبعه أبواب من 
الحالن من أا  باب واحدامن الحرام يهروحه   فعملوا صالحا   و سبوا حالال   وأحفقوا برا 

 وجدموا أارا " .
  حك معهم   وال تسلط الهوى ف  حفسك   وال تد  ا حاار فعه أيها المؤمن ف  ذاكراهم 

المتراكمة من الهطايا تحطم جلبك   فإن الفهار إذا اح سر ال يرجع وال يعاد طيحا . أيها المؤمن 
ن س رة الدحيا ه  لهيب العطه ف  صحراء القيامة .  و إن آثام اليوم ه  عقارب الغد   وا 

حا عل  من يدلحا عليه   وأس له تعال  أن ياةى عحا ريوهحا وهتاما أجون و الحمد هللا الذى دل
ا ولين واآهرين هيرا  ثيرا   وأن يحررحا ف  ةمرتهم  تح  لواء سيد المرسلين   يوم يقوم 

 الحاى لرب العالمين   آمين.. 
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 التصوا هلق
 

مام يقون سيدى اإلمام محمد الباجر ن بن سيدى اإلمام عل  ةين العابدين بن سيدى اإل
الحسين البسط رف  هللا عحهم وعن سادتحا آن البي  أامعين و التصوا هلق فمن ةاد عليك 

 ف  الهلق فقد ةاد عليك ف  التصوا .
ويقون السادة الصوفية و حسن الهلق بفم الهاء و حوعان و أحدهما مع الهلق بفتح الهاء 

و الرفا بقفائه   وحسن وا هر مع الحق سبحاحه وتعال  . وحسن الهلق مع هللا تعال  وه
الهلق مع العباد وهو تحم  ما يقع محهم إرفاء لر هم الذى هلقهم ويح ون ف  احتمان ما 
يقع من العباد أرفاء هلل تعال  أن أحد تالميذ سيدى اإلمام أب  الحسن الراذل  رف  هللا عحه 

ل  مسمع من وجع  له من را  اساءة فسامحه ولم ي هذ بحقه محه   فعاتبه بعض إهواحه ع
 سيدى اإلمام الراذل    فقان مبررا تسامحه إح  تذ ر  جون القائ  و 

 رأى الماحون ف  البيداء ذئبا 
 فار له من اإلحسان ةيال    

 فالموس عل  ما  ان محىىىه 
 وجالو جد أحل  الذئب حيىال     

 فقان دعوا المالمة أن عيحى  
 رأته مرة ف  ح  ليلىى  

 من البي  ا هير وأهذ يرددس وهو يتماي  يمحه ويسرس وفقان  فطرب سيدى الراذل 
 دعو المالمة ان عيحىىىى  

 رأته مرة ف  ح  ليلىىى      
أجون و فاذا  ان ماحون ليل  جد أحسن إل  الذحب  حه رأس مرة ف  ح  حبيبته ليل    فكيف 

وسواس ووسعه ف  ملكه اليتسامح الصوف  الذى أحب ر ه ب لياته واةئياته مع عبد هلقه هللا 
واحياس ف  رعايته و فالته . وجد اع  هللا  ظم الغيظ والعفو عن المهطئين من عالما  التقوى 

   وذلك ف  جوله تعال  ف  سورة آن عمران 
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  وسارعوا إل  مغفرس من ر  م واحة عرفها السموا  وا رض أعد  للمتقين . الذين يحفقون 
الغيظ والعافين عن الحاى وهللا يحب المحسحين وجد وجع ا بريق ف  السراء والفراء والكاظمين 

من اارية  اح  تعاون سيدى اإلمام عل  ةين العابدين ف  الوفوء ف صابه ا بريق   وظهر  
عل  واهه إمارا  الغفب   فقال  الاارية ياسيدى " والكاظمين الغيظ " جان  ظم  غيظ    

جان و عفو  عحك " جال  يا سيدى وهللا يحب  جال  يا سيدى " والعافين عن الحاى "
المحسحين " جان رف  هللا عحه و اذهب  ف ح  حرة " أى اعتقها بعد أن  اح  ملك يميحه " 
ولس  أعاب من  رم اهالق سيدى اإلمام ةين العابدين  ن  رم الهلق هو من ريم سادتحا 

اب هللا  واستغاللها آية تحاسب آن البي  ا طهار   ولكحح  أعاب من فقه الاارية ف  فهم  ت
 مع المقام   وسبحان من علم اإلحسان ما لم يعلم .

وأود أن أفيف أن هللا تعال  اع  من هصان أه  الفف  العفو والصفح عن المسيئين إليهم 
ن  عظم  اإلساءة   وذلك ف  جوله تعال  ف  سورة الحور " وال ي ت  أولو الفف  مح م  وا 

ل  القر   والمساكين والمهاارين ف  سبي  هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون والسعة أن يؤتوا أو 
أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  لطائف 
ل  من ال يسيئ وال يحسن فف   إراراته عحد اآية السابقة واإلحسان إل  المحسن م اف ة   وا 

ل  الااح  فتوة و   رم   وف  معحاس أحردوا و   وا 
 وما رفوا بالعفو عن ذى ةلة 

 حت  أحالوا  فة وأفادوا     
 ما يقون اإلمام و لم يرض هللا من الصديق رف  هللا عحه أن يتحرك فيه عرق من ا ح ام 
الحفسية والمطالبا  البررية ف عاد ما  ان يفعله ف  ماف  أيامه   يرير إل  اعادة الحفقة 

 ن يقطعها من مسطح   .الت  أراد أ
أجون وال ححس  ف  هذا المقام ما تحل  به موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم  من الرأفة 
حت  مع أعدائه من الكافرين فقد فر وس ف  الطائف حت  أدموا جدميه فااءس ابري  عليه 

صل  هللا عيه السالم وجان له و لو رئ  أطبق  عليهم ا هربين " وهما ابالن بم ة " فقان 
وسلم و اللهم إغفر لقوم  فإحهم ال يعلمون فقان له ابري  عليه السالم و صدق من سماك 

 الرءوا الرحيم .
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ويتوسع اإلمام المرتعه رف  هللا عحه ررحا لحسن الهلق فيقون و التصوا حسن الهلق 
 وهو عل  ثالثه أحوا  و

 أولها و مع الحق سبحاحه ب داء أوامرس بال رياء .
حصاا ا جران .و   الثاح  و مع الهلق بحفظ حرمة الكبار والرفقة عل  الصغار وا 

 والثالى و مع الحفى   بعدم متابعة الهوى والريطان .
ويفيف رف  هللا عحه جائال و وهذا الذى ذ رته متفق مع جون سيدتحا أم المؤمحين عائرة 

لصالة والسالم  فقال  و اجرأ من رف  هللا عحها حين جي  لها و أهبريحا عن هلق الحب  عليه ا
من  199القرآن الكريم جون هللا تعال  " هذ العفو وأمر بالعرا وأعرض عن الااهلين " آية 

 سورة اإلعراا .
وف  حسن الهلق مع هللا تعال  يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه ف  الرسالة و و حاء 

ون اليد عن المد إل  الحرام والربهة   وحفظ هذا ا مر ومالكه عل  حفظ آداب الرريعة   وص
الحواى عن المحظورا    وعد ا حفاى مع هللا تعال  عن الغفال    وأال يستح  مثال سمسمة 
فيها ربهة ف  آوان الفرورا  فكيف عحد ا هتبار ووج  الراحا    ومن ر ن المريد دوام 

ته وأجبح الهصان بالمريد راوعه المااهدة ف  ترك الرهوا    فان من وافق رهوته عدم صفو 
ستغحائه به ومن غيرس بقون  إل  رهوة تر ها هلل تعال  وف  حسن صلته بر ه وهيامه ف  حبه وا 

 ريه  وسيدى الريخ عل  عق  فيما حقلحاس استماعا من الهامه الفورى رف  هللا عحهو 
 أفاء الهدى جلب  وحق  سريرت  

 فلس   بعض الحاى أحسب للترب     
 الورى دوح  وائتك مفردا  تر  

 فلم يك غير هللا ف  السمع والقلىب     
 وطهر  ف  حاواك سر اواحح  

 فهلصتها من عالم البعد والحاىب     
 رفاء الفت  باهلل يررح صىدرس 

 فلن يتآذى بالحوادى والهطىىىب     
 فما أحا ف  حفى أمي  لغيىىىرس 

 أراجب ر   ف  الرهادة والغيىىىب     
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 ا لذت  إال التاائ  لواه ىىىىم وم
 فواه مو دون العوالم ل  جطبى      

 سهام الهوى لم تثح  عن رحاب ىىىم 
 ولو أحح  محها عل  مر ب صعب     

 و يف أهاب الصعب أو أرهب السرى 
 ومن حام ال يرج  إل  مرهد القرب     

 وغفلة جلب المرء بعد وحسىىىىرة 
 قلىىىب فما حان عقب  ر ه غاف  ال    

 لقد ذن ف  يوم القيامة غافىىىىى  
 ت هر ف  يوم الاهاد عن الر ىىب     

 وححن أولو علم ولكن بوادحىىىىا 
 رر حا من ا حوار ماليى بالرىىرب     

والغفلة عن هللا عحد السادة الصوفية رر مستطير   فه  بعد عن هللا تحته  بحسرة الغاف  يوم 
ا يرردحا سيدى الريخ عل  عق  ف  أبياته السابقة . ومما جان يحظر المريد ماجدم  يداس  م

سيدى اإلمام أحمد بن هفروية رف  هللا عحه و ال حوم أثق  من الغفلة   وال رق أملك من 
الرهوة   ولوال ثق  الغفلة عليك لما ظفر  بك الرهوة   ويؤ د السادة الصوفية أن المعصية ال 

عن هللا تعال    ويستحدون ف  ذلك إل  جوله تعال  "  تقع من المؤمن إال ف  حالة غفلته
وسارعوا إل  المغفرة من ر  م واحة عرفها السموا  وا رض أعد  للمتقين * الذين يحفقون 
ف  السراء والفراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الحاى وهللا يحب المحسحين * والذين اذا 

 ستغفروا لذحو هم ومن يغفر الذحوب اال هللا ولم فعلوا فاحرة أو ظلموا أحفسهم ذ روا هللا ف
يصروا عل  ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك اةاؤهم مغفرة من ر هم واحا  تارى من تحتها 
االحهار هالدين فيها وحعم أار العاملين " وهم يلفتوححا إل  جوله تعال  " والذين اذا افعلوس 

لذحو هم " ... " يفيد أحهم حين فعلوا الفاحرة أو فاحرة أو ظلموا أحفسهم ذ روا هللا ف ستغفروا 
حما ذ روس بعد وجوعهم ف   ظلموا أحفسهم لم ي وحوا ذاكرين هللا ب   احوا ف  غفلة عن هللا وا 
الفاحرة ف ستغفروس عحدما ذ روس وحدموا عل  ما  ان محهم ولم يستمروا عل  مهالفته 

 وعصياحه 
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التوبة عن عبادس ويعفوا عن السيئا  فكان سبحاحه عحد  ب  تيقظوا وأحابوا إل  هللا الذى يقب 
 حسن ظحهم به .

ويقون سيدى أحمد بن الحوارى رف  هللا عحه و ما إبتل  هللا عبدا بريئ أرد من الغفلة 
والقسوة . " ويقون سيدى أبو محمد بن هحيق رف  هللا عحه و ال تغتم إال من ريئ يفرك 

ما جان طيب هللا ثراس أحفع الهوا ماحاةك عن المعاص  غدا   وال تفرح بريئ يفرك غدا    
  وأطان محك الحةن عل  ما فاتك وألةمك الف رة ف  بقيه عمرك   وأحفع رااء ما سه  عليك 
العم  . ويقون سيدى أبو عل  ا حطاك  حور هللا مرجدس و من  ان باهلل أعرا  ان محه أهوا 

ة ال يحققها بفعله   أو ياع  لغيرس ر ه من جلبه    ما يقون و  ف  بالعبد عارا أن يدع  دعو 
 حصيبا أو يستوحه مع ذ رس .

ويعم  السادة الصوفية  رفاء هللا سبحاحه ب   اهدهم جب  أن يلقوس ف  ا هرة ويقون ف  
ذلك سيدى أبو ة ريا الراةى رف  هللا عحه و العقالء ثالثة   من ترك الدحيا جب  أن تتر ه   

يدهله وأرض هالقه جب  أن يلقاس والمعرفة عحد السادة الصوفية تقتف  دوام  وهي  جبرس جب  أن
مراجبة هللا تعال  باللي  والحهار وف  السر والعالحية   لذلك س ن بعض ريوههم تلميذا له و 
أوتعرا ر ك ؟ ف ااب تلميذس و  يف أعبد من ال أعرا   فعقب الريخ عل  اواب تلميذس فقان 

ه ؟ ومؤدى  الم الريخ أن المعرفة الحقة تواب ترك المعصية   وتتطلب و أو تعرفه تم تعصي
ترك المعاص  اهادا مريرا متواصال لهوى الحفوى   وجد  ان إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا 
واهه يقون و ما أحا وحفس  إال  راع  غحم مع غحمه إن فمها من ااحب ررد  من الااحب 

 ا هر . 
عل  عق  أن ي ت  الهاما ب بيا  من رعرس عل  وةن البي  ا ت  وجد سئ  سيدى الريخ 

 وجافيته و
 عابا لها تهوى الذى تهوى به 

 دون الذى تعلوبه ف  ذاتها     
 فكان مما جان وحقلحاس عحه استماعا ف  وصف الحفى البررية و

 عابا لها تهوى الذى تهوى به 
  م عالم جد ةن من حةعاتها     
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 طون حياتها  تح ى عن ا صالح
 وتواص  ا جبان ف  رغباتهىا     

 جد رحب  بالسيئا  مريفىىة 
 وتفج إن دعي  إل   حسحاتها     

 إن أح  تحصحها تف  طريقهىا 
ذا تر   غرج  ف  حسراتها       وا 

 فح   عل  اهالها فتوهمىوا
 أن العال والفوة ف  حةواتهىىا     

 فححا مسيلمة الحبوة واحتهىىى  
 ون للت لية من عثراتهىىىا فرع    

 ف حصح لحفسك ف  ا مور لعلهىا 
 جد ترةق ا حوار ف  سبحاتهىىا     

 ترف  تسفلها لك  حقيصىىىىة 
 دون الذى تعلوبه ف  ذاتهىىىا     

و المه رف  هللا عحه  ما يراس القارئ العةية من أرو  ما وصف  به الحفى ا مارة بالسوء . 
ة مثال ليقظة القلوب العارفة بما وجع من سيدى اإلمام أحمد الرفاع  وجد فرب السادة الصوفي

رف  هللا عحه وأرفاس   و ان حارئا يتلق  تر يته عن ريهه ف عط  الريخ لك  تلميذ من 
تالميذس داااة   فرهة   وجان لهم ليذبح    مح م داااته ف  م ان ال يراس فيه أحد   فذبحوا 

ة عن الحاى   وعاد سيدى أحمد الرفاع  بداااته حية غير  لهم دااااتهم ف  أماكن بعيد
مذبوحة فس له ريهه و لماذا لم تذبح داااتك ؟ جان و يا سيدى و لم أاد م احا ال يراح  فيه 
أحد    ن ر   هو واحد أحد   ولو جل  ال يراس فيه أحد من الحاى لواد  الم ان الذى أذبح 

هذس العظة البالغة عن ةميلهم الرفاع  والسادة  فيه دااات    ف مرهم الريخ ان ي هذوا
الصوفية يقولون و  ن مع هللا عبدا وال تكن حرا   ويقصدون بذلك أن تفع حفسك مع هللا 
تعال  ف  وفعها الصحيح   فقد هلقك عبد وأمرك بالطاعا  وحهاك عن المعاص    ومن ر ن 

 العبد أن يطيع سيدس   فيما أمرس به او حهاس عحه 
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لم يفع  ذلك هرل من العبودية إل  الحرية   فال يتقيد مع ر ه وسيدس ومالك أمرس   في ت   فإذا
الفواحه ما ظهر محها وما بطن   ويترك الطاعا  ويعيه ف  ظلما  الغفلة عن هللا الذى 
هلقه لآلهرة الت  سيبعثه فيها بين يدس ويقون له يوم البعى   اجرأ  تابك  ف  بحفسك اليوم 

با   أى حساب حفسك بحفسك فها ه  ذى أعمالك محصية عليك   وجد  ان سيدحا عليك حسي
عمر بن عبد العةية إذا جرأ تلك اآية يقون رف  هللا عحه و عدن وهللا معك من اعلك حسيب 
حفسك وجد  ان سيدحا أمير المؤمحين عمر بن الهطاب رف  هللا عحه يقون و حاسبوا احفس م 

  أن توةن علي م . ويقون سيدى وريه  الريخ عل  عق  ف  جب  أن تحاسبوا وةحوها جب
 الهامه الفورى ف  محاسبة حفسه رف  هللا عحه و

 حاسب  حفس  لم أاد ل  صالحا 
 إال راائ  رحمة الرحمن     

 ووةح  أعمال  عل  فلم أاىىد 
 ف  ا مر إال هفة الميةان     

 وظلم  حفس  ف  فعال   لهىىا 
 ة الديان ويح  اذن من وجف    

 يا رب إلم ترض إال ذا تقىىى  
 من للمسيئ المذحب الحيران     

ومن فف  هللا تعال  أحه يقب  التوبة من عبادس ويعفوا عن السيئا  حت  ال يي ى مذحب من 
عفوس   فقان تعال  ف  سورة الةمر ف  تقوية رااء المذحبين " ج  يا عبادى الذين أسرفوا عل  

رحمة هللا إن هللا يغفر الذحوب اميعا إحه هو الغفور الرحيم * وأحيبوا إل   أحفسهم ال تقحطوا من
ر  م وأسلموا له من جب  أن ي تي م العذاب ثم ال تحصرون * واتبعوا أحسن ما أحةن إلي م من 
ر  م من جب  أن ي تي م العذاب بغتة وأحتم الترعرون " وجد جان إمامحا عل  بن أب  طالب   رم 

اآية االول  " ج  يا عبادى الذين أسرفوا عل  أحفسهم .. " ما ف  القرآن أوسع  هللا واهه ف 
 من هذس اآية . وجان سيدحا عبد هللا بن عمر رف  هللا عحهما هذس أرا  آية ف  القرآن .
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ويعتة السادة الصوفية بمقام العبودية الذى يذوجه العارا ف  صلته بر ه . ويقون  سيدى 
هللا عحه و ليى ريئ أررا من العبودية   وجد سم  بها الحق حبيه صل   اإلمام الدجاق رف 

هللا عل  وسلم فقان تعال  " سبحان الذى أسرى بعبدس " وجان ف وح  إل  عبدس ما أوح  " ولو 
 ان اسم أا  من العبودية لسماس به . أجون وحالحظ ف  هذا المقام أن هللا تعال  جان ف  ر ن 

سالم " ووهبحا لداود سليمان حعم العبد إحه أواب " وجان ف  ر ن سيدحا سيدحا سليمان عليه ال
أيوب عليه السالم " إحا وادحاس صابرا حعم العبد إحه أواب " وبان لحا من ذلك أن العبودية 
تقتف  الر ر هلل عل  الرهاء والصبر هلل ف  البالء فقد  ان سيدحا سليمان راكرا ر ه بدلي  

قيى ف  سورة الحم  " فلما رأس مستقرا عحدس جان هذا من فف  ر   جوله تعال  عن عره بل
ليبلوح  أأر ر أم أكفر * ومن ر ر فإحما ير ر لحفسه ومن  فر فان ر   غح   ريم " . وجان 
تعال  ف  سورة ا حبياء عل  لسان سيدحا أيوب ف  تفرعه لر ه مع صبرس عل  البالء ورفائه 

  مسح  الفر وأح  أرحم الراحمين * ف ستابحا له فكرفحا ما بالقفاء " وأيوب إذ حادى ر ه أح
 به من فر وآتيحاس أهله ومثلهم معهم  رحمة من عحدحا وذ رى للعابدين " .

ويح   السادة الصوفية أن سيدى برر الحاف  رف  هللا عحه  ان جد ورى عن أبيه ماال طائال 
من ففله راال من ا ولياء  ان مارا  ف جب  عل  الرراب والرباب ف  حر ته   فساق هللا إليه

أمام جصرس الذى يس حه و رف هللا ببصيرته ما يقع من صاحب القصر من مهالفا    فطرق 
ذلك الول  باب القصر وهرا  له اارية س لها جائال صاحب هذا القصر حر أو عبد ؟ فقال  

اارية و لو  ان عبدا  ف  أحفة واعتةاة بسيدها و ب  هو حر من السادا  فقان لها و صدج  يا
الستحيا أن يعص  سيدس تح  سمعه وبصرس والستعم  أدب العبودية مع سيدس   فلما دهل  
الاارية جان لها سيدها و من الطارق ؟ ف هبرته بما  ان من جون ذلك الول  الطارق الذى جان 

ول  حت  لها ما جان واحصرا ماريا ف  الطريق   فما  اد سيدى برر يستمع إل  ما جان ال
راف جلبه من جوله . لو  ان عبدا الستحيا أن يعص  سيدس تح  سمعه وبصرس   فلم يتمه  
حت  يلبى حعليه ب  هرل إل  الطريق حاف  القدمين ليلحق بالول  جب  أن يهتف  عحه   
حابته عل  الطاعا  حت  صار إمام مرموجا من أئمة  ف در ه وتاب عل  يديه وأجب  بعد تو ته وا 

 والرراد وسبحان هللا الفعان  الهدى 
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لما يراء . جالوا وجد التةم الحفاة طون حياته ليذ ر فف  هللا عليه ف  هذس العظة الت  حقلته 
 من الغفلة إل  الحفور    ومن الظلما  إل  الحور .

وجد  ان من تراحم اسالفحا الصالحين أن يدعوا إلهواحهم المؤمحين بظاهر الغيب حت  للعصاة 
وجد ااء ف  تفسير اإلمام ابن  ثير لسورة غافر أن راال من أه  الرام  ان ذا ب ى  محهم  

و ان يفد إل  عمر بن الهطاب رف  هللا عحه فتفقدس عمر فقان و ما فع  فالن بن فالن   
فقان و يا امير المؤمحين تتابع ف  هذا الرراب   فقالو فدعا عمر  اتبه فقان و أكتب من عمر 

فالن بن فالن   سالم عليك فإح  أحمد أليك هللا الذى ال إله إال هو غافر  بن الهطاب إل 
الذحب وجاب  التوب رديد العقاب ذىالطون ال إله إال هو إليه المصير . ثم جان  صحابه و ادعوا 
هللا إلهي م أن يقب  بقلبه ويتوب هللا عليه فلما بل  الرا   تاب عمر رف  هللا عحه اع  يرددس 

ويقون " غافر الذحب وجاب  التوب رديد العقاب " جد حذرح  عقو ته ووعدح  أن يغفر    ويقرأس
ل    وف  رواية  ب  حعيم ةاد و فلم يةن يرددها عل  حفسه ثم ب   ثم حة  " أى ترك الس ر " 
ف حسن الحة    فلما بل  عمر هبرس جان و ه ذا فإصحعوا إذا رأيتم أها لك ةن ةلة فسددوس 

وا هللا أن يتوب عليه وال تكوحوا أعواحا للريطان عليه أجون وهذس الواجعة تكرف ووثقوس وأدع
للقراء ا عةاء عن الرحمة الت  تحل  بها جلوب سادتحا الصحابة الذين ت سوا فيها بما  ان 
يتحل  به جلب موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم  ما دلحا عل  ذلك جوله تعال  ف  سورة 

ااء م رسون من أحفس م عةية عليه ما عحتم حريص علي م بالمؤمحين رءوا  التوبة " لقد
رحيم " وجد سا  هللا لسادتحا الصحابة تراحمهم فيما بيحهم بقوله الكريم ف  سورة الفتح " 
محمد رسون هللا والذين معه أرداء عل  الكفار رحماء بيحهم تراهم ر عا سادا يبتغون ففال 

ف  واوههم من أثر الساود " ف حظر  يف وصفهم سبحاحه وتعال  من هللا ورفواحا سيماهم 
بالتراحم فيما بيحهم و يف أثح  عليهم ف  حسن صلتهم باهلل تعال  بالعم  الصالح والحية 
الصادجة   و يف استحار  جلو هم وواوههم بذلك المسلك القويم الذى سلكوس عل  الصرا  

 وا  وما ف  ا رض ال إله إال هو إليه المصير .المستقيم   صرا  هللا الذى له ما ف  السم
وجد ثب  ف  صحيح مسلم جوله صل  هللا عليه وسلم و إذا دعا المسلم إلهيه بظاهر الغيب جان 

 الملك آمين ولك مثله . ودعاء المؤمن إلهيه أثر من آثار 
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هم ف  عقيدة التراحم الذى يقوم بين المؤمحين الذين أجام سبحاحه اإلهوة بيحهم بح م تااحس
 التوحيد وذلك بقوله تعال  ف  سورة الحارا  " إحما المؤمحون اهوس " 

 الفرق بين عر هم وعامهم و ما يقون الفيلسوا الباكستاح  المغفور له السيد 
ى محمد إجبان طيب هللا ثراس فيما ترامه عحه صديق  العالمة الريخ الصاوى رعالن ةادس هللا 

 ففال و
 لحىا  الصين لحا والهحد

 والعرب لحا والك  لحا     
 أفح  اإلسالم لحا ديحا 

 واميع الكون لحا وطحا     
 توحيد هللا لحا حىىىور 

 اعددحا الروح له س حىا     
 بحي  ف  ا رض معابدها 

 والبي  ا ون  عبتحىىا     
 ان اسم محمد الهىىادى 

 روح اآمان لحهفتحىىا     
لحين بتقوى هللا . وجد  سبوا التقوى برعايتة ا ماحة الت  بيحهم وجد ة   جلوب أسالتفحا الصا

و ين هللا تعال  فقد أئتمحهم سبحاحه عل  التكاليف الررعية ف حسحوا أداءها تقديرا محهم لحم  
ا ماحة   وجد عرا إمامحا عل  بن أب  طالب التقوى فقان رف  هللا عحه و رم هللا واهه و 

ل  المعصية وترك ا عتةار بالطاعة و ان رف  هللا عحه إذا ااء التقوى ه  ترك ا صرار ع
وج  الصالة يتةلةن ويتغير لوحه . فيقان له و مالك يا أمير المؤمحين ؟ فيقون ااء وج  أماحة 
عرفها هللا تعال  عل  السموا  وا رض والابان ف بين أن يحملحها وأرفقن محها وحملها 

حمل  أم ال   وهو يرير بذلك إل  آية ا ماحة الت  ورد  ف  اإلحسان فال أدرى أحسن أداء ما 
آهر سورة ا حةاب " أحا عرفحا ا ماحة عل  السموا  وا رض والابان ف بين أن يحملها  

 وأرفقن محها وحملها اإلحسان إحه  ان ظلوما اهوال " .
هحا إفمار أى  ويقون سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إرارته عحد هذس اإلية رف  هللا عحه

 عل  أه  السموا  وا رض والابان   وجي  احياها واعقلها 
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من سورة فصل  " ف بين أن  11 قوله " إئتيا   طوعا أو  رها  جالتا أتيحا طائعين " آية 
يحملحها " أى أبين أن تهن فيها " وحملها االحسان " أى هان فيها   وهم مراتب و فالكفار 

    وبعفهم أرد فكفروا   ومن دوحهم هاحوا بالمعاص هو المعرفةهاحوا ف  أص  ا ماحة و 
وبعفهم أهون   و   احتقب من الوةر مقدارس . ويقان و أبين إباء إرفاق ال إباء استكبار 
واستعفين   فعفا عحهن واعفاهن من حملها . " وحملها اإلحسان " جبلها ثم مارعوها حق 

اهوال " بصعوبة حم  ا ماحه ف  الحان   والعقوبة الت  رعايتها      بقدرس . " إحه  ان ظلوما 
عليها ف  المآن . ويقان و ا ماحة القيام بالواابا  أصولها وفروعها ويقان ا ماحة التوحيد 
عقدا وحفظ الحدود اهدا . ويقان و لما حم  آدم ا ماحة وأوالدس جان تعال  " وحملحاهم ف  البر 

 اإلحسان . ويقان و حم  اإلحسان باهلل ال بحفسه   ويقان و والبحر " وه  اةاء اإلحسان إال
ظلم حفسه حيى لم يرفق ما أرفق  محه السموا  وا رض   والظلم وافع الريئ ف  غير 

 موفعه .
ن السادة الصوفية حين جالوا أن التصوا هلق إحما حرصوا عل  اإلجتداء ب كرم الرس   هذا وا 

 عليه وسلم   فقد ة اس ر ه الذى يعلم السر وأهف  ف  أهالجه موالحا رسون هللا صل  هللا
حك لعل  هلق عظيم " ويقون سيدى  بالهلق العظيم وذلك ف  جوله الكريم ف  سورة ن " وا 
اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته عحد هذس اآية الكريمة ال بالبالء تححرا وال بالعطاء 

ج رأسه وثغرس و ان يقون " اللهم أغفر تحصرا   فقد احتم  صل  هللا عليه وسلم ا ذى ور
 لقوم  فإحهم ال يعلمون " وغدا    يقون حفس  حفس  وهو صلوا  هللا عليه يقون أمت  أمت  .

ويفيف اإلمام القريرى أحه حين علمه محاسن ا هالق بقوله " هذ العفو وأمر بالعروا 
ح  ر   ؟ جان و ي مرك وأعرض عن الااهلين " س ن صلوا  هللا عليه ابري  و بماذا ي مر 

بمحاسن ا هالق و يقون لك و ص  من جطعك   واعط من حرمك   وأعف عمن ظلمك   فت دب 
حك  لعل  هلق عظيم " .  " بفتح الباء " بهذا   ف ثح  سبحاحه عليه وجان " وا 

وهتاما  أجون و اللهم أهدحا  حاسن ا هالق فإحه اليهدى إليها إال أح   يا رب العالمين . 
 مين ..آ
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 تطهير القلوب وتة يتها
 

يعح  السادة الصوفية ب ن يطهر المريد جلبه من اآفا  البررية السائدة ف  عوام المؤمحين   
ثم ية يه بهصان الهير الت  يتحل  بها هواص العارفين المت سين بموالحا رسون هللا صل  هللا 

لبهية وف  طليعة اآفا  البررية الت  عليه وسلم   ف  أهالجه الة ية وأحواله السحية وأفعاله ا
يحهون المريد عحها آفه الحسد   وجد سن للحاى مع    هلق سيئ أبليى اللعين حين حسد 
سيدحا آدم عل  ساود المالئ ة وأب  أن يساد له معهم وجان لر ه ف  سفاهة بالغة " أحا هير 

  ح مهم بحق و الحاسد محه هلقتح  من حار وهلقته من طين " والسادة الصوفية يقولون ف
ااحد  حه ال يرف  بقفاء الواحد .  ما يقولون و التوحيد هو أن تعرا أن الحادثا   لهما 
حاصلة باهلل و جائمة به   فهو ماريها ومحريها ومبقيها   وليى  حد معه ذرة من اإليااد 

 واإلعطاء   فما راء هللا   ان ومالم ير  لم ي ن .
وفية فاحرة من الفواحه الباطحة الت  حرمها سبحاحه وتعال  بقوله والحسد عحد السادة الص

الكريم ف  سورة ا عراا " ج  إحما حرم ر   الفواحه ما ظهر محها وما بطن " وهم يحصحون 
المريد فيقولون و إذا  ان اار دارك مستوابا لإلحسان إليه ومرعاة حقة فاار حفسك وهو جلبك 

ة الت  تفيعه وف  طليعتها الحسد . أجون و ف  ذما آفة الحسد أول  ب ن تاحبه اآفا  الرديئ
أن يعلمحا سبحاحه أن حستعيذ من رر الحاسدين ف  سورة الفلق الت  تحته  بقوله تعال  " 
ومن رر حاسد إذا حسد " وجد  رف هللا تعال  لحا عن رر الحسد فما وجع بين إبح  سيدحا 

المائدة   وأت  عليهم حب  إبح  آدم بالحق إذ جر حا  آدم عليه السالم حيى جان تعال  ف  سورة
فتقب  من أحدهما ولم يتقب  من اآهر جان  جتلحك جان إحما يتقب  هللا من المتقين * لئن 
بسط  إل  يدك لتقتلح  ما أحا بباسط يدى إليك  جتلك إح  أهاا هللا رب العالمين * إح  أريد 

ثمك فتكون من أصحاب ا لحار وذلك اةاء الظالمين * فطوع  له حفسه جت  أن تبؤ باثم  وا 
أهيه فقتله ف صبح من الهاسرين " ويعقب سيدى اإلمام القريرى عل  هذس القصة فيقون ف  
لطائف إراراته رف  هللا عحه و  اح  الدحيا بحذافيرها ف  أيديهما فحسد أحدهم صاحبه   

 ه فهددس بالقت    ف اابه وحين لم يقب  جر احه أرتد حسدس عل  صاحبه ورأى ذلك مح
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بمحطق التوحيد " إحما يتقب  هللا من المتقين " يعح  إحما يتقب  القر ان ممن طالع ف  القر ان 
مساعدة القدرة والق  توهم  وحه بإستحقاجه واستاابه   ولئن بدأتح  باإلثارة لم أجابلك 

يفيف اإلمام جائال و تحقق   وصاا أه  الاه    ب     أمرى إل  من بيدس مقاليد ا مور   و
ف  و  .ب ن العقوبة الحقة به عل  ما يسلفه من الذحب فرف  بإحتقام هللا دون احتقامه لحفسه

جولة تعال  و " فطوع  له حفسة جت  أهية فقتلة ف صبح من الهاسرين " يبين لحا سيدى اإلمام 
ون رف  هللا عحة و ال القريرى  يف تسوء اإلهالق بمتابعة الحفى ف  رهواتها ومعاصيها فيق

تستول  هوااى الحفوى عل  صاحبها إال بعد استتار مواعظ الحق " أى عحد غفلتة عن ر ة " 
فإذا توال  العةائم الرديئة   و استح م  القصور الفاسدة من العبد صار  دواع  الحق هفية 

بولة عل  مغمورة   والحفى ال تدعو إال إل  اتبا  الرهوا  ومتابعة المعصية   وه  ما
ا هالق الماوسية   فمن تابع الرهوا  ال يلبى أن يحةن بساحا  الحدم ثم ال يحفعة ذلك أجون 
وما أعمق ما علمحا هللا سبحاحة من سيئا  الحفى ف  جصة إبح  آدم حيى بدأ الماتمع 
البررى   فقد أبرة لحا سبحاحة أن الحفى البررية إذا ساء  تعدى فررها حت  إل  أجرب 

إليها رحما   فقد حسد ا خ أهاس إذ جب  هللا جر احة دوحة فقان  هية  جتلحك   فبين لة  الحاى
أهوة ف  حلم محمود السر ف  جبون جر احة جائال " إحما يتقب  هللا من المتقين " وةاد عل  ذلك 

جتلك إحة ال يقاب  السيئة بالسيئة فقان " لئن بسط  إل  يدك لتقتلح  ما أحا بباسط يدى إليك  
إح  أهاا هللا رب العالمين " فتحار  جت  الحفى مهافة أن يسهط هللا علية   وتارأ العاص  
عل  جت  أهية ف  ارأة حمقاء رعحاء   لم يصدة عحها عق  رارد أو جلب راحم يرق لرحمة   
أو يهاا ر ه من فوجة   فقت  أهاس ف  طيه وماون   وأصبح من الهاسرين ف  الدحيا 

يى هتك حرمة الدماء وسن لألررار جت  الحفى بغير الحق   ومن سن سحة سيئة والدين   ح
 فعلية وةرها ووةر من عم  بها إل  يوم القيامة   وحعوذ باهلل من ذلك .

وأعاب لهذا القات   يف تارأ عل  جت  أهيه ثم احتار ف  أمرس بعد جتلة   واه  ما يصحع 
يريه  يف يوارى سوأة أهيه فكان محه تقليد الغراب باثته   فبعى هللا غرابا يبحى ف  ا رض ل

 والحدم عل  ما  ان حيى ال يحفع الحدم وهو ما يح يه جوله 
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تعال  ف  سورة المائدة بعد اآيا  السابقة " فبعى هللا غرابا يبحى ف  ا رض ليريه  يف 
أه  ف صبح من يوارى سواة أهيه فقان ياويلت  أعاة  أن اكون مث  هذا الغراب ف وارى سوأة 

ححا إذا ت ملحا وتدبرحا ف  اآية الت  تلي  اآية السابقة لبرة  لحا حرمة الحفى  الحادمين " وا 
البررية عحد هللا تعال  ف  جتلها أو إحيائها إذ يقون سبحاحه عقب جصة القت  ا ون الذى وجع 

ا بغير حفى أو من ا خ عل  أهيه " من أا  ذلك  تبحا عل  بح  اسرائي  أحه من جت  حفس
فساد ف  ا رض فك حما جت  الحاى اميعا ومن أحياها فك حما أحيا الحاى اميعا ولقد ااءتهم 
رسلحا بالبيحا  ثم إن  ثيرا محهم بعد ذلك ف  ا رض لمسرفون " أى مسرفون بالقت  وال يبالون 

 ان عل   بعظم ارمة ورحاعة فعله   وجد ثب  ف  الحديى الرريف " ما جتل  حفى ظلما إال
ذا اتعظحا ف  حياتحا بما  ان من اثر  ابن آدم ا ون  ف  من دمها  حه أون من سن القت  وا 
حادثة واحدة من حوادى الحسد  ما فصله سبحاحه لحا فيما تقدم لهاا    مسلم ر ه ولم 
 يحسد أحد عل  ما آتاس هللا من ففله و حب الهيه ما يحبه لحفسه   ولكرس له ما ي رهه لحفسه
  وجد أراحا سبحاحه ف  سورة طه  يف يحب المؤمن  هيه ما يحب لحفسه فيما جصة عليحا من 
دعاء سيدحا موس  ى عليه السالم ى جان رب اررح ل  صدرى ويسر ل  امرى * وأحل  عقدة 

 من لساح  يفقهوا جول  وااع  ل  وةيرا من أهل  هارون أه  اردد به أةرى .. 
 ثيرا وحذ رك  ثيرا إحك  ح  بحا بصيرا جان جد أوتي  سؤالك يا وأرر ه ف  أمرى    حسبحك 

موس  " وجد جان العلماء إن أحفع أخ  هيه هو سيدحا موس  عليه السالم حيى طلب له 
 الرسالة وأاابه هللا تعال  إل  طلبه .

لهم وهذا هو دلي  اإليمان الحق الذى تحل  به أسالفحا الصالحون   ب  إن القرآن الكريم أثب  
أحهم تااوةوا هذس الففيلة إل  ففيلة أسم  محها وه  ففيلة اآيثار عل  الحفى   فكان 
أحدهم يؤثر أهاس عل  حفسه بما هو محتال إليه تقر ا إل  هللا سبحاحه و هذا حالوا الفالح 
ولقبهم ا  وعال بالمفلحين   وحقرأ ذلك ف  جوله تعال  ف  سورة الحرر واصفا سادتحا ا حصار 

  هللا عحهم وعن سادتحا المهاارين ومن واالهم بإحسان إل  يوم الدين " والذين تبوأوا رف
الدار واإليمان من جبلهم يحبون من هاار إليهم وال يادون ف  صدورهم حااة مما أوتو 
ويؤثرون عل  أحفسهم ولو  ان بهم هاصة ومن يوق رح حفسه ف ولئك هم المفلحون " تبواو 

ديحة جب  المهاارين   وأحبوا المهاارين   وأحبوا المهاارين حين ااءوها   الدار أى س حوا الم
 ولم 
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يادوا ف  صدورهم حسدا لهم فيما هصوا به من أموان الفيئ حين هصهم بها موالحا رسون هللا 
صل  هللا عليه وسلم   وجد هير صل  هللا عليه سلم ا حصار أن يساويهم بالمهاارين ف  

ديار ا حصار أو يةيد المهاارين ويحقلون من ديار ا حصار حيى  احوا العطاء ويبقوا ف  
يحةلون   فقان سادتحا ا حصار و ب  تهصهم بالعطاء ويبقون معحا ف  ديارحا   فما أرو  
محبتهم إلهواحهم المهاارين الت  جام  ف  هللا وبقي  باهلل . وسبحان المعط  الوهاب . ولي  

هب ا ن عل  المسلمين ف  المرارق والمغارب فتؤلف بين رمة من هذا الحب الصادق ت
جلو هم وتوحد  لمتهم ف  وج  ارتد  عليهم فيه الفتن ما ظهر محها وما بطن   وما ذلك عل  
هللا بعةية وأراو من    جارئ لمقال  هذا أن يدعو ر ه ف  ساودس بذلك فإحه تعال  رب 

بد من ر ه وهو سااد  ما ورد ف  الحديى العالمين وأرحم الراحمين   وأجرب ما ي ون الع
 الرريف .

والحسد يار إل  رةيله الغيبة وه  من الكبائر الت  حه  سبحاحه عحها وجبحها إيما تقبيح 
وذلك ف  جوله تعال  ف  سورة الحارا  " ياأيها الذين آمحوا ال يسهر جوم من جوم عس  أن 

يرا محهن وال تلمةوا أحفس م وال تحابةوا ي وحوا هيرا محهم وال حساء من حساء عس  أن ي ن ه
با لقاب بئى االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب ف ولئك هم الظالمون " ياأيها الذين 
آمحوا ااتحبوا  ثيرا من الظحم إن بعض الظن أثم وال تاسسوا وال يغتب بعف م بعفا أيحب 

  تواب رحيم ".أحد م أن ي ك  لحم أهيه ميتا فكرهتموس وأتقوا هللا ان هللا
وحتبين من هذا القون الكريم أحه تعال  يحه  المؤمحين والمؤمحا  أن يسهر بعفهم من بعض 
إذ جد ي ون المسهور محه هيرا عحد هللا تعال  من الساهر    ما يحه  ا  ر حه عن اللمة 

تعال   وهو الطعن باللسان   و ذلك عن أن يلقب بعفحا بعفا بلقب السؤ الذى ي رهه   وجوله
" بئى ا ثم الفسوق بعد اإليمان " يفيد أحه سبحاحه يحب من المؤمحين بعد أن تحلوا باإليمان 
أال يتدحسوا بالفسق ويرتكبوا تلك المهالفا  الت  يحهاهم عحها رر  هللا    ما يحب سبحاحه أن 

اآية الثاحية يبادر المؤمن بالتوبة إذا وجع رئ محها حت  ال يظلم حفسه ويعرفها لعذاب هللا و 
من اآيتين الكريمتين تعلمحا أن ححتا  ف     ظن   وجد جان العلماء و الظن أحوا  فمحه وااب 

 وم مور به وهو الظن الحسن باهلل عة وا  
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ومحه محدوب إليه " أى متحسن " وهو الظن الحسن با خ المسلم الظاهر العدالة ومحه حرام 
ؤ الظن با خ المسلم  ما تحهاحا اآية عن التاسى محظور وهو سؤ الظن باهلل عة وا  وس

وهو تتبع عورا  المسلمين   بمعح  أحه ال ياوة لمسلم ان يبحى عن عيب أهيه   وف  
الحديى الرريف " ال تتبعوا عورا  المسلمين فإن من تتبع عوراتهم تتبع هللا عورته حت  

 يففحه ولو ف  اوا بيته ! 
" حه  صريح عن الغيبة وه  أن تذ ر أهاك بما بعف م بعفا  وف  جوله سبحاحه " وال يغتب

ي رس أن تذ رس به وجد روى اإلمام البهارى بسحدس عن أب  هريرة رف  هللا عحه و من  اح  
عحدس مظلمة الهيه فليتحلله محها اليوم من جب  أن ي ت  يوم ليى فيه هحاك ديحار وال درهم 

ذ من سيئا  صاحبه فةيد عل  سيائته " ويح   يؤهذ من حسحاته فإن لم ي ن له حسحا  أه
السادة الصوفية أن الغيبة ذ ر  عحد سيدى عبد هللا بن المبارك رف  هللا عحه فقان و لو  ح  
مغتابا أحد الغتب  والدى  حهما أحق بحسحات  ى وهو ف  جوله هذا يرير إل  الحديى الرريف 

  لحم أهيه ميتا فكرهتموس " جان ابن عباى المتقدم ى وف  جوله تعال  " أيحب احد م  أن ي ك
رف  هللا عحهما إحما فرب هللا هذا المث  للغيبة  ن أك  لحم المي  حرام ف  الدين وجبيح ف  
الحفوى وف  لطائف إراراته عحد اآية االول  من اآيتين المذ ورتين آحفا " يا أيها الذين آمحوا 

مام القريرى رف  هللا عحه حه  هللا سبحاحه ال يسهر جوم من جوم ... " يقون سيدى اإل
وتعال  عن اةدراء الحاى " أى عن احتقارهم " عن الغيبة وعن االستهاحة بالحقوق   وعن ترك 
ا حترام ... وال يحبغ  أن يعتبر بظاهر أحوان الحاى فإن ف  الةوايا هبايا   والحق يستر أولياء 

ديى و رب أرع  أغبر ذى طمرين " أى ثو ين الفعة " أى بساطة المحظر " وجد ااء ف  الح
جديمين ال يؤبه له لو أجسم عل  هللا  برس " أى الستااب دعوته " أجون وف  بعض الروايا  
بةيادة و وأن البراء محهم " وهو سيدى الصحاب  الالي  البراء بن مالك رف  هللا عحه   وجد 

سيدى البراء ف  الايه فطلبوا إليه  أستعص  عل  سادتحا الصحابة ف  فتح مديحة تستر و ان
ان يدعو للمسلمين بالحصر فدعا وجان ف  دعائه و اللهم افتح هذس البلدة عل  أصحاب رسون 
هللا واكتب ل  الرهادة ف  المعر ة ف ستااب هللا له دعوته   ففتح  البلدة وما  رف  هللا 

 عحه رهيدا ف  المعر ة .
 " يقون  آمحوا ااتحبوا  ثيرا من الظن  نوعحد اآية الثاحية " يا أيها الذي
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 سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و 
الحفى ال تصدق والقلب ال ي ذب   والتمية بين الحفى والقلب مر     ومن بقي  عليه من 
ن جل  ى فليى له أن يدع  بيان القلب ب  هو بحفسه ما دام عليه ريئ من  حظوظه بقية ى وا 

حفسه ف     ما يقطع من حقصان غيرس   هذا أمير المؤمحين عمر  حفسه   وياب أن يتهم
 الهطاب رف  هللا عحه جان وهو يهطب و    الحاى أفقه من عمر .. امرأة أفقه من عمر .

وال تاسسوا " والعارا ال يتفرغ عن رهود الحق إل  رهود الهلق   فكيف يتفرغ إل  تاسى 
  غيرس " وال يغتب بعف م بعفا " وال تحص  الغيبة أحوالهم   وهو ال يتفرغ إل  حفسه فكيف إل

 " ب سر الغين " للهلق إال من الغيبة بفتح الغين عن الحق .
و يحه  السادة الصوفية المريدين عن رةيلة الكبر مستحدين ف  ذلك إل  الكتاب والسحة   فقد 

عال  ف  سورة وعد هللا سبحاحة الهارعين والهارعا  مغفرة وأارا عظيما و ذلك ف  جولة ت
ا حةاب " إن المسلمين والمسلما  والمؤمحين والمؤمحا  والقاحتين والقاحتا  والصادجين 
والصادجا  والصابرين والصابرا  والهارعين والهارعا  والمتصدجين والمتصدجا  و الصائمين 

هم مغفرة والصائما  والحافظين فرواهم والحافظا  والذاكرين هللا  ثيرا والذاكرا  أعد هللا ل
وأارا عظيما وجد تحدى سيدحا اإلمام الاحيد عن الهرو  فقان و هو تذل  القلوب لعالم الغيوب 
. وجد ورد ف  الحديى الرريف عن أبن حسعود رف  هللا عحه و عن الحب  صل  هللا عليه 

ذرة وسلم " ال يده  الاحة من ف  جلبه مثقان ذرة من  بر " وال يده  الحار من ف  جلبه مثقان 
من إيمان فقان را  و يا رسون هللا   إن الرا  ياب أن ي ون ثوبة حسحا   فقان و إن هللا 
تعال  امي  يحب الامان   الكبر من بطر الحق وغمض الحاى " وبطر الحق أى ردة وأبطلة 
وغمض الحاى هو استحقارهم وجد وصف سبحاحه عباد الرحمن بالتوافع واعله مقدما عل  

ا هرى فقان تعال  ف  سورة الفرجان " وعباد الرحمن الذين يمرون عل   أوصافهم الة ية
ذا هاطبهم الااهلون جالوا سالما " وجد ااتمع لهم ف  هذس اآية الكريمة  ا رض هوحا وا 
التوافع الذى يمرون به بين الحاى هيحين متوافعين   والحلم الامي  الذى يقابلون بة اه  

 لحفى ف  مواطن اإلثارة و فهاالااهلين   وف  الحلم فبط ا
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عن مقابلة السيئة بالسيئة بيحما يصون غيرهم عل  المسيئ أهذا بحقهم محه ف  عةة ورقاق 
  وجد عرا سيدى اإلمام الاحيد التوافع مرة أهرى فقان رف  عحه هو هفض الاحاح للهلق 

 ولين الااحب لهم . 
موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وجد تحدى سيدى أبو سعيد الهدرى رف  هللا عحه   عن 

وسلم فقان و  ان يعلف البعير   ويقم البي  " أى ي حسه " ويهص  الحع  " أى يهرةس " ويرجع 
الثوب   ويحلب الراس وي ك  مع الهادم   ويطحن معه إذا أعيا " أى تعب " و ان ال يمححه 

والفقير   ويسلم مبتدئا    الحياء أن يحم  بفاعته من السوق إل  أهله   و ان يصافح الغح 
وال يحقر ما دع  إليه ولو إل  حرف تمر " أى لو  ان التمر رديئا " و ان هين المؤحه " أى 
يرف  ولو بقلي  " لين الهلق  ريم الطبيعة   امي  المعاررة   طلق الواه   بساما من غير 

ا   رجيق القلب فحك محةوحا من غير عبوسة   متوافعا من غير جذلة   اوادا من غير سر 
  رحيما ب   مسلم   لم يتار  أجط   أى ي تر  " من ربع   ولم يمد يدس إل  الطمع . ويرى 
القارئ الكريم ف  هذس الساايا الاميلة والهصان الحميدة مدى ما  ان يتحل  به صل  هللا 

   عليه وسلم من التوافع مع علو ررفه   وعظم جدرس   وسمو م احته عحد الهالق عة وا 
 وما أسعد من تربه به وترسم هطاس من المؤمحين .

ويروى عتبة بن الة ير رف  هللا عحهما و عن توافع أمير المؤمحين عمر بن الهطاب فيقون 
و رأي  عمر بن الهطاب رف  هللا عحه   وعل  عاتقة جر ة ماء فقل  و ياأمير المؤمحين   

مطيعين دهل  ف  حفس  حهوة " أى  بر اليحبغ  لك هذا   فقان لما أتتح  الوفود سامعين 
وعظمة " ف حبب  أن أكسرها   ومف  بالقرية إل  حارة امرأة من ا حصار ف فرغها ف  إحائها 
  وجد ر ب الصحاب  الفقية ةيد بن ثاب  فدحا سيدحا عبد هللا بن عباى رف  هللا عحهما لي هذ 

" يا  ابن عم رسون هللا   فقان و  بر ابه فقان له سيدحا ةيد رف  هللا عحه و مه " أى أكفف
ه ذا أمرحا أن حفع  بعلمائحا جالوا و ف هذ ةيد بن ثاب  يدا بن العباى فقبلها   وجان و ه ذا 
أمرحا ان حفع  ب ه  رسون هللا صل  هللا عليه وسلم   ويقون سيدى عبد هللا بن عباى وهو 

 ه " أى بقيه مرروبه " .الفقية الحاة و ومن التوافع أن يررب اإلحسان من سؤر أهي
وجد رووا أن راارا وجع بين الصاحبين الاليلين أب  ذر وبالن رف  هللا عحهما فعير أبو ةر 

 بالال بالسواد   فر اس إل  رسون هللا صل  هللا عليه وسلم فقان و يا أبا 
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ع رأسه ذر   إحه بق  ف  جلبك من  بر الااهلية ريئ   جالوا ف لق  أبو ذر حفسه وحلف ال يرف
 حت  يط  بالن هدس بقدمه   فلم يرفع حت  فع  بالن ذلك .

 ما ح وا أن أمير المؤمحين عمر بن عبد العةية رف  هللا عحه  ان ي تب ليلة ريئا وعحدس 
فيف   فكاد السرال يحطف    فقان الفيف أجوم إل  المصباح ف صلحه فقان له و ال ليى من 

لغالم " أى الهادم جان ال ه  أون حومة حامها   فقام أمير الكرم استهدام الفيف   جان ف حبه ا
المؤمحين بحفسه إل  المصباح وأصلحه فقان الفيف و جم  بحفسك يا أمير المؤمحين ؟ فقان 
له و جم  وأحا عمر وراع  وأحا عمر . أجون و فليتحا ح هذ التوافع عن أهله من اسالفحا 

رف  هللا عحا  ما رف  عحهم   ويحسبا إليه تعال  الصالحين وححم  أحفسحا عليه  ما فعلوا في
و ترريفا  ما حسبهم إليه سبحاحه تكريما ف  جوله الكريم " وعباد الرحمن الذين يمرون عل  

 ا رض هوحا " .
ويحه  سيدى وريه  الريخ عل  عق  عن الكبر والغبية ويعبر عن الكبر ب حه مرض العال 

 ما حقلحاس عحه استماعا رف  هللا عحه فيقون ف  الهامه الفورى المرتا  في
 ما    من ده  الطريق اها هذى 

 أو    من صب المدامة ساق     
  م عالم ف  حفسه مرض العىىال

 لم يحتفع بم ارم ا هىىىالق     
 الصدق وا هالص أسباب الهدى 

 يا مدع  التقوى بال استحقىاق     
 احفظ مقام الحاى واترك عرفهم 

 مواهب الهىىىالق حت  تحان    
 احال  من القرآن هير معلىىىىم

 ومن الحديى محابع  ومذاجىى     
فليت م  القارئ العةية ف  ت ديب ريهحا لحفسه ب دب الكتاب والسحة و يف يلقم اعداء التصوا 
الصهر حين يدعون أن أه  التصوا هاراون عل  الكتاب والسحة . ولو تدبر    متكبر ف  

رة اإلسراء " وال تمه ف  ا رض مرحا إحك لن تهرق ا رض ولن تبل  جوله تعال  ف  سو 
 الابان طوال " ما مر  عل  ظهر 
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ا رض متكبر ولحل     ماه حفسه بالتوافع الذى وصف هللا تعال  عبادس الصالحين به . 
وجد جرأ  حديى جدس  رريف جوله عة وا  و " إحما أتقب  الصالة من توافع بها لعظمت  . 

يستط  عل  هلق  ولم يب  مصرا عل  معصيت    وجطع الحهار ف  ذ رى ورحم المس ين ولم 
وابن السبي  وا رملة   ورحم المصاب   ذلك حورس  حوة الرمى   أكلؤس بعةت    واستحفظه 
مالئ ت    أاع  له ف  الظلمة حورا   وف  الاهالة حلما   ومثله ف  هلق   مث  الفردوى ف  

 ثر ما علم هللا عبادس من م ارم االهالق وحميد الصفا  .الاحة " . وما أك
 ويقون ح يم جديم حاصحا بالتوافع و
 توافع تكن  الحام الح لحاظر

 عل  صفحا  الماء وهو رفيع     
 وال تك  الدهان يعلو بحفسىىه 

 إل  طبقا  الاو وهو وفيىع     
يقون ف  ح مه رف  هللا عحه و وما أرق ما يقون سيدى اإلمام ابن عطاء هللا الس حدرى إذ 

 لما دفح  حفسك ارفا ارفا  لما علو  سماء سماء . وجد رأى سيدى وريه  الريخ عبد 
السالم الحلواح  طيب هللا ثراس   بوابا يتواف  ف هذ ا بريق وعاون البواب ف  وفوئه بصب 

قد آثرتح  بما الماء له   فلما فرغ البواب من وفوئه جان له ف  أدب الملهمين يا سيدى ل
فعل    ولم أر  أن أعارفك لثقت  إحك إحما أرد  بعملك واه هللا   وتوافعا له ومحبة فيه   
ولكح  أراو محك آال ت سرح  مرة أهرى بمث  ذلك . ويبين لحا سيدى وريه  الريخ عل  عق  

العقل  أن ا هالق ه  مقياى الفف  والففيلة ف  الحاى   وليى مقياسهم بالعلم أو الذ اء 
   فقان فيما حقلحاس عحه من الهامه الفورى رف  هللا عحه و

 وليى حفظ العلوم مقياى فف  
 إن عبادس هم الففالء    

  ان ابليى أبعد الحاى فهمىىا
 التحاك  ذ اءس العلماء     

 هاله أن يط طئ الرأى محىىه 
 فهوى لم يحفعه هذا الذ اء     
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 ثقة العبد بإسمه رر ريىىئ 
رتقاء       ليى ف  العاب رفعة وا 

 واعتماد الفت  عل  الحفى ةي 
 ةيفته للعالم السفهىىىىىاء     

 حدثوح  رويد م ه  هلقىىتم
 أم ب م جد تساو  العاىىىماء     

  م ذ   جد عاه وهو فقيىىر 
 وغب  يففو عليه الثىىىىراء     

    هلق العباد عحدى سىىواء 
 اء يفع  هللا فيهموا مايرىىىى    

 ر ما تبرأ الاسوم ولكىىىىن 
 سقم الروح ج  محه الرفىىىاء     

  ثر  ف  الورى ا طباء لكىن 
 ج  للروح ف  الورى الح مىاء     

 عام  الحاى بالوداعة والح مىة 
 تمحو من صدرها البغفىىىاء     

 إن عفوا عن الفعيف مقىىىام 
 والتغاف  عن اللئيم غبىىىىاء     

 مع هللا صدجىىىا احفظوا عهد م 
 واتبعوا مادع  به ا حبيىىىىاء     

  يف يرف  الاحود من ااءس الحق 
 وبالهير جد حبته السمىىىىىاء     

وهتاما ما أجون وجد اكتفي  بالقلي  عن  ثير   و م علمحا ريوهحا مما علمهم هللا و م داووا 
راد أن يتحل  ب دب اإلسالم  ما من أمراض حفوسحا و م رأيحا ف  أهالجهم المث  ا عل  لمن أ

رسمها هللا و ما تحل  بها موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ومن هحا جالوا من لم ي ن له 
ريخ فالريطان ريهه وحعوذ باهلل الكريم من أهالق الريطان الرايم وحس له تعال  العون ف  

حك لعل  هلق عظيم تة يه جلو حا با هالق المحمدية الت  أثح  عليها سبحاحه ب قوله الهالد " وا 
 " آمين " .
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 ف  التر ية الصوفية
 

بيحا ف  المقان السابق أن التصوا هلق فمن ةاد عليك ف  الهلق ةاد عليك  ف  التصوا   
لذلك يتدرل ريوخ الصوفية ف  تر ية مريديهم عل  م ارم ا هالق فيبدأون بالتوبة . وهو 

ف  ذلك جوله تعال  ف  سورة التوبة " التائبون العابدون... " عحدهم مقدمة العبادة   ودليلهم 
فقدم سبحاحه التوبة عل  العبادة ف  تلك اآية الكريمة الت  وصف هللا بها عبادس المؤمحين 
بعررة أوصاا ه  " التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساادون ا مرون 

 ظون لحدود هللا وبرر المؤمحين " بالمعروا والحاهون عن المح ر والحاف
والتوبة عحد السادة الصوفية أون محةن من محاةن السالكين والتوبة عحدهم ه  الراو  عما 

 هو مةموم ف  الرار  واإلجبان عل  ما هو محمود فيه   وللتوبة المقبولة ثالثة ررو  ه  و 
 "الحدم عل  المهالفا  ويقون صل  هللا عليه وسلم " الحدم توبة  -1
 ترك المهالفا  ف  الحان . -2

 العةم المؤ د عل  عدم العودة للمهالفا  . -3

وللتوبة عحد السادة الصوفية دراا  ه  و التوبة واإلحابة وا وبة   فالتوبة صفة 
المؤمحين   بدلي  جوله تعال  ف  سورة التوبة " وتو وا إل  هللا اميعا ايها المؤمحون لعلكم 

لياء والمقر ين بدلي  جوله تعال  ف  سورة ق " وااء بقلب تفلحون " واإلحابة صفة ا و 
محيب " وا وبة صفة االحبياء المرسلين بدلي  جوله تعال  ف  سورة ص " حعم العبد إحه 
أواب " وهم  ذلك يقولون و رتان بين تائب يتوب من الةال  وتائب يتوب من الغفال  

لةال  . وتوبة الهواص من الغفال  وتائب يتوب من رؤية الحسحا  . فتوبة العوام من ا
وتوبة هواص الهواص من رؤية الحسحا  وهم يحرصون عل  أن ي ون المريد صادجا ف  
تو ته غير هاةن فيها وهم يقولون إن التصوا مسلك  له اد فال تهلطوا بهةن ويقون 

ين . سيدى اإلمام ذو الحون المصرى رف  هللا عحه و االستغفار من غير إجال  توبة الكذب
 ما يقون رف  هللا عحه حقيقة التوبة أن تفيق عليك ا رض بما رحب  حت  ال ي ون لك 
جرار . ثم تفيق عليك حفسك    ما أهبر هللا تعال  ف   تابه ف  سورة التوبة " وعل  

 الثالثة الذين
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هلقوا حت  إذا فاج  عليهم ا رض بما رحب  وفاج  عليهم أحفسهم وظحوا أال ملا  من 
  إال إليه ثم تاب عليهم ليتو وا إن هللا هو التواب الرحيم " .هللا

ومعح  " فاج  عليهم أحفسهم " مأل جلو هم الغم بحيى اليده  سرور ويقون سيدى يحي  
 ابن معاذ رف  هللا عحه و ةلة واحدة بعد التوبة أجبح من سبعين جبلها .

يحظرون إل  عظمة هللا تعال   ومن أهالق الصوفيه أحهم ال يحظرون إل  صغر الهطيئة ب 
الذى تارأ العاص  عل  معصيته . وهم يقولون ف  تهويفحا من أثر المعاص  و التستهن 

 بالمعاص  فإن معصية واحدة أهرا  أباحا آدم عليه السالم من الاحة . وهم يقولون و 
و ته التوبة الحصوح ال تبق عل  صاحبها أثرا من المعصية سرا وال اهرا   ومن  اح  ت

حصوحا ال يبال   يف أمس  أوأصبح   والتوبة الحصوح ه  التوبة الهالصة وه  المرار 
إليها ف  جوله تعال  ف  سورة التحريم " ياأيها الذين آمحوا تو وا إل  هللا توبة حصوحا 
عس  ر  م أن ي فر عح م سيئاتكم ويدهلكم احا  تارى من تحتها ا حهار يوم ال يهةى 

ذين آمحوا معه حورهم يسع  بين أيديهم وب يماحهم يقولون ر حا أتمم لحا حورحا هللا الحب  وال
 واغفر لحا إحك عل     ريئ جدير " .

ويقون سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته عحد تلك اآيه التوبة الحصوح ه  الت  ال 
حما تراها بر ك يعقبها حقص . ويقان ه  الت  ال تراها من حفسك . وال ترى حااتك بها . و  ا 

. و  حه رف  هللا عحه يؤيد ما جالته سيدت  رابعة العدوية رف  هللا عحها حين س لها 
سائ  و إح  أكثر  من الذحوب والمعاص  فلو تب  ه  يتوب هللا عل  ؟ فقال  و ب  لو 
تاب عليك لتب  . أجون وه  بذلك ترير إل  جوله تعال  " ثم تاب عليهم ليتو وا " أى 

للتوبة فتابوا ثم طم حهم عل  جبون تو تهم . وصدق سيدى ابن عطاء هللا  وفقتهم
الس حدرى ف  جوله  رف  هللا عحه و إذا أراد أن يظهر ففله عليك هلق فيك وحسب إليك 
وسبحان ر   المتفف  إذ يقون " وهللا هلقتكم وماتعملون " فله محا عل  الدوام الثحاء 

 الحسن الامي  . 
 ئب  بير السن جوله وومما تفر  به تا
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 إن الملوك إذا راب  عبيد همو 
 برجهم اعتقوهم عتق أحرار     

 وأح  ياسيدى أول  بذا  رمىا
 أتي  بالذحب ف حمح  من الحار     

ومن أامع ما جرأ  ف  االستغفار رعر جصيدة طويلة تسم  " المستغفرة " لسيدى العالمة 
" والد ريه  وسيدى الريخ عبد السالم الحلواح  العارا باهلل سيدى الريخ احمد الحلواح  

طيب هللا ثراهما " رأي  من حق القرء ا عةاء أن أحقلها إليهم ليسغفر بها من راء محهم 
ر ه هاصة وه  أهاذة وصادرة من مذاق إمام من أئمة العارفين باهلل تعال  حيى يقون 

 رف  هللا عحه و 
 استغفر هللا ر ىىى  

 ىور فاهلل رب غفىىى   
 مما احاس احاحىىىى 

 أو اللسان العثىىىور    
 أو الاوارح محىىىى  

 فإحها جد تثىىىىىور    
 أو ظاهر ليى يهفىىى  

 أو باطن مستىىىىور    
 استغفر هللا ممىىىىىا 

 جد جلته وهىىىىو ةور   
 ومن تحاى بحىىىىاى 

 عمن هو المذ ىىىىور    
 ومن هالا أمىىىىور 

 ىىىىور أحا بها م مىى   
 استغفر هللا ممىىىىىا 

 ارى به المقىىىىدور    
 من    امر معيىىىىب 

 جد  ح  فيه أمىىىور    
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 لم يرض ر ىىىى  
 وجلب  ي سبه مىىرور   

 إن سر  يوما إليىىه 
 أطير حين أسيىىىىر    

ن توهي  هىىىيرا   وا 
 صرفا فكم استهىىىير    

 وللتقدم أحىىىىىىوى 
 ىىير فيعوض الت هىىى   

 هبح  تقدم  مىىىىاذا 
 يادى وجلب  حفىىىىور   

 وهبه غير حفىىىىىور 
 ه  تم فيه حفىىىىور    

 عدمته من فىىىىىؤاد
 عحد الصالة يطىىىىير    

 أحوى فيذهب لبىىىى  
 وف  السالم يحىىىىور   

 أظ  أحسب فيهىىىىا  
 ماتحتويه الدهىىىىىور    

   ح  بحسابىىىىىى  
 ىىىىىىيرمو   أو أا   

 فلو تراح  فيهىىىىىا 
 لقل  ذا مبهىىىىىىور    

 فف  العبادة طرفىىىى  
 ولو بصيرا فريىىىىر    

 وف  الذحوب فىىىؤادى
 عل  عماس بصىىىىىير    

 ياويلتا من الذحىىىوب 
 فاورها مفاىىىىىىور   



 368 

 ومن هطاى اللواتىى 
 إل  الهطا يستطيىىر    

 واس من    إثىىىىىم 
 يطوى الفمىىير  عليه   

 ومن مقاصد سىىىىؤ
 ارى بها التعبىىىىير    

 ومن هطيئا  هطىى  
 وما حوى التسطىىىير    

 ومن ومن لسى  أدرى 
 فذلك ريئ  ثىىىىىير    

 جبائح  ح  فيهىىىىا 
 أسرى وطورا أسىىىير    

 سرر  محها ةماحىىىا
 وغمها مذهىىىىىىور   

 حسيتها ووعاهىىىىىا 
 طىىىىىور  تاب  المس   

 ماذا أجون لر ىىىىى  
 إذا بدا التحىىىىىىرير    

 يا رب أح  رحيىىىىم 
 وبالسماح اىىىىىىدير    

 يارب أح  عفىىىىىىو 
 وأح  رب جىىىىىىىدير    

 يارب أح   ريىىىىىم 
 والعبد عبد فقىىىىىىىير    

 يارب إح  حقيىىىىىىر 
 ادا وأح  الكبىىىىىىىير    

 ى  ور ن من ا  يغفىى
 إذا أساء الحقىىىىىىىير    
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 وأين ترب هسىىىيى 
 من ر ه يا ماىىىير    

 أار عبيدك يا مىىىىن 
 سواس ليى ياىىىىير    

 مال  سواك أغثحىىى  
 وه  سواك حصىىىير    

 ول  إليك رفيىىىىىع 
 بدر الظالم المحىىىىير    

 غوى ا حام المراىىى  
 إذا السماء تمىىىىىور    
   ف اىبىىىر به توسل
  سرى فإح   سىىىىير    

 واس ب عليه التحايىىا 
 ما فاض محه الحىىىىور   

ولئن  ان المريد يبدأ تر يته الصوفية بالتوبة الصادجة فليى معح  ذلك أحه يترك اإلستغفار 
بعد ذلك ب  يداوم عليه سر واهرا مدة حياته   و يف يترك اإلستغفار وهو من سحة موالحا 

 صل  هللا عليه وسلم وهو المعصوم بعصمة هللا تعال  من الصغائر والكبائر   رسون هللا
وجوله تعال  ف  سورة الفتح " ليغفر لك هللا ما تقدم من ذحبك وما ت هر " إحما هو بفرض 
وجو  الصغائر والكبائر ليةداد صل  هللا عليه وسلم أطمئحاحا   عل  حقاء صحيفته   وجد 

هذا االطمئحان غيرس ف  الحياس الدحيا وجد روى الترمذى عن أحى  جالو أحه لم يظفر بمث 
أن الحب  صل  هللا عليه وسلم فرح بهذس اآية فرحا رديدا وجان " لقد أحةل  عل  آية احب 
إل  ما عل  واه ا رض " وصدق سبحاحه اذ يهاطبه ف  سورة اإلسراء " ان ففله  ان 

 عليه وسلم ب حه يستغفر ليسن ا ستغفار  مته عليك  بيرا " وجد برروا استغفارس صل  هللا
  وب حه مع علو همته وسمو اهادس يستق  عمله ويستقصرس ف  احب هللا تعال  مهما اد 
ف  عبادته   ويؤيد ذلك أحه صلوا  هللا وسالمة عليه  ان يقون ف  ساودس   سبحاحك ال 

 أحص  ثحاء عليك 
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ن أستغفارس تحفيذا  مر هللا تعال  ف  جوله الكريم أح   ما أثحي  عل  حفسك    ما جالوا وأ
ف  سورة محمد " فاعلم أحه ال إله إال هللا واستغفر لذحبك وللمؤمحين والمؤمحا  وهللا يعلم 
متقلب م ومثواكم " وجد جالوا ف  معح  " لذحبك " أى لذحوب أه  بيتك هاصة   وجالوا ف   

متك عامة . و ان صل  هللا عليه وسلم يبق  معح  " وللمؤمحين والمؤمحا  " أى لذحوب أ
عل  هيئته ف  السة الترهد ف  صالة الصبح ويستغفر هللا تعال  جائال و سبحان هللا 
وبحمدس أستغفر هللا إن هللا  ان توابا ويقولها سبعين مرة جب  أن يلتف  إل  أصحابه الكرام 

حصر هللا والفتح ... " وجد جان  . وي لمهم وذلك تحفيذا لما ااء ف  سورة الحصر " إذا ااء
صل  هللا عليه وسلم " إحه ليغان عل  جلب  ف ستغفر هللا ف  اليوم سبعين مرة ويقون 
السادة الصوفية   هذا غين أحوار ال غين أغيار   ويعللون ذلك ب حه صل  هللا عليه وسلم 

 عليه  ان ف  رج  مستمر وف  ةيادس من عطاء ر ه وفيفه   فكان يبدو له صل  هللا
وسلم أن المحةلة السابقة مع علوها  اح  أدح  من الالحقة فيستغفر لذلك   هذا ويحبهحا 
أه  العلم إل  ان ماورد ف  القرآن الكريم من استغفار سادتحا الرس  الكرام صلوا  هللا 
عليهم ال ياوة حمله عل  استغفار من ذحوب  تلك الت  تقع محا ححن المؤمحين  ن هللا 

اصطافهم عل  علم و ملهم من ففله ومن  مله هللا ال ياوة لحا أن ححقصه    حهم  تعال 
ن  احوا من البرر إال أن هللا تعال  حالهم وة اهم بففائ  سم  بها حفوسهم وعل  بها  وا 
أرواحهم حت    حهم ليسوا من البرر وهللا يهتص برحمته من يراء وال يفوتحا أن الياجو  

ن  ان من احسه هذا ومن أامع الصي  الواردة ف  االستغفار حار ولكحه ليى  الحا ر وا 
جوله صل  هللا عليه وسلم  اللهم أح  ر   ال إله إال أح  هلقتح  وأحا عبدك   وأحا عل  
عهدك ووعدك ما استطع    أعوذ بك من رر ما صحع    أبؤ لك بحعمتك عل  وأبؤ 

 بذحب  فاغفر ل  إحه ال يغفر الذحوب إال أح  .
ر   السادة الصوفية المريدون عل  مهالفة الحفى وحهيها عن هواها بعةيمة اادة ف  وي

مرفاة هللا تعال    ويستحدون ف  توايهم هذا إل  جوله عة وا  ف  سورة الحاةعا  " وأما 
ل  جوله صل  هللا  من هاا مقام ر ه وحه  الحفى عن الهوى فإن الاحة ه  الم وى " وا 

هاا عل  أمت  اتبا  الهوى  وطون ا م    ف ما اتبا  الهوى عليه وسلم " أهوا ما أ
 فيصد عن الحق   وأما طون ا م  فيحس  اآهرة 
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وهم يقولون و الحفى مابولة عل  سؤ ا دب   والعبد م مور بمالةمة ا دب   فالحفى تارى 
حاحها فهو بطبعها ف  ميدان المهالفة والعبد يردها باهدس   عن سؤ المطالبة   فمن أطلق ع

ن  ر بتك جتلتك  رري ها معحها ف  فسادها   و ذلك يقولون حفسك  الدابة إن ر بتها حملتك وا 
  وهو يرون أن أحسن الفهم يقتف  اتهام الحفى ف  حةعاتها ويقولون ف  هذا المقام و  يف 
يصح لعاج  الرفا عن حفسه ويوسف الصديق عليه السالم يقون " وما أبرئ حفس  إن الحفى 

مارة بالسؤ إال ما رحم ر   إن ر   غفور رحيم " ووصفها ب حها أمارة ى بترديد الميم ى يدن  
عل  عن امرتها وتح مها ف  استغالن هواها وهو ما يدعو صاحبها إل  ردة المقاومة حت  
يتغلب عل  هواها وجد وعد هللا بعوحه الذين يااهدون ف  مرفاته فقان تعال  " والذين ااهدوا 

ن هللا لمع المحسحين " ولفعف المؤمن وجوة هوى الحفى أمر هللا عبادس فيحا  لحهديهم سلبحا وا 
المؤمحين أن يتعاوحوا عل  البر والتقوى والريخ الةم للمريد  حه يستعين به ف  ماان البر 

 والتقوى  ما وفححا ذلك ف  مقان سابق .
سيدحا عمر بن الهطاب وجد حدى أن ر ا بعض المؤمحين إمامهم إل  أمير المؤمحين 

رف  هللا عحه وجالوا ف  ر واهم و إن هذا اإلمام يصل  ثم يغح    فس له أمير المؤمحين و 
أحقا أحك تصل  ثم تغح  ؟ جان حعم يا أمير المؤمحين   فقان ماذا تغح    ف ااب أغح  

 واجون 
 وفؤادى  لما عاتبتىىىه

 عاد للذا  يبغ  تعبىىى     
 الهىىيا ال أراس الدهر إال 

 ف  تماديه فقد برح بىىى     
 ياجرين السؤ ما هذا الصبىا 

 فح  العمر  ذا ف  اللعىىب    
 حفى ال  ح  وال  ان الهوى 

 اتق  المول  وهاف  وارهب     
جالوا و فما  ان من أمير المؤمحين إال أحه التف  للراكين وجان لهم من  ان مح م مغحيا 

 الكريم  يف حيا أمير المؤمحين وذلك اإلمام  فليغن ه ذا   فليحظر القارئ 
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حين رآس يحاسب حفسه ويعاتبها ف  تقصيرها ويحثها عل  تقوى هللا ومهافته فيما بق  من 
 عمرس .

ومما حقلحاس من ريه  وسيدى عل  عق  الذى  ان يحرد الهاما عل  الفور جوله رف  
 هللا عحه و

 أه  ال تغرحك الحياة وةيفهىىىا 
   حظ الحاسك المتةهىىىىدفما ه    

 ودوحك أيام أمامك غيرهىىىىىا 
 فإن ةان عحك ا مى ف حظر إل  الغد     

 وحافرك أجرحه بمافيك عبرة 
 وحفسك عودها الحساب لتهتىىىدى     

 سريرتك احفظها لر ك وحىىدس 
 فإن حقاء القلب أص  التعبىىىىىد     

 وأجب  عل  موالك يقب  بففلىه 
 ححوس القلب تسعىىىىد عليك وواه    

وجد ااء ف  الرسالة عن سيدى اإلمام الاحيد جوله رف  هللا عحه و ارج  ليلة فقم  إل  
وردى   فلم أاد ما  ح  أاد من الحالوة والتلذذ بمحاااة ر     فتحير  ف رد  أن أحام   فلم 

عباءة مطروح أجدر   فقعد    فلم اطق القعود   ففتح  الباب وهرا    فإذا را  ملتف ف  
عل  الطريق   فلما أحسن ب  رفع رأسه وجان و يا أبا القاسم و إل  الساعة ؟ فقل  يا سيدى و 
من غير موعد ؟ فقان بل  س ل  محرك القلوب أن يحرك إل  جلبك فقل  و جد فع  ذلك   فما 

ار حااتك ؟ فقان و مت  يصير داء الحفى دواءها ؟ فقل  و إذا هالف  الحفى هواها فقد ص
داؤها دوائها ف جب  عل   حفسه وجان و اسمع  يا حفس  فقد أابتك بهذا الاواب سبع مرا  
ف بي  أن تسمعيه إال من الاحيد   فقد سمع  جان سيدى اإلمام الاحيد و واحصرا عح  ولم 

 أعرفه ولم أجف عليه بعد .
  عحه وما أرو  ما يقون إمامحا البوصيرى ف  بردته المبار ة حيى يقون رف  هللا

 والحفى  الطف  إن تهمله رب عل  
ن تفطمه يحفطم        حب الرفا  وا 
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 فراعها وه  ف  ا عمان سائمة 
ن ه  استحل  المرع  فال تسم      وا 

  م حسح  لذة للمرء جاتلىىىىة 
 من حيى لم يدر أن السم ف  الدسم     

 فاصرا هواها وحاذر أن توليه 
 يصم إن الهوى ما تول  يصم أو      

 واستفرغ الدمع من عين جد امتال  
 من المحارم والةم حمية الحىىدم      

 وهالف الحفى والريطان واعصهما 
 وان هما محفاك الحصح فاتهىىم     

 وال تطع محهما هصما وال ح ما 
 ف ح  تعرا  يد الهصم والح ىىم     

لحبوى الرريف " الحدم توبة " ومن ويقون رف  هللا عحه و " الةم حمية الحدم " يذ رحا بالحديى ا
حدم عل  ذحب وجع محه ال يعود إليه وي ون  من امتحع عن طعام يفرس اتقاء لفررس وذلك ه  
الحمية الحافعة والدافعة للفرر العاا  واآا  . وجد  ان إمامحا عل  بن أب  طالب رف  هللا 

إن فمها من ااحب ررد  عحه و رم واهه يقون و ما أحا وحفس  إال  راع  غحم مع غحمه 
من الااحب ا هر ويقون سيدى أبو ب ر التلمساح  رف  هللا عحه الحعمة العظم  الهرول من 
الحفى  ن الحفى أعظم حااب بيحك و ين هللا عة وا  .  ما  ان سيدى سه  التسترى رف  

 هللا عحه يقون ما عبد هللا برئ مث  مهالفة الحفى والهوى .
ية المريد فيقولون إذا هير  بين أمرين فاهتر أثقلهما عل  الحفى  حها ويحصح السادة الصوف

بطبعها تستحب العاا  عل  اآا  وتستحل  المعصية وتستثق  الطاعة . وصدق إمامحا 
 البوصيرى رف  هللا عحه ف  جوله و

 جيا هسارة حفى ف  تاارتهىىا 
 لم ترتر الدين بالدحيا ولم تسم    

 الىىىهومن بيع آاال محه بعا
 يبن له الغبن ف  بيع وف  سلم     
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ويعح  السادة الصوفية ب ن يتفقه المريد بالقدر الفرورى ف  علم الرر  الرريف وهم يقولون 
حما يصير عمال حين ي ون موصوال بالعلم . لي ون المؤمن  إن العم  بال علم ال ي ون عمال وا 

الم ي ن المؤمن واجفا أوال عل  أر ان عل  ثقة من ثواب العبادة   فالصالة التكون صالة م
الطهارة وأر ان الصالة  ما ررعها هللا وهم يستحدون ف  فرورة طلب العلم الديح  إل  جوله 
صل  هللا عليه وسلم فيما رواس البهيق  ف  رعب اإليمان وابن عبد البر ف  العلم " اطلبوا العلم 

ما أحهم يحهون المريد عن تعلم ما يفر ولو بالصين فإن طلب العلم فريفة عل     مسلم "  
ويقولون أحه تعال  ذم أولئك الذين يتعلمون العلوم غير الحافعة فقان سبحاحه ج  سورة البقرة " 
ويتعلمون ما يفرهم وال يحفعهم "  ما أن موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم استعاذ من 

  هللا عحهما جوله " اللهم إح  أعوذ بك علم ال يحفع   فقد روى عحه اإلمام أحمد بن احى رف
من علم ال يحفع وعم  ال يرفع ودعاء ال يسمع " . أجون وحت  العلوم الدحوية الحافعة فإحها ال 
تغح  صحابها عن العلوم الديحية الت  تاع  هللا سبحاحه العم  بها وسيلة لحسن صلة المؤمن 

م يحف  بعلم الدين عن  فر باهلل تعال  . فان بر ه ا  وعال . فإذا اكتف  العبد بعلم الدحيا ول
 علم دحياس ال ي ون له وةن عحد هللا تعال  ب  ي ون هباء محثورا . ودلي  ذلك وافح

ف  جوله تعال  ف  سورة الروم " وعد هللا ال يهلف هللا وعدس ولكن أكثر الحاى ال يعلمون . 
ون " ويقون سيدى اإلمام القريرى ف  يعلمون ظاهرا من الحياة الدحيا وهم عن ا هرة هم غافل

حهماكهم ف  تعليق القلب  لطائف إراراته رف  هللا عحه و استغراجهم ف  االرتغان بالدحيا . وا 
بهما معهم عن العلم باآهرة . وجيمة    امرئ علمه باهلل . هذا وارد ان استرع  حظر القارئ 

حه " ...  يعلمون ظاهرا من الحياة الدحيا الكريم إل  روعة البيان القرآح  الباهر ف  جوله سبحا
وهم عن اآهرة غافلون " أى وجفوا بعلمهم عحد حد الدحيا الفاحية فذهب علمهم بذهابها ولم 
يادوا له أثر يحفعهم ف  اآهرة فهم ومن اهلوس ف  الدحيا من الكافرين سواء يوم يحظر المرء 

وا القائم عل  الكتاب والسحة والاماعة   ما جدم  يداس وال يعتد السادة الصوفية إال بالتص
 ويقون ف  الهامه الفورى ريه  وسيدى الريخ عل  عق  طيب هللا ثراس و
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ذ اجتدي  فبالكتاب لك الهدى   وا 
 حافظ عل  آياته بتهلىىىىف     

 واحهض بروحك حهفة جدسيىة 
 ولسحة المهتار ف  السير واجتف     

اإلكثار من ذ ر هللا تعال  تحفيذا لقوله الكريم ف   وير   السادة الصوفية المريدين عل 
سورة ا حةاب " يا أيها الذين آمحوا اذ روا هللا ذ را  ثيرا " وسبحوس ب رة وأصيال * هو الذى 
يصل  علي م ومالئ ته ليهرا م من الظلما  ال  الحور و ان بالمؤمحين رحيما * تحيتهم 

وهم يقولون ف  مةايا الذ ر وهصائصه أن ذ ر هللا يوم يلقوحه سالم وأعد لهم أارا  ريما " 
تعال  غير مؤج  بوج  ب  مامن وج  من ا وجا  إال والعبد م مور بذ ر هللا إما فرفا 
ن  اح  أررا العبادا  فقد ال تاوة ف  بعض ا وجا  والذ ر بالقلب  ما حدبا والصالة وا  وا 

  ى حور هللا مرجدس ى عل  تفسير مستدام ف  عموم الحاال  ورأي  ف  حارية اإلمام الام
الااللين طيب هللا ثراهما ماحصه و جان ابن عباى رف  هللا عحهما و لم يفرض هللا تعال  
فريفة عل  عبادس إال اع  لها حدا معلوما وعذر أهلها ف  حان العذر غير الذ ر فإحه لم 

له . فلذلك أمرهم به ياع  له حدا يحته  إليه ولم يعذر أحدا ف  تر ه اال مغلوبا عل  عق
ف     ا حوان فقان " فاذ روا هللا جياما وجعودا وعل  احوب م " وجان " ... اذ روا هللا ذ را 
 ثيرا " أى باللي  والحهار . وف  البر والبحر وف  الصحة والسقم وف  السر والعالحية . 

هللا ب سمائه  و المه هذا هو حاة يؤيد السادة الصوفية فيما يحفون عليه من  ثرة ذ ر
 الحسح  . 

ويستحد السادة الصوفية ف  مسلكهم هذا إل  جوله صل  هللا عليه وسلم " ومن أحب 
ريئا أكثر من ذ رس " ويقولون فياب أن حقون " هللا " ثم التحس  هللا بعد ذ رك هللا   

م ن ويقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و اذ روا هللا بقلوب م فإن الذ ر الذى ي
استدامته ذ ر القلب ف ما ذ ر اللسان فإدامته مسرمدا  المتعذر اجون . واى ررا للذاكر 
الذى ي رف عحه جوله تعال  ف  سورة البقرة " فاذ روح  أذ ر م وار روا ل  وال تكفرون " 
وما أرو  ما يقوله سيدى اإلمام القريرى ف  لطائف إراراته عن تلك اآية الكريمة إذ 

 عحه و هذا ف  الحقيقة أمر بالمحبة أى أحبح  أحبك  حه ورد ف  الهبر يقون رف  هللا
 من أحب ريئا 
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 اكثر من ذ رس . ويقان   فاذ روح    بالتذل    اذ ر م   بالتفف  .
  فاذ روح   باللسان أذ ر م بالاحان   ب سر الايم امع احة   

  فاذ روح   بقلوب م  أذ ر م  بتحقيق مطلوب م 
    عل  باب من حيى الهدمة  أذ ر م  باإليااب عل  بسا  القر ة باكمان الحعمة . فاذ روح

  فاذ روح   بتصفية السر  أذ ر م  بتوفيه البر 
  فاذ روح   بالاهد  والعحاء  أذ ر م  بالاود والعطاء 

  فاذ روح   بوصف السالمة  أذ ر م  يوم القيامة يوم التحفع الحدامة 
  أذ ر م  بتحقيق الرغبة  فاذ روح   بالرهبة 

هذا واود أن أبين للسادة القرء ا عةاء أن العبادا  المفروفة إحما فرف  لحذ ر هللا فيها . 
فالصالة فيها تكبير وتسبيح وترهد الخ . والصيام فيه مراجبة هللا تعال  ف  السر   والة اة 

د هلل بالتلبية وحبذ وساوى فيها ر ر هللا عل  ما أحعم به من المان والحج فيه إحرام وتاري
الريطان وما ألطف ما يعقب به السادة الصوفية عل  جوله تعال  " فإذا جفيتم محاس  م 
فاذ روا هللا  ذ ر م أباء م أو أرد ذ را " حيى يقولون أديتم محاسك الحج ف ديتم بذلك حق 

س أكثر من ذ ر ا باء العبادة وبق  علي م بعد ذلك أن تؤدوا وااب المحبة هلل باإلكثار من ذ ر 
 حه إذا  ان ف  آباء م محاسن تفتهرون بها فاهلل تعال  هو الذى وهب م هؤالء ا باء وهو 

 أول  بذ ر م من أباء م .
ن  وأه  التصوا ف  المرارق والمغارب متفقون عل  مبدأ اإلكثار من ذ ر هللا سبحاحه وا 

ان حتم  وهو مده  للذ ر بالقلب  ن تعدد  طرجهم وتحوع  ا سماء وا عداد والذ ر باللس
هللا تعال  ر ط بين الاوارح والقلب   فعم  الاوارح يحرط القلب وحرا  القلب يحرك الاوارح 
ويبعى فيها الهمة فيستفيد    طرا من اآهر الس  تراس تعال  الةمحا أن حتلفظ بالتكبير وحقرأ 

ل  جلو حا التكبير والقرآن والتسبيح ومع القرآن ف  الصالة باللسان الخ وال ح تف  ب ن حارى ع
حطقحا باللسان علمحا سبحاحه أن تهرع جلو حا ادبا مع المعبود والمذ ور سبحاحه فقان عة وا  
" جد أفلح المؤمحون * الذين هم ف  صالتهم هارعون " و ذلك يحبغ  لذاكرين هللا تعال  ف  

 حيا الفاحية غير الصالة أن تهرع جلو هم وال تترت  ف  أودية الد
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ياهم أن يغفلوا عن الذ ر بحاة أحهم اليادون حفور جلو هم فإن  أثحاء الذ ر   وا 
السادة الصوفية جرروا أن الغفلة عن الذ ر رر من الغفلة فيه . وجد سئ  أحد أئمتهم فقي  
له و ححن حذ ر هللا تعال  وال حاد ف  جلو حا حالوة . فقان لهم احمدوا هللا تعال  عل  أن 

 ةين اارحه من اوارح م بطاعته .
وأهتم مقال  ب ن احصح أحباب  من القرء أن يسترردوا ف  ذ ر هللا تعال  بريوخ من 
العارفين . فإن القلوب لها اطباء من العارفين  ما أن ا اساد لها اطباء من المتهصصين 

هو الذى  وصدق سيدى اإلمام ابن عطاء هللا الس حدرى إذ يقون رف  هللا عحه و وريهك
يالو مرآة جلبك حت  تال  فيه أحوار ر ك   والةان محاذيا لك حت  القاك بين يديه وةل بك 

 ف  حور الحفرة وجان لك ها أح  ور ك .
اللهم ااة عحا ريوهحا هيرا  ثيرا واحفعحا بمحبتهم وصدق متابعتهم ف  طاعتك 

 ومرفاتك يارب العالمين . آمين ..
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 أه  المعرفة واليقين
 

ن سيدى أبو عل  الروذبارى رف  هللا عحه   احفع اليقين ما عظم الحق ف  عيحك . وصغر يقو
مادوحه عحدك   وآتاك الهوا والرااء ف  جلبك . ويقون سيدى أبو عل  الثقف  رف  هللا عحه 
و يحبغ  أال تفارق هذس الهالن ا ر عة . صدق القون ى وصدق العم  ى وصدق المودة ى وصدق 

 ا ماحة .
يريحا سيدى أبو طالب الم   رف  هللا عحه آثار اليقين الذى يتحل  به المؤمن فيقون " إذا و 

أيقن العبد علم أن عمرس  له يوم   وأن يومه  له ساعة   وأن ساعته  لها وجته اآن وأن 
وجته حاله وأن حاله جلبه   ف هد من حاله لقلبه ما يقر ه إل  مقلبه بحهاية عمله . فعم  

دن علمه عليه وما حدبه موالس إليه . ومما ياب أن يفا س المو  عليه في ون ذلك أفف  ما
هاتمه عمله الذى يلق موالس به ثم أهذ من وجته لحاله مما يصلح حاله لقلبه   ويقوى جلبه 
ويهلصه لر ه وأهذ من ساعته لوجته وما يةيد به حاله عحد ر ه وأهذ من يومه لساعته 

ا . وأهذ من رهرس ليومه فكان رهرس يومه   و ان يومه ساعته صالحه فيها وحااته إليه
فرغله وجته عن ساعته ورغله حاله عن وجته فكان عل  هذا مراعيا لوجته محافظا عل  حاله 

 جائما عل  حفسه اامعا لهمه محصيا  حفاسه مراجبا لرجيبه ماالسا لحبيبه .
و ر ر لحعمة المحعم أو صبر وال يهرل عحه حفى ف  أدح  وج  إال ف  ذ ر المذ ور أ

ف  محبة عحيدة . أو رفا عن ردة رديدة . وي ون ف  ذلك  له حاظرا إل  الرجيب مصغيا 
إل  القريب . سائحا إل  الحبيب . ال يحظر إال إليه وال يع ف إال عليه وجد اع  العمر يوما 

 المراجبة موااهة .واليوم ساعة والساعة وجتا والوج  حاال   والحان حفسا والحفى مراجبة و 
فتواه ف  واهته فلم يحثن وساح ف  جر ة فلم ين فكان من اإليمان عل  مةيد ومن 
اليقين ف  تاديد وأعط  من الحياة الطيبة بغير حساب و رف له عن جلبه الحااب 
فكاح  المعرفة مقامه وجصر  عليه أيامه فكان وجته وجتا واحدا لواحد و ان جلبه واحد 

ردا لمحفرد   وهذا حان ا بدان   وعددهم ف  المؤمحين جلي  وحصيبهم من لواحد وهمه محف
 اليقين الي    وهم المقر ون والصديقون .

ويح   سيدى اإلمام أبو طالب الم   أن أحد هؤالء الاادين ف  طاعة هللا تعال  جان 
 أحصي  من حعم هللا تعال  عل  حو  واحد ار عة وعررين ألف حعمة فقي  له 
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ذلك فقان و حسب  احفاس  ف  اليوم والليلة فوادتها ار عه وعررون الف حفى  و يف
. ويفيف اإلمام جائال إذا  ان العبد بوصف ماذ رحا  ان  ما جان هللا " والذين هم  ماحاتهم 
وعهدهم راعون والذين هو برهاداتهم جائمون " وجان بعض العارفين و عمر العبد أماحة 

عحه عحد موته . فإن  ان فر  فيه فيع أماحة هللا تعال  وترك عهدس هللا تعال  عحدس يس ن 
ن راع  أوجاته فلم تهرل ساعة إال ف  طاعة هللا حفظ أماحته ووف  بعهدس فله الوفاء من  وا 
هللا عل  الوفاء  ما جان سبحاحه " وأوفوا بعهدى أوا بعهد م وأياى فارهبون " أجون وأن 

هيرا  بوحا راسعا وجد يستعبد بعض القرء الكرام وصون بيححا و ين هؤالء السابقين بال
المؤمحين إل  الحد الموصوا ولكح  رأي  بعيح  رأس  هذس الهما العالية ف  ريه  
الاليلين سيدى الريخ عبد السالم الحلواح  وسيدى الريخ عل  عق  رف  هللا عحهما 

  ساكن فريحه المبارك وهما من هلفاء إمام طريقتحا ا كبر سيدى الحال محمد أبو هلي
الملحق بمسادس المعروا بالةجاةيق و ان رف  هللا عحه غوى ةماحه ومادد جرحه . وجد 

 وصفه ففيلة العالم الراح  الريخ عبد البارى الررجاوى فقان فيما جان رحمة هللا .
  ان ملكا فلم يحةن يرتق  

 ف  المعال  حت  غدا ملكوتحا     
  هللا عحه أثرس البارة فيمن ر اهم ف  ةماحه وف  طليعتهم وجد ترك إمامحا اإلكبر رف

ريهاى المبار ان وصدق من جان ليى الريخ من حيا ف  حفسه إحما الريخ من حيا به 
غيرس وليستمع القارئ الفاف  إل  ماحقلحاس من رعر االلهام الفورى الذى حقلحاس عن سيدى 

 الريخ عل  عق  واصفا حاله رف  هللا عحه و 
 دى لمىىا تعلق باهلل وفؤا

 ترج  إل  أعة بيىىىىان   
 الةم هللا باليقين ترجىى  

 وتلق  موارد اإلحسىىىان    
 لو تراس والحب فيه  ىمين 

 فيه عيحان بالهدى تاريىان   
 و حور اليقين راهد  ر   

 وبحسن التق  صف  اذهاح     
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 إن تكلم  فاإلله مرادى 
 أو تحدث  فالهدى ف  لساح      

 وأمد اليد الذليىىىلة هلل
 بصدق وذلة وهىىىىوان     

ذا ما إليه مد  يميحى    وا 
 فإليحا مد  لر   يىىىدان     

  لما جل  ياله  رر ىىىا 
 أاد البحر ةائد الفيفىىان     

ذا ما طلب  محه مىرادا   وا 
 ارهد العلم محه  الطوفىىان     

 ر حا إححا إليك التا حىىىىا
 ك    ةمىىان وجصدحا حما    

 إن للحب بهاة وامىىاال 
 ى  جلب دان و ماال ف   ىى    

 التظحوا جلب  يحام من الحب 
 ولكن تحام ل  عيحىىىىان     

 ارب العرق مهات  فرأها 
 س ر  ف  الهدى وحسن المعان        

 لم اكن اظهر الغرام ولكىن 
 جد اذاع  هاف  الهوى اافاح                

دى الريخ عل  ف  الطريقة الهليلية عل  يد سيدى الريخ عبد السالم الحلواح   وجد تر   سي
رف  هللا عحهما وجد جان ل  سيدى الريخ عبد السالم ذا  مرة . الريخ عل  يا فالن من 
أساطين الطريقة . و ان سيدى الريخ عل  يا  سيدى الريخ عبد السالم    اإلاالن ويريد 

سالم يقون ل  و إن سيدحا الريخ أبا هلي   ان آية من آيا  هللا به و ان سيدى الريخ عبد ال
 ف  ا رض . ومما حقلته من الهام سيدى الريخ عل  جوله رف  هللا عحه و

 أراد بك يحي  القوم فاحبعث 
 آياته بعد إهفاء تواليحىىىىىا     
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 أت  ماددهم يحي  الطريق ومن 
 أعطاس موالس علما ثابتا فيحا     
   أعة هللا سيرتىىىىه أبو هلي
 محمد من لواه هللا داعيحىا     

 رهم أرم جوى الا ه ذو همىىم
 مصرا سيد بالحق يحايىحا     

 أعطاس موالس حورا ال حدود لىىه
 فبين العلم واإليمان والديحىا     

 فكان بالفيض واإللهام آيتحىىىىا 
 للسالكين و م أحيا مريديحىىا     

 ر أامعهىم و ان سلطان أه  الذ 
 اوالدس بقيام اللي  رافوحىىا     

 و م له هلفاء جان جائلهىىىىىم 
 إل  هحا تحته  روح الماديىحا     

 أالهم محةال أعالهم ثقىىىىىة 
 أرفاهم هلقا اذ اهم ديحىىىا     

 أحالهم محطقا أجواهم هممىىىىا 
 أوفاهم  رما ال يقب  الهوحىىىا     

 ىىىه مؤدب ما رأيحا ف  ماالسى
 إال الكمان وسه  إذ يحاايحىىىا     

 عبد السالم وذ   هللا تر تىىىىه 
 بالطيب والمسك واةداح  رياحيحا     

 اهالجه ف  حدود الدين جد رسم  
 و ان ف  سحة المهتار م موحىىا    

 ي فيه ففال ب ن هللا  سهىىىىرس 
 للحاى يحيهم ديحا ويحيحىىىىىا     

 رف  هللا عحه ف  جوله ووسيدى الريخ عل  عق  
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 ال تظحوا جلب  يحام من الحب 
 ولكن تحام ل  عيحىىىىان    

إحما يتربه بموالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ف  جوله الرريف و تحام عيحاى وال يحام 
جلب  . و يف يحام جلب موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم وجد جان له ر ه " واذ ر ر ك ف  

تفرعا وهيفة ودون الاهر من القون بالغد و واآصان وال تكن من الغافلين " . فهذا حفسك 
أمر صريح بالذ ر وحه  صريح عن الغفلة و يف يغف  سيد ا ولين وا هرين وأمير ا حبياء 

 والمرسلين صلوا  هللا عليهم اامعين .
أح  وأهوك بآيات  وال تحيا ولو أححا ت ملحا ف  جوله تعال  لسيدحا موس  عليه السالم " إذهب 

ف  ذ رى " رأيحا أحه تعال  يحه  رسله الكرام عن الفتور ف  ذ ر هللا تعال  وهو يدن عل  ررا 
الذ ر والذاكرين . ذلك الررا الذى ي رف عحه جوله تعال  " فاذ روح  أذ ر م وار روا ل  

ياة الذ ر بالذاكر وحياة والتكفرون " والسادة الصوفية يقولون بحق و حياة الروح بالذ ر وح
 الذاكر بالمذ ور .

و   ما ي ون فيه المؤمن من أحوا  الطاعا  يده  ف  ذ ر هللا تعال    وذ ر هللا لعبدس ي ون 
ف  إهرااه من الظلما  إل  الحور " يا أيها الذين آمحوا اذ روا هللا ذ را  ثيرا وسبحوس ب رة 

را م من الظلما  إل  الحور و ان بالمؤمحين وآصيال * هو الذى يصل  علي م ومالئ ته ليه
 رحيما " .

هرال المؤمحين من الظلما  إل  الحور يبدوا اليا ف  جوله تعال  " إن االحسان هلق هلوعا  وا 
ذا مسه الهير محوعا إال المصلين الذين هم عل  صالتهم دائمون  إذا مسه الرر اةوعا * وا 

روم والذين يصدجون بيوم الدين والذين هم من والذين ف  أموالهم حق معلوم للسائ  والمح
عذاب ر هم مرفقون إن عذاب ر هم غير م مون والذين هم لفرواهم حافظون إال عل  
أةوااهم أو ما ملك  أيماحهم فإحهم غير ملومين فمن ابتغ  وراء ذلك ف ولئك هم العادون * 

ن والذين هم عل  صالتهم والذين هم  ماحاتهم وعهدهم راعون والذين هم برهاداتهم جائمو
 يحافظون أولئك ف  احا  م رمون " .

 ويقون اإلمام البيفاوى رف  هللا عحه ف  تفسيرس و 
 إال المصلين " استثحاء للموصوفين بالصفا  المذ ورة بعد من المطبوعين عل  ا حوان 
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عة هللا المذ ورة جبله لمفادة تلك الصفا  لها من حيى أحها داله عل  اإلستغراق ف  طا
يثار اآا  عل   واإلرفاق عل  الهلق واإليمان بالاةاء والهوا من العقوبة و سر الرهوة وا 

 العاا    وتلك حارئة من اإلحهماك ف  حب العاا  وجصور الحظر عليه .
ويحه  سيدى الريخ عل  عق  عن مالمة المحبين من أه  اليقين ويصف روجه العارم لر ه 

 س عحه من الهامه المرتا  رف  هللا عحه وسبحاحه فيقون فيما حقلحا
 ال تحارب بالعدن جلب محىىب 

 عالج الروق عمرس  ولهاحىىىا      
 وتلطف به فقد ح م الرىىىىوق 

 عليه فلن يفيق احاحىىىىىىىا      
 أدمع  الةاهرا  لم تطف روجى  

 جد ثوى الروق بالحر  بر احىىا     
 أحا لو أررب البحار اميعىىىىا 

 لم أةن ف  محبت  ظم حىىىىىا    
 لس  أروى إال بلقياك يىىىارب 

 فهذا اللقاء اسم  رااحىىىىىىا     
 أعذروح  أو إعةلوح  فإحىىى  

 لس  اهر  المالمة من حيى  احا     
 إحما اللوم ف  المحبة عحىىىدى 

 ال يةيد المحب إال افتتاحىىىىىا     
 ارب الحب مثلما ارب العارق 

 لمالم يذ   هواحىىىىىىاتلق  ا    
 لقد رفيحا باهلل ال بسىىىىواس

 ما لقيحا لما رفيحا هواحىىىىىا     
 حتحادى إل  اليقين هلمىىىىىوا 

 و هذا لر حا حتداحىىىىىىىىىا     
 إححا ملكه وموعدحا الحرىىىىر 

 فه  عحه لحظة حتواحىىىىىىىا    
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 إعرا هللا ثم م  عن سىىواس 
  فراحىىىىا   ان عرفان غيرس    

 وتةود من المحبة بالتقىىىوى 
 والةم بقلبك الرحماحىىىىىىا     

 ولقد أدر حا اليقين صغىىىارا
 و برحا وما اهلحا الم احىىىىىا     

 وحطقحا وما حطقحا بهاىىىىىر 
 ب  اعلحا تقواس محا لساحىىىىىا     

 وادرهرحا اليقين للحرر ذهىىرا 
 ىىىىا وملئحا من الثبا  احاحىى    

 ولبسحا من الحياة رعىىىىىارا 
 واعلحاس فوجحا طيلساحىىىىىىا    

 جد علمحا أن المحبة  حىىىىىة 
    من صاحها سما بحياحىىىىىا     

إل  آهر ما جان رف  هللا عحه فقد  ان يتدفق ف  احرادس  السي  المحهمر وسبحان من جان " 
ل  إذ يقون ف  القصيدة ذاتها رف  هللا هلق اإلحسان علمه البيان " وصدق سيدى الريخ ع

 عحه و
 وجد تحاءي  عن سواس ب لىىى 

 وتلقي  سرس إحساحىىىىىىىا     
 رأوح  أهيم ف  هللا صبىىىىا 

 أدهلوح  ف  الح مة الميداحىىىا     
 أعلم الحب عل  أه  التالىى  

 لس  أحتال ف  الهوى تراماحىا     
ذ ما حظم  تسبح روحىىى    وا 

 أل الكون جوة و ياحىىىىىىا تم    
 تس ب العلم ف  مقاطع حظمىى  

 جد الوحاس للورى الحاحىىىىىا     
ذا الطير ي هذ الساع عحىىى    وا 

  ان وهللا ف  الذرى سحباحىىىا     
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 حلية الحاى اوهر وعقىىود 
 وتق  هللا ياراان حالحىىا     

 حاتل  ذ رس وحرتاح فيىىىه 
 محه ابتداحا فاحتهاحا ف  الذ ر     

    جلب به امود فىىىىإن 
 داوم ذ ر الهالق بالذ ر الحا     

والسادة الصوفية يبادرون بالطاعا  ف     ا وجا  ويحسبون للمو  حسابه  حه جد يفاائ 
المؤمن ف  أى لحظة  ن ا ا  ف  غيب هللا تعال    وجد  تب اإلمام الاحيد يقون ف  بعض 

 وصياس رف  هللا عحه و
أه  إعم  ثم إعا  جب  أن يعا  المو  بك وبادر جب  أن يبادر إليك وجد وعظك هللا ف   يا

المافين من اهواحك والمحقولين من الدحيا من اجراحك واهداحك فذاك حظك الباج  عليك والحافع 
لك و   ماسوى ذلك فعليك ال لك . وهذس موعظت  لك ووصيت  إياك فاجبلها تحمد االمر 

 باستعمالها . بقبولها وتفوة
وجد آت  هللا سيدحا لقمان الح مة ومما وعظ به عليه السالم إبحه جوله و يا ابح  إحك محذ حةل  

 إل  الدحيا استدبرتها واستقبل  اآهرة فدار أح  إليها تسير أجرب من دار أح  عحها ترح  .
ى هللا . يابح  يابح  إن الدحيا بحر عميق وجد غرق فيها حاى  ثير فإاع  سفيحتك فيها تقو 

اهتر الماالى عل  عيحيك فإذا رأي  المالى يذ ر فيه هللا عة وا  فاالى معهم فإحك إن  
ن يطلع هللا عة وا  عليهم برحمة تصبك معهم  ن تك غبيا يعلموك وا  تك عالما يحفعك علمك وا 

ك علمك . يابح  ال تالى ف  المالى الذى ال يذ ر فيه هللا عة وا  فإحك إن تك عالما اليحفع
ن يطلع هللا عليهم بعد ذلك بسهط يصبك معهم . يابح  االى  وان تكن غبيا يةيدوك غباوة وا 
العلماء وةاحمهم بر بتيك فإن هللا يحي  القلوب بحور الح مة  ما يحي  ا رض الميتة بواب  
السماء .ومما أوص  به سيدى أبو سعيد الهراة رف  هللا عحه جوله  حد المريدين و أيها 

حما هو ان تراع إل  حفسك الهبيثة ا لمريد إحفظ وصيت    وارغب ف  ثواب هللا تعال    وا 
فتذيبها بالطاعة وتفارجها وتميتها بالمهالفة وتذبحها بالي ى فيما سوى هللا   وتقتلها بالحياء 
من هللا عة وا    وي ون هللا حسبك وتسار  ف  امع الهيرا    وتعم  ف  اميع المقاما  

 هائف وجلبك 
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أال يقب  محك فتلك حقائق القبون واإلهالص والصدق حت  تتهلص وتصير إل  هللا تعال  وهللا 
 يفع  ما يراء ويح م ما يريد .

ومن محاااة سيدى ذى الحون المصرى جوله رف  هللا عحه و اله    سرى إليك م روا وأحا 
ذا أوحرح  الذحب آحسح  ذ رك عالما ب ن آةمة  ا مور بيدك وأن مصدرها عن إليك ملهوا   وا 

جفائك . اله  من أول  بالذن والتقصير مح  وجد هلقتح  فعيفا ومن أول  بالعفو محك وعلمك 
ب  سابق وأمرك ب  محيط أطعتك بإذحك والمحة لك عل  وعصيتك بعلمك والحاة لك عل  

ظاهرة اس لك بواوب رحمتك واحقطا  حات  وفقرى إليك وغحاك عح  أن تغفر ل  هطيئت  ال
 والباطحة .

ويعرا سيدى أبو ب ر الوراق اليقين فيقون رف  هللا عحه ف  تعريفه و اليقين حور يستفيئ 
به العبد ف  أحواله فيبلغه إل  دراا  المتقين   ويعرا هاصة المؤمحين فيقون الهاصة هم 

. ويقون  الذين فقه  جلو هم وحسح  أهالجهم و احوا أئمة يدعون الحاى إل  الهير والعم  به
ذا أظلم القلب  رف  هللا عحه أص  غلبة الهوى مفارجة الرهوا  فإذا غلب الهوى أظلم القلب وا 
ذا أبغفه الهلق  ذا ساء الهلق أبغفه الهلق وا  ذا فاق الصدر ساء الهلق وا  فاق الصدر وا 
ذا افاهم صار ريطاحا .  ما يقون رف  هللا عحه و للمؤمن  ذا أبغفهم افاهم وا  أبغفهم وا 

 ع عالما   المه ذ ر وصمته تف ر وحظرس عبرة   وعمله بر .أر 
ويقون السادة الصوفية إن هللا تعال  وهب لك  عبادس من معرفته مقدارا وحمله من البالء عل  
مقدارا ما وهب له من المعرفة لتكون معرفته عوحا له عل  حم  بالئه أجون و المه هذا يؤيدس 

بياء ثم ا ولياء ثم ا مث  فا مث  . وعالمة المعرفة عحد الحديى الرريف و أرد م بالء ا ح
السادة الصوفية ا ستمساك بالكتاب والسحة وااتحاب المعاص  ويقون اإلمام الاحيد رف  هللا 
عحه علمحا هذا مقيد بالكتاب والسحة وهم ي هذون بالعةائم وال ي هذون بالرهص والت ويال  

ميذس أو تعرا ر ك ؟ جان التلميذ  يف أعبد من ال أعرا فقان إحتياطا لديحهم وجد جان استاذ لتل
 . ا ستاذ أو تعرفه ثم تعصيه ؟ ف راس بذلك أن المعرفة تقتف  ااتحاب المعاص 

ويقون سيدى اإلمام أبو جاسم الحصر اذى  رف  هللا عحه و أص  التصوا مالةمة الكتاب 
رؤية أعذار الهلق وحسن صحبة والسحة وترك ا هواء والبد  وتعظيم حرما  المرايخ و 

 الةمالء والقيام بهدمتهم واستعمان ا هالق الاميلة والمداومة عل  
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 االوراد وترك الرهص والت ويال  .
والسادة الصوفية يعادون أعداء هللا وعل  رأسهم أبليى اللعين ويقون سيدى أبو سعيد 

حما اهتبرك ف  جر ة المغر   رف  هللا عحه و أب  هللا إال اهتيار أوليائه وتع رض لهم ب عدائه وا 
بعدوس ليحظر  يف تااهد عدوس فإن صبر  عل  مااهدة عدوس الذى ابتالك به حالك بعلمه 
وحياك بوصله وأس حك ف  اوارس وحعمك بمراهدته ولذذك بذ رس وأوصلك بمعرفته واعلك إماما 

ؤيتك واع  لك حالوة يقتدى به ورحمة لهم ف  أرفه واع  محبتك ف  جلو هم واع  أحسهم ر 
ف  جلو هم وهم  ذلك يعحون بمهالفة الحفى ف  هواها ويقولون ف  تحذيرحا من الحفى ا مارة 
  الحفى  الحار إن أطف تها من موفع ت اا  من موفع آهر و ذلك الحفى إن هدأ  من 

فس  ااحب ثار  من ااحب آهر و ان إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه يقون ما أحا وح
إال  راع  غحم مع غحمه  لما فمها من ااحب ررد  من الااحب اآهر و ان رف  هللا عحه 
يعتة بمعرفته هلل تعال  ويقون ما يسرح  أن هللا تعال  أماتح  طفال وأدهلح  الدراا  العليا من 

حه الاحة فقي  له ولم ؟ فقان  حه أحياح  حت  عرفته . وجان سيدى مالك بن ديحار رف  هللا ع
و هرل الحاى من الدحيا ولم يذوجوا أطيب ريئ فيها جي  و وما هو ؟ فقان المعرفة ثم احر  

 يقون و
 إن عرفان ذى الاالن لعة

 وفياء و هاة وسرور    
 وعل  العارفين أيفا بهاء 

 وعليهم من المحبة حور     
ق يسع  وجلبه ف  والعارفون يرهدون ر هم باليقين وجد عرفوا الصوف  فقالوا اسمه بين الهل

الملكو  يرع  ويروى السادة الصوفية الحديى الرريف "  ف  باليقين غح  " ويقولون ف  علم 
اليقين غح  عن اميع العلوم   وليى ف  اميع العلوم غح  عن علم اليقين ويعللون ذلك ب ن 

تعال   علم اليقين وهو العلم باهلل و   علم موجوا عل  معلومه وعلم اليقين معلومه هللا
فففله  فف  هللا تعال  عل  ما سواس ويقون بعض ح مائهم من عرا هللا تعال  فماذا اه  
ومن اه  هللا تعال  فماذا عرا . ويقون السادة الصوفية أن العارفين علماء باهلل والعلماء 

 باهلل هم ورثة ا حبياء ويستدلون عل  ذلك بقوله " ج  هذس سبيل  
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بصىىيرة أحىىا ومىىن اتبعحىى  وسىىبحان هللا ومىىا أحىىا مىىن المرىىر ين " ودن هىىذا أدعىىوا إلىى  هللا علىى  ال
صىل  القون الكريم عل  أن هللا تعال  أرىرك الىدعاة إلى  هللا فى  البصىيرة مىع موالحىا رسىون هللا 

 حهم عل  جدمه . وف  الحديى الرريف " اتقوا فراسة المؤمن فإحه يحظر بحور  هللا عليه وسلم 
الصوفية إن هذس الفراسة هصوصية  ه  اإليمان وةيادة  رامة لمن حىور هللا هللا " يقون السادة 

جلبه وررح صدرس ويحرص السادة الصوفية    الحرص عل  متابعة موالحا رسون هللا صل  هللا 
عليىىه وسىىلم فيح مىىون ا صىىون ويحفظىىون الحىىدود وي هىىذون عحىىه ا داب وا هىىالق الرىىريفة 

م ويصىغرون مىا صىغر   ويقللىون مىا جلى  وي رهىون مىا  ىرس وا حوان الرفية فيعظمون مىا عظى
ويتر ون ما ترك ويصبرون عل  ما صبر ويعادون من عادى ويوالون من وال  ويففلون مىن 
فف  ويرغبون فيما رغب ويحذرون مىن حىذر   وجىد سىئل  أم المىؤمحين السىيدة عائرىة رفى  

ن هلقىىه القىىرآن   تعحىى  موافقىىة هللا عحهىىا عىىن هلىىق رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم فقالىى   ىىا
 القرآن . 

اللهم إاعلحا من المت سين به صل  هللا عليه وسلم ف  أجواله وأحواله وأفعاله فإحك جل  وجولك 
الحق " لقد  ان لكم ف  رسون هللا أسوة حسحة لمن  ان يراوا هللا واليوم اآهر وذ ر هللا  ثيرا 

 "... آمين . 
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 الفائةون 
 

هللا فىى   تابىىه الكىىريم يىىرى أن هللا تعىىال  وعىىد عبىىادس المتقىىين بىىالفوة العظىىيم  إن المتتبىىع آيىىا 
 قوله تعال  مثال " ومن يطع هللا ورسوله فقد فىاة فىوةا عظيمىا " وجولىه تعىال  " تلىك حىدود هللا 
ومن يطع هللا ورسوله يدهله احا  تارى من تحتها ا حهار هالدين فيها وذلك الفىوة العظىيم " 

" جىىان هللا هىىذا يىىوم يحفىىع الصىىادجين صىدجهم لهىىم احىىا  تاىىرى مىىن تحتهىىا ا حهىىار  وجولىه تعىىال 
هالىدين فيهىا أبىدا رفى  هللا عىحهم ورفىوا عحىه ذلىك الفىوة العظىيم " وجولىه تعىال  " والمىؤمحين 
والمؤمحىىا  بعفىىهم أوليىىاء بعىىض يىى مرون بىىالمعروا ويحهىىون عىىن المح ىىر ويقيمىىون الصىىالة 

ورسىىىوله أولئىىىك سىىىيرحمهم هللا إن هللا عةيىىىة ح ىىىيم * وعىىىد هللا  ويؤتىىىون الة ىىىاة ويطيعىىىون هللا
المؤمحين والمؤمحا  احا  تارى من تحتها االحهار هالدين فيها ومساكن طيبة ف  احا  عدن 
ورفوان من هللا أكبر ذلك هو الفوة العظىيم " وبعقىب سىيدى اإلمىام القرىيرى رفى  هللا عحىه   

ة ا ولىى  محهىىا " والمؤمحىىون والمؤمحىىا  بعفىىهم أوليىىاء علىى  اآيتىىين ا هيىىرتين فيقىىون فىى  اآيىى
 بعض ..." 

يعىىين بعفىىهم بعفىىا علىى  الطاعىىا    ويتواصىىون بيىىحهم بتىىرك المحىىذورا  فتحىىابهم فىى  هللا   
وجيامهم بحق هللا   وصحبتهم ف  هللا   وعىداوتهم  اى  هللا   تر ىوا حظىوظهم لحىق هللا وآثىروا 

 عصمهم هللا ف  الحان وسيرحمهم ف  المآن . عل  هواهم رفا هللا   أولئك الذين
أما ف  اآية الثاحية " وعد هللا المؤمحين والمؤمحا  احىا  ..." فيقىون رفى  هللا عحىه و وعىدهم 
اميعا احة ومساكن طيبة   وال يطيىب السى ن إال برؤيىة المحبىوب   و ى  محىب يطيىب مسى حه 

بهط مردود إل  الهلق   ومن ماذوب برؤية محبوبة   ولكحهم مهتلفون ف  الهمم فمن مر و  
 بحق موصون بالحق .

ويقان و جوم يطيب مس حهم بواود عطائه   وجوم يطيب مس حهم برىهود لقائىه " ورفىوان مىن 
هللا أكبر " وأمارة أه  الرفوان وادان طعمه فهم ف  روح ا حى وروح ا حىى ال يتقاصىر عىن 

 راحة دار القدى ب  هو أتم وأعظم .
عال  " الذين آمحوا وهىااروا وااهىدوا فى  سىبي  هللا بى موالهم وأحفسىهم اعظىم دراىة وعحد جوله ت

 عحد هللا وأولئك هم الفائةون " يقون سيدى اإلمام رف  هللا عحه و
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رىاهدوا بى حوار بصىىائرهم حتى  لىم يبىىق فى  سىماء يقيىىحهم سىحاب ريىب   وال فىى  هىواء معىىارفهم 
التفرجىة فتمحفى  حر ىاتهم وسى حاتهم بىاهلل هلل "  فباب رك " وهااروا " فلم يعراوا ف  أوطىان

 تمحف  أى صار  هالصة هلل ".
" وااهدوا " ال عل  مالحظة غرض أو مطالعة عوض فلم يدهروا  حفسهم مىن ميسىورهم رىيئا 
إال آثروا الحق عليهم   فظفروا بالحعمة ف  جيامهم بالحق بعىد فحىائهم عىن الهلىق . أجىون وفى  

غيىىر هللا تعىىال  يقىىون سىىيدى ورىىيه  الرىىيخ علىى  عقىى  فيمىىا حقلحىىاس مىىن ذلىىك الغحىىاء بىىاهلل عىىن 
 الهامه الفورى المرتا  و

 والروح من واد عن
 ا غيار عار  حائية   

 فحي  به عن غيىىىرس
 فاستمس   بالباجيىة   

 رفي  فلما أهلص 
 بقي  وان تك فاحىية   

 ررف  به وتلىىذذ  
 برهودس ف  عافيىىة    

 لفحاء ان  ان اسم  با
 رهودس متداعيىىىىة   

 فالروح بعد فحائىىىه
 ف  الهلد رمى سامية   

وعحد جوله تعال  " يبررهم ر هم برحمة محه ورفوان واحا  لهم فيهىا حعىيم مقىيم هالىدين فيهىا 
أبدا إن هللا عحدس أار عظيم " يقون سيدى اإلمام رف  هللا عحه " يبررهم برحمة محه " يعىرفهم 

ل  ما وصلوا إليه من تلك الدراا  بسعيهم وطاعاتهم . ولكن برحمتىه سىبحاحه أحهم لم يصلوا إ
وصلوا إل  حعمته . جان رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " ما مح م من أحد يحايه عملىه   جىالوا 
وال أح  يا رسون هللا   جان و وال أحا إال أن يتغمدح  هللا برحمته " . " لهم فيها حعيم مقيم " جىوم 

م عطاء ر هم عل  وصف التمام   وجوم حعيمهم لقاء ر هم على  حعى  الىدوام   فالعابىدون حعيمه
لهم تمام عطائه والعارفون لهم دوام لقائىه وفى  تلهفىه إلى  ذلىك اللقىاء السىعيد الىذى يقىون فيىه 
سبحاحه " واوس يومئذ حافرة إل  ر هم حاظرة " يقون ريه  وسيدى الريخ عل  عقى  طيىب هللا 

 ثراس ف  
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 الهامه المرتا  
 أحا لو اررب البحار اميعىىىا 

 لم أةن ف  محبت  ظمآحىا    
 لس  أروى إال بلقياك يىىارب

 فهذا اللقاء أسم  رااحىىا     
 إححا ملكه وموعودحا الحرىىىر 

 فه  عحه لحظة حتواحىى      
 حتحادى إل  اليقين همىىىىوا

 و هذا لر حا حتداحىىىى      
 عن سىىواس إعرا هللا ثم م  

  ان عرفان غيرس  فراحىىا     
 وتةود من المحبة بالتقىىىوى 

 والةم بقلبك الرحماحىىىىا     
 وحقلحاس عحه جوله رف  هللا عحه و 

 حال حبة فهما ووادا ورغبىىة 
 لذلك    الهلق جد رغبوحى      

 أطوا بواداح  عل     عارىق 
 فى لق  احترما إن همو رهدوح      
 إيماح  وذ رك حبتىى  لقاءوك 
 وحبك روح  واليقيح  وتيح      

 وال ر ن ل  إال رفاؤك وحىىدس 
 وهذا محا جلب  وجصد عيوحى      

 وأرف  بما يرفيك ر   فحاحى  
 حيات  وجومح  ف ح   معيحى      

 بحةم علم  الحب بالعلم هفتىىه 
 فف  ردت  ألق  حداك وليحىى      

 ىىر ولكن  تم  الحب عن    حاف
 فإن فاض جلب  ال تسع عيوحى      
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 فلو أن روج  بالابان ورمهىىىا 
 إذن أسمعتكم من اوى وححين     

 ولو أن بعض ا رض ذاق رهودحا
 تحون ماء من هوى وححيىىن     

 أدارى الهوى حت  يقان ب ححىىى  
 اهون وأه  الحق ما اهلوحى     

 تفحن غيرى ف  الماله  وررهىىا 
  حل  فحوحىىى ولكن بحب هللا

فاحظر رعاك هللا مدى ما بيححا و ين هؤالء الهواص من أوليائه   وصدق سىبحاحه إذ يقىون " ثىم 
أورثحىىا الكتىىاب الىىذين اصىىطفيحا مىىن عبادحىىا فمىىحهم ظىىالم لحفسىىه ومىىحهم مقتصىىد ومىىحهم سىىابق 

قى  رفى  بالهيرا  بإذن هللا ذلك هو الفف  الكبير " وف  محاسبة ما جاله سيدى الريخ على  ع
 هللا عحه و

 تفحن غيرى ف  الماله  وررها 
 ولكن بحب هللا حل  فحوح      

يقون السادة الصىوفية حاصىحين لحىا و مىن عىرا ا سىباب الرىاغلة عىن الطاعىا  احقطىع عحهىا 
 واتص  با سباب الداعية إل  صالح ا عمان .

فى  تىة يتهم و هىذا راى  أجون و وجد ة ى  راى   ميىر المىؤمحين عمىر رفى  هللا عحىه فقىالوا لىه 
اليعرا الرر   فقان أمير المؤمحين رف  هللا عحه وما أرو  ما جان و ذلك أحرى أن يقىع فيىه   

 فحبهحا إل  أن الاه  بالرر ليس  ميةة ب  ه  آفة  ن اهله بالرر جد يوجعه فيه بال دراية .
درل على  اهىاد حفوسىهم وير   السادة العارفون من الصوفية تالميىذهم السىالكين طىريقتهم بالتى

ويسىىم  تلميىىذهم " مريىىدا " محسىىوبا إلىى  اإلرادة أى إرادة اآهىىرة حتىى  يقىىف بىىين يىىدى ر ىىه يىىوم 
القيامة موجفا مررفا يرف  به عحه    حه تعال  يقون " ومن أراد اآهرة وسع  لها سعيا وهىو 

عحىه و مىن أدب مؤمن ف ولئك  ان سعيهم مر ورا " ويقون سىيدى أبىو سىعيد الهىراة رفى  هللا 
المريد   وعالمىة صىدق إرادتىه أن ي ىون الغالىب عليىه الرجىة والرىفقة والتلطىف والبىذن واحتمىان 

 الم ارس عن هلق هللا   وي ون الريخ  ا بن البار وللصب   ا ب الرفيق   فإن مراد هللا 
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   تعىىال  مىىن المريىىدين الصىىادجين أن يعطفىىوا علىى  الهلىىق مىىن حيىىى عطىىف هللا تعىىال  علىىيهم
ويت دبوا بآداب ا حبياء والصديقين   وآداب أوليائه وأحبابه حتى  ترفىع الحاىب التى  بيحىه و ىين 

 هللا تعال    وي ون ف  ذلك مستعيحا باهلل سبحاحه ومتو ال عليه .
أجىىون و وجىىد ورد عىىن أبىى  هريىىرس رفىى  هللا عحىىه جولىىه صىىل  هللا عليىىه وسىىلم " أكمىى  المىىؤمحين 

أهراىىه أبىىو داود والترمىىذى . وعلىى  فىىوء هىىذا الحىىديى الرىىريف يقىىون  إيماحىىا أحسىىحهم أهالجىىا "
السىادة الصىىوفية و التصىوا هلىىق فمىىن ةاد عليىك فىى  هلقىه فقىىد ةاد عليىىك فى  التصىىوا . وجىىد 
روى أبو رافع رف  هللا عحه وهو مول  رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم عىن ابىن عمىر رفى  

أى الحاى أفف  ؟ جان و "  ى  مهمىوم القلىب صىدوق هللا عحهما أحه جان و را  يا رسون هللا و 
اللسان " جي  يا رسون هللا وما مهموم القلىب ؟ جىان و " التقى  الحقى  الىذى ال  بىر فيىه وال بغى  

 وال حسد الذى يرح  الدحيا ويحب اآهرة " .
اله ف  أجون و والذى يرح  الدحيا أى يبغض فتحتها وال يغتر بها إذا أجبل  عليه وال يبه  ببذن م

 مرفاة هللا سبحاحه .
وف  محاسبة ما جاله موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " صىدوق اللسىان " التى  ورد  فى  
الحىديى الرىريف المتقىدم أفىىع تحى  حظىر القىىارئ الغةيىة ح ايىة طريفىىة ورد  فى   تىاب اللمىىع 

بىا الىيهم فقيى  لهمىا و وااء فيها و أن بالال وصهيبا رف  هللا عحهما أتيا جبيلة من العىرب فهط
من أحتما ؟ فقاال بالن وصهيب    حا فالين فهداحا هللا تعال  و حىا مملىو ين فاعتقحىا هللا تعىال  
ن تردوحىا فسىبحان هللا فقىالوا و    و حا عىائلين ف غحاحىا هللا تعىال    فىإن تةواوحىا فححمىد هللا   وا 

دحا وسىوابقحا مىع رسىون هللا عليىه حةوا ما والحمد هللا   فقان صهيب لىبالن و هىال ذ ىر  مرىاه
 الصالة والسالم   فقان بالن و أس   فقد صدج  ف ح حك الصدق .

و ان سيدى عبد هللا بن عمر رف  هللا عحهما يقون و ال تصحب ابدا اال من تثق بديحىه    مىا 
  ان يقون و ال تطعموا طعام م إال    تق  وحق    وال ت كلوا إال من طعام تق  حق  .

 ن إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه و اإليمان يبدوا لمظة بيفاء ف  ويقو
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ن  القلىىب   فكلمىىا اةداد اإليمىىان اةداد القلىىب بيافىىا   فىىإذا اسىىتكم  اإليمىىان إبىىيض القلىىب   وا 
الحفاق يبدوا لمظة سوداء ف  القلب فكلما اةاد الحفاق اةداد القلب سوادا فإذا استكم  سىد القلىب 

علماء إن اإليمان اليةيد أو يىحقص مىن حيىى اىوهرس بى  مىن حيىى متعلقاتىه   فكلمىا   ويقون ال
أجب  المؤمن عل  الطاعا  وااتحب المهالفا   لمىا ةاد إيماحىه    مىا يقىون و إن العبىادة ال تىتم 
إال بىىالهوا والراىىاء فىىالهوا يحمىى  المىىؤمن علىى  الكىىف عىىن المحىىاه  والراىىاء يحملىىه علىى  

بالكف عن المحاه  واإلجبان عل  الطاعا  يتقرب المؤمن من ر ه فيقر ه اإلكثار من الطاعا  و
هللا إليه " م احة ال م احا  حه ليى بين العبد ور ه مسافة " ألس  تراس تعال  يقون " إن أكرم م 
عحد هللا اتقاكم " فعل  جدر تقواس تكىون  رامتىه عحىد هللا   وال يهفىاك أن هىذا القىون الكىريم اىاء 

  التففىىي  فك حىىه تعىىال  يقىىون و أكىىرم م عحىىد هللا ا تقىى  فىىا تق  فالىىذى يليىىه فهىىم بصىىيغة أفعىى
دراا  تتحاسب مع ماهم عليه من تقواس سبحاحه وتعال  .  ما تقتف  التقوى طاعىة هللا وتىرك 

 معصيته فه   ذلك تقتف  الرفا بما يارى به جفاؤس ولو  ان مرا عل  الحفى البررية .
ين المطيعين يردون طاعتهم إل  فف  هللا الىذى رىرح صىدورهم للطاعىة وأه  القرب من المؤمح

ووفقهم فيها وأعاحهم  عليها   ويستحدون ف  ذلك إل  مث  جوله تعال  لموالحا رسون هللا صل  
هللا عليه وسلم " وما رمي  إذ رمي  ولكن هللا رم  " وجوله تعال  " فلم تقتلوهم ولكن هللا جتلهم 

اتلوهم يعذبهم هللا ب يدي م ويهةهم ويحصر م عليهم ويرف صدور جوم مؤمحين " وجوله تعال  " ج
" . وجد سئ  بعض الصوفية عن معح  القرب من هللا تعال  فقان و هو أن ترىاهد أفعالىه بىك . 
ولهذا يقون السىادة الصىوفية و التوحيىد هىو اسىقا  اليىاءا  بمعحى  أن ال تحسىب لحفسىك عملىك 

اط    هبرت    ة ائ  ب  ترد الفف  إلى  ر ىك وتقىون مىا جىان سىيدحا فتقون مثال ااتهادى   حر
سليمان عليه السالم " هذا من فف  ر   ليبلوح  أأر ر أم اكفر ومن ر ر فإحما يرى ر لحفسىه 
ومن  فر فإن ر   غح   ريم " وار ر هللا تعال  بعاةك عن ر رس  ما  ىان يفعى  موالحىا رسىون 

قون وهو سااد سبحاحك ال أحصى  ثحىاء عليىك أحى   مىا أثحيى  هللا صل  هللا عليه وسلم فكان ي
عل  حفسك  ما  ىان صىل  هللا عليىه وسىلم يطيى  القيىام فى  الليى  حتى  تورمى  جىدماس   وحىين 
س لته سيدتحا أم المؤمين عائرة و لم تفع  ذلك يا رسون هللا وجد غفىر مىا تقىدم مىن ذحبىك ومىا 

 ت هر 
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 عبدا ر ورا ؟ جان ف  روعة من القون و أفال اكون 
ويفسر السادة الصوفية جوله تعال  " فاتقوا هللا ما استطعتم " فيقولون أى باميىع اسىطاعتكم   
فال تدهر ماهودا بالحفى أو المان إال بذلته ف  مرفاة هللا تعال  . والتقوى  مىا عرفهىا إمامحىا 

حةي  والرفا بالقليى  عل  بن أب  طالب  رم هللا واهه ه  الهوا من الالي  والعم  بما ف  الت
واالسىىتعداد ليىىوم الرحيىى  . ويبىىدأ المريىىد عحىىد السىىادة الصىىوفية بالتوبىىة   وهىى  عحىىدهم حوعىىان و 
توبىىة إحابىىة وتوبىىة اسىىتاابة وجىىد عرفهمىىا سىىيدى الحسىىين المغىىاةل  رفىى  هللا عحىىه فقىىان توبىىة 

تستح  مىن هللا اإلحابة ه  أن تهاا من هللا من أا  جدرته عليك أما توبة االستاابة فه  أن 
لقر ه محك أجون والقرب ليى جرب مسافه ب  هو جريب بىالعلم والرؤيىا فىيعلم سىبحاحه مىن أمىرك 

    رئ ويراك ف  أى حان " 
ويفسىىر السىىادة الصىىوفية جولىىه تعىىال  " يىىا أيهىىا الىىذين آمحىىوا " فيقولىىون أى يىىا أهىى  صىىفوت  

عود الصىحاب  الاليى  رفى  هللا ومعرفت  ب  أه  جر   ومراهدت  و ان سيدحا عبد هللا بىن مسى
عحه يقون و إذا سمع  هللا تعال  يقون " يا ايها الىذين آمحىوا " فارعهىا سىمعك   فهى  إمىا هيىر 

 تؤمر به أو رر تحه  عحه .
و ان سيدى سه  التسترى رف  هللا عحه يقون و يعط  هللا تعال  بعض المؤمحين من اإليمىان 

وجىد جىان تعىال  " وأحىتم ا علىون إن  حىتم مىؤمحين " بوةن اب  إحد ويعطى  بعفىهم مثى  ذرة   
فصار علو    جلب عل  جدر إيماحه ولذلك رفع العلمىاء على  المىؤمحين فى  جولىه تعىال  " يرفىع 
هللا الذين آمحوا مح م والذين أوتىوا العلىم دراىا  " ففسىرها ابىن عبىاى رفى  هللا عحهمىا فقىان و 

 دراة بين    دراتين  ما بين السماء وا رض . الذين أوتوا العلم  فوق المؤمحين بسبعائة
فىىالموجحون مىىن المىىؤمحين أعلىى  إيماحىىا   والعىىالمون مىىن المىىوجحين أرفىىع مقامىىا وعلىى  جىىدر رجىىة 
القلب ولطف اوهرس وصفائه من  درس وحسن طهارته تكون علومه وأحوارس ويقون سيدى الريخ 

 بحعمة هللا رف  هللا عحه و عل  عق  فيما حقلحاس عحه من الهامه الفورى وهو يتحدى
 علوم  ف  الورى حفحا  ر   

 فما بلغوا مذاج  أو رمول      
 ول  من مررق اإليمان علىىم 

 سمو  به عل     الفحون     
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  ما حقلحا عحه جوله و 
 

 بحر التال   له ح مىىىة 
  ما تس ر ا رواح من عذبه    

 د  ما يقون الحاى من علمهم 
 العلم ف  سيبىهمادم  تلق      

 وجان  ذلك رف  هللا عحه 
 ارى دهلحا روفه جوما حيى

 ا تال  سرس ا عل  عليح    
 ا أالن القطف حت  أن جطفح

 ثمار الحب عدحا  جاطفيحا    
 ال وعة  داحيا  مائىى

 فلحا من تمايلحا  الراوحا     
 ن س رحا ال بهمر يد ولكى

 بعلم هللا موالحا رقيحىىا     
ن علىىم أوليىىاءس مىىالم ي وحىىوا يعلمىىون . وجىىد دعىى  موالحىىا رسىىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىبحان مىى

وسلم  لسيدحا عبد هللا بن عباى رف  هللا عحه فقان ف  دعائىه صىلوا  هللا وسىالمة عليىه و " 
اللهم فقهه ف  الدين وعلمه الت وي  " وجد جان إمامحا على  إبىن ابى  طالىب  ىرم هللا واهىه و مىا 

سرس إليحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم سوى  تىاب هللا تعىال    إال أن يىؤت  هللا عحدحا ريئ أ
عبىىدا فهمىىا فىى   تابىىه   وجىىد جىىان تعىىال  " جىىد بيحىىا اآيىىا  لقىىوم يوجحىىون " أى بيحاهىىا لهىىم بحىىور 
اليقىىين ولىىذلك يقىىون صىىلوا  هللا وسىىالمه عليىىه اتقىىوا فراسىىة المىىؤمن فإحىىه يحظىىر بحىىور هللا أى 

ن حظر بحور هللا  ىان على  بصىيرة مىن هللا تعىال  و ىان علمىه بحىورس طاعىة هلل تعىال  باليقين فم
وجد جان صلوا  هللا وسالمه عليه و إن من أمت  محدثين وم لمين وأن عمىر مىحهم " وجىد  ىان 
سىىيدحا أبىىو ب ىىر الصىىديق رفىى  هللا عحىىه يىىدعوا ر ىىه ويقىىون اللهىىم أرحىىا الحىىق حقىىا فحتبعىىه وأرحىىا 

 تحبه وال تاع  ذلك مترابها عليحا فحتبع الهوى .الباط  باطال فحا
وف  جوله تعال  " رهد هللا أحه ال إله إال هو والمالئ ة وألو العلم جائما بالقسط " وجوله تعال  " 

 والذين هو برهاداتهم جائمون ".
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يقون السادة الصوفية و رهادة الموجن بيقيحه أن هللا تعال  هو ا ون فى   ى  رىيئ وأجىرب مىن 
  رئ وهو المعط  الماحع الهادى المف  فال معط  وال ماحع وال حافع وال فار إال هللا  مىا ال  

إله إال هللا فيسبق حظرس وهمه إل  هللا عة وا  جب     رئ ويذ رس ف     رئ ويراع إليىه فى  
   رئ ويعلم أن هللا تعال  أجرب إلى  القلىب مىن وريىدس   وأجىرب إلى  الىروح مىن حياتىه وأجىرب 

لىى  البصىىر مىىن  حظىىرس وأجىىرب إلىى  اللسىىان مىىن ريقىىه   بقىىرب هىىو وصىىفه أى بىىالعلم والرؤيىىة ال إ
بالم ان والمسافة  حه ال مسافة بين العبد ور ىه وال م ىان يحصىرس سىبحاحه تعىال   ىان جبى  أن 

 ي ون الم ان فهو هالق الةمان والم ان عة سلطاحه وا  االله .
من بالطاعىا  فى  اميىع ا وجىا    ويقولىون إن أفعىان ويواب السادة الصوفية أن يتحل  المىؤ 

العباد عالما  وأمارا  عل  ما سبق لهم مىن هللا  مىا جىان صىل  هللا عليىه وسىلم " إعملىوا فكى  
ميسىر لمىىا هلىق لىىه " ويقىون سىىيدى اإلمىام الاحيىىد رفى  هللا عحىىه و الطاعىة هىى  عااى  برىىرى 

 المؤمن عل  ما سبق له من هللا تعال  .
و العبىادا  حليىة الظىواهر والحىق سىبحاحه واليبىيح تعطيى  الاىوارح مىن حالهىا أجىون  وجان غيىرس

وهو سبحاحه القائ  "  ي يها الذين آمحوا اتقوا هللا وابتغوا إليه الوسيلة وااهدوا ف  سبيله لعلكىم 
تفلحون " ويقون سىيدى اإلمىام الاحيىد رفى  هللا عحىه و إن هللا تعىال  يعامى  عبىادس فى  اآهىرة 

حسب ما عىاملهم فى  ا ون   بىدأهم تكرمىا   وأمىرهم ترحمىا   ووعىدهم تففىال   ويةيىدهم  عل 
تكرما فمن رهد برس القديم سه  عليه اداء أمرس ومن لىةم أمىرس أدر ىه وعىدس ومىن فىاة بوعىدس ال 
بد أن يةيدس مىن ففىله   أجىون وحسىن الظىن بىاهلل تعىال  يقتفى  مىن العبىد حسىن العمى  وفىق 

وجىد سىئ  موالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم عىن جىوم تر ىوا العمى  بالىدين الرريعة الغراء 
وأحسحوا الظن ف  هللا   فقان "  ذبوا لو أحسحوا الظن  حسحوا العم  " . وفى  جولىه تعىال  " إن 
هذا القرآن يهدى للت  ه  أجوم " يقون السادة الصوفية إن القىرآن الكىريم يهىدى إلى  الىذى هىو 

د الوصون لألصوب فال يص  إليه إال بالتىدبر والتف يىر والتىيقظ والتىذ ر وحفىور أصوب فمن أرا
القلب عحد تالوة القرآن الكريم وحاتهم ف  ذلك جولىه تعىال  "  تىاب أحةلحىاس إليىك مبىارك ليىدبروا 
آياتىىه وليتىىذ ر أولىىو ا لبىىاب " وجولىىه تعىىال  " إن  فىى  ذلىىك لىىذ رى لمىىن  ىىان لىىه جلىىب أو القىى  

 يد " ومعح  وهو السمع وهو ره
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رهيد أى حافر القلب . أجون وجد جان موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم " القرآن حب  هللا 
المتين ال تحقف  عاائبه وال يهلق عل   ثرة الرد من جىان بىه صىدق ومىن عمى  بىه ررىد ومىن 

 ح م به عدن   ومن اعتصم به هدى " .
ر هىواص المىؤمحين فى   تابىه الكىريم فىذ ر الصىادجين ويقون السادة البصوفية إن هللا تعال  ذ ى

والصىىادجا  والقىىاحتين والقاحتىىا  والهارىىعين والهارىىعا    والصىىابرين والصىىابرا    والىىذاكرين 
والذاكرا   ما ذ ر المتو لين والمهبتين با سحار الخ ولولم ي وحوا مواودين فى   ى  وجى  بىين 

 لكريم .المؤمحين وما ذ رهم هللا تعال  ف   تابه ا
ويتحىىدى السىىادة الصىىوفية عمىىا اهتصىىوا بىىه بتوفيىىق هللا تعىىال  مىىن دوام المراجبىىة وهىى  مقىىام 
اإلحسان الذى عرفه موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم فقان " أن تعبد هللا   حك تىراس   فىإن 

ه يراس فال أجى  لم تكن تراس فإحه يراك " فاذا لم يص  المؤمن إل  أعل  الدراتين ب ن يعبد هللا   ح
من أن يعبدس عل  أن هللا يراس . وهم يقولون أن مراجبة هللا تعال  تقتف  مىن المىؤمحين مراعىاة 
ا سرار   ومالحظة الملك الابار بحف  الهواطر المذمومة وحبذ ا فكار الرىاغلة التى  ال يعلمهىا 

اهىة هالصىة  حىه إال هو سبحاحه حت  يعبدوس بقلوب حافر وهمىه عاليىة   وحيىة صىادجة   وو 
 تعال  يقون " أال هلل الدين الهالص " .

وفىى  تعريىىف الصىىوفية وهصائصىىهم يقولىىون و هىىم أمحىىاء هللا فىى  أرفىىه وهةحىىه أسىىرارس وعلمىىه 
وصىىىفوته مىىىن هلقىىىه فهىىىم عبىىىادس المهلصىىىون وأوليىىىاؤس المتقىىىون وأحبىىىاؤس الصىىىادجون وهاصىىىته 

يىىن بهدمتىىه اىىوارحهم والهىىج بىىذ رس الصىىالحون   وهىىم الىىذين أحيىىا هللا بمعىىرفتهم جلىىو هم   وة 
السحتهم   وطهر بمراجبتىه أسىرارهم   تىواهم بتىال الواليىة والبسىهم حلى  الهدايىة وأجبى  بقلىو هم 
عليه تعطفا وامعهم بين يديه تلطفىا فاسىتغحوا بىه عمىا سىواس وآثىروس على  مىا دوحىه   واحقطعىوا 

ا علىى   بالئىىه   وفىىارجوا فيىىه أليىىه   وتو لىىوا عليىىه   وع فىىوا ببابىىه   ورفىىوا لقفىىائه وصىىبرو 
 ا وطان مست حسين به مستوحرين مما سواس " ذلك فف  هللا يؤتيه من يراء " .

وهتاما أجون هؤالء هم الفائةون عل  الحقيقة   فلم تفتحهم الدحيا بةهرفها الهىاد  ولىم ترىغلهم 
هيىىر وابقىى  " عىىن السىىع  لآلهىىرة فىىاتعظوا بقولىىه تعىىال  " بىى  تىىؤثرون الحيىىاة الىىدحيا واآهىىرة 

فواروجاس إليهم   اللهم ارةجحا محبتهم واحررحا ف  ةمرتهم بهذس المحبة يا رب العالمين . آمين 
.. 
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 الصادجون  
 

مىىدح هللا الصىىادجين فىى  آيىىا   ثيىىرة مىىن  تابىىه الكىىريم فقىىان تعىىال  مىىثال " مىىن المىىؤمحين راىىان 
ر ومىا بىدلوا تبىديال . لياىةى صدجوا ما عاهدوا هللا عليه فمحهم من جف  ححبه ومحهم مىن يحتظى

هللا الصىادجين بصىدجهم ويعىذب المحىىافقين إن رىاء أو يتىوب علىىيهم إن هللا  ىان غفىورا رحيمىىا " 
وجان سبحاحه " يا أيها الىذين آمحىوا اتقىوا هللا و وحىوا مىع الصىادجين " وجىان عىة رى حه " جىان هللا 

هار هالدين فيها أبدا رفى  هللا هذا يوم يحفع الصادجين صدجهم لهم احا  تارى من تحتها ا ح
 عحهم ورفوا عحه ذلك الفوة العظيم " .

ويعرا اإلمام القريرى رف  هللا عحه الصدق فيقون و حقيقة الصدق حفظ العهد وترك ماىاوةة 
الحىىد . ويقىىان و اسىىتواء الاهىىر والسىىر . ويقىىان و الثبىىا  عحىىدما ي ىىون ا مىىر اىىدا . وفىى  جولىىه 

صدجوا ما عاهدوا هللا عليه ... " يقون سيدى اإلمام رف  هللا عحىه تعال  " من المؤمحين راان 
و رىىى ر هللا صىىىحيعهم فىىى  المىىىراى   ومىىىدح يقيىىىحهم عحىىىد رىىىهود البىىىاى وسىىىماهم راىىىاال إثباتىىىا 
لهصوصية رتبتهم وتمييىةا لهىم بعلىوا الحالىة والمحةلىة   لىم يةيغىوا عىن عهىدهم ولىم يراوغىوا فى  

ياأيهىىا الىذين آمحىىوا اتقىوا هللا و وحىوا مىىع الصىادجين " يقىىون مراعىاة حىدهم . وعحىىد جولىه تعىال  " 
سىىيدى اإلمىىام رفىى  هللا عحىىه و يىىا أيهىىا الىىذين آمحىىوا مىىن أهىى  الكتىىاب  وحىىوا مىىع الصىىادجين 
المسىىىلمين   اسىىىتديموا فىىى  الىىىدحيا الصىىىدق تكوحىىىوا غىىىدا مىىىع الصىىىادجين فىىى  الاحىىىة . ويقىىىان و 

 عمر وعثمان وعل  رف  هللا عحهما وغيرهم .الصادجون هم السابقون ا ولون وهم  أبو ب ر و 
ويقان و الصدق حهاية أ حىوان   وهواسىتواء السىر والعالحيىة وذلىك عةيىة   وفى  الة ىور "  ىذب 
ذا احة اللي  جام عح  " والصدق  ما ي ون ف  ا جوان ي ىون فى  ا حىوان    من ادع  محبت  وا 

يحفع الصداجين صدجهم " يقون االمام رف   وهو اتم اجسامه وف  جوله تعال  " جان هللا هذا يوم
هللا عحه و حص ب ن يوم القيامة يحفىع الصىادجين صىدجهم   فمىن تعاى  ميىراى صىدجه فى  دحيىاس 
من  جبون حص  له من الحاى أو رياسىه عقىد  لىه أو حفىع وصى  إليىه مىن اىاس أو مىان   فىال 

 ريئ له ف  آاله من ثواب صدجه .
 هم ورفوا عحه ذلك الفوة العظيم " يقون سيدى وف  جوله تعال  " رف  هللا عح
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اإلمىىام رفىى  هللا عحىىه و رفىىاء الحىىق سىىبحاحه إثبىىا  محىى  لهىىم   وثحىىاؤس علىىيهم ومدحىىه لهىىم 
وتهصيصىىهم ب ففىىاله وفحىىون حوالىىه   ورفىىاؤهم عىىن الحىىق سىىبحاحه فىى  اآهىىرة وصىىولهم إلىى  

ا إليىه سىيدى اإلمىام القرىيرى محاهم فهو الفوة العظيم والحااة الكبرى . وف  محاسبة مىا يواهحى
مىىن أن تكىىون واهتحىىا فىى  أعمالحىىا ا هرويىىة أذ ىىر للقىىارئ العةيىىة مىىا أاىىاب بىىه سىىيدى حمىىدون 
القصار عحدما س لوس و ما بان  الم السلف أحفع من  المحا ؟ فقان و  حهىم تكلمىوا لعىة اإلسىالم 

ون الهلىق . أجىون وجىد وحااة الحفوى ورفاء الرحمن وححن حتكلم لعة الحفى وطلب الىدحيا وجبى
هالص الطوية فقان تعىال  لموالحىا  أثح  سبحاحه وتعال  عل  سادتحا أه  الصفة بصدق الحية وا 
رسىون هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم يوصىيه بهىىؤالء الصىىادجين " واصىىبر حفسىك مىىن الىىذين يىىدعون 

لىدحيا وال تطىع ر هم . بالغداة والعر  يريدون واههه وال تعىد عيحىاك  عىحهم تريىد ةيحىة الحيىاة ا
من أغفلحا جلبه عن ذ رحا واتبع هواس و ان أمرس فرطا " ويعتب سيدى اإلمام القرىيرى على  تلىك 
الوصية فيقون رف  هللا عحه و يرير إل  دوام دعائهم ر هم بالغداة والعر  و ون اإلرادة على  

 الدوام .
 ىان سىترهم " وال تعىد ويقان و " يريدون واهه " فكرف جحاعهم وأظهر صفتهم ورىهرهم بعىدما 

 عيحاك عحهم " أى ال ترفع بصرك عحهم وال تقلع عحهم حظرك .
ويقان و لمىا حظىروا بقلىو هم إلى  هللا أمىر رسىوله صىل  هللا عليىه وسىلم أال يرفىع بصىرة عىحهم   

 وهذا اةاء ف  العاا  .
ا يفىوتهم اليىوم   واإلرارة فيه   حه جان و اعلحا حظرك اليوم  إليهم ذريعة لهم إليحىا   وهلفىا عمى

 فال تقطع اليوم عحهم حظرك فإحا الحمحع غدا حظرهم عحا .
" وال تطع من أغفلحىا جلبىه عىن ذ رحىا واتبىع هىواس و ىان أمىرس فرطىا " هىم الىذين سى لوا صىل  هللا 
عليه وسلم أن يهل  لهم مالسة من الفقراء وأن يطردهم يىوم حفىورهم مىن مالسىه صىل  هللا 

 فوا وهو أغحياء المان أن ياالسىوا الفقىراء . ومعحى  " أغفلحىا جلبىه عىن عليه وسلم " أجون استح
ذ رحىىا " أى رىىغلحاهم بمىىا ال يعحىىيهم ويقىىان و " أغفلحىىا جلبىىه عىىن ذ رحىىا " رىىغلحاهم حتىى  ارىىتغلوا 
بالحعمىىة عىىن المىىحعم . ويقىىان هىىم الىىذين طىىوح هللا جلىىو هم فىى  التفرجىىة فهىىم فىى  الهىىواطر الرديىىة 

الهم محاو ون . أجون وصدق سيدى حمدون القصار ف  جولىه رفى  مثبتون   وعن رهود مو 
 هللا عحه و من حظر ف  سير السلف عرا تقصيرس وتهلفه عن دراا  الراان . وصدق السادة 
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الصىىوفية حىىين جىىالوا  ىىان الحىىاى وردا ال رىىوك فيىىه فصىىاروا رىىو ا ال ورد فيىىه ورفىى  هللا عىىن 
ى وبق  الحسحاى فاذا  ان الصحاب  الالي  جد سيدى عبد هللا بن عباى حين جان و ذهب الحا

رأى تغيرا ف  ا حوان عما عهدس ف  حياة موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم فكيف با ايان 
الت  تقىادم عهىدهم وتىدهور  أحىوالهم . وجىد حاىح السىادة الصىوفية فى  تهىذيب حفوسىهم بتىرك 

ليترىىبهوا بسىادتحا السىىابقين ا ولىين مىىن  المعاصى  واإلجبىان علىى  الطاعىا  ب ليىىاتهم واةئيىاتهم
المهاارين وا حصار الذين ت سوا ف  اىد وصىدق بموالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم وجىد 
جان را  لسيدى حاتم ا صم و ما ترىته  ؟ جىان أرىته  عافيىة يىوم  إلى  الليى    فقىالوا لىه و 

عصىى  هللا فيىىه   فيقىىون سىىيدى حىىاتم اليسىى  ا يىىام  لهىىا عافيىىة . فقىىان و إن عافيىىة يىىوم  أال أ
رف  هللا عحه و أر عة يحدمون عل  أر عة و المقصىر إذا فاتىه العمى    والمحقطىع عىن أصىدجائه 
إذا حابته حائبة   والمم ن محه عدوس بسوء رأيه   والارئ عل  الذحوب . وجد جان له را  عظح  

فيىه وهىو القائى   ىذلك و إذا  فقان و إن  ح  تريد أن تعص  مىوالك فاعصىه فى  موفىع ال يىراك
أمر  الحاى بالهير فكن أول  به وأحق    واعم  بما ت مر و ذا بمىا تحهى    ويقىون رفى  هللا 
عحه و لك  جون صدق   ولك  صدق فع    ولك  فع  صبر   ولك  صىبر حسىبة   ولكى  حسىبة 

 إرادة   ولك  إرادة أثر .
  الحذر   وجد جىان سىيدى أبىو سىليمان الىدراح  والسادة الصوفية يحذرون من اإلفتتان بالدحيا  

و س ل  معروفا الكره  عن الطائعين هلل تعال    ب ى رئ جدروا عل  الطاعىة ؟ جىان و بىإهرال 
الدحيا من جلو هم   ولو  ان محها رئ ف  جلو هم ما صح  لهم سادة . أجون ويؤيىدس فى  ذلىك 

لباجيىا  الصىالحا  هيىر عحىد ر  ىم ثوابىا وهيىر جوله تعال  " المان والبحون ةيحة الحيىاة الىدحيا وا
أمال " ومما حقلحاس عن سيدى الريخ عل  عق  جوله وهو يحرد ارتاىاال والهامىا جولىه رفى  هللا 

 عحه و
 الحاى ف  أيامحا سوجىىىىىة

 همهم المان ولبى الاديد     
 يسعون للدرهم ف  جىىىىىوة

 الحر يثح  سعيهم أو اديد     
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ن دعوا إل  ال  صالة إدعىىىوا وا 
 أن ارتداد الحر عاق الساىود    

 ليى الغح  من أفاد الغحىىىى  
 إحما الغح  من حاا بالهلىىود     

 ححن ف  الحاى  الحاوم مىىىىن
 اللي  تفيئ الظالم وهو رديىد     

    ريئ يحد غير هىىىىىىواس 
 لم تحطه من القلوب حىىىدود    

 اس و ما  تبحا عحه جوله طيب هللا ثر 
 ومن يدرك مذاق الحب محىى  

 ويرهف ف  مقالتحا سماعىىه     
 إذا لم ترو حفسك    وجىىىى  

 يفيع وهذس الدحيا افاعىىة
 و م من مظهر علياء حفىىىىى 

 ةويفسد حبه الدحيا طباعىىى    
 ولو أن الفت  ف  الحاى يبقىىى  

 عةيةا ال يمد يد الفراعىىة    
 ىدق يتاار ف  الهدى بمقام صىى

 وياع  حبه البارى بفاعىىة     
 ويعلم أحما الدحيا متاعىىىىىىىا

 وليى تدوم ف  الدحيا اماعىىة     
 ويذ ر فقرس فيقون ر ىىىىىى  

 ويذ ر يسرس فيقون طاعىىىة     
 يظ  مؤيدا باهلل ر ىىىىىىىى  

 عةيةا يرفع الرحمن باعىىىة    
م و ىواطحهم ويااهىدون أحفسىهم فى  مقاومىة ويحرص السادة الصوفية عل  الصدق فى  ظىواهره

 أمرض القلب الباطحة من الحسد والغ  والرياء الخ و ذلك يح ون عن 
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الاليى السوء وياتمعون بالاليى الصالح الذى يحتفعون بعلمه وعمله ومذاجه وجد أهذوا ذلىك 
لى  القىارئ   له عن السابقين ا ولين من سىادتحا الصىحابة الكىرام علىيهم اميعىا رفىوان هللا   وا 

العةية بعض ما حصح به المؤمحين إمامحا عل  بن أب  طالب  رم هللا واه حين جان و عباد هللا 
ن أغرهم لحفسه أعصاهم لر ه   والمغبون مىن غىبن  إن أحصح الحاى بحفسه أطوعهم لر ه . وا 

   حفسه   والمفبو  مىن سىلم لىه ديحىه   والسىعيد مىن وعىظ لغيىرس   والرىق  مىن احهىد  لهىواس
واعلموا أن يسير الرياء ررك   وماالسة أهى  الهىوا محسىاة لإليمىان ومحفىرة للرىيطان اىاحبوا 
الكذب فإحه مااحب لإليمان   والصادق عل  ررا محااىاة و رامىة   والكىاذب على  رىفة مهىواة 
ومهاحىة   وال تحاسىدوا فىإن الحسىد يى كلو اإليمىان  مىا ت كى  الحىار الحطىب   وال تباغفىوا فإحهىىا 

 القة . الح
ويقون سيدى معروا الكرهى  رفى  هللا عحىه و جلىوب الطىاهرين ترىرح بىالتقوى وتةهىد بىالبر   
وجلوب الفاار بالفاور   وتعم  بسؤ الحية   ويقون سيدى أبو سليمان الداراح  رف  هللا عحه 
لك  ريئ صدق وصدق اليقين الهوا من هللا تعال     مىا جىان مىن  ىان الصىدق وسىيلته  ىان 

من هللا اائةته   ويقون سيدى سرى السقط  رف  هللا عحه   أجوى القوى غلبتك حفسىك  الرفا
ومن عاة عن أدب حفسه  ان عن أدب غيرس أعاة   ومن أطا  من فوجىه أطاعىه مىن دوحىه . 
 ما يقون من عالمة المعرفة باهلل القيام بحقوق هللا وأيثارس عل  الحفى فيما أم حى  فيىه القىدرة 

. 
ة الصوفية المؤمن من البه  . والبه  عحىدهم حوعىان   فهىم يقولىون و أمىا البهى  ويحذر الساد

عحد أه  الدحيا وهو أن ي ىون الراى  بهىيال بمالىه   وأمىا البهيى  عحىد أهى  اآهىرة   فهىو الىذى 
يبه  بحفسه عن هللا تعال  . وهم يقولىون و إن العبىد إذا اىاد بحفسىه هلل أورى هللا جلبىه الهىدى 

 عطاس هللا الس يحة والوجار والعلم الرااح والعق  الكام  .والتق    وأ
ويريد السيد / عادن محمد عميد  لية الرىريعة فى  الهىور بتفىحيا  سىادتحا المهىاارين التى  
آثروا ببذلها ر هم عما سواس فيقون غفر هللا له و فيما ترامه عحه إل  العر يىة صىديق  العالمىة 

 مرس و الريخ الصاوى رعالن مد هللا ف  ع
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 والسابقون ا ولون لحبىىىىه 
 جد فارجوا ا وطان وا وطار    

 لم يذ روا ماال وال ولدا وال ......
 أهال وال ةواا وال أصهارا    

 تر وا اوار الظالمين فبدلىىوا 
 با ه  أهال والديار ديىارا    

 يافوة أحرار العقائد عحدمىىىا 
 أهدى هللا اليهم ا بىىىرار    

 ا الاميع يهاارون لاحىىىة فإذ
 وترى الاميع لديحه أحصارا    

وف  فوء هذس التفحيا  حدرك  يف حظوا بالوصف الهالد الذى هلعه علىيهم سىبحاحه وتعىال  
ف  جوله الكريم " للفقىراء المهىاارين الىذين أهراىوا مىن ديىارهم وأمىوالهم يبتغىون ففىال مىن هللا 

م الصادجون " وف  فوء التفحيا  الت  بذلها سىادتحا ورفواحا ويحصرون هللا ورسوله أولئك ه
ا حصار حين أحبوا المهاارين وواسوهم مواساة اادة بلغ  حد اإليثار وتففيلهم عل  أحفسهم 
فيما محتااون إليه حدرك  يف سماهم هللا المفلحين وذلك ف  جوله تعال  " والذين تبىوءو الىدار 

وال يادون فى  صىدورهم حااىة ممىا أوتىوا ويىؤثرون  وا يمان من جبلهم يحبون من هاار إليهم
عل  أحفسهم ولو  ان بهم هاصة ومن يوق رح حفسه ف ولئك هم المفلحون " وبقى  أن حعىرا 
ما واب عل  االايان الالحقة لسادتحا السابقين من المهىاارين وا حصىار ممىا يحبىه هللا تعىال  

بعىدهم يقولىون ر حىا أغفىر لحىا وال إهواححىا  فقد بيحه عة وا  ف  جوله الكريم " والذين ااءوا من
الذين سبقوحا باإليمان وال تاعى  فى  جلو حىا غىال للىذين آمحىوا ر حىا إحىك رءوا رحىيم " ومىن ذلىك 
حدرك أحه  ما تكون الحفقة ف  سىبي  هللا مىن ا مىوان  ىذلك تكىون الحفقىة مىن ا حىوان   ودعىاء 

حىه يىدعو لهىم بصىفاء سىريرة بىدافع الحىب فى  المسلم إلهواحه المسلمين إحفاق من ا حىوان   فإ
هللا تعال  وذلك الحب الذى تقتفيه إهىوة اإلسىالم التى  أجامهىا هللا تعىال  بىين المسىلمين بقولىه 
الكريم " إحما المؤمحون إهوة " وف  جوله تعال  " واعتصىموا بحبى  هللا اميعىا وال تفرجىوا واذ ىورا 

 جلوب م فإصبحتم بحعمته إهواحا " .حعمة هللا علي م إذ  حتم أعداء ف لف بين 
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ويلفتحا السادة الصوفية إل  أن المؤذن حين يحاديحا للصىالة يقىون و هللا أكبىر هللا أكبىر   فياىب 
لى  القىارئ  عل  المؤمن حين يسمع المؤذن ان ي بر ف  جلبه أمر سيدس فيبىادر إلى  طاعتىه . وا 

 ه و العةية ما يقوله سيدى إبراهيم بن المولد رف  اله عح
إن العبد إذا أصبح  ان مطالبا من هللا بالطاعة ومن حفسه بالرهوة   ومن الريطان بالمعصىية 
  ولكن هللا تعال  رفق به حيى أمرس ف  ابتداء صباحه ب مر وبعى إليه محاديا يحاديه ويحبه إل  

لىه و هللا  أمر هللا   وهم المؤذحون   يؤذحون وي برون ف  آذان العبىاد تكبيىرا  م ىررا  يقولىون 
أكبر هللا أكبر   في بر ف  جلب المؤمن أمر سيدس   فيبىادر إلى  طاعتىه   ويهىالف هىوى الىحفى 
والرىىيطان فىىإن بىىادر إليىىه أكرمىىه هللا بىىالظفر علىى  حفسىىه وغلبتىىه برىىهوته . وأعاحىىه علىى  عىىدوس 

لك بقطع الوسواى من جلبه   فإن من بىادر إلى  بابىه ودهى  حىرةس صىار غالبىا ال مغلوبىا   و ىذ
يقون رف  هللا عحه و عاب  لمن عرا أن له طريقا إل  ر ىه  يىف يعىيه مىع غيىر هللا تعىال  
وهللا سىىبحاحه وتعىىال  يقىىون " وأحيبىىوا إلىى  ر  ىىم وأسىىلموا لىىه " ويقىىون سىىيدى مظفىىر القرمسىىيح  
رف  هللا عحه و بصحة اإليمان و مان التقوى  يفتح هللا تعال  عل  العبد هير الىدحيا واآهىرة . 

استدن رف  هللا عحه عل  صحة  المه بقوله تعال  " ولىو أن أهى  القىرى آمحىوا واتقىوا لفتححىا و 
عليهم بر ا  من السماء وا رض " أجون وف  محاسبة ما يقون المىؤذن مىن تكىرار هللا أكبىر هللا 
أكبىىر . احقىى  للسىىادة القىىراء بعىىض مىىا حقلحىىاس عىىن سىىيدى الرىىيخ علىى  عقىى  حىىين سىى له بعىىض 

 ي ت  له ب بيا  من رعر الهامه الفورى عل  وةن البي  التال  وجافيته و الحافرين ان
 هللا أكبر ماهلل من ثاحىىىىى 

 وال عن الحب من مله ومن ثان      
 فقان طيب اله ثراس فورا و

 هللا أكبر ماهلل من ثىىىىىان 
 وما حسي  ور   ليى يحساحى  

 أحبه وفؤادى بي  ح متىىه 
 بارى تغراح ثوب الحياء من ال    

 أهافه وهو يهديح  لسدتىىه
 فما هري  من العذان والراحى     
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 و يف أهر  وفف  هللا يدر ح  
 وبالهدى والحدى موالى والراح     

 أمسي  مح سرا أصبح  مفتقرا
 اح  ىوهللا عن    هذا الكون أغح    

 طاب الحسيم وحب  ال يبارحح 
 اح  ىإل  التقوى ف فح وجد هداح      

 ن يس ن الحاى احا  تطيب بها إ
 حاح ىردوس  وأفىف فحب ر       

 فما عن هللا من ريئ يباعدح  
 ب من مله ومن ثان ىوما عن الح    

ويرى السادة الصوفية أن عمر اإلحسان أماحىة اسىتودعها هللا تعىال  عحىد عبىدس ويسى له عحهىا . 
 إليه بالهام محه سبحاحه . ويقون بعض العارفين ف  ذلك أن هلل عحد عبدس سرين يسرهما

أحدهما و إذا ولد وهرل من بطن أمىه يقىون لىه و عبىدى جىد أهراتىك إلى  الىدحيا طىاهرا حظيفىا   
 .واستودعتك عمرك وائتمحتك عليه فاحظر  يىف تحفىظ ا ماحىة واحظىر  يىف تلقىاح   مىا اهراتىك

  حفظتهىا حتى  الثاح  و عحد هرول روحه يقون له و عبدى ماذا صحع  ف  أماحت  عحىدك ؟ هى
تلقىىاح  علىى  العهىىد والرعايىىة ف لقىىاك بالوفىىاء والاىىةاء   أو أفىىعتها ف لقىىاك بالمطالبىىة والعقىىاب ؟ 
وهىىم يقولىىون و إن هىىذا الىىذى يقولىىه ذلىىك العىىارا داهىى  فىى  جولىىه تعىىال  " والىىذين هىىم  ماحىىاتهم 

و فعمىىر  وعهىىدهم راعىىون " وفىى  جولىىه تعىىال  " وأوفىىوا بعهىىدى أوا بعهىىد م " ويفىىيفون جىىائلين
العبد أماحة عحدس إن حفظه فقىد أدى ا ماحىة وأن فىيعه فقىد هىان هللا وهىو سىبحاحه يقىون " إن 
هللا ال يحب الهائحين " وف  هبر عن ابن عباى رف  هللا عحهما " ومىن فىيع فىرائض هللا عىة 

 وا  هرل من أماحة هللا " .
 م المىو  فيقىون رب لىوال أهرتحى  وعحد جوله تعال  " وأحفقوا مما رةجحاكم مىن جبى  أن يى ت  أحىد

إل  أا  جريب ف صدق وأكن من الصالحين . ولن يؤهر هللا حفسا إذا ااء أالها وهللا هبير بما 
 تعملون " يقون السادة الصوفية الوج  
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القريب أن يقون العبد عحد  رف الغطاء و ياملك المو  أهرح  يوما أعبد فيه ر   وأتىوب  مىن 
حفسىى  فيقىىون و فحيىى  ا يىىام فىىال يىىوم فيقىىون أهرحىى  سىىاعة فيقىىون فحيىى  ذحبىى  وأتىىةود صىىالحا ل

الساعا  فال ساعة   جان فتبلى  الىروح الحلقىوم فيؤهىذ ب ظمىه عحىد الغرغىرة فيغلىق بىاب التوبىة 
ويحاىىب عحىىه وتحقطىىع ا عمىىان وتىىذهب ا وجىىا  وتتصىىاعد ا حفىىاى يرىىهد فيهىىا المعايحىىة عحىىد 

آهر حفى ةهق  حفسه فيدر ىه ماسىبق لىه مىن السىعادة   رف الغطاء فيحتد بصرة فإذا  ان ف 
فتهرل روحه عل  التوحيد فذلك حسن الهاتمة أويدر ىه مىا سىبق لىه مىن الرىقوة فتهىرل روحىه 
عل  الرك فهىذا الىذى جىان تعىال  فى  رى حه " وليسى  التوبىة للىذين يعملىون السىيئا  حتى  إذا 

ة حعىىوذ بىاهلل مىن ذلىك   وجيى  فىى  حفىر أحىدهم المىو  جىان إحىى  تبى  اآن " فهىذا سىوء الهاتمى
المحافق وجي  ف  المدمن عل  المعاص  والمصر عليهىا وجىد جىان تعىال  " إحمىا التوبىة على  هللا 
للىىذين يعملىىون السىىوء باهالىىة ثىىم يتو ىىون مىىن جريىىب " أى جبىى  المىىو  وجيىى  جبىى  ظهىىور آيىىا  

لمهطىئ فى  الهطيئىة وال اآهرة وجي  الغرغرة وجي   ذلك عن جريب عهد بالهطيئة فىال يتمىادى ا
يتباعد عن التوبة وتو ته من جريب تقتف  أن يعقىب الىذحب عمىال صىالحا وال يدر ىه ذحبىا آهىر 

 ب  يهرل من السيئة إل  الحسحة وال يده  ف  سيئة أهرى .
أجىىون و ىىان سىىيدحا عبىىد هللا بىىن عبىىاى رفىى  هللا عحهمىىا يقىىون هىىذس اآيىىة أرىىد رىىئ علىى  أهىى  

ه تعال  " يا أيهىا الىذين آمحىوا التله ىم أمىوالكم وال أوالد ىم عىن ذ ىر هللا التوحيد  حه سبقها جول
ومن يفع  ذلك ف ولئك هم الهاسرون  " وأون من يس ن الراعة من المسلمين مىن لىم ي ىن أدى 
ة ىىاة مالىىه أو لىىم ي ىىن يحىىج بيىى  هللا وهىىو معحىى  جولىىه تعىىال  " ف صىىدق " أى أة ىى  " وأكىىن مىىن 

حا السادة الصوفية أال حستصغر الذحب فيقولون ال تحظر إل  صغر الصالحين " أى أحج " ويحص
الهطيئة ولكن احظر إل  من عصي   ما يقولون إن سىادتحا الصىحابة الكىرام علىيهم رفىوان هللا 

  احوا يستعظمون الصغائر لعظمة هللا تعال  ف  جلو هم من  جوة اإليمان ف  جلو هم .
العبىد التائىب حبيىب هللا تعىال  ؟ فقىان حتى  ي ىون وجد سئ  سيدى سه  التسترى و مت  ي ىون 

 ما جان تعال  التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساادون اآمىرون بىالمعروا 
والحاهون عن المح ر والحافظون لحدود هللا وبرر المؤمحين " ثىم جىان رفى  هللا عحىه و الحبيىب 

 ال يده  ف  رئ ال يحبه 
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العارفين و العامىة يتو ىون مىن سىيئاتهم والصىوفية يتو ىون مىن حسىاحتهم الحبيب ويقون بعض 
 يعح  من تقصيرهم ف  آدائها لعظم ما يرهدون من  حق هللا الملك العةية سبحاحه وتعال  .

وجد سىئ  سىيدى سىه  عىن االسىتغفار الىذى ي فىر الىذحوب فقىان رفى  هللا عحىه أون االسىتغفار 
اإلستاابة أعمان الاوارح واإلحابة أعمان القلوب والتوبة أجبالىه اإلستاابة ثم اإلحابة ثم التوبة ف

عل  ر ه ثم يستغفر من تقصيرس الذى هو فيه ومن الاه  بالحعمة وترك الر ر فعحد ذلىك يغفىر 
له وي ون عحدس م واس   ثم يحق  إل  اإلحفراد ثىم الثبىا    ثىم البيىان ثىم القىرب ثىم المعرفىة   ثىم 

م المىوالس   ثىم محادثىة السىر وال يسىتقر هىذا فى  جلىب عبىد حتى  ي ىون المحاااة ثم المصىافاس ثى
العلم غىذاءس والىذ ر جوامىه   والرفىا ةادس   والتفىويض مىرادس   والتو ى  صىاحبه   ثىم يحظىر هللا 

 تعال  إليه فيرفعه إل  العره   في ون مقامه مقام حملة العره .
اصيك   ومن طاعتك وما تبلغحا به احتىك اللهم اجسم لحا من هريتك ما تحون به بيححا و ين مع

  وأسلك بحا طريق الهدى الذى سىلكه بتوفيقىك وعوحىك عبىادك الصىالحون الىذين ة يىتهم بقولىك 
 الكريم الهالد " أولئك الذين صدجوا وأولئك هم المتقون " 

 آميىىىن ..
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 دار السالم
 

  وجد دعا سبحاحه الكى  إليهىا  دار السالم ه  الاحة الت  وعد هللا تعال  بها المتقين من عبادس
و ين لهم أن طريق الظفر بها إحما ي ون باإليمان باهلل ورسلة واليىوم اآهىر ثىم لفعى  الطاعىا  
هالص وصفاء   ف ما الذين آمحوا وعملوا  المرروعة وترك المهالفا  المحه  عحها ف  صدق وا 

لمعاص  فمى واهم اهىحم وسىاء  الصالحا  فف  الاحة هالدين فيها   وأما الذين رقوا بالكفر وا
 مصيرا .

وهذس الدعوة ااء  ف  جوله تعال  فى  سىورة يىوحى " وهللا يىدعوا إلى  دار السىالم ويهىدى مىن 
يرىىاء إلىى  صىىرا  مسىىتقيم " وا كثىىرون مىىن  المفسىىرين علىى  أن " السىىالم هىىو اسىىم هللا الكىىريم 

وااب الواود لذاتىه سىلم مىن الوارد ف  ا سماء الحسح    وسم  سبحاحه السالم  حه لما  ان 
الفحاء والتغير   وسلم ف  ذاته من االفتقار إل  الغير وهذس الصفة ليسى  إال لىه وحىدس سىبحاحه 
  أما القون اآهر فااء فيه أن السالم معحاس السالمة من اآفىا  فهىو وصىف للاحىة . ويعقىب 

فىى  لطىىائف اإلرىىارا  و سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى علىى  تلىىك اآيىىة الكريمىىة فيقىىون رفىى  هللا عحىىه 
دعاهم إل  دار السالم   وف  الحقيقة دعاهم إل  ما يواب لهم الوصون إل  دار السىالم ى وهىو 
اعتحاق أوامرس واإلحتهاء عن ةواارس والدعاء من حيىى التكليىف وتهصىيص الهدايىة  هلهىا مىن 

 حيى الترريف .
وم والتعريىف على  الهصىوص . ويقان و الىدعاء تكليىف والهدايىة تعريىف   فىالتكليف على  العمى

ويقان و التكليف بحق سلطاحه   والتعريف بح م إحساحه ويقان و الدعاء جوله والهداية طولىه   
ده  الك  تح  جوله   واحفراد ا ولياء بتهصىيص طولىه   دار السىالم دار هللا  ن السىالم اسىم 

 من أسمائه .
لها سالمون فيها   سالمون من الحرجة   وي ون السالم بمعح  السالمة فه  دار السالم أى أه

وسالمون من الفرجة   سلموا من الحرجة فحصلوا عل  لذة عطائه   وسلموا من الفرجة فوصىلوا 
 إل  عةية لقائه .

ويقان اليص  إل  دار السالم إال من سلم  حفسه من الساود للصىحم   وسىلم جلبىه مىن الرىرك 
 والظلم .
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والذى سىلم جلبىه مىن محبىة ا غيىار دراتىه أعلى  مىن دراىة مىن ويقان و تلك الدار   دراا    
 سلم  حفسه من الذحوب واالوفار .

ويقان و جوم سلم  صدورهم من الغ  والحقد والحسىد   وسىلم الهلىق مىحهم فلىيى بيىحهم و ىين 
أحىد محاسىىبة   ولىىيى لهىىم على  أحىىد رىىيئ   فالمسىىلم مىىن سىلم المسىىلمون مىىن لسىىاحه ويىىدس   

 لهلق ب امعهم من  جلبه .والمحسن من سلم ا
والصىىرا  المسىىتقيم طريىىق المسىىلمين   فهىىذا للعلىىوم برىىر  علىىم اليقىىين   ثىىم طريىىق المىىؤمحين   
وهو طريق الهواص برر  عىين اليقىين   ثىم طريىق المحسىحين   وهىو طريىق هىواص الهىواص 

   حك تىراس برر  حق اليقين   وهم الذين جان صل  هللا عليه وسلم فيهم و اإلحسان أن تعبد هللا
. 

وعحد جوله تعال  " للذين احسحوا الحسح  وةيادة " يقون سيدى اإلمىام القرىيرى رفى  هللا عحىه 
و أحسىىحوا و أى عملىىوا وأحسىىىحوا . ويقىىان و أحسىىحوا أى لىىىم يقصىىروا فىى  الواابىىىا  ولىىم يهلىىىوا 

غيىر بالمحدوبا  ويقان و أحسحوا أى لم يبق عليهم حق إال جىاموا بىه   إن  ىان حىق حىق فمىن 
ن  ان من حق الهلق ف داء من غير تاهير . ويقان أحسحوا ف  المىآن  مىا أحسىحوا  تقصير   وا 
ف  الحان   فاستحداموا بمىا فيىه واسىتقاموا   والحسىح  التى  هى  لهىم هى  الاحىة ومىا فيهىا مىن 
صىىحوا الىىحعم . وةيىىادة " و فعلىى  مواىىب الهبىىر واامىىا  السىىلف الحظىىر إلىى  هللا   ويحتمىى  أن 

حسح  الرؤيىة والةيىادة دوامهىا   ويحتمى  أن تكىون الحسىح  اللقىاء والةيىادة البقىاء فى  تكون ال
 حان اللقاء .

ويقىىىان و الحسىىىح  عىىىحهم ال مقطوعىىىة وال ممحوعىىىة   والةيىىىادة لهىىىم ليسىىى  عىىىحهم محاوبىىىة وال 
 مسلوبة .

يقىون  وعحد جوله تعال  " وال يرهق واوهم جطر وال ذلة أولئك اصحاب الاحة هم فيها هالىدون "
سيدى القريرى رف  هللا عحه و ال يقع عليهم غبار الحااب ويع سه حديى الكفار حيى جىان " 

 وواوس يومئذ عليها غبرة " .
أجون و ورؤية هللا سبحاحه فى  الاحىة هى  التى  وعىد هللا بهىا عبىادس المتقىين فى  جولىه الكىريم " 

رىيرى رفى  هللا عحىه و حافىرة أى واوس يومئذ حافرة إل  ر ها حاظرة " ويقون سىيدى اإلمىام الق
مررجة حسحة   وه  مررجة  حها إل  ر ها حاظرة أى رائية هلل   فىاهلل تعىال  يهلىق الرؤيىة فى  

 واوههم ف  الاحة عل  جلب العادة فالواوس
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 حاظرة إل  هللا تعال  .
ن التى  ويقان و العين من امله الواه فإسىم الواىه يتحاولىه   ويقىان الواىه ال يحظىر ولكىن العىي

ف  الواه ه  الت  تحظر    م أن الحهر ال يارى ولكن الماء فى  الحهىر هىو الىذى ياىرى   جىان 
تعال  " احا  تارى من تحتها ا حهار "  ويقان و ف  جوله تعىال  " واىوس يومئىذ حافىرة " دليى  

لبقىاء عل  أحهم بصفة الصحوس  وال تتداهلهم حيرة وال دهرة   فالحفرة من أمارا  البسط  ن ا
 ف  حان اللقاء أتم من اللقاء .

وعحىىد جولىىه تعىىال  فىى  سىىورة الواجعىىة " و حىىتم أةوااىىا ثالثىىة   ف صىىحاب  الميمحىىة   مىىا أصىىحاب 
الميمحىىة   وأصىىحاب المرىىئمة مىىا أصىىحاب المرىىئمة   والسىىابقون السىىابقون أولئىىك المقر ىىون " 

" عل  اهة التفهيم لرى حهم  يقون سيدى اإلمام القريرى رف  هللا عحه و " ما أصحاب الميمحة
والتعظىىيم لقىىدرهم   وهىىم أصىىحاب الىىيمن والبر ىىة والثىىواب ." مىىا أصىىحاب المرىىئمة " علىى  اهىىة 
المبالغة فى  ذمهىم   وهىم أصىحاب الرىؤم على  أحفسىهم   ويقىان و أصىحاب الميمحىة هىم الىذين 

ين  ىاحوا على   احوا ف  ااحب اليمين من آدم عليه السالم يوم الذر   وأصىحاب الرىمان هىم الىذ
رماله " المقصود بيوم الذر يوم الميثاق الذى امع هللا تعال  فيه أرواح اميع الهلق ف  ر   
الذر ى وهو الهباء ى وهىاطبهم بقولىه الكىريم " ألسى  بىر  م ؟ جىالوا بلى  " فى جروا اميعىا بر و يتىه 

حما أبواس يهوداحه  أو يحصراحه أو يماساحه تعال  ووحداحيته ولذلك    مولود يولد عل  الفطرة وا 
  ما ااء ف  الحديى الرريف " .

 ويقان و الذين يعطون الكتاب ب يماحهم والذين يعطون الكتاب برمائلهم 
 .ويقان و هم الذين يؤهذ بهم ذا  اليمين إل  الاحة   والذين يؤهذ بهىم ذا  الرىمان إلى  الحىار

ن إلى  الهصىان الحميىدة . ويقىان و " والسابقون السابقون " وهو الصف الثالىى   وهىم السىابقو
السابقون إل  الهارة   ويقان إل  اإلسالم   ويقان إل  الصىلوا  الهمىى . ويقىان و السىابقون 
بسبق القدم   ويقان السابقون بعلو الهمم   ويقىان السىابقون إلى   ى  هيىر   ويقىان السىابقون 

 ا لم يتسارعوا بصدق القدم .المتسارعون إل  التوبة من الذحوب   فيتسارعون إل  الحدم إذ
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ويقان و الذين سبق  لهم من هللا الحسح  فسبقوا إل  ما سبق إليه " أولئك المقر ون " ولم يق  
 المتقر ون ب  جان " أولئك المقر ون " فعلم الكافة أحهم بتقريب ر هم سبقوا ال بتقر هم .

حمىا يقر ىون إلى  غيىر " ف  احا  حعيم " محىان ان ي وحىوا فى  الاحىة ثىم يقر ىون مىن ال احىة   وا 
الاحىة   يقر ىىون مىن  بسىىا  القر ىىة   مقر ىون ولكىىن مىن حيىىى الكرامىىة ال مىن حيىىى المسىىافة   

 مقر ة حفوسهم من  الاحة وجلو هم إل  الحق . 
رواحهم من  ساحا  الرىهود   فىالحق سىبحاحه عةيىة   ال  مقر ة جلو هم من بسا  المعرفة   وا 

  وص  .جرب وال بعد   وال فص  وال
" ثلىىة مىىن ا ولىىين   وجليىى  مىىن اآهىىرين " الثلىىة الاماعىىة   ثلىىة مىىن ا ولىىين الىىذين رىىاهدوا 
أحبيىىاءهم   وجليىى  مىىن اآهىىرين الىىذين رىىاهدوا حبيحىىا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم  ويقىىان و ثلىىة مىىن 

 ا ولين من السلف وجلي  من المت هرين من ا مة .
 من الذهب . عل  سرر موفوحة " أى محسواة حسيج الدر 

متكئىىين عليهىىا متقىىابلين " أى ال يىىرى بعفىىهم جفىىا بعىىض   وصىىفهم بصىىفاء المىىودة وا هىىالق 
 المهذبة .

فف  هللا يارى عل  عبادس ف  دحياهم وأهراهم   فهم الفقراء إليه عل  الدوام وهو الغحى  عىحهم 
 وهللا هىىو الغحىى  علىى   الىىدوام   وصىىدق سىىبحاحه إذ يقىىون " ي ايهىىا الحىىاى أحىىتم الفقىىراء إلىى  هللا

الحميىىد * إن يرىى  يىىذهب م ويىى   بهلىىق اديىىد وماذلىىك علىى  هللا بعةيىىة " وممىىا عقىىب بىىه سىىيدى 
اإلمام القريرى عل  اآيا  السابقة جولىه رفى  هللا عحىه و الفقىر على  أجسىام   فقىر إلى  هللا   

قير إل  هللا وفقر إل  ريئ وهو من هللا   ومن افتقر إل  ريئ اسغح  بواود ذلك الريئ   فالف
هىىو الغحىى  بىىاهلل   فىىالمفتقر إلىى  هللا مسىىتغن بىىاهلل   والمسىىتغن بىىاهلل مفتقىىر إلىى  هللا . وجىىد سىىئ  
سيدى اإلمام الاحيد عن االفتقار إل  هللا فقي  له و هو أتىم  أم االسىتغحاء بىاهلل ؟ وأاىاب رفى  

ذا صىح االسىتغحاء بىاهلل  مى   هللا عحه و إذا صح االفتقىار إلى  هللا فقىد صىح االسىتغحاء بىاهلل   وا 
 الغح  به   فال يقان و أيهما أتم    حهما حالتان ال تتم أحداهما إال با هرى .

ويسىىتطرد سىىيدى اإلمىىام القرىىيرى فيقىىون رفىى  هللا عحىىه و ومىىن رىىرا الفقىىر اجحراحىىه بالتوافىىع 
 والهفو    ومن آفا  الغح  امتةااه بالتكبر   وررا العبد ف  فقرس  
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 ف  توهمه أحه غح  .و ذلك ذله 
ذا تذلل  الرجاب تقر ا محا إليك فعةها ف  ذلها .  وا 

ويقان و الفقير الصادق الذى ال يملكه ريئ . ويقان ال يقون لحا " أحىتم الفقىراء " لىالةدراء بحىا   
حما المقصود أحه إذا جىان " وهللا الغحى  وأحىتم الفقىراء " أحىه ياىود  فإن  رمه يتقدى عن ذلك   وا 

ويقىان و إذا لىم تىدع  مىا هىو صىفته ى مىن اسىتحقاق الغحى  ى أوالك مىا يغحيىك وأعطىاك  عليحىا .
 فوق ما ي فيك .

أما جوله سبحاحه " إن ير  يذهب م وي   بهلق اديد . وما ذلك عل  هللا بعةية " فقد عرفىك بىه 
رادته أحه غح  عحك   وارهدك موفع فقرك إليه   وأحه ال بد لك محه   فما القصد من ذلك إال إ

 إلكرامك وايوائك ف   حف أحعامه .
ويقون ا  االله " إحما يهر  هللا من عبادس العلماء " ويعقب سيدى اإلمام القريرى عل  هىذا 
القون الكريم فيقون رف  هللا عحه و من فقد العلم باهلل فال هرية لىه مىن هللا   والهىوا جفىية 

ويقان و هرية العلماء من تقصيرهم فى  اداء اإليمان   جان تعال  " وهافون إن  حتم مؤمحين " 
حقه   ويقان من استحيائهم من اطال  الحق ويقان حذر من أن يحص  لهم سىوء أ دب وتىرك 

 احترام .
وف  جوله تعال  " إن الذين يتلىون  تىاب هللا وأجىاموا الصىالة وأحفقىوا ممىا رةجحىاهم سىرا وعالحيىة 

رفىى  هللا عحىىه و الىىذين يسىىتغرق اميىىع أوجىىاتهم يراىىون تاىىارة لىىن تبىىور " يقىىون سىىيدى اإلمىىام 
تيىىاحهم بىى حوا  العبىىادا  وصىىحوا القر ىىا  فلهىىم القىىدر ا اىى  مىىن  جيىىامهم بىىذ ر هللا وبحقىىه   وا 
التقريب   والحصيب ا وفر من الترحيب وأما الذين أحوالهم بالفد فمحالهم عل  الع ى   أولئك 

 .هم ا ولياء ا عةة وهؤالء هم ا عداء ا ذلة 
أجون و وجد  رف  سورة الرحمن عن الحعيم الذى أعدس سبحاحه  ه  الهوا وفى  اآهىرة فقىان 
تعىىال  " ولمىىن هىىاا مقىىام ر ىىه احتىىان   فبىى ى آالء ر  مىىا تكىىذبان * ذواتىىا افحىىان * فبىى ى آالء 
ر  مىىا تكىىذبان * فيهمىىا عيحىىان تاريىىان *  فبىى ى آالء ر  مىىا تكىىذبان * فيهمىىا مىىن  ىى  فاكهىىة 

ب ى آالء ر  م تكذبان * متكئين عل  فره بطائحها من استبرق واح  الاحتين دان ةواان * ف
* فب ى آالء ر  ما تكذبان *  فيهن جاصرا  الطرا لىم يطمىثهن إحىى جىبلهم وال اىان * فبى ى 
آالء ر  ما تكذبان *    حهن الياجو  والمراان * فب ى آالء ر  ما تكذبان * ه  اةاء اإلحسان 

 إل  أهرة السورة "  إال اإلحسان .."
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وجد ورد ف  تعقيب سيدى اإلمام القريرى عل  اآيا  الكريمة السابقة جوله رفى  هللا عحىه و " 
ولمن هاا مقام ر ه احتان " يقىان و لمىن هىاا جىرب ر ىه محىه واطالعىه عليىه . ويقىان و لمىن 

من حىالوة الطاعىة هاا وجوفه غدا بين يدى هللا احتان . وجي  و ب  احتان   معالة ف  الدحيا 
  ومؤالة ف  اآهرة وه  احة الثىواب   ثىم هىم مهتلفىون فى  الىدحيا على  مقىادير أحىوالهم  مىا 

 يهتلفون ف  اآهرة عل  حسب درااتهم .
"ذواتا افحان " دن على  أن الاحتىين فى  اآهىرة وا فحىان وهى  ا غصىان وهى  تاريىان غىدا لمىن 

  ان له اليوم عيحان تاريان بالدمو  .
 فيهما من    فاكهة ةواان " أى صحفان  الرطب واليابى ." 

" متكئىىين علىى  فىىره بطائحهىىا مىىن اسىىتبرق " بطائحهىىا مىىن اسىىتبرق فكيىىف بظاهرهىىا واإلسىىتبرق 
حما هاطبهم علن جدر فهمهم إذ يقون إحه ليى ف  الاحىة رىيئ مىا يرىبه مىا  الحرير الغليظ   وا 

حما الهطاب مع الحاى على  جىدر فهم هىم " واحى  الاحتىين دان " أى مىا ياتحى  مىن  ف  الدحيا وا 
 ثمرها إذا أرادوس دح  إل  أفواههم فتحاولوس من غير مرقة تحالهم .

  فيهن جاصرا  الطرا لم يطمثهن إحى جبلهم وال اان " أى ف  الاحان حور جصىرن عيىوحهن 
ك إلى  عن غير أةوااهىن . وفى  الهبىر و ارىتاج  الاحىة لثالثىة وهىو رفى  هللا عحىه يرىير بىذل

الحديى الذى رواس اإلمىام الترمىذى عىن أحىى رفى  هللا عحهمىا " أن الاحىة ترىتاق إلى  ثىالى و 
عل  وعمار وسلمان  "     حما أراد اإلمام القريرى أن يبىين لحىا ففى  الهىواص فبىين بالحىديى 
الرريف أن الاحة ترتاق إليهم وترحب بهىم . لحترىبه بمسىلكهم مىا اسىتطعحا إلى  ذلىك سىبيال   

   هللا عحهم وارفاهم .رف
 "   حهن الياجو  والمراان " أى ف  صفاء الياجو  ولون المراان .

" ه  اةاء اإلحسىان إال اإلحسىان " يقىان و اإلحسىان ا ون مىن هللا والثىاح  مىن العبىد   أى هى  
اةاء من أحسحا إليه بالحصرة إال أن يحسىن لحىا بالهدمىة وهى  اىةاء مىن أحسىحا إليىه بىالوالء إال 

 حسن لحا بالوفاء .ي
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ويصح أن ي ون اإلحسان ا ون مىن العبىد والثىاح  مىن هللا أى هى  اىةاء مىن أحسىن مىن حيىى 
 الطاعة إال أن يحسن إليه هللا من حيى القبون والثواب .

وه  اةاء من أحسن من حيى الهدمة إال أن يحسن هللا إليه من حيى الحعمة ويصح أن ي ون 
اةاء من أحسحا إليه ف  اإلبتداء إال أن ححسن إليه فى  اإلحتهىاء   اإلحساحان من هللا   أى ه  

 وه  اةاء من فاتححاس باللطف إال أن حةيدس من الفف  والعطف .
 ويقان و ه  اةاء من بعد عن حفسه إال أن حقر ه محا .
 ويقان و ه  اةاء من فح  عن حفسه اإل أن يبق  بحا .

  ن ح افئة ب   هطوة ألف هطوة . ويقان و ه  اةاء من رفع لحا هطوة إال ب
ويرى سيدى الريخ عل  عق  أن دراىا  المىؤمحين تتفىاو  بتفىاو  تقىواهم ومحبىتهم هلل تعىال  

 فيقون فيما حقلحاس عن الهامه الفورى رف  هللا عحه و
 أحفظ لساحك عن سواس ورىرا 

 وال يلهيحك موجف عن موجىىف    
 واصبر فإن الصبر عحوان الوفا 

 درك التقوى سوى القلب الوف  وال ي    
حمىىىىا   والحار تطفئها المياس وا 

 حار المحبة اذوة ال تحطفىىىىى      
حمىىىا   ليى التصوا بالكالم وا 

 صدق الفعان جرارس المتصىىىىوا     
  م ظاهر لكحه ال يةدهىىىىى  

 ولكم ترى التقوى مع ا دب الهفىىى      
 فإذا أرد  أن تواةن بيحهىىىىم 

 فةن الراان بحب ر ك واصطىىىف     
 إن الهدى حلو لةاهد عيرىىىىه 

 لكحه مر بقلب المترفىىىىىىىىه     
 ومن  اح  الدحيا المراد لقلبىىىه

 لم يرق دار ا كرمين ولم يىىىىىف    
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 يا أيها السارى لهالق السمىىا 
 تف ىؤادك واهىق  ااهد ف  فىوف    

ذا اجتدي  فبالكتاب لك الهدى   وا 
 ه بتلهىىىىف ىاتىل  آيىحافظ ع    

 واحهض بروحك حهفة جدسية 
 اجتىف   رىار ف  السيىولسحة المهت    

 وأحب ما ف  هذس الدحيا التقى  
 يى بالمتعفىىىف ىحه لىمن حاد ع    

 إن المحب إذا صف  أهالجىه 
 م ي لىىىىىىف ىمن ر ه لمحامه ل    

 ال تذ ر البارى بقصد واليىة 
   ال تحطفىىن تكون عل  السما أو أ    

 اذ ر لواه هللا ا  االلىىىىه 
 من رام غير احابه لم يرىىىىرا     

والسادة الصوفية يرون أن العقبا  الت  ياب عل  المؤمن ااتياةها حت  يص  إل  صحبة ر ه 
د ه  و وسوسة الريطان والىحفى ا مىارة بالسىوء والرىهوا  البرىرية وةيحىة الحيىاة الىدحيا   وجى

 امعها بعفهم ف  جوله و 
 إح  بلي  ب ر ع يرموححىىى  

 بالسهم بالقوى له توتيىىىىر    
 أبليى والدحيا وحفس  والهىىوى 

 يارب أح  عل  الهالص جديىىر     
وجد حف  الاحة بالم ارس وحف  الحار بالرهوا  وال بد أن يتحمى  المىؤمن الم ىارس بىحفى رفىية 

  ويلق  ر ه يوم القيامة أبيض الواه  ما البد أن يقاوم رهواته حت  يص  إل  الثمرة المرفية 
 الظاهرة وآفاته الباطحة  حه تعال  حهحا عن الفواحه ما ظهر محها وما بطن .

ويعلق السادة الصوفية أهمية  بيرة عل  صحبة المريد لرىيخ عىارا بىاهلل يعاوحىك فى  السىلوك 
 ين المقر ين .الصحيح إل  هللا عل  طريقة الهواص من السابق



 417 

 ويقون سيدى اإلمام أبو عل  الثقف  رف  هللا عحة و ف  ذلك و
 

ولىو أن راىال امىع العلىوم  لهىىا وصىحب طوائىف الحىاى ال يبلىى  مبلى  الراىان إال بالريافىة مىىن 
رىىيخ أو إمىىام أو مىىؤدب حاصىىح   ومىىن لىىم ي هىىذ أدبىىه مىىن آمىىر لىىه وحابىىه يريىىه عيىىوب أعمالىىه 

 جتداء به ف  تصحيح المعامال  .ورعوحا  حفسه   ال ياوة ا 
ومن فف  هللا تعال  عل  هذس ا مة أن اع  فى   ى   ايى  مىن أايالهىا الصىادجين مىن الىدعاة 
بالقون والفع  والحان   وصدق سبحاحه إذ يقون " وممن هلقحا أمة يهدون بالحق وبىه يعىدلون 

. " 
صادق فيما حقلتاس عحه مىن ويقون سيدى وريه  عل  عق  طيب هللا ثراس ف  فرورة المر   ال

 الهامه الفورى و 
 وعحدى أن ا مر ليى  ما تىىرى 

 فالبد من سوق القلوب لمن يدرى     
 إذا لم ي ن للحفى ريخ له هدى

 يؤدبها بالروح ةاغ  عن السيىر     
 وال يعبر البحر الهفم وحوأس

 سوى ماهر يدرى المالحة ف  البحر     
 ا ولوال اتصان الكهر اء ب صله

 عل  مواة التيار ماحورها يسرى     
وال يفوتحىىا أن هللا تعىىال  حىىين وصىىف عبىىاد الىىرحمن فىى  سىىورة الفرجىىان اىىاء فيمىىا وصىىفهم بىىه " 
والذين يقولون ر حا هب لحا من أةوااحا وذرياتحا جرة أعين وااعلحىا  للمتقىين إمامىا " وجىد أبىرةوا 

ابىرةوا الرىرا الىذى يحالىه داعى  الهلىق  بدعائهم هذا حااة أه  التقوى إلمىام يقتىدون بىه  مىا
إل  الحق هدمه لإلسالم والمسلمين وحسبة هلل رب العالمين . ولقد جام  لدى فكرة فى  رىباب  
 عتةان الحاى إال بالقدر الذى توابه الفرورة من صلة رحم او عيادة مريض أو ترىييع احىاةة 

   ف سترر  سيدى وريه  الريخ عبد السالم 
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هللا مرجدس   فس لح  عن محر  الف رة وسببها   فقل  إح  جرأ  ف   تب السحة أن  الحلواح  حور
سيدحا عقبىة بىن عىامر رفى  هللا عحىه سى ن موالحىا رسىون هللا صىل  هللا عليىه وسىلم فقىان و يىا 
رسون هللا   ما الحااة ؟ فقان صل  هللا عليه وسلم امسك عليك لساحك وليسعك بيتك وابك عل  

هذا الحديى وفكر  أن أعم  به فقىان لى  سىيدى الرىيخ رفى  هللا عحىه و لىئن هطيتك فت ثر  ب
جان موالحا رسون هللا صل  هللا عليه وسلم ذلك لسيدحا عقبة بن عامر فقد جان إلمامحا عل  بىن 
أب  طالب و يا عل   ن يهدى هللا بك راال واحدا هير لك من حمر الحعم   وف  رواية أهىرى و 

ما فيهىا .  ثىم أفىاا سىيدى الرىيخ وبعىد أن رد على  السىحة بالسىحة و أحىا هير لك من الدحيا و 
 غير موافق عل  فكرتك   مثلك ياب عليه ا هتال  بالحاى .

 ف ةعح   مر سيدى الريخ .
مامها ا كبر سيدى الحال محمد أبو هلي  ساكن فريحه  وجد صحبح  ف  الطريقة الهليلية " وا 

لةجىاةيق  . جىىدى هللا سىرس " امىع غفيىر مىن رىهاب الايىى  المرىرق الملحىق بمسىادس الكبيىر با
 واكثرهم من هريا  الاامعة .

 وأراوا أن يحفعح  هللا بصحبتهم ويحفعهم بصحبت  .
 وجد جان سبحاحه " وتعاوحوا عل  البر والتقوى " 

 رةجحا هللا من ففله تقواس وحالحا بهداس اامعين .
 فإحه تعال  رب العالمين وأكرم ا كرمين .

 
 

 آميىىىىىىىن ...                            



 419 

 فهرى الكتاب    
 صفحة                                                                            

 1  . . . . . . . . . . . . . . . . .مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . 
 3  لرريعة . . . . . . . . ..من مذاجا  الصوفية ف  العقيدة والتمسك با

 16  مذاجا  السادة الصوفية ف  العبادا  . . . . . . . . . . . . . . . . .
 29  أهالق السادة الصوفية والت س  بالرسون صل  هللا عليه وسلم . . ..
 44   يف يتدبر الصوفية سورة الفاتحة . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 56  الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف اتعظوا بالقرآن
 70  ذوق صريح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 82  سعادة الصالحين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  95  . . المؤمن والطائر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 107  إسقا  التدبير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 118  أه  القلوب الحافرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 128  رحلة مر ية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 137  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .المستايبون. . . . . . . . . 
 148  المسارعين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 158   . . . . . . . . . . . . . .  صدجتك عل  حفسك. . . . . . . . . . 
 170  الر ح المحقق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 180  الفرار إل  هللا تعال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 191  همم عالية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



 420 

 صفحة                                                                              
 202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوارثون. . . . . . . 

 212  يقظة القلوب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 222  ا برار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 234  . . . . ..  اإلطمئحان باهلل تعال  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 245  ا هوة ف  هللا تعال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 258  أولياء هللا تعال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 269  التوحيد والوسائ  والتوس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 282  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .الكلم الطيب. . . . 
 295  العلم والمعرفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 307  العلماء باهلل تعال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 318  . . .. فرورة الريخ المر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 331  بين المريد وريهه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 342  التصوا هلق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 353  .  تطهير القلوب وتة يتها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 363  .  . . . . . . . . . . . . . . . ف  التر ية الصوفية . . . . . . . 
 577  . . . . . . . . . . . أه  المعرفة واليقين . . . . . . . . . . . .

 388  .الفائةون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 398  الصادجون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 408   السالم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دار 
 
 
 

           
 

 
 

              
 
 



 421 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
  



 422 

  

 


