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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة
 

 ومنتهاه وبعد ..، األمر، ومن وااله ، فى مبدأ  مصطفاةحمدًا هلل ، وصالة على 

فهذا هو الجزء الخامس من كتب ) الصوفية فى الهامهم ( ، يتضمن المقاالت التى تم نشرها فى مجلة 
رة سيد المرسلين صلوات هللا هجرى حتى أوائل القرن الخامس عشر من هج 1398من عام  اإلسالممنبر 

 وسالمه عليه .

 وقد تفضل أستاذنا وشيخنا .

 دة العارفين ، وحجة الكاملين ، وسند الواصلين سيدنا قطب عصره :بقدوة السالكين ، وز 

 اوى((لط/ حسن كامل الم األستاذ)) 

 فى تجميع هذه المقاالت فى كتاب . باإلذنرضى هللا عنه وأرضاه . 

التى جاءت تجديدًا لعلم األولين  –من خالل هذه المقاالت  –رضى هللا عنه  –تاذنا وقد وفق هللا أس
أن يرسم صورة واضحة للتصوف يبين فيها أصوله النظرية والعملية ، ويؤيد كل  –السابقين واآلخرين 

ويوائم بين  النبوية الشريفة ، ويقرن فيها بين الشريعة والحقيقة ، واألحاديثأصل منها باآليات القرآنية ، 
 التكاليف الشرعية والمعانى الصوفية التى تنطوى عليها .

، متجددة ،  األضواءنجدها متنوعة  –الخمسة  األجزاءفى  –ومع بلوغ عدد هذه المقاالت قرابة المائتين 
متعددة ، يطيب مع التردد شذاها وتزيد مع التكرار حالها ، تهدى إلى النفس سكينة ،  األلوانمختلفة 

 يض على الروح طمأنينة ، وتمنح الروح زبدًا نقيًا ، ودسمًا من العلم ، والمعرفة .وتف

 وهى فى النهاية تعطينا التصوف االسالمى فى مثل ضوء الشمس بها ، ونقاء ، وسموا ، وخلودًا .

 وشيخنا وأمامنا وسيدنا

 (()) األستاذ / حسن كامل الملطاوى 

شادةقواه وروعه ، رضى هللا عنه . ال يحتاج إلى تنويه بت الفضائل حاوى ، بمناقبه وفضله ألنه بكل  وا 
ما رجال صدقوا  –ناوى . ألنه ذو الصدق فى جميع الجوانب خاصة فى صفاء النية والقصد  إصالحولكل 
 -هللا عليه : اعاهدو 
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 لذا فإن هذا الكتاب يعتبر مرجعًا لكل مسلم يشوقه أن يتعرف إلى جوهر التصوف ، وأن يذوق طعومة
الطيبة ، وأن يقبس من أنواره العلوية ، وعلى وجه الخصوص األحباب بالطريقة الخليلية حتى يتأسوا 

، سلطان الذاكرين سيدنا  األكبربأشياخهم رضوان هللا عليهم قواًل وعماًل وحااًل وهم ، إمام الطريقة الخليلية 
الكامل سيدنا الشيخ / عبد السالم  الحاج / محمد أبو خليل رضى هللا عنه وتلميذيه االمجدين ، الولى

الحلوانى رضى هللا عنه الثمرة الطيبة المباركة التى أينعت بها الطريقة الخليلية ، وشاعر االولياء وولى 
ثم أستاذنا قطب عصره سيدنا وموالنا حسن كامل  –رضى هللا عنه  –الشعراء سيدنا الشيخ على عقل 

 رك لنا فيه وزاده علمًا على علم ، ونورًا على نور .وبا –مد هللا لنا فى عمره  –الملطاوى 

 دد .لتيسير والقبول ، ومنه الفضل والمكما نسأله ا

 وهللا الموفق والمستعان
 الخليلية اإلخوة

 أبناء العارف باهلل
 سيدى

 حسن كامل الملطاوى 
 رضى هللا عنه

 حات البحريةابالو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدعاء مخ العبادة
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لعبادة " حديث نبوى صحيح يحضنا به موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن نلجأ " الدعاء مخ ا

إلى هللا تعالى بالدعاء ونحن موقنون باالجابة ، والدعاء قربة يتقرب بها العبد إلى ربه األعلى . وال يكون 
وجل  يقين العبد بأنه عزإال عن إيمان به سبحانه وبحاجة العبد إليه . وبغناء هللا عن عبده ، ويدل على 

عليهم  –يعطى بسؤال وبغير سؤال ولكن السؤال مظهر من مظاهر العبودية ، وقد دعا رسل هللا الكرام 
ربهم فى حاجاتهم الدينية والدنيوية كما أخبرنا كتاب هللا المجيد ، فسنوا للمؤمنين  –صلوات هللا وسالمه 

لصالحون ، فأستجاب لهم السميع المجيب تبارك وتعالى ، الدعاء تضرعًا وخفية ، فدعا ربهم االولياء وا
ولينظر القارىء العزيز مثال فى قصة أهل الكهف الذين دعوا ربهم قائلين : ) ربنا آتنا من لدنك رحمة 

جابته سبحانه ) فضربنا على آذانهم فى الكهف تسرشدا( وليقرأ مابعد الدعاء من ا وهيىء لنا من أمرنا
ل ما دعت به امرأة عمران حين قالت ماجاء فى سورة آل عمران ) رب إنى نذرت لك سنين عددا ( وليتأم

ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم ( وليقرأ ما كان من أثر دعوتها هذه فى قوله الكريم 
تها مريم ) فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى وهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر كاألنثى وانى سمي

وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عد هللا إن هللا يرزق 

لها زكريا( داال بذلك على عنايته القدسية من يشاء بغير حساب ( وان تعجب فاعجب لقوله تعالى ) وكف
ه الصديقة التقية مريم عليها السالم يعهد هللا بكفالتها إلى رسول من رسله الكرام هو بأوليائه المقربين فهذ

سيدنا زكريا عليه الصالة والسالم وفى ذلك اعزاز لها وأى اعزاز وتلقين لنا وأى تلقين فالسعيد منا من 
 أواهم وعاداهم وآذاهممن االولياء المتقين والشقى من ن وفق لخدمة الصالحين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسخطه وفى الحديث القدسى .. ومن عادى لى وليا فقد آذنت بالحرب ( وقد أوحى هللا فباء بغضب هللا 
لبا ، فكن له خادمًا والفعل يفيد فى اللغة القرب والولى معناه اداود عليه السالم إن رأيت لى طسيدنا إلى 



 5 

من عباد هللا ، وليس بقرب مسافة اذ ليس بين العبد وربه مسافة  ينريب فهو قرب مكانه وتكريم للمتقالق
جليا من قوله ذلك لنا بين يبالقلب وعلى قدر تقواه يأتيه تكريم هللا كما ويتقيه الطاعات ب وانما يرتبط بربه ،

له تعالى ) أتقاكم جاءت بصيغة أفعل تعالى ) إن أكرمكم عند هللا اتقاكم( فقوله تعالى ) أكرمكم( وقو 
التفضيل لنعلم أن االكرم هو االتقى فاالتقى ولكل درجات مما عملوا وصدق سبحانه إذ يقول ) إن هللا ال 

 يضيع أجر من أحسن عماًل؟( .
وليعجب القارىء العزيز من قوله تعالى ) كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا( فكلمة ) كلما( 

فيد التكرار فكأنه تعالى يقول : ما من مرة يدخل عليها زكريا المحراب الذى تخلو فيه بعبادة هللا إال وجد ت
ن هللا يرزق من يشاء إهذا ؟( قالت : ) هو من عند هللا عندها رزقا فسألها عليه السالم )يامريم أنَى لك 

شر فى خدمتها واحضار طعامها اب ( وفى سؤاله هذا حرص منه على أال يسبقه أحد من البسبغير ح
أجابته بذلك الجواب اطمأن على أنه تكريم سماوى فلما ليؤدى أمانة كفالتها التى عهد بها هللا اليه . 

خاص يدل على مزيد فضل هللا تعالى بهذه العابدة التى خلت بربها فأسعدها فى دينها ودنياها وصدق هللا 
خرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتوكل على هللا فهو سبحانه إذ يقول ) ومن يتق هللا يجعل له م

هللا لكل شىء قدرا( وحسبنا ذلك دليل على كرامة االولياء التى ينكرها  جعل حسبه إن هللا بالغ أمره قد
 المعاندون .

عجابًا من قوله تعالى بعد ذلك ) هنا لك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة  ولنزداد عجبا وا 
ميع الدعاء . فنادته المالئكة وهو قائم صلى فى المحراب أن هللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من سإنك 

هللا وسيدًا وحضورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لى غالم وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر قال 
ر ربك كثيرا ثة أيام إال رمزا واذككذلك هللا يفعل ما يشاء قال رب اجعل لى آية قال آيتك أال تكلم الناس ثال 

( فقوله سبحانه ) هنالك ( أى لما رأى كرامة هللا الخارقة فى اطعام مريم عليها  روسبح بالعشى واالبكا
السالم بآية خارقة ازداد يقينا على يقين ورجاء على رجاء وسأل هللا ربه أن يهبه الولد على كبر سنه 

  ألنه جل وعالوعقم امراته خرقا للعادة البشرية 
 
 
 
 
 
 

فعال لما يشاء واألسباب تقيد البشر وال تقيده تعالى ،ولذلك قال له ربه ) كذلك هللا يفعل مايشاء( كما قال 
له فى سورة مريم )قال كذلك ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا( ولم يكن عليه السالم 
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كان مستفسرا هل هو من امرأتى العاقر أو من غيرها ؟ شاكا حين سأل ربه ) أنًى يكون لى غالم( ولكنه 
وما أحلى مفاجأة المقربين لربهم فى مقام التكريم ، ولم يطلب سيدنا زكريا عليه السالم الولد ليرثه فى ماله 

نما طلبه ليرث فى حالة ليكون نبيا داعيا إلى هللا تعالى وفى ذلك شرف نفسه وشرف بيته ، بيت  ه، وا 
آله ويدلنا على ذلك قوله تعالى فى مطلع سورة مريم )ّكهيّعّص . ذكر رحمة ربك عبده زكريا سيدنا يعقوب و 

. اذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب إنى وهن العظم منى وأشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا . 
نى خفت الموالى من ورائى وكانت إمرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله  وا 

 رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغالم إسمه يحى لم نجعل له من قبل سميا (
وما أبر ربى بعباده الالجئين اليه والواثقين به والمتوكلين عليه ، فقد بشر سبحانه سيدنا زكريا بالولد الذى 

عالية التى مرت علينا فى قوله فيه ، وسماه له اسما لم يسبقه أحد به ، كما بشره بمناقبه وصفاته ال هسأل
تعالى ) فنادته المالئكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن هللا يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من هللا وسيدا 

 .بينا من الصالحين ( نوحصورا و 
ح وما أروع ما يعلمنا هللا به فى قوله تعالى ) آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا واذكر ربك كثيرا وسب

بالعشى واالبكار( فانه مع منعه عن مخاطبة الناس بلسانه ، أمره أن يذكر ربه فى جميع أوقاته ألنه تعالى 
ال يمنع أولياءه وخاصته من مناجاته فى جميع االوقات بقلوبهم وألسنتهم وهو ما يميزهم به عن الغافلين 

يا ( أن ندعوه تعالى فى خفاء واسرار النه وكذلك يعلمنا هللا سبحانه بقوله الكريم ) إذ نادى ربه نداًء خف
يعلم السر واخفى ، وقد رأى يدنا عمر بن الخطاب رجال يدعو بصوت جهير فقال له رضى هللا عنه : ولكن 
زكريا نادى ربه نداًء خفيا قالوا : فخفض الرجل صوته فى دعائه . وبقوله تعالى ) فنادته المالئكة وهو 

نا سبحانه أن مالزمة الباب بالطاعات تقرب للداعين الجواب ، وصدق قائم يصلى فى المحراب ( يعلم
سبحانه إذ يقول ) إنما يتقبل هللا من المتقين( وقد قال رجل ألحد الصالحين : كان سيدنا عمر رضى هللا 

 عنه يقرأ لى الفاتحة فتقضى حاجتى ، فقال ذلك الصالح : هذه الفاتحة وأين عمر ؟ وبقوله تعالى
 
 
 
 
 
 

س الكرب يتعين بالصالة فى قضاء الحاجات وتنفسقائم يصلى فى المحراب( يعلمنا سبحانه أن ن )وهو
وكيف ال وقد قال تعالى لموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) ولد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 

 فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ( .
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أن نوالى دعواتنا هلل فى حسن ظن بأستجابته عن فضل  لكننا مع ذلك يجب اال نيأس من رحمة هللا ويجب
منه تعالى ويحسن أن نقدم التوبة قبل الدعاء النه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد كان من 
دعوات شيخ طريقتنا الخليلية وامامنا االكبر غوث زمانه سيدنا الحاج محمد أبى خليل طيب هللا ثراه ) 

رتضى وأمينك على وحى السماء سيدنا وموالنا فى وحبيبك المجتبى ووليك الملمصطاللهم بجاه نبيك ا
محمد صلى هللا عليه وسلم نسألك أن تغفر ذوبنا وتستر عيوبنا وتكتب لنا عندك براءة وعتقا من النار 
وأمنا من العذاب وجوازا على الصراط وطريقا إلى الجنة وعاقبة إلى الخير اللهم توفنا يا إلهى بكرمك 

سلمين مؤمنين ، موحدين ، وألحقنا بالصالحين آمين ( وهو دعاء يهز القلوب كما ترى . وقد قال سيد م
االمام سهل الُتْسَترى رضى هللا عنه : خلق هللا الخلق وقال : ) ناجونى فان لم تفعلوا فأنظروا إلْى فان لم 

ه لوا حاجتكم بى ( . كما قال رضى هللا عنتفعلوا فاسمعوا منى فان لم تفعلوا فكونى ببابى فان لم تفعلوا فانز 
الحال . والمقصود بدعاء الحال أن يكون صاحبه مضطرا لما يدعو هللا  ء: أقرب الدعاء إلى االجابة دعا

ذا سألك عبادى عنى فانى قريب  فيه . ويشهد لما قاله ذلك الصوفى الكبير قوله تعالى فى سورة البقرة ) وا 
يستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ( وقوله تعالى فى سورة النمل ) اجيب دعوة الداع إذ دعان فل

دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء االرض أإله مع هللا قليال ما تذكرون ( وقوله  إذاَأًمن يجيب المضطر 
 تعالى فى سورة آل عمران ) إن فى خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار آليات ألولى االلباب .
الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا 
باطال سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا 

ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع  سمعنا مناديا يا ينادى لاليمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأغفر لنا
  نك ال تخلف الميعاد . فاستجاب لهمإعلى رسلك وال تخزنا يوم القيامة األبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا 

 
 
 
 
 
 
 

ربهم انى ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
تلوا الكفرن عنهم سيئاتهم وألدخلنهم جنات تجرى من تحتها االنهار ثوابا من وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وق

 عند هللا وهللا عنده حسن الثواب ( .
وال يقولن قائل إن هؤالء األبرار سألوا هللا فى حاجتهم األخروية ولم يسألوه فى حاجاتهم الدنيوية فقد ورد 
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سالم : ياموسى سلنى حتى فى ملح عجينك وشسع أن هللا تعالى أوحى إلى سيدنا موسى عليه الصالة وال
نعلك ) الشسع هو سير النعل أى لو انقطع شسع نعلك فسلنى فى إصالحه ( وقد سأل هللا تعالى سيدنا 

اه كما قال تعالى ) وأيوب اذ نادى ربه أنى مسنى فأيوب عليه الصالة والسالم أن يشفيه من مرضه فش
له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا  الضر وأنت أرحم الراحمين . فاستجبنا

وذكر للعابدين ( وسيدنا موسى عليه الصالة والسالم أوى إلى ظل شجرة فى أرض مدين حين هاجر إليها 
نى لما أنزلت إلًى من خير إلهما ثم تولى إلى الظل فقال رب  وسأل ربه أن يطعمه كمال قال تعالى ) فسقى

فجاءته إحداهما تمشى على استحياٍء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ( وقد جاء فى فقير . 
سالم : إجلس له سيدنا شعيب عليه الصالة وال ب معها إلى بيت أبيها  قالمصادر التفسير أنه حين ذه

نا أهل بيت ال نطلب على عملكيفتعشى فقال أخاف أن  خير عوضا  ون الطعام عوضا عما سقيت لهما وا 
فقال سيدنا شعيب / إن من عادتى وعادة آبائى أن نقرى الضيف ونطعم الطعام وليس ذلك بعوض فأكل ثم 
قص عليه قصته فقال له سيدنا شعيب ) ال تخف نجوت من القوم الظاليمن ( ثم كان من زواجه بإبنه 

إليه بالرسالة وحين جاءته  وكان ذلك قبل أن يعهد هللا تعالى . -ما كان  –سيدنا شعيب عليه السالم 
فى سورة طه ) قال تعالى قوله فى الرسالة وهو عائد إلى مصر دعا ربه فى أمور متعددة كما يحكى ذلك 

رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى واجعل لى وزيرا من أهلى . 
ثيرا . ونذكرك كثيرا . إنك كنت بنا بصيرا . هارون أخى . أشدد به أزرى . وأشركه فى أمرى كى نسبحك ك

ربه  قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ( وقد قالوا إن سيدنا موسى عليه السالم هو انفع أخ ألخيه حيث سأل
 أن يجعله رسوال معه فاستجاب هللا له ذلك فيما استجاب من

 
 
 
 
 
 
 
 

ه السالم مع أمه فى مصر وسبحان دعواته األخرى وكانت االستجابة فى الطور وكان سيدنا هارون علي
 الفعال لما يشاء .

وحين ذهب سيدنا موسى عليه السالم لمناجاة ربه فى الميعاد المحدد وتلذذ بسماع خطابه سبحانه إزداد 
هياما على هيامه وسأل ربه أن يتجلى عليه ليسعد بالرؤية على شوق ومحبة فلم يجبه إلى الرؤية رحمة 
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ما يحكيه قوله تعالى فى سورة االعراف ) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه  به ، ال بخال عليه ، وهو
قال رب أرنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فان إستقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه 

وسى إنى تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال يا م دكًا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك هلللجبل جع
اصفيتك على الناس برساالتى وبكالمى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ( ويقول السادة الصوفية تعقيبا 

ن سيدنا موسى عليه السالم طلب فى البداية طعام الجسم إية : فرق بين البداية والنهاية فعلى طلب الرؤ
نهاية طلب غذاء الروح فقال ) رب أرنى حين قال : ) رب أنى لما أنزلت إلًى من خير فقيرا ( ولكنه فى ال

الحق سبحانه أنظر إليك ( ويضيفون قائلين : إنه حين طلب الرؤية طلبها وهو سكران من لذيذ خطاب 
رن ال يؤاخذ بقوله ، ألستم ترون أن هللا تعالى لم يعاتبه بحرف فى طلب الرؤية ؟ وكذلك لم يعارض والسك

تجلى سبحانه على الجبل دون موسى فلم يعترض على ذلك بل قال  عليه السالم ما تجرى به المقادير فقد
فى رضاء وتسليم ) سبحانك تبت اليك ( ولقننا بذلك درسا قيما فى الرضاء بالقضاء ، وكيف ال يرضى وقد 

نى اصطفيتك على الناس برساالتى وبكالمى فخذ ما آتيتك وكن من إاه تعالى بقوله الكريم ) ياموسى أرض
رأى العين أثر التجلى فى الجبل األشم الذى تحطم واندك من هيبة ه ما أنه سبحانه أراالشاكرين ( ك

 المتجلى جل جالله وتبارك سلطانه وعز شأنه .
وما أروع ما قال فيلسوف المسلمين العظيم السيد / محمد إقبال الباكستانى طيب هللا ثراه فيما ترجمه عنه 

ن وى شعالن مد هللا فى عمره حين قال الفيلسوف على لساإلى العربية الصديق المفضال الشيخ الصا
 ى :الحق سبحانه فى قصيدة جواب شكو 

 ا السائليناـنجدن ماو ـكلو   مرسالت ائب ـايانا سحـعط
 ألجرينا السماء لهم عيونا  لو صدقوا وما فى األرض نهر

 فهل بقى الكليم بطور سينا  لى النور فوق الطور باقـتج
 

 
 
 
 
 

كما و ر يعلمنا به الفيلسوف أن المسلمين هم الذين تغيروا والحق سبحانه ثابت ال يتغير . والبيت االخي
يجب على المؤمن الرضا بالقضاء يجب عليه الصبر على البالء وقد ورد فى الحديث الشريف )الصبر 

عبد سيدى العالم العارف الشيخ أحمد الحلوانى ) والد شيخى وسيدى الشيخ ذلك مفتاح الفرج( ويضمن 
 السالم الحلوانى نور هللا مرقدهما ورضى عنهما ( فيقول :
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 واصبر اذا اشتد الحرج  لم لربك ما قضى ــس
 ر مفتاح الفرجــالصب           واذكر حديث المصطفى

ن يرد أهللا عنه وقالت له : ادع هللا  ت إلى سيدى االمام الجنيد رضىءوقد جاء فى الرسالة ان إمراة جا
رى ، فمضت ثم عادت فقالت له مثل ذلك ، فقال لها بن إبنا لى ضاع فقال لها : اذهبى واصإعلّى ابنى ف

االمام : اذهبى واصبرى ، فمضت ثم عادت ففعلت مثل ذلك مرات واالمام يقول لها اصبرى ، فقالت له : 
ى فقد رجع عيل صبرى ، لم يبق لى طاقة عليه فادع لى فقال لها االمام : إن كان االمر كما قلت فاذهب

ابنك ، فمضت فوجدته ثم عادت تشكر االمام فقيل له بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال تعالى ) َأّمْن يجيب 
 المضطر إذا دعاه ويكشف السوء( .

رحمها هللا رحمة واسعة مستجابة الدعوة واذكر لها على سبيل المثال واقعتين  –وقد كانت السيدة والدتى 
نى بعمل فى تقب تخرجى فى كلية التجارة عينت بوزارة االشغال )الرى( فالحقأولهما كانت بشأنى  ، وكنت ع

سيدى أحمد البدوى قدس هللا سره وبسطت يديها إلى  عملت والدتى بذلك استرضت هللا عنطنطا فلما 
ادت فى دعائها أن ابقى فيها على الدوام ، ز عملى بالقاهرة التى تعلمت فيها و السماء ودعت هللا أن يكون 

فأخبره أنى  –أحد أصدقائه مصادفة فسأله عنى  –قى سيدى الوالد أوسع هللا له فى رحمته ورضوانه فل
خبرة بالوظائف ، ليست االشغال وزارة خريجى التجارة وانما وزارتهم عن عينت بوزارة االشغال ، فقال له 

قيت أعمل بها ها على عجل ، وبعمل بوزارة المالية وتم تعيينى فيلوزارة المالية )الخزانة( ، فاتجهت إلى ا
حلت إلى المعاش وكيال للوزارة وكنت كلما سألت المرحومة والدتى أن تدعو لى ، إفى القاهرة إلى أن 

تجيبنى قائلة : " إن لم يدع لك لسانى يدعو لك قلبى "  فأمتلىء سرورا بكلمتها هذه ألن رضاء هللا فى 
 ن سخطهمارضا الوالدين وسخطه فى سخطهما نعوذ باهلل م

 
 
 
 
 
 
 
ما الواقعة الثانية فكانت مع خادم لنا اغضبها فدعت فى غضبها أن يسجن ثالث سنوات تأديبا له فضبط أ

بعد ذلك ومعه قطعة حشيش وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات كما دعت ، فكانت زوجته ) وكانت تخدم 
ن عليه بثالث سنوات فى أول غلطة أيضا معه فى دارنا ( تمزح مع سيدتها وتقول لها : يا سيدتى تحكمي

 ، أما كان يكفيك ستة أشهر ؟ .
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وجاء فى كتاب اللمع أن سيدى االمام الشبلى نور هللا مرقده كان من دعائه الذى حفظوه عنه : اللهم لك 
نور السموات  الحمد يا ضياء السموات واألرض ويا بهاء السموات واالرض ويا قيوم السموات واالرض ويا

بحق اسمائك عليك وبحقك عليك فال حق أجل منك عليك ، وبحق ما أنزلت ، وبحق من جعلت  واالرض ،
هللا ويا من ال سواك هللا ، ويا من أنت هللا ، صل على محمد وعلى آل محمد  له فهما فيما أنزلت ، يا

م عوضا عن كل واجمعهم وال تشتتهم وارحم ظواهرهم ، واعمر بواطنهم وقم لهم بالكالءة والكفاية ، وكن له
عوض وارحكهم وال تردهم اليهم طرفة عين وال أقل من ذلك ، بحق كل حق أنت ذلك الحق واجعلهم اتقياء 

 واجالء فى معانيك اللدنية واجعلهم ممن إذا قال قال على التحقيق ، واذا سكت فال سواك .
ى هللا عليه وسلم وعليهم ، فانظر رعاك هللا كيف حفظ ذلك الولى وده ووفاءه لسادتنا آل بيت النبى صل

إرضاء هلل وللرسول ، وكيف سأل ربه أن يكون لهم عوضا عن كل عوض ، فقد ابتلوا على أيدى األمويين 
والعباسيين أشد البالء وكانما أراد هللا سبحانه أن يسلى لما اصابهم ، أهل البالء من المؤمنين لبصبروا 

ن ابتلوا فى هذه الدنيا على قدر دينهم وصبروا على قدر يقينهم كما صبر أولئك السادة االطهار االبرار الذي
فكان صبرهم جميال ، ومن صبر على األشق قليال استمتع بالنعيم الدائم طويال حين يتحقق قوله تعالى ) 
نى العجب أشد العجب مما ناجى به إمامنا االمام الحسين  إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ( وا 

على حين ناجاه وقال وهو يستلم الحجر األسود رضى هللا عنه : إلهى ، نعمتنى فلم تجدنى السبط ربه األ
شاكرا ، وبلوتنى فلم تجدنى صابرا ، فال أنت سلبت النعمة بترك الشكر وال أنت أدمت الشدة بترك الصبر 

شكرنا فلن نبلغ من  إلهى ما يكون من الكريم اال الكرم . وكأنما اراد رضى هللا عنه أن يعلمنا أننا مهما
 الشكر ما يستحقه هللا تعالى ، ومهما صبرنا فلن نبلغ

 
 
 
 
 
 
 

من الصبر لوجه الكريم ما هو أهله ، وهو سبحانه المحسن إلينا فى مواالتنا بالرخاء وفى كشف البالء 
ذ رة وباطفضال منه وكرما ، وصدق سبحانه إذ يقول فى سورة لقمان ) وأْسًبَغ عليكم ِنَعَمُه ظاه نة ( وا 

ن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها ان االنسان لظلوم كفار يقول فى سورة اب راهيم ) وآتاكم من كل ما سألتموه وا 
( . وقوله تعالى ) وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ( أى اعطاكم من النعم الظاهرة والباطنة فوق الكفاية 

بينما أعطانا فوق الكفاية فانه كلفنا دون الطاقة وهذا مظهر من مظاهر كرمه واحسانه الذى يغمرنا به ، و 
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وذلك مظهر آخر من مظاهر الكرم واالحسان ، والنعم الظاهرة هى النعم المحسوسة والمشاهدة ، أما النعم 
الباطنة فهى التى تخفى عن المشاهدة والعيان ، وعلى رأسها نعمة االيمان به سبحانه فان االيمان يزين 

ننا ، وكذلك ما يتحلى به المؤمن من صفات قلبية عالية من الشكر فى الرخاء والصبر قلوبنا وال تراه عيو 
فى البالء والرضا بمر القضاء ، وتقدير فضل هللا فى الشفاء من المرض ، ودفع المكاره وكشف السوء 

ال  والمضار ، وتيسير العسير ، وتقريب البعيد ، وتحقيق الرجاء ، واستجابة الدعاء ، وغير ذلك مما
 يحصيه عد وال يحصره حد .

ومن دعوات سيدى يحيى بن معاذ الرازى رضى هللا عنه : الهى وسيدى وأملى ومن به يتم عملى ، أدعوك 
بلسان أملى حين َكًل لسان عملى ، إلهى ما أصيب واقعات االلهام منك على خطرات القلوب ، وما ألذ 

لغيوب ، إلهى إذا قلت لى فى القيامة : عبدى ما غرك مناجاة اإلسرار ) بكسر الهمزة ( إليك فى وطنات ا
ن أدخلتنى النار بين أعدائك ألخبرتهم بأنى كنت فى الدنيا أحبك ألنك  بى ؟ فاقول : سيدى ، برك بى ، وا 
ن عذبتنى عذبتنى بعدلك رضيت  موالى ومن جميع االشياء مغناى ، اللهم إن نجيتنى نجيتنى بعوفك ، وا 

ا عبدك ، إلهى أنت تعلم أنى ال أقوى على النار ، وأنا أعلم أنى ال أصلح للجنة فما ما بى ، النك ربى وأن
 الحيلة إال عفوك .

أما وقد كشف لنا أسالفنا الصالحون حسن ظنهم باهلل تعالى فى مناجاتهم ودعواتهم ، فلننظر فى حسن 
 قل حين قال طيب هللا ثراه :ظن سادتنا المتأخرين منهم فيما نقلناه من إلهام شيخى وسيدى الشيخ على ع

 سواك فاستر على المسكين ما اجترحا  هـبينى وبينك سر ليس يعلم
 كم فى القصد ما جنحاـن يلتجىء لـم  إنى أسأت ولكنى التجأت لكم

 
 
 
 
 
 

 ر من بفؤادى العمر ما برحاـــياخي صلتى   ارى  منه  أمل     لى فيُكم 
 م للظالم محاــــت صبح هواكرأي بى يقعد    الليل   إذا سعيت وجنح 
 مقترحا   لم يلق غير حمى الرحمن  مقترح؟  انت     لو قيل للقلب ماذا

 قد مسحا  الذنب   وقلت يارب عنى      فى ضخامته  ذنبى  أو كان كالطود
 صلحا ومن  كل من ناجى   يسمو به  مغتسل   العفو  مقام    بأن  فاعلم 
 وضحا قد   مقام العفو  وجدت   اال  هب ذنوبى لكن ما استجرت   زادت 
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 صحا  منه    العفو   بضياء   فانه       ظلم  فى  من الزالت  إن نام قلبى 
 ينتشى فرحا   ذنب  فاعجب لكاسب   يفرحنى  والعفو   يحزننى   الذنب 

 منحا فيضه   لى عيبيى ويغمرنى من ويستر  ضعفى     مازال يرحم من
 منشرحا  العفو  بفضل  ورحت  إال        بضامنق  ت الزال   من  فما أرانى 

ن سيدى الشيخ على رضى هللا عنه يشرح لنا قوله تعالى ) قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ال أوك
تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جمعيا إنه هو الغفور الرحيم ( ومع حسن الظن فى عفو هللا 

ن نور القلوب مرتبط بتوبة العبد وعفوا هللا ز  عنه إن ظلم القلوب تأتى مع الوكرمه يعلمنا رضى هللا الت ، وا 
عنه ويجب أن تكون توبة العبد صادقة ويدل على صدقة فيها ندمه وانقباضه من ماضيه وانتظار الفرج 

هللا ، ورجاء فى عفو  بعفوه سبحانه فيجتمع له بذلك خوف ورجاء ، خوف يصده عن العودة للمخالفات
ل الطاعات بدافع من قوله تعالى فى سورة هود ) وأقم الصالة طرفى النهار وزلفًا من الليل فعيحركه الى 

نين ( وقد نقلنا سحواصبر فان هللا ال يضيع أجر الم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين .
ل قوله رضى هللا عنه وكان استماعا من الهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل وهو ينشد شعره المرتج

 بعض الناس قد سأله أن يأتى بأبيات على وزن البيت االتى وقافيته :
 أنت المعد لكل ما يتوقع  الضمير ويسمع ما يا من يرى 

 فقال فيما قال :
 ال تدَمعُ    جالله   لغير    ابدا  وانها  سواه   عيونى عن  عميت 

 كل االمور إلى السوى ال تسمع        فهى فى  صّمْت   االغيار اذنى عن 
 قدرا يرفع  بالسكان   والبيت               رفعة فى     به  بيت   له   قلبى 

 ال تنفع  جمعت   مهما  دنياك   يا قلب ال تحرزن على شىء مضى
 
 
 
 

 وتينع ين ـاليقـب  اركمـتزهى ث        حصادها  ل ـهداك ك فاذا اتخذت                 
 فزعـي ساب ـح من   ارلى مفرا         ولم  اربنى ـح الدهر  لما رأيت                 

 عـاليدف بالذى   قل ـاث والظهر     شرها دس ـتك   ووجدت اعمالى                
 يرجع  للمهيمن   دـعب ماخاب      مطهرى   و ـوه  هلل    أرجعتنى                
 طيعـالضمير ال ه ـهو عدتى ول    له  عملى   قوتى    وأملى به ه                
 رفعلوب اال ـى القـك فـهذا وحق    ماالس  خالق  بيت   مادام قلبى                 
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 م أزل فى حضرة هللا أرفعــاذا ل        ح وال ساءنى دجىـفما سرنى صب  
 تتجمع  حبه   فى    ا ـنحوأرو           وردنا  هللا  ال نجعل   بنا  فكيف     
 أتتبع  له   أحوالى   ت ـتتوترك           خالقى  برغبة   ى ـرغبات أفنيت                
 فعدت وروحى فى السموات تلمع  الرضا استمطر   ضعيف اتيت هللا   

 تعالى خالق السما يقصد به أن حب هللان له بيت " أو قوله ما دام قلبى بيوقوله رضى هللا عنه : " قلبى 
غله عن حبه والتعلق به شاغل من مال أو ولد أو لهو أو لعب بدليل قوله رضى ، فال يشمأل عليه قلبه 

 هللا عنه :
 وذكره حين ُمٌر العيش يحلو لى  أحبه وفؤادى ال يفارقه

 وقوله رضى هللا عنه :
 والقلب والحس روح ـفتم الهدى لل         وما أتخذت روحى سوى هللا غاية

 االيمان أصبح أو أمسى وة ـومن ق         موقن    محبة    يا ربى    أحبك
 وضح البرهان من آية الكرسى وقد          بصيرتى  وهو   تعشقت نور هللا 

 قيس   يدرك عن  فليس غرامى فيه         بقدره  منى فى الحب علمىوأعد
 يسكن فى نفسى  ذكر هللا  وهل غير         دائما  بذكرك   اعضائى   أمتع 

 إذ الصدق فى الوجدان مرتبة القدس         صادقا   أحبك أن   وكل رجائى 
 وقوله رضى هللا عنه :
 لست أحتاج فى الهوى ترجمانا     التجلى   أهل أعلم الحب علم                     

 احسانا     سره      وتلقيت      بكلى  سواه   ائيت عن نقد ت
 نتوانى     لربنا         وبهذا     هلموا  اليقين   نادى إلى ـنت

 نتوانى   لحظة   عنه    فهل      الحشر  وموعدنا   إننا ملكه 
 كقرانا  غيره   عرفان    كان      ل عن سواهرف هللا ثم مـإع

 الرحمانا     بقلبك      والزم      بالتقوى   وتزود عن المحبة 
 المكانا  جهلنا   وما   وكبرنا       اراـصغ  ولقد أدركنا اليقين

وكم وكم لسيدى الشيخ فى هذا المجال من روائع ونكتفى بالقليل عن الكثير وقليل االولياء كثير ، وسبحان 
من افاض عليهم وكرمهم وجعلهم هداة مرشدين ورفع شأنهم بقوله ) وهللا ولى المتقين ( . جعلنا هللا 

 ن فى زمرتهم يوم القيامة . آمين ...بمحبتهم فيه سبحانه من المحشوري
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 العبد الشكور
 
فقال : كان السرى إذا أراد أن ينفعنى يسألنى ،  –حكى سيدى االمام أبو القاسم الجنيد . رضى هللا عنه 

ه ، فقال لى يوما : يا أبا القاسم : ما الشكر ؟ فقلت له أال يستعان بشىء من نعم هللا تعالى على معاصي
سيدى  يدى االمام السرى السقطى وهو خالفقال : من أين لك هذا ؟ فقلت من مجالستك . السرى هو س
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 االمام الجنيد وشيخه الذى رباه حتى صار إمام وقته فى التصوف .
وجواب إمامنا الجنيد رضى هللا عنه فى تعريف الشكر يدلنا على أن المعاصى كفر بنعمه هللا ، والطاعات 

م سبحانه الذى وهبنا النعم وابتالنا فيها ليرى هل نشكره بالطاعات مستعينين بنعمه ، أو نكفره شكر للمنع
نما يشكر لنفسه . ومن كفر إم فى غير ما خلقت له ) ومن شكر فبالمعاصى والمخالفات باستعمال النع

م . فقد قال كما هو فإنى ربى غنى كريم ( كما علمنا هللا تعالى ذلك على لسان سيدنا سليمان عليه السال
مبسوط فى سورة النمل عندما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه : ) هذا من فضل 

( . وقد أثنى ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم 
سورة ص ) ووهبنا لداود سليمان نعم يدنا سليمان عليه السالم بقوله الكريم فى سسبحانه وتعالى على 

 العبد إنه أواب ( أى راجعا إلى هللا فى جميع األحوال فى النعمة بالشكر ، وفى المحنة بالصبر .
وما أروع دعوة سيدنا سليمان عليه السالم التى دعا بها ربه حين سمع قول النملة ) يا أيها النمل أدخلوا 

عنه فى سورة النمل بعد أن هللا م ال يشعرون ( فقال فيما حكاه مساكنكم ال يحطمنكم سليمان وجنوده وه
لى سمع ذلك القول ) فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وع

 خلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ( فأعجب كيف طلب أن يوفقهادوالدى وأن أعمل صالحا ترضاه و 
 
 
 
 
 
 
 
 

تى غمره سبحانه بها ، وكذلك النعم التى غمر هللا بها أبويه ، ألنها تشمله كذلك كما هللا لشكر النعم ال
شملت أبويه . والفرع مرجعه إلى األصل األشم . كما قال سيدى العارف باهلل الشيخ أحمد الحلوانى ) والد 

قد علمنا بذلك و  –سيدى وشيخى العارف باهلل سيدى عبد السالم الحلوانى ( .. طيب هللا هللا مرقدهما 
 سيدنا سليمان عليه السالم أن نشكر هللا تعالى على النعم الخاصة والعامة .

والناظر فى كتاب هللا الكريم يرى أن شكر النعمة كان ديدن سيدنا سليمان عليه السالم . ويكشف لنا ذلك 
ال يا أيها الناس ُعلِمَنا جليا قوله تعالى فى سورة النمل إلى جانب اآليات السابقة ) وورث سليمان داود وق

َمْنطَق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفضل المبين ( ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف 
إشاراته عند تلك اآلية رضى هللا عنه : ) علمنا منطق الطير ( . وكان ذلك معجزة له أظهرها لقومه ليعلموا 



 17 

 عنه قائاًل : ومن كان صاحب بصيرة وحضور قلب باهلل بها صدق إخباره عن نبوته ، ويضيف رضى هللا
يشهد االشياء كلها باهلل ومن هللا ، ويكون مكاشفا بها من حيث التفهيم ، فكأنه يسمع من كل شىء 

 تعريفات الحق سبحانه للعبد مما ال نهاية له ، كما قيل :
 ففى كل شىء له عبرة  اذا المرء كانت له فكرة 

لب بالخوف ، وجمال العقل بالفكر ، قالرفاعى رضى هللا عنه : جمال ال ير سيدى أحمدويقول االمام الكب
وجمال الروح بالشكر ، وجمال اللسان بالصمت ، وجمال الوجه بالعبادة ، وجمال الدنيا بترك الخواطر ، 

ستقامة ، وجمال الفؤاد بترك الحسد ، وجمال النفس بالمخالفة ، وجمال السر بالصبر ، وجمال الحال باال
وجمال السير بالتسليم ، وجمال الخدمة باالدب ، وجمال الكالم بالصدق ، وجمال الطريق بموافقة الشرع ، 

 وجمال الكل بتوفيق هللا .
وجاء فى الرسالة القشيرية أن سيدنا داود عليه السالم قال : إلهى كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من 

تنى ! وجاء فى الرسالة كذلك : قال موسى عليه السالم فى مناجاته عندك ؟ فأوحى هللا إليه : اآلن قد شكر 
إلهى .. خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت ، فكيف شكرك ؟ فقال : علم أن ذلك منى فكانت معرفته شكره لى . 
ويقول السادة الصوفية : الشكر على الشكر أتم من الشكر ، وذلك بأن ترى شكرك بتوفيقه ، ويكون ذلك 

 أجل النعم عليك فتشكره على الشكر ثم تشكره على شكر الشكر إلى ماال يتناهى  التوفيق من
 
 
 
 
 
 
 

وهم كذلك يقولون : شكر اللسان هو اعتراف بالنعمة . وشكر البدن واألركان يكون بالوفاء والخدمة . 
ليه أفضل وشكر القلب . هو اعتكاف على بساط الشهود بدوام حفظ الحرمة . وقد كان موالنا رسول هللا ع

الصالة وأتم التسليم شاكرًا ربه بالقول والفعل والحال . فى السراء والضراء ، فكان صلى هللا عليه وسلم إذا 
ذا رأى ما يسوءه ، قال : الحمد هلل على كل  رأى ما يسه قال : الحمد للهالذى بنعمته تتم الصالحات ، وا 

ل له ربه عزوجل ) وأما بنعمة ربك فحدث( وقد حال . وكيف ال يكون كذلك صلى هللا عليه وسلم وقد قا
وعن عطاء : قال :  .ورد فى الخبر الصحيح أن أول من يدعى إلى الجنة الحامدون هلل على كل حال

دخلت على عائشة رضى هللا عنها ، مع عبيد بن عمير فقلت أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول هللا صلى 
راشى أو نه لم يكن عجبا ؟ إنه أتانى فى ليلة ، فدخل معى فى فهللا عليه وسلم ، فبكت وقالت : وأى شأ



 18 

جلده جلدى ، ثم قال : يا بنت أبى بكر ، ذريتى أتعبد ربى . قالت : قلت إنى  سقالت فى لحافى ، حتى مَ 
أحب قربك ، فأذنت له ، فقام إلى قربة من ماء فتوضأ ، وأكثر صب الماء . ثم قام يصلى ، فبكى حتى 

ل كذلك حتى جاء بكى ، ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزلى صدره ، ثم ركع فبكى ، ثم سجد فسالت دموعه ع
بالل فأذنه بالصالة ) أى أعلمه( . فقلت له : يا رسول هللا : ما يبكيك وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك 

ى خلق السموات وما تأخر ؟ فقال : أفال أكون عبدا شكورا ؟ ولم ال أفعل ، وقد أنزل هللا على ) إن ف
 واألرض ( .

وكان صلى هللا عليه وسلم إذا لبس الجديد قال شاكرا ربه : " الحمد هلل الذى كسانى ما أوارى به عورتى 
وأتجمل به فى الناس " وكان صلى هللا عليه وسلم إذا وضع الطعام بين يديه َسَمى هللا تعالى وقال " اللهم 

إذا فرغ من طعامه ورفعت  –فيما رواه البخارى  –ة " وكان اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجن
مائدته قال " الحمد هلل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى وال مودع وال مستغنى عنه ربنا " وعن أبى 
هريرة أن رسول هللا صلى هللا ليه وسلم دعاه إلى طعام قال : فذهبنا معه فلما طعم وغسل يده قال : الحمد 

ذى ُيْطِعُم وال ُيْطَعُم ، َمًن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا ، وكل بالء حسن بالنا ، والحمد هلل غير مودع هلل ال
وال مكافأ ، وال مكفور وال مستغنى عنه ربنا ، الحمد هلل الذى أطعم من الطعام ، وسقى من الشراب ، وكسا 

الذى فضلنى على كثير ممن خلق تفضيال من العرى ، وهدى من الضاللة ، وبصر من العمى ، الحمد هلل 
 ، الحمد هلل رب العالمين . وعن أبى سعيد الخدرى 

 
 
 
 
 
 

قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال : الحمد هلل الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا 
ذا أكل وشرب قال : الحمد مسلمين . وعن أبى أيوب األنصارى قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ

 ل دخوله فى الحلق .هسوغه وجعل له مخرجا " وسوغع أى سهلل الذى أطعمنا وسقانا و 
وكان موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحب اإلنابة إلى ربه تعالى فى السراء والضراء ، فقد خيره هللا 

ذا سبحانه أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا ، فقال يارب أجوع ي وما وأشبع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وا 
شبعت حمدتك وشكرتك وعلمنا صلى هللا عليه وسلم بذلك معنى العبودية وما توجبه علينا فى جنب هللا عز 

ر والشكر بعيرين ما باليت برضى هللا عنه : لو كان الصوكان أمير المؤمنين عمر ، وجل فى كل حال 
ب فيها ظاهرة ، وباطنة ، إنما هى من إحسانه إلينا سبحانه وقد قال أيهما أركب ، وكل النعم التى نتقل
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سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا : إنا ال نحب إال هللا ، فقال له رجل : قد أبى ذلك َجًدَك يا 
 محسنا ُجِبَلِت القلوب على حب من أحسن اليها ، فقال : إنا لم نر –صلى هللا عليه وسلم  –سيدى بقوله 

 إال هللا ولم نحب سواه .
ويقول السادة الصوفية : الناس ثالثة أقسام : قسم حسن ظنه باهلل تعالى ألجل وصفه ، وهو أعلى من 
الذى بعده ، وقسم أحب هللا وحسن الظن به ألجل إحسانه ، وهو دون الذى قبله ، وقسم أحب هللا وحسن 

 ى هللا عنها :ضالسيدة رابعة العدوية حيث قالت ر م الظن به لهما ، وهو أتم حاال منهما وعليه يدور كال
 لذاكا     أهل    ألنك    وحبا      حب الهوى   حبين   أحبك  
 سواكا ن مع   بذكرك  فشغلى         حب الهوى  فأما الذى هو   

 كاك لى الحجب حتى أراـفكشف        له  أهل   وأما الذى أنت                     
 ذا وذاكا فى   الحمد    ولكن لك       والحمد فى ذا وال ذاك لى                     

أقول : وال يتنافى حب موالنا رسول هللا صلى عليه وسلم مع حب هللا وال حب المؤمنين عامتهم وخاصتهم 
شكر ال يتنافى شكر موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع شكر سبحانه وال  ى ، كمامع حب هللا تعال

أصحاب الفضل علينا من المؤمنين مع شكره تعالى ، ألن ذلك الحب وذلك الشكر إنما هو حب فى هللا 
ه تعالى يقول ) آمنوا باهلل ورسوله ( ويقول ) ومن انعمة هللا على أيديهم ، ألست تر وشكر لمن جرت لنا 

هللا ( ويقول ) إنما المؤمنون  يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ( ويقول ) من يطع الرسول فقد أطاع
 إخوة ( ويقول ) أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير (

 
 
 
 

ويقول فى وصف سادتنا الصاحبة الكرام رضى هللا عنه ) أشداء على الكفار رحماء بينهم ( وفى الحديث 
له تعالى ) القدسى : " عبدى لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة لك على يديه " وانظر فى روعة قو 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما ُأٍف 
وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما . وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا 

با بكر الصديق فى قوله ) ووصينا االنسان بوالديه إحسانا ( وليتأمل القارىء العزيز كيف مدح هللا سيدنا أ
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت علًى وَعلَى والدى وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى 

نى من  المسلمين . أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب تبت إليك وا 
وقد قرأت فى شبابى بيت الشعر الذى قاله أحد الشعراء ألحد  الجنة وْعَد الصدق الذى كانوا يوعدون ( .
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 الخلفاء وهو :
 

 إنى إلى اللؤم أولى منك بالكرم  فان جحدتك ما أوليت من كرم
بيت فى تقدير الفضل لصاحبه ولكننى تمثلت به فى شكرى هلل عز وجل وما زلت أتمثل به فأعجبنى ذلك ال

 مع تعديل طفيف فأقول مخاطبا ربى سبحانه :
 إنى إلى اللؤم أولى منك بالكرم  فأن جحدتك ما أوليت من نعم 

 وقد قرأت عن سيدى أبى الحسن النورى رضى هللا عنه أنه سمع قائاًل يقول :
 تتحير األلباب عند نزوله  من ودادك منزال ما زلت أنزل

 قالوا : فقام وتواجد وهام على وجهه ، وقد سمعوا أحد المشايخ يقول فى مناجاته :
 فمالى إلى ربى سواك شفيع  أيا جود ربى ناج ربى بحاجتى 

به،  أقول : وهذا ال يكون إال من إحساسه بفضل ربه عليه واحسانه إليه فقوى أمله فيه وتناهت ثقته
وسبحانه من جواد كريم ، يكافىء بالكثير على العمل القليل ، وهو خالقنا وخالق اعمالنا ، فما اعجب 
مكافأته على ما به أنعم ، وثناؤه على عبده بما آتاه وال أنسى أنى استعمت يوما لقارىء يقرأ قوله تعالى 

نه أواب ( فهزنى ذلك الثناء وقلت وأنا فى شأن سيدنا أيوب عليه السالم ) إنا وجدناه صابرا نعم العبد إ
منبهر من فضل ربى الواسع : سبحانك ما أعظم إحسانك على عبادك ، وما أكرمك بهم ، منك العطاء 
ومنك الثناء ، وهللا لو لم تصبره ما صبر : وصدق سيدى االمام ابن عطاء هللا السكندرى حين قال فى 

  عليكحكمه رضى هللا عنه إذا أراد أن يظهر فضله 
 
 
 

خلق فيك ونسب إليك . وقد سمع سيدى ذى النون المصرى يوما صوت لهو ودف فقال ما هذا ؟ قيل له : 
عرس ، ثم سمع قريبا منه بكاء وصياحا ، فقال ما هذا ؟ قيل : فالن مات ، فقال رضى هللا عنه : أعطى 

ماننا هذا فى أفراحنا إلى عادات هؤالء فما شكروا ، واتبلى هؤالء فما صبروا ومن أسف أننا تحولنا فى ز 
ضارة يختلط فيها الرجال بالنساء ، وتقام فيها مجالس اللهو والمجون ، وتدار على حاضريها الخمور 

وليس هذا من شكر  ىجهرة ، وتشاهد فيها الرقصات الخليعة ، وتنفق األموال الطائلة فى تلك المعاص
ويصون اعراضنا بحال هللا ، ويهبنا هللا تعالى من  النعمة فى شىء فالزواج الذى يعصمنا من الفاحشة

طعام الفقير وكساء العارى ، وقد  طريقة الذرية الطيبة المؤمنة يجب أن نشكر هللا فى االحتفال به بالبر وا 
ورد فى الحديث الشريف " أولم ولو بشاه" فاطعام الطعام مستحب فى مناسبة الزواج ، وقوله صلى هللا 

شاة" يفيد أن من استطاع أن يذبح االكثر من سعة فليفعل ، وذلك تراحم بين االغنياء عليه وسلم : ولو ب
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 والفقراء .
وكثيرا ما حض كتاب هللا الكريم على إطعام الطعام ولنضع تحت أنظارنا على سبيل المثال قوله تعالى فى 

ى مسغبة . يتيما ذا فى يوم ذ سورة البلد ) فال أقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام
ا ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب نكيسمقربة . أو م

نما نطعمكم لوجه هللا ال نريد إيتما وأسيرا . الميمنة ( وقوله تعالى ) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و 
ن ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم هللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة منكم جزاء وال شكورا . إنا نحاف م

 وسرورا ( .
وقد قالوا فى تفسير العقبة : هذا مثل ضربه هللا تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان فى أعمال البر 

فالبد من  العقبة ، ألن النفس ال توافق صاحبها فى االنفاق لوجه هللا البتة ، ى يتكلف صعودفجعله كالذ
التكليف وتحمل المشقة فى مقاومة هوى النفس التى تميل إلى المظاهر الخادعة واالفتخار الزائل . وال 
شك أن من جاهد نفسه فى النفقة ونهاها عن هواها الضار يقتحم كذلك العقبة اآلخرة ويخلص بفعل البر 

 خاف مقام ربه جنتان ( . من هول المحشر ، ويضاعف هللا ثوابه مصداقا لقوله الكريم ) ولمن
ذا أردنا أن نرى الفرق الشاسع بيننا وبين أسالفنا األولين فنتأمل فى الحوار الذى دار بين سيدى االمام  وا 

  جعفر الصادق رضى هللا عنه وبين سيدى شقيق
 
 
 
 
 
 

: ما تقول  البلخى : فقد سأل رضى هللا عنه االمام عن الفتوة فى الدين ، فقال له اإلمام رضى هللا عنه
فقال اإلمام : الكالب عندنا بالمدينة كذلك  –: إن أعطينا شكرنا وأن منعنا صبرنا  ابأنت يا شقيق ؟ فأج

ن منعنا شكرنا . أقول : وليتنا  تفعل . فقال سيدى شقيق : ومال الفتوة عندكم ؟ فقال إن أعطينا آثرنا . وا 
 عنه ، ثم تدرج منه سعداؤنا إلى الحد األعلى بلغنا الحد األول الذى وصفه سيدى شقيق البلخى رضى هللا

الذى وصفه سيدى االمام جعفر عن تجربة خص هللا بها سادتنا آل البيت الكرام رضوان هللا عليهم 
 .أجمعين

وقد وصف هللا سبحانه سادتنا الصاحابة الكرام فى سورة التوبة فقال تعالى ) التائبون العابدون الحامدون 
ة الصوفية الحامدين بأنهم الشاكرون على وجود أفضاله ، والمثنون عليه عند شهود ...( ويعرف الساد

ئه كما يحمدونه على نفعه وعطائه ، وهو ما يفسر لنا ما ال ماله ، والحامدون له على منعه وبجالله وج
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بقولهم : قاله فيما تقدم سيدى االمام جعفر فى تعريف الفتوة . والسادة الصوفية يعللون حمدهم فى المنع 
ولكن ال يفهم العطاء فى المنع إال صديق ، أقول والقرآن الكريم يؤيدهم فى  –قد يكون فى المنع العطاء 

فهمهم هذا فإنه تعالى يقول ) وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
 وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ( .

رى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل هللا وعند قوله تعالى ) إن هللا اشت
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة واالنجيل والقرآن ....( ويقول سيدى االمام القشيرى فى 

 لطائف إشارته : سيان عندهم أن يقتلوا أو ُيقتلوا ، قال قائلهم :
ن دما أجريته لك شاكر ن فؤادا    وا   خرته لك حامدوا 

وكان سيدى الشيخ أبو على الدقاق رضى هللا عنه يقول : لم يقل إشترى قلوبهم ألن القلوب وقف على 
محبته ، والوقف ال يشترى . أقول والمحب يكثر من ذكر حبيبه ومن شكره ، واقرأ أن شئت شاهدا على 

ى سورة الشعراء ) الذى خلقنى فهو ذلك ما قاله سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصالة والتسليم كما جاء ف
ذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم يحيين ، والذى أطمع  يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وا 
أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين . رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين واجعل لى لسان صدق فى اآلخرين 

  . واجعلنى من ورثة جنة النعيم ( فانظر
 
 
 
 
 
 

رعاك هللا كيف نسب إلى ربه الفضل فى خلقته وطعامه وشرابه وشفائه وحياته وبعثه وكيف سأله فى أمر 
الدنيا واآلخرة ، فال تعجب أن يثنى عليه بشكره سبحانه فى قوله تعالى فى سورة النحل ) إن إبراهيم كان 

فى الدنيا  هنايلى صراط مستقيم . وآتأمة قانتا هلل حنيفا ولم يك من المشكرين شاكرا ألنعمه إجتباه وهداه إ
نه فى اآلخرة لمن الصالحين( .  حسنة وا 

وما أعجب وأعمق ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب حين قال رضى هللا عنه : ما من بالء يصيبنى إال وأرى 
: أن  يقع فى دينى . النعمة الثانية هلل على فيه أربع نعم : النعمة األولى أن البالء وقع فى دنياى ولم

النعمة الرابعة : أن  –البالء لم يقع أكبر مما وقع . والنعمة الثالثة : أن هللا تعالى صبرنى عليه فأحتملته 
كبار لتلك النعم التى  هللا تعالى ادخر لى ثواب الصبر عليه . فأنظر أيها القارىء الكريم فى إعجاب وا 

يرى فيه أمثالنا إال محنة شديدة يقابلها بالصبر  عددها وشكرها هلل تعالى فى البالء الذى يصيبه والذى ال
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ف له فى البالء النعم األربع التى انكشفت ألمير المؤمنين عمر رضى شلو استطاع للصبر سبيال ، وال تنك
هللا عنه من قوة يقينه ونور بصيرته وصدق موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين قال " إن هللا جعل 

وقلبه " وحين قال " كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد فذاك عمر ابن  الحق على لسان عمر
الخطاب " ومحدثون بفتح الدال المشددة " معناها ملهمون من عطاء هللا سبحانه " ألنه تعالى يخاطب 

.... األنبياء وحيا ويخاطب األولياء إلهاما . كما قال تعالى ) وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه .....
 اآلية( .

ويقول السادة الصوفية : إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يمالء القلب نورًا وينفى عنه كل ريب ، 
ويمتلىء القلب به شكرًا ، ومن هللا تعالى خوفًا . وقد حكوا أن رجال دخل على سيدى اإلمام سهل التسترى 

فقال له سيدى سهل : اشكر هللا تعالى ، لو رضى هللا عنه فقال له : إن اللص دخل دارى وأخذ متاعى ، 
ماذا كنت تصنع ؟ ومما نقلناه من  –أى العقيدة  –وأفسد التوحيد  –وهو الشيطان –دخل اللص قلبك 

 إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قدس هللا سره ، قوله رضى هللا عنه :
 وبحسن التقى صفت أذهانى  وبنور اليقين شاهدت ربى

 أو تحدثت فالهدى فى لسانى             مرادى  اللهفا تكلمت   إن 
 وهوان    ةوذل     بصدق      هلل  الذليلة   اليد    وأمد                   

 
 
 
 

 
 

 يدان   لربى   مدت   فالينا      يمينى  مدت  واذا ما اليه 
 الفيضان  ذائد   البحر  أجد      شربا  يا الهى   كلما قلت 
 كالطوفان منه   أشهد العلم      مرادا    من بت واذا ما طل

 عن تبيان لقصرنا فى الحب      لو نظمنا النجوم عقد غرام
 عينان   لى  تنام     ولكن  تظنوا قلبى ينام من الحب ال                    

ورفع أبويه  ولنتأمل فى لغة الشكر التى نقلها سبحانه الينا عن سيدنا يوسف عليه السالم فى تعالى )
على العرش وخروا له سجدا وقال يأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا وقد أحسن بى إذ 

بين إخوتى إن ربى لطيف لما أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى و 
االحاديث فاطر السموات  نه هو العليم الحكيم . ربن قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويلإيشاء 
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 واالرض أنت ولى فى الدنيا واآلخرة توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين ( .
وما أروع قصص القرآن الكريم وصدق سبحانه إذ يقول فى سورة يوسف ) لقد كان فى قصصهم عبرة 

 الولى األلباب ( . وجعلنا هللا منهم بمنه وكرمه . آمين .....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحبةشهود 
 

يعتز السادة الصوفية بمحبة هللا تعالى ، وليس للمحبين مأرب فى الدنيا واآلخرة اال رضاء محبوبهم ، وقد 
عبروا عن محبة العبد لربه سبحانه بعبارات شتى ، ومنهم قولهم : هى الميل الدائم بالقلب الهائم ، وقولهم 

وافقة الحبيب فى المشهد والمغيب . ويقول : هى إيثار المحبوب على جميع المصحوب ، وقولهم : هى م
سيدى أبو يزيد البسطامى رضى هللا عنه فى تعريف المحبة : هى إستقالل الكثير من نفسك واستكثار 
القليل من حبيبك ويقول سيدى أبو على الروزبارى رضى هللا عنه : المحبة هى الموافقة ويقول سيدى أبو 

 لمحبة أن تهب كلك لمن أحببت فال يبقى لك منك شىء .عبد هللا القرشى رضى هللا : حقيقة ا
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هم العالية التى اتوللمحبة آثارها وشواهدها فى المحبين ، ولهم فى ذلك كالم كثير ولكنه ينم عن مذاق
فيضها شراب سائغ تستشفى به قلوبنا ،  فاضت بها قلوبهم الطاهرة فعبرت عنها ألسنتهم ليكون لنا من

هللا كما هاموا وأسرعنا الخطى فى الطاعات كما أسرعوا ، وجاهدنا فى هللا حق فإذا صحت هامت فى محبة 
جهاده واتقيناه سبحانه حق تقاته ، فأحبنا عز وجل كما أحببناه ، وهدانا إلى سواء السبيل كما هداهم . 

إلى  وفى صحيح البخارى رضى هللا عنه : " من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ، وال يزال عبدى يتقرب
بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش 

ه ، ولئن استعاذنى العيذنه ، ن، ولئن سألنى ألعطيبها ، ورجله التى يمشى بها ولئن أستنصرنى ألنصرنه 
لموت وأنا أكره مساءته وال بد له وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض روح عبدى المؤمن يكره ا

منه " . وهذا الحديث الشريف يدلنا على أن المؤمنين األتقياء األوفياء مؤيدون بعون هللا ورعايته ، 
) ولينصرن هللا من ينصره إن هللا لقوى عزيز . الذين إن مكناهم  ويشهد لذلك قوله تعالى فى سورة الحج

 وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهلل عاقبة االمور ( . فى األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة
 
 
 
 
 
 
 

مدحه له وثناؤه  وجاء فى رسالة سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه : قال قوم : محبة هللا تعالى للعبد
عليه بالجميل ، فيعود معنى محبته له على هذا القول إلى كالمه وكالمه قديم . وقوم قالوا : محبته للعبد 
من صفات فعله ، فهو إحسان مخصوص يلقى هللا ) بفتح الهاء( العبد )بضم الدال( به ، وحالة 
مخصوصة يرقيه إليها . أقول وقد قال تعالى فى سورة المائدة ) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 

هدون فى سبيل هللا دينه فسوف يأتى هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجا
وال يخافون لومة الئم ( . وهو قول كريم يدلنا على أنه سبحانه شاء أن يكون فى عبادة قوم يحبهم 
ويحبونه وهم أهل اإلسالم وهو الدين الذى ال يقبل هللا من عبده سواه ، كما قال سبحانه فى سورة آل 

آلخرة من الخاسرين ( وقوله تعالى فى السورة عمران ) ومن يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه وهو فى ا
ن علوا قدرا بااليمان إال أنهم  ذاتها ) إن الدين عند هللا االسالم ( . غير أن أهل االسالم من المؤمنين وا 
يتفاضلون فى الدرجات بحسب تقواهم كما قال سبحانه ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( فجاءت اآلية بصيغة 

لتفاوت الدرجات بتفاوت درجة التقوى ، ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر ) ثم  أفعل التفضيل كاشفة
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أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن هللا 
غالب األوقات ذلك هو الفضل الكبير ( . فالظالم هو المقصر فى العمل بالقرآن ، والمقتصد الذى يعمل به 

رشادهم إلى العمل الجاد  ، والسابق بالخيرات هو الذى يعمل به ويضم إلى العمل به تعليم المؤمنين وا 
والجهاد الصادق ، وقد حكى سبحانه ما يدعو به عباد الرحمن ربهم فقال تعالى فى سورة الفرقان على 

 لسانهم ) واجعلنا للمتقين إماما ( .
ليل أبو الحسن الشاذلى عن شيخه رضى هللا عنهما قوله : وحب هللا قطب ومما نقل سيدى االمام الج

تدور عليه الخيرات ، وأصل جامع ألنواع المسرات ، وحصون ذلك كله أربعة : صدق الورع ، وحسن النية 
خالص العمل ، وصحبة العلم ، والتتم لك هذه الجملة إال بصحبة أخ صالح ، أو شيخ ناصح .  ، وا 

ية يقولون كيف يفلح من لم يخالط مفلحًا . كما يقولون : كان الصحابة رضى هللا عنهم والسادة الصوف
ن برؤيته صلى هللا عليه وسلم حتى قال أنس رضى هللا عنه : ما نقضنا التراب من دفنه صلى هللا وينتفع

لى قوله يد عن شيخه إر يستند السادة الصوفية فى أخذ المحتى وجدنا النقص فى قلوبنا . و عليه وسلم
 االعراف . سورة تعالى فى سورة لقمان ) واتبع سبيل من أناب إلى ( فى

 
 
 
 
 
 
 

فى رسالة نسب الخرقة على قوله تعالى فى سورة  –ويعقب سيدى الشيخ األكبر محى الدين بن عربى 
آيات هللا االعراف ) يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من 

 لعلهم يذكرون ( فيقول فيما قال كثيرا من روائعه رضى هللا عنه :
فالضرورى من اللباس الظاهر ما ستر السؤات ، وهو لباس التقوى من الوقاية ، والرياش ما يزيد على 
ن ذلك مما تقع به الزينة التى هى زينة هللا التى أخرج لعباده من خزائن غيوبة ، وجعلها خالصة للمؤمني

فى الحياة الدنيا ويوم القيامة فال يحاسبون عليها ، واذا لبسوها وتزينوا بها من غير هذه النية ، وال هذا 
الحضور ، ولبسوها فخرًا وخيالء ، فتلك زينة الحياة الدنيا فالثوب واحد ، ويختلف الحكم عليه باختالف 

قلوب العباد لباس التقوى ، وهو خير لباس  المقاصد ، ثم يستطرد سيدى الشيخ االكبر قائاًل : ثم أنزل فى
، وهو على سورة لباس الظاهر سواء ، فمنه لباس ضرورى يوارى سوأة الباطن وهو تقوى المحارم مطلقا 
ومنه ما هو مثل الريش فى الظاهر وهو لباس مكارم األخالق ، مثل نوافل العبادات ، كالصفح واالصالح ، 
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ن كان الشارع قد أباح لك أخذ  حقك ولكن تركه يزين به الرجل فى باطنه فهى زينة هللا فى الباطن ، وهو وا 
كل لباس ندبك هللا إليه ، فقد تحقق لباس الباطن أنه على صورة الظاهر شرعا وكما يختلف الظاهر 

 بالمقاصد والنيات ، كذلك يختلف لباس الباطن بالنيات والمقاصد .
اه فتستر سوءة الكذب بلباس الصدق ، وتستر سوءة الخيانة ويضيف مزيدا من البيان فيقول طيب هللا ثر 

بلباس األمانة ، وسوءة الرياء بخرقة االخالص ، وسوءة سفاسف األخالق بخرقة مكارم االخالق وسوءة 
المذام بخرقة المحامد ، وكل خلق دنى بخرقة كل خلق سنى ، والتوكل على االكوان بالتوكل على هللا ، 

 منعم ، ثم تزين بزينة هللا من مالبس األخالق المحمودة .وكفر النعمة بشكر ال
مثل الصمت عما ال يعنيك ، وغض البصر عمى ال يحل النظر إليه ، وتفقد الجوارح بالورع ، وترك الظن 
بالناس ، وتصفح ما مضت به االيام من أفعالك وما سطرته أقالم الكتبة الكرام عليك ، والقناعة بالموجود 

إلى طلب المزيد إال من أفعال الخير ، وتفقد أخالق النفس ، ومعاهدة االستغفار ، وقراءة  ، وعدم التشوف
  القرآن ، والوقوف

 
 
 
 
 
 
 

مع اآلداب النبوية وتعرف أخالق الصالحين والمنافسة فى الدين وصلة الرحم ، وتعاهد الجيران بالرفق ، 
لك بقوله " أال يستطيع أحدكم أن يكون كأبى وبذل العرض وقد رغب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى ذ

أى أنه مسامح من يغتابه  –ضمضم ؟ كان إذا أصبح يقول : اللهم إنى تصدقت بعرضى على عبادك " 
 ويتكلم فى شأنه زورا وبهتانا .

وأضاف سيدى االمام محى الدين يقول بعد ذلك رضى هللا عنه : وسخاوة النفس وهو أن يبذلها فى قضاء 
خلق ، وصنائع المعروف مع الصديق والعدو والتواضع ولين الجانب ، واحتمال األذى والتغافل عن حوائج ال

ذلل اإلخوان ، وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة ، ومن تقدم من األكابر ، وترك مجالسة الغافلين إال 
ترك الطعن على الملوك فى االعتراض على آيات هللا ، و  ضيذكر هللا فيهم ، والكف عن الخو  أن يذكرهم أو

والمذنبين من أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ، وترك الغضب إال عند انتهاك محارم هللا ، وترك 
أهل المرؤات ذوى الحقد والغل من الصدور والصفح عن المسىء وهو أال تغضب لنفسك ، واقالة عثرات 

الدين ، واكرام ذى الشيبة ، واكرام كريم القوم ، نات ، والبقاء على أهل الستر ، وتعظيم العلماء وأهل اله
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وكانوا من كانوا ، من مسلم أو كافر ، كل ذلك على الحد المشروع مما يجوز لك أن تكرم به ذلك الشخص 
 وحسن األدب مع هللا تعالى ومع كل أحد من حى أو ميت وحاضر وغائب ورد الغيبة عن عرض المسلم .

ياك والتصنع والتشدق ، فإن  كثرة الكالم تؤدى إلى سقطه ، وتوقير الكبير والرفق بالضعيف ، والرحمة وا 
بالصغير ، وتفقد المحتاجين ومواساتهم بالبر والصلة وميسور القول والهداية ، وقرى الضيف ، وافشاء 

 السالم ، والتحبب إلى الناس على الحد المشروع .
صيحة هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم وألئمة ا ، والنبوال تكن لعانا وال طعانا وال عيابا وال سخا

على التعيين من حى وال حتى المسلمين وعامتهم ، وال تنتظر الدوائر بأحد ، وال تسب أحدا من عباد هللا 
ن كان مؤمنا بما يختم له ، وال تعير أحدا من أهل  ميت فإن الحى ال تعرف إن كان كافرا بما يختم له ، وا 

هم وال ترد الرياسة على أحد واياك أن تترك الناس أن يبولوا فى أذنك بنقل ما يسؤك عنك الشهوات بشهوات
  وعن غيرك . ولتحب المؤمنين كلهم مسيئهم إليك ومحسنهم ، لحبهم هللا ورسوله

 
 
 
 
 
 
 

والتبغضهم لبغضهم إياك أومن كان غير هللا ورسوله . فبهذا أوصانى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى 
لمنام فى رؤيا رأيتها فى حق شخص وقع فى بعض شيوخى فأبغضته ، فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه ا

وسلم فى المنام ، وقال لى : لم أبغضت فالنا ؟ فقلت له : لبغضه ووقوعه فى شيخى ، فقال عليه الصالة 
ه بحبه إياى ؟ وأبغضته والسالم : ألست تعلم أنه يحب هللا ويحبنى ؟ فقلت له : بلى ، قال : فلم ال تحب

لبغضه شيخك ؟ فقلت له يارسول هللا ، من الساعة فما أحسنك من معلم ، لقد نبهتنى على أمر كنت عن 
 مثله غافال .

وال تفرح بما ينتشر فى العامة من ذكرك بما تحمد وان كنت عليه ، فإنك ال تدرى هل يبقى عليك أو يسلب 
به ، وال تظهر  ريب محمود يعرف منك ، إال إن كنت ممن يقتدىعنك ، وال تتميز بين المؤمنين بخلق غ

جمع أكتافك وأطراقك إلى األرض ، إال أن تكون فى باطنك كذلك ، وال تحب التكاثر من بالخشوع فى ظاهرك 
الدنيا وال تباك بجهل من جهل قدرك ، بل ال ينبغى أن يكون لنفسك عندك قدر ،وال ترغب إلنصات الناس 

تجزع من الجواب بما ال يسرك فى حقك ، واصبر للحق ومع الحق ، ) واصبر نفسك مع  لكالمك ، وال
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من 
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ن شاء فليكفر أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وم
. ) 

وانصف من نفسك ، وال تطلب االنصاف من أحد فى حقك ، وسلم على المؤمنين ابتداء ، ورد السالم على 
من سلم عليك ، واياك والطعن على االغنياء إذا بخلوا وعلى أبناء الدنيا إذا تنافسوا فيها ، وال تطمع فيما 

ن جاروا ، وجاهد نفسك وهواك ، فإنه أكبر فى أيديهم ، وادع للملوك ووالة االمر ، وال تدع ع ليهم وا 
االمساك عن أعدائك وال تكثر الجلوس فى األسواق وال المشى فيها وكف ضررك عن أئمة الدين ، وعليك ب

نهم قد أفضوا إلى ماعدموا ، وترك المراءات فى القرآن والقدر ، وترك مجالسة إالخوض فى األموات ، ف
 ة فى الدين .أهل األهواء والبدع القادح

وعليك بإخراج الحرص والحسد والعجب من قلبك ، وعليك بالدخول فى الجماعة فإن الذئب ال يأكل إال 
القاصية ، واياك والعجلة فى أمرك إال فى خمس : الصالة ألول وقتها ، والحج عند وجود االستطاعة ، 

ا أدركت ) ويضاف اليها ايضا التوبة وتقديم الطعام للضيف قبل الكالم وتجهيز الميت ، وتجهيز البكر إذ
  واداء الدين

 
 
 
 
 

إذا حل أجله ( وبذل المجهود فى نصح عباد هللا من مسلم وكافر ومشرك ، وقطع أسباب الغفلة والمحافظة 
على إقامة الصلوات ، وتحسين نشأتها ، والقيام على النفس بالمحاسبة ، والخروج من الجهل لطلب العلم 

لب العلم خيرا والندم على التفريط فى استعمال الخير ، والتجافى عن الشهوات ودار ، وأن تستوصى بطا
الغرور ، واعتقاد مقت النفس فى كل خاطر مذموم ) ألن النفس فى اعتقاد أهل هللا كل خاطر مذموم ( 
صالح الطعمة والسعى فى إصالح ذات البين ، فإن هللا تعالى يصلح بين عباده يو  م ورد المظالم ، وا 

سقاط الريب ، والحذر الدائم ، والخشية . والهم فى هللا ، والحب والبغض فى هللا ، والمودة فى  القيامة ، وا 
قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ومواالة الصالحين ، وكثرة البكاء ، والتضرع إلى هللا تعالى ، 

ى كل حال إلى هللا تعالى ، ومراقبة الكمد واالبتهال ليال ونهارا ، والهرب من طريق الراحات ، والتذلل ف
نعم فيما أنعم به عليك ، والقصد إلى هللا تعالى فى ملاوتنغيص العيش بالفكر فيما يتعين عليك من شكر 

غاثة الملهوف ،  جابة الصارخ وا  جابة الداعى ونصرة المظلوم ، وا  كل حال والتعاون على البر والتقوى وا 
ن كان بالتهجد فهو أولى ، وذكر الموت ، وتفريج الكرب عن المكروب وصو  م النهار ، وقيام الليل وا 

 وتعاهد زيارة القبور وأال تقول وأنت فيها هجرًا .
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ن كنت ماشيا فأمامها ، وأن كنت راكبا فمن خلفها ، ومسح رؤس ا  الصالة على الجنائز واتباعها ، و و 
وام الذكر والمراقبة ومحاسبة النفس على اليتامى ، وعيادة المرضى وبذل الصدقات ومحبة أهل الخير ود

أفعالها الظاهرة والباطنة واألنس بكالم هللا ، وأخذ الحكمة من كالم كل متكلم بل من نظرك فى كل منظور 
والصبر على أحكام هللا فإنك بعينه كما قال لك ) واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ( وااليثار ألمر هللا 

هللا ومراضيه ، والرضا بالقضاء وتلقى  ةبغ الطاقة فى محا تعالى ، واستفر بب يقرب إلى هللاوالتعرض لكل س
ما يرد من هللا تعالى بالفرح ، ومواالة الحق بأن تكون معه فإن هللا مع عباده أينما كانوا ، ودر مع الحق 

ألهم فى الوقت حيث دار والتبرى من الباطل والصبر فى مواطن االمتحان ، والزهد فى الحالل ، واالشتغال با
، وطلب الجنة بالشوق اليها لكونها محل رؤية الحق تعالى ، ومجالسة أهل البالء باالعتبار ومحادثة 
المساكين والقعود معهم فى محال فقرهم ، ومعونة من يطالبك حاله بإعانته ، وسالمة الصدر والدعاء 

ك فإنك إذا كنت عليها فأنت لها ، للمسلمين بظهر الغيب وخدمة الفقراء وأن تكون مع الناس على نفس
  والسرور بصالح األمة والغم

 
 
 
 
 
 

بفسادها ، وتقديم من قدمه هللا وروسوله وتأخير من أخره هللا ورسوله فيما قدمه وفيما أخره فإذا لبست 
هذه المالبس صح لك أن تقعد فى صدور المجالس عند هللا تعالى وتكون من أهل الصفوف األولى فهذه 

أهل التقوى التى هى خير لباس فاجهد أن تكون هذه مالبسك أو أكثرها ، فعليه الجماعة ، وعليه مالبس 
نما  يعنى  –كلمته إمرأة فخرج منها صوت كان ألبس شقيق البلخى حاتم االصم وأمثاله ولم يكن به صمم وا 

 فخجلت من الشيخ فقال لها وهى تحدثه إرفعى صوتك جدا ، يظهر أنه ال –ضرطت 
، فزال خجلها وقالت ما سمعنى ، فسمى لذلك حاتم األصم فعلى مثل هذه االخالق درجوا وهى يسمع 

لباسهم وحليهم وعليها لبست وألبست من ألبسته وهلل الحمد على ذلك . أقول ويعنى سيدى االمام محى 
شيوخه ودعا إليها الدين بعبارته األخيرة هذه أنه رضى هللا عنه ، تخلق باألخالق الكريمة التى رباه عليها 

فى نصائحه المتقدمة ، وأخذها عنه وتحلى بها تالميذه اآلخذون عنه طريق المحبوبين المحبين ، رضى 
هللا عنهم أجمعين وال يفوتنا أن هللا تعالى حين أثنى على أحب أحبابه وأصفى أصفيائه وسيد رسله وأنبيائه 

نك  لعلى خلق عظيم ( وهو خلق القرآن الكريم فقد سئلت صلى هللا عليه وسلم قال له فى صيغة التأكيد ) وا 
سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها كيف كان خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت وأبدعت 
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: كان خلقه القرآن ، أى أنه صلى هللا عليه وسلم إئتمر بأوامر القرآن وأمر بها أمته وانتهى بنواهى القرآن 
فصار وهو على قمة األخالق ظاهرا وباطنا غامرا للمهتدين ، وقد قال تعالى ) قل إن ونهى عنها أمته 

 كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم ( .
والسادة الصوفية يقولون فى التمسك باألخالق الكريمة التى يحب هللا تعالى ورسوله أن يتحلى بها عباده 

ق زاد عليك فى التصوف . ومعلوم أنهم عرفوا لالمتقون : التصوف خلق فمن زاد عليك فى الخالمؤمنون 
 التصوف فقالوا فى تعريفه : التصوف هو إيثار هللا على ما سواه طلبا لرضاه .

وذلك التعريف يدلنا على أن السادة الصوفية هم أصدق أهل المحبة بين المؤمنين ومعلوم أن المؤمنين 
 ىاليتفاضلون فى درجات التقوى وبالتا جمعيا فى محبة هللا تعالى عن إيمان بواحدنيته إال أنهم وان اشتركو 
محبة . وعند قوله تعالى فى سورة المؤمن ) وهى أيضا تسمى سورة غافر( : ) رفيع الدرجات لفى درجات ا

  سيدى االمام القشيرى ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق ( ويقول 
 
 
 
 
 

ات ، ولألصفياء واألولياء بفى لطائف االشارات : رافع الدرجات للعصاة بالنجاة ، وللمطيعين بالمثو
بالكرامات ، ولذوى الحاجات بالكفايات ، وللعارفين بتنقيبهم عن جميع أنواع اإلرادات . ويقال : درجات 

بقلوبهم فى الدنيا فيرفع درجاتهم عن النظر إلى الكونين  المطيعين بظواهرهم فى الجنة ودرجات العارفين
دون المساكنة إليهما . وأما المحبون فيرفع درجاتهم عن أن يطلبوا فى الدنيا والعقبى شيئا غير محبوبهم 
. ) يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده ( يقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه : روح بها 

م وهو سلطان العقل وروح بها ضياء قلوبهم وهو شفاء علومهم ، وروح بها ضياء أرواحهم ضياء أبدانه
 والذى هو للروح روح ) بفتح الراء وسكون الواو( بقاؤهم باهلل .

ويقال : روح هو روح الهام وروح هو روح اعالم وروح هو روح اكرام . ويقال روح النبوة ، وروح الرسالة 
المعرفة . وبمناسبة ما يقول سيدى االمام القشيرى : واما المحبون فيرفع درجاتهم ، وروح الوالية ، وروح 

عن أن يطلبوا فى الدنيا العقبى شيئا غير محبوبهم ، تقول السيدة المحبة الوالهة الشهيرة سيدتنا رابعة 
 العدوية رضى هللا عنهما مخاطبة ربها عز وجل :

 حظا جزيال     ةويرون النجا  نار  من خوف   كلهم عابدوك 
 بقصور ويشربون السلسبيال  الجنان ويحظوا أو بأن يسكنوا 

 بديال بحبى   أبتغى  ال  أنا     ليس لى فى الجنان والنار حظ                   
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 وكانت رضى هللا عنها تقول كذلك
 غير أنى أحبها ألراك  ليس قصدى من الجنان نعيما

م جعفر الصادق رضى هللا عنهما : وعزتك وجاللك لئن أدخلتنى وتقول سيدتى عائشة بنت سيدى االما
خلها النار ألنها تحبه دالنار ألطوفن على أهلها وأقول : وحدته فعذبنى أى أنها متمسكة بتوحيد هللا لو أ

 بال علة حبا خالصا لوجهه الكريم ويقول سيدى عمر بن الفارض سلطان العاشقين رضى هللا عنه :
 وارحم حشى بلظى هواك تسعرا  يك تحيرازدنى بفرط الحب ف

 فاسمح وال تجعل جوابى لن ترى   واذا سألتك أن أراك حقيقة
فهو يطلب أن يرى ربه فيمن قال تعالى فى درجاتهم الرفيعة يوم القيامة )وجوة يومئذ ناضرة إلى ربها 

ب الرؤية فى الدنيا بقول ) ناظرة( ويرجوا أال يقول له ما قال لسيدنا موسى عليه السالم حين كلمه ربه فطل
 رب أرنى انظر اليك( فأجابه سبحانه

 
 
 
 
 

)لن ترانى ( وبين له جل وعال أنه لم يمنعه من الرؤية بخال عليه بل رأفة به فقال سبحانه : ) لن ترانى 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا  ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما

أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برساالتى فلما 
 وبكالمى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ( .

 
كبارا  وال أكتم السادة القراء واالعزاء أنى ما قرأت هذه القصة مرة فى كتاب هللا الكريم إال ازددت إعجابا وا 

لهيامه البالغ فى هللا تعالى فقد خصه سبحانه بكالمه المباشر ، فلم يكتف بلذة  لسيدنا موسى عليه السالم
الخطاب المقدس الذى سمعه من كل جهاته بال حجاب بل ازداد بالسماع حبا ، وطلب الرؤية قربا وكان 
فى طلبه هذا صبًا وأى صب ، ومجذوبا وأى جذب ويقول السادة الصوفية أنه عليه السالم سكر من لذيذ 

سكران ويضيفون قائلين ألم تر أن هللا تعالى لم يعاتبه بحرف بل علق سبحانه  الخطاب فطلب الرؤية وهو
الرؤية على استقرار الجبل وكان فى اإلمكان أن يستقر الجبل لو أقره هللا وهم يقولون كذلك انه عليه 

تجليت بانوارك القدسية على  السالم بعد أن افاق لم يعارض ما أراده هللا من عدم الرؤية فلم يقل مثال
فكان فى اإلمكان أن تتجلى على برؤيتك كما تجليت بها على الذى رآك فاندك من جاللك وهيبتك الجبل 

الجبل لكنه عليه السالم سبح ربه وتاب بعد أن أفاق من صعقته ، ودلنا على ذلك ما حكاه هللا عنه بقوله 



 33 

أول المؤمنين ( فساله سبحانه بابراز ما أنعم به عليه بقوله  الكريم ) فلم افاق قال سبحانك تبت اليك وأنا
 تعالى ) يا موسى إنى أصطفيتك على الناس برساالتى وبكالمى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ( .

وال شك أن سيدنا موسى إنما طلب الرؤية ليسكن بها شوقه الثائر إلى محبوبة الذى ليس كمثله شىء 
 شر مثله فى شوقه اليه :واذا كان آدمى يقول لب

 لعلى أراكم أو أرى من يراكمو  وأستنشق األرواح من نحو أرضكم 
ن  حييت   فأنتم حياتى إن   هواكمو    فيا حبذا لومت عبد  مت وا 

ال  –فكيف برسول كريم من أولى العزم الكبار كسيدنا موسى عليه وعليهم جميعا صلوات هللا وسالمه 
يبل الشوق إلى لقائه وينال بها سعادة ال تعدلها سعادة ووصلة ال تعد لها وصلة يتطلع لرؤية ربه االعلى ل

. 
 
 
 
 
 

 نار المحبة
شدنى إلى كتابة هذا المقال سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى إلهامه الشعرى الفورى المرتجل فيما قال 

 ونقلناه عنه إستماعا رضى هللا عنه :
نما   قرارة المتصوف صدق الفعال  ليس التصوف بالكالم وا 

نما المياه   والنار تطفئها                    ال تنطفى  جذوة  نار المحبة            وا 
 ربك واصطفحب بفزن الرجال   ت بأن توازن بينهمفإذا أرد 

وعلمنا بذلك أن التصوف عمل صادق من مؤمن صالح يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، فالسابقون 
ربون . وال شك أن المحبة تقتضى من المحب أن يتقرب إلى ربه ومحبوبه بفعل السابقون أولئك المق

الطاعات وبترك المخالفات كما أمره مواله فى شرعه ويبتغى بذلك رضاء محبوبه ، كما قال تعالى فى 
الصحابة سادتنا أهل الصفة من الصاحبة المهاجرين الكرام فى سورة الكهف ) واصبر نفسك مع الذين 

هم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا يدعون رب
قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا( فأثبت سبحانه لمحبيه دوام الطاعة وصدق السريرة وعلو الهمة 

م رسوله األعظم صلى هللا عليه إبتغاء مرضاة هللا ، وقد كشف هللا تعالى لنا سرهم وعالنيتهم . وأوصى به
 وسلم .

 – هويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشارته رضى هللا عنه : لما نظروا بقلوبهم إلى هللا أمر رسول
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جعلنا نظرك اليوم  بأال يرفع بصره عنهم ، وهذا جزاء فى العاجل واإلشارة فيه كأنه قال : –عليه السالم 
، فال تقطع اليوم عنهم نظرك فإنا ال نمنع إلينا عما يفوتهم اليوم من نظرهمفا هم إلينا ، وخلإليهم ذريعة ل

 غدا نظرهم عنا .
ويبدو لى أن سيدى االمام القشيرى يشير بهذه العبارة األخيرة إلى قوله تعالى فى سورة القيامة ) وجوه 

 يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ( حين يتجلى
 
 
 
 
 
 
 
 

ه من المؤمنين فى الجنة برؤيته دون كيفية فتغشاهم أنواره القدسية ، بينما سبحانه على محبيه وأحباب
يعاقب أعداءه من الكافرين بالحجاب عن تلك الرؤية مصداقا لقوله تعالى فى سورة المطففين ) كال إنهم 

 عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالوا الجحيم ( .
تعالى بديل إيمانهم به سبحانه وبمالئكته وكتبه ورسله وهذا وقد يقول قائل أن كل المؤمنين يحبون هللا 

عن محبة خالصة صادقة وال جدال فى حجة هذا القول ، إال أن المحبة  –جل وعال  –اإليمان يربطهم به 
درجات ، ودرجتها عند عوام المؤمنين غير درجتها عند خواصهم ، كما أن االيمان علم وعمل يزيد وينقص 

باهلل عز وجل فى السر والجهر  ون زيادتها متناسبة مع قوة التعلقتزيد وتنقص ، وتك، فكذلك المحبة 
ق به سبحانه تكون متناسبة مع الهمة المبذولة فى طاعته وذكره سرا وجهرا وحسن عبادته على ة التعلو وق

ولد أو  ربه لم يصرفه عنه صارف من مال أوالكتاب والسنة والجماعة ، فاذا هام قلب المؤمن فى محبة 
لها أى سعادة . دون الوصول  فيسعد بربه سعادة حقه التعدغير ذلك ، بل يغنى المؤمن باهلل عما سواه 

إلى هذه السعادة مجاهدات ال يقوى عليها إال المؤمنون حقا وقد قال تعالى فى وصفهم فى سورة االنفال ) 
ذا تليت عليهمذكر إنما المؤمنون الذين إذا  آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون .  هللا وجلت قلوبهم وا 

ئك هم المؤمنون حقا لهم درجات د ربهم ومغفرة ورزق الصالة ومما رزقانهم ينفقون أول الذين يقيمون 
 . عن كريم (

وبدأت بوصف البواطن  مظواهرهواذا تأملنا فى هذه األوصاف نجد أن اآليات الكريمة وصفت بواطنهم و 
يبة منه سبحانه ، وثانيا : بتدبير آياته التى تزيدهم درجات فى إيمانهم ، ثالثا : التى تحلت أواًل : باله
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بالثقة به تعالى دون قلق أو تزعزع مما يقابلها فى حياتهم من شدائد ألنه جل شأنه ولى الذين آمنوا كما 
شرعى فى خشوع قرر ذلك فى كتابه الكريم ثم وصفت اآليات الكريمة الظواهر بإقامة الصالة على الوجه ال

المتقين ثم بسخاء نفوسهم فى بذل األموال فرضا ونفال إبتغاء وجه هللا الذى حض المؤمنين على االنفاق 
 مما رزقهم سر وعالنية من قبل أن يأتيهم الموت المحتوم .

ى القلوب من ير هللا تعالى بأسمائه الحسنى لتحربى السادة الصوفية المريدين على االكثار من ذكيو 
تها بأنوار الذكر ، وتتجه إلى الملكوت األسنى الذى خلق سبحانه منه األرواح قبل أن تالبس األجساد غفل

  ، وحين أغبطها هللا وألبسها األجساد التى خلقت
 
 
 
 
 
 

من عالم الملك الظلمانى ، صارت األوراح حبيسه فى عالم غير عالمها الذى منه هبطت ، فإذا أنست 
 نت إلى عالمها األصلى الذى منه هبطت ، وتنافست مع المالئكة الكرام البررةذكر هللا ذكرا كثيرا حب

لعون بقوله الكريم فى سورة فترون وقد وعد سبحانه المجدين مزيدا من ايالذين يسبحون الليل والنهار ال
غير لوا أنفسهم بأى بهم عن أن يشغنواهم ( وتقوى الخواص ت) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تق محمد

يأنسون به فى اسرارهم أنسا ، هو أحب اليهم من الدنيا وما فيها . وقد قال موالنا  الحق تعالى الذي
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسيدنا حارثة ابن مالك األنصارى رضى هللا عنه : كيف أصبحت يا حارثة 

ما حقيقة إيمانك ؟ قال : يارسول ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقا يا رسول هللا ، قال : إن لكل قول حقيقة ، ف
هللا ، عزفت نفسى عن الدنيا ، فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى ، وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا ، وكأنى 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وكأنى أسمع عواء أهل النار ، فقال له صلى هللا عليه وسلم : عرفت 

ى همة "عارف" ألن المعرفة مذاق ودراية ، أما العلم فهو فالزم . ومن هنا قيل للمقبل على الطاعات ف
تحصيل ورواية . والدراية ال تأتى إال بالتطبيق الجاد ، ولذلك ورد فى الحديث الشريف " من عمل بما علم 

 ورثة هللا علم مالم يعلم " .
لكثير ، فقال ويبين لنا سيدى وشيخى الشيخ على عقل أنه وصل إلى محبة هللا تعالى عن طريق الذكر ا

 من الهامه الفورى رضى هللا عنه :عنه  هفيما نقلنا
 شغفونى  قد   بالذكر  ولكنهم          ولم أدر طعم الحب من بدء نشأتى 

 شغلونى   قد  بالحق   ولكنهم          ماالجوى  وكنت خليا لست أعرف 



 36 

 رغبونى   كل الخلق قد    لذلك  ورغبة   ووجدا    فهما  حال حبه
 قتلونى  لو حياتى بعد   وكانت   ربنا   نشاهد    أن  منانا  كان ف

 ى احتراما إن هموا شهدونىقفال  عاشق بوجدانى على كل   أطوف
 فتونى  غسلت فؤادى من جميع  باسمه فيا ما نحى حسن المحبة 

 وتينى  واليقين  روحى  وحبك   حجتى   وذكرك   إيمانى  لقاؤك 
 شئونى وفى عزة التقوى جمعت   قاصد   أناوقد طاب لى بالذكر ما 

 ولينى  نداك  ألقى  ففى شدتى   خضته بحزم علمت الحب بالعلم 
 يقينى  كل  الذكر   كان   لذلك   بدءا ومنتهى  باسم هللا  تعت مت

 من بذل الجهد الجاد لكسب المحبةبد ن لنا كذلك سيدى الشيخ ، أنه ال ويبي
 
 
 
 

 ول طيب هللا ثراه بالهامه الفورى :الخاصة وذوق حالوتها فيق
 تلهب     نار        فإنه   القلوب   زار   إن الحب 
 وأصعب    مر    وسبيله   ذوقه     حلو     الحب 

 تقرب بالتقوى    ان رمت             واجتهد   فاعشق بصدق                     
 تصوب  لمن      الكهرباء  االرواح مثل   والنور فى

 أقرب     منك     المحلق          يدنى البعيد ويجعل النجم 
 تأدب    موائده      وعلى  ربه     يناجى       قلبى

 تجذب فيه    وروحى  عنه              انثنى   أو    أنسه   لم                     
 تقلب  ما      عنه     وهو    قلبى  فى ذل   لذة    لى 

 لم أرض غير الحب مشرب   أعتابكم       على     إنى
 ف عليك يحسبـضعيـوال             عيفـض ى ـتى أنـوأدل                   

 وأطال رضى هللا عنه القول وانتهى إلى قوله الرائع :
 فهى المقام وذاك أقرب                لكم  رق   حريتى           
 بعدى فما للصبر مركب               إال على  انا صابر                         
 يكتب الخلد  فى الحياة                        فهذا  قولوا قبلناكم           

المؤمن على ذكر هللا تعالى ألنه المدخل إلى المحبة وسبيل الخواص فيقول رضى  –ويحث سيدى الشيخ 
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 هللا عنه إلهاما:
 شذاه بكل  واستمتع   بالذكر  ادائم  موتك  قبل  فؤادك     متع
 جاه  والمحبة  هذا   وكفاك   محبة    كنت  اليه  اتجهت  واذا 
 فقد أحياه من مات فيه هوى   حبه فى  ذكر ومت  على    فأقم 
 جفاه  بدء   للمشتاق  فالنوم   أيامكم      فى  للنوم   ا و نالترك
 ناده  من  كل  ا قضي لم يلق   ورحمة   للمحب    صبح   والليل
 عالة  ال تنال  المشقة    لوال   مشقة   بغير    ترقى    نأ أتريد 
 ق واعبد يهبك عطاهذواسهر ت  نل واصبر تفز واصدق تسدجاهد ت

 واطال رضى هللا عنه فى هذا المقام ونكتفى بالقليل عن الكثير
لون جهدا فى طاعة هللا والتعلق به ويضيف سيدى االمام أبو بكر الكالباذى ، السادة الصوفية الذين ال يأ

قلبا وقالبا ، فيقول رضى هللا عنه فى كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : سبقت لهم من هللا الحسنى ، 
 نالوا علوم الدراسة ، وخلصت تهم فاوألزمهم كلمة التقوى ، وعزف بنفوسهم عن الدنيا ، صدقت مجاهد

 معامالتهم
أقدامهم وأنارات أعالمهم ، وذكت  تائرهم فأكرموا بصدق الفراسة ، ثبتفمنحوا علوم الوراثة ، وصفت سر 

الحجب أنوارهم ، وجالت حول  وأعرضوا عما سوى هللا ، خرقتهموا عن هللا ، وساروا إلى هللا أفهامهم ، ف
ت عما دون العرش أبصارهم ، فهم أجسام يمعوجلت عند ذى العرش أخطارهم ، و أسرارهم  شالعر 

ت نظار غيب حضار ، ملوك تحت أطمار و ى األرض سماويون ، ومع الخلق ربانيون ، سكروحانيون ، وف
، أنزاع قبائل ، وأنوار دالئل وأصحاب فضائل آذانهم واعية ، ونفوسهم صافية ، ونعوتهم خافية ، صفوية 

صفيه ، ووصاياه لنبيه ، وخفاياه عند  تهبري منودائع هللا بين خليقته وصفوته  صوفية ، نورية صفية ،
أهل صفته ، وبعد وفاته خيار أمته ، لم يزل يدعو األول الثانى ،  –صلى هللا عليه وسلم  –هم فى حياته 

 والسابق التالى ، بلسان فعله أغناه ذلك عن قوله .
وله رضى هللا عنه : ووصاياه لنبيه يشير إلى اآلية الكريمة التى وردت فى سورة الكهف ) واصبر نفسك قو 

دعون ربهم بالغداة والعشى ....( وقد مرت على القارى العزيز فى صدر المقال . وقد سرت هذه مع الذين ي
بأهل الصفة الكرام رضى هللا عنهم : الحمد  هصلى هللا عليه وسلم وقال فى سرور الوصية موالنا رسول هللا 

سامية يكشف لنا هى كلمة نبوية و هلل الذى لم يميتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع ناس من أمتى . 
صلى هللا  –بها موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن حبه ألهل الهمة فى طاعة هللا ، وكيف ال يحب 

وهو الحريص على نفع أمته وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين واقرأ فى هذا المعنى قوله تعالى  –عليه وسلم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم عليكم ه ماعنتم حريص فى سورة التوبة ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي

. ) 
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وال يفوتنا أنه مهما بذلنا فى طاعة هللا فلن نوفى هللا حقه ، كما اليفوتنا أنه سبحانه أمرنا بالعمل الصالح 
ح فى آيات كثيرة من كتاب هللا مثل قوله تعالى فى ضالغنى عن طاعتنا ، ودليل ذلك وا لينفعنا به وهو

عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن سورة النحل ) من 
ماكانوا يعملون ( ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشارته رضى هللا عنه : العمل الصالح ما يصلح 

الحال )  للقبول ، والذى يصلح للقبول ماكان على الوجه الذى أمر هللا به ، وقوله ) من عمل صالحا( فى
فصفاء الحال يستوجب وفاء المال ، والعمل الصالح اليكون من غير ( ل آيينه حياة طيبة  فى المفلنح

 مصدق بأن إيمانه من فضل هللا ال بعمله هايمان ، وذلك قال ) وهو مؤمن ( . ويقال ) وهو مؤمن ( ان
 
 
 
 
 

ائه وابدائه وقوله ) فلنحيينه حياة شنى مصدق بأن عمله بتوفيق هللا واالصالح ، ويقال ) وهو مؤمن ( أ
 طيبة ( الفاء للتعقيب ) ولنجزينهم ( الواو للعطف ففى االولى معجل وفى الثانية مؤجل .

نما يعرف ذلك بالذوق فقوم ق نه ال يعرف بالنطقإثم ما تلك الحياة الطيبة ، ف لوا : إنه حالوة الطاعة ا، وا 
ا : إنه الرضا وقوم قالوا : إنه النجوى ، وقوم قالوا : إنه نسيم نه القناعة ، وقوم قالو إلوا : ا، وقوم ق

 لوا :اة مايكون مع المحبوب وفى معناه قالقرب ، والكل صحيح ولكل واحد أهل . ويقال الحياة الطيب
 ليس اال بكم يتم السرور  فى أكمل السرور ولكن  نحن

 انكم غيب ونحن حضور  عيب ما نحن فيه يا أهل ودى
حياة الطيبة لألولياء ، أال تكون لهم حاجة وال سؤال وال أرب وال مطالبة وفرق بين من له إرادة ويقال ال

فترفع ، وبين من ال إرادة له فال يريد شيئا ، األولون قائمون بشرط العبودية ، واآلخرون معتقون بشرط 
ق من له إرادة ، كالعالم من الحرية . ويقول سيدى االمام القشيرى فى رسالته : المريد على موجب االشتقا

من ال إرادة  –يقصد الصوفية  –له علم النه من االسماء المشتقة ، ولكن المريد فى عرف هذه الطائفة 
له ، فمن لم يتجرد عن إرادته اليكون مريدا ، كما أن من ال إرادة له على موجب االشتقاق ال يكون مريدا 

اكثر المشايخ القول فى تعريف االرادة فبعضهم قال : هى ترك  . وجاء فى الرسالة كذلك فى شأن اإلرادة :
ماعليه العادة ، وعادة الناس فى الغالب التعريج فى اوطان الغفلة ، والركون إلى اتباع الشهوة والمريد 
منسلخ عن هذه الجملة ، فصار خروجه أمارة وداللة على صحة االرادة . أما حقيقة االرادة فهى نهوض 

ب الحق سبحانه ولذلك يقال إنها لوعة تهون كل روعة . واضاف سيدى االمام القشيرى : القلب فى طل
وسمعت االستاذ أبا على الدقاق وهو شيخه يقول : االرادة لوعة فى الفؤاد ، لدغة فى القلب ، غرام فى 
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 الضمير ، انزعاج فى الباطن ، نيران تتأجج فى القلوب .
ه ، واالنس بالخلوة والصبر تهللا بالنوافل والخلوص فى نصيحة أم وقيل من صفات المريدين التحبب إلى

والحياة من نظرة وبذل المجهورد من محبوبه والتعرض لكل  –تعالى  –على مقاساة االحكام وااليثار ألمره 
  سبب يوصل اليه وعدم القرار بالقلب إلى أن يصل الى الرب . ويقول سيدى االمام الواسطى رضى هللا عنه

 
 
 
 
 
 

أول مقام المريد : إرادة الحق سبحانه بإسقاط إرادته . وعند قوله تعالى فى سورة النحل ) والذين هاجروا 
فى هللا من بعد ما ظلموا لنبوءنهم فى الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكبر لو كانوا يعلمون ( يقول سيدى 

 االمام القشيرى فى لطائف إشارته :
ابدل هللا فى جوار أوليائه مايكون له فى جوارهم معونة على  –هللا فى  –" من هاجر عن أوطان السؤ 

الزيادة فى صفاء وقته ، ومن هجر أوطان الغفلة مكنه هللا من مشاهد الوصلة ، فانقطع بقلبه اليه 
سبحانه باستدامه ذكره ، كما فى الخبر ) انا جليس من ذكرنى ....( واضاف االمام رضى هللا عنه يقول : 

لب مظلوم من جهة النفس لما تدعوه اليه من شهواتها ، فاذا هجرها أورث هللا القلب أوطان يقال الق
النفس حتى تنقاد لما يطالب به القلب من الطاعة ، بعد ما تكون أوطان الزلة بدواعى الشهوة تعيد أوطان 

 الطاعة لسهولة أدائها .
المريد يضعف وحده فى مقاومة هوى نفسه  والسادة الصوفية يرون ضرورة الشيخ فى تربية المريد ، ألن

والشيخ العارف يعينه على نفسه ويعاونة فى سلوك طريق الحق بما آتاه هللا من فضله فى الدعوة الى هللا 
على بصيرة وقد عرفوا البصيرة بأنها اليقين الذى ال مرية فيه ، والبيان الذى ال شك فيه ، وقالوا إن 

 التوفيق جهرا ومكاشفا بالتحقيق سرا ، كما قال قائلهم :البصيرة يكون صاحبها مالطفا ب
 أنت أنت  الشك  فقلت   قلبى  رأيت ربى بعين 

 أنت ثم  ال أين  بحيث   انت الذى حزت كل أين
 أنت األين أين  فيعرف   أين  منك فليس لألين 

 فيعرف الكيف كيف أنت للكيف منك كيفوليس                          
 أنت  أراه  شىء    فكل  شىء  بكل أحطت علما
 رأيت أنت فنائى   وفى  فنى فنائى    وفى فنائى
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 ويقول سيدى وشيخى على عقل من الهامه الفورى فى ضرورة الشيخ العارف نور هللا مرقده :
 يدرى    فالبد من سوق القلوب لمن         ترى  وعندى أن األمر ليس كما               
 السير  عن   يؤديها بالروح زاغت    له هدى شيخ  ذا لم يكن للنفسا

 سوى ماهر يدرى المالحة فى البحر    ونوءة  الخضم   البحر  واليعبر 
 يسرى   على موجة التيار مانورها         بأصلها  الكهرباء  ولوال اتصال               

 خ عارفوالسادة الصوفية على حق فى توجيهنا الى ضرورة التربية على يد شي
 
 
 
 

باهلل من أهل البصيرة النافذة الذين آتاهم هللا نور القلوب من فضله وهيأهم ألن يكونوا أئمة فى ارشاد 
المتقين إلى طريق الحق كما رسمها فى الكتاب والسنة ، ويؤيد السادة الصوفية فيما ذهبوا اليه قوله تعالى 

يرة أنا ومن اتبعنى وسبحان هللا وما أنا من فى سورة يوسف ) قل هذه سبيلى أدعوا إلى هللا على بص
المشركين ( كما يؤيدهم فواه تعالى فى سورة األعراف ) وممن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون ( ولهذا 
يقول صلوات هللا وسالمه عليه : " من بايع إماما أعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن إستطاع " وقد 

فى عناية السادة الصوفية  1974لمطبوع للمرة الثانية بمطبعة مصر فى سنة قلت فى كتابى "المربى" ا
 بتربية النفس ما يأتى :

ن تميز السادة الصوفية بين المسلمين بشىء خاص فإنهم يتميزون بعنايتهم بأحوال النفس وخفايا  وا 
صوفية عنوا بأحواله السنية الوجدان ، فإذا عنى العلماء باألقوال واألفعال النبوية الشريفة ، فإن السادة ال

ثل الصبر والشكر والحلم والتواضع والرأفة والسخاء والتوكل والعفة والزهد والقناعة والسكينة والوقار ممن 
يثاره تعالى عما سواه وخشيته فى السر والعالنية وذكره سبحانه فى كل حال وفى  وحسن الظن باهلل وا 

 ها مكارم االخالق .جميع األوقات ، وهى الصفات التى تمت له ب
فيها ما استطاعوا إلى ذلك سبيال حتى تتفق بواطنهم مع  ماويحرص السادة الصوفية على التأسى ب

ظواهرهم ، فقد يأمر العالم بمعروف وال يأتمر به فى نفسه ، وقد ينهى عن شىء وال ينتهى هو عنه ، 
فية يبدأ بإصالح باطنه فيأمر نفسه  من السادة الصو لى هللافيختلف ظاهره عن باطنه ، ولكن الداعى ا

رسى أبو العباس رضى هللا عنه يقول : ينهاه . وقد كان سيدى االمام الموينهاها قبل أن يأمر غيره و 
الفرق بين العلم  مىلنا سيدى االمام جالل الدين الرو ماعند العلماء أخذناه ، وماعندنا لم يأخذوه . ويبين 

ل قطفتم وردا من الواو والراء والدال ؟ اذهبوا فابحثوا عن حقيقة والمعرفة فيقول رضى هللا عنه : ه
المسمى ، ويقصد االمام أن يوجه المؤمن الى أن علمه بهجاء ورد اليؤدى إلى شم رائحة الورد بل البد 
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 من السعى إلى البستان حتى يشم رائحة الورد .
أئمة االرشاد سبحان من قدر فهدى ، ويقول سيدى االمام جالل الدين الرومى رضى هللا عنه : فى وصف 

لهام  لهام حشرة القز نسج الحرير ، وا  ووفق كل كائن للغاية من فطرته ، إن الهام النحل هو الشهد ، وا 
لهام رجال هللا نور يشهدون به ملكوت السموات واألرض ، صدقوهم هم مصابيح   البلبل أغانى السحر وا 

 
 
 
 
 

إتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون ( ويقول إمامنا على بن أبى  الدجى ، أكرموهم هم مفاتيح الرجا )
طالب كرم هللا وجه ورضى عنه : ال تخلوا األرض من قائم هلل بحجة إما ظاهرا مشهورا ، أو خائفا مغمورا 

ا . ، لئال تبطل حجج هللا وبيناته وكم هم وأين أولئك ، وهللا إنهم األقلون عددا ، واألعظمون عند هللا قدر 
ويصفهم رضى هللا عنه فيقول فى وصفهم : هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة ، فباشروا روح اليقين ، 
واستالنوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما إستوحش منه الغافلون ، عاشوا بأبدان أورحها معلقة بالمأل 

 االعلى ، أولئك خلفاء هللا فى أرضه والدعاة لدينه .
المام إبن عطاء هللا السكندرى رضى هللا عنه فى أثر الشيخ وتأثير المريد : ليس شيخك من ويقول سيدى ا

سمعت منه ، إنما شيخك من أخذت عنه ، وليس شيخك من واجهتك عبارته إنما شيخك من سرت فيك 
بين  اشارته ، وشيخك هو الذى يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك ، وال زال محاذيا لك حتى ألقاك

المائدة ) يأيها  يديه ، وزج بك فى نور الحضرة وقال لك : ها أنت وربك . وعند قوله تعالى فى سورة
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 

ؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم ( الكافرين يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل هللا ي
يقول فيها سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشاراته رضى هللا عنه :" جعل صفة من ال يرتد عن دينه أن 

يعلم )بضم الياء( أن من كان غير  هللا يحبه ويحب هللا ، وفى ذلك بشارة عظيمة للمؤمنين ، ألنه يجب أن
ة فإن من كان مؤمنا يجب أن يكون هلل محبا ، فإذا لم تكن له محبة مرتد فان هللا يحبه ، وفيه اشارة دقيق

فالخطر بصحة ايمانه ، وفى اآلية دليل على جواز محبة العبد هلل وجواز محبه هللا للعبد ، ومحبه هللا للعبد 
هى إرادة إنعام مخصوص ، ورحمة هللا بالعبد إرادة كل نعمة ، فتكون المحبة أخص من الرحمة أما محبة 
العبد هلل سبحانه فهى خلوص المحب لمحبوبه بكل أوجه ... والمحبة نتيجة ألهمه ، فمن كانت همته 

 أعلى فمحبته أصفى ، بل أوفى ، بل أعلى ، ويقال : المحبة
ُسكر ال صحو فيه ... ولوال أنه يحبهم ما أحبوه ... " ثم قال تعالى فى صفتهم ) يجاهدون فى سبيل هللا ( 
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سهم من حيث إستدامة الطاعة ، ويجاهدون بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات ، أن يجاهدون بنفو 
ويجاهدون بأوراحهم بحذف العالقات ، ويجاهدون بأسراهم باالستقامة على الشهود فى دوام االوقات ثم 

بين زيفون عن سنن الوفاء بحال ، ثم قال ) وال يخافون لومة الئم ( أى ال يالحظون نصح حميم ... وال ي
  سبحانه أن جميع ذلك منه ال منهم فقال ) ذلك فضل هللا

 
 
 
 
 

 يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم ( متفضل عليم بمن يخص بذلك من عبيده .
ن العاشقين سيدى عمر بن الفارض رضى هللا عنه فقد قالوا إنه فى اطلونختم ذلك المقال بما حكوه عن س

 صرخة عظيمة وتأوه وبكى وتغير لونه وأنشد :احتضاره تمثلت له الجنة فنظر إليها وصرخ 
 ما قد رأيت فقد ضيعت أيامى  إن كان منزلتى فى الحب عند كمو

 واليوم أحسبها اضغاث احالمى  زمنا  بها  روحى  أمنية ظفرت  
الجله فسمع قائال يقول له : ياعمر  كنت اطلبه وقضيت عمرى فى السلوك ثم قال : ليس هذا المقام الذى

 روم ؟ فقال رضى هللا عنه :، فما ت
فاز بمرامة ) أى وهو تجلى الحق عليه وهو ماكان يصبو اليه  هثم تهلل وجهه وتبسم ، فعلم الحاضرون أن

 وطلبه فى قوله ( .
ذا سألتك أن أراك حقيقة  فاسمع وال تجعل جوابى لن ترى   وا 

أستدل من إجازة فى الدنيا بقوله والخالف بين جواز رؤيته تعالى فى الدنيا أو عدم جوازه معروف ، وقد 
تعالى لسيدنا موسى عليه السالم ) لن ترانى( ولو أنه تعالى أراد نفى الرؤية لقال ) لن أرى( ليدل على 
إستحالتها فى الدنيا ، وكذلك قالوا فى إستدالتهم على جواز الرؤية : إنه تعالى تجلى للجبل فجعله دكا ولم 

تقر لو أقره هللا تعالى ، ولكنه سبحانه لم يشأ استقرار الجبل ألنه علق يستقر ، وكان فى االمكان أن يس
انظر إلى والكن رؤية سيدنا موسى عليه السالم على إستقرار الجبل فى قوله تعالى فى سورة االعراف )

الجبل فإن إستقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين ( كذلك قالوا فى استداالتهم على جواز الرؤية بأن سيدنا موسى  سبحانك

عليه السالم طلبها وهو يعلم أنها جائزة وليس مثله من يطلب المستحيل ، ولذلك لم يعاتبه هللا تعالى 
مى فخذ ما آتيتك وبكال ىبحرف بل الطفه بقوله الكريم ) قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برساالت

وكن من الشاكرين ( وما أعظم حب سيدنا موسى لربه وما أعظم رضاه بما قضاه وقدره فى شأنه ، عليه 
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الصالة والسالم سيد االولين واآلخرين اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك واحشرنا فى زمرة المحبوبين يوم 
علمنا حبك وحبه وحب آل البيت األطهار فقال  القيامة تحت لواء سيد االولين واآلخرين يارب العالمين فقد

 وأحبونى لحب هللا وأحبوا أهل بيتى لحبى ( . هأحبوا هللا لما يغذوكم به من نعمصلى هللا عليه وسلم ) 
 
 
 

 
 قوة الغرام

 
 قوله : –نور هللا مرقده  –كان مما نقلناه إستماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل 

 ففينا ومن يذق فهو يفنى     علينا  الغرام  قوة   حكمت
 فيه معنى ففناء من البقا      فاتباع  رغبة  الحب  انما 

 قد غسلنا نفوسنا ثم غبنا      نحن فى عالم اليقين رجال 
 انما نحن فوق ذاك شربنا      وحلم وشراب الرجال علم  

عيها المؤمن دون دليل على وجودها وبقوله هذا علمنا رضى هللا عنه أن محبة هللا تعالى ليست دعوى يد
. بل هى رغبة فى حسن الصلة باهلل سبحانه ، وهذه الرغبة تدعو المؤمن إلى اتباع شرع هللا إمتثاال ألمره 

خالص نية وكسبا لرضاه واجتنابا لسخطه ، وكسبحانه  ون هذا االتباع بعزم مؤكد ، وفى صدق سريره وا 
فى هواها ، ألنها بطبعها البشرى أمارة بالسوء وما أروع ما  ضى ذلك مخالفة النفستوصحة عقيدة ، ويق

 يصفها به سيدى االمام البوصيرى فى بردته المباركة بقوله رضى هللا عنه :
ن   والنفس كالطفل إن تهمله شب على  ينفطم  تفطمه  حب الرضاع وا 

ن هى استحلت المرعى فال  سائمة   فى االعمال   وهى فراعها   تسم  وا 
 من حيث لم يدر أن السم فى الدسم  قاتلة    للمرء   لذة   حسنت    كم

ويقول السادة الصوفية فى حكمهم البالغة : نفسك كالدابة إن ركبتها حملتك وان ركبتك قتلتك . وقد أمرنا 
سبحانه أن نتعاون فى مقاومة هوى النفس على البر والتقوى ، والبر هو فعل الطاعات ، والتقوى هى ترك 

لفات ، وذلك لعلمه سبحانه بضعف الفرد فى مقاومة هواها وحده . ولهذا لزم المريد أن يلزم شيخا المخا
من العارفين يريه عيوب نفسه ورعونتها ويعاونه فى سلوك طريق الصادقين من المحبين ويقول سيدى 

  وشيخى الشيخ على عقل الهاما فى ندرتهم وكثرة ادعياء
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 :رضى هللا عنه  –الحب 
 بساقى   له  السقاة    كل وما  بالمذاق شراب الحب يعرف 

 تالقى  فما   الصادقون  وقل   تالقى  أكثر ما الحب  دعاة 
 النفاقو   طهر    من الشهوات  تراه من ال  بعاشق   وليس

 دهاق   كأس  أو  الغيد  لقاء   مناه   من وليس اخو غرام 
 سوى التقوى خالقى وال ارضى    وصدق   ادب   أحب هللا عن

 باشتياقى  الخالئق   شغلت عن  دونى تركت جميع خلق هللا 
 التراقى  الروح   بى ولو بلغت   ترك الحب عندى   يعز على

 فراق  إلى   يميل   أن    محال  ومن عرف المحبة عن يقين
القشيرى فى لطائف وهذا قليل من كثير مما قال ، وأسكرنا حاال طيب هللا ثراه . ويقول سيدى االمام 

االشارات عند قوله تعالى فى سورة التوبة ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ( رضى هللا 
عنه . يا أيها الذين آمنوا برسل هللا ، يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب كونوا مع الصادقين المسلمين ، 

يمان إستديموا فى ى آخر أحوالكم مع الصادقين ، أى إستديموا االحال كونوا فليا آيها الذين آمنوا فى ا
 الصدق تكونوا غدا مع الصادقين فى الجنة . نيالد

عنهم وغيرهم . ويقال  و بكر وعمر وعثمان وعلى رضى هللاويقال الصادقون هم السابقون األولون وهم أب
، وفى الزبور " كذب من إدعى محبتى واذا  الصدق نهاية األحوال ، وهو إستواء السر والعالنية وذلك عزيز

. والصدق كما يكون فى االقول يكون فى االحوال ، وهو أتم اقسامه ويرجو سيدى   ىجنة الليل نام عن
وشيخى الشيخ على عقل أن يكون صادقا فى حبه لربه ، وقد قال فى الهامه الفورى فيما قال وكتبنا عنه 

 قدس هللا سره :
 ونورك غيثى وهو لى فى الورى أنسى  وعدتىلقاؤك يارحمن عيدى 

 نفسى  فى   يسكن   وهل غير ذكر هللا  دائما  اعضائى بذكرك  امتع 
 القدس مرتبة  الوجدان  إذ الصدق فى   صادقا وكل رجائى أن أحبك 
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ويقول سيدى أبو سعيد القرشى رضى هللا عنه : الصادق هو الذى يتهيأ له أن يموت ، وال يستحى من 
لو كشف . قال هللا تعالى ) فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ( . وفى سعيه إلى حب هللا ومرضاته سره 

 يستعين سيدى الشيخ على عقل بربه
 
 
 
 

الذى هداه إلى االيمان بوحدانيته ، ويتشرف بعبوديته له تعالى فيقول فيما نقلناه عنه من إلهامه الفورى 
 رضى هللا عنه :
 ن أتخلفاـه لـوعن المسير إلي                           ههـجو  د ـقصأأسعى لخالقى و 

 من عفا أنت أكرم ـأنظر إلى ف                           الهدى  يا مالكا روحى ومانحها
 ذا فى إنتسابى قد كفاـساع وه                           إن قيل من ؟ قلت امرؤ فى ربه

 ن أتشرفاـر هللا لـغيـى بـإن                           فضلهـاد بـال والذى غمر العب
ربه القدسية ويبين لنا أنه ال ويصف لنا سيدى عمر بن الفارض ، وهو سلطان العاشقين ، حبه لذات 

 ل ببذل روحه فى محبة هللا سبحانه ، فيقول رضى هللا عنه :خبي
 تغلو  وروح بذكراها اذا رخصت  ما ذكرتها    اذا تعلو    همه   ولى 

 فأصبح لى عن كل شغل بها شغل  جرى حبها مجرى دمى فى مفاصلى
 البذل   ياحبذا منك  قبلتها  فان   فنافس ببذل النفس فيها أخا الهوى 

 ولو جاد بالدنيا اليه انتهى البخل  بنفسه  نعم  فى حب   يجد فمن لم 
 رسل   الهوى  فى بيننا ما  كأنهم   لذكرها   حبا  العذال  الى   وأصبو  

 تتلو السن  حدثتهم   أن   وكلى   مسامع   فكلى   عنها حدثوا   فإن
 جاال :تأما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقول فى وصف حبه رضى هللا عنه فيما قال إلهاما وار 

 بيانى  أراه   يعبر عما   لم         جنانى بالجالل  الحب  مأل                       
 إن بعض الدموع ذوب جنانى  دمعى توقف   إذا أعذرونى    
 لم ير الدمع سال من أجفانى  رب أعشى يظننى لست أبكى  
 االيمان قوة  الحب  فى   إن        احترقت بحب إذا  يا فؤادى   
 والولدان الجنات  نعيم  عن          من يشاهد نور المهيمن يفنى  
 بالرحمن أجار   حماها فى   ألنى  الجنان إال   رجوت  ما   

وهكذا يرى القارىء العزيز أن أهل الغرام والمحبة وقفوا غرامهم ومحبتهم على خالقهم سبحانه فقطعوا 
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بهمتهم ما يقطعهم عنه من العالئق والعوائق فى همه عاليه ال تعرف الملل وعزم ال يتطرق اليه الخلل . 
من وقف االكوان وصل إلى مكونها ، و علت همته على  ويقول سيدى أحمد ابن يحيى رضى هللا : من

  ه الحق ألنه أعز من أن يرضى معه شريكا . ويقول الهاما  سيدى الشيختنفسه على شىء سوى الحق فا
 
 
 

 على عقل فى هذا المقام رضى هللا عنه :
 وذاك روحى وريحانى وتبتيلى  له الها الشريك  أحب   إنى

 ل السمع يزهو لىواذ ينادى فك  ليلى نهارى أناديه ويسمعنى 
 وذكره حين مر العيش يحلو لى  يفارقه  ال  وفؤادى    أحبه                 

 كما يقول الهاما رضى هللا عنه :
 قدم من    القلب  مستهام القدم   ثابت  صب   أنا

 كلمى  مدى    هللا   إنما  كلم  لم يثرنى الناس فى
 الضرم شدة  من   لم تكن        هاجنى وجدى وبى حرق                        
 ودمى فى مهجتى  فسرت  يقذفها   االنوار  بل هى                        

 
ويقول سيدى أبو محمد المرتعش رضى هللا عنه : سكون القلب إلى غير هللا عقوبة عجلها هللا للعبد فى 

علمنك كلمة هى خير من الدنيا الدنيا . وقال سيدى الفضيل ابن عياض رضى هللا عنه ناصحا لرجل : أل
وما فيها : وهللا لوعلم منك إخراج اآلدميين من قلبك حتى ال يكون فيك مكان لغيره ، لم تسأله شيئا إال 

 أعطاك .
ويعلمنا سيدى وشيخى الشيخ على عقل أن الحب الصادق سبيل لطهارة النفوس وتزكية القلوب بالعلم 

  عنه :الربانى فقال فيما قال الهاما رضى هللا
                                                                                                                                                                                                                                 اءـيـوض مرتجى ـلـوة لـو قـه        العقالء   حارت    فيه     الحب  

 وقاء     وللنفوس    االمان     وهو              عصمة   أكبر   االرواح  وله على 
 وغطاء        للفتى      ستر    الحب             الهدى عن   فالحب يمنع أن تزيغ    
 علماء         بربهم      عاشقون وال             أعزها  النفوس  ملك   إن الحب    
 من الصفاء رياء   فيه    يبق      لم              أخالقه  صفت    اذا  المريد  إن    
 سماء   الرجال         بين   فمقامه               جاه  المهيمن   هو اتخذ   و اذا    
 االشياء تخلق   لم     الهدى      لوال                  واألصل فى الدنيا المحبة والهدى         
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ويقول السادة الصوفية : أبى العارف أن يتعلق قلبه اال باهلل فأصبح محبا له إن أهانه أو قربه ، كالطفل 
يلوذ بأمه إن طردته من جانب جاءها من الجانب اآلخر وان شغلته لم يشتغل بشىء عنها ، وان أبعدته ال 

ن قرب ته ال يطلب شيئا سواها . ويتكلم عن المعرفة سيدى االمام أبو القاسم الجنيد يسكنه عنها شىء ، وا 
  بشىء من التفصيل فيقول رضى هللا عنه : المعرفة عندهم : صفة من عرف الحق بأسمائه

 
 

ه ، ودام فطال بالباب وقو  وصفاته ، ثم صدق هللا فى معامالته ، ثم تنقى من اخالقه الرديئة وآفاته ، ثم
اعتكافه ، فحظى من هلل بجميل إقباله ، وصدق هللا فى جميع أحواله ، وقطع عنه هواجس نفسه ، بالقلب 

ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فاذا صارعن عن الخلق أجنبيا ، ومن آفات نفسه برئيا ، ومن 
يه رجوعه، وصار تأالمسكنات والمالحظات نقيا، ودوام فى السر مع هللا مناجاته، وحقق فى كل لحظة 

محدثا من قبل الحق ، بتعريف اسراره ، مما يحويه من تصاريف أقداره ، يسمى عند ذلك عارفا ، وتسمى 
 حالته معرفة .

 
ومن األوصاف السابقة نرى أن المعرفة درجة سامية ال ينالها المؤمن إال بجهاد جاد وايثار هلل تعالى عما 

نموذج مختصر من النبى المعرفة وراثة النبوة ، والعارف لصوفية سواه طلبا لرضاه ، ولذلك قال السادة ا
صلى هللا عليه وسلم وهو واسطة بين هللا تعالى وبين عباده من بعد النبى صلى هللا عليه وسلم وال عجب 

 وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه أن يقول السادة الصوفية ذلك فإنه سبحانه يقول فى سورة االعراف )
ذا هدسورة ذاتها ) ومن قوم موسى أمة يكما يقول عز وجل فى اليعدلون (  ون بالحق وبه يعدلون ( وا 

نحن تأملنا فى قوله تعالى ) وممن ( وفى قوله تعالى ) ومن قوم موسى ( نرى أن هذا القول الكريم يفيد 
يشاء ويهدى  التبعيض فليس الكل هادين إلى الحق وليس الكل به يعدلون ، ولكنه تعالى يجتبى اليه من

نا إيضاحا فى هذا المعنى قوله دزيإليه من ينيب . وهؤالء الهادون إلى الحق يوجدون فى كل قرن ، وي
 صلى هللا عليه وسلم ) ال تزال من أمتى طائفة على الحق إلى أن يأتى أمر هللا ( .

نا ومن إتبعنى ويشير إليه قوله تعالى فى سورة يوسف )قل هذه سبيلى أدعوا إلى هللا على بصيرة أ
 وسبحان هللا وما أنا من المشركين (

وقد أجمل القرآن الكريم وصف هؤالء األولياء فقال تعالى فى ذلك اإلجمال فى سورة يونس ) اال إن أولياء 
هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ال 

هللا ذلك هو الفوز العظيم ( ويقول السادة الصوفية فى وصف الولى الذى آمن بربه واتقاه :  تبديل لكلمات
هو ذلك الذى يربيه الحق من صغره ، فتراه فى الطفولة معتزال عن الصبيان كأنه فى الصبا شيخ ينبو عن 

ى اغصان الشباب ، الرزائل ، ويفزع عن النقائص ، ثم التزال شجرة همته تعلو حتى يرى ثمرها متهدال عل
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فهو حريص على العلم ، منكمش على العمل ، ساع فى طلب الفضائل ، خائف من النقائص ، فلو 
 هلمتصورت التوفيق وااللهام الربانى كيف يأخذ بيده إن عثر ، ويمنعه من الخطأ إن هم ، ويستر ع

 
 
 

هم األخيرة هذه : فلو تصورت حتى ال يراه منه ، فلو تصورت النبوة تكتسب لدخلت فى كسبه . وفى كلمت
يكشفون عن عظم الهمه فى طلب هللا وعن جدية الجهاد ، فلوال أن  –النبوة تكتسب لدخلت فى كسبه 

النبوة تنال باصطفاء هللا تعالى لنالوها بالجهاد الجاد الذى اتسموا به فى غير توان أو هواده ، وذلك فضل 
. ويقول السادة الصوفية إن حب هللا تعالى يثمر بالرضا هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم 

ن ما سواه عدم ، ويسند إليه  بقضاء المحبوب ، والزهد فيما سواه وتوحيده وتفريده بالجمال والكمال وا 
 االمور بالتفويض . ويقول فى ذلك سيدى االمام على البيومى رضى هللا عنه :

 ومعاده     ومعاذه   اشه لمع  وسيلة     يكون     ورد   له      كل
 وأكون مع موالى تحت مراده  وجعلت وردى فى الخروج عن السوى 

والمحبون تهون عندهم كل تضحية فى سبيل محبوبهم جل وعال ، وبحسب تمكن المحبة وقوة الحب ، 
ام ن ، بل هو قرب الفضل باللطف ، وهو مقاوالشغل به عن غيره تكون اللذة بقربه ، وليس القرب قرب مك

فى التصوف قال عنه سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه ) تضمحل العقول فى أقل القليل 
من وصفه ( وقال عنه سيدى االمام الغزالى رضى هللا عنه : يضيق نطاق النطق عنه ، وكل الذى أقوله 

 لكم :
 فظن خيرا وال تسأل عن الخبر  فكان ما كان مما لست أذكره

ن لنا صدق السادة الصوفية فى قولهم : من عرف ما أخذ هان عليه ما ترك ، وفى قولهم : ومن ذلك يتبي
ه عطتال وله تعالى فى سورة العلق ) كال لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف . وعند ق

هود واسجد واقترب ( يقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف االشارات رضى هللا عنه : اقترب من ش
 الربوبية بقلبك وقف على بساط العبودية بنفسك ، ويقال : فاسجد بنفسك واقترب بسرك .

وقد قال سيدى إبراهيم بن أدهم ، رضى هللا عنه ، لرجل : أتحب أن تكون هلل وليا فقال نعم ، فقال له ال 
عليك ويواليك .  ترغب فى شىء من الدنيا واآلخرة ، وفرغ نفسك هلل تعالى ، واقبل بوجهك عليه ليقبل
 ويقول السادة الصوفية عالمة الولى ثالثة : شغله باهلل ، وفراره إلى هللا ، وهمه إلى هللا .

اللهم ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وال أقل منها يارب العالمين ، وتولنا بعونك فى ظواهرنا وبواطننا حتى 
 نكون ممن تحبهم ويحبونك وما أسعدهم ، آمين ....
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 ترنم المحبين
 

حركنى لكتابة هذا المقال ما سمعنا من شيخى وسيدى الشيخ على عقل حين أنشدنا الهاما مرتجال وقال 
 فيما قال رضى هللا عنه :

 تتهيم   حبه  فى      وأرواحنا  بربنا   نخلو العشق  أخذنا شجون 
 وننعم   نروى    هللا فإنا بنور   اذا كانت االجساد تروى من الثرى 

 نكرم  السموات    فوق  ولكننا   عنصرا آدم   أبناء  نعم نحن من 
 ومن عبد الرحمن بالعفو يرحم   عبادتى     لإلله  إال    تلك    فلم

 يترنم  باسمه    وقلبى  وكيف   العمر لحظة فى   أتحسبنى أنساه 
 ال يتكلم    هللا     بغير    فقلبى  بحر نوره   أفاض على الحق من 

 نور المشاهد مغرم   على تفانى   فوقنا    ال حجاب الغفلة اليوم ولو 
وكم سمعنا وطربنا من غراميات سيدى الشيخ على التى لم تكن مقطوعة وال ممنوعة وسبحان من زكى 
نفوس األولياء وألهمها تقواها ، وقال فى اجتبائهم فى سورة الشورى ) هللا يجتبى إليه من يشاء ويهدى 

( ورضى هللا عن سيدى االمام إبن عطاء هللا السكندرى إذ يقول فى حكمه رضى هللا عنه :  إليه من ينيب
اذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب اليك . وعند قوله تعالى فى سورة النور ) هللا نور السموات 

من شجرة  واالرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد
مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار . نور على نور يهدى هللا لنوره 
من يشاء ويضرب هللا األمثال للناس وهللا بكل شىء عليم ( يقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف 

سموات واألرض ، ومنه نورهما اشاراته رضى هللا عنه ) هللا نور السموات واألرض ( أى هادى أهل ال
ويقال نور السموات واألرض أى منورها وخالق ما فيها من الضياء والزينة ، وموجد ما أودعها من االدلة 

 الالئحة . ويقال نور هللا السماء بنجومها فقال ) وزينا السماء الدنيا
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، ونور الفهم ونور العلم ، ونور  فكذلك زين القلوب بأنوار هى نور العقل –سورة فصلت  –بمصابيح ( 
اليقين ، ونور المعرفة ، ونور التوحيد ، فلكل شىء من هذه األنوار مطرح شعاع بقدره فى الزيادة 
والنقصان . ) مثل نوره كمشكاة ....( أراد بهذا نور قلب المؤمن وهو معرفته ، فشبه صدره بالمشكاة ، 

وشبه القنديل الذى هو قلبه بالكوكب الدرى ، وشبه إمداده وشبه قلبه فى صدره بالقنديل فى المشكاة ، 
بالمعرفة بالزيت الصافى الذى يمد السراج فى االشتعال . ثم وصف الزيت فى صفوته بأنه بحيث يكاد 

لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة المصطفى  –يضىء من غير أن تمسه نار . ويقال إن ضرب المثل 
ودينه الحنيفى ، فما كان يهوديا وهم الذين قبلتهم الى المغرب ، وال نصرانيا  –صلى هللا عليه وسلم  –

وهم الذين قبلتهم فى ناحية المشرق . وقوله ) نور على نور ( نور اكتسبوه بجهدهم ، ومنظرهم ، 
واستدالتهم ونور وجدوه بفضل هللا فهل بيان إضافة إلى برهانهم ، أو عيان اضافة إلى بيانهم فهو نور 

ونور معرفته موقد من شجرة هى إبراهيم  –صلى هللا عليه وسلم  –على نور . ويقال أراد به قلب محمد 
عليه السالم ، فهو صلى هللا عليه وسلم على دين إبراهيم قوله ) ال شرقية ( بحيث تصيبه الشمس 

الشمس طول بالعشى دون الغداة ، وال غربية بحيث تصيبه الشمس بالغداة دون العشى ، بل تصيبه 
النهار ليتم نضج زيتونة ويكمل صفاء زيته ، واالشارة فيه أنه ال ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من 
اليأس وال ينفرد رجاؤهم عن الخوف فيقرب من األمن ، بل هما يعتدالت فال يغلب أحدهما اآلخر ، تقابل 

هم ، وقيامهم بآداب الشريعة تحققهم هيبتهم أنسهم ، وقبضهم بسطهم ، وصحوهم محوهم وبقاؤهم فناؤ 
منزه عن اللحوق والدرك ، فبقيت عن  –سبحانه  –بجوامع الحقيقة ولم تجد سبيال إلى الحقيقة ألن الحق 

وليس فى سماء أسرارهم سحاب وال  –الحق منفصله ، وبالحق غير متصله . وشموس التوحيد مشرقة 
 هدى هللا لنوره من يشاء ( .فى هوائها ضباب ، وقال تعالى ) نور على نور ي

وعند قوله ) فى بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم 
قام الصالة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ليجزيهم هللا  تجارة وال بيع عن ذكر هللا وا 

وهللا يرزق من يشاء بغير حساب ( جاء فى إشارات سيدى االمام  أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
 وأن هللا أذن أن ترفع الحوائج فيها –سبحانه  –هللا هللا عنه : قوله : المساجد بيوت القشيرى رضى
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إليه فيقضيها ، ورفع أقدار تلك البيوت على غيرها من البيوت واآلثار ، والمساجد بيتوت العبادة ، والقلوب 
 يتوت االرادة ، فالعابد يصل بعبادته الى ثواب هللا ، والقاصد بإرادته إلى هللا .ب

وقال : القلوب بيوت المعرفة ، واألرواح مشاهد المحبة ، واألسرار محال المشاهدة . ) ال تلهيهم تجارة وال 
حقوق هللا على ثرون بيع عن ذكر هللا ( لم يقل ال يتجرون وال يشترون وال يبيعون . ويقال : هم الذين يؤ 

سمعوا صوت المؤذن حى على الصالة ، تركوا ما هم فيه من التجارة والبيع ، وقاموا حظوظ النفس ، إذا 
الداء حق هللا . ) وهللا يرزق من يشاء بغير حساب ( الرزق بغير حساب فى أرزاق األرواح ، فأما أرزاق 

وهى وجود أفضال وفنون نوال ، وماحصره  األشباح فمحصورة معدودة ، ألن أرزاق األشباح حظوظ ،
الوجود من الحوادث فالبد أن يأتى عليه العدد ، وأما مكاشفة األرواح بشهود الجمال والجالل فذلك على 
الدوام . واذا أردنا أن نتبين معنى مكاشفة األرواح بشهود الجمال والجالل فنتأمل فيما نقلناه استماعا من 

 لى عقل حين قال واصفا حاله مع ربه سبحانه :إلهام سيدى وشيخى الشيخ ع
 ذكر   كله   منزل   قلبى   لذلك   جوانحى  االله  نجوى  على   وقفت 

 الغير ال يزلزله   طودا   فأصبح   غيره  مناجاة   من  قلبى   وأخليت 
 سير  عاقنى  وما  وأنطق إجاال   هائما    وأسكت      مشتاقا  أسارع 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر     فى غفوتى هوى ففى صحوتى شوق و 
ويبدو لنا من ذلك الوصف أنه كان ذاكرا ربه فى جميع أوقاته سرا ، وجهرا ، ونوما ، ويقظة ، وحركة 

 وسكونا ، وهو يرد الفضل فى ذلك إلى هللا تعالى فى قوله الوارد فى صدر المقال :
 السموات نكرمولكننا فوق      نعم نحن من أبناء آدم عنصرا  

 ال يتكلم  هللا بغير  فقلبى        لى الحق من بحر نورهأفاض ع                   
وهذا ما يفسر لنا قول السادة الصوفية فى تعريف المؤمن الصوفى حين قالوا فى تعريفه : جسمه بين 

ر الكالباذى فيما قال فى الخلق يسعى وقلبه فى الملكوت يرعى . كما يفسر لنا ما قاله سيدى االمام أبو بك
وصف السادة الصوفيه فهم أجسام روحانيون ، وفى االرض سماويون ، ومع الخلق ربانيون ، سكوت 

 نظار ، غيب
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حضار ... آذانهم واعية ونفوسهم صافية ونعوتهم خافية ، صفوية صوفية : نورية صوفية ، ودائع هللا 
ته صلى هللا عليه وسلم أهل صفته وبعد وفاته خيار أمته ، لم بين خليقته وصفوته فى بريته ، هم فى حيا

يزل يدعو األول الثانى والسابق التالى بلسان فعله أغناه ذلك عن قوله : وبعض الناس يدعى المحبة وال 
يعمل عمل المحبين الصادقين ، ودعوى المحبة سهلة ، وتحقيق المحبة يحتاج إلرادة قوية وعزم مؤكد 

هدوا هللا عليه من سلوك طريق المحبين وهم السابقون بالخيرات بإذن هللا ويقول سيدى ممن صدقوا ماعا
 فيمن إدعوا المحبة ولم يعملوا لها : –رضى هللا عنه  –االمام عمر بن الفارض 

 واعتلوا  فيه   عن صحتى بجانبهم                وأعرضوا   للغرام    قوم    تعرض 
 وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا  بحظوظهم    وابتلوا باالمانى  رضوا   

 وما ظعنوا فى السير عنه وقد كلوا                لم يبرحوا عن مكانهم فهم فى السرى        
 فيما نقلناه من الهامه الفورى سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عنه : –ويقول فيهم 

 وقل الصادقون فما تالقى             ر ما تالقىدعاة الحب أكث                     
 من الشهوات طهر والنفاق  وليس بعاشق من ال تراه 

 لقاء الغيد أو كأس دهاق              وليس أخو غرام من مناه 
 ويقول فى وصف حاله طيب هللا ثراه :

 شغلت عن الخالئق باشتياقى  تركت جميع الخلق هللا دونى
 اه فى االكوان باقوليس سو   وكيف أحب غير هللا يوما

 به أسمو من األخرى المراقى  ى إلهىسإذا ما عشت ال أن
 ولو بلغت بى الروح التراقى  يعز على ترك الحب عندى
 تعال أمال كؤوسك من حقاقى  اال يا ساقى العشاق مهال

 فى لطائف اشاراته عند قوله تعالى فى سورة آل –رضى هللا عنه  –ومما قال سيدى االمام القشيرى 
 عمران ) قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم (

خر عن محبوبه دومن الباء الى البدن فالمحب ال يحاء وباء واالشارة من الحاء إلى الروح  –الحب حرفان 
 ال قلبه وال بدنه ( .
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عند اآلية الكريمة السابقة : هذه اآلية الكريمة  وجاء فى تفسير سيدى االمام إبن كثير رضى هللا عنه
حاكمة على كل من ادعى محبة هللا وليس هو على الطريقة المحمدية فانه كاذب فى دعواه فى نفس األمر 
حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله ، كما ثبت فى الصحيح عن رسول هللا 

ال ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد ( ومعنى اآلية الكريمة أى يحصل صلى هللا عليه وسلم انه ق
لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من األول كما قال بعض الحكماء ليس 
الشأن أن ُتحب ) بكسر الحاء ( انما الشأن أن تحب ) بفتح الحاء ( . وقال سيدى االمام الحسن البصرى 

هللا عنه : زعم قوم أنهم يحبون هللا فابتالهم هللا بهذه االية فقال ) قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى  رضى
يحببكم هللا ( . ويقول سيدى االمام محمد بن عنان رضى هللا عنه : من شرط الصادق من الفقراء أال 

عبادة ظاهرة وباطنه .  تجده فى غفلة عن عباده ربه ، فان سكنت جوارحه ، تحرك قلبه فلم يزل فى
ويقول سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه : المحبة آخذة من قلب عبده كل شىء سواه ، 
فترى النفس مائلة لطاعته والعقل متحصنا بمعرفته ، والروح مأخوذة فى حضرته ، والسر مغمورا فى 

ذ مناجاته ليكسى ُحلل التقريب على بساط مشاهدته والعبد يستزيد فيزداد ، ويفاتح بما هو أعذب من لذي
 القربة ، فيمس أبكار الحقائق وثيبات العلوم .

ويعلل لنا سيدى وشيخى الشيخ على عقل كيف اتجه بكلياته وجزئياته إلى محبة هللا تعالى فقال فيما 
 نقلناه من إلهامه الفورى طيب هللا ثراه :

 من والى أر لى سوى رب السما  فتشت كل الخق عن علم فلم
 منوالى  ذاته   ذكرى  وجعلت      وجئته  العالمين  كل  فتركت 
 تعالى الكريم   قومى الى حوض     غيره  ال امالى  إنى   يانفس
 لم يرض لى فى الحب أى تعالى     بفضله  اليه   قربنى    هللا 

 عال بين البرية  من   فى القدر     قلبه المحبة  فهم   إن الذى
السادة الصوفية : إن أفضل نعم هللا سبحانه على خلقه ما ألهمهم من حبه فلو تقربت إلى هللا بكل ويقول 

عمل لم يكن فيه محبة لم يقبل . وفى الحديث الشريف أن موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فى 
أحب إلى من الماء  دعائه : اللهم ارزقنى حبك وحب من يحبك ، وحب من يقربنى إلى حبك ، واجعل حبك

 البارد . ويقول السادة الصوفية فى تعقيبهم على هذه الدعاء الشريف : مثل
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الماء ألن الماء يطفىء نار الدنيا ، والمحبة تطفىء نار اآلخرة . ومن أقوال السادة الصوفية : الحب حج 
فاضته الفناء ، ) التجريد وزاده الذكر ، وطوا هيثنى نفس المريد عنه ثان ، طريق ثان ، ال فه المعرفة ، وا 

ن كنتم من قبله لمن  فاذا افضتم من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ، وا 
ء ويختار ويقول الضالين ( والغرام صعب المرام من عرف ما أخذ هان عليه ما ترك ، وربك يخلق ما يشا

 صف حبه الدائم :بعض المحبين فى و 
 وال رمت منه ال فكاكا وال عتقا  دى ما سلوت هواكم وحرمه وج

 ومما قال سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى نور هللا مرقده :
 أهواه قلت فخرى بأننى            تره اصل     بأى  فاخر قيل 

 حسب المؤمن المحب هللا  حسب الناس فى الجدود ولكن
 ، ولسلوكه بريق ، الزاد سر مكتوم ووفاء معلوم :أقول : وصدق من قال : الهدى طريق 

 وللدواوين حساب وكتاب  وللميادين أبطال لها خلقوا
 )بضم الحاء وتشديد السين من حساب ، وبضم الكاف وتشديد التاء من كتاب .

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن البهاء ، ويعلل السادة الصوفية محبتهم للع تعالى فيقولون : إن 
ت النفس جوادا لجوده ، فأين جوده من جود هللا ؟ وان أحبت منعما لنعمته ، فأين نعمته من نعمة هللا أحب

ن  ؟ وأن أحبت جميال لزائد جماله وباهر كماله ، فاهلل جميل يحب الجمال ، وال جمال إال من نور هللا ، وا 
ن هذا كله من صفات هللا ؟ فاهلل عز أحبت نبيا أو هاديا لحكمته وطهارته وحميد خلقه ومعرفته باهلل ، فأي

وجل قد جمع أشتات المحامد والمحبات ، ال إله إال هو رب العالمين فكيف ال يقع الشوق والحنين من 
 النفوس الصافية الزكية اليه سبحانه .

تقين ، فنجاهد أنفسنا فى جنب هللا تعالى بأداء لصوفية أن نسلك طريق المحبين الموينصحنا السادة ا
اعات وترك المخالفات واالكثار من ذكره تعالى حسبما يرشدنا إليه شيوخنا العارفون ، وهم يقولون فى الط

هذا المقام لكل مريد : ياهذا حفر النهر إليك ، واجراء الماء ليس عليك ، أحفر ساقيه ) فاذكرونى ( الى 
فباهلل يسمع وباهلل يبصر ، والق  جنب بحر ) اذكركم( فاذا بلغ اليها معول الفكر فاضت عليه مياه البحر ،

 بذر الذكر فى أرض الخلوة وسق اليه ساقية من ماء الفكر لعلها تنبت شجرة
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 ( : ا) أنا جليس من ذكرنى ، ويقول أحد المحبين منهم شعر 
 أميل من اليمين إلى الشمال      يرنحنى إليك الشوق حتى  
 حال بعد  أس حاال حميا الك       مال المعاقر عاودته  كما   

 أما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فقد قال فيما نقلناه من الهامه الفورى رضى هلل عنه :
 بأس من  ير   ولم يسعى   ربه  إلى   موحد قلت  لى من أنت  يقولون 

 كأسى  قيل لى اشرب قلت أنواره وان          مطلبى اذا قيل لى أطلب قلت ربى 
نى  ت حبهمسلونى عن العشاق قد ذق  رأس من  كان  اذا   رأس  لهم  وا 

 ر الهوى بعدى وفى هجرهم تعسىوم  أحبتى لقاء   عندى وحلو الهوى 
ن   كالورس  يعبق    هللا  بحب    وقلبى   مهجتى تربط  د جالو  حبال  وا 
ن  ن لم أكن من سادة   فضله سعد فذلك  فى  كنت  وا   والفرس العرب  وا 

 ى الى قوله :واطال هللا عنه ثم انته
 فطورا به أطفو وطورا به غطسى  حسبت الهوى سهال فخضت عبابه

 واألنس بر السالمة  بها   وصلت     عناية لدنه   من  أتتنى  أن  إلى    
وكأنه رضى هللا عنه شرح لنا فى بيتيه األخريين معنى قوله تعالى فى ختام سورة العنكبوت ) والذين 

ن هللا لمع المحسنين ( ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشاراته عند جاهدوا فينا لنهدينهم سبلن ا وا 
تلك اآلية الكريمة ) الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدات حسنت سرائرهم بالمشاهدات ، الذين شغلوا ظواهرهم 

لطرب من بالوظائف أوصلنا الى سرائرهم اللطائف ، الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصلوات جزيناهم با
 حي المواصالت (

ويقال الجهاد فيه أوال بترك المحرمات ، ثم بترك الشبهات ، ثم بترك الفضالت ثم بقطع العالقات ، والتنقى 
 من الشواغل فى جميع األوقات . ويقال بحفظ الحواس هلل ، وبعد األنفاس مع هللا .

) يحبهم ويحبونه ( فإنه تعالى رب ونسأله تعالى العون على ما يحب ويرضى ، ولنكون ممن قال فيهم 
 العالمين وأرحم الراحمين ، آمين ....
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 العبودية هلل تعالى
 

، فى كل حال كما أنه ربك  هيقول سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنه : العبودية أن تكون أنت عبد
عبودية وال إسم أتم فى كل حال . ويقول سيدى أبو على الدقاق رضى هللا عنه : ليس شىء أشرف من ال

وكان  –من االسم له بالعبودية ، ولذلك قاال سبحانه فى وصف النبى صلى هللا عليه وسلم  ليلة المعراج 
أشرف أوقاته فى الدنيا ) سبحان الذى أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد االقصى ( وقال 

ويقول كذلك رضى هللا عنه به ن العبودية لسماء تعالى ) فأوحى إلى عبد ما أوحى ( فلو كان إسم أجل م
صفة للعبد ال تفارقه ما دام . ويقول سيدى  ية: كما أن الربوبية نعت للحق سبحانه ال يزول عنه ، فالعبود

إبن عطاء هللا السكندرى فى حكمه رضى هللا عنه : ما أحببت _ بفتح التاء ( شيئا إال كنت له عبدا ، وهو 
 يره عبدا . ويقول سيدى عمر بن الفارض رضى هللا عنه :ال يحب أن تكون لغ

 فاختر لنفسك فى الهوى من تصطفى  أنت القتيل بأى من احببته 
وينبهنا السادة الصوفية إلى أن حب هللا لعبودية عبده ، ال لحاجة من هللا له ، بل إلظهار فضله سبحانه 

حسانه إليه ، ويقول فى هذا المقام سيدى اب وال ن عطاء هللا رضى هللا عنه : ال تنفعه طاعتك على عبده وا 
نما أمرك به ذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك . ويعتز سيدى وشيخى الشيخ على عقل تضره معصيتك ، وا 

 بعبوديته هلل تعالى فيقول ، رضى هللا عنه فيما نقلناه عنه استماعا من إلهامه الفورى المرتجل :
 تنسب    لرحمن ل    وهى   متناسقات  أرواحنا 
 منسب     تقرره      فيما   تكن لم  بأنك  قالوا 

 األبواب  أحسب  على  عبد          نسبتى أنا  فأجبتهم 
 تأدب    موائده      وعلى   ربه قلبى يناجى 

 لم أرض غير الحب مشرب  أعتابكم   على    إنى
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 فهى المقام وذاك أقرب         لكم رق  حريتى 

 بعدى فما للصبر مركب  صابر إال على  أنا
 قولوا قبلناكم فهذا فى الحياة الخلد يكتب

 وفى مناسبة قوله رضى هللا عنه :
 فهى المقام وذاك أقرب  حريتى رق لكم

أقول : إنى قرأت فى سيرة سيدى بشر الحافى رضى هللا عنه ، أنه ورث عن أبيه ماال كثيرا وعاش بعض 
اء االغنياء فأقبل على المجون والشراب مع بعض رفقائه ، وذات ليلة طرق الوقت فى شبابه عيشة أبن

ام عبد ؟ فأجابته فى  باب قصره رجل من األولياء فخرجت له جارية فسألها قائال : صاحب هذا القصر حر
اعتزاز بسيدها بشر بل هو حر من السادات ، فقال لها ذلك الولى : صدقت يا جارية ، لو كان عبدا 

أن يعصى سيده تحت سمعه وبصره ، وال ستعمل أدب العبودية مع سيده ثم انصرف . وخلت  الستحيا
الجارية فاستفهم عن الطارق فأخبرته بأنه رجل ال تعرفه ، وأبلغته ما كان بينه وبينها من حوار ، فهزت 

ل حتى كلمات الولى جوانح سيدى بشر وحرص على أن يراه ، فخرج من قصره مسرعا ليدركه ، ولم يتمه
يلبس حذاءه وجرى حافيا حتى أدركه واستعادة فيما قال للجارية ، واتعظ به اتعاظ الخاشع المنيب إلى هللا 
، وأدرك أن العبودية تقتضى الطاعة هلل تعالى أمرا ونهيا . وأن المعصية تتعارض مع العبودية الحقة 

فى هللا بنفسه وماله جهاد المتقين ، القائمة بين العباد وربهم عز وجل ، فتاب توبة الصادقين وجاهد 
كبار العارفين ، ولم يلبس بعد ذلك نعليه والتزم الحفاء وعرف ببشر الحافى ، وقصد بحفائه من حتى صار 

أن يذكر فضل هللا عليه فى اللحظة التى ساق هللا له من عطائه ذلك الولى الذى وعظه تلك العظة البالغة 
ه إلى طريق الهدى والرشاد فكان من عباد هللا الذين يدعون ربهم التى دخلت إلى اعماق قلبه ووجهت

بالغداة والعشى يريدون وجهه ، وهم السعداء على الحقيقة فى الدنيا واآلخرة . ويقول سيدى االمام السراج 
الطوسى فى كتابه ) اللمع ( إن العبد ال يكون فى الحقيقة عبدا حتى يكون قلبه حرا من جميع ما سوى 

 ز وجل فعند ذلك يكون فى الحقيقة عبد هللا .هللا ع
أنه رضى هللا عنه رأى فى المنام موالنا رسول هللا صلى هللا عليه  –كما جاء فى الرسالة  –وحكوا عنه 

وسلم فقال له صلوات هللا عليه : يا بشر ، أتدرى لم رفعك هللا بين أقرانك ؟ فقال : ال ، يا رسول هللا ، 
 مه عليهفقال صلوات هللا وسال
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باتباعك لسنتى ، وخدمتك للصالحين ، ونصيحتك الخوانك ، ومحبتك ألصحابى وأهل بيتى ، هو الذى بلغك 
لى ما  منازل االبرار . ومما تقدم نرى أن المؤمن الفطن هو الذى يتنبه بعقله وقلبه إلى عبوديته هلل ، وا 

تنفيذا الوامر سيده ونواهيه ، وبذلك يرضى  توجبه عليه تلك العبودية من فعل الطاعات وترك المخالفات
ه سبحانه هو الغاية التى ليس فوقها غاية ، وندرك نه فقد فاز فوزا عظيما ، ألن رضاربه عنه ، فإن رضىع

ذلك جليا من قوله تعالى فى سورة التوبة ) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
لصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا إن هللا وينهون عن المنكر ويقيمون ا

عزيز حكيم وعد هللا المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها ومساكن طيبه فى 
 جنات عدن ورضوان من هللا أكبر ذلك هو الفوز العظيم ( .

جنة : هل رضيتم فيقولوا ومالنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما وفى الحديث الشريف أن هللا تعالى يقول ألهل ال
لم تعط أحدا من خلقك ، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون : وأى شىء أفضل من ذلك فيقول : 
أحل عليكم رضوانى فال أسخط عليكم أبدا . ويقول سيدى االمام الشافعى . رضى هللا عنه ، فى أهل 

 ين على مرضاة هللا تعالى :الفطنه من المؤمنين العامل
 طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا  فطنا  عبادا   هلل   أن 

 انسك لحى  ليست   أنها          نظروا فيها فلما علموا                        
 سفنا صالح االعمال فيها   لجة واتخذوا  جعلوها 

نقطعوا للعبادة كما يفهم خطأ بعض وليس معنى ) طلقوا الدنيا ( أنهم انصرفوا عن كسب العيش وا
الجاهلين ، بل معناها أن الدنيا لم تشغلهم عن السعى لآلخرة ، فلم يقفوا بسعيهم عند الدنيا الفانية 
وزخرفها البائد الذى حذرنا هللا تعالى من الوقوف عنده واالفتتان به . وندرك ذلك من قوله تعالى فى سورة 

فع ويذكرا فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم تجارة النور ) فى بيوت أذن هللا أن تر 
يتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واالبصار . ليجزيهم هللا  قام الصالة وا  وال بيع عن ذكر هللا وا 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغير حساب ( فقد كان لهم شراء وبيع فى 

جارتهم ، ولكنهم لم يتلهوا بذلك عن إقامة الصالة وايتاء الزكاة بل حسبوا لآلخرة حسابها وعملوا لها ت
 عمال صالحا رضية هللا سبحانه وأعد لهم ثوابه .
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وكذلك ندرك الجمع بين العمل للدنيا والعمل لآلخرة من قوله تعالى فى سورة الجمعة ) يا أيها الذين آمنوا 

ن كنتم تعلمون . فاذا إهللا وذروا البيع ذلكم خير لكم  صالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكرإذا نودى لل
قضيت الصالة فانتشروا فى االرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون ( وعاب هللا على 

واذا رأوا تجارة أو لهوا إنفضوا المؤمنين أن يتلهوا بالدنيا عن اآلخرة فقال تعالى بعد اآليتين السابقتين ) 
إليها وتركوك قائما قل ما عند هللا خير من اللهوا ومن التجارة وهللا خير الرازقين ( وقد ورد فى تفسيرها أنه 

لطعام فخرج الناس اليهم إال إثنى للجمعة فمرت عير ) إبل ( تحمل ا عليه الصالة والسالم كان يخطب
يشير إلى الطبل الذى كانوا يستقبلون به القافلة واذا كان االنفضاض إلى عشر رجال فنزلت اآلية ، واللهو 

التجارة مع االحتياج اليها مذموما فأولى منه بالذم االنفضاض إلى اللهو . وشرع االسالم الذى شرفنا هللا 
ه ، لصالة أوقاتها ، وللصوم وقته ، وللزكاة وقتها وللحج وقته ، ولكسب العيش وقتفبه ، شرع منظم ، 

وللنوم وقته ، وللقيام وقته وهكذا ال تختلط األمور علينا وال تختلف . ويحب هللا تعالى من عبده أن يكون 
ذاكرا ربه على الدوام فى العبادات وفى سائر االوقات بدليل قوله سبحانه الذى مر علينا ) فاذا قضيت 

ثيرا لعملكم تفلحون ( واذا تعذر الذكر الصالة فانتشروا فى األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا هللا ك
ن لم يتحرك اللسان . ويقول السادة الصوفية بحق : ال تغفل  باللسان طول الوقت فانه ال يتعذر بالقلب وا 

 فلست بمغفول عنك كما يقولون : لوال حجاب الغفلة لما ظفرت بك الشهوة .
عنهما العبودية أتم من العبادة ، فأوال رضى هللا  –شيخ سيدى القشيرى  –ويقول سيدى أبو على الدقاق 

عبادة ، ثم عبودية ، ثم عبودة ، فالعبادة للعوام من المؤمنين ، والعبودية للخواص ، والعبودة لخواص 
الخواص . وقال أيضا رضى هللا عنه : العبادة لمن له علم اليقين ، والعبودية لمن له عين اليقين ، 

ول السادة الصوفية : ما سمى هللا تعالى المؤمنين باسم أحسن من أسم والعبودة لمن له حق اليقين . ويق
مون ( ر كنه اسم سمى به مالئكته فقال ) مالعبد إذ يقول : ) وعباد الرحمن ( ويقول ) نبىء عبادى ( أل 

( ...  اكما سمى هللا تعالى به أنبياءه ورسله الكرم فقال سبحانه ) واذكر عبادنا ... ( وقال ) واذكر عبدن
وقال ) نعم العبد ... ( وقال لحبيبه وصفيه سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم ) واعبد ربك حتى تأتيك 

 اليقين ( فقام الليل حتى تورمت قدماه فقيل له يا رسول هللا
 
 
 
 
 
 



 60 

ناسبة ما يقول ل : ) أفال أكون عبدا شكورا ( ومأليس هللا قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقا
ادة الصوفية العبودية ترك االختيار فيما يبدو من االقدار ، أذكر للسادة القراء الكرام ما قاله أمامنا الس

ساكن مرقده المبارك  –االكبر وصاحب طريقتنا الخليلية سيدى وشيخى الغوث الحاج محمد أبو خليل 
ال رضى هللا عنه : خير حين سألوه عن التدبير فق –الملحق بمسجده المعروف بالزقازيق قدس هللا سره 

التدبير أال تدبير مع القدير ، وقال رضى هللا عنه حين سئل عن القدر كل ما جاء من المحبوب محبوب ، 
وسئل عن اإلرادة فقال رضى هللا عنه : نحن قوم فنت إرادتنا فى إرادة هللا تعالى فليس غير الرضا والتسليم 

 . وكثيرا ما سمعوه يردد : والتفويض والشكر على كل حال وانتظار الفرج
 جل ثناء الصفح   صمد عظيم            ملك عظيم الشأن فرد واحد                  

 أسماء  وتعظمت      فتقدست   أوصافه أسماؤه دلت على 
 هيرجو الرضا طوبى لمن أرضا  مؤمل و   معول  عليه  كل 
 ياهو فارج الخالص وقل سريعا   أو شدة بكربه  بليت  فإذا 

و " هو " بسكون الواو إسم من أسماء هللا التى أمرنا سيدى الشيخ بذكرها مع االسماء األخرى ومعناه : 
حاضر ال يغيب ، وقد قالوا : ال إله إال هللا توحيد العوام وال إله إال هو توحيد الخواص . وقد بدأت آية 

 ال إله إال هو ... ( وقالوا فى سر الكرسى وهى أعظم آية فى كتاب هللا عز وجل بقوله تعالى ) هللا
و إشارة بالضمير العائد عليه سبحانه ثمانية عشر مرة . ويقول ها أن هللا تعالى ذكر فيها لفظا عظمت

سيدى أبو على الدقاق رضى هللا عنه : أنت عبد من أنت فى رقة وأسره ، فإن كنت فى أسر نفسك فأنت 
ن كنت فى أسر دنياك فأنت ع بد دنياك . ويشهد لصحة قوله هذا الحديث الشريف الذى عبد نفسك ، وا 

يقول فيه صلوات هللا وسالمه عليه ) تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عبد الخميصة ( 
كما جاء فى  –والخميصة كساء أسود من خز أو صوف . وكان سيدى الشيخ أبو خليل رضى هللا عنه 

يسلى المبتلى من تالميذه بقوله  –ى محمد الصغير مد هللا فى عمره كتاب المربى تأليف ابنه المبارك سيد
وهى كلمة تسليم  بلغه أمر يقول : على مراد هللا  : ما أخذ منك هللا إال ليعطيك ، وكان رضى هللا عنه إذا

 مطلق هلل تعالى ، وتذكرنى كلمة سيدى الشيخ هذه بقول سيدى األمام على البيومى حين قال :
 لمعاشه ومعاذه ومعاده  كون وسيلة كل له ورد ي
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 وأكون مع موالى تحت مراده  وجعلت وردى فى الخروج عن السوى 
ويقول فى هذا المقام سيدى الشيخ أحمد الحلوانى وهو العالم العارف ) والد سيدى وشيخى الشيخ عبد 

 السالم الحلوانى رضى هللا عنهما ( :
 د الحرجواصبر إذا أشت  قضى  ما  لربك   سلم 

 الفرج مفتاح    الصبر              واذكر حديث المصطفى                     
 كما قال رضى هللا عنه :

 وقل من يفهمها محكمة   أفعاله 
 يعلمها  لحكمه   يفعل ما يشاؤه

 ويعقب رضى هللا عنه على قوله المتقدم فى البيتين السابقين فيقول : ما فرحت بشىء من نظمى قط مثل
 فرحى بنظمى هذين البيتين ويضيف قائال : وما تلوتهما فى نازلة بى إال فرج هللا عنى همها .

وينال المؤمن بعبوديته الصادقة حماية هللا له من كيد الشيطان الرجيم ودليلنا على ذلك قوله تعالى فى 
فى اآلية تفيد عباد  سورة االسراء ) إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال ( . " وعبادى "

الرحمن وهم الذين زكاهم بأوصاف التقوى الجامعة فى سورة الفرقان وهم الخواص من المؤمنين ، ويقول 
فى شأنهم سيدى االمام القشيرى فى لطائف االشارات رضى هللا عنه : إن وساوس الشيطان ال تضرهم ال 

هذ فان الشيطان إذا قرب من قلوبهم إحترق لتجائهم إلى هللا تعالى ودوام إستجارتهم به سبحانه ، ول
بضياء معارفهم . ويضيف رضى هللا عنه فيقول إن فرار الشيطان منهم أشد من فرارهم من الشيطان . كما 

غيره ، وأما من إستعبده هواه واسترقته كل  هللا هم الذين ال يكونون فى أسر يقول : والخواص من عباد
خواصه . وأنت ترى من ذلك أن عباد هللا هم أولياء ، وقد عرف هللا خسيسة ونقيصة فال يكون من جملة 

تعالى أولياءه بقوله الكريم فى سورة يونس ) آال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون . الذين 
يم ( آمنوا وكانوا يتقون . لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ال تبديل لكلمات هللا ذلك هو الفوز العظ

وفعل سبحانه تنزه عن المكان والزمان ، فهو قرب مكانه ال مكان ، وقرب طاعة ال قرب مسافة ، فهم 
يوالونه بالطاعة ، وهو يواليهم بالعناية والرعاية ومزيد التوفيق والفضل والكرامة ) إن أكرمكم عند هللا 

 أتقاكم ( .
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ة كما يقولون قيمة العابد فمن تركها تعطل من الزينويقول السادة الصوفية : العبودية زينة العبد ، 
: الوفاء  الص عنهم ، العبودية فى أربع خكما أن شرف العارف بمعروفة . وقالوا كذلك رضى هللا هبمعبود

بالعهود ، والحفظ للحدود ، والرضا بالموجود ، والصبر عن المفقود . وال يصل المؤمن إلى تلك العبودية 
ة جادة وسعى متواصل ، ولذلك يقول سيدى أبو على الدقاق رضى هللا عنه: إالرادة لوعة الصادقة إال بإراد

فى الفؤاد ، لدغة فى القلب ، غرام فى الضمير ، إنزعاج فى الباطن ، نيران تتأجج فى القلوب . ويقول 
 سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى ذلك  :

 لدمع فى غرق قصدى محياهبا            أمسى على أرق أشتاق فى حرق          
 ترجاه  من  كريم  يرد  وهل            موارده عبدا عن  ربك    ما رد

ومعنى اإلرادة أن يريد المؤمن وجه هللا فيكون ممن قال تعالى فيهم فى سورة األنعام ) وال تطرد الذين 
هف ) واصبر نفسك مع يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ( وحين نزل قوله تعالى فى سورة الك

الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا .... ( سر 
موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال فى سروره ) الحمد هلل الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر 

فقراء المهاجرين أمثال سادتنا أبو هريرة ، بالل ، نفسى مع ناس من أمتى ( وهم سادتنا أهل الصفة من 
وقد  .وصهيب ، وعمار بن ياسر رضى هللا عنهم وعن سائر الصحابة الكرام من المهاجرين واالنصار

شرف هللا عباده المتقين فسماهم ) محسنين ( وذلك فى قوله تعالى فى سورة الذاريات ) إن المتقين فى 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليال من الليل ما يهجعون . جنات وعيون . آخذين ما آتاهم 

وباألسحار هم يستغفرون . وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ( . ونأخذ من هذا الوصف أنهم جاهدوا 
فى مرضاة هللا تعالى بالنفس والمال وأوا مع ذلك أنهم لم يوفوا حق هللا عليهم فاستغروه باألسحار من 

 م عن بلوغ الغاية فى التقرب إليه سبحانه .قصوره
) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند  البينةويقول سبحانه فى سورة 

ربهم جنات عدن تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا رضى هللا عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى 
نهم آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم وقرنوا بين اإليمان ربه ( وهذه شهادة منه تعالى على أ

 والعمل
 
 
 
 
 
 



 63 

الصالح وتجنبوا السيئات والفواحش ما ظهر منها وما بطن وصاروا بذلك خير الخالئق عند ربهم . وجاء 
وله تعالى ) فى تفسير االمام ابن كثير رضى هللا عنه ، أن سيدنا أبا هريرة وطائفة من العلماء ، إستدلوا بق

أولئك هم خير البرية ( على تفضيل صالحى المؤمنين على المالئكة . وعند قوله تعالى ) رضى هللا عنهم 
ورضوا عنه ( يقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه فى لطائف إشارته : لم تبق لهم مطالبة إال 

 هو سكون القلب تحت جريان الحكم .حققها لهم . كما يقول : والرضا سرور القلب بمر القضاء ، ويقال 
 ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيما نقلناه استماعا منه من إلهامه الفورى طيب هللا ثراه :

 والخطب بالحوادث  يتأذى   فلن   صدره يشرح  رضاء الفتى باهلل 
 فلم يك غير هللا فى السمع والقلب  تركت الورى دونى وجئتك مفردا

 فخلصتها من عالم البعد والحجب   سر جوانحى وطهرت فى نجواك 
 م للخالق الربـتسليـنه الـولك                 بها    وليس مقالى طاعة أتقى              

 
                                                                                                      نقلنا عنه قدس هللا سره قوله : كما

 الحس رقة  حال المر بالتوحيد من               وانما  ومر    حلو  الورى  حياة 
 سواألم فى الغد  ما كان  وفوض له           ناصر  أكبر    موالك تجد   تجرد
نك  للنفس وأدبت   بالحسنى   وعاملت           عالما  دينك    عظمت لو    وا 

            العرس سواء عليك الموت أو ساعة          راضيا باهلل  على االحداث   وكنت
 بخس العطاء بال   ونلت من االخرى           محسنا  بربك  الدنيا   من سعدت 

ن انكسار القلب يكشف عن          وما حيلتى إال انكسارى فى الحمى   قدسى  وا 
 م تعسىومر الهوى بعدى وفى هجره   أحبتى عندى لقاء  الهوى   وحلو

ن حبال   كالورس    يعبق  هللا  حب ب وقلبى     مهجتى تربط  الوجد   وا 
ن كنت ن لم أكن من سادة العرب والفرس   فضله فذلك  سعد   فى  وا   وا 

ويروى السادة الصوفية عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال ) خيرت بين أن أكون نبيًا ملكا ونبيا عبدا 
ه السالم : تواضع ، فقلت بل نبيا عبدا ( ويعقبون على هذا الحديث الشريف ، فأشار إلى جبريل علي

قائلين : فلو كان بين الخلق وهللا تعالى درجة أعلى من درجة العبودية لم يفت ذلك رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ، وهللا جل وعال كان يعطيه ذلك . أقول : والقرآن الكريم طالما وصفه

 
 
 

 هوديته هلل عز وجل ، فقال تعالى مثال فى سورة الكهف ) الحمد هلل الذى أنزل على عبدبما أحب من عب
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ليكون للعالمين نذيرا ( وفى سورة  هالكتاب ... ( وفى سورة الفرقان ) تبارك الذى نزل الفرقان على عبد
ن كنتم فى ريب مما أنزلنا عل هالنجم ) فأوحى إلى عبد ى عبدنا فأتوا ما أوحى ( وفى سورة البقرة ) وا 

بسورة من مثله ... ( وذلك ما يدلنا على شرف العبودية الحقة التى تحلى بها موالنا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ، وقد جعله هللا تعالى أسوة حسنة للمؤمنين فقال عز وجل ) لقد كان لكم فى سول هللا أسوة 

( . وبتلك العبودية الحقة بلغ صلوات هللا وسالمه  حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا
نك لعلى  عليه قمة األخالق بشهادة ربه األعلى الذى يعلم السر وأخفى فقال له سبحانه فى لغة التأكيد ) وا 

 خلق عظيم ( .
م فاللهم خلقنا بأخالقه الزكية ، وحلنا بصفاته المرضية ، وأحواله السنية ، واجزه عنا صلى هللا عليه وسل

خير ما تجزى به نبيا عن أمته ورسوال عن قومه ، وأطلق ألسنتنا بالصالة والتسليم عليه أمتثاال ألمرك ، 
ومحبة فيه ، وشوقا إليه ، ولكونه صلى هللا عليه وسلم أهال لذلك ، ويسر لنا أن نطيعه فيما أمرنا به أو 

 ( وحذرتنا من مخالفته بقولك الكريم ) نهانا عنه ، فإنك قلت وقولك الحق ) من يطع الرسول فقد أطاع هللا
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ( وبشرتنا بثمرة طاعته فقلت عز 

ن تطيعوه تهتدوا ( وبك يا ربنا الثقة وعليك التكالن .... آمين ....  شأنك ) وا 
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 صون الواد
 
اء عنوان المقال من قول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى خترت للسادة القراء األعز إ

 المتدفق طيب هللا ثراه :
 واحفظ عهدى العمر ما أنا غافل  أصون ودادى أن يدنسه الهوى 

وكان ذلك فى ليلة زاهرة من ليالى احتفالنا بمولد موالنا أبى عبد هللا الحسين بن على السبط رضى هللا 
وعن سادتنا آل البيت أجمعين . وكان أحد الحاضرين سأل سيدى الشيخ على أن يأتى له  عنه وعن والديه

 بابيات من الهامه المرتجل على وزن البيت التالى وقافيته :
 وكل نعيم ال محالة زائل  أال كل شىء ما خال هللا باطل 

 سيدى الشيخ على قائال : فبدأ
 يوحده عاطل  لم   وكل فؤاد           باطل   هللا  خال  ما  شىء  كل   أال 

 ذابل   ولكنه فى آخر العهد            انا قد اخضر عودهأرى الروض مزد
 دود المقابر آكل  ومن لحمه           فرائض    منه   تهتز   ملك    وكم 

 فيها البقاء نحاول ذن إعالم            بفنائها        تتهى     حياة    ن ا  و 
 وتحزن فيها والجميع رواحل           مرتقى للموت   وهى    فيها  أتفرح 

 واطال وابدع ، ثم قال رضى هللا عنه :
 نائل اإليمان والعفو  ومشكاته           أنا الصب صب الدمع فى حب ربه

 ناهل الشرع   وما أنا إال حيثما          ال فى سبيل الحب لم أرض غيرهأ
 واحفظ عهدى العمر ما أنا غافل          يدنسه الهوى    أصون ودادى أن

 جاره اليوم واصل  غزير  عزيز          جانب كل   من هللا  حوالى فضل 
وعند ذلك البيت السابق أردت أن أزيد السامعين وثوقا فى عطاء هللا تعالى الوليائه فيما يلهمهم به فرجوت 

 هللا عنه :رضى  اسيدى الشيخ أن يقول " حوالى ( مرة أخرى فقال تو 
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 أموت واحيا إنه لى مناهل  حوالى نور المصطفى وأنا به 
 فرجوته مرة ثانية أن يقول " حوالى " فقال طيب هللا ثراه :

 أسالم أيامى وما أنا جاهل  حوالى نجم العلم يسكن جبهتى
 فطلبت "حوالى " مرة ثالثة فقال قدس هللا سره :
 ت يوما بعقلى الشواغلوما لعب  حوالى إيناس من هللا وحده

 فطلبتها مرة رابعة فقال نور هللا مرقده :
 وشمس التجلى ما عليها حوائل  شراق من الشرع ثابتإحوالى 

وعند ذلك تم يتمالك الحاضرون شعورهم فهبوا واقفين وصرخوا قائلين بصوت جماعى يهز القلوب "هللا" 
نه رضى هللا عنه كان كفيفا ( إل  بصوتى ) وعند انتهاء الحفل قلت لسيدى الشيخ على : طبعا عرفتى

برز فضل هللا عليك و علينا بالتبعية . فكان ذلك المن تالميذك ،ولكنى سألتك  ا وأناهشك أن أسألك هكذواد
اللهامك كما يفعل غيرى ، فضحك رضى اله عنه ودعا لى .  امنى عرضا للبضاعة الرائعة ولم يكن إختبار 

 قصيدة إلى قوله فى آخره بيت منها :وانتهى سيدى الشيخ فى تلك ال
 ) وكل نعيم ال محالة زائل (  رويدك ما باق على العيش ناعم

وكان من عادته رضى هللا عنه أن يبدأ بشطر البيت األول ويختم كالمه بالشطر الثانى وفى هذه المناسبة 
،  هللا رحمه  –الصغير  – حمد محمد أبو خليلأذكر ما قرأته فى كتاب ) المربى ( لسيدى المبارك الشيخ م

) وقد انتقل  –الذى ألفه فى مناقب أبيه إمام طريقتنا الخليلية األكبر ، الذى عمتنا بركته وباركتنا تربيته 
إلى رضوان هللا من نحو ستين سنة تقريبا ( فقد جاء فى ذلك الكتاب أن سيدى الشيخ االكبر قدس هللا 

 سره سمع يوما بيت لبيد الشاعر :
 وكل نعيم ال محالة زائل  شىء ما خال هللا باطل  إال كل

 فعقب نور هللا مرقده على ذلك البيت قائال : وهللا لو قال لبيد :
 وكل نعيم مبعد عنك زائل  إال كل شىء ما خال هللا باطل

ن القارى العزيز ليعجب من ذلك التعقيب وخاصة إذا علم أن سيدى الشيخ األكبر أبا  لكان ذلك أفضل . وا 
ليل كان أميا ولكن واليته بهرت العقول وهزت القلوب بما سمعه منه أهل عصره فى العلم ، بل وبما خ

الشيخ على عقل أقوى دليل أسوقه سمعوه من أبنائه المنتمين له فى الطريقة الخليلية ، وشعر سيدى 
 لى ذلك . كما إنى أذكر فى هذه المناسبة ما وصف به سيدى الشيخ عبد البارى ع
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 لشرقاوى وكان من علماء األزهر الشريف ، شيخه األكبر سيدى أبا خليل فقال شعرا رضى هللا عنه :ا
 يحسب المرء أفقها منتهاها  مقاما  كالسماء  إنما الشيخ 

 وتاها رآها    لما  أتاها لو          بحدود    محدودة    فيراها 
 هاسوا حدود   له    وبانت  ورأى فوقه السماء كما كانت

 يلقاها    وهيبة     وجالل   مقام   من ير الشيخ فى علو
 رآها  العظيم   العالم   كرة   ولكن  الولى   لم ير العارف

فى وصف امامنا األكبر وصاحب طريقتنا ،  –طيب هللا ثراه  –وسيدى الشيخ عبد البارى هو القائل ايضا 
 قدس هللا سره :
 غدا ملكوتا حتى  المعالى  فى      يترقى   زل ي فلم    ملكا  كان                
 اتشى عليها خفو ترب االرض م                فقبل  الخليل   هو   هذا  ن إ

 المنعوتا    جالله       والفى         من يشاهده شاهد األفق األعلى
 وفى مناسبة ما يقوله سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عنه :

 واحفظ عهدى العمر ما أنا غافل  لهوى أصون ودادى أن يدنسه ا
يعلمنا به الشطر األول أن مودة العبد لربه تقتضى منه أن يقاوم هوى نفسه وشهواتنا لئال يدنس بارتكاب 
المخالفات وداده ومحبته هلل ، فإن الودود فى اللغة هو المحب ، والوداد هو المحبة ، ويعلمنا به فى 

خوذ علينا بدوام الذكر وتجنيب الغفلة عن هللا عز وجل ، ألن المحب الشطر الثانى أن نحفظ العهد المأ
شاذ الدينورى رضى هللا عنه : ما ا المقام سيدى مالصادق ال يغفل عن محبوبه سبحانه ، ويقول فى هذ

 اقبح الغفلة عن طاعة من ال يغفل عن برك ، وما أقبح الغفلة عن ذكر من ال يغفل عن ذكرك .
القصار رضى هللا عنه : أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته ، واقوى الخلق من ويقول سيد إبراهيم 

قوى على ردها . كما يقول طيب هللا ثراه : من تعزز بشىء غير هللا فقد ذل فى عزة . كما يقول : عالمة 
الشيخ  محبة هللا تعالى إيثار طاعته ومتابعة نبيه صلى هللا عليه وسلم . ومن أقواله هذه نفهم مراد سيدى

 على عقل فى قوله رضى هللا عنه فى االبيات السابقة :
 وما أنا إال حيثما الشرع ناهل   ال فى سبيل الحب لم أرض غيرها
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وفى أقوال المتقدمين والمتأخرين من سادتنا الصوفية أبلغ رد واقواه على أعداء التصوف الذين يرمون 
الكتاب والسنة ، وحاشاهم من ذلك . وينصحنا سيدى االمام السادة الصوفية زورا وبهتانا بالخروج على 

ابن عطاء هللا السكندرى بترك الغفلة ودوام ذكر هللا تعالى فيقول رضى هللا عنه فى حكمه : إذا علمت أن 
الشيطان ال يغفل عنك ، فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده . ويشرح ذلك سيدى االمام زروق فيقول رضى 

بالدوام على ذكر هللا تعالى ، واتباع أمره ونهيه ، والقيام بعبوديته وشكره ، ليكفيك أمره ) هللا عنه : وذلك 
أى أمر الشيطان ( حتى ال تكون له حجة عليك ، بل ال يجد اليك طريقا وال محجة ، كما قال تعالى ) إن 

) إنه ليس  لجز و من سورة االسراء . وقال ع 65 عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال ( آية
وقال سبحانه ) إن الشيطان  –من سورة النحل  99له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ( آية 

 من سورة فاطر . 6لكم عدو فإتخذوه عدوا ( آية 
ويقول سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه : قوم فهموا من خطابه تعالى ) إن الشيطان لكم 

ر بعداوة الشيطان فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب ، وقوم فهموا ) وانا لكم حبيب ( فاشتغلوا عدو ( األم
بمحبة الحبيب فكفاهم من دونه وجاء فى شرح الحكم أن مريدا قال الستاذه : بم تطرد الشيطان إذا قصدك 

ونه . أقول : وقد بالوسوسة ؟ قال : إنا ال نعرف الشيطان ، نحن قوم رفعنا همسنا إلى هللا فكفانا من د
سئل سيدى أبو حمزه الخرسانى عن الصوفى فقال رضى هللا عنه : من صفى من كل درن ، فلم يبق فيه 

بوبية سبقت العبودية ، ر وسخ المخالفات بحال . ويقول سيدى أبو عبد هللا الصبيحى رضى هللا عنه : ال
وبية وقد ربى سيدى اإلمام محمد بن سوار وبالربوبية ظهرت العبودية ، وتمام وفاء العبودية مشاهدة الرب

اإلمام سهل التسترى رضى هللا عنهما ، على أن يجرى على قلبه دون أن يتحرك لسانه هللا معى  هإبن أخت
، هللا ناظر إلى ، هللا شاهد على ، ثالث مرات بعد كل فريضة يصليها ، ثم أمر برفع العدد إلى سبع مرات 

لها سيدى سهل التسترى لذة فى قلبه ، وحدث بذلك خاله ، فقال له : ثم إلى إحدى عشر مرة ، فوجد 
ياسهل إذا كان هللا معك ، وناظرا إليك ، وشاهدا عليك ، هل تعصيه ؟ قال : ال ، قال الزم طاعته واحذر 
معصيته . فسمى ذلك الورد بورد سهل . ويتبرك السادة الصوفية بسيدى االمام سهل التسترى ، فإذا كانت 

 هم حاجة عند هللا إستشفعوا به إليه سبحانه فيقول قائلهم من أصحاب الحاجات ؟ألحد
 
 
 
 
 
 

 وفق المرام بحق سهل التسترى   يامالك األشياء سهل مطلبى
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وال يعجب القارىء العزيز من ذلك فقد استعصت مدينة تستر عند فتحها على سادتنا الصحابة الكرام فتذكر 
ى هللا عليه وسلم ) رب أشعث أغبر ذى طمرين " جلبابين عاديين " ال أحدهم قول موالنا رسول هللا صل

مع  يدى البراء بن مالك رضى هللا عنهيؤبه به لو أقسم على هللا ألبرة ، منهم البراء بن مالك ( وكان س
فتح الفاتحين ، فقالوا له : أدع هللا أن يفتح علينا هذه البلدة فدعا ربه وقال : اللهم إنى أقسم عليك أن ت

هذه البلدة على أصحاب رسول هللا ، وأن تكتب لى الشهادة فى المعركة ، فيسر هللا فتح البلدة وتم الفتح ، 
وقتل رضى هللا عنه شهيدا فى المعركة كما طلب . أقول وسيدى سهل التسترى رضى هللا عنه هو شيخ 

ه فى ذلك الكتاب فيقول : قال سيدى أبى طالب المكى مؤلف كتاب قوت القلوب ، ويشير إليه رضى هللا عن
االمام سهل .. وسيدى االمام سهل التسترى يقول رضى هللا عنه  أبو محمد ... واحيانا يقول : قالشيخنا 

: أعمال البر يعملها البار والفاجر وال يجتنب المعاصى إال صديق ) الدال مكسورة مشددة ( ويقول ما 
إال وهم جهال باهلل ، إال من يؤثر هللا على نفسه وجه األرض على طلعت شمس وال غربت على أحد 

وزوجة ودنياه وآخرته . ويقول : شكر العلم العمل ، وشكر العمل زيادة العلم . ويقول : من خال قلبه من 
ذكر اآلخرة تعرض لوساوس .. الشيطان . ويقول ال معين إال هللا ، وال زاد إال التقوى ، وال عمل إال الصبر 

ا سبعة اشياء ، التمسك بكتاب هللا تعالى ، واالقتداء بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويقول : أصولن
 ، وأكل الحالل ، وكف األذى ، واجتناب اآلثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق .

وسيدى الشيخ على عقل أسعده هللا فسلك الطريقة الخليلية على يد شيخة وشيخى الشيخ عبد السالم 
لكها فى حياة إمامنا األكبر وصاحب طريقتنا األغر سيدى االمام الحاج محمد أبو خليل الحلوانى ، وس

ساكن مشهده المشرق بالزقازيق ، وكان سيدى الشيخ على فى سن السابعة عشر من عمره وكان كفيفا 
كله ذاكر ولم يدخل مدرسة وال معهدا دينيا ولكنه جد فى ذكر هللا وسهر الليل  –وكان حافظا للقرآن الكريم 

فى همه األفذاذ من عباد الرحمن فنطق لسانه بشعر االلهام بعد أربعين يوما من سلوكه ، فأخبر شيخه 
الشيخ عبد السالم ، فأمره أن يسمعه شعر الهامه فأنشده ما ألهمه هللا به ، فلحظ سيدى الشيخ عبد 

 السالم
 
 
 
 
 
 

الشيخ عبد السالم إلى سيدى االمام أبى خليل  أن شعره  بديع المعنى ولكن النحو غير سليم فأخذه سيدى
، وأخبره بخبره ، وقال له إنه بدأ ينطق الشعر إلهاما ولكنه الحظ أنه يخطىء فى النحو ، فقال سيدى 
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لس ، فاجلسه أمامه نحو ربع ساعة دون أن يتكلم معه بقليل أو على : إجاالمام االكبر لسيدى الشيخ 
م لسانى فى و وال تعد تلحن فى النحو ، قال فتقسيدى الشيخ على ( قم  كثير ، ثم قال له ) كما أخبرنى

 .النحو بعد ذلك بكرامة إمامنا االكبر رضى هللا عنه
( عن  1948مارس  24ثم استمر سيدى الشيخ على فى سهر الليل كله إلى أن أختاره هللا لجواره ) فى 

فى تفسير القرآن الكريم وفى كل المسائل أربعة وخمسين عاما . واتسع إلهامه ال فى الشعر وحده بل 
لسيل المنهمر ، وقد قال لى ااالمام األكبر باالجابة فيتدفق كالشرعية ، وكان ُيسأل فى المعضالت فيأمره ا

سيدى الشيخ على : كان سيدى االمام يقول لى : سمعت يا على يا ابنى ، فأقول نعم سمعت ، فيقول 
تح عليك ، يقول سيدى الشيخ على فأجيب على ما سئلت فيه بإفاضة بالعامية : جاوب يا إبنى ربنا يف

 كأنى اقرأ فى كتاب . وسبحان هللا الفعال لما يشاء .
 ومما نقلناه إستماعا من الهام سيدى الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه :

 طل بى يا سحرو يا طير  ىنغ  قل إذا الليل صفا فى جنحه 
 طول الصبا أى سكر لم أذق  سكرت نفسى من صبوتها

 ال وزر يوم كال  أنت غوثى   وله  وقلبى   أنت محياى
كما نقلنا من إلهامه قوله فى وصف أولى األلباب ) الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ( قوله 

 طيب هللا ثراه :
 نظروا حتى بالرضا  المحبة  بحر   األلباب قد عبروا أفق فان أولى 

 سهر  ليلهم   أو   أدب    فشأنهم  ا وظل هللا يكلؤهموأضحو   باتوا
 لم يخلفوا وعدهم وهللا أسعدهم       بل ال يزالون 

 بالتقوى كما فطروا
 الدرر أهله  من  الزمان وهم  مر   يغيرهم ال  طبعا   الجواهر    هم 
 شكروا  يوهبوا وأو يحزنوا كتموا أ         أفقروا صبروا أو ن يشبعوا حمدوا إ

 والفضل يحضر فيهم اينما حضروا        وتتبعهم     ترعاهم هللا   مالئك 
 المطر  يستنزل   منزلهم   وحيث   غامره فضل هللا  كان  من أمهم 

 رضى هللا عنه الكالم ثم انتهى إلى قوله  : لواطا
 
 
 
 

 شرر  يظهر لها  فلم   كتمت    لكن  اتقدت   أنها    تاشاهد    جوانحى
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 يأتزر   وااليمان     بالهداية    من   وأشرفها  واسماها    لقلوب أزكى ا
 ثمر  له  يذبل  لم   العز من  روض          ن صبروا إقون لهم فى الحب والعاش
 والعبر   واآليات     والدين   والعلم   منابعه    والتقوى    الذكر  مياهه 

 م فسر واسهر كما سهرواإن كنت منه  تقطفها   للعشاق    المعارف  خل 
اتباعه السهر الطويل والجد  –نور هللا مرقده  –وقد ورث سيدى االمام االكبر الحاج محمد أبو خليل 

سفرا وحضرا ، وبرا كر الكثير المتواصل سرا وجهرا ، الصادق فى طاعة هللا عز وجل ، ورباهم على الذ
 تبارى ، وكان يقول فيما سمعت ممن عاصروه : وبحرا ، وعسرا ويسرا ، إلن همته رضى هللا عنه كانت ال

نه كان يترك الفرصة للمريدين ليناموا ألى أوالده . ولكنهم حدثونى كذلك الولى الذى ينام الليل ال يفتح ع
لعلمه إنهم ال يتسطيعون مجاراته فى سهر الليل كله ، وكان يقول لهم : أقوم الستريح ويدخل غرفة نومه 

 م إذ لو بقى ساهرا بينهم ما ناموا .ليترك لهم فرصة النو 
وكم سهرنا من ليالى مع سيدى الشيخ على عقل فى شبابنا حتى صلينا الفجر معه فى المسجد وكم أنست 

ة الشيخين المباركين سيدى بحت تجمع شمل األحباب ، فيسعدون بصأرواحنا باهلل فى الحضرات التى كان
على عقل ، وكم كنا نطرب بما نسمع حين يناقش سيدى الشيخ عبد السالم الحلوانى ، وسيدى الشيخ 

الشيخ عبد السالم تلميذه سيدى الشيخ على عقل فى طرائف عملية مشرقة جزى هللا عنا شيوخنا األجالء 
 خيرا كثيرا ، وأقول ما قال سيدى عمر بن الفارض قدس هللا سره :

 كانت ليالينا بهم أفراحا  سقيا أليام مضت مع جيرة 
أقول للسادة القراء االعزاء : إن من عالمة مودة هللا ومحبته أن يحب المؤمن كل من أحبه هللا وأود أن 

ونص كتابة الكريم على محبته أياه من ملك ) بفتح الميم والالم ( ونبى ورسول وولى مؤمن وتائب ، 
: متى الساعة ؟ ومحسن مجاهد .... الخ وكيف ال وقد قال رجل لموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقال له موالنا رسول هللا صلى هلل عليه وسلم : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها كثير صالة وال صيام 
وال صدقة ولكنى أحب هللا ورسوله ، فقال له صلوات هللا وسالمه عليه : أنت مع من أحببت . وقد عقب 

ف فقال : فما فرحنا بشىء بعد اإلسالم مثل سيدنا أنس بن مالك رضى هللا عنه على ذلك الحديث الشري
 فرحنا بقوله صلى هللا عليه وسلم

 
 
 
 

 اأنت مع من أحببت ، واضاف رضى هللا عنه يقول : ألنى أحب هللا ورسوله وأبا بكر وعمر رضى هللا عنه
 وعن سادتنا الصحابة الكرام وعن سلف األمة الصالح أجمعين .
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نى فى هذه المناسبة ألعجب لقوم  يعادون من زار األولياء الكرام محبة فى هللا تعالى تحت ستار الغيرة وا 
على توحيد هللا ، ويدعون أن زيارة األولياء شرك وما صدقوا فى دعواهم هذه ألن الشرك إنما يكون عن 

أو إعتقاد قلبى ، وال أتصور أن مؤمنا يؤمن بالقرآن الكريم وبالتوحيد الخالص الوارد فيه ويشرك باهلل نبيا 
رسوال ، أو وليا ، واذا كنا نحن المؤمنين نعتقد أن ال أله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ، ونقول فى التشهد 

ورسوله ، فكيف يساء الظن  هفى كل صالة : أشهد أن ال إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبد
ا يزوره لمحبة هللا ألوليائه ، وقد شرف هللا بمن يشهد بعبودية أعظم الرسل شأنا ويتهم بأنه يشرك باهلل ولي

المؤمنين عامة بمحبته تعالى فى قوله الكريم : ) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت 
هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون لومه 

 تيه من يشاء وهللا واسع عليم (الئم ذلك فضل هللا يؤ 
الحب واألكرام مصداقا لقوله بواذا كان هللا تعالى شرف المؤمنين عامه بحبه ، فقد شرف األولياء منهم 

ل ذلك القول الكريم فى الفاظه بأفعالكريم ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم خبير ( وقد جاء 
ى أن تكريم هللا لعبده يتناسب مع درجة تقواه فيكرم األتقى فالذى داال بذلك عل –أكرم وأتقى  –التفضيل 
فاللهم أرنا الحق حقا فنتبعه ، والباطل  –لكل درجات مما عملوا و  –درجة التقوى ثم الذى يليه  يليه فى

باطال فنجتنبه . والمؤمن يجب عليه شرعا أن يحب بحب هللا كل المؤمنين بصفة عامة ويحب االولياء من 
نين بصفة خاصة ، وال يتعارض ذلك مع توحيد هللا تعالى ألنه سبحانه جعل أخوة االسالم نعمة من المؤم

النعم التى من بها على المسلمين ، ونأخذ ذلك صراحة من قوله سبحانه ) واعتصموا بحل هللا جميعا وال 
ه إخوانا وكنتم على شفا تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمت

حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين هللا لكم آياته لعلكم تهتدون ( والعبرة بعموم اللفظ ، ال بخصوص 
السبب ، فلئن كانت اآلية نزلت بسبب الخالف الذى وقع بدسيسه اليهود بين األوس والخرج بعد إسالم 

 أخوة اإليمان ثابتة بقوله تعالى الفريقين ، وكانت اآلية سببا فى تصالحهم ، لكن
 
 
 
 
 
 
 

) إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ( والحمد هلل على نعمة هللا فى األخوة القائمة بين أهل االيمان 
 فى المشارق والمغارب على اختالف األقاليم واألجناس والحكام .
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ولياء فى قلوب المؤمنين مصداقا لقوله وال يفوت القارىء العزيز أن هللا تعالى هو الذى كتب محبة اال 
الكريم فى سورة مريم ) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ( . ومعنى تلك اآلية 
الكريمة أن هللا تعالى سيحدث لهم فى القلوب مودة من غير تعرض ألسبابها ، وعن النبى صلى هللا عليه 

ن أحبه جبريل وينادى فى أهل السماء جبريل : أحببت فالنا فأحبه ، فيوسلم ) إذا أحب هللا عبدا يقول ل
ن وفى األرض ( أقول وقد قال المفسر  هللا قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل السماء ،ثم توضع له المحبة

كذلك أن هللا تعالى سيجعل لهم الود يوم القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤس االشهاد فينزع ما فى 
 من غل وسبحان هللا البر الرحيم .صدورهم 

وما أبدع ما يقول سيد االمام أبو بكر الطمستانى رضى هللا عنه : الطريق واضح والكتاب والسنة قائمان 
بين أظهرنا ، وفضل أصحاب النبى صلى هللا عليه وسلم بشيئين اثنين : بصحبتهم مع النبى صلى هللا 

عالى فى السرائر وغربتهم مع أنفسهم ، أال ترى أن هللا تعالى عليه وسلم فى الظواهر وهجرتهم إلى هللا ت
يقول ) ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى هللا ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على هللا ( فمن صحب 
منا الكتاب والسنة وغرب عن نفسه والخلق والدنيا ، وهاجر إلى هللا بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع 

تمسكه بحبه ربه  فىع النبى صلى هللا عليه وسلم . و ابة ، إال أن الصحابة سبقوه بصحبتهم مآلثار الصح
 وعدم المباالة بالئمية فى شدة حبه يقول فى إلهامه الفورى سيدى الشيخ على عقل قدس هللا سره :

ن ت      ى ـم ذرونـبل هللا ثـلونى بحـص               ونى عنده فدعونىـدعـوا 
 ولو انهم ذاقوا الهوى عذرونى  بحبه    اهيم   أن    نىعذلو   لقد 

 شهوة ومجون   ذو  ذاقها  وما  كمثلها   ليس   الحب  ولى لذة فى 
 من جوى وأنين أسمعتكم  إذن   وصمها بالجبال    شوقى  أن فلو 

 هوى وحنين من  ماء    تحول  ولو أن بعض االرض ذاق شهودنا 
 عيونى فان فاض قلبى ال تسح   ظرنا   كل  الحب عن ولكن كتمت 

 وقد أكثر الكالم وابدع ثم قال رضى هللا عنه :
 
 
 
 
 

 وصلونى  مثله  بود   ودادى  فكافئوا ودى قد وددت   آل فيا     
 إذا أهل ودى بالرضا نظرونى  ومهابة  خشية  جفونى   تسح     
 نىمعي   فأنت  حياتى وقومنى  فنجنى  ربى ى بما يرضيك ضوأر     
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 ولينى نداك    ففى شدتى ألقى  بالعلم خضته بحزم علمت الحب      
اللهم هب لنا من محبتك ما يسعدنا فى ديننا ودنيانا وعسرنا ويسرنا يارب العالمين ويا أكرم األكرمين ويا 

 مجيب السائلين ، آمين .......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 لباس التقوى 
 

س يستر عورات أبدانهم وبلباس يستر عورات قلوبهم وقال سبحانه مبينا من هللا تعالى على بنى آدم بلبا
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هاتين النعمتين فى سورة االعراف ) يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباس يوارى سؤاتكم وريشا ولباس التقوى 
ذلك خير ذلك من آيات هللا لعلهم يذكرون ( وقص علينا سبحانه قبل تلك اآلية ما كان من انكشاف عورة 

ينا أدم وأمنا حواء عليهما السالم بسبب أكلهما من الشجرة التى نهاهما هللا عنها حيث أغواهما الشيطان أب
لمن الناصحين لهما ، فلما بدت لهما سوآتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة  هوأقسم كاذبا أن

أقل لكما إن الشيطان لكما عدو ليسترا ما انكشف . وعندما ناداهما تعالى ) ألم أنهكما عن تلكما الشجرة و 
ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ( .  مبين قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وا 

وقبل سبحانه تلك التوبة الصادقة إال أنه قضى أن يخرجا من الجنة وأن يهبطا إلى االرض مع إبليس 
ية السابقة ) قال اهبطوا بعضكم الذى خدعهما وكذب عليهما فى قسمه كما يحكى ذلك قوله تعالى بعد اآل

لكم فى األرض مستقر ومتاع إلى حين . وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ( و لبعض عدو 
ولنتدبر فى عظم اآلثار التى ترتبت على مخالفة واحدة لالوامر االلهية . ويقول السادة الصوفية ناصحين 

لعظمة هللا الذى خالفته فيها . وقد فتح سيدنا آدم عليه لنا : ال تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن أنظر 
السالم باب التوبة للمؤمنين وفتحت سيدتنا حواء عليها السالم بابها للمؤمنات . وعلمانا معا عليهما 
ال كنا من الخاسرين . ونأخذ منهما كذلك  السالم أن نقر بالذنب فى ندم بالغ ونسأل هللا المغفرة والعفو ، وا 

إلى االستغفار والتوبة الصادقة كسبا لرضاء هللا واتقاء لسخطه سبحانه وتعالى إذ ال سعادة إال  المسارعة
ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية . إه عز وجل يقول فى سورة البينه ) برضاه ، ألن

 جزاؤهم عند ربهم جنات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا رضى هللا عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ( وقوله عدن تجرى من تحتها االنهار خالدين فيها أبد
تعالى فى اآلية الكريمة التى جاءت فى صدر المقال ) ولباس التقوى ذلك خير ( أى خشية هللا تعالى . 
وقد قال إمامنا الجليل على بن أبى طالب كرم هللا وجهه فى تعريفه للتقوى : هى الخوف من الجليل ، 

كما يحفظ لباس أبداننا أجسادنا من ليل ، واالستعداد ليوم الرحيل . ، والرضا بالق والعمل بما فى التنزيل
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مة من تفريطه فى اياالضرار ، وكذلك تحفظ التقوى قلوبنا من تعدى حدود هللا ، لئال يتحسر المؤمن يوم الق
 جنب هللا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه .

امه الفورى المرتجل فيقول فيما نقلناه استماعا منه ، ويخاطب سيدى وشيخى الشيخ على عقل قلبه باله
 نور هللا مرقده :

                                                                                                   فلن يردك  االله  باب  ترد إن  إنك  قلب  يا 
 تدرك بفضل هللا رفدك         إلبس لباس تقى وسر 

 وانظر لما خلدت بعدك  إذا دعت ودع الحياة 
 بعد الممات يعيد ذكرك  غيره مالك   يا قلب 
 كرمًا وفضال لن يصدك  فإنه   عليه    أقبل 

 ومما خاطب به ربه سبحانه فى تلك القصيدة قوله رضى هللا عنه :
 وجعلت حبى فيك وحدك  أنا قد خلوت عن الورى 

 جندك بااليمان   وتبعت   غايتى ذكرك     وأخذت
 حبك  ورفعت بين الناس  بالهدى  ليلى  وسهرت 

 قصدك  صحابوأعلم اال               فى المال ومشيت أنصح                      
 وقد قال هذه القصيدة حين سأله سائل أن يأتى بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته :

 وسيضحك الباقون بعدك  ستباشر الغبراء خدك
 ان فيما قال ، األبيات السابقة ، وغيرها من مثله قوله رضى هللا عنه :وك

لى الذبول سقيت وردك ) ستباشر الغبراء خدك (                           وا 
 سعدك  العمر  تملكن  ال   العال  مهما بلغت من                          

 بين الناس عهدك  فاجعله  واجب  حق    الموت
 وردك  هللا  ذكر     وخل ين األقدم  سبيلواسلك 

 تمدك  ولن  تضر    دنيا إلى    تأوى  أن  إياك                          
 خلدك  على األيام   تلقى  فلن بها  أقمت  مهما 

 
 

 )وسيضحك الباقون بعدك (  ستزول عنك بصفوها
لى وال يخفى على القارىء العز  الذبول سقيت )وردك ( بفتح الواو . أم قوله يز أن قوله رضى هللا عنه : وا 

) وخل ذكر هللا وردك ( فهى بكسر الواو . وكان من عادته رضى هللا عنه حين يسأل أن يبدأ بجوابه 
الفورى فى إلهامه بالشطر األول ويختم بالشطر الثانى ، وسبحان مفيض العطاء على أوليائه ، وما 
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خذ عنه . ورضى هللا عن شيخه سيدى الشيخ عبد السالم أسعدنا بادراك سيدى الشيخ على عقل واأل
مامنا االكبر وساكن  الحلوانى وعن شيخ شيخه سيدى الحاج محمد أبى خليل صاحب الطريقة الخليلية وا 
مشهده األنور الملحق بمسجده المبارك بالزقازيق رضى هللا عنه وأرضاه وجزاه هللا عن تابعيه خيرا كثيرا . 

ن األمين يحملك على إال أمينا أو معينا ، فإ ال تصحب أبو عثمان المغربى حين قال :وصدق سيدى االمام 
 الصدق ، والمعين يعينك على الطاعة .

لنفس أمارة بالسوء أى شديدة حزم ويقولون إن اة يقامون هوى النفس فى جد وعزم و والسادة الصوفي
الغلبة هواها ، فجاراها ، ووقع فى رة ، واذن وجب أن يقاوم المؤمن هواها بشدة تناسب شدة اإلم إمرتها وا 

ذا ها كالنار اإناته ، وهم يقولون فى وصف النفس تقحق المخالفات ، وقصر فى الطاعات فلم يتق هللا 
كذلك النفس إذا هدأت من جانب ثارت من جانب ، ويقول آخر ،  أطفىء من موضع تأجج من موضع

ا أنا ونفسى إال كراعى غنم مع غنمه كلما ضمها من جانب إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه : م
فس ونردها إلى إنتشرت من الجانب االخر . وهو بذلك يعلمنا رضى هللا عنه أن ندوام على مراقبة الن

ن أرادت الخروج عن حدوده بدافع شهوة من شهواتنا ، وهللا سبحانه وتعالى يقول فى ا  الصراط المستقيم و 
ا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فأن الجنة هى المأوى ( وهى بشرى سورة النازعات ) وأم

عظيمة لمن جاهد نفسه وقاوم هواها فى مرضاة هللا عز وجل . والسادة الصوفية يقولون : ما حياة القلب 
حكم تها مخالفة هواها حتى يملكها المؤمن ويحكمها وال تملكه هى وتتتإال فى أمانة النفس ويقصدون بأما

ن ركبتك قتلتك . ويقول سيدى االمام  فيه بشهواتها . وهم يقولون : نفسك كالدابة إن ركبتها حملتك وا 
محمد بن خفيف رضى هللا عنه : التقوى هى مجانبة ما يبعدك عن هللا تعالى . وقد علمنا سبحانه وتعالى 

) يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا  انا فقال عز وجل فى سورة الحشرواه فى دنيانا هى زاد لنا فى أخر إن تق
 ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا

 
 
 
 
 
 

خبير بما تعملون وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ال يستوى أصحاب النار 
ة هى اليوم التالى له وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ( فصور لنا سبحانه الدنيا كيوم ، واآلخر 

، والوقت بين اليوم وغده قصير وواجب على المؤمنين أن يبذلوا فيه غاية الجهد فى فعل الطاعات وفى 
 ترك المخالفات حتى يكونوا فى اآلخرة بيض الوجوه ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ( .
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ن نظره لغداه ، أن يحسن ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف اشاراته رضى هللا عنه : وعالمة م
وقد قرب هللا فى اآليات الكريمة أقول مراعاة يومه ، واليكون كذلك إال إذا فكر فيما عمله فى أمسه 

السابقة أمر القيامة حتى كأنها تقوم فى الغد وقربها فى سورة النازعات حتى ظن المبعثون أنهم لم يعيشوا 
وله تعالى ) يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم فى دنياهم إال عشية أو ضحاها وذلك واضح من ق

م يرونها لم يلبثوا إال عشية أو أنت من ذكراها . إلى ربك منتهاها . إنما أنت منذر من يخشاها . كأنهم يو 
حاه كقوله تعالى فى سورة يونس ) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إال ساعة من ضحاها ( أى عشية يوم أو ض
تعالى العشية إلى الضحى ألنهما من يوم واحد . ال بل إنه جل وعال صور مجىء  نهار ( وقد أضافال

القيامة بأقرب من ذلك وأعجب ، وذلك فى قوله سبحانه فى سورة النحل ) وما أمر الساعة إال كلمح 
 البصر أو هو أقرب ( وتبارك هللا الفعال لما يشاء .

مر آخرتهم فسعوا لها سعيا فى همة ال أاالنصار بمن سادتنا المهاجرون و  وقد عنى السابقون األولون 
تعرف الكلل وجهاد ال يشوبه الملل ، وشهد لهم بذلك كتاب هللا الكريم فى آيات كثيرة مثل قوله تعالى فى 
سورة الذاريات ) إن المتقين فى جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا 

جعون ، وباألسحارهم يستغفرون ، وفى أموالهم حق للسائل والمحروم  ( ومثل قوله قليل من الليل ما يه
تعالى فى سورة الكهف ) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد 

ومثل  عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا (
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا  قوله تعالى فى سورة الفتح ) محمد رسول هللا والذين معه أشداء

سورة سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم فى وجوهم من أثر السجود ( ومثل قوله تعالى فى 
به قل هل يستوى الذين يعلمون الزمر ) أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ر 

 والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولو
 
 
 
 
 
 

االلباب ( ومثل قوله تعالى فى سورة التوبة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
ك وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون . أعد هللا لهم جنات تجرى من تحتها األنهار خالدين فيها ذل

 الفوز العظيم ( .
ومثل قوله تعالى فى سورة التوبة ) التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون 
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بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنين ( وكم تكلم عنهم كتاب هللا الكريم 
 –أمة أخرجت للناس ، فهم خير قرن فى خير أمة  رون فى األمة المحمدية وهى خيرقبما جعلهم خير ال

والسائحون فى اآلية السابقة معناها الصائمون . ويقول سيدى االمام أبو بكر الطمستانى رضى هللا عنه : 
الطريق واضح والكتاب والسنة قائمان بين أظهرنا وفضل أصحاب النبى صلى هللا عليه وسلم بشيئين اثنين 

هللا عليه وسلم فى الظواهر ، وهجرتهم إلى هللا تعالى فى السرائر وغربتهم مع  : بصحبتهم مع النبى صلى
أنفسهم . واذا أردنا تفصيال ألوصافهم فنأخذه عن أبلغ الصحابة وهو إمامنا الجليل على بن أبى طالب كرم 

ه : يا قال ل –وكان رجال عابدا  –هللا وجهه ورضى عنه وعن سائرهم فقد روى أن صاحبا له إسمه همام 
أمير المؤمنين ، صف لى المتقين حتى كأنى أنظر إليهم ، فتثاقل عليه السالم عن جوابه ، ثم قال : يا 
همام ، إتق هللا وأحسن ) إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ( فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم 

وصلى على النبى صلى هللا عليه وسلم وآله  عليه ) أى اقسم عليه ( فحمد أمير المؤمنين هللا وأثنى عليه
 ، ثم قال عليه السالم فيما قال :

غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم ،  –حين خلقهم  –أما بعد ، فإن هللا سبحانه وتعالى خلق الخلق 
ألنه ال تضره معصية من عصاه ، وال تنفعه طاعة من أطاعه ، فقسم بينهم معايشهم ، ووضعهم من 

واضعهم ، والمتقون فيها هم أهل الفضائل ، منطقهم الصواب وملبسهم االقتصاد ، ومشيهم الدنيا م
 التواضع .

)غضوا أبصارهم عما حرم هللا عليهم ، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم ، نزلت أنفسهم منهم فى 
قر أرواحهم فى أجسادهم طرفة البالء ، كالذى نزلت فى الرخاء . " ولوال األجل الذى كتبه هللا عليهم لم تست

عين ، شوقا إلى الثواب ، وخوفا من العقاب . ) عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم ، فهم 
والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون ، وهم والنار كمن قد رآها ، فهم فيها معذبون . ) صبروا أياما 

 رها لهم ربهمقصيرة أعقبتهم راحة طويلة ، تجارة مربحة يس
 
 
 
 
 

أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها . ) أما الليل فصافون أقدامهم ، تالين ألجزاء 
ذا مروا بآية فيها تشويق إن به دواء دائهم ، فوال ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثير القرآن يرتلونها ترتي

وظنوا أنها نصب اعينهم ، واذا مروا بآية فيها تخويف ،  ركنوا اليها طمعا ، وتطلعت نفوسهم إليها شوقا
أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فى أصول آذانهم ، فهم حانون على 
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 أوساطهم ، مفترشون لجباهم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى هللا تعالى فى فكاك رقابهم .
، أبرار اتقياء ، قد براهم الخوف برى القداح ، ينظر إليهم الناظر ، فيحسبهم وأما النهار فحلماء علماء 

مرضى ، وما بالقوم من مرض ، ... ال يرضون من أعمالهم القليل ، وال يستكثرون الكثير ، فهم ألنفسهم 
متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون إذا زكى أحدهم خاف مما يقال له فيقول : أنا اعلم بنفسى من غيرى 

ال اوربى أعلم بى منى بنفسى ، اللهم ال تؤاخذنى بما يقولون ، واجعلنى أفضل مما يظنون ، واغفر لى م
وايمانا فى يقين وحرصا فى علم  نترى له قوة فى دين ، وحزما فى لييعلمون . ) فمن عالمة أحدهم انك 

صبرا فى شدة ، وطلبا فى ، و علما فى حلم ، وقصدا فى غنى ، وخشوعا فى عبادة ، وتجمال فى فاقه ، و 
حالل ، ونشاطا فى هدى وتحرجا عن طمع ، يعمل األعمال الصالحة وهو على وجل . ) يمسى وهمه 
الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ، يبيت حذرا ، ويصبح فرحا ، حذرا من الغفلة ، وفرحا بما أصاب من الفضل 

فيما تحب ، قرة عينه فيما ال يزول  والرحمة ، إن استعصت عليه نفسه فيما تكره ، لم يعطها سؤلها
وزهادته فيما ال يبقى ...  يعفو عمن ظلمه ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، بعيدا فحشه ، لينا 

را شره .... أتعب نفسه آلخرته ، وأراح الناس من بحاضرا معروفة ، مقبال خيره ، مدقوله ، غائبا منكره 
 نفسه .

إنما قال ما قال من مذاق وعلم ومعرفة ، وقد سألوا سيدنا عبد هللا بن وسيدنا االمام على بن أبى طالب 
عباس ، وكان يلقب بحبر األمة وترجمان القرآن ، فقيل له ، ما علمك إلى علم ابن عمك على ابن ابى 
طالب ؟ فقال : كقطرة إلى جانب البحر المحيط ، لقد أعطى على ابن أبى طالب تسعة أعشار العلم ، وايم 

لقد شارككم فى العشر العاشر ، وكان سيدنا عمر ال يطمئن إال بقول االمام على ويقول له معجبا هللا 
 بعلمه ومقدرا فضل هللا عليه : ال أبقانى هللا فى بلد لست بها يا أبا

 
 
 
 
 
 
 

الحسن . وكان سادتنا الصحابة الكرام يقولون فى المسألة الدقيقة : قضية وال أبا حسن لها . فكان فى 
ظرهم حالل المعضالت بما آتاه هللا من فضله من علم لدنى ، وفهم عبقرى ، رضى هللا عنه وعن سائر ن

 سادتنا المهاجرين واألنصار أجمعين .
ومن وصايا إمامنا على ألصحابه قوله كرم هللا وجهه : أما وصيتى ، فاهلل ال تشركوا به شيئا ، ومحمد 
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وأقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين ، وخالكم ذم ما صلى هللا عليه وسلم فال تضيعوا سنته ، 
 لم تشردوا . ومن كالمه كذلك :

هللا تعالى إن هللا تعالى خصكم باالسالم ، واستخلصكم له ، وذلك ألنه اسم سالمة وجماع كرامة واصطفى 
تغنى غرائبه ، وال  من ظاهر علم ، وباطن حكم ) بكسر الحاء وفتح الكاف ( المنهجه ، وبين حججه ، 

تنقضى عجائبه . ومما قال كذلك كرم هللا وجهه : فأفق أيها السامع من سكرتك ، واستيقظ من غفلتك 
مما ال  –صلى هللا عليه وسلم  –،واختصر من عجلتك : وأمعن الفكر فيما جاءك على لسان النبى األمى 

وكما تدين تدان ، وكما تزرع تحصد ، وما  بد منه ، وال محيص عنه .... واذكر قبرك ، فإن عليه ممرك ،
قدمت اليوم تقدم عليه غدا ، فأمهد لقدمك وقدم ليومك . فالحذر الحذر أيها المستمع ، والجد الجد أيها 
العاقل ) وال ينبئك مثل خبير ( ومما نقلناه إستماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله طيب 

 هللا ثراه :
 شديد   هول  فان هول الحشر   ربكم   اتقوا الناس  يا أيها 
 العبيد كل   فالموت فوق رأس   قبلكم ضوا م  بمن  إعتبروا
 سعيد   أو  ضائع    شقى  إما  صائر  الردى   بعد   وكلنا 

 الحصيد حب    يكسب   فبعدها  بنور التقى من يزرع الدنيا 
 الخلودوالعيش فى اآلخرة سما ب  والعيش فى الدنيا له منتهى
 رشيد    فيها     أنك    وتدعى  يا ابن الطريق ال تكن ال هيا

 المريد  بالمحب   يوما    فليس  إله الورى   من نام عن ذكر
وعاب رضى هللا عنه على أهل زماننا كسلهم فى أمر آخرتهم ، والتلهى عنها بأمر دنياهم فقال مرتجال فى 

 القصيدة ذاتها :
 ولبس الجديد المال   همهم   وقةس  أيامنا    فى   الناس

 سعيهم أو جليد يثنى  ال حر   قوة   فى   للدرهم  يسعون 
ن دعوا إلى الصالة ادعوا  اق السجودع أن اشتداد الجوع  وا 

 
 
 

 بالخلود  إن الغنى من نجا  الغنى  ليس الغنى من أفاد 
 عز الجنود للذى فى حماه   جنودا  اتركوا غيكم وكونوا

 لم تحطه من القلوب حدود  هواه    غيركل شىء يحد 
 كما نقلنا عنه من الهامه الفورى قوله قدس هللا سره :
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 الصالحات ةتؤنس القبر ترك ولكن    للوريث  المال   تترك 
 للخدمات  والذنب  خدعتهم   خل عنك الدنيا إن من خدموها

 وصالة  دعوة   دار   انها   يدرى  الحقيقة  يفقه  من  إن 
 االوقات كاسب   كان   إنما   فيها  ليس    وقلبه ها كان في
 الشهوات ساهرا جانحا عن   بر    دم قم   شاكرا     ذاكرا

 الحسنات  مالزم   مستقيما   عليه    اإلله فيض    مستدرا
 ثبات   أهل    الفؤاد  قوى   يقظان  هللا    قائما فى عبادة
 ات أعظم الرحماتأن م يوم   عليه الرجال  ذلك الحمى فى 

ونختم المقال بما بين لنا إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه من فضائل التقوى حين قال : أوصيكم 
ان نل بكم إلى أكثائقها ، واعتصموا بحقائقها ، تؤعباد هللا بتقوى هللا ، فإنها الزمام والقوام فتمسكوا بو 

العز ، فى يوم تشخص فيه األبصار ، وتظلم له األقطار  الدعة ، وأوطان السعة ، ومعاقل الحرز ، ومنازل
، وتعطل فيه صروم العشار ، وينفخ فى الصور ، فتزهق كل بهجة ، وتبكم كل لهجة ، وتذل الشم 
الشوامخ ، والصم الرواسخ ، فيصير صلدها سرابا رقراقا ، ومعهدها قاعا سملقا ، فال شفيع يشفع ، وال 

. ) والصروم جمع صرم وصرمه وهى القطيع من االبل نحوالثالثين ، والعشار  حميم ينفع ، وال معذرة تدفع
هى النوق الحوامل التى مضى على حملها عشر أشهر وتسمى عشراء حتى تضع ، وتعبير االمام يشير 
ذا العشار عطلت ( أى تركت مهملة ال يلتفت اليها أصحابها وال  به إلى قوله تعالى فى التكوير ) وا 

شتغالهم بأنفسهم . والسراب ما يتراءى فى النهار كأنه ماء ، والرقراق الخفيف ، والقاع السملق يحلبونها ال
صير صلدها سرابا ... ومعهدها .... ( إلى قوله يهى األرض الخالية المستوية ، ويشير االمام بقوله ) ف

فصفا ال ترى فيها عوجا تعالى فى سورة طه ) ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعا ص
وال أمتا أال رضى هللا عن السابقين األولين من أسالفنا الصالحين وعمن واالهم بإحسان إلى يوم الدين 
وندعو لهم وألنفسنا بما علمنا هللا أن ندعوا به فى سورة الحشر فنقول ) ربنا اغفر لنا والخواننا الذين 

 ذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ( ... آمين ....سبقونا بااليمان وال تجعل فى قلوبنا غال لل
 

 المريد بين العدو والحبيب
 

خلق هللا سبحانه الشيطان ، وجعله عدوا لبنى االنسان ، ولكنه تعالى حذرنا منه ومن شره وقال ناصحا لنا 
هذه فى سورة فاطر ) إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ( وفهم السادة الصوفية بنور بصيرتهم مؤدى 

النصيحة الربانية وقالوا كأنه تعالى يقول : ) وأنا لكم حبيب فاشتغلوا بمحبة الحبيب ليرد عنكم كيد 
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الشيطان ويحميكم منه ( . وفهمهم هذا يؤيده سبحانه بمثل قوله تعالى فى سورة االسراء ) إن عبادى 
ليس له سلطان على الذين  وكفى بربك وكيال ( وقوله تعالى فى سورة النحل ) إنه عليهم سطلن ليس لك

 آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ( .
الكرام  التابع والمتبوع . ورسل هللاو لشيطان لميز به الخبيث من الطيب ن هللا تعالى خلق اإوهم يقولون 

يدعون إلى الهدى ،والشيطان يدعو إلى الضالل ولهذا كان الناس حزبين :  عليهم صلوات هللا وسالمه
الشيطان ، وصاروا فريقين : فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وكلما اشتدت  حزب الرحمن ، وحزب

محبة المؤمن لربه إستخف الشيطان ، ألنه يتغلب بسالح المحبة القوى على كيد الشيطان الضعيف . 
ويقول سيدى أبو حامد األعرج رضى هللا عنه فى إستخفافه بالشيطان : ومن الشيطان حتى يهاب ، فقد 

ه ينصحون دا نفع ، وعصى فما ضر ، ولكن السادة الصوفيه مع إستخفافهم ، بالشيطان وكيأطيع فم
مريدهم أن يقاموا الشيطان بكثرة ذكرهللا وامتثال أمره تعالى واالنتهاء عن نهيه ، ويقول سيدى ابن عطاء 

 تك بيده .عمن ناصيأنت لشيطان ال يغفل عنك ، فال تغفل هللا السكندرى فى حكمه : إذا علمت أن ا
 ويقول قائلهم :

 هلل فاجعل له االنفاس حراسا  والذكر أفضل باب أنت داخله
 ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل طيب هللا ثراه فيما نقلناه من إلهامه الفورى المرتجل :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالذكر هذا هو التقوى هو القدم  إن الطريق هى الذكر الكثير فلذ
 وقوله :

 فانتهانا فى الذكر منه إبتدانا  فيه    تاحونر  نجتلى ذكره 
 النا  بالذكر   الخالق   ذكر   مو اكل قلب به جمود فإن د

 كفرانا   غيره  عرفان   كان  إعرف هللا ثم مل عن سواه
 نتوانى    لحظة عنه   فهل   الحشر  إننا ملكه وموعدنا 
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 الرحمانا    بقلبك     والزم   بالتقوى  فتزود من المحبة 
 المكانا جهلنا    وما   وكبرنا  صغارا   ولقد أدركنا اليقين 

ة : الصمت والنطق والنظرة ويقول إمامنا على إبن أبى طالب كرم هللا وجهه : الخير كله مجموع فى أربع
فهو سهو ، وكل نظر ال  ة ، فكل نطق ال يكون فى ذكر هللا فهو لغو ، وكل صمت ال يكون فى فكروالحرك

رة فهو غفلة ، وكل حركة ال تكون فى عبادة هللا فهى فترة ، فرحم هللا عبدا جعل نطقه ذكرا ، يكون فى عب
وصمته فكرا ، ونظرة عبرة ، وحركته تعبدا ، ويسلم الناس من لسانه ويده . وقد عقب سيدنا أبو بكر 

عالى عن كل مذكور الصديق على قوله تعالى ) فاذكرونى أذكركم ( فقال رضى هللا عنه إشتغلت بذكر هللا ت
سوى هللا . وقال سيدنا عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما فى فضل الذكر : لم يفرض هللا تعالى فريضة 
على عباده اال جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها فى حالة العذر غير الذكر فانه لم يجعل له حدا ينتهى 

فلذلك أمرهم به فى كل االحوال فقال ) فاذكروا هللا إليه ، ولم يعذر أحدا فى تركه إال مغلوبا على عقله ، 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم ( وقال ) يا أيها الذين آمنوا أذكروا هللا ذكرا كثيرا ( أى بالليل والنهار . وفى 

 البر والبحر وفى الصحة والسقم وفى السر والعالنية .
السعود فى تفسيره رضى هللا عنه : تخصيصهما  وعند قوله تعالى ) وسبحوه بكرة وأصيال ( يقول االمام أبو

) أى الصباح الباكر والمساء ( ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر االوقات بل إلظهار فضلهما . 
لكونهما مشهودين ، كما أن إفراد التسبيح من بين سائر االذكار مع اندارجه فيها إنما هو لكونه العمدة 

الذى يصلى عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان  فيها وقوله تعالى بعد ذلك ) هو
جار مجرى التعليل لما قبله من األمرين  –كما يقول االمام أبو السعود  –بالمؤمنين رحيما ( إستئناف 

 ) الذكر والتسبيح ( فإن صالته تعالى عليهموهما 
 
 
 
 
 

ئه تعالى عن العالمين مما يوجب المداومة ) أى رحمته سبحانه ( مع عدم استحقاقهم لها ومع استغنا
على ما أوجبه عليهم من ذكره وتسبيحه ، أقول : والمالئحكة يتسغفرون للمؤمنين وقد حكى هللا تعالى ما 
يقولونه فى استغفارهم بقوله تعالى فى سورة غافر ) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 

نوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للين تابوا واتبعوا سبيلك ويؤمنون به ويستغفرون للذين آم
وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم من صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم إنك 

فوز العظيم ( فما أرحم أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو ال
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 ننا نخطىء ونعصى وهو يسخر مالئكته األبرار فى االستغفار للعصاة من عبادة .إف هعبادربى ب
وفى قوله تعالى ) ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ( يقول االمام أبو السعود رضى 

يفعل من االعتناء هللا عنه : أى كان بكافة المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم رحيما ، ولذلك يفعل بكم ما 
الواسطة هى استغفار المالئكة ( ويهديكم الى االيمان والطاعة . ويقول و باصالحكم بالذات ، وبالواسطة ) 

االمام الرملى رضى هللا عنه : جمع األول ) أى الظلمات ( لتعدد أنواع الكفر ، وأفرد الثانى ) أى النور ( 
سبحانه عبادة الذاكرين بقوله الكريم فى سورة آل عمران )  ألن االيمان شىء واحد ال تعدد فيه . وقد مدح

إن فى خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولى االلباب . الذين يذكرون هللا قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ( . 

دى االمام القشيرى فى لطائف ِإشاراته رضى هللا عنه : اآليات التى تعرف الحق سبحانه وتعالى ويقول سي
بها إلى العوام ، هى التى فى األقطار من العبر واآلثار ،والتى تعرف بها إلى الخواص فالتى فى أنفسهم ، 

( فاآليات الظاهرة توجب قال سبحانه ) سنريهم آياتنا فى االفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
علم اليقين ، واآليات الباطنة توجب عين اليقين . وأولوا األلباب هم الذين صحت عقولهم من سكر الغفلة 

 ، وأمارة من كان كذلك أن يكون نظره بالحق ، فاذا نظر من الحق إلى الحق استقام نظره .
وبهم ( يقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا وفى قوله تعالى ) الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جن

ن قعدوا أو ناموا ، أو سجدوا فجملة أحوالهم إفعنه : إستغرق الذكر جميع أوقاتهم ،  ن قاموا فبذكره ، وا 
 مستهلكه فى حقائق

 
 
 
 
الذكر ، فيقومون بحق ذكره ، ويقعدون عن إخالف أمره ، ويقومـون بصـفاء األحـوال ويقعـدون   

لــدعوى فيهــا ، ويــذكرون هللا قيامــا علــى بســاط الخدمــة ثــم يقعــدون علــى بســاط عــن مالحظتهــا وا
فمــا ســلك المريــدون طريقــًا أصــح وأوضــح مــن طريــق  –ســبحانه  –القربــة . والــذكر طريــق الحــق 

ن لم يكن فيه سوى قوله ) أنا جليس من ذكرنى ( لكان لذلك كافيا .   الذكر ، وا 
الراشدون ، أن يكونوا ذاكرين هللا تعالى فى جميع أوقاتهم أقول : وحق ألولى األلباب وهم العقالء 

كـان يـذكر هللا فـى جميـع أحيانـه وأحوالـه ،  صـلى هللا عليـه وسـلم وأحوالهم ألن موالنا رسـول هللا 
وهو األسوة الحسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا . وقد قال تعالى ) قل إن كنتم 

ى يحببكم هللا ويغفر لكـم ذنـوبكم وهللا غفـور رحـيم ( فمتابعـة موالنـا رسـول هللا تحبون هللا فاتبعون
فــى أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه هــى الــدليل الواضــح علــى محبــة المــؤمن لربــه  صــلى هللا عليــه وســلم 
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) حجــة هللا علــى العبــاد النبــى ، والحجــة فيمــا بــين العبــاد وبــين هللا صــلى هللا عليــه وســلم ويقــول 
هذا قال سيدنا االمـام جعفـر الصـادق رضـى هللا عنـه لهشـام ابـن سـالم : ياهشـام إن هلل العقل ( ول

 سبحانه حجتين ، حجة ظاهرة وحجة باطنه ، فأما الظاهرة فالرسل ، وأما الباطنه فالعقل . 
ــام قلبــى ( فهــو ينــام بحكــم صــلى هللا عليــه وســلم ويقــول موالنــا رســول هللا  ــام عينــاى وال ين ) تن

لكن قلبه الشـريف ال يغفـل عـن هللا أبـدا ، وكيـف يغفـل عنـه سـبحانه وقـد قـال لـه فـى البشرية ، و 
سورة االعراف : ) واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو واآلصال وال 
تكـن مـن الغــافلين ( والغـدو مــن طلـوع الفجـر إلــى طلـوع الشــمس واآلصـال جميـع أصــيل وهـو مــن 

نمــا خــص ســبحانه هــذين الــوقتين بالــذكر ألن االنســان يقــوم بالغــداة مــن العصــر إلــى الغــروب  ، وا 
النــوم الــذى هــو أخــو المــوت فاســتحب لــه أن يســتقبل حالــة االنتبــاه مــن النــوم بالــذكر ليكــون أول 
أعماله ذكر هللا عز وجل ، وأما وقت االصال وهو آخر النهار فان االنسان يريد أن يسـتقبل النـوم 

فيستحب له أن يشغله بالذكر ألنها حالة الذكر تشبه الموت ، ولعله ال يقوم  الذى هو أخو الموت
 من تلك النومة ، فيكون موته على ذكر هللا عز وجل ... 

وهناك قول آخر جاء فيه أن اعمال العباد تصعد أول النهار وآخره ، فيصعد عمل الليـل عنـد عنـد 
 روب فاستحب صالة الفجر ، ويصعد عمل النهار بعد العصر إلى الغ
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للمؤمن الذكر فى هذين الوقتين ، ليكـون إبتـداء عملـه بالـذكر واختتامـه بالـذكر وقيـل كـذلك : لمـا 
كانــت نافلــة الصــالة بعــد الصــبح وبعــد العصــر مكروهــة إســتحب للمــؤمن أن يــذكر هللا فــى هــذين 

، أو ذكر فى  الوقتين ليكون فى جميع أوقاته مشتغال بما يقربه هلل عز وجل من صالة فى أوقاتها
غير وقت الصالة . وذكر هللا تعالى عام فى األذكار المتنوعة من قراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل 

أو استغفار أو غير ذلك كتحصيل علوم شرعية أو أمر  صلى هللا عليه وسلم أو صالة على النبى 
الخفـاء أدخـل فـى بمعروف أو نهى عن منكـر .. الـخ . وقولـه تعـالى ) فـى نفسـك ( أى سـرا الن ا

االخـالص ، وأقــرب إلـى حســن التفكيــر والتركيـز والتــدبير . والقلـوب تحيــا بالــذكر كمـا تحيــا النبــات 
بالمطر ، وتستيقظ بـه مـن الغفلـة كمـا يسـتيقظ النـائم مـن نومـه . وتتـذوق بـه مـن المعـانى مـا ال 

فـى معنـى مـا قالـه عهد لها به ، وتلهم بـه مـن العلـم مـا شـاء هللا أن تلهـم ، ومـن جـرب وجـد . و 
) تنام عيناى وال ينام قلبـى ( يقـول سـيدى وشـيخى الشـيخ صلى هللا عليه وسلم موالنا رسول هللا 

 على عقل ، نور هللا مرقده فيما نقلناه عنه استماعا من الهامه الفورى : 
 ولكن تنام لى عينان   ال تظنوا قلبى ينام من الحب 

 قوله رضى هللا عنه : وذلك البيت من قصيدة رائعة جاء فيها 
 ما  جفانــى  قه ـوح  فحبيبى  من  األجفــان  خليانى أبكى 

 مــــان ـاالي   موارد  فهذه   أننى أعشـــق هللا  قدر هللا 
 بيـــــان   أعز ى ـترقى ال   ا تعلـــق باهلل ـلم وفؤادى 
 وارد االحســــان ـم وتلقى   باليقين ترقــــى  الزم هللا 

 دى  تجريــان ـفيه عينان باله  اه والحب فيه كميـــن لو تر 
 نت  اذهانـى ـوبحسن التقى ص  وبنور اليقين شاهدت ربــى 
 فى  لسانـى    أو تحدثت فالهدى  إن تكلمت فاالله  مـــرادى 

ذا ما إليه مدت يمينــ  يـــــدان  لربى  فالينا مدت   ـى وا 
 الفيضــــان  زائد  حر أجد الب  ًا ـكلما قلت ياإلهى شربـــ

 كل زمــــان  حماك  وقصدنا           ا إلتجأنــــ ربنا إننا إليك 
 لسماء العال ودر البيـــــان           ى إنه من يحب ذاتك يرقـــ

 سكرت فى الهدى وحسن المعانى           ا جرب العشق مهجتى فرآهـ
 خافى الهوى  أجفانـى   قد أذاعت          ن لم أكن أظهر الغرام ولكــ

 وغير ذلك كثير وكثير . ومن عجيب أمر سيدى الشيخ أنه لم يدخل مدرسة 
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وال معهدا ولكن جائه االلهام عطاء ربه بعد إنتسابه للطريقة الخليلية إلمامنا األكبر سيدى غوث  
وكـان  زمانه الحاج محمد أبو خليـل سـاكن ضـريحه المشـرف الملحـق بمسـجده الكبيـر بالزقـازيق ،

مرشده فيها سيدى وشيخى الشيخ عبـد السـالم الحلـوانى طيـب هللا ثـراه ، وهـو مـن األئمـة األفـذاذ 
الذين رباهم سيدى اإلمام األكبر أبو خليل وكان يقول له على مأل من أحبابـه : وهللا العظـيم وهللا 

لك أن العظيم أنت قطـب أنـت قطـب كمـا علمـت ذلـك مـن ثقـات المعاصـرين . وقـد علمـت مـنهم كـذ
سيدى أبا خليل رضى هللا عنه كان يمزح على مأل مع سيدى الشيخ علـى عقـل لـه بلغـة عاميـه ) 
قول ياعلى ياإبنى قول ، إنت هاتجيب حاجه من بيت أبوك ( فكان يتدفق كالسيل المنهمـر بشـعر 
ه االلهام الفورى الذى يبهر السامعين الوافدين على محافل سيدى الشيخ أبـى خليـل رضـى هللا عنـ

وأرضاه ، فكانوا يسلكون الطريق إقتناعا منهم ببركته التى ظهـر أثرهـا فـى ذلـك االلهـام العجيـب ، 
ثم يلمسون من بركته فى أنفسـهم بعـد سـلوك الطريـق مـا يزيـدهم ثقـة واطمئنانـا فـى واليـة سـيدى 

 الشيخ وصدق إمامته ، واستقامة طريقته الخليلية التى نسبت اليه رضى هللا عنه وأرضاه . 
ولذلك يقول سيدى على العقـل لمـن يلومـه فـى سـلوك الطريـق واإلستمسـاك بحـب هللا والهيـام فيـه 

 سبحانه : 
 لتصبح منا إن سقيت سقانــا  كؤوسنـا  ى تجرع ـأال أيها الالح
 وتدرك منا علمنا  وهدانـــا  رامنـــا ـودنا وغ وتعرف عنا 

 الملوك  مكانـاعال فوق أعناق  بالقلب صادقا   ومن يذكر الرحمن 
 فجاد علينا واستجاب ندانـــا  للمهيمن  ذلـــة   مددنا األيادى

 فى الحب ال يتفانى   وما عز من أهلـــه     خليلى إن الحب يقتل
 حبيبى دعانا السمه فحبانـــا  خذا عنى االشواق من كل مشهدى 
  فهامت بها أرواحنا ونهانـــا تجلت لنا االنوار من عالم  البقـا 

 رأينا بها عند الفناء بقانــــا  فنينا بها حبا فطابت  حياتنـــا 
وينصحنا السـادة الصـوفية أن نتعلـق بـاهلل تعـالى ألنـه البـاقى الـذى ال يفنـى ولـيس مـن الرشـد أن 
نتلهى عنه بالفانى الذى يفنى وال يبقى  ، ويقول فى ذلك سيدى االمـام إبـن عطـاء هللا السـكندرى 

ترحل من كـون إلـى كـون فتكـون كالحمـار الرحـى يسـير والـذى إرتحـل اليـه هـو رضى هللا عنه : ال 
ــو الحســن  ــى المكــون . ويقــول ســيدى االمــام أب ــه ، ولكــن إرحــل مــن االكــوان ال ــذى ارتحــل عن ال

 الشاذلى رضى هللا عنه 
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أوصانى حبيبى ) أى شيخه ( فقال ال تنقل قدميك إال حيـث ترجـو ثـواب هللا ، وال تجلـس إال حيـث 
من من معصية هللا ، وال تصحب إال من تستعين به على طاعة هللا ، وال تصطف لنفسك إال من تأ

صـلى هللا تزداد به بقينا ، وقليل ماهم . وقـال ، أيضـا رضـى هللا عنـه : سـألت أسـتاذى عـن قولـه 
لـى ) يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا ( قـال يعنـى دلـوهم علـى هللا ، وال تـدلوهم ععليه وسلم 

غيره . ويقول سيدى ابن عطاء هللا فى كتاب التنوير رضـى هللا عنـه : لـيس يـدل علـى فهـم العبـد 
نما يدل على فهمه ونـوره غنـاه بربـه ، ورجوعـه إليـه بقلبـه  كثرة علمه وال مداومته على ورده ، وا 

تعـالى ) وتحرره من رق الطمع وتحليه بحلية الورع ، فبذلك تحسن االعمال وتزكوا االحوال ، قـال 
إنا جعلنا ما على االرض زينـة لهـا لنبلـوهم أيهـم أحسـن عمـال ( فحسـن االعمـال انمـا هـو بـالفهم 
عن هللا ، والفهم هو ما ذكرناه من االكتفاء باهلل والغنى به ، واالعتماد عليه ، ورفع الحوائج إليه 

 والدوام بين يديه ، فكل ذلك ثمرة الفهم عن هللا . 
ائج إلى هللا عـز وجـل يقـول سـيدى االمـام القشـيرى فـى لطـائف إشـاراته فـى وفى مناسبة رفع الحو 

سورة المجادلة التى بدأت بقوله تعالى : ) قد سمع هللا قول التى تجدلك فـى زوجهـا وتشـتكى إلـى 
هللا وهللا يســمع تحاوركمــا إن هللا ســميع بصــير . ( لمــا صــدقت فــى شــكواها إلــى هللا وأيســت مــن 

هللا أنـزل هللا فـى شـأنها ) قـد سـمع هللا ... ( يشـير الـى السـيده خولـه إستكشاف ضرها مـن غيـر 
بنــت ثعلبــه وهــى زوجــة ســيدنا أوس بــن الصــامت . رضــى هللا عنهمــا وكــان قــال لهــا : أنــت علــى 

صـلى كظهر أمى ، وكان الظاهر فى الجهاهلية نوعا من الطـالق ، فـذهبت إلـى موالنـا رسـول هللا 
ان ذلــك أول ظهــار فــى االســالم فقالــت يارســول هللا : إن زوجــى تلــتمس حــال وكــ هللا عليــه وســلم 

أوس بــن الصــامت تزوجنــى وأنــا شــابه غنيــه ذات أهــل ومــال حتــى إذا أكــل مــالى ، وأفنــى شــبابى 
ياه ، .. تنعشنى به ،  وتفرق أهلى ، وكبر سنى ظاهر منى ، وقد ندم ، فهل من شىء يجمعنى وا 

فقالت : يارسول هللا ، والذى أنزل عليك الكتاب ماذكر  : حرمت عليه ،صلى هللا عليه وسلم فقال 
حرمـت عليـه ،  صـلى هللا عليـه وسـلم طالقا ، وانه أبـو ولـدى وأحـب النـاس إلـى فقـال رسـول هللا 

فقالت : أشكو الى هللا فاقتى ووحدتى ، قد طالـت لـه صـحبتى ونفضـت لـه بطنـى ، وأخـذت تراجـع 
مـا قالـت يـا رسـول هللا : إن لـى منـه صـبية صــغارا إن وقالـت في صـلى هللا عليـه وسـلم رسـول هللا 

ن ضمتهم إليه ضاعوا   ضمتهم إلى جاعوا وا 
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وجعلت ترفع رأسها الى السماء وتقول : اللهم أشكو اليك ، اللهم فأنزل على لسان نبيـك فرجـى ، 
فــأنزل هللا حكــم الظــاهر كفارتــه بعتــق رقبــه أو صــيام شــهرين متتــابعين لمــن لــم يســطع العتــق أو 
إطعام ستين مسكينا لمن لم يستطع الصيام ويستطرد سيدى االمام القشـيرى قـائال : تضـرعت الـى 
هللا ، ورفعت قصتها إلى هللا ونشرت غصتها بين يدى هللا ، فنظر اليها هللا وقال : ) قـد سـمع هللا 
... ( ويقـــال صـــارت فرجـــة ورخصـــة للمســـلمين الـــى يـــوم القيامـــه فـــى مســـألة الظهـــار ، ولـــيعلم 

 عالمون أن أحدا ال يخسر على هللا . ال
وما أروع مـا قصـه تعـالى علينـا فـى سـورة الشـعراء مـن أمـر الحـوار الـذى دار بـين سـيدنا إبـراهيم 
الخليــل عليــه أفضــل الصــالة والســالم وبــين أبيــه وهــو مــا يحكيــه قولــه ســبحانه ) واتــل علــيهم نبــأ 

ناما فنظل لها عاكفين ، قال هل يسـمعونكم إبراهيم إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أص
إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قـال أفـرءيتم مـا كنـتم 
تعبــدون . أنــتم وآبــاؤكم األقــدمون . فــانهم عــدولى إال رب العلمــين . الــذى خلقنــى فهــو يهــدين . 

ذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنـى ثـم يحـين . والـذى أطمـع أن  والذى هو يطعمنى ويسقين وا 
يغفر لى خطيئتى يوم الدين ( وقد جبلت النفوس على حـب مـن أحسـن إليهـا ومـا نتقلـب فيـه مـن 

 نعم ظاهرة أو باطنة فانما هو من إحسان هللا تعالى إلينا إما مباشرة أو .... 
ه إذ يقــول ) وأســبغ علــيكم بأســباب ســاقها وســاق ثمرتهــا إلينــا بقدرتــه وتــدبيره وحكمتــه ، وســبحان

نعمه ظاهرة وباطنة ( واإلسباغ هـو مـا كـان فـوق الكفايـة . وربمـا كـان مـا خفـى علينـا مـن الـنعم 
أن نشـكر هللا تعـالى  صـلى هللا عليـه وسـلم أكثر مما ظهر لنا منها ، وقد علمنا موالنا رسـول هللا 

بــه ويقــول فــى ســجوده ) بعجزنــا عــن شــكره فكــان يســجد صــلوات هللا وســالمه عليــه بــين يــدى ر 
سبحانك ال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ( وكان يستغفر ربـه فيقـول ) اللهـم أنـت 
ربى ، ال إله اال انت ، خلقتنى وأنـا عبـدك ، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت أعـوذ بـك مـن 

 ذنوب إال انت ( . شر ما صنتعت أبؤ لك بنعمتك على ، وأبؤ بذنبى ، فاغفرلى ، إنه ال يغفر ال
، أن صــلى هللا عليــه وســلم وقــد قــال تعــالى ألحــب أحبابــه وأصــفى أصــفيائه ســيدنا وموالنــا محمــد 

يركن إلى ربه ويكتفى به عمن سواه فقال تعـالى ) فـإن تولـوا فقـل حسـبى هللا ال الـه إال هـو عليـه 
علـى خاتمـه :  توكلت وهـو رب العـرش العظـيم ( وقـد نقـش إمامنـا مالـك بـن أنـس رضـى هللا عنـه

 حسبنا هللا ونعم الوكيل ، فسألوه عن 
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ســر ذلــك االختيــار ، فقــال رضــى هللا عنــه : ألن هللا تعــالى يقــول بعــدها ) فــانقلبوا بنعمــة مــن هللا 
وفضل لم يمسسهم سؤ واتبعـوا رضـوان هللا وهللا ذو الفضـل العظـيم ( وقـد أثنـى هللا سـبحانه علـى 

إلـى بـدر بعـد  عـام  صلى هللا عليـه وسـلم حين خرجوا معه  صلى هللا عليه وسلم أصحاب رسول 
مـن غـزوة أحـد وكــان أبـو سـفيان قـال لموالنــا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وســلم عنـد انصـرافه مــن 
غـزوة أحـد موعـدنا بـدر العــام القابـل إن شـئت ، فقـال عليــه الصـالة والسـالم : إن شـاء هللا تعــالى 

ان فى أهل مكه حتى نزل بمر الظهران فألقى هللا الرعـب فـى فلما كان العام القابل ، خرج أبو سفي
قلبه وبدا له أن يرجع فأرسل إلى المدينة نعيم بن مسعود ليثبط المسلمين عن الخروج إلى بـدر ، 
فقال رسول صـلى هللا عليـه وسـلم والـذى نفسـى بيـده ألخـرجن ولـولم يخـرج معـى أحـد فخـرج معـه 

 أصحابه وهم يقولون : 
عم الوكيل ، فرجعوا من بدر فى سالمة من كيد عدوهم الذى رجع إلى مكه ، فاتجروا حسبنا هللا ون

فى بدر وربحوا فى تجارتهم وعادوا بذلك الربح إلى المدينة لم يمسسهم سـؤ ، واتبعـوا رضـوان هللا 
بطاعتهم وجـرأتهم فـى الخـروج إلـى االعـداء وتفضـل هللا علـيهم فثبـتهم وزادهـم إيمانـا واطمئنانـا . 

ما يحكيه قول هللا الكريم فـى سـورة آل عمـران ) ألـذين قـال لهـم النـاس إن النـاس قـد جمعـوا وهو 
لكــم فاخشــوهم فــزادهم إيمانــا وقــالوا حســبنا هللا ونعــم الوكيــل . فــانقلبوا بنعمــة مــن هللا وفضــل لــم 

 يمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظيم ( . 
معلما لهم وللمسلمين ) إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فـال ويقول سبحانه بعد اآليات السابقة 

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ( ونأخذ من ذلـك القـول الكـريم أن خـوف هللا ينتهـى بأهلـه إلـى 
لـى زيـادة االيمـان بـاهلل تعـالى ويقـول إمامنـا البخـارى رضـى هللا عنـه : حضـرت  األمن من العدو وا 

كلهـم أجمعــوا علـى أن االيمـان علــم وعمـل يزيــد ويـنقص . ويــروى العلـم عـن ألــف وثمـاتين شــيخا 
سيدنا عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهمـا فيقـول : قلنـا يـا رسـول هللا االيمـان يزيـد ويـنقص ؟ قـال 
نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة ، وينقص حتى يدخل صاحبه النار . أقول وال شك أن المـؤمن 

الفات وحسن الصحبه واألخذ عـن العـارفين مـن أصـحاب اليقـين ، يزداد يقينا بالطاعات وترك المخ
وكيــف ال وهللا تعــالى يقــول ) فضــل هللا المجاهــدين بــأموالهم وأنفســهم علــى القاعــدين درجــة وكــال 
وعد هللا الحسنى وفضل هللا المجاهدين على القاعدين أجـر عظيمـا . درجـات منـه ومغفـرة ورحمـة 

 وكان هللا 



 92 

ن تسـاوى غفورا رحيمـا ( . ودل نـا هللا تعـالى بـذلك علـى تفـاوت الـدرجات بتفـاوت العمـل والجهـاد وا 
الفريقان فى عقيدة االيمـان ، ألن العمـل الصـالح والجهـاد الجـاد مـن متعلقـات االيمـان ، وكيـف ال 
تتفاوت الدرجات وهللا تعالى يقول ) إنا جعلنا ما على األرض زينة لها لنبلـوهم أيهـم أحسـن عمـال 

 . ) 
هللا بفضله ممن آحسنوا الظن باهلل فأحسـنوا العمـل بـاهلل ، وجعلنـا بمنـه وكرمـه ممـن القـول جعلنا 

فيتبعون أحسنه وقد مـدحهم سـبحانه بقولـه ) أولئـك الـذين هـداهم هللا وأولئـك هـم أولـوا األلبـاب ( 
 آمين. 
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 أعمال زاكية وأعين باكية
جهـه ورضـى هللا عنـه قولـه واعتصـموا جاء فى خطبة إلمامنا الجليل على بن أبى طالب كرم هللا و 

بتقوى هللا ، فان لها حبال وثيقا عروته ، ومعقال منيعا ذروته ، وبادروا الموت وغمراته ، وأمهدوا 
له قبل حلوله ، وأعدوا له قبل نزوله ، فإن الغاية القيامة ، وكفى بذلك واعظا لمن عقل ، ومعتبرا 

ضـيق األرمـاس ، وشـدة االبـالس ، وهـول المطلـع ،  لمن جهل ، وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من
ــة الوعــد ، وغــم  ــزع ، واخــتالف األضــالع ، واســتكاك األســماع وظلمــة اللحــد ، وخيف وروعــات الف
الضريح وردم الصفيح ، فاهلل هللا عبـاد هللا ، فـإن الـدنيا ماضـيه بكـم علـى سـنن ، وأنـتم والسـاعة 

أفراطهـا ، ووقفـت بكـم علـى صـراطها ، وكأنهـا قـد فى قرن ، وكأنها قد جاءت بأشراطها ، وأزفت ب
أشــرفت بزالزلهــا ، وأناخــت بكالكلهــا ، وانصــرفت الــدنيا بأهلهــا ، وأخــرجتهم مــن حضــنها ، فكانــت 

 كيوم مضى ، وشهر انقضى وصار جديدها رثا ، وسمينها غثا ... 
انقطــع العتــاب ، ) وســيق الــذين إتقــوا ربهــم الــى الجنــة زمــرا ( قــد أمــن العــذاب ) بضــم الهمــزه ( و 

وزحزحوا عن النار ، واطمأنت بهم الدار ، ورضوا المثـوى والقـرار الـذين كانـت أعمـالهم فـى الـدنيا 
زاكيه وأعينهم باكيه ، وكان ليلهم فـى دنيـاهم نهـارا تخشـعا واسـتغفارا ، وكـان نهـارهم لـيال توحشـا 

بهــا وأهلهــا ، فــى ملــك دائــم ،  وانقطاعــا ، فجعــل هللا لهــم الجنــة مآبــا والجــزاء ثوابــا ، وكــانوا أحــق
 ونعيم قائم . 

ياكم بطاعته وطاعة رسوله وعفا عنا وعنكم بفضل رحمته .. أقول واألرماس جمع  إستعملنا هللا وا 
 رمس وهو القبر ، ومما نقلناه إستماعا من إلهام سيدى وشيخى على عقل قوله رضى هللا عنه : 

 ينى  حب ربى وفضله يكف  يرمس الناس القبور ورمسى 
 واإلبالس مصدر أبلس أى خاب ويئس ، واستكاك األسماع أى صممها ، وغم الضريح 
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أى ضــيق القبــر وكربــه ، والصــفيح أى الحجــر وردمــه أى ســده ، والســنن أى الطريــق والقــرن أى 
الحبـــل ، وأشـــراط الســـاعة عالماتهـــا ، وأزفـــت اى قربـــت ، واألفـــراط جمـــع فـــرط وهـــم المتقـــدمون 

ى ، والكالكل جمع كلكل وهو الصدر ويقال لألمر الثقيل قد اناخ عليهم بكلكله السابقون من الموت
 أى هدهم ، وانصرفت الدنيا بأهلها اى ولت والرث القديم ، والغث الهزيل . 

وينصــحنا ســيدنا االمــام علــى بقولــه المتقــدم أن نســعى لآلخــرة ســعيها فــى حياتنــا قبــل أن يــدركنا 
ا خلقنا لآلخرة ال الدنيا والـدنيا ممـر واآلخـرة هـى المقـر ، وقـد قـال الموت عند إنتهاء آجالنا ، ألنن

سبحانه فى سورة األعلى ) قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى * بل تؤثرون الحياة الـدنيا * 
واآلخــرة خيــر وأبقــى * إن هــذا لفــى الصــحف االولــى صــحف إبــراهيم وموســى ( وواضــح مــن هــذه 

هو تطهير الـنفس مـن الكفـر والمعاصـى ، وبـذل الجهـد فـى تقـوى  اآليات الكريمة أن سبيل الفالح
هللا ، وذكر هللا تعالى بالقلب واللسان ، وهـذا السـبيل الـذى بينـه القـرآن الكـريم فـى شـرعنا ، بينتـه 
كذلك الشرائع السابقة ، ألن كل الشـرائع متفقـة فـى التوحيـد وأصـل العبـادات القائمـة علـى اسـاس 

 ما هو فى فرعيات جزئية ال تغير من األصول شيئا . التوحيد ، واختالفها إن
والدنيا دار تكليف واآلخرة دار جزاء ، فمن أحسن صلته باهلل تعالى فى دنياه أحسن هللا جزاءه فى 
أخراه ، ومن أساء فى دنيا عوقب فى أخراه ، ودلنا هللا على ذلك فى كثير من آيات القـرآن الكـريم 

نســاء ) ومــن يعمــل مــن الصــالحات مــن ذكــرا او انثــى وهــو مــؤمن كقولــه تعــالى مــثال فــى ســورة ال
فأولئك يدخلون الجنة وال يظلمون نقيرا ( وقوله تعالى فى سورة غافر ) من عمل سيئة فال يجزى 
إال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقـون فيهـا بغيـر 

) مـن عمـل صـالحا فلنفسـه ومـن أسـاء فعليهـا ومـا ربـك  حساب ( وقوله تعـالى فـى سـورة فصـلت
بظالم للعبيد ( . ويقول سيدى االمام يحيى بـن معـاذ الـرازى رضـى هللا عنـه : الـدنيا دار أشـغال ، 
مـا  واآلخرة دار أهوال ، وال يزال العبد بين األشغال واألهوال حتى يستقر به القرار إما الـى الجنـة وا 

لك طيب هللا ثراه : إبن آدم مالك تأسف على مفقود ال يرده عليك الفوت الى النار . وهو القائل كذ
، وما لك تفرح بموجـود ال يتركـه فـى يـدك المـوت . كمـا يقـول مـن سـر بخدمـة هللا سـرت االشـياء 
 كلها بخدمته ، ومن قرت عينه باهلل قرت عيون كل شىء بالنظر اليه . ويقول أيضاء  محبوب 
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، ومكــروه  اليــوم يعقـب المحبــوب غــدا ، ويقـول : أبنــاء الــدنيا تخــدمهم اليـوم يعقــب المكــروه غـدا 
اإلماء والعبيد ، وآبناء اآلخرة يخدمهم األبـرار واألحـرار ، ويقـول : التـربح علـى نفسـك بشـ  أجـل 

 من أن تشغلها فى كل وقت بما هو أولى بها .
الصـحابى الجليـل سـيدنا  ويصف إمامنا  على بن أبى طالب الدنيا وصفا رائع فى كتاب أرسله إلى

سلمان الفارسى رضى هللا عنهمـا ، فقـال : أمـا بعـد مثـل الـدنيا مثـل الحيـة ، لـين ملمسـها ، قاتـل 
سمها ، فاعرض عما يعجبك فيها لقلة مايصحبك منهـا ، وضـع عنـك همومهـا لمـا أيقنـت بـه مـن 

صـاحبها كلمـا  فراقها ، وتصـرف حاالتهـا وكـن آنـس مـا تكـون بهـا ، أحـذر مـا تكـون منهـا ، فـإن
أطمــان فيهــا إلــى ســرور ، أشخصــته عنــه إلــى محــذور ، أو إلــى إينــاس أزالتــه عنــه إلــى إيحــاش 

 والسالم .
وقد قال مريد لشيخه أى األصحاب أبر وأوفى ، قال العمل الصالح ، قال فأيهم أضر وأنكى ؟ قـال 

اذا أسـلكه ؟ قـال : : ألنفس والهوى ، قال فكيف المخرج ؟ قـال : فـى سـلوك المـنهج ، قـال : وبمـ
بأن تخلع لباس الشهوات الفانية ، وتعمل للدار الباقية . وقد رسم إمامنا على بن أبـى طالـب كـرم 
هللا وجهه ، ألمنهج القويم فيما كتب به لصاحبه الحارث الهمدانى رضى اله عنه ، ومما كتب لـه 

بمـا سـلف مـن الحـق ، : وتمسك بحبل القرآن واستنصحه ، وأحل حالله ، وحرم حرامـه ، وصـدق 
واعتبر بما مضى مـن الـدنيا لمـا بقـى منهمـا ، فـإن بعضـهما يشـبه بعضـا وآخرهـا الحـق بأولهـا ، 
وكلها حائل مفارق . وعظم إسم هللا أن تذكره إال على حق ، وأكثر ذكر المـوت ومـا بعـد المـوت ، 

يعمـل بـه فـى واحذر كل عمل يرضـاه صـاحبه لنفسـه ويكرهـه لعامـة المسـلمين ، واحـذر كـل عمـل 
السر ، ويستحى منـه فـى العالنيـة واحـذر كـل عمـل إذا سـئل عنـه صـاحبه أنكـره واعتـذر منـه ... 
واكظــم الغــيظ واحلــم عنــد الغضــب وتجــاوز عنــد المقــدرة ، واصــفح مــع الدولــة تكــن لــك العاقبــة ، 

ما أنعم  واستصلح كل نعمة أنعمها هللا عليك ، وال تضيعن نعمة من نعم هللا عندك ، وليرعليك أثر
هللا به عليك . واعلم أن أفضل المؤمنين أفضـلهم تقدمـة مـن نفسـه وأهلـه ومالـه ، وأنـك مـا تقـدم 
ــاك ومقاعــد األســواق فإنهــا محاضــر  ي ــره وا  ــك ذخــره ، ومــا تــؤخر يكــن لغيــرك خي ــر يبــق ل مــن خي
 الشيطان ومعارض الفتن ، وأكثر أن تنظر إلى من فضلت عليه ، فإن ذلك من أبواب الشـكر . وال
تسافر فى يوم جمعة حتى تشـهد الصـالة ... وأطـع هللا فـى جمـل ) بضـم الجـيم وفـتح المـيم جمـع 
ياك أن ينزل بك المـوت وأنـت آبـق مـن  جمله ( أمورك فإن طاعة هللا فاضلة على ما سواها ... وا 

 ربك 
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يــاك ومصــاحبة الفســق ، فــإن الشــر بالشــر ملحــق . ووقــر هللا وأحبــب أحبابــ ه فــى طلــب الــدنيا ، وا 
 واحذر الغضب فإنه جند من جنود إبليس والسالم . ( 

وفى مناسبة ما قاله سيدنا االمام علـى كـرم هللا وجهـه ) وأنـك مـا تقـدم مـن خيـر يبـق لـك ذخـره ، 
وما تؤخره يكن لغيرك خيره ( أنقل للسادة القراء االعزاء بعض ما كتبناه إستماعا من إلهام سيدى 

  رضى هللا عنه : الشيخ على عقل ، فقد قال ارتجاال
 ب اإلله  والصدقـات ـغير ح  ند  الممـات ـيزول ع كل شىء 

 قدمته صالحا قبيل  الوفــاة   غير  مـــا  كن ـفاذا مت لم ي
 القبر تركة  الصالحات  تونس   وريث  ولكــن ـلل تترك المال 

 للخدمــات  خدعتهم والذنب   دموها ـخل عنك الدنيا إن من خ
 أنها دار طاعة وصــــالة  الحقيقة يـــدرى إن من يفقه 

 ب االوقـــات ـإنما كان كاس  عاش فيها وقلبه ليس فيهـــا
 ساهرا جانحا عن  الشهـوات                    ذاكرا شاكرا مقدم بــــــر

 مستقيما مالزم الحسنـــات           مستدرا فيض اإلله عليــــه 
 قوى الفؤاد أهل ثبــــات    ن قائما فى عبادة هللا يقظـــا
 يوم إن مات أعظم الرحمـات            ليــه ـذلك الحى فى الرجال ع

وأطال رضى هللا عنه القول ثم تحدث بنعمة ربه عليه مشـيرا إلـى شـيوخه الهـداة المرشـدين الـذين 
 ورثوه الهمة فى الطاعات ، فقال نور هللا مرقده : 

 أنظروا لى بأصدق النظـرات   يارجااًل قد علمونى هداهــم 
 صادق العزم صادق القربـات  أنا مازلت فى ديار التجلــى 
 أينما كنت شأن كل السعــاة   ساعيا فى الهدى أوحد ربـى 

 ثم إنه يتحسر على ما يقع من ذنبه خوفا من هللا تعالى فيقول عفا هللا عنه : 
 راتـى إن ذنبى يطيل من  حس  لم يفتنى تذكر الذنب يومــا 
 كل من فى الوجود عبد  الذات   أنا وهللا ال أخاف ســــواه 

 واعف عنا يا غافر الــزالت   رب هبنا رضاك سرا وجهرا 
وذنوب هؤالء الخواص من العارفين ليست كذنوبنا ، ونأخـذ ذلـك مـن قـول السـادة الصـوفية شـتان 

ب مـن رؤيـة الحسـنات والـنفس بين تائب يتوب من الزالت ، وتائب يتوب مـن الغفـالت وتائـب يتـو 
 اللوامة عند السادة الصوفية ليست هى التى تلوم 



 97 

صــاحبها علــى الــذنوب فحســب ، بــل هــى كــذلك التــى تلــوم صــاحبها علــى التقصــير فــى الطاعــات 
إستنهاضا لهمته وبذال لغاية جهده فى مرضاة ربه . وقد وصـف سـبحانه أهـل الهمـة فـى مواضـع 

تعــالى مــثال فــى ســورة الــذاريات ) إن المتقــين فــى جنــات وعيــون . كثيــرة مــن كتابــه الكــريم فقــال 
ــون  ــل مــا يهجع ــيال مــن اللي ــانوا قل ــك محســنين . ك ــل ذل ــانوا قب ــاهم ربهــم . إنهــم ك آخــذين بمــا آت
وباألسحار هم يستغفرون . وفى أموالهم حق للسائل والمحروم ( ولنتدبر فى هذا الوصـف األخـاذ 

ة تهجـدهم بالصـالة كـانوا يسـتغفرون ربهـم فـى األسـحار كـأنهم ، فإنهم مع قلة نومهم بالليـل وكثـر 
ــه وســلطانه  ــديرهم لجالل ــاهلل تعــالى وتق ــرة علمهــم ب ــئهم مــن وف ــك الخشــية تجي ــوا وأجرمــوا وتل أذنب
وخوفهم من هيبتـه سـبحانه ، وذلـك مصـداق لقولـه تعـالى فـى سـورة فـاطر ) إنمـا يخشـى هللا مـن 

فى مناسبة قوله تعالى ) كانوا قليال من الليل ما يهجعـون عباده العلماء إن هللا عزيز غفور ( . و 
( أذكر للسادة القراء االعزاء بعـض مـا نقلنـاه عـن سـيدى وشـيخى علـى عقـل مـن إلهامـه الفـورى 

 المرتجل حين قال ، طيب هللا ثراه ، حاضا على السهر فى طاعة هللا تعالى : 
 أسفاه  ذا الضالل البحث واـه  أننام ليال ثم ندعى ســـادة 

 فالنوم للمشتاق بدء  جفــاه   كـم ـال تركنوا للنوم فى أيام
 فالليل يكشف للمريد  غطـاه   عودوا بنا لليل نسهر بالهدى 
 كما نقلناه عنه قوله رضى هللا عنه : 

 ال تقل طال بى قيام الليالـى   أيها الذاكر المجد تأهــب 
 ر مــالل ر فى لحظة بغيـم  إن ليل المحب لو طال عاما 

 قد شفاها التنويع فى األكحال   الضياء  تعامـت  رب عين 
 واكتمال القلوب صعب المنال   واكتحال العيون أيسر شىء 

 ووفاء للخالق الفعـــــال   هو ذكر ورغبة وشهــود 
ومن عجب أن يكسل بعض المسلمين عـن الطاعـات ويرتكـب المخالفـات ويربـى بقصـوره وتقصـيره 

به على قضاء هللا وقدره ، وهم يقلدون فـى ذلـك إبلـيس حـين قـال ماحكـاه هللا عنـه ومعاصيه وذنو
سـورة األعــراف ) قـال فبمــا أغـويتنى ألقعــدن لهـم صــراطك المسـتقيم ( فلــم ينسـب لنفســه معصــيته 
ألمر ربه بل أرجعها إلى قضاء هللا وقدره ، ولكـن سـيدنا آدم عليـه السـالم ، وسـيدتنا حـواء عليهـا 

سـتغاثا بـاهلل أن السالم ردا م اوقعا فيه من مخالفة أمر هللا إلى كسبهما الذى ظلما فيه نفسـيهما وا 
 يغفر 
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ال كانا من الخاسرين ، وذلك ما يحكيه قوله تعالى فى سـورة األعـراف ) وناداهمـا  لهما ويرحهما وا 
ظلمنــا ربهمــا ألــم أنهكمــا عــن تلكمــا الشــجرة وأقــل لكمــا إن الشــيطان لكمــا عــدو مبــين . قــاال ربنــا 

ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ( وأعلمنا هللا سبحانه أنه قبل تلك التوبة ،  أنفسنا وا 
 فقال تعالى فى سورة البقرة ) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ( . 

ه السالم هـى قولـه ) وجاء فى تفسير االمام البيضاوى أن تلك الكلمات التى تلقاها سيدنا آدم علي
ربنا ظلمنا أنفسنا ( وقيل : سـبحانك اللهـم وبحمـدك وتبـارك اسـمك وتعـالى جـدك ، ال إلـه إال أنـت 
ظلمت نفسى فاغفرلى إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وعن ابن عباس رضى هللا عنه قال : يـارب ألـم 

، قـال : يـارب ألـم تسـبق  تخلقنى بيدك ؟ قال : بلى ، قال يارب ألم تخلق فـى الـروح ؟ قـال : بلـى
رحمتك غضبك ؟ قال : بلى قال : ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلـى ، قـال : يـارب إن تبـت واصـلحت 
أراجعى أنت الى الجنة ؟ قال : نعم . وقوله تعالى ) فتاب عليه ( يقول االمام البيضاوى رضى هللا 

وى ذكر النساء فى أكثـر القـرآن عنه إكتفى بذكر آدم ألن حواء كانت تبعا له فى الحكم ، ولذلك ط
نمــا رتبــه بالفــاء علــى تلقــى الكلمــات المتضــمنة معنــى التوبــه وهــو االعتــراف بالــذنب  والســنن . وا 
والنــدم عليــه والعــزم علــى أال يعــود إليــه . وقولــه تعــالى ) إنــه هــو التــواب ( أى الــذى يرجــع علــى 

توبة الرجـوع ، فـإذا وصـف بهـا العبـد عباده بالمغفرة ، أو الذى يكثر إعانتهم على التوبه وأصل ال
ذا وصـف بهـا هللا تعـالى أريـد بهـا الرجـوع عـن العقوبـه إلـى المغفـره  كان رجوعا عن المعصيه ، وا 
وقوله تعالى ) الرحيم أى المبالغ فى الرحمة ، وفى الجمع بين الوصـفين ) التـواب الـرحيم ( واعـد 

ثنا إمامنـا الجليـل علـى بـن أبـى طالـب كـرم للتائب باآلحسان مع العفو . وعن القضاء والقـدر يحـد
هللا وجهه بكالم دقيق ورقيق وعميق ، فى قصة طريفة وقعت بينه وبـين أحـد جنـوده ، وجـاء فـى 
تلك القصه : أن شيخا قام إلى أمير المؤمنين على بـن ابـى طالـب فقـال لـه : أخبرنـا عـن مسـيرنا 

لـق الحبـة وبـرأ النسـمة ، مـا وطئنـا موطئـا ، إلى الشام ، أكان بقضاء هللا وقدره ؟ فقال : والذى خ
وال هبطنـا واديــا إال بقضــاء هللا وقــدره ، فقــال الشــيخ : فعنـد هللا أحتســب عنــائى ، مــا أرى لــى مــن 
األجر شـيئا ، فقـال االمـام : مـه أيهـا الشـيخ ، لقـد عظـم هللا أجـركم فـى مسـيركم وأنـتم سـائرون ، 

ى شىء من حاالتكم مكرهين ، وال إليها مضطرين . وفى منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا ف
 فقال الشيخ : وكيف القضاء والقدر ساقانا ، فقال االمام : ويحك لعلك ظننت قضاء الزما 



 99 

وقدرا حتما ، لو كان ذلك لبطل الثواب والعقاب ، والوعد والوعيـد واألمـر والنهـى ، ولـم تـأت الئمـة 
يكـن المحسـن أولـى بالمـدح مـن المسـىء وال المسـىء  من هللا لمذنب ، وال محمدة لمحسن ، ولـم

أولــى بالــذم مــن المحســن ، تلــك مقالــة عبــاد األوثــان ، وجنــود الشــيطان ، وشــهود الــزور ، وأهــل 
 العمى عن الصواب وهم قدرية هذه االمة ومجوسها . 

، وكلف  واستطرد سيدى االمام على قائال فى علم راسخ : إن هللا سبحانه أمر تخييرا ونهى تحذيرا
يســيرا ، ولــم بعــض مغلوبــا ، ولــم يطــع مكرهــا ، ولــم يرســل الرســل إلــى خلقــه عبســا ، ولــم يخلــق 
السموات واألرض وما بينهما باطال " ذلك ظن الـذين كفـروا فويـل للـذين كفـروا مـن النـار ( . فقـال 

 والحكـم ، ثـم الشيخ : فما القضاء والقدر الذين ماسرنا إال بهما ؟ فقال االمام : هو األمـر مـن هللا
 تال قوله تعالى ) وقضى ربك اال تعبدو إال إياه ( . قالوا : فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول : 

 يوم النشور من الرحمن رضوانا  أنت االمام الذى نرجو بطاعتـه 
 جزاك ربك عنا فيه إحسانـــا  أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا 
منا على كرم هللا وجهه ، إن هللا تعالى لم يعامـل عبـاده أقول ومن تلك القصة الرائعة نأخذ عن إما

بمشــيئة القهــر والقــدرة ، بــل عــاملهم بمشــيئة الحكــم والحكمــة وأرســل لهــم رســله الكــرام مبشــرين 
ومنــذرين ، ومبينــين لهــم عاقبــة الهــدى وعاقبــة الضــالل ، وركــب فــى عبــاده العقــول المفكــرة التــى 

خرجـوا مـن بطـون أمهـاتهم علـى الفطـرة السـليمة ، فمـن  تستطيع أن تميز بين النافع والضار فقد
شاء آمن على يد الرسل ومـن شـاء كفـر دون جبـر أو قهـر ، ولـو كـان اإليمـان والكفـر عـن جبـر 
وقهــر مــا كــان هنــاك وجــه لثــواب المــؤمنين وال لعقــاب الكــافرين وال كــان هنــاك وجــه لرفــع درجــات 

قصرين من أهل اإليمان ، ولمـا قـال تعـالى علـى المتقين من المؤمنين ، وال لمؤخذة العاصين والم
فـى سـورة االنعـام ) قـد جـاءكم بصـائر مـن ربكـم فمـن  صلى هللا عليه وسلم لسان رسوله األعظم 

أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ( وقد ورد فى تفسير االمام البضاوى رضـى 
للبدن ، سميت بها للداللة ألنها : تجلى لهـا هللا عنه : البصائر جمع بصيره وهى للنفس كالبصر 

الحق ، وتبصرها به ) فمن أبصـر ( أى أبصـر الحـق ، وآمـن بـه فلنفسـه ، أى ابصـر لنفسـه ألن 
 نفعه لها ، ) ومن عمى ( أى عن الحق وضل ) فعليها ( أى وباله ، 
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علــيكم ، يحفــظ  ) ومــا أنــا علــيكم بحفــيظ ( أى وانمــا أنــا منــذر وهللا ســبحانه وتعــالى هــو الحفــيظ
أعمالكم ويجازيكم عليها . نسأل هللا تعالى أن يجعلنا علـى الـدوام ممـن يبصـرون الحـق ويعملـون 
بــه فــى مرضــاة هللا ســبحانه ، وأن يعيننــا علــى ذكــره وشــكره وحســن عبادتــه ، وأن يــدخلنا برحمتــه 

حسانه جنات النعيم مع الذين قال فيهم فى سـورة النسـاء ) ومـن يطـع هللا والر  سـول فاولئـك مـع وا 
الذين أنعم هللا عليهم من النبين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل 

 من هللا وكفى باهلل عليما ( . آمين . . 
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 خذ من نفسك لنفسك
مــن العظــات البالغــة التــى وعظنــا بهــا أميــر المــؤمنين إمامنــا علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه 

ه : فــاعملوا وأنـتم فـى نفــس ) بفـتح الفـاء ( البقــاء والصـحف منشـورة ، والتوبــة ورضـى عنـه قولـ
مبسوطة ، والمـدبر يـدعى ، والمسـىء يرجـى ، قبـل أن يخمـد العمـل ، وينقطـع المهـل ، وينقضـى 
األجل ، ويسد باب التوبة ، وتصعد المالئكة فأخذ أمرؤ من نفسه لنفسه ، وأخذ من حى لميت ، 

ذاهب لدائم ، أمرؤ خاف هللا ، وهو معمر إلى أجلـه ، ومنظـور إلـى عملـه  ومن فان لباقى ، ومن
ــا ، فأمســكها بلجامهــا عــن معاصــى هللا ، وقادهــا  ــا بزمامه ، أمــرؤ ألجــم نفســه بلجامهــا ، وزمه

 بزمامها إلى طاعة هللا . 
ل ، وهـو بكالمــه هــذا يوقظنـا مــن غفلتنــا لنعنــى بـأمر آخرتنــا قبــل أن يفاجأنـا المــوت بانتهــاء األجــ

ــدنيا  ــدنيا ، وحــذرنا مــن ال ــا ســبحانه لآلخــرة ال لل فتضــيع علينــا بــالموت فرصــة العمــل ، وقــد خلقن
وفتنتها ، وعلمنا أنهـا فانيـة منقطعـة ، وأن اآلخـرة باقيـة متصـلة ، وكـم خاطبنـا سـبحانه فـى هـذا 

ولهـو وزينـة  المجال بآياته الخالدة كقوله تعالى فى سورة الحديد ) إعلموا أنمـا الحيـاة الـدنيا لعـب
وتفاخر بينكم وتكاثر فى اآلموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثـم يهـيج فتـراه مصـفرا ثـم 
يكون حطاما وفى اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا ورضوان وما الحياة الدنيا اال متاع الغرور . 

ن آمنوا باهلل ورسـوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت للذي
 ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم ( . 

فـى لطـائف إشـاراته عنـد اآليتـين السـابقتين : )  –رضى هللا عنه  –ويقول سيدى اإلمام القشيرى 
الحيـاة الـدنيا معرضــة للـزوال ، غيـر البتــة وال ماكثـة ، وهــى فـى الحـال شــاغلة عـن هللا ، مطعمــة 

ة ، وتجرى على غير سنن االستقامة كجريان لعب الصبيان ، فهى تلهى عن الصواب وغير مشبع
 واستصبار الحق ، وهى تفاخر 
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وتكاثر فى األموال واألوالد ، وهى كالزرع الذى يعجب الكفار أى الزراع ويكون فى غاية الحسن ، 
يـاة الـدنيا إال متـاع ثم يهـيج فتـراه يأخـذ فـى الجفـاف ثـم ينتهـى إلـى أن يـتحطم ويتكسـر ) ومـا الح

الغرور ( الدنيا حقيرة ، وأحقـر منهـا قـدرا ، طالبهـا ، وأقـل منـه خطـرا المـزاحم فيهـا ، فمـا هـى إال 
جيفة ، وطالب الجيفة ليس له خطر وأخس أهل الدنيا من بخل بهـا . وهـذه الـدنيا المذمومـة هـى 

أى سارعوا إلى عمل يوجـب لكـم التى تشغل العبد عن اآلخرة . ) سابقوا إلى مغفرة من ربكم ... ( 
مغفــرة مــن ربكــم وذلــك العمــل هــو التوبــة ) وجنــة عرضــها ... ( ذكــر عرضــها ولــم يــذكر طولهــا 

 فالطول على ما يوافيه العرض . 
) أعدت للذين آمنوا باهلل ورسله ( وفى هـذا دليـل علـى أن الجنـة مخلوقـة . ذلـك فضـل هللا يؤتيـه 

فى ذلك رد على من يقول إن الجنة مسـتحقة علـى الطاعـات من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم ( و 
ــال : لمــا ســمعت أســرار  ــا . ويق ــد إليهــا ، ألن الفضــل ال يكــون واجب ــى هللا إيصــال العب ويجــب عل
ـــدرت اآلرواح مقتضـــية المســـارعة مـــن الجـــوارح ، وصـــارت الجـــوارح  المـــؤمنين هـــذا الخطـــاب ابت

نها علمت أن هذا األستدعاء مـن جانـب الحـق مستجيبه للمطالبة مستبشرة برعاية حقوق هللا ، أل 
 سبحانه . 

أقول : والذين سارعوا إلى االستجابة ألداء حقوق هللا هم عباد هللا المتقـون الـذين آثـروا هللا علـى 
ما سواه طلبا لرضاه ، وهم السعداء حقا فى الدنيا واآلخرة ، ويشرح لنا إمامنا على بن أبى طالب 

وجهه : ) واعلموا عباد هللا ان المتقين ذهبوا بعاجـل الـدنيا وآجـل اآلخـرة ، أحوالهم فيقول كرم هللا 
فشاركوا أهل الدنيا فى دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا فى آخرتهم وسكنوا الدنيا بأفضل ما سـكنت 
وأكلوها بأفضل ما أكلت ، فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون ، وأخذوا منها ما أخذه الجببـارة 

كبـرون ، ثـم انقلبـوا عنهـا بـالزاد المبلـغ ، والمتجــر الـرابح ، أصـابو لـذة زهـد الـدنيا فـى دنيــاهم المت
وتيقنوا أنهم جيران هللا غدا فـى آخـرتهم ، ال تـرد لهـم دعـوة ، وال يـنقص لهـم نصـيب مـن الـدنيا . 

فاحـذروا بالموت وما بعده من خير أو شر فيقـول :  –كرم هللا وجهه  –ويذكرنا سيدنا االمام على 
عباد هللا الموت وقربه ، وأعدوا له عدتـه ، فإنـه يـأتى بـأمر عظـيم ، وخطـب جليـل بخيـر ال يكـون 
معه شر أبدا ، أو شر ال يكون معه خير أبد فمن أقرب إلـى الجنـة مـن عاملهـا ، ومـن أقـرب إلـى 

ن فررتم منه أدرك كم ، وهو ألزم النار من عاملها . ) وأنتم طرداء الموت ، إن أقمتم له أخذكم ، وا 
 لكم  
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من ظلكم ، الموت معقود بنواصيكم ، والدنيا تطوى من خلفكم ، فاحذروا نـارا قعرهـا بعيـد ، وحرهـا 
ن  شــديد ، وعــذابها جديــد ، دار لــيس فيهــا رحمــة والتســمع فيهــا دعــوة ، والتفــرج فيهــا كربــة . وا 

ا ، فـإن العبـد إنمـا يكـون استطعتم أن يشتد خوفكم من هللا وأن يحسـن ظـنكم بـه ، فـأجمعوا بينهمـ
ن وأحسن الناس ظنا باهلل ، أشدهم خوفا هلل   .حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه ، وا 

وفى مناسبة مايدعونا إليه سيدنا االمام على فى عبارته األخيرة من خوف هللا تعالى يقول سـيدى 
ظمـة هللا ، فإنهـا تـذوب ذو النون المصرى رضى هللا عنه : من أراد التواضع فليوجه نفسـه إلـى ع

وتصفو ، ومن نظر إلـى سـلطان هللا ذهـب سـلطان نفسـه ، ألن النفـوس كلهـا فقيـرة عنـد هيبتـه ، 
وفى مناسبة مايـدعونا إليـه سـيدنا االمـام علـى مـن حسـن الظـن بـاهلل سـبحانه ، يقـول سـيدى ذو 

سـاهيا ، أأقطـع  النون المصرى فى حسن ظنه بربه : إلن مددت يدى إليك داعيا ، لطالمـا كفيتنـى
منك رجـائى بمـا عملـت يـداى حسـبى مـن سـؤالى علمـك بحـالى . ويقـول شـاعرا فـى مخاطبـة ربـه 

 عزوجل : 
 ت الغنى كل الغنى عند إقتارى ـوأن  مناى ، المنى كل المنى ، أنت لى منى 

 وموضع أمانى ومكنون إدمــارى   وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتـــى
 ومنقذ من أشفى على  جرف هارى   رواألست دليل الركب إن هم تحيـــ
 بر منك يترك أعســارى ـأغثنى ب  فنلنى بعفو منك أحيا بقربــــــه 

ويقـول سـيدى ذو النــون رضـىاهلل عنـه : الخــوف رقيـب العمــل والرجـاء شـفيع المحــن . كمـا يقــول 
ه : العارف : كل يوم أخشع ألنه كل ساعة أقرب . أما سيدى سرى السـقطى فيقـول رضـى هللا عنـ

مــن خــاف هللا خافــه كــل شــ  ، وفــى هــذه المناســبة أذكــر للســادة القــراء األعــزاء : أنــى رأيــت فــى 
شبابى : أسودا مطلقة السراح وال حاجز يحجزها عنى ، فداخلنى خـوف ، فهتـف بـى هـاتف : مـن 
خاف هللا خافته األسود وعندئذ أبدلنى هللا تعالى فى الرؤيـة بـالخوف أمنـا وقمـت مـن نـومى معتـزا 
بهذا الدرس القيم ، وصدق سبحانه وتعـالى إذ يقـول فـى سـورة األنعـام ) الـذين آمنـوا ولـم يلبسـوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون ( وقد روى أنه لما نزلت تلك اآلية الكريمـة شـق ذلـك 

تظنون على سادتنا الصحابة وقالوا : أينا لم يظلـم نفسـه ، فقـال عليـه الصـالة والسـالم : لـيس مـا
إنما هو ماقال لقمان البنه ) يابنى التشرك بـاهلل إن الشـرك لظلـم عظـيم ( ، ويضـاعف هللا الجـزاء 

 للمؤمن 
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التقى الذى يجتنب المعاصى خوفا من ربه ، ومصداق ذلك قوله تعالى فى سـورة الـرحمن ) ولمـن 
للحســاب ، أو خـاف مقــام ربـه جنتــان ( وجـاء فــى تفســيرها : خـاف موقفــه الـذى يقــف فيـه العبــاد 

ــه مــن قــولهم قــام عليــه أى راقبــه أو مقــام الخــائف عنــد ربــه للحســاب ،  خــاف قيامــه علــى أحوال
والجنتان جنة لعقيدته وآخرى لعملـه ، أو جنـة لفعـل الطاعـات ، وأخـرى لتـرك المعاصـى ، أو جنـة 

ولـون فـى يثاب عليها وأخرى يتفضل بها هللا عليه ، أو روحانية وجسمانية . والسادة الصـوفية يق
إشارتهم : هما جنتان جنة معجلة فى الدنيا ، وهو جنة المعرفة ، فمن عرف ربه فى الدنيا عـاش 
فى جنة المعرفة ، وجنة مؤجلة يدخلها فى اآلخرة ويتنعم بنعيمها وهى جنة الزخرفة ويقول سيدى 

ول : أن يكـون االمام شقيق البلخى رضى هللا عنه : العاقل ال يخرج من هذه األحرف الثالثة : األ 
خائفا لما سلف منه من الذنوب . الثانى : اليدرى ماينزل به ساعة بعـد سـاعة . الثالـث : يخـاف 
من إبهام العاقبة ، اليدرى مايختم به كما يقول طيب هللا ثراه : ميز بين ماتعطى ) بكسر الطـاء ( 

ن كـان مـن تعطيـه  وتعطى ) بفتح الطاء ( إن كان من يعطيك أحـب إليـك ، فإنـك محـب للـدنيا ، وا 
أحب إليك فإنك محب لآلخرة . وفى هذه المناسـبة أقـول : إن سـيدى االمـام علـى زيـن العابـدين ) 
ابن االمام الحسين رضى هللا عنهما ( كان إذا جاءه فقير يسأله عطاء ، يهش فـى وجهـه ويقـول 

أجرة . كما كـان رضـى له مرحبا به ـ قدس هللا سره : مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى اآلخرة بغير 
هللا عنـه ، يحمـل لـيال علــى عاتقـه أكيـاس الــدقيق والنـاس نيـام ويضـعها علــى أبـواب الفقـراء فــإذا 
إستيقظوا وفتحوا أبوابهم وجدوها ولم يعوفوا واضعها لهم ، فلمـا مـات سـيدى االمـام زيـن العابـدين 

ا لهـم عطفـا علـيهم ابتغـاء لم يجدوا أكيـاس الـدقيق أمـام بيـوتهم فعلمـوا أنـه هـو الـذى كـان يقـدمه
 مرضاة هللا تعالى .

وأقــول كــذلك : أن موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم كــان أجــود مــايكون فــى رمضــان وكــان 
أجــود بــالخير مــن الــريح المرســلة ، وقــد أخــذ عنــه ســادتنا الصــحابة الكــرم والجــود والعطــف علــى 

سورة اإلنسان ) يوفون بالنذر ويخـافون يومـا البائس الفقير ، ولنقرأ فى ذلك قوله تعالى مثال فى 
كان شره مستطيرا . ويطمعـون الطعـام علـى حبـه مسـكينا ويتيمـا وأسـيرا . إنمـا نطعمكـم لوجـه هللا 
النريد منكم جزاء وال شكورا . إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا . فوقاهم هللا شر ذلك اليـوم 

 جنة وحريرا ( . وفى البخل مجاراة  ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا
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لهوى النفس ألنها بطبعها تجنح للبخل كما وصفها سـبحانه فـى قولـه الكـريم فـى سـورة النسـاء ) 
.. وأحضرت األنفس الشح ( ويبين لنا سبحانه أن مقاومة المؤمن لشح نفسه سبيل للفـالح فقـال 

مفلحـون ( أى أنهـم يفـوزون مـن تعالى فى سورة الحشر ) .. ومن يوق شح نفسـه فأولئـك هـم ال
هللا تعالى بالثناء العاجل والثواب اآلجل ، وهو وعد عظيم من رب كريم . وقد جاءت اآلية الكريمة 
فى مدح سادتنا األنصار الذين أنفقوا أموالهم بسخاء على إخوانهم المهاجرين ، وبلغوا فـى الجـود 

ت بـذلك اآليـة الكريمـة فـى قولـه تعـالى ) والسخاء : أنهم آثروا المهاجرين على أنفسهم كما صرح
ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ومــن يــوق شــح نفســه فأولئــك هــم المفلحــون ( 
والخصاصة هى الحاجة ، فقدموا الخوانهم المهاجرين مـا كـانوا هـم فـى حاجـة إليـه ، وااليثـار هـو 

أجمعين وأدبنـا بـأدابهم وخلقنـا  أقصى غاية الجود . أال رضى هللا عن سادتنا المهاجرين واألنصار
 بأخالقهم .

ويبين لنا سبحانه أن البخيل باالنفاق فى سبيل هللا إنما يبخل عن نفسـه بالزكـاة التـى فرضـها هللا 
عليه : تطهيرًا لنفسه ، وتحصـينا لمالـه ، واختبـارا لحالـه ، ولنقـرأ فـى ذلـك قولـه تعـالى فـى سـورة 

ا فى سبيل هللا فمـنكم مـن يبخـل ومـن يبخـل فإنمـا يبخـل عـن القتال ) ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقو 
ن تتولــوا يســتبدل قومــا غيــركم ثــم ال يكونــوا أمثــالكم ( وال يخفــى  نفســه وهللا الغنــى وأنــتم الفقــراء وا 
علينا ان سيدنا أبا بكر الصديق قدم هلل كل ما ملكت يداه وقـال لموالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه 

ذا كـل مـالى أقدمـه هلل عـز وجـل ، فقـال لـه موالنـا رسـول هللا صـلى عليـه وسلم : يـا رسـول هللا هـ
وســلم : ومــا الــذى ابقيــت لعيالــك يــا أبــا بكــر ؟ فقــال رضــى هللا عنــه : أبقيــت لهــم هللا ورســوله : 
فلينظر القارئ العزيز كيف آثر ربه على نفسه وعياله فى ثقة واطمئنـان بـاهلل الـذى ضـمن الـرزق 

م فــى ســورة الــذارايات ) وفــى الســماء رزقكــم ومــا توعــدون . فــورب الســماء لعبــاده فــى قولــه الكــري
واألرض إنه لحق مثل ماأنكم تنطقون ( وفى لطائف إشاراته يقول سـيدى االمـام القشـيرى ـ رضـى 
لى السماء يرفع عملكم ، فإن أردت أن ينـزل رزقـك فاصـعد إلـى  هللا عنه : وفى السماء رزقكم ، وا 

الوا : الصالة قـرع بـاب الـرزق ، وقـال تعـالى فـى سـورة طـه ) وًامـر ًاهلـك السماء عملك ، ولهذا ق
بالصالة واصطبر عليها ال نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقـوى ( . وفـى هـذه المناسـبة أدعـو 

 لسيدى الوالد بالرحمة الواسعة ، فقد قص على فى شبابى : أنه رأى فى منامه 
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نأتـه ببركـة الرؤيـا فـى نفسـه وأهلـه ، وقـد عـاش رحمـة هللا تقيـا من يتلو عليه اآلية الكريمـة ، فه
نقيا وكان يجيئه الرزق ميسرا ومباركا إلى أن وافاه أجله إلى مغفرة ورضوان إن شاء هللا . وكذلك 
قص على رحمه هللا : أنه حين حج حجته األولى منذ خمسة وثالثـين عامـا رأى فـى منامـه بمكـة 

قوله تعالى فى سورة فاطر ) من كان يريد العزة فلله العـزة جميعـا  المكرمة ، من يرد على مسمعه
إليــه يصــعد الكلــم الطيــب والعمــل الصــالح يرفعــه ( فقــام مســرورا مــن نومــه ، فهنأتــه برؤيــاه التــى 
تشير إلى قبول حجته بإذن هللا ، ومن عجيب ماوقع له وقصه على : أنه نسى تلك اآلية الكريمة 

ا فلم يتذكرها ، فلما دخل المسجد الحـرام للصـالة جلـس إلـى جـواره قـارئ وأخذ يقدح فكرة فى تذكره
فقرأها على مسمعه فتذكرها وسره ذلك كثيرا ، وبعد أن خـتم القـارئ قراءتـه سـأله والـدى رحمـه هللا 
عن السورة فأخبره أنها سورة فـاطر ، وقـال لـى طيـب هللا ثـراه : إنمـا سـألته عـن السـورة حتـى اذا 

 أخرى كشفت عليها فى السورة .نسيت اآلية مرة 
ونأخذ من تلك اآلية الكريمـة : أن عـزة الـدنيا واآلخـرة بيـده سـبحانه ، ال بيـد غيـره فمـن أراد العـزة 
طلبها منه بتوحيده إعتقادًا ، وبالعمل الصالح تقربا ، ومصداق ذلك قوله تعالى فى سـورة الكهـف 

واحـد فمـن كـان يرجـو لقـاء ربـه فليعمـل عمـال ) قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلـى أنمـا إلهكـم إلـه 
 صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدًا ( .

ويقول سيدى االمام أبو اليزيد البسطامى رضى هللا عنه : من عرف هللا فإنه يزهد كل ش  يشغله 
عنه . ويقول سيدى االمام أبو سليمان الدارانى رضى هللا عنه من لطائف المعارض قوله تعـالى ـ 

 الزمر ـ ) أال هلل الدين الخالص ( .. فى سورة
تهديــد بلطــف ، وحــين ســألوه : إذا خرجــت الشــهوات مــن القلــب أى إســم يقــع عليــه ؟ زاهــد ، ورع 
ماذا ؟ فقال طيب هللا ثراه : إذا سال عن الشهوات فهو راض . وقال ناصحا : مـن أراد واعظـا بينـا 

مــال خــالف هـو الــنفس . ويوجهنــا ســيدى فلينظـر إلــى اخــتالف الليـل والنهــار كمــا قــال أفضـل األع
وشيخى الشيخ على عقل إلى تقوى هللا ومحاسبة نفوسنا ، فيقول فيما نقلناه استماعا من الهامه 

 الفورى المرتجل ، قدس هللا سره . :
 عبادته تغنيه إن ورد الحفـر   سواء لدى الناس إال أخا التقى 

 والعلم والبصر منابتها االيمان وكل فؤاد راقب هللا جنـــة 
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 ثمــر    وأثمارها التقوى وأنعم بها  وأغصانها اإلخالص والصدق جذعها
 الذى فطر ومن حاسب النفس إجتباه   فحاسب هنا تهنأ هناك منــــازاًل 

 نت على سفـر ـوك علوت لها ظهرًا   وما هذه األيام إال رواحــــــل
 راد قد اندثرـرى المر األخـومن لم ي  وحسبك من دنياك أجر ورحمـــة

ويقول سيدى االمام معروف الكرخى رضى هللا عنه عالمة مقـت هللا العبـد أن تـراه مشـتغال بمـا ال 
يعنيــه مــن أمــر نفســه . وهــو القائــل كــذلك : طلــب الجنــة بــال عمــل ذنــب  مــن الــذنوب ، وانتظــار 

قد سئل رضى هللا الشفاعة بال سبب نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة من ال يطاع جهل وحمق . و 
عنه ما عالمة االولياء ؟ فقال ثالث همومهم هلل ، وشغلهم فيه ، وفرارهم إليـه . ويقـول أيضـا إذا 
أراد هللا بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلـق عنـه بـاب الفتـرة والكسـل . وقـد دخـل سـيدى االمـام 

رضــى  هللا عنــه : مــن أنــت علــى زيــن العابــدين مغــارة فــى جبــل فوجــد فــى المغــارة إمــرأة فقــال لهــا 
ياجارية ، فقالت له : إليك عنى ، ال يذهب الحب فقال لها وما الحب ؟ فقالـت أخفـى مـن أن يـرى 

 وأبين من أن يخفى ، ثم أضافت تقول : 
 كفتية الكهف اليدرون كم لبثوا    إن المحبين فى شغل لسيدهم 

ة : جهاد فى سرك مع الشـيطان حتـى ويقول سيدى اإلمام حاتم األصم رضى هللا عنه الجهاد ثالث
تكسره ، وجهاد فى العالنية فى أداء الفرائض حتى تؤديها كما أمر هللا ، وجهاد مع أعداء هللا فى 
غزو االسالم . ويقول أيضا طيب هللا ثراه مـا مـن صـباح إال والشـيطان يقـول لـى : مـا تأكـل ؟ مـا 

، وأسـكن القبـر ، وقـد قـال لـه رجـل : مـا  تلبس ؟ وأين تسكن ؟ فأقول آكل الموت ، وألبس الكفن
تشــتهى قــال أشــتهى عافيــة يــومى إلــى الليــل ، فقيــل لــه : ألســت األيــام كلهــا عافيــة ؟ فقــال : إن 
عافية يومى أال أعصى هللا فيه . ومن أقواله الرائعة قوله رضى هللا عنه : إلزم خدمة موالك تأتـك 

ذا تكلمـت فـاذكر  الدنيا راغمة والجنـة عاشـقة ، وكـذلك قولـه : إذا عملـت فـاذكر نظـر هللا إليـك ، وا 
ذا سكت فاذكر علم هللا فيك . وقد قال له رجل عظنى ، فقال له : إن كنت تريد  سمع هللا إليك ، وا 

 أن تعصى موالك ، فاعصه فى موضع ال يراك .
افاتـه أما سيدى األمام أحمد بن الحوارى فيقول رضـى هللا عنـه ، أفضـل البكـاء بكـاء العبـد علـى م

 من أوقاته ، أو بكاء على ما سبق له من المخالفة . ويقول كذلك 
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عالمة حب هللا طاعة هللا ، كما قال :  إذا مرض قلبك بحب الدنيا وكثرة الذنوب فداوه بالزهد فيهـا 
وترك الذنوب ، وقد قرأوا على مسمع سـيدى االمـام أحمـد بـن خضـرويه قـول هللا تعـالى فـى سـورة 

وا إلى هللا ( فقال رضى هللا عنه : أعلمهم هللا بهذا أنـه خيـر مفـر . وفـى المناسـبة الذاريات ) ففر 
 أختم المقال بقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل بالهامه المرتجل :

 تقــواه  نالم على احياء   فال          إنا محبوه آثرنا الحياة لــــه 
 أنت منحاه  زدنى جنونا  يارب    إن كان حبى جنونا بئسما زعموا
 منذا يشابه رب العرش نهـواه   ومن سوى هللا نرضاه ونقصـده

اللهم ال تكلنا إلى أنفسـنا طرفـة عـين وال أقـل منهـا ، اللهـم وأسـعدنا بتقـواك والتشـقنا بمعصـيتك ، 
اللهم وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب اآلخرة ، فانت يا إلهنا رب العالمين وأرحـم الـراحمين ، آميــــــن 

. . 
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 اكفان ال تبلى
ورد أن أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب رضــى هللا عنــه حضــر جنــازة رجــل ، فلمــا دفــن قــال 
ألصحابه : قفوا ، ثم ضرب فأمعن فى القبور ، واستبطأه الناس جدا ثم رجع وقد إحمرت عينـاه ، 

األحبـة ،  وانتفخت أوداجه ، فقيل : أبطأت ياأمير المؤمنين فمـا الـذى حبسـك ، قـال : أتيـت قبـور
فسلمت فلم يردوا على السالم فلما ذهبت أقفى نادانى التراب ، فقال : أال تسألنى ياعمر مـا فعلـت 
ــال : قطعــت الكفــين مــن الرســغين ، وقطعــت الرســغين مــن  ــت بهمــا ؟ ق ــت : مــا فعل ــدين ؟ قل بالي

ين مـن الذراعين ، وقطعت الذراعين من المرفقين ، وقطعت المرفقين من العضدين وقطعت العضـد
 المنكبين ، وقطعت المنكبين من الكتفين . 

فلما ذهبت أقفى نـادانى التـراب فقـال : أال تسـالنى يـاعمر مـا فعلـت باالبـدان والـرجلين ؟ فقلـت مـا 
ــين مــن الصــلب وقطعــت الصــلب مــن  ــين وقطعــت الجنب ــين مــن الجنب ــال : قطعــت الكتف ــت ؟ ق فعل

ين مــن الــركبتين ، وقطعــت الــركبتين مــن الــوركين وقطعــت الــوركين مــن الفخــذين ، وقطعــت الفخــذ
 الساقين ، وقطعت الساقين من القدمين . 

فلما ذهبت أقفى نادانى التراب فقال : ياعمر عليك بأكفان ال تبلى ، فقلـت : ومـا أكفـان ال تبلـى ؟ 
 قال تقوى هللا والعمل بطاعته . 

وعـظ األمـة بقولـه وفعلـه  أقول : وما أروعها يا أمير المؤمنين من عظة ومـا أروعـك مـن واعـظ ،
صــلى هللا وعدلــه . وكيــف ال يــتعظ أميــر المــؤمنين بــالموت ويعظنــا بــه وقــد قــال موالنــا رســول هللا 

) مـا رأيـت منظـرا إال والقبـر صلى هللا عليه وسـلم ) أكثروا ذكر هادم اللذات ( كما قال عليه وسلم 
 أفظع منه ( وقال صلوات هللا وسالمه عليه : 



 110 

نزل من منازل اآلخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر ، ومن لم ينج فمـا بعـده شـر لـه ) القبر أول م
( وقال كذلك صلوات هللا وسالمه عليه : ) القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة مـن حفـر النـار 

 . ) 
ــذكر المــوت صــباحا  ــى الســادة الصــوفية المريــدين علــى مرابطــة القبــر ، وت ــذلك ال عجــب أن يرب ل

 تخدعهم الدنيا الفانية أو تحلو له الشهوات الحاجبة عن هللا تعالى . ومن العظات ومساء حتى ال
 البالغة فى هذا المقام ما قال إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه فيما قال كثيرا فى الموت : 
سلكوا فى بطون البرزخ سبيال سلطت األرض عليهم فيه ، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم 

أصبحوا فى فجوات قبورهم جمادا ال ينمون ، وضمارا ال يوجدون اليفـزعهم ورود األهـوال ، وال ، ف
يحـــزنهم تنكـــر االحـــوال ، وال يحفلـــون بـــالرواجف ، وال يـــأذنون للقواصـــف ، غيبـــا ال ينتظـــرون ، 
ال فـافترقوا . ومالكـا مـن طـول عهـدهم ، وال  نمـا كـانوا جميعـا فتشـتتوا وا  وشهودا ال يحضرون ، وا 

عد محلهم عميت أخبارهم ، وصمت ديارهم ، ولكنهم سقوا كأسا بدلتهم بالنطق خرسا ، وبالسـمع ب
ن للمـوت لغمـرات هـى  صمما ، وبالحركات سكونا ، فكأنهم فى ارتجال الصـفة صـرعى سـبات .. وا 

 أفظع من أن تستغرق بصفة ، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا . 
ل للسادة القـراء االعـزاء ، وقليـل مـن إمامنـا علـى إنمـا هـو وهى خطبة طويلة نقلت منها ذلك القلي

كثير ، ويقول األديب إبن ابى حديد فى شرحه لتلك الخطبة : وأقسـم بمـن تقسـم األمـم كلهـا بـه ، 
لى اآلن أكثـر مـن ألـف مـرة ، مـا قرأتهـا قـط إال وأحـدثت  لقد قرأت هذه الخطبة منذ خمسين سنه وا 

ى قلبى وجيبا ، وفى أعضـائى رعـدة ، وال تأملتهـا إال وذكـرت عندى روعة وخوفا وعظة ، وأثرت ف
الموت من أهلى وأقـاربى وأربـاب ودى ، وخليـت فـى نفسـى أنـى ذلـك الشـخص الـذى وصـف عليـه 
السالم حاله ، وكم قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا المعنى ، وكم وقفت على مـا قـالوه 

مثل تأثير هذا الكالم فـى نفسـى . وأقـول لسـيدى إبـن  ، وتكرر وقوفى عليه ، فلم أجد بشىء منه
أبى حديد ردا على ذلك ، ال غرابة فـى أن تجـد لهـذه الخطبـة ذلـك األثـر البـالغ ، فـإن إمامنـا عليـا 

 وعظ نفسه قبل أن يعظ غيره ، وما خرج من القلب حل فى القلب . 
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ومـاتوا : فسـأل هـل بقـى مـن وقد حكوا أن االسكندر مر بمدينة ملكها سبعة ملـوك مـن بيـت واحـد 
نسلهم أحد ؟ قالوا : بقى واحد ، وهم يلزم المقـابر ، فـدعاه وسـأله لـم تلـزم المقـابر ؟ قـال : أردت 
أن أميز عظام الملوك من عظام عبيدهم ، فوجدتها سـواء ، قـال : هـل لـك أن تلزمنـى حتـى آتيـك 

بغيتك ؟ قال : حياة الموت معهـا بغيتك ؟ قال : لو علمت أنك تقدر على ذلك للزمتك ، قال : وما 
، قال : لن أقدر على ذلك ، قال : فدعنى أطلبه ممـن يقـدر عليـه . أقـول : ويبـدو لـى أنـه يقصـد 
ن مات جسده عنه عند إنتهاء أجله ، وحيـاة الـروح إنمـا تكـون بإماتـة  حياة روحه فى جنب هللا وا 

الى فـى سـورة العنكبـوت ) ومـا شهوات النفس وكفها عن غيها ، ونأخـذ هـذا المعنـى مـن قولـه تعـ
ن الدار اآلخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ( وهـى آيـة تعلمنـا  هذه الحياة الدنيا إال لهو ولعب وا 

 أن حياة الدنيا موقوته وزائلة ، وأن حياة اآلخرة هى الدائمة الباقية . 
وكــان مــع الرشــيد وقــد دخــل الشــاعر أبــو العتاهيــة علــى أميــر المــؤمنين العباســى هــارون الرشــيد 

ــا  ــا أب ــال الرشــيد : أســمعنا شــعرك ي ــاء بعــض الجــوارى فق ــانوا يســتمعون لغن بعــض جلســائه ، وك
 العتاهية ، فقال أبو العتاهية : 

 أتظن سهم  الحادثات  يطيش   عش كما بدا لك كم تراك  تعيش 
 يوما وليس على جناحك ريش           فة ـعش كيف شئت لتأتينك وق

ارون الرشيد ، فقال بعض الجلساء : أتعبت الخليفة يا أبا العتاهيـة ، فقـال الرشـيد قالوا : فبكى ه
: دعوه فقد وجدنا فى غفلة فأراد أن يوقظنا منها وقد حدثنى صديقى المرحوم الحـاج محمـد سـالم 
سالم ، وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للهندسـة والسـيارات ، أنـه صـحب بعـض الصـالحين 

لســيدة نفيســه رضــى هللا عنهــا ، ولمــا خرجــا مشــى بــه ذلــك الصــالح الــى المقــابر فــزاروا مشــهد ا
 المجاورة وقال على مسمعه : يا أحياء األموات انظروا الى أموات األحياء . 

وقـد طلبـوا إلـى سـيدى وشــيخى الشـيخ علـى عقـل أن يـأتى بأبيــات مـن إلهامـه الفـورى علــى وزن 
 البيت التالى وقافيته : 

 ولم يكشف لمخلوق قناعه    لزم القناعة عزيز النفس من 
 فقال رضى هللا عنه أبياتا كثيرة ومنها : 
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 امتناعه   ويجعل عن سوى هللا   اعة ـمن لزم القن عزيز النفس 
 أضاعـة   ى عبد ـومن يركن ال         يسعد   رحمنـفمن يركن الى ال

 والقناعـة  ة  رامـالك على خلق          الناس  طـرًا  ما بأيدى  فودع 
 دنيا  وداعـة ـال وأن الخلق فى          لمــوت آت سهم ا  إن وحقك 

 اعــة ـإض يضيع وهذه الدنيا           يـــوم  كل  اذا لم ترو نبتك 
 باعـــة ـويفسد حبه الدنيا ط  نفــس   وكم من مظهر علياء

 ضراعــة ـلد اـعزيز ال يمد ي          ولو أن الفتى فى الناس يبقـى 
 البارى البضاعـة  حبه  ويجعل           دق صـ  يتاجر فى الهدى بمقام

 وليس تدوم فى الدنيا جماعــة                    ـاع الدنيا متـــ  ويعلم أنما
 طاعـــة   ويذكر يسره فيقول          ى ربـــ فيقول  فقره  ويذكر 

 باعـــه   عزيزا يرفع الرحمن                   ى ربـــــ  يظل مؤيدا باهلل
 ولم يكشف لمخلوق قناعـــه                ا أعز الناس من ترك البرايــ

ومما قال سيدى الشيخ على عقل من إلهامه المرتجل فى ذكرى مولد سيدى وشـيخى الشـيخ عبـد 
حــاج الســالم الحلــوانى رضــى هللا عنهمــا وعــن إمامنــا األكبــر وصــاحب طريقتنــا ســيدى وشــيخى ال

 محمد ابى خليل نور هللا مرقده : 
 ا أن نذكـره ـوقد هدانا للتقى وعلمن الحمد هلل الذى أكرمنا بالمغفـــره 

 البـــرره  عيه ـوآله وصحبه وتاب ثم صالته على من جاءنا  بالتذكـره 
 ه أرواحنا مدخـرة ـوالحلوانى من ل وشيخنا أبى خليل فى عاله الزاهـره 

 هذا اجتماع فى المباح قد جنينا ثمرة  ره معان مثم ا فيناوبعد ، فالذكرى له
 أهل اآلخـرة  الرجال  علمنا تصوف  نحي  به ذكرى لعارف قوى التبصره 
 تسرى نيره   حتى غدت قلوبنا بالحق الحلوانى ذى الوقار واأليادى الخيره 

 ضاحكـــــــة مستبشـــره  وجــــوهنا مـن ذكـــــره 
 هللا عنه ثم قال : وأطال وأجاد رضى 

 فإنه فى حشره يحمد حسن المغفـــرة  من عاش يدعو ربه ونفسه مطهره 
 أو تأمنوا من مكره فاآلمنون فجـــرة  ال تياسوا من روحه فاليائسون كفره 
 إن كنت ترجو عفوه فاعمل وخذ ما أمرة  فال تقل أنا الفتى قبل جواز المقبره 
 كالنبت إن رويته أفنانه مزدهــــره  نجواة رى القلب ال يورق قلب هجرة 
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 فى علمنا أظهـــــره   من قال يارب السمــــا 
ومــا أبلــغ مــا جــاء فــى الحــديث الشــريف حــين مــر موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بمقبــرة 
فنادى صلوات هللا وسالمه عليه ) يا أهل القبور الموحشه ، والربوع المعطلة اال أخبركم بما حدث 

عدكم ؟ تزوج نساؤكم ، وتبؤت مسـاكنكم ، وقسـمت أمـوالكم فهـل أنـتم مخبـرون بمـا عـاينتم ؟ ثـم ب
قال صلوات هللا وسالمه عليه : أال انهم لو أذن لهم فى الجواب لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى ( 

بعد النـوم  حين شبه الموت بالنوم ، والبعث باليقظة صلى هللا عليه وسلم وما أبدع ما نبهنا إليه 
، وذلك فى حديثه الشريف ) والذى نفسى بيـده لتمـوتن كمـا تنـامون ، ولتبعـثن كمـا تسـتيقظون ، 
ولتحاسبن بما تعملون ، ولتجزون باالحسان إحسانا وبالسؤ سؤ ، وانها للجنة أبدا أوالنار ابـدا ( 

 وجهــه فقــال . والتقــوى التــى هــى خيــر زاد للمــؤمن ، عرفهــا إمامنــا علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا
ــل ،  ــوم الرحي ــل ، واالســتعداد لي ــل ، والرضــا بالقلي ــى التنزي ــل ، والعمــل بمــا ف هوالخــوف مــن الجلي
والخـوف مــن الجليــل ســبحانه ، يقضــى الخــوف مــن معصــيته ، وقــد قــال ســبحانه فــى تبشــير أهــل 

أن درجـة التقوى ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( وأفعل التفضيل ) أكرم واتقى ( يسـتدل مـن صـيغته 
الكرامة عند هللا تتناسب مـع درجـة المـؤمن فـى تقـواه ، فكلمـا كـان المـؤمن أتقـى كـان فـى التكـريم 
أكرم ، ويقول السادة الصوفية : من كان رأس ماله التقوى كلـت األلسـن عـن وصـف ربحـه . كمـا 

سن الصبر يقولون : يستدل على تقوى الرجل بثالث : التوكل فيما لم ينل والرضا بما قد نال ، وح
 على ما فات . 

ويقول سيدى االمام أحمد بن حنبل رضى هللا عنه : الزهد على ثالثة أوجه ترك الحرام ، وهو زهد 
العــوام ، وتــرك الفضــول مــن الحــالل وهــو زهــد الخــواص وتــرك كــل مــا يشــغلك عــن هللا وهــو زهــد 

  هرب اليه .. العارفين . ويقول السادة الصوفية من خاف من شىء هرب منه ، ومن خاف هللا
وحكوا أن رجل وقف على سيدى االمام الشبلى رضـى هللا عنـه ، فقـال الرجـل لالمـام الشـبلى : أى 
صبر أشد على الصابرين ؟ قال الصبر فى هللا تعالى فقال الرجل : ال ، قال االمام : فالصـبر هلل ؟ 

لشبلى فأى شىء ؟ قال : الصبر فقال : ال قال : فالصبر مع هللا ؟ فقال الرجل : ال ، فقال االمام ا
 عن هللا ، قالوا 
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 فصرخ االمام الشبلى صرخة عظيمة ووقع . 
وفى مقام الصبر عن هللا يقول سيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل فيمـا نقلنـاه مـن إلهامـه الفـورى 

 رضى هللا عنه : 
  أدب ـده تـلى موائـوع  ه ـى ربـيناج قلبى 

 ه تجذب ـيعنه وروحى ف  ثنـى ـأن لم أنسه أو
 فهى المقام وذلك أقـرب   كـم ـتى رق لـحري

 بعد فما للصبر مركــب   ر إال علـى ـأناصاب
 فى الحياة الخلد يكتــب   قولوا قبلناكم فهـذا 

وينصحنا إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه عنه أن نعلم فى حياتنا عمال صالحا ينفعنا بعد 
م فــى نفــس ) بفــتح الفــاء ( البقــاء والصــحف منشــورة ، والتوبــة المــوت ، فيقــول : فــاعملوا وأنــت

مبسوطة ، والمدبر ) بسكون الدال وكسر الباء ( يدعى والمسيىء يرجى ، قبل أن يخمـد العمـل ، 
وينقطـع المهـل ) بفــتح المـيم والهـاء ( وينقضــى األجـل ، ويسـد بــاب التوبـة ، وتصـعد المالئكــة ، 

من حـى لميـت ، ومـن فـان لبـاق ، ومـن ذاهـب لـدائم ، أمـرؤ فاخذ أمرؤ من نفسه لنفسه ، وأخذ 
خاف هللا وهو معمر إلى أجله ، ومنظور إلى عمله ، أمرؤ لجم نفسه بلجامها ، وزمها بزمامها ، 

 فأمسكها بلجامها عن معاصى هللا ، وقادها بزمامها إلى طاعة هللا ، 
رها فى أهلها فيقول رضى هللا عنه : عباد ويوصينا سيدنا االمام على بالتزام تقوى هللا ويبين لنا أث

هللا أوصـيكم بتقـوى هللا ، فانهـا حــق هللا علـيكم ، والموجبـة علــى هللا حقكـم ، وأن تسـتعينوا عليهــا 
باهلل ، وتستعينوا بها على هللا ، فان التقوى فى اليوم الحرز والجنة ) بضم الجـيم أى الوقايـة مـن 

بفتح الجيم ( مسلكها واضح ، ومالكها رابح ، ومستودعها  العذاب ( وفى غد الطريق إلى الجنة )
) بفتح الدال ( حافظ ، ... أيقظوا بها نومكم ، واقطعوا بها يومكم ، وأشعروها قلـوبكم ، وارحضـوا 
) أى اغسلوا ( بها ذنوبكم ، وداووا بها األسقام ، وبادروا بها الحمام ) بكسر الحاء أى المـوت ( 

، وال يعتبرون بكم من أطاعها ، أال فصونوها وتصونوا بهـا ، وكونـوا عـن واعتبروا بمن أضاعوها 
لى االخرة والها ) بتشديد الالم والوله شدة الوجـد والشـوق ( وال تضـعوا مـن رفعتـه  الدنيا نزاها ، وا 

 التقوى ، وال ترفعوا من رفعته 
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هللا تعـالى بهـا وينبهنـا  الدنيا .... ( ويحذرنا إمامنا علـى مـن شـهادة جوارحنـا علينـا ، إن عصـينا
إلى مراقبة المالئكة ألعمالنا فيقول كرم هللا وجهه : إعلموا عباد هللا أن علـيكم رصـدا مـن أنفسـكم 
وعيونا من جوارحكم ، وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم ، ال تستركم منهم ظلمة ليـل 

ن غدا من اليوم قريب ، يذهب اليوم بما فيه ، ويجىء الغـد  داج ، وال يكنكم منهم باب ذو رتاج وا 
ال حقا به ، فكان كل امرىء منكم بلغ من األرض منزل وحدتـه ، ومحـط حفرتـه ، فيالـه مـن بيـت 
وحدة ومنزل وحشة ، ومفرد غربة ، وكأن الصيحة قـد أتـتكم والسـاعة قـد غشـيتكم وبـرزتم لفصـل 

ت بكـم الحقـائق وصـدرت بكـم القضاء ، وقد زاحت عنكم األباطيـل واضـحلت عـنكم العلـل ، واسـتحق
ويقول كذلك كـرم هللا وجهـه :  .األمور مصادرها ، فاتعظوا بالعبر ، واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر

الفرائض الفرائض ، أدوها الى هللا تؤدكم إلى الجنة إن هللا حرم حرامـا غيـر مجهـول ، وأحـل حـالال 
اء وفتح الراء ( كلها ، وشد باالخالص غير مدخول ، وفضل حرمة المسلم على الحرم ) بضم الح

والتوحيد حقوق المسلمين فى معاقدها ، فالمسلم مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده إال بـالحق 
واذا رأيــتم الشــر فأعرضــوا عنــه . وفــى مناســبة ذكــره للجنــة كــرم هللا  –واذا رأيــتم الخيــر فخــذو بــه 

أســامه بــن زيــد رضــى هللا عنهمــا : قــال :  وجهــه ، أنقــل للســادة القــراء االعــزاء مــا ورواه ســيدنا
وآلــه يــذكر الجنــة فقــال : ) أال مشــتر لهــا ، هــى ورب  صــلى هللا عليــه وســلم ســمعت رســول هللا 

الكعبة ريحانة تهتز ، ونور يتالال ونهـر يطـرد وزوجـة ال تمـوت مـع حبـور ونعـيم ومقـام األبـد ( . 
ة والسالم : ) إذا دخل أهل الجنة ، قال وروى جابر بن عبد هللا رضى هللا عنهما عنه عليه الصال

لهم ربهم تعالى أتحبون أن أزيدكم ؟ فيقول وهل خير مما أعطيتنا ؟ فيقول نعم ، رضوانى أكبـر ( 
 . 

ويتمنى سيدى الشيخ على عقل أن ينال رضاء هللا فيقول فيمـا نقلنهـاه عنـه مـن إلهامـه المرتجـل 
 رضى هللا عنه : 

 واهدنا ياكريم هدى حنان   رب هبنا رضاك وانظر الينـا
 فانى أتوق لالحســـان   وتعطف على الضعيف بجدواك 

 فى حماها أجار بالرحمان   مارجوت الجنان إال ألنـــى 
 هى دار للواحد الديــان   نعم الجنة التى نرتجيهــــا 
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 هى دار اللقاء دار التدانى   هى دار الكرام دار العطايـــا 
 عن نعيم الجنات والولدان   من يفنى من يشاهد نور المهي

اللهم ارض عن سـلف االمـة الصـالحين وعـن شـيوخنا األجـالء أجمعـين ، وارض عنـا معهـم يـارب 
 العالمين لنكون ممن قلت فيهم ) رضى هللا عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ( .. آمين 
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 عمل الخائفين وخوف العاملين
الة ويقـول فـى دعائـه : يامحسـن قـد جـاءك المسـىء ، كان بعض الصـالحين يـدعو ربـه قبـل الصـ

وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسىء ، فتجاوز عن قبيح ماعنده بجميل مـا عنـدك ، اللهـم 
أرزقنى عمل الخائفين وخوف العاملين ، حتى أنعم بتـرك التنعـيم ، طمعـا فيمـا وعـدت وخـوف ممـا 

لخوف والرجاء ، فخاف مـن ذنبـه ورجـا عفـو أوعدت وقد جمع هذا الرجل الصالح فى دعائه بين ا
ربه ألنه سبحانه رحيم ودود . يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ، ثم سأل هللا تعالى أن 
يرزقه من فضله عمل الخائفين وخوف العاملين حتى يقوى جهاده فى مرضاة هللا طمعا فـى ثوابـه 

ــذلك ــه يشــدنا ب ــه رضــى هللا عن ــه . وكأن ــا مــن عقاب ــالى فــى ســورة  وخوف ــه هللا تع ــى قول ــدعاء إل ال
المؤمنون ) إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هـم 
بربهم ال يشركون . والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك يسـارعون 

المـام ابـن كثيـر عـن االمـام احمـد بـن حنبـل فى الخيرات وهم لها سابقون ( وقد جـاء فـى تفسـير ا
بسنده أن سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى هللا عنها قالت : يارسول هللا ) الذين ما آتوا وقلـوبهم 

 وجلة ( هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر وهو يخاف هللا عز وجل ؟ 
وهو يخاف هللا عز وجل قال : ال يا بنت أبى بكر ، يا بنت الصديق : ولكنه الذى يصلى ويتصدق 

. ثم قال االمام ابن كثير : وهكذا رواه الترمذى وابن أبـى حـاتم بنحـوه وقـال : ال يـا إبنـة الصـديق 
ــل مــنهم . وجــاء كــذلك فــى  ــذين يصــلون ويصــومون ويتصــدقون وهــم يخــافون أال يتقب ولكــنهم ال

يمانهم وعملهم الصـالح مشـفقون مـن هللا خـائفو ن وجلـون مـن مكـره التفسير أنهم مع إحسانهم وا 
ن المنــافق  بهــم كمــا قــال الحســن البصــرى رضــى هللا عنــه : إن المــؤمن جمــع إحســانا وشــفقة ، وا 

 جمع إساءة وأمنا 
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ويقول سيدى االمام سهل التسترى رضى هللا عنه فـى قولـه تعـالى ) وألـزمهم كلمـة التقـوى وكـانوا 
التقوى ، ثم قال خير الناس المسـلمون  أحق بها وأهلها ( هى كلمة : أن ال اله اال هللا فانها رأس

، وخيــر المســلمين المؤمنــون ، وخيــر المــؤمنين العلمــاء العــاملون ، وخيــر العــاملين الخــائفون ، 
وخيــر الخــائفين المخلصــون المتقــون الــذين وصــلو إخالصــهم وتقــواهم بــالموت ، فــان مثلــه كمثــل 

صـلى تم لهـم ذلـك أصـحاب رسـول هللا راكب سفينة بالبحر ال يدرى ينجو منه أم يغرق فيه والذين 
بقوله تعالى : ) وألزمهم كلمـة التقـوى ( . وفـى قولـه تعـالى ) ففـروا إلـى هللا إنـى  هللا عليه وسلم 

لكم منه نذير مبين ( قال سيدى االمام سهل التسـترى رضـى هللا عنـه : يعنـى فـروا ممـا سـوى هللا 
جهـل الـى العلـم ، ومـن عـذاب هللا الـى رحمتـه الى هللا ، وفروا من المعصية إلى الطاعـة ، ومـن ال

ن قــل فــانهم  ومـن ســخطه إلــى رضــوانه . وقـال رضــى هللا عنــه : ال تستصــغر شـيئا مــن الــذنوب وا 
قــالوا : أربعــة بعــد الــذنب أشــد مــن الــذنب ، االصــرار ، واالستبشــار ، واالستصــغار ، واالفتخــار . 

 عنـه : إن المـؤمن يـرى ذنوبـه كأنـه وأضاف رضى هللا عنه يقول : وقد قال ابن مسعود رضى هللا
ن الكافر يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال هكذا بيده  فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه ، وا 

 فطارت . 
والخــوف والرجــاء كالهمــا الزم للمــؤمن فــى صــلته بربــه ، فــالخوف مــن هللا يحميــه مــن المعاصــى 

ن خــالف أو قصــر ، وقــد قــالوا إن الخــوف والمخالفــات ، والرجــاء يطمعــه فــى مغفــرة هللا تعــا لى وا 
والرجاء الزمان للمـؤمن لـزوم الجنـاحين للطـائر الـذى ال يسـتطيع أن يطيـر بجنـاح واحـد بـل يطيـر 
بجناحيه معا . واختلفوا فى تـرجيح أحـدهما علـى اآلخـر ، فبعضـهم رأى أن يغلـب المـؤمن الخـوف 

وأعجبنـى قـول ثالـث ذهـب فيـه أصـحابه : على الرجاء وبعضهم قالوا يغلب الرجاء على الخوف ، 
إلى تغليب الخوف فى الشباب وتغليب الرجاء فى الشـيخوخة . فـالخوف يقـاوم بـه الشـاب شـهوات 
الشباب ورعوناته ، والرجاء يدفع به الشيخ عـن نفسـه القلـق مـن سـؤ الخاتمـة أو القصـاص ممـا 

خوخته مـن االسـتغفار والنـدم فرط منه وقصر فيه ولذلك استحب العارفون أن يكثر المؤمن فى شي
على ما فات مع قوة الرجاء فى أن هللا تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقد كان 
بعض تالميذ سيدى االمام الحسن البصرى يخوفون جلساءهم فشكاهم الجلساء لالمام وقالوا له : 

تطير ، فقـال رضـى هللا عنـه :  كيف نصبح بمجالسة أقوام من أصحابك يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا
 إنك وهللا ، ألن 
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تصــحب قومــا يخوفونــك حتــى تــدرك األمــن خيــر لــك مــن أن تصــحب قومــا يؤمنونــك حتــى يــدركك 
 الخوف . 

وقد دخل صلى هللا عليه وسلم على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه ) أى يحتضر عند الموت 
: أجـدنى أخـاف ذنـوبى وأرجـو رحمـة ربـى ،  : كيف تجـدك ؟ فقـالصلى هللا عليه وسلم ( فقال له 

فقال صلى هللا عليه وسلم : ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن إال اعطاه هللا ما رجاه وأمنـه 
مما خافه . ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل نور هللا مرقده فيما نقلنـاه عنـه اسـتماعا مـن 

 إلهامه الفورى المرتجل : 
 مة الرحمـن ـإال رجائى رح صالحا  حاسبت نفسى لم أجد لى

 ة الميـزان ـفى األمر إال خف ووزنت أعمالى على فلم أجــد 
 ويحمى إذن من وقفة  الديان  وظلمت نفسى فى فعالى كلهــا 
 المذنب الحيران  من للمسىء  يارب إن لم ترض إال ذا تقــى 

را ذاكرا متهجدا حتى أنـه سـهر وسيدى الشيخ على كان من شبابه إلى شيخوخته عابدا زاهدا ساه
الليل كله فى الطاعة قرابة أربعين عامـا ، فقـد انتسـب رضـى هللا عنـه للطريقـة الخليليـة وهـو سـن 
السابعة عشر من عمره ، وانتقل فى سن الرابعة والخمسين ، وكان ال ينـام اال نهـارا مـدة أنتسـابه 

ــارفون  ــى رضــوان هللا . وهــؤالء الع ــل إل ــى انتق ــة حت ــا عظمــت بالطريق يستصــغرون طاعــاتهم مهم
ناظرين فى ذلك إلى جالل هللا عز وجل ، وهذا هو سر خوفهم مع كثرة عملهـم ، وصـدق سـبحانه 

 وتعالى إذ يقول ) إنما يخشى هللا من عباده العلماء ( وصدق الشاعر فى قوله: 
 فال عالم إال من هللا خائفا  على قدر علم المرء يعظم خوفه 

عظيم وقد تحلى به المالئكة األطهار الذين ال يعصون هللا مـا أمـرهم ويفعلـون ومقام الخوف مقام 
ما يؤمرون . فقد قال تعالى واصفا لهم فى سـورة االنبيـاء ) يسـبحون الليـل والنهـار ال يفتـرون ( 
ووصفهم سبحانه فى سورة النحل بقوله الكريم ) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يـؤمرون ( 

على الخوف يقينهم ألن هللا قاهر فوق عباده ويخـافون أن يرسـل علـيهم عـذابا مـن وانما يحملهم 
فوقهم وذلك من سلطانه وهم عبيد فى قبضة عزتـه ، وقـد بـين سـبحانه للمـؤمنين جـزاء الخـائفين 
من ربهم فى دنياهم فقال تعالى فى سورة النازعات ) وأمـا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس عـن 

 الهوى 
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 إن الجنة هى المأوى ( . عن الهوى ف
والسادة الصوفية يربون المريد على استشعار الخـوف فـى كـل نفـس ) بفـتح الفـاء ( ويقولـون إن 

 العبد فى جميع أحواله عرضة لسهام التقدير ، ويقول قائلهم فى ذلك 
 إن الحوادث قد يطقن أسحارا   ياراقد الليل مسرورا بأولـــه 
نــا أن المــؤمن المحــب هلل تعــالى ، يجــب أن يجمــع مــع محبتــه أمــا ســيدى الشــيخ علــى عقــل فيعلم

 الخوف من هللا وحسن الظن به سبحانه ويقول فى ذلك الهاما : 
 ى أحوالـــى ـوجالله فثبت ف روض المحبة قد شهدت جمالـه 

 شهدت  أبالــى   وهللا لست بما وقصفه  إن مربى عصف الزمان 
 خصالـــى   ال تعيههذا وحقك  أأحبه واخاف سطوة  غيـــره 

 اذ ليس غيرك ما حييت ببالــى  يارب قلبى قد غسلت من  الورى 
 لم تأتزر روحى بثـــوب زوال أمـت  بالحب كنت وال ازال فان 

 كما نقلنا عنه من الهامه الفورى قوله رضى هللا عنه : 
 ولو بلغت بى الروح التراقـــى  يعز على ترك الحب عنـــدى 

 شغلت عن الخالئق  باشتياقـــى  هللا دونـــى تركت جميع خلق 
 تعال امأل كؤوسك من  حقاقـــى  ال أال ياساقى العشاق مهـــــ

 على خوف فمن خوفى  مذاقـــى  غرامى قد مزجت به رجائـــى 
 ى مريدا واليقين به انسياقـــــ    اب بكـل ذل ـلى الرحـأطوف ع

 اق ـفى االكوان بـــ وليس سواه ا وكيف أحب غير هللا يومــــ
 وليتأمل القارى العزيز فى قوله رضى هللا عنه : 

 على خوف فمن خوفى مذاقـــــى   غرامى قد مزجت به رجائـــى 
مع ما يراه فى بقية األبيات من وصفه لصولة الحب عنده . وفـى القصـيدة ذاتهـا يقـول رضـى هللا 

 عنه كذلك : 
 لسقاة له بســـــــاق وما كل ا شراب الحب يعرف بالمـــذاق 
 وقال الصادقون  فما  تالقـــــى  دعاة الحب أكثر ما تالقــــى 
 لقاء الغيد أو كاس دهـــــــاق  وليس أخو غرام من منــــاه 
 طهر والنفـــــاق  من الشهوات  وليس بعاشق من ال  تــــراه 
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ا هـو تقـدير لجـالل هللا تعـالى ومن ذلك يدرك القارى العزيز أن خـوف الصـالحين مـن الخـواص إنمـ
وسلطانه مـن جهـه ، واستصـغارهم لطاعـاتهم بالنسـبة إليـه عـز وجـل مـن جهـة أخـرى وهـم يـرون 
أنهـم مهمــا بـذلوا فــى مرضــاته مـن جهــد فـانهم ال يبلغــون شــكره . وهـم معــذورون فـى ذلــك ، فــان 

كان يسـجد بـين يـدى وهو أعظم العابدين ورأس المرسلين  صلى هللا عليه وسلم موالنا رسول هللا 
ربه ويقول : سبحانك ال أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك . وقد ورد أنـه حـين قـال 
تعالى لسيدنا داود عليه السالم : ) اعملوا آل داود شكرا وقليـل مـن عبـادى الشـكور ( قـال سـيدنا 

عـز وجـل : يـاداود داود : يارب كيف أشكر نعمة منك تستوجب بدورها شكرا على شكر ، فقال لـه 
 ، اآلن عرفتنى وشكرتنى . 

وقد اقتضى كرم هللا تعالى أن يوفـق عبـده إلـى الطاعـات ويعينـه علـى احتمـال تكاليفهـا ومشـقاتها 
وينسب لعبده الطاعات ، إحسانا منه عز وجل . وقد استمعت مرة لقارىء باالذاعة وهو يقرأ قولـه 

) إنـا وجـدناه صـابرا نعـم العبـد إنـه أواب ( فأخـذت  تعالى فى الثناء على سيدنا أيوب عليه السـالم
من هذا الثناء وقلت وأنا مـأخوذ بـه : سـبحانه مـا أكرمـك منـك العطـاء ومنـك الثنـاء ، وهللا لـو لـم 
تصــبره مــا صــبر . وصــدق ســيدى االمــام ابــن عطــاء هللا الســكندرى حــين قــال : إذا أراد أن يظهــر 

احتمـال المـؤمن لمشــقات التكـاليف التـى تعبــده  فضـله عليـك خلـق فيــك ونسـب اليـك . وال شــك ان
تعالى بها فى الدنيا أهون كثيرا من محاسبة هللا له فى اآلخرة عن تنهاونه بها . وقد قيـل ألحنـف 
بن قيس : إنـك شـيخ كبيـر وان الصـيام يضـعفك ، فقـال : إنـى أعـده لسـفر طويـل ، والصـبر علـى 

ابـه مـا أسـعدهم مـن يرضـى عـنهم ربهـم يـوم طاعة هللا سبحانه وتعالى أهون من الصـبر علـى عذ
القيامه ويقال لهم : ما حكاه سبحانه فى سورة الحاقة ) كلوا واشربوا هنيئا بمـا أسـلفتم فـى االيـام 
الخالية ( وااليـام الخاليـة عندئـذ هـى أيـام الـدنيا التـى نعيشـها ، وجـاء فـى تفسـيرها عـن مجاهـد . 

واشربوا بدل ما أمسكتم عن االكـل والشـرب لوجـه هللا  رضى هللا عنه : وهى أيام الصيام ، أى كلوا
تعالى ، والمالحظ مـن بركـات الصـيام فـى شـهر رمضـان أن المـؤمنين يقبلـون فيـه علـى الطاعـات 
من صلوات وصدقات وغيرها . ويكفون عن الحظوظ والشهوات ، وذلك أثر من آثار االرادة الجادة 

معـا فـى ثوابـه وخوفـا مـن عقابـه وهـى ظـاهرة فـى التى يملكون بها هوا نفسهم فى مرضاة ربهـم ط
 الريف والحضر على السواء ، وذلك ما يدلنا على أنهم لو تحلوا 
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بقوة هذه االرادة فى غير رمضان لكسبوا مزيدا من الطاعات وكفـوا عـن مـآثم المخالفـات لكـن مـن 
وتشتد نفضـات األسف سرعان ما تضعف االرادة بعد رمضان ولين العزم ويقوى بذلك هوى النفس 

الشيطان فيتهاون كثير من المؤمنين بأحكام الدين مع أن هللا تعالى حاضر فى رمضان وفى غيره 
، من الشهور واأليام ، وكان األولى بهم أن يأخذوا مـن رمضـان القـوة فـى ضـبط الـنفس ومخالفـة 

عـالى فـى سـورة هواها حتى تتزكى فى الدنيا بتقواها ، وتسعد فى األخرى بمسعاها مصداقا لقولـه ت
النازعات : ) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى ( قال االمـام 
الرازى فى تفسـيره رضـى هللا عنـه : وهـذان الوصـفان مضـادان للوصـفين المتقـدمين ) فـاذا جـاءت 

وآثـر الحيـاة  الطامة الكبرى يوم يتذكر االنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى . فأمـا مـن طغـى
 الدنيا فان الجحيم هى المأوى ( . 

فقولــه : ) وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ( ضــد قولــه ) فأمــا مــن طغــى ( وقولــه ) ونهــى الــنفس عــن 
الهوى ( ضد قوله ) وآثـر الحيـاة الـدنيا ( فكمـا دخـل فـى ذينـك الوصـفين جميـع القبـائح دخـل فـى 

 هذين جميع الطاعات . 
ف مقــام ربــه ( أى خــاف قيامــه بــين يديــه لعلمــه بالبعــث والجــزاء ، وقولــه تعــالى : ) وأمــا مــن خــا

والمقام إنما هو مقام العبد بين يدى ربه وليس مقام هللا ألنه تعالى منـزه عـن المكـان وانمـا قـال ) 
مقام ربه ( ألن العبد يكون بين يديه ومقاما لحسابه عما كان منـه فـى دنيـاه ، فمـن يعمـل مثقـال 

مل مثقال ذرة شرا يره ( واذا أردنا أن نقف على صـورة واضـحة لرجـال هللا مـن ذرة خيرا يره ومن يع
العارفين الذين كملوا فى جنـب هللا تعـالى برياضـة نفوسـهم فلننظـر فيمـا قـال إمامنـا علـى بـن أبـى 
ــى أربعــة : الصــمت ،والنطــق ،والنظــر ،  ــه مجمــوع ف ــر كل ــال كــرم هللا وجهــه : الخي ــب حــين ق طال

 يكـون فـى ذكـر هللا تعـالى فهــو لغـو . وكـل صـمت ال يكـون فـى فكـر فهــو والحركـة . فكـل نطـق ال
سهو . وكل نظر ال يكون فى عبرة فهو غفلة . وكل حركة ال تكون فى تعبد هللا فهى فترة . فرحم 
هللا عبدا جعل نطقه ذكرا ، وصمته فكرا ، ونظره عبره ، وحركته معبدا ، ويسـلم النـاس مـن لسـانه 

مة المؤمنين بعيـدون بعـدا شاسـعا عـن تلـك األوصـاف ، والعاقـل منـا يقـيس ويده . وال شك أن عا
تخلفه بمدى بعده عنها ويحاول ان يتشبه بكملة المؤمنين وخواصهم ما استطاع الـى ذلـك سـبيال 
. وهللا تعــالى ال يضــيع أجــر مــن أحســن عمــال . وقــد وعــد بعونــه المجاهــدين فــى مرضــاته ، قــال 

 سبحانه فى سورة 
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ن هللا لمــع المحســنين ( وفــى ســورة القتــال )  العنكبــوت ) ــا لنهــدينهم ســبلنا وا  ــذين جاهــدوا فين وال
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ( أى زادهم هللا بـالتوفيق وااللهـام فـى طاعـة هللا ورسـوله 
بظواهرهم وبواطنهم . وفى الحديث الشريف ) مـن عمـل بمـا علـم ورثـه هللا علـم مـالم يعلـم ( وفـى 

اسبة ما قال إمامنا على ابن أبى طالب كرم هللا وجهه : وكل صمت ال يكون فى فكر فهو سهو من
. أذكر ما وقع لى يوم وأنا بين يدى شيخى العارف باهلل سيدى الشيخ عبد السالم الحلوانى قـدس 
هللا ســره : فقــد ذهبــت لزيارتــه وجلســت معــه وحــدى وكنــت عــادة آنــس حــين ألقــاه وأنســى متاعــب 

وتسعد روحى بمواجيدها الدينية والروحية ، ولكنى فى هذه المرة أحسست أن خوفا يداخلنى الدنيا 
شــيئا فشــيئا ، واشــتد حتــى إرتعــدت أعصــابى وظننــت أن مرضــا يــداخل جســمى ، وزاد رعبــى حتــى 
كدت أن أسقط على االرض ، والشيخ ساكتا ال يـتكلم ومضـى زمـن يقـرب مـن ربـع سـاعة وأنـا فـى 

أ الشيخ يتكلم معى ويقـول : أتـدرى فـى مـاذا أنـا افكـر قلـت : ال ياسـيدى ، قـال تلك الشدة ، ثم بد
إنى أفكر فى نار اآلخرة ولهيبها وشهيقها وزفيرها وأتخيلهـا وهـى تتـأجج وترمـى بشـرر ، وأضـاف 
يقول : فمألنى الخوف وكدت أن أسقط على األرض ، فقلت فى سرعة غير مقصودة أنا يا سيدى 

عوب القلب ، وظننت أن مرضا يداخلنى . ولكنى أدركـت اآلن السـر الخفـى الذى كدت أن أسقط مر 
فــى الخــوف الــذى مــأل قلبــى ، فإنــك كنــت فــى مقــام الخــوف فتطــرق خوفــك الــى روحــى المرتبطــه 

 بروحك فى التربية الطريقية . 
أقول : وصدق سيدى االمام إبن عطاء هللا السكندرى حين قال رضى هللا عنه : لـيس شـيخك مـن 

منه إنما شيخك من أخذت عنه . وليس شيخك من واجهتك عبارته وانما شيخك من سرت  سمعت
فيك إشارته . وشيخك هو الذى يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك وال زال محازيا لك حتى 

 ألقاك بين يديه وزج بك فى نور الحضرة وقال لك : ها أنت وربك ، . 
ــم درا ــم القلــوب عل ــة وأقــول كــذلك إن عل ــم رواي ــالوا العل ــا ق ــة ومــن هن ــم رواي ــم الكتــب عل ــة ، وعل ي

والمعرفة دراية ، والسعيد إذن من اتصل بشـيخ مـن أهـل المعرفـة وأخـذ عنـه الدرايـة ولـم يقـف فـى 
تربية نفسه عند علم الرواية . ويذكرنى ذلك بما وقع بين ابن بشار الفقيه وابـن أبـى بكـر الشـبلى 

ن الفقهـاء فـى الدولـة العباسـية ينكـرون علـى السـادة الصـوفية الصوفى رضى هللا عنهما : فقد كا
 ولكن إبن بشار أراد أن يقف 
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بنفسه على حقيقتهم ، فذهب يوما إلى االمـام الشـبلى وهـو تلميـذ االمـام الجنيـد رضـى هللا عنهمـا 
وسأله قائال : كـم فـى خمـس مـن االبـل فقـال الشـبلى تريـد زكاتهـا ، قـال نعـم ، قـال الشـبلى : فـى 

اجب الشرع شاة ، وفى ما يلزم أمثالنا : كلها ، فقال ابن بشار ألـك فـى ذلـك إمـام ، قـال الشـبلى و 
نعم ، قال : من هو ؟ قال : أبو بكر الصديق خرج عن كل مالـه فـى سـبيل هللا ولمـا سـأله رسـول 

رسـوله . : وما الـذى أبقيتـه لعيالـك يـا أبـا بكـر ، قـال : أبقيـت لهـم هللا و صلى هللا عليه وسلم هللا 
وعندئذ . خرج بن بشـار ممتقـع اللـون وذهـب إلـى زمالئـه الفقهـاء وقـال لهـم : أضـعنا عمرنـا فـى 
المجــادالت قــال وقيــل وذهــب الصــوفية بــالخير كلــه . وحكــى لهــم مــا وقــع بينــه وبــين الشــبلى مــن 

 النقاش .
أن يرضوا  والسادة الصوفية أهل علم وعمل ، ولكن همتهم فى التطبيق همة عالية وهم يحاولون  

ربهم فـى عبـاداتهم البدنيـة والماليـة بأقصـى طاقـة حتـى إنهـم يأخـذون مـن قولـه تعـالى فـى سـورة 
التغابن ) فـاتقوا هللا مـا اسـتطعتم ( أال يتـرك المـؤمن شـيئا مـن اسـتطاعته إال بـذلها فـى تقـوى هللا 

ر ركعـات نفـال تعالى حتى يبلغ فى تقواه غاية التقوى فاذا كان فى اسـتطاعته مـثال أن يصـلى عشـ
ن كان فى اسـتطاعته أن ينفـق مائـة جنيـه فـى  فصلى أربعة فانه لم يأتى بعد بحد االستطاعة ، وا 

 سبيل هللا فأنفق خمسين ، فانه لم يأت بحد االستطاعه 
وفى هذه المناسبة أقول : أنه جاء فى بعض التفاسير أن اآلية الكريمة ) فـاتقوا هللا مـا اسـتطعتم 

ريمة ) يا أيها الـذين آمنـوا اتقـوا هللا حـق تقاتـه وال تمـوتن إال وأنـتم مسـلمون ( ( ناسخة لالية الك
فقال المفسرون ، إن حق تقاته سبحانه هو : أن يطـاع فـال يعصـى ، وأن يـذكر فـال ينسـى ، وأن 
يشكر فال يكفر ، وقال الصحابة الكـرام عنـد نـزول اآليـة ومـن يعـرف قـدر هللا فيتقيـه حـق تقـواه ؟ 

الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام فخفف هللا عنهم وأنزل قوله الكريم ) فـاتقوا  وقام بعضهم
هللا ما استطعتم ( لكن قال سيدنا عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما : أن اآلية محكمة وال نسـخ 
فيها . ولكن حق تقاته أن يجاهـدوا فيـه حـق جهـاده وال تأخـذهم فـى هللا لومـة الئـم ، ويقومـوا هلل 
بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . وقال العلمـاء إن شـرط االسـتطاعة معنـاه راقبـوه فيمـا 
جعله فتنة لكم من أمـوالكم وأوالدكـم وأن تغلبـوا فتنـتهم وتصـدكم عـن الواجـب هلل علـيكم مـن هجـرة 

ء أن هللا أرض الكفار الى أرض االسالم ، فإياكم أن تتركوا الهجرة وأنتم مستطيعون وأضاف العلما
تعالى عذر من لم يقـدر علـى الهجـرة مـن مكـة الـى المدينـة فتركهـا لعـذر وذلـك بقولـه تعـالى ) إال 

 المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
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ال يسـتطيعون حيلـة وال يهتـدون سـبيال فأولئـك عسـى هللا أن يعفـو عـنهم وكـان هللا عفـوا غفــورا ( 
الوا : إن قولــه تعــالى ) فـاتقوا هللا مــا اســتطعتم ( جــاء عقــب وأيـد هللا العلمــاء صــحة رأيهــم هـذا فقــ

قوله تعالى فى سورة  التغابن ) يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكـم وأوالدكـم عـدوا لكـم فاحـذروهم 
ن تعفــوا وتصــفحوا وتغفــروا فــان هللا غفــور رحــيم . إنمــا أمــوالكم وأوالدكــم فتنــة وهللا عنــده أجــر  وا 

ا استطعتم ( وال خالف بين علماء التأويل فى أن هذه اآليـة نزلـت بسـبب قـوم عظيم . فاتقوا هللا م
مؤمنين تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار االسالم بتثبيط أوالدهـم إيـاهم عـن ذلـك ، وهـذا 
هو اختيار االمام الطبرى رضى هللا عنه . وقد كشف هللا تعالى ما أعده مـن جـزاء دائـم فـى الجنـة 

ى دنياهم من المؤمنين بين عمل الخائفين وخوف العاملين . فقال سبحانه فى سورة لمن جمعوا ف
الذاريات ) إن المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما آتـاهم ربهـم انهـم كـانوا قبـل ذلـك محسـنين . 
كانوا قليال من الليل ما يهجعون وباألسحار هم يستغفرون ، وفى أمـوالهم حـق للسـائل والمحـروم 

ــاء ويتنعمــون وهــم راضــون بمــا آتــاهم ربهــم ( أى يعيشــو ن فــى بســاتين تجــرى فيهــا عيــون الم
ومسرورون بعطاء هللا الذى قابل به اجتهادهم فى طاعته مدة حيـاتهم فـى الـدنيا فقـل نـومهم فـى 
الليل وكثرت صالتهم والنـاس نيـام واسـتغفروا ربهـم فـى األسـحار مـن تقصـيرهم فـى مرضـاته ألنـه 

لـى جانـب سـهرهم فـى العبـادة البدنيـة تقربـوا إلـى ربهـم ببـذل تعالى يستحق أضعاف ما  عملـوا ، وا 
أموالهم للمحتاجين كما أمرهم هللا . فلم تشـح نفوسـهم ببـذل األمـوال كمـا فعـل غيـرهم مـن الـبخالء 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وهللا الغنى عن عباده وهم الفقراء إليه سبحانه ومـا عنـد النـاس 

باق ، وقد قالها تعالى صريحة فى سورة المزمل ) وما تقدموا ألنفسكم من خيـر  ينفد وما عند هللا
 تجدوه عند هللا هو خيرا وأعظم أجرا . واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم ( . 

اللهم أرنا الحق حقا ، فنتبعه ، وأرنا الباطل باطال فنتجنبه ، وال تفتنا بدنيا فانيـه ، ووفقنـا بعونـك 
الباقية ، واجعلنـا مـن المتعظـين بقولـك الكـريم فـى سـورة القصـص ) ومـا أوتيـتم مـن  اليثار اآلخرة

 شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند هللا خير وابقى . أفال تعقلون ( . . آمين . . .
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 صدقتك على نفسك
تك يقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف االشارات رضـى هللا عنـه : الصـدقة علـى أقسـام : صـدق

على نفسك ، وصدقتك على غيرك ، فأمـا صـدقتك علـى نفسـك فحملهـا علـى أداء حقوقـه تعـالى ، 
ومنعها من مخالفة أوامره ، وقصر يدها عن أذية الخلق ، وصون خواطرها وعقائدها عن السـؤ ، 
وأما صدقتك على الغير فصدقة بالمال ، وصدقة بالقلب ، وصدقة بالبدن ، فصدقة بالمـال بانفـاق 

 مة ، وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة ، وصدقة بالقلب بحسن النية . النع
أقول : والنفس أمارة بالسوء كما وصفها سيدنا يوسف الصديق عليه السـالم ، ومعنـى أنهـا أمـارة 
أى شديدة االمرة فهى ليست آمرة فحسب بل أمرة بقوة وهى إذن تحتاج إلى همة عالية وعزم بالغ 

من هللا تعالى وقد وعد هللا بعونه المجاهدين أنفسهم فى مرضـاته بحملهـا فى مخالفة هواها بعون 
على الطاعات وترك المخالفات ، ألنها بطبعها تميـل للراحـة وتصـبو للشـهوات ، وتسـتحب العاجـل 
على اآلجل ، وقد جاء وعد هللا فـى سـورة العنكبـوت بقولـه الكـريم ) والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم 

مـع المحسـنين ( ويقـول سـيدى االمـام أبـو عمـرو الزجـاجى رضـى هللا عنـه : كـان سبلنا وان هللا ل
 صــلى هللا عليــه وســلم النـاس فــى الجاهليــة يتبعـون مــا تستحســنه عقـولهم وطبــائعهم فجــاء النبـى 

فردهم إلى الشريعة واالتباع ، فالعقل الصحيح هو  الذى يستحسن محاسن الشريعة ويسـتقبح مـا 
ى االمـام جعفـر الخلـدى عـن العقـل فقـال : العقـل مـا يبعـدك عـن مراتـع تستقبحه ، وقـد سـئل سـيد

الهلكة . وقد نفى هللا تعالى العقل عمـن لـم يـؤثر أخـراه علـى دنيـاه . ويقـول سـيدى االمـام شـقيق 
البلخى رضى هللا عنه عملت فى القرآن عشرين سـنه حتـى ميـزت بـين الـدنيا واآلخـرة فأصـبته فـى 

 ) وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا قوله تعالى فى سورة القصص 
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وزينتها وما عند هللا خير وأبقى أفال تعقلون ( وقوله سبحانه أفال تعقلون ينفى به العقل عمن لـم 
يؤثر ما يبقى على ما يفنى فيتلهـى بالـدنيا الفانيـة عـن السـعى لآلخـرة الباقيـة . وقـد سـئل سـيدى 

مريد نفسه وكيف يروضها ؟ فقال رضـى هللا عنـه : بالصـبر االمام أبو العباس السيارى بم يرود ال
على األوامر واجتنـاب النـواهى وصـحبة الصـالحين وخدمـة الرفقـاء ومجالسـة الفقـراء والمـرء حيـث 

 وضع نفسه ثم تمثل وأنشد يقول : 
 وألزمت نفسى هجرها فاستمرت   صبرت على اللذات حتى تولت 

ال تسلــت فان  وما النفس إال حيث يجعلها الفتى   أطعمت تاقت وا 
 فلما رأت عزمى على الذل ذلـت  وكانت على االيام نفسى عزيـزة 

 ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيما نقلناه استماعا من الهامه الفورى رضى هللا عنه : 
 فما هى حظ الناسك المتزهــــد   أخى ال تغرنك الحياة وزينتهـا 
 فان زال عنك األمس فانظر إلى الغد  ودونك أيام أمامك  غيرهـــا 

 دى الحساب لتهتــ ونفسك عودها          وحاضرك اقرنه بماضيك  عبرة 
 د التعبــــ   فان نقاء القلب أصل  هسريرتك احفظها لربك وحــد

 د القلب تحمـــ عليك ووجه نحوه   ـهوأقبل على موالك يقبل بفضل
يقــال تزهــد : بمعنــى تعبــد . ومــاأروع مــا يقــول الســادة والمتزهــد فــى البيــت االول أى المتعبــد ، 

ن ركبتــك قتلتــك . ويقــول  الصــوفية فــى حكمهــم حــين قــالو : نفســك كالدابــة إن ركبتهــا حملتــك وا 
سيدى االمام إبراهيم القصار رضى هللا عنه : أضعف الخلـق مـن ضـعف عـن رد شـهواته ، وأقـوى 

ن بـأن يتقـوه حـق تقاتـه ، فقـال تعـالى فـى الخلق من قوى علـى ردهـا . وقـد أمـر سـبحانه المـؤمني
سورة آل عمران ) ياأيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته والتمـوتن إال وأنـتم مسـلمون ( وقـد فسـر 
سيدنا عبد هللا بن مسعود حق تقاته بقوله رضى هللا عنه : وهو أن يطاع هللا فـال يعصـى ويشـكر 

فـى سـورة الحـج ) وجاهـدوا فـى هللا حـق جهـاده هـو فال يكفر ويذكر فال ينسى ، وكذلك قال تعالى 
اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم ابراهيم هو سـماكم المسـلمين مـن قبـل وفـى 
هـــذا ليكـــون الرســـول شـــهيدا علـــيكم وتكونـــوا شـــهداء علـــى النـــاس فـــأقيموا الصـــالة وآتـــوا الزكـــاة 

 ر ( .واعتصموا باهلل هو موالكم فنعم المولى ونعم النصي
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فبـين لنــا ســبحانه أن نعمــة االسـالم تقتضــى منــا شــكر هللا تعــالى بجهـاد أنفســنا فــى مرضــاته بكــل 
إســطاعتنا ووســائلنا مــن األبــدان والقلــوب واألمــوال وكيــف ال وهــو الــذى خلقنــا بقدرتــه ورزقنــا مــن 

لمسـلمين ( جوده ورضى لنا االسالم دينا وشرفنا فسمانا فى الكتب السابقة وفـى القـرآن الكـريم ) ا
وهو أسمى شـرف علـى هاماتنـا ، أدامـه هللا علينـا حتـى نلقـاه بـه بـيض الوجـه يـوم القيامـة وممـا 
يقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشاراته : عند اآليـة الكريمـة السـابقة : ) حـق جهـاده ( : 

لـيس حـق حق الجهاد ما وافق األمر فى القدر والوقت والنوع فاذا حصـلت فـى شـ  منـه مخالفـة ف
جهــاده ، ويقــال المجهــادة علــى أقســام : مجاهــدة بــالنفس ، ومجاهــدة بالقلــب ومجاهــدة بالمــال ، 
فالمجاهدة بالنفس أال يدخر العبد ميسورا إال بذله بالطاعة بتحمـل المشـاق ، والمجاهـدة بالقلـب ، 

ــام ا ــذكر ماســلف أي ــات ، وت ــى المخالف ــزم عل ــة والع ــل الغفل ــة مث لفقــرة صــونه عــن المخــاطر الرديئ
والبطاالت ، والمجاهدة بالمال بالبذل والسخاء ، ثم بـالجود وااليثـار ، ويقـال حـق الجهـاد أال يفتـر 
العبد عن مجاهدة النفس لحظة ، ) هو اجتباكم ( يحتمـل أنـه يقـول : مـن حـق اجتبائـه لكـم ، أن 

دتم فإلجتبائـه تعظموا أمر مـوالكم ويحتمـل أن يقـال : هـو الـذى اجتـابكم ولـوال أنـه اجتبـاكم ماجاهـ
إياك وفقك حتـى جاهـدت ، ) ومـا جعـل علـيكم فـى الـدين مـن حـرج ( الشـرع مبنـاه علـى السـهولة 
والــذى تصــل بــه الــى رضــوانه وتســتوجب جزيــل فضــله واحســانه ، وتــتخلص بــه مــن ألــيم عقابــه 
وامتحانه يسير مـن األمـر اليسـتغرق كنـه إمكانـك ، بـالمعنى ، أنـك لـو أردت فعلـه لقـدرت عليـه . 

مما قال سيدى الشيخ على عقل فى جهاد نفسـه واعتـزازه بربـه فيمـا نقلنـاه مـن إلهامـه المرتجـل و 
 رضى هللا عنه : 

 العز والمنى  بعناهـــا نالت   تعب النفس فى الحياة دواها 
 كنزها بنور دجاهـــا   وجدت  نهارا فاستراحت  تعبت ليال 
 يتناهى فضل رب العباد ال ولكن   انتهـــــاء كل ش  له 

 محياهـــا وهو نعم البقاء فى  ى إن أمنيتى فنائى بحبـــ
 سعدت بالقبول من مسعاهـــا  لرضــاه  كل روح تفرغت

 م مصل بعد الصالة تالهــى ـك  قبلتى فى الصالة ساعة وقت 
 هى ذات االله لن أنساهــــا   إنما قبلتى جميع حياتـــى 
 عادة برضاهـــــاونهارى س  فمسائى مع اليقين نهـــار

 وأطال قدس هللا سره كالمه المتدفق من عطاء هللا الوليائه وانتهى إلى قوله :



 129 

 مزجتنى بها فكنت  وعاهــا  آنس هللا مهجتى بعلـــــوم
 تلفظ الدر وهى التتناهـــى  طاف بى النور فالمعارف بحرى 

 قد أخذت الرحمن زخرا وجاها  نسبتى لإلله أعظم جـــــاه
 يصفى األرواح من  دنياهــا ء األرواح فى مورد  العلم وارتقا

 هو معنى السمو فى مسراهـا  وانعدام األهواء والحس منهــا 
 أنا فى سمعها أنال  رضاهــا  ياسروى بقوله ياعبـــــادى
 وفى مناسبة قوله رضى هللا عنه :
 هى ذات االله لن أنساهـــا    إنما قبلتى جميع حياتـــــى

دى االمام يوسف الرازى رضى هللا عنـه علـم القـوم بـأن هللا يـراهم فاسـتحيوا مـن نظـرة أن يقول سي
يراعــوا شــيئا ســواه ، ويقــول ســيدى االمــام منصــور بــن عمــار رضــى هللا عنــه : النــاس رجــالن ، 
عارف بنفسه فشغله فى المجاهدة والرياضـة ، وعـارف بربـه فشـغله بخدمتـه وعبادتـه ومرضـاته . 

ك قـدس هللا سـره : سـالمة الـنفس فـى مخالفتهـا ، وبالئهـا فـى متابعتهـا . ويقـول وهو القائل كـذل
سيدى االمام أحمد االنطاكى رضى هللا عنه : إعمـل علـى أن لـيس فـى األرض أحـد غيـرك وال فـى 

 السماء أحد غيره .
أقول ومـؤدى هـذه النصـيحة األخيـرة ، أن يكـون هللا تعـالى هـو شـاغلك الشـاغل فـى كـل أوقاتـك ، 

ــة وفــ ــأنى أويــت إلــى فراشــى ذات ليل ى ســرك وجهــرك . وفــى هــذا المقــام أذكــر تحــدثا بنعمــة هللا ب
وأخــذتنى ســنة مــن النــوم فــاذا باأليــة الكريمــة مــن ســورة مــريم ) رب الســموات واألرض ومابينهمــا 
فاعبده واصطبر لعبادته هـل تعلـم لـه سـميا ( تـرد علـى قلبـى فأنتبهـت مـن نـومى وقلـت حاشـا أن 

ى ألنـك سـبحانك الواحـد األحـد وكلمـا أخـذت فـى النـوم شـاغلتى تلـك اآليـة بنورهـا ، يكون لـك سـم
وأيقظتنى مرة بعد مرة حتى حانـت صـالة الفجـر ، وكانـت تلـك الليلـة مـن أسـعد الليـالى فـى حيـاتى 
كلهــا  واالصــطبار هــو النهايــة الصــبر ، والعبــادة تكــون بتوحيــده والعمــل بــأمره ونهيــه وبــذل غايــة 

اته إذ لــيس كمثلــه شــ  وال رب غيــره والمعبــود بحــق ســواه ال إلــه إال هــو الكبيــر الجهــد فــى مرضــ
 المتعال . ويعجبنى قول القائل من السادة الصوفية : يخاطب ربه تعالى 

 تجرى بك الروح منى فى مجاريها    وما تنفست إال كنت مع نفسى 
ا وهو الذى خلق فى كـل بـدن وحق له أن يقول ذلك فإنما نتفس بهواء خلقه بقدرته لصيانة حياتن

 من أبداننا الرئتين اللتين نتنفس بهما شهيقا وزفيرا 
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وقد دخل زائر على بعض السادة الصوفية فوجده متفكرا فسأله فيما تتفكر ، قال أتفكر فـى عجزنـا 
عن شكر هللا سبحانه وتعالى . فلقد أحصيت انفاسى التى  اتنفسها شـهيقا وزفيـرا فوجـدتها بلغـت 

س فى ساعة واحدة فكـل منـا يتـنفس فـى اليـوم والليلـه علـى هـذا األسـاس أربعـة وعشـرين ألف نف
ألف نفس وهلل عليه فى كل نفس منها نعمة تشكر وال تكفر فاذا كـان سـبحانه لـه  فـى بـاب واحـد 
من أبواب حياتنا وهو النفس تلـك اآلالف مـن الـنعم فكيـف نحصـى نعمـه فـى سـائر أسـباب الحيـاة 

ذا مــن طعــام وشــراب و  لبــاس وصــحة وغيــر ذلــك مــن الــنعم الدنيويــة الظــاهرة التــى النحصــيها ، وا 
ذا عجزنــا عــن شــكر الــنعم الدنيويــة الظــاهرة  عجزنــا عــن إحصــائها فــنحن عــاجزون عــن شــكرها وا 
فنحن أعجز عن شكر النعم الدينية الباطنة من العقيدة الصحيحة . وما يترتـب عليهـا مـن سـعادة 

ى به من يشاء من عباده ( . ومن روائع ما قـال سـيدى االمـام أحمـد الدارين ) ذلك هدى هللا يهد
الرفاعى قوله  رضى هللا عنه : جمال القلب بالخوف  وجمال العقل بالفكر ، وجمال الروح بالشكر 
، وجمال اللسان بالصمت ، وجمال الوجه بالعباده ، وجمـال الـدنيا بتـرك الخـواطر ، وجمـال الفـؤاد 

ــنفس بالمخالفــة ، وجمــال الســر بالصــبر ، وجمــال الحــال باالســتقامة ، بتــرك الحســد ، وجمــال ا ل
وجمال الصبر بالتسليم وجمال الخدمة باألدب ، وجمال الكـالم بالصـدق ، وجمـال الطريـق بموافقـة 
الشرع وجمال الكل بتوفيـق هللا ، وسـيدى االمـام أحمـد الرفـاعى قـدس هللا سـره هـو القائـل كـذلك : 

وهمة بال كسل ، وعمل بال رياء ، ونفس بال شهوة ، وقلب عامر بالمحبة طريقى دين بال بدعه ، 
، ومن الدعوات الطريفة التى دعى بها سيدى وشيخى الشـيخ عبـد السـالم الحلـوانى أثنـاء الحـرب 
العالمية الثانية قوله ـ نور هللا مرقده : اللهم إنى أسالك أن تبـث االيمـان  فـى قلبـى بثـا ، فتجعلـه 

شائى وفؤادى وروحى ، منبثا ، اللهم جنبنى الهموم وادفـع عنـى جـيش الشـيطان فى أعضائى وأح
، فال تجعل له على سبيال ، اللهم ال تجعل قلبى له هدفا ، حتى يتسلط عليـه بمعداتـه ومصـوباته 
، فانى ضعيف ال أتحمل القصاص فيصوب على الرصاص ، فانى موقن بأن المعاصى تزيل الـنعم 

ى نعمك ، خصوصا نعمة االيمان فانى موقنا أنك سريع النقم لمن اليشكر ، وأنعم على بشكرك عل
نعمتك ويرعاها بترك المعاصى ، فال تجعل للشيطان على سبيال واجعل قلبى شديد  االيمان بك فال 
يعبأ بحرب الشيطان ومعداته بل هو بقوة هللا يصول ويجول فقوة هللا هى الحصن الحصين والركن 

والعــدة وهــى الحبــل المتــين . فاجعلنــا ياموالنــا بهــا نتمســك ونفــوز ومــن جميــع المكــين وهــى القــوة 
 المصاعب نجوز ) قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا ( وال حول وال قوة 
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إال باهلل  ، وقد كتب رضى هللا عنه ذلك الدعاء فى رسالة بعث بهـا  إبـان الحـرب لتلميـذه المبـارك 
الم جمعه حين هاجر من االسكندرية عندما دارت رحـى الحـرب وأخى فى الطريق المرحوم السيد س

العالمية فى العلمين بصحرائنا الغربية ولعله أراد أن يطمئنه ويقوى  جأشه من باب االشارة ، وقـد 
ياكم مـن  ختم رضى هللا عنه الرسالة بقوله : أسال هللا لى ولكم العافية والوثوق باهلل وأن يجعلنا وا 

ــاكم  ســواء المطمئنــين بــه المتم ي ــه وســلم ، وأن يهــدينا وا  ســكين بحبــه وحــب نبيــه صــلى هللا علي
السبيل . ومع مايبدو فى دعـاء سـيدى الشـيخ عبـد السـالم مـن دعابـة جميلـة فإنـه يعلمنـا بـه أن 
االيمان الحق يقتضى من المؤمن إجتناب المعاصى ألن إقتراف المعاصى يتعارض مع شكر نعمـة 

نــا فــى إنعامــه علينــا بــه . وقــد أبــرز هللا تعــالى لنــا فضــله علينــا فــى االيمــان وتقــدير فضــل هللا علي
القــرآن وااليمــان ، فقــال ســبحانه فــى ســورة يــونس ) ياأيهــا النــاس قــد جــاءتكم موعظــة مــن ربكــم 
وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيـر 

القلب ال غنى الجيـب ، وقـد وعـد هللا المـؤمن التقـى بحمايتـه مـن مما يجمعون ( فالغنى هو غنى 
الشيطان وكيده فقال تعالى فى سـورة الحجـر للشـيطان الـرجيم ) قـال هـذا صـراط علـى مسـتقيم إن 

ن جهنم لموعدهم أجمعين (   عبادى ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين وا 
صالحين فى حماية ربانية من أسـلحة الشـيطان القويـة وبين سبحانه لنا فى سورة االسراء : أن ال

ذ قلنــا للمالئكــة أســجدوا آلدم فســجدوا إال  وليقــرأ القــارئ العزيــز قولــه تعــالى فــى ســورة األســراء ) وا 
إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتـك هـذا الـذى كرمـت علـى إلن أخـرتن إلـى يـوم القيامـة 

ب فمن تبعـك مـنهم فـإن جهـنم جـزاؤكم جـزاء موفـورا . واسـتفزز ألحتنكن ذريته إال قليال ، قال اذه
من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فـى األمـوال واألوالد وعـدهم ومـا 

 يعدهم الشيطان اال غرورا إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال ( .
تحريضهم على الكفـر والمعاصـى واسـتثنى فأنظر كيف هدد أن يستأصل أغلب بنى آدم بإغوائهم و 

من غوايته القليل ، وهم عباد هللا الصالحون ، وكيف أكد هللا سبحانه حماية هؤالء الصالحين من 
تسلط الشيطان عليهم وكفى باهلل تعالى حافظا من الشيطان وجنده وأنعـم بـه واقيـا سـبحانه حاميـا 

نيســابورى رضــى هللا عنــه : الموفــق مــن ال مــن شــره وكيــده . ويقــول ســيدى االمــام أبــو عثمــان ال
يخاف غير هللا وال يرجـو غيـره فيـؤثر رضـاه علـى  هـوى نفسـه . وهـو القائـل كـذلك ، إصـبر علـى 

 الطاعة حتى التفوتك الطاعة 
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واصبر عن المعصية حتى تنجو من االصرار عن المعصية . وقـد سـئل رضـى هللا عنـه مـا عالمـة 
مة السعادة أن تطيع هللا وتخاف أن تكون مـردودا وعالمـة الشـقاوة السعادة والشقاوة ؟ فقال : عال

 أن تعصى هللا وترجو أن تكون مقبوال .
ويقول سيدى االمام أبو عبد هللا بن الجالء رضى هللا عنه : سمت همم العـارفين إلـى مـوالهم فلـم 

فـى الطلـب . تعكف على شي  سواه ، وسمت همم المريدين إلى طلب الطريق إليه فأفنوا نفوسهم 
أقول : وال يستطيع المريد وحده أن يربى نفسه بنفسه فى الطريق التصوف الذى يسـعى بـه أهلـه 
إلى مقام االحسان ، وقد عرفه موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال صـلوات هللا وسـالمه 

ذ الخلف عـن السـلف عليه : االحسان أن تعبد هللا كأنك تراه ، فان لم تكن تراه ، فإنه يراك . ويأخ
تربيتهم الدينية العالية طلبا لمقام االحسان جيال بعد جيل من بدايـة االسـالم . واالئمـة المرشـدون 
مهيأون بفضل هللا لما خلقهم هللا له . يقول فـى شـأنهم سـيدى االمـام جـالل الرومـى فيمـا ترجمـه 

مـره وزاده مـن عطائـه : ) عنه من الفارسية صديقى العالمة الشيخ الصاوى شعالن مـد هللا فـى ع
لهـام  سبحان من قدر فهدى ، ووفق كل كائن للغاية مـن فطرتـه ، إن الهـام النحـل هـو الشـهد ، وا 
لهام البلبل أغانى السحر ، والهام رجال هللا نورا يشـهدون بـه ملكـوت  حشرة القز نسج الحرير ، وا 

 السموات واالرض .
 رجى  أكرموهم مفاتيح ال  صدقوهم  هم مصابيح إلدجى 

) إتبعوا من اليسألكم أجرا وهم مهتدون ( وقد وصـف هللا تعـالى عبـاد الـرحمن المتقـين بأوصـافهم 
التى ترضيه ، وبين سبحانه فيما وصفهم به فى سورة الفرقان أنهم يدعون ربهم أن يجعلهم أئمة 

نـا وذرياتنـا يقتدى بهم أهل التقوى ، وقال تعالى فى ذلك ) والذين يقولـون ربنـا هـب لنـا مـن أزواج
قرة أعين واجعلنـا للمتقـين إمامـا ( ومـن فضـل هللا علـى عبـاده أن هـؤالء االئمـة يوجـدون فـى كـل 
جيل من أجيال االمة المحمدية ويدلنا علـى ذلـك قولـه سـبحانه فـى سـورة االعـراف ) وممـن خلقنـا 

ئفـة علـى : ) التـزال مـن أمتـى طاصـلى هللا عليـه وسـلم أمة يهدون بالحق وبه يعـدلون ( ويقـول 
الحق إلى أن يأتى أمر هللا ( ويقول سيدى األمام أبـو الحسـن الشـاذلى رضـى هللا عنـه : أوصـانى 
حبيبى ـ أى شيخى ـ فقال : ال تنقل قدميك إال حيث ترجو ثـواب هللا وال تجلـس إال حيـث تـأمن مـن 

زداد بـه معصية هللا ، وال تصـحب إال مـن تسـعين بـه علـى طاعـة هللا ، والتصـف لنفسـك إال مـن تـ
 يقينا . أقول وكفى عظة للمؤمنين فى األخذ 
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عن الصادقين من األئمة الهداة المرشدين أن يقص علينا سبحانه فى سـبحانه فـى سـورة الكهـف 
من سعى سيدنا موسى عليه السالم ـ وهو صاحب التوراة وكليم هللا ـ إلى االلتقاء بسـيدنا الخضـر 

د لقائه ) ... هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا عليه السالم بعد سفر طويل ويقول له عن
( وقد زكى سبحانه سيدنا الخضر بقوله الكريم ) فوجـدا عبـدا مـن عبادنـا آتينـاه رحمـة مـن عنـدنا 
وعلمناه من لدنه علما ( وهو علم لدنى دل عليه قوله تعالى فى آخر القصة ) ... وما فعلته مـن 

را ( وفى تلك القصة الرائعة التى قصها سبحانه علينا عبرة أمرى ذلك تأويل مالم تستطع عليه صب
بالغــة لمــن تــدبرها وأخــذ منهــا أن ســيدنا موســى عليــه الصــالة والســالم حــرص علــى علــم القلــوب 
فالتقى بسيدنا الخضر عليه السالم ليأخـذ عنـه ممـا أهلـه هللا لـه مـن عطائـه ألوليائـه وأصـفيائه ، 

ن كان سيدنا موسى برسـالته أرفـع د رجـة منـه الن المزيـة التقتضـى األفضـلية ـ فكيـف يسـتنكف وا 
المؤمن العادى من صحبة العارفين من أهل التقوى ليأخذ عنهم علم القلوب . وهو علـم التصـوف 
الداعى إلى إيثار هللا عما سواه طلبا لرجـاه وهللا خيـر وأبقـى ، وقـد إسـتنتج العلمـاء العـارفون مـن 

 خذ علم التصوف من أهله العارفين الصادقين .القصة أنه يجب على كل مؤمن أن يا
 وما أروع مانقلناه إستماعا من إلهام سيدى وشيخى على عقل حين قال إرتجاال :

 لمن  يدرى  فالبد من سوق القلوب   وعندى أن االمر ليس كما ترى 
 زاغت عن  السيـر يؤدبها بالروح   إذا لم يكن للنفس شيخ له  هدىً 

 يدرى المالحة فى البحر   سوى ماهر  م ونـوأه وال يعبر البحر الخض
 رى يسـ  على موجة التيار مانورها ولوال إتصال الكهرباء بأصلهـا 

وجزى هللا عنا شيوخنا خيرا كثيرا وجعلناه أهال لالنتساب اليهم يوم يتحقق قوله تعالى ) يوم ندعو 
 كل أناس بإمامهم ( . . آمين . . . .
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 أجل مستور وأمل خادع
أقــوال إمامنــا علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه قولــه الرائــع : فتــزودا فــى الــدنيا مــن الــدنيا  مــن

ماتحرزون به أنفسكم غدا . فاتقى عبد ربـه ، نصـح نفسـه ، وقـدم توبتـه ، وغلـب شـهوته ، فـان 
أجله مستور عنه ، وأمله خادع له ، والشيطان موكل بـه ، مـزين لـه المعصـية ليركبهـا ، ويمنيـه 

بة ليسوفها ، إذا هجمت منيته عليه أغفل مـا يكـون عنهـا . فيالهـا حسـرة علـى ذى غفلـة أن التو
يـاكم ممـن  يكون عمره عليه حجة ، وأن تؤديه أيامه إلى الشقوه ، أسـال هللا سـبحانه أن يجعلنـا وا 
ال تبطره نعمة ، وال تقصر به عن طاعة ربه غاية ، والتحل به بعد الموت ندامـه وال كآبـة . وهـو 
بهذه النصيحة الغالية يدعونا الى رأس األمر وهو تقوى هللا فى دنيانا التـى نجتازهـا لآلخـرة ، وقـد 
خلقنا سبحانه لآلخرة ال للـدنيا ، وحضـنا جـل وعـال علـى العنايـة بـأمر اآلخـرة ،  وأوجـب علينـا أن 

نفارقهـا بـالموت نسعى لها سعيها المناسب ، لدوامها ، وحذرنا من االفتتان بالدنيا الموقوتـة التـى 
، عند انتهاء آجالنا ، وقد أخفى سبحانه عنا اآلجال لنكون على حذر من فجأة الموت الذى كتبه 
هللا تعــالى علــى كــل نفــس ، كمــا بــين لنــا جــل شــأنه أننــا ممتحنــون بزينــة الــدنيا الفانيــة ، وقالهــا  

م أيهـم أحسـن عمـال ( تعالى صريحة فى سورة الكهف ) إنا جعلنا ما على االرض زينة لها لنبوله
نا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا ( والجرز هو األرض التى قطع نباتها ، والمعنى أن هللا تعـالى  وا 
ســيذهب بزينتهــا ويعيــدها كــأرض ملســاء النبــات فيهــا ، فــال تتلهــوا بهــا واعملــوا لمــا بعــدها عمــال 

ر ، ويلقى ثوابـه أو عقابـه صالحا يرضى به هللا عنكم يوم ينظر المرء ماقدمت يداه من خير أو ش
مصدقا لقوله الكـريم فـى سـورة الزلزلـه ) يومئـذ يصـدر النـاس أشـتاتا ليـروا أعمـالهم . فمـن يعمـل 

 مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( .
 ويصف لنا أمامنا على كرم هللا وجهه سرعة زوال الدنيا فيقول بحق : ابتلى الناس 
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خذوه منها لها أخرجوا منه ، وحوسبوا عليه ، وما أخذوه منها لغيرها قـدموا عليـه بها فتنة ، فما أ
وأقاموا فيه ، فانها عند ذوى العقول كفى الظل ، بينما تراه سابغا حتى قلص ، زائد حتـى نقـص . 
أقول وفى الحديث الشريف ) إنما الدنيا كسوق قامت ثم انفضت ربح من ربح وخسر من خسـر ( 

 ناء الدنيا يقول الشاعر القديم : . وفى سرعة ف
 أظلت يسيرا ثم خفت فولت    اال إنما الدنيا كظل غمامــة 

 ويقول فيها شاعر آخر :
 تدوم يوما لمخلوق على حال    ظل الغمام وأحالم المنام فما 

وقد قال إبن ملك من الملوك األقدمين ألبيه يوما وهو فى أبهة ملكه وسطوة سلطانه : ياأبـت هـل 
وم لنا هذا الملك ؟ فأجابه أبوه ، وكان حكيما : يا بنى لو كان الملك يـدوم لنـا مـا وصـل إلينـا . يد

وأراد الملك بجوابه هذا أن يبين البنه أن الملك كان فى يد غيرهم وانتقل إلـيهم مـن غيـرهم ، وكمـا 
تـدوم علـى حـال انتقل إليهم من غيرهم فإنه ينتقل منهم إلى آخرين ، فهو ليس بدائم ألن الدنيا ال 

واحـدة . وسـبحان مـن علمنـا سـنة الحيـاة الـدنيا بقولـه الكـريم فـى سـورة آل عمـران ) وتلـك األيــام 
نداولها بين الناس ( وبقوله الكريم فى السورة ذاتها ) قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 

كـل شـ  قـدير (  وتنزع الملك ممن تشـاء وتعـز مـن تشـاء وتـذل مـن تشـاء بيـدك الخيـر إنـك علـى
ويعلمنا سيدى وشيخى الشيخ على عقل أننـا علـى سـفر لآلخـرة فيقـول فـى إلهامـه الفـورى رضـى 

 هللا عنه : 
 علوت لها ظهرا وكنت على سفـر  وما هذه االيام إال رواحـــل 

 ومن حاسب النفس اجتباه الذى فطر  فحاسب هنا تهنأ هناك منـازال
 م ير األخر المراد قد اندثـرومن ل  وحسبك من دنياك أجر ورحمة 

 كما يعلمنا أن نتعظ بالموت وأن نعمل لما بعد الموت فيقول إلهاما طيب هللا ثراه 
 ما وقى الملك من الموت أجل  عرش كسرى تغنى عنه كسرة 

 هدم الموت به كل أمـــل   كل عيش للردى مرجعـــه
 أو على الملك تفانى واتكـل   ليس من ورث  عرشــًا ملكا 

 وعن اللهو تناء وعـــدل  الهــوى إنما الملك الذى حد 
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 من تقى هللا قصارها  الفشـل   انهـا ـوحياة قد خال سلط
 كل مالى فيه علم  وعمـــل  ال إنما ـليس عندى أى م

 إن من يمهل  شرع هللا  ضـل  يا صادقـاـكن مع هللا تق
 ذلإن من يترك ذكـــر هللا    ودجـى صباحا  أذكر هللا 

 لى عيد غير وجه هللا جـــل   فمـا   ألقاه  إن عيدى يوم
 إن شمس الحشر أدنى من زحل  افعلى ماشئتـه  إيه يادنيا

 تزا بالوشل ـحر اجـن البـوع  عن مغانيك بشير أكتفـى
وتلك األبيات من قصيدة قالها حين سأله أن يأتى بها من إلهامه الفورى علـى وزن البيـت التـالى 

 وقافيته :
 وعن البحر اجتزاء بالوشل   عرش كسرى تغنى عنه كسرة 

واليخفى على القارئ العزيز أن فعل ) ورث ( الوارد فى البيت الثالث هو بضم الـواو وتشـديد الـراء 
المكسورة . ومن عظات سيدى االمام الحسن البصرى قوله رضى هللا عنـه : إبـن آدم ، بـع دنيـاك 

خرتـك بـدنياك فتخسـرهما جميعـا ، واذا رأيـت النـاس فـى الخيـر بآخرتك تربحهمـا جميعـا ، وال تبـع آ
فقاسمهم فيه ، واذا رأيتهم فى الشر فال تغبطهم عليه . البقاء ها هنا قليل ، والبقـاء هنـاك طويـل 
.. أال إنــه ال أمــة بعــد أمــتكم ، وال نبــى بعــد نبــيكم ، وال كتــاب بعــد كتــابكم ، أنــتم تســوقون النــاس  

ن ما ينتظر بأولكم أن يلحق آخركم . يا ابن آدم طأ االرض بقـدمك فإنهـا عـن والساعة تسوقكم ، وا 
قليل قبرك ، واعلم أنك لـم تـزل فـى هـدم عمـرك منـذ سـقطت مـن بطـن أمـك ، رحـم هللا امـرءا نظـر 
فتفكر ، وتفكر فاعتبر واعتبر فأبصر ، وأبصر فأقصر ، فقد أبصر أقـوام فلـم يقصـروا ، ثـم هلكـوا 

 وال رجعوا إلى مافارقوا . فلم يدركوا ماطلبوا ،
يا ابن آدم : أذكر قوله تعالى ) وكل إنسان ألزمناه طـائرة فـى عنقـه ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا 
يلقاه منشورا . إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم  عليك حسيبا ( عدل عليك من جعلك حسيب نفسك . 

ال يــربيكم ، ظهــر الجفــاء ، وقلــت ) خــذوا صــفوة الــدنيا ودعــوا كــدرها ، ودعــوا مــا يــريبكم إلــى مــا
العلماء ، وعفت السنة ، وشاعت البدعة ، لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتهم اال قـرة عـين لكـل 
مســلم ، وجــالء الصــدور ، ولقــد رأيــت أقوامــا كــانوا مــن حســناتهم أن تــرد علــيهم أشــفق مــنكم مــن 

مــنكم فيمــا حــرم علــيكم منهــا )  ســيئاتكم أن تعــذبوا عليهــا وكــانوا ممــا أحــل لهــم مــن الــدنيا ، أزهــد
 ومعلوم أن سيدى 
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الحسن البصرى من سادتنا التـابعين الـذين أدركـوا الصـحابة الكـرام رضـى هللا عـنهم أجمعـين . ( ) 
مالى أسمع حسيسا وال أرى أنيسا ، ذهب الناس وبقى النسناس لو تكاشفتم ما تدافنتم ، تهـاديتم 

الجـواب فـانكم مسـؤولون ، إن المـؤمن اليأخـذ دينـه عـن  األطباق ، ولم تتهـادوا النصـائح ، أعـدوا
رأيه ولكن عن ربه ، أال إن الحق قد أجهد أهله وحال بينهم وبين شهواتهم ، وما يصـبر عليـه إال 
مــن عــرف فضــله ، ورجــا عاقبتــه ، فمــن حمــد الــدنيا ذم اآلخــرة ، واليكــره لقــاء هللا إال مقــيم علــى 

وال بالتشهى ، ولكن ما وقر فى القلـوب وصـدقته األعمـال ( مايسخطه ، إن االيمان ليس بالتمنى 
. 

ومن عظات أمير المـؤمنين عمـر بـن عبـد العزيـز قولـه رضـى هللا عنـه : واعملـوا أن األمـان لمـن 
خاف هللا ، وباع قليال بكثير ، وفانيا بباق ، إال ترون أنكم فى أسالب الهـالكين وسيسـلبها بعـدكم 

لوارثين ، ثم إنكم فى كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى هللا عز وجل الباقون ، حتى ترد إلى خير ا
وقد قضى نحبه ، وبلغ أجله ، تغيبونه فى  صدع من األرض ثم تدعونـه غيـر ممهـد وال موسـد ، 
قد خلع األسباب ، وفارق األحباب وواجه الحساب ، وصار فى التراب ، غنيا عما ترك ، فقيرا إلى 

 ما قدم .
يذكرنا به رضى هللا عنـه مـن المـوت الـذى نفـارق بـه األحبـاب وندفنـه فـى وفى مناسبة ما

التراب ، أقول للسادة القراء األعزاء أن إمامنا الحسـين السـبط رضـى هللا عنـه دخـل مقبـرة 
 وخرج يقول: 

 فأجابنى عن صمتهم ترب الحشا   ناديت سكان القبور  فأسكتوا 
 قت  الكسـامزقت لحمهمو وخر   قالت أتدرى مافعلت بسكانى
 كانت تأذى بالقليل من القــذى   ومألت أعينهم ترابا بعدمـا
 حتى تباينت المفاصل والشـوى   أما العظام فإننى  مزقتهــا

 كذا فتركتها مما يطول بها البلـى   فقطعت ذا من ذا ومن هـذا 
مـن إلهامـه  وأذكر للسادة القراء كذلك أن سائال سأل سيدى وشيخى الشيخ على عقل أن يـأتى لـه

 الفورى بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته :
 وسيضحك الباقون بعــــدك   ستباشر الغبراء خـــدك
 فكان مما قاله قدس هللا سره :
لى الذبول سقيـــت وردك  ستباشر الغبراء خـــدك   وا 

 فاجعله بين الناس عهــــدك   الموت حق  واجــــب
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 ملكن العمر  سعدكال ت  مهما بلغت من  العال 
 تدرك بفضل هللا رفدك   إلبس لباس تقى وسر
 وانظر لما خلدت بعدك   ودع الحياة إذا  دعت 

 وأطال رضى هللا عنه وانتهى إلى قوله :
 تلقى على االيام خلـدك   مهما أقمت بها فلــن 
 وسيضحك الباقون بعدك   ستزول عنك بصفوها 

 ى بنعمة ربه عليه فقال رضى هللا عنه :وفى تلك القصيدة تحدث سيدى الشيخ عل
 وجعلت حبى فيك وحدك  نا قد خلدت عن الورى أ

 وتبعت بااليمان جنـدك  وأخذت ذكرك غايتـى
 ورفعت بين الناس حبك  وسهرت ليلى بالهـدى

 وأعلم االصحاب قصدك   ومشيت أنصح فى المال
 بعد الممات يعيد ذكرك   ياقلب مالك غيـــره

 كرما وفضال لن يصدك  ـــه أقبل عليه فانـ
عن قولـه سـبحانه فـى سـورة االنعـام ) فمـن يـرد  صلى هللا عليه وسلم وقد سئل موالنا رسول هللا 

هللا أن يهديــه يشــرح صــدره لألســالم ( فقــال صــلوات هللا عليــه وســالمه  عليــه ، ) اذا دخــل النــور 
ا ؟ قـال نعـم : االنابـة إلـى دار القلب انفسح ، فذلك شرح الصدر ، فقيل : أفلذلك عالمة يعرف بهـ

الخلــود ، والتجــافى عــن دار الغــرور ، واالســتعداد للمــوت قبــل نزولــه ( وكــان ســيدى أبــو الــدرداء 
الصـحابى الجليـل رضـى هللا عنـه يقـول : أضـحكتنى ثـالث وأبكتنـى ثـالث : أضـحكنى مؤمـل الـدنيا 

أراض عنه هللا أم ساخط ،  والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك ملء فيه اليدرى 
وأبكانى فراق رسول هللا وحزنه ، وأبكانى هـول المـوت ، وأبكـانى هـول الموقـف يـوم تبـدو السـرائر 

 قيل ال أدرى أيؤخذ بى الى الجنة أم إلى النار .
وكان المـأمون الخلفيـة العباسـى يقـول : لوسـئلت الـدنيا عـن نفسـها لـم تسـتطع أن تصـف نفسـها 

 اعر :بأحسن  من قول الش
 به عن عدو فى ثياب صديق    إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 

وقد نزل الحجاج فى يوم حـار علـى بعـض الميـاه ودعـا بالغـداء ، وقـال لحاجبـه أنظـر مـن يتغـذى 
 معى ، واجهد أال يكون من أهل الدنيا ، فرأى الحاجب 



 139 

ميـر ، فأتـاه فـدعاه الحجـاج أعرابيا نائما عليه شملة من شعر ، فضربه برجله وقال لـه : أجـب اال
إلى االكل ، فقال : دعانى مـن هـو خيـر مـن األميـر فأجبتـه ، قـال مـن هـو ؟ قـال هللا دعـانى إلـى 
الصوم فصمت ، قال أوفى هذا اليوم الحار ؟ قـال : نـار جهـنم أشـد حـرا قـال إفطـر وتصـوم غـدا ، 

االعرابــى : فكيــف أدع قــال إن ضــمنت البقــاء لــى إلــى غــد قــال الحجــاج : لــيس ذلــك إلــى ؟ ، قــال 
عــاجال آلجــل التقــدر عليــه ؟ ، قــال : إنــه طعــام طيــب ، قــال : إنــك لــم تطيبــه وال الخبــاز ، ولكــن 

 العافية طيبته لك .
وقال رجل لسـيدى االمـام الفضـيل بـن عيـاض : مـا أعجـب االشـياء ؟ فقـال رضـى هللا عنـه : قلـب 

نـه : ماأحسـنت قـط إلـى أحـد وال أسـات عرف هللا ثم عصاه . وقال سيدى االمام وكيع رضى هللا ع
إليه ، قيل له ، كيف ؟ قال : ألن هللا تعالى قال فى سورة االسراء ) إن أحسنتم أحسـنتم ألنفسـكم 
ن أساتم فلها ( . وقال سيدى االمام الحسن البصرى لرجـل : إن اسـتطعت أال تسـي  ألحـد ممـن  وا 

ل إلـى مـن يحـب ؟ قـال نعـم ، نفسـك أحـب تحب فافعل ، قال الرجل : يا أبا سـعيد : أو يسـ  الرجـ
النفوس اليك ، فاذا عصيت هللا فقد أسأت إليها . وكان سيدى االمام محمد ابن الحنيفة رضى هللا 

 عنه يقول : من عزت عليه نفسه هانت عليه الدنيا .
وقد كنـت أسـكن فـى حـى السـيدة زينـب رضـى هللا عنهـا ، وكـان يمـر بـدارنا فـى السـحر رجـال مـن 

ين أســمعه وال أراه ، وكــان ينــادى بصــوت مســموع يــا عبــاد هللا ، هــذا وقــت الســحر ، هــذا الصــالح
وقت يستحب فيه االستغفار يا عباد هللا : التلهينكم الدنيا ، فأيامها معدوده ، وسعاتها محـدودة ، 
 يـا عبـاد هللا : اليــنفعكم سـوى الرجـوع إلــى هللا ، ويمـد صــوته بهـذه الجملـة األخيــرة فكنـت أســتيقظ

 على صوته وأدعو له غفر هللا لنا وله ولسائر المؤمنين أحياء ومنتقلين . 
ومــن أعجــب ماســمعت مــن رجــل ريفــى قولــه رحمــه هللا : إن هللا علمنــا الحــالل والحــرام فــى هجــاء 
اللفظين ، فقلت له : ماذا تقصد بهجاء اللفظين ؟ فأجابنى : إنطق بلفظ ) الحالل ( ، فنطقت بها 

فمك مفتوحا فى نطقها أو مغلقا ؟ قلت : بل مفتوحا ، فقال : إنطق بلفظ حرام ،  ، قال : هل رأيت
فنطقت به فقال : هل رأيـت فمـك مفتوحـا أو مغلقـا ؟ ، فقلـت بـل مغلقـا ، فقـال علمنـا هللا سـبحانه 
 بذلك أن ناكل الحالل ونمتنع عن أكل الحرام ، وكذلك سمعت من ذلك الصديق الريفى درسا آخرا
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قـال لـى : إن هللا تعـالى ألهـم الحيـوان األعجـم الحـالل والحـرام ، فقلـت لـه كيـف ؟ فقـال  رائعا حيث
نالحظ فى حياتنا أن القطة لو خطفت من طعامنا شيئا فانها تجـرى هاربـة بـه خوفـا مـن ضـربها ، 
أما إن قدمنا لها من أنفسنا طعاما فانها تأكله فى جوارنا وهى آمنة مطمئنـة ، وهـذا مايـدلنا علـى 

ــ ــام دق ــين الطع ــين الطعــام المغتصــب وهــو حــرام ، وب ــث ميــزت ب ة إحساســها بالهامهــا الفطــرى حي
الموهوب وهـو حـال فهربـت بـالحرام خوفـا مـن العقـاب ، وأكلـت الحـالل وهـو آمنـة مظمئنـة ، وهمـا 
درســان قيمــان الأنســى حالوتهــا أبــدا . وحقــا ماقــال إمامنــا علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه : 

 وأقل االعتبار . ماأكثر العبر
ومن دعاء بعض الصالحين : اللهـم إنـى أعـوذ بـك مـن أهـل تلهينـى ، ومـن هـوى يريـدنى ، ومـن 
عمل يخزينى ، ومن صاحب يغوينى ، ومن جار يؤذينى ، ومن غنى يطغينى ، ومن فقـر ينسـينى 

اللهـم  ، اللهم اجعلنا نستحيك ونتقيك ، ونخافك ونخشاك ، ونرجوك ونطيعك فى السـر والعالنيـة ،
اســترنا بالمعافــاة والغنــى ، وأســتعين هللا علــى أمــورى وأســتغفر هللا لــذنوبى ، وأعــوذ بــك مــن شــر 

 نفسى .
وعن أبـى هريـرة دعـاء يرفعـه رضـى هللا عنـه : اللهـم أصـلح لـى دينـى الـذى هـو عصـمة أمـرى  ، 

يـاة زيـادة وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التـى إليهـا معـادى ، واجعـل الح
لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر  وقال سيدى االمام سعيد بن المسـيب رضـى 
هللا عنه : مر بى  صلة بن أشيم رضى هللا عنه فقلت : إدع هللا لى فقال : رغبك هللا فيما يبقـى ، 

عليـه . ومــن وزهـدك فيمـا يفنـى ، ووهـب لـك اليقـين الـذى التسـكن النفـوس اال اليـه ، والتعـول إال
دعـاء عمــر بـن عبيــد رضـى هللا عنــه : اللهـم أغننــى باالفتقـار إليــك والتفقرنـى باالســتغناء عنــك ، 
اللهم أعنى على الدنيا بالقناعة وعلى الدين بالعصـمة . ومـن خطبـة المامنـا علـى بـن أبـى طالـب 

 فى االستسقاء قوله  كرم هللا وجهه :ـ
ن األرض التى تحملكم ، والسماء ال تـى تظلكـم ، مطيعتـان لـربكم ، ومـا أصـبحتا تجـودان لكـم أال وا 

ببركتهما توجعا لكـم ، وال زلفـة إلـيكم ، وال لخيـر ترجوانـه مـنكم ، ولكـن أمرتـا بمنـافعكم فأطاعتـا ، 
وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا . إن هللا يبتلى عباده عند األعمال المسـيئة بـنقص الثمـرات ، 

غــالق خــزائ ن الخيــرات ليتــوب تائــب ويقلــع مقلــع ، ويتــذكر متــذكر ، ويزدجــر وحــبس البركــات ، وا 
 مزدجر .
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وقد جعل هللا االستغفار سببا لـدروء الـرزق ورحمـة للخلـق ، فقـال سـبحانه ) واسـتغفروا ربكـم إنـه 
كان غفـارا . يرسـل السـماء علـيكم مـدرارا . ويمـددكم بـأموال وبنـين ويجعـل لكـم جنـات ويجعـل لكـم 

. فــرحم هللا إمــرأ إســتقبل توبتــه ، واســتقال خطيئتــه ، وبــادر منيتــه . وفــى  ســورة نــوح –أنهــارا ( 
مناسبة قوله كرم هللا وجهه فى السـطر السـابق ، أقـول : إن االمـام أبـا حمـزه البغـدادى سـئل عـن 
الصوفى فقال رضى هللا عنه : من صفى من كل درن ، فلم يبق فيه وسخ المخالفات بحال . وقد 

فقال له : هيىء زادك للسـفر الـذى بـين يـديك ، فكـأنى بـك وأنـت فـى جملـة قال له رجل أوصنى ، 
الــراحلين عــن منزلــك ، وهيــىء لنفســك منــزال تنــزل فيــه إذا نــزل أهــل الصــفوة منــازلهم لــئال تبقــى 

 متحسرا . 
ويطمئن السادة الصوفية على أرزاقهم الدنيويـة بـاهلل تعـالى حيـث كفلهـا لهـم سـبحانه ، وقـد سـئل 

ين معاشك ؟ فقرأ قوله تعالى فى سورة االسراء ) كال نمـد هـؤالء وهـؤالء مـن عطـاء أحدهم : من أ
ربك وما كـان عطـاء ربـك محظـورا ( ، وسـئل آخـر مـن أيـن معاشـك ؟ فقـرأ قولـه تعـالى فـى سـورة 
ــا ســيدى  ــافقين ال يفقهــون ( . وقــد حكــى لن ــافقين ) وهلل خــزائن الســموات واألرض ولكــن المن المن

سالم الحلوانى طيب هللا ثراه ، أنه احتاج يوما للمال فأخرج ورقـة مـن جيبـه وشيخى الشيخ عبد ال
وكتب فيها : ) مـن كـان رزقـه علـى هللا فـال يحـزن ( ، وطـوى الورقـة ووضـعها فـى جيبـه ، وبعـد 
وقت قصير جائه رجل كان قد اقترض منه ماال وتأخر فـى رده فقدمـه لسـيدى الشـيخ عبـد السـالم 

ن ســـيدى الشـــيخ ناســيا ذلـــك القـــرض ، فأغنـــاه هللا بـــرد القـــرض عـــن واعتــذر عـــن تـــأخيره ، وكـــا
 االقتراض من غيره ، ودبر هللا له ما يحتاجه دون أن يسأل أحدا شيئا . 

وقد كانت لسيدى االمام األكبر الشيخ محمد أبـى خليـل ) صـاحب طريقتنـا قـدس هللا سـره ( كرامـة 
لقضـاء شـهر رمضـان فـى  –ة إمامنـا وهـى إبنـ –مع أحد أصهاره وهى أن صهره جاء مع زوجتـه 

ضيافة سيدى الشيخ ، فأشفق الصهر من كثرة ضـيوف االمـام فـى كـل يـوم ، وفكـر فـى نفسـه أن 
يقدم عشرة جنيهات عونا لسيدى االمام . وما كاد يفكر فى ذلـك حتـى دخـل شـخص بعينـة حبـوب 

االمــام تلــك يبيعهــا فاشــتراها ســيدى االمــام ، وبعــد قليــل دخــل شــخص آخــر واشــترى مــن ســيدى 
الصفقة بعد أن رأى العينة وربح سيدى االمام فى الصفقة عشرات الجنيهات قبل أن يتسـلمها مـن 

 بائعها وعهد إلى البائع أن يسلمها للمشترى األخير 
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وكان صهر سيدى الشيخ يجلس إلى جواره ، فمال إلى اذنه وقال له أليس ذلـك الـربح خيـر وأكثـر 
فى معاونتى بها ؟ وصدق من قال من سادتنا الصوفية األقـدمين :  من العشرة جنيهات التى تفكر

 نحن قوم مدبرون ) بباء مشددة مفتوحه ( . 
اللهم اغننا بتدبيرك عن تدبيرنا ، وال تجعـل الـدنيا أكبـر همنـا وال مبلـغ علمنـا وأحسـن عاقبتنـا فـى 

كرمــك مــؤمنين موحــدين األمــور كلهــا ، وأجرنــا مــن خــزى الــدنيا وعــذاب االخــرة ، وتوفنــا يــا إلهــى ب
 وألحقنا بالصالحين ، آمين ... 
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 الدنيا متجر واآلخرة ربح
قال بعض الحكماء : الدنيا متجر واآلخرة ربح ونفسك رأس المال ، وهى حكمة يدعونا بهـا قائلهـا 
إلى أن نسعى لآلخرة سعيها لنحصل فيها على ربح المسعى الذى أعده هللا للعاملين المجدين مـن 

المتقين . وقول ذلك الحكيم : ونفسك رأس المال قـول عظـيم يعلمنـا بـه أن يحـافظ علـى المؤمنين 
رأس مالنا لنضمن له الربح فى اآلخرة فتسعد أنفسنا بالثواب الذى أعده سبحانه لألتقياء األوفيـاء 
، الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات وخـافوا ربهـم فـى المخالفـات ، إمتثـاال ألوامـر هللا تعـالى ونواهيـه 

واستعداد للقائه بيض الوجوه يوم القيامة ، فلم يتلهوا عنه بالدنيا وزخرفها الفـانى ، بـل جـدوا فـى 
الطاعــات واجتهــدوا فــى القربــات مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيال ليجــزيهم هللا أحســن مــا عملــوا كمــا 

ن هللا أن وعدهم فى كتابه الكريم فى آيات كثيـرة مثـل قولـه تعـالى فـى سـورة النـور ) فـى بيـوت أذ
ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيهـا بالغـدو واآلصـال . رجـال ال تلهـيهم تجـارة وال بيـع عـن ذكـر 
يتاء الزكـاة يخـافون يومـا تتقلـب فيـه القلـوب واألبصـار ليجـزيهم هللا أحسـن مـا  قام الصالة وا  هللا وا 

 عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغير حساب ( 
ســورة النســاء ) ومــن يطــع هللا والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم هللا علــيهم مــن  وقولــه تعــالى فــى

النبين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من هللا وكفى باهلل عليمـا ( 
. وما أروع ما قال إمامنـا علـى بـن أبـى طالـب كـرم هللا وجهـه حـين قـال : فباإليمـان يسـتدل علـى 

ــالعلم يرهــب المــوت ، الصــالحات وب ــم وب ــان ، وباإليمــان يعمــر العل ــى اإليم الصــالحات يســتدل عل
وبالموت تختم الدنيا ، وبالدنيا تحرز اآلخـرة ، وبالقيامـة تزلـف الجنـة ، وتبـرز الجحـيم للغـاوين ، 
وقولــه رضــى هللا عنــه : وبــالموت تخــتم الــدنيا يشــير بــه إلــى انقطــاع التكليــف ، فمــن قصــر فــى 

 عية فى حياته إلى أن حضره الموت ال مجال له فى تدارك ما التكاليف الشر 
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قصــر فيــه وأهملــه . ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى فــى ســورة المنــافقين ) يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تلهكــم 
أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ومن يفعـل ذلـك فأولئـك هـم الخاسـرون . وأنفقـو ممـا رزقنـاكم مـن 

يقول رب لوال أخرتنـى إلـى أجـل قريـب فأصـدق وأكـن مـن الصـالحين . قبل أن ياتى أحدكم الموت ف
ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلها وهللا خبير بما تعملون ( وقد استدل سيدنا عبد هللا بـن عبـاس 

باآليات السابقة هذه على أن من قصر من المؤمنين فى أداء الزكـاة أو الحـج  –رضى هللا عنهما 
الـدنيا عنـد المـوت ، ألن قولـه تعـالى ) فأصـدق ( أى أؤدى الزكـاة ) وأكـن فإنه يتمنى الرجعة إلى 

من الصالحين ( أى أحج بيت هللا ، وقد نبهنا سبحانه إلـى أن هللا لـن يـؤخر نفسـا إذا جـاء أجلهـا 
 بل يقبضها عند انتهاء أجلها فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها . 

بـن الخطـاب رضـى هللا عنـه : كفـى بـالموت واعظـا وقد كان نقش الخاتم الذى يلبسه سـيدنا عمـر 
ياعمر . فمن العقل أن يعمل االنسان فى حياته ما يرضى هللا تعالى وقد قـال تعـالى فـى سـورة آل 
نمـا توفـون أجــوركم يـوم القيامـة فمـن زحــزح عـن النـار وأدخــل  عمـران ) كـل نفـس ذائقــة المـوت وا 

صـلى هللا عليـه ور ويقـول سـيدنا وموالنـا رسـول هللا الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغر 
) ألكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى علـى هللا وسلم 

األمانى ( ومعنى دان نفسه أى أذلهـا فـى مرضـاة هللا ونهاهـا عـن هواهـا وقاومهـا فـى شـهواتها . 
مــا ترجمــه عنــه مــن الفارســية إلــى العربيــة صــديقى ويقــول ســيدى االمــام جــالل الــدين الرومــى في

ن سكرة  العالمه الشيخ الصاوى شعالن رحمه هللا: أيها المؤمن إن آثار اليوم هى عقارب الغد ، وا 
الدنيا هى لهيب العطش فـى صـحراء القيامـة . ومغالبـة هـوى الـنفس ميـزان دقيـق تـوزن بـه إرادة 

الف نفسه فى هواهـا ، وآثـر طاعـة هللا عـن مجـاراة المؤمن فى صلته بربه فإن كان قوى اإلرادة خ
ن كان ضعيف االرادة غلبته نفسه فآثر دنياه على آخرته ونـدم فـى موقـف  نفسه فى شهواتها ، وا 
الحســاب حيــث ال ينفــع النــدم . وقــد كــان ســيدنا عمــر بــن الخطــاب رضــى هللا عنــه يقــول ناصــحا 

بل أن توزن عليكم وقد عـين رضـى هللا عنـه للمؤمنين : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها ق
إمامــا علــى جماعــة مــن المســلمين ، فشــكى إليــه بعــض الجماعــة ذلــك اإلمــام وقــالوا فــى شــكواهم 
ألمير المؤمنين : إن ذلك اإلمام يصلى بنا ثم يغنى بعد الصالة ، فجاء باالمام وسأله : أحقـا أنـك 

لـه مـاذا تغنـى ؟ قـال يـا أميـر المـؤمنين أغنـى تصلى ثم تغنى ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ، فقـال 
 وأقول : 
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 عاد للذات يبغى تعبـــى   وفؤادى كلما عاتبتــــه 
 ى بــ فى تماديه فقد برح   الهيــا دهر إال  ـال أراه ال

 فنى العمر كذا فى اللعــب   ياقرين السؤ ما هذا الصبـا 
 قبل أن أقضى منه أربــى   منى فمضــى  وشباب بان 

 إتقى المولى وخافى وارهبى   نفس ال كنت وال كان الهوى 
فما كان مـن أميـر المـؤمنين حـين سـمع منـه هـذه األبيـات التـى يعاتـب بهـا نفسـه ويحضـها علـى 
تقوى هللا ومخافته إال أن قال للشاكين : من كان منكم مغنيا فليغنى هكذا . ومما كتبنا عن سيدى 

 مه الفورى المرتجل رضى هللا عنه : وشيخى الشيخ على عقل قوله فى الها
 وعن المسير إليه لن أتخلفـا   هـه ـوج  أسعى لخالقى وأقصد 

 أنظر إلى فانت أكرم من عفا   انحها  الهدى ـيا مالكا روحى وم
 وهذا فى إنتسابى قد كفــى   إن قيل من قلت أمرأ فى ربه ساع 

 أتشرفـــا  إنى بغير هللا لن  العباد  بفضلـه  مر ـال والذى غ
 كما نقلنا من إلهامه المرتجل قوله رضى هللا عنه : 

 روح المحبين تحقيق وتجريد  يا أيها المغرم السارى لسيــده 
 د عسى ينالك باسم  هللا تأييـ ى  جاللتـه ـأفرغ دموعك حبا ف

 الكل  معبود  فالكل عبد ورب  تزا برحتــه ـمع سارع إلى هللا 
 أغير ربى إيمان  وتوحيــد  ت واعجبنى قالوا إتخذ لك جاها قل
 يارب صب رواه البر والجود  مكارمـة  فى  أطوف بالحى صبا 

نما أنا فان   لكننى فى كتاب الحب موجود  فى  محبتــــه  وا 
ن ركبتك قتلتك . ويقول سيدنا  وما أروع قول السادة الصوفية : نفسك كالدابة إن ركبتها حملتك وا 

هللا عنـه : صـحبت الصـوفيه فاخـذت عـنهم كلمتـين ، قـولهم : نفسـك إن لـم اإلمام الشافعى رضى 
تشــغلها بــالحق شــغلتك بالباطــل . وقــولهم الوقــت كالســيف إن لــم تقطعــه قطعــك . ومــن فضــل هللا 
تعالى علـى المـؤمنين ، أنـه يقبـل توبـة التـائبين ، فمـن زلـت بـه قدمـه ووقـع فـى معصـية ثـم نـدم 

غفــر هللا لــه ، وكيـف ال يغفــر لــه وهـو ســبحانه القائــل فــى  واسـتغفر بصــدق ســريرة وصـفاء طويــه
نى لغفار لمن تاب وآمـن وعمـل صـالحا ثـم اهتـدى ( ومـا أرق مـا سـمعنا مـن إلهـام  سورة طه ) وا 

 سيدى وشيخى الشيخ على عقل حين ارتجل فيما ارتجل قوله طيب هللا ثراه : 
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 مسحا وقلت يارب عنى الذنب قد  لو كان كالطود ذنبى فى ضخامته 
 فاعجب لكاسب ذنب ينتشى فرحا  الذنب يحزننى والعفو يفرحنــى 
 إال ورحت بفضل العفو منشرحـا  فما أرانى من الزالت منقبضــا 

وكان من دعاء موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله إذا أصـبح : ) أصـبحنا وأصـبح الملـك 
والنهـار ومـا يسـكن فيهمـا هلل عـز وجـل وحـده ال والكبرياء والعظمة والجالل والخلق واألمـر والليـل 

شريك له ، اللهم إجعل أول يومى هذا صالحا وأوسطه فالحا وآخره نجاحا ، اللهم إنى أسـلك خيـر 
الدنيا واآلخرة يا أرحم الرحمين . اللهم اقسم لنـا مـن خشـيتك مـا تحـول بـه بيننـا وبـين معاصـيك ، 

مـا تهـون بـه علينـا مصـائب الـدنيا ، اللهـم متعنـا  ومن طاعتك مـا تبلغنـا بـه جنتـك ، ومـن اليقـين
جعـل ثأرنـا علـى مـن ضـلمنا وانصـرنا  بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلـه الـوارث منـا ، وا 
على من عادانا والتجعل مصـيبتنا فـى ديننـا وال تجعـل الـدنيا أكبـر همنـا وال مبلـغ علمنـا وال تسـلط 

 علينا من ال يرحمنا ( . 
هللا تعــالى بنـا أن يحصــى علينــا السـيئة ســيئة واحــدة ، ويضـاعف لنــا الحســنة بعشــرة ومـن رحمــة 

نه يجيب دعوة من دعاه وال يخيب من رجاه ، ومما كان يـدعو بـه  لى أضعاف كثيرة ، وا  أمثالها وا 
إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه ورضى عنه : ) يامن يرحم من ال يرحمه العباد ، ويامن 

تقبلــه الــبالد ويــامن ال يحتقــر أهــل الحاجــة اليــه .. يــامن يشــكر علــى القليــل ويجــازى  يقبــل مــن ال
بالجليل ، يامن يدنو إلى من دنا منه ، ) دنو عطاء ال دنـو مسـافة ( يـامن يـدعو إلـى نفسـه مـن 
أدبر عنه ، يامن ال يغير النعمة وال يبادر بالنقمة ، يامن يثمر الحسنة حتى ينميها ويتجاوز عـن 

ة حتى يعفيها ... ال يخيب عليك اآلملون ، وال يخفـق مـن عطائـك المتعرضـون ، وال يشـقى السيئ
بنقمتك المستغفرون ، رزقك مبسوط لمن عصاك ، وحلمك معرض لمن ناوأك ، وعادتـك اإلحسـان 
الى المسيئين ... ) لم تكن أناتك عجزا ، وال حلمك وهنا ، وال إمساكك لعلـة ، وال انتظـارك لمـداراة 

حسـانك األوفـى ، ونعمتـك األتـم ، كـل ذلـك كـان ولـم  ، بل لتكون حجتك األبلغ ، وكرمك األكمـال وا 
يزل ، وهو كائن ال يزول ( ... ) اللهم صلى على سـيدنا محمـد وآل سـيدنا محمـد ، وأنقـذنى مـن 
ـــدنى بالعصـــمة  ـــة وأي ـــى بالتوب ـــة وطهرن ـــى حســـن اإلناب المعاصـــى ، واســـتعملنى بالطاعـــة وارزقن

 لعافية وارزقنى حالوة المغفرة واجعلنى طليق واستصلحنى با
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عفــوك ، واكتــب لــى أمانــا مــن ســخطك ، وبشــرنى بــذلك فــى العاجــل دون اآلجــل بشــرى أعرفهــا ، 
وعرفنى له عالمة أتبينها ، إن ذلك ال يضيق عليك فى وجـدك وال يتكـاءدك فـى قـدرتك وأنـت علـى 

 كل شىء قدير ( . 
م هللا وجهه برحمة ربه من نار الجحيم التى يعـذب هللا بهـا ويستغيث إمامنا على بن أبى طالب كر 

الكافرين والعصاة المذنبين من المؤمنين يوم البعث والنشور وقد حذر منهـا سـبحانه أهـل االيمـان 
بمثل قوله الكريم فى سورة آل عمران ) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربـا أضـعافا مضـاعفة واتقـوا 

تقوا النار التى أعدت للكافرين . وأطيعوا هللا والرسول لعلكم ترحمـون ( وبمثـل هللا لعلكم تفلحون وا
قوله الكريم فى سورة الزمر ) . . قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلـيهم يـوم القيامـة أال 
ذلـك هـو الخسـران المبــين . لهـم مـن فـوقهم ظلــل مـن النـار ومـن تحــتهم ظلـل ذلـك يخـوف هللا بــه 

د فاتقون ( وقد قال إمامنـا علـى بـن أبـى طالـب كـرم هللا وجهـه فيمـا دعـا بـه ربـه عـز عباده ياعبا
 وجل فى إستغاثته من نار الجحيم : 

) اللهم إنى أعـوذ بـك مـن نـار تغلظـت بهـا علـى مـن عصـاك ، وأوعـدت بهـا مـن ضـارك ونـاوأك ، 
يأكـل بعضـها  وصدف عن رضاك ، ومن نار نورها ظلمة ، وهينها صعب وقريبها بعيد ، ومن نـار

بعضا ، ويصول بعضها على بعض ومن نار تذر العظام رميما ، وتسقى أهلها حميما ، ومن نـار 
ال تبقـى علـى مــن تضـرع ، وال تــرحم مـن اســتعطفها ، وال تقـدر علــى التخفيـف عمــن خشـع لهــا ، 

أعـوذ مـن واستبتل إليها تلقى سكانها بأحر مالديهم من أليم النكال ، وشديد الوبـال . ( اللهـم بـك 
عقاربهـــا الفارغـــة أفواههـــا ، وحياتهـــا الناهشـــة بأنيابهـــا ، وشـــرابها الـــذى يقطـــع األمعـــاء ويـــذيب 
األحشاء ، وأستهديك لما باعد عنها ، وأنقذ منها ، فـأجرنى بفضـل رحمتـك وأقلنـى عثرتـى بحسـن 

ر ، وصـل إقالتك ، وال تخذلنى ياخير المجبرين . اللهم صلى على محمـد وآل محمـد إذا ذكـر األبـرا
علــى محمــد وآل محمــد مــا اختلــف الليــل والنهــار ، صــالة ال ينقطــع مــددها ، وال يحصــى عــددها ، 

 صالة تشحن الهواء وتمأل األرض والسماء . ( 
) صــل عليــه وعلــيهم حتــى ترضــى ، وصــل عليــه وعلــيهم بعــد الرضــا ال حــدلها وال منهــى يــا أرحــم 

سـؤ االخـالق ومـن سـؤ الحـال والمـآل فقـال فـى  الراحمين ( . وقد استعاذ رضى هللا عنه بربـه مـن
 دعائه ) اللهم إنى اعوذ بك من هيجان الحرص 
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لحاح الشهوة  وسورة الغضب ، وغلبة الحسد ، وضعف الصبر ، وقلة القناعة ، وشكاسة الخلق وا 
يثـار الباطـل  ، وملكة الحمية ، ومتابعة الهوى ، ومخالفة الهدى وسنة الغفلـة وتعـاطى الكلفـه ، وا 

لى الحق واالصرار على المآثم واالستكثار من المعصية واإلقالل من الطاعة ومباهاة المكثرين ، ع
واالزراء علــى المقلــين ، وســؤ الواليــة علــى مــن تحــت أيــدينا ، وتــرك الشــكر لمــن اصــطنع العارفــة 
عنـدنا ، وأن نعضـد ظالمــا أو نخـذل ملهوفــا ، أو نـروم مــا لـيس لنــا بحـق ، أو نقــول بغيـر علــم . 
ونعوذ بك أن تنطوى على غش ألحد ، وأن نعجب بأموالنا وأعمالنا ، وأن نمد فـى آمالنـا ، ونعـوذ 
بك من سـؤ السـريرة واحتقـار الصـغيرة . وأن يسـتحوذ علينـا الشـيطان ، أو يشـتد لنـا الزمـان ، أو 
يتهضمنا السلطان ، ونعـوذ بـك مـن حـب االسـراف وفقـدان الكفـاف ، ومـن شـماته األعـداء والفقـر 

لــى االصــدقاء ومــن عيشــة فــى شــدة ، أو مــوت علــى غيــر عــدة . ونعــوذ بــك اللهــم مــن الحســرة إ
 العظمى والمصيبة الكبرى ، ومن سؤ المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب . 
 اللهم اعذنا من كل ذلك برحمتك ومنك وجودك إنك على كل شىء قدير ( . 

أن الدين يوجـب علـى المـؤمن أن يتخلـى عـن  ويعلمنا إمامنا على بن أبى طالب بدعائه المتقدم :
األخالق السيئة التى عددها فى دعائه ، ويتحلى باألخالق الكريمـة التـى تحلـى بهـا موالنـا رسـول 

نـك لعلـى خلـق  صلى هللا عليه وسلم هللا  وأثنى هللا بها عليه فـى قولـه الكـريم فـى سـورة القلـم ) وا 
رضـى هللا  –إلمـام القشـيرى قولـه عنـد هـذه اآليـة عظيم ( ومما جاء فى لطائف اإلشارات لسيدى ا

عنــه : كمــا عرفــه هللا ســبحانه أخبــار مــن قبلــه مــن االنبيــاء ، عرفــه أنــه اجتمعــت فيــه متفرقــات 
نــك لعلــى خلــق عظــيم ( . ويقــال علــى خلــق عظــيم ، ال بــالبالء تنحــرف وال  أخالقهــم فقــال لــه ) وا 

لوات هللا وسـالمه عليـه يقـول : أمتـى بالعطاء تنصـرف وغـدا كـل يقـول : نفسـى نفسـى ، وهـو صـ
 أمتى . 

 99ويقال : علمه محاسن األخالق بقوله ) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عـن الجـاهلين ( آيـه 
مــن ســورة األعــراف وقــد ســأل صــلوات هللا عليــه جبريــل بمــاذا يــأمرنى ربــى ؟ قــال أمــرك بمحاســن 

مـن ظلمـك ، فتـأدب بهـذا فـأثنى األخالق يقول لك : صـل مـن قطعـك وأعـط مـن حرمـك ، واعـف ع
نــك لعلــى خلــق عظــيم ( أقــول : وقــد ســئل ســيدتنا أم المــؤمنين عائشــة عــن خلــق  عليــه وقــال ) وا 

وهـى  –فقالـت رضـى هللا عنهـا قولهـا الرائـع : كـان خلقـه القـرآن  صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 
ما جاء فى القـرآن الكـريم تقصد بذلك أنه صلوات هللا وسالمه عليه كان بالغ الحرص على تطبيق 

 أمرا ونهيا ، فما أمر به هللا سبحانه ائتمر به فى نفسه قبل أن يأمر 
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أمته به وما نهى عنه سبحانه نهى نفسه عنه قبل أن ينهى عنـه أمتـه ليكـون لألمـة فـى سـلوكه 
 األســوة الحســنة لمــن كــان يرجــو هللا واليــوم اآلخــر . ومــن هنــا نفهــم مرمــى الصــوفية فــى قــولهم :
التصوف خلق ، فمن زاد عليك فى الخلـق فقـد زاد عليـك فـى التصـوف . ويتميـز السـادة الصـوفية 

فـى أحوالـه  صـلى هللا عليـه وسـلم فى تربية نفوسهم بشدة حرصـهم علـى تقليـد موالنـا رسـول هللا 
إلى جانـب التأسـى بـه فـى أقوالـه وأفعالـه . ومـن شـمائله الزكيـة وأخالقـه المرضـية أنـه كـان أحلـم 

اس وأشـجع النـاس وأعـدل النـاس وأعـف النـاس وأسـخى النـاس وكـان يغضـب لربـه وال يغضـب النـ
لنفسه وكان يأكل ما حضر وال يرد ما وجد ، وكان يعـود المـريض ، ويشـهد الجنـائز ، وكـان أشـد 
الناس تواضعا ، وكان يردف خلفه عبده ، وكان يكرم أهـل الفضـل ، ويصـل األرحـام  ويقبـل عـذر 

ال يحتقر مسكينا لفقيـره وال يهـاب ملكـا لملكـه ، يـدعو هـذا وهـذا إلـى هللا وكـان ال المعتذر ، وكان 
يقوم وال يجلـس اال علـى ذكـر هللا وكـان أكثـر مـا يجلـس مسـتقبل القبلـة وكـان أبعـد النـاس غضـبا 
وأسرعهم رضا وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للنـاس ، وانفـع النـاس للنـاس وكـان إذا قـام 

ول : سـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد أال إلـه إال أنـت أسـتغفرك وأتـوب إليـك ، وكـان من مجلسه يقـ
أحب الطعام إليه ما كثـرت عليـه األيـدى وكـان إذا وضـعت المائـدة بـين يديـه يقـول بسـم هللا اللهـم 
اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة وكان إذا فرغ من الطعام قال اللهـم لـك الحمـد أطعمـت 

ت فأرويت لك الحمد غير مكفور وال مودع وال مستغنى عنـه . وكـان إذا لـبس ثوبـا فاشبعت وسقي
 –لبسه من الميامن ويقول : الحمد هلل الذى كسـانى مـا أوارى بـه عـورتى وأتجمـل بـه فـى النـاس 

ذا نزع ثوبا نزعه من المياسر . وكان إذا لبس الجديد أعطى القديم لمسكين ، ثم يقـول : مـامن  وا 
لما من كل ثيابه ، ال يكسوه إال هلل ، إال كان فى ضمان هللا وحرزه وخيـره مـا واراه مسلم يكسو مس

يقـول ال يبلغنـى أحـد مـنكم عـن أحـد مـن اصـحابى شـيئا  صلى هللا عليـه وسـلم حيا وميتا . وكان 
يحـب أن يترسـم خطـاه  صـلى هللا عليـه وسـلم فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر . وكـان 

كيــف ال وقــد قــال لــه تعــالى فــى ســورة آل عمــران ) قــل إن كنــتم تحبــون هللا فــاتبعونى المؤمنــون و 
سـيدنا معـاذ  صـلى هللا عليـه وسـلم يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحـيم ( وقـد أوصـى 

 فيما أوصاه به .  صلى هللا عليه وسلم بن جبل رضى هللا عنه فقال 
ق الحـديث ، والوفـاء بالعهـد ، وأداء األمانـة وتـرك الخيانـة ، ) يا معـاذ أوصـيك باتقـاء هللا ، وصـد

 وحفظ الجار ، ورحمة اليتيم ، ولين الكالم ، وبذل السالم ، وحسن العمل 
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وقصر األمل ولزوم االيمان والتفقه فى القرآن وحب اآلخرة ، والجزع من الحسـاب وخفـض الجنـاح 
و تطيــع آثمــا، أو تعصــى إمامــا عــادال ، أو . ( و ) وأنهــاك أن تســب حكيمــا ، أو تكــذب صــادقا أ

تفسد أرضا ، واوصيك باتقاء هللا عند كل حجر وشجر ومدر ، وأن تحدث لكـل ذنـب توبـة ، السـر 
بالسر ، والعالنية بالعالنية ، فهكذا أدب هللا عباده ودعاهم إلى مكارم األخالق ومحاسن اآلداب ( 

 . 
ؤمن المطيع فى الدنيا ربح تجارته فـى اآلخـرة ويتحقـق ومن ذلك كله يتبين للقراء األعزاء كيف الم

صدق الحكمة التى صدرنا بها هـذا المقـام وهـى : الـدنيا متجـر واآلخـرة ربـح ونفسـك رأس المـال . 
فليحرص كل منا على أن يكـون ممـن قـال تعـالى فـى وصـفهم فـى سـورة فـاطر ) إن الـذين يتلـون 

م ســرا وعالنيــة يرجــون تجــارة لــن تبــور . ليــوفيهم كتــاب هللا وأقــاموا الصــالة وأنفقــوا ممــا رزقــانه
أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ( كما أمنهم مـن الخـوف والحـزن يـوم القيامـة بقولـه 
الكريم فى سورة يونس ) وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون مـن عمـل إال كنـا 

مثقـال ذرة فـى األرض وال فـى السـماء وال  عليكم شهودا إذ تفيضون فيـه ومـا يعـزب عـن ربـك مـن
أصغر من ذلـك وال أكبـر إال فـى كتـاب مبـين . أال إن أوليـاء هللا الخـوف علـيهم وال هـم يحزنـون . 
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحيـاة الـدنيا وفـى اآلخـرة ال تبـديل لكلمـات هللا ذلـك هـو 

 الفوز العظيم ( . 
وال خـوانى المـؤمنين : اللهـم أعنـا علـى ذكـرك وشـكرك وحسـن عبادتـك وال وختاما أقول داعيـا لـى 

 تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وال أقل منها يارب العلمين ويا أرحم الراحمين ، آمين . . . .
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 مقامات العارفين
عــدد الســادة الصــوفية مــن مقامــات العــارفين الكثيــر ، وأساســها التوبــة ، ثــم المجاهــدة والتقــوى 

والزهــد والخــوف والخشــية والهيبــة والرجــاء والخشــوع والتواضــع ومخالفــة الــنفس والقناعــة والــورع 
والتوكـــل والشـــكر واليقـــين ، والصـــبر والمراقبـــة والرضـــا والعبوديـــة واالرادة واالســـتقامة واالخـــالص 
ـــار  ـــق والكتمـــان والجـــود والســـخاء وااليث ـــوة والفراســـة وحســـن الخل ـــذكر والفت ـــة وال والحيـــاة والحري

يض والوالية والمعرفـة والـدعاه والمناجـاة والتأسـى واألدب والمحبـة والشـوق وغيـر ذلـك ممـا والتفو
 يراه القارىء العزيز فى مراجع التصوف . 

وللســادة الصــوفية فــى كــل مقــام مــن تلــك المقامــات كــالم بــديع يكشــف عــن حســن فهمهــم للكتــاب 
نى أتعرض فى مقالى هذا بايجـاز لـب عض مـا اطلعـت عليـه مـن أقـوالهم الكريم والسنة الشريفة ، وا 

ن لم نبلغ للحاق بهم ، وقد قيل فى الحكم :   لعنا نقتفى ببعض آثارهم وا 
 إن التشبه بالرجال فالح    وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم 

فانها عندهم بداية المقامات وهم يقولون  –وهى أساس السالكين إلى هللا تعالى  –أما عن التوبة 
ل التوبة باب الفالح بقوله تعالى فى سورة النـور ) وتوبـوا إلـى هللا جميعـا أيهـا : إن هللا تعالى جع

المؤمنون لعلكم تفلحـون ( ، كمـا يقولـون : إن هللا تعـالى جعـل التوبـة بدايـة السـلوك إلـى العبـادة 
ــدون الحامــدون  ــائبون العاب ــة ) الت ــه الكــريم فــى ســورة التوب الجــادة والطاعــات المحمــودة فــى قول

الراكعـون السـاجدون اآلمـرون بـالمعروف والنـاهون عـن المنكـر والحـافظون لحـدود هللا  السـائحون 
وبشر المؤمنين ( والسائحون معناها الصائمون . وهم يروون أيضا الحديث الشريف الـذى يقـول 

 فيه صلوات هللا وسالمه عليه : ) التائب من الذنب كمن الذنب له ( .
 الندم على ما عمل المؤمن من مخالفة هللا والتوبة فى عرف السادة الصوفية هى 
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وترك المخالفة فى الحال والعزم على أال يعـود الـى ارتكـاب المعصـية . وهـم يعقبـون علـى الحـديث 
) النــدم توبــة ( شــبيه بقولــه صــلى هللا عليــه وســلم الشــريف ) النــدم توبــة ( فيقولــون : أن قولــه 

أن غيـر عرفـه لـيس مـن األركـان ، ونأخـذ مـن ) الحج عرفه ( فلـيس معنـاه صلى هللا عليه وسلم 
تعقيبهم هذا ، أن الندم وحده اليكفى للتوبة بل يجـب أن يصـحبه تـرك المخالفـة والعـزم علـى عـدم 

 العودة إلى الذنب .
أقول : وقد قرأت فى حاشية االمام الجمل عند تفسير قوله تعالى فى سورة التحريم ) ياأيها الذين 

بـة نصـوحا عسـى ربكـم أن يكفـر عـنكم سـيئاتكم ويـدخلكم جنـات تجـرى مـن آمنوا توبـوا إلـى هللا تو
تحتها األنهار يوم اليخزى هللا النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولـون 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علـى كـل شـي  قـدير . ( . التوبـة النصـوح ، بصـيغة المبالغـة ، 

ا مجازا ، وهى من نصح الثوب أى خاطه ، فكأن التائب يرقع مامزقـه بالمعصـية أسند النصح إليه
، وقيــل مــن قــولهم : عســل ناصــح أى خــالص ، وقــال ســعيد بــن المســيب : توبــة ينصــحون فيهــا 
أنفسهم ، وقـال السـدى : أى توبـة التصـح إال بنصـيحة الـنفس والمـؤمنين ألن مـن صـحت توبتـه 

القرطبـى يجمعهـا أربعـة اشـياء ، االسـتغفار باللسـان ، والقـالع أحب أن يكون الناس مثله ، وقـال 
ضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سي  اإلخوان . وجـاء فـى الحاشـية كـذلك : عـن  باألبدان ، وا 
االمام على كرم هللا وجهه ـ أنه سمع أعرابيا يقول : اللهم إنى أسـتغفرك وأتـوب اليـك ، فقـال لـه : 

ر بالتوبة توبة الكـذابين ، فقـال األعرابـى : وماالتوبـة فقـال سـيدنا األمـام ياهذا إن سرعة األستغفا
على رضى هللا عنه : يجمعهـا أشـياء : علـى الماضـى مـن الـذنوب الندامـة ، وللفـرائض االعـادة ، 
ورد المظــالم ، واســتحالل الخصــوم ، وأن تعــزم علــى أال تعــود ، وأن تــذيب نفســك فــى طاعــة هللا 

 المعصية ، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حالوة المعاصى .  تعالى كما أذبتها فى
وقرأت فى تفسير االمام إبن كثير : سئل عمـر ـ رضـى هللا عنـه ـ عـن التوبـة النصـوح  فقـال : أن 
يتــوب الرجــل مــن العمــل الســي  ثــم ال يعــود إليــه أبــدا . وجــاء فــى ذلــك التفســير كــذلك : ثبــت فــى 

قبله والتوبة تجب ما قبلها ( كما جاء فيه ) وعسى ( مـن هللا موجبـة  الصحيح ) األسالم يجب ما
أقول : وانما هو وجوب إحسان من هللا تعالى على عبده التائـب وهـو إحسـان يكشـفه قولـه تعـالى 
فى سورة البقرة لتشجيع المذنب على التوبة ) إن هللا يحب التـوابين ويحـب المتطهـرين ( ومـاأكرم 

                                                   ربى وأبره           
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بنــا حيــث نــذنب بالفعــل ونســتغفره بــالقول فيقبــل توبتنــا ويغســل خطيئتنــا ، وال عجــب فهــو الغفــور 
نمـا الطاعـات  الرحيم والرحيم الودود ، وهـو المغنـى عنـا فـال تنفعـه طاعتنـا وال تضـره معاصـينا ، وا 

عود علينا بالعقـاب ونعـوذ بـاهلل مـن عقابـه . وتنكشـف لنـا رحمـة تعود علينا بالثواب ، والمعاصى ت
هللا بنا كذلك بقوله سبحانه فـى سـورة غـافر ) الـذين يحملـون العـرش ومـن حولـه يسـبحون بحمـد 
ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنـوا ربنـا وسـعت كـل شـ  رحمـة وعلمـا فـاغفر للـذين تـابوا 

بنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من آبـائهم واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ر 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهـم السـيئات ومـن تـق السـيئات يومئـذ فقـد رحمتـه 
وذلك هو الفوز العظيم ( فانظر الى آثار رحمة هللا كيف نعصى هللا فى أرضه ، ومالئكته األطهار 

السموات العلى فسـبحان مـن وسـعت رحمتـه ذنـوب عبـاده التـائبين األبرار يستغفرون لنا بأمره فى 
ن جلــت عــن الحصــر ، إذا نــدموا بقــولبهم واســتغفروا ربهــم صــادقين ثــم عملــوا الصــالحات وهــم  وا 
نـى لغفـار لمـن  مهتدون ، فنالتهم بركة وعد هللا الكريم الوارد فـى قولـه تعـالى فـى سـورة طـه : ) وا 

 تاب وآمن وعمل صالحا ثم إهتدى ( 
وفى هذا المقام أضع تحت نظر القراء األعزاء بعض أبيات رائعة فى األستغفار جاءت فـى قصـيدة 
طويلة تسمى المستغفرة لسيدى العالم العارف الشيخ أحمد الحلوانى ) والد سـيدى وشـيخى الشـيخ 

 عبد السالم الحلوانى ـ رضى هللا عنهما ( : 
 نانى أو اللسان  العثـورـج مما جناه  ر هللا ربى فاهلل رب غفــور ـأستغف

 اطن مستورـأو ظاهر ليس يخفى أو ب  أو الجوارح منى فانها  قد  تثــور
 نت فيه أمور ـد كـمن كل أمر معيب ق  أستغفر هللا مما جرى به المقــدور

 وطورا أسير  رى ـقبائح كنت فيها أس  لبى بكسبه مسرورـلم يرض ربى وق
 تابى  المسطــورـنسيتها ووعاها ك  سررت منها زمنا وغمها مذخــور

 وبالسماح   جديـر    يارب أنت رحيم   ماذا أقول لربى إذا بدا  التحريــر 
 والعبد عبد  فقيـر  كريم   يا رب أنت   رب  قديــر  وأنت  يارب أنت عفو 

 جل يغضى إذا أساء الحقير  وشأن من   الكبيــر يارب إنى حقير جدا وأنت 
 يامن سواه ليس يجيــر  أجر عبيدك   ن ربه يا مجيـر وأين ترب خسيس م

 المرجى إذا السماء  تمور  غوث األنام   ولى إليك شفيع بدر الظالم المنيــر 
 واسكب عليه التحايا مافاض منه النور   به توسلت فأجبر كسرى فإنى كسيـر

 أقسام ويقول سيدى االمام أبو على الدقاق رضى هللا عنه : التوبة على ثالثة 
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فأولها التوبة ، وأوسطها االنابة وآخرها األوبة ، كما يقول التوبـة صـفة المـؤمنين واالنابـة صـفة 
االولياء كما قال سبحانه ) وجاء بقلب منيب ( واألوبة صفة األنبياء كما قال سبحانه ) نعم العبد 

، ولـذلك يقـول السـادة إنه أواب ( ، أقول : ومن ذلك نرى أن التوبة تتناسب مـع درجـات التـائبين 
الصوفية : شتان بين تائب يتوب من الـزالت وتائـب يتـوب مـن الغفـالت ، وتائـب يتـوب مـن رؤيـة 
الحسنات ، وذلك يفسر لنا قولهم : التوبة هى : إستشعار الوجل إلى االجل ـ والوجـل هـو الخـوف 

ود أن أنبــه القــراء ، فكــأن التوبــة الزمــة للمــؤمن إلــى نهايــة أجلــه وليســت فــى البدايــة فحســب . وأ
االعـزاء إلــى أن أوبـة ســادتنا األنبيـاء ليســت توبــة مـن ذنــوب كـذنوبنا ولكنهــا مـن بــاب : حســنات 

 األبرار سيئات المقربين 
أما عن مقام المجاهدة : فهم يقصدون به مجاهدة النفس فـى مرضـاة هللا عـز وجـل ومـن أقـوالهم 

سرائره بالمشاهدة ، كما يقولون : من كرمت فى المجاهدة : ومن زين ظاهرة بالمجاهدة حسن هللا 
عليه نفسه هان عليه دينه . أقـول والقـرآن الكـريم أمرنـا بمقاومـة هـوى الـنفس وجعـل الجنـة أجـر 
اللمقاومة فى مثل قولـه تعـالى فـى سـورة النازعـات ) وأمـا مـن خـاف مقـام ربـه ونهـى الـنفس عـن 

، أى وقوفه يوم القيامة بين يدى ربه فى الهوى . فأن الجنة هى المأوى ( ومعنى خاف مقام ربه 
محل الحساب ، وذلك يوجب عليه تقوى هللا فى الحيـاة الـدنيا ، ومعنـى قولـه ) ونهـى الـنفس عـن 
الهوى ( أى جاهـد نفسـه فـى هواهـا فلـم يتابعهـا فيمـا تـأمره بـه مـن شـهواتها ألنهـا أمـارة بالسـوء 

انه فـى سـورة الزمـر ) أمـن هـو قانـت وبمجاهدة النفس يتميز مؤمن عن مؤمن ، كما يقـول سـبح
آناء الليل ساجدا وقائما يحـذر اآلخـرة ويرجـو رحمـة ربـه قـل هـل يسـتوى الـذين يعلمـون والـذين ال 
يعلمــون إنمــا يتــذكر أولــو األلبــاب ( وجــاء فــى الحــديث الشــريف ) أخــوف مــا أخــاف علــى أمتــى ، 

وأما طول االمل فينسى اآلخرة ،  إتباع الهوى وطول األمل ، ( أما اتباع الهوى فيصد عن الحق ،
وقد وعد هللا المجاهدين بعونه فقـال سـبحانه فـى سـورة العنكبـوت ) والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم 

ن هللا لمع المحسنين (   سبلنا وا 
ويقــول ســيدى االمــام القشــيرى فــى لطــائف إشــاراته عنــد اآليــة الكريمــة الســابقة رضــى هللا عنــه : 

لمجاهــدات حسـنت ســرائرهم بالمشـاهدات الــذين شـغلوا ظــواهرهم بالوظــائف الـذين زينــوا ظـواهرهم با
أوصلنا إلى سرائرهم اللطائف ، الذين قاسوا فينا التعـب مـن حيـث الصـلوات جازينـاهم بـالطرب مـن 
حيــث المواصــالت . ويقــال الجهــاد فيــه ، أوال : بتــرك المحرمــات ، ثــم بتــرك الشــبهات ، ثــم بتــرك 

 اتالفضالت ، ثم بقطع العالق
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 والتنقى من الشواغل فى جميع األوقات ويقال : بحفظ الحواس باهلل وبعد األنفاس مع هللا .
أمــا عــن مقــام التقــوى : فــان الســادة الصــوفية يقولــون : إن التقــوى هــى الخــوف مــن معصــية هللا 
 ويقول إمامنا الجليل على بن أبى طالب كرم هللا وجهه : التقوى هى الخوف من الجليـل ، والعمـل

 بما فى التنزيل ، والرضا بالقليل ، واالستعداد ليوم الرحيل .
ويقول هللا سبحانه فـى سـورة الجحـرات ) إن أكـرمكم عنـد هللا أتقـاكم ( . ويعقـب السـادة الصـوفية 
على ذلك القول الكريم فيقولون إن صـيغة أكـرم وأتقـى جـاءت بأفعـل التفضـيل دالـة بـذلك علـى أن 

جة التقوى فكلما كان المؤمن أتقـى ، كلمـا كـان أكـرم ، فتـأتى الكرامـة درجة الكرامة تتناسب مع در 
لألتقى فاألتقى بترتيب األسـبقية فـى التقـوى . ويقـول سـيدى االمـام القشـيرى فـى لطـائف إشـاراته 
رضــى هللا عنــه : أتقــاكم : أى أبعــدكم عــن نفســه ، فــالتقوى هــى التحريــر مــن الــنفس وأطماعهــا 

د هللا مـن كـان أبعـد عـن نفسـه وأقـرب إلـى هللا تعـالى ) قـرب طاعـة ال وحظوظها ، فأكرم العباد عن
فقـال : يارسـول  صـلى هللا عليـه وسـلم قرب مسافة ( . وروى أن رجال جاء الى موالنا رسول هللا 

هللا أوصنى فقال : عليك بتقوى هللا فإنها جماع كل خير ، وعليـك بالجهـاد فإنـه رهبانيـة المسـلم ، 
نه نور لك ( وجاء فـى تفسـير قولـه تعـالى فـى سـورة آل عمـران ) ياأيهـا الـذين وعليك بذكر هللا فا

آمنوا إتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ( أن يطاع سبحانه فال يعصى ، ويذكر فـال 
ينسى ، ويشكر فـال يكفـر ، ويقـول السـادة الصـوفية : يسـتدل علـى تقـوى الرجـل بـثالث : التوكـل 

الرضا بما قـد نـال وحسـن الصـبر علـى مافـات . وهـم كـذلك يقولـون : مـن كـان رأس فيما لم ينل و 
ماله التقوى كلت االلسن عن وصف ربحه . أما عن الـورع : فمعنـاه ، إجتنـاب الشـبهات والسـادة 

ألبـى هريـرة رضـى هللا عنـه )  صـلى هللا عليـه وسـلم الصوفية يستندون فى التزام الورع إلى قولـه 
الناس ( ، وهم ينقلـون إلينـا قـول سـيدنا أبـى بكـر رضـى  هللا عنـه : كنـا نـدع  كن ورعا تكن أعبد

سبعين بابا من الحالل مخافة أن نقع فى بـاب واحـد مـن الحـرام ، قـد رأى االمـام الحسـن البصـرى 
رضــى هللا عنــه واعظــا مــن الســاده آل البيــت يعــظ النــاس عنــد الكعبــة الشــريفة فســأله : مــا مــالك 

 رع قال فما آفته ؟ قال الطمع . فجعل االمام البصرى يتعجب من جوابه .الدين ؟ فاجابه الو 
وأما عن الزهد  فيقول السادة الصوفية فى شأنه : أنه تحت كلمتـين مـن القـرآن العزيـز فـى سـورة 
الحديد ) لكيال تأسوا على مافاتكم والتفرحوا بما آتاكم ( كما يقولون : ليس الزهد أنت تتـرك الـدنيا 

 فى قلبك ، بل الزهد أن تتركها من قلبك وهى  من يدك وهى
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فــى يــدك ، ويقــول ســيدنا االمــام أحمــد بــن حنبــل رضــى هللا عنــه : الزهــد علــى ثــالث أوجــه : تــرك 
الحرام وهو زهد العوام ، وترك الفضول من الحالل وهو زهد الخواص ، وترك كل مايشغلك عـن هللا  

 زهد فى الدنيا ؟ فقال ترك ما فيها على من فيها .وهو زهد العارفين . وقيل لبعض الصوفية ما ال
وأمــا عــن الخــوف فيقــول ســيدى أبــو علــى الــدقاق رضــى هللا عنــه : الخــوف علــى مراتــب : خــوف 
ــال تخــافوهم  ــالى فــى ســورة آل عمــران ) ف ــال تع ــالخوف مــن شــروط االيمــان ، ق ــة ف وخشــية وهيب

قـول تعـالى فـى سـورة فـاطر ) إنمـا وخائفون إن كنتم مؤمنين ( ، والخشية من شروط العلـم كمـا ي
يخشى هللا من عبـاده العلمـاء ( ، والهيبـة مـن شـروط المعرفـة كمـا يقـول هللا تعـالى فـى سـورة آل 
عمران ) ويحذركم هللا نفسه ( وما أروع ما يقول السادة الصوفية : من خاف مـن شـ  هـرب منـه 

 ومن خاف من هللا هرب اليه .
وفية يرون أنه الزم للمؤمن مع الخـوف حتـى اليقـنط مـن رحمـة وأما عن الرجاء  فان السادة الص

هللا ، ويقـول ســيدى أبــو علــى الروزبــارى رضــى هللا عنــه : الرجــاء ، والخــوف كجنــاحى الطــائر إذا 
ذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ، إذا ذهبا صار الطائر فى  استويا إستوى الطائر وتم طيرانه ، وا 

ان المغربى رضى هللا عنه : من حمل نفسه على الرجاء تعطل حد الموت ، ويقول سيدى أبو عثم
، ومن حمل نفسه على الخوف قنط ، ولكن من هذا مرة ومن هذا مرة ، ومما دعى به ربه سيدى 
أبو اليزيد البسطامى رضى هللا عنه : لئن مـددت يـدى إليـك داعيـا لطالمـا كفيتنـى سـاهيا ، أأقطـع 

سؤالى علمك بحـالى . فلينظـر القـارئ الكـريم فـى حسـن  عنك رجائى بما عملت يداى ، حسبى من
حسـانه إلـيهم ، وسـبحان ربـى مـن  ظنه باهلل وفوة رجائه فيه ، إستنادا إلـى جـوده علـى عبـاده ، وا 

 جواد كريم ، ويقول المغفور له الشاعر الرقيق إسماعيل صبرى فى حسن رجائه :
 ــاروللفجـ  داـللظالمين غ  ام جهـــــنمـيارب أين ترى تق

 اليا للنــار ـواألرض شبرا خ  لم يبق عفوك فى السموات العلــى 
 شطط العقول وفتنة األفكــار   لفضلك واكفنــــى   أهلنى يارب 
 ورحمة الجبار يم ـغضب الحل  نك لكى أرى ـوجود يشف عـومر ال

مقـام الرجـاء أما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فقد نقلناه من إلهامه الفورى المرتجل قولـه فـى 
 رضى هللا عنه :

 سواك فاستر على المسكين مااجترحا    بينى وبينك سر ليس يعلمه 
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 من  يلتج  لكم فى القصد ماجنحــا  التجأت  لكــم إنى أسأت ولكنى 
 العفو قد وضحـــا  إال وجدت مقام به  زادت ذنوبى لكن ما استجرت 
 ينتشى فرحــا  ذنب فاعجب لكاسب  الذنب يحزننى والعفو يفرحنــى 

 العفو منشرحـــا إال ورحت بفضل  منقبضــا فما أرانى من الزالت 
 من يقصد الباب يعطى الفيض والمنحا  األمر هلل فاقصده علــــى أدب

 كما نقلنا عنه من إلهامه المتدفق قصيدة طويلة طيب هللا ثراه
 ـة لم تخف منى خافيــــــــ          يارب أنت علمتنـــــــى 
نمــــــــا  شافيـــــــــه   آيات عفوك سقمى يزيد وا 

 وفى الخشية والهيبة نقلنا من إلهام سيدى الشيخ على قوله رضى هللا عنه :
نى إذا مالناس بمال   ل حصونىـالرحمن ك جعلت هدى   حصنــــوا وا 

ن سجنوا فى النفس والمال والهوى   أصل سجونـى  ففى مشهد االيمان   وا 
 ل ودى بالرضا نظرونــىـإذا أه  ى خشية ومهابــــــةتسح جفون

 وما بسوى االحسان قد أسرونــى  ل موقـــفـأسير أسير الحب فى ك
وفى الخشوع يقول سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه : الخشوع تذلل القلوب لعالم الغيوب ، قـال 

خاشـعين متواضـعين . وقـد رأى هللا تعالى ) وعباد الرحمن الذين يمشـون علـى األرض هونـا ( أى 
رجال يعبث بلحيتـه فـى صـالته فقـال : لـو خشـع قلـب هـذا  صلى هللا عليه وسلم موالنا رسول هللا 

لخشــعت جوارحــه . وقــد ســئل ســيدى االمــام الجنيــد عــن التواضــع فقــال رضــى هللا عنــه : خفــض 
عا ؟ فقـال رضـى هللا الجناح ولين الجانب وقيل لسيدى االمام أبى اليزيـد متـى يكـون الرجـل متواضـ

عنه : إذا لم ير لنفسه مقاما وال حاال . أقـول وفيمـا وصـف بـه سـيدى أبـو سـعيد الخـدرى تواضـع 
وهو سيد المرسلين وسيد األولين واآلخرين قولـه رضـى هللا صلى هللا عليه وسلم موالنا رسول هللا 

يحلـب الشـاه ويأكـل مـع يعلـف البعيـر ويقـم البيـت و صـلى هللا عليـه وسـلم عنه : كان رسـول هللا 
الخادم ويحمل بضاعته من السوق إلى منزل أهله . ومن طريف ما يقوله سادتنا الصـوفية : فـى 
القناعة : من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة ، وعند قوله تعالى فـى سـورة النحـل ) ومـن 

بأحسـن مـا كـانوا عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييـه حيـاة طيبـة ولنجـزينهم أجـرهم 
يعملون ( يقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إشاراته : رضى هللا عنه : ما تلك الحياة الطيبة 
نما يعرف ذلك بالذوق ، فقوم قالوا إنه حالوة الطاعة ، وقوم قـالوا إنـه  ؟ فإنه اليعرف بالنطق ، وا 

م قـالو إنـه نسـيم القـرب ، والكـل القناعة ، وقـوم قـالوا إنـه الرضـا ، وقـوم قـالوا إنـه النجـوى ، وقـو 
 صحيح ولكل 
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أهــل . ويقــول الســادة الصــوفية فــى شــأن التوكــل : التوكــل يكــون بالقلــب والتنافيــه حركــة البــدن 
ن تيسـر فبتيسـيره تعـالى  والسعى بعد أن يتحقق العبد أن التقدير من هللا فإن تعثر ش  فبتقـديره وا 

صلى لذى ترك ناقته مهملة) إعقلها وتوكل ( ، ويعلمنا ، وقد قال عليه الصالة والسالم لألعرابى ا
 بذلك أن اتخاذ األسباب ال يتنافى مع التوكل . هللا عليه وسلم 

والشــكر عنــد الســادة الصــوفية : هــو أال تعصــى هللا تعــالى بنعمــة أنعمهــا عليــك فــال يقــف الشــكر 
شـاراته ـ رضـى هللا عنـه ـ عندهم عند التحدث بالنعمة . ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف إ

فى قوله تعالى فى سورة االسراء ) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ( الشكور الكثيـر 
الشكر ، ويقال الشكور هو الذى يكون شـكره علـى توفيـق هللا لـه لشـكره ، وال يتقاصـر عـن شـكره 

يـــدخره ، ويشـــكر بنفســـه لنعمـــة ، ويقـــال : الشـــكور الـــذى يشـــكر بمالـــه ينفقـــه فـــى ســـبيل هللا وال
فيســتعملها فــى طاعــة هللا وال يبقــى شــيئا مــن الخدمــة يــدخره ، ويشــكر بقلبــه ربــه فــال تــأتى عليــه 

يسـجد ويقـول فـى  صـلى هللا عليـه وسـلم ساعة إال وهو يذكره . أقول وقـد كـان موالنـا رسـول هللا 
كمــا أثنيــت علــى ســجوده بــين يــدى ربــه األعلــى ويقــول ) ســبحانك ، الأحصــى ثنــاء عليــك ، أنــت 

نفســك ( ونــرى مــن ذلــك أننــا النســطيع أن نــوفى هللا حقــه مــن الشــكر ألن ســيد العــالمين وأعظــم 
العابدين وأمير االنبياء والمرسلين أظهر عجـزه عـن الوفـاء بالشـكر الكامـل ، صـلوات هللا وسـالمه 

. وهـو جهـد  عليه فكيف بنا ، فإن شكرناه سبحانه فإنما نشـكره علـى قـدرنا العلـى قـدره عـز وجـل
 المقلين وليس جهد الوافين ، ومن إحسانه سبحانه ، أنه يقبل منا القليل ويقابله بالكثير .

ذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم ألزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن  ولنقرأ فى ذلك قوله تعالى فى سورة إبراهيم ) وا 
، للشاكرين  وتهديـد عذابى لشديد ( أى الزيدنكم نعمة إلى نعمة ففى اآلية وعد وتصريح بالزيادة 

وتلويح بالعذاب للكـافرين ، وجـاء فـى تفسـير االمـام البيضـاوى رضـى هللا عنـه : ومـن عـادة أكـرم 
األكرمين أن يصرح بالوعد ويعـرض بالوعيـد . ومـا أروع مـا حكـاه هللا تعـالى فـى سـورة النمـل مـن 

إليـه طرفـه وكـان  قول سيدنا سليمان عليه الصالة والسالم حين جاءه عـرش بلقـيس قبـل أن يرتـد
نقله بالوسائل المعتاده يحتاج لشهرين : ) فلما رآه مستقرا عنده قال هـذا مـن فضـل ربـى ليبلـونى 
أأشكر أم أكفر ومن شـكر فإنمـا يشـكر لنفسـه ومـن كفـر فـإن ربـى غنـى كـريم ( وجـاء فـى تفسـير 

 االمام البيضاوى رضى هللا عنه : ) من فضل ربى ( أى تفضل به على من غير 
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تحقاق ، ) ليبلونى أأشكر ( بأن أراه فضال من هللا تعالى بال حول منـى والقـوة وأقـوم بحقـه ، ) اس
أم أكفر ( أى أقصر فى أداء واجبه ) ومن شـكر فانمـا يشـكر نفسـه ( ألنـه بـه يسـتجلب لهـا دوام 
النعمة ومزيدها ويحط عنها عبء الواجـب ويحفظهـا مـن وصـمة الكفـران ، ) ومـن كفـر فـإن ربـى 

 ( عن شكره ) كريم ( باالنعام عليه ثانيا غنى 
ويلفتنـا الســادة الصـوفية إلــى أن فاتحـة القــرآن الكـريم بــدأت بحمـد هللا ، وأهــل الجنـة مــن المتقــين 
حين يدخلون الجنـة ينطقـون بحمـد هللا ) وقـالوا الحمـد هلل الـذى صـدقنا وعـده ( كمـا يحمـدون هللا 

نـة   ) وآخـر دعـواهم أن الحمـد هلل رب العـالمين ( تعالى على ما يجدونـه مـن إكرامـه لهـم فـى الج
ودعواهم أى دعاؤهم يختمونه بقولهم الحمد للله رب العالمين . وسبحان من له الحمد فى األولى 
ليه  المرجع والمآب . وال يتسع هذا المقال للكالم عن بقية المقامات وأرجـو أن أتعـرض  واآلخرة وا 

عـالى . وختامـا أسـال هللا تعـالى أن يسـلك بنـا درب الصـادقين لها فى مقاالت الحقـة إن شـاء هللا ت
 من عباده المتقين لنتشبة بهم ما استطعنا إلى ذلك سبيال ومن سار على درب وصل . آمين . .
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 الحب قوة روحية
 كان فيما كتبناه استماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قولة طيب هللا ثراة :

 يرقى بها السارى وفية دواء           ــة ما الحب إال قوة روحيــ
 ر تكثر  البلغاء ـأو قرض شع          ليس الغرام تشببا  وتغـــزال

 فذاك  شفاء والعهد إن تحفظ           إن الهوى صدق الوداد وصونة
 والعاشقون بربهم  علمــاء   الحب إن ملك النفوس  أعزهـا 

 لفتى   وغطـاء ـستر ل ألحب  فالحب يمنع أن تزيغ عن الهدى 
 نا وسال  الماءـقضيت حوائج  فاذا اتقينا هللا جل جاللــــة 

وال شك أن حب هللا تعالى يورث فى قلب المؤمن المحب نـورا ال ينطفـ  وال يعتـرض لكسـوف مثـل 
كســوف الشــمس ، وال لخســوف مثــل خســوف القمــر ، بــل هــو نــور وضــاء ، و ســبحان مــن وفــق 

طائــة إلــى ســاحة قدسـة ، ورضــى هللا عــن ســيدى االمــام إبــن عطــاء هللا المحبـين لحبــة وشــدهم بع
السكندرى إذ يقول فى حكمة : أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافة ، ألجـل ذلـك 
أفلت أنوار الظواهر ، ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر . ومن أقول السادة الصوفية فى هذا المعنى 

 شعرا :
 واستنارت فما تالها غروب   شمس من أحب بليل طلعت 

 وشمس القلوب ليست  تغيب   إن شمس النهار تغرب باليل 
 كما قالوا كذلك :

 ولشمس اليقين ابهر  نـورا  هذه الشمس قابلتنا بنـــور 
 بها تيك قد رأينا  المنيــرا  فبهذى قد رأينا األنوار  لكـن 
سهل التسترى رضى هللا عنة : هـى معانقـة الطاعـات ومباينـة ومحبة هللا كما عرفها سيدى االمام 

 المخالفات ، بمعنى أن المحب يقبل بكلياتة وجزئياتة على الطاعات 
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ويخاف هللا بكلياتة وجزيئاتة فال يجرؤ على ارتكاب المخالفات ، ألنة كلما كانت المحبة فى القلـب 
هيـة فـاذا قـال لـه ربـه وهـو حبيبـة إفعـل كـذا أقوى ، كلما كان المحب واقفا عند أوامـر الحبيـب ونوا

إستجاب إرضاء للحبيب ، واذا قال له ال تفعل كذا إنتهى بنهى الحبيب خشية المخالفة ومـا تـؤدى 
 الية من تعكير الحب بعد صفائة والود بعد نقائة .

 والمحبون يحرصون على دوام المحبة فى الرخاء والبالء فليست محبتهم معلولـة أو موقوفـة علـى
حـال دون حـال بــل هـى قائمــة علـى الــدوام ويقـول فــى ذلـك ســيدى يحيـى الــرازى رضـى هللا عنــة : 
حقيقة المحبة ماال ينقص بالجفاء ، وال يزيد بالبر والعطاء . ويقول فى معنى االستقامة من قولة 

 عنـة : تعالى ) إن الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا ... ( سيدى االمـام أبـو بكـر الشـبلى رضـى هللا
االستقامة أن تشهد الوقت قيامة . ويقول السادة الصوفية : االستقامة فى األقـوال بتـرك الغيبـة ، 
وفى األفعال بنفى البدعة ، وفى األعمال بنفى الفترة ) أى أن يتـرك المحـب الفتـور ويتحلـى بهمـة 

لحجـة ) أى يشـهد عالية دائمة فى الطاعات التى تقربة إلـى محبوبـة زلفـى ( وفـى األحـوال بنفـى ا
 ربه تعالى فى كل حال وال يغفل عنه ( . 

ويقول سيدى و شيخى الشيخ على عقل فى ضرر الغفلة فيما نقلناة من إلهامة الفورى رضى هللا 
 عنة :

 فما نال عقبى ربه غافل   القلب  وغفلة قلب المرء بعد وحســرة 
 الركب  تأخر فى يوم الجهاد عن  لقد ذل فى يوم القيامة غافـــل 

 ويقول فى وصف حاله متحدثا بنعمة ربه عليه ومرشدا لنا فى القصيدة ذاتها قدس هللا سره :
 فلست كبعض الناس أنسب للترب  أضاء الهدى قلبى ونقى  سريرتى 
 فلم يك غير هللا فى االسمع والقلب  تركت الورى دونى وجئتك مفردا 
 لبعد والحجـبفخلصتها من عالم ا وطهرت فى نجواك سر  جوانحى 
 فلن يتأذى بالحوادث  والخطــب  رضاء الفتى باهلل يشرح  صـدره 
 أراقب ربى فى الشهادة والغيــب  فما أنا فى نفسى أميل لغيـــره 

وفــى مناســبة مــا يقولــة رضــى هللا عنــه فــى البيــت االول مــن األبيــات الخمســة الســابقة : ) أضــاء 
االمـام أبـو بكـر الـدقى رضـى هللا عنـه : إن القلـوب  الهدى قلبى ونقى سريرتى ( ... يقـول سـيدى

 التى نزهت عن العيوب إنما نزهت لتأييد ورد عليها 
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وفى مناسبة قول سيدى الشيخ على عقل : فى الشطر الثانى مـن البيـت الثـانى : )فلـم يـك غيـر  
ع عـن كـل هللا فى السمع والقلب ( . يقول سيدى الـدقى رضـى هللا عنهمـا : عالمـة القـرب االنقطـا

شي  سوى هللا تعالى . وفـى مناسـبة مـا يقولـه سـيدى الشـيخ علـى فـى الشـطر الثـانى مـن البيـت 
الثالث : ) فخلصتها من عالم البعد والحجب ( : يقول سيدى االمام أبو عبـد هللا الـرازى رضـى هللا 

والهم . عنهما : المعرفة تهتك الحجـب بـين العبيـد وبـين مـوالهم والـدنيا هـى التـى تحجـبهم عـن مـ
وفى مناسبة قول سيدى الشيخ على فى الشطر الثـانى مـن البيـت الرابـع : )فلـن يتـأذى بـالحوادث 
والخطب ( : يقول سيدى أبو عبد هللا الرازى رضى هللا عنهما : إنما تتولد الشكوى وضيق الصـدر 

انى مـن من قلة المعرفة باهلل عز وجل . وفى مناسبة ما يقوله سيدى الشيخ علـى فـى الشـطر الثـ
البيــت االخيــر : ) أراقــب ربــى فــى الشــهادة والغيــب ( : قــال ســيدى االمــام أبــو الحســن البوشــنجى 
رضى هللا عنهما حين سألوه عن الفتوه : الفتوة حسن المراعاة ودوام المراقبة وأال ترى مـن نفسـك 

 ظاهرا يخالف باطنك .
لهـامهم فـان مـا حـدثنا بـه ومما تقـدم نـرى أن سـادتنا الصـوفية متفقـون فـى مبـادئهم ومشـارب هم وا 

سيدى وشبخى الشيخ على عقل يتفق مع ما تكلم به الصوفية االقدمون رضى هللا عن المتقدمين 
منهم والمتأخرين . وسبحانه القائل فى السابقين بالخيرات بإذن هللا ) ثلة من األولين . وقليل من 

رص على أداء الفـرائض بـأتم مجهـود ، االخرين ( و ينصحنا سادتنا الصوفية بثالثة أشياء : بالح
واحتــرام جماعــة المســلمين ، واتهــام خواطرنــا إال مــا وافــق الحــق منهــا. وقــد عظــم هللا تعــالى فــى 
وجدان السادة الصوفية . فصغر ما دونه فى أعينهم ، لذلك تراهم ال يبالون بالدنيا فـى إقبالهـا أو 

ن أدبـرت إدبارها فإن أقبلت تقربوا إلى هللا تعالى بمـا نـال وا منهـا آثـروا مـا يبقـى علـى مـا يفنـى ، وا 
هان عليهم إدبارها ولم يبالوا بها بل ربما رحبوا بإدبارهـا حتـى ال تكـون لهـم بهـا فتنـة . وقـد سـئل 

 سيدى الشيخ على عقل أن ياتى بأبيات من إلهامة الفورى على وزن البيت التالى وقافيته :
 عرش كسرى تغنى عنه كسرة

 اجتزاء بالوشلوعن البحر     
 فقال توا نور هللا مرقده أبيات كثيرة ومنها :

 ما وقى الملك من الموت أجل  عرش كسرى تغنى عنه كسرة 
 هدم الموت به كل أمــــل   كل عيش للردى  مرجعــه 
 أوعلى الملك تفانى واتكـــل  ليس من ورث عرشا ملكــا 
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 وعـدل لهو تناءى ـن الـوع  إنما الملك الذى حد الهوى 
 من تقى هللا قصارها الفشــل  وحياة قد خال سلطانهــا 

 كل ما لى فيه علم  وعمـــل   ليس عندى أى مال إنمـا 
 لى عيد غير وجه هللا جـــل   إن عيدى يوم ألقاه فمــا 
 وانتهى رضى هللا عنه الى قوله :

 إن شمس الحشر أدنى من  زحل   إيه يا دنيا افعلى ما شئتــه 
 وعن البحر اجتزاء  بالوشــل  انيك بشبر أكتفـــىعن مغ

وهكذا نرى سادتنا الصوفية هـائمين فـى محبـة هللا تعـالى ويـؤثرون هللا تعـالى علـى مـا سـواة طلبـا 
ــى  ــا هــى وقــف عل ــرفتهم إنم ــة هــى فــى حســن صــلتهم بمحبــوبهم ومع لرضــاه ، و ســعادتهم الحق

و أوقات أنسهم به سـبحانه هـى أصـفى  معروفهم تتشوف أرواحهم على الدوام الى ساحة قدسه ،
 أوقاتهم ، ومما قال سيدى عمر بن الفارض سلطان العاشقين طيب هللا ثراه :

 منى هل رد  عـــــلى  ضاع   كان لى قلب بجرعاء  الحمـى 
 ومن التعليل قول الصـــب أى   اى ليالى الوصل هل من عودة 

 ى بــــأى ربما أقضى وما أدر   وبأى الطرق أرجو  رجعهــا 
 باطال إن لم أفز منك بشيــــ   ذهب العمر ضياعا وانقضــى 

 كما يقول رضى هللا عنة :
 فيا حبذا ذاك الشذا حين هبـــت   نعم بالصبا قلبى صبا ألحبتـى 
 حديثة عهد من أهيل مودتــــى   تذكرنى العهد القديم ألنهـــا 

 قة ذات بهجــــة وال مثلها معشو  فلم أر مثلى عاشقا ذا  صبابـه 
ولعـل القــارئ العزيـز يــدرك مـن قــول ســلطان العاشـقين : تــذكرنى العهـد القــديم أنـه رضــى هللا عنــه 
ذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم  يشير إلى قوله تعالى فى سورة االعراف ) وا 

عـن هـذا غـافلين ( فقـد على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلـى شـهدنا أن تقولـوا يـوم القيامـة إنـا كنـا 
تفضل سبحانه وعرف أرواح الخالئق بنفسه فى عالم الذر حيث جمع االرواح كلها فى هيئة الـذر 
وشرفها بخطابه الكريم ) ألست بربكم ( فأقرت األرواح بربوبيته تعالى وأجابت )بلـى( أى أنـت ربنـا 

 منشدين أو المغنين. ويعلل السادة الصوفية طرب السامع إذا سمع صوتا جميال من أحد ال
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بأن روح السامع تتذكر لذيـذ خطـاب الحـق سـبحانه حـين خاطبهـا فـى عـالم الـذر ) ألسـت بـربكم ( 
فـتحن إلــى خالقهــا وتهـيم فــى حبــه وتــزيح حجـب الغفلــة عنــه ( تلــك الغفلـة التــى البســتهم بعــد أن 

سـادهم وتلبسـت أدخل هللا بقدرته أرواحهم فى أجسادهم وهم أجنة فى بطون أمهاتهم ، ثم ثبـت أج
بالشهوات الحيوانية وعكرت على األرواح صفاءها الفطـرى . ولـذلك يجاهـد السـادة الصـوفية هـوى 
خالص  إسـترداد لصـفاء األرواح الفطـرى ، فتصـل بـاهلل تعـالى فـى  النفوس البشرية بجد وصدق وا 

أنـه أولـى محبة قوية وغرام أصيل ، فتحب ما يحبه هللا عـز وجـل وتكـره مـا يكـره سـبحانه ، وتـرى 
بالحب من كل محبوب ، وأبقى لهم من كل مصحوب . ولذلك تراهم ال يعبأون بمالمة الالئمين وال 
يثنيهم عن حبه عذل العازلين . ويقول سيدى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى قـدس هللا سـره 

: 
 عالج الشوق  عمره  ولهانـــا  لب محــب ـال تحارب بالعذل ق

 ا عليه فلم يفيق  جنانــــــ ـوق لشــوتلطف به فقد حكم ا
 قد ثوى الشوق بالحشا بركانــا تطف شوقى  لم  أدمعى الذخرات 
 م أزل فى محبتى ظمآنــــاـل البحار جميعـــا  أنا لو أشرب 

 فهذا اللقاء أسمى   رجانــــا         يــارب بلقياك  لست أروى إال 
 ت أخشى المالم من حيث كانا لس       فإنــى  اعذلونى   أعذرونى أو 

 حب إال افتتانــــا ـال يزيد الم إنما اللوم فى المحبة عنـــدى 
 تلق المالم يذكى  هوانـــــا  ثلما جرب العاشقـجرب الحب م

 ما لقينا لما رضينا هوانـــــا  قد رضينا باهلل ال  بســــواه 
الحب و أن " هوانا فـى البيـت االخيـر معناهـا وال يخفى على القارئ العزيز أن هوانا األولى معناها 

 الذل ، وبين الكلمتين جناس لفظى . وفى مناسبة ما قاله سيدى الشيخ على :
 فهذا اللقاء أسمى رجانـــــا  لست أروى إال بلقياك يــا رب 

 جاء فى الرسالة القشيرية أن سيدى أبا بكر الشبلى ظل يردد فى الليلة التى 
 هللا عنه :  مات فيها قوله رضى

 غير محتاج إلى الســــــر  كل بيت أنت ساكنـــــــه 
 جيوم يأتى الناس بالحجــــ  ا وجهك المأمول حجتنـــــ

 و يقول رضى هللا عنه : كل بيت أنت ساكنه يعنى قلبه ألن محبة هللا تعالى 
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ع ويذكر فيها اسـمه ( مألت عليه قلبه ، وفى أشارتهم عند قوله تعالى ) فى بيوت أذن هللا أن ترف
يقـــول الســـادة الصـــوفية : إن القلـــوب المرفوعـــة هـــى قلـــوب المحبـــين . كـــذلك جـــاء فـــى الرســـالة 

 القشيرية أن سيدى أبا سعيد الخراز كان يردد عند موته رضى هللا عنه األبيات اآلتية :
 المناجاة للســـــر  وتذكارهم وقت  حنين قلوب العارفين إلى الذكـر 

 و أغفوا عن الدنيا كإغفاء ذى  السكـر للمنايا  عليهــم اديرت كؤوس 
 كاألنجم الزهـــــر    به أهل ود هللا همومهم جوالة بمعسكـــــر 

 نحو العال تسرى  وأرواحهم فى الحجب   فأجسادهم فى االرض قتلى بحبه
 بؤس وال ضــر  وما عرجوا عن مس  فما عرسوا إال بقرب   حبيبهـم 

االخيـر هـو قـرب الوصـال والتكـريم ولـيس قـرب المسـافات والمكـان ، ألنـه تعـالى  والقرب فى البيت
 يتقدس عن الحدود و األقطار و النهاية و المقدار .

وقد قالوا لسيدى االمام الجنيد رضى هللا عنة : إن أبا سعيد الخراز كان كثيـر التواجـد عنـد المـوت 
وقـد قـال سـيدى االمـام ذو النـون المصـرى فقال لهـم : لـم يكـن بعجيـب أن تطيـر روحـه اشـتياقا . 

رضـى هللا عنــه : ركضــت أرواح اآلنبيــاء فـى ميــدان المعرفــة فســبقت روح نبينــا ـ صــلى هللا عليــه 
وسـلم ـ أرواح االنبيـاء علـيهم السـالم إلـى روضـة الوصـال . وقـد قيـل لسـيدى االمـام أبـى يعقـوب 

قـال رضـى هللا عنـه : وهـل يـرى السوسى : هل يتأسـف العـارف علـى شـي  غيـر هللا عـز وجـل ؟ ف
غيره فيتأسف عليه ؟ و يقول سيدى االمام الشبلى رضى هللا عنه : العارف ال يكـون لغيـره الحظـا 
، وال بكالم غيره الفظا ، وال يرى لنفسه غير هللا حافظا . وقال سيدى االمام الخراز رضى هللا عنه 

يثار : المعرفة تأتى عن عين الجود وبذل المجهود . ومحبة  العبد لربه تقتضى منه تعظيم ربه ، وا 
رضـاه ، وقلــة الصـبر عنــه ، وعـدم الفــرار بدونـه ، واالســتئناس بـه بــدوام ذكـره لــه بقلبـه . ويقــول 

 سيدى الشيخ على إلهاما فى ذلك رضى هللا عنه :
 وعلى موائده تـــــأدب   قلبى يناجى ربـــــه

 ـذبعنة وروحى فيه تجــ  لم أنسه او أنثنــــــى
 بعدى فما للصبر مركـــب   أنا صابر إال عـــــلى 
 فى الحياة الخلد يكتــــب   قولو قبلناكم فهـــــذا

 ومما نقلناه من إلهامة الفورى قوله رضى هللا عنه :
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 ر ال يتأخــــــــرـسائ  ؤاد يتفكـــــــر ـلى ف
 القلب  تنـــــــور   تجد   بقلــــب  ب ـدم على الح

 يقهــــــر  لعيوب النفس   ب  وقــــــاء ـلحإنما ا
 جوهـــــر    كان بعد الحب  قلب بصـــدق ـإن هوى ال

 واجهــــــر   وأثر بالحب   ب  سالحـــــاـالح فخذ 
 يذكــــــر   ليس غير هللا   مهـــــال   العارف  أيها 

 يتغيــــــــــر  فذا لن   حـــب  عن   يذكر   إن من
 قومه بالعشق يفخـــــــر   ن فــــى ـعاشق مليس بال

 قلبه للعشق  أظهـــــــر   ن فـــــى ـإنما العاشق م
 حبنا هلل يؤثــــــــــر  يومـــــا  ال نريد الناس 

 بقلوب تتذكــــــــــر   ل شيــــــ  ـقد وزنا ك
 ورب الخلق أكبــــــــر   الخــــــلق هلل   فتركت 

مام الكتانى رضى هللا عنه كما جاء فى الرسالة القشـيرية أن الشـيوخ تكلمـوا فـى ويحكى سيدى اال
المحبة بمكة المكرمة فى موسم الحج وكان اإلمام الجنيد أصغرهم سنا ، فقالوا له هـات مـا عنـدك 
يا عراقى ، فأطرق رأسه . و دمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه ، متصل بـذكر ربـه ، قـائم 

، ناظر إليه بقلبه ، أحرق قلبه أنوار هويته ، وصفا شربه من كـأس وده ، وانكشـف بأداء حقوقه 
ن  ن تحــرك فبــأمر هللا ، وا  ن نطــق فعــن هللا ، وا  لــه الجبــار مــن أســتار غيبــه ، فــإن تكلــم فبــاهلل ، وا 
سكن فمع هللا ، فهو باهلل وهلل ومع هللا ، فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا من مزيـد ، جبـرك هللا 

 يا تاج العارفين .
 وقد نقلناه من إلهام سيدى الشيخ على عقل فى المحبة و أثرها قوله قدس هللا سره :

ن أنت تهوى الناس نلت هوانا  إذا أنت تهوى هللا نلت مكانــة   وا 
 عال فوق أعناق الملوك مكانــا   ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا
 لمكرمات كسانــا ورب السما با ونحن قلوب طهر هللا أصلهــا 
 شهودا فأرسلنا العلوم بيانــــا  ولم نتكلم إنما فاض حبنــــا 

 وطاف علينا سره فهدانـــــا  والحت لنا األنوار والقلب خاشع
 وأطال رضى هللا عنه ثم قال :

 وما عز من فى الحب ال يتفانـــى  خليلى إن الحب يقتل أهلـــه 
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 بى دعان ال سمه فحبانا حبي  خذا عنى األشواق من كل مشهد
 لتصبح منا إن سقيت سقانا   أال أيها الالحى تجرع كؤوسنـا

 وتدرك عنا علمنا  وهدانـا وتعرف عنا ودنا وغرامـــنا 
 فهامت بها أرواحنا ونهانـا   تجلت لنا األنوار من عالم البقا 

 رأينا بها عند الفناء بقانــا   فنينا بها حبا فطابت حياتنــا 
وصدق سيدى االمام أبو بكر الترمذى حين قال رضى هللا عنه : إذا تمكنت األنوار فى السر أقول 

نطقت الجوارح بالبر . و سـيدى الترمـذى هـذا هـو القائـل فـى وصـف الفكـرة عنـد المـؤمن : الفكـرة 
علــى خمــس أوجــه : فكــرة فــى آيــات هللا و عالماتــه يتولــد منهــا المعرفــة ، وفكــرة فــى آالء هللا و 

ه  يتولــد منهــا المحبــة ، وفكــرة فــى وعــد  هللا و ثوابــه و يتولــد منهــا الرغبــة فــى الطاعــة و نعمائــ
الموافقــة ، و فكــرة فــى وعيــد هللا و عقابــه ويتولــد منهــا الرهبــة مــن المخالفــة . وهــو القائــل كــذلك 
نمـا وجـدوا  رضى هللا عنه فى أهل المحبة لـم يجـد أحـد تمـام الهمـة بأوصـافها إال أهـل المحبـة ، وا 
ذلك من اتباع السنة و مجانبة البدعـة . فـإن رسـول هللا صـلى هللا عليـة وسـلم كـان أعلـى الخلـق 

 همة و أقربهم زلفى.
و يقول سيدى االمام طاهر المقدس رضى هللا عنه : ال يطيب العيش إال لمن وط  بسـاط األنـس 
وعــال علــى ســرير القــدس ، وغيبــه األنــس بالقــدس ، والقــدس بــاألنس ثــم غــاب عــن مشــاهدتهما 
بالقــدوس . و يقــول فــى ذلــك ســيدى و شــيخى الشــيخ علــى عقــل ممــا نقلنــاه مــن إلهامــه الفــورى 

 رضى هللا عنه : 
 ت إلى األنس ـو جافيت أنسى فانتهي  بال نفـس   لت هوى نفسى فعشتقت
 و كيف و قلبى هام فى مشهد القدس   وعشت زمانى لست أحفل بالـورى  

 ومن يخش ذات هللا لم ير من بـأس  ولم أخش من بأس ولم أخش طاغيا
 يدخل فى نفسى  حرام سوى الرحمن   مطلب لنفس ـو هل غير ذات هللا ل

 للروح و القلب و الحسن  فتم الهدى   ذت روحى سوى هللا غايـة وما اتخ
 فسى عن الزيغ و الدسـأصون به ن  و توجت بالقرآن نفسى عقيـــدة 

ن شرب الناس ال  فى شربها كأسى خلق ـفسنة خير ال  طال  و تصببوا ـوا 
ن رفع المثرون عجبا  رءوسهـم   الورى رأسى   وق ـرفعت بذكر هللا ف  وا 

 و أبدع رضى هللا عنه ثم انتهى إلى قوله :و أكثر 
 وقد وضح البرهان من آية الكرسى  تعشقت نور هللا وهو بصيرتـــى 
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 ى ومن قوة االيمان أصبح أو أمســ  أحبك ياربى محبة موقــــن
 فليس غرامى فيه يدرك عن  قيــس وأعد منى فى الحب علمى بقدره 

 ى وهولى فى الورى أنسى ونورك غيث لقاؤك يارحمن عيدى وعدتــى 
 إذ الحب فى الوجدان مرتبة القــدس  وكل رجائى أن أحبك صادقــا 

وختاما أقول : صدق سيدى االمام أبو العباس بن عطاء حين قال فى درجات المؤمنين المتقين : 
مــن تــأدب بــآداب الصــالحين فإنــه يصــلح لبســاط الكرامــة ومــن تــأدب بــآداب االوليــاء فانــه يصــلح 

القربــة ، ومــن تــأدب بــآداب الصــديقين فإنــه يصــلح لبســاط المشــاهدة ، ومــن تــأدب بــآداب لبســاط 
األنبياء فإنه يصلح لبساط األنس واالنبساط . وهنيئا لمن بلغ القمة فى الهمـة ، ورضـى هللا عـن 
سـلفنا الصــالح وعــن شــيوخنا األجــالء أجمعــين . اللهــم أحشـرنا فــى زمــرتهم يــوم لقائــك تحــت لــواء 

جنـات النعـيم ، مـع الـذين أنعمـت علـيهم  صلى هللا عليه وسـلم لين وأدخلنا بشفاعته سيدى المرس
 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، آمين . . . 
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 حب الخواص
يقول سيدى أبو سعيد الخراز رضى هللا عنه : إذا أراد هللا أن يوالى عبـدا مـن عبيـده فـتح لـه بـاب 

استلذه ، فـتح هللا عليـه بـاب القـرب ، ثـم رفعـه الـى مجـالس االنـس ، ثـم أجلسـه علـى  ذكر ، فاذا
كرسى التوحيد ، ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانيه ، وكشف له الجـالل والعظمـة فبقـى بـال 

 كما يقول سيدى الشيخ على عقل فى إلهامه الفورى :  –أى فنى بربه عن نفسه  –هو 
 فاستمسكت  بالباقيــه   ه فنيت به عن غيـــــر 

 سقوفه  متداعيــــه   إن كان جسمى بالفنــــاء 
 فى الخلد شمس ساميـه   فالروح بعد  فنائــــــه 

ويبــين لنــا ســيدى الشــيخ علــى عقــل كيــف رقــى فــى ســلوكه حتــى ســعد بحــب ربــه الــذى ســعد بــه 
 الخواص من عباد الرحمن فقال فى الهامه الفورى نور هللا مرقده : 

 ه متمسكينــا ـوأصبحنا ب العالمينـــــا   وجهنا لربت
 كستنا من محبته   اليقينـا   وأمسينا وآيات  التجلــــى 

 األعلى  علينـا  تجلى سره  دخلنا روضه قوما حيـــارى 
 عدنا  قاطفينـا   ثمار الحب أالن القطف حتى أن قطفنـــا 

 الشجونـا  فنلنا من تمايلها  مائـــــالت  وعزت دانيات 
 بعلم هللا موالنا  سقينـــا  سكرنا ال بخمر يد  ولكــــن 

 فنحن على المهيمن عاكفونا  ه دخلنا وادخرنا العفو منــــ
 دون  العالمينــا   بحب هللا ح ورب العرش إنى مستريـــ
 اذبينـا ـوال يرضى إالله الك ر صدقناه فنلنا كل خيــــــ
 رى فى مناجاته ربه قوله رضى هللا عنه : ومما نقلناه من إلهامه الفو 

 ومطلبــى  أنت مقصودى  ياحبيبى أنت محتسبــــــى 
 أنت ياخالق مكتسبــــى  أنت يارب السماء أربـــــى 

 أنت لى ياذا الجالل ولـــى    



 170 

 وعلينا تسكب  النعــم  ولنا من ربنا  كـــرم 
 وبوجه هللا نعتصـــم  نحن بااليمان نغتنـــم 

 ولنا اإلخالص فى العمـــل   
 مطلبى فى العمر رؤيتكم  راحتى فى الحب نظرتكم 

 قد دعتنى اليوم  خشيتكم  وجهتى فى الموت رحمتكم 
 لكمو والقلب فى وجـــــل   

 أتحلى من جاللتكـــم  طول ليلى فى  محبتكــم 
 وغرقنا فى مودتكـــم  ورشفنا من تحيتكــــم 

  فى جالل صيب هطـــــل  
 وتجملنا برقتنـــــا  قد تعاهدنا بمهجتنـــــا 
 وتوجهنا بذلتنـــــا وتأهبنا  بخشيتنـــــا 

 وعن االعتاب لم نمـــــل   
 طالما روحى تعاهدكــم  لم تغب عنى مشاهدكــم 

 وتجلينى مواردكــــم  وتزكينى مقاصدكــــم 
 ا أملىفأرى من ضوئهــــ  

قضاء هللا مهمـا كـان مـرا علـى الـنفس البشـرية ، وعنـدهم أن مـا والصادقون فى المحبة يرضون ب
يقع من المحبوب محبوب ، وهنا يفسر لنا قول سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنـه : لـو كـان 

أى أنـه إسـتوى عنـده الـبالء والرخـاء ألنهمـا مـن  –الصبر والشكر بعيـرين مـا باليـت أيهمـا أركـب 
قوله رضـى هللا عنـه : مـا مـن بـالء يصـيبنى إال وأرى هلل علـى  قضاء هللا تعالى ، وكذلك يفسر لنا

فيــه أربــع نعــم : النعمــة االولــى أن الــبالء وقــع فــى دنيــاى ولــم يقــع فــى دينــى ، النعمــة الثانيــة أن 
البالء لم يقع أكبر مما وقع ، النعمة الثالثة أن هللا تعالى صبرنى عليه فاحتملته ، النعمـة الرابعـة 

 واب الصبر عليه . ولذلك ال تعجب أن يقول أحد سادتنا الصوفية المحبين : أن هللا ادخر لى ث
 لوكان فيك هالكها ما  أقلعت    نفسى إليك بكلها قد أجمعــت 

 حتى يقال من البكاء تقطعت   تبكى عليك ببعضها فى بعضها 
 فلطالما متعتها فتمتعـــت   فانظر إليها نظرة بتعطـــف 

ذا أردت أن تعرف كيف يتعلق المحبون بمحبوبهم سبحانه تدبر فى األبيـات اآلتيـة التـى نقلناهـا  وا 
 استماعا من إلهام سيدى الشيخ على عقل حين أنشدنا مرتجال 
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 فيما أنشد طويال رضى هللا عنه : 
 ودرست الغرام من معناهــا   إن آى الحبيب قد بهرتنـــى 

 هداها  زدت بالعقل والهدى من  واكب لكـــن ـعزتى عزة الك
 ن مسعاهــا ـسعدت بالقبول م  ت لرضـــاه ـكل روح تفرغ

 أتالهـا   القىـلست عن ذكر خ إن تالهيت فى الحياة بشــىء 
 الة  تالهى ـالص كم مصلى بعد  ة وقـت ـقبلتى فى الصالة ساع

 ن  أنساهــا ـهى ذات اال له ل حياتــــى  إنما قبلتى جميع 
 ادة  برضاهـــا ـونهارى سع  نهـــار  نـفمسائى مع اليقي

 اة أعطى إنتباهـــا ـفما للحي كل شىء يهون عندى سوى هللا 
 مامضى اليوم  عشتها  أشباهـا  ليس تفكيرى فى غد كيف  يأتى 
 هناهــا  علم النفس أن  تذوق  واعتصامى باهلل طول حياتــى 

 ت  وعاهــا ـفكن مزجتنى بها  آنس هللا مهجتى بعلـــــوم 
 ى ال تتناهـــى ـتلفظ الدر وه بى النور فالمعارف بحرى  طاف

 را وجاها ـقد أخذت الرحمن ذخ نسبتى لإلله أعظم جـــــاه 
 ياهــاـيصفى األرواح من  دن  وارتقاء األرواحفى مورد العلـم
 ى  مسراهـا ـهو معنى السمو ف وانعدام األهواء والحس منهــا 
 فى سمعها أنال رضاهـــا أنا  ياسرورى بقوله ياعبــــادى 

وفى مناسبة البيت األول من األبيات السابقة ) إن آى الحبيـب قـد بهرتنـى ( يقـول سـيدى شـقيق 
البلخى رضى هللا عنه : علمت فى القرآن عشرين سنه حتى ميـزت الـدنيا مـن اآلخـرة فأصـبته فـى 

وزينتهـا ومـا عنـد هللا قوله تعالى فى سورة القصص ) وما أوتيـتم مـن شـىء فمتـاع الحيـاة الـدنيا 
خير وأبقى أفال تعقلون ( . أقول : والقرآن الكريم حذرنا كثيرا من االفتتان بالدنيا والتلهى بها عـن 
اآلخرة التى خلقنا لها سبحانه وتعالى فقال سبحانه مثال فى سورة غافر ) وقال الذى آمن يـا قـوم 

ن االخرة هـى دار القـرار . مـن اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة  الدنيا متاع وا 
عمل سيئة فال يجزى إال مثلها ومن عمـل صـالحا مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن فأولئـك يـدخولون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب ( . ويمدح هللا تعالى المؤمن المجد الساعى لآلخرة سعيها فيقول 

ساجدا وقائمـا يحـذر اآلخـرة ويرجـو رحمـة ربـه  سبحانه فى سورة الزمر ) أمن هو قانت آناء الليل
قــل هــل يســتوى الــذين يعلمــون والــذين ال يعلمــون إنمــا يتــذكر أولــو األلبــاب ( والســاعون لآلخــرة 

 بظواهرهم 
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وبواطنهم هم المؤمنون حقا وقد بشرهم هللا تعالى بالدرجات والمغفرة والرزق الكريم فى قوله تعالى 
ذا تليـت علـيهم آياتـه زادتهـم فى سورة األنفال ) إنما المؤم نون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلـوبهم وا 

إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يقيمون الصالة ومما رزقانهم ينفقـون . أولئـك هـم المؤمنـون 
حقــا لهــم درجــات عنــد ربهــم ومغفــرة ورزق كــريم ( ومــن هــذا الوصــف نــرى أنهــم وقفــوا أنفســهم 

صوا علـى إرضـائه بكـل جهـد مسـطاع فلـم يكسـلوا عـن الطاعـات ولـم وأنفاسهم على محبة هللا وحر 
يبخلوا بالنفقات وتجنبوا من خشية السيئات حتى يلقوه تعـالى بالحسـنات المضـاعفات بـين محبيـه 
مــن المــؤمنين والمؤمنــات حــين يلقــاه بالحســرات أعــداؤه مــن الكــافرين والكــافرات يــوم يتحقــق قولــه 

السعير ( كما يتحقق وعده الصادق ) وجوه يومئـذ ناضـرة إلـى  الكريم ) فريق فى الجنة وفريق فى
ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعـل بهـا فـاقره ( وهـذه النضـرة التـى يـنعم بهـا فـى الجنـة 
المحبون هى المزيد الوارد فى قوله تعالى فى سورة ق ) وأزلفت الجنة للمتقين غيـر بعيـد هـذا مـا 

خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . أدخلوها بسـالم ذلـك يـوم  توعدون لكل أواب حفيظ . من
الخلود . لهـم مـا يشـاءون فيهـا ولـدينا مزيـد ( . وبـين لنـا سـيدى الشـيخ علـى عقـل أن السـابقين 
ــى  ــيهم كــل صــعب ف ــذلوه . فهــان عل ــى هللا تعــالى إال ب ــدخرون جهــدا فــى التقــرب إل ــالخيرات ال ي ب

اضرين أن يأتى له من إلهامه الفورى أبيات على وزن البيت محبتهم هلل وذلك حين سأله أحد الح
 اآلتى وقافيته : 

 وأخرج جميع الكائنات من القلب  وكن راضيا باهلل مولى وسيدا 
 فكان مما قال وأبدع رضى هللا عنه : 
 فمن يرض بالرحمن قد فاز بالقرب   وكن راضيا باهلل مولى وسيـــدا 
 فلن يتأذى بالحوادث والخطـــب    رضاء الفتى باهلل يشرح صـــدره
 أراقب ربى فى الشهادة  والغيــب   فما أنا فى نفس أميل لغيـــــره 

 وكنت أنا المعروف بالواجد الصـب   صعاب الهوى كلفتها وحملتهــــا 
 فوجهكمو دون العوالم لى  قطبــى   وما لذتى إال التجائى  لوجهكــــم 
 ولو أننى منها على صعـــــب   بكــم سهام الهوى لم تثننى عن  رحا

 ومن نام ال يرقى إلى مشهد   القرب  وكيف أهاب الصعب أو أرهب السرى 
 فما نال عقبى ربه غافل القلـــب   وغفلة قلب المرء بعد وحســـــرة

 تأخر فى يوم الجهاد عن  الركــب  ذل فى يوم القيامة غافــــــل  لقد
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 حمدت أوان الحصد سالمة الحب  لهدى ودنياك أرض لو بذرت بها ا
 وأفاد رضى هللا عنه وأجاد كثيرا وانتهى بقوله : 

 وقد جذبتنا نحوها أيما جــذب  ولما تدانينا وال حت ديــــاره 
 وأخرج جميع الكائنات من القلب  هتفت بحبى دم لرب وحــــده 

شطر الثانى مـن البيـت الـذى يسـأل وكان من عادته طيب هللا ثراه أن يبدأ بالشطر األول ويختم بال
فيه اختبارا االلهامه الفورى المرتجل الذى بهر به العقول وهز القلوب وهو من عطاء هللا سبحانه 
لخواصه من أوليائه ومحبيه ، وهو جل جاللـه مالـك الملـك ويـؤتى ملكـه مـن يشـاء وسـبحانه مـن 

 لمين . منعم متفضل ، وجواد كريم وعليم حكيم ال إله إال هو رب الع
ويقــول ســيدى االمــام يحيــى بــن معــاذ الــرازى رضــى هللا عنــه : مــن عالمــات حــب هللا كثــرة ذكــره ، 
ويقول السادة الصوفية الـذكر منشـور الواليـة وسـلم الهدايـة وشـجرة المعـارف وثمـرة كـل عـارف . 

ءكم او وهم يقولون فى إشـارتهم عنـد قولـه تعـالى ) فـاذا قضـيتم مناسـككم فـاذكروا هللا كـذكركم آبـا
أشد ذكرا ( أى إذا قضيتم مناسككم بتأدية فريضة الحج فقد أديتم بذلك واجب العبـادة فبقـى علـيكم 
ن كان فـى  أن تؤدوا واجب المحبة باإلكثار من ذكره عز وجل ألن المحب يكثر من ذكر حبيبه ، وا 

م تلك الخصـال آبائكم خصال خير تذكرونهم بها فاهلل سبحانه هو الذى وهبكم هؤالء اآلباء ومنحه
 فهو أولى بذكركم من اآلباء الذين تفاخرون بهم وتتحدثون بفضائلهم 

 ويقول بعض الصوفية األقدمين فى وفائه بالعهد واستمساكه بذكر ربه سبحانه 
 فعهدك فى قلبى وذكرك فى فمى   إذا نسى الناس العهود وأغفلوا 

 ويقول صوفى آخر من المحبين : 
 طاب الحديث بذكرهم ويطيب   ــى يامن يذكرنى بعهد أحبتـ

 إن الحديث عن الحبيب حبيب  أعد الحديث على من جنباتــه 
 قلب إذا ذكر الحبيب يــذوب  مأل الضلوع وفاض عن أجنابها 

 ياليت شعرى هل تطير قلـوب  مازال يخفق ضاربا بجناحــه 
 وقال غيره فى وصف حبه ودوام ذكره : 
 حس منها فى الفؤاد دبيبــا وأ خطرات ذكرى تستشير مودتـى 
 لوبــا ـفكأن أعضائى خلقن  ق  ال عضو لى إال وفيه صبابــة 
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وينبهنا السادة العـارفون إلـى أنـه مـن عالمـة محبـة هللا تعـالى محبـة كـل مـن أحـبهم سـبحانه مـن 
 المالئكة والنبين واألولياء والمؤمنين والتائبين والمحسنين وعلى رأس من أحـبهم واصـطفاهم علـى

وليس أدل على منزلته عند هللا من قوله تعالى )  صلى هللا عليه وسلم العالمين موالنا رسول هللا 
قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم ( وهى آية كريمة 

وأفعالـه وأحوالـه ،  فـى أقوالـه صـلى هللا عليـه وسـلم تطالب المحبين هلل بمتابعة موالنـا رسـول هللا 
وعلى قدر التأسى به صـلوات هللا وسـالمه عليـه تكـون محبـة المـؤمن لربـه وبهـذا المقيـاس سـبق 
جيل الصحابه الكرام عليهم رضوان هللا جميع القرون فى محبـة هللا عـز وجـل ألنهـم كـانوا أحـرص 

تفاضــلوا فــى القــرون علــى صــدق التأســى بــه صــلوات هللا وســالمه عليــه ، وهــم كــذلك فيمــا بيــنهم 
درجاتهم ، فأعظمهم درجة العشرة المبشـرين بالجنـة وأفضـل العشـرة سـادتنا الخلفـاء الراشـدون ثـم 
أهل بدر ثم أهل أحد ثم األمثل فاألمثل . وقد قال العلمـاء : لـم يصـحب النبيـين والمرسـلين جميعـا 

كفـاه شـرفا أن مثل أبى بكر الصديق رضى هللا عنه فهو أسـبق المـؤمنين فـى الفضـل والمحبـة ، و 
ينوه هللا تعالى به فى قوله الكـريم فـى سـورة التوبـة ) إال تنصـروه فقـد نصـره هللا إذ أخرجـه الـذين 
كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سـكينته عليـه 

 هى العلياء وهللا عزيز حكيم ( .  وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا
صــلى هللا ومحبــة هللا تعــالى تقضــى مــن المــؤمن المحــب أن يعــادى مــن عــادى هللا تعــالى ورســوله 

بدليل قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عـدوى وعـدوكم أوليـاء تلقـون إلـيهم  عليه وسلم 
 بالمودة ( ويقول بعض األقدمين فى شعره : 

 فى والئى وودادى    ص عندى إنما المخل
 ويعادى من أعادى    من يوالى من أوالى 

اللهـــم أرنـــا الحـــق حقـــا فنتبعـــه وأرنـــا الباطـــل بـــاطال فنجتنبـــه ، واجعلنـــا مـــن المحبـــين الصـــادقين 
 والمحبوبين المكرمين ، ياخير المسؤولين ، ويا أقرب المجيبين ، يارب العالمين ، آمين . .  
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 محبة الموقنين
ت عنـوان هـذا المقـال مـن قـول سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل فيمـا نقلنـاه اسـتماعا مـن اقتبس

 إلهامه الفورى حين قال رضى هللا عنه : 
 أو  أمــس   االيمان أصبح  ومن قوة محبة موقــــــن   أحبك يارب 

 الرجـس  ظلمة  من  فطهر فى نجواك  فؤادى قد أبعدت عن مشهدى الورى 
 من نطـس   وليس سوى رحماك للقلب قلبى موجــع  أطوف على األبواب 

 عن  قيــس  يدرك  فليس غرامى فيه  بقــدره  وأعدمنى فى الحب علمى 
 فوتها  عرســى  وفى   تهىء لألخرى  متابــــة  ولم أعشق الدنيا فتلك 

 أنسى  وهولى فى الورى  ونورك غيثى  وعدتـــى  يارحمن عيدى  لقاؤك 
 إذا الصدق فى الوجدان مرتبة  القـدس  صادقـــا  ك بـوكل رجائى أن أح

ويعلمنا سيدى الشيخ على عقل بالهامه الفورى المشـرق فـى األبيـات المتقدمـة وفـى غيرهـا كيـف 
تكون محبة الصادقين مـن المـؤمنين المـؤقنين الـذين آثـروا هللا تعـالى علـى مـا سـواه فلـم يشـغلهم 

وكيـف يشـغلهم عـن ربهـم شـىء يفنـى وهـو سـبحانه عن محبته شاغل مـن شـواغل الـدنيا الفانيـة 
خير وأبقى وكيف يدعون محبته سبحانه ويتلهون بغيره عنه . ويكشف لنا سيدى االمام التسترى 
عن أثر المحبة الصادقة فيقول رضى هللا عنه النيران أربعة : نار الشـهوة ، ونـار الشـقاوة ، ونـار 

نـه قـائال : فنـار الشـهوة تحـرق الطاعـات ، ونـار القطيعة ، ونـار المحبـة ، ويسـتطرد رضـى هللا ع
 الشقاوة تحرق التوحيد ، ونار القطيعة تحرق القلوب ، ونار المحبة تحرق النيران كلها . 

وقد ألف سيدى االمام األكبـر فضـيلة الـدكتور عبـد الحلـيم محمـود رضـى هللا عنـه كتابـا قيمـا عـن 
الكتـاب أن سـيدى االمـام علـى بـن الحسـين سيدى االمام سهل رضى هللا عنـه وحكـى لنـا فـى ذلـك 

رضى هللا عنهما دخل مغارة مع أصحاب له فرأى إمـراة فـى المغـارة وحـدها فقـال لهـا : مـن أنـت ؟ 
 قالت : أمة من إماء هللا ، إليك عنى 
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ال يذهب الحب فقال لها رضـى هللا عنـه : ومـا الحـب ؟ فقالـت : أخفـى مـن أن يـرى وأبـين مـن أن 
ن تركتــه تــوارى ، ثــم  يخفــى ، كمونــه فــى الحشــا ككمــون النــار فــى الحجــر ، إن قدحتــه أورى ، وا 

 أنشأت تقول : 
 كفتية الكهف ال يدرون كم لبثوا    إن المحبين فى شغل لسيدهم 

وقد قيل لسيدى االمام سهل التسترى : أى شىء يفعل هللا بعبده إذا أحبه ؟ فقال رضى هللا عنه : 
والشـكر لـه عنـد النعمـة . ومـن روائـع مـا قـال سـيدى االمـام سـهل  يلهمه االستغفار عند التقصير

قوله قدس هللا سره : قال هللا آلدم : يا آدم إنى أنا هللا ال إله إال أنـا فمـن رجـا غيـر فضـلى وخـاف 
غير عدلى لم يعرفنى ، يـا آدم إن لـى صـفوة وضـغائن وخيـرة مـن عبـادى أسـكنتم صـلبك ، بعينـى 

وأقربهم من وصلى ، وأمـنحهم كرامتـى ، وأبـيح لهـم فضـلى ، وأجعـل من بين خلقى أعزهم بعزى ، 
قلوبهم خزائن كتبى ، وأسترهم برحمتى ، وأجعلهم أمانا بين ظهرانى عبادى ، فـيهم أمطـر السـماء 

 ، وبهم أنبت االرض وبهم أصرف البالء وهم أوليائى وأحبائى . 
عـزائمهم ودامـت فـى ملكـوت عـزى درجاتهم عالية ومقاماتهم رفيعة وهممهـم بـى متعلقـة ، صـحت 

فكــرتهم ، فارتهنــت قــالوبهم بــذكرى ، فســقيتهم بكــأس األنــس صــرف محبتــى ، فطــال شــوقهم إلــى 
نى اليهم ألشد شوقا ، يا أدم من طلبنى من خلقى وجدنى ومن طلب غيرى لم يجـدنى ،  لقائى ، وا 

الذين إذا نظرت إليهم  فطوبى يا آدم لهم ثم طوبى لهم ، ثم طوبى لهم وحسن مآب ، يا آدم : هم
 هان على غفران ذنوب المذنبين لكرامتهم على . 

وكان سيدى االمام سهل التسترى رضى هللا عنه يقول فى نصـحه للمريـدين ألزمـوا قلـوبكم ، نحـن 
مخلوقون وخالقنا معنا ، وال تملوا من أعمالكم فان هللا شاهدكم حيثمـا كنـتم ، وأنزلـوا بـه حاجـاتكم 

ابه ، ونحن جهال وعالمنا معنـا ، ونحـن ضـعفاء ومقوينـا معنـا ، ونحـن عـاجزون ، وموتوا على ب
 وقادرنا معنا ، فإن من لزمها كان الهواء والفضاء واألرض والسماء عنده سواء . 

ومن أقواله رضى هللا عنه : ليس من عمل بطاعة هللا صار حبيب هللا ، ولكن من اجتنب ما نهى 
يجتنب اآلثام إال صديق مقرب ويعقب رضى هللا عنه على قوله تعالى عنه هللا صار حبيب هللا وال 

) ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادى الصالحون ( فيقول طيب هللا ثراه : 
 أضافهم إلى نفسه وحالهم بحلية 
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أصــلحوا الصــالح ، معنــاه ال يصــلح لــى مــا كــان خالصــا لــى ال يكــون لغيــرى فيــه أثــر وهــم الــذين 
سريرتهم مع هللا تعالى وانقطعوا بالكلية عن جميع ما دونه . ومهما كتم المحبون محبتهم هلل عـز 
وجل فإن أثر المحبة يظهر عليهم ألن محبة هللا غالبة ، ويقول فـى ذلـك سـيدى االمـام أبـو علـى 

ن كتموهـا ، وتظ هـر علـيهم بن الكاتب رضى هللا عنه : روائح نسـيم المحبـة تفـوح مـن المحبـين وا 
ن ســتروها ويقــول فــى ذلــك ســيدى الشــيخ النبهــانى رضــى هللا  ن اخفوهــا وتــدل علــيهم وا  دالئلهــا وا 

 عنه : 
 ولثقل الغرام ناحوا وناءوا   أضرم الوجد ناره بحشاهـم 

 بسوى الذوق ماله إفشـاء   ال تسل وصف حبهم فهو سر 
 فورى قوله نور هللا مرقده : أما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فقد نقلنا عنه من الهامه ال

 لى عينــــــان  ولكن تنام   ال تظنوا قلبى ينام من الحب 
 سكرت فى الهدى وحسن المعانى   ساهم الحب مهجتى  فرآهـا 
 قد أذاعت خافى الهوى  أجفانـى   لم أكن أظهر الغرام  ولكـن 
 فحبيبى وحقه ما جفانـــــى   خليانى أبكى من األجفــان 

 وبحسن التقى صفت أذهانـــى   اليقين شاهدت ربـى وبنور 
 أو تحدثت فالهدى فى لسانـــى   إن تكلمت فاإلله  مــرادى 
 أجد البحر زائد الفيضـــــان   كلما قلت ياإلهى شربـــا 
 فالينا مدت لربى  يــــــدان   ى واذا ما اليه مدت يمينــ

 عنه : ونقلنا عنه فى القصيدة ذاتها قوله رضى هللا 
 وقصدنا حماك كل زمـــــان   أنــــا ـربنا إننا إليك التج
 وكماال فى كل قلـــــب دا ن   وجمـــاال    إن للحب بهجة

 ترقى إلى أعز  بيـــــــان   وفؤادى لما تعلــــق باهلل 
 ان وتلقى موارد  اإلحســـــ  ــــى الزم هللا باليقين ترق

 ان يه عينان بالهدى تجريـــف  ن لو تراه والحب فيه كميــ
وكم وكـم سـمعنا منـه وكتبنـا عنـه وكـم حـرك السـاكن فينـا وهـز الوجـد ان منـا وشـدنا بالهامـه الـى 
الملكوت األسنى حيث يسعد المؤمن السعادة الحقه فينعم فى دنياه بجنـة المعرفـة التـى تنتهـى بـه 

لقولـه تعـالى فـى سـورة هـود ) وامـا  فى أخراه إلى الجنة الثانية الدائمة وهى جنة الزخرفه مصـداقا
 الذين سعدوا ففى الجنة خالدين 
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فيها مادامت السـموات واالرض اال مـا شـاء ربـك عطـاء غيـر مجـذوذ ( . ونقلنـا مـن إلهـام سـيدى 
 الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه : 

 بعدى فما للصبر  مركـب   أنا صابر اال  علــــــى 
 فى الحياة الخلد يكتــب   قولوا قبلناكم فهـــــــذا 

 ويقول سيدى االمام سمنون المحب رضى هللا عنه فى هذا المقام : 
 أسفا عليك وفى الفؤاد كلوم   أمسى بخدى للدموع رســوم 

 إال عليك فإنه  مذمـــوم  والصبر يحسن فى الموطن كلها 
 وهو القائل كذلك فى دوام محبته هلل تعالى : 

 وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح   كــــــم وكان فؤاد خاليا قبل حب
 ائك يبرح ـن فنـفلست أراه ع  فلما دعا قلبى هواك أجابــــــه 

ن كنت فى الدنيا بغيرك أفرح   كاذبـــا  كنت  رميت ببين منك إن   وا 
ن شئت ال تصل   يرك يصلح ـفلست أرى قلبى لغ  فإن شئت واصلنى وا 

أن يحـب المـؤمن مـا يحـب هللا تعـالى فـى عبـاده ويكـره مـا  ومن عالمات محبة المؤمنين هلل تعالى
 –يكــره ســبحانه فــى عبــاده . ويقــول ســيدى االمــام الزجــاجى رضــى هللا عنــه ســألت االمــام الجنيــد 

عن المحبة فقال : تريد االشارة ؟ قلت ال ، قال تريد الدعوى ؟ قلت ال ، قال فما  –رضى هللا عنه 
أن تحب ما يحب هللا تعـالى فـى عبـاده ، وتكـره مـا يكـره هللا فـى تريد ؟ قلت عين المحبة ، فقال : 

ــه فــى ابتعــاده عمــا يكرهــه هللا  ــو الحســين النــورى رضــى هللا عن ــاده . ويقــول ســيدى االمــام أب عب
 سبحانه ، وفى الرضا بما يقدره هللا فى شأنه ولو خالف ما كان يريده لعلم هللا بمصلحته . : 

 ر  وأرحما ـفال زلت بى منى أب  فه وكم رمت أمرا خرت لى فى انصرا
 على القلب إال كنت أنت المقدما   عزمت على أال أحس بخاطـــرى 

 ا ألنك فى قلبى كبيرا  معظمــ  ـه وأال ترانى عندما قد كرهتــــ
 كرهته بفتح التاء ( –) خرت بفتح التاء 

عنـه هـو الـذى ال يـتهم هللا  وقد سألوا سيدى االمام النورى عن الفقير الصادق فأجـابهم رضـى هللا
تعــالى فــى األســباب ويســكن إليــه فــى كــل حــال . ويقــول ســيدى إالمــام الجنيــد قدســه هللا ســره فــى 

 الرضا بما يجرى به قضاء هللا إجالال هلل تعالى وفناء فى محبته سبحانه : 
 ألنه عنك جــــــــال   اجل ما منك يبــــــــدو 
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 ن أن تجـــــال أجل م  وأنت ياأنس قلبــــــى 
 فكيف أرعى المحــــال   أفنيتنى عن جميعـــــى 

ويفخر سيدى وشيخى الشيخ على عقل بحبه هلل عز وجل ويبـين لنـا أنـه ال يشـكر ممـا قضـاه هللا 
 سبحانه فيقول فيما كتبناه عنه من إلهامه الفورى طيب هللا ثراه : 

 ه قلت فخرى باننى أهــوا  قيل فاخر بأى أصل  تــراه 
 حسب المؤمن المحـب هللا   حسب الناس فى الجدود ولكن 

 ثيرا أذاهـله كـامال ثقـح    رب رفقا بمن أتاك ضعيفــا        
 أتراه يرد من نـــــاداه             مـريـمتم أن اإلله كـإن عل

 كيف أشكو والقلب حل حماه   اك أنا باك ولست يوما بشــ
 ادر الجيالنى التسليم المطلق هلل عز وجل فيقول رضى هللا عنه : ويعلمنا سيدى إالمام عبد الق

 وال األمور التى تجرى  بتقديرى   ال األمرى وال التدبير تدبيـرى 
 أحاط بى علمه من قبل تصويرى لى خالق رازق ما شاء يفعل بى 

ا جـاء مـن وكان إمام طريقتنا األكبر سيدى الحـاج محمـد ابـو خليـل نـور هللا مرقـده يقـول : كـل مـ
المحبـوب محبــوب . وممــا تقـدم نــرى أن ســادتنا الصـوفية تحلــوا بمــا أخـذوه عــن موالنــا رســول هللا 

عشـر  صلى هللا عليـه وسـلم ، فقد قال أنس بن مالك رضى هللا عنه خدمته صلى هللا عليه وسلم 
شـاء هللا سنين ، فما قال لشىء فعلته لم فعلته ، وال لشـىء تركتـه لـم تركتـه ، بـل كـان يقـول : ما

كان ، وما لم يشاء لم يكن . ويقول فى هذا المقام سيدى اإلمام الشافعى رضـى هللا عنـه مخاطبـا 
 ربه عز وجل : 

ن لم أشـا   لم يكـن   وما شئت إن لم تشأ  وما شئت كان وا 
 ففى العلم يجرى الفتى والمسن   خلقت العباد على ما  علمت 
 وذا لم تعـــن ذا أعنت ـوه  على ذا مننت وهذا خذلـت 
 ومنهم قبيح ومنهم حســـن   يد فمنهم شقى ومنهم  سعـ

ويستمســك ســيدى وشــيخى الشــيخ علــى عقــل فــى أوقاتــه كلهــا بربــه تعــالى محبــة . فيــه ســبحانه 
 فيقول طيب هللا ثراه فى الهامه الفورى : 

 وأصبحنا به متمسكينــــا   توجهنا لرب  العالمينـــا 
 كستنا من محبته  اليقينـــا   ى وأمسينا وآيات التجلـــ
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 ويبين لنا أثر تلك المحبة فيقول : 
 تجلى سره االعلى علينـا   ا روضه قوما حيارى دخلن

 ثمار الحب عدنا قاطفينـا   أالن القطف حتى أن قطفنا 
 فنلنا من تمايلها الشجونـا   وعزت دانيات مائــالت 

 نا  سقينــا بعلم هللا موال   سكرنا ال بخمر يد  ولكـن 
 بحب هللا دون  العالميـن  ورب العرش إنى مستريح
 وال يرضى االله الكاذبينا   صدقناه فنلنا كل خيـــر 

 وكتبنا عنه مرة أخرى قوله رضى هللا عنه : 
 وعرفنا من أين نأتى الجوارى   حبه فسكرنـا   قد شربنا من

 رى بيقين الهدى وكنا حيـــا  ودخلنا دار الكرامة نـروى 
  نـا إزار ـليـقى عـونرى بالت  اد فى كل نــ نتحلى بالعلم 
 تظهر النور فهو ال يتــوارى   الكواكب فينـا  فقلوب مثل 

وفى مناسبة ما قاله سيدى الشيخ على عقـل : قـد شـربنا مـن حبـه فسـكرنا ، يقـول سـيدى االمـام 
يامــا ال يفيــق إال عنــد أبــو حفــص النيســابورى رضــى هللا عنــه : مــن تجــرع كــأس الشــوق يهــيم ه

المشاهدة واللقاء . وتقول السيدة رابعة العدوية رضـى هللا عنهـا : المحـب ال يسـكن حنينـه وأنينـه 
أما عن يقين الهدى الذى تكلم عنه سيدى الشيخ على عقل فى البيـت  –حتى يسكن مع محبوبه 

: اليقين نور يجعله هللا  الثانى ، فيقول فيه سيدى االمام أحمد بن عاصم األنطاكى رضى هللا عنه
فى قلب العبد حتى يشاهد به أمـور آخرتـه ، ويخـرق بقوتـه كـل حجـاب بينـه وبـين مـا فـى اآلخـرة 

 حتى يطالع تلك األمور كالمشاهد لها . 
ويقـول سـيدى االمـام عبــد هللا االنطـاكى رضـى هللا عنـه : ال تغــتم إال مـن شـىء يضـرك غــدا ، وال 

. وهـو القائـل كـذلك : إن اسـتطعت أال يسـبقك أحـد إلـى مـوالك  تفرح بشىء إال بشـىء يسـرك غـدا
فافعل ، وال تؤثر على موالك شيئا . ويقول السادة الصوفية فـى تعريـف التصـوف : هـو إيثـار هللا 
تعالى على ما سواه طلبا لرضاه . ويعلمنا سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنـه أن نـرد الفضـل إلـى 

من األعمال الصالحة التى تقربنـا إلـى هللا تعـالى فيقـول مناجيـا ربـه عـز هللا تعالى فيما نوفق اليه 
وجل : ياذاكر الذاكرين بما به ذكروه وبادىء العارفين بما به عرفـوه ، ويـاموفق العابـدين لصـالح 

 ماعملوه ، منذ الذى يشفع عندك إال باذنك ؟ ومنذ الذى يذكرك إال بفضلك ؟ ويعرف 
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ف بتعريف رائع فيقول رضـى هللا عنـه : التصـوف هـو صـفاء المعاملـة سيدى االمام الجنيد التصو 
مع هللا تعالى . ويقول سيدى االمام سـهل التسـترى رضـى هللا عنـه : مـا طلعـت شـمس وال غربـت 
علــى أحــد علــى وجــه االرض إال وهــم جهــال بــاهلل ، إال مــن يــؤثر هللا علــى نفســه وزوجــه ودنيــاه 

الفضل : ما ثمرة الشـكر ؟ فقـال الحـب هلل والخـوف منـه .  وآخرته . وسئل سيدى االمام محمد بن
ويقول سيدى االمام محمد بن على الترمذى رضى هللا عنه : حقيقـة محبـة هللا دوام األنـس بـذكره  
جعل شكرك لمن ال تنقطـع نعمـه  وهو القائل كذلك : اجعل مراقبتك لمن ال يغيب عن نظره إليك ، وا 

جعل خضوعك لمن ال تخرج   عن ملكه وسلطانه . عنك ، وا 
ومما قال سيدى االمام أبو سعيد الرازى رضى هللا عنه : إن هللا تعالى عجل ألرواح أوليائـه التلـذذ 
بذكره ، والوصول إلى قربه ... لهم لسانان لسان فى الباطن يعرفهم صنع الصانع فى المصـنوع ، 

سـامهم ولسـان البـاطن ينـاجى ولسان فى الظاهر يعلمهم علم المخلوقين ، فلسان الظـاهر يكلـم أج
أرواحهم . ويقول سيدى االمام على بن سهل االصبهانى رضى هللا عنـه : الغـافلون يعيشـون فـى 
ــذاكرون يعيشــون فــى رحمــة هللا ، والعــارفون يعيشــون فــى لطــف هللا ، والصــادقون  حلــم هللا ، وال

وأود أن أنبـه القـارىء يعيشـون فـى قـرب هللا ، والمحبـون يعيشـون فـى األنـس بـاهلل والشـوق اليـه 
العزيز إلى أن المقصـود بقـرب هللا هـو قـرب اإلكـرام ولـيس قـرب المكـان ، وقـرب االكـرام هـو الـذى 
يقول فيه سبحانه ) إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ( كما يقول فيه عز وجل ) إن رحمة هللا قريب مـن 

أكـرم  –اآلية بأفعل التفضـيل المحسنين ( وعلى قدر درجة التقوى يكون قرب االكرام ولذلك جاءت 
، وأتقى . أى االكرم هو األتقـى فـاألتقى فـاألتقى، فهـم درجـات عنـد هللا تعـالى ، ويفضـل سـبحانه 

 بعضهم على بعض بحسب درجاتهم فى التقوى . 
ويقول سيدى االمام أبو العباس بن مسروق الطوسى رضى هللا عنه : شجرة المعرفة تسقى بماء 

لة تسقى بماء الجهل ، وشـجرة التوبـة تسـقى بمـاء الندامـة ، وشـجرة المحبـة الفكرة ، وشجرة الغف
تسقى بماء الموافقة والمراقبة واإليثار ويقول سيدى االمام بنان بن محمد الحمـال رضـى هللا عنـه 
: لــيس بمتحقــق فــى الحــب مــن راقــب أو قاتــه ، أو تحمــل فــى كتمــان حبــه ، حتــى ينتهــك فيــه ، 

وال يبالى عما يرد من جهة محبوبه أو بسببه ، ويتلذذ بالبالء فـى الحـب فيفتضح ويخلع العذار ، 
 ، كما يتلذذ األغيار بأسباب النعم ، وأنشد على أثر قوله : 
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 فانى ال أرى فى الحب عــارا   لحافى العاذلون فقلت مهــال 
 ذارا بأول خالع خلع العــــ  سنــا وقالوا قد خلعت فقلت ل

ى عقـل فـى عـدم المبـاالة بمالمـة الالئمـين فـى الهامـه الفـورى نـور هللا ويقول سيدى وشـيخى علـ
 مرقده : 

 لست أخشى المالم من حيث كانا  اعذرونى أو اعذلونى فإنـــى 
 افتتانــــا  ال يزيد المحب إال  إنما اللوم فى المحبة عنـــدى 

 تلق المالم يذكى  هوانـــــا   ب مثلما جرب العاشق ـجرب الح
 ما لقينا لما رضينا  هوانــــا  باهلل ال بســــواه ا ـنقد رضي

 فهل عنه لحظة  نتوانـــــى  إننا ملكه وموعدنا الحشــــر 
 فانتهانا فى الذكر منه ابتدانـــا  ونرتاح  فيــــه   نجتلى ذكره

 وبهذا لربنا نتدانــــــــى  نتنادى إلى اليقين  هلمــــوا 
 كان عرفان غيره كفرانـــــا  واه إعرف هللا ثم مل عن  ســـ

 ك الرحمــــــان ـوالزم بقلب وى بالتقـــ وتزود من المحبة 
 وقد قال طيب هللا ثراه فى القصيدة ذاتها : 

 عالج الشوق عمره  ولهانــــا  ال تحارب بالعذل قلب محـــب 
 عليه فلن يفيق جنانـــــــا  وتلطف به فقد حكم الشــــوق 

 قد ثوى الشوق بالحشا بركانـــا  رات لم تطف شوقـى أدمعى الزاخ
 لم أزل فى محبتى  ظمانـــــا  أنا لو أشرب البحار جميعــــا 

 فهذا اللقاء أسمى  رجانــــــا  لست أرى إال بلقيـــــاك يارب... 
لى أن أالرضى هللا عن األولياء المحبين الذين تبينا بكالمهم مدى تخلقنا عن أقـدامهم ونسـأله تعـا

يذيقنا من شراب الحب بعض ما ذاقوه فتعلو همتنا فى طاعة هللا وتهيم أرواحنا فى حبه ، وتـأنس 
به ساحة قدسه ، وتتوحش مما سواه ، فال يشغلها عنه شاغل ، وال يحجبها عنه حاجب ، فتحيـا 
ــوم ) ارجعــى إلــى ربــك راضــي ة فــى هللا وبــاهلل راضــية مرضــية فيخاطبهــا ســبحانه فــى الوقــت المعل

 مرضية . فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ( ، آمين . 
 
 . 
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 عيشة الحب
يقول السادة الصوفية : إن أفضل نعم هللا سبحانه على خلقه ، ما ألهمهم مـن حبـه ، فلـو تقربـت 

 إلى هللا بكل عمل لم يكن فيه محبة لم يقبل . وقد قالوا كذلك : 
ضـائع وهـم كـذلك يقولـون : إذا تمكـن الحـب وبكاؤهن لغير حبـك  سهر العيون لغير وجهك باطل 

استحال السلو ، وتعلقت يد المحبة بتالبيب القلـب فـال يمكنـه الـتخلص منهـا : والمحبـة ، رقـة ثـم 
فكرة مسترقة ثم ذوق يطير به شوق ، ثم وجد ال يبقـى منـه طـوق ، وهيـام ال يبـرح ، ثـم وراءه ، 

 ما ال يشرح ، كما قيل : 
 بسوى الذوق ماله إفشاء   ال تسل وصف حبهم فهو سر 

أما سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيقول فيما نقلناه استماعا من إلهامه الفورى المرتجل ، نور 
 هللا مرقده : 

 أعطنى رب  رحمتــى   إنما الحب رحمــــــة 
 اهد نفسى  للنعمــــة   إنما الذكر نعمـــــــة 
  بين علم   وحكمــــة  طبت نفسا بذكــــــره 
 فضل موالك  فاثبـــت   يافؤادى إذا بـــــــدا 

 شرب أنس وخيفــــة   طاب شربى من الجـــوى 
 قد ترقت ورقـــــت   إن روحى   بحبــــــه 
 واستقامت  وقامــــت   وتواصت  بحقـــــــه 

 منه ال قيت طلعتــــى   إن فخرى هو الــــــذى 
 عتــــى قوة الحب شر   عيشة الحب مذهبــــــى 
 عز موالى منعتـــــى    ذكر موالى مقصــــــدى
 وتقى هللا رفعتــــــى  حكمة هللا ملجــــــــئى 

 بعت نفسى برغبتــــى  بالهدى صاننى   وقــــــد 
 أكمل هللا نعمتــــــى  بين عز  وحكمــــــــة 
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نه واسـتعانوا بـه فـى اسـتقامتهم ومن كالمه رضى هللا عنه يتبين لنا أن المحبين آمنوا بـاهلل سـبحا
وتنفيذ أمره ، وطابت نفوسهم باالكثار من ذكره وشكره وحسـن عبادتـه . ولـم تشـغلهم لـذات الـدنيا 
الفانية عن ذلك ، فذاقوا لذة الحب الصادق فاستمسكوا باهلل وغابوا به عما سواه ، فنـالوا رضـاه ، 

ف فنسـبهم إليـه ، فسـماهم فـى كتابـه وزادهم من فضله ، واختصهم برحمة وشـرفهم غايـة التشـري
ــاء هللا ، وخامســه  ــه حــزب هللا ، ورابعــة أولي ــرحمن ، وثالث ــاد ال ــاد هللا ، وأخــرى عب الكــريم مــرة عب
عبادى وتلك هى السعادة الحقه التى ال تعـدلها سـعادة . وصـدق سـيدى عمـر بـن نجيـد حـين قـال 

: مــن أظهــر محاســنه لمــن ال  رضــى هللا عنــه ، الهــم توصــل النفــوس إلــى ســنى الرتــب وحــين قــال
 يملك ضره وال نفعه فقد أظهر جهله ، وحين قال : التهاون باألمر من قلة المعرفة باآلمر . 

وما أروع ما قال سيدى الشيخ على فى األبيات السابقة حين قـال رضـى هللا عنـه : ) بعـت نفسـى 
شـترى مـن المـؤمنين أنفسـهم برغبتى ( فهو يشير به إلى قوله تعـالى فـى سـورة التوبـة ) إن هللا ا

وأمــوالهم بــأن لهــم الجنــة يقــاتلون فــى ســبيل هللا فيقتلــون ويقتلــون وعــدا عليــه حقــا فــى التــوراة 
واالنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من هللا فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 

 . ) 
 عنــه أن أســتاذه ســيدى أبــو علــى وجــاء فــى لطــائف اإلشــارات لســيدى االمــام القشــيرى رضــى هللا

سـبحانه   –الدقاق كان يقول طيب هللا ثراه : لم يقل إشترى قلوبهم ألن القلوب وقف على محبتـه 
والوقف ال يشترى . وفى تعقيب سيدى االمام القشيرى يقول رضى هللا عنه : أخبر أنه اشـتراها  –

عجب بها . وقوله تعالى ) فيقتلون ويقتلـون لئال يدعى العبد فيها ، فال يساكنها وال يالحظها وال ي
 ( أى سيان عندهم أن يقتلوا أويقتلوا ، قال قائلهم : 

ن دما أجريته لك شاكر  ن فؤادا خرته لك حامد    وا   وا 
وعند قوله تعالى بعد اآلية السابقة ) التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعـون السـاجدون 

عـن المنكـر والحـافظون لحـدود هللا وبشـر المـؤمنين ( يقـول سـيدى  اآلمرون بالمعروف والنـاهون 
االمام القشيرى قدس هللا سره : ) التائبون ( : أى الراجعون الـى هللا ، فمـن راجـع يرجـع مـن ذلتـه 
إلى طاعته ، ومن راجع يرجع عن متابعة هواه الـى موافقـة رضـاه ، ومـن راجـع يرجـع عـن شـهود 

بناء جنسه إلـى اال سـتغراق فـى نفسه إلى شهود لطفه ، ومن را جع يرجع عن االحساس بنفسه وا 
ما قوله ) العابدون ( فهـم الخاضـعون بكـل وجـه ، الـذين ال يسـترقهم كـرائم الـدنيا  حقائق حقه . وا 

 وال تستعبدهم كرائم العقبى 
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وال يكون العبد عبدا على الحقيقة إال بعد تجرده عن كل شىء حادث ، وكل أحد فهو له عبـد مـن 
حيث الخلقة ، قال تعالى ) إن كل من فى السموات واألرض إال آتى الرحمن عبدا ( ولكن صـاحب 
العبوديه خاص وهو عزيز . وقوله سبحانه ) الحامدون ( : هم الشاكرون له على وجـود أفضـاله 
، المثنــون عليــه عنــد شــهود جاللــه وجمالــه . ويقــال : الحامــدون لــه علــى منعــه وبالئــه كمــا 

ى نفعه وعطائـه وقولـه تعـالى ) السـائحون ( : أى الصـائمون ولكـن عـن شـهود غيـر يحمدونه عل
ـــى الملكـــوت فيجـــدون روح الوصـــال ،  ـــاهلل ... ويســـيحون بأســـرارهم ف ـــون مـــن هللا ب هللا ، المكتف
ويعيشــون لنســيم االنــس بــالتحقق بشــهود الحــق . وقولــه تعــالى ) الراكعــون ( الخاضــعون هلل فــى 

حت سلطان التجلى . وفى الخبر : إن هللا مـا تجلـى لشـىء إال خشـع لـه جميع االحوال بخمودهم ت
ــه تعــالى ) الســاجدون ( : فــى  . وكمــا يكــون فــى الظــاهر راكعــا يكــون فــى البــاطن خاشــعا . وقول
الظاهرعلى بساط العبوديـة وفـى البـاطن بقلـوبهم عنـد شـهود الربوبيـة ...وسـجود عنـد الشـهود إذا 

م ينظــر بعــده إلــى غيــره . وقولــه تعــالى ) اآلمــرون بــالمعروف تجلــى الحــق لقلبــه ســجد بقلبــه فلــ
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المؤمنين ( : هم الـذين يـدعون الخلـق إلـى هللا 
، ويحــذرونهم عــن غيــر هللا ، يتواصــون باإلقبــال علــى هللا ، وتــرك االشــتغال بغيــر هللا يــأمرون 

إياهـا علـى سـنن االسـتقامة ، وينهـون أنفسـهم عـن اتبـاع المنـى  أنفسهم بالتزام الطاعات بحملهم
والشــهوات بتــرك التعــريح فــى أوطــان الغفلــة ... ) والحــافظون لحــدود هللا ( : هــم الواقفــون حيــث 
وقفهم هللا ، فال يتحركـون إال إذا حـركهم وال يسـكنون إال إذا سـكنهم ويحفظـون مـع هللا أنفسـهم . 

 رضى هللا عنه :  –ى مراعاة األنفاس مع هللا ويقول سيدى االمام الجنيد ف
 تجرى بك الروح منى فى مجاريها    وما تنفست إال كنت مع نفسى 

 ويقول صوفى آخر من السادة الصوفية : 
 هلل فاجعل له األنفاس حراســـا    والذكر أفضل باب أنت داخله 

 ويقول غيره : 
 إال كليل والتاج  لو كان فى مفرقى  إنى إليك مع األنفاس محـتاح 

ويستغل السادة الصوفية القصص القرآنى ويأخذون منه العبرة واالعتبار ونلحظ ذلك فى إشـاراتهم 
المثيرة والمنيرة ، ومن ذلك مثال أنهم فى إشاراتهم عند قصة البقرة الذى أمـر سـيدنا موسـى عليـه 

 السالم بنوا اسرائيل أن يذبحوها ويضربوا 
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ليحيـا ويخبـرهم بقاتلـه يقولـون : كمـا ورد فـى تفسـير  –اختلفـوا فـى قاتلـه  –ببعضها القتيل الذى 
االمــام ابــى الســعود رضــى هللا عنــه : مــن رام أن يعــرف أعــدى عــدوه الســاعى فــى إماتتــه المــوت 
الحقيقــى فطريقــه أن يــذبح بقــرة نفســه التــى هــى قوتــه الشــهوية حــين زال عنهــا شــره الصــبا ولــم 

رائقة المنظر غير مذللة فى طلب الـدنيا مسـلمة عـن دنسـها ال  يلحقها ضعف الكبر وكانت معجبة
شية لها من قبائحها بحيث يتصل أثره إلى نفسـه فيحيـا بهـا حيـاة طيبـة ويعـرب عمـا بـه ينكشـف 
الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التداروء والجدال . وقد سئل سـيدى وشـيخى علـى عقـل أن 

 وزن البيت اآلتى وقافيته : ياتى من إلهامه الفورى بأبيات على 
 فإنها حسناتى يوم  ألقــــاه   أستغفر هللا إال من محبتــــه 

 فكان مما قال وكتبناه استماعا عنه قدس هللا سره : 
 يافوز من فى الورى يحيا بنجواه  ) أستغفر هللا اال من محبتــه ( 
  بل المحبة قلب قد  وهبنـــاه وما المحبة قوال قد تزخرفـــه 

 بالدمع فى غرق  قصدى  محياه  أمس على أرق أشتاق فى حرق 
ن أراد إلهى بامرىء شرفــا   يرى المحبة  مبناه  ومعنـــاه  وا 
 والحب إن طال تذكينا حميــاه  طال المدى وفؤادى ال يفارقــه 

ن المقصــد هللا  أرواحنا قال فيها الحق من قــدم   هاهم رجالى وا 
 ) فإنها حسناتى يوم القـــاه (   تــه هجرت كل مرام غير رحم

 وفى مناسبة قوله رضى هللا عنه : 
ن المقصــد هللا   ارواحنا قال فيها الحق من قــدم   هاهم رجالى وا 

يقول سيدى االمام أبو القاسم النصر اباذى رضى هللا عنه : أنت بين نسـبتين نسـبة الـى الحـق ، 
دخلـت فــى مقامـات الكشــف والبـراهين والعظمــة ، وهــى ونسـبة الــى آدم ، فـاذا انتســبت الـى الحــق 

نسبة تحقق العبودية . قال هللا تعالى ) وعباد الرحمن الذين يمشـون علـى االرض هونـا ( وقـال ) 
ــدنا  ــا آتينــاه رحمــة مــن عن ــيهم ســلطان ( وقــال ) فوجــدا عبــدا مــن عبادن إن عبــادى لــيس لــك عل

لت فى مقامات الظلـم والجهـل ، قـال هللا تعـالى ) وعلمناه من لدنا علما ( واذا انتسبت الى آدم دخ
 وحملها االنسان إنه كان ظلوما جهوال ( . 

قـال ) وعصـى آدم ربـه  –بصـفة آدم  –ويقـول رضـى هللا عنـه كـذلك إذا أخبـر هللا تعـالى عـن آدم 
ذا أخبر عنه بفضله عليه قال ) إن هللا اصطفى آدم (   فغوى ( وا 
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ن اقتضـى الحـب منـه أن  ويرى سلطان العاشقين سـيدى عمـر بـن الفـارض أن عـزه فـى حـب هللا وا 
 يتذلل هلل جل وعال فيقول رضى هللا عنه : 

 وخضوعى ولست من  أكفاكا   وكفانى عزا بحبك ذلـــى 
 فى سبيل الهوى استلذ الهالكا   لك فى الحى هالك بك حـى 
 بى أولى إذ لم أكن  لوالكــا   فعلى كل حالة أنت  منــى 

 أنا وحدى بكل من فى  حماكا   ى حماك يهواك لكن كل من ف
ولكالم المحبين صولة علـى قلـوب السـامعين والقـارئين ألنهـم قـالوا : مـا خـرج مـن القلـب حـل فـى 
القلب وقد كنت أستمع اللهام سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل فـأحس بـدبيب النمـل فـى جسـدى 

قون هــم أئمــة الهــدى الــذين أثنــى مــن فــروة رأســى إلــى إخمــص قــدمى . وهــؤالء المحبــون الصــاد
سبحانه عليهم بقوله الكريم فى سورة االعراف ) وممـن خلقنـا أمـة يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون ( 
وقد شرفهم سبحانه بانتسابهم إليه فسماهم ) عباد الرحمن ( ألنهم جاهدوا أنفسهم فى هللا تعـالى 

ذهب عنهم وساوس النفس وكيد الشيطان حتى من هللا عليهم بالعلم ومأل قلوبهم بأنوار المعرفة وأ
فهاموا فى عظمة هللا وجالله ، وصغر مـا دونـه فـى نفوسـهم ، وأرادوا للمـؤمنين الخيـر فنصـحوهم 
هلل ، وأمدوهم مما جعلهم هللا مستخلفين فيه من األحوال حـين اسـتجاب لهـم دعـوتهم التـى حكاهـا 

( . ويقـول سـيدى االمـام الحكـيم الترمـذى عنهم سبحانه فى قوله الكريم ) واجعلنـا للمتقـين إمامـا 
فى هؤالء االئمة الصادقين : إنما سألوه أن يجعل لهـم مـن نـور الحـق  ونـور العـدل علـى قلـوبهم 
ليدعوا الخلق بذلك النورين فى هذه الشـريعة الـى هللا تعـالى ... فـاذا دعـوا الخلـق مـن ذلـك النـور 

 . خلص الى قلوب الخلق فاجابوهم الى ما دعوا اليه 
وممــا نقلنــاه اســتماعا مــن الهــام ســيدى وشــيخى الشــيخ علــى عقــل قولــه رضــى هللا عنــه فــى هــذا 

 المقام : 
 يت الى  األنس ـوجافيت أنسى فانته قتلت هوى نفسى فعشت بال نفس 
 فتم الهدى للروح والقلب  والحـس وما اتخذت روحى سوى هللا غاية 

 لدى على طمس  م ـذو فه فلم يبقى  وعلمت غيرى ما أفدت من الهدى     
 حرام سوى الرحمن يدخل فى نفسى        لب ـوهل غيرذات هللا للنفس مط
 أصون به نفسى عن الزيغ  والدس  دة وتوجت بالقرآن نفسى عقيــ
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ن شرب الناس الطال وتصببوا   فسنة خير الخلق فى شربها كأسى   وا 
لصــوفية بــالخروج عــن الكتــاب والســنة ) وفــى البيتــين االخيــرين رد قــاطع علــى مــن يــتهم الســادة ا

والطال معناه الخمـر ( . ويبـين لنـا كـالم سـيدى الشـيخ علـى أنـه ال بـد مـن جهـاد جـاد للـنفس فـى 
سبيل هللا على أساس من الكتاب والسنة حتى يتغلب المؤمن علـى هواهـا الـذى يشـد صـاحبه الـى 

جميـل وعـزم مؤكـد وصـلها بعـالم الشهوات الدنيوية الفانية ، فإن تغلب على هوى نفسه فى صـبر 
الملكـوت األسـنى فأحـب بكلياتــه وجزئياتـه وظـاهره وباطنــه ربـه ولـم يبـرح بأنســه سـاحة قدسـه بــل 
اتصل به اتصال المالئكة الذين يسبحون الليـل والنهـار ال يفتـرون ، فتقلـب بجسـده بـين الخالئـق 

هامـه المرتجـل قـدس هللا واتصل بأحاسيسه وقلبـه بالخـالق . كمـا يقـول سـيدى الشـيخ علـى فـى إل
 سره : 

 تهيىء لألخرى وفى فوتها عرســى  ولم أعشق الدنيا فتلك مجــازة 
 ونورك غيثى وهو لى فى الورى أنسى  لقاؤك يارحمن عيد وعدتـــى 

 وطيبى من محياك أسمى  من  الورس  وطيب الورى ورد ومسك وعنبر 
 مرتبة  القدس  إذ الصدق فى الوجدان  وكل رجائى أن أحبك صادقــا 

ليـدعو بـه  صـلى هللا عليـه وسـلم وخير ما أختم به المقال دعاء كـان يـدعو بـه موالنـا رسـول هللا 
القارىء العزيز " اللهم ارزقنى حبك وحب من يحبك وحب من يقربنى الـى حبـك واجعـل حبـك أحـب 

ا ، والمحبـة تطفـىء إلى من الماء البارد " ويقول أهل االشارة : إن الماء البـارد يطفـىء نـار الـدني
يمـدح سـالما ) مـولى الصـحابى الجليـل سـيدنا حذيفـه  صلى هللا عليه وسـلم نار اآلخرة . وقد قال 

بن اليمان ( رضى هللا عنهما " من أراد أن ينظر إلى رجل يحـب هللا بكلياتـه فلينظـر الـى سـالم " . 
ن تســاووا فــى  العقيــدة . وفقنــا هللا ألن وهــو مــا يــدلنا علــى تفــاوت درجــة المحبــة بــين المــؤمنين وا 

 نكون ممن يحبهم ويحبونه ، آمين  . . 
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 حالوة الحب
 كان مما نقلناه استماعا من الهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله نور هللا مرقده : 

 لذلك كل الخلق قد رغبونـى حال حبه فهما ووجدا  ورغبــة 
 فونــىولكنهم بالذكر قد شغ ولم أدر طعم الحب من بدء نشأتى
 ولكن بحب هللا نلت  فنونـى  تفنن غيرى فى المالهى   وشرها
 فألقى احترما إن همو شهدونى أطوف بوجدانى على كل   عاشق

وسيدى الشيخ على إنمـا يصـف حالـه تحـدثا بنعمـة هللا عليـه ، وال يتيـه علـى النـاس بمـا يقـول . 
ك مـثال ماقرأتـه عـن سـيدى االمـام وقد درج السادة الصوفية األولون على هـذا المنهـاج ، ومـن ذلـ

 أبى بكر الشبلى ، فقد رؤى فى يوم عيد خارجا من المسجد وهو يقول رضى هللا عنه :
 جرى حبك فى قلبى كجرى الماء فى العود   إذا ماكنت لى عيدا فماأصنع بالعيد 

 ويقول سيدى االمام أبو بكر الكتانى رضى هللا عنه :
 منعانى من القـرار  قد فالوجد والشوق فى مكانــــى

 فذا شعارى وذا  وثارى  هما معى ال يفارقانــــــى
 أما عن ذكر هللا الذى قال عنه سيدى الشيخ على عقل فى إلهامه الفورى :

 ولكنهم بالذكر قد شغفونى  ولم أدر طعم الحب من بدء نشأتى 
 ه :فإن سيدى االمام أبو على الروزبارى يعلل أثر الذكر بقوله رضى هللا عن

تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق ، فألقيـت إليهـا األسـماء فركنـت إليهـا والـذات مسـتتره إلـى 
أوان التجلى ، وذلك قوله تعـالى ) وهلل األسـماء الحسـنى فـادعوه بهـا ( أى وقفـوا معهـا عـن إدراك 

ــق ليســكن بهــا شــ ــداها للخل ــراه : أظهــر الحــق األســامى وأب ــب هللا ث ــول طي ــائق . كمــا يق وق الحق
 المحبين إليه وتأنس بها قلوب العارفين له .
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 ويبين لنا السادة الصوفية الفرق بين محبة هللا تعالى لعبده وبين محبة العبد هلل فيقولون :
إن محبة هللا تعالى لعبده هو أنه ينعم عليه كثيرا ويثيبه فى الدنيا واآلخرة ، ويعصمه من  ( أ)

قامـات السـنية ، ويقطـع سـره عـن اإللتفـات إلـى المعصية ، ويكرمه بـاالحوال الرفيعـة والم
 الغير ، ويوصل إليه العناية األزلية حتى يتجرد من الكل وينفرد لطلب رضائه سبحانه .

)ب( أما محبـة العبـد هلل فهـى صـفة تظهـر فـى قلـب المـؤمن المطيـع بمعنـى التعظـيم واإلكبـار 
فـى الرغبـة فـى قربـه ، وال  ليطلب رضاء المحبوب ، ويصير بال صبر فى طلب رؤيتـه ، وقلقـا

يسكن إلى أحد دونه ، ويعتـاد ذكـره ، وينقطـع عـن جميـع المألوفـات والمستأنسـات ، ويعـرض 
عن األهواء ،  ويقبل على سلطان المحبة ويطيع حكمه ويعرف الحق  تعالى وتقـدس بنعـوت 

 الكمال .

 يجــوز أن تكــون محبــة وينبهنــا الســادة الصــوفية  إلــى أمــر هــام فــى محبــة العبــد هلل فيقولــون : ال
دراكـه  العبد للحق من جنس محبة الخلق لبعضهم البعض ألن تلك ميـل إلـى اإلحاطـة بـالمحبوب وا 
، وهــذا حكــم صــفة األجســام ، ومحبــوا الحــق تعــالى مســتهلكون فــى قربــه ال طــالبون لكيفيتــه ألن 

صـوفية كـذلك : إن الطالب قائم بنفسه فى المحبة ، والمستهلك قائم بالمحبوب . ويقول السـادة ال
المحبة من المواهب ال من المكاسب ، واذا اجتمع كـل العـالم ليجلبـوا المحبـة لشـخص يطلبهـا لمـا 
ذا أرادوا أن يدفعوها عن شخص هـو أهـل لهـا لمـا اسـتطاعوا ولعجـزوا ألنهـا إالهيـه  استطاعوا ، وا 

مهـم هـذا يقـول سـيدى واآلدمى اله ، وال يستطيع الالهـى إدراك اإللهـى . أقـول : وفـى مناسـبة كال
األمـام إبـن عطـاء هللا السـكندرى رضـى هللا عنــه فـى حكمـه : إذا أراد أن يظهـر فضـله عليـك خلــق 
فيك ونسب إليك . ويؤيد صحة هذه الحكمة قوله تعالى فى سورة النمل ) وما بكم مـن نعمـة فمـن 

 هللا عنه : هللا ( ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى رد الفضل إلى هللا فى حبه رضى 
 فقلبى بغير هللا ال  يتكلـــم  أفاض على الحق من بحر جوده
 فإن رضاء هللا للقلب أكــرم  فيا هذه الدنيا اصنعى ماأردتــه

 فلى فضله عن كل لهوك مغنم  ولست بشاك من كفافى وذلتــى 
 تفانى على نور المشاهد  مغرم ولوال حجاب الغفلة اليوم فوقنــا 

 يخ على عقل حبه هلل وحده فيقول نور هللا مرقده :ويبرر سيدى الش
 علم وجزت مناحيــــــه  أنا قد درست الحب عـــــن



 191 

 ثم اجتليت معانيــه   فتشته عن خبــرة
 فى الورىأبقى  ليـه   لم ألق إال حب  ربى 
 بين الورى أوفى  بيه  كنف المهيمن دائمـا
 حشرى أمنت الطاغية  إنى من التوحيد فـى 

 أمست بحار  جاريـة   امعى من  حبـه ومد
 ثمر المحبة زاهيــة   ومنابت األشواق  من 
 األغيار عاشت نائيـة  والروح من وجد  عن 

 فاستمسكت بالباقيــة  فنيت به عن غيـره
 ومما نقلناه من إلهامه الفورى فى القصيدة ذاتها قوله رضى هللا عنه فى وصف المحبين :

 واكب  سارية ـمع الك  أرواحنا فوق السمـاء
 يل زاهيـــهـبكل ل  وقلوبنا مثل  البـدور
 ست زاكيهـكالطيب أم  ونفوسنا أنفاسهـــا

 والعلوم  الراقيـــة   ولساننا بيت المعارف 
 فيها المعانى غاليــة   وكنوزنا فى  قلبنــا
 أمست هاديه   ق ـبالح  أشواقنا فى  ذوقهــا

 تفانيــــةونفسنا م لم نعش يوما عن هداك 
 ر صافيــهـوهى تذك  أعضاؤنا طربت بحبك 

 ثم قال رضى هللا عنه ناصحا المؤمنين :
 ه وله مشاعر وافيــ رى آياتنـــايامن ي

 تلهيك دنيا فانيـــة   أوصيك تقوى هللا  ال
 والذكر يهدى العاصية   بالذكر نفسك  تهتـدى 
ذا ذكرت هللا  فـى   صدق آمنت الهاويـه   وا 

اإلمام سهل بـن عبـد هللا التسـترى رضـى هللا عنـه : المحبـة هـى معانقـة الطاعـات ومباينـة  ويقول
المخلفات . ويعلـل السـادة الصـوفية قولـه هـذا بأنـه كلمـا كانـت المحبـة فـى القلـب أقـوى كـان أمـر 
الحبيب على الحبيب أيسر ، وكلما كانت المحبة أقوى كانت مشـقة الطاعـة أسـهل . وهـم يؤيـدون 

صـلى ، ألنه عندما جاءه القسم مـن الحـق ) لعمـرك ( أكثـر صلى هللا عليه وسلم النبى  ذلك بحال
 من العبادة فى الليل  هللا عليه وسلم 
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والنهار وتورمت قدماه المباركتان حتى إن هللا تعالى قال ) طه . مـا أنزلنـا عليـك القـرآن لتشـقى ( 

ويقــول : ) إنـه ليغـان علــى قلبـى حتــى يسـتقل الكثيــر مـن الطاعـات  صـلى هللا عليــه وسـلم وكـان 
 أستغفر هللا فى اليوم والليلة مائة مرة ( رواه مسلم وأبو داود والنسائى .

لى عمله حتى يعجب بطاعته بل كـان ينظـر إلـى  صلى هللا عليه وسلم فلم يكن  ينظر إلى نفسه وا 
عبـد هللا بـن منـازل أمر الحق بالتعظيم ويقول ) إن طـاعتى ال تليـق بـه ( . ويقـول سـيدى اإلمـام 

رضى هللا عنه قـال تعـالى ) والصـابرين والصـادقين والقـانتين والمنفقـين والمسـتغفرين باألسـحار ( 
 فختم المقامات كلها بمقام االستغفار ليرى العبد تقصيره فى جميع افعاله وأحواله فيستغفر منها . 

ألعزاء ماقاله ترجمان القرآن سـيدنا وفى مناسبة ما أشاروا إليه من القسم ) لعمرك ( أذكر للقراء ا
عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما : مـا أقسـم هللا تعـالى بحيـاة أحـد مـن البشـر إال بحيـاة رسـول 
هللا صلى هللا عليـه وسـلم وذلـك فـى قولـه تعـالى ) لعمـرك إنهـم لفـى سـكرتهم يعمهـون ( . ويقـول 

صـلى هللا لـدنيا واآلخـرة ألن النبـى سيدى اإلمام سمنون رضـى هللا عنـه : ذهـب المحبـون بشـرف ا
قال : ) المرء مع مـن أحـب ( رواه البخـارى ومسـلم . فـالمراد بشـرف الـدنيا أن يكـون  عليه وسلم 

الحق معهم ، وبشرف اآلخرة أنهم يكونـون مـع الحـق . ويقـول سـيدى االمـام يحيـى الـرازى رضـى 
والعطـاء . أقـول ويشـهد بصـدقه فـى هللا عنه : حقيقـة المحبـة مـا اليـنقص بالجفـاء واليزيـد بـالبر 

نا اليه راجعـون .  ذلك قوله تعالى ) .. وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وا 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئـك هـم المهتـدون ( وهـو مايفيـد أن الـبالء لـم يصـرفهم 

 عن االستمساك باله تعالى وال عن الرضا بقضائه .
ن سيدنا أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـى هللا عنـه إذا قـرأ تلـك اآليـات الكريمـة يقـول : وكا

نعـــم العـــدالن والعـــالوة ، ويقصـــد بالعـــدلين الصـــلوات والرحمـــة ، ويقصـــد بـــالعالوة ) وأولئـــك هـــم 
المهتدون ( فنال الصابرون والصلوات والرحمة واألهتداء إلى الحق بصبرهم على الـبالء ورضـاهم 

 ضاء .بالق
ويقول سلطان العاشقين سيدى عمر الفارض رضى هللا عنه فى استمساكه بحـب هللا تعـالى مهمـا 

 كانت  التضحية : 
 فعلى الجمال قد والكـــا         اضى ـولك االمر فاقض ما أنت ق

 فداكـــا  بك عجز جعلت   وتالقى إن كان فيه ائتالفـــى 
 رى ماكان فيه رضاكا فاختيا  وبما شئت فى هواك اختبرنــى 



 193 

 كما يقول رضى هللا عنه :
أحبابى أنتم أحسن الدهر أم أسا فكونوا كما شئتم أنـا ذلـك الخـل ويقـول سـيدى الشـيخ علـى عقـل 

 فى إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 
 وذكره حين مر العيش يحلولى   أحبه وفؤادى اليفارقـــه

ذ ينادى فكل   ليلى نهارى أناديه ويسمعنى   السمع يزهولـى وا 
ولعلــه رضــى هللا عنــه يشــير بــذلك إلــى نــداء هللا لــه إلــى مثــل قولــه تعــالى فــى ســورة الزمــر ) قــل 
ياعبادى الذين آمنوا إتقو ربكم للـذين أحسـنوا فـى هـذه الـدنيا حسـنة وأرض هللا واسـعة إنمـا يـوفى 

خـوف علـيكم اليـوم الصابرون أجرهم بغير حساب ( أو إلى قوله تعالى فى سورة الزمر ) ياعبـاد ال
وال أنــتم تحزنــون . الــذين آمنــوا بآياتنــا وكــانوا مســلمين . أدخلــوا الجنــة أنــتم وأزواجكــم تحبــرون ( 

 ويقول فى ذلك الصوفى القديم : 
 وكدت بإخمصى أطا الثريا   ومما زادنى شرفا  وتيهــا

 وأن صيرت أحمد لى نبيا   دخولى تحت قولك يا عبادى 
 لى عقل يقول فى الهامه الذى نقلناه عنه :البل إن سيدى الشيخ ع

 كم مصل بعد الصالة تالهى   قبلتى فى الصالة ساعة وقت 
 ى ذات اإلله لن أنساها ـه  ياتى           ـميع حـبلتى جـإنما ق

 ونهارى سعادة برضاهــا   فمسائى مع اليقين نهـــار
 إلى أن قال رضى هللا عنه :

 نا فى سمعها أنال رضاها أ  ياسرورى بقوله ياعبــادى 
 وليأمل القارئ العزيز فى قوله سيدى الشيخ على طيب هللا ثراه :

 هى ذات االله لن أنساهـا   إنما قبلتى جميع حياتـــى
فقد كشف لنا بقوله هذا ما أراده من اتخاذ ذات هللا قبلة طول حياته ، بأنه ذاكـر ربـه علـى الـدوام 

فى أى مكان وعلمنا بـذلك أنـه لـيس هلل مكـان يحـده ويتجـه إلـى واليغفل عن ذكره فى أى وقت وال 
جهته فيه كمـا يتجـه المصـلى وقـت الصـالة إلـى جهـة الكعبـة الغـراء ، والمعـروف مكانهـا ، والتـى 
أمرنا هللا تعالى أن نتجه إليها عند الصالة ، وتلك دقيقة رائعة من دقـائق التوحيـد . وكـذلك علمنـا 

كر هللا سبحانه فى أوقات الصالة فحسب ونغفل عنـه فـى غيـر أوقاتهـا رضى هللا عنه أال نكتفى بذ
 بل ينبغى أن نذكره فى جميع األوقات وصباحا ومساء باللسان 
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والقلب ، فقد يسكت اللسان يكون القلب ذاكرا وشاكرا ومسـبحا ، ويقـول سـيدى الشـيخ علـى عقـل 
 من إلهامه الفورى فى هذا المقام : 

 اب مـورده ـلى طـار التجـحـى بـوف  مشهده   اإليمان القلب من قوة 
 عـده ـصـصدق يـمدح الـاله بـإلى ع  يه من آالئه  نعمـاـمواله يعط

 عــــده ـباب هللا يسـوذ بـن يلـوم  ه بـــدالـألوذ باهلل الأبغى ب
 وحده ـت ضائى ـت أعـت أو مـإن عش كل  شائبه   أخلى فؤادى له من 
 والكل والجزء والكل واألحشاء تعــبده   تجهاهللا  م وكيف أرضى بغير 

 دعونى  وأشهـــده ـي ب ـكنه الحـل  إذا سهرت فما أسهرت عن ملل
 رقـده ـفن مـافى الجـتج روحى سواه   ومذ تغزلت فى ربى وما ألفـت

 ه يــــده ـلـنى فضـدت إلى بمعـم   ه إذا مددت يدى هلل  أسالـــ
فـى صـلة قلبيـة بربـه ، ويشـهده سـبحانه بيقينـه ويتجلـى الحـق  ومن تلك األبيات ندرك أنه يعـيش

الحق عليه فيشرب من بحر التجلى بروحه مايشاء هللا له ، فيرق قلبـه ويرقـى وتسـبح روحـه فـى 
ســناء الملكــوت ، وتفنــى فــى هللا وتغيــب عمــا ســواه فــال تــرى غيــر هللا وتوحــده فــى ذاتــه وصــفاته 

قول له : كل ماخطر ببالـك فهـو هالـك وهللا بخـالف ذلـك ، وأفعاله ، وتتحقق بحقائق التوحيد ، وت
فتشرب أعضاؤه من خلجات الروح الصافية ذلك المشرب الرائق فيعـيش بجسـده وروحـه هلل تعـالى 
، فيسهر ليلة فى طاعته مجذوبا بحبه مأنوسا بشـهود ، فـاذا سـأله حاجـة أعطـاه وأوسـع لـه مـن 

 هللا عنه فى إلهامه :  فضله وكرمه ، فأغناه عن عباده كما يقول رضى
ذا ما إليه مدت يمينى   فإلينا مدت لربى يدان    وا 

فهــو ســبحانه يعطيــه فــوق مايطلــب مــن نعمــة الــدنيا ونعمــة الــدين ونعمــة الظــاهر ونعمــة البــاطن 
وكيف ال وهو جل جالله القائل ) بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ( وهو سبحانه مالك الملـك 

لك تؤتى الملك من تشاء وتنـزع الملـك ممـن تشـاء وتعـز مـن تشـاء وتـذل مـن ) قل اللهم مالك الم
تشاء بيدك الخير إنك على كل ش  قدير ( وقول سيدى الشيخ على : ) فإلينا مـدت لربـى يـدان ( 
يشير به إلى كثرة العطاء ووفرته ولـيس هلل تعـالى يـد كأيـدينا بـل يـده هـى نعمتـه ، وهللا يضـاعف 

الفعـال لمـا يشـاء ، ويقـول سـيدى اإلمـام الشـافعى رضـى هللا عنـه : فـى  لمن يشـاء ، ألنـه تعـالى
 مشيئة هللا تعالى : 

ن لم أشأ وما شئت إن وما   يكــــــــن  م تشأ لم ـل شئت كان وا 
 ففى العلم يجرى الفتى والمسن   ماعلمــــــت  العباد على  خلقت 
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 ذا أعنت وذا لم تعن ـوه  ت ـعلى ذا منت وهذا خذل
 ومنهم قبيح ومنهم حسن  هم شقى ومنهم سعيـدفمن

ويبين لنا سيدى الشيخ على كيف طاب مورده فى بحر التجلى فيقول فى إلهامه المرتجل نور هللا 
 مرقده :

 فصدرت عن علم وعن عرفان          ووردت عن أدب بحار  جمالــه 
 والنوم من بعد الوصال جفانى   وشربت لم أشرق وقمت ولم أنم 

 الحنـــان  بلقيا حضرة   إال  ت أن الوجد ليس بمنتــهوعلم
كما يبين لنا رضى هللا عنه أنه استنار بكتاب هللا الكريم فأحب ربه حب أهل اليقين وذلك فى قوله 

 قدس هللا سره :
 وقد وضح البرهان من آية الكرسى          تعشقت نور هللا وهو بصيرتـى

 ة اإليمان أصبح أو أمسـى ومن قو  أحبك يا رب محبة موقـــــن
 حرام سوى الرحمن يدخل فى نفسى  وهل غير ذات هللا للنفس مطلـب

 تجردت عن معناى فى عالم الحـس  ومذ شاهدت روحى جاللك وارتقت 
والســادة الصــوفية يعولــون علــى حركــات القلــوب فــى حســن صــلتهم بــاهلل عــز وجــل فكمــا تخضــع 

س الماجــاة وحـالوة المــذاقات ويزيــدهم ذلـك تعلقــا بــاهلل جـوارحهم فــى العبـادات تســتمتع قلــوبهم بـأن
وهياما فى حبه وتظل فى حنين وأنين إلى يلقى المحب محبوبه فى جنـة الرضـوان ، حـين يتحقـق 
قولــه تعــالى ) وجــوه يومئــذ ناضــرة إلــى ربهــا نــاظرة ( وهــم يقولــون : مفــاوز الــدنيا تقطــع باألقــدام 

ون فى دوام تعلقهم باهلل واالستغناء بـه عمـا سـواه : مـن ومفاوز اآلخرة تقطع بالقلوب . وهم يقول
كـان شـبعه بالطعـام لــم يـزل جائعـا ، ومـن كــان غنـاه بالمـال لـم يــزل مفتقـرا ، ومـن قصـد بحاجتــه 

 الخلق ، لم يزل محروما ، ومن استعان فى أمره بغير هللا لم يزل مخذوال .
 هللا عنه :ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى إلهامه الفورى رضى 

 من جالل فيه أحيا وأفنى   نفثات الغرام تشعل قلبـــى 
 أنا أغنى بمن أحب وأقنى   إن أكن فى الورى فقيرا فإنى
 بمراقى اليقين حسا ومعنى   نحن نرتاد كل صرح  فنرقى

وختاما أدعو لنفسى وإلخوانى المسلمين فأقول : اللهم ارزقنا حبك ، وحب من يحبـك ، وحـب مـن 
 إلى حبك ، آمين . . يقربنا 
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 صولة الحب                                            
كان مما نقلناه اسـتماعا مـن االلهـام الفـورى الـذى كـان يتـدفق مـن عطـاء هللا تعـالى علـى شـيخى 

 وسيدى الشيخ على عقل نور هللا مرقده :
لى الجالل شهوده أزجانى  ى حب المهيمن باليقين روانــ  وا 

 بالبارى رفعت بيانى  مادمت   ال ألوى اعنانى للورى أصبحت 
 ى ـجل المقام فما يبين لسان  عجزى عن اإلدراك إدراكى به

فهو يرفع بيانه بعجزه عن البيان ويعتذر بأن ذلك ال يرجـع إلـى قصـوره أو تقصـيره بـل إلـى جـالل 
لنبهـانى رضـى هللا المقام الذى يذوقه مع المحبين ويجل عن الوصف . كمـا يقـول سـيدى الشـيخ ا

 عنه :
 ولثقل الغرام ناحوا ونــاءوا  أضرم الوجد ناره بحشاهــم 

 بسوى الذوق ماله إفشـــاء   التسل وصف حبهم فهو سـر 
وقد نقلناه عنه مرة أخـرى مادلنـا علـى أنـه شـهد مقـام الجمـال مـع شـهود لمقـام الجـالل حـين قـال 

  عنه :سيدى الشيخ على فيما قال إلهامه لوقته رضى هللا
 وجالله فثبت فى  أحـــوالى   روض المحبة قد شهد جماله

 لم يرض لى فى الحب أى تعال   هللا قربنى إليه  بفضلـــه
 فى القدر من بين البرية عــال   إن الذى فهم المحبة  قلبــه 

نكم عـن وهو فى قوله هنا يشير إلى قوله تعالى فى سورة المائدة ) ياأيها الذين آمنوا مـن يرتـد مـ
دينه فسوف يأتى هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذالة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهـدون فـى 
سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسـع علـيهم ( . ومـن روائـع 

عنـه : جعـل ـ   ماقاله فى لطائف إشاراته سيدى االمـام القشـيرى عـن تلـك اآليـة الكريمـة رضـى هللا
سبحانه ـ صفة من ال يرتد عن الدين أن هللا يحبه ويحب هللا ، وفى ذلك بشـارة عظيمـة للمـؤمنين  

 ألنه يحب  أن يعلم من كان غير مرتد فإن هللا يحبه ، وفيه إشارة دقيقة ، فإن 
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ى اآلية من كان مؤمنا يجب أن يكون هلل محبا ، فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة إيمانه ، وف
دليل على جواز محبة العبد هلل وجواز محبـة هللا للعبـد . ويسـتطرد اإلمـام رضـى هللا عنـه فيقـول : 
ومحبـة الحــق للعبـد ال تخــرج هــن وجـوه ، إمــا أن تكـون بمعنــى الرحمــة عليـه ، أو بمعنــى اللطــف 

 ص محله . . . واإلحسان إليه ، والمدح والثناء عليه ، أو يقال إنها بمعنى إرادته لتقريبه وتخصي
والفرق بين المحبـة والرحمـة أن المحبـة إراداة إنعـام مخصـوص ، والرحمـة إرادة كـل نعمـة فتكـون 
المحبة أخص من الرحمة . . . وأما محبة العبد هلل سـبحانه ، فهـى حالـة لطيفـة يجـدها فـى قلبـه 

يثار حقوقه ت \وتحمله تلك الحالة على عالى بكل وجه . . إيثار موافقة أمره وترك حظوظ نفسه ، وا 
. والمحبــة نتيجــة الهمــة ، فمــن كانــت همتــه أعلــى فمحبتــه أصــفى ، بــل أوفــى بــل أعلــى ، ويقــال 
المحبة سكر ال صحو فيه ... ولوال أنه يحبهم لما أحبوه . . .  يبـذلون المهـج فـى المحبـوب مـن 

ون بنفسهم مـن غير كراهية . . . ثم قال تعالى فى صفتهم ) يجاهدون فى سبيل هللا ( أى يجاهد
حيث استطاعة الطاعة ، ويجاهدون بقلوبهم بقطع المنى والمبطالبات ويجاهدون بأرواحهم بحذف 
العالقات ، ويجاهدون بأسراراهم باالستقامة على الشـهوات فـى جميـع األوقـات . . . ثـم قـال ) وال 

، وال  يخــافون لومـــة الئـــم ( أى ال يالحظــون نصـــح حمـــيم . . . وال يجنحــون إلـــى حـــظ ونصـــيب
يزيغون عن سنن الوفـاء بحـال . ثـم بـين سـبحانه أن جميـع ذلـك إليـه ال مـنهم فقـال ) ذلـك فضـل 

 يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم ( متفضل عليهم بمن يخص بذلك من عبيده . 
وفى هذا المقام أمتع السادة القراء بما قاله سيدى االمام القشيرى فى لطائف اإلشـارات عنـد قولـه 

ســورة البقــرة ) يــابنى اســرائيل أذكــروا نعمتــى التــى أنعمــت علــيكم وأنــى فضــلتكم علــى  تعــالى فــى
العالمين ( فقد قال رضى هللا عنه وأرضاه : أشهد بنى اسرائيل فضل أنفسهم فقال ) وأنى فضلتكم 

فضـل نفسـه فقـال  صـلى هللا عليـه وسـلم على العالمين ( وأشهد المسلمين من أمة سـيدنا محمـد 
س ) قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ( فشتان بين مـن فى سورة يون

مشهود فضله نفسه ، وبين من مشهوده فضل ربه ، فشهود العبـد فضـل نفسـه يوجـب لـه الشـكر 
وهو خطر االعجاب ، وشهود العبد فضل الحق . الذى هو حالله فى وجماله فـى إسـتحقاق نعمـة 

ــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــو يوجــــــــــــــــــــب  – ــــــــــــــــــــول ()يقتضــــــــــــــــــــى الثن  .أى االســــــــــــــــــــتحقاق والقب
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وفى مناسبة ما قاله سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه : المحبة سكر ال صـحو فيـه نقلنـا عـن 
 سيدى الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه إلهاما : 

 ومن بلح فإنى فى المحبة أسكر    إن كان سكر الناس من عنب 
 ونقلنا عنه مرة أخرى قوله عفا هللا عنه : 

 وذاك روحى وريحان وتبتيألى   نى أحب إلها ال شريك لــه إ
 وذكره حين مر العيش  يحلولى   أحبه وفؤادى ال يفارقــــه 

ذ ينادى فكل السمع يزهو لى   ليلى نهارى أناديه  ويسمعنـى   وا 
 وقوله رضى هللا عنه : 

 لم أزل فى محبتى ظمآنـــا   أنا لو أشرب البحار  جميعــا 
 فهذا اللقاء أسمى رجانــــا          إال بلقياك يــارب لست أروى 

 فهل عنه لحظه نتوانــــى    ر ـــإننا ملكه وموعدنا الحش
 وكذلك قوله طيب هللا ثراه : 

 وما كل السقاة بســــــاق   شراب الحب يعرف بالمــذاق 
 وقل الصادقون فما تالقــــى  دعاة الحب أكثر ما  تالقـــى 

 تعال امأل كؤوسك من  حقاقــى  ى العشاق مهـــــال أال ياسق
 شغلت عن الخالئق  باشتياقــى  تركت جميع خلق هللا  دونــى 

 محال أن يميل إلى  فــــراق  ومن عرف المحبة عن  يقيــن 
 وليس سواه فى األكوان بـــاق  وكيف أحب غير هللا يومــــا 

ناه منه وأخذناه عنه وجزاه هللا عنـا خيـرا ، ورضـى هللا وغير ذلك كثير وغزير وما أسعدنا بما سمع
عــن إمــام طريقتنــا الخليليــة وغــوث زمانــه ســيدى الحــاج محمــد أبــى خليــل ســاكن ضــريحه األنــور 
الملحــق بمســجده المعــروف بالزقــازيق ورضــى هللا عمــن ســعدت بأخــذ الطريقــة عنــه وهــو ســيدى 

حـق بمسـجده بقريـة كفـر طهـرمس جيـزه الشيخ عبد السالم الحلوانى سـاكن ضـريحه المشـرق المل
وهو الذى تربى على يديه فى الطريقـة الخليليـة سـيدى الشـيخ علـى عقـل سـاكن ضـريحه المبـارك 
الملحق بمسجده المعروف بباكوس برمل اإلسكندرية ، وصدق سبحانه وتعالى إذ يقول فـى سـورة 

 هللا وكفى باهلل عليما .  االعراف ) وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ( ذلك الفضل من
وقـد تكلـم أئمـة التصـوف مـن السـلف الصـالح عـن محبـة هللا كثيـرا وردوا الفضـل فـى محبـتهم إلــى 

 فضل هللا عليهم وسألوه سبحانه أن يسقى بهم غيرهم ممن يعاشرونهم 
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 ويأخذون عنهم ، ويقول فى ذلك مثال سيدى االمام إبراهيم الدسوقى رضى هللا عنه : 
 فتهت على العاشق سكرا بخلوتى  بوبى بكأس  المحبــة سقانى مح

 لهم الجبال الراسيات لدكـــت  والح لنا نور الجاللة لو أضــأ 
 أطوف عليهم كرة بعد  كـــرة  وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا 
 فقال بفضل هللا من أهل خرقتـى  وكم عالم قد جاءنا وهو  منكــر 

 أتى إالذن كيال يجهلون طريقتـى  نمـا وما قلت هذا القول فخرا  وا  
 ويقول سيدى االمام السهروردى رضى هللا عنه : مخاطبا ربه سبحانه : 

 أنى أشح بها على جالســــى  ال تسقنى وحدى فما عدتنـــى 
 أن يصبر الندماء دون الكـــاس   أنت الكريم وال يليق تكرمـــا

هم بأحوالنـا ولــيس ذلـك مـن اإلنصـاف فـى شــىء وقـد نعجـب نحـن ممـا يقولــون ألننـا نقـيس أحـوال
 فقديما قالوا : ليس الخلى كالشجى ، كما قالوا : 

 ومن دراه غدا بالروح يشريـــه  من ذاق طعم شراب القوم يدريـه 
ويقــرب لنــا ســيدى اإلمــام أبــو الحســن الشــاذلى أثــر المحبــة فــى المحبــين بقولــه رضــى هللا عنــه : 

شىء سواه فترى النفس مائلة لطاعته ، والعقل متحصـنا بمعرفتـه المحبة آخذة من قلب عبده كل 
، والروح مأخوذة فى حضرته ، والسر مغمور فى مشاهدته ، والعبد يسـتزيد فيـزداد ، ويفـاتح بمـا 
هو أعذب من لذيذ مناجاته ، ليكسى حلل التقريب على بساط القربة فيمس أبكار الحقائق وثيبات 

ــى ــل ســيدى الشــيخ عل ــوم ويعل ــاه  العل ــول فيمــا نقلن ــالى فيق ــاء هلل تع ــة األصــفياء األتقي ــل محب عق
 استماعا من إلهامه الفورى المرتجل رضى هللا عنه : 

 فال نالم على إحياء تقــواه  إنا محبوه آثرنا الحياة  لـــــه 
 يارب زدنى جنونا أنت منحاه  إن كان حبى جنونا بئسما  زعمـوا 

 قلت اتخذت فكفوا حسبـى هللا  قالوا اتخذ لك جاها  تستعيــــن 
 إن كان وصفك بالحق اتبعنـاه  قالوا صف الحب ال تخطئه فى صفة 

خالص  ومعرفـــة   وأن تموت وأن المقصــد هللا  فقلت صدق وا 
 وأن يكون لك البارى هو  الجاه  وأن تعيش مع الرحمن منكســـرا 

 معنــاه تخل بالحكم أو تلعب ب وان تسير على الشرع الشريف  وال 
 قالوا ابتدعتم أجبنا قد رضينـاء فإن تكن هكذا كنت المحب فـــإن 
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 منذا يشابه رب العرش نهواه    ومن سوى هللا نرضاه ونقصده 
وقد سأل سيدى سفيان الثورى رضى هللا عنه المحبة الوالهة رابعة العدوية رضى هللا عنهـا : لكـل 

إيمانك ؟ فقالت : ما عبـدت هللا خوفـا مـن هللا فـأكون عبد شريطة ، ولكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
كاألمة السؤ إن خافـت عملـت ، وال حبـا للجنـة فـأكون كأمـة السـوء ، إن أعطيـت عملـت ، ولكنـى 
عبدته حبا له وشوقا إليه . وقد قال سيدى أبو سـليمان الـدارانى رضـى هللا عنـه : مـن كـان اليـوم 

ن كـان اليـوم مشـغوال بربـه فهـو غـدا مشـغول بربـه . مشغوال بنفسه فهو غدا مشغوال بنفسه ، ومـ
وقد سئل سيدى اإلمام الجنيد عن المحبة فقال رضى هللا عنه : الناس فى محبة هللا خـاص وعـام 
، فالعوام نالوا ذلك بمعرفتهم فى دوام إحسانه وكثرة نعمه ، فلم يتمالكوا أن أرضوه ، إال أنهـم تقـل 

سان . وأما الخاصة فقالوا المحبـة بعظـيم القـدر والقـدرة والعلـم محبتهم وتكثر على قدر النعم واإلح
والحكمـة والتفــرد بالملــك ، فمــا عرفـوا صــفاته الكاملــة وأســماءه الحسـنى أحبــوه إذا ســتحق عنــدهم 

 المحبة بذلك ألنه أهل لها ولو زالت عنهم جميع النعم . 
: المحبــة هــى الميــل الــدائم  وللســادة الصــوفية أقــوال بديعــة فــى تعريــف المحبــة ومــن تلــك األقــوال

بالقلب الهائم ، المحبة هى إيثار المحبوب على جميع المصحوب المحبة هى موافقـة الحبيـب فـى 
المشد والمغيب ، المحبة هى اسـتقالل الكثيـر مـن نفسـك واسـتكثار القليـل مـن حبيبـك ، كمـا أنهـم 

ء . كمـا يقولـون المحبـة يقولون : حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فال يبقى لك منـك شـى
الموافقة . أما سيدى الحارث المحاسبى فقال رضى هللا عنه : المحبة ميلك إلى الشىء بكليتك ثـم 
إيثارك لـه علـى نفسـك وروحـك ومالـك ثـم موافقتـك لـه سـرا وجهـرا ، ثـم علمـك بتقصـيرك فـى حبـه 

ة بمكـة أيـام موسـم ويحكى سيدى أبو بكر الكتانى فيقول رضى هللا عنه : جرت مسـألة فـى المحبـ
الحج فتكلم الشيوخ فيها ، وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا له : هات ما عندك يـاعراقى ، فـأطرق 
رأسه ودمعت عيناه ثم قال رضى هللا عنه : عبد ذاهـب عـن نفسـه متصـل بـذكر ربـه ، قـائم بـأداء 

ده ، وانكشـف لـه حقوقه ، ناظر اليه بقلبه ، أحرق قلبـه أنـوار هويتـه ، وصـفا شـربه مـن كـأس و 
ن سـكن  ن تحـرك فبـأمر هللا ، وا  ن نطـق فعـن هللا ، وا  الجبار من أستار غيبه ، فإن تكلم فباهلل ، وا 
فمــن هللا ، فهــو بــاهلل وهلل ومــع هللا فبكــى الشــيوخ وقــالوا : مــا علــى هــذا مزيــد ، جبــرك هللا يــا تــاج 

صلى هللا عليـه ل : رأيت النبى العارفين . وحكوا عن سيدى أبى سعيد الخراز رضى هللا عنه أنه قا
 فى المنام  وسلم 
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فقلت : يارسول هللا أعذرنى فإن محبة هللا شغلتنى عن محبتك ، فقال : يـا مبـارك ، مـن أحـب هللا 
تعالى فقد أحبنى . ويقول سيدى أبو اليزيد البسطامى رضى هللا عنه : إن هلل عبادا لوحجبهم فى 

كمـا يسـتغيث أهـل النـار مـن النـار . وحكـى سـيدى الحسـين  الجنة عن رؤيته الستغاثوا من الجنـة
األنصارى رضى هللا عنه فقال : رأيت فى النوم كأن القيامة قـد قامـت وشـخص قـائم تحـت العـرش 
فيقول الحق سبحانه يا مالئكتى من هذا ؟ فقالوا هللا أعلم فقال : هـذا معـروف الكرخـى سـكر مـن 

الخبر : إشتاقت الجنة إلى ثالثة : علـى وعمـار وسـليمان حبى فال يفيق إال بلقائى . وقد ورد فى 
. وقد سئل سيدى الجنيد : من أى شىء يكـون بكـاء المحـب إذا لقـى المحبـوب ؟ فقـال رضـى هللا 
عنه : إنما يكون ذلك سرورا به ، ووجدا من شدة الشـوق إليـه ، ولقـد بلغنـى أن أخـوين تعانقـا ، 

 اوجداه . أقول وقد يما قالوا : فقال أحدهما : واشوقا ، وقال اآلخر : و 
 إذا دنت الخيام من الخيام    وأبرح ما يكون الشوق يوما 

وقــد جــاء فــى كتــاب اللمــع لســيدى اإلمــام الســراج الطوســى رضــى هللا عنــه : عرفنــا هللا تعــالى أن 
 محبة هللا للمؤمنين ومحبة المؤمنين هلل فى اتباع رسوله بقوله عز وجل ) قل إن كنتم تحبون هللا
فاتبعونى يحببكم هللا . ( وقد قال صـلوات هللا وسـالمه عليـه : أصـدق كلمـة قالـت العـرب : أال كـل 
شىء ما خال هللا باطل . هذا ويقول السادة الصوفية : عالمة الـولى ثالثـة : شـغله بـاهلل ، وفـراره 

م بـه فـى شـبابه إلى هللا وهمه إلى هللا . وقد مر على القارىء العزيـز تفصـيل قـولهم هـذا فيمـا تكلـ
بين الشيوخ سيدى اإلمام الجنيد رضى هللا عنه . ويعلمنا سـيدى الخـراز أن حـب هللا تعـالى يتـدرج 
فيـه المريـد شـيئا فشـيئا حتـى يبلـغ الـذروة ويقـول فـى ذلـك رضـى هللا عنـه : إذا أراد هللا تعـالى أن 

باب القرب ، ثم رفعـه إلـى  يوالى عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره ، فإذا استلذ الذكر فتح عليه
مجالس األنس به ، ثم أجلسه على كرسى التوحيد ، ثم رفع عنـه الحجـب وأدخلـه دار الفردانيـة ، 
وكشف له عن الجالل والعظمة ، فبقى بال هو وصار فانيا فوقع فى حفظه سـبحانه ، وبـرىء مـن 

 دعاوى نفسه . 
تعالى فقال فيما نقلناه من إلهامه الفـورى ويبين لنا سيدى الشيخ على عقل ورثه الذكر محبة هللا 

 المتدفق طيب هللا ثراه : 
 ولكنهم بالذكر قد شغفونى   ولم أدر طعم الحب بدء نشأتى 

 ولكنهم بالحق قد شغلونى   وى ـوكنت خليا أعرف ما الج
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 قد رغبونــى  كل الخلق  لذلك  حال حبه فهما ووجدا ورغبــة 
 لقى احتراما إن همو  شهدونى فأ على كل عاشق أطوف بوجدانى 

 حياتى وقومنى فأنت  معيشنـى           وأرض بما يرضيك ربى فنجنى 
 وفى عزة التقوى جمعت شؤونى  وقد طاب لى بالذكر ما أنا قاصد 
 ففى شدتى ألقى نداك ولينـــى  بحزم علمت الحب بالعلم خضته 

يـدعوهم إلـى أن يـذوقوا مـن حـالوة الحـب  ثم هو فى حبه العـارم لـم يعبـأ بمالمـة الالئمـين بـل إنـه
 ماذاق ، فإن فعلوا فإنهم يقدرونه وال يعذلونه ، ويقول فى ذلك رضى هللا عنه : 

 ولو أنهم ذاقوا الهوى عذرونــى لقد عذلونى أن أهيم  بحبـــه 
 يثب بقلبى النار ماعذلونــــى  وقد يوقظ العذل الهوى حيث أنه 

 يه الالئمون ولم يعبأ بلومهم فإنه رضى هللا عنه يقول : أما عن وصف حبه الذى المه ف
 وماذاقها ذو شهوة  ومجـــون  ولى لذة فى الحب ليس كمثلهـــا 
 إذن أسمعتكم من جوى وأنيــن فلو أن شوقى بالجبال وشمهــــا 

 تحول ماء من عوى وحنيـــن  ولو أن بعض األرض ذاق شهودنـا
 كا قلبها فهما بغير متــــون ز  ولو قطرة من حبنا فوق صخــرة 
 فإن فاضى قلبى ال تسح عيونـى  ولكن كتمت الحب عن كل ناظــر 
 ولكن بحب هللا نلت  فنونـــى  تفنن غيرى فى المالهى وشرهــا 
 جهول وأهل الحق ما جهلونــى  أدارى الهوى حتى يقال بأننـــى 

 سكونى وأحسب مثل الصخر حال  ففى حركاتى أكتم الحب عاشقـــا 
نى إذا ما لناس بالمال حضـــوا   جعلت هدى الرحمن كل  حصونى وا 

ن سجنوا فى النفس والمال والهوى   ففى مشهد االيمان أصل سجونـى  وا 
 وما بسوى اإلحسان قد أسرونــى  أسير أسير الحب فى كل  مــوقف 

بيـات السـابقة رضـى وفى مناسبة ما قاله سيدى الشيخ على فى فضل الذكر وأثره حين قال فى األ
 هللا عنه : 

أنقل للسادة القـراء األعـزاء مـا قالـه سـيدى االمـام إبـن عطـاء هللا السـكندرى فـى حكمـه ، فقـد قـال 
رضــى هللا عنــه وأرضــاه فــى حكمــه العطائيــة : مــا كــان ظــاهر ذكــر اإل عــن بــاطن فكــر وشــهود ، 

مك بكرامات ثـالث : جعلـك ذاكـرا فنطقت بالهيته الظواهر ، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر ، أكر 
 له ، ولوال فضله لم تكن أهال لجريان ذكره عليك ، وجعلك 
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مذكورا به إذ حقق نسبته لديك ، وجعلك مذكورا عنده فتم نعمة عليـك . كمـا أنقـل للسـادة 
القـراء بعــض مــا كتبنــاه مــن الهـام ســيدى الشــيخ علــى عقــل قـدس هللا ســره حــين قــال فــى 

 فضل الذاكرين : 
 ولكنه إن ذاق ذكرك النـــــا  فؤادى غافل عنك   صخــرة وكل

 إذا ذكرت يوما تنال أمانـــــا   ونفس هوت فى الغى من بدء  أمرها
 عال فوق أعناق الملوك مكانـــا   ومن يذكر الرحمن بالقلب خاشعــا 
 ولكنه ساد الضحا  لمعانـــــا   ورب فتى فى الناس رثت ثيابـــه 

ن أنت تهوى الناس نلت هوانـا   هللا نلت  مكانــــةإذا أنت تهوى   وا 
 ورب السما بالمكرمات كسانـــا   ونحن قلوب طهر هللا أصلهـــــا 
نما فاض  حبنــــــا  شهود فأرسلنا العلوم بيانـــــا   ولم نتكلم وا 

 وقلبى تدانى بالهوى وتفانــــى  وروحى تستغنى عن الناس باسمــه
 وطاف علينا سره فهدانــــــا   ر والقلب خاشـــعوالحت لنا االنوا

 فجاد علينا واستجاب ندانـــــا   ومددنا األيادى للمهيمن ذلــــــة
يثـار هللا سـبحانه علـى كـل ماسـواه  وينصح سيدى الشيخ على المحبين بالجد والمثـابرة والتفـانى وا 

 فيقول طيب هللا ثراه بعد ذلك :
 وماعز من فى الحب اليتفانى   ـهخليلى إن الحب يقتل أهلـــــ

 حبيبى دعانا السمه فحبانــا  خذا عنى االشواق من كل مشهـــد 
 لتصبح منا إن سقيت  سقانـا   أال أيها الالحى تجرع كؤوسنــــا

 وتدرك منا علمنا وهدانـــا  وتعرف عنا ودنا وغرامنــــــا
 حنا ونهانــافهامت بها أروا  تجلت لنا األنوار من عالم البقــــا

 رأينا بها عند الفناء بقانـــا  فنينا بها حبا فطابت حياتنــــــا
 ومن حفظ االسرار عز أمانـا  لنا فطنة فى حبنا  وسلوكنــــــا 

وهو كالم نفيس من إلهام هللا ألوليائه وأصفيائه يعلمنا به هللا سـبحانه علـى لسـان سـيدى الشـيخ 
قد بقى باهلل وسعد فى دنياه وآخراه وكيـف ال وقـد قـال صـلوات على عقل أن من فنى فى هللا حبا ف

هللا وسالمه عليه : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكـر هللا ومـاواله ، فقـال تعـالى ) بـل تـؤثرون 
الحيــاة الــدنيا . واآلخــرة خيــر وأبقــى ( وقــص علينــا ســبحانه مــاجرى بــين الســحرة المــؤمنين وبــين 

ة طـه ) فـألقى السـحرة سـجدا قـالوا آمنـا بـرب هـارون وموسـى . قـال فرعون فقـال تعـالى فـى سـور 
 آمنتم له قبل آن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فأل قطعن أيديكم
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 وأرجلكم من خالف وألصلبكم فى جذور النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى .
أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما 

الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفـر لنـا خطايانـا ومـا أكرهتنـا عليـه مـن السـحر وهللا خيـر وأبقـى . إنـه مـن 
يــأت ربــه مجرمــا فــإن لــه جهــنم ال يمــوت فيهــا وال يحيــى . ومــن يأتــه مؤمنــا قــد عمــل الصــالحات 

هـار خالـدين فيهـا وذلـك جـزاء مـن فأولئك لهم الدرجات العلـى . جنـات عـدن تجـرى مـن تحتهـا األن
تزكى ( . وهذه الهمة العالية والقمة الشامخة فى حـب هللا سـبحانه كانـت ألسـالفنا الصـالحين مـن 
سادتنا المهاجرين فقد فروا بدينهم من األهل واألوطان واغتربوا مؤثرين هللا على أهليهم وأوطانهم 

 لحبشة بقوله :وكان حاديهم يشدو وهم خارجون من مكة المكرمة الى ا
 لكنه االيمان فداؤه القلب   األهل واألوطان فراقهم صعب 

 الرب فليقبل الـــرب   والروح واألبدان فليقبــــل 
ونحن اآلن آمنون فى األوطان ولـم نمـتحن بمثـل هـذه الهجـرة فلـيكن لنـا جهـاد ونيـة فقـد ورد فـى 

ــا كجهــاد الحــديث الشــريف : ال هجــرة بعــد الفــتح ولكــن جهــاد ونيــة . وجهــ ــنفس واجــب علين اد ال
األعداء واألعمال بالنيات فلننو بجهاد أنفسنا إيثاره سبحانه على مـاتهواه أنفسـنا مـن لـذات فانيـة 
ومكاسب زائلة ودنيا منقضية غير باقية ولنتعاون على البر والتقوى بإرشاد من أحبهم هللا وأحبـوه 

ورة األعراف ) وممن خلقنـا أمـة يهـدون وجعلهم أئمة يهدون بأمره سبحانه وقال فى شأنهم فى س
بالحق وبه يعدلون ( وفقنا هللا لحبه والعمل بمـا يحبـه وجـزى هللا عنـا شـيوخنا األجـالء خيـرا كثيـرا 
ورضى هللا عن سيدى االمام المرسى أبى العباس الذى كان يقول اعترافا بفضل سيدى االمام أبى 

 الحسن الشاذلى عليه فى تربيته :
 أقدامهم فوق الجباه   هم لى سادة من عز 

 فى حبهم عز وجاه    إن لم أكن منهم فلى 
 رضى هللا عنهما وعن أئمتنا وعن أئمة الدين اجمعين ، آمين . .
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 ال بديل للحبيب
 تقول المحبة الولهانة السيدة رابعة العدوية رضى هللا عنها مخاطبة ربها تبارك وتعالى : 

 لنجاة حظا  جزيالويرون ا  كلهم عابدوك من خوف  نـار
 بقصور ويشربوا السلسبيال  أو بأن يسكنوا الجنان ويحظوا
 أنا ال أبتغى بحبى   بديـال  ليس لى فى الجنان والنار حظ

وهى تكشف بذلك القول عن الحـب الخـواص الـذين يشـغلهم حـب المعطـى عـن حـب العطيـة وحـب 
قلنــاه اســتماعا مــن إلهامــه المــنعم عــن الــنعم ، ويقــول فــى ذلــك ســيدى وشــيخى علــى عقــل فيمــا ن

 الفورى المرتجل :
 لم يعبر عما أراه  بيانــى   مأل الحب بالجالل جنانـــى 

 عن نعيم الجنات والولـدان  من يشاهد نور المهيمن  يفنـى
 هى دار للواحد الديـــان   نعم الجنة التى نرتجيهــــا 

 دانـى هى دار اللقاء دار الت  هى دار الكرام دار  العطايــا 
 فى حماها أجار بالرحمــن   مارجوت الجنان إال ألنـــى 

ويقــول ســيدى االمــام أبــو الحســن المــزين رضــى هللا عنــه : متــى ظهــر ذكــر هللا فنيــت فيــه الــدنيا 
واآلخرة فاذا تحققت األذكار فنى العبد وذكـره ، وبقـى المـذكور ـ سـبحانه ـ بصـفاته . وكـذلك يقـول 

يــد حــاال مــن كــان محمــوال فــى أفعالــه وأحوالــه واليشــاهد غيــر واحــد ، رضــى هللا عنــه : أحســن العب
 واليأنس إال به ، وال يشتاق إال إليه . ومما قال سيدى الشيخ على عقل إلهاما رضى هللا عنه :

 فرب العباد قد رقاهـــا إن نفسا تبقى عن الحب والصدق 
 فضل رب العباد ال يتناهى  كل ش  له انتهاء ولكـــــن

 وهو نعم البقاء فى محياها  نيتى فنانى  بحبـــــىإن أم
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 زدت بالعقل والهدى من عالها  عزتى عزة الكواكب  ولكــن
 ن سناهــا ـوتالشيت عندها م  فوق نجم السما وطدت رأسـى 

 ن مقتضاهـا ـإنما الكون كان م فى أى  أمــر   الأبالى بالكون 
 مسعاهــا  نـسعدت بالقبول م  رغت لرضـــاه ـكل روح تف

 القى أتالهـى ـخ لست عن ذكر   بشــ  إن تالهيت فى الحياة 
 اإللهــا  قصدت  فاعذرونى اذا   إنما وجهتى مع هللا تسمـــو

 أعطى انتباهــــا  فما الحياة  كل ش  يهون عندى سوى  هللا 
 مامضى اليوم عفتها  أشباهــا  ليس تفكيرى فى غد كيف  يأتى 

 علم النفس أن تذوق هناهـــا   ل  حياتـى واعتصامى باهلل طو
 ذخرا وجاهـا قد أخذت الرحمن  جــــاه   نسبتى لإلله أعظم 

 ا ـرضاه ال ـا أنـسمعه  أنا فى  ياسرورى بقوله يا عبـــادى
وليتأمل القـارئ العزيـز كيـف يعتـز شـيخنا رضـى هللا عنـه بعبوديتـه هلل عـز وجـل وكيـف يسـعد مـع 

الى ) ياعبادى ( ومن أعتز بعبودتيه سـعد وال شـك برعايـة هللا لـه واسـتغنى عباد الرحمن بقوله تع
 به عما سواه كما يقول قائلهم :

 وليس لى بعدكم حرص على أحد  أنا الفقير إليكم والغنى بكـــم 
 وجاء فى إلهام سيدى الشيخ على عقل قوله نور هللا مرقده :

 ــــى خل الخلق عنـــــ  لم أالحظ غير وجــــه هللا 
 إن سألت هللا يغنــــــــى   إن سألت الناس أحـــــرم 
 إن سألت هللا يدنــــــــى  إن سألت الناس أبعــــــد

ومن أقوال سادتنا الصوفية الرائعـة قـولهم : مـن صـافاه الحـب فهـو صـاف ، ومـن صـافاه الحبيـب 
 فهو صوفى ، ويذكرنى ذلك قول قائلهم :
 قدما وظنوا مشتقا من الصــوف  لفواتنازع الناس فى الصوفى واخت

 صافى فصوفى حتى سمى الصوفى ولست أنحل هذا اإلسم غير فتـى 
وكــذلك قــول القائــل : إن الصــفاء صــفة الصــديق : إن أردت صــوفيا علــى التحقيــق وكــذلك يقــول 
السادة الصوفية : الصفاء صفة  األحباب ، وهم شموس بال سحاب ، ويقول سـيدى الشـيخ علـى 

 هاما فى ذلك :عقل  إل
نمـــا  صدق الفعال قرارة المتصــوف  ليس التصوف بالكالم وا 
 فزن الرجال بحب ربك واصطف  فإذا أردت أن توازن بينهــــم 

 كما قال رضى هللا عنه فى إلهامه الفورى : 
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 إن كان وصفك بالحق اتبعـاه قالوا صف الحب التخطئه فى صفة
خالص ومعرفـــة   وت أن المقصــد هللا وأن تم فقلت صدق وا 

 تخل بالحكم أو تلعب  بمعنـاه وأن تسير على الشرع الشريف وال 
 وأن يكون لك البارى هو الجاه  وأن تكون مع الرحمن  منكســرا

 قالوا ابتدعتم أجبنا قد رضينـاه  فإن تكن هكذا كنت المحب  فإنـى 
 منذا يشابه رب العرش نهـواه   ومن سوى هللا نرضاه ونقصده 

وكان سيدى اإلمام الجنيـد يقـول لتالميـذه رضـى هللا عنـه : يـا معشـر الفقـراء ، إنكـم أنمـا تعرفـون 
باهلل ، وتكرمون هلل ، فانظرو كيف تكونـون مـع هللا إذا خلـوتم بـه . ويقـول سـيدى اإلمـام الشـبلى 

ســيدى رضــى هللا عنــه : الفقيــر اليســتغنى بشــ  دون هللا ، ألنــه اليكــون لــه مــراد غيــره ، ويقــول 
اإلمام رويم رضى هللا عنه : من نعت الفقير حفظ سره ، وصيانة نفسه ، وأداء فرائضـه . ويقـول 
سيدى االمام أبو سعيد بن أبى الخير رضى اله عنه : الفقير هو الغنـى بـاهلل . ومـن أقـوالهم هـذه 

به افتقـارا ندرك أن تعبير الفقير عند السادة الصوفية اليقصدون به فقر الجيوب ولكنهم يقصدون 
العبد إلى ربه ولو كان كثير األموال ، والغنى باهلل عن كل مال وجـاه ، ولـذلك يقولـون فـى تعريـف 
الزهد : ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهو فى قلبك ، بل الزهد أن تتركهـا مـن قلبـك وهـو فـى 

 يدك . ويقول قائلهم فى افتقاره إلى هللا تعالى : 
 لو كان فى مفرقى اإلكليل والتاج    محتاجإنى إليك مع االنفاس 

وسيدى االمام الغزالى رضى هللا عنه : يرفض إسم الغنى لإلنسان ويسـميه المسـتغنى ليبقـى إسـم 
الغنى لمن له الغنى المطلق عن كل ش  . ويقول رضى هللا عنـه كـذلك : إن المسـتغنى إن سـمى 

 غنيا لم يكن هذا الغنى مطلقا عليه إال مجازا .
: أما غنى هللا تعالى فهو حقيقة لقوله تعـالى ) ياأيهـا النـاس أنـتم الفقـراء إلـى هللا ( ولقولـه  أقول

 سبحانه ) وهللا الغنى وأنتم الفقراء ( .
ويحكــى ســيدى االمــام ذو النــون المصــرى فيقــول رضــى هللا عنــه : كنــت قادمــا مــن بيــت المقــدس 

ر بقلبى أن أساله سؤاال فلما اقترب منى قاصدا مصر فرأيت فى الطريق شيخا مهيبا من بعيد فخط
، رأيته عجوزا بيدها عكاز ، وعليها جبـة مـن صـوف ، فقلـت : مـن أيـن ؟ قالـت : مـن هللا : قلـت 
إلى اين ؟ قالت إلى هللا ، وكان معى دينار فأخرجته ألعطيه لهـا فلوحـت بيـدها فـى وجهـى وقالـت 

، إنى أعمـل هلل وال آخـذ  شـيئا مـن سـواه ، ياذا النون إن الصورة التى تصورتها من ركاكة عقلك 
 وكما أنى ال أعبد غيره 
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فـانى الآخـذ شـيئا مـن غيـره . واألوليـاء الصـادقون يحفظهـم هللا تعـالى مـن كيـد الشـيطان مصـداقا 
لقوله تعالى ) إن عبادى ليس لـك علـيهم سـلطان ( وقـد حكـوا أن إبلـيس اللعـين إنتشـر فـى شـكل 

قادر الجيالنى رضى هللا عنـه : وخاطبـه علـى أنـه اإللـه ، ليفتنـه فـى نور أما سيدى اإلمام عبد ال
دينه وقال له : ياعبد القادر لقد وصلت بعبادتك وجهادك إلـى منتهـى رضـاى ، ولـك منـى اآلن أن 
تأتى من الفواحش ما تشاء فأنت مغفور لك ، فما كان من سيدى اإلمام عبد القـادر إال أن أجابـه 

اللعين وقال وما أعلمك أنى إبليس فقال االمام رضى هللا عنه : إن هللا : إخسأ ياملعون ، فضحك 
ال يــأمر بالفحشــاء ، فقــال اللعــين : ياعبــد القــادر ، نجــوت منــى بعلمــك ، وقــد تمكنــت مــن فتنــة 

 الكثيرين من الجهالء بهذه الحيلة . 
يس عليـه اللعنـة وقد حكى سيدى اإلمام الجنيـد فقـال رضـى هللا عنـه : تمنيـت وقتـا مـا أن أرى إبلـ

وذات يوم كنـت واقفـا ببـاب المسـجد فـاذا بشـيخ يقبـل مـن بعيـد متجهـا إلـى ، فلمـا رايتـه أحسسـت 
وحشـة فـى قلبـى ، اقتـرب منــى قلـت مـن أنـت أيهـا الشــيخ ؟ إذ ال طاقـة لعينـى برؤيـة وجهـك مــن 

ــذى تتمنــى مشــاهدتى ، ــا ال ــال : أن ــة ، ق ــالتفكر فيــك مــن الهيب ــة لقلبــى ب ــت  الوحشــة ، وال طاق قل
ياملعون ما منعك أن نسجد آلدم ؟ قال ياجنيد كيف تتصور أنى أسجد لغيره ؟ قال الجنيد فتحيرت 
فـى كالمـه فنوديتـه فـى سـرى أن : قــل لـه ، كـذبت ولـو كنـت عبــدا لمـا خرجـت عـن أمـره ونهيــه ، 

 فسمع النداء من قلبى وقال أحرقتنى باهلل وغاب . 
اس القصـاب ، األنــس بـاهلل عـز وجــل ، وذلـك فـى قولــه وممـا يوجهنـا إليــه سـيدى االمـام أبــو العبـ

ال فـــإتهم  رضـــى هللا عنـــه : يجـــب علـــى العـــالم جميعـــا ، أرادوا أولـــم يريـــدوا ، أن يأنســـوا ، بـــاهلل وا 
ذا تـأنس بـه فإنـه  يتألمون ، ألنك إذا أنست به تـرى المبلـى فـى الـبالء فـال يكـون الـبالء بـالء ، وا 

الى ال يغير تقديره برضاء أحد أو سخطه فرضاؤنا بحكمـه راحـة عندما يحل البالء تتأذى ، وهللا تع
لنا ، وكل من يأنس باهلل يرتاح قلبه ، وكل من يعرض عنه يتألم لـورود القضـاء . ويقـول سـيدى 

 االمام أبو على الدقاق رضى هللا عنه : من أنس بغيره ضعف حاله . 
ائم بالمسبب ، فإذا رجـع المـؤمن إلـى والسادة الصوفية يقولون إن السبب ال يقوم بنفسه بل هو ق

مســبب األســباب نجــا مــن اإلنشــغال ، واإلســتراحة تكــون فــى رؤيــة المكــون ال فــى رؤيــة الكــون . 
 ويقول سيدى الشيخ على عقل فى إلهامه الفورى 
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 رضى هللا عنه : 
 إذ ليس غيره ما حبيت ببالـى  يارب قلبى قد غسلت من الورى 

 واجعل شهودك لى مسرة حالى  ى فاجعل هداك شريعتى وذريعتـ
 وهللا لست بما شهدت أبالــى  إن مر بى عصف الزمان وقصفه 

 هذا وحقك ال تعيه خصالــى  أأحبه وأخاف سطوة  غيـــره 
 وجالله فثبت فى أحوالـــى  روض المحبة قد شهدت جمالـه 

 قومى إلى حوض الكريم تعالى  يانفس إنى ال أمالىء غيـــره 
  ا آلل زوال ـومـه يـجـلم يت ــه م المحبة  قلبــإن الذى فه

 فى القدر بين البرية عـــال  إن الذى فهم المحبة  قلبــــه 
وكان سيدى الشيخ على حين فاض علينا إلهامه بتلك االبيـات يـرد علـى سـائل سـأله أن يـأتى لـه 

 بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته : 
 إن كنت مرتاد ابلوغ كمــال    هللا قل وذر الوجود وما حــوى 

 فأجابه توا وأجاد وأفاد وكان فيما قال وأطال : 
 أرلى سوى رب السما من وال  فتشت كل الخلق عن علم فلــم 

 وجعلت ذكرى ذاته منوالــى  فتركت كل العالمين وجئتـــه 
 ولغير وجهك ال يصح سؤالـى  مداليدين إليك أفضل شرعـــة 

 بالنور والتقوى وفيض كمــال  ـــــى هيجتنى بالحب مألتن
 وسبحان من علم أولياءه مالم يكونوا يعلمون . 

والسادة الصوفية أخلصوا دينهم هلل وأحبـوه سـبحانه لذاتـه ، فلـم تثبـت سـعيهم إليـه علـة ، وتقـول 
فى ذلك السيدة المحبة المباركة رابعة العدويـة رضـى هللا عنهـا : إلهـى إن كنـت تعـالم أنـى أعبـدك 

ن كنت تعلم أنـى أعبـدك طمعـا فـى الجنـة فاحرمنيهـا ، أمـا إن خ وف النار فاحرقنى بنار جهنم ، وا 
كنت تعلم ياإلهى أنى اعبدك لذاتك فال تحرمنى ياإلهى من جمالـك األزلـى . وقـد أوصـى هللا تعـالى 
 بأهل الصفة الكرام مـن سـادتنا الصـحابة األعـالم رضـى هللا عـنهم أجمعـين فقـال سـبحانه فـى تلـك
الوصية كما جاء فى سورة الكهف ) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبـه عـن ذكرنـا واتبـع هـواه 

لحمـد هلل وكان أمره فرطا ( وقد سرت هذه الوصية موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقـال : ا
 الذى لم يمتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسى 
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مع ناس من أمتى . ومما عقب به فى لطائف إشاراته سيدى االمام القشيرى رضـى هللا عنـه هـذه 
الوصـية قولــه : ) يريــدون وجهــه ( لمازالــت الــتهم ســلمت لهــم هــذه االرادة وتحــرروا عــن إرادة كــل 

صرك عنهم وال تقلع عـنهم نظـرك ، ويقـال لمـا نظـروا مخلوق . ) وال تعد عيناك عنهم ( ال ترفع ب
بقلوبهم إلى هللا أمر رسوله عليه والصالة والسالم بأال يرفع بصره عنهم ، وهذا جزاء فى العاجل . 
واإلشارة فيه كأنه قال : جعلنا نظرك اليـوم إلـيهم ذريعـة لهـم إلينـا ، وخلفـا عمـا يفـوتهم اليـوم مـن 

عنهم نظـرك فإنـا ال نمنـع غـدا نظـرهم عنـا يشـير رضـى هللا عنـه إلـى  نظرهم إليناء فال تقطع اليوم
قوله تعالى ) وجوه يومئذ ناضرة . الى ربها ناظرة ( أى فى الجنـة ( . ) وال تطـع مـن أغفلنـا قلبـه 
عن ذكرنـا واتبـع هـواه وكـان أمـره فرطـا ( : هـم الـذين سـألوه صـلى هللا عليـه وسـلم أن يخلـى لهـم 

صـلى هللا عليـه وسـلم وعلـى آلـه ،  –طـردهم يـوم حضـورهم مـن مجلسـه مجلس من الفقراء وأن ي
ومعنى قوله ) أغفلنا قلبه عن ذكرنا ( أى شغلناهم بما ال يعنيهم ، ويقال ) أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
( أى شغلناهم حتى اشغلوا يالنعمة عن شهود المنعم ، . . . ويقال الغفلة تزجيه الوقت فـى غيـر 

ل . وقد سئل سيدى اإلمام الحسن البصـرى : أخبرنـا عـن حـالل لـيس فيـه قضاء فرض أو أداء نف
حرام وحرام ليس فيـه حـالل ، فقـال رضـى هللا عنـه ومـا أروع مـا قـال : ذكـر هللا حـالل ولـيس فيـه 

 حرام وذكر غيره حرام ليس فيه حالل . 
بــأن وينصـحنا ســيدى وشــيخى الشــيخ علـى عقــل فــى إلهامــه أن نخلــص فـى ذكــر هللا ســبحانه بــه 

نذكره محبة فيه وشوقا إليه وامتثاال ألمره واتصاال به جل جالله اتصـاال صـادقا وصـافيا ال تشـويه 
 علة فيقول رضى هللا عنه : 

 أو أن تكون على السماء ال تنطفى   ال تذكر البارى بقصد واليــة 
 من رام غير جنابه لم يشـــرف   أذكر لوجه هللا جل جاللـــه 

 عنه إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة فيقول :  ويوجهنا رضى هللا
ذا اهتديت فبا لكتاب لك الهدى   حافظ على آياته بتلهــــــف  وا 
 ولسنة المختار فى السير اقتـــف   وانهض بروحك نهضة قدسيـة 

 دعوى بغير أدلة لم تعـــــرف   ال تلتزم دعوى بغير أدلة 
  كما يقول فى هذا المقام رضى هللا عنه :
 أصون به نفسى عن الزيغ والـدس  وتوجت بالقرآن نفسى عقيــدة 

ن شرب الناس الطال وتصببوا   فسنة خير الخلق فى شربها كأسـى  وا 
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) الطالءأ الخمر ( . وكثير ما دعا إلى ذلك فى إلهامه الفورى ، هو أبلغ رد على أعداء التصـوف 
على الكتاب والسنة ، وكيـف يخرجـون عـن  بالخروج –بغير علم  –الذين يرمون السادة الصوفية 

 الكتاب والسنة وهم السابقون بالخيرات بإذن هللا . 
ولطالمـا ضــمن ســيدى الشـيخ علــى عقــل فــى إلهامـه القــرآن الكــريم فــى روعـة كانــت تأخــذ بألبابنــا 

 ونحن نستمع إلى انشادة الفورى ، ومن ذلك على سبيل المثال قوله طيب هللا ثراه : 
 وأخلصوا لعلكم ترحمـون   س اعبدوا ربكم يا أيها النا

ن صدقتم ربكم  بينكـم   نلتم بفضل هللا ما  تطلبون   وا 
ن كذبتم ربكم بينكــم   هيهات هيهات لما توعدون   وا 

 وقول قدس هللا سره : 
 غير سر هللا عندى ما نفـد   كل شىء ينتهى فى  موته 

 لمدد جاءنى الفيض إذا سح ا  لى خليل كلما أبلتــــه 
 يامعنى قل هو هللا احـــد   كلما زاغ قلبى قال  لــى 

ويحرص السادة الصوفية على صفاء قلوبهم مع هللا تعالى وقد سئل سيدى االمـام حبيـب العجمـى 
رضى هللا عنه : فيم يكـون رضـاء هللا تعـالى ؟ فقـال : فـى قلـب لـيس فيـه غيـار النفـاق . ويشـرح 

ؤلف كشف المحجـوب فيقـول رضـى هللا عنـه : ذلـك أن النفـاق قوله هذا سيدى اإلمام الهجويرى م
خالف الوفاق ، والرضا عين الوفاق ، وال تعلق للمحبة بالنفاق ، ومحلهـا الرضـا صـفة األحبـاب ، 
والنفاق صـفة االعـداء . وفـى إخـالص قلبـه هلل تعـالى يقـول سـيدى الشـيخ علـى عقـل فـى الهامـه 

 رضى هللا عنه : 
 إن عشت أو مت أعضائى توحده   شائبة أخلى فؤادى له من كل  

 والكل والجزء واألحشاء تعــبده   وكيف أرضى بغير هللا متجها 
يقـول : أحـب األعمـال إلـى اإلخـالص فـى  –رضـى هللا عنـه  –وكان سيدى اإلمام مالك بـن دنيـار 

عمـال األعمال . ويشرح ذلك سيدى اإلمام الهجويرى رضى هللا عنه فيقول : ذلك أن العمل يصـير 
باإلخالص ، واالخالص للعمـل ، بمنزلـة الـروح للجسـد ، وكمـا أن الجسـد بـال روح يكـون جمـادا ، 
كذلك الشخص الذى يؤدى العمل بالظاهر ألف عام ال يصير عمله مالم يربط اإلخـالص بـه . وقـد 
قــال رجــال لســيدنا اإلمــام علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه ورضــى عنــه : يــاأمير المــؤمنين : 

صنى ، فقال له : ال تجعلن أكبر شغلك بأهلك وولدك ، فـإن أهلـك وولـدك مـن أوليـاء هللا ، فـإن أو 
ن كانوا أعداء هللا ، فما همك وشغلك ألعداء هللا .   هللا ال يضيع أولياءه ، وا 
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وقد كنت مرة أمام بيـت هللا الحـرام بمكـة المكرمـة وورد علـى قلبـى بيـت إلهـام سـيدى السـيخ علـى 
 يه : عقل يقول ف

 وجعلت حبى فيك وحدك     أنا خلوت عن الورى 
فهزنـى هــزا شــديدا ، وصــدق مــن قــال : مــا خــرج مــن القلــب حــل فــى القلــب ، ومــا أهنــأ الصــادقين 
بصــدقهم ، ومــا أســعدنا بصــحبة شــيوخنا العــارفين ، ورضــى هللا عــنهم ، ورضــى هللا عــن ســيدى 

 وخه األجالء : اإلمام المرسى أبى العباس الذى كان يقول إذا ذكر شي
 أقدامهم فوق الجباه    لى سادة من عزهم 

 فى حبهم عز وجاه    ان لم أكن منهم فلى 
وكان سـيدى االمـام محمـد البـاقر رضـى هللا عنـه يقـول فـى تفسـير قولـه هللا عـز وجـل ) ... فمـن 
 يكفـر بالطـاغوت ويــؤمن بـاهلل فقــد استمسـك بــالعروة الـوثقى ... ( كـل مــن شـغلك عــن الحـق فهــو
طاغوت . وكـان سـيدى االمـام جعفـر الصـادق رضـى هللا عنـه يقـول : مـن عـرف هللا أعـرض عمـا 

 سواه . 
 ويقول سيدى على عقل إلهاما فى ذلك المقام رضى هللا عنه : 

 كان عرفان غيره  كفرانا   إعرف هللا ثم مل عن سواه 
 والزم بقلبك الرحمانــا   وتزود من المحبة بالتقوى 

 وكبرنا وما جهلنا المكـان   ليقين صغارا ولقد أدركنا ا
 فهل عنه لحظة نتوانــى   إننا ملكه وموعدنا  الحشر 

والكتاب والسنة يربيان المؤمن على إخالص النية هلل عز وجل ، فقد أثبت هللا تعالى لسـادتنا أهـل 
ى الشيخان الصفة إخالص النية بقوله تعالى ) ... يريدون وجهه ... ( كما سبق القول ، وقد رو 

عـن سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـى هللا عنـه قولـه عليـه الصـالة والسـالم " إنمـا االعمـال بالنيـات 
ولكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته الـى هللا ورسـوله فهجرتـه إلـى هللا ورسـوله ، ومـن كانـت 

 هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه . 
ه تعالى أن يكون فى عوننا على الـدوام وأن يسـلك بنـا سـبيل عبـاده الصـالحين الـذين وختاما نسأل

رضى عنهم ورضوا عنه حتى نلقاه معهم بيض الوجوه يوم ينظر المرء ما قدمت يـداه فإنـه تعـالى 
 رب العالمين وأكرم االكرمين ، آمين . . 
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 شكر المحبة
فـى إلهامـه  –طيـب هللا ثـراه  –لـى عقـل حركنى لكتابـة هـذا المقـال قـول سـيدى وشـيخى الشـيخ ع

 الفورى المرتجل فيما نقلناه استماعا منه : 
 وعرفنا من اين نأتى الجوارا  قد شربنا من حبه فسكرنــــا 
 بيقين الهدى وكنا حيــارى  ودخلنا دار الكرامة نــــروى 

 سكارى ولم نكن بسكــارى  فترانا من حيث نشرب فى الكأس 
 تظهر النور فهو ال يتـوارى  كب فينــــا فقلوب مثل الكوا

وحــين يــتكلم ســادتنا الصــوفية عــن الســكر فإنمــا يتكلمــون عــن طــرب أرواحهــم حــين يتجلــى الحــق 
 كما يقول قائلهم :  –سبحانه  –عليهم بأسرار شهوده 

 فكلهم بنشوتها سكــــارى   أديرت بينهم كأس التجلـــى 
 روا وما شربوا عقارى كما سك  لقد طربوا وما سمعوا غنــاء 

 ) العقار بضم العين الخمر ( 
 ونقلناه من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله نور هللا مرقده : 

 كم تسكر األرواح من عذبه  له حكمــــة ـك بحر التجلى 
 مادمت تلقى العلم من  سيبه  من علمهـم دع ما يقول الناس 

 أن نقطع العمر على  بابـه         ير الــورى ـعلمنا المختار خ
ذا انـا  وقد قال بعض أئمـة الصـوفية : كنـت بمكـة فبـت ليلـة أنظـر الـى الكعبـة والطـائفين حولهـا وا 
لــى منــازل محبتــك آويتنــى ، وعلــى  بــانين وصــوت شــجى حــزين يقــول : إلهــى دعــوتنى فهــديتنى وا 

، األمـان األمـان ، بساط أنسك أجلستنى ، وبلطائف كرامتك غـذيتنى ، ثـم سـقيتنى حتـى أسـكرتنى 
فو حقك ال اصحو من سكر محبتك إال بمشـاهدتك . ، واالنبسـاط علـى بسـاط مراقبتـك ومـن أقـوال 
السادة الصوفية : خروج الروح فى المجاهدة يوجب التبخر على بساط المشـاهدة . وحكـى سـيدى 

عنـد الحبيـب  اإلمام الشبلى فقال رضى هللا عنه : لقيت جارية حبشية فقلت : من أين ؟ قالت من
قلــت : والــى أيــن ؟ قالــت إلــى الحبيــب قلــت : ومــاذا تريــدين ؟ قالــت الحبيــب وقلــت : كلــم تــذكرين 

 الحبيب ؟ قالت ما يسكن لسانى عن ذكراه حتى ألقاه . 
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وقد تصدر من بعض المحبين حركات من تواجـدهم ويلـومهم النـاس الـذين ال يـذوقون وال يعلمـون 
 رضى هللا عنه :  –بو مدين التلمسانى فى الرد على الالئمين ويقول سيدى االمام أ –حالهم 

 شراب الهوى دعنا  إذا لم تذق معنى  وجد أهلـه ـفقل للذى ينهى عن ال
 حن إلى  المغنــى  إذا ذكر األوطان  ى يا فتـ  أما تنظر الطير المقفص 

 فى الحس والمعنى   فتضرب األعضاء واده ما بفـــــ ج بالتغريد يفر 
 ىاألسنـــ للعالم   تهززها األشواق ك أرواح المحبين يافتــــى كذل

 وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى  أنلزمها بالصبر وهى مشوقـــة 
 ا الحبيب  وروحنــ ودندن لنا باسم  فيا حادى العشاق قم واحد قائمــا 

ن أنكرت عيناك شيئا فسامحـنــا  وصن سرنا فى سكرنا عن حسودنا   وا 
 ا وخامرنا خمر الغرام  تهتكنـــــ إذا طبنا وطابت  حياتنــــا  فإنا

 ا فقد رفع التكليف فى سكرنا عنـــ فال تلم السكران فى حال  سكــره 
وفرق كبيـر بـين سـكرة الحـب وسـكرة الرعـب ، فسـكرة الحـب فـى الـدنيا للمـومنين المحبـين هلل عـز 

المــوت ، فهمـا سـكرتان ســكرة سـعادة وســكرة وجـل ، وسـكرة الرعــب للكـافرين المنكـرين للبعــث بعـد 
شقاوة ، ولنقرأ فى سكرة الرعب قوله تعالى فـى سـورة الحـج ) يـا أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم إن زلزلـة 
الساعة شـىء عظـيم . يـوم ترونهـا تـذهل كـل مرضـعة عمـا أرضـعت وتضـع كـل ذات حمـل حملهـا 

ان بـين الخـائفين مـن أهـل الكفـر وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب هللا شديد ( وشـت
وبين اآلمنين من أهل اإليمـان الخـالص الـذين يقـول تعـالى فـى شـأنهم فـى سـورة االنعـام ) الـذين 
آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم االمن وهم مهتدون ( والظلم فى تلك اآلية معنـاه الشـرك 

ه رضـوان هللا علـيهم أجمعـين حـين خـافوا كما فسره موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحاب
وظنوا أنه ظلم النفس بالمعاصى وقالوا فى خوفهم من اآليـة واينـا ال يظلـم نفسـه ؟ ويتلـذذ السـادة 
الصـوفية بمحبــة هللا تعــالى مهمــا قاســوا فــى ســبيلها ، ويقـول فــى ذلــك ســيدى االمــام أبــو الحســن 

إلـى محبـوبهم يتنعمـون فـى ذلـك اللهيـب  الدينورى رضى هللا عنه : أهل المحبة فى لهيـب شـوقهم
أحسن مما يتنعم أهل الجنة فيما أهلوا له من النعم . ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فـى 

 إلهامه رضى هللا عنه : 
 يحب من شأنه الجنون  قالوا بان الغرام يا مــن 

 ونحن باهلل نستعيــن  قلت أكففوا ليس ذاك  حقا 
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 يا حبذا ذلك  الجنـــــون   ـا إن كان حبى له جنونـــ
 ويقول سيدى عمر بن الفارض سلطان العاشقين رضى هللا عنه : 

 فى حب من يهواه ليس بمسرف   مالى سوى روحى وباذل نفسه 
 ياخيبة المسعى إذا لم تسعــف   فلئن رضيت بها فقد أسعفتنـى 

 كما يقول كذلك رضى هللا عنه : 
 يضركمو أن تتبعوه بجملتــى  ى أخذتم فؤادى وهو بعضى فما الذ
 وكم من دماء دون مرماى طلت  أروم وقد طال المدى منك نظرة 

والسادة الصوفية يبررون هيامهم فى هللا تعالى بأنه سبحانه جدير بالحـب والهيـام دون غيـره ألن 
عليـه غيره له مثل وأمثال وأما هللا جل جالله فال مثل له ، ومن لم يكن له مثل وجب وقـف الحـب 

من أهل االيمان بتوحيـده عـز وجـل ، وفيمـا عقـب بـه فـى لطـائف إشـاراته سـيدى االمـام القشـيرى 
لهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم (  رضى هللا عنه : عند قوله تعالى فى سورة البقرة ) وا 

لهكـم ( ، و ) الواحـد ( مـن ال مثـل لـه يدانيـه وال شـ كل يالقيـه ، شرفهم غاية التشريف بقولـه ) وا 
أحدى الحق ، صمدى العين ، ديمومى البقاء ، أبدى العز ، أزلى الـذات ، واحـد فـى عـز سـنائه ، 
فرد فى جالل بهائه ، وتر فى جبروت كبريائه ، قديم فى سلطان عزه ، مجيد فى جمـال ملكوتـه ، 

باديـات عـزه . فلوال أنه ) الرحمن الرحيم ( لتالشـى العبـد إذا تعـرض لعرفانـه عنـد أول سـاطع مـن 
ويــذكرنى مــا قالــه ســيدى االمــام القشــيرى رضــى هللا عنــه فــى عبارتــه االخيــرة بمــا قالــه لــى ســيدى 
وشيخى الشيخ عبد السالم الحلوانى نور هللا مرقده فقد كنت معه وحـدى فقـال لـى الحجـاب رحمـة 

هللا فقلت مستفهما منـه وكيـف ياسـيدى يكـون الحجـاب رحمـة ؟ فقـال رضـى هللا عنـه : لـو كشـف 
عنــا الحجــاب لصــعقتنا آيــة واحــدة مــن كتابــه الكــريم . أقــول والــذى يــدلنا عمليــا علــى أن الحجــاب 

ما قصه تعالى علينا فى سورة األعـراف فـى قولـه الكـريم )  –سبحانه  –رحمة من الرحمن الرحيم 
الجبـل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانـى ولكـن أنظـر إلـى 

فان إستقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخـر موسـى صـعقا فلمـا أفـاق قـال 
ســـبحانك تبـــت إليـــك وأنـــا أول المـــؤمنين . قـــال ياموســـى إنـــى اصـــطفيتك علـــى النـــاس برســـاالتى 
وبكالمى فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ( . وجاء عند تلك اآليات الكريمة فى لطائف االشـارات 

سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه : جاء موسى مجي  المشتاقين المهيمين ، جاء موسى بال ل
 موسى ، جاء موسى ولم يبق من موسى شىء 
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لموسى ، آالف الرجال قطعـوا مسـافات طويلـة فلـم يـذكرهم أحـد ، وهـذا موسـى خطـا خطـوات فـإلى 
 –ء موســى لميقــات باســط الحــق القيامــة يقــرأ الصــبيان ) ولمــا جــاء موســى .. ( ويقــال لمــا جــا

سقط بسماع الخطاب ، فلم يتمالك حتى قـال ) أرنـى انظـر اليـك ، ( فـان غلبـات الوجـد  –سبحانه 
 عليه إستنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود ، وكذا قالوا : 

 إذا دنت الخيام من الخيام    وأبرح ما يكون الشوق يوما 
من الخيام ال يقصد به سيدى االمام القشيرى قرب المسافة أقول ) أرجو أن يالحظ أن دنو الخيام 

بل قرب االكرام والتشريف وقوة الصلة باهلل عز وجل ألنه ليس بين العبد وربه مسافة يطويها إليه 
وهللا تعــالى منــزه عــن المكــان والزمــان كمــا هــو معلــوم ويســتطرد ســيدى االمــام القشــيرى فيقــول : 

ــال : صــار موســى  عنــد ســماع الخطــاب بعــين الســكر فنطــق مــا نطــق ،  –م عليــه الســال –ويق
والسكران ال يؤخذ بقوله أال ترى أنه ليس فى نص الكتاب معه عتاب بحرف ، . . . ويقـال : أشـد 
الخلـق شـوقا إلـى الحبيـب أقـربهم مـن الحبيـب ، هـذا موسـى عليـه السـالم وكـان عريـق الوصــله ، 

، غالبا عليه بوادة الوجود ، ثم فى عـين ذلـك  واقفا فى محل المناجاة ، محدقة به سجوف التولى
كان يقول ) ربى أرنـى أنظـر إليـك ( كأنـه غائـب عـن الحقيقـة ولكـن مـا ازداد القـوم شـربا إال ازداد 
عطشاء وال ازدادوا تيما إال ازدادوا شوقا ، ألنه ال سبيل إلى الوصلة إال بالكمال ، والحـق سـبحانه 

ل ... ويقال : البالء الذى وقع علـى موسـى بقولـه ) فـان يصون أسرار اصفيائه عن مداخل المال 
استقر مكانه فسوف ترانى ( ) ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا ( أتم واعظم منه ) لن ترانى ( ألن 
ذلــك صــريح فــى الــرد ، وفــى اليــأس راحــة . . . ويقــال فــى قولــه ) أنظــر الــى الجبــل ( بــالء شــديد 

نى برؤية الجبل . . .  ثم أشد من ذلك أنه أعطى الجبـل لموسى ألنه نفى عن رؤية مقصوده وم
التجلى فالجبل رآه وموسى لم يره ثم أمر موسى بالنظر إلى الجبل الذى قدم عليه فى هذا السـؤال 
وهذا وهللا لصعب شديد ، ولكن موسى لم ينازع ولم يقل أنا أريد النظر إليـك فـاذا لـم أرك لـم أنظـر 

 صرى عما أمرتنى بأن انظر إليه وفى معناه أنشدوا : إلى غيرك ، بل قال ال أرفع ب
 فأترك ما أريد لما يريد   رى أريد وصاله ويريد هجـ

ويقال لما رد موسى إلى حال الصحو وأفاق رجع إلى رأس األمـر فقـال ) تبـت إليـك ( ، يمعنـى إن 
 لم تكن الرؤية هى غاية المرتبه فال اقل من التوبة ، فقبله تعالى 
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ــه تعــالى ) تبــت اليــك ( هــذه إناخــة بعقــوة العبوديــة وشــرط  لســمو همتــه الــى الرتبــة العليــة . قول
ن حيل بينك وبين وجود القربة . ألن القربة حظ نفسك والخدمة  االنصاف أال تبرح محل الخدمة وا 

 حق ربك ، وهى تتم بأال تكون بحظ نفسك . . 
ى وبكالمى فخـذ مـا آتيتـك وكـن مـن قوله تعالى ) قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برساالت

بكل هذا الرفق ، كأنه قال ياموسـى  –عليه السالم  –الشاكرين ( هذا الخطاب لتدارك قلب موسى 
إنى منعتك عن شىء واحد وهو الرؤية ، ولكن خصصتك بكثر من الفضائل ، إصطفيتك بالرسـالة 

، وكـن مـن الشـاكرين ، وال  . ، وأكرمتك بشرف الحالـة فاشـكر هـذه الجملـة ، واعـرف هـذه النعمـة
 تتعرض لمقام الشكوى . 

بموقفه هذا من ربه أروع االمثال فإنـه سـعد  –عليه السالم  –أقول : وقد ضرب لنا سيدنا موسى 
بتكلــيم هللا وهــو مقــام تكــريم خــاص فمــا ازداد بســماع كــالم هللا تعــالى إال حبــا وهيامــا وظمــأ وأوامــا 

قباال وي قينا وعرفانا وأمال ووجدانا ، فتكلم سكرانا ، وقال مغلوبا ونشوانا وتشوقا وغراما وانجذابا وا 
) رب أرنى أنظر اليك ( . وليس العجب أن نرى ذلك مـن رسـول كـريم مـن سـادتنا المرسـلين أولـى 

 العزم وهم خمسة يجمعهم قول القائل : 
 فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم    محمد إبراهيم موسى كليمه 

 وسالمه ، إنما العجب أن نرى تطلع األولياء إلى التشبه بهم فى همة ال تعـرف عليهم صلوات هللا
الملل ، وعزم ال يتطرق إليه الكلل كما تدلنا على ذلـك أقـوالهم وأحـوالهم ، فهـذا سـلطان العاشـقين 

 سيدى عمربن الفارض رضى هللا عنه يقول فى سهره وتطلعه لوصال ربه : 
 نى وسحت بالدموع الذرف عي الغرو إن شحت بغرض جفونها 

 ولوجه من نقلت شذاه تشوفى   أهفو ألنفاس النسيم تعلــــة 
 وأود أال تنطفــى  أن تنطفى   فلعل نار جوانحى بهبوبهـــا 

 نادا كمو يا أهل ودى قد كفـى   يا أهل ودى أنتمو أملى ومــن 
 بغير حياتكم لم أحلـف  عمرى   وحياتكم وحياتكم قسما وفــى 

 خلق بغير  تكلــف   كلفى بكم  فى الهوى متصنعا  حسبونى ال ت
 كدت عنى  أختفى  حتى لعمرى   أســى  فأخفافى  حبكم  أخفيت 

 لوجدته أخفى من اللطف الخفى   فلو أبديتــــه   وكتمته عنى 
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وال يقولن قائل أن سيدى عمر ابن الفـارض مضـت مـن عهـده قـرون وأيـن نحـن منـه ومـن زمانـه 
ان هللا تعالى يسعد المؤمنين بأوليائه وأصفيائه وأحبابه ومحبيه فى كل زمان ، فقد كتبنا وعهد ، ف

عن شيخى وسيدى الشيخ على عقل وهو ينشـدنا إلهامـا وارتجـاال مـن عطـاء ربـه قولـه رضـى هللا 
 عنه : 

 أصدق الحب وطهر أدمعـــك   يامحب هللا إن رمت العــال 
 ء بالرحمة حتى  أسمعـــك جا  أنت لو أسمعته منك النـــدا 

 خذ كالمى الحق وارهف مسمعك   قال الخالق إذ  ناديتـــــه 
 واحذر الشركة إذ لن تنفعـــك   ال ترم غيرى وكن لى مخلصا 

 ال ترى الشيطان يوم زعزعــك   إتبع القرآن والزم آيــــه 
 الزم الحق تر الحق معــــك   أيها الباكى على أحسابـــه 

 ا استماعا من إلهامه الفورى قوله رضى هللا عنه : كما نقلن
 فى دجى الليل أغنــــــى   ياحديث الشوق إنـــــى 

 ذل قلبى المتجنــــــــى   بتالحين سداهـــــــا 
 ببكا العين وحزنــــــــى   لحمة األلحان فى الليـــل 
 عن الناس وعنــــــــى   أكتم االشواق فى الليـــل 

 الذى قد كان منــــــــى   سم لم يـــــدر وكأن الج
 أدرك األشواق تفنـــــــى   أعذروا عبدا شجيـــــا 

 لم يمل يوما لوهــــــــن   ففؤادى للتجلـــــــى 
 خل الخلق عنـــــــــى   لم أالحظ غير وجـــه هللا 

 بالمعانى عرفتنــــــــى   إن آيات  التجلــــــى 
 وشهود هللا فنـــــــــى   ـــى آية الوجدان روضـ

 كما نقلنا من إلهامه الفورى المتدفق قوله رضى هللا عنه : 
 لم يعبر عما أراه بيانـــــى   مأل الحب بالجالل جنانــى 
 إن بعض الدموع ذوب جنانــى   أعذرونى إذا توقف دمعــى 

 لم ير الدمع سال من أجفانـــى   رب أعشى يظننى لست أبكى 
 ل رضى هللا عنه فى وصف حاله ثم قال : وأطا

 ذاقها الصب كان ذا وجــــدان   إن للحب رقة فاذا مــــا 
 عن نعيم الجنات  والولــــدان   من يشاهد نور المهيمن يفنى 

 فى حماها أجار بالرحمـــــن   ما رجوت الجنان إال ألنـى 
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 واهدنا ياكريم هدى حنان   رب هبنا رضاك وانظر إلينا 
 وأذقنا موارد  الرضـوان   واسكب العلم واليقين علينـا 

وكم هيمنا سيدى الشيخ على وكم أيقظنا من غفلتنا وكـم شـد أرواحنـا إلـى عـالم الملكـوت األسـنى 
الذى هبطت منه أرواحنا وأودعها هللا فى أجسامنا الحيوانية ونحن أجنة فى بطون أمهاتنا ، وهذا 

كالم المحبين الصادقين الذين يتكلمون عن مـذاق حـق لشـراب الحـب ما يفسر لنا اهتزاز األرواح ب
 . كما يقول فى إلهامه سيدى الشيخ على عقل نور هللا مرقده : 

 وما كل السقاة له  بساقــى   شراب الحب يعرف  بالمذاق 
 وقل الصادقون فما تالقــى   دعاة الحب أكثر ما  تالقـى 
 امأل كؤوسك من حقاقى تعال   أال يا ساقى العشاق مهــال 
 على خوف فمن خوفى مذاقى  غرامى قد مزجت به رجائى 

 محال أن يميل إلى فــراق  ومن عرف المحبة عن يقين 
ومــن البيــت األخيــر نــدرك أن خوفــه هــو خــوف الفــراق بعــد الوصــال ولــيس خــوف العقــاب القتــراف 

 الذنوب ولذلك يقول فى ذات القصيدة : 
 اق ـفـنـر والـوات طهـمن الشه  ه وليس بعاشق من ال  تــرا

 به أسمو من األخرى المراقــــى   إذا ما عشت أل أنس إلهــى 
 شغلت عن الخالئق  باشتياقــــى   تركت جميع خلق هللا دونـى 
 وال أرضى سوى التقوى خالقـــى   أحب هللا عن أدب وصــدق 
 ــى ولو بلغت بى الروح  التراقــ  يعز على ترك الحب عنـدى 

 مريدا واليقين به  انسياقــــــى    ل ذل ـأطوف على الرحاب بك
 وليس سواه فى األكوان باقـــــى   وكيف أحب غير هللا يومــا 

وفى مناسبة ما قاله سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى األبيـات السـابقة ) شـغلت عـن الخالئـق 
 عنـه : مـن ذاق مـن خـالص حـب هللا باشتياقى ( يقول سيدنا وموالنا أبو بكـر الصـديق رضـى هللا

شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشة من جميع البشر . ويقرب لنا السادة الصوفية فهم كالم سيدنا 
أبو بكر رضى هللا عنهم بقولهم  فى تعريف المحبة حين قالوا : هـى حـديث السـر بلطـائف البـر ، 

 ثراه :  ولذلك يقول سيدى سلطان العاشقين عمر بن الفارض طيب هللا
 سر أرق من النسيم إذا سـرى  ولقد خلوت مع الحبيب وبيننــا 

 وتحدثوا بصبابتى بين الورى   عن خذوا ولى اسمعوا وبى اقتدوا 
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ومن أقوال السادة الصوفية كذلك  ال يكون العـارف عارفـا حتـى يكـون بحيـث لـو أعطـى مثـل ملـك 
لنا معنى ما قاله موالنـا أبـو بكـر الصـديق  سليمان لم يشغله عن هللا طرفة عين . ومن هنا يتبين

من ذاق من خالص حب هللا شغله ذلك عن طلب الدنيا ، أى لـو أن الـدنيا أى لـو أن الـدنيا كانـت 
بحذافيرها فى يده ما صرفته عن محبوبه ، ومعنى قوله رضى هللا عنه وأوحشه مـن جميـع البشـر 

، ولـذلك يقـول سـادتنا الصـوفية فـى حسـن  أى : ال يكون اختالطه بالناس عقبة بينه وبين حبيبـه
الخلق : أن تكون من النـاس قريبـًا وفيمـا بيـنهم غريبـا ، وفسـروها بقـولهم : يعنـى قريبـا بـالتحلى 
غريبا بالتخلى ، أى ذائقا ومتحليا بما يتحلـى بـه أهـل الطاعـة الـذين تخلـوا عـن الصـفات الذميمـة 

د التخليـه . وهـم يؤيـدون ذلـك بقولـه تعـالى فـى التى تشين أهل المعصية وال تكـون التحليـه اال بعـ
نك لعلى خلق عظيم ( فكان صلى هللا عليـه وسـلم  مدح موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) وا 
يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه وصدق صلى هللا عليه وسلم حين قال " إنما 

ال : لقيت غالما فـى طريـق مكـة فقلـت أال بعثت ألتمم مكارم األخالق " وحكى بعض الصالحين فق
تستوحش ؟ قال : إن األنس باهلل قطع عنى كل وحشة ، قلت أين القاك ؟ قال : أما فى الدنيا فال 
تحدث نفسك بلقائى وأما فى اآلخرة فهى مجمع المتقين ، قلت فأين أطلبك فى اآلخرة ؟ قال : فـى 

؟ قـال بغضـى طرفـى لـه تعـالى عـن كـل محـرم  زمرة النـاظرين إلـى هللا ، قلـت : وكيـف علمـت ذلـك
واجتنابى فيه كل منكر ومأثم ، وقد سألته أن يجعل جنتى النظر إليه ، ثم صاح وغشى عليه فلما 

 أفاق قام يسعى حتى غاب عن بصرى . 
وهكذا تصفو أرواح المحبين مـن كـدورات النفـوس بقـوة مجاهـداتهم ألهـوائهم البشـرية فـى مرضـاة 

وى محبتهم له تعالى بنسبة ذلك الصفاء ، وقد حكـوا عـن سـيدى معـروف الكرخـى هللا تعالى ، وتق
رضى هللا عنه أنه بعد موته رآه أحد الصالحين ساجدا تحت العرش وكأن هللا تعالى يسأل مالئكته 
الكرام : تدرون من هذا الساجد تحت العـرش ؟ فأجـابوه سـبحانه . أنـت ياربنـا أعلـم ، فقـال تعـالى 

وف الكرخى سكر من حبـى فـال يفيـق إال بلقـائى . وفـى هـذا المقـام أذكـر بعـض مـا لهم : هذا معر 
 نقلناه استماعا من إلهام شيخى وسيدى الشيخ على عقل رضى هللا عنه : 

 وقد وضح البرهان من آية الكرسى  تعشقت نور هللا وهو بصيرتــى 
 تجردت عن معناى فى عالم الحسن  ومذ شاهدت روحى جاللك وارتقت 

 ومن قوة اإليمان أصبح أو أمسـى  بك يارب محبة موقــــــن أح
 فطهر فى نجواك من ظلمة الرجس  فؤادى قد أبعدت عن مشهد الورى 
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 فليس غرامى يدرك عن قيــــس  وأعدمنى فى الحب علمى بقدره 
 ونورك غيثى وهولى فى الورى أنسى  لقاؤك يارحمن عيدى وعدتــى 
 دس إذ الصدق فى الوجدان مرتبة القـ  وكل رجائى أن أحبك صادقــا

أال رضى هللا عن المحبين الصادقين الذين بينوا لنا بالحال والمقال كيف يهيم المؤمن فـى المحبـة 
ويجعلها وقفا على ربه سبحانه فهو وحـده تعـالى الجـدير بـأن توقـف محبـة القلـوب عليـه إذ لـيس 

مرتهم ، فإننا نحبهم لهم وبحبهم لك ، وقد كمثله شىء وهو السميع البصير . اللهم احشرنا فى ز 
 شئت أن تكرم البعض بالبعض ، وال راد لمشيئتك يا أكرم األكرمين ويا أرحم الرحمين ، آمين . . 



 222 

 الصبابة الثابتة
كان مما كتبناه استماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل الـذى كـان ينشـده ارتجـاال مـن 

 وصفه حبه وتحدثا بنعمة ربه مرضى هللا عنه : عطاء هللا ألوليائه قوله فى 
 مستهام القلب من قــدم    قــدم ـأنا صب ثابت ال

 فهو مأمولى ومغتنمــى    حضرته   ب ـوشرابى ح
 قلب صب صغير منفصم    لبى فى  محبتــه ـإن ق

 لم أفق من لذة النغـــم    بى لحضرتـه ـأنا من ح
 اس كلهــــم تارك للن   ه ـحبى  لحضرت أنا من 

 وهواه منتهى هممـــى           سواه هوى  ليس يغنينى 
 مرتعا للعلم والحكــــم    رته ـحض  لم أذل فى حى

 يرتوى من مورد الكــرم           من  هدايتــه  وفؤادى 
 وأطال رضى هللا عنه ثم انتهى الى قوله : 

 لم تكن من شدة الضــرم   هاجنى وجدى وبى حرق 
 فسرت فى مهجتى  ودمـى   األنوار يقذفهــا  بل هى

أقـول : وصـدق سـيدى االمـام أبـو بكـر بـن أبــى سـعدان حـين قـال طيـب هللا ثـراه : مـن عمـل بعلــم 
الرواية ورث علم الدراية ، ومن عمل الدراية ، ورث علم الرعايـة ، ومـن عمـل بعلـم الرعايـة هـدى 

قـص سـبحانه علينـا فـى سـورة الكهـف مـا إلى سبيل الحق . وكيف ينكر عاقل علم الخـواص وقـد 
قال سيدنا موسى عليه الصالة والسالم لسيدنا الخضر عليه السالم ) هـل أتبعـك علـى أن تعلمنـى 
مما علمت رشد . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . وكيـف تصـبر علـى مـالم تحـط بـه خبـرا . قـال 

نـى فـال تسـألنى عـن شـىء حتـى ستجدنى إن شـاء هللا صـابرا وال أعصـى لـك أمـرا . قـال فـإن اتبعت
أحدث لك منه ذكرا ( ثم كان ما كان وانتهت القصة بقول سيدنا الخضر عليه السالم ) ومـا فعلتـه 

 عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ( وقد بين هللا تعالى فى بداية القصة أن سيدنا 
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دا مـن عبادنـا آتينـاه رحمـة مـن الخضر عليه السالم كان على علم ربانى بقوله الكريم ) فوجدا عب
عندنا وعلمناه من لدنا علما ( وهو ما كشفته التصرفات التى خفيت حكمتها الشرعية على سـيدنا 
ــيهم صــلوات هللا وســالمه ،  ــى العــزم عل ــار الرســل أول ــه الصــالة والســالم وهــو مــن كب موســى علي

للمفضــول مــاال يعطيــه  وســبحان هللا الفعــال لمــا يشــاء والوهــاب مــا شــاء لمــن يشــاء ، وقــد يعطــى
للفاضل ، وذلك من مظاهر الوحدانية الحقة التى يتصـف بهـا الواحـد األحـد الفـرد الصـمد الـذى لـم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وقد علمنا سيدنا موسى عليه الصالة والسالم احتـرام األوليـاء 

 تعـالى ربـط العـارفين الخـواص واألخذ عنهم كما علمنا الحرص على علم القلوب الذى يربطنـا بـاهلل
ن الها واحدا أحدا لـيس كمثلـه شـىء  وهو علم القلوب الذى اصطلحوا على تسميته بالتصوف . وا 
جدير بحب عباده المؤمنين حبا صادقا ال يشغلهم عنه شاغل ، وال يعوقه فى السعى لـه معـوق . 

محبوبه . كما قالوأ :  ولذلك قالوا : شرف العارف من شرف . معروفه ، وشرف المحب من شرف
من قتله الحب أحيـاه القـرب ويقصـدون بـالقرب قـرب التكـريم الـذى قـال فيـه سـبحانه ) إن أكـرمكم 
عند هللا أتقاكم ( ألنه ليس بين العبد وربه مسافة يطويها اليه ، وأين العبد الحادث من هللا القديم 

ر القرميسينى رضى هللا عنـه : مـا ، وأين المخلوق الفانى من الخالق الباقى وقد سئل سيدى مظف
 خير ما أعطى العبد ؟ قال : فراغ القلب عما ال يعنيه ، ليتفرغ الى ما يعنيه . 

ــوب  ــوب األوليــاء أوعيــة المعرفــة ، وقل ويقــول ســيدى أبــو الحســين الفارســى رضــى هللا عنــه : قل
وعيـة األنـس ويقـول العارفين أوعية المحبة ، وقلوب المحبين أوعية الشوق ، وقلوب المشتاقين أ

ســيدى إبــراهيم بــن شــيبان رضــى هللا عنــه : أهــل المشــاهدة ال يغيبــون عنــه قيامــا وال قعــودا ، وال 
نــائمين وال منتبهــين ، ولهــم أحــوال يشــتمل علــيهم أنــوار قربــه فيغرقــون فيهــا ، وال يتفرغــون إلــى 

 انهم . الخلق وماهم فيه ، تراهم غائبين حاضرين ، غائبين بأسرارهم حاضرين بأبد
 ومن إلهام سيدى وشيخى على عقل قوله ارتجاال رضى هللا عنه فى ذلك : 

 فلم يك غيرهللا فى السمع والقلـب  تركت الورى دونى وجئتك مفردا 
 فخلصتها من عالم البعد والحجـب  وطهرت فى نجواك سر جوانحى 
 أراقب ربى فى الشهادة  والغيـب  فما أنا فى نفسى أميل لغيـــره 

 فوجهكمو دون العوالم لى  قطبـى  ا لذتى إال التجائى لوجهكــم وم
 فما نال عقبى ربه غافل   القلـب  وغفلة قلب المرء بعد وحســرة 
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 تأخر فى يوم الجهاد عن  الركب  لقد ذل فى يوم القيامة غافـــل 
 حمدت أوان الحصد سالمة  الحب  ودنياك أرض لو بذرت بها الهدى 

 شربنا من األنوار ما ليس بالشرب  ولكن بوجودنــا ونحن أولو علم 
 لنا نوره يهدى من الزيغ  والعجب  فكنا بفيض هللا خير أئمـــــة 

ويقــول ســيدى االمــام أبــو بكــر الطمســتانى رضــى هللا عنــه : ) الطريــق واضــح ، والكتــاب والســنة 
إثنـين بصـحبتهم مـع  بشـيئين –صلى هللا عليه وسـلم  –قائمان بين أظهرنا وفضل أصحاب النبى 

النبــى صــلى هللا عليــه وســلم فــى الظــواهر ، وهجــرتهم إلــى هللا تعــالى فــى الســرائر ، وغــربتهم مــع 
أنفسـهم ، أال تــرى أن هللا تعـالى يقــول ) ومـن يخــرج مـن بيتــه مهـاجرا إلــى هللا ورسـوله ثــم يدركــه 

 الموت فقد وقع أجره على هللا ( . 
صحب منا الكتاب والسنه ، وغرب عن نفسه والخلـق والـدنيا ويستطرد رضى هللا عنه قائال : فمن 

، وهاجر إلى هللا بقلبه ، فهـو الصـادق المصـيب ، المتبـع آلثـار الصـحابة إال أن الصـحابة سـبقوه 
بصحبتهم مع النبى صلى هللا عليه وسلم . وكذلك يقول رضى هللا عنه : كل من اسـتعمل الصـدق 

الفــراغ إلــى الخلــق . وينصــحنا فــى هــذا المجــال ســيدى  بينــه وبــين ربــه شــغله صــدقه مــع هللا عــن
 وشيخى الشيخ على عقل فيقول فى إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 

 قيام الليل والذكر والشهـاد   عالمة حبك الرحمن عنــدى 
 بقدر الذكر تكتسب إال  فاده   ولوال الذكر ما كسبت  قلـوب 
 قــــواه وداده وأدركنا بت  فنينا فى المحبة عن  ســواه 
 ويجعله من الدنيا  مــراده   وما خاب أمرؤ هلل يرجـــو 
 ويجعل حبه فى   العمر زاده   يراقبه على األحوال صدقــا 

 دعاة الحق ما ضلوا القيـادة   إذا انحرف الرجال رأيت فيهم 
 تنال به المواهب  والسعـاده   محبتك المهيمن خير كنـــز 

 دموع العارفين من العبــاده  ولكــن دموع الناس من ماء  
وهـذا البيـت األخيــر يعلمنـا بــه رضـى هللا عنـه أن أكثــر النـاس يبكــون مـا يفـوتهم مــن أمـور الــدنيا 
الفانيه فهى دمـوع ال جـدوى فيهـا ، أمـا العابـدون فتكـون دمـوعهم مـن رقـة قلـوبهم حنانـا إلـى هللا 

معــرفتهم كمــا قــال تعــالى فــيمن أســلم مــن  تعــالى وتقــديرا لفضــله وشــوقا إلــى لقائــه وذلــك مــن أثــر
ذا سـمعوا مـا أنـزل إلـى الرسـول تـرى  النصارى على يد موالنا رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ) وا 

 أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ( . 
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: المعرفـة دوام محبـة هللا تعـالى ،  ويقول سـيدى االمـام عمـرو بـن عثمـان الملكـى رضـى هللا عنـه
ودوام مخالفتـــه ، وداوام اإلقبـــال عليـــه ودوام إشـــتغال القلـــب بـــذكره . ويقـــول ســـيدى اإلمـــام شـــاه 
الكرمانى رضى هللا عنه : من عرف ربه نسى كل ما دونه ، ومن جهل ربه تعلق بكل شـىء دونـه 

نظر إلــى معبــوده مستأنســا بــه ، . وكــذلك يقــول رضــى هللا عنــه : شــغل العــارف بثالثــة أشــياء بــال
والمالحظة لمننه وفوائده ، شـاكرا لـه ، والتـذكر لذنبـه ، معترفـا بـه ، ومنيبـا تائبـا إليـه . وقـد قـال 
رجل لسيدى االمام أحمد بن خضرويه : أوصنى ، فقال رضى هللا عنه : أمت نفسك حتـى يحييهـا 

لمجاهــدين حيــاة المحبــين . أى قــاوم فــى مرضــاة ربــك حــب شــهوات نفســك حتــى تحيــا بعونــه ل
الصادقين . وهذه الوصية تذكرنا بقول سيدى عمر بـن الفـارض وهـو سـلطان العاشـقين رضـى هللا 

 عنه : 
ال فالغرام له أهــــله  فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به   شهيدا وا 
 ودون اجتناء النحل ما جنت النحل  فمن لم يمت فى حبه لم يعش  به 

 وللمدعى هيهات ما الكحل الكحـل  قـــه وقل لقتيل الحب وفيت ح
ن كنـت  ومعنى البيت االول : إن كنت تريد الحياة السعيدة فاجعل نفسـك بقتـل المحبـة شـهيدة ، وا 
تريد المورد السهل فابتعد فإن الغرام لـه أهلـه ، فهـم فـى حيـاتهم بـه يموتـون ) وال تحسـبن الـذين 

يرزقــون ( . وهــو رضــى هللا عنــه يعلمنــا انــه البــد قتلــوا فــى ســبيل هللا أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم 
للمحب من جهاد جاد ، وسـعى شـاق حتـى يـذوق حـالوة المحبـة ، ويقـول فـى هـذا المقـام سـيدى 

 وشيخى الشيخ على عقل نور هللا مرقده فيما نقلناه من الهامه الفورى : 
 وسبيله مر وأ صعــــب  الحب حلو ذوقــــــه 

 رمت بالتقوى تقــرب  إنفاعشق بصدق واجتهـــد 
 كما نقلناه عنه من إلهامه الفورى قوله طيب هللا ثراه : 

 لوال المشقة التنال عــاله  ة أتحب أن ترقى  بغير مشقـ
 هذا الضالل البحت وا أسفاه  أننام ليال ثم ندعى  ســادة 
 فالنوم للمشتاق بدء جفــاه  ال تركنوا للنوم فى أيامكـم 

 فالليل يكشف للمريد غطـاه  ر بالهدى عودوا بنا لليل نسه
وقد انتسب رضى هللا عنه للطريقة الخليلية إلمامها الغوث األكبـر سـيدى الحـاج محمـد أبـى خليـل 
ساكن مشهده األنور المحلق بمسـجده المعـروف بميـدان أبـى خليـل بالزقـازيق وكـان حـين انتسـب 

 إليها على يد سيدى وشيخى العارف المبارك 
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سالم الحلوانى فى سن السابعة عشرة من عمـره ، فسـهر الليـل كلـه حتـى انتقـل إلـى الشيخ عبد ال
ــة والخمســين  ــا يصــلح للســهر النــافع  –رضــوان هللا فــى ســن الرابع وكنــت أمــزح معــه وأقــول إنم

المختارون بالعناية الربانية وقليل ماهم ، رضى هللا عن شيوخنا أجمعـين . ويـذكرنى سـهر سـيدى 
فى مراجع التفسير بسهر سيدى الصحابى الجليل صهيب الرومى رضـى هللا  الشيخ على بما قرأته

عنه وعن سائر سادتنا الصحابة الكرام ، فقد كانت زوجته رضى هللا عنها تشفق عليـه مـن سـهره 
ذا ذكـر  الليل وتقول له : أال تنام قلـيال : فيجيبهـا قـائال : إن صـهيبا إذا ذكـر النـار طـار نومـه ، وا 

ذا أراد القارىء العزيز أن يثق مـن رضـاء هللا علـى هـؤالء المحبـين الجنة زاد شوقه  فكيف أنام . وا 
الساهرين فليقرأ قوله تعالى فى سورة السجدة ) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفـا 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون . فال تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جـزاء بمـا كـانوا يعملـون 

ة الذاريات ) إن المتقين فى جنات وعيون آخـذين مـا آتـاهم ربهـم إنهـم كـانوا قبـل ذلـك ( وفى سور 
 محسنين . كانوا قليال من الليل ما يهجعون وباألسحارهم يستغفرون ( . 

وقد قال فى لطائف اإلشارات عند قوله تعالى ) تتجافى جنـوبهم ... ( قـال سـيدى اإلمـام القشـيرى 
قياما بحق العبادة والجهـد والتهجـد ،  –وبهم فى الفراش فى الظاهر رضى هللا عنه : ) تتجافى جن

وفى الباطن تتباعد قلوبهم عن مضاجعات األحوال ورؤية قدر الـنفس ، وتـوهم المقـام ، فـإن ذلـك 
بجملته حجاب عن الحقيقة ، وهو للعبد سم قاتل ، فال يساكنون أعمالهم ، وال يالحظون أحوالهم 

هجرون فـى هللا معـارف ( . ) والليـل زمـان األحبـاب قـال تعـالى ) لتسـكنوا ، ويفارقون مآلفهم ، وي
فيه ( يعنى عن كل شغل وحديث سوى حديث محبوبهم ، والنهار زمان أهـل الـدنيا ، قـال تعـالى ) 
وجعلنا النهار معاشا ( أولئك قل لهـم ) فـإذا قضـيت الصـالة فانتشـروا فـى األرض ( إذا ناجيتمونـا 

ة فعودوا إلى متجركم ، واشتغلوا بحرفتكم . وأما األحباب فالليل لهم ، إما فى فى ركعتين فى الجمع
ما فى حرب الفراق ، فإن كانوا فى أنس القربة ، فليلهم أقصـر مـن لحظـة ، كمـا  طرب التالقى ، وا 

 قالوا : 
  دد  ووداد ـجـم  الـبوص  عـاد زارنى من هويت بعد ب

 ليلة  الميعــاد  قصر اوهى  ليلة كاد يلتقى  طرفاهـــا 
 وأما إن كان الوقت وقت مقاساة فرقة وانفراد بكربة ، فليلهم طويل ، كما قالوا : 

 أفنيتها قابضا على  كبــدى   كم ليلة فيك ال صباح لهــا 
 وضعت خدى على بنان يدى  قد غصت العين بالدموع وقد 
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فـى الثـواب وآخـرون خوفـا مـن قوله ) يدعون ربهم خوفـا وطمعـا ( قـوم خوفـا مـن العـذاب وطمعـا 
الفراق وطمعا فى التالقى ، وآخرون خوفا من المكر وطمعا فى الوصل . ) ومما رزقنـاهم ينفقـون 

 ( فالعبد يتجر فى البضاعة التى يودعها لديه سيده : 
 أعز من روحه شىء فداك به    يفديك بالروح صب لو يكون له 

زاء بمـا كـانوا يعملـون ( إنمـا تقـر عينـك برؤيـة مـن ) فال تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ج
تحبــه أو مــا تحبــه ، فطالــب قلبــك وراع حالــك ، فيحصــل اليــوم ســرورك ، وكــذلك غــدا وعلــى ذلــك 
تحشر ، ففى الخبر : ) من كان بحالة لقى هللا بها ( ، وعند قوله تعـالى ) إن المتقـين فـى جنـات 

 عنــه : إن المتقــين فــى عــاجلهم فــى جنــات وعيــون ... ( يقــول ســيدى اإلمــام القشــيرى رضــى هللا
وصلهم ، وفى آجلهم فى جنات فضلهم ، فغـدا درجـات ونجـاة ، واليـوم قربـات ومناجـاة ، فمـا هـو 
مؤجــل حــظ أنفســهم ، ومــا هــو معجــل حــق ربهــم ، هــم آخــذون اليــوم مــا آتــاهم ربهــم ، يأخــذون 

فــى الجنــة مــن فنــون العطــاء نصــيبهم منــه بيــد الشــكر والحمــد ، وغــدا يأخــذون مــا يعطــيهم ربهــم 
والرفد . ) كانوا قليال من الليل ما يهجعون . وباألسحار هم يستغفرون ( المعنى : إما كانوا قلـيال 

 وكانوا ال ينامون إال بالليل ، أو كان نومهم بالليل قليل ، وكانوا ال ينامون بالليل قليال . 
م ودعائهم ينزلون أنفسهم فى األسحار ) وباألسحار هم يستغفرون ( أخبر عنهم أنهم مع تهجده

منزلة العاصين ، فيسـتغفرون إستصـغار لقـدرهم ، واسـتحقاق الفعلهـم . والليـل لألحبـاب فـى أنـس 
المناجاة ، وللعصاة فى طلـب النجـاة ، والسـهر لهـم فـى ليـاليهم دائمـا ، إمـا لفـرط أسـف أو لشـدة 

مهم فـى حـبهم العـارم ، ألن صـبابتهم لهف . هذا والمحبون الصادقون ال يعبأون بمالمـة مـن يلـو 
إنما قامت فى هللا وهلل وباهلل فال يعنيهم غيره ، ويثبتون فى شغفهم وصبابتهم إرضاء لـه سـبحانه 
ألنه محبوبهم الذى ليس كمثله شىء . ويقول سلطان العاشقين سـيدى عمـر بـن الفـارض رضـى 

 هللا عنه فى ذلك : 
 م عن الهوى مستوقفى ان المال قل للعذول أطلت لومى طامــعا

 فاذا عشقت فبعد ذلك عنــف  دع عنك تعنيفى وذق طعم الهوى 
 كما يقول طيب هللا ثراه : 

 لوقفت ممتثال ولم أتوقــــف  لو قيل تيها قف على جمر الغضى 
 من حيث فيه عصيت نهى معنفى غلب الهوى فأطعت أمر صبابتى 

م قائمـا علـى النـار الموقـدة بأشـد االحطـاب فـإنى ومعنى البيت االول أنه لو كلفنى محبوب أن أدو 
 أمتثل أمره ، ال خوفا منه بل حبا له وشغفا فى وجهه الكريم ، 
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وكيف ال يكون منى ذلك وهو لم يأمرنى بما خرج عن طاقتى رحمـة بـى وقـال فـى ذلـك ) ال يكلـف 
ماعا مـن إلهامـه هللا نفسا إال وسعها ( . ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيمـا نقلنـاه إسـت

 المرتجل رضى هللا عنه : 
 لست أخشى المالم من حيث كانا   أعذرونى أواعذلونى فإنـــى 

 ال يزيد المحب إال افتتانــــا  إنما اللوم فى المحبة عنـــدى 
 تلق المالم يذكى  هوانـــــا           جرب الحب مثلما جرب العاشق 

 قينا لما رضينا  هوانــــا ما ل قد رضينا باهلل ال  بســــواه 
 فهل عنه لحظة  نتوانـــــى  إننا ملكه وموعدنا الحشــــر 

 وما نقلناه كذلك عنه قوله نور هللا مرقده : 
 وبهذا أرى  الحصاه  جمانــــا  لى به قوة ولى منه لطــــف 

 لست أحتاج فى الهوى    ترجمانـا  أعلم الحب علم أهل التجلـــى 
 وتلقيت  سره  إحسانـــــــا  سواه بكلــــى  قد تناءيت عن

ذا ما نظمت تسبح روحـــى   تمأل الكون قوة  وبيانـــــــا  وا 
 من الوجد والمحابة  النــــــا  لى غناء لو يسمع الصخر  تلقـاه 
ذا الطير يأخذ  السجع  عنــى   ا ـكان وهللا فى الذرى سحبانــــ     وا 

 يارجال  حالنــــــا  وتقى هللا  د و جوهر  وعقـــ حلية الناس 
 كان عرفان غيره  كفرانــــــا  اعرف هللا مل عن ســـــواه 
 والزم بقلبك   الرحمانـــــــا  وى وتزود من المحبة  بالتقـــ

 وكبرنا وماجهلنا   المكانــــــا  ولقد أدركنا اليقين  صغــــارا 
 ا سما  بنيانــــــا كل من صانه قد علمنا أن المحبة  كنـــــز 

وســبحان مــن علــم األوليــاء واجتبــاهم كمــا يشــاء ، اللهــم ارزقنــا حــبهم كمــا أحببــتهم ، وأعنــا علــى 
صـلى هللا عليـه  –سلوك دربهم ، واحشرنا فى زمرتهم يوم لقائك تحت لواء سيد األولين واآلخـرين 

 آمين . .وسلم ، فإنك يا إلهى رب العلمين وأكرم األكرمين وأرحم الراحمين ، 
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 نفثات الغرام
كان مما كتبناه من اإللهام الفورى الفياض ، استماعا من سيدى وشيخى الشيخ علـى عقـل قولـه 

 نور هللا مرقده : 
 من جالل فيه أحيا  وأفنى   نفثات الغرام تشعل قلبــى 

 أنا أغنى بمن أحب  وأقنى   إن أكن فى الورى فقير فإنى 
 راقى اليقين حسا  ومعنى بم  نحن نرتاد كل صرح فنرقى 
 بجمال الحبيب حيث سعدنا   وندير الهـوى على كل  واد 

وكأنمــا يشــرح لنــا رضــى هللا عنــه حــال الواصــلين مــن أوليــاء هللا العــارفين حيــث شــغلهم معــروفهم 
ســبحانه غيــره فكانــت ســعادتهم فــى مواصــلته جــل وعــال . ويقــول ســيدى االمــام أبــو عبــد هللا بــن 

ه : الواصل من اتصل بمحبوبه دون كـل شـىء سـواه ، وغـاب عـن كـل شـىء خفيف رضى هللا عن
سـواه . ويعلمنــا ذلــك االمـام كيــف يكــون القــرب مـن هللا تعــالى فيقــول رضـى هللا عنــه : قربــك منــه 
بمالزمــة الموافقــات ، وقربــه منــك بــدوام التوفيــق . أقــول والقــرآن الكــريم يؤيــده فــى ذلــك اذ يقــول 

ن هللا لمــع المحســنين ( . ســبحانه فــى ســورة العنكبــوت  ) والــذين جاهــدوا فينــا لنهــدينهم ســبلنا وا 
ويقول سيدى االمام أبو عمرو بن نجيد : األنـس بغيـر هللا وحشـة ويقـول سـيدى االمـام أبـو بكـر 
الــدقى رضــى هللا عنــه : كــالم هللا إذا أضــاء علــى الســرائر بإشــراقه أزال البشــرية برعوناتهــا . وهــو 

مرقـده : المعـدة موضـع لجميـع األطعمـة ، فـاذا طرحـت فيهـا الحـالل صـدرت القائل كـذلك نـور هللا 
االعضاء باألعمال الصالحة ، واذا طرحت فيهـا الشـبه اشـتبه عليـك الطريـق إلـى هللا تعـالى ، واذا 
طرحت فيها الحرام كان بينـك وبـين هللا حجـاب كمـا يقـول رضـى هللا عنـه : إن القلـوب التـى نزهـت 

لتأييد ورد عليهـا مـن الغيـوب وهـو مـا يفسـر لنـا قولـه سـيدى الشـيخ علـى عن العيوب إنما نزهت 
 عقل فى البيت الثانى من األبيات السابقة : 

 أنا أغنى بمن أحب وأقنى    إن أكن فى الورى فقيرا فإنى 
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أى إن أغنــى هللا تعــالى بالمــال أولئــك االغنيــاء فجعلــوا المــال قنيــة لهــم ومــدخرا ، فقــد أغنــانى فــى 
به سـبحانه فكـان حبـه قنيتـى ، وصـرت بحبـه أغنـى بحـالى مـن االثريـاء االغنيـاء بالمـال حالى بح

وأقنى منهم ، ألن قنيتهم المالية تفنى بفناء الدنيا ، وأما قنيتـى فتبقـى ببقـاء هللا وال تفنـى ، وهللا 
خير وأبقى . وال يخفى علـى القـارىء العزيـز أن سـيدى الشـيخ علـى جمـع بـين الجـالل فـى البيـت 

ألول ، وبين الجمال فى البيت األخير ، فعـاش فـى حبـه هلل بـين الخـوف والرجـاء ، وهـو المسـلك ا
القويم الذى تثبت به األحوال عند السادة الصوفيه ، وقد نقلنا من إلهامه الفـورى فـى ذلـك المقـام 

 قوله رضى هللا عنه : 
 وجماله فثبت فى  أحوالــى  روض المحبة قد شهدت جاللــه 

 إذ ليس غيرك ما حييت ببالى  بى قد غسلت من الـورى يارب قل
 واجعل شهودك لى مسرة حالى  فاجعل هداك شريعتى وذريعتــى 

 وكان مما قال فى القصيدة ذاتها قدس هللا سره : 
 أرلى سوى رب السما من وال  فتشت كل الخلق عن علم فلـــم 
 الــى وجعلت ذكرى ذاته  منو  فتركت كل العالمين وجئتــــــه 

 أنا قد جعلت رضا المهيمن مالى  إن كنت تحسب أن فى المال الغنى 
 ويرد الفضل فيما تحلى به إلى هللا تعالى فيقول طيب هللا ثراه مخاطبا ربه سبحانه : 

 ال بالنور والتقوى وفيض كم نــــى هيجتنى بالحب ثم مألت
   زوال بثوب  لم تأتزر روحى  بالحب كنت وال أزال فإن أمـت 
 قومى إلى حوض الكريم تعالى  يانفس إنى ال أمالىء غيـــره 

 لم يرض لى فى الحب أى تعال  هللا قربنى إليه بفضلــــــه 
 ثم هويحتمى بحبيبه سبحانه فيقول كذلك رضى هللا عنه : 

 وهللا لست بما شهدت أبالــى  إن مربى عصف الزمان وقصفه 
 ال تعيه خصالــى هذا وحقك  أأحبه وأخاف سطوة غيـــره 

وكان رضى هللا عنه يستمسك بمبدأ ) حسبى هللا ( الذى كان يستمسك به موالنا رسول هللا صـلى 
هللا عليه وسلم ، كما أمره هللا تعالى فى قوله الكريم فى آخر سورة التوبة ) فان تولوا فقل حسبى 

 هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (
 :  ى هللا عنهإذ يقول رض

 قلت اتخذت فكفوا حسبى هللا   قالوا اتخذ لك جاها تستعين به 
 ويستنهض رضى هللا عنه همتنا لنكسب محبة هللا تعالى التى يكسبها خواص 
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 المحبين المقربين فيقول نور هللا مرقده فى إلهامه : 
 فالنوم للمشتاق بدء جفــاه   التركنوا للنوم فى أيامكم 

 هذا الضالل البحت وألسفاه   ثم ندعى  سادة أننام ليال 
 فالليل يكشف للمريد غطـاء   عودوا بنا هلل بالهــدى 

 وقال مرة أخرى : 
 وهللا أصبحتم من النيـــام ) بتشديد الياء (   يا أيها االخوان أين جهادكم 
 أيامه يقظان عبد غـــرام   خلوا الطريق لعامل لم تلهه 

 ما كان ينضج بعد أى  طعام   ينبغى  لوال وقود النار فيما
وقد قيل لسيدى االمام أبـو عمـرو الزجـاجى : مـا بالـك تتغيـر عنـد التكبيـرة االولـى فـى الفـرائض ؟ 
فقال : النى أفتتح فريضتى بخالف الصدق ، فمن يقل : أهلل أكبر وفى قلبه أكبر منه ، أوقـد كبـر 

لسانه . أقول ولذلك يقول سيدى اإلمام أبو شيئا سواه على مرور األوقات ، فقد كذب نفسه على 
سعيد بن األعرابى : المحبة كلها إيثار المحبوب على الكل ويقول سيدى االمـام محمـد بـن عليـان 
رضى هللا عنه : عالمة األولياء خوف االنقطاع عنـه ، لشـدة فـى قلـوبهم مـن اإليثـار لـه والشـوق 

لـم تنفـك عـن بـره طرفـة عـين ويقـول سـيدى اليه ويقول كذلك رضى هللا عنه : كيف ال تحـب مـن 
االمام أبو عبـد هللا البصـرى رضـى هللا عنـه : رؤيـة المنـة مفتـاح التـودد . أقـول وهـو بهـذا القـول 
يوجهنا إلى أن ننظر إلى نعم هللا تعالى وقد أسبغها علينا ظاهرة وباطنة ونقابلها بمحبتـه سـبحانه 

ن إليهــا ، وهللا تعـالى هــو ولـى كــل نعمــة بأقصـى طاقــة ، فقـد جبلــت النفـوس علــى حـب مــن أحسـ
نتنعم بها . فهو الذى خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وغذانا وكسانا وشرح صدورنا لالسـالم فهـدانا 
لى الصراط المستقيم ، ولئن جاءتنا هذه النعم بأسبابها ، فهو جل وعال هو الذى أقام  إلى الحق وا 

تعـالى يقـول لـوالة األمـور فـى االسـراء ) إن ربـك يبسـط األسباب لتؤتى ثمرتها بإذنه . ألسـت تـراه 
الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر إنــه كــان بعبــاده خبيــرا بصــيرا . وال تقتلــوا أوالدكــم خشــية إمــالق نحــن 
ياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ( واإلمالق معناه الفقـر ، وقـد قـدم سـبحانه رزق الصـغار  نرزقهم وا 

يـاكم ( داال بـذلك علـى أن الـرزق فى قوله تعالى ) نرزقهم ( على رزق ا لكبار فى قوله تعـالى ) وا 
نما والة األمور أدواته فى إيصال الرزق للصغار ، وسـبحانه مـن مـنعم متفضـل علـى  بيده وحده وا 
الصغير والكبير والغنى والفقير . ويقول السادة الصوفية : المحبة أصلها الموافقـة ، والمحـب هـو 

 . ويقول سيدى االمام ابراهيم بن شيبان  الذى يؤثر رضا محبوبه على شىء
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رضى هللا عنه : قال لى أبى : يـابنى تعلـم العلـم آلداب الظـاهر ، واسـتعمل الـورع آلداب البـاطن ، 
ياك أن يشغلك عن هللا شاغل ، فقل من أعـرض عنـه فأقبـل عليـه ويقـول سـيدى االمـام ابـراهيم  وا 

أهـل المشـاهدة ال يغيبـون عنـه قيـام وال قعـودا ، فى أهل المشاهدة المستغرقين فى حب هللا تعالى 
وال نائمين وال منتبهين ... تراهم غائبين حاضرين ، غـائبين بأسـرارهم ، حاضـرين بأبـدانهم . وقـد 

 نقلنا فى وصف المشاهدة من إلهام سيدى الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه : 
 ترقى إلى أعز بيـــــان   وفؤادى لما تعلـــق باهلل 

 وتلقى موارد  اإلحســـان   زم هللا باليقين ترقـــى ال 
 فيه عينان بالهدى  تجريان   لو تراه والحب فيه  كميـن 
 وبحسن التقى صغت  أذهانى   وبنور اليقين شاهدت ربـى 
 أو تحدثت فالهدى فى  لسانى   إن تكلمت فاإلله  مــرادى 
ذا ما إليه مدت  يمينــى   ـــدان فإلينا مدت لربى  ي  وا 
 أجد البحر زائد  الفيضــان   كلما قلت يا إلهى شربـــا 

 ويقول فى الهامه الفورى كذلك رضى هللا عنه : 
 كل  زمــان   وقصدنا حماك  ربنا إننا إليك التجأنــــا 

 ودر البيـــان  لسماء العال   إن من يحب ذاتك يرقــى 
 ب دان وكماال فى كل قلــــ  ـاال إن للحب بهجة وجمــ

 ولكن تنام لى عينـــــان   ال تظنوا قلبى ينام من الحب 
وفى هذا البيـت األخيـر يرينـا سـيدى الشـيخ علـى أنـه علـى قـدم موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه 
وسلم الذى يقول : " تنام عيناى وال ينام قلبى " وال يعجب القارىء العزيز أن يكون سيدى الشـيخ 

 عنه يقول فى إلهامه : كذلك ، ألنه رضى هللا 
 وحجتنا المختار وهو المعلم    آدابنا القرآن وهو سبيلنا 

ويقول سيدى االمام أبو الحسين الفارسى رضى هللا عنه : المتمسك بكتاب هللا هو المالحظ للحق 
على دوام االوقات ، والمتمسك بكتاب هللا ال يخفى على شىء مـن أمـور دينـه ودنيـاه ، بـل يجـرى 

ته على المشـاهدة ، ال علـى الغفلـة ، يأخـذ األشـياء مـن معـدنها ، ويضـعها فـى معـدنها . فى أوقا
ويقــول الســادة الصــوفية : ذهــب المحبــون هلل تعــالى بشــرف الــدنيا واآلخــرة ، ألن النبــى صــلى هللا 
 عليه وسلم " قال المرء مع من أحب " فهم مع هللا تعالى . وهم كذلك يقولون : ال تصح المحبة 
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بــالخروج عــن رؤيــة المحبــة الــى رؤيــة المحبــوب ) المقصــود مــن الرؤيــة المشــاهدة بــاليقين ( إال 
ويعرفون المحبة بأنها سكر ال يصحو صاحبه إال بمشاهدة محبوبه ، ويضيفون إلى ذلك قولهم : 
ثم السكر الذى يحصل عنده الشهود ال يوصف ، وكان سـيدى االمـام الـدقاق كثيـرا مـا ينشـد قـائال 

 عنه :  رضى هللا
 شىء خصصت به من بينهم وحدى    لى سكرتان وللندمان واحــدة 

 أما سيدى الشيخ على عقل فيقول فى سكره إلهاما رضى هللا عنه : 
 بعلم هللا موالنا سقينـــــــا              سكرنا ال بخمر يد ولكــــن 

 ل طيب هللا ثراه : ويشرح لنا فى قول آخر من إلهامه كيف علمه هللا تعالى وعرفه فيقو
 فصدرت عن علم وعن عرفان  وورد عن أدب بحار جمالـــه 

 والنوم من بعد الوصال جفانى  وشربت ولم أشرق وقمت ولم أنم 
ويعلمنا السادة الصوفية أن محبة موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تتعارض مع محبة هللا 

أبو سعيد الخراز رضى هللا عنـه أنـه رأى النبـى صـلى  تعالى . ويحكى فى هذا المقام سيدى االمام
هللا عليه وسلم فى المنام ، قال : فقلت له : يارسول هللا : أعذرنى ، فـإن محبـة هللا شـغلتنى عـن 
محبتك ، فقال : يامبارك مـن أحـب هللا تعـالى فقـد أحبنـى . ومـن روائـع السـادة الصـوفية قـولهم : 

يه أن من أحب فليخـرج عـن روحـه وبدنـه ، أى ال يبخـل فـى الحب حرفان حاء وباء ، واإلشارت ف
 مرضاة ربه بجهاد فى سبيله بالروح أو البدن . 

ويحكى السادة الصوفية أن مجنون ليلى رؤى فى المنام فقيل له : ما فعـل هللا بـك ، فقـال غفرلـى 
قـال أحـد  وجعلنى حجة على المحبين . وفى هـذه المناسـبة أذكـر للسـادة القـراء األعـزاء بعـض مـا

 الصوفيه من المحبين : 
 مت بوجدى ـوكتمت الهوى ف  ر بهواه ـباح مجنون عام

 من قتيل الهوى تقدمت وحدى   فاذا كان فى القيامة نودى 
ويتعجب السادة الصوفية من أن يبلغ بمجنون ليلى حبه ما بلغ ، وهى فتاة لها فى البشر مثيالت 

يس كمثله شىء وهو السـميع البصـير . ومـن غراميـات ويقولون : هال وقف حبه على هللا الذى ل
 سيدى سلطان العاشقين عمر بن الفارض قوله فى حب ربه سبحانه : 

 شوقا اليك وقلب بالغرام شجى    هلل أجفان عين فيك ساهرة 
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 م تهــــج ـه األشواق لـوال غرام ب      اق جامــدة ـاآلم  هـال كان وجد ب
 ك   مبتهـــج ـا رضيـأوفى محب بم      ك تجـد د عنعذب بما شئت غير البع

 قى على المهج ـحب إن أبـال خير فى ال      ن رمــق ـت مـوخذ بقية ما أبقي
 ل الهوى فى أرفع  الـدرج ـين أهـما ب      يا ـاش مرتقـمن مات فيه غراما ع

 دعنى وشأنى وعد عن نصحك السمــح       نفنـــى ـه وعـقل للذى المنى في
 رام هجـــى ـا بالغـل رأيت محبـوه      دح به أحـــد ـفاللوم لؤم ولم يم

 ويستلذ بعض السادة الصوفية المالمة فى محبة هللا تعالى . كما يقول قائلهم 
 شوقا لذكرك فليلمن اللـــــــوم   أحد المالمة فى هواك لذيـــذة 

فقد نقلنا من الهامه قوله رضى هللا عنـه  أما سيدى الشيخ على عقل فيزداد باللوم هياما وغراما ،
 : 

 لست أخشى المالم من حيث كانـــا  اعذرونى أو اعذلونى فإنـــى 
 ال يزيد المحب إال افتتانـــــــا  إنما اللوم فى المحبة عنـــدى 

 تلق المالم يذكى هوانــــــــا           جرب الحب مثلما جرب العاشق 
 ما لقينا لما رضينا هوانـــــــا  ــواه قد رضينا باهلل ال  بســ

وليس بعجيب أن يتكلم أولياء هللا بمثل هذا الكالم ألنهـم صـفوة هللا وأحبابـه ، وهللا تعـالى يقـول ) 
هللا يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب ( وصدق سيدى االمام بن عطاء هللا السـكندرى إذ 

أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسـب اليـك . ومـا أكـرم  يقول فى حكمه رضى هللا عنه : إذا أراد
ربى فى قوله ) ادخلوا الجنة بما كنـتم تعملـون ( فهـو خالقنـا وخـالق أفعالنـا وينسـبها إلينـا بجـوده 
علينـا . وقــد خاطــب ســبحانه سـيدنا موســى عليــه الصــالة والســالم فقـال فــى منتــه عليــه ) وألقيــت 

قــالوا فــى معنــى ) وألقيــت عليــك محبــة منــى ( أى عليــك محبــة منــى ولتصــنع علــى عينــى ( وقــد 
أحببتك وأثبت فى قلبك محبتى . ويقال فى اللغة : فالن ألقى محبته على فالن أى أحبه . وكذلك 
قالوا فى معناها أى طرحت فى قلوب الناس محبـة لـك . فـالحق إذا أحـب عبـدا فكـل مـن رآه أحبـه 

 ية فى المحبة وهللا يؤتى ملكه من يشاء . ويقول السادة الصوف
 تلقى عليك ومالها سبب     إن المحبة أمرها عجب 

أمـــا قولـــه تعـــالى ) ولتصـــنع علـــى عينـــى ( أى بمـــرأى أى منـــى ، ويقـــال : ال أمكـــن غيـــرى بـــأى 
يستبعدك عنى . ويقال أحفظك من كل غير ، ومن كل حديث سـوى حـديثنا . وكـان سـيدى االمـام 

 الخلق بالفراق لئال يكون  أحمد بن عطاء رضى هللا عنه يقول : ابتلى
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ألحــد مــع غيــر هللا ســكون . وكــان ســيدى االمــام محمــد المــرتعش رضــى هللا عنــه يقــول : ســكون 
القلب إلى غير هللا عقوبة عجلها هللا للعبد فى الدنيا والمحبون يحلو لهـم مـا يتحملـون فـى سـبيل 

 ذلك :  المحبة من شقات المجاهدة التى تربطهم بحبيبهم . ويقول قائلهم فى
 وال دمعه يجرى فهذا الهوى دعوى   إذا لم يكن طرف المحب مسهدا 
 ألذ من المن المنن والسلــــوى  وما الحب إال أن ترى ألم الهوى 

ويقول سيدى االمام معروف الكرخى رضى هللا عنه : المحبة ليسـت مـن تعلـيم الخلـق . انمـا هـى 
الى ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا مـن يرتـد مـنكم عـن من مواهب الحق وفضله . ويؤيده فى ذلك قوله تعـ

دينه فسوف يأتى هللا بقوم يحبهم ويحبونه ..... ( فانظر كيف قدم سبحانه ) يحبهم ( على قوله 
تعالى ) ويحبونه ( فمحبتـه لهـم سـابقة علـى محبـتهم لـه ، وذلـك مـن فضـله علـيهم . وقـد عـرف 

هللا عنه : عالمة االولياء ثالثـة : همـومهم سيدى االمام معروف األولياء فقال فى تعريفهم رضى 
 هلل ، وشغلهم فيه ، وفرارهم اليه . 

ويقول سيدى االمام أبو حفص النيسابورى رضى هللا عنه : من تجرع كأس الشوق يهيم هياما . 
ال يفيق إال عند المشاهدة واللقاء . ويقول سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل فـى هـذا المقـام فـى 

 نور هللا مرقده : الهامه الفورى 
 لم أزل فى محبتى ظمآنا   أنا لو أشرب البحار جميعـا 
 فهذا اللقاء أسمى رجانـا   لست أروى إال بلقياك يارب 
 وبهذا لربنا  نتدانـــى   نتادى إلى اليقين هلمـــوا 

 فهل عنه لحظة  نتوانـى   إننا ملكه وموعدنا  الحشــر
ب ال يسـكن أنينـه وحنينـه حتـى يسـكن مـع محبوبـه . ويقـول والسادة الصوفية يقولون : إن المح

سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه : من عرف هللا ال يسر إال به . ويقول سيدى االمـام أبـو عبـد 
هللا بن الجالء رضى هللا عنه : سمت همم العارفين إلى موالهم فلم تعكف على شـي  سـواه . كمـا 

علـى األكـوان وصـل إلـى مكونهـا ، ومـن وقـف بهمتـه علـى يقول رضى هللا عنه : من علت همته 
شي  سوى الحق ، فاته الحق ، ألنه أعز من أن يرضى معه بشريك . ويقول سيدى االمام رويم 
رضى هللا عنـه : األنـس أن تسـتوحش ممـا سـوى محبوبـك ، وكـان رضـى هللا عنـه يعـرف المحبـة 

 بأنها الموافقة فى جميع االحوال ، وينشد : 
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 وقلت لداعى الموت أهال ومرحبا  ل لى مت مت سمعا وطاعة ولو قي
 وسئل ، رضى هللا عنه ، عن الشوق فقال : أن تشوقه آثار المحبوب وتفنيه مشاهدته . 

 ويقول سيدى االمام سحنون المحب رضى هللا عنه مخاطبا ربه وحبيبه تعالى : 
 شم تعــــمنه فان فقدتك النفس ل  أنت الحبيب الذى ال شك فى خـــلدى

 هل قيك لى راحة إن صحت وا عطشى   يا معطشى بوصال أنت واهبـــــه
 ويقول كذلك رضى هللا عنه : 

 أسفا عليك وفى الفؤاد كلــــــوم  أمسى بخدى للدموع رســـوم 
 إال عليك فإنه مذمــــــــــوم  والصبر يحسن فى المصائب كلها 

 وهو القائل أيضا : 
 وفى الليل يدعونى الهوى فأجيــــب  بابـــة أحن بأطراف النهار ص

 ليس يغيــــــب   كأن زمان الشوق  وأيامنا تغنى وشوقى زائــــد 
ويذكرونى قوله األخير فى البيتين السابقين بما نقلناه من إلهام سيدى وشيخى الشيخ علـى عقـل 

 حين قال قدس هللا سره : 
 بى يا  سحــر   غن ياطير وطل  قل إذا الليل صفا فى جنحـــه 
 لم أذق طول الصبا أى سكـــر   سكرت نفسى من صبوتهـــا 
 أنت غوثى يوم كال الوزر   أنت محياى وقلبى ولـــــه 

 كما يذكرنى بقوله سيدى الشيخ على فى إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 
 ومن نفثات القوم قد لمع البـــدر  ألهل التجلى فى محبتهم ســـر 

 على سنة المختار طاب بها  األجـر  المؤمنين وسيرنـــا  لنا درجات
 على الصخر من عالئه نطق الصخر  ولى قوة العشاق لو أن سكبتهــا 
 ألفصح باال عجاز فى شدوه  الطيـر  ولو أن وجدى أدرك الطير بعضه 
 لذلك قلبى منزل كله  ذكــــــر  وقفت على نجوى اال له  جوانحى 

 فأصبح طودا ال يزلزله  الغيــــر  جاة غــيره وأخليت قلبى من منا
 وأنطق إجالال وماعاقنى ســــير  أسارع مشتاقا وأسكت  هائمـــا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى ســـر  ففى صحوتى شوق وفى غفوتى هو 
 ومن يتجه هلل تم له  األمــــــر  ومن يعتصم باهلل يحفظ قـــؤاده 
 لربك تلقاه إذا حارب الدهــــــر  ذكاؤك محسوب عليك  فخلـــه 

 أال رضى هللا عن المحبين الذين أحبوا ربهم بكلياتهم وجزئياتهم 
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وظواهر وسرائر وعلموا غيرهم أن محبـة هللا تعـالى تكـن بالموافقـة وتـرك المخالفـة إرضـاء للحبيـب 
محبين وصـدق وتجنبا لسخطه سبحانه ، ورضى هللا عن شيوخنا األجالء الذين رأينا فيهم محبة ال

خالص الموقنين . وجعلنا أهال لالنتساب إليهم فى طريق الحق ، آمين .   الصادقين وا 
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 الشاهد هو الحاكم
اقتبست عنوان المقال من حكمـة إلمامنـا علـى بـن أبـى طالـب يقـول فيهـا : اتقـوا معاصـى هللا فـى 

جليـل كـرم هللا وجهـه أن الخلوات فإن الشاهد هـو الحـاكم . وهـى حكمـة بالغـة يعلمنـا بهـا إمامنـا ال
نمـا خـص  نراقب هللا فى الخلوات وفى جميـع األوقـات ، ألنـه يشـهدنا فـى الخلـوات والجماعـات ، وا 
الخلوات فى الحكمة لئال يخدعنا الشيطان فيسول لنا ارتكاب المعاصى ونحـن بعيـدون عـن النـاس 

الى قريـب منـا بعلمـه ورؤيتـه ، فإننا إن بعدنا عن الناس فإننا ال نبتعد عن هللا عز وجل ، ألنه تع
، وال تخفى عليه خافيـة فـى األرض وال فـى السـماء ، ولنقـرأ فـى ذلـك مـثال قولـه تعـالى فـى سـورة 
يونس ) وما تكون فى شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنـا علـيكم شـهودا إذ 

اء وال أصـغر مـن ذلـك وال تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى األرض وال فـى السـم
أكبر إال فى كتـاب مبـين ( . كمـا يعلمنـا سـيدى االمـام علـى أنـه إذا كـان الشـاهد هـو الحـاكم فإنـه 
ســبحانه يســتطيع أن يســتغنى عــن الشــاهد بعلمــه الحــق وعدلــه القــائم والــدائم ، وصــدق تعــالى إذ 

ســهم يظلمــون ( ، وكيــف يقــول فــى الســورة ذاتهــا ) إن هللا ال يظلــم النــاس شــيئا ولكــن النــاس أنف
يظلم هللا وهو جل جاللـه العـدل اللطيـف والـرؤوف الـرحيم وهـو الـذى يحصـى السـيئة سـيئة واحـدة 
ويضاعف الحسنة أضعافا كثيرة لترجح حسنات العبد المؤمن على سيئاته ، كمـا أنـه يقبـل التوبـة 

لذى ال تنفعه طاعة عن عباده ويعفو عن السيئات ، وكيف ال يفعل ذلك وهو الغنى ذو الرحمة ، ا
من أطاعه وال تضره معصية من عصاه ، وصدق سبحانه إذ يقـول فـى سـورة فصـلت ) مـن عمـل 
صــالحا فلنفســه ومــن أســاء فعليهــا ومــا ربــك بظــالم للعبيــد ( . وعلــى قــدر علــم العبــد بربــه تكــون 

إن هللا خشيته منه تعالى كما يقول سبحانه فى سورة فـاطر ) إنمـا يخشـى هللا مـن عبـاده العلمـاء 
عزيز غفور ( وفى سورة الملك ) إن الذين يخشون ربهـم بالغيـب لهـم مغفـرة وأجـر كبيـر ( فـانظر 

 كيف وعدهم المغفرة واألجر الكبير حين خافوه وراقبوه فى أعمالهم ، ألنه حاضر فى قلوبهم 
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ن غاب عن أبصارهم . وقد كان إمامنـا علـى كـرم هللا وجهـه يـدعو كثيـرا  وهم يشاهدونه بيقينهم وا 
بالدعاء التالى : ) الحمد هلل الذى لم يصبح بى ميتا وال سـقيما ، وال مضـروبا علـى عروقـى بسـؤ 
، وال مـــأخوذا بأســـوأ عملـــى ، وال مقطوعـــا دابـــرى ، وال مرتـــدا عـــن دينـــى ، وال منكـــرا لربـــى ، وال 

ت عبــدا مستوحشــا مــن إيمــانى ، وال ملتبســا عقلــى وال معــذبا بعــذاب األمــم مــن قبلــى ( ، ) أصــبح
وال أستطيع أن آخـذ إال مـا أعطيتنـى ،  –وال حجة لى  –مملوكا ، ظالما لنفسى ، لك الحجة على 

وال أتقى إال ما وقيتنى . اللهم إنى أعوذ بـك أن أفتقـر فـى غنـاك ، أو أضـل فـى هـداك ، أو أضـام 
ائمـى ، فى سـلطانك ، أو أضـطهد واألمـر لـك ( . ) اللهـم اجعـل نفسـى أول كريمـة تنتزعهـا مـن كر 

وأول وديعة ترتجعها من ودائع نعمك عندى ( . ) اللهم إنا نعوذ بك أن تذهب عـن قولـك ، أو أن 
 نفتتن عن دينك أو تتابع بنا أهواؤنا دون الهدى الذى جاء من عندك ( 

وفى مناسبة ما جاء فى الدعاء السابق مـن قـول سـيدنا االمـام علـى كـرم هللا وجهـه ) ال أسـتطيع 
 أعطيتنى وال أتقى إال ما وقيتنى ( يقول ابن وهب رضى هللا عنه :  أن آخذ إال ما

 وعادة هللا فى األعداء تكفينا  كفاية هللا أجدى من توقينـــا 
 عيبا وطعنا وتقبيحا وتهجينا كاد األعادى فما أبقوا وما تركوا 
 على مقالتنا هللا  يكفينـــا   ولم نزد نحن فى سر وفى علن 

 بغيظه لم ينل مأموله  فينـا    حاسدنــا وكان ذاك ورد هللا
) حسـبنا هللا ونعـم الوكيـل  –إمام الشـريعة  –وكان نقش الخاتم الذى يلبسه إمامنا مالك بن أنس 

( فسألوه عن سبب اختياره لهذا الشعار فأجابهم رضى هللا عنه : ألن بعدها ) فـانقلبوا بنعمـة مـن 
فـى جوابـه إلـى قولـه تعـالى فـى سـورة آل عمـران )  هللا وفضل لم يمسسهم سؤ ( وهو يشير بـذلك

الــذين قــال لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فــزادهم إيمانــا وقــالوا حســبنا هللا ونعــم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم يمسسهم سؤ واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضـل عظـيم ( 

عنه فى التفسير : روى أن أبا سفيان نادى عند انصرافه وقد جاء حاشية اإلمام الجمل رضى هللا 
من أحد : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت ، فقال صلى هللا عليه وسـلم ) إن شـاء هللا 
تعالى ( فلما كان القابل خرج أبو سفيان فى أهل مكة حتى نزل ممر الظهـران . فـألقى هللا الرعـب 

نعيم بن مسعود األشجعى وقد قدم معتمرا ، فقال : يانعيم ، إنـى  فى قلبه فبدا له أن يرجع ، فلقى
 واعدت 
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ن هذا عام جـدب وال يصـلح لنـا إال عـام نرعـى فيـه الشـجر ونشـرب  محمدا أن نلتقى بموسم بدر وا 
فيه اللبن ، وقد بدا لى أال أخرج إليه وأكره أن يخرج محمد وال أخـرج  فيزيـدهم ذلـك جـراءة ، وألن 

قبلهم أحب إلى من أن يكون من قبلى ، فـالحق بالمدينـة فثـبطهم فـأعلمهم أنـى يكون الخلف من 
فى جميع كثيـر وال طاقـة لهـم بنـا ، ولـك عنـدى عشـرة مـن االبـل ، فخـرج نعـيم حتـى أتـى المدينـه 
فوجــد النــاس يتجهــزون لميعــاد أبــى ســفيان ، فقــال : أيــن تريــدون ؟ فقــالوا : واعــدنا أبــو ســفيان 

نقتتل بها ، فقال : بئس الرأى ألنهـم أتـوكم فـى ديـاركم وقـراركم فلـم يفلـت بموسم بدر الصغرى أن 
منكم أحد إال شريدا ، أفتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عنـد الموسـم ، وهللا ال يفلـت مـنكم أحـد 

الخروج ، فقال صلى هللا عليه وسلم :  –صلى هللا عليه وسلم  –، فكره بعض أصحاب رسول هللا 
ده ألخـرجن ولــو وحـدى ، فخرجـوا وهـم يقولــون : حسـبنا هللا ونعـم الوكيـل ، حتــى والـذى نفسـى بيـ

بلغوا بدر الصغرى وكانت موضع سوق للعـرب يجتمعـون فيهـا كـل عـام ثمانيـة أيـام ، فأقـام النبـى 
صلى هللا عليـه وسـلم وأصـحابه تلـك المـدة وصـادفوا الموسـم وبـاعوا مـا كـان معهـم مـن التجـارات 

 همين ولم يأتيهم أحد من مشركى مكة . فربحوا فى الدرهم در 
ومن توجيهات سيدى االمام ذى النـون المصـرى قولـه رضـى هللا عنـه : مـن أراد التواضـع فليوجـه 
نفسه إلى عظمة هللا ، فإنها تذوب وتصـفو ، ومـن نظـر إلـى سـلطان هللا ، ذهـب سـلطان نفسـه ، 

  عنه يخاطب ربه : ألن النفوس كلها فقيرة عند هيبته . ومما أنشده قوله رضى هللا
 من النور فى أيديهم عشر معشار   أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
 أغثنى بيسر منك يطرد إعسارى   فنلنى بعفو منك أحيا بقربــه 

ومما ناجى به ربه عز وجل قولـه رضـى هللا عنـه : لـئن مـددت يـدى اليـك داعيـا ، لطالمـا كفيتنـى 
 داى ، حسبى من سؤالى علمك بحالى .ساهيا ، أأقطع منك رجاى بما عملت ي

وما أروع ما ينصحنا به فى قوله نور هللا مرقده : هلل عباد تركوا الذنب اسـتحياء مـن كرمـه ، بعـد 
أن تركوه خوفا من عقوبته ، ولو قال لك ) اعمل ما شئت ، فلسـت آخـذك بـذنب ( كـان ينبغـى أن 

 يما عبدا شكورا ، فكيف وقد حذرك . يزيدك كرمه استحياء منه وتركا لمعصيته إن كنت حرا كر 
ومن أراد أن يعرف كيف يسلك السـبيل القـويم إلـى هللا تعـالى فلينظـر فيمـا وصـف بـه إمامنـا علـى 

 كرم هللا وجهه العارف باهلل فى مسلكه حين قال رضى هللا عنه : 
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البـرق ، ) قد أحيا عقله ، وأمات نفسه ، حتى دق جليله ، ولطف غليظه ، وبـرق لـه المـع كثيـر 
فأبان له الطريق ، وسلك به السبيل ، وتدافعته األبواب الى باب السالمة ، ودار االقامة ، وثبتـت 

 رجاله بطمأنينة بدنه فى قرار األمن والراحة بما استعمل قلبه ، وأرضى ربه ( . 
ــا ــذين جاهــدوا فين ــوت ) وال ــى ســورة العنكب ــالى ف ــه تع ــى قول ــا معن ــه كــرم هللا وجهــه يفســر لن  وكأن
ن هللا لمـع المحسـنين ( وهـو وعـد كـريم مـن رب العـالمين بـأن يكـون فـى عـون  لنهدينهم سـبلنا وا 
المجاهدين أنفسهم فى مرضاة سـبحانه فيـوفقهم إلـى الصـراط المسـتقيم ويهـديهم إلـى سـبل الخيـر 
والتقوى ، وهذا كقوله تعالى فى سورة محمد ) والذين اهتدوا زادهـم هـدى وآتـاهم تقـواهم ( ويقـول 

 لى هللا عليه وسلم ) من عمل بما علم ورثه هللا علم مالم يعلم ( . ص
ال خـرج  وجهاد المؤمن لنفسه إنما يأتى مـن خشـيته هلل عـز وجـل حتـى ال يـراه هللا حيـث نهـاه ، وا 
عن أدب العبودية مع ربه ، تلك العبودية التى توجب عليه طاعة سيده فيما أمره به أو نهاه عنه 

وفية : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هـذه الطريقـة شـمة . ويقول السادة الص
كما يقولون : من زين ظاهره بالمجاهدة حسن هللا سرائره بالمشاهدة . وسئل بعض الصـوفية عـن 
المجاهدة ، فقال : هى ذبح النفس بسيوف المخالفة . ويسـتدل السـادة الصـوفية علـى ذلـك بقـول 

عات ) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنـة هـى هللا تعالى فى سورة الناز 
المأوى ( فخوف المؤمن لمقام ربه هـو التقـوى ، ونهـى الـنفس عـن الهـوى هـو المجاهـدة . أقـول 
وخوف المقام هو خوف المؤمن من مقامه بين يدى ربه للحساب يوم القيامة إليمانه بالبعـث بعـد 

ســب لــذلك الموقــف حســابه فــى حياتــه الدنيويــة ، ويحملــه ذلـــك المــوت والثــواب والعقــاب ، فيح
الحساب إلى نهى النفس عن هواها وشهواتها درءا للعقاب وطمعا فى الثـواب أو حيـاء مـن هللا إن 

 كان المؤمن من السابقين بالخيرات بإذن هللا . 
الهـوى وطـول  وقد قال موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) أخوف ما أخاف علـى أمتـى اتبـاع

األمل ، أما اتباع الهـوى فيصـد عـن الحـق ، وأمـا طـول األمـل فينسـى اآلخـرة ( والسـادة الصـوفية 
يجــدون كــل الجــد فــى مقاومــة هــوى الــنفس ويقولــون إن مقاومــة هــوى الــنفس يرقــى بالمريــد فــى 

لـة ، صلته بربه درجة بعد درجة ، فيرقى أوال إلى المحاضرة ، وهى حضور القلب ويقظته من الغف
 ثم الى المكاشفة ، ثم إلى المشاهدة ، 
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ــيش  ــر أن يتخللهــا ســتر وال انقطــاع ، فيع ــى القلــب مــن غي ــى عل ــوار التجل ــوالى بالمشــاهدة أن فتت
المؤمن فى نور متصل ويفنى عن نفسه ويبقى بربه ولذلك عـرف سـيدى االمـام الجنيـد المكاشـفة 

 ل فى ذلك بعض السادة الصوفية : فقال رضى هللا عنه : هى وجود الحق مع فقدانك ، ويقو
 اس سار وظالمه فى النــ  مشـــــرق ليلى بوجهك  

 ونحن فى وضح النهــار   فالناس فى سدف الظـــالم 
ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقـل رضـى هللا عنـه فـى الهامـه الفـورى الـذى نقلنـاه اسـتماعا 

  وهيامهم فيه سبحانه :منه وهو يرد على من يلوم السادة الصوفية فى حبهم هلل
 لتصبح منا إن سقيت سقانا  رع كؤوسنـا أال أيها الالحى تج

 وتدرك منا علمنا  وهدانـا   وتعرف عنا ودنا  وغرامنــا 
 فهامت بها أرواحنا   ونهانا   تجلت لنا األنوار من عالم البقا 

 رأينا بها عند  الفناء  بقانا   فنينا بها حبا فطابت حيتنــا 
 ول فى نصحه للمريدين قدس هللا سره فى إلهامه الفورى كذلك : ويق

 تمسك فى حياتك بالعبــاده   إذا ما رمت أسباب السعــادة 
ن رمت النجاة الجأ  إليــه  ن رمت العطاء فدع عباده   وا   وا 
 قيام الليل والذكر الشهــادة   عالمة حبك الرحمن عنــدى 
 ر الذكر تكتسب االفـاده بقد  ولوال الذكر ما كسبت  قلـوب 
 وأدركنا بتقــــواه وداده   فنينا فى المحبة عن  ســواه 
 ويجعله من الدنيا  مــراده   وما خاب امرؤ هلل يرجـــو 
 ويجعل حبه فى  العمر  زاده           يراقبه على األحوال صدقــا 
 دموع العارفين من  العبـاده   دموع الناس من ماء ولكــن 

 تنال به المواهب والسعـادة   المهيمن خير كنـــز  محبتك
ويقول سيدى االمام ذو النون المصـرى رضـى هللا عنـه : العـارف كـل يـوم أخشـع ألنـه كـل سـاعة 

فيما ترجمه عنـه إلـى العربيـة  –رضى هللا عنه  -أقرب . ويقول سيدى االمام جالل الدين الرومى
 : ) كان األولون حريصـين علـى تـرك الحـرص ، صديقى العالمه الشيخ الصاوى شعالن رحمه هللا

وكانوا فى بعض ما أحل لهم أزهد منا فيما حرم علينا ، وكانوا لصغائر الذنوب أشد اسـتعظاما منـا 
لكبــائر المعاصــى ، حتــى كــادوا يفوقــون بفطــرهم صــومنا ويتحــدون بنــومهم يقظتنــا ، وربمــا تركــوا 

 سبعة أبواب من 
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م يخشـونه ، فعملـوا صـالحا ، وكسـبوا حـالال ، وأنفقـوا بـرا ، وقـدموا الحالل من أجل باب من الحـرا
أجرا . ) فعش أيها المؤمن فى ذكراهم كأنك معهم ، وال تسلط الهوى فى نفسك ، وال تدع األحجار 
المتراكمة من الخطايا تحطم قلبك ، فإن الفخار إذا انكسر ال يرقـع وال يعـاد طينـا ( . أيهـا المـؤمن 

 هى عقارب الغد ، وسكرة الدنيا هى لهيب العطش فى صحراء القيامة. إن آثام اليوم 
أيهــا المــؤمن إســق ورد الطاعــات مــن دمــوع توبتــك ، حتــى تســتروح الفــردوس أنســام صــلواتك ، 
وتستقبل الحور هدايا الطيب والعطر من حسناتك ، وتنظم عقود الجواهر من تسبيحاتك . والسادة 

ام بقوله تعالى فى سورة االعلـى ) بـل تـؤثرون الحيـاة الـدنيا . الصوفية يذكرون أنفسهم على الدو 
واآلخرة خير وأبقى ( وبقوله تعالى فى سـورة النحـل ) مـا عنـدكم ينفـد ومـا عنـد هللا بـاق ولنجـزين 
الـذين صــبروا أجــرهم بأحســن مــا كــانوا يعملــون . مـن عمــل صــالحا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مــؤمن 

رهم بأحسن ما كـانوا يعملـون ( ولـذلك يحـس الصـوفى بالسـعادة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أج
ن كان قليل المال فى رزقه ، أمـا إن كـان واسـع  فى إقباله على طاعة هللا والخوف من معصيته وا 
الرزق فإنه ينفقه فـى مرضـاة هللا تعـالى وهـو طيـب الـنفس توقعـا لألجـر الـذى أعـده هللا للمنفقـين 

 المال الحالل فى سبيل هللا . 
ويقول سيدى االمام الفضيل بن عياض رضى هللا عنه : لـو كانـت الـدنيا مـن ذهـب يفنـى واآلخـرة 
من خزف يبقى لكـان ينبغـى لنـا أن نختـار خزفـا يبقـى علـى ذهـب يفنـى ، فكيـف وقـد اخترنـا خزفـا 
يفنى على ذهب يبقى . وسئل سيدى االمام ابراهيم ابن أدهم : كيف أنت ، فأنشـد رضـى هللا عنـه 

 : 
 فال ديننا يبقى وال ما نرقع    ع دنيانا بمتزيق ديننا نرق

وقد زار السيدة رابعة العدوية بعض الزوار ، فذكروا الدنيا وأقبلوا على ذمهـا فقالـت لهـم رضـى هللا 
عنها : اسـكتوا عـن ذكرهـا وكفـوا ، فلـوال موقعهـا فـى قلـوبكم مـا أكثـرتم مـن ذكرهـا ، إن مـن أحـب 

يدى االمـام مالـك بـن دينـار رضـى هللا عنـه : بقـدر مـا تحـزن للـدنيا شيئا أكثر من ذكره . وقـال سـ
يخـرج هــم اآلخــرة مـن قلبــك ، وبقــدر مـا تحــزن لآلخــرة يخـرج هــم الــدنيا مـن قلبــك . ويــرى الســادة 
الصوفية أن توبة المؤمن فـرض عليـه إن أراد أن يصـلح حالـه ، ويقـول سـيدى االمـام عمـرو بـن 

ة فرض على جميع المذنبين والعاصين ، صغر الذنب أو كبـر عثمان المكى رضى هللا عنه : التوب
 وليس 
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ألحد عذر فى ترك التوبة بعد ارتكاب المعصـية ، ألن المعاصـى كلهـا توعـد هللا عليهـا أهلهـا ، وال 
يسقط عنهم الوعيد إال بالتوبة ، وهذا مما يبين أن التوبة فرض وهو القائل كـذلك رضـى هللا عنـه 

قم له بوفاء ، ومن خلوة لم نصحبها بحياء ، ومن مسأله ما الجـواب فيهـا : واغماه من عهد لم ي
 غدا ، ومن أيام تفنى ويبقى ما كان فيها أبدا . 

ويعجبنى فى هذا المقام قـول المرحـوم الشـاعر الرقيـق اسـماعيل صـبرى طيـب هللا ثـراه إذ يخاطـب 
 ربه فى استحياء فيقول : 

 عالم األســــرار  علمى بأنك  ياعالم االسرار حسبى محنة 
 شطط العقول وفتنة األفكـــار   يارب أهلنى لفضلك واكفنى 
 أرى غضب الحليم ورحمة الجبار   ومر الوجود يشف عنك لكى 

ويقول سيدى االمام سهل التسترى رضى هللا عنه : أعمـال البـر يعملهـا البـار والفـاجر وال يجتنـب 
ل المكسـوره ( وهـو كـذلك القائـل رضـى هللا عنـه : المعاصى إال صديق ) بكسر الصاد وتشديد الـدا

ما من قلب وال نفس إال وهللا مطلع عليها فى سـاعات الليـل والنهـار ، فأيمـا قلـب رأى فيـه حاجـة 
إلى سواه إال سلط عليه إبليس كما يقول قـدس هللا سـره : أصـولنا سـبعة أشـياء : التمسـك بكتـاب 

ى هللا عليـــه وســـلم ، وأكـــل الحـــالل ، وكـــف األذى ، هللا تعـــالى ، واإلقتـــداء بســـنة رســـول هللا صـــل
واجتناب اآلثام ، والتوبة ، وأداء الحقوق . وقد سـئل سـيدى االمـام محمـد بـن الفضـل عـن الفتـوة 
فقال رضى هللا عنه : حفظ السر مع هللا تعـالى علـى الموافقـة ، وحفـظ الظـاهر مـع الخلـق بحسـن 

ترمذى رضى هللا عنه : كفى بـالمرء عيبـا أن يسـره العشرة . ويقول سيدى االمام محمد بن على ال
ما يضره ، كما يقـول : العاقـل مـن اتقـى ربـه وحاسـب نفسـه . وهـو القائـل كـذلك : اجعـل مراقبتـك 
لمن ال يغيب عن نظره اليك ، واجعل شـكرك لمـن ال تنقطـع نعمـه عنـك ، واجعـل خضـوعك لمـن ال 

 تخرج عن ملكه وسلطانه . 
ماء : أيها الناس ، اعملوا فى مهل ، وكونوا من هللا على وجل ، وال وجاء فى نصيحة بعض الحك

ــت  ــد تزخرف ــدنيا ، فإنهــا غــدارة غــرارة خداعــة ق ــى ال ــروا باألمــل ونســيان األجــل ، وال تركنــوا إل تغت
بغرورها ، وفتنتكم بأمانيها ، وتزينت لخطابها ، فأضحت كالعروس المتجلية ، العيون إليها ناظرة 

عاكفة ، والنفوس لها عاشقة ، فكم من عاشق لها قتلت ، ومطمئن إليها خذلت  ، والقلوب عليها
 . 
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فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثرت بوائقها ، وذمها خالقها ، جديدها يبلى ، وملكها يفنى 
، وعزيزها يذل ، وكثيرها يقل ، وحيها يموت وخيرها يفـوت فاسـتيقظوا مـن غفلـتكم ، وانتبهـوا مـن 

دتكم ، قبل أن يقال : فالن عليل ، ومدنف ثقيل ، فهل على الدواء من دليل ، وهل إلى الطبيب رق
من سبيل ، فتدعى لك االطباء ، وال يرجى لك الشفاء ، ثم يقال : فالن أوصى ، وماله أحصى ثم 
ع يقـال : قـد ثقــل لسـانه ، فمــا يكلـم إخوانــه ، وال يعـرف جيرانـه ، وعــرق عنـد ذلــك جبينـك ، وتتــاب

أنينك ، وثبت يقينك ، وتلجلج لسانك ، وبكى إخوانـك ، وقيـل لـك : هـذا إبنـك فـالن ، وهـذا أخـوك 
فالن ، منعت من الكالم فال تنطق ، وختم على لسانك فال ينطبـق ثـم حـل بـك القضـاء ، وانتزعـت 
روحك مـن األعضـاء ثـم عـرج بهـا الـى السـماء ، فـاجتمع عنـد ذلـك إخوانـك ، وأحضـرت أكفانـك ، 

وك وكفنوك ، ثم حملـوك فـدفنوك ، فـانقطع عـوادك ، واسـتراح حسـادك ، وانصـرف أهلـك الـى فغسل
 مالك وبقيت مرتهنا بأعمالك . 

وتذكرنى نصيحة ذلك الحكيم بقـول إمامنـا علـى بـن أبـى طالـب كـرم هللا وجهـه : مـن راقـب المـوت 
 سارع إلى الطاعات . 

مامنـا األكبـر الحـاج محمـد أبـو خليـل وختاما يحلو لى أن أدعو بما كان يدعو به سيدى الج ليل وا 
ساكن ضريحه المنير الملحق بمسجده المبارك بالزقازيق حيث كان يقول فى دعائـه : اللهـم بجـاه 
نبيك المصطفى ، وحبيبك المجتبى ، ووليك المرتضى ، وأمينك على وحـى السـماء سـيدنا وموالنـا 

ب لنـا عنـدك عتقـا وبـراءة مـن النـار ، وأمنـا محمد ، نسألك أن تغفر ذنوبنـا ، وتسـترعيوبنا ، وتكتـ
من العذاب ، وجواز على الصراط ، وطريقا إلى الجنة ، وعاقبة الـى الخيـر ، اللهـم توفنـا يـا إلهـى 

 بكرمك مسلمين مؤمنين موحدين وألحقنا بالصالحين آمين . . 
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 ترك الخطيئة أسهل
الخطاب قالهـا رضـى هللا عنـه وهـى اقتبست عنوان هذا المقال من حكمة ألمير المؤمنين عمر بن 

: ) تــرك الخطيئــة أســهل مــن معالجــة التوبــة ( . وال عجــب أن ينطــق ســيدنا عمــر بهــذه الحكمــة 
وبغيرها وقد قال موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى تزكيته له : ) إن هللا جعـل الحـق علـى 

نب المعاصى وال نستسهل الوقوع لسان عمر وقلبه ( وينصحنا أمير المؤمنين بحكمته تلك أن نجت
فيها اعتمادا على أن باب التوبه مفتوح وفى وسـعنا أن نسـتغفر هللا مـن المعصـية بعـد اقترافهـا ، 
فإن السيئة قد تجر الى سيئة أخرى بعدها أو إلى سيئات متالحقة إن دلت علـى شـىء فانمـا تـدل 

ــا بــأوامره ونواهيــه ، فقــد أ ــا عــن هللا وعلــى تهاونن ــا عــن علــى غفلتن ــا ســبحانه بالطاعــة ونهان مرن
المعصية حتى نلقاه تعالى يوم القيامـة بـيض الوجـوه ويـوم القيامـة يـوم شـديد يكشـف هللا لنـا عـن 
شدته وأهواله فى كتابه الكريم فى مثل قولـه تعـالى فـى سـورة آل عمـران ) يـوم تجـد كـل نفـس مـا 

أمدا بعيـدا ويحـذركم هللا نفسـه عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
 وهللا رؤف بالعباد ( . 

وقد أعد هللا سبحانه جنات النعيم للمتقين ، وكلمنا سـبحانه عـن الجنـة كثيـرا وشـوقنا إليهـا ، كمـا 
أنه تعالى خوفنا من النار وحـذرنا منهـا ، وفـى تشـويقنا إلـى الجنـة قـال عـز وجـل مـثال فـى سـورة 

عبادنا من كـان تقيـا ( وفـى تخويفنـا مـن النـار يقـول تعـالى فـى  مريم ) تلك الجنة التى نورث من
 سورة آل عمران ) واتقوا النار التى أعدت للكافرين ( .

فى معنى قوله تعالى ) نورث من عبادنا من كان تقيا (  –ويقول االمام البيضاوى رضى هللا عنه 
والوارثة أقـوى لفـظ يسـتعمل فـى نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال مورثه ، 

التملك واالستحقاق من حيث أنها ال تعقـب بفسـخ وال اسـترجاع وال تبطـل بـرد وال اسـقاط . ويقـول 
االمام أبو السعود فى تفسيره لقوله تعالى ) واتقوا النـار التـى أعـدت للكـافرين ( : كـان االمـام أبـو 

 يقول : هى أخوف  –رضى هللا عنه  –حنيفه 
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 قرآن حيث أوعد هللا المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه. آية فى ال
وفى لطائف االشارات يقول سيدى اإلمام القشيرى عند اآلية الكريمة ) تلك الجنة التـى نـورث مـن 

لى عبادنا من كان تقيا ( رضى هللا عنه : فالجنة لالتقياء من هذه األمة معدة لهـم ... وقولـه تعـا
مــن ) عبادنــا ( فعبــده علــى الخصوصــية مــن كــان اليــوم قيــد أمــره . وقولــه ) مــن كــان تقيــا ( قــوم 
يتقون المعاصى والمخالفات ، وقوم يتقون الشهوات ، وآخرون يتقون الغفالت ، وآخـرون يتقـون 
شــهود كــل غيــر . وعنــد قولــه تعــالى فــى ســورة مــريم ) رب الســموات واألرض ومــا بينهمــا فاعبــده 

ر لعبادته هل تعلم له سميا ( يقول سـيدى االمـام القشـيرى فـى لطـائف االشـارات رضـى هللا واصطب
عنه : قوله تعالى ) فاعبده ( أى قف حيث أمرك . وقوله تعالى ) واصطبر لعبادته ( . االصطبار 
هو غاية الصبر . وقولـه تعـالى : ) هـل تعلـم لـه سـميا ( أى كفـوا ونظيـرا ويقـال : هـل تعلـم أحـدا 

ــالنظير ، وهــو بالقــدم ) بكســر القــاف ( متوحــد ، والتشــبيه يقتضــى يســم ى " هللا غيــر هللا وأنــى ب
 التسوية بين المتشابهين وال مثل له ، ال موجودا وال موهوم. 

وقد خطب سيدنا عمر فكان فيمـا قـال رضـى هللا عنـه : أمـا بعـد ، فـانى أوصـيكم بتقـوى هللا الـذى 
تـه ينفـع أوليـاءه ، وبمعصـيته يضـر أعـداءه إنـه لـيس لهالـك يبقى ويفنى ما سـواه ، والـذى بطاع

هلــك عــذر فــى تعمــد ضــاللة حســبها هــدى ، وال تــرك حــق حســبه ضــاللة ، فقــد ثبتــت الحجــة ، 
نما المجاهدون الـذين  ووضحت الطرق ، وانقطع العذر ، وال حجة ألحد على هللا عز وجل . . . وا 

ــاب المحــارم . . . ــاد اجتن ــة ،  جاهــدوا أهــواءهم والجه ــى الجن الوظــائف الوظــائف أدوهــا تــؤدكم إل
 والسنة السنة الزموها تنجكم من البدعة . 

وورع سيدنا عمر معلوم مشهور ، وقد جاءوا إليه بتاج كسرى ، فاستعظم النـاس قيمتـه للجـواهر 
التى كانـت عليـه ، فقـال رضـى هللا عنـه ، يزكـى الجنـود الفـاتحين فـى أمـانتهم : إن قـوم أدوا هـذا 

اء فقال له إمامنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه : يا أمير المؤمنين : إنـك عففـت فعفـوا ، ألمن
 ولو رتعت لرتعوا . 

ومن طريق ما حدث فى خالفته أنه كان يعس ليال ويتحسس أحوال الرعية ، فمر بدار سمع فيهـا 
دو هللا ، أظننـت أن صوتا ، فارتاب وتسور ، فرأى رجال عند امرأة وزق خمر ، فقـال للرجـل : ياعـ

 هللا يسترك وأنت على معصيته ؟ فقال الرجل ألمير المؤمنين 
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سيدنا عمر أمير المؤمنين ، إن كنت أخطأت ) بضم التاء ( فى واحدة ، فقد أخطأت ) بفتح التاء 
( فى ثالث : قال هللا تعالى ) وال تجسسوا ( وقد تجسست ، وقال ) وأتوا البيوت من أبوابها ( وقد 

ورت ، وقال ) إذا دخلتم بيوتا فسلموا ( وما سلمت ، فقـال أميـر المـؤمنين للرجـل : هـل عنـدك تس
 من خير إن عفوت عنك ، قال : نعم ، وهللا ال أعود ، فقال له : إذهب فقد عفوت عنك . 

وقد حكوا أن رجال جاءه فى وقت غير مناسب يشكو خصما له ، فضـرب بالـدرة الرجـل وقـال لـه : 
وهو معرض لكم ، حتى إذا شغل فى أمر المسلمين أتيتموه ؟ فانصرف الرجل متذمرا تدعون عمر 

، فقال عمر أمير المؤمنين رضـى هللا عنـه علـى بالرجـل ، فجـىء بـه فـالقى إليـه الـدره وقـال لـه : 
رادة ما عنده ،  إقتص ، قال الرجل : بل أدعه هلل ولك ، فقال له : ليس كذلك ، بل تدعه إما هلل وا 

ما ت دعه لى ، قال أدعه هلل ، فقـال لـه : انصـرف ، ثـم دخـل أميـر المـؤمنين منزلـة ومعـه بعـض وا 
الناس ، قالوا : فصلى ركعتين خفيفتين ثم جلس يحاسـب نفسـه ويقـول : يـا ابـن الخطـاب ، كنـت 
وضيعا فرفعك هللا وكنت ضاال فهداك هللا ، وكنت ذليال فأعزك هللا ، ثم حملك علـى رقـاب النـاس ، 

ل يستعديك على من ظلمه فضربته ، ماذا تقول لربك غدا ، فجعل يعاتب نفسـه معاتبـة ، فجاء رج
 فقال سامعوه إنه من خير أهل األرض . 

ومما قال إمامنا على بن أبى طالب فى إحدى الخطب قوله كـرم هللا وجهـه : أوصـيكم أيهـا النـاس 
الئـه لـديكم ، فكـم خصـكم بنعمـة ، بتقوى هللا وكثرة حمده علـى آالئـه إلـيكم ، ونعمائـه علـيكم ، وب

قـالل  وتدارككم برحمة ، أعورتم له فستركم ، وتعرضتم ألخذه فأمهلكم . وأوصيكم بذكر المـوت ، وا 
الغفلة عنه ، وكيف غفلـتم عمـا لـيس يغفلكـم ، وطمعكـم فـيمن لـيس يمهلكـم فكفـى واعظـا بمـوتى 

ر نــازلين فكــأنهم لــم يكونــوا للــدنيا عــاينتموهم ، حملــوا إلــى قبــورهم غيــر راكبــين ، وأنزلــوا فيهــا غيــ
عمــارا ، وكــأن اآلخــرة لــم تــزل لهــم دارا ، . . .  وال عــن قبــيح يســتطيعون انتقــاال ، وال فــى حســن 
يستطيعون ازيادا ، أنسوا بالدنيا فغرتهم ، ووثقوا بها فصرعتهم ) فسابقوا رحمكم هللا إلـى منـازلكم 

ودعيتم إليها ، واستتموا نعم هللا عليكم بالصبر علـى التى أمرتم أن تعمروها ، والتى رغبتم فيها ، 
طاعته ، والمجانبة لمعصيته ، فإن غدا من اليوم قريب . وما أسرع الساعات فـى اليـوم ، واسـرع 
االيام فى الشهر ، واسرع الشهور فى السنة ، وأسرع السنين فى العمر ( . ومن كالمه الذى قال 

لى : ) يسبح له فيها بالغدو واصـال رجـال ال تلهـيهم تجـارة وال كرم هللا وجهه عند تالوته قوله تعا
 بيع عن ذكر هللا ( . . . إن هللا سبحانه جعل الذكر جالء للقلوب ، تسمع به بعد الوقرة 
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ن الـذكر ألهـال أخـذوه مـن الـدنيا بـدال ، فلـم  وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعانـدة . . . وا 
نـه ، يقطعـون بـه أيـام الحيـاة ، ويهتفـون بـالزواجر عـن محـارم هللا ، فـى تشغلهم تجارة وال بيـع ع

أسماع الغافلين ، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به ، وينهون عن المنكـر ويتنـاهون عنـه ، فكـأنهم 
قطعوا الدنيا إلى اآلخرة وهم فيهـا ، فشـاهدوا مـاوراء ذلـك ، فكأنمـا اطلعـوا غيـوب أهـل البـرزخ فـى 

وحققت القيامة عليهم عداتها ، فكشفوا غطـاء ذلـك ألهـل الـدنيا ، حتـى كـأنهم  طول اإلقامه فيه ،
يرون ما اليرى الناس ، ويسـمعون مـاال يسـمعون . فلـو مثلـتهم لعقلـك فـى مقـاومهم المحمـودة ، 
ومجالسهم المشهودة ، وقـد نشـروا دواويـن أعمـالهم ، وفرغـوا لمحاسـبة أنفسـهم علـى كـل صـغيرة 

صروا عنها ، أو نهوا عنهـا ففرطـوا فيهـا . . . يعجلـون إلـى ربهـم مـن مقـام وكبيرة ، أمروا بها فق
نــدم واعتــراف ، لرأيــت أعــالم هــدى ، ومصــابيح دجــى ، قــد حفــت بهــم المالئكــة ، وتنزلــت علــيهم 
السكينة ، وفتحت لهم أبواب السماء ، وأعدت لهم مقاعد الكرامات ، فى مقعد اطلع علـيهم فيـه ، 

 هم . . . فرض سعيهم ، وحمد مقام
فحاسب نفسك لنفسك ، فإن غيرها من األنفس لها حسيب غيرك وقد تعـرض كـرم هللا وجهـه فيمـا 
تكلم به لمقامات جليلة من مقامات العارفين باهلل ، ومنها ذكـر هللا ، ومحاسـبة الـنفس ، والنـدم ، 

هـو التوبـة ، وقـد والتوبة ، والتذلل هلل عز وجل . وأول منزل من منازل السـالكين إلـى هللا تعـالى 
جعل هللا التوبة مفتاحا لباب الفالح ، فقال سبحانه فى سـورة النـور ) وتوبـوا إلـى هللا جميعـا أيهـا 
المؤمنون لعلكم تفلحون ( ، كما أنه سبحانه جعل التوبة أساسا لمقامات المـؤمنين المتقـين فقـال 

لراكعـون السـاجدون اآلمـرون تعالى فـى سـورة التوبـة ) التـائبون العابـدون الحامـدون السـائحون ا
بـــالمعروف والنـــاهون عـــن المنكـــر والحـــافظون لحـــدود هللا وبشـــر المـــؤمنين( ، والســـائحون هـــم 
الصائمون . ولم تفصح اآلية الكريمة عما يبشرهم هللا بـه لتعظـيم البشـرى فإنهـا تجـل عمـا يخطـر 

م : ) فيهـا مـا العـين بالبال ، كما جاء فى الحديث الشريف عن الجنة بقوله صـلى هللا عليـه وسـل
 رأت ، وال أذن سمعت ، وال خطر على قلب بشر ( . 

ومغفــرة هللا تعــالى لعبــده التائــب بــاب مــن أبــواب رحمتــه الواســعة ويقــول ســيدى االمــام أبــو علــى 
الدقاق رضى هللا عنه : التوبة على ثالثة اقسام : فأولها التوبة ، وأوسطها إإلنابة وآخرها األوبة 

لمعنـى : أن مــن تــاب خوفـا مــن العقـاب فهــو صــاحب التوبـة ، ومــن تـاب طمعــا فــى . وقـالوا فــى ا
الثواب فهو صاحب اإلنابة ، ومن تاب مراعاة لألمر فهو صاحب األوبة . ويقول سيدى أبو على 
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يــاء ، قــال ســبحانه ) قــال ســبحانه ) وتوبــوا إلــى هللا جميعــا أيهــا المؤمنــون ( واالنابــة صــفة األول
 وجاء بقلب منيب ( ، واألوبة صفة األنبياء قال سبحانه ) نعم العبد إنه أواب ( . 

أمــا ســيدى االمــام ذو النــون المصــرى فيقــول رضــى هللا عنــه : االســتغفار مــن غيــر إقــالع توبــة 
رار ، الكذابين . كما يقول : حقيقة التوبة أن تضيق عليك األرض بما رحبـت حتـى ال يكـون لـك قـ

ثم تضيق عليك نفسك ، كما أخبر هللا تعالى فى كتابه بقوله ) وعلى الثالثة الذين خلفـوا حتـى إذا 
ضاقت عليهم األرض بما رحبـت وضـاقت علـيهم أنفسـهم وظنـوا أال ملجـأ مـن هللا إال اليـه ثـم تـاب 

 عليه ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم ( . 
بـه رب العـزة عمـق النـدم الـذى وقـع مـن بعـض سـادتنا  أقول : وهذا الوصف الـدقيق الـذى وصـف

الصحابة الذين تخلفوا دون عذر عن غزوة تبوك ، يكشف لنا عن صدق توبتهم فى قرارة نفوسهم 
الباطنــه الخفيــة إذ ال يعلــم البــواطن الخفيــة إال هللا تعــالى ، كمــا يكشــف لنــا صــحة الحكمــة البالغــة 

 عنه : تـرك الخطيئـة أسـهل مـن معالجـة التوبـة . وال التى أوتيها سيدنا عمر وقال فيها رضى هللا
شك أن هللا تعالى تدارك هؤالء الصـادقين برحمتـه وطمـأنهم علـى قبـول تـوبتهم بقولـه تعـالى ) ثـم 

 تاب عليهم ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم ( . 
قـال لهـا : إنـى قـد وفى هذه المناسبة أذكر أن رجال جـاء لسـيدتنا المحبـة الوالهـة رابعـة العدويـة و 

أكثرت من الذنوب والمعاصى فهل يتوب على إن تبت ؟ فقالت رضى هللا عنهـا ومـا أروع مـا قالـت 
: بل لو تاب عليك لتبت ، وكأنها اقتبست جوانبها من اآلية الكريمة السابقة التى جاء فيها قولـه 

ا مــنهم ، وصــدق ســيدى تعــالى ) ثــم تــاب علــيهم ليتوبــوا .... ( أى وفقهــم للتوبــة الصــادقة وقبلهــ
االمام إبن عطـاء هللا السـكندرى حـين قـال فـى الحكـم العطائيـة رضـى هللا عنـه : إذا أراد أن يظهـر 
فضله عليك خلق فيك ونسب اليك . ويقول سيدى اإلمام القشيرى فـى لطـائف اإلشـارات عنـد تلـك 

وأسـقط عـنهم الـبالء ، اآلية الكريمة رضى هللا عنه : لما صـدق مـنهم اللجـاء تـداركهم بالشـفاء ، 
وكذلك الحق يكور نهار اليسر على ليالى العسر ، ويطلـع شـموس المحنـة علـى نحـوس الفتنـة ، 
ويدير فلك السعادة فيمحق تأثير طوارق النكاية ، سنة منه تعالى ال يبـدلها وعـادة منـه فـى الكـرم 

 يجريها وال يحولها . ويقول الصوفية األقدمين فى ذلك المقام : 
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 وقرب النعش من اللحــــــد   من ألبس أكفانــــه كنا ك
 ورده الوصل إلى الــــــورد   فجاء ماء الروح فى وحشـة 

ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل نور هللا مرقده ، فى الرجوع إلى هللا بالتوبة واإلسـتغفار ، 
ا مــن الهامــه الفــورى وفــى االستبشــار بعفــو هللا تعــالى وصــفحه عــن التــائبين فيمــا نقلنــاه إســتماع

 المرتجل : 
 سواك فاستر على المسكين ما اجترحا  بينى وبينك سر ليس يعلمـــه 
 من يلتجىء لكم فى القصد  ما جنحـا  إنى أسات ولكنى التجأت لكــم 

 العمر ما  برحــا  ياخير من بفؤادى  لى فيكمو أمل منه أرى  صلتـى 
 محــــا  للظلم  هواكم  بح رأيت ص إذا سعيت وجنح الليل يقعد  بـى 

 قد مسحــا   عنى الذنب وقلت يارب  أو كان كالطود ذنبى فى ضخامته 
 يسمو به كل من ناجى ومن صلحــا  ل فاعلم بأن مقام العفو مغتســ

 منه صحـــــا  العفو  فإنه بضياء  إن نام قلبى من الزالت فى ظلـم 
 فرحــا    ينتشى ذنب فاعجب لكاسب  ى الذنب يحزننى والعفو يفرحنـ

 منشرحـــا   العفو  إال ورحت بفضل   ا منقبضـ فما أرانى من الزالت 
 من يقصد الباب يعط الفيض والمنحـا  ى أدب األمر هلل فاقصده علـــ

ومن روائع ما نقلناه ، وكان بعض الحاضرين قد طلب إليه أن يأتى له بأبيات من إلهامه الفـورى 
 وقافيته :  على وزن البيت التالى

 فإنها حسناتى يوم ألقــــــــاه أستغفر هللا إال من محبتـــــه 
 فكان مما قال قدس هللا سره : 

 يافوز من فى الورى يحيا بنجـــواه  ) أستغفر هللا إال من محبتـــه ( 
 ثوب الوقار ويهدينى للقيــــــاه  الحب يكسبنى عزى ويلبسنـــى 

 قلب قد  وهبنــــــاه  بل المحبة  ـــه وما المحبة قوال قد نزخرفـ
 محيــــاه  قصدى  بالدمع فى غرق  حـرق  أمسى على أرق أشتاق فى 
 ترجــــــاه  من  كريم  وهل يرد  مارد ربك عبدا عن مــــوارده 

 وأطال رضى هللا عنه القول وانتهى إلى قوله : 
 بـــــاه لم ألق من حسن يدنى لعق فتشت أعمالى الحسنى فوا أسفى 

 ) فإنها حسناتى يوم ألقــــــاه (  هجرت كل مرام غير رحمتــه 
وال يعجـب القـارىء العزيـز مـن قولـه هـذا الـذى يـدل علـى خوفـه مـن هللا عـز وجـل ، فـإن األوليــاء 

 والمتقين يخافون هللا تعالى على قدر علمهم به ومعرفتهم له . وقد جاء 



 252 

ئشة رضـى هللا عنهـا ، انهـا سـألت النبـى صـلى هللا عليـه فى الصحاح عن أم المؤمنين سيدتنا عا
وسلم فى قوله تعالى ) والذين يؤتون ما آتوا . وقلـوبهم وجلـة أنهـم إلـى ربهـم راجعـون ( فقالـت : 
أهــم الــذين يشــربون الخمــر ويســرقون ؟ فقــال لهــا موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم : ) ال 

يتصدقون ويخافون أال يقبـل مـنهم ، أولئـك يسـارعون فـى يابنت الصديق بل هم الذين يصومون و 
 الخيرات وهم لها سابقون ( 

ذا أردنا أن نستغفر هللا تعالى إستغفارا صادقا وجادا ، فلنتعلم ذلك مما قاله إمامنا علـى بـن أبـى  وا 
طالب كرم هللا وجهه حين سـمع رجـال يقـول : أسـتغفر هللا فقـال لـه االمـام معلمـا ومرشـدا : ثكلتـك 
أمك ، أتدرى ما االسـتغفار ، االسـتغفار درجـة العليـين وهـو إسـم واقـع علـى سـتة معـان : أولهـا : 
الندم على ما مضى ، والثانى : العـزم علـى تـرك العـود أبـدا ، والثالـث : أن تـؤدى إلـى المخلـوقين 
 حقوقهم حتى تلقى هللا أملس لـيس عليـك تبعـة ، الرابـع : أن تعمـد إلـى كـل فريضـة عليـك فتـؤدى
حقهاه الخامس : ان تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت ، فتذيبه باألحزان حتى تلصـق الجلـد 
بــالعظم وينشــأ بينهمــا لحــم جديــد ، الســادس : أن تــذيق الجســم ألــم الطاعــة كمــا أذقتــه حــالوة 

 المعصية ، فعند ذلك تقول : ) أستغفر هللا ( . 
صادق مثل ذلك فقد مر علينا ماوصف به سـبحانه وال غرابة أن يقول إمامنا على فى االستغفار ال

التائبين من الصحابة الكرم وبين لنا كيف ضـاقت علـيهم األرض بمـا رحبـت وكيـف ضـاقت علـيهم 
 أنفسهم وظنوا أال ملجأ من هللا إال إليه . 

والسادة الصوفية يقولون إن أول الدين معرفة هللا ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق 
توحيــده ، وكمــال توحيــده اإلخــالص لــه ، واإلخــالص لــه ، يقتضــى االئتمــار بــأوامره واالنتهــاء  بــه

بنهيه ، وهم يعظمون األوامر والنواهى إاللهيه ألنها أوامر الرب ونواهيه إلى مربوبيه ، ويرون أن 
 استشعار السياده اإللهيه يوجب عليهم تنفيذها ، دون خروج عليها أو ملل منها . 

تقدون أن هذه األوامـر ، والنـواهى ، إنمـا صـدرت مـن هللا تعـالى إلسـعاد عبـاده فـى دنيـاهم وهم يع
وأخراهم ، وهو سبحانه غنى عنهم وعن طاعتهم . وما أرق ما قال إمامنا على كرم هللا وجهه فى 
ثمــرات األوامــر والنــواهى االلهيــة ، حــين قــال : فــرض هللا االيمــان تطهيــرا مــن الشــرك ، والصــالة 

 يها من الكبر ، والزكاة سببا للرزق تنز 
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والصـيام ابــتالء إلخــالص الخلــق ، والحــج تقويــة للــدين ، والجهــاد عــزا لإلســالم واألمــر بــالمعروف 
مصلحة للعوام ، والنهى عن المنكر ردعا للسفهاء ، وصلة الرحم منحاة للعـدد ، والقصـاص حقنـا 

قامـة الحـدود إعظامـا للمحـارم ، وتـرك شـرب  الخمـر تحصـينا للعقـل ، ومجانبـة السـرقة للدماء ، وا 
إيجابا للعفة ، وترك الزنا تحصينا للنسـب ، وتـرك اللـواط تكثيـرا للنسـل ، والشـهادة اسـتظهارا علـى 
المجامالت ، وترك الكذب تشريفا للصدق ، والسالم أمانا من المخاوف ، واألمانات نظاما لألمـة ، 

 والطاعة تعظيما لوالة األمور ، . 
لمقـال أدعـو هللا أن يجـزى عنـا ، أسـالفنا الصـالحين خيـرا كثيـرا وأن يعلمنـا مـا جهلنـا وأن وختاما ل

ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يورثنا علم مـالم نعلـم ، آمـين 
 . . 
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 عالمات المؤمن
ه : المـؤمن إذا نظـر إعتبـر ، قال إمامنا الجليل على بن أبى طالب كـرم هللا وجهـه ورضـى هللا عنـ

ذا أصـابته شـدة  ذا استغنى شكر ، وا  ذا تكلم ذكر ) كاف مشدده مفتوحه ( ، وا  ذا سكت تفكر ، وا  وا 
صبر ، فهو قريـب الرضـا ، بعيـد السـخط ، يرضـيه عـن هللا اليسـير ، وال يسـخطه الـبالء الكثيـر ، 

كثيـرا مـن الخيـر ، ويعمـل بطائفـة  قوته ال تبلغ به ، ونيته تبلغ ، مغموسة فى الخير يـده ، ينـوى 
 منه ، ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به . 

ولعل االمام أبى بكر الوراق إستأنس بذلك الكالم حين قال رضى هللا عنه : للمـؤمن أربـع عالمـات 
كالمه ذكر وصمته تفكر ، ونظره عبـره ، وعملـه بـر . ويقـول سـيدى أبـو العبـاس الطوسـى رضـى 

عنـه : مــن راقـب هللا تعــالى فــى خطـرات قلبــه ، عصـمه هللا فــى حركــات جوارحـه . وهــو القائــل هللا 
كذلك : التقوى أال تمد عينيك إلى زهرة الـدنيا وال تتفكـر بقلبـك فيهـا . كمـا يقـول نـور هللا مرقـده : 

اء شجرة المعرفة تسقى بماء الفكره ، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل ، وشجرة التوبة تسـقى بمـ
 الندامة ، وشجرة المحبة تسقى بماء االتفاق والمرقبة واإليثار . ومما قال شعرا قدس هللا سره : 

نى ألهواه مسيئا ومحسنـــــا   وأقضى على قلبى له بالذى يقضى  وا 
 وحتى متى أيام سخطك ال تمضـى  فحتى متى روح الرضا ال ينالنــى 

ه فيمــا نقلنــاه اســتماعا مــن إلهامــه الفــورى ويقــول ســيدى وشــيخى الشــيخ علــى عقــل واصــفا حالــ
 المرتجل طيب هللا ثراه : 

 ولكن بحب هللا نلت فنونـــــى  تفنن غيرى فى المالهى  وشرهــا 
نى إذا ما الناس بالمال  حصنــوا   جعلت هدى الرحمن كل حصونــى وا 

ن سجنوا فى النفس والمال والهوى   ففى مشهد االيمان أصل سجونـــى  وا 
 ولكنهم بالذكر قد شغفونـــــــى  أدر طعم الحب من بدء نشأتــى ولم 
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 وحبك روحى واليقين  وتينى  لقاؤك إيمانى وذكرك  حجتــى 
 حياتى وقومنى فأنت معينـى  وأرضى بما يرضيك ربى فنجنى 

 ففى شدتى ألقى نداك وليتـى  بحزم علمت الحب بالعلم  خضته 
 ل فى إلهامه الفورى قوله رضى هللا عنه : ومما نصحنا به سيدى الشيخ على عق
 التعاشر من فى الخطيئة يغلو  اصحب الذاكرين قدرك  يعلــو 

 إنما الشر فى الطبائع أصـل  وصن النفس عن شرور البرايـا 
 ليس للمرجفين ياصاح عقـل  وتطهر من رجس زيد  وعمــر 

  فبهذا يتم فى هللا  وصـــل واحفظ النفس من ورود المعاصى 
 ليس قبل الممات يملك  حـل  ال تقل إننى حللت أمــــورى 

 فاجتنبهم فهم وحقك ضلــوا  أن ترى الناس زيفوا الشرع فيهم 
 إن من بالشرع اهتدى ال يضل  إجعل الشرع موردا ومقامـــا 

وفى مناسبة ما يقول سيدنا على بن أبـى طالـب فـى كالمـه الـذى صـدرنا بـه المقـام : إذا اسـتغنى 
ذا أصــابته شـدة صــبر ، فهـو قريــب الرضـا ، بعيــد السـخط يرضــيه عـن هللا اليســير ، وال شـكر  ، وا 

يسخطه البالء الكثير ، أقول أن سادتنا الصوفية حين يدعون المريـدين إلـى الزهـد فـى الـدنيا ، ال 
يقصدون بالذهد الفقر وتجريد اليد من المال ، إنما يقصدون بالزهد تـرك الـدنيا مـن قلـوبهم بحيـث 
ال يفتتون بإقبالها وال يحزنون بإدبارها ، فان أقبلت واستغنوا شكروا هللا سبحانه ، والشـكر عنـدهم 
كمــا عرفــوه هــو اســتعمال النعمــة فيمــا خلقــه هللا لــه ، فيبــذلون األمــوال فــى مرضــاته تعــالى تقــديرا 

الــدنيا الفانيــة ، لفضــله واجتيــازا المتحــانهم بــاألموال التــى فــى أيــديهم بإيثــارهم اآلخــرة الباقيــة عــن 
واضــعين نصــب أعيــنهم قولــه تعــالى فــى ســورة النحــل ) مــا عنــدكم ينفــد ومــا عنــد هللا بــاق .... ( 
وقوله تعالى فى سورة القصص ) وما أوتيتم من شىء فمتـاع الحيـاة الـدنيا وزينتهـا ومـا عنـد هللا 

 خير وأبقى أفال تعقلون ( . 
يـف الزهـد فيمـا ترجمـه عنـه إلـى العربيـة صـديقى ويقول سيدى اإلمام جالل الدين الرومى فـى تعر 

العالمه الشيخ الصاوى شعالن رحمه هللا : ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهى فى قلبك ، بل 
الزهد أن تتركها من قلبك وهى فى يدك . وقد قال صلى هللا عليه وسلم لسـيدنا عمـرو بـن العـاص 

 رضى هللا عنه : ) ياعمرو 
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ح للمرء الصالح ( ، وذلك حين قال له صلى هللا عليه وسلم : إنى أريد أن أرسـلك نعم المال الصال
على رأس جيش فيسلمك هللا ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة ، فقال عمرو : يـا رسـول 
ــا فــى اإلســالم ، فأجابــه صــلى هللا عليــه وســلم  ــا فــى المــال ولكنــى أســلمت حب هللا مــا أســلمت حب

 بالجواب السابق . 
وال يفوتنا أنه لو كان االسـالم يـدعو بالزهـد فـى الـدنيا إلـى التجريـد مـن كسـب المـال ، مادعـا إلـى 
كسب المال من حالل ولما نهى عن تحـريم الطيبـات فـى مثـل قولـه تعـالى فـى سـورة المائـدة ) يـا 

. وكلـوا ممـا أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل هللا لكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتـدين 
رزقكم هللا حالال طيبا واتقوا هللا الذى أنتم به مؤمنون ( كما ال يفوتنا أن فريضة الزكـاة مـن أركـان 
االسالم األساسية وشدد هللا تعالى فى إيتائها ، فلو لم يكن فى المسلمين أغنياء ما فـرض علـيهم 

رضـى هللا عنـه الممتنعـين عـن  الزكاة وجعلها ركنا من أركان االسالم . حتـى قاتـل سـيدنا أبـو بكـر
أدائها باعتبارها حقا لبيت مال المسلمين . ومن أقوال اإلمام جالل الدين الرومى قوله كذلك رضى 
ــدر ) جــرن (  ــرزق مــن بي هللا عنــه فــى ديوانــه ) المثنــوى ( : أيهــا المــؤمن : اســع إلــى كســب ال

اعلـم أن الـدنيا لـو كانـت كلهـا اللطيف الخبير ، واجعل القناعة من كسبك والرضـا أفضـل رزقـك ، و 
طوع يدك ما كان لك سوى القوت ، فال تأكل فى سبعة أمعاء . وأضاف رضى هللا عنه يقـول : إن 
ن االسكندر األكبر قهـر الجيـوش الزااحفـة ثـم  أموال قارون لم تزده لحظة على العمر المقدور ، وا 

كتـب الـرحمن فـى صـحائف األكـوان زحف عليه األجل المحتوم وقهره فى الوقت المعلـوم . إقـرا مـا 
وال تجعــل الظــواهر منتهــى بصــرك ومبلــغ علمــك حتــى ال تحجــب الحقيقــة عــن عينــك وتنحــرف بــك 

 األهواء عن سبيلها . 
أقول : وقد عرف سيدى االمام سهل التسترى التصوف فقال فى تعريفه رضى هللا عنه : الصـوفى 

هللا تعــالى عــن البشــر ، واســتوى عنــده  مــن صــفا مــن الكــدر ، وامــتأل بــالفكر ، وانقطــع إلــى حــب
الـــذهب والمـــدر . وكثيـــرا مـــا يعبـــر الســـادة الصـــوفية عـــن الصـــوفى بقـــولهم : ) الفقيـــر ( وهـــم ال 
ن كان من أغنـى األغنيـاء  يقصدون بتعبيرهم هذا فقير الجيب بل يقصدون الفقير إلى هللا تعالى وا 

 با ربه سبحانه وتعالى : فى المال ، ويقول قائلهم فى فقره إلى هللا تعالى مخاط
 لو كان فى مفرقى اإلكليل والتاج    إنى إليك مع االنفاس محتاج 
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 ويقول اآلخر : 
 وليس لى بعدكم حرص على أحد  أنا الفقير إليكم والغنى بكم 

وقد سئل سيدى اإلمام الكبير عبد القـادر الجيالنـى عـن معنـى إسـم الفقيـر ، فقـال رضـى هللا عنـه 
 ال : وما أروع ما ق

 وفراغه من نعته وصفاتــــه  فاء الفقير فناؤه فى ذاتـه 
 وقيامه هلل فى  مرضاتـــــه  والقاف قوة قلبه  بحبيبـه 
 ويقول بالتقوى بحق تقاتــــه  والياء يرجو ربه ويخافـه 
 ورجوعه هلل عن شهواتـــــه  والراء رقة قلبه وصفـاؤه 

عنـه يقصـد بقولـه فـى الشـطر األول مـن البيـت األول : )  وال يفوت القارىء العزيـز أنـه رضـى هللا
فاء الفقير فناؤه فى ذاته ( أن الصوفى يفنى فى حب هللا بحيث ال يصرفه صارف وال يشـغله عنـه 

 شاغل ، كما يقول قائلهم : 
 تجرى بك الروح منى فى مجاريها   وما تنفست إال كنت مع نفسى 
ت اإللـه البـاقى ، فإنـه سـبحانه تقـدس عـن أن يتصـل بـه وحاشا أن تتحد ذات العبد الفـانى فـى ذا

مخلوق أو ينفصل عنه حادث ، وهو تعالى شأنه أول بال ابتداء وآخر بال انتهاء وجلت الصـمدية 
عن قبول الوصل والفصل . ويبين لنا ذلـك جليـا قـول سـيدى وشيخىالشـيخ علـى عقـل فيمـا نقلنـاه 

 من إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 
 مع الكواكب  ساريــــه   فوق السمــــاء أرواحنا 

 بكل ليل زاهيـــــــه   وقلوبنا مثل  البـــــدور 
 كالطيب أمست زاكيــــه   ونفوسنا  أنفاسهـــــــا 
 بالحق أمست هادـــــية   أشواقنا فى  ذوقهــــــا 

 وهى تذكر صافيــــــه   أعضاؤنا طربت  بحبـــك 
 حشرى أمنت الطاغيــــه   إنى من التوحيد فـــــى 
 أمست بحارا جاريـــــه   ومدامعى من حبــــــه 

 ثمر المحبة  ناميــــــه  ومنابت األشواق مـــــن 
 األغيار عاشت نائيـــــه   والروح من وجد عـــــن 
 فاستمسكت بالباقيــــــه   فنيت به عن غيــــــره 

ن تك فان  رضيت فلما أخلصـــــت   يــــــه بقيت وا 
 بشهوده فى عافيـــــــه          شرفت به وتـــــــلذذت 
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 سقوفه متداعــــــــيه   إن كان جسمى بالفنــــاء 
 فى الخلد شمس  ساميــــه   فالروح بعد  فنائـــــه 
 لم تخف منى خافيــــــه   يارب أنت علمتنـــــى 
نمـــــا   ـه آيات عفوك شافيــــــ  سقمى يزيد  وا 

 الموت زار تراقيـــــــه   فارحم عبيدك فى عنـــاء 
ويقول سيدى االمام األكبر أبو القاسم الجنيـد رضـى هللا عنـه : ال تصـفو القلـوب لعمـل اآلخـرة إال 
إذا تجرد من حب الدنيا . ولذلك يقول السادة الصوفية : من أقبح القبيح صوفى شـحيح . ويقـول 

غربـى رضـى هللا عنـه : الفقيـر الـذى ال يرجـع إلـى مسـتند فـى الكـون سيدى االمام أبو عبـد هللا الم
غير االلتجاء إلى من اليه فقره ، ليغنيه باالستغناء به ، كما عززه باالفتقار إليه ، ويقـول سـيدى 
االمام أبـو بكـر الشـبلى رضـى هللا عنـه : إن هللا تعـالى موجـود عنـد النـاظرين فـى صـنعه ، مفقـود 

ه . ويقول سيدى اإلمام خير النسـاج رضـى هللا عنـه : مـن عـرف مـن الـدنيا عند الناظرين فى ذات
 قدرها وجد من اآلخرة حقها ، ومن جهل من اآلخرة حقها قتله من الدنيا نزرها . 

والسادة الصوفية يعتصمون بشرع هللا المستقيم من كل زيغ وانحراف ، ويأخذون بقوة ما جاء بـه 
ء مرضـاته . ويقـول سـيدى االمـام أبـو القاسـم الجنيـد رضـى هللا الشرع الشريف حبا فى هللا وابتغـا

عنه : من ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقال أنه فنـى عـن شـهواته ، فـإذا فنـى عـن شـهواته 
خالصه فى عبوديته ، ومن زهد فى دنياه بقلبه يقال فنى عن رغبتـه ، فـإن فنـى عـن  بقى بنيته وا 

ن عالج أخالقه فنفى عن قلبه الحسد والحقـد ، والبخـل والشـح رغبته فيها بقى بصدق إنابته ، وم
والغضب والكبر ، وأمثال هذا من رعونات النفس ، يقال فنى عن سوء الخلق ، فإذا فنى عـن سـؤ 
الخلــق ، بقــى بــالفتوة والصــدق . ويعلــق المغفــور لــه االمــام األكبــر ســيدى الــدكتور عبــد الحلــيم 

ى اإلمام الجنيد المتقدمه ليقول فى روعـة ظـاهرة : وكـل هـذا محمود طيب هللا ثراه على أقوال سيد
ــاه إال القــرب بقــدر االســتطاعة مــن ) قــل إن صــالتى ونســكى ومحيــاى وممــاتى هلل رب  لــيس معن
العــالمين ال شــريك لــه وبــذلك أمــرت وأنــا أول المســلمين ( فتكــون الحيــاة هلل وحــده ، ومادامــت هلل 

ها هلل ، وهذا هو المعنى الحقيقـى لكلمـة التوحيـد ) أشـهد وحده فليس لإلنسان منها حظ ، إنها كل
 أال إله إال هللا ( فإذا ما شهد اإلنسان التوحيد فهو من أولى العلم 
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ودخل فى نطاق اآلية الكريمة ) شهد هللا أنه ال إلـه إال هـو والمالئكـة وألـو العلـم قائمـا بالقسـط ال 
قصده أن يتحقق اإلنسان بقوله تعـالى ) إيـاك نعبـد إله إال هو العزيز الحكيم ( . ومما يوضح ما ن

يك نستعين ( ، وال عجب فى أن يقول بعـض العلمـاء إن سـر القـرآن فـى الفاتحـة وسـر الفاتحـة  وا 
يـاك  ياك نستعين ( فـاألول أى قولـه تعـالى ) إيـاك نعبـد ( تبـرؤ مـن الشـرك ، ) وا  فى ) إيك نعبد وا 

يـاك نسـتعين ( نستعين ( تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إل ن ) ايـاك نعبـد وا  ى هللا عـز وجـل ، وا 
تعبير صادق عن التوحيد والتوحيد نهاية التصوف ، ويقول االمام الشبلى فـى تعريـف التصـوف : 
بدؤه معرفة هللا ونهايتـه توحيـده ، فـاذا مـا وصـل اإلنسـان إلـى التوحيـد الصـادق ، فقـد تخلـى عـن 

سيدى اإلمام األكبر الدكتور عبد الحليم محمود قـدس  جميع أهوائه ونزغاته ونرعاته . . . ويقول
هللا سره فى كتابه عن شيخ الشيوخ أبى مدين الغـوث رضـى هللا عنـه : إذا شـهد اإلنسـان حقـا أال 
إله إال هللا تحطمت أصـنام الشـرك فـى نفسـه ، الشـهوات ، الجـاه المنصـب ، الثـراء ، االسـتعالء ، 

تسليما كلـه ، تسـليما تـام ، ثـم أضـاف اإلمـام االكبـر يقـول : الغلبة ، العجب ، الكبرياء ، فأصبح 
ياك نستعين    (.توحيد هللا فى العبادة ) إياك نعبد ( وتوحيده فى االستعانة ) وا 

وجاء فى ذلك الكتاب على لسـان سـيدى الغـوث أبـى مـدين رضـى هللا عنـه : أن بعـض الصـالحين 
با طالب المكى سأل سيدى أبا مدين قائال فى قص عليه رؤيا رآها ، ورأى فيها أن سيدى االمام أ

سؤاله : يا أبا مدين أخبرنى عن سر حياتك ، فقال فى جوابه : بسر حياته ظهرت حياتى ، وبنور 
صفاته استنارت صفاتى ، وبديموميته دامت مملكتى ، وفى توحيـده أفنيـت همتـى ، فسـر التوحيـد 

اء لمعنـــى ، وبـــالمعنى ظهـــرت الحـــروف ، فـــى قولـــه : ال إلـــه إال أنـــا ، والوجـــود بأســـره حـــرف جـــ
وبصفاته اتصف كل موصوف ، وباسمه ائتلف كل مألوف ، فمصنوعاته له محكمـة ، ومخلوقاتـه 
ليــه مرجعهــا ، كمــا أظهرهــا ذرا فقــال : ألســت  لــه مســلمة ألنــه خالقهــا ومظهرهــا ، ومنــه مبــدؤها وا 

ن نظــرت إلــى بــربكم ؟ قــالوا : بلــى . يــا أبــا طالــب هــو لوجــودك محــرك وهــو النــاط ق الممســك ، وا 
الحقيقة تالشت الخليقة فالوجود به قائم ، وأمـره فـى مملكتـه دائـم ، وحكمـه فـى خلقـه عـام كحكـم 
األرواح فى األجسام ، الحواس بـه بانـت علـى اخـتالف انواعهـا ، منهـا اللسـان للبيـان ، وهـو مـع 

م با أبا مـدين ؟ فقـال : لمـا ذلك ال يشغله شأن عن شأن ، فقال له أبو طالب من أين لك هذا العل
 أمدنى بسره ، غرف 
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واردى من بحره ، فامتأل وجدى نورا ، وأثمر غيبة وحضورا ، وسقانى شرابا طهورا ، وأذهب عنى 
 ضالال وزورا ، فغشيت أنواره أخالقى فنظرت الباقى بالباقى . 

سـالك الهـدى والتقـى ويقول السادة الصـوفية تعقيبـا علـى قولـه صـلى عليـه وسـلم : ) اللهـم إنـى أ
والعفاف والغنى ( : أراد بالغنى القناعة ، ألن فيها االعتماد على مـا فـى خـزائن هللا تعـالى التـى ال 
ن كان من العبيـد . ويقـول إمامنـا الشـافعى  تنفد وال تبيد ، ومن كان هذا شأنه فهو من األحرار وا 

 : فى قناعتة وأثرها  –الحجة  –إمامنا الشافعى إمام الشريعة 
 فإن النفس ما طمعت تهون   أمت مطامعى فأرحت نفسى 
 ففى إحيائه عرض مصون   وأحييت القنوع وكان ميتـا 
 علته مهانة وعاله هــون   إذا طمع يحل بقلب عبـد 

وللسادة الصوفية تعريفات عديدة جدا للتصوف وقيل . إنها تبلغ األلفين وقـالوا إن تلـك التعريفـات 
ق التوجه إلـى هللا تعـالى ، وقاعـدة صـدق التوجـه إلـى هللا تعـالى مشـروطة مع كثرتها يجمعها صد

باإليمان والعمل باالسالم وال يصح مشروط بدون شرط ، فال تصوف إال بفقه ، اذ ال تعرف أحكـام 
هللا الظاهرة إال منه ، وال فقه إال بتصوف ، إذ ال عمل إال بصدق توجه ، وال هما معا إال بااليمـان 

صح واحد منها بدونه ولك يقول اإلمـام مالـك إمـام الشـريعة الجليـل رضـى هللا عنـه : مـن ، إذ ال ي
 تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ، ومن جمع بينهما فقد تحقق . 
وقد قيل إنما سميت الصـوفية صـوفية لصـفاء أسـرارهم ونضـارة آثـارهم ، وقيـل ألنهـم يكونـون فـى 

قبــالهم بقلــوبهم عليــه ، وفــى الرســالة الصــف األول  بــين يــدى هللا تعــالى الرتفــاع هممهــم إليــه ، وا 
ــذين هــم خــواص أهــل الســنة المراعــون  القشــيرية : إن إســم الصــوفية إشــتهربه هــؤالء األكــابر ال
أنفاسهم مع هللا ، والحافظون قلوبهم عن طوارق الغفله بعد المأتين من الهجـرة ومـن كـالم االمـام 

ى هللا عنــه : تســمية الصــوفية كانــت حــين ظهــرت األهــوال والبــدع فــى عصــر اإلمــام القشــيرى رضــ
أحمد بن حنبل رضى هللا عنه فسموا كل من تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما صـوفيا دون غيـره 

 . 
ومما نقلناه استماعا من إلهام سيدى الشيخ على عقل فى وصف الصوفى المحب هلل تعالى قولـه 

 رضى هللا عنه : 
 إن كان وصفك بالحق اتبعناه    الوا صف الحب ال تخطئه فى صفة ق
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 وأن تموت وأن المقصــد هلل  ة خالص ومعرفـــفقلت صدق وا  
 وأن يكون لك البارى هو الجاه  وأن تعيش مع الرحمن منكـــرا 

 تخل بالحكم أو تلعب   بمعنـاه  وأن تسير على الشرع الشريف وال 
 قالوا ابتدعتم أجبنا قد رضينـاه  فــإن فان تكن هكذا كنت المحب 

 منذا يشابه رب العرش  نهـواه  ومن سوى هللا نرضاه ونقصــده 
 وكذلك نقلنا من إلهامه الفورى قوله قدس هللا سره : 

ذا اقتديت فبا لكتاب لك الهــدى   حافظ على آياته بتلهـــــف  وا 
 اقتـف  ولسنة المختار فى السير  وانهض بروحك نهضة روحيـة 

 دعوى بغير أدلة لم تعــــرف  وال تلتزم دعوى بغير أدلــــة 
اللهم هـب لنـا صـدق التوجـه اليـك وارزقنـا اتبـاع الشـريعة واهـدنا إليـك هـدى الخـواص مـن عبـادك 
المؤمنين الذين آثروك على ما سواك وعملوا على مرضاتك سرا وجهرا فنالوا بذلك الفـوز العظـيم ، 

 آمين . .  
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 مصابيح القبورالطاعة 
كان مما نصح به المؤمنين إمامنا على بن أبى طالب كـرم هللا وجهـه ورضـى عنـه قولـه : اجعلـوا 
طاعة هللا شعارا دون دثاركم ، ودخيال دون شعاركم ، ولطيفا بين أضـالعكم ، وأميـرا فـوق أمـوركم 

عكم ، ومصـابيح ، ومنهال لحين ورودكم ، وشـفيعا لـدرك طلبـتكم ، وجنـة ) بضـم الجـيم ( ليـوم فـز 
لبطون قبوركم ، وسكنا لطول وحشتكم ، ونفسا لكرب مواطنكم ، فـإن طاعـة هللا حـرز مـن متـالف 
مكتنفة ، ومخاوف متوقعة ، وأوار نيران موقدة . فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدائد بعـد دنوهـا 

هلت ) بفـتح الهمـزه ( ، واحلولت له األمور بعد مرارتها ، وانفرجت عنه األمواج بعد تراكمها ، وأس
لــه الصــعاب بعــد إنصــابها ) بكســر الهمــزه ( وهطلــت عليــه الكرامــة بعــد قحوطهــا ، وتحــددت عليــه 
الرحمة بعد نفورها ، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها ، ووبلـت عليـه البركـة بعـد إرذاذهـا . فـاتقوا 

ــه ،  ــيكم بنعمت ــاء مشــدده هللا الــذى نفعكــم بموعظتــه ، ووعظكــم برســالته ، وامــتن عل فعبــدوا ) الب
 مكسوره ( أنفسكم لعبادته ، واخرجوا إليه من حق طاعته . 

وكأنه رضى هللا عنه شرح لنا ما أوجزه هللا تعالى فى قوله الكريم فـى سـورة الطـالق ) . . . ومـن 
يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه إن هللا بالغ 

قد جعل هللا لكل شىء قدرا ( وهذا وعد منه تعالى لعامة المتقين بـالخالص مـن مضـار الـدنيا أمره 
واآلخرة والفوز بخيرهما من حيث ال يحتسبوه وقد ورد أن موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 

وسـلم  قال : إنى ألعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ) ومن يتق هللا .. ( فما زال صـلى هللا عليـه
 يقرؤها ويعيدها . 

أمــا مــا بينــه إمامنــا علــى رضــى هللا عنــه مــن أن الطاعــة مصــابيح لبطــون القبــور ، فيؤيــده فيــه 
الحديث الشريف : ) القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفـر النـار ( أقـول ولـيس المـوت 

 بعدم محض بل هو انتقال من حياة الدنيا عند انتهاء األجل 
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رزخ التى تكون بـين الـدنيا واآلخـرة . وقـد بـين لنـا كتـاب هللا الكـريم أن صـورة المـوتى إلى حياة الب
عند هللا غير صورتها عندنا فقـال تعـالى مـثال فـى سـورة آل عمـران ) وال تحسـبن الـذين قتلـوا فـى 
ســبيل هللا أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون . فــرحين بمــا آتــاهم هللا مــن فضــله ويستبشــرون 

م يلحقــوا بهــم مــن خلفهــم اال خــوف علــيهم وال هــم يحزنــون .يستبشــرون بنعمــة مــن هللا بالــذين لــ
 وفضل وأن هللا ال يضيع أجر المؤمنين ( 

وقد جاء فى تفسير اإلمام البيضاوى قولـه رضـى هللا عنـه : واآليـة األخيـرة تـدل علـى أن االنسـان 
بـدن وال يتوقـف عليـه إدراكـه غير الهيكل المحسوس بـل هـو جـوهر مـدرك بذاتـه ال يفنـى بجـراب ال

وتألمه والتذاذه ، وذلك فى قوله تعالى فـى آل فرعـون ) النـار يعرضـون عليهـا غـدوا وعشـيا ويـوم 
تقــوم الســاعة أدخلــوا آل فرعــون أشــد العــذاب ( كمــا يؤيــده ، مــا روى عــن ابــن عبــاس رضــى هللا 

ضــر تــرد أنهــار الجنــة عنهمــا أنــه عليــه الصــالة والســالم قــال ) أروح الشــهداء فــى أجــواف طيــر خ
 وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل معلقة فى ظل العرش ( . 

وكان إمامنا على كرم هللا وجهه ينظر إلى الدنيا على أنها فانية وعلى أنها ممر لآلخرة وكان دائم 
الحض على طاعة هللا ، ومن أقواله الرائعة فى وصف الدنيا قوله رضى هللا عنه : أنا تغر وتضـر 

مر ، لذلك ال تعجب أن يقول مرة أخـرى : الـدنيا سـاعة فاجعلوهـا طاعـة أو أن يقـول فـى شـىء وت
ن هــذه الــدنيا التــى أصــبحتم تتمنونهــا ، وترغبــون فيهــا ، وأصــبحت تغضــبكم  مــن التفصــيل : اال وا 
نهـا ليسـت باقيـة  وترضيكم ، ليست بداركم وال منزلكم الذى خلقتم له ، وال الذى دعيتم إليه . اال وا 
ن غـرتكم منهـا ، فقـد حـذركتم شـرها ، فـدعوا غرورهـا لتحـذيرها ،  لكم ، وال تبقون عليها . وهـى وا 
وأطماعهــا لتخويفهــا ، وســابقوا فيهــا إلــى الـــدار التــى دعيــتم إليهــا  وانصــرفوا بقلــوبكم عنهـــا ، 

، أال واستتموا نعمة هللا عليكم بالصبر على طاعة هللا ، والمحافظة على ما اسـتحفظكم مـن كتابـة 
نـه ال يـنفعكم بعـد تضـيع  نه ال يضركم تضييع شىء من دنيـاكم بعـد حفظكـم قائمـة ديـنكم ، أال وا  وا 
يـاكم  دينكم شىء حافظتم عليه مـن أمـر دينـاكم ، أخـذ هللا بقلوبنـا وقلـوبكم إلـى الحـق ، وألهمنـا وا 

 الصبر . 
الـدنيا كسـوق قامـت ثـم  أقول : وقد نصحنا موالنا رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال : ) إنمـا

 انفضت ربح من ربح وخسر من خسر ( فهو يعلمنا بهذا الوصف 
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أنها موقوته وربح المـؤمن فيهـا يكـون باإلقبـال علـى الطاعـات وبتـرك المخالفـات ، ويقتضـى ذلـك 
منه جهادا جادا لنفسه فـى العمـل والتـرك ، ألن التكـاليف الشـرعية لهـا مشـقاتها ، ومخالفـة هـوى 

ــا ــنفس تحت ــد هللا ال ــو عب ــنفس و تنعــدم . ويقــول ســيدى االمــام أب ــات ال ج للمصــابرة حتــى تقــل آف
الروزبــارى رضــى هللا عنــه : مــن قلــت آفاتــه إتصــلت بــالحق أو قاتــه . ويقــول فــى إلهامــه الفــورى 

 المرتجل سيدى وشيخى الشيخ على عقل فيما نقلناه استماعا منه رضى هللا عنه : 
 جافيت أنسى فانتهيت إلى األنس و  قتلت هوى نفسى فعشت بال نفس 
 فتم الهدى للروح والقلب والحس  وما أتخذت روحى سوى هللا غاية 

 أصون به نفسى عن الزيغ والدس  وتوجت بالقرآن نفسى  عقيــدة 
ن شرب الناس الطال  وتصببوا   فسنة خير الخلق فى شربها كأسى  وا 
ن رفع المثرون عجبا رؤوسهم   الورى رأسى رفعت بذكر هللا فوق  وا 

ويقول السادة الصوفية : التصوف هو استقامة األحوال مع هللا تعـالى ، كمـا يقولـون : مـن صـبر 
على مخالفـة نفسـه أوصـله هللا إلـى مقامـات أنسـه . ويقـول سـيدى اإلمـام أبـو اسـحق بـن المولـد 

ة ، ومـن رضى هللا عنـه : إن العبـد إذا أصـبح كـان مطالبـا مـن هللا بالطاعـة ، ومـن نفسـه بالشـهو 
الشيطان بالمعصية ، ولكن هللا تعالى لطـف بـه حيـث أمـره فـى ابتـداء صـباحه بـأمر ، وبعـث إليـه 
مناديا يناديه ويندبه إلى أمر هللا ، وهم المؤذنون ، ويؤذنون ويكبرون فى آذانهم تكبيرات مكررات 

تــه ، ويخــالف هــوى ، يقولـون لــه : هللا أكبــر هللا أكبــر ، فيكبــر قلبــه أمــر ســيده ، فيبــادر إلــى طاع
نفسـه وشــيطانه ، فــاذا بــادر إليـه أكرمــه هللا بــالظفر علــى نفسـه ، وغلبتــه علــى شــهوته ، وأعانــه 
على عدوه ، بقطع الوساوس من قلبه ، فإن من بادر إلـى بابـه ، ودخـل فـى حـرزه صـار غالبـا ال 

 مغلوبا . 
رف أن لـه طريقـا إلـى وسيدى االمام أبو اسحق هو القائـل كـذلك رضـى هللا عنـه : عجبـت لمـن عـ

ربــه كيــف يعــيش مــع غيــر هللا تعــالى وهللا يقــول ) وأنيبــوا إلــى ربكــم وأســلموا لــه ( ســورة الزمــر . 
وهوالقائل أيضا : نفسك سائرة بك وقلبك طائر بك فكن مع أسرعهما وصوال . ويبين لنـا رضـى هللا 

فس آلداب الظـواهر ، علمـا عنه الفرق بين الجهاد بالنفس والجهاد بالقلب فيقـول : السـياحة بـالن
وشرعا وخلقا ، والسياحه بالقلـب آلداب البـواطن حـاال ووجـدا وكشـفا . ومـن ذلـك نـرى أن المـؤمن 

 التقى يجب أن يكون على صلة قوية باهلل فى ظاهره وباطنه ، ليجمع بين خصال أهل 
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نسـتدل علـى ذلـك الشريعة وخصال  أهل الحقيقة . ألن العبادات فرضت علينا لتهـذيب بواطننـا ، و 
بمثل قوله تعالى فى سورة العنكبوت ) أتل ما أوحـى إليـك مـن الكتـاب وأقـم الصـالة إن تنهـى عـن 
الفحشاء والمنكر ولـذكر هللا أكبـر وهللا يعلـم مـا تصـنعون ( وبمثـل قولـه تعـالى فـى سـورة الزمـر ) 

ه تعـالى فـى السـورة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر اآلخرة ويرجـو رحمـة ربـه ( وقولـ
ذاتها ) هللا نـزل أحسـن الحـديث كتابـا متشـابها مثـانى تقشـعر منـه جلـود الـذين يخشـون ربهـم ثـم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هـدى هللا يهـدى بـه مـن يشـاء مـن عبـاده ومـن يضـلل هللا 

 فما له من هاد ( . 
ة التى يخالفها القلب ال يعتـد بهـا هللا تعـالى وقد علمنا سبحانه فى كتابه الكريم أن االعمال الظاهر 

وهــى عنــده مــن خصــال أهــل النفــاق . ولنقــرأ فــى ذلــك قولــه تعــالى مــثال فــى ســورة النســاء ) إن 
ــاس وال  ــراءون الن ــاموا كســالى ي ــى الصــالة ق ــاموا إل ذا ق ــافقين يخــادعون هللا وهــو خــادعهم وا  المن

لتوبة ) ومن األعراب مـن يتخـذ مـا ينفـق مغـرم . يذكرون هللا إال قليال ( أو قوله تعالى فى سورة ا
ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السـوء وهللا سـميع علـيم . ومـن األعـراب مـن يـؤمن بـاهلل واليـوم 
اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند هللا وصلوات الرسول أال إنها قربة لهم سيد خلهم هللا فى رحمتـه 

عمل الظواهر يتشابه ولكن ال يقبـل هللا العمـل إال عـن نيـة إن هللا غفور رحيم ( ومن ذلك نرى أن 
صــالحة وطويــة صــادقة ، ولــذلك ورد فــى الحــديث الصــحيح قولــه صــلى هللا عليــه وســلم : ) إنمــا 
نمــا لكــل إمــرىء مــا نــوى فمــن كانــت هجرتــه إلــى هللا ورســوله فهجرتــه إلــى هللا  األعمــال بالنيــات وا 

ا أو امـرأة ينكحهـا فهجرتـه إلـى مـا هجـر اليـه ( ولـذلك ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصـيبه
يقول السـادة الصـوفية : حـالوة الطاعـة بـاالخالص تـذهب بوحشـة العجـب ) بضـم العـين وسـكون 

 الجيم ( . 
والسادة الصوفية يربون المريدين علـى قصـد وجـه هللا تعـالى فـى كـل طاعـة مـن الطاعـات ، حتـى 

ئبة . وقد أخـذوا مسـلكهم هـذا مـن الوصـف الـذى شـرف تكون القلوب خالصة له تعالى من كل شا
هللا تعــالى بــه ســادتنا الصــحابة الكــرام فــى القــرآن المجيــد ، مثــل قولــه تعــالى فــى ســورة الكهــف ) 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ( ومثل قوله تعـالى فـى سـورة 

مــن هللا ورضــوانا ســيماهم فــى وجــوههم مــن أثــر  الفــتح ) . . . تــراهم ركعــا ســجدا يبتغــون فضــال
 السجود ( . 

 ويقول سيدى االمام أبو بكر بن يزيدانيار رضى هللا عنه : الروح مزرعة الخير ، 
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ألنها معدن الرحمة ، والنفس والجسد مزرعة الشر ألنهـا معـدن الشـهوة ، والـروح مطبوعـة بـإرادة 
ى مــدبر الجســد ، والعقــل مــدبر الــروح ، والمعرفــة الخيــر ، والــنفس مطبوعــة بــإرادة الشــر ، والهــو 

ــان ،  حاضــرة فيمــا بــين العقــل والهــوى ، والمعرفــة فــى القلــب ، والهــوى والعقــل يتنازعــات ويتحارب
ــب ، والتوفيــق مــن هللا مــدد العقــل ،  ــنفس ، والعقــل صــاحب جــيش القل والهــوى صــاحب جــيش ال

والخـــذالن لمـــن أراد هللا شـــقاوته . وفـــى  والخـــذالن مـــدد الهـــوى ، والظفـــر لمـــن أراد هللا ســـعادته ،
مناســبة قولــه : والــنفس مطبوعــة بــإرادة الشــر أنقــل للقــراء األعــزاء مــا نقلنــاه اســتماعا مــن الهــام 
سـيدى الشـيخ علـى عقـل مـا يصـف بـه الـنفس حـين سـأله أن يـأتى لـه ارتجـاال أبيـات اعلــى وزن 

 البيت التالى وقافيته : 
 دون الذى تعلو به فى ذاتهـا   عجبا لها تهوى الذى تهوى بــه 

 فقال توا رضى هللا عنه : 
 من  نزعاتهـا  د زل ـكم عالم ق ) عجبا لها تهوى الذى تهوى به ( 

 فى رغباتهـا   الـوتواصل االقب تنأى عن االصالح طول حياتهـا 
نمــــا   ين صالتهـا ـح شغلت بغير هللا  تدعى لتأدية الصالة وا 
 فأمالها عن هديها وهداتهـــا  بالئهـا  وقفت على الدينار حسن 

 يت إلى  حسناتها ـوتضج إن دع قد رحبت بالسيئات مريضـــة 
 ن رغباتهــا ـقد أدخلتنا النار م والنفس أعدى صاحب تبلى بـه 

 وأطال رضى هللا عنه ثم انتهى إلى قوله تعالى : 
ذا تركت غرقت فى حسراتها  إن أنت تنصحها تضل طريقهـا   وا 

 قد ترزق األنوار فى سبحاتهـا  جر لنفسك فى األمور  لعلهـا فاز 
 ) دون الذى تعلو به فى ذاتها (  ترضى تسفلها لكل نقيصـــة 

ولذلك يستعين سيدى الشيخ على بـاهلل تعـالى فـى تقـويم نفسـه ومغالبـة هواهـا فيقـول فـى إلهامـه 
 الفورى نور هللا مرقده : 

 هدى حنــان   يا كريم  واهدنا      ر إلينــا ـرب هبنا رضاك وانظ
 أتوق  لإلحســـــان    فإنى وتعطف على الضعيف بجـدواك 

 تكاثر رانـــى   إن تكلنى فقد  ال تكلنى لشر نفسى  وقتــــا 
 وارعنى بالهدى مع اإلخــوان  رب جنبنى الذنوب جميعــــا 

قلـب فـى أربعـة أشـياء : فـى ويقول سـيدى االمـام أبـو الحسـن الفارسـى رضـى هللا عنـه : عمـارة ال
 العلم والتقوى والطاعة وذكر هللا ، وخرابه فى أربعة اشياء : من الجهل 



 267 

والمعصية واالغترار وطول الغفلة . وهـو القائـل كـذلك : حسـن الخلـق علـى معـان ثالثـة : مـع هللا 
حلـم وينصـح بترك الشكوى ، ومع أوامره بالقيام اليها بنشاط وطيب النفس ، ومـع الخلـق بـالبر وال

رضى هللا عنه كل مؤمن فيقول له : اجتهد أال تفارق باب سـيدك بحـال ، فإنـه ملجـأ الكـل ، فمـن 
فارق تلـك السـدة ال يـرى بعـدها لقديمـة قـرارا وال مقامـا . وكـان يقـول فـى قولـه تعـالى ) فمـن كـان 

 يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا ( أى عمال يصلح أن يلقى به ربه عز وجل . 
قول سيدى اإلمام مظفر القرميسـينى رضـى هللا عنـه : بصـحة االيمـان وكمـال التقـوى يفـتح هللا وي

تعالى على العبد خير الدنيا واآلخرة فقد قال هللا عز وجل ) ولو أن أهل القرى آمنـوا واتقـوا لفتحنـا 
ذكـر . ويكثـر السـادة الصـوفية مـن  96عليهم بركات من السماء واألرض ( سورة االعراف اآليـة 

هللا تعــالى كســبا لتقــوى القلــب وهــم يــذكرون هللا تعــالى بالســان والقلــب ويقــول ســيدى االمــام أبــو 
الحسين بن بنان رضى هللا عنه : ذكر هللا باللسان يورث الدرجات وذكر هللا بالقلب يورث القربـات 

د حـالوة ذكـره . ويقول سيدى االمام أبو على بن الكاتب رضى هللا عنه : إن هللا تعالى يرزق العبـ
ن قصر فى الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حالوتـه  ، فإن فرح به وشكره ، آنسه بقربه ، وا 
. والســادة الصــوفية يقولــون : مــن آنســه هللا بقربــه أعطــاه أربعــا بغيــر أربــع : علمــا بغيــر طلــب ، 

 وغنى بغير مال ، وعزا بغير عشيرة ، وأنسا بغير جماعة . 
مــر لآلخــرة فــإن الســادة الصــوفية يجتهــدون فــى طاعــة هللا فــى دنيــاهم ليلقــوا ولمــا كانــت الــدنيا م

جزاءهم عند ربهم فى اآلخرة وهى المقر ، وما أحلى ما قال سـيدى اإلمـام أبـو يعقـوب الفهرجـورى 
حــين قــال : الــدنيا بحــر واآلخــرة ســاحل والمركــب التقــوى والنــاس علــى ســفر . ويــذكرنى قولــه هــذا 

 المام الشافعى رضى هللا عنه حين قال : تعالى بما قال سيدى ا
 طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا   إن هلل عبادا فطنـــا 

 سكــنا  أنها ليست لحى   نظروا فيها فلما عملوا 
 فيها سفنا    صالح األعمال  جعلوها لجة واتخـذوا 

ه فى آيـات كثيـرة مثـل وما أعظم رأفة هللا تعالى بنا حين نبهنا فى كتابه الكريم إلى الموت وما بعد
نمـا توفـون أجـوركم يـوم القيامـه فمـن  قوله تعالى فى سورة آل عمران ) كل نفس ذائقة  المـوت وا 

 زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
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إال متاع الغرور ( ويشدنا سبحانه إلى تـذكر يـوم القيامـة حـين يعطـى النـاس جـزاء أعمـالهم خيـرا 
تاما وافيا ، ويقول اإلمـام البيضـاوى فـى تفسـيره رضـى هللا عنـه : لفـظ التوفيـة يشـعر كان أو شرا 

بــأن يكــون قبلهــا بعــض األجــور ثــم اســتدل االمــام علــى ذلــك فــى الحــديث الشــريف الــذى ورد فــى 
مقدمة المقال وهو ) القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة مـن حفـر النـار ( . وجـاء فـى تفسـير 

شريف يقول فيه موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) مـن أحـب أن يزحـزح اإلمام كذلك حديث 
عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويأتى إلى النـاس مـا يحـب أن 

 يؤتى إليه ( .
ها ويقول اإلمام البيضـاوى فـى تفسـير قولـه تعـالى ) ومـا الحيـاة الـدنيا إال متـاع الغـرور ( : شـبه

بالمتاع الذى يدلس به على المشترى ويغر حتى يشتريه . وهذا لمن آثرها على اآلخـرة ، أمـا مـن 
طلب بها اآلخـرة فهـى لـه متـاع بـالغ . أقـول : وقـد قـال صـلى هللا عليـه وسـلم لسـيدنا عمـرو بـن 
العــاص : إنــى أريــد أن أرســلك علــى رأس جــيش فيســلمك هللا ويغنمــك وأرغــب لــك مــن المــال رغبــة 

ة فقال : يا رسول هللا ما أسلمت حبا فى المـال ولكنـى أسـلمت حبـا فـى االسـالم فقـال صـلى صالح
هللا عليه وسلم ال ياعمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح ( . ويعـرف سـيدى اإلمـام جـالل الـدين 
 الرومى الزهد فيقول رضى هللا عنه : ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهى فى قلبك ولكن الزهد

 أن تتركها من قلبك وهى فى يدك . 
 ومما نقلناه استماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله ارتجاال رضى هللا عنه : 

 أى فخر لميـــــــت   ذاهــــب    كل من عاش
 صن أصول المــــودة   يقول  لـــــى  وفؤادى 
 شيـــةـابى بخـسر لب  يقول  لـــــى  وحبيبى 

 بين علم وحكمــــــة  بذكــــــرهطبت نفسا 
 شرب أنس وخيفـــــة   طاب شربى من الجـــوى 

 ورقــــــت   قد ترقت   بحبــــــه   روحى إن 
 واستقامت  وقامـــــت   وتواصت بحقـــــــه 

 طلعتـــــى   منه ال قيت  هو الــــذى   فخرى  إن 
 ـى وتقى هللا  رفعتـــــ  حكمة هللا ملجئــــــى 

 والجوى فى البيت الخامس معناه شدة الحب وحرقة الشوق إلى هللا تعالى ، فهو 
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يحــب هللا ويشــتاق لحســن لقائــه فــى أنــس بــذلك وخــوف مــن جاللــه ، كمــا قــال تعــالى فــى ســورة 
السجدة ) تتجافى جنوبهم عن المضـاجع يـدعون ربهـم خوفـا وطمعـا وممـا رزقنـاهم ينفقـون . فـال 

مــن قـرة أعــين جــزاء بمــا كـانوا يعملــون ( . وقــد نقلنـا مــن إلهــام ســيدى  تعلـم نفــس مــا أخفـى لهــم
 الشيخ على عقل قوله كذلك فى هذا المقام : 

 دقات ـصـب اإلله  والـغير ح          كل شىء يزول عند الممــات 
 بيل الممــــات ـا قـصالح  فاذا مت لم يكن غير ما قدمتـه 

 الصالحات   القبر تركة  تؤنس   ولكـــن   تترك المال للوريث
 للخدمــات   والذنب خدعتهم   خلى عنك الدنيا إن من خدموها 

 وجانبوا غدراتــى  احذرونى   فى كل يـــوم   وتنادى العباد
 ة وصـــالة ـوصل أنها دار   إن من يفقه الحقيقة يـــدرى 
 األوقـــات   كاسب  كان إنما   كان فيها وقلبه ليس  فيهـــا 

 جانحا عن الشهــوات   ساهرا          مقدم  بـــــر ا شاكرا ذاكر 
 مستقيما مالزم الحسنــــات   عليـــه  مستدرا فيض إال له 

 ثبـــــات   قوى الفؤاد أهل  قائما فى عبادة هللا يقظـــان 
 أن مات أعظم الرحمــات  يوم   عليــه   ذلك الحى فى الرجال 
مؤمن فـى قبـره وقـد صـار جسـده عظامـا ورفاتـا وتفتـت فـى األرض ، وقد يقول قائل كيف يأنس ال

وقد أجاب العلماء على ذلك بأن هللا تعالى خلق الروح من عـالم الملكـوت النـورانى الـذى خلـق هللا 
منه المالئكة ، وخلق الجسد من عالم الملـك الظلمـانى الـذى خلـق هللا منـه الحيـوان ، فـاذا اسـترد 

عها من الجسد فإنها ترد إلـى عالمهـا الـذى هبطـت منـه إلـى البـدن بقدرتـه هللا تعالى الروح عند نز 
تعالى ويدفن البدن فى األرض التى خلق منها ، ولكن يكون بين الروح وهى فـى عـالم الملكـوت ، 
وبين البدن وهو فـى األرض شـعاع مـن نـور أشـبه بشـعاع الشـمس الـذى نـراه فـى االرض مـع أن 

ة وبهذه الرابطة يسعد هللا المؤمن فى قبره بما شاء ، ويكون عنـد الشمس فلكها فى السماء الرابع
ن كان عند الناس ميتا ، وقد سـن لنـا موالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه  هللا فى عيشة راضية ، وا 
وســلم أن نســلم علــى أصــحاب القبــور المــؤمنين ونقــول : الســالم علــيكم دار قــوم مــؤمنين ، أنــتم 

م إن شـاء هللا . اللهـم رب هـذه األجسـاد الباليـة والشـعور المتقطعـة السابقون ونحـن الالحقـون بكـ
والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنه أنـزل علـيهم روحـا منـك وسـالما منـا . ولمـا 

 كلم صلى هللا عليه 
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وسلم أهل القليب من قتلى بدر ، قال له أصحابه يارسول هللا ، أتكلم أجساما أرمـت ؟ فقـال لسـتم 
 بأسمع منهم . 

ومما تقدم ينكشف لنا سر الدعوة التـى نـدعو بهـا لكـل ولـى مـن أوليـاء هللا حـين نقـول : نـور هللا 
 مرقده أو حين نقول طيب هللا ثراه . 

وختاما أقول رضى هللا عن أسالفنا الصالحين وعن شيوخنا أجمعين وأسعدنا كما أسعدهم بتقواه ، 
يض الوجـوه يـوم أن نلقـاه مـع الـذين أنعـم علـيهم مـن النبـين وآنسنا فى قبورنا برضـاه ، وجعلنـا بـ

 والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، آمين  . .  
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 القلب السليم
أثنى هللا تعالى على خليلـه وصـفيه سـيدنا إبـراهيم عليـه الصـالة والسـالم فقـال سـبحانه فـى سـورة 

ن مــن  –ا نـوح عليــه الصـالة والسـالم بعـد مـا قــص علينـا مـا كـان مــن أمـر سـيدن –الصـافات  ) وا 
شيعته إلبراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم ( أى إنه شايعه ووافقه فى أصول الدين وجاء ربه بقلب 
سليم أى أخلص قلبه هلل وأخاله من آفات القلوب التى تشغلها عن محبة هللا والتبتـل اليـه والتفـرغ 

بـه مسـتغرقا فيـه سـبحانه سـرا وجهـرا بشـهادة هللا له من كل العوائـق والعالئـق فصـار وقفـا علـى ر 
 الذى يعلم السر وأخفى . 

وقد علمنا سـبحانه علـى لسـان سـيدنا إبـراهيم عليـه الصـالة والسـالم أن سـالمة القلـب هـى الغنـى 
الحق الذى يسعد به المـؤمن يـوم القيامـة فقـال تعـالى فـى سـورة الشـعراء حاكيـا مـا دعـا بـه عليـه 

حين قال ) وال تخزنى يوم يبعثون يـوم ال ينفـع مـال وال بنـون إال مـن أتـى هللا الصالة والسالم ربه 
بقلب سليم ( . ويقول سيدى اإلمام القشيرى رضى هللا عنه فى لطائف إشاراته عند قوله تعـالى ) 
إذ جــاء ربــه بقلــب ســليم ( أى ال آفــة فيــه ، ويقــال : لــديغ مــن المحبــة ويقــال : ســليم مــن محبــة 

رادتــه ، ويقــال مستســلم هلل فــى قضــائه واختيــاره األغيــار ، ويقــا ل : ســليم مــن حظــوظ نفســه وا 
ويشترك المؤمنون فى عقيدة واحدة وفى شريعة واحـدة . ويتفقـون فـى العبـادات وسـائر التكـاليف 
ن كـانوا جميعـا علـى خيـر ، ولـذلك  ولكنهم يختلفون فى الدرجات عند هللا بحسب سالمة القلـوب وا 

ه عليه : ما فضلكم أبو بكر بصالة وال بصيام ولكن بشـىء وقـر فـى القلـب قال صلوات هللا وسالم
ولذلك قالوا ما صحب النبـين والمرسـلين جميعـا أحـد مثـل أبـى بكـر رضـى هللا عنـه فهـو رضـى هللا 
عنه ، أسبق بالخيرات من سائر المؤمنين ، ويدلنا على ما وقر فى قلبه أنه حين توفى رسول هللا 

تزلزل جميع الصحابة بوفاته ، وثبت سيدنا أبو بكـر قـال قولتـه المشـهورة : صلى هللا عليه وسلم 
 أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن 
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محمدا قد مات ، ومن كان يعبد هللا فإن هللا حى ال يموت ، ثـم تـال رضـى هللا عنـه علـى مسـمعهم 
قتــل أنقلبــتم علــى  قـول هللا تعــالى ) ومــا محمــد إال رســول قــد خلــت مـن قبلــه الرســل أفــئن مــات أو

أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسـيجزى هللا الشـاكرين ( ومـا كـادوا يسـمعون 
 ذلك القول الكريم حتى هدأوا بعد جزع وكأنهم لم يسمعوه من قبل . 

كذلك يدلنا على ما وقر فى قلبه رضى هللا عنه أنـه شـاور أهـل الـرأى مـن السـادة الصـحابة فـيمن 
إلـى الرفيـق األعلـى ،  –ا عن أداء الزكاة بعد انتقال موالنا رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم امتنعو 

فقالوا : ال قبل لنا بالعرب حيث امتنع أهل الجزيرة العربية كلها عن أداء الزكاة فيما عدا أهل مكـة 
ير كانوا يؤدونه والمدينة والبحرين فقال قولته المشهورة رضى هللا عنه : وهللا لو منعونى عقال بع

للنبى صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، أينقص الدين وأنا حى . ثم أمر رضى هللا عنـه سـيدنا 
خالد بن الوليد رضى هللا عنه أن يقاتلهم بجيشه فى الحرب التى عرفت بحرب الـردة ألن االمتنـاع 

نصـر ، ودعـم هللا تعـالى عن أداء الزكاة هدم لفرض من فروض اإلسـالم ، وتـم لسـيدنا أبـو بكـر ال
اإلسالم على يديه بصائب رأيه ورباطة جأشة ، ودل ذلك على سالمة قلبه وتمام نوره ، نور على 
نور يهدى هللا لنوره من يشاء . وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه يشيد بمناقب سيدنا 

ا ، يــوم أن صــحب أبــى بكــر ويقــول : كنــت أحــب أن يكــون لــى يومــان مــن أبــى بكــر بحيــاتى كلهــ
 الرسول فى الغار ويوم أن خالفنا فى حرب أهل الردة . 

ويدلنا أيضا على ما وقر فى قلبه أنه كان يقول فى خوفـه مـن ربـه وتقـديره لجاللـه سـبحانه : لـو 
وضعت رجلى اليمنى فى الجنة ورجلى اليسرى خارجها ، ال آمن من مكر هللا . وال يعجب القارىء 

فإنه على قدر علم المؤمن يعظم خوفه من هللا تعالى فقد قـال سـبحانه مشـيرا  الكريم من قوله هذا
إلــى ذلــك ) إنمــا يخشــى هللا مــن عبــاده العلمــاء ( فجعــل خشــية القلــوب أثــر مــن آثــار العلــم بــاهلل 
سبحانه ، ولهذا كان موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : وهللا إنى ال تقاكم هلل وأخـوفكم 

 . من هللا 
وأولياء هللا تعالى أصحاب قلـوب سـليمة ، وقـد سـلمت قلـوبهم بعـد أن جاهـدوا نفوسـهم فـى هواهـا 
حتــى خلصــوا مــن حظوظهــا وآثــروا هللا تعــالى علــى مــا ســواه طلبــا لرضــاه وكــان شــعارهم فــى ذلــك 

 اإليثار ) وهللا خير وأبقى ( وأقبلوا فى همة عالية 
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ن المخالفـات . ويقـول السـادة الصـوفية : إن الغالـب على الطاعات وتجنبـوا فـى خشـية بالغـة إتيـا
على الولى صدقه فى أداء حقوقه سبحانه ، ثم رفقه وشفقته علـى الخلـق فـى جميـع أحوالـه ، ثـم 
انبساط رحمته لكافة الخلق ، ثـم دوام تحملـه عـنهم بجميـل الخلـق ، وطلـب اإلحسـان مـن هللا عـز 

مـنهم ، وعـدم الحقـد علـيهم ، وتـرك الطمـع بكـل وجل إليهم من غيـر طلـب مـنهم ، وتـرك االنتقـام 
وجه فيهم ، وقبض اللسان عن التكلم بالسؤ فـيهم ، والتصـاون عـن شـهود مسـاويهم ، وال يكـون 

 خصما ألحد فى الدنيا وال فى اآلخرة . 
وكأن السادة الصوفية قد شرحوا لنا ما أوجزه هللا سبحانه فى وصف سادتنا الصحابة الكرام بقولـه 

فى سورة الفتح ) محمد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيـنهم تـراهم ركعـا الكريم 
سجدا يبتغون فضال مـن هللا ورضـوانا سـيماهم فـى وجـوههم مـن أثـر السـجود ( فقـد تراحمـوا فيمـا 
ــى  ــك عل ــر ذل ــا لمرضــاته ســبحانه فظهــر أث ــالركوع والســجود طلب ــربهم ب ــوا ل ــنهم كمــؤمنين وتقرب بي

ت فى نور مشرق يؤكد صالحهم وتقواهم عن صدق نية وصفاء طويـة بشـهادة حقـة وجوههم فبد
 من رب البرية الذى ال تخفى عليه خافية وما أسعدهم بشهادته سبحانه وتعالى . 

ويقول السادة الصوفية : إن التصوف خلق فمن زاد عليك فى خلقه فقد زاد عليك فـى التصـوف . 
التـى تقـع لبعضـهم . ويقـول سـيدى سـهل التسـترى رضـى هللا وهم ال يعبأون بالكرامـات والخـوارق 

عنه : أكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما مـن أخالقـك بخلـق محمـود . والسـادة الصـوفية يعنـون 
كل العناية بإصالح بواطنهم وفاء هلل تعالى ، واستقامة بواطنهم تؤدى بهم إلى اسـتقامة ظـواهرهم 

أبو القاسم الجنيد رضى هللا عنه أنه قال : رأيـت فـى المنـام  . وقد حكوا فى هذا المقام عن سيدى
أنى أتكلم على الناس ) أى يعظهم ( فوقف على ملك فقال : أقرب ما تقرب به المتقربون إلـى هللا 

 ماذا ؟ فقلت : عمل خفى بميزان وفى ، قال فولى الملك عنى وهو يقول : كالم موفق وهللا . 
نب مهما كان صغيرا ويقولون فى نصحهم : ال تنظر لصغير الذنب والسادة الصوفية يتحاشون الذ

بل أنظر لجالل هللا الذى تعصيه بذنبك وهم يخافون أن تسجل عليهم مخالفـة كبيـرة أو صـغيرة وال 
يغيب عن بالهم قول هللا تعالى ) وكل شىء فعلوه فى الزبر . وكل صـغير وكبيـر مسـتطر ( . وقـد 

ه بسنده عن السيدة عائشة رضى هللا عنهـا   أن موالنـا رسـول هللا روى االمام أحمد رضى هللا عن
 صلى هللا عليه 
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وسلم كان يقول : ) ياعائشه إياك ومحقـرات الـذنوب فـإن لهـا مـن هللا طالبـا ( ويـروى عـن سـيدى 
سليمان بن المغيره رضى هللا عنـه أنـه عمـل ذنبـا فاستصـغره ، فأتـاه آت فـى منامـه ، فقـال لـه يـا 

 سليمان: 
 الصغير غدا يعود كبيـرا  إن  ن الذنوب  صغيـرا ـ تحقرن مال

ن تقادم  عهــده   اإلله مسطر تسطيــرا  عند  إن الصغير وا 
 صعب القياد وشمرن  تشميرا  البطالة ال تكن  فازجر هواك عن 

 را الفؤاد وألهم  التفكيـ  طار ـــه إلهـ  إن المحب إذا أحب
 فكفى بربك هاديا ونصيــرا  بنيــــة   فسأل هدايتك اال له

وتقوى المؤمن تحمله على أن يخـاف ربـه فـال يجـرؤ علـى معصـيته ، وقـد عـرف إمامنـا علـى بـن 
أبى طالب التقوى ، فقال فى تعريفها كرم هللا وجهه ورضى عنه : التقوى هى الخـوف مـن الجليـل 

. وقــد مـدح هللا تعـالى أهــل ، والعمـل بمـا فـى التنزيــل ، والرضـا بالقليـل ، واإلســتعداد ليـوم الرحيـل 
التقوى كثيرا فى كتابه الكريم وبشرهم بالثواب العظيم والنعـيم المقـيم ، فقـال تعـالى مـثال فـى سـورة 
ق ) وأزلفــت الجنــة للمتقــين غيــر بعيــد . هــذا مــا توعــدون لكــل أواب حفــيظ . مــن خشــى الــرحمن 

مـا يشـاءون فيهـا ولـدينا مزيـد ( بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسالم ذلك يوم الخلود . لهم 
وأزلفت معناها قربها هللا لهـم فرأوهـا ، وتقريـب الجنـة لألتقيـاء تكـريم لهـم ، واألواب معنـاه الرجـاع 
إلى طاعة هللا فى كـل األوقـات ، والحفـيظ معنـاه المحـافظ علـى حـدود الشـرع ومعنـى ) مـن خشـى 

حرصــا منــه وحــذرا أن يــراه هللا حيــث الــرحمن بالغيــب ( أى خــاف ربــه دون أن يــراه بعينــى رأســه ، 
نهـاه ، ومعنــى ) وجــاء بقلــب منيـب ( أى مقبــل علــى طاعــة هللا ، ويقـول ســبحانه للمتقــين الــذين 
اجتمعت لهم تلك الصفات ) ادخلوهـا بسـالم آمنـين ( ويبشـرهم سـبحانه فـوق ذلـك بقولـه الكـريم ) 

ظر إلى وجه هللا الكريم حيـث يتجلـى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ( وقد ورد أن المزيد هو الن
لهم بال كيفية سبحانه تكريما لهم مصـداقا لقولـه تعـالى عـز وجـل ) وجـوه يومئـذ ناضـرة إلـى ربهـا 
نــاظرة ( وليعجــب معــى القــارىء العزيــز مــن إحســان هللا الــذى ال يعــد وال يحــد ، فإنــه يكــافىء أهــل 

ى نعــيم ، كــل ذلــك علــى تقــواهم فــى أوقــات التقــوى بنعــيم الجنــات الــدائم وبرؤيتــه التــى ال يعــدلها أ
محدودة من سنوات حياتهم المعدودة والتى ال تتجاوز فى جملتها عشرات السنين لكل منهم . فمـا 
أكرم ربى وما أبره ، وما أسعد أهل التقوى الـذين جاهـدوا أنفسـهم فـى أعـوام فكوفئـوا بخلـودهم فـى 

 النعيم على الدوام . 
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زلفت الجنـة للمتقـين غيـر بعيـد ( يقـول سـيدى االمـام القشـيرى رضـى هللا وعند قول هللا تعالى ) وأ
عنه فى لطائف اإلشارات : ثالثة أصناف ، قوم يحشرون إلى الجنة مشاة ، وهم الذين قـال فـيهم 
) وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ( وهم عوام المؤمنين . وقوم يحشرون إلى الجنة ركبانـا 

عالى فيهم ) يوم نحشر المتقـين إلـى الـرحمن وفـدا ( وهـؤال هـم الخـواص ، وأمـا ، وهم الذين قال ت
خاص الخاص فهم الذين قال عنهم ) وأزلفـت الجنـة للمتقـين ( أى تقـرب الجنـة مـنهم وعنـد قولـه 
تعالى ) من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ( يقول رضى هللا عنه : الخشية مـن الـرحمن 

، والخشية من الرحمن تكون مقرونـه بـاألنس ولـذلك لـم يقـل : مـن خشـى هى الخشية من الفراق 
 الجبار وال من خشى القهار . 

ويقول سيدى الدقاق ) شيخ سيدى القشيرى ( رضى هللا عنهمـا : هـى مراتـب الخـوف ، والخشـية 
والهيبة ، فالخوف من شرط اإليمان ) وخافون إن كنتم مؤمنين ( والخشية من شـرط العلـم ) إنمـا 

 يخشى هللا من عباده العلماء ( والهيبة من شرط المعرفة ) ويحذركم هللا نفسه ( . 
 أما شيخى وسيدى الشيخ على عقل فيقول فى إلهامه الذى نقلناه منه استماعا رضى هللا عنه : 

ن يعبدوا خوافا عبدتك رغبـــة   ولى لذة فى رغبتى  تتجــدد   وا 
 بها يرتجى منه النجاة  ويسعـد   وهل بعد ذكر هللا للعبد نعمــــة 
 إذا أخفوا الشجوىعلوا وتفردوا   وما لذة العشاق إال يقينهــــــم 

 وكونوا على عرفانه وتوطـدوا   أفيقوا عباد هللا واعتصموا بــــه 
 ومما قال مرة أخرى فى إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 

 ذكــــر  لذلك قلبى منزل كله  وقف على نجوى إال جوانحــــى 
 فأصبح طودا ال يزلزله  الغيــر   وأخليت قلبى من مناجاة غيــــره 
 وأنطق إجالال وماعاقنى سيـــر   أسارع مشتاقا وأسكت هائمـــــا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى ســـــر  ففى صحوتى شوق وفى غفوتى هوى 
هم مــن قــرن هــم أشــد مــنهم ويقــول عــز وجــل فــى ســورة ق بعــد اآليــات الســابقة ) وكــم أهلكنــا قــبل

بطشا فنقبوا فى البالد هل من محيص . إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السـمع وهـو 
 شهيد ( أى أن هللا تعالى أهلك قبل كفار مكة 
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كفارا كانوا أقوى منهم كعاد وثمود وغيرهم ولم يخلصهم من عـذاب هللا أحـد بـل وقـع بهـم مـا حكـاه 
م ) وأنه أهلك عادا االولى . وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبـل إنهـم كـانوا سبحانه فى سورة النج

هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . فغشاها ما غشى ( والمؤتفكة هى قرى قوم سيدنا لـوط عليـه 
السالم فقد اقتلعها سيدنا جبريل عليه السالم بأمر ربها ورفعها إلى السماء ثم قلبهـا فهلكـوا ونجـا 

وابنتاه وكان خرج منها عليه السـالم فـى السـحر بـوحى هللا سـبحانه . وقـال تعـالى فـى  سيدنا لوط
نجاته عليه السالم فـى سـورة القمـر ) . . . إال آل لـوط نجينـاهم بسـحر . نعمـة مـن عنـدنا كـذلك 

 نجزى من شكر ( أى شكر ربه باإليمان والعمل الصالح . 
عبـرة للمعتبـرين ، وال يعتبـر إال أهـل القلـوب  وفيما قصه علينا سبحانه من قصـص األمـم السـابقة

السليمة الواعية التى تسمع المواعظ فى حضور وتـدبر وشـهود وهـو مـا يحكيـه قولـه تعـالى ) إن 
فــى ذلــك لــذكرى لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد ( أمــا الــذى يســمع وال يعــى فهــو 

القلب فسمعه وعدم سمعه سواء ونعوذ والغائب سواء ألنه يسمع ما يسمع وهو شارد اللب وغافل 
باهلل من شر ذلك ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف االشارات فـى تلـك اآليـة الكريمـة رضـى 
هللا عنه : قيل ) لمن كان له قلب ( أى من كان له عقل ، وقيل قلب حاضر ، ويقال : قلـب علـى 

( إسـتمع إلـى مـا ينـادى بـه ظـاهره مـن  اإلحسان مقبل ويقال : قلب غير ُقَلْب . ) أو ألقى السـمع
لى ما يعود إلى سره من الحق . ويقال : لمن كان له قلب صاح لم يسكر من الغفلـة .  الخلق ، وا 
ويقال : قلب يعد انفاسه مع هللا ، ويقال : قلـب حـى بنـور الموافقـة . ويقـال : قلـب غيـر معـرض 

بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن  –بـر كمـا فـى الخ –عن االعتبار واالستبصار . ويقال : القلب 
أى بين نعمتين ، وهو ما يدفعه عنه من البالء ، وما ينفعه به من النعماء ، فكل قلب منع الحق 
عنه األوصاف الذميمة وألزمه النعوت الحميدة فهو الذى قـال فيـه ) إن فـى ذلـك لـذكرى لمـن كـان 

قربها مـن هللا مـا رق وصـفا ( شـبه القلـوب له قلب ( وفى الخبر ) إن هلل أوانى أال وهى القلوب وأ
باألوانى ، فقلب الكافر منكوس ال يدخل فيـه شـىء ، وقلـب المنـافق إنـاء مكسـور ، مـا يلقـى فيـه 
من أوله يخرج من أسلفه ، وقلب المؤمن إنـاء صـحيح غيـر منكـوس يـدخل فيـه اإليمـان ويبقـى . 

ـــه : ولكـــن هـــذه ال ـــب ملطـــخ ويضـــيف ســـيدى االمـــام القشـــيرى رضـــى هللا عن ـــة فقل ـــوب مختلف قل
باالنفعاالت وفنـون اآلفـات ، فالشـراب الـذى يلقـى فيـه يصـحبه أثـر ويـتلطخ بـه . وقلـب صـفا مـن 

 الكدورات وهو أعالها قدرا . 
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والسادة الصوفية يقولون : أنـوار القلـوب واألسـرار مـا يظهـر فيـه مـن المعـارف والعلـوم ونحوهـا ، 
يمانه أتم ، ومـن ال فـال ، وهـم يسـتندون فـى ذلـك فمن كان إيمانه بالغيب أكمل وأحكم كا ن نوره وا 

إلــى مــا دار بــين موالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وبــين ســيدنا حارثــه بــن مالــك األنصــارى 
رضى هللا عنه ، فقد سأله موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) كيف أصبحت يا حارثه ؟ فقال 

، فقــال لــه : إن لكــل قــول حقيقــة فمــا حقيقــة إيمانــك ؟ قــال : : أصــبحت مؤمنــا حقــا يارســول هللا 
لى عرش ربـى  يارسول هللا ، عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى ، وأظمات نهارى ، وكأنى أنظرا 
بـارزا ، وكــأنى أنظـر إلــى أهـل الجنــة يتـزاورون ، وكــأنى أسـمع عــواء أهـل النــار ، فقـال صــلى هللا 

ر هللا قلبــه فجعــل إيمانــه بــاآلخرة حقيقــة إيمانــه ، وشــهد لــه عليــه وســلم عرفــت فــالزم ( ، عبــد نــو 
 بالمعرفة والتنوير ، فأنوار السماء نجوم وأقمار وشموس ، وأنوار القلب علوم ومعارف . 

وهم يقولون كذلك العاقل من كان بما هو أبقى ، أفرح منه بما هو يفنى ، وسندهم فـى ذلـك قولـه 
لى قوله تعـالى ) بـل تـؤثرون تعالى ) كل من عليها فان . ويبقى و  جه ربك ذو الجالل واإلكرام ( وا 

الحياة الدنيا . واآلخرة خير وأبقى ( . وفى هذه المناسبة أذكر للسادة القراء أن سيدنا بالال رضـى 
هللا عنه عندما حضرته الوفاة قالت امرأته : واحزناه ، فقـال : بـل ، واطربـاه ، غـدا ألقـى األحبـة ، 

د قيل لبعض الصوفية أتحب الموت ؟ فقال القدوم علـى مـن يرجـى خيـره ، خيـر محمد وحزبه . وق
 من البقاء مع من ال يؤمن شره . 

وينبهنا السادة الصوفية إلـى أن : مـن كـان بـاهلل أعـرف كـان لـه أخـوف وهـم يقولـون كـذلك : مـن 
وقين ، عرف هللا صفا له العيش ، وطابت له الحياة ، وهابه كل شىء ، وذهـب عنـه خـوف المخلـ

وأنس باهلل تعالى . كما يقولون : المعرفة توجب الحياء والتعظـيم ، كمـا أن التوحيـد يوجـب الرضـا 
والتسـليم . ويقـول سـيدى رويـم رضـى هللا عنـه : المعرفـة للعـارف مـرآة ، إذا نظـر فيهـا تجلـى لـه 

ل ؟ مواله . وسئل سيدى أبو يعقوب السوسى : هل يتأسـف العـارف علـى شـىء غيـر هللا عـز وجـ
فقال : هل يـرى غيـره فيتأسـف عليـه . فقـالوا لـه : فبـأى عـين ينظـر إلـى االشـياء ؟ فقـال : بعـين 
الفناء والزوال . ومن أقوالهم فى العارف : العارف أنس بذكر هللا فأوحشه من خلقه ، وافتقـر إلـى 

 هللا فأغناه عن خلقه ، وذل هلل فأعزه فى خلقه . وسئل سيدى أبويزيد عن العارف 
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قال : ال يرى فى نومه غير هللا وال فى يقظته غير هللا وال يوافق غيـر هللا وال يطـالع ) أى يالحـظ ف
 ( غير هللا تعالى . 

ومما قال سيدى وشيخى الشيخ على عقل فى ذلك المقـام إلهامـا ونقلنـاه عنـه اسـتماعا رضـى هللا 
 عنه : 

 لقدس وكيف وقلبى هام فى مشهد ا  وعشت زمانى لست أحلف بالورى 
 فلم يبق ذو فهم لدى على طمـس   وعلمت غيرى ما أفدت من الهدى 
 فتم الهدى للروح والقلب والحـس   وما اتخذت روحى سوى هللا غاية 

 أصون به نفسى عن الزيغ والدس   وتوجت بالقرآن نفسى عقيـــدة 
ن شرب الناس الطال   وتصببوا   فسنة خير الخلق فى شربها كأسى   وا 

 بالقصر والطال بالهمزة هو الخمر ( ) الطال 
وقد قيل لسيدى اإلمام الجنيد رضى هللا عنه قل : ال إله إال هللا هللا ، فقـال مـا نسـيته فـأذكره ، ثـم 

 قال : 
 لست أنساه فأذكـــــــره   حاضر فى القلب يعمــــــره 
 ونصيبى منه  أوفــــــره   فهو موالى ومعتمـــــــدى 

 سيدى وشيخى الشيخ على عقل من إلهامه الفورى حين قال رضى هللا عنه :  وما أروع ما قال
 وفى بحار التجلى طاب  مـورده   القلب من قوة اإليمان مشهــــده 
 إلى عاله بروح الصدق يسعــده   مواله يعطيه من آالئه نعمـــــا 

 إن عشت أو مت أعضائى  توحده   أخلى فؤادى له من كل شائبــــة 
 والكل والجزء واألحشاء تعبــده   أرض بغير هللا متجهــــا وكيف 

ويقول سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنه : أدب العارف فـوق كـل أدب ، ألن معروفـه ) أى 
هللا تعالى ( مؤدب قلبه . ويقـول سـيدى الطـوس السـراج رضـى هللا عنـه : النـاس فـى األدب علـى 

آدابهـم فـى الفصـاحة والبالغـة وحفـظ العلـوم وأسـماء الملـوك  ثالثة طبقات : أما أهل الدنيا فـأكثر
وأشــعار العــرب ، وأمــا أهــل الــدين فــأكثر آدابهــم فــى رياضــة النفــوس ، وتأديــب الجــوارح ، وحفــظ 

 الحدود ، وترك الشهوات ، وأما أهل الخصوصية ) يقصد العارفين باهلل تعالى ( فأكثر 
 الوفاء بالعهود وحفظ الوقت . آدابهم فى طهارة القلوب ومراعاة االسرار و 

 ويقول السادة الصوفية على اليقين باهلل تعالى سبحانه ، وهم يرون أن اليقين 
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يحمل المؤمن على الجد فى طاعة هللا ، وعلى الرضـا بقضـائه سـبحانه . ويقـول سـيدى أبـو عبـد 
نورا ، وينفى عنه كل  هللا االنطاكى رضى هللا عنه : إن أقل اليقين إذا وصل إلى القلب يمأل القلب

ريب ، ويمتلىء القلب به شكرا ، ومن هللا تعـالى خوفـا . ويقـول سـيدى سـهل التسـترى رضـى هللا 
عنــه : حــرام علــى قلــب أن يشــم رائحــة اليقــين وفيــه ســكون إلــى غيــر هللا تعــالى . ومــن عالمــات 

ليــه فــى كــل أمــر اليقــين عنــد الســادة الصــوفية : النظــر إلــى هللا تعــالى فــى كــل شــىء ، والرجــوع إ
واالستعانة به فى كل حال . ويقول سيدى سيدى ابن عطاء هللا رضى هللا عنه : على قدر قـربهم 
من التقوى أدركوا ما أدركوا من اليقين وأصل التقوى مباينة النهى ، ومباينة النهى مباينـة الـنفس 

 فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين . 
ماعا مــن سـيدى وشــيخى الشــيخ علـى عقــل فــى وصـف الــنفس بإلهامــه ومـن أبــدع مــا نقلنـاه اســت

الفورى المرتجل ، وكان أحد الحاضرين قد سأله أن يأتى لـه بأبيـات مـن إلهامـه علـى وزن البيـت 
 التالى وقافيته : 

 دون الذى تعلو به فى  ذاتهـا   عجبا لها تهوى الذى بــــه 
 فقال توارضى هللا عنه فيما قال : 

 كم عالم قد زل من نزعاتهــا  ا تهوىالذى تهوى به ( ) عجبا له
 وتواصل اإلقبال فى رغباتهـا   تنأى عن االصالح طول حياتها 

 وتضج إن دعيت إلى  حسناتها   قدر حبت بالسيئات مريضــة 
ذا تركت غرقت فى حسراتها   إن أنت تنصحها تضل  طريقها   وا 
 وز فى نزواتهــا أن العال والف  ضحكت على جهالها فتوهمـوا 

 فرعون للتأليه من  عثراتهــا    ىفنحا مسيلمة النبوة وانتهــ
 قد ترزق األنوار فى سبحاتهـا  فانصح لنفسك فى األمور  لعلها 

 ) دون الذى تعلو به فى ذاتها (  ترضى تسفلها لكل نقيضـــة 
ى فقـد قـالوا : المعرفـة علـى ونختم المقال بما بينه السادة الصوفية من صفات العـارفين بـاهلل تعـال

لسان العلماء هى العلم ، فكل علم معرفة ، وكل معرفة علم ، وكل عالم باهلل عارف ، وكل عـارف 
عــالم ، وعنــد الســادة الصــوفية : المعرفــة صــفة مــن عــرف الحــق ســبحانه بأســمائه وصــفاته ، ثــم 

ل بالبـاب وقوفـه ودام بالقلـب صدق هللا فى معامالته ، ثم تنقى من أخالقه الرديئه وآفاته ، ثـم طـا
 اعتكافه ، فحظى من هللا تعالى بجميل إقباله ، وصدق هللا فى جميع أحواله ، وانقطعت عنه 
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هواجس نفسه ، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فاذا صار من الخلـق أجنبيـا ، ومـن 
مع هللا مناجاتـه ، وحـق فـى  آفات نفسه بريا ومن المساكنات والمالحظات نقيا ، ودامت فى السر

كل لحظه إليه رجوعه ، وصار محدثا ) بدال مفتوحة مشدده أى ملهما ( من قبـل ) بكسـر القـاف 
( الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يدريه من تصاريف أقـداره يسـمى عنـد ذلـك عـارف ، وتسـمى 

 حالته معرفة . 
جتنبه ، فإنـه ال حـول لنـا وال قـوة إال بـك ، وقـد اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه ، وأرنا الباطل باطال فن

يـاك نسـتعين ( فأعنـا يـا إلهانـا  علمتنا من إحسانك أن نخاطبـك فـى الفاتحـة قـائلين ) إيـاك نعبـد وا 
على طاعتك ، وجنبنا يا ربنا معاصيك حتى تصفو قلوبنا مـن كـدوراتها ، حتـى نلقـاك يـوم القيامـه 

 بوجوه بيضاء وقلوب سليمة ، آمين . . 
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 عيد اللقاء
يقول شيخى وسـيدى الشـيخ علـى عقـل فـى إلهامـه الفـورى المرتجـل الـذى نقلنـاه اسـتماعا منـه ، 

 نور هللا مرقده : 
 لى عيدا غير وجه هللا جل   إن عيدى يوم ألقاه فما 

وكأنه رضى هللا عنه يشير إلى قولـه تعـالى فـى سـورة األحـزاب ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا اذكـروا هللا  
يرا . وسبحوه بكرة وأصـيال . هـو الـذى يصـلى علـيكم ومالئكتـه ليخـرجكم مـن الظلمـات إلـى ذكرا كث

النـور وكـان بــالمؤمنين رحيمـا . تحيـتهم يــوم يلقونـه ســالم وأعـدلهم أجـرا كــريم ( ولقـاء هللا تعــالى 
يكون بالموت أو بالخروج من القبور عند البعث أو عند دخول الجنة وتكون تحيتهم فـى إخبـارهم 

ذ بالســالمة مــن كــل مكــروه وآفــة فيفرحــون بمــا آتــاهم هللا مــن فضــله وبمــا ومــتعهم برضــاه عندئــ
نمـا يتنعمـون  ورضوان ، وذلك هو العيد الحق الذى ال يعقبـه كـدر وال يتعرضـون بعـده ألى تعـب وا 

 بالنعيم المقيم أبد اآلبدين ، وصدق سبحانه إذ يقول ) هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ( . 
حسنون عملـوا بمـا علمـوا فـى أيـام الـدنيا ولـم يـدخروا جهـدا فـى مرضـاة ربهـم إال بـذلوه وهؤالء الم

طيبة به نفوسهم ، ألنه تعالى أمر بالعمل الجاد فقال فى صراحة فـى سـورة التوبـة ) وقـل اعملـوا 
فسيرى هللا عملكم ورسوله والؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبكم بما كنـتم تعملـون 

د جـاء فـى تفسـيرها عـن مجاهـد : هـذا وعيـد مـن هللا تعـالى للمخـالفين أو امـره بـأن أعمـالهم ( وق
ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى هللا عليـه وسـلم وعلـى المـؤمنين ، وهـذا كـائن ال 
محال يوم القيامة ، كما يقول سبحانه ) يومئذ تعرضون ال تخفى مـنكم خافيـة ( وقـد روى بسـنده 

قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم :  –كما جاء فى تفسير االمـام إبـن كثيـر  –أبو داود  اإلمام
 إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم ، فإن كان خيرا استبشروا به 
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ن كان غير ذلك قالوا : اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتـك . وقـال اإلمـام البخـارى : قالـت عائشـه  وا 
عنها : إذا أعجبك حسـن عمـل امـرىء مسـلم فقـل ) اعملـوا فيسـرى هللا عملكـم ورسـوله  رضى هللا

والمؤمنــون ( وروى االمــام أحمــد بســنده عــن أنــس رضــى هللا عنــه أن رســول هللا صــلى هللا عليــه 
وسلم قـال : ) ال علـيكم أن تعجبـوا بأحـد حتـى تنظـروا بـم يخـتم لـه ، فـإن العامـل يعمـل زمانـا مـن 

ن دهره بعمل صالح لـو مـات عليـه دخـل الجنـة ، ثـم يتحـول فيعمـل عمـال سـيئا ، عمره أو برهة م
ن العبد ليعمل البرهه من دهـره بعمـل سـيئا لـو مـات عليـه دخـل النـار ، ثـم يتحـول فيعمـل عمـال  وا 
ذا أراد هللا بعبــده خيــرا اســتعمله قبــل موتــه قــالوا : يارســول هللا وكيــف يســتعمل ، قــال  صــالحا ، وا 

 ح ثم يقبضه عليه . يوفقه لعمل صال
 ويقول شيخى وسيدى الشيخ على عقل بعد البيت السابق : 

نما   كل مالى فيه علم وعمــــل   ليس عندى أى مال وا 
 من تقى هللا قصاراها الفشــل   وحياة قد خل  سلطانهـا 

 إن شمس الحشر أدنى من زحل   إيه يادنيا اصنعى ما شئته 
خير فى علم ال يعمل به ، وال خيـر فـى عمـل بغيـر علـم حتـى يتقـى وهو يعلمنا بأبياته تلك أنه ال 

المؤمن ربه بعلم يقف به على حـدود الشـرع الشـريف فيـأتمر بـأوامر هللا وينتهـى بنواهيـه سـبحانه 
ويصل بذلك إلى تقوى هللا التى يكسب بها عز الدارين ، ولو فاتته تقوى هللا فى دنياه فاتـه الخيـر 

ن ملك الدنيا بأس رها ألنها إلى فناء حتمى أما تقـوى هللا فتكسـبه السـعادة الحقـة فـى اآلخـرة كله وا 
ن عاش فى الدنيا على الكفـاف وصـدق سـبحانه إذ يقـول ) بـل تـؤثرون الحيـاة الـدنيا . واآلخـرة  وا 
خير وأبقى ( ولهذا استخف شيخنا رضى هللا عنه بأمر الدنيا وعنى بأمر اآلخرة وكشـف عـن ذلـك 

 بقوله الفائت : 
 إن شمس الحشر أدنى من زحل    ه يادنيا اصنعى ما شئت إي

ويقول سيدى اإلمـام القشـيرى رضـى هللا عنـه فـى لطـائف إشـاراته عنـد قولـه تعـالى ) وقـل اعملـوا 
ألعمالهم فلما علم أن فيهم من  –فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ( خوفهم برؤيته سبحانه 

حــق قــال : ) ورســوله ( ثــم قــال : لمــن نزلــت رتبتــه ) تتقاصــر حالتــه عــن األحتشــام إلطــالع ال
والمؤمنـون ( وقـد خســر مـن ال يمنعـه الحيــاء وال يردعـه االحتشــام وسـقط مـن عــين هللا مـن هتــك 

 جلباب الحياة كما قيل : 
 وال خير فى وجه إذا قل ماؤه    إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 
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جل سيلقى غب ذلك وخسـرانه عـن قريـب فـى ومن لم يمنعه الحياء عن تعاطى المكروهات فى العا
اآلجــل . والســادة الصــوفية يقولــون : إذا كــان ســيد الوجــود أمــر بــالركوع والســجود فكيــف يطمــع 
بالوصول من ليس له محصول . وعند قول هللا تعـالى فـى سـورة الحجـر ) ولقـد نعلـم أنـك يضـيق 

حتـى يأتيـك اليقـين ( يقـول صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن مـن السـاجدين واعبـد ربـك 
سيدى اإلمام القشيرى رضى هللا عنه فـى لطـائف إشـاراته : قـال : يضـيق صـدرك ولـم يقـل يضـيق 
قلبك ، ألنه كان فى محل الشهود ، وال راحة للمؤمن دون لقاء هللا ، وال تكـون مـع اللقـاء وحشـة 

ــم ( ويقــال : إن ضــاق صــ ــه ) ولقــد نعل درك بســماع مــا ويقــال : هــون عليــك ضــيق الصــدر بقول
يقولون فيك من ذنبك فارتفع بلسانك فى رياض تسبيحنا ، والثناء علينا ، فيكون ذلك سببا لـزوال 
ضيق صدرك ، وسلوة لك بما تتذكر من جالل قدرنا وتقديسنا واستحقاق عزنا . ) واعبد ربك حتى 

اط القربــة ، يأتيــك اليقــين ( قــف علــى بســاط العبوديــة معتنقــا للخدمــة ، إلــى أن تجلــس علــى بســ
وتطالب بأداء الوصلة ، ويقـال : إلتـزم شـرائط العبوديـة إلـى أن ترقـى بـل تكفـى بصـفات الحريـة . 
ويقال : إن أشرف خصالك قيامك بحق العبوديـة أقـول ويقـول السـادة المفسـرون فـى معنـى قولـه 

أى كــن  تعــالى ) واعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــين ( أى حتــى يأتيــك المــوت بنهايــة أجلــك فــى الــدنيا
عابدا ربك طول حياتك وعن العالقة بين العبودية واليقين عند السادة الصوفية ينقل سيدى اإلمـام 
القشيرى عن شيخه سيدى الدقاق رضى هللا عنهما قوله : العبادة لمن له علم اليقين ، والعبوديـة 

 لمن له عين اليقين ، والعبودة لمن له حق اليقين . 
بـاد درجـات فـى ديـنهم ودنيـاهم ، وهـو القائـل جـل جاللـه ) إن أكـرمكم أقول : سبحان من جعل الع

عند هللا أتقاكم ( وهى آية كريمة تدلنا أن التفاضل فى الدين يكون متناسبا مع تقـوى هللا تعـالى ، 
ولذلك جاء فى اآلية بصيغة أفعل التفضيل دالة علـى أن األكـرم عنـد هللا تعـالى هـو األتقـى فالـذى 

يه وهكذا فهم درجات عند هللا عز وجـل ، وذلـك مظهـر مـن مظـاهر عدلـه سـبحانه يليه ثم الذى يل
كمــا أنــه مظهــر مــن مظــاهر فضــله جــل شــأنه ، ولــيكن علــى بالنــا قولــه تعــالى ) أم حســب الــذين 
اجترحــوا الســيئات أن نجعلهــم كالــذين آمنــوا وعملــوا الصــالحات ســواء محيــاهم وممــاتهم ســاء مــا 

 ا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله قدس هللا سره: يحكمون ( ومما نقلناه استماع
 ونورك غيثى وهو لى فى الورى أنسى    لقاؤك يارحمن عيدى وعدتى 
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 يدخل فى نفسى   ذكر هللا وهل غير   أمتع اعضائى بذكرك دائما 
 إذ الصدق فى الوجدان مرتبة القدس   وكل رجائى أن أحبك صادقا 

أن سيدى الشيخ على أضاف العدة إلى العيد ألن األعياد لهـا عـدتها التـى ونلحظ فى هذه األبيات 
تسـتقبل بهــا ، وعـدة لقــاء هللا تكـون بطاعتــه ســبحانه وتـوقى مخالفتــه ، وذلـك وفقــا لمـا أمرنــا بــه 
سبحانه أو نهانا عنه فى كتابه الكريم ، وقد عبر عنـه سـيدى الشـيخ بقولـه : ونـورك غيثـى وهـو 

القلوب تحيا بالقرآن الكريم كما يحيـا نبـات األرض بالغيـث ) وهـو المطـر ( لى فى الورى أنسى ، ف
ويــدلنا علــى أن النــور هــو القــرآن الكــريم قــول هللا تعــالى فــى ســورة النســاء ، ) يــا أيهــا النــاس قــد 
جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ( ولقوله تعالى فى سورة األعراف ) فالذين آمنوا به 

ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ( وهو قول كريم يدلنا علـى أن  وعذروه
المــؤمنين بموالنــا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم الــذين عظمــوه ونصــروه علــى أعدائــه واتبعــوا 

لـك القرآن الذى أنزله هللا مع نبوته تأييدا له وتأسوا  به فى أقوالـه وأفعالـه وأحوالـه وحرصـوا فـى ذ
على سنته هم المفلحون عند هللا . وكذلك عبر القـرآن الكـريم عـن موالنـا رسـول هللا بـالنور وذلـك 
فى قوله عز وجل فى سورة المائدة ) قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبـين يهـدى بـه هللا مـن اتبـع 

وقـد رضوانه سبل السالم ويخرجهم مـن الظلمـات إلـى النـور باذنـه ويهـديهم إلـى صـراط مسـتقيم ( 
 قال المفسرون أن معنى نور فى اآلية هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

وجـاء النــور فــى كتــاب هللا الكــريم بمعنــى المعرفــة واالهتـداء إلــى الحــق وذلــك فــى قولــه تعــالى فــى 
سورة الزمر ) أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلـوبهم مـن ذكـر 

فى ضالل مبين ( وقد قال صلى هللا عليه وسلم ) إذا دخل النور القلـب إنشـرح وانفسـح هللا أولئك 
، فقيــل فمــا عالمــة ذلــك ؟ قــال : اإلنابــة إلــى دار الخلــود ، والتجــافى عــن دار الغــرور ، والتأهــب 

 للموت قبل نزوله ( . 
تطبيقهمـا ويكـون ومما تقدم نرى أن القلوب تكسب اإليمان والعمل الصـالح بنـور الكتـاب والسـنة و 

ذلك بعون هللا وتيسيره وتوفيقـه ، باسـتعداد فطـرى سـليم يخلقـه سـبحانه فـى عبـده ، فيهتـدى إلـى 
الحق ويسعى لآلخرة سعيها فى إيمان باهلل وكتبه ورسله واليوم اآلخر وكـل مـا أمرنـا شـرع هللا أن 

يتناسـب سـعى المـؤمن نؤمن بـه ، وال حيـاة للقلـوب إال باإليمـان الصـحيح والسـعى الجـاد لآلخـرة و 
آلخرته مع حبه لربه عز وجل فكلما قوى الحب اشتد بقوة السعى إيثـارا هلل علـى مـا سـواه ألن هللا 

 خير وأبقى ، 
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ويأنس المؤمن بربه فى ذلك السعى أنسا يسهل به كل صـعب ويهـون بـه كـل شـاق ، وذلـك شـأن 
 الصادقين فى حب هللا ، ولهذا قال سيدى الشيخ على : 

 إذا الصدق فى الوجدان مرتبة القدس    ئى أن أحبك صادقا وكل رجا
وال تعجــب أن يقــول الشــيخ ذلــك ألن ورد فــى الحــديث القدســى عــن رب العــزة : ) أنــا جلــيس مــن 
ذكرنى ( والمجالسة تكون إنابة وتقديسا له وهياما فيه . وقد حدثوا عن سيدنا ذى النون المصرى 

فذهب إليه والتقى بـه وأقـام معـه ثـالث ليـالى سـويا ، ثـم أنه دل على رجل صالح فى جبل المقطم 
قال له عند انصرافه : ادع هللا لى ، فقال ذلك الصالح : آنسك هللا بقربه ، فقـال سـيدى ذو النـون 
: زدنى ، فقال له : من آنسه هللا بقربه أعطـاه أربعـا بغيـر أربـع : علمـا بغيـر طلـب ، وغنـى بغيـر 

سا بغير جماعة . والقرب فـى دعـوة ذلـك الصـالح قـرب مكانـة وأنـس مال ، وعزا بغير عشيرة ، وأن
 وليست بقرب مسافة ومكان . 

والصدق فى الوجدان مقام عزيز ال يناله إال األعزاء على هللا من أوليائه المقربين ولذلك نقلنا مـن 
 إلهام سيدى الشيخ على مرة أخرى قوله رضى هللا عنه : 

 كل السقاة له بســــاق وما   شراب الحب يعرف بالمذاق 
 وقل الصادقون فما تالقـــى   دعاة الحب أكثر ما  تالقـى 
 من الشهوات طهر  والنفــاق   وليس بعاشق من ال تــراه 

 به أسمو من األخرى  المراقـى   إذا ما عشت ال أنسى إلهـى 
 وال أرضى سوى التقوى خالقى   إحب هللا عن أدب وصـدق 

 ولو بلغت بى الروح التراقــى   عندى يعز على ترك الحب  
 شغلت عن الخالئق باشتياقــى   تركت جميع خلق هللا  دونى 
 تعال امأل كؤوسك من حقاقــى   أال ياساقى العشاق مهـــال 

 على خوف فمن خوفى مذاقــى   غرامى قد مزجت به  رجائى 
 محال أن يميل الى فــــراق   ومن عرف المحبة عن  يقين 

 مريدا واليقين به انسياقــــى  على الرحاب بكل ذل ...  أطوف
 وليس سواه فى األكوان بـــاق   وكيف أحب غير هللا يومــا 

 وفى قوله سيدى الشيخ على رضى هللا عنه : 
 على خوف فمن خوفى مذاقى    غرامى قد مزجت به رجائى 

تلك شيمة الصادقين فـى حـبهم ، ألن نراه قد جمع بين حب هللا ورجائه فى هللا وخوفه من هللا ، و 
 الحب يحملهم على إرضائه سبحانه فى أوامره ونواهيه ، فيحبون 
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بحبه طاعته ويخافون بحبه معصيته ، وتلك الصفات الجميلـة نراهـا مجموعـة فـى قـول هللا تعـالى 
هـل  فى سورة الزمر ) أمن هو قانت آناء الليل سـاجدا وقائمـا يحـذر اآلخـرة ويرجـو رحمـة ربـه قـل

يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولو األلباب ( ، وكذلك قوله فى السورة ذاتهـا 
 ) قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم . قل هللا أعبد مخلصا له دينى ( . 

وفى قول آخر بين لنا سيدى الشيخ على بإلهامه الفورى أن المحبة هلل روضا يجتمع للمحب فيه 
 جمال والجالل فقال نور هللا مرقده : ال

 وجالله فثبت فى أحوالــى  روض المحبة قد شهدت جمالـه 
 هذا وحقك ال تعيه خصالـى  أأحبه وأخاف سطوة غيـــره 

 إذ ليس غيرك ما حييت ببالى  يارب قلبى قد غسلت من الورى 
 واجعل شهودك لى مسرة حالى  فاجعل هداك شريعتى  وذريعتى 

ذا تجلــ ذا تجلــى وا  ى ســبحانه علــى أوليائــه بالجمــال أطمعهــم فــى رحمتــه فرجوهــا مــن إحســانه ، وا 
علـيهم بـالجالل خـافوه ورهبـوه ، وهـم فـى خـوفهم ورجـائهم ليسـوا كعامـة المـؤمنين الـذين يدعونــه 
سبحانه خوفا من عقابه وطمعا فى ثوابه ، بل هم يخافون عدله ، ويرجـون فضـله وفـوق كـل ذى 

ل تعالى فى العابدين من أهل الهمـة فـى سـورة السـجدة ) تتجـافى جنـوبهم عـن علم عليم . وقد قا
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون . فال تعلم نفس مـا أخفـى لهـم مـن قـرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملـون . أفمـن كـان مؤمنـا كمـن كـان فاسـقا ال يسـتوون ( وبـين لنـا سـيدى 

من ربه ال يحمله علـى عبادتـه خوفـه بـل يحملـه عليهـا الحـب الخـالص  الشيخ على أنه مع خوفه
 فيقول : 

ن يعبدوا خوفا عبدتك  رغبـة   ولى لذة فى رغبتى تتجـــدد  وا 
نى بغير الشرع ال أتعبـــد  أقوم وأسعى بالعبادة صادقـــا   وا 

ن أنا باالرض اتخذت مساجدى   فقلبى لنور هللا بيت  ومسجــد  وا 
 أرى يوم ألقى هللا ما أنا  أقصـد ذل فوقى لعلنــى وأسبغ ثوب ال

 بها يرتجى منه النجاة ويسعــد  وهل بعد ذكر هللا للعبد  نعمــة
 إذا أخفوا الشجوى علوا وتفردوا  وما لذة العشاق إال  يقينهـــم 

د وليتأمل القارىء العزيز فى البيت األول ويسترضى هللا تعـالى علـى سـيدى الشـيخ الـذى كـان يعبـ
ربه فى رغبة متجددة ال يشوبها ملـل وال يعكرهـا سـأم بـل هـى مصـحوبة بحـب صـادق وعـزم مؤكـد 

 وهلل جنود السموات واألرض ، وقد وصف هلل لنا مالئكته 
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فى همتهم العالية فقال تعالى فى سورة األنبياء ) يسـبحون الليـل والنهـار ال يفتـرون ( . وسـيدى 
كر هللا للعبـد نعمـة ( إلـى قولـه هللا تعـالى فـى سـورة البقـرة ) الشيخ على يشدنا بقوله ) وهل بعد ذ

فاذكرونى أذكركم واشكروا لى وال تكفرون ( وجاء فى تفسيرها على لسان أهل العلم ) فـاذكرونى ( 
 بالطاعة ) أذكركم ( بالثواب . 

دى اإلمـام أما على لسان أهل اإلشارة من السادة الصوفية فقد قالوا فيها الكثير ومنـه مـا قالـه سـي
القشيرى رضى هللا عنه فقد قال : ) فاذكرونى اذكركم ( أى أحبونى أحببكم ، ويقال ) فـاذكرونى ( 
بالتذلل ) أذكركم ( بالتفضل ، ويقال ) فاذكرونى ( بقلوبكم ) أذكـركم ( بتحقيـق مطلـوبكم . ويقـال 

لقربـة بإكمـال النعمـة ) فاذكرونى ( على الباب من حيث الخدمة ) أذكركم ( بااليجاب على بسـاط ا
. ويقال ) فاذكرونى ( بالجهد والعناء ) أذكـركم ( بـالجود والعطـاء . ويقـال ) فـاذكرونى ( بوصـف 
السالمة ) أذكركم ( يوم القيامة يوم ال تنفـع الندامـة . ويقـال ) فـاذكرونى ( بالرهبـة ، ) أذكـركم ( 

 بتحقيق الرغبة . 
 ه : وفى قول سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عن

 إذا أخفوا الشجوى خلوا وتفردوا    وما لذة العشاق إال يقينهم 
تنبيه لنا إلـى أن عشـاق هللا هـم أهـل حـق اليقـين ، وهـم فـى أعلـى درجـة مـن درجـات المـوقنين ، 
ن خفــى علــى النــاس أمــرهم  ويقيــنهم الراســخ العميــق يــذوقون بــه حــالوة صــلتهم بــاهلل ســبحانه وا 

الصـلة بـاهلل تعـالى وخـوف القطيعـة عنـه بالغفلـة والـدنيا الفانيـة  وغابت عنهم أحـوالهم مـن حـالوة
وفى ذلك علو أقدارهم عنده سبحانه لـدوام اشـتغالهم بـه وحضـور قلـوبهم فـى ذكـره وشـكره وحسـن 
عبادته . وال غرابة فى ذلك فإنه تعالى يختص برحمة من يشاء ، وأحوالهم السنية هـذه ممـا أفـاء 

ن الــنعم الباطنــة وقــد قــال تعــالى بحــق ) وأســبغ علــيكم نعمــه ظــاهرة هللا علــى أوليائــه وأصــفيائه مــ
وباطنـة ( واإلســباغ يفيـد أنــه يعطــى فـوق الكفايــة ، فـإن اكتفــى عــوام المـؤمنين باإليمــان والعبــادة 
العادية فـإن األوليـاء ال يـودون أن يبرحـوا سـاحة القـدس طرفـة عـين وال أقـل منهـا ، ولـذلك يقـول 

 ثراه فى هذا المقام :  سيدى الشيخ على طيب هللا
 ولكن تنام لى عينان    ال تظنوا قلبى ينام من الحب 

وهو فى ذلك يتأسى بموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال صلوات هللا وسالمه عليـه : 
 تنام عيناى وال ينام قلبى . فما أهنأ أوليأ هللا بعطاء هللا ، 
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ت ) ولكن هللا حبب إليكم اإليمان وزينه فى قلوبكم وكـره وصدق سبحانه إذ يقول فى سورة الحجرا
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضال من هللا ونعمة وهللا عليم حكيم ( وزالت 
الســادة الصــوفية ليســت كزالتنــا نحــن عــوام المــؤمنين ، بــل إن زالتهــم تكــون فــى غفالتهــم بعــض 

قالوا : شتان بين تائب يتوب من الزالت ، وتائب يتـوب مـن  الوقت أو فى رؤية حسناتهم ، ولذلك
الغفالت ، وتائب يتوب من رؤية الحسنات على أنهم مع ذلك يرجون رحمـة هللا فـى قـوة رجـاء إن 
وقعوا فى زلة مقدرة عليهم ، ألنهم ليسوا معصومين عصمة االنبياء والرسل الكرام عليهم صـلوات 

حمـة ، ومـا أروع مـا يبديـه سـيدى الشـيخ علـى مـن رجـاء فـى هللا بل هـم محفـوظين بفضـل هللا ور 
 قوله طيب هللا ثراه : 

 فإنه بضياء العفو منه صحا    إن نام قلبى من الزالت فى ظلم 
 أوفى قوله نور هللا مرقده : 

 ال  ريــــب ـالذنوب ب  فإنك غفار  فان كان ذنبى مبعدى عنك  لحظــة 
ن كان لى مما فعلت   جريمـــة   لى طبى  وفضلك  طهرى  فحوضك لى   وا 
 والخطــــب   فلن يتأذى بالحوادث   رضاء الفتى باهلل يشرح  صـــدره 
 لى  قطبـــى  فوجهكمو دون العوالم   وما لذتى إال التجائى  لوجهكــــم 
 والقلـــب  فلم يك غير هللا فى السمع   تركت الورى دونى وجئتك مفــردا 

 مركب صعـــب    ولو أننى منها على  ن رحابكـــم سهام الهوى لم تثنى ع
 ومن نام ال يرقى إلى مشهد القـــرب   وكيف أهاب الصعب أو أرهب السرى 

 فما نال عقبى ربه غافل القلـــــب   وغفلة قلب المرء بعد وحســــرة 
 تأخر فى يوم الجهاد عن  الركــــب   لقد ذل فى يوم القيامة غافـــــل 

 شربنا من األنوار ما ليس  بالشـــرب   ى علم ولكن بوجدنــــا ونحن أول
ويعلمنــا ســيدى الشــيخ علــى بقولــه : ســهام الهــوى لــم تثننــى عــن رحــابكم . أن محبــة هللا تعــالى 
 تقتضى من المحبين جهادا جادا وعمال متواصال . ويقول رضى هللا عنه فيما نقلناه من إلهامه: 

 نه نار تلهــــــــــــــب فإ  الحب إن زار القــــلوب 
 وسبيله مرو أصعـــــــــــب   الحب حلو ذوقــــــه 

 إن رمت بالتقوى تقـــــــــرب  فاعشق بصدق واجتهـــد 
 وعلى موائده  تـــــــــــأدب   قلبى يناجى ربــــــه 

 عنه وروحى فيه تجـــــــــذب    لم أنسه أو أنثنــــــى 
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 بعدى فما للصبر مركــــــب   ـــــــى أنا صابر إال علــ
 ونقلنا عنه مرة أخرى قوله نور هللا مرقده : 
 روض من العز لم يذبل له ثمـــر  والعاشقون لهم فى الحب إن صبروا 

 والعلم والدين واآليات والعبــــر  مياهه الذكر والتقوى منابعــــه 
 واسهر كما سهرواإن كنت منهم فسر  خل المعارف للعشاق تقطفهــــا 

 وكذلك قوله تعالى طيب هللا ثراه : 
 ومر الهوى بعدى وفى هجرهم تعسى  وحلو الهوى عندى لقاء أحبتـــى 

 معتزا وما أنا  بالمنســـى   وأنهض وأعرف رحمانى وأدرك عفـــوه 
ن حبال الوجد تربط مهجتـــى   وقلبى بحب هللا يعبق كالــــورس  وا 

ن كنت فى سعد فذلك  ن لم أكن من سادة العرب والفـرس  فضلـــه وا   وا 
 تجد سفن اإلحسان تجرى على اليبـس  فقل للذى يزجى الشراع دع الكـرى 
 فطورا به أطفو وطورا به  غطســى  حسبت الهوى سهال فخضت عبابه 

 وصلت بها بر السالمة واألنــــس  إلى أن أتتنى من لدنه عنايـــة 
هللا عنه إلى عون هللا الذى جـاءه بعـد جهـاده فـى سـبيل هللا محبـة  وفى البيت األخير يشير رضى

ن  فيه سبحانه مصداقا لقوله عز وجل فى سورة العنكبوت ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـبلنا وا 
هللا لمع المحسنين ( ويقول سيدى اإلمـام القشـيرى فـى لطـائف إشـاراته عنـد تلـك اآليـة الكريمـة ، 

زينوا ظـواهرهم بالمجاهـدات ، حسـنت سـرائرهم بالمشـاهدات ، الـذين شـغلوا  رضى هللا عنه : الذين
ظواهرهم بالوظائف ، أوصلنا إلى بواطنهم اللطائف ، الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصـلوات ، 
جازينــاهم بــالطرب مــن حيــث المواصــالت . ويقــال : الجهــاد فيــه أوال بتــرك المحرمــات ، ثــم بتــرك 

لفضـالت ، ثـم بقطـع العالقـات ، والتنقـى مـن الشـواغل فـى جميـع االوقـات ، الشبهات ، ثـم بتـرك ا
ويقال : بحفظ الحواس هلل ، وبعد األنفاس مع هللا ، ولعل خير مـا أخـتم بـه المقـال هـو مـا نقلنـاه 
 عن سيدى الشيخ على من إلهامه الفورى المرتجل من قوله فى موضوع المقال قدس هللا سره : 

 فصدرت عن علم وعن عرفان جمالــه ووردت عن أدب بحار  
 والنوم من بعد الوصال  جفانى  وشربت ولم أشرق وقمت ولم أنم 

 إال برؤيا حضرة  الحنـــان  وعلمت أن الوجد ليس بمنتـــه 
 وهو إن شاء هللا سيكون ناضر الوجه برؤية ربه فى أهل الجنة السعداء الذين 
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يومئـذ ناضـرة إلـى ربهـا نـاظرة ( وفـى سـورة األحـزاب ) قال تعالى فـيهم فـى سـورة القيامـة ) وجـوه 
تحيتهم يوم يلقونه سالم وأعد لهم أجرا كريما ( وفـى سـورة يـونس ) دعـواهم فيهـا سـبحانك اللهـم 

 وتحيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمين ( . . 
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 الفتوة فى الدين
أقوال كثيرة تخيرت للقراء األعزاء منهـا : قـولهم :  للسادة الصوفية فى تعريف ) الفتوة فى الدين (

أن تكون خصـما لربـك علـى نفسـك . وقـولهم : تـرك مـا تهـوى لمـا تخشـى ، وقـولهم : كـف األذى 
وبذل الندى وقولهم : اتباع السنه ، وقولهم : فضيلة تأتيهـا وال تـرى نفسـك فيهـا ، وقـولهم : هـى 

أبــدا فــى أمــر غيــره ، وقــولهم : هــى اإليثــار فــى  حســن الخلــق ، وقــولهم : أن يكــون العبــد ســاعيا
 الرخاء والشكر فى المنع وقولهم : هى أن ترد نفسك إلى هللا طاهرة كما تلقيتها منه طاهرة . 

وهذه األقوال وغيرها فى تعريف ) الفتوى ( إن دلت شىء يعرف به صاحب الفتوة فإنمـا تـدل علـى 
همة القصوى التـى تبلـغ بـه القمـة العليـا التـى بلغهـا أن يكون فى سلوكه إلى هللا تعالى من أهل ال

 أسالفه الصالحون الذين جاهدوا فى سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم حتى فازوا برضوانه سبحانه . 
ذا  وكل ما ذكره السـادة الصـوفية فـى تعريـف أهـل الفتـوه إنمـا هـو مـن صـفات المتقـين بايجـاز ، وا 

ر فيمـا وصـف بـه المتقـين إمامنـا الجليـل علـى بـن أبـى أردنا أن نقف على تفصـيل أحـوالهم فلننظـ
وكان رجال  –طالب كرم هللا وجهه ، فقد جاء فى كتاب نهج البالغه أن صاحبا له يقال له " همام 

سأله أن يصف لـه المتقـين حتـى كأنـه ينظـر الـيهم ، فتثاقـل عليـه الرضـا والرضـوان عـن  –عابدا 
سـن ) إن هللا مـع الـذين اتقـوا والـذين هـم محسـنون ( فلـم جوابه ، ثم قال : ياهمـام : اتـق هللا وأح

يقنــع همــام بهــذا القــول المــوجز ، وعــزم علــى االمــام أن يزيــده تفصــيال ، فحمــد هللا وأثنــى عليــه 
وصلى على النبى صلى هللا عليه وسلم وقال كرم هللا وجهـه : أمـا بعـد فـان هللا خلـق الخلـق حـين 

يتهم ، ألنــه ال تضـره معصــية مـن عصــاه ، وال تنفعــه خلقهـم غنيــا عـن طــاعتهم ، آمنـا مــن معصـ
طاعة من اطاعه ، فقسـم بيـنهم معايشـهم ، ووضـعهم مـن الـدنيا مواضـعهم ، فـالمتقون فيهـا هـم 
أهل الفضائل ، منطقهم الصواب ، وملبسهم االقتصاد ، ومشيهم التواضـع ، غضـوا أبصـارهم عمـا 

 حرم هللا 
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نافع لهم ، نزلت أنفسهم منهم فـى الـبالء كالـذى نزلـت فـى عليهم ، ووقفوا أسماعهم على العلم ال
الرخاء ، ولوال األجل الـذى كتـب هللا علـيهم لـم تسـتقر أرواحهـم فـى أجسـادهم طرفـة عـين ، شـوقا 
إلــى الثــواب ، وخوفــا مــن العقــاب . عظــم الخــالق فــى أنفســهم فصــغر مــا دونــه فــى أعيــنهم ، فهــم 

وهـم والنـار كمـن قـد رآهـا فهـم فيهـا معـذبون ، قلـوبهم  والجنة كمن قد رآها ، فهم فيها منعمون ،
محزونة ، وشرورهم مأمونة ، وأجسـادهم نحيفـة ، وحاجـاتهم خفيفـة ، وأنفسـهم عفيفـه . صـبروا 
أياما قصيرة ، أعقبتهم راحة طويله ، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم ، أرادتهم الـدنيا فلـم يريـدوها ، 

الليـل فصـافون أقـدامهم ، تـالين ألجـزاء القـرآن يرتلونهـا تـرتيال وأسرتهم ففدوا أنفسهم منهـا . أمـا 
يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم ، فإذا مروا بآية فيها تشويق ، ركنوا إليها طمعا ، 
ذا مــروا بآيــة فيهــا تخويــف أصــغوا  وتطلعــت نفوســهم إليهــا شــوقا ، وظنــوا أنهــا نصــب أعيــنهم ، وا 

وا أن زفيــر جهــنم وشــهيقها فــى أصــول آذانهــم ، فهــم حــانون علــى إليهــا مســامع قلــوبهم ، وظنــ
أوســاطهم ، مفترشــون لجبــاههم وأكفهــم وركــبهم ، وأطــراف أقــدامهم ، يطلبــون إلــى هللا تعــالى فــى 
فكاك رقابهم . وأمـا النهـار فحلمـاء علمـاء ، أبـرار أتقيـاء ، قـد بـراهم الخـوف بـرى القـداح ، ينظـر 

وما بالقوم من مرض ، ويقول : لقد خولطوا ، ولقد خالطهم أمـر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، 
عظــيم ، ال يرضــون مــن أعمــالهم القليــل وال يســتكثرون الكثيــر ، فهــم ألنفســهم متهمــون ، ومــن 
أعمالهم مشفقون ، إذا ذكى أحد منهم خاف مما يقـال لـه فيقـول : أنـا أعلـم بنفسـى مـن غيـرى ، 

 وربى أعلم بى من بنفسى ، 
ؤاخــذنى بمــا يقولــون ، واجعلنــى أفضــل ممــا يظنــون ، واغفــر لــى مــا ال يعلمــون ، فمــن اللهــم ال ت

يمانـا فـى يقـين ، وحرصـا فـى علـم ،  عالمة أحدهم أنك ترى له قوة فى دين ، وحزمـا فـى لـين ، وا 
وعلما فى حلم ، وقصـدا فـى غنـى ، وخشـوعا فـى عبـادة ، وتجمـال فـى فاقـة ، وصـبرا فـى شـدة ، 

اطا فى هدى ، وتحرجا عن طمع ، يعمل األعمال الصالحة وهـو علـى وجـل وطلبا فى حالل ، ونش
. يمسى وهمه الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ، يبيت حـذرا ، ويصـبح فرحـا ، ، حـذرا لمـا حـذر مـن 
الغفلة ، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة ، إن استصعبت عليه نفسـه فيمـا تكـره ، لـم يعطهـا 

يما ال يزول ، وزهادته فيما ال يبقـى ، يمـزج الحلـم بـالعلم ، والقـول سؤلها فيما تحب . قرة عينه ف
بالعمل ، تراه قريبا أمله ، قلـيال زللــه ، خاشـعا قلبـه ، قانعـة نفسـه ، منـزورا أكلـه ، سـهال أمـره ، 
حريزا دينه ، ميتة شهوته ، مكظومـا غيظـه ، الخيـر منـه مـأمول ، والشـر منـه مـأمون ، إن كـان 

ن كان فى الذاكرين لم يكتب من الغافلين ، يعفو عمـن ظلمـه ، فى الغافلين كتب  فى الذاكرين ، وا 
 ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، بعيدا 
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فحشه ، لينا قوله ، غائبا منكره ، حاضرا معروفه مقبال خيره ، مدبرا شره فى الزالزل وقـور، وفـى 
وال يـأثم فـيمن يحـب ، يعتـرف المكاره صبور ، وفى الرخاء شـكور ، ال يحيـف علـى مـن يـبغض ، 

بالحق قبل أن يشهد عليه ، ال يضـيع مـا اسـتحفظ ، وال ينسـى مـا ذكـر ، وال ينابـذ باأللقـاب ، وال 
يضار بالجار ، وال يشمت بالمصائب ، وال يدخل فى الباطل ، وال يخرج من الحـق ، إن صـمت لـم 

ن بغنى عليه صبر حتى يك ن ضحك لم يعل صوته ، وا  ون هللا هو الذى ينتقم لـه يغمه صمته ، وا 
، نفسه منه فى عناء ، والناس منـه فـى راحـة ، أتعـب نفسـه آلخرتـه ، وأراح النـاس مـن نفسـه ، 
بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهه ، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ، ليس تباعده بكبر وعظمة ، 

 وال دنوه بمكر وخديعه . 
مامنــا الجليــل علــى بــن أبــى طالــب  كــرم هللا وجهــه إنمــا يصــف المتقــين عــن علــم وخبــره أقــول : وا 

ومذاق ومعرفة ، فقد تربى رضوان هللا عليه فى حجر موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث 
أخذه من أبيه صبيا وضمه اليه ، وسعد باالسالم فى بيت موالنا رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 

را لـم يسـجد لصـنم قـط وقـد وضـعته أمـه فـى جـوف وكان حـين أسـلم دون الحلـم فنشـأ طـاهرا مطهـ
الكعبــة الغــراء حيــث كانــت تطــوف حولهــا وجاءهــا المخــاض فــدخلتها ووضــعته فيهــا ، واإلســعاد 

 إعطاء كما يقول الحكماء ، وقد قال كرم هللا وجهه متحدثا بفضل هللا عليه من كل جانب : 
 وحمزة سيد الشهداء  عمى   محمد النبى أخى وصهـرى 

 يطير مع المالئكة ابن أمى   الذى يمسى  ويضحى وجعفر 
 مشوب لحمها بدمى ولحمى   وبنت محمد سكنى وعرسـى 
 فمن منكم له سهم كسهمـى   وسبطا أحمد ابناى منهـــا 
 صغيرا ما بلغت أوان حلمى   سبقتكم إلى االسالم  طــرا

 فمن منكم له يوم كيومــى   وصليت الصالة وكنت  فردا 
م هللا وجهه بالفتوه فقيل فيه : ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال على ، وجهاده فى وقد وصف كر 

اإلسالم أشهر من أن يذكر ، وحين آخى موالنا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم بـين المهـاجرين 
واألنصــار ) وكــان يقــول فــى هــذه المؤاخــاه : فــالن المهــاجر أخــو فــالن األنصــارى ( أتنظــروا مــن 

األنصار أخـا لسـيدنا اإلمـام علـى ، فـاذا بموالنـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يخلـع يكون من 
عليه شرفا ال يعدله شرف ويقول له  أنت أخى ، ولذلك تحدث فى شعره المتقدم بهذه األخوة التى 

 فاقت كل أخوة ، وشرفه كذلك صلى هللا عليه وسلم حيث قال ألصحابه الكرام فى 
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مواله فعلـى مـواله . وقـد هنـأه بـذلك سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـى هللا عنـه غدير قم : من كنت 
وقال له : هنيئا لك يا أبا الحسن فقد صرت مولى لكل مـؤمن . وكـان سـيدنا عمـر رضـى هللا عنـه 
يعتز بعلم إمامنا على كرم هللا وجهه ويقول فى اعتزازه : لوال علـى لهلـك عمـر ، كمـا قـال لـه : ال 

 لد لست بها يا أبا الحسن . أبقانى هللا فى ب
وفى تعريف ) الفتى ( يقول سيدى اإلمام محى الدين بن عربى رضى هللا عنه فى كتابه الفتوحات 
المكية : ) الفتى هو مـن يتصـف بـالقوة واألخـالق الحميـدة ويسـتخدم قوتـه فـى خدمـة هللا ونصـرة 

هللا عنه شعرا فى الكتـاب الضعيف ، وليس له عدو ، ولكن له حساد ومنافسون ( . ويقول رضى 
 المذكور : 

 مقدما عند رب الناس  والنــاس  إن الفتوة ما ينفك  صاحبهـــا 
 فحيث كان فمحمول على  الراسى  إن الفتى من له االيثار تجليــة 
 لكونه ثابتا كالراسخ الراســـى  ما إن تزلزله األهوال بقوتهــا 
 م حال الحرب  والباس عن المكار   له ـال حزن يحكمه ال خوف يشغ

وكــل صــفات الفتــوه تحلــى بهــا إمامنــا علــى طــول حياتــه ومــن أقوالــه البليغــة التــى يشــدنا بهــا إلــى 
السعى لآلخرة قوله كرم هللا وجهـه : ) عجبـت لمـن شـك فـى هللا وهـو يـرى خلـق هللا وعجبـت لمـن 

نشـأة األولـى ، شك فى الموت وهو يرى الموت ، وعجبت لمن شـك فـى النشـأة األخـرة وهـو يـرى ال
 وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء ( . 

وفى مناسبة قوله كرم هللا وجهه عجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء ( يقول سيدى وشيخى 
 الشيخ على عقل فيما نقلناه استماعا من إلهامه الفورى المرتجل رضى هللا عنه : 

 دقــات ـب اإلله والصـر حـيـغ  د الممـات ـكل شىء يزول عن
 بيل الوفــــاة ـق الحا ـه صـمت  ير ما  قـد ـفإذا مت لم يكن غ

 والكن  تؤنس القبر تركة  الصالحات   ال للوريـــــث ـتترك الم
 دمـــات ـب للخـذنـخدعتهم وال  خل عنك الدنيا إن من خدمتهم 

 صـالت ـل الـو سبيـقطعت عنهم  ا الخير لكـن ـوصلوها ظنا به
 دراتـــى ـوا غـاحذرونى وجانب  وتنادى العباد فى كل يـــوم 

 ويقول رضى هللا عنه فى كل فتى يجاهد نفسه بترك الشهوات واإلقبال على الطاعات : 
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 إنما كان كاسب األوقــات   كان فيها وقلبه ليس فيهـا 
 ساهرا جانحا عن  الشهوات   ذاكرا شاكرا مقدم بـــر 
 مستقيما مالزم الحسنــات   عليـه مستدرا فيض اإلله 

 قوى الفؤاد أهل ثبـــات   قائما فى عبادة هللا يقظـان 
 يوم أن مات أعظم الرحمات   ذلك الحى فى الرجال عليه 

وينصحنا رضى هللا عنه أن نعاشر أهل الهمـة لنسـتعين بهـم فـى الطاعـة الجـادة التـى يتحلـى بهـا 
 نقلناه من إلهامه : الصادقون من عباد الرحمن فيقول فيما 
 إن من صاحب السعيد سعيد   صاحب الذاكرين بالليل تسعد 
 وله الروح مصـدر وورود   والتجلى له القلوب  مكــان 
 ووفيا والحب فيه الخلــود   عزة المرء أن يكون محبــا 

 ويذكرنا بيوم القيامه فيقول رضى هللا عنه : 
 لته  معـــدودكل شىء فع إن يوم الحساب آت علينــــا 
 نام رقيب وال تخلى عتيــد  إن تنم عن آثام نفسك مـــــا 

والجهاد فى مرضاة هللا تعالى يحتاج مـن المـؤمن أن يكـون لـه عـزم مؤكـد يقـاوم بـه هـوى الـنفس 
ويجتنــب بــه المعاصــى ثــم يحملهــا بــه علــى الطاعــات فــى غيــر تــوان أوهــوادة . والســادة الصــوفية 

بحــق : أعمــال البــر يعملهــا البــار والفــاجر وال يجتنــب المعاصــى إال  يقولــون فــى حكمهــم الرشــيده
صديق . والصديقيه فى الدين مرتبة عليا تلى مرتبة النبـوة ألنـه تعـالى يقـول فـى سـورة النسـاء ) 
ـــيهم مـــن النبـــين والصـــدقين والشـــهداء  ـــذين أنعـــم هللا عل ومـــن يطـــع هللا والرســـول فأولئـــك مـــع ال

( . وقد وعد سبحانه المجاهدين أنفسـهم فـى مرضـاته بعونـه فقـال والصالحين وحسن أولئك رفيقا 
ن هللا لمع المحسنين ( .   سبحانه فى سورة العنكبوت ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وا 

 ويقول سيدى وشيخى الشيخ على عقل إلهاما فى ذلك العون الربانى الكريم : 
 طورا به غطسى فطورا به أطفو و  حسبت الهوى سهال فخضت عبابه 

 س وصلت بها بر السالمة واألنــ ة إلى أن أتتنى من لدنه عنايـــ
وينصحنا رضى هللا عنه فى إلهامه بالصبر والمصابرة فى جهاد الـنفس مـن طريـق الـذكر والتقـوى 

 فيقول قدس هللا سره : 
 روض من العز لم يذبل له ثمـــر   والعاشقون لهم فى الحب صبـروا 
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 والعلم والدين واآليات والعبــــر   والتقوى منابعه مياهه الذكر 
 إن كنت منهم فسر واسهر كما سهروا   خل المعارف للعشاق تقطفها 

ويقول سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه فى صفات المتقين المحبـين هلل عـز وجـل 
ترى النفس مائلة لطاعته ، وعون هللا تعالى لهم : المحبة آخذة من قلب عبده كل شىء سواه ، ف

والعقــل متحصــنا بمعرفتــه ، والــروح مــأخوذة فــى حضــرته ، والســر مغمــورا فــى مشــاهدته ، والعبــد 
يستزيد فيزداد ، ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته ، ليكسى حلل التقريب علـى بسـاط القربـه 

 ، فيمس أبكار الحقائق ، وثيبات العلوم . 
يخ على عقل أن ذكر هللا كان بابه إلى محبة هللا حبا عارمـا وال عجـب ويعلمنا سيدى وشيخى الش

فقــد قــال تعــالى فــى شــرف الــذاكرين فــى ســورة البقــرة ) فــاذكرونى أذكــركم ( فهــو ســبحانه يــذكرهم 
 بفضله وعطائه ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 

 ويقول فيما نقلناه استماعا من إلهامه فى ذلك رضى هللا عنه : 
 ى ولكنهم بالذكر قد شغفون شأتـى در طعم الحب من بدء نولم أ

 ولكنهم بالحق قد شغلونى وكنت خليا لست أعرف ما الجـوى 
 خال حبه فهما ووجدا ورغبة

 لذلك كل الخلق قد رغبونى      
 فألقى احتراما إن همو شهدونى  أطوف بوجدانى على كل عاشــق 
 : كما نقلناه من إلهامه قوله رضى هللا عنه 
 لذلك قلبى منزل كله ذكــــر  وقفت على نجوى اإلله جوانحــى 
 فأصبح طودا ال يزلزله الغيــر  وأخليت قلبى من مناجاة  غيـــره 
 وأنطق إجالال وما عاقنى سيــر  أسارع مشتاقا وأسكت هائمـــــا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر   ففى صحوتى شوق وفى غفوتى هوى 
سيدى الشيخ على بربه تعالى فى كل أوقاته وفـى حركاتـه وسـكناته وفـى يقظتـه  فانظر كيف تعلق

ونومه ، وتلك هى العبوديـة الحقـة ، وقـد دعـا إليهـا السـادة الصـوفية ، وعرفهـا سـيدى اإلمـام ذو 
النون المصرى فقال رضى هللا عنه هى فى أن تكون عبده فى كل حال ، كما أنه ربك فى كل حال 

ل : العبودية هى شـهود الربوبيـه . وقـد قـالوا : ال تـتم العبوديـة إال بتـوافر أربـع ، وعرفها غيره فقا
 خصال : الوفاء بالعهود ، والحفظ للحدود ، والرضا بالموجود ، والصبر على المفقود . 

ــه العــادة ،  ــرك مــا علي ــالوا : هــى ت ــوا االرادة فق ــة ، وقــد عرف ــوه مــن االرادة القوي ــد ألهــل الفت وال ب
 عادة عند أغلب الناس ، وأهل الفتوة أهل إيثار وليسوا أنانيين ، واألنانية 



 297 

وهم يستندون فى اإليثار إلى قوله تعالى فى سورة النحل ) مـا عنـدكم ينفـد ومـا عنـد هللا بـاق ( . 
ومن طريف مـا جـرى بـين سـيدى اإلمـام شـقيق البلخـى رضـى هللا عنـه وبـين سـيدى االمـام جعفـر 

دى شقيق سأله عن الفتوة ، فقال له سيدى جعفـر مـا تقـول أنـت ؟ الصادق رضى هللا عنه أن سي
ن منعنـا صـبرنا ، فقـال سـيدى اإلمـام جعفـر : الكـالب  فقال سيدى شـقيق : إن أعطينـا شـكرنا ، وا 
عنــدنا بالمدينــه كــذلك تفعــل ، فقــال ســيدى شــقيق : فمــا الفتــوه عنــدكم يــا ابــن رســول هللا ؟ فقــال 

 ن منعنا شكرنا ) بضم الهمزه من أعينا وبضم الميم من منعنا( سيدى جعفر : إن أعطينا آثرنا وا  
 –وما أروع ما قال سيدى االمام أبو على الدقاق حين قال فى الفتوة رضى هللا عنه : هـذا الخلـق 

ال يكون كماله إال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فـإن كـل أحـد فـى القيامـة يقـول  –أى الفتوة 
  عليه وسلم يقول أمتى أمتى . نفسى نفسى ، وهو صلى هللا

ويكشف لنا تاريخ اإلسالم عن فتـوة سـادتنا الصـحابه الكـرام مـن المهـاجرين واألنصـار . فقـد تـرك 
ــا إلــى المدينــة المنــورة وكــان  ــى الحبشــة وثاني ســادتنا المهــاجرون األهــل والــوطن وهــاجروا أوال إل

 حاديهم وهم مهاجرون إلى الحبشة يتغنى ويقول : 
 لكنه االيمان فداؤه القلب    األوطان فراقهم صعب األهل و 

 قبل الـــرب ـالرب فلي   ليقبل ـدان فـروح واألبـوال
وحين جاء المهاجرون إلى المدينه إستقبلهم سادتنا االنصار بالحب من قرارة قلوبهم وأنزلوهم فـى 

م ذلك فى الكتاب الكـريم دورهم وأنفقوا عليهم من أموالهم بل وآثروهم على أنفسهم ، وأثبت هللا له
، كما أثبت لسادتنا المهاجرين تضحياتهم ، فقد قال تعالى فى سورة الحشر فى شـأنهما ) للفقـراء 
المهــاجرين الــذين أخرجــوا مــن ديــارهم وأمــوالهم يبتغــون فضــال مــن هللا ورضــوانا وينصــرون هللا 

يحبـون مـن هـاجر إلـيهم وال  ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبوأ الـدار واإليمـان مـن قـبلهم
يجدون فى صدورهم حاجة ممـا أوتـوا ويـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة ومـن يـوق 

 شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( . 
ومــا كــان قائمــا مــن صــدق األخــوة والــود بــين ســادتنا المهــاجرين واألنصــار يؤيــد صــحة مــا يقــول 

 يقول األخ ألخيه  السادة الصوفية : ال تتم األخوة فى هللا حتى
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يــا أنــا ، وهــم يقصــدون بــذلك أال يكــون بــين األخــوين المتحــابين فــى هللا أنــا وأنــت بــل يكونــان مــع 
ودهما شخصا واحدا بال فارق حتى يقول كل منهما ألخيه أنا أنت وأنت أنا ، ويقول سيدى اإلمام 

لفارشـية إلـى العربيـة جالل الـدين الرومـى رضـى هللا عنـه فـى هـذا المعنـى فيمـا ترجمـه عنـه مـن ا
 صديقى العالمة الشيخ الصاوى شعالن جزاه هللا خيرا : 

 من ببابى قلت بالباب أنـا   قال لى المحبوب لما جئتــه 
 حينما فرقت فيه  بيننــا   قال لى أنكرت توحيد الهـوى 

 أطرق الباب عليه موهنـا   ومضى عام فلما جئتــــه 
 ثم إال أنت بالباب  هنــا   قال لى من أنت قلت انظر فما 
 وعرفت الحب فادخل يا أنا   قال لى أدركت توحيد الهـوى 

أقول : وقد وصـف هللا تعـالى أهـل الجنـة بسـالمة القلـوب وصـفاء النفـوس فقـال تعـالى فـى سـورة 
األعراف ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ال نكلف نفسا إال وسعها أولئك أصحاب الجنة هـم فيهـا 

. ونزعنا ما فى صدورهم من غـل تجـرى مـن تحـتهم األنهـار وقـالوا الحمـد هلل الـذى هـدانا خالدون 
لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا هللا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
م بما كنتم تعملون ( وقال تعالى فى سورة الحجر ) إن المتقين فى جنات وعيـون . ادخلوهـا بسـال

آمنين . ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين . ال يمسهم فيها نصب وماهم 
 منها بمخرجين ( . 

ــالخيرات بــإذن هللا ، ذلــك هــو  ــا مــن الســابقين ب اللهــم أســعدنا بتقــواك وال تشــقنا بمعصــيتك واجعلن
 الفضل الكبير ، آمين . . 
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 فرحة العفو
قالـه سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل فيمـا نقلنـاه اسـتماعا منـه  دفعنى إلى كتابة هذا المقال مـا

 حين قال رضى هللا عنه وهو ينشد شعره الفورى إلهاما من عطاء هللا ألوليائه المتقين :
 فاعجب لكاسب ذنبى ينتشى فرحا    الذنب يحزننى والعفو يفرحنى 

والتوبـة ، فعلـى سـبيل المثـال وكم حض كتاب هللا الكريم والسنة النبويـة الشـريفة علـى االسـتغفار 
يقول تعالى فى سورة النساء ) إنما التوبة علـى هللا للـذين يعملـون السـؤ بجهالـة ثـم يتوبـون مـن 
قريب فأولئك يتوب هللا عليهم وكان هللا عليما حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى 

ن وهـم كفـار أولئـك أعتـدنا لهـم عـذابا إذا حضر أحدهم الموت قال إنـى تبـت اآلن وال الـذين يموتـو
أليما ( وبقوله تعالى ) للذين يعملون السؤ بجهالة ( يعلمنا سبحانه أن ارتكـاب الـذنب ممـا يـدعو 
إليه الجهل بعاقبـة الـذنب وكمـا يفعـل الجاهـل الغافـل الـذى يفضـل بجهلـه اللـذة الفانيـة علـى اللـذة 

حاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأوا أن كل الباقية وقد قال قتاده رضى هللا عنه : اجتمع أص
شىء عصى به هللا فهو جهالة عمدا كان أو خطأ . وعن مجاهد رضى هللا عنـه : مـن عصـى هللا 
تعالى فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته . أما عن قوله تعالى ) ثم يتوبون مـن قريـب ( فقـد روى 

تعالى يقبـل توبـة العبـد مـالم يغرغـر ( والغرغـرة  أبو أيوب عن النبى صلى هللا عليه وسلم ) إن هللا
تكون عند الموت حيث ينزع ملك الموت الروح عند انتهاء األجل . وعن الضـحاك رضـى هللا عنـه 
: كل توبة قبل الموت فهو قريب . وعن الحسن رضـى هللا عنـه ، إن إبلـيس قـال حـين أهـبط إلـى 

سـده ، قـال تعـالى : وعزتـى ال أغلـق عليـه االرض : وعزتك ال أفـارق ابـن آدم مـادام روحـه فـى ج
باب التوبة مالم يغرغر . ويقول االمـام أبـو السـعود فـى تفسـيره : ) مـن قريـب ( مـن تبعيضـة أى 
يتوبون بعد زمان قريب ، كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمانـا قريبـا ففـى 

نما كان أى جزء من أجزاء هذا الزمان فهو تائب . وقد جاء فى ت  فسير الخازن : وا 
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الزمن بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريبا ولو كان سنين ألن كل ما هو آت قريـب والعمـر 
ن طال قليل ، وفيه تنبيه على أن االنسان ينبغى له أن يتوقع فى كل ساعة نزول الموت به .   وا 

ال اســتغفار مــع اإلصــرار فــإن  فــى لطــائف اإلشــارات : –رضــى هللا عنــه  –ويقـول اإلمــام القشــيرى 
التوبة من غير إقالع الذنب صفة الكذابين ، وينهى هللا تعالى عن اإلصرار ويبين أن ترك اإلصرار 
من خصال أهل التقوى . ونتدبر فى ذلك قولـه الكـريم فـى سـورة آل عمـران ) وسـارعوا إلـى مغفـرة 

ينفقــون فــى الســراء والضــراء مــن ربكــم وجنــة عرضــها الســموات واألرض أعــدت للمتقــين . الــذين 
والكاظمين الغـيظ والعـافين عـن النـاس وهللا يحـب المحسـنين . والـذين إذا فعلـوا فاحشـة أو ظلمـوا 
أنفســهم ذكــروا هللا فاســتغفروا لــذنوبهم ومــن يغفــر الــذنوب إال هللا ولــم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم 

األنهـار خالـدين فيهـا ونعـم أجـر يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى مـن تحتهـا 
العاملين ( فقول تعالى ) وسارعوا ( أمر منه سبحانه إلى المبادرة لالستغفار واإلقالع عن معصية 
هللا ، وقوله تعالى فى شأن الجنة ) أعدت للمتقين ( أى الذين يقبلـون بعـد التوبـة علـى الطاعـات 

يل هللا فـى عسـرهم ويسـرهم وكظـم الغـيظ ويتركون المخالفات ، ومن تلك الطاعات اإلنفاق فـى سـب
وترك االنتقام ممن أساء إلـيهم مـع قـدرتهم علـى اإلنتقـام منـه ، وقـد روى اإلمـام أحمـد وأبـو داود 
يمانا ومؤدى كظم الغيظ العفـو  وغيرهما ) من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه مأل هللا قلبه أمنا وا 

وقـد جـاء فـى الحـديث الشـريف " ينـادى منـاد يـوم عمن أساء فقال تعالى ) والعافين عن الناس ( 
 القيامة أين الذين كانت أجورهم على هللا فال يقوم إال من عفا ( . 

ويبين لنا سبحانه أن اقتراف الذنب اليقع من المؤمن إال عند غفلتـه عـن ربـه فيقـول جـل شـأنه ) 
بهم ومـن يغفـر الـذنوب إال هللا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكـروا هللا فاسـتغفروا لـذنو 

ولــم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم يعلمــون ( فقولــه تعــالى ) ذكــروا هللا يفيــد أنــه عنــد ظلــم الــنفس 
نمــا ذكــروا هللا بعــد وقــوع المعصــية فنــدموا  بالمعصــية كــانوا فــى غفلــة ولــم يكونــوا ذاكــرين هللا ، وا 

رآهـــم يعصـــونه فســـارعوا إلـــى  واســـتغفروا حيـــث اســـتيقظوا مـــن غفلـــتهم ، وخجلـــوا مـــن هللا الـــذى
االســتغفار فــى خــوف أو حيــاء مــع قــوة رجــاء ألنــه ســبحانه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن 
ذا  حسـان إذ ال وجـوب عليـه وال إلـزام ، ولكـن الكـريم إذا وعـد أنجـز ، وا  السيئات عـن فضـل منـه وا 

اء من سـعة الرحمـة ، قدر عفا عمن تاب إليه نادما واستغفاره يكون إما عن خوف العقوبة أو حي
 فالعوام يتركون الذنب خوفا 
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والخواص يتركونه حياء ، ولكل درجات مما عملوا . أما قولـه تعـالى ) إنمـا التوبـة علـى اال للـذين 
يعملون السؤ بجهالة ... ( فليس من باب اإللزام وانما هو تأكيد لقبول التوبـة الصـادقة عـن كـرم 

حسان من الكريم الحنان المنان ،  حتى ال يوئس الشيطان التائب من رحمتة هللا تعالى .  وا 
والسادة الصوفية يقولون فى درجات التائبين : شتان بـين تائـب يتـوب مـن الـزالت ، وتائـب يتـوب 
من الغفالت ، وتائب يتوب مـن رؤيـة الحسـينات ، فتوبـة العـوام عنـدهم مـن الـزالت والمخالفـات ، 

ص الخـواص مـن رؤيـة الحسـنات وقـد جـاء فـى الرسـالة وتوبة الخواص من الغفالت ، وتوبة خوا
القشيرية أن بناء التصوف يقوم على حفظ آداب الشريعة ، وصـون اليـد عـن الحـرام ، والشـبهه ، 
ـــالى عـــن الغفـــالت ، وأال يســـتحل  وحفـــظ الحـــواس مـــن المحظـــورات ، وعـــد األنفـــاس مـــع هللا تع

 ند اإلختيار ووقت الراحات . المتصوف مثال سمسمة فيها شبهه فى أوان الضروات فكيف ع
ويبين شيخى وسيدى الشـيخ علـى عقـل أن القلـب ينـام ويظلـم بالمعصـية ولكنـه يصـحو ويسـتنير 

 بعفو هللا عن العاصين فيقول فى إلهامه نور هللا مرقده : 
 فإنه بضياء العفو منه  صحــا  إن نام قلبى من الزالت فى  ظلم 
 ورحت بفضل العفو  منشرحا إال  فما أرانى من الزالت  منقبضـا 

 إال وجدت مقام العفو قد وضحـا  زادت ذنوبى لكن ما استجرت به 
 عيبى ويغمرنى من فيضة منحـا  مازال يرحم من ضعفى ويستر لى 

 لم يلق غير حمى الرحمن  مقترحا  لو قيل للقلب ماذا أنت مقتــرح 
 مسحا وقلت يارب عنى الذنب قد  أو كان كالطود ذنبى فى ضخامته 

 فأعجب لكاسب ذنب ينتشى فرحـا   الذنب يحزننى والعفو يفرحنى 
ويحكى سيدى أبو على الدقاق رضى هللا عنـه فيقـول : تـاب بعـض المريـدين ثـم وقعـت لـه فتـرة ) 
أى عاد لما كان عليه قبل التوبة ( فكان يفكر وقتا : لو عاد إلـى توبتـه كيـف حكمـه ؟ فهتـف بـه 

ن عـدت إلينـا قبلنـاك . وفـى أروع مـا قـرأت فـى بـاب هاتف أطعتنا فشـكرناك ثـم ت ركتنـا فأمهلنـاك وا 
 412التوبة حديث فى طبقات الصوفية ألبى عبد الرحمن السلمى رضى هللا عنه ) المتوفى سـنة 

 هـ ( جاء فيه ما نصه : 
عــن جــابر رضــى هللا عنــه أن فتــى مــن األنصــار يقــال لــه ) ثعلبــة بــن عبــد الــرحمن ( كــان يحــف 

  صلى هللا عليه وسلم ويخدمه ، ثم أنه مر بباب رجل من األنصار ، برسول هللا
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فا طلع فيه ،  فوجد امرأة األنصار تغتسل ، فكرر النظر ، فخاف أن ينزل الوحى علـى رسـول هللا 
صلى هللا عليه وسلم بما صنع ، فخرج هاربا من المدينة استحياء مـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه 

ين مكــة والمدينــة فولجهــا ، فســأل عنــه رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم وســلم حتــى أتــى جبــال بــ
أربعين يوما فنزل جبريل عليه السالم فقال : إن ربـك يقرئـك السـالم ويخبـرك أن الهـارب فـى أمتـك 
بين هذه الجبال ، يعوذ بى من نارى . فبعث رسول هللا عمـر بـن الخطـاب وسـلمان وقـال : إنطلقـا 

الرحمن ، فخرجا فى أنقاب المدينة فلقيهمـا راع مـن رعـاة المدينـة يقـال لـه  فأتيانى بثعلبة بن عبد
زفافـة ، فقــال لــه عمـر : يازفافــة هــل لـك علــم بشــاب بـين هــذه الجبــال ؟ فقـال زفافــة : لعلــك تريــد 
الهارب من جهـنم ؟ فقـال لـه عمـر : مـا علمـك أنـه هـارب مـن جهـنم ؟ قـال : إنـه إذا كـان نصـف 

هــذا الشــعب وواضــعا يــده علــى أم رأســه يبكــى وينــادى : ياليتــك قبضــت الليــل ، وخــرج علينــا مــن 
 روحى فى األرواح وجسدى فى األجساد وال تجردنى لفصل القضاء ، فقال عمر : إياه نرى . 

قال : فانطلق بهـا زفافـة حتـى إذا كـان فـى بعـض الليـل خـرج علـيهم وهـو ينـادى : ياليتـك قبضـت 
فعد عليه عمر فأخذه ، فلما سمع حسه قال : األمان ،  روحى فى األرواح وجسدى فى األجساد ،

األمان ، متى الى خالص من النار ؟ قال له أنا عمر بن الخطاب ، فقال لـه ثعلبـة : أعلـم رسـول 
هللا صلى هللا عليه وسلم بذنبى ؟ قـال : ال علـم لـى ، إال انـه ذكـرك بـاألمس فينـا ، وأرسـلنى إليـك 

  وهو يصلى ، أو بالل يقول : قد قامت الصالة ، قال : أفعل . فقال ياعمر : ال تدخلنى عليه إال
قال : فلما أتى به عمر المدينة وأوفى به المسـجد ورسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يصـلى فلمـا 
سمع قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خر مغشيا عليه ، فدخل عمر وسـلم فـى الصـالة وهـو 

هللا عليه وسلم قال : ياعمر ، وياسلمان :ما فعل ثعلبة بـن عبـد صريع فلما سلم رسول هللا صلى 
الرحمن ؟ قاال هو ذا يارسول هللا ، فأتاه رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم فحركـه ونبهـه ، ثـم قـال 
مــا الــذى غيبــك عنــى ؟ قــال ذنبــى ، قــال : أفــال أعلمــك آيــة تمحــو الــذنوب والخطايــا ، قــال بلــى 

آتنــا فـى الــدنيا حسـنة وفــى اآلخـرة حســنة وقنـا عــذاب النـار ( قــال : إن يارسـول هللا قــال : ) ربنـا 
ذنبـى أعظــم مـن ذلــك ، قـال رســول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم : بــل كـالم هللا تعــالى أعظـم ، وأمــره 
باالنصــراف إلــى منزلــه فانصــرف ، ومــرض ثالثــة أيــام . وأتــى ســلمان رســول هللا صــلى هللا عليــه 

لما به ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوموا بنا إليه ، فدخل وسلم فقال : إن ثعلبه مرض 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذ برأسه فوضعه فى حجره ، فأزال راسه عن حجر رسول هللا ، 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لم أزلت رأسك عن حجرى ؟ قـال ألنـه مـآلن مـن الـذنوب ، 

 فقال له رسول 
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: ما تجد ؟ قال : أجد مثل دبيب النمل بـين جلـدى وعظمـى قـال : فمـا تشـتهى : قـال : مغفـرة هللا 
 ربى . 

قال : فنزل جبريل عليه السالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقـال : يـا أخـى إن ربـى يقـرأ 
أعلمـه عليك السالم ويقول : لو لقينـى عبـدى بقـراب األرض خطيئـة للقيتـه بقرابهـا مغفـرة قـال : ف

رسول هللا ذلك ، فصاح صحية فمات ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فغسله وكفنه وصلى 
عليه ، ثم أحتمل إلى قبره ، فأقبـل رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يمشـى علـى أطـراف أناملـه ، 

علــى قـالوا : يارسـول هللا ، رأينـاك تمشـى علـى أطـراف أناملـك ، قـال : لـم أسـتطع أن أضـع رجلـى 
 األرض من كثرة من شيعه من المالئكة . 

وأقــول تعقيبــا علــى تلــك القصــة المثيــرة إن ذلــك الشــاب األنصــارى صــدق فــى توبتــه ، فكرمــه هللا 
خالصه واستحيائه حيث بشره موالنا رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم بـالمغفرة ، وباركـه  بصدقه وا 

كفنه وصـلى عليـه ، وشـيعه إلـى قبـره وشـيعته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند موته فغسله و 
معه المالئكة األبرار وتزاحموا فى تشييعه وال يعجـب القـارىء العزيـز مـن ضـيق ذلـك التائـب بذنبـه 
وفراره إلى الجبال ، فقد وصف سبحانه توبة ثالثة من الصـحابة الكـرام هـم سـادتنا كعـب بـن ملـك 

قال تعالى واصفا صدق توبتهم فى سورة التوبة ) ومرارة بن ربيع وهالل بن أمية رضى هللا عنهم ف
وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسـهم وظنـوا 
أن ال ملجأ من هللا إال إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم ( وقصة هـؤالء الثالثـة 

وقـد رواهـا بتمامهـا االمـام البخـارى بسـنده عـن كعـب بـن ملـك الكرام تبهر العقول وتهـز القلـوب . 
 وجاء فيما رواه : 

قال كعب لـم أتخلـف عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فـى غـزوة غزاهـا إال فـى غـزوة تبـوك . 
فكان من خبرى أنى لم أكن قـط أقـوى وال أيسـر منـى حـين تخلفـت عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه 

وغزا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظالل وسلم فى تلك الغزوة ، 
وهممت أن أرتحـل فـأدركهم ، وليتنـى فعلـت ، فلـم يقـدر لـى ذلـك ولـم يـذكرنى رسـول هللا صـلى هللا 
عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهـو جـالس فـى القـوم بتبـوك : مـا فعـل كعـب بـن مالـك ؟ فقـال 

رسول هللا ، حبسه برداه ونظره فـى عطفيـه ، فقـال معـاذ بـن جبـل : بـئس رجل من بنى سلمة : يا
 ما قلت وهللا يارسول هللا ما علمنا عليه إال خيرا ، فسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

قــال كعــب بــن مالــك : فلمــا بلغنــى أنــه توجــه قــافال حضــرنى همــى ، فطفقــت أتــذكر الكــذب وأهيــؤه 
رج من سخطه غدا واسـتعنت علـى ذلـك بكـل ذى رأى مـن أهلـى ، فلمـا ألعتذر به وأقول : ماذا أخ

 قيل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أظل قادما أى قرب قدومه ، 
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أنزاح عنى الباطل وعرفت أنـى لـن أخـرج منـه أبـدا بشـىء فيـه كـذب ، فأجمعـت الصـدق ، وأصـبح 
سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتـين ثـم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قادما ، وكان إذا قدم من 

جلس للناس ، فلمـا فعـل ذلـك جـاءه المخلفـون فطفقـوا يعتـذرون إليـه ويحلفـون لـه وكـانوا بضـعة 
وثمانين رجال : فقبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عالنيتهم وبايعهم واستغفر لهـم ووكـل 

م المغضــب ، ثــم قــال : تعــالى ، فجئــت ســرائرهم إلــى هللا ، فجئتــه فلمــا ســلمت عليــه ، تبســم تبســ
مركوبـك ، فقلـت : بلـى  –أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال : لى ما خلفك ، ألم تكن قد ابتعت 

، إنى وهللا يارسول هللا لو جلست عند غيـرك مـن أهـل الـدنيا لرايـت أن سـأخرج مـن سـخطه بعـذر 
اليـوم حـديث كـذب ترضـى بـه ولقد أعطيـت جـدالء أى فصـاحة ولكنـى وهللا قـد علمـت لـئن حـدثتك 

عنى ليوشكنى هللا أن يسخطك على ، ولئن حدثتك حديث صدق تجـد ، أى تغضـب علـى فيـه إنـى 
ال رجو فيه عفو هللا ، ال وهللا ما كان لى من عذر ، ماكنت قط وال أيسر منى حين تخلفت عنك ، 

  فيك ، فقمت . فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضى هللا
قال وسار رجال من بنى سلمة فأتبعونى فقالوا لى ، وهللا ما علمنـاك كنـت أذنبـت ذنبـا قبـل هـذا . 
ولقد عجزت أن تكون اعتـذرت إلـى رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم بمـا اعتـذر إليـه المخلفـون ، 

ازالوا يلومــونى لومــا وقـد كــان كافيــك مــن ذنبـك اســتغفار رســول هللا صــلى هللا عليــه وسـلم فــوهللا مــ
عنيفـا حتــى أردت أن أرجــع فأكــذب نفســى ، ثــم قلــت لهــم : هــل لقــى هــذا معــى أحــد ، قــالوا : نعــم 
رجالن قاال مثل ما قلت ، فقيل لهم مثل ما قيل لك ، فقلت من هما، قالوا مرارة بن الربيـع العمـرى 

 هما أسوة . وهالل بن أمية الواقفى فذكروا لى رجلين صالحين قد شهد بدارا لى في
قال  فمضيت حين ذكروهما لى ، ونهى رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم عـن كالمنـا أيهـا الثالثـة 
من بين من تخلف عنه ، فاجتنبنا الناس فتغيروا لنا حتى تنكرت فـى نفـس األرض فمـا هـى التـى 

ن ، وأمـا أنـا أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيـا
أشب القوم وأجلدهم ، وكنت أخرج فأشهد الصالة مـع المسـلمين وأطـوف فـى االسـواق وال يكلمنـى 
أحد ، وآتى رسول هللا صلى هللا عليه وسالم فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصالة، فـأقول فـى 

، فـاذا أقبلـت نفسى: هل حرك شفتيه برد السالم على أم ال : ثم أصلى قريبـا منـه فأسـارقه النظـر 
على صالتى أقبل إلى ، فـاذا التفـت نحـوه أعـرض عنـى . قـال حتـى إذا طـال علـى ذلـك مـن جفـوة 
الناس ، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة ، وهو ابن عمى وأحـب النـاس إلـى ، فسـلمت 

رسـوله عليه فو هللا مارد علـى السـالم ، فقلـت : يـا أبـا قتـادة أنشـدك بـاهلل هـل تعلمنـى أحـب هللا و 
 فسكت فعدت إليه فنشدته 
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فســكت فعــدت لــه فنشــدته فســكت ، فقــال : هللا ورســوله أعلــم ، ففاضــت عينــاى ، وتوليــت حتــى 
 تسورت الجدار . 

قال : حتى إذا مضت أربعـون ليلـة فـى الخمسـين ، إذا رسـول يـأتينى فقـال : إن رسـول هللا صـلى 
أم مــاذا أفعــل ؟ قــال : ال ، بــل أعتزلهــا وال هللا عليــه وســلم يــأمرك أن تعتــزل أمرأتــك فقلــت أطلقهــا 

تقربها وأرسل إلى صاحبى مثل ذلـك فقلـت المرأتـى : الحقـى بأهلـك فتكـونى عنـدهم حتـى يـأذن هللا 
فى هذا األمر ، فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسـون ليلـة مـن حـين نهـى رسـول هللا 

صـالة الفجـر صـبح خمسـين ليلـة وأنـا علـى صلى هللا عليه وسلم عن كالمنا . قال : فلمـا صـليت 
ظهر بيت من بيوتنا ، فبينما أنا جالس على الحال التى ذكرها هللا قد ضاقت على نفسـى وضـاقت 
على األرض بمـا رحبـت سـمعت صـوت صـارخ أوفـى علـى جبـل سـلع بـأعلى صـوته : يـا كعـب بـن 

ول هللا صـلى هللا عليـه مالك ، أبشر ، قال : فخررت ساجدا ، وعرفت أن قـد جـاء فـرج ، وأذن رسـ
وســلم ) آذن أى أعلــم ( النــاس بتوبــة هللا علينــا حــين صــالة الفجــر ، فــذهب النــاس يبشــروننا ، 
وذهب قبل صاحبى مبشرون ، وركب رجل إلى فرسا وركضها وسعى ساع من أسلم ، فأوفى على 

ت لـه الجبل ، وكان الصوت أسـرع مـن الفـرس ، فلمـا جـاءنى الـذى سـمعت صـوته يبشـرنى ، نزعـ
ثـــوبى ، فكســـوته إيـــاهم ببشـــراه ، وهللا مـــا أملـــك مـــن الثيـــاب غيرهمـــا يومئـــذ ، وأســـتعرت ثـــوبين 
ــاس فوجــا فوجــا  ــانى الن ــه وســلم ، فتلق ــى رســول هللا صــلى هللا علي ــال : وانطقــت إل فلبســتهما . ق

جد يهنئونى بالتوبة يقولون : لتهنئك ) بفتح التاء ( توبة هللا عليك ، فقال كعب حتى دخلت المس
ــه النــاس ، فقــام إلــى طلحــة بــن عبيــد هللا  ، فــاذا رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ، جــالس حول

 يهرول حتى صافحنى وهنأنى وهللا ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ، وال أنساها لطلحة . 
قال كعب : فلما سلمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى الـه عليـه وسـلم 
، وهو يبرق وجهه من السـرور : أبشـر بخيـر يـوم مـر عليـك منـذ ولـدتك أمـك ، قـال : قلـت أمـن 
عندك يا رسول هللا أم من عند هللا ؟ وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم إذا سـر اسـتنار وجهـه 
كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه ، فلما جلست بين يديه قلت : يارسول هللا : إن من تـوبتى 

لـى رسـوله ، قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم : أمسـك أ ن أنخلع مـن مـالى صـدقة إلـى هللا وا 
عليك بعض مالك فهو خير لك ، قلت : فإنى أمسك سهمى الذى بخيبـر ، وأنـزل هللا علـى رسـوله 
صلى هللا عليـه وسـلم ) لقـد تـاب هللا علـى النبـى والمهـاجرين واالنصـار ( الـى قولـه ) وكونـوا مـع 

دقين ( أقول : واآليات التى أشار إليها رضى هللا عنه هى بتمامها ) لقد تاب هللا علـى النبـى الصا
والمهاجرين واألنصار الذين أتبعوه فى سـاعة العسـرة مـن بعـد مـا كـاد يزيـغ قلـوب فريـق مـنهم ثـم 
تاب عليهم إنـه بهـم رؤف رحـيم . وعلـى الثالثـة الـذين خلفـوا حتـى إذا ضـاقت علـيهم األرض بمـا 

 حبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من هللا ر 
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إال إليه ثم تاب عليهم ليتبوا إن هللا هو التواب الـرحيم ، يـا أيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا هللا وكونـوا مـع 
 الصادقين ( . 

قال كعـب : فـو هللا مـا أنعـم هللا علـى مـن نعمـة قـط بعـد أن هـدانى لالسـالم أعظـم فـى نفسـى مـن 
 صــلى هللا عليــه وســلم . قــال كعــب : وكنــا تخلفنــا أيهــا الثالثــة عــن أمــر أولئــك صـدقى لرســول هللا

الــذين قبــل مــنهم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم حــين حلفــوا لــه فبــايعهم واســتغفر لهــم ، وأرجــا 
رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم أى أخـر أمرنــا حتــى قضـى هللا فيــه ، فبـذلك أى االرجــاء قــال هللا 

نمـا هـو تعالى ) وعل ى الثالثة الذين خلفوا ( وليس الذى ذكـر هللا مـن أجـل تخلفنـا عـن الغـزو ، وا 
 تخليفه إيانا وارجاؤاه أمرنا عمن حلف لرسول هللا واعتذر إليه فقبل منه . 

أقول : أرأيت أيها القارىء العزيز ما بلغ الندم بهؤالء الثالثة من سـادتنا الصـحابة الكـرام البـررة ، 
م األرض بما رحبت بل وضاقت عليهم أنفسهم ، وذلـك مـن أثـر أسـتحيائهم مـن حيث ضاقت عليه

هللا حين تخلفوا عن موالنا رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم ولـم يخرجـوا معـه الـى سـاحة القتـال . 
والذى وصفهم هذا الوصف الدقيق هو هللا العليم الخبير الذى يعلم السر وأخفى . وقد جاءهم منه 

عد الشدة ، والسرور بعد الحزن ، وشـرفهم بتوبـة خالـدة يتلـو نبأهـا العابـدون فـى سبحانه الفرج ب
السموات واألرض فيسترضون هللا عن أولئك الصادقين فى ظواهرهم وبواطنهم ، ويتمنى المـذنبون 
ن لم يبلغوا إلى الفضل مبلغ هؤالء ويحدوهم فـى التوبـة  أن يسعدهم سبحانه بمثل هذه التوبة ، وا 

ادا على فضل هللا الكبيـر الـذى يعامـل بـه عبـادة المـؤمنين مـن األولـين واآلخـرين ، وال األمل أعتم
شك أنه ال ملجأ مـن هللا إال اليـه ، وال معـول للمـذنبين إال عليـه ، وكيـف ال وهـو القائـل بحـق فـى 

وب سورة الزمر ) قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الـذن
 جميعا إنه هو الغفور الرحيم ( . 

طيـب هللا  –ومما نقلناه من شعر االلهام الفورى المرتجل لشيخى وسيدى الشيخ علـى عقـل قولـه 
 فى قوة رجائه فى عفو ربه سبحانه :  –ثراه 

 ب إليه وما تثنى الذنوب عن الحــ  ىإذا رابنى ذنبى دعتنى محبتـــ
 ا أدب فى الحب جل عن الذنــب له ى حياتى حياة المذنبين ومهجتـــ
 ـى بأن الفضل أوسع من ذنبــــ وثقت فيارب إن زادت عيوبى فإننى 

 فإنك غفار الذنوب بال ريـــــب  فان كان ذنبى مبعدى عنك لحظــة 
ن كان لى مما فعلت جريمــــة   فحوضك لى طهرى وفضلك لى طبى  وا 
 العوالم لى قطبـــى فوجهكمو دون  وما لذتى إال التجائى لوجهكــــم 

 وكذلك نقلنا استماعا منه قوله رضى هللا عنه : 
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 إن ذنبى يطيل من حسراتــى   لم يفتنى تذكر الذنب يومـــا 
 كل من فى الوجود عبد الذات   أنا وهللا ال أخاف ســـواه 

 إنما الذنب مظهرى ومماتــى   لم أر العصمة التى زعموها 
 إن عفو اال له أزكى صالتى ) بكسر الصاد (   دون ذنب ما كنت أدرك عفوا 
 وأعف عنا ياغافر الــزالت   رب هبنى رضاك سرا وجهرا 

 وقوله رضى هللا عنه : 
 أنا قد جعلت رضا المهيمن مالى  إن كنت تحسب أن فى المال الغنى 

 روحى أرتمت فى بحره الغسـال   أنا إن أكن أجنى الذنوب فإنما 
 ولغير وجهك ال يصح سوالــى   شرعـة مد اليدين إليك أفضل 

 مع زلتى ولجاجتى وجدالـــى   أنا عند ظنى فيك أنك  مكرمى 
 واجعل شهودك لى مسرة حالـى   فاجعل هداك شريعتى وزريعتى 
 وجالله فثبت فى أحوالــــى   روض المحبة قد شهدت جماله 
 أرى سوى رب السما من والـى   فتشت كل الخلق عن علم فلـم 

 وجعلت ذكرى ذاته منوالـــى   تركت كل العالمين  وجئتــه ف
 قومى إلى حوض الكريم تعالى ) بكسر الالم(  يانفس إنى ال أملىء غيـــره 

 إذا ليس غيرك ما حييت ببالــى  يارب قلبى قد غسلت من الورى 
ا قـدوة صـالحة أال رضى هللا عن سلفنا الصالح وعن شيوخنا المباركين الذين سلكوا مسلكهم وكـانو 

 لمن أراد أن يتخذ إلى ربه سبيال . 
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 مقامات سامية للعارفين
 (1 ) 

من المقامات السـامية للعـارفين مقـام اليقـين ، وهـو مقـام جليـل نـوه بـه كتـاب هللا الكـريم فـى مثـل 
قوله تعالى فيما وصف به المتقين فى مفتتح سورة البقـرة ) وبـاآلخرة هـم يوقنـون ( وقولـه تعـالى 

) وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا هللا أو تأتينـا آيـة كـذلك قـال الـذين مـن قـبلهم مثـل قـولهم فيها 
ــريهم شــبهة أو  ــائق وال تعت ــوم يوقنــون ( ، أى يوقنــون بالحق ــات لق ــا اآلي ــد بين ــوبهم ق تشــابهت قل
يبعدهم عن الحق عناد . وفى قوله تعـالى فـى سـورة السـجدة ) وجعلنـا مـنهم أئمـة يهـدون بأمرنـا 
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ( ويقول فى هذه اآلية الكريمة سيدى اإلمام القشيرى فى لطائف 
إشاراته رضى هللا عنه : لما صبروا على طلبنا سعدوا بوجودنا ، وتعدى ما نـالوا مـن أفضـالنا إلـى 
 متبعــيهم ، وانبســط شــعاع شموســهم علــى جميــع أهلهــم ، فهــم للخلــق هــداة وفــى الــدين عيــون ،
وللمسترشدين نجوم . ويقول إمامنا الجليـل علـى بـن أبـى طالـب كـرم هللا وجهـه فـى وصـف يقينـه 
الراسخ : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ، ومن كلمته الرائعة هذه نرى أن إيمانه بالغيب فى قوة 
 إيمان المعاينة ، وقد نقلنـا مـن إلهـام سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل قولـه نـور هللا مرقـده مـن

 قصيدة طويلة : 
 وعاينت آيات اليقين بال لبـــس  وأدركت بالوجدان سر  أحبتـى 
 وقد وضح البرهان من آية  الكرسى  تعشقت نور هللا وهو بصيرتـى 

 ومن قوة اإليمان أصبح أو أمســى  أحبك ياربى محبة موقــــن 
 إذ الصدق فى الوجدان مرتبة  القدس  وكل رجائى أن أحبك صادقــا 

 االقدار معه على اليبس   جرت مركب  ا رضى الرحمن عن قلب عبده إذ
فتأمل فى قوة يقينه باهلل وركونـه إليـه مسـتغنيا بالمسـبب عـن األسـباب التـى تقيـد البشـر وال تقيـد 
خــالقهم ، وكيــف تقيــده وهــو خالقهــا ســبحانه وتعــالى وهــو علــى كــل شــىء قــدين كمــا نقلنــا عنــه 

 ه رضى هللا عنه : استماعا من إلهامه الفورى قول
 يقينى بأن هللا بعد يقينـــــى  رضيت بربى فى محبة  ذاتــه 

نى إذا ما الناس بالمال حصنوا   هدى الرحمن كل حصونى  جعلت  وا 
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 وحبك روحى واليقين  وتينـى  لقاؤك إيمانى وذكرك  حجتــى 
 حياتى وقومنى فأنت معينــى  وأرضى بما يرضيك ربى فنجنى 

 وفى عزة التقوى جمعت شئونى  بالذكر ما انا  قاصد وقد طاب لى 
 ففى عزة التقوى جمعت شئونى بحزم علمت الحب بالعلم  خضته 

 لذلك كان الذكر يقينـــــى  تبتعت باسم هللا بدا ومنتهـــى 
ن نـور  وقد كان سيدى يحيى بن معاذ يقول رضـى هللا عنـه : إن للتوحيـد نـورا ، وللشـرك نـارا ، وا 

حرق السيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين . وقد جاء فـى كتـاب ) قـوت التوحيد أ
القلوب ( : قيل ، يا رسول هللا ، رجل حسن اليقين كثير الذنوب ، ورجل مجتهـد فـى العبـادة قليـل 
اليقين : فقال : ما مـن آدمـى إال ولـه ذنـب ، ولكـن مـن كانـت غريزتـه العقلـي وسـجيته اليقـين لـم 

وب ، وشرح المؤلف ذلك فقال : ألنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبـه ويبقـى تضره الذن
له فضل يدخل به الجنة . وكان سيدى اإلمام ذو النون المصرى رضى هللا عنه يقول : ثالثة مـن 
أعالم يقين اليقين : النظر إلى هللا تعالى فى كل شىء والرجوع إليه فـى كـل أمـر ، واالسـتعانة بـه 

كل حال . ويقول سيدى اإلمام الجنيد رضى هللا عنه اليقين هـو اسـتقرار العلـم الـذى ال ينقلـب فى 
وال يحول وال يتغير فى القلب وقال سيدى االمام ابن عطاء رضى هللا عنه : علـى قـدر قـربهم مـن 

الـنفس  التقوى أدركوا ما أدركوا من اليقين . وأصل التقوى : مباينة النهى ، ومباينه النهى مباينـة
، فعلى قدر مفارقتهم الـنفس وصـلوا إلـى اليقـين . والصـبر مـن مقامـات العـارفين ، ويقـول سـيدنا 
علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه : الصــبر مــن اإليمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، كمــا يقــول 

بلى رضى هللا عنه : الصبر مطية ال تكبو ويحكى السادة الصوفية أن رجال سأل سيدى اإلمام الش
: أى صــبر أشــد علــى الصــابرين ؟ فقــال اإلمــام الشــبلى رضــى هللا عنــه : الصــبر فــى هللا تعــالى ، 
فقــال : ال ، قــال : فالصــبر هلل ؟ فقــال : ال ، قــال : فالصــبر مــع هللا تعــالى ، فقــال : ال ، فقــال : 

ة ووقـع اإلمام : فأى شىء : فقال الرجل : الصبر عن هللا ، قالوا : فصـرخ الشـبلى صـرخة عظيمـ
وتذكرنى تلك الكلمة ) الصبر عن هللا ( بما نقلناه استماعا من إلهام سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى 

 عقل حين قال أرتجاال رضى هللا عنه : 
 بعدى فما للصبر مركب  أنا صابر إال على 
 فى الحياة الخلد يكتـب   قولوا قبلناكم  فهذا 
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: لو كان الصـبر والشـكر بعيـرين لـم أبـال أيهـم  وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضى هللا عنه يقول
أركــب ، وكلمتــه هــذه  أنــه بلــغ ذروة الصــبر حتــى تســاوى عنــده الــبالء والرخــاء ، فهــو يصــبر فــى 
البالء ، كما يشكر فى الرخاء ، وهو راض بما يأتى به القضاء من بـالء أو رخـاء وتلـك كمـا تـرى 

ى العـارفين . وقـد حكـى هللا تعـالى مـا قالـه سـيدنا فتوة فى الدين ال يبلغها إال أعلى المتقـين وأسـم
يعقوب عليه السالم فى سورة يوسف حين قال : ) فصبر جميـل عسـى هللا أن يـأتينى بهـم جميعـا 
إنــه هــو العــيلم الحكــيم ( وقــد جــاء فــى حاشــية اإلمــام الجمــل رضــى هللا عنــه : والصــبر الجميــل ال 

السـالم ) عسـى هللا أن يـأتينى بهـم جميعـا (  شكوى فيه وال جزع ، وفى قـول سـيدنا يعقـوب عليـه
جاء فى الحاشية إنما قال سيدنا يعقوب هذه المقالة ألنه لما طال حزنه واشتد بالءوه علـم أن هللا 
سيجعل له فرجا ومخرجا عن قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن باهلل عز وجل ألنـه إذا اشـتد 

 البالء وعظم كان أسرع إلى الفرج . 
وفــى هــذا المقــام يقــول ســيدى العــالم العــارف الشــيخ أحمــد الحلــوانى والــد ســيدى وشــيخى أقــول : 

 الشيخ عبد السالم الحلوانى طيب هللا ثراهما : 
 واصبر إذا اشتد الحرج  سلم لربك ما قضـــى 

 الصبر مفتاح الفــرج           واذكر حديث المصطفى 
الم : ) إنما أشـكو بثـى وحزنـى إلـى هللا وأعلـم وجاء فى الحاشية عند قول سيدنا يعقوب عليه الس

من هللا ما ال تعلمون ( إنما كانت شكايته إلى هللا بدليل قوله ) إنمـا أشـكو بثـى وحزنـى إلـى هللا ( 
فأستوجب بذلك المدح العظيم والثناء الجميـل فـى الـدنيا والـدرجات العليـا فـى اآلخـرة مـن سـلف لـه 

سحاق عليهمـا ال صـالة والسـالم . وأمـا دمـع العـين وحـزن القلـب فـال يسـتوجب من آبائه إبراهيم وا 
عتابا وال عقوبة ألن ذلك ليس إلى اختيـار اإلنسـان ، بـدليل أن النبـى صـلى هللا عليـه وسـلم بكـى 
ن القلـب ليحـزن ومـا نقـول إال مـا يرضـى  على ولده ابراهيم عند موته وقال : ) إن العين لتـدمع وا 

 ربنا ( . 
بن الخطاب فلسفته فى الصـبر الجميـل فـى قولـه رضـى هللا عنـه : مـا مـن ويشرح لنا سيدنا عمر 

بالء يصيبنى إال وأرى هلل على فيه أربع نعم : النعمة االولى : أن البالء وقـع فـى دنيـاى ولـم يقـع 
فى دينى ، والنعمة الثانيـة : أن الـبالء لـم يقـع أكبـر ممـا وقـع ، والنعمـة الثالثـة : أن هللا صـبرنى 

ته ، والنعمة الرابعة : أن هللا ادخر لى ثواب الصبر عليه . وهو كالم نفيس من أميـر عليه فاحتمل
المؤمنين سيدنا عمر الذى زكاه موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم بقولـه الشـريف : ) إن هللا 

 جعل الحق على لسان عمر وقلبه ( 
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ه وقد وعد هللا الصـابرين أجـرا بغيـر فليحرص كل مبتلى منا على االنتفاع بكالمه واالسترشاد بصبر 
حســاب ، فقــال تعــالى فــى ســورة الزمــر ) إنمــا يــوفى الصــابرون أجــرهم بغيــر حســاب ( وجــاء فــى 
نفسير اإلمام البيضاوى رضـى هللا عنـه : أى أجـر ال يهتـدى إليـه حسـاب الُحسـاب ، وفـى حاشـية 

القيامة ألهل الصالة والصدق  االمام الجمل رضى هللا عنه : وفى الحديث أنه تنصب الموازين يوم
والحج فيوفون بها أجورهم وال تنصب ألهل الـبالء بـل يصـب علـيهم األجـر صـبا حتـى يتمنـى أهـل 

 العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البالء من الفضل . 
مشـقات فـى أدائهـا هذا ويدخل فى الصـابرين أهـل الطاعـات والعبـادات لـتحملهم مـا تقتضـيه مـن ال

والحفاظ عليها إرضاء هلل الذى شرعها لصالحهم فى الدنيا واآلخرة فمن عمل صالحا فلنفسه ومـن 
أســاء فعليهــا ، ويــدلنا علــى ذلــك قولــه تعــالى مــثال فــى ســورة مــريم ) رب الســموات واالرض ومــا 

وأمـر أهلــك  بينهمـا فأعبـده وأصــطبر لعبادتـه هــل تعـالى لــه سـميا ( وقولــه تعـالى فــى سـورة طــه )
بالصالة وأصطبر عليها ال نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ( وقد عرفو االصطبار فقالوا : 
إنه نهاية الصبر . وقد جعل هللا فى الصـالة متنفسـا لضـيق الصـدر فقـال تعـالى فـى سـورة الحجـر 

ولـون فسـبح بحمـد لموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمـا يق
ربك وكن من الساجدين واعبد ربـك حتـى يأتيـك اليقـين ( ) واليقـين فـى هـذه األيـة هـو المـوت ( . 
والمراقبة مقام جليل من مقامات العارفين ، وهم أهل االحسان الذى عرفة موالما رسـول هللا صـلى 

( . ويقول السادة الصـوفية : هللا عليه وسلم ) أن تعبد هللا كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
من راقب هللا فى خواطره عصمه هللا فى جوارحه ويتحلى العارفون بمقام الرضا فال يسخطون على 
ما قدره هللا فى شأنهم ولو كـان مـرا علـى النفـوس البشـرية ، ولـذلك سـئل أحـد السـادة الصـوفية : 

عمـة وهـم يبـررون الرضـا بقـولهم : متى يكون العبد راضيا ؟ فقال إذا سرته المصيبة كما سرته الن
ــوا الصــالحات أولئــك هــم خيــر البريــة  ــذين آمنــو وعمل إن هللا تعــالى قــال فــى ســورة البينــة ) إن ال
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها األنهـار خالـدين فيهـا أبـدا رضـى هللا عـنهم ورضـوا 

إشـاراته رضـى هللا عنـه : ) عنه ذلك لمن خشى ربه ( ويقـول سـيدى اإلمـام القشـيرى فـى لطـائف 
خير البرية (أى خير الخلق ، وهذا يدل على أنهم أفضل مـن المالئكـة ) جـزاؤهم ( أى ثـوابهم فـى 
اآلخرة على طاعـاتهم ، ) تجـرى مـن تحتهـا األنهـار ( أى مـن تحـت أشـجارها األنهـار ) رضـى هللا 

خشـى ربـه ( أى خافـه فـى  عنهم ورضوا عنه ( فلم تبق لهم مطالبة إال حققهـا لهـم ، ) ذلـك لمـن
 الدنيا ، واستطرد رضى هللا عنه يقول : والرضا سرور القلب بمر القضاء ، 
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 ويقال : هو سكون القلب تحت جريان الحكم . 
 يقول سيدى اإلمام على البيومى رضى هللا عنه فى تسليم ورضاه بمراد هللا عز وجل : 

 عــــاده لمعاشه ومعاذه وم  كل له ورد يكون وسيلـــــــة
 وأكون مع موالى تحت مراده   وجعلت وردى فى الخروج عن السوى 

ويقول سيدى وشيخى الشيخ علـى عقـل فـى إلهامـه الفـورى الـذى نقلنـاه اسـتماعا منـه رضـى هللا 
 عنه : 

ن نطلب اللقيا فأنت عالنا   رضينا بما يرضيك أنت منانــــا   وا 
 ثراه  كما نقلنا من إلهامه الفياض قوله طيب هللا
 وقالوا خذ الرضا تياجنـــا   علمونى كيف المسير إلــــى  هللا 

 ما لقينا لما رضينا هوانــا   قد رضينا باهلل ال  بســـــــواه 
 وبهذا أرى الحصاة جمانــا   لى به قوة ولى منه  لطــــــف 
 وتقى هللا يارجال حالنـــا   حلية الناس جوهر  وعقــــــود 

 وكبرنا وما جهلنا  المكانــا   اليقين  صغــــــارا  ولقد أدركنا
 ومألنا من الثبات جنانـــا   وادخرنا اليقين للحشر  ذخـــــرا 

 وجعلناه فوقنا طيلسانــــا  عـــارا   ـياء شـن الحـا مـبسنول
 كل من صانها سما بنيانـــا   قد علمنا أن المحبة كنــــــــز 
 ا ـنأظم   بتىـم أزل فى محـل  ــــــا أنا لو أشرب البحار جميع

 فهذا اللقاء أسمى رجانــــا   لست أروى إال بلقياك يـــــارب 
ومعنى جمان فى آخر البيت الثالـث الآللـىء والـدر ، فالرضـا بالمقـدور يسـوى عنـده بـين الحصـى 

ارفين الراضـين والدر ، فيستوى عنده البالء والرخاء كذلك ، وتلـك فتـوة فـى الـدين عنـد سـادتنا العـ
المرضيين . والسادة الصوفية يعلموننا أن هللا تعالى ندد بأهل السخط مـن المنـافقين بقولـه تعـالى 
ن لـم يعطـوا منهـا إذا  فى سورة التوبة ) ومنهم من يلمزك فى الصدقات فـإن أعطـوا منهـا رضـوا وا 

ؤتينا هللا مــن فضــله هـم يســخطون . ولــو أنهــم رضــوا مــا آتــاهم هللا ورســوله وقــالوا حســبنا هللا ســي
ورسوله إنـا الـى هللا راغبـون ( وهـم يقولـون : وجـواب ) لـو ( محـذوف ، وفـى حذفـه فائـدة لطيفـة 
وهو أن تقديره : ) لرضى هللا عنهم ( ، فكان إخفاؤه أبلغ فى تعظيم رضـاء هللا عـن عبـاده . وفـى 

يوصـيه : ) إعمـل  – الحديث الشريف أنه صلى هللا عليه وسلم قال البن عباس رضـى هللا عنهمـا
 هلل باليقين والرضا ، فان لم يكن فاصبر ، فإن فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ( 
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ومن أعجب ما قرأته فى الرضا بالمقدور ما وقع من سيدنا سعد بن أبى وقـاص رضـى هللا عنـه ، 
ألنــه كــان  –فقــد قــالوا أنــه قــدم مكــة بعــد أن كــف بصــره فأقبــل النــاس عليــه يســألونه الــدعاء لهــم 

فقال له عبد هللا بن السائب : إنك تدعو للناس فيستجاب لك ، هال دعوت أن  –مستجاب الدعوة 
يرد هللا عليك بصرك ، فقال : يا ابن أخى : قضاء هللا تعالى أحـب إلـى مـن بصـرى . وكـان سـيدنا 

أما سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى هللا عنه يقول : أصبحت ومالى سرور إال فى مواقع القدر . 
الحسن البصرى فقد سئل : من أين أتى ) بض م الهمزة ( الخلق ؟ قال : من قلـة الرضـا عـن هللا 

 ، فقيل له ومن أين دخلت عليهم قلة الرضا عن هللا ؟ قال : من قلة المعرفة باهلل . 
ادة للعـوام ومن مقامات العارفين السامية مقام العبودية ، وهو أعلى من العبادة ، ولذلك قالوا العبـ

من المؤمنين والعبوديـة للخـواص مـن السـالكين . وقـال سـيدى اإلمـام أبـو علـى الـدقاق رضـى هللا 
عنه . العبادة لمن لـه علـم اليقـين . والعبوديـة لمـن لـه عـين اليقـين . ويقـول السـادة الصـوفية : 

لـك بقولـه وليس شىء أشرف من العبودية وال إسم أتم من تسميته بالعبودية ، ويسـتدلون علـى ذ
تعالى فى حق أكرم الخلق على هللا تعالى وهو موالنا رسول هللا صلى هللا عليه فـى سـورة االسـراء 
) سبحان الذى أسرى بعبده ليال ( وبقوله تعالى فـى سـورة الـنجم ) فـأوحى إلـى عبـده مـا أوحـى ( 

مـن العبوديـة  وكان ذلك الوقت أشرف أوقاته صلى هللا عليه وسلم فى الدنيا ، فلـو كـان إسـم أجـل
 لسماه هللا تعالى به . 

ومن المقامات السامية كذلك االرادة ، وهى إسم ألول منازل القاصدين إلى هللا عـز وجـل ، ولـذلك 
ــذين يــدعون ربهــم بالغــداة والعشــى يريــدون وجهــه (  قــال تعــالى فــى ســورة األنعــام ) وال تطــرد ال

ا لم يرد العبد شيئا لـم يفعلـه ، والمريـد علـى واإلرادة كما يقول السادة الصوفية مقدمة كل أمر فلم
موجب االشتقاق : هو من له إرادة ، ولكنه فى اصطالحهم : اإلرادة ترك ما عليـه العـادة ، وعـادة 
الناس فى الغالب الركون للغفلة واتباع الشهوات ، ولكن المريد الصوفى هو المبتعد عـن ذلـك فـال 

بته سبحانه ويأخذ فى كل سبب يوصله إلـى مرضـاته يشغله عن هللا شاغل ويبذل مجهوده فى مح
 تعالى . 

ويقــول الســادة الصــوفية : هنــاك مريــد ومــراد ، وبينهمــا فــرق ، فالمريــد مــن جاهــد طلبــا للوصــول 
والمراد من فاضت عليه العنايـة اإللهيـة فـى البدايـة فكـان مطلوبـا ال طالبـا . وسـئل سـيدى اإلمـام 

اد فقـال رضـى هللا عنـه : المريـد سـائر والمـراد طـائر ، وأضـاف الجنيد عن الفرق بين المريد والمـر 
يقول فمتى يلحق السائر بالطائر ، ومن المقامات السامية االستقامة ، ومعناها الدوام واالسـتمرار 

 على الحال ، ويقول 
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تعالى فى فضيلة االستقامة وعون المستقيمين وتكريمهم فـى سـورة فصـلت ) إن الـذين قـالوا ربنـا 
ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة أال تخافوا وال تحزنـوا وأبشـروا بالجنـة التـى كنـتم توعـدون .  هللا

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ولكم فيهـا مـا تشـتهى أنفسـكم ولكـم فيهـا مـا تـدعون . 
قشـيرى نزال من غفور رحيم ( ومن روائع مـا جـاء فـى لطـائف اإلشـارات ممـا قالـه سـيدى اإلمـام ال

عند تلك اآليات الكريمة قوله رضى هللا عنه : ) ثم استقاموا ( ثم حرف يقتضى التراخى ، ومعنـاه 
ــدنيا .  ــى وقــت خــروجهم مــن ال ــدام إيمــانهم إل ــم اســتقاموا فــى المــآل ، ف اســتقاموا فــى الحــال ، ث

تقيم فـى واالستقامة هى الثبات على شرائط اإليمان بجملتها بغير إخالل بشىء من أقسامها ، مس
أصول التوحيد والمعرفـة وهـذه صـفة جميـع المـؤمنين ، ومسـتقيم فـى الفـروع مـن غيـر عصـيان ، 
وهؤالء مختلفون فمنهم ومنهم ومنهم . . . ثم االستقامة لهم على حسب أحوالهم ، فمستقيم فـى 
عهــده ، ومســتقيم فــى عقــده ، ومســتقيم فــى جهــده ومراعــاة حــده ، ومســتقيم فــى عقــده وجهــده 

وحبه ووده ، وهذا أتمهم . ويقال : استقاموا على دوام الشهود ، وعلـى انفـراد القلـب بـاهلل ووجده 
. ويقال : اسـتقاموا فـى تصـفية العقـد ، ثـم فـى توفيـة العهـد ، ثـم فـى صـحة القصـد بـدوام الـود . 
 ويقال : استقاموا بأقوالهم ، ثم بأعمالهم ، ثـم بصـفاء أحـوالهم فـى وقـتهم وفـى مـآلهم . ويقـال :
أقاموا علـى طاعتـه ، واسـتقاموا فـى معرفتـه ، وهـاموا فـى محبتـه ، وقـاموا بشـرائط خدمتـه . ) أال 
تخافوا وال تحزنوا ( المالئكة يبشرونهم أن كل مطلوب لهم سيكون ، وكـل محـذور لهـم ال يكـون . 

الحيـاة ) وأبشروا بالجنة ( أى بحسن المآب وبما وعد هللا من جميل الثواب . ) نحن أولياؤكم فى 
الدنيا وفى اآلخرة ( هذا الخطاب يتحمل أن يكون من قبل المالئكة الـذين تنزلـوا علـيهم ، ويتحمـل 
أن يكون ابتداء خطاب من هللا . والوالية من هللا بمعنى المحبة ، وتكون بمعنى النصرة ، والنصرة 

قال ) نحن أولياؤكم تصدر من المحبة ، فلو لم تكن المحبة األزلية لم تحصل النصرة فى الحال وي
فى الحيـاة الـدنيا ( بتحقيـق المعرفـة ) وفـى اآلخـرة ( بتحصـيل المغفـرة ، ويقـال فـى الـدنيا بالرضـا 
بالقضاء ، وفى اآلخرة بالقاء فى دار البقاء ومن المقامات السامية االخالص ، وقد عرفه السـادة 

ومنهـا الصـدق ، ويقتضـى الصوفية بقولهم : االخالص تصـفية العمـل عـن مالحظـة المخلـوقين . 
هذا المقام تجنب الكذب وتجنب الرياء . ومنها الحياء ( وقـد ورد فـى الحـديث الشـريف أن رسـول 
هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال ال صــحابه : ) أســتحيوا مــن هللا حــق الحيــاء ( قــالوا إنــا لنســتحيى 

ظ الرأس وما وعى ، والبطن ونحمد هللا قال : ليس كذلك ، من استحيا من هللا حق الحياء ، فليحف
 وما حوى ، وليذكر الموت وطول البلى ، وليترك زينة الحياة الدنيا ، فمن فعل 
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ذلك فقد أستحيا من هللا حق الحياء ( ومنها الحرية ، ومعناهـا أال يكـون المـؤمن رقيقـا إال لربـه ، 
فـرد ، ويقـول سـيدى فال يسترقه شى من أغراض الـدنيا وال مـن أغـراض اآلخـرة ، بـل يكـون فـردا ل

 وشيخى الشيخ على عقل فى الهامه الفورى : 
 فهى المقام وذاك أقــرب   حريتى رق لكـــــم 

 وهى للرحمن  تنســـب   أرواحنا متناسقــــات 
 فيما تقرره منســـــب   قالوا بأنك لم تكــــن 
 عبد على األبواب أحسـب   فأجبتهم أنا نسبتــــى 

 لم أرض غير الحب مشرب   ـم إنى على  أعتابكـــ
 والضعيف عليك يحســب    وأدلتى أنى ضعيـــف 

وأذكــر فــى هــذه المناســبة أنــى مــن ســنوات ســعدت بــالطواف حــول الكعبــة المشــرفة وصــليت ســنة 
الطواف فى مقام إبراهيم ثم وقفـت فـى الملتـزم بـين الحجـر وبـاب الكعبـة ألدعـو هللا تعـالى فـوردت 

فجأة فرددتها وانصرفت مسرورا دون أن أزيد عليها قـوال آخـر وفـى قـول تلك األبيات على خاطرى 
سيدى الشيخ : وهى للرحمن تنسب ، يشير فى روعة ال تخفى إلى قوله تعالى فـى سـورة الفرقـان 
) وعباد الرحمن ... ( فقد شرفهم سبحانه باإلضافة إلى اسمه الرحمن ، ثم عدد مناقبهم فى تلـك 

هم آخــر األمـر بالجنـة بقولـه تعـالى ) أولئــك يجـزون الغرفـة بمـا صــبروا السـورة الكريمـة ، ثـم بشـر 
ويلقون فيها تحية وسالما . خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ( . ومن المقامات السامية الذكر 
، وقد أمرنا سبحانه فى القـرآن الكـريم باإلكثـار مـن ذكـر هللا تعـالى فـى آيـات كثيـرة فـى مثـل قولـه 

حزاب ) يا أيها الذين آمنوا أذكـروا هللا ذكـرا كثيـرا وسـبحوه بكـرة وأصـيال ( وعـدد تعالى فى سورة األ
سبحانه مناقب جليله للمؤمنين والمؤمنـات وجعـل فـى قمتهـا الـذاكرين هللا كثيـرا والـذاكرات ، ووعـد 
أصحاب تلك المناقب مغفرة وأجرا عظيما فقال تعالى فى سورة األحزاب ) إن المسلمين والمسلمات 

مؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشـعين وال
والخاشـــعات والمتصـــدقين والمتصـــدقات والصـــائمين والصـــائمات والحـــافظين فـــروجهم والحافظـــات 

 والذاكرين هللا كثيرا والذاكرات أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما ( . 
الذكر ما قاله سيدنا عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما فقد قال كما  ومن أروع ما قرأت فى فضل

ما نصه : لم يفرض إلى تعالى فريضة على عباده  –جاء فى حاشية االمام الجمل رضى هللا عنه 
 إال جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها فى 
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ى تركـه إال مغلوبـا علـى حال العذر ، غير الذكر فانه لم يجعل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا ف
عقلــه ، فلــذلك أمــرهم بــه فــى كــل االحــوال فقــال ) الــذين يــذكرون هللا قيامــا وقعــودا وعلــى جنــوبهم 

 ويتفكرون فى خلق السموات واالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار ( . 
 ومما نقلناه من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه : 

 ذاكر هللا عاد منه وليـــا  أذكر هللا ما استطعت سبيـــال 
 يعبد هللا بكرة وعشيــــا  كيف أنسى ذات الحبيب وقلبـى 

 كما نقلنا من إلهامه الفورى قوله : 
 ولكنه إن ذاق ذكرك النــا  وكل فؤاد غافل عنك صخــرة 

 عال فوق أعناق الملوك مكانا  ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا 
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 مقامات سامية للعارفين
(2) 

تمامــا للفائــدة أود أن أزيــده شــرحا  تناولــت مقــام الــذكر فــى ســطور قليلــة فــى المقــال الســابق ، وا 
ألهميته فى تربية األرواح وتقوية صلتها باهلل عز وجل ، يقول سبحانه وتعالى فى سورة البقـرة ) 

بـر ان جبريـل عليـه السـالم قـال : يـا فاذكرونى أذكركم واشـكروا لـى وال تكفـرون ( وقـد بـدا فـى الخ
محمــد إن هللا يقــول : أعطيــت أمتــك مــالم أعــط أحــدا ، فقــال صــلى هللا عليــه وســلم : ومــا ذلــك يــا 
جبريل ؟ قال : قوله تعالى )فاذكرونى أذكركم ( . وفى قوله تعالى فى سورة النساء ) فـإذا قضـيتم 

: معنـاه  -ابـن عبـاس ـ رضـى هللا عنهمـا  الصالة فـاذكروا هللا قيامـا وقعـودا وعلـى جنـوبكم ( قـال
ــر ، والصــحة والمــرض ، والســر  ــى والفق ــر والبحــر ، والســفر والحضــر والغن ــل والنهــار ، والب باللي
والعالنية ، وهو قوله تعالى ) واذكر ربك فى نفسك ( ومازالت الصـحابة يـذكرون هللا سـرا وجهـرا ، 

قولـه تعـالى ) فـاذكرونى أذكـركم ( عـن ابـن  قياما وقعودا حتى فى حال الجهـاد . وورد فـى تفسـير
عباس وسعيد بن جبير رضـى هللا عنهمـا : أذكرونـى يـا معشـر العبـاد بطـاعتى أذكـركم بمغفرتـى ، 
وأخرج الطبرانى وابو نعيم عن أبى هريرة عن النبـى صـلى هللا عليـه وسـلم : يقـول هللا يـا ابـن آدم 

ذا ما نسيتنى كفرتنى . أقول وهو مـا يفسـر لنـا قولـه تعـالى ) واشـكروا  انك ماذكرتنى شكرتنى ، وا 
لى وال تكفرون ( . ويقول الصحابى الجليـل سـيدنا معـاذ بـن جبـل رضـى هللا عنـه : ان آخـر كـالم 
فارقـت عليــه رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أن قلــت : أى االعمــال احــب إلــى هللا ؟ قــال : ) أن 

الشعرانى رضى هللا عنـه : المـراد بااللسـنة الرطبـة تموت ولسانك رطب من ذكر هللا ( . قال اإلمام 
عــدم الغفلــة ، فــإن القلــب إذا غفــل يــبس اللســان وخــرج عــن كونــه رطبــا . ويقــول بعــض العــارفين 
القلب الغافل عن ذكر هللا تكثر فيه الخواطر الرديـة ، والوسـاوس واألوهـام ، قـال تعـالى فـى سـورة 

شيطانا فهـو لـه قـرين ( والـذكر يطـرد الوسـاوس الزخرف ) ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
 الشيطانية بنوره ، كالبيت المظلم إذا دخله الضؤ فرت منه الحشرات 
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 وال تأتيه مادام مستنيرا .
ومن روائع ما قال إمامنا الجليل على بن أبى طالب كرم هللا وجهه عجبت لمن يكون مفتاح الجنة 

ارف باهلل سيدى احمد المليـانى رضـى هللا عنـه عليـك تحت لسانه ، فكيف يطبق شفتيه . وقال الع
بذكر هللا تنجو من األشرار ، قيل له : ومـا األشـرار ؟ قـال : الـنفس والهـوى والشـيطان وهـم كـالب 
ذا غفلـت عنـه سـلطهم عليـك . أقـول : وفـى  هللا فاذا اشتغلت بـذكر مـوالك طـردهم عنـك برفـق ، وا 

وحــى إليـك مــن الكتـاب وأقـم الصــالة إن الصـالة تنهــى قولـه تعـالى فــى سـورة العنكبــوت ) أتـل مـا ا
الفحشاء والمنكر ولذكر هللا أكبر وهللا يعلم ما تصنعون ( يعلمنا سبحانه أن الـذكر أنـواع ، فـتالوة 
القــرآن الكــريم فــى تــدبر واتعــاظ ذكــر ، إقــام الصــالة فــى خشــوع ذكــر ، وكــذلك مــن الــذكر التســبيح 

من ذكر هللا تعالى بأسمائه الحسـنى ، أو بالصـالة علـى موالنـا  والتحميد والتكبير ، وسائر األنواع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امتثاال ألمر هللا ، وبإالستغفار ، أو باألمر بالمعروف والنهـى عـن 
المنكر ، أو بتعليم أحكام هللا أو تعلمها ، أو بالجهاد فى سبيل هللا ، أو بما يقرب المؤمن إلى ربه 

فى العبـادات  أو المعـامالت إال أن العلمـاء قـالوا : إن ذكـر هللا أفضـل مـن غيـره مـن من الطاعات 
الطاعات التى ليس فيها ذكـر واسـتندوا فـى ذلـك إلـى قولـه تعـالى فـى اآليـة المتقدمـة ) ولـذكر هللا 
أكبر ( ، وقالوا إن معنى أكبر أى أفضل وقد نقل اإلمام القرطبى هذا القول ـ كما جـاء فـى حاشـية 

مام الجمل ـ عن أبى زيد وقتاده ، وجاء كذلك فى تلك الحاشية : وقيل فـى معنـى أكبـر أى أشـد إال
تأثيرا فـى الزجـر والنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر مـن الصـالة إذا داوم العبـد علـى الـذكر. وقـال ابـن 
عطيــة : وعنــدى أن المعنــى : ولــذكر هللا أكبــر علــى االطــالق أى هــو الــذى ينهــى عــن الفحشــاء 

نكر فالجزء الذى منـه فـى الصـالة يفعـل ذلـك ، وكـذلك يفعـل فـى غيـر الصـالة ألن االنتهـاء ال والم
قبـال القلـب  يكون إال ممن ذكـر هللا مراقبـا لـه . قـالوا : والـذكر النـافع هـو الـذى يكـون مـع العلـم وا 

) وهللا وتفرغه مما سوى هللا تعالى ، وأما ماال يتجاوز اللسان ففى رتبة أخرى . وفـى قولـه تعـالى 
يعلم ما تصنعون ( قال اإلمام البيضاوى رضى هللا عنه : أى من الذكر وسائر الطاعات فيجـازيكم 
به أحسن مجازاة . وفى قوله تعالى ) فأسعوا إلى ذكر هللا ( يقـول االمـام أبـو السـعود رضـى الللـه 

لعمـدة فـى كونهـا عنه : عبر عن الصالة بـذكر هللا لاليـذان بـان مـا فيهـا مـن ذكـر هللا تعـالى هـو ا
 مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات .



 319 

ولذلك ذهـب رضـى هللا عنـه فـى تفسـير قولـه تعـالى ) ولـذكر هللا أكبـر ( إلـى أن الصـالة أكبـر مـن 
سائر الطاعات . وفى قوله تعالى فى سورة األعـراف ) وهلل األسـماء الحسـنى فـأدعوه بهـا ( يقـول 

لقا وتخلقا وتحققا ، ويقول سيدى اإلمـام القشـيرى فـى لطـائف السادة الصوفية : أى ادعوه بها تع
إشاراته عند تلك اآلية الكريمة : سبحان من تعرف إلى أوليائه بنعوته وأسمائه فعـرفهم مـن هـو ، 
وأى وصف هو ، وما الواجب فى وصفه ، وما الجائز فى نعته ، وما الممتنـع فـى حقـه وحكمـه ، 

لــق بأســمائه فهــم يذكرونــه قالــة ، وتعــزز بذاتــه إذ االدراك ال ويقــال : إن هللا ســبحان ـ وقــف الخ
يجـوز علـى الحـق . أقـول : وفـى ذكـر هللا تعـالى بأسـمائه الحسـنى ، وبإرشـاد الشـيوخ العـارفين ـ 
نعاش للروح ، وصحوة بعد الغفوة ، وذوق وعرفـان وشـوق وهيمـان ، وصـفاء فـى  صقل للقلوب وا 

اكر ربه علـى هـواه ، وينشـغل بـه عـن سـواه طلبـا لرضـاه ، الوجدان ، ومحبة خالصة هلل فيؤثر الذ
 مخاطبا له سبحانه :

 أميل من اليمين إلى الشمــــال   يرنحنى إليك الشوق حتـــــى
 حميا الكأس حاال بعد حــــال    كما مال المعاقر عاودتــــــه 

 طيب هللا ثراه : أويردد ما نقلناه أستماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل حين قال 
 برهان من آية الكرسىـوقد وضح ال  بصيرتــى   وتعشقت نور هللا وهو 

 م الحسنىـمعناى فى عال تجردت عن  جاللك وأرتقت     ومذ شاهدت روحى  
 بح أو أمسـى ـأص ومن قوة االيمان   موقــــــن    أحبك يارب محبة 

 ن ظلمة الرجـس ـم فطهر فى نجواك  فؤادى قد أبعدت عن مشهد الـورى 
 ه يدرك عن قيـسـفليس غرامى في   علمى بقــدره  وأعدمنى فى الحب 

 وتها  عرســى ـتهي  لألخرى وفى ف ولم أعشق الدنيا فتلك متابــــة 
 يدخل فى نفسـى   ر هللاـوهل غير ذك  بذكرك  دائمــــا   أمتع أعضائى 
 الوجدان مرتبة القـدس فى  إذ الصدق   أحبك صادقــــا   وكل رجائى أن 

 معه على اليبـس   جرت مركب األقدار  عن قلب  عبـده  إذا رضى الرحمن 
ذا تأملنا فى قوله فى الشطر الثانى من البيت األول : وقد وضح البرهان مـن آيـة الكرسـى راينـا  وا 

ويقـوم  أن سيدى الشيخ على يبرر عشقه هلل بأنه سبحانه الواحد الحى القيوم الـذى يملـك الوجـود
بتدبير شئونه وكيف ال وقد خلقه سبحانه بقدرته من العدم وكل ما فى الوجود ومن فيه فى قبضة 
عزته جل وعال . وال يحيطون بشـ  مـن علمـه اال بمـا شـاء ، وهـو العلـى العظـيم ، وآيـة الكرسـى 

 هى أعظم آية فى 
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خلقـه  وذكـر فيهـا هللا لفظـا القرآن الكريم حيث دلت على توحيد هللا وسلطانه وقدرته وقيامه علـى 
أو وصفا أو بالضمير المشير إليه سبحانه ثمان عشرة مرة ولم يجتمع هذا العدد فـى آيـة أخـرى ، 
ولهذا ورد أنه حين سأل موالنا رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم الصـحابى الجليـل سـيدنا أبـى بـن 

يـة الكرسـى ، ضـربه صـلى هللا كعب عن اعظم آيـة فـى كتـاب هللا ، وأجابـه رضـى هللا عنـه بأنهـا آ
 عليه وسلم فى صدره وقال له : ليهنك العلم أبا المنذر .

ومــا يلقــاه الــذاكر مــن ثمــرات الــذكر إنمــا هــو مــن عطــاء هللا الــذى وعــدهم بــه فــى قولــه تعــالى ) 
فــاذكرونى أذكــركم ( فالــذاكرون يذكرونــه ســبحانه بأســمائه الحســنى وهــو ســبحانه يــذكرهم بفيضــه 

حسان ه ونفحاته . وممـا جـاء فـى لطـائف إالشـارات عنـد هـذه اآليـة الكريمـة قـول سـيدى وفضله وا 
إالمام القشيرى رضى هللا عنه األمر بالذكر الكثير أمـر بالمحبـة ألنـه فـى الخبـر ) مـن أحـب شـيئًا 
أكثــر ذكــره ( فهــذا فــى الحقيقــة امــر بالمحبــة أى أحببنــى أحبــك ) فــاذكرونى أذكــركم ( أى أحبــونى 

ال : ) فـاذكرونى ( بالتـذلل ) أذكـركم ( بالتفضـل ، ويقـال : ) فـاذكرونى ( بقلـوبكم ) أحببكم ، ويقـ
اذكــركم ( بتحقيــق مطلــوبكم ، ويقــال : ) فــاذكرونى ( بالجهــد والعنــاء ) أذكــركم ( بــالجود والعطــاء 
ويقــال : ) فــاذكرونى ( بالرهبــة ) أذكــركم ( بتحقيــق الرغبــة . ومــن روائــع مــا جــاء فــى لطــائف 

عند قوله تعالى فـى سـورة البقـرة ) فـإذا قضـيتم مناسـككم فـاذكروا هللا كـذكركم آبـاءكم أو  اإلشارات
أشد ذكرا ( : ) قضيتم مناسككم ( إشارة إلى القيام بحق العبودبة ، ) فاذكروا هللا كذكركم آياءكم ( 

الــك ، إشــارة إلــى القيــام بحــق المحبــة . ويقــال : إنــك ال تمــل ذكــر أبيــك وال تنســاه علــى غالــب أحو 
فاستدم ذكرنا وال تعترضك ماللة أو سآمة أو نسيان . وقـال ) كـذكركم آبـاءكم ( ولـم يقـل أمهـاتكم 
ألن األب يذكر احتراما ، واألم تذكر شفقة وهللا يرحم ) بفتح الياء ( وال يرحم بضم الياء ) او أشد 

السطور السابقة من ذكرا ( ألن الحق أحق . وقد يسأل القارئ العزيز عن سبب ما نهبت إليه فى 
قولى : وفى ذكر هللا بأسمائه الحسنى وبأرشاد الشيوخ العارفين ولماذا يتقيـد الـذاكر بإرشـاد شـيخ 
عارف ؟ فأجيب وباهلل التوفيق : إن هللا تعالى جعل العلم بالتعلم ، ولهذا يأخذ الخلف عـن السـلف 

سبحانه بـأن المـؤمن وحـده يكـون فى كل جيل ، وأمرنا سبحانه بالتعاون على البر والتقوى لعلمه 
ضعيفا أمام نفسه األمارة بالسؤ ، وحين عدد هللا سبحانه فى سورة الفرقان أوصاف عباد الـرحمن 
ختمها بقوله الكريم ) والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنـا وذرياتنـا قـرة أعـين واجعلنـا للمتقـين 

 إماما ( ، وجاء فى تفسير 
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 عنــه : عــن ابــن عبــاس والســدى وقتــادة والربيــع بــن انــس : أى أئمــة اإلمــام ابــن كثيــر رضــى هللا
يقتدى بنا فى الخير ، وقال غيرهم : أى هداة مهتدين دعاة إلى الخير ، فأحبوا أن تكون عبادتهم 
ــا  ــك أكثــر ثواب ــالنفع وذل ــى غيــرهم ب ــاتهم وأن يكــون هــداهم متعــديا إل ــادة أوالدهــم وذري متصــلة بعب

الصـوفية أن اإلمـام هـو مـن يقتـدى بـه السـالكون فـى شـرع هللا المتبـع وأحسن مآبـا وعنـد السـادة 
ويقول سبحانه فى سورة االعراف ) وممن خلقنـا أمـة يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون ( وفـى لطـائف 

 اإلشارات يقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه : 
هــم دوام الحــق فــى اجــرى الحــق ســبحانه ســنته بــأال يخلــى البســيطة مــن أهــل لهــا هــم الغيبــات وب

الظهــور. . فهــدايتهم بــالحق أنهــم يــدعون إلــى الحــق ، ويــدلون علــى الحــق ويتحركــون بــالحق ، 
ويسكنون للحق بالحق ، وهم قائمون بالحق ، يصرفهم الحق بالحق ، أولئـك هـم غيـاث الخلـق ، 

ــاء ( إذا قحطــوا ، ويمطــرون اذا أجــدبوا ، ويجــابون إذا دعــوا . وا لســادة بهــم يســقون ) بضــم الي
الصوفية يدعون إلى علم القلوب وال يسفون فى دعوتهم عند علم الكتب ، وعلم القلوب يؤتيه هللا 
مـن يشــاء مـن عبــاده المتقــين وأوليائـه الصــالحين ، وكفـى علمهــم شــرفا أن يسـعى لتحصــيله مــن 
 سيدنا الخضر سيدنا موسى عليه الصالة والسالم ، ويقول لسيدنا الخضر عليه السـالم كمـا قـص
هللا علينــا فــى ســورة الكهــف ) هــل أتبعــك علــى أن تعلمــن ممــا علمــت رشــدًا ( ومعلــوم أن ســيدنا 
 موسى عليه الصالة والسالم من كبار المرسلين اولى العزم وهم خمس جمعهم الشاعر فى قوله :

 فعيسى فنوح هم اولو العزم فاعلم   محمد ابراهيم موسى كليمه 
ف ) لقـد كـان فـى قصصـهم عبـرة لـولى األلبـاب ( . ودلنـا وصدق سبحانه إذ يقول فى سـورة يوسـ

تعـالى فـى القصـة بمــا دار مـن حـوار بــين سـيدنا موسـى وسـيدنا الخضــر عليهمـا السـالم علــى أن 
ســيدنا الخضــر آتــاه هللا علمــا لــم يكــن عنــد ســيدنا موســى بــدليل قولــه ســبحانه علــى لســان ســيدنا 

سالم ) إنك لن تستطيع معـى صـبرا . وكيـف الخضر فيما خاطب به سيدنا موسى عليه الصالة وال
تصبر على مالم تحط به خبرا ( وبعد أن وقع فى الحوادث الغريبـة مـا وقـع واعتـرض عليـه سـيدنا 
موسى لخفاء األسرار الشرعية برر سيدنا الخضر تصرفاته وكشـف عـن األسـرار الخفيـة وقـال فـى 

ليــه صــبرا ( ويــرى ســيدى اإلمــام نهايــة األمــر ) ومــا فعلتــه عــن أمــرى ذلــك تاويــل مــالم تســطع ع
الشعرانى وجوب طلب علم التصوف من أهله استنادا إلى تلك القصة ويقـول رضـى هللا عنـه : إذا 
كان سيدنا موسـى عليـه الصـالة والسـالم قـد سـعى إلـى علـم التصـوف وهـو علـم القلـوب فكيـف ال 

 يطلبه المؤمنون .
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دة الصوفية فى تعريف الفتوة : صنم كل إنسان ومن مقامات العارفين السنية الفتوة ، ويقول السا
نفسه ، فمن خالف هواه فقد كسر صنمه ، فأستحق أن يطلق عليـه لفـظ الفتـوة ، وعرفهـا سـيدى 
اإلمام إبن حنبل رضى هللا عنه فقال : هى ترك مـا تهـوى لمـا تخشـى . ومـن طريـف مـا قرأتـه فـى 

سأل سيدى االمام جعفر الصادق رضـى  شان الفتوة أن سيدى اإلمام شقيق البلخى رضى هللا عنه
هللا عنه وقال له : ما الفتوة يا أبن رسول هللا ؟ فقـال : مـاتقول أنـت ياشـقيق ؟ قـال إن أعطينـا ) 
ن منعنا ) بضم المم ( صبرنا ، فقال : سـيدى االمـام جعفـر : إن الكـالب  بضم الهمزة ( شكرنا ، وا 

ن منعنـا شـكرنا . أقـول وصـدق عندنا بالمدينة المنـورة هـذا شـأنها ، ولكـن قـل إ ن أعطينـا آثرنـا وا 
ومن المقامات السنية للعارفين الفراسـة ؟ ويقـول  –سبحانه إذ يقول ) وفوق كل ذى علم عليم ( 

صلى هللا عليه وسلم ) إتقوا فراسة المؤمن فإنها ال تخط  ( وقـد قـالوا فـى تعريـف الفراسـة : هـى 
شـياء مـن حيـث أشـهدها الحـق سـبحانه إياهـا وكـل سواطع أنوار لمعت فى القلوب حتى شهدت األ

مــن كــان أقــوى إيمانــا كــان أشــد فراســة . ومــن المقامــات الزكيــة ، حســن الخلــق وهــو مــن صــفات 
نـك  العارفين ، وقد اثنى هللا تعالى على موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فـى سـورة القلـم ) وا 

المــؤمنين أفضـل إيمانــا ؟ فقـال ) أحســنهم  لعلـى خلـق عظــيم ( وسـئل صــلى هللا عليـه وسـلم : أى
خلقا ( . وقد قال صلوات هللا وسالمه عليه ) إنكم لن تسـعوا النـاس بـأموالكم فسـعوهم بـأخالقكم ( 
وقد قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ادع هللا على المشركين ، فقال ) إنما بعثت رحمة ولـم 

ود والسـخاء واإليثـار ، ويقـول السـادة الصـوفية : مـن أبعث عـذابا ( . ومـن المقامـات العاليـة الجـ
أعطى البعض وأبقى البعض فهو صـاحب السـخاء ، ومـن أعطـى االكثـر وأبقـى لنفسـه شـيئا فهـو 
صاحب الجود ، والذى قاسى الضراء وآثر غيره بالعطاء فهو صـاحب اإليثـار . وقـد أثنـى سـبحانه 

الحشر فـى إيثـارهم المهـاجرين علـى انفسـهم )  باإليثار على سادتنا األنصار فقال تعالى فى سورة
والذين تبؤوا الدار واإليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون فى صـدورهم حاجـة ممـا 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يسوق شح نفسـه فأولئـك هـم المفلحـون 

التسـليم ألحكـام هللا وهـو سـبحانه القائـل  ( . والتفويض ، من مقامات العارفين السـامية ومعنـاه :
فى سورة البقرة ) وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسـى أن تحبـوا شـيئا وهـو شـر لكـم وهللا 
يعلم وأنتم ال تعلمون ( كما قال تعالى فى سورة النساء : ) فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعـل هللا فيـه 

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خيرا كثيرا . ( وفى صحيح مسلم أن موالنا رس
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ألبى هريرة فى كالم له ) فإن أصـابك شـ  فـال تقـل : لـو فعلـت كـذا لكـان كـذا فـإن لـو تفـتح عمـل 
الشيطان ، ولكن قل : ما قدر هللا ومـا شـاء فعـل ( . ومـن مقامـاتهم الجليلـة : المعرفـة والواليـة ، 

ى فاسـتوحش مـن خلقـه ، وافتقـر إلـى هللا والعارف عند السادة الصوفية : هو مـن أنـس بـاهلل تعـال
فأغناه عـن خلقـه ، وذل هلل فـأعزة فـى خلقـه ، ويقـول سـيدى محمـد بـن الفضـل رضـى هللا عنـه : 

 المعرفة هى حياة القلب مع هللا . أما الولى فله معنيان : 
تعـالى احدهما ) فعيل ( بمعنى مفعول ، كقتيل وجريح ، وهو من يتـولى هللا أمـره ، كمـا يقـول هللا 

فى سورة االعراف ) إن ولى هللا الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ( فال يكـن هللا الـولى إلـى 
نفسه لحظة عين ، بل يتولى سبحانه رعايته . وثانيهمـا ) فعيـل ( بمعنـى فاعـل ، كنـذير وعلـيم ، 

ر منـه مـا وهو الذى يتولى طاعـة هللا وعبادتـه فـال يعصـية فمـن ظـن فيـه أنـه مـن األوليـاء ويصـد
يخالف شـرع هللا ، فلـيس بـولى بـل هـو مغـرور مخـادع ، ولهـذا قـال بعـض السـادة الصـوفية إنمـا 
ســمى الــولى وليــا ألن أفعالــه توالــت علــى الموافقــة . وقــول ســيدى اإلمــام يحيــى بــن معــاذ : لــيس 
بصادق من ادعى محبته ولم يحفظ حدوده . وقـال سـيدى اإلمـام الجنيـد رضـى هللا عنـه : سـمعت 

حارث المحاسبى يقول : المحبة إقبالك على المحبوب بكليتك ، ثم إيثارك لـه علـى نفسـك ومالـك ال
وولدك ، ثم موافقتك له فى جميع المور سرا وجهرا ، ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصـر فـى محبتـك 
. ومــن دعــوات إمامنــا الجليــل علــى بــن أبــى طالــب كــرم هللا وجهــه ) اصــبحت عبــدا مملوكــا ظالمــا 

ــى وال أســتطيع أن آخــذ إال مــا أعطيتنــى ، وال أتقــى إال مــا  لنفســى ــى وال حجــة ل ــك الحجــة عل ، ل
وقيتنى ( ) اللهم إنى أعوذ بك أن أفتقر فى غناك ، أو أضل فى هـداك ، أو أضـام فـى سـلطانك ، 
أو أضطهد واألمر لك ( . ) اللهم إنا نعوذ بك أن تذهب عـن قولـك ، أو أن نفتـتن عـن دينـك ، أو 

نا أهواؤنا دون الهدى الذى جاء من عندك ( . ومن مقامات العارفين ، والـدعاء والمناجـاة تتابع ب
: وفى الحديث الصحيح ) الـدعاء مـخ العبـادة ( ويقـول السـادة الصـوفية : الـدعاء إظهـار لحاجـة 
العبودية . ويقول سيدى اإلمام أبو حاتم اإلعرج رضى هللا عنه : ألن أحرم الدعاء أشـد علـى مـن 

أحرم اإلجابة . ويقول السادة الصوفية : من ادب الدعاء حضور القلب . ومن شروط اإلجابـة أن 
طيب المطعم وحل المكسب ، وقد قال موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسيدنا سـعد بـن ابـى 
وقاص ) أطب كسبك تستجب دعوتك ( . وكان سـيدى إبـن عطـاء السـكندرى رضـى هللا عنـه يـردد 

 تيين كثيرا :البيتين اآل
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 أقوى دليل على أن تقضى اإلربا          ففى افتفارى وتسآلى ومد يـدى  
 من فيض جودك ماعلمتنى الطلبا     ولو لم تردنى لما أرجو وآملـه 

ومن طريف ما وقع بين سيدى صـالح المـرى والسـيده رابعـة العدويـة رضـى هللا عنهمـا ، أنـه كـان 
رع البـاب يوشـك أن يفـتح لـه ، فقالـت لـه سـيدتى رابعـة إلـى متـى يقول كثيرا أدعو ، فمن أدمـن قـ

تقول ذلك هل أغلق الباب حتى يسـتفتح ؟ فقـال رضـى هللا عنـه : شـيخ جهـل وامـرة علمـت . وقـد 
قالوا : أقرب الدعاء إلى االجابة دعا المضطر ألنه تعالى يقول ) أمن يجيب المضـطر إذا دعـاه ( 

والمقصــود بــه التأســى برســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم فــى . ومــن المقامــات الســنية التأســى : 
الصبر على مقاساة الشدائد فى نفسه وفى أهله وفى أصـحابه ، فيـروض العـارفون أنفسـهم علـى 

 تقليده واالقتداء به فتهون عليهم المصائب والنوائب .
و أال تسـتغنى ومنها الفقر: وقد سئل سيدى يحيى بن معاذ عن الفقير ، فقـال رضـى هللا عنـه : هـ

 إال باهلل . ويقول بعض السادة الصوفية مخاطبا ربه جل وعال : 
 وليس لى بعدكم حرص على أحد     انا الفقير إليكم والغنى بكـم 

 ويقول غيره 
 لو كان فى مفرقى االكليل والتاج     إنى إليك مع األنفاس محتاجا 

ى قوله تعالى ) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى ويستند السادة الصوفية فى مقام الفقر إلى هللا ، إل
هللا وهللا هو الغنى الحميد ( ، والى قوله صلى هللا عليه وسلم ) اللهم أحينى مسـكينا ، وآحشـرنى 

 مع المساكين . ( 
ومنها األدب : ويستند السادة الصوفية إلى مقام االدب إلى قوله تعالى فى شأن موالنا رسول هللا 

ه وسلم وما كان منه فى ليلـة المعـراج فـى سـورة الـنجم ) مـازاغ البصـر ومـا طغـى ( صلى هللا علي
لى قوله تعالى فى شأن سيدنا أيوب عليه الصالة والسالم فى سورة األنبياء ) إذ نادى ربـه أنـى  وا 
مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ( وقالوا : لم يقل فارحمنى وذلك حفظا منه آلداب الحضرة ـ ولو 

حمنـى لتضـمنت أنـك تعـذبنى ـ وكـذلك قـول سـيدنا عيسـى عليـه الصـالة والسـالم فـى سـورة قـال ار 
 المائدة ) إن كنت قلته فقد علمته ( ولم يقل : ) لم أقل ( رعاية منه ألدب الحضرة . 
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 الذاكرون هللا كثيرا
ه يقـول سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل ـ نـور هللا مرقـده ـ فيمـا نقلنـاه عنـه اسـتماعا مـن إلهامـ

 الفورى المرتجا :
 بالذكر هذا هو التقوى هو القدم    إن الطريق هى الذكر الكثير فلذ

 كما نقلنا عن قوله رضى هللا عنه : 
 ال تعاشر من فى الخطيئة يغلو    اصحب الذاكرين قدرك يعلــو
 إن من بالشرع اهتدى ال يضل   اجعل الشرع موردا  ومقامــا 

 وقوله قدس هللا سره :
 حل الهناء بها ونعم الـــدار   فى دار امـرئ   ر الرحمنأن يذك

 بالذكر تكشف ستره األنــوار  والليل بين سواده  وسكونـــه
 من ذكره فهنا العطاء يـــدار   حبه ال تسأمــوا   ال تسأموا من 

 فبذكره تتنعم األبــــــرار  قومى اطمئنوا فى الحياة  بربكـم  
 خابت رجال هم له أنصـــار    وما   إن تنصروا الرحمن ينصركم

وغير ذلك كتبنا الكثير فى شأن الذكر والذاكرين ويرى السادة الصوفية الكـرام أن الـذكر الكثيـر هـو 
أفضل األبواب لالتصال باهلل عزوجل ، وحجتهم فى ذلك قولـه تعـالى فـى سـورة البقـرة ) فـاذكرونى 

 كثيـرا والـذاكرات إلـى أعلـى المقامـات وذلـك فـى أذكركم ( وهم يقولـون أنـه تعـالى رفـع الـذاكرين هللا
قولـــه ســـبحانه فـــى ســـورة األحـــزاب ) إن المســـلمين والمســـلمات والمـــؤمنين والمؤمنـــات والقـــانتين 
ـــات والصـــادقين والصـــادقات والصـــابرين والصـــابرات والخاشـــعين والخاشـــعات والمتصـــدقين  والقانت

والحافظـات والـذاكرين هللا كثيـر والـذاكرات  والمتصدقات والصائمين والصائمات والحـافظين فـروجهم
أعد هللا لهم مغفرة وأجرا عظيما ( وهى آية كريمـة تـدلنا علـى أن الـذاكرين هللا كثيـرا والـذاكرات فـى 
قمــه أهــل الفضــائل مــن صــفوة المــؤمنين المتقــين . وكــذلك يســتند الســادة الصــوفية إلــى الحــديث 

وابـن حيـان والحـاكم ، وجـاء فيـه عـن عبـد هللا بـن  الشريف الذى رواه االئمة الترمذى وابن ماجـه
 عمر رضى هللا عنه : أن رجاًل قال :

يارسول هللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت على فأخبرنى بش  اتشبث به ، قال : ال يزال لسانك رطبـا 
 من ذكر هللا . وينصحنا ابن عطاء هللا السكندرى فيقول فى حكمه رضى      
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الذكر لعدم حضورك مع هللا فيه ، فإن غفلتك عـن وجـود ذكـره أشـد مـن غفلتـك  هللا عنه : ال تترك
فى وجود ذكره فعساه أن يرفعك من ذكر مـع وجـود غفلـه إلـى ذكـر مـع وجـود يقظـه إلـى ذكـر مـع 
وجود حضور ،ومـن ذكـر مـع وجـود حضـور إلـى ذكـر مـع غيبـة عمـا سـوى المـذكور وقـد وصـفوا 

م بأنـه كـان يـذكر هللا علـى جميـع احيانـه ، وكـان صـلى هللا موالنا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـل
عليه وسلم يقول ) تنام عيناى وال ينام قلبى ( وكيف ينام قلبه وقـد قـال لـه ربـه سـبحانه ) واذكـر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو واآلصال وال تكـن مـن الغـافلين ( وقـد 

خـص الـذكر بالغـدو واآلصـال ـ الغـدو مـن طلـوع الفجـر إلـى طلـوع ورد فـى تفسـيرها أن هللا تعـالى 
الشمس واآلصال من العصر إلى الغروب ألن أعمال العباد تصعد أول النهـار وآخـره فيصـعد عمـل 
الليل عند صالة الفجر ، ويصعد عمل النهار بعد العصر الى الغروب ـ فاستحب للمؤمن الذكر فى 

الذكر واختتامـه بالـذكر    وقيـل لمـا كانـت الصـالة بعـد الصـبح هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله ب
وبعــد العصــر مكروهــة أســتحب للمــؤمن أن يــذكر هللا تعــالى فــى هــذين الــوقتين ليكــون فــى جميــع 
أوقاتــه مشــتغال بمــا يقربــه إلــى هللا تعــالى مــن صــالة أو ذكــر    والصــالة شــرعت لــذكر هللا تعــالى 

قول لسيدنا موسى عليه الصالة والسالم فى سـورة طـه )إننـى باللسان والقلب ، ألست تراه تعالى ي
أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدونى وأقم الصالة لذكرى ( أى لتذكرنى فيهـا . وال شـك أن الصـالة تشـمل 
ــى الركــوع والســجود والتشــهد  ــران والتســبيح ف ــراءة الق ــر وق ــار ففيهــا التكبي ــرة مــن األذك انواعــا كثي

هللا وآله صلى هللا عليه وسلم وعلـيهم أجمعـين ، والـدعاء والتفـرغ مـن  والصالة على موالنا رسول
شواغل الدنيا لمناجاة هللا تعالى والتبتل إليه سبحانه . وحين نزل قوله تعالى فـى سـورة الواقعـة ) 
فسبح باسم ربك العظيم ( قال صلوات هللا وسالمه عليه ) إجعلوها فى فى ركـوعكم ( وعنـدما نـزل 

سورة األعلى ) سبح اسم ربـك األعلـى ( قـال صـلى هللا عليـه وسـلم ) إجعلوهـا فـى  قوله تعالى فى
سجودكم ( . ويجمع السادة المالكية بين التسبيح والحمد فيقولون فى الركوع سبحان ربـى العظـيم 
وبحمــده ، ويقولــون فــى الســجود ســبحان ربــى االعلــى وبحمــده وقــد أمــر هللا ســبحانه المــؤمنين 

ة وأمرهم بالتسبيح خاصة كما هو واضح من قوله سبحانه فى سـورة األحـزاب ) بالذكر الكثير عام
يا أيها الذين أمنـوا اذكـروا هللا ذكـرا كثيـرا وسـبحوه بكـرة وأصـيال هـو الـذى يصـلى علـيكم ومالئكتـه 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سالم وأعد لهـم أجـرا 

ما اروع ما قال سيدنا عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما حين قال فى فقه العميق : لم كريما ( و 
 يفرض هللا فريضة على عباده إال جعل لها حدا   
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معلوما وعذر أهلها فى حال العذر غير الذكر ، فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه ، ولم يعذر أحـدا 
م بـه فـى جميـع األحـوال فقـال : ) فـاذكروا هللا قيامـا فى تركـه إال مغلوبـا علـى عقلـه : فبـذلك أمـره

وقعودا وعلى جنوبكم ( وقـال : ) اذكـروا هللا ذكـرا كثيـرا ( أى بالليـل والنهـار ، وفـى البـر والبحـر ، 
وفى الصحة والسقم ، وفى السر والعالنيـة ، وقـال سـيدنا مجاهـد رضـى هللا عنـه : ال يكـون العبـد 

ذكر هللا قائمـا وقاعـدا ومضـطجعا . أقـول وقـد أفـرد هللا التسـبيح مـن من الذاكرين هللا كثيـرا حتـى يـ
بــين ســائر االذكــار مــع اندراجــه فيهــا ألنــه العمــدة فــى األذكــار وقــد أثنــى ســبحانه علــى المالئكــة 
األطهار بدوام التسبيح فقـال سـبحانه فـى وصـفهم فـى سـورة األنبيـاء ) يسـبحون الليـل والنهـار ال 

نه أن جميع الخالئـق والمخلوقـات تسـبح هللا عـز وجـل فقـال تعـالى فـى يفترون ( كما علمنا سبحا
سـورة الصـف ) ســبح هلل مـا فــى السـموات ومــا فـى األرض وهـو العزيــز الحكـيم ( وقــال تعـالى فــى 
سورة الجمعة ) يسبح هلل مـا فـى السـموات ومـا فـى االرض الملـك القـدوس العزيـز الحكـيم ( وقـال 

ن شــىء اال يســبح تعــالى فــى ســورة اإلســراء ) تســبح لــ ه الســموات الســبع واألرض ومــن فــيهن وا 
بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كـان حليمـا غفـورا ( . وأعجبنـى مـا نقلـه اإلمـام الجمـل عـن 
اإلمــام الخطيــب رضــى هللا عنهمــا وجــاء فيهــا فــإن قيــل مــا الحكمــة فــى أنــه تعــالى قــال فــى بعــض 

ح ( بلفظ المضارع وفـى بعضـها ) سـبح ( بلفـظ السور ) سبح ( بلفظ الماضى وفى بعضها ) يسب
األمر ، أجيب بأن الحكمة فى ذلك تعليم العبد بأن يسبح هللا على الدوام ، ألن الماضى يـدل علـى 
الزمـان الســابق والمضــارع يــدل علــى المســتقبل واألمــر يـدل علــى الحــال : وقولــه تعــالى فــى ســورة 

للـذكر والـذاكرين فقـد قـال المفسـرون : معنـى  العنكبوت ) ولذكر هللا أكبر ( فيـه شـرف وأى شـرف
أكبر أى أفضل الطاعات ، والذاكر يشرف بشرف مذكوره سبحانه ، كما أن العـارف يشـرف بشـرف 
معروفه ، ويشمل الذكر كل أنواع الذكر من تحميد وتهليل وتكبير وتسبيح وتـالوة قـرآن واسـتغفار 

غير ذلك ، وقد حض موالنا رسـول هللا صـلى وصالة على موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 
هللا عليه وسلم كثيرا على ذكـر هللا سـبحانه ولـه فـى ذلـك أقـوال عديـدة ، ومنهـا مـا روى عـن أبـى 
الــدرداء رضــى هللا عنــه قــال : قــال : رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ) أال أنبــئكم بخيــر أعمــالكم 

كـم مـن إعطـاء الـذهب والـورق وخيـر لكـم مـن أن وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم وخيـر ل
ــاقكم قــالوا : بلــى يارســول هللا ، قــال : ) ذكــر هللا (  تلقــوا عــدوكم فتضــربوا أعنــاقهم ويضــربوا أعن
أخرجه الترمذى . وله عن أبى سعيد الخـدرى رضـى هللا عنـه أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم 

 سئل : 
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لقيامة ؟ قـال : الـذاكرون هللا كثيـرا ، قـالوا يارسـول هللا ومـن أى العبادة أفضل درجة عند هللا يوم ا
الغازى فـى سـبيل هللا ؟ فقـال : ) لـو ضـرب بسـيفه الكفـار والمشـركين حتـى ينكسـر ويختصـب دمـا 
لكـان الـذاكرون هللا كثيــرا أفضـل منــه درجـة ( ومعنــى أن الـذكر أفضــل مـن غيــره مـن الطاعــات أى 

إن معنـى أكبـر أى أشـد تـأثيرا فـى الزجـر والنهـى عـن الفحشـاء التى ليس فيها ذكـر هللا ، وقيـل : 
والمنكر من الصـالة إذا داوم عليـه العبـد ، وقـال ابـن عطيـه : وعنـدى أن المعنـى ولـذكر هللا أكبـر 
على االطالق أى هو الذى ينهى عن الفحشاء والمنكر ، فالجزء الذى منـه فـى الصـالة يفعـل ذلـك 

ــه . ويقــول اإلمــام ، وكــذلك يفعــل غيــر الصــالة ألن اال  نتهــاء ال يكــون إال ممــن ذكــر هللا مراقبــا ل
قبـال القلـب وتفرغـه ممـا سـوى  القرطبى رضى هللا عنه : والذكر النافع هو الذى يكون مـع العلـم وا 
هللا ، وأما ال يتجاوز اللسان ففى رتبة أخرى . أما اإلمام أبو السعود فقال رضـى هللا عنـه : المـراد 

ذكــر هللا ( لإليــذان بــأن مــا فيهــا مــن ذكــر هللا تعــالى هــو العمــدة فــى كونهــا  بقولــه ) فأســعوا إلــى
مفضلة على الحسـنات ناهيـة عـن السـيئات يشـير إلـى قولـه تعـالى فـى سـورة العنكبـوت ) أتـل مـا 
أوحى إليك من الكتاب وأقـم الصـالة إن الصـالة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر ولـذكر هللا أكبـر وهللا 

ويتفــق إالمـام البيضــاوى مـع االمــام أبـى الســعود رضـى هللا عنهمــا فـى هــذا  يعلـم مــا تصـنعون ( .
المعنى ، ولإلمام البيضاوى إلى جانب ذلك قوله آخر جاء فى معنى ) ولذكر هللا أكبر ( أى ولذكر 
هللا إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته ) وهللا يعلم ما تصنعون ( أى ومـن سـائر الطاعـات 

 أحسن المجازاة . فيجازيكم به 
أقول وفى مناسبة ما جاء من أن القـرأن الكـريم عبـر عـن الصـالة بـذكر هللا أقـول نعـم ولكنـه أفـرد 
فى اآلية نفسها األمر بذكر هللا فى غير الصالة فى اآلية التاليـة وذلـك فـى قولـه تعـالى فـى سـورة 

وا إلـى ذكـر هللا وذروا البيـع الجمعة ) يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصـالة مـن يـوم الجمعـة فاسـع
ذلكــم خيــر لكــم إن كنــتم تعلمــون فــاذا قضــيت الصــالة فانتشــروا فــى االرض وابتغــوا مــن فضــل هللا 
واذكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون ( أى ال يكن ذكـركم هلل مقصـورا علـى الصـالة بـل اذكـروه فـى غيـر 

 من المفلحين وفزتم بسعادة الدارين .  الصالة كذلك ذكرا كثيرا أو زمانا كثيرا فإن فعلتم ذلك كنتم
ويقــول الســادة الصــوفية حيــاة الــروح بالــذكر ، وحيــاة الــذكر بالــذاكر ، وحيــاة الــذاكر بالمــذكور . 

 ويقولون كذلك : الذكر على دربين ذكر اللسان ، وذكر القلب ، 
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ا كـان العبـد ذاكـرا فذكر اللسان يصل به المؤمن إلى استدامة ذكر القلب ، والتأثير لذكر القلـب فـإذ
بلســانه وقلبــه فهــو الكامــل فــى وصــفه وهــم كــذلك يقولــون : الــذكر منشــور الواليــة وســلم البدايــة 
وشجرة المعارف وثمرة كل عارف ، فمن وفق للذكر فقـد أعطـى المنشـور ، ومـن سـلب الـذكر فقـد 

 عزل . 
م ، وبه يـدفعون اآلفـات ومن أقوالهم أيضا : ذكر هللا بالقلب سيف المريدين ، به يقاتلون أعداءه

ذا أظل البالء العبد ، وفزع العبد إلى هللا تعالى حاد عنه فى الحال كل ما يكرهـه  التى تقصدهم ، وا 
 . 

ويعرف سيدى الواسطى الذكر فيقـول رضـى هللا عنـه : هـو الخـروج مـن ميـدان الغفلـة إلـى فضـاء 
الشـبلى رضـى هللا عنـه ينشـد المشاهدة على غلبة الخوف ، وشدة الحب هلل . وقـد سـمعوا سـيدى 

 فى مجلسه قائال : 
 وأيسر مافى الذكر ذكر اللسان  ذكرتك ال أنى نسيتك لمحـــة 

 وهام على القلب بالخفقــان  وكدت بال وجد أموت من الهوى 
 شهدتك موجودا بكل مكــان  فلما أرانى الوجد أنك حاضـرى 
 ر عيـان وال حظت معلوما بغي فخاطبت موجودًا بغير تكلـــم 

 ومما نقلناه استماعا من إلهام سيدى وشيخى الشيخ على عقل قوله رضى هللا عنه : 
 واتخذنا وده مـــــــددا  ره عـــــــددا  ـادخرنا ذك
 باليقين  يـــــدا   وأفاضت طاء يـــــــدا ـومددنا للع
 فى حبه  سهــــرى  رائدى  فى نهـــــل   ل ـخالقى فالك

 حـــــذر   كن على يافؤدى  ــرى ظفــــ لى ذا تم ـوبه
   مـن دول   رـد مــق ذى ـبال ــر اب هللا واعتبــــمن حس
 جاللتكـــــــم   أتحلى من لى فى محبتكـــــم ـطول لي
 وانتظمنا فى حمايتكــــــم فى مودتكــــــم   قد غرقنا
 قد تعاهدنا بمهجتنـــــــا  يب هطـــــل   ـص  فى جالل

 وتأهبنا بخشيتنـــــــــا  ــــا برقتننــــ  معنا وتج
 األعتاب لم نمــــــل  وعن  بذلتنـــــــــا  وتوجهنا 

 تسكب النعـــــــم   وعلينا كــــــــرم  ولنا من ربنا 
 نعتصـــــــم   هللا وبوجه  نغتنـــــــم  نحن بااليمان 
 شاهدكـــــم م  عنى لم تغب  العمــــل   فى  ولنا االخالص 
 مقاصدكـــــــم   وتزكينى تعاهدكــــــم  طالما روحى 
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وقوله رضى هللا عنه فى الشطر االول من البيت االول : إدخرنا ذكره عـددا هـى بضـم العـين وهـى 
 مال والسالح وغيره . جمع عدة بضم أيضا وهى ما يعده االنسان لحوادث الدهر من ال

 وكذلك نقلنا من الهامه رضى هللا عنه قوله : 
 ذوائبه والناس فى الليل نـوم  تجلى علينا هللا والليــل  أردفت 

 وأرواحنا فى ربها تتهيـــم  أخذنا شجون العشق نخلو  بربنـا 
 فإنا بنور هللا نروى وننعــم  إذا كانت األجسام تروى من الثرى 

 ولكننا فوق السموات نكــرم  أبناء آدم عنصــرا نعم نحن من 
 وقد وتنا المختار وهو المعلـم  محجتنا القرآن وهو إمامنــــا 

 ومن عبد الرحمن بالعفو يرحم  عبادتـــــى  لإلله  فلم نك إال 
 وكيف وقلبى باسمه  يترنــم  أنساه فى العمر لحظـة  أتحسبنى 
 لبى بغير الحق ال يتكلـــم فق من بحر  نوره  الحق   أفاض على

 تفانى على نور المشاهد  مغرم  اليوم فوقنـا   ولوال حجاب الغفلة
وكلمة نوم فى آخر البيت االول هى بضم النون وتشديد الواو المفتوحـة وهـى جمـع نـائم . ونقلنـا 

 من إلهامه أيضا قوله رضى هللا عنه : 
 لعبـــادة تمسك فى حياتك با   ادة ـاب السعـإذا مارمت أسب

ن رمت النجاة الجأ اليــه  ن رمت العطاء فدع عـباده   وا   وا 
 قيام الليل والذكر الشهـــادة  عالمة حبك االرحمن  عنـدى
 بقدر الذكر تكتسب االفـــادة   ولوال الذكر ما كسبت قلـوب 
  قــواه وداده ـا بتــنـوأدرك  فنينا فى المحبة عن ســواه 

 ولكن دموع العارفين من العبادة   ـاء مـــ  من دموع الناس 
 ب والسعــادة ـتنال به المواه  خير كنــز   محبتك المهيمن 

ويقول سادتنا الصوفية فى نصائحهم : ال تغفل فلسـت بمغفـول عنـك ، كمـا يقولـون : لـوال الغفلـة 
هـا الـذين لما ظفرت بك الشهوة ويؤيدهم فى النصيحة األولى قوله تعالى فـى سـورة الحشـر ) يـا أي

آمنوا أتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبير بمـا تعملـون . وال تكونـوا كالـذين 
نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ( أى ال تتشبهوا بالكافرين فى نسيان ربهم فعاقبهم 

اليمــان والعمــل الصــالح والــذكر بنســيان أنفســهم فلــم يقــدموا مــا يــنفعهم عنــد هللا يــوم القيامــة مــن ا
الكثيــر ، ونعــوذ بــاهلل مــن غضــب هللا . ويؤيــدهم فــى النصــيحة الثانيــة قولــه تعــالى فــى ســورة آل 
عمران ) . . . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا فاسـتغفروا لـذنوبهم ومـن يغفـر 

 الذنوب إال هللا ولم يصروا 
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ولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى مـن تحتهـا األنهـار خالـدين على ما فعلوا وهم يعلمون أ
فيها ونعم أجـر العـاملين ( فقولـه تعـالى ) ذكـروا هللا ( أى بعـد أن فعلـوا الفاحشـة وظلمـوا أنفسـهم 
وهم غـافلون عـن هللا ثـم تيقظـوا ونـدموا وخـافوا ربهـم فلجـاوا إليـه باالسـتغفار ممـا وقـع مـنهم مـن 

م كرما واحسانا . أقول وفى مناسبة قول هللا تعـالى ) وال تكونـوا كالـذين نسـوا مخالفات فقبل توبته
هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ( أذكر أن سيدى الشـيخ علـى عقـل طيـب هللا ثـراه سـأله 
على مسمعنا بعض الناس أن يأتى له بأبيات من إلهامه الفورى علـى وزن البيـت التـالى وقافيتـه 

 : 
 وال عن الحب من مله ومن ثانى    ماهلل   من ثان  هللا أكبر

 فقال توا رضى هللا عنه أبياتا كثيرة ومنها : 
 وما نسيت وربى ليس ينسانـــى  ) هللا أكبر ما هللا من ثـــان ( 
 ثوب الحياء من البارى تغشانـــى  أحبه وفؤدى بيت حكمتــــه 

 لتقوى فأفنانـــىوقد هدانى إلى ا  طاب النسيم وحبى ال يبارحنـى
 وهللا عن كل هذا الخلق أغنانـــى  أمسيت منكسرا أصبحت مفتقـرا 

 فحب ربى فردوسى وأفنانـــــى  إن يسكن الناس جنات تطيب بها 
 ) وال عن الحب من مله ومن ثانى (  شىء يباعدنى  ن ـفما عن هللا م

يقـول سـيدى الكتـانى رضـى هللا ويرى السادة الصوفية أن المؤمن ينال بذكر ربه شرف عظيمـا ، و
عنه فى تقدير ذلك الشرف : لوال أن ذكر هللا فـرض علـى لمـا ذكرتـه إجـالال لـه ، مثلـى يـذكره ولـم 
يغسل فمه بألف توبة متقبلة عن ذكره ويقول سيدى الثورى رضى هللا عنه : لكل شىء عقوبـة . 

ام القشيرى رضى هللا عنه : وفى وعقوبة العارف باهلل أنقطاعه عن الذكر . وجاء فى الرسالة لإلم
خبــر ) أن جبريــل عليــه الســالم قــال لرســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم : إن هللا تعــالى يقــول : ) 
أعطيت أمتك مالم أعط أمة من األمـم ( فقـال : ) ومـاذا ياجبريـل ؟ فقـال قولـه تعـالى ) فـاذكرونى 

 أذكركم ( لم يقل هذا ألحد غير هذه االمة ( . 
ادة الصوفية أتباعهم من المريدين على الذكر الظاهر والخفى ، والظاهر يكون باللسـان ويربى الس

، والخفى يكون بالقلب ، ويكون سرا بين العبد وربـه ، ولـه حـالوة يـذوقها أهـل التجربـة ، ويقـول 
 فى شأن الذكر الخفى سيدى الشيخ على فيما نقلناه من إلهامه الفورى رضى هللا عنه : 
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 داوم ذكر الخالق بالذكر النا   جمود فـــإن كل قلب به 
 كان عرفان غيره كفرانــا   اعرف هللا ثم مل عن سواه 
 والزم بقلبك  الرحمانـــا   وتزود من المحبة بالتقـوى 
 كل من صانها سما بنيانــا   قد علمنا أن المحبة كنــز 

: أن موالنـا رسـول هللا صـلى هللا وقد أخرج اإلمام الترمـذى بسـنده عـن أبـى هريـرة رضـى هللا عنـه 
عليه وسلم قال : ) الـدنيا ملعونـة ملعـون مـا فيهـا إال ذكـر هللا ومـا وااله وعـالم ومـتعلم ( . ولهـذا 
قال تعالى فى سورة المنافقون ) يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر هللا ومن 

مما رزقناكم مـن قبـل أن يـأتى أحـدكم المـوت فيقـول رب يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا 
لوال أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر هللا نفسا إذا جاء أجلهـا وهللا 
خبير بما تعملون ( وما أروع ما يقول سيدى اإلمام القشيرى فى لطائف إشـاراته عنـد تلـك اآليـات 

ال تضيعوا أمور دينكم بسبب أمـوالكم وأوالدكـم بـل آثـروا حـق  الكريمة حيث قال رضى هللا عنه : )
هللا ، واشــتغلوا بــه يكفكــم أمــور دنيــاكم وأوالدكــم ، فــاذا كنــت هلل كــان هللا لــك . ال تغتــروا بســالمة 
أوقــاتكم ، وترقبــوا بغتــات آجــالكم ، وتــأهبوا لمــا بــين أيــديكم مــن الرحيــل ، وال تعرجــوا فــى أوطــان 

ه تعــالى فــى ســورة التغــابن ) إنمــا أمــوالكم وأوالدكــم فتنــة وهللا عنــده أجــر التســويق ( . وعنــد قولــ
عظيم ( يقول سيدى اإلمام القشيرى رضى هللا عنه : ) فتنة ( ألنهم يشـغلونكم عـن أداء حـق هللا 
، كما تبقى عن هللا مشغوال بجمعة فهو غير ميمون عليك ، ويقال : إذا جمعتم الدنيا لغير وجهه 

بذلك عن أداء حق موالكم ، وتشغلكم أوالدكم ، فتبقون بهم غافلين عـن طاعـة هللا فانكم تشغلون 
ــاه  ــول : وممــا جربن ــتم وهــم ال يصــلحون . أق ــم ، ترمــون إصــالحهم فتفســدون أن ــة لك ــك فتن ، وتل
وتحققناه أن مواالة مجالس الذكر بين أهل الطريق يعود بخيـر كثيـر وبركـة وافـرة علـى صـاحبه إذ 

ر فــى الجماعــة وفــى انفــراده فيــذكر هللا تعــالى أضــعاف مــا يــذكره المتخلــف عــن يوفــق للــذكر الكثيــ
مجالس الجماعة التى يتعاونون فيها على الذكر والطاعـة عمـال بقولـه تعـالى فـى سـورة المائـدة ) 
وتعــاونوا علــى البــر والتقــوى وال تعــاونوا علــى اإلثــم والعــدوان واتقــوا هللا إن هللا شــديد العقــاب ( وال 

الة الجماعـة فـى الفـرائض أو فـى صـالة التـراويح نافلـة فـى رمضـان أو صـالة العيـدين شك أن صـ
 سنة ، هى من باب التعاون على البر والتقوى ، 
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ويقاس عليها مجالس الذكرؤ حيث تجرى االلسن بذكر أسماء هللا الحسنى وتخشع القلوب إجـالال 
بعضـهم بـبعض فقـد ورد فـى شـأن المـؤمن له تعالى وتهيم األرواح شوقا إليه وحبا فيه ويكرم هللا 

الخطاء الذى مر لحاجة فجلس بين الذاكرين وليس منهم قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم علـى لسـان 
الحــق تعــالى )ولــه قــد غفــرت هــم القــوم ال يشــقى جليســهم ( وهــو مــا يفيــد ســعادة الــذاكرين فــيمن 

هـود ) وأمـا الـذين سـعدوا  أسعدهم سبحانه بذكره وشكره وحسن عبادته وقال فى شأنهم فـى سـورة
ففى الجنة خالدين فيها مادامت السـموات واألرض إال مـا شـاء ربـك عطـاء غيـر مجـذوذ ( ومعنـى 
غير مجذوذ أى عطـاء دائـم غيـر مقطـوع ، وذلـك فضـل هللا يعطيـه مـن يشـاء ( ونسـأله تعـالى أن 

هللا مرقـده  نكون من هؤالء السعداء بمنه وكرمه . ويقـول سـيدى وشـيخى الشـيخ علـى عقـل نـور
 فى فضل مجالس الذكر :  

 أحب ألرباب الغرام من العمر   ومجلس ذكر يجمع الناس حافل 
ونقلنا عنـه عنـه فـى وصـف الـذاكرين هللا كثيـرا وهـم الـذين وصـفهم سـبحانه فـى سـورة آل عمـران 

 بأولى االلباب : 
 الرضا  نظروا ـحتى ب  بحر المحبة عبـروا  قد  األلباب  أفق فان أولى 

 فما  خســروا  حقا ومنطقهم حقا  مظهرهم  كان   استعذبوا الحق حتى
 ا فطـروا ـبل ال يزالوا بالتقوى كم وهللا أسعدهــم  لم يخلفوا وعدهم 

 ه الــدرر ـمر الزمان وهم من أهل ال يغيرهـــم   طبعا هم الجواهر 
 كروا أو يحزنوا كتموا أو يوهبوا  ش إن يشبعوا حمدوا أو أفقروا صبروا 

 أينما حضروا  والفضل بحضر فيهم    م ـهـوتتبع   مـاهـئك هللا ترعمال 
 م يستنزل المطـــرـوحيث منزله غامـــره   من أمهم كان فضل هللا

 شـــرر   يظهر لها لكن كتمت فلن  جوانحى شاهدات أنها إتقــــدت 
 ـر له ثمــ لم يذبل   روض من العز والعاشقون لهم فى الحب إن صبروا 

 واآليات والعبــــر  والعلم والدين  مياهه الذكر والتقوى منابعــــه 
 إن كنت منهم فسر واسهر كما سهروا  خل المعارف للعشاق تقطفهــــا 

أال رضــى هللا عــن إمــام طريقتنــا األكبــر ســيدى الحــاج محمــد أبــى خليــل ســاكن ضــريحه المشــرق 
ســرا وعالنيــة وجماعــة وفــرادى بغيــر حــد أدنــى  بالزقــازيق والــذى ربــى أتباعــه علــى الــذكر الكثيــر

يلزمــون بــه ، والحــد أعلــى يقفــون عنــده ففــتح بــذلك طريــق الســلوك للضــعيف والقــوى والمبطــىء 
 والمجد ، جعلنا هللا أهاًل . 
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لالنتساب إليه وااللتحاق بركبه ،  وجعلنا فى زمرته وتحت لوائه يوم يتحقق قوله تعالى فى سـورة 
كل أناس بإمامهم ( ورضى هللا عن أخى فى هللا الشيخ عبد البارى الشرقاوى  االسراء ) يوم ندعو

 ) من علماء األزهر الذاكرين هللا كثيرا ( الذى وصف سيدى الشيخ أبا خليل بقوله : 
 فى المعالى حتى غدا ملكوتا    ى كان ملكا فلم يزل يترقــــ

 المنعوتـــا  فى جالله  ـوأل         من يشاهده شاهد األفق األعلى 
ورضى هللا عن سيدى وشيخى الشيخ عبد السالم الحلوانى الـذى سـلك بنـا الطريقـة الخليليـة بعلـم 
صحيح وعمل صادق وقدوة حسنة ففاضت بركاتها على من سلكوا الطريقة عن يده وفى طليعـتهم 

واح فـى شاعر األولياء سيدى الشيخ على عقل الذى أوتى شعر الحكمة فهز به القلوب وهـيم األر 
جنب هللا تعالى . وختاما أقول ما كـان يقولـه سـيدى اإلمـام المرسـى أبـو العبـاس فـى شـيوخه فقـد 

 كان يقول رضى هللا عنه : 
 أقدامهم فوق الجبـــــاه   لى سادة من عزهـــــم 

 عز وجـــــاه   فى حبهم  إن لم أكن منهم فلـــــى 
اذ محمد جاد الرب الموجه السابق بوزارة التربية وأحـد كما أردد ما قاله أخى فى هللا المرحوم األست

 السادة الخليلية الذاكرين المباركين حين قال فى شيوخنا المتقين المحسنين : 
 فإنى بهم صب وفيهم متــيم  إذا لم يكن لى عزمهم وجهادهـــم 

ن ضاق خطوى عن لحاقى بركبهم   فإنى على آثارهم أترســـم  وا 
 سيهدى إلى سر الطريق ويلهم  يق فإنــــه ومن يعتزم عبر الطر 

ن كان وانيــــا   إذا صح عزما أنه يتقـــدم  وال بد للسارى وا 
 وجزى هللا عنا شيوخنا األجالء األتقياء خيرا كثيرا آمين . 
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