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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ) يؤتى الحكمة من يشاء ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                 

                                          
 تقديم                                            

 لألستاذ األديب الشاعر محمد جاد الرب                            
 المفتش السابق بوزارة التربية                                  

فملللون الجميإلللة إذا للللم يكلللن                                    لعلللل الشلللعر بمعملللاب الملللراد بملللذب التسلللمية ملللن أجلللل وأسلللمى ال
أجإمللللا واسللللما ا جميعللللا ، فمللللو المتللللرجم األمللللين لإعوالللللف ا مسللللامية السللللامية ، والمعبللللر                       

 الصادق عن الوجداميات الخافية فتبدو فى أجمل صور ا وأبمى حإإما .
دقيللللق المسللللالم صللللعب المللللرا  ، محتللللا  إلللللى                             والعمللللد بالشللللعر العربللللى األصلللليل أملللل  فللللن 

للبلل                       اشللىء مللن المعامللاب والجمللد لمللن يتلإلل  إلللى ا جللادة فيلل  مممللا بإلل  الشللاعر مللن صللفاء 
         وسللللعة الخيللللاا ورسللللول القللللدم فللللى الإصللللة واألدب ا ذلللللم ألملللل  مصللللبوب فللللى قالللللب الللللوزن                      

ن حسللن فللى                          والقافيللة مقيللد بممللا ، حتللى األلفللاه مفسللما مممللا مللار يستحسللن فللى الشللعر وا 
 المثر ، يعرف ذلم أ ل البصر بالشعر ، ومن لمم ذوق شعرى سإيم .

              وللللي  العإلللم بلللالوزن والقافيلللة ملللدخإ لإشلللعر ولريقلللا إليللل  ، فالشلللعر فلللن ، والفلللن شلللىء             
للللم يعلللرف عمللل  أمللل                          شلللىء آخلللر ، ووا للل  أسللل   لللذا العإلللم ) الخإيلللل بلللن أحملللد ( والعإلللم
 . عرا قط ، وقد سئل فى ذلم فقاا : ) إمى كالمسن أشحذ ور أقل  (قاا ش

                              وقللللللد أردت بالشللللللعر العربللللللى األصلللللليل ذلللللللم الفللللللن المقيللللللد  بللللللالوزن والقافيللللللة والمعللللللامى         
السلللامية كملللا ورثملللاب علللن أسلللإفما العلللرب اللللذين كلللاموا يعتلللزون وبملللن مبللل  فيللل  يتبلللا ون                              

وفلللى تجويلللدب والسلللبق فيللل  يتمافسلللون ، حتلللى لقلللد كاملللت القبيإلللة التلللى تملللت  شلللاعرا يتوافلللد                          
ملللى بلللذام أحتلللرز ملللن الشلللعر الجديلللد اللللذى يسلللمىعإيملللا القبائلللل ورؤسلللا ؤ ا مممئلللين ، وا 
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الشللعر الصربللى فللى بعلل  حيمللا حللرا وحيمللا حللديثا ، ألملل  تمللرد عإللى الللوزن والقافيللة تشللبما ب
ى عإلللى كثلللرة ملللا قلللرأت ممللل  للللم أجلللد فيللل  شللليئا ملللن المتعلللة الذ ميلللة ور                        خصائصللل  ، وأمللل

يللة ، و مللا بعلل  سللمات شللعرما األصلليل ، و للدف الشللاعر مللن                   الموسلليقى الإفةيللة أو المعمو
وراء اختيللللللارب الشللللللعر و للللللو مركللللللب صللللللعب ، عإللللللى المثللللللر و للللللو ليلللللل  ذلللللللوا ، ور أدرى                    

        رمصلللراف بعللل  المتللل دبين إللللى  لللذا الشلللعر المتحلللرر سلللببا ، أ لللو العجلللز   أم الر بلللة فلللى                           
التجديللللد أيللللا كللللان  للللذا الجديللللد   و للللو عمللللدى عإللللى كللللل حللللاا ر  للللو شللللعر ور  للللو مثللللر                           

 ور أدرى ماذا يكون ور ماذا يسمى !!
ويللللروى لمللللا التللللاريء أسللللماء شللللعراء كللللاموا يعكفللللون عإللللى تجويللللد شللللعر م األيللللام اللللللواا                        

الشلللعر إر فلللى زملللن معلللين فلللى ليلللل أو مملللار ، وملللممم ملللن كلللان                         وملللممم ملللن كلللان ر يقلللوا
يقللوا : يلل تى عإللى وقللت فيلل  قإلل   للر  أ للون مللن بيللت شللعر ، ومللممم مللن كامللت تسللتصرق 

        القصللليدة ممللل  عاملللا كلللامإ ت ليفلللا وتمقيحلللا فسلللميت قصلللائدب بالحوليلللات ، كلللان يفعلللل ذللللم                            
عإلللللى براعتللللل  وعراقلللللة مسلللللب  فلللللى الشلللللعر ، فملللللو شلللللاعر ،                              ) ز يلللللر بلللللن أبلللللى سلللللإمى (

يللللللر شللللللاعران ، وأختللللللاب سللللللإمى                            بللللللوب شللللللاعر ، وللللللل  خللللللاا شللللللاعر ، وابمللللللاب كعللللللب وبجوأ
 والخمساء شاعرتان . 

ذا كلللللان يلللللروى أن بعللللل  الشلللللعراء األقلللللدمين يرتجإلللللون فللللل إممم للللللم يسلللللإموا ملللللن خإلللللل                              وا 
ملللم                          فلللى وزن القلللري  عبيلللد ( ، وكلللان رواتفلللى اللللوزن أو عيلللب فلللى القافيلللة ) كملللا اختلللل 

يحإلللو لملللم زيادتللل  ملللن                        م ملللن خإلللل أو عيلللب ، وقلللد يزيلللدون ملللا يقوملللون ملللا يقللل  لشلللعرائم
 حذفون مار يروقمم مما تسبب  البديمة واررتجاا .األبيات أو ي

فلللللإذا رأيملللللا شلللللاعرا يرتجلللللل مبتلللللدئا أو معار لللللا ملللللا يقتلللللر  عإيللللل  ملللللن قصلللللائد بميلللللزان                             
م للللبوا وقافيللللة واحللللدة فللللى معللللان صللللوفية لليفللللة شللللفافة وألفللللاه سللللمإة  فمافللللة فللللذلم                             

                      ) الشلللليء        ماب ورأيمللللاب شللللعر الرجللللل الروحللللامى  لمللللام كللللذلم الللللذى سللللمعرشللللم مللللو  مللللن ا
ة لويإلللة                        ملللن أبللللاا اللريقلللة الخإيإيلللة ، وملللن شلللعرب المرتجلللل قصللليدة صلللوفي عإلللى عقلللل (

 ممما  ذب األبيات :   مجتزئ 
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 ل    بساق   ل  السقاب وما  ك            شراب  الحب  يعرف بالمذاق        
 فما   تإقى   دعاة  الحب أكثر  ما    تإقى                وقل  الصادقون     
 د اق   ولي    أخا   رام  من  مماب                 لقاء   الصيد  أو  ك       
 قمن  الشموات   لمر  والمفا                 ولي   بعاشق   من  ر  تراب    
 أر يا  ساقى    العشاق  ممإ                 تعاا امأل  كئوسم  من  حقاقى    
  رامى قد  مزجت  ب  رجائى                عإى خوف  فمن  خوفى مذاقى     
 فراق   محاا  أن  يميل    إلى        ومن  عرف المحبة  عن يقين              

قتللللر  عإيلللل  بعلللل  المللللا  أن يعللللار  القصلللليدة                               ت  عإللللى البديمللللة ، وقللللد ااومللللن معار لللل
 المشمورة : 

 ياليل  الصب  متى   دب                     أقيام  الساعة  موعدب      
 فيملإق  من فورب  معار ا  بقصيدة  لويإة  ، ممما  : 

 مإت   عودب لمري           ياليل   الصب  متى    دب                   
 أو   كان  لةبى  أعمدب         ما  كان   واى    لصامي                      
 بل   رسم  وفى  أسم  الإللللللللللل  وب سم   هللا    أوحدب     
 أشمدب ى ومم   علائى                        فإلي     واى  وفي   مما    

 إلى أن قاا  : 
 بى  شصف                       أقيام  الساعة    موعللدب فمتى  القاب   و     

ولقللللد كامللللت لللللى ملللل  الشلللليء تجربللللة حللللين كمللللت لالبللللا ماشللللئا أ رمللللت  بالشللللعر ، روايللللة                           
وصللليا ة ، وكملللت قلللد سلللمعت علللن عجائلللب الرجلللل فلللدفعمى حلللب ارسلللتلإ  إللللى اللللذ اب                                

 ، وقد وجدت ما سمعت حقا . إلي  
وقللللد وفلللللق هللا صلللللديقى  العلللللالم الصلللللوفى الكبيللللر األسلللللتاذ حسلللللن كاملللللل المإللللللاوى اللللللذى 
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رزم الشللليء قرابلللة عشلللرين عاملللا  ، وبملللا أوتلللى ملللن قلللوة ملللادرة فلللى الحافةلللة واللللذاكرة ، أن                      
مللللا ، و للللا  للللو                                يحفللللش لإشلللليء ويكتللللب الشللللىء الكثيللللر ، كتللللب عملللل  ممللللذ محللللو أربعللللين عا

                ذا اليللللللوم يمشللللللر للللللل  مللللللا روى ومللللللا حفللللللش عملللللل   للللللذب الرسللللللالة الجديللللللدة بللللللداف  البللللللر                   
 . والوفاء وسما ا ) شاعر  األولياء (

                  ) السلللللمو             دويمللللل  ملللللن  لللللذب ا لماملللللات فلللللى كتلللللاب وملللللن قبلللللل جمللللل  ملللللا تيسلللللر لللللل  ت 
فللللللى األدب الصللللللوفى صللللللديقى العللللللارف بللللللا  السلللللليد عبللللللد المللللللمعم الحإللللللوامى                               الروحللللللى (

ابللللللن ولللللللى هللا السلللللليد عبللللللد السللللللإم الحإللللللوامى مللللللن أعللللللإم خإفللللللاء اللريقللللللة الخإيإيللللللة                                
 أبى خإيل مور هللا  ريح  .لرائد ا القلب الكبير سيدى الشيء محمد 

ولكللللل مللللن الصللللديقين ممماجلللل  فللللى التللللدوين ، وقللللد وفقمللللا فيمللللا صللللمعا  ايللللة التوفيللللق                                   
وبرا بالشيء أعةم البر ، فجزا ما هللا عن وفائمما وبر ما خير الجزاء ، ور ى هللا عن الجميل  

سللللللللبيل ومملللللللل  اللريللللللللق ، وبللللللللا                                   ، ومفللللللل  ببركللللللللاتمم ، و للللللللدى بمللللللللم إلللللللللى سللللللللواء ال
 التوفيق . 

وبعلللللد ، فللللل مى أرجلللللو هللا جلللللل وعلللللإ أن يلللللوفقمى إللللللى خيلللللر ملللللا عا لللللدومى عإيللللل  ، فإمللللل                               
لي  .   ر خير إر من يدي  ، و و مم  وا 

 لب  وفيمم  متيم ى  بمم  صإمإذا  لم  يكن  لى  عزممم  وجماد م           ف    
ن  اق خلوى عن لحاقى بركبمم          فإمى   عإى   آثار م       أترسم       وا 
 ى إلى  سر  اللريق    ويإمم د  م  ومن يعتزم  عبلللر اللريق فإم            سي      
ن    كان   واميا           إذا      صح   عزما   أم        يتقدم    ور بد  لإسارى  وا 
     

 محمد جاد الرب                                                                        
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                            
 مقدم                                       

بإللل  البإصلللاء ، وأفصلللح                      الحملللد   ، خإلللق ا مسلللان عإمللل  البيلللان ، والصلللإة والسلللإم عإلللى أ
الفصلللحاء سللليدما ومورملللا محملللد اللللذى أملللزا عإيللل  القلللرآن الكلللريم ببيامللل  المعجلللز ، وأوتلللى                     

جوامللللل  الكإلللللم ، ور لللللى هللا علللللن آلللللل  وصلللللحب  ، اللللللذين جعلللللل هللا الحلللللق عإلللللى قإلللللوبمم                         
بإحسللللان مللللن أ للللل ا يمللللان ، وفللللى لإيعللللتمم أوليللللاؤب المتقللللون                   وألسللللمتمم ، وعمللللن وار للللم 

وأصللللللفياؤب المكرمللللللون ، الللللللذين أرشللللللدوا إلللللللى هللا تعللللللالى بللللللالقوا والفعللللللل ، فكللللللان فللللللى                              
               قللولمم الحكمللة البالصللة ، وفللى فعإمللم األسللوة الحسللمة لمللن شللاء أن يتخللذ إلللى ربلل  سللبيإ .       

 وبعد :
فللللإ تةللللمن أيمللللا القللللارىء العزيللللز أمللللم تقللللرأ فللللى  للللذب الرسللللالة شللللعر شللللاعر ممللللن أعمللللل                               

فكلللللرب فلللللى شلللللعرب ، وأعللللللى مفسللللل  الوقلللللت الكلللللافى لتمقللللليح لفةللللل  ، أو تملللللذيب مةمللللل                                         
 للللة ، لكمللللم سللللتقرأ شللللعرا مإللللم مللللن صللللاحب  الوجللللدان                                         عإللللى أصللللوا الفللللن أو قواعللللد البإ

وتصإصلللل فلللى فلللؤادب ، فجلللرى عإلللى لسلللام  إلماملللا وارتجلللار لوقتللل  ، وتلللدفق كملللا يتلللدفق العلللذب                                
الملللا  فلللى أ لللل                       الفلللرات ملللن عيومللل  الجاريلللة ، ويمابيعللل  الراويلللة ، وعإلللى خلللإف ملللا عملللدب 

الشلللعر ، ملللن مجيئللل  حيملللا وامقلاعللل  أحياملللا ، وعلللى خلللإف ملللا عرفللل  الملللا  ملللن أ لللرا                                 
الشللعر ، فإللم يكللن شللعرب فللى الوصللف أو المجللاء أو المللد  أو الرثللاء ، بللل كللان فللى سللاحة             

، وداعيلللللا إللللللى الخيلللللر ، وآملللللر بلللللالمعروف ، وما يلللللا                         المإكلللللوت مشلللللوقا إللللللى هللا ورسلللللول  
 عن الممكر .

فسللللللترى مللللللم تقللللللرأ مللللللن                              ور عجللللللب أن يكللللللون عمللللللوان الرسللللللالة ) شللللللاعر األوليللللللاء ( 
شلللعرب أمللل  شلللاعر األوليلللاء ، ووللللى الشلللعراء ، فقلللد دملللدن بشلللعرب فلللى وادى اللللرو  ، وفلللى
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األسلللللمى ، فكلللللان ملللللن اللللللذين آمملللللوا وعمإلللللوا الصلللللالحات وذكلللللروا هللا كثيلللللرا وقلللللد                         العلللللالم 
اسلللتثما م هللا ملللن الشلللعراء اللللذين  لللم فلللى كلللل واد يميملللون ويقوللللون ملللار يفعإلللون ، وكيلللف                             

احر اللذى شلعر ، وكلان فيملا بصيرة ، فكان الشاعر الذى سحر ، والسعإى ر وقد دعا إلى هللا 
وجللللل  الملللللا  إليللللل  ، الربلللللامى اللللللذى شلللللعر ، والشلللللاعر اللللللذى ربلللللى ،  وسلللللبحان اللللللذى                              

 أعلى كل شىء خإق  ثم  دى .
ولقلللللد سلللللمعت  ألوا ملللللرة مملللللذ أربعلللللين عاملللللا ، فشلللللعرت حلللللين سلللللمعت  بلللللدبيب كلللللدبيب                            

فكللللان لشللللعرب أثللللر رو  فللللى رو  ، ر أثللللر شللللعر فللللى أذن سللللام  ،                            الممللللل فللللى جسللللدى ،
وكللللان ذلللللم فللللى ذكللللرى مولللللد السلللليدة اللللللا رة زيمللللب بمللللت ا مللللام عإللللى ر للللى هللا عمممللللا                       

          وعللللن سللللائر سللللادتى أ للللل البيللللت ، وتإللللم كامللللت مللللن بركاتمللللا التللللى  مرتمللللى بمللللا لللللوا               
حيللللاتى ، وملللللا إن فلللللر  شلللللاعر األوليلللللاء آمئلللللذ مللللن إمشلللللادب حتلللللى  لللللر  الملللللا   لإسلللللإم                            

عإيلللل  ، والتبللللرم بلللل  ، وكمللللت فلللليمن سللللإموا عإيلللل  ، فشللللد عإللللى يللللدى مللللن دوممللللم ، و للللو                        
اسللللليد حسلللللن                                    كفيلللللف البصلللللر ، وقلللللاا : ملللللن   فقإلللللت : حسلللللن ، فقلللللاا : ملللللن أى بإلللللد ي

قإللللت : مللللن مصا لللل  ، فقللللاا مازحللللا معللللى : آدب ، مشلللليرا إلللللى لصللللة بإللللدما حيللللث يقولللللون                               
 بالعامية ) آدب ( بدر من ) اي  دب ( التى يقولما أ ل القا رة .

إلللت فلللى مفسلللى : سللليكون للللى                               وعجبلللت ليإتملللا ملللن  لللذب الإفتلللة التلللى كاملللت لللل  معلللى ، وق 
 ش ن م   ذا الرجل ، و و ما كان بحمد هللا تعالى ، كما ستعإم بعد قإيل .

وتتبعتلللل  بعللللد ذلللللم فللللى الإيللللالى التاليللللة ، فوجدتلللل  حا للللا بشللللعرب عإللللى الف لللليإة وما يللللا                              
ميلللللة حيملللللا ، ويمقإملللللا إللللللى يلللللوم القياملللللة حيملللللا ،                               علللللن الرذيإلللللة ، يصلللللرد فلللللى المحبلللللة ا ل

يقللللف بمللللا عإللللى بللللاب الخللللوف ، ومللللرة يللللذيقما                                   يقللللف بمللللا عإللللى بللللاب الرجللللاء ، وآمللللا   وآمللللا  
                   حلللللإوة ا يملللللان ، وأخلللللرى يحلللللذرما ملللللن فتملللللة اللللللمف  والشللللليلان ، ويصلللللف لملللللا اللللللمف           

األملللارة ، ويرشلللدما إللللى جماد لللا ، ويح لللما عإلللى اللاعلللة ، واسلللتمما  المملللة فلللى لإلللب                          
ثللللللارهللا تعللللللالى عإللللللى كللللللل مللللللا سللللللواب ، حتللللللى ممللللللاا ر للللللاب                                 هللا ، والتللللللزام شللللللر  هللا ، وا 

 .  وذلم أكمل الصايات ، وأسعد الممايات 
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وكثيلللللرا ملللللا تحلللللداب الملللللا  ، واختبلللللروب ليلللللروا ب مفسلللللمم أن شلللللعرب ملللللن إلمامللللل  الفلللللورى                             
وللللللي  بالشلللللعر المقلللللوا عإلللللى رويلللللة وتفكيلللللر ، فكلللللاموا يلإبلللللون إليللللل  تخملللللي  بعللللل                                 

يمللللا ، فكللللان يلللل تيمم                      ورو  األبيللللات أو تشلللللير ا ، أو ا تيللللان بقصلللليدة كامإللللة عإللللى وزممللللا 
بالعجلللللللب العاجلللللللب اللللللللذى ر يحلللللللاكى ور يصاللللللللب ، حتلللللللى ك مللللللل  أمملللللللل فيللللللل  ، وفكلللللللر                                     

وألللللللاا التفكيللللللر ، فلللللل يقموا أن ذلللللللم ر يكللللللون إر بعلللللللاء هللا ألوليائلللللل  ، كرامللللللة لمللللللم ،                              
دا لصلللللدق دعلللللوتمم ، فيمتفللللل  السلللللامعون بملللللذب اىيلللللة ، ويتجملللللون بللللل رواحمم إللللللى                           وت ييللللل

 ساحة القد  ، ويتخإصون من كدورات المف  .
وكللللم فللللتح هللا تعللللالى بشللللعرب أعيمللللا عميللللا ، وآذامللللا صللللما ، وقإوبللللا  إفللللا ، ومللللا يللللذكر                             

 إر أولوا األلباب .
مللللام صللللوفى ، وعللللارف مقللللى ،                                                                          فللللإن شللللئت فقللللل إملللل  شللللاعر سللللماوى ، وعللللالم ربللللامى ، وا 

 وفقي  مقى ، وشيء صفى .
 وستعإم مب ب مفصإ فى ختام الرسالة إن شاء هللا  

                                             *  *   * 
وقلللللد وفقمللللللى هللا فسللللللجإت بيلللللدى اسللللللتماعا مملللللل  بعلللللل  ملللللا قللللللاا ، ورددت شللللللعرب فللللللى                           
المجللللال  والمحافللللل ، ولللللم يسللللبقمى بللللذلم سللللابق ، وكمللللت أمللللز  معلللل  وأقللللوا للللل  : لكللللل                          

 شاعر راو ، وشاء هللا ان أكون راويم ! !
 تعلللللللالى المرحوملللللللان السللللللليدان كاملللللللل عبلللللللود وابمللللللل                                    ثلللللللم كتلللللللب لللللللل  أخلللللللواى فلللللللى هللا 

جيلللللللزة ( رحممملللللللا هللا ، وكملللللللت قلللللللد                               –كملللللللاا عبلللللللود ) مدرسلللللللان ملللللللن كفلللللللر لملللللللرم  
        وجمتمملللا لإكتابلللة بعلللد أن بلللدت للللى ر بلللة ملللن سللليدى الشللليء عبلللد السلللإم الحإلللوامى فلللى                

 موارة الكتابة . 
) السللللمو الروحللللى فللللى شللللعرب  ممللللا كتبمللللاب عملللل  فللللى ديللللوان  وقللللد جملللل  مللللا تيسللللر مللللن
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                 بلللد الملللمعم عبلللد السلللإم الحإلللوامى () أحملللد عاألدب الصلللوفى ( أسلللتاذما العلللارف بلللا  السللليد 
ا  سللليدى                                 ملللد هللا فلللى عملللرب ، وبلللارم فلللى عمإللل  ، ) و لللو أكبلللر أبملللاء شللليخى العلللارف بللل

 عبد السإم الحإوامى وخإيفت  من بعدب ( .
ولللللللم أقصللللللد مللللللن رسللللللالتى  للللللذب أن أعيللللللد لبلللللل  الللللللديوان ، إممللللللا قصللللللدت ان أعللللللر                                

                 عيمللات مللن شللعرب فللى المقامللات المختإفللة ، مقارمللا عمللد األقت للاء بمللا قاللل  بعلل  الفحللوا     
مللللن شللللعراء الصللللوفية ملللل  مللللا تيسللللر لللللى مللللن شللللر  ، فيللللرى القللللارىء الكللللريم ف للللل هللا                        

بللارزا عإللى  للذب األمللة المحمديللة التللى شللبمما حبيبمللا رسللوا هللا صللإى هللا عإيلل  وسللإم بللالملر                 
ذا ملللا يتللليح لإملإللل  أن يتملللزب فلللى                    فلللى بركتملللا ، وقلللاا : ر يلللدرى اولللل  خيلللر ام آخلللرب ، و للل

ريللا  الحكمللة ، ويشللم عبيللر الجمللة ، فيعمللل بعمللل أ إمللا ، فيللرى قللى البيللان العيللان الللذى                   
يصميللل  علللن اللللدليل والبر لللان ، فيشلللمد بمفسللل  أن السلللادة الصلللوفية  لللم عبلللاد اللللرحمن اللللذين                   

 البيان ليصزوا ب  القإوب دون إمذار أو استئذان .  آتا م هللا صفوة
وقللللد تتإمللللذت عإللللى الشلللليء رحملللل  هللا ، فرأيتلللل  أوا مللللا رأيتلللل  شللللاعر األوليللللاء ثللللم رأيتلللل                            

آخللللر مللللا رأيتلللل  ولللللى العإمللللاء ، وكبيللللر الفقمللللاء ، فكللللان لللللى مللللن شللللعرب الحكمللللة ، ومللللن                    
رأيلللت ملللن حقللل  عإلللى أن أمشلللر ف لللإ  بلللين الملللا  ليمتفعلللوا بموا بللل  فلللى                        فقمللل  العإلللم ، و 

 تقوية إيماممم كما امتفعت ، ويسإكوا درب  كما سإكت .
 وسي تيم ذلم مفصإ فى ترجمت  بإذن هللا . 
                     مللللللللار                      24قللللللللد امتقللللللللل إلللللللللى ر للللللللوان هللا فللللللللى  –ليللللللللب هللا ثللللللللراب  –ولللللللللئن كللللللللان  

ودفلللللللن باألسلللللللكمدرية ، بقرافلللللللة المملللللللارة ، فقلللللللد بقلللللللى فيملللللللا بحكمتللللللل  ،                                       1948سلللللللمة 
 وعإم  ، وف إ  .

 وصدق إمامما عإى بن أبى لالب كرم هللا وجم  إذ يقوا :  
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م                                                           )  إللللللللللم خللللللللللزان األمللللللللللواا و للللللللللم أحيللللللللللاء ، والعإمللللللللللاء بللللللللللاقون الللللللللللد ر ، أعيللللللللللامم
 .  ة ، وأمثالمم فى القإوب موجودة (مفقود

وآن لللللللى أن أمقإللللللم إلللللللى بسللللللاتين الشللللللعر الما للللللرة ، لتتمتلللللل  بجمالمللللللا ، وتقلللللللف مللللللن                                
بيامملللا محلللو وجلللدامم ،                        ثمار لللا و لللى يامعلللة ، فتتصلللذى بملللا سلللمعا وقإبلللا وروحلللا ، فتحلللرم ب

فإللي  لإمللؤمن بعللد هللا  ايللة ، ولللي  للل   يللرب فللى البدايللة والممايللة ، ومللا تللوفيقى إر بللا                        
لي  أميب .                                   عإي  توكإت وا 

 المؤلف                                                                                  
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 الصماء فى محبة هللا تعالى :
 

م المإلللللم الفلللللامى المحلللللدود ،                          ر األوليلللللاء عإلللللى  لللللذب األر  ، فلللللى علللللالعلللللاش معملللللا شلللللاع
سللللاكن ، ومبلللل  الصافللللل ،                     ولكملللل  جللللاا بشللللعرب فللللى عللللالم المإكللللوت  الخالللللد ، فحللللرم ممللللا ال

 ومشط الخامل .
شللللللمد ربلللللل  بعللللللين يقيملللللل  ، فرأيمللللللا للللللل   مللللللة خارقللللللة فللللللى اللاعللللللات والمجا للللللدات ،                               

         ورأيملللللا فيللللل  صلللللورة رائعلللللة رجتملللللا  المإلللللم والمإكلللللوت فلللللى الملللللؤمن القلللللوى ، وقلللللد أحلللللب                                    
بكإياتلللللل  وجزئياتلللللل  ربلللللل  ، وفمللللللى بللللللذا الحللللللب حتللللللى عللللللن مفسلللللل  التللللللى بللللللين جمبيلللللل  ،                              
فكلللللان لللللل  ملللللن  لللللذا الفملللللاء الخإلللللود بلللللين المحبلللللين اللللللذين آثلللللروا هللا عإلللللى كلللللل شلللللىء                              

 فآثر م هللا عإى كل شىء .                   
 لي  حين يقوا : فاستم  إ  

ممى    أما     فان  فى   محبت                      لكممى فى كتاب الحب موجود           وا 
 عمى                     والرج  بعد  الفما عإم وتوحيدج  ر  ألوف وحدى بفإبى و و ي          
مما  ما  لذ  لى  ير شدوى فى موا          أما   مشمود  وموعد  ب                      وا 
 سار  إلى  هللا  معتللزا برحمت                      فالكل عبد  ورب  الكل معبود         

 العبودية والربوبية : 
أرأيلللللللت كيلللللللف علللللللرف مفسللللللل  بلللللللذا العبوديلللللللة ، فعلللللللرف ربللللللل  بعلللللللز الربوبيلللللللة ، فلللللللذاق                        

ذا تللللم الخ للللو    ، فقللللد تحللللرر                         ) إيللللام معبللللعمللللى قوللللل  تعللللالى فللللى فاتحللللة الكتللللاب م د ( وا 
العبللللد مللللن الخ للللو  لصيللللرب ، ومللللن ثللللم لللللم يللللدخر مجمللللودا إر بذلللللة فللللى مر للللاة ربلللل  ،                           

                               فكلللللان عإلللللى قلللللدم رسلللللول  األكلللللرم ، صلللللإى هللا عإيللللل  وسلللللإم ، اللللللذى قلللللاا لللللل  تعلللللالى :   
 .  اصلبر لعبادت   ل تعإم ل  سميا () فاعبدب و 
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 دعاة الحب :
لللللل  عون إلللللللى محبللللللة هللا حرفللللللة وصللللللماعة                                د  ويللللللرى شللللللاعر األوليللللللاء أن أكثللللللر المللللللا  ي 

 دون أن يللللذوقوا لعلللللم المحبللللة فلللللى أمفسللللمم ، فإلللللم تمفللللذ دعلللللوممم إلللللى قإلللللوب تلللللابعيمم ،                            
 لذلم يقوا ر ى هللا عم  : 

 شراب  الحب   يعرف    بالمذاق              وما   كل   السقاب    ل      بساق      
 دعاة   الحب   أكثر      ما تإقى              وقل   الصادقون   فما   تإقللى      

                            تحجلللللب العبلللللد علللللن محبلللللة ربللللل  ،  لللللى هللا عمللللل  أن الشلللللموات  لللللى التلللللى ثلللللم يبلللللين ر 
 فوجب عإى المحب الصادق أن يتلمر ممما ومن المفاق فيقوا : 

 د للاقى  رام   من   ممللاب             لقاء  الصيلللد أو ك     ولي    أخا      
 الشموات    لمر       والمفاق   ولي   بعاشق   من  ر   تللراب              من      

               لللللللى هللا عمللللللل  عإلللللللى سلللللللبيل السلللللللإوم  إللللللللى هللا ،  لللللللى تلللللللرم ارشلللللللتصاا                ثلللللللم دلملللللللا ر 
م بالخلللللالق ، ألن ارشلللللتصاا بلللللالخإئق اشلللللتصاا بالفلللللامى ، وارشلللللتصاا                         بلللللالخإئق ، والتمسللللل

 مى ور يزوا ، فقاا : سبحام  ، تعإق بالباقى الذى ر يفبالخالق ، 
 ركت   جمي    خإق   هللا   دومى               شصإت   عن   الخإئق    بإشتياقى ت    
 إذا   ما  عشت  ر  أمسى    إلمى                ب   أسمو   من   األخرى   المراقى     
 أحب   هللا   عن   أدب    وصدق               ور  أر ى   سوى  التقوى  خإقى     
 ترم   الحب   عمدى               ولو    بإصت    بى   الرو   التراقى    يعز   عإى    

و لللللو ر يبخلللللل بملللللا حبلللللاب هللا ملللللن المحبلللللة ، بلللللل يلللللدعو سلللللقاب الحلللللب أن يمقإلللللوا عمللللل                                      
 الما  المحبة الممزوجة بالرجاء والخوف ، فيقوا ر ى هللا عم  : 

 العشاق    ممإ                   تعالى  امأل  كؤوسم   من   حقاقى    أر  يا  ساقى     
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 1 رامى   قد  مزجت   ب   رجائى                 عإى   خوف   فمن   خوفى   مذاقى   
 2وروحى   أدركت   معمى   التجإى                 فمم    أرى   اصلباحى    وا تباقى   

المحبللللة ، ويعإللللل تمسللللك  بمللللا بلللل ن هللا  للللو البللللاقى بعللللد فمللللاء                          ويتمسللللم  شللللاعر األوليللللاء ب
 خإق  ، فمو الذى يستحق وحدب أن يكون محبوبا ، فيقوا : 

 ومن   عرف   المحبة  عن  يقين                 محاا   أن   يميل   إلى   فراق    
 ب  فى  األكوان  باقى ولي    سوا        وكيف   أحب    ير  هللا    يوما            
 عقبة المف  :   
ابتإلللللى هللا سلللللبحام  عبلللللدب ، فركلللللب فيللللل  مفسلللللا أملللللارة بالسلللللوء ، ومملللللاب علللللن  وا لللللا ،                            

وبلللللذلم صلللللار فلللللى و للللل  صلللللعب دقيلللللق ، فإملللللا أن ير لللللى مفسللللل  فلللللى  وا لللللا ، فترديللللل                          
ملللللللا  أن يجا لللللللد ا جملللللللادا كبيلللللللرا ومريلللللللرا ، فير لللللللى ربللللللل  سلللللللبحام                                                 فلللللللى مماويملللللللا ، وا 

 فى أوامرب وموا ي  ، فيصبر عإى مشقات العبادات ، وعإى مجا دات الشموات . 
             وحلللللللللين جا لللللللللد السلللللللللابقون األوللللللللللون أمفسلللللللللمم فلللللللللى هللا تعلللللللللالى ، سلللللللللادوا األملللللللللم                            
ودان لمللللم العللللرب والعجللللم ، ثللللم مللللا لبللللث الخإللللف مللللن بعللللد م أن جمحللللوا إلللللى الشللللموات                          
واسللللللتماموا إللللللللى الصفلللللللإت ، فقصللللللروا فلللللللى اللاعلللللللات ، واجترحللللللوا السللللللليئات ، فو ملللللللت                         

ذللللم المجتمللل  الصلللالح                        علللزائممم ، وخملللد تفكيلللر م فلللى أملللر اىخلللرة ، فإلللم يبلللق لإمسلللإمين
اللللللللذى  لللللللز بمثإللللللل  العإيلللللللا المشلللللللارق والمصلللللللارب ، وصلللللللار اللللللللدين شلللللللكإ ر رو  فيللللللل                                    

 فتعادى المسإمون وكاموا متحابين ، وتفرقوا وكاموا مجتمعين . 
                                                 

1
 0ارصلبا  : الشرب فى وقت الصبا   
2

 0االغتباق : الشرب فى وقت المساء  
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شللاعر الباكسللتان  حمللد إقبللاا () م ويبللين ذلللم وا للحا ممللا يقوللل  متحسللرا المصفللور للل  السلليد
العةللللليم ، فيملللللا ترجمللللل  عمللللل  إللللللى العربيلللللة صلللللديقى العإملللللة الشللللليء الصلللللاوى شلللللعإن                   

 :  قصيدت  المشمورة ) جواب شكوى ( وذلم فى
 أرى     التفكير   أدرك   خموا                  ولم  تبق  العزائم  فى  اشتصاا     
 لل    من    المقاا  سحر                  ور  مور  ي ير   وأصبح وعةكم  من    

 ولكن  أين  تإقين  الصلللزالى              د    الما     فإسفة   وفكر    وعم    
 وجإجإة  األذان   بكل    أر                    ولكن  أين  صوت   من   بإا     
 اد خالى ومسجدكم  من  العبلل            ممائركم   عإت  فى  كل    جو           

ويكشلللللف لملللللا إقبلللللاا علللللن ملللللا صلللللرما إليللللل  ، فيقلللللوا . إن  لللللعف اللللللرو  إمملللللا جاءتملللللا                                 
لللللى تللللرم                                        مللللن اقتللللراف الللللذموب والخلايللللا ، وا تيللللاب الخإللللق ، حتللللى الصللللالحين مللللممم ، وا 

ب سلللإفما الصلللالحين اللللذين بلللذلوا اللللمف  والمفلللي  فلللى مر لللاة هللا تعلللالى ، فيقلللوا                                الت سلللى 
 ليب هللا ثراب :

 ألى          مآثر     امتسبتم                 لتكسبوا فخار المسإميما   
 ما ممكم                 ودولة عزب ، دميا ودي  1ف ين مقام ذى  المورين

 الفاتحيما  2ربحتم في  كمز          وفقر  عإى    األوب      إ         
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 أقمتم   فى  الذموب   وفى  الخلايا                            وتصتابون  حتى   الصالحيملا
ن   كامللوا  أبر المتقيما   و م  ستروا   عيوب الخإق   ف إ                            وا 

بمملللللة أسلللللإفما الصلللللالحين فلللللى مر لللللاة رب العلللللالمين ،                             –رحملللللة هللا –يد إقبلللللاا ثلللللم يشللللل
ويملللدد بشلللبابما الخلللامإين ، ويلللردد  لللعفمم وخملللولمم إللللى األفكلللار الخالئلللة وةلللممم السلللىء                      

لى اشتصالمم بالمإ ى عن موارد ا يمان فيقوا :   بالدين ، وا 
 ويمشىء من   حديثمم   الفموما              قصتمم       حديثا             الكون     يعيد  

 فكم  مزحوا  عن  األولان  شوقلا                            إلى  التحإق  فوق  العالميملا
 فةموا  في   بالدين   الةموملا           أدمى     خلا لم                وي    شبابكم   
 بمم  حوا   المذا ب  حائربما             الحمقاء      ألقت               ى    المديمة     

 لقد  صمعت   لمم  صم      المإ ى                          لتحجب  عممم   الحرم  األميما 
                          ثلللللللم يقلللللللوا إقبلللللللاا فلللللللى أثلللللللر اللللللللداعين إللللللللى هللا والملللللللذكرين بللللللل  ، وكلللللللان رحملللللللة هللا          

 فى لإيعتمم : 
 يتم   ي   اتحللاد   العالميما               التوحيد     مورا               أعد   من  مشرق 

 وأمت   العلر  فى  رو    المعالى                           فكيف   تعيش  محتبسا  دفيما 
 ور تحمل  بللار  الخامإيما                 وأمت   مسيمة  فاحملل   شلللذاب         

 حصيماإ  وص   من ذرة   جي                 عإة   ا يملللان شمسا        وأرسل   ش
 يملر  الصيث  المتوما   وكن  فى  قملللة  اللوفان  موجا                           ومزما  

 شاعر األولياء واألوصاف المتقدمة:
األوليلللللاء متصلللللفا باألوصلللللاف التلللللى جمعتملللللا األبيلللللات المتقدملللللة فكلللللان                                  وقلللللد كلللللان شلللللاعر

ليللم بعلل  مللا مقإمللاب مللن إلماملل  فللى آفللات المسللإمين                       الملللر والمسلليم والمللو  والسللحاب ، وا 
 فى عصرما :
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 محن وأسإفما :
مراقللب عللام الميزاميللة ، وكللان حيمئللذ لالبللا بكإيللة سلل ل  األسللتاذ عبللد الحميللد أحمللد المإلللاوى  

 التجارة ، أن ي تى ل  بقصيدة عإى وزن البيت اىتى وقافيت  : 
 مدحت   رسوا  هللا  إذ   جاء   بالمدى 

 ويتإللللو كتابا  كالمجرة   ميرا                                     
 ف جاب توا : 

 لمدى  ( ) مدحت  رسوا  هللا   إذ  جاء  با
 و ذب     با سإم   مفسى    ولمرا                                    

 أفا    عإى  الدميا  السماحة  والمدى             ولاف   عإيما   مفسى  ولمرا 
 وشابمت   األر   السماء    و اءة             ألم   تر أن الكون  بالوحى مورا 

 و    تزد للى ورفت   بما  األروا   كالر 
 صفاء    من     ا يمان   بالحق     أثمرا                                         

 قإن  تعبد   األصمام   بعد  ))محمد ((             أتعبد  والقرآن   مم   تفجرا       
 ا وبدد  عما   الجمل   ، والجمل    خسة            وشرفما   التوحيد  سرا   ومةمر 
 فيا   أمة   ا سإم  ماذا  أصابكلللم            أتر ون  لإلسإم أن يت خلرا     

 تركتم   حدود  هللا  و ى    سإمللة            وأ مإتمو  آثار  من   ذبوا  الورى 
 وفيكم   كتاب   هللا    يشرق   آيللة            وفى حكم  ممجى ، وفى  دي  قرى 

 وما   الصرب   إر  بالمآتم قد جرى         رب   فجر   ح ارة       زعمتم   ب ن  الص
 وقد   حإل الصمباء واستعمر الورى      أبا   الربا   جمرا  ،  وما حرم  الزما         

 تقولون لور  الصرب   لن  متحصرا    إذا  محن  قإما  لي  فى الصرب  حكمة           
 لما   جاا  فى  أفيائما    وتبختلرا     حروب              أرى   الصرب    لو   كامت  
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 وما   تفت  بالحرب  يوما    ديارما                 ور شمرت   سيفا  ور حشرت    قرى 
 وكاموا   ك سإف   لمم  حكموا  الشرى   أقاموا عإى  المدى              وليت  بمى قومى 

 ولم    يرتدوا    الإذات    تاجا  ومئزرا     حياتمم               ولم  يجعإوا التقإيد  فجر  
 وكاموا   رجار  يحسمون   أملور م                ور  حقروا     قومي     لن      تحقرا 

 ولي    بحر   من    يصافى   عدوب                ويلإب  مم   العون  إن  لارىء  لرا 
  

                                        *   *  * 
 د   الصرب   ،  إن  الصرب  بالشر  لافح 

 عإى ذل    أذكى  الحروب  وسعلللللرا                                                 
 رزقتم   من    القرآن  كل   ف يإة                 ولكمكم    أ مإتمو    الف للل فجلرا 

 ولن  يإب   الثوب  الذى  قلد   تصيلرا       ويللل جا لل           ت  وأولتم   األحكام
 ألم  تر  أن  الثوب  لو   ا   لوم                  ت جر   مم   رب   ،   وت لللررا 

 لقإتم  عإيما  :  سللادة  ف إوا  الورى         آثرما المإ ى  عإى المدى      ولو  محن 
 وسابقت  الصادات      تزدان     ممةرا          لاوير أمللة     سعيتم  إلى  دار  التص

 وقد  صت  الحامات وأزدحمت  بكم                 سكارى  ، وبيت   هللا   أصبح    مقفرا 
 فوهللا ر مرقى  إلى  أو    العإللى                 ولن  مرزق   المصر  الذى  قد   ت خرا 

 ومحن   بمذا   الشر     لن    متقمقرا            فالشر   عزما    الشر    سوى  باتبا   
  دى  الما   كاموا  لإح ارة  مصدرا          عمد  األقدمين   ومجد للم       فتذكر  

 وتذكر  خير  الخإق  يمدى  مفوسملا                  ) ويتإو كتابا  كالمجللرة  ميللرا (
 الصوفية والولمية : 

اتللللل  المتقدملللللة كملللللا ترا لللللا تمفلللللى علللللن السلللللادة الصلللللوفية ملللللا يمسلللللب إلللللليمم زورا ملللللن                                   وأبي
اعتلللزاا المجتمللل  وتخإللليمم علللن مسلللئوليتمم محلللوب ، فكملللا  لللار )) شلللاعر األوليلللاء (( عإلللى 
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                      حرمللللات الللللدين  للللار عإللللى قوميتلللل  ، وممللللى عللللن تقإيللللد األجامللللب ، أو ارمحيللللاز إللللليمم ،     
أو ارسلللللتعامة بملللللم ومصلللللادفتمم ، وأو لللللح أن كلللللل ذللللللم يتعلللللار  مللللل  حريلللللة المسلللللإم                           

التللللى يجللللب أن يتمسللللم بمللللا ويعتللللز ، وأبياتلللل  التاليللللة تتعللللر  بتوسللللي  لمعايللللب المجتملللل                       
 ا سإمى التى أ رت ب  فى ديم  ودمياب . 

 المسإمين اليوم :معايب 
 
وسلللل ل  األسللللتاذ عبللللد الحميللللد أحمللللد المإلللللاوى مللللرة أخللللرى أن يلللل تى للللل  بقصلللليدة عإللللى                                

 وزن البيتين اىتيين وقافيتمما : 
 

 مررت  عإى  المروءة  و ى    تبكى                فقإت  علللإم  تمتحب  الفتلللاة 
 وأ إلى               جميعا   دون   خإللق هللا   ماتللوا    فقالت  كيف  ر  أبكللى 

 فقاا  شاعر  األولياء  عإى الفور : 
 فقد    قإت    من     الدميا   المللداب         إى  المروءة   و ى   تبكى (     )مررت ع

ن مروءة  من  يلللللر ديللن               للللإا ر  تقوا   ب   الثقلات  وا 
 ى              لفقد   الدين   لي    ل   سمللللات أى  مروءة  والميلللل   يبكللو 

 تركما     حللللد مللورما    وراء              تمازعملللا  بذام  المازعللللات 
 وقإدما   سللللواما  عن  لللإا              وقلد لعبلللت  ب كثرمللا  الصلواة 

للللل  المإ للى            و اتيلم   المسللللاجد  خاويللات    وكلم   يإقلى   امبمى   الدور  ملن  أج
 الفسلللاد  بما  احتراملا             وأ ل  الحق  فى  الدميللا مللوات

 إذا  وعش  الورى  الوعلللاه  يوملا              فتسخلللر بالكلللإم  الماشئلات 
  وان   فى   الصحائللف   عاريلات        مجللإت  تثيلللر   لما  فسللادا      

 لا              ور  يؤتلللى  الو لوء ور الصإة يسلر  بما  الشبللاب ويقتميملل
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 وأوراق  المإ ى  فى  امتشللار             بيوت    بالمللللإ ى    عامللرات 
 لو     سا لرات وكم  رم ان  محييللل  بإثلم              ليللللالي     بإملل

 مح   البيت   روادا  ولكلللن               قإوب   بعلللللد   ذام    مخلربات 
 وكم ذا  مدعى  معللللى  زكاة              ولي     لمللا  م    المللولى  زكلاة 

 لللإت لتبي   ومشترى  لكلللن  حراما              وأبواب  الحلللللإا    مع
 وتعجبما     الفتللللاوى    الفاسلدات       الربا  فيما  جمللارا         وكم  يفشو

                                                                                                  * * * 
 محاكمما  قد امتألت  مسللللاء                 و ل  تر ى  بكثرتمللللا     الق اة 

 أخللإق  تمللزق  كل يلوم                ثياب بال للللللإا     مرقعللات و 
 وكم دا  إلى  التقللوى   افتخارا                ولي   ل   م   التقللللوى     صإت

 وكم   كثر   الكإم   عإى   البرايا                و ل     العقل     إذ      ل    الثبات
 سلللت كاألفاعى                ف ليممللللا  مإمللل   رزعلات لبا   الما  أم

 وأ ل الحلق   قد   كتبوا   وأوذوا                وأ ل  الزي    فى  صإف    دعللللاة 
 لذام  أرى المروءة  فى  امتحلاب                فقإت  علللإم  تمتحلللب     الفتاة 

 لى               علللدمتممو  فكإملللم       شتلاتفقالت  كيف   ر  أبكى   وأ إل
 لما               أجمعمم    فملم  قوم  رفللللللات وأمسى حبمم    ميللتا   وم

ن    أمصحمم     خإوا      سبيإى              أأمصح       من      تولتمم        الوفاة وا 
 يقاا      ت خرت      قبحت       صفات        هللا     فيكم         أقوا    لمم    حدود  
ن  قإت   احكموا   بالدين    يوما                يقاا     إإتملللللو أين   الق لاة  وا 

 فى جمل  تسلاموا               وأ للل    العلإم     لي   لمم  حلياة  وأ ل  المللاا
 ف يام  السلللللللعادة  ذا بللات   إذا  زمن  فقلللللدما الدين  فيل              

 أفتش  ر أرى  أ للللإى  أماملى              ) جميعا  دون  خإق  هللا ماتللللوا (
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 المف  األمارة :
يللللرى شللللاعر األوليلللللاء أن عيللللب ا مسللللان كلللللامن فللللى مفسلللل   األملللللارة ، التللللى تللللزين لللللل                             

ب  العاجللللل عإللللى اىجللللل ، فللللإ تعمللللل ىخرممللللا ، ولللللو                         القبلللليح لتر للللى شللللموتما ، وتسللللتح
أممللللا رشللللدت ألعللللدت ليللللوم الحسللللاب عدتلللل  حتللللى يفللللوز صللللاحبما ملللل  الفللللائزين ، فاسللللتم                             

 إلي  كيف يصور ا فى مزواتما ومز امما ب بسط  أسإوب  وأروع  . 
 ى وزن البيت التالى وقافيت  :س ل  سائل أن ي تى ل  بقصيدة عإ

 عجبا  لما   تموى   الذى  تموى  ب                 دون  الذى   تعإو   ب    فى  ذاتما 
 ف جاب فورا  : 

 ) عجبا    لما    تموى   الذى    تموى   ب   ( 
 ا  كم    عالم        زا   من  مزعاتللللم                                             

 تم ى   عن  ا صإ    لوا  حياتما              وتواصل   ا قباا   فى   شمواتمللا
مملللا              شصإت  بصير  هللا    حين  صللإتما   تدعى   لت ديب    الصإة   وا 
 وقفت   عإى  الديمار  حسن   بإئملا              ف مالما   عن    ديمللللا  و داتما 

 رحيت     بالسيئات   مري ة               وت    إن  دعيت  إلى   حسماتمللا  قد    
 والمف   أعدى   صاحب   تبإى   ب                قد  أدخإتما    الملللار  من  ر باتما 
ذا  تركت   رقت   فى   حسراتلما   إن  أمت  تمصحما  ت للل  لريقما              وا 

 وادعللت  المدى  جمإت   لريق   الخير 
 كم   تكثر   الدعللللوى  عإلللى قرباتما                                          

  حكت  عإى  جمالما    فتو مللوا              أن  العإ    والفوز     فى  مزواتملا
مما              تتوافق   الجمللإء  فى   اياتم  للا لموا  بمفسمموا  الكمللللاا  وا 

فمحللللا    مسلللليإمة     المبللللوة       وامتمللللى             فرعللللون    لإت ليللللة  مللللن  عثراتمللللللا 
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 والمف   ما  برحت   ت ل   وما  بما                 مور   يريح   المف    من   ةإماتما 
 حات فامصح   لمفسم    فى   األمور   لعإما                 قد   ترزق   األموار   فى   سب
  (تر ى   تسفإما    لكلللل  مقيصلة                )دون   الذى   تعإو  ب   فى   ذاتما

أرأيلللللت كيلللللف صلللللور اشلللللتصاا اللللللمف  بلللللدميا ا  دون أخرا لللللا  ، ف عما لللللا  اللللللديمار  علللللن                            
مايلللة                     لريللق الحلللق ، ف لللإت  سلللواء السللبيل ، فإلللم تسلللم  وعلللش الللواعةين ، وللللم يكلللن لملللا ع

 بش ن الدين ، وذلم الخسران المبين
 وحقا ما يقوا شاعر األولياء :  

 وقفت    عإى   الديمار  حسن  بإئما                   ف مالما   عن      ديما   و داتما 
                ور يفمللللللم القللللللارىء الكللللللريم أن الللللللدين يممللللللى المللللللؤمن عللللللن كسللللللب عيشلللللل  ، بللللللل  للللللو                

يحللللل  عإلللللى كسلللللب العللللليش ملللللن حلللللإا ، ولكمللللل  يجعلللللل كسلللللب العللللليش وسللللليإة لحيلللللاة                            
البللدن ، ور يجعإلل   ايللة يسللتحل فيمللا المللؤمن الحللرام ليللزداد  مللى مللن لريللق بالللل ر ير للاب        

 هللا سبحام  وتعالى .
لتلللى  لللى خيلللر لللل  وأبقلللى ، فيكلللون                          كملللا أن اللللدين يحللل  الملللؤمن عإلللى السلللعى ل خلللرة ا 

      ممللن صللإحوا لإلللدميا والللدين  ، فإللم تشلللصإمم دميللا م عللن أخلللرا م ، ور أخللرا م عللن دميلللا م ،               
) فلللى بيلللوت أذن هللا أن ترفللل  ويلللذكر فيملللا اسلللم  يسلللبح                        فقلللاا فلللى وصلللفمم  جلللل شللل م  : 

قللللللللام الصللللللللإة                  بالصدو  واىصاا . رجاا ر تإميمم  تجارة ور بي  عن  ل  فيما ذكللللللللر هللا وا 
يتللللللاء الزكللللللاة يخللللللافون يومللللللا تتقإللللللب فيلللللل  القإللللللوب واألبصللللللار . ليجللللللزيمم هللا أحسللللللن                         وا 

 .ير حساب (ما عمإوا ويزيد م من ف إ  وهللا يرزق من يشاء بص
يرجللللللو لإمللللللؤممين                             أيللللللت فللللللى األبيللللللات السللللللابقة أن شللللللاعر األوليللللللاء قللللللد ر و للللللا أمللللللت  

 أن يراعوا الحإا فى بيعمم وشرائمم وأر يعلإوا حدود هللا فيقوا : 
 مبي     ومشترى     لكن     حراما                        وأبواب    الحإا      معلإت 
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 ما  جمارا                          وتعجبما   الفتاوى   الفاسدات وكم   يفشوا   الربا في
 ابن علا هللا ومخالفة المف   :

 ويقوا سيدى ابن علاء هللا السكمدرى ر ى هللا عم  :   
الللللللللمف  مجبولللللللللة عإللللللللى سللللللللوء اردب ، والعبللللللللد ملللللللل مور بمإزمللللللللة األدب ، فللللللللالمف                            

ان المخالفللللة ، والعبللللد يرد للللا بجمللللدب عللللن سللللوء المخالفللللة ، فمللللن                      تجللللرى بلبعمللللا فللللى ميللللد
 .، ورد ا يتم بالمجا دة والور  ألإق عمامما ، فمو شريكما فى فساد ا  

 شاعر األولياء وقتل  وى المف  : 
       مفسللللل  بعملللللف حتلللللى قتلللللل  وا لللللا ، فإلللللم تعلللللد لللللل  قائملللللة               وقلللللد خلللللالف شلللللاعر األوليلللللاء  

فإبسللللللت روحلللللل  ثللللللوب                               –كمللللللا يقللللللوا السللللللادة الصللللللوفية  –عمللللللدب فتمللللللت للللللل  التخإيللللللة 
التحإيلللللللة التلللللللى ر تكلللللللون إر بعلللللللد التخإيلللللللة ، فيقلللللللوا ر لللللللى هللا عمللللللل  فلللللللى روعلللللللة                          

 من البيان : 
 قتإت     وى   مفسى  فعشت   بإ  مف  

 مسى   فامحدرت   إلى  األم  وجافيت أ                                      
ايللللللة التصللللللوف وممايتلللللل  ،                           لللللللذى أجمللللللل فيلللللل  شللللللاعر األوليللللللاء ومللللللن قوللللللل  المتقللللللدم ا

            معإللللم أملللل  ر تصللللوف بصيللللر قتللللل  للللوى الللللمف  الللللذى يحلللل  عإيلللل  القللللرآن الكللللريم فللللى              
                    وأملللا ملللن خلللاف مفلللام ربللل  ومملللى اللللمف  علللن الملللوى . فلللإن الجملللة ى : )مثلللل قولللل  تعلللال

  ى الم وى ( وقول  تعالى : ) ولمن خاف مقام رب  جمتان (
ويللللرى السللللادة الصللللوفية فللللى اريللللة األخيللللرة ، أن الجمتللللين  مللللا جمللللة فللللى الللللدميا وجمللللة                             

ميا فملللللللى جملللللللة المعرفلللللللة ، وأملللللللا جملللللللة اىخلللللللرة فملللللللى                                               فلللللللى اىخلللللللرة ، أملللللللا جملللللللة اللللللللد
 جمة الزخرفة . 
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حساسلللللل  ، أملللللل  بلللللل  فللللللى سللللللرب ،                                 فللللللإذا عللللللرف المللللللؤمن ربلللللل  فللللللى الللللللدميا بمذاقلللللل  وا 
م يقللللللوا                               وعإميتلللللل  ، فمللللللام فللللللى مشللللللمد قدسلللللل  ، وفللللللى ذلللللللم السللللللعادة الحقللللللة ، لللللللذل

 شاعر األولياء : 
 ولم   ابد   أمرى   لإعباد   فلالما                      كتمت  الذى ألقى عن الجن وا م  
 وأدركت   بالوجدان   سر  أحبتى                      وعاميللت   آيات   اليقين بإ لب  

 وكيف وقإبى   ام  فى مشمد   القد                     وعشت زمامى لست أحفل بالورى   
ومللللللل  أمللللللل  كلللللللتم حالللللللل  وأسلللللللرارب علللللللن عملللللللوم الجلللللللن وا مللللللل  ، فإمللللللل  شلللللللر  حالللللللل                                 

لإخلللللللوا  اللللللللذين  يللللللل  م هللا باسلللللللتعداد فللللللليمم أن يقفلللللللوا عإلللللللى حالللللللل  ويتعإملللللللوا ممللللللل                                     
 إي  فيقوا : ما  و ع
 عإى   لم      فإم   يبق   فمم  لدى           رى ما  أفدت  من المدى         وعإمت  ي

 ذا     وسللد    الما     القبور     فإممى إ
 جعإت  التقى والذكر   بين   الورى   رمسى                                                    

 ولم   أخش   لا يا ولم   أخش   من   ب     
 ومن  يخش  ذات  هللا  لم  يرى   من   ب                                                 

 الرحمن يدخل  فى  مفسى   م  سوى احر          يرت ذات  هللا   لإمف   ملإب      و ل   
 الزي   والد   أصون  ب   مفسى  عن               ت   بالقرآن     مفسى    عقيدة  وتوج

ن  شرب  الما   اللإ   فسمة  خير  الخإق  فى  شربما  ك سى             وتصببوا     1وا 
 فتم المدى  لإرو     والقإب    والح              اتخذت   روحى  سوى هللا  اية   وما  

ن  رف  رى راسى رفعت  بذكر  هللا  فوق   الو              المثرون   عجبا  رءوسمم     وا 
ن    جعإت  ر ا  ربى  وآيتلل   شمسى               جعإوا   الشم   ا تداء  ليوممم  وا 

                                                 
1

 0الطال : اسم من أسماء الخمر 
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ن  رسو  زرعا  لميل  حصادب                   فتقوى  إل  العرش  بين  الورى  رسى   وا 
 بصللللليرتى و و تعشقت    مور    هللا      

 وقد    و ح    البر ان    من    آية  الكرسى                                           
 رتقتذ  شا دت   روحى    جإلم      واوم

 ت    عن  معمللللللاى  فى عالم الح   د  تجر                                           
 أحبم    يا  ربى   محبة     موقن                  وفى  قوة  ا يمان    أصبح   أو أمسى

 ى ر  ادى   قد   أبعدت   عن    مشمد   الو  فؤ 
 فلمر    فى    مجوام    من     ةإمة   الرج                                              

   ل  ولي    سوى  رحمام   لإقإب  من م           إى   األبواب   قإبى  موج      ألوف  
فإي    رامى   في    يدرم   علن   قلي   وأعدممى   فى  الحب  عإمى   بقدرب              

 تميىء  لألخرى  وفى   فوتما   عرسلى         شق  الدميلللا فتإم متابة ولم  أع
 لقاؤم  يا رحمن  عيلللللدى  وعدتللى 

 ى  و و  لى  فى  الورى  أمسللىرم   يثومو                                            
 جوا رى               بشالئ   سفمى   عإى  لج    لسللى  وبحرم    مم    قد  لقيت 
 ومسم وعمبر ،         1وليب  الورق  ورو  

 وليبى  من محيام  أسمى   من  الور                                                     
 حللاب    يمسىفإن  عإ  الدميا   ألص          العإ        ولست  من  الدميا  أميل   إلى 

 و ل   ير  ذكر  هللا   يسكن  فى مفسى                 أع ائى   بذكرم     دائمللا أمت
 وكل  رجائى  أن  أحبم  صادقلللا               إذ  الصدق  فى  ا يمان  مرتبة  القد  

 جم   وما   ف إ   وقفا  عإى  أى  عللالم               وحقم   ما  حدا   العلاء  عإى
 إذا  ر ى  الرحمن  عن  قإب  عبدب                جرت  مركب  األقدار مع   عإى اليب 

                                            
                                                 

1
 0مبات ليب الرائحة  
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 الصوفية  م عباد الرحمن :  
فللللاعإم أملللل  إممللللا                       ر األوليللللاء شللللاع عإللللى حللللااأمللللا وقللللد وقفللللت مللللن القصلللليدة  المتقدمللللة  

لللللم حللللاا أوليللللاء هللا ، المللللراعين أمفاسللللمم ملللل  هللا ، و للللم عبللللاد الللللرحمن ، الللللذين                    يصللللف
عرفلللوا فلللى صلللدر ا سلللإم باسلللم الصلللحابة ، ثلللم علللرف الجيلللل اللللذى بعلللد م باسلللم التلللابعين                

                 ومللللن بعللللد م باسللللم تللللابعى التللللابعين ، و للللؤرء جميعللللا  للللم خيللللر القللللرون ، كمللللا جللللاء فللللى     
 الحديث الشريف ، ) خير القرون قرمى ثم الذين يإوممم ثم الذين يإوممم ( .

ثللللللم قيللللللل لإصللللللالحين مللللللن بعللللللد  للللللؤرء القللللللرون الثإثللللللة : الز للللللاد والعبللللللاد ثللللللم قيللللللل                                   
 لمم الصوفية وذلم فى القرن الثامى من المجرة .

العزيللللز أن الصللللوفية  للللم خللللوا  الصللللالحين مللللن المللللؤممين ،                           ومللللن ذلللللم يعإللللم القللللارىء  
و للللم المقبإللللون عإللللى هللا تعللللالى بةللللوا ر م وبللللوالممم  ، وبكإيللللاتمم وبجزيئللللاتمم ، إن قللللاموا                      

ن مللللاموا                ، يؤثروملللل  سللللبحام  عإللللى  للللوا م وعإللللى         مللللاموا عإللللى حبلللل  قللللاموا عإللللى حبلللل  ، وا 
كللللل مللللا سللللواب ، و للللم مللللن البشللللر ولكللللممم فللللاقوا بممللللتمم فللللى لإللللب مر للللات  البشللللر ،                           

كملللللللللا أن اليلللللللللاقوت حجلللللللللر ولكمللللللللل  للللللللللي  كلللللللللالحجر ، فلللللللللإن اتفقلللللللللوا مللللللللل  الملللللللللا                               
لحلللللل  ،                              فللللللى الجللللللم  ، فقللللللد خللللللالفو م فللللللى جمللللللاد الللللللمف  ، فتميللللللزوا بمللللللور الللللللرو  وا

 يمدى هللا بمورب من يشاء .
 الفتوة فى لإب هللا تعالى : 
إمملللللم فتيلللللة آمملللللوا                              ل الكمللللف فقلللللاا تعلللللالى فلللللى وصللللفمم : )وقللللد وصلللللف هللا تعلللللالى أ للللل 

                                 ) والللللللذين ى فللللللى معومتلللللل  لإمجا للللللدين أمفسللللللمم : وقللللللاا تعللللللال  للللللدى (بللللللربمم وزدمللللللا م 
ن هللا م  المحسمين (جا دوا فيما لممديم  .  مم سبإما وا 
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ويلللللرى السلللللادة الصلللللوفية أن ملللللن الفتلللللوة أن تلللللرد مفسلللللم إللللللى هللا ةلللللا رة كملللللا تإقيتملللللا                               
يللل                        ممللل  للللا رة ، ويسلللتمدون فلللى ذللللم إللللى ملللا جلللاء فلللى األثلللر ملللن أن سللليدما موسلللى عإ

) ان تللللرد إلللللى مفسللللم لللللا رة كمللللا تقبإتمللللا                          ا رب العللللزة عللللن الفتللللوة ، فقللللاا : السللللإم سلللل
 ممى لا رة  ( .

 الشيء األكبر والفتوة  : 
                      ويقللللوا سلللليدى الشلللليء األكبللللر محيللللى الللللدين بللللن عربللللى ر للللى هللا عملللل  فللللى الفتوحللللات    

) الفتللى  للو مللن يتصللف بللالقوة واألخللإق الحميللدة ، ويسللتخدم قوتلل  فللى خدمللة هللا المكيللة : 
 .   عدو ، ولكن ل  حساد وممافسون (ومصرب ال عيف ، ولي  ل

 ويقوا شعرا  فى الفتوحات :  
 م  صاحبما                    مقدما   عمد   رب  الما    والما  إن  الفتوة   ما   يمف

 ى   من  ل   ا ثار تجإية                    فحيث  كان   فمحموا  عإى  الرأ  إن  الفت
 ما  أن  تزلزل   األ للوا بقوتما                   لكوم    ثابتا   كالراسء  الرأسللى

   عن   المكارم   حاا الحرب  واليا ر  حزن  يحكم  ر  خوف يشصإ                   
 الفتوة :شاعر األولياء و 

 ويقوا شاعر األولياء فى وصف فتوت  :  
 ولم أدر لعم الحب من  بدء  مش تى                  ولكممم  بالذكر   قللد  شصفومللى 

 ا  لست  أعللللرف  ما الجلللوى وكمت  خإي  
 ولكمملللم بالحللللق  قلد شصإوملللى                                            

    فمما  ووجللدا  ور بة                 لذلم   كل   الخإق   قللد ر بوملى حإ  حب
 م  شمدومللى ف لقى   احتراملا  إن            وجدامى   عإى  كل  عاشق         ألوف  ب
 فقالوا   معم   قإت  اشمدوا    وخذومى            لى اصبر قإت   ل  في  ممعة      وقالوا 
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 الى  والصوفية : األمام  الصز 
يقللللللوا سلللللليدى ا مللللللام الصزالللللللى مجللللللدد القللللللرن الخللللللام  المجللللللرى فللللللى كتابللللللة الممقللللللذ                        

 من ال إا : 
عإملللللللللت يقيملللللللللا أن السلللللللللادة الصلللللللللوفية  لللللللللم السلللللللللالكون للريلللللللللق هللا خاصلللللللللة ، وأن                                 

 وأخإقمم أزكى األخإق .سيرتمم أحسن السير ، ولريقتمم أصوب اللرق ، 
بلللللل  للللللو  جمعلللللوا عقلللللل العقلللللإء  ، وحكمللللل  الحكملللللاء ، وعإلللللم اللللللواقفين عإلللللى أسلللللرار                           

الشلللر  ملللن العإملللاء ، ليصيلللروا شللليئا ملللن سللليرتمم وأخإقملللم ويبلللدلوب بملللا  لللو خيلللر ممللل  ،                          
مم وسللللللكماتمم فللللللى ةللللللا ر م وبللللللالممم                                  لللللللم يجللللللدوا إليلللللل  سللللللبيإ ، فللللللإن جميلللللل  حركللللللات

مقتبسلللللة ملللللن ملللللور مشلللللكاة المبلللللوة ، وللللللي  وراء ملللللور المبلللللوة عإلللللى وجللللل  األر  ملللللور                           
 يست اء ب  .

      وأوا شلللللللللرائط اللريقلللللللللة تلميلللللللللر القإلللللللللب بالكإيلللللللللة عملللللللللا سلللللللللوى هللا ، ومفتاحملللللللللا                         
 الجللللللارى مممللللللا مجللللللرى التحللللللريم مللللللن الصللللللإة ، اسللللللتصراق القإللللللب بللللللذكر هللا ، وآخر للللللا                          

 . الفماء بالكإية فى هللا تعالى 
وممللللا قاللللل  ا مللللام الصزالللللى تعإللللم أن اللريقللللة  للللى  قصللللد  الوصللللوا إلللللى هللا تعللللالى عإللللى                                

حمديلللة ، مللل  السلللعى الحثيلللث اللللذى ر  لللوادة فيللل  ، حتلللى يخلللر  العبلللد                        لللدى الشلللريعة الم
مللللن ةإمللللات الصفإللللة ، إلللللى مللللور المعرفللللة ، فللللإذا أمللللت عرفللللت ربللللم لزمتلللل  ، ففميللللت عللللن                             

  يرب ، وبقيت ب  ول  .
 شاعر األولياء يإوذ با  :  
 

 إوذ با  تعالى فيقوا : لذلم ترى شاعر األولياء ي
 الللوذ   با   ر  أبصى  ب      بدر                 ومن   يإوذ    ببلللاب  هللا  يسعدب 
 أر ى  ب   و و  ير يمى  ويصمرمى               بعفوب   وبمذا   العإلللللم   أعبدب 
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 أو  مت  أع ائى توحدب إن  عشت             بة         أخإى  فؤادى   ل   من كل  شائ
 والللكل  والجزء  واألحشاء تعبدب                  ف  أر ى  بصير  هللا  متجما     وكي
 لكم   الحب   يدعومللومى  وأشمدب                 ا  سمرت  فما  أسمرت عن مإل     إذ

 فى  الجفن مرقدب ت                      روحى   سواب  تجاومذ   تصزلت  فى  ربى  وما ألف
 مدت  إلى  بمعمى   ف لللإ    يدب            دت  يدى     أس لللل          إذا  ملد

 ويقوا أي ا : 
 بحكمة  الشر   وا يمان   قد  و حا                فىعلللإم ولى   عمل         أسير 

 إوذ  بصير  هللا  ما    رجلحا  وما  سوى  هللا   مقصود  مإوذ  ب                     ومن  ي
حسللللللام  ، ور يتكللللللل عإللللللى                              ثللللللم  للللللو ملللللل  مجا للللللد  تلللللل  يللللللركن إلللللللى ف للللللل  هللا تعللللللالى وا 

 العمل ، ألن العمل إمما  و تعر  لرحمة هللا وعلائ  فيقوا : 
 ولللو صإحا  فإي     يمفعمى  فعل                  ممما   أتقيت  ولم   يقبل   مجا دتى 

 األمر      فاقصلللدب عإى  أدب                    من  يقصد الباب يعط الفي  والممجا
 شاعر  األولياء يستمجد  برب  :

ويسللللللتمجد شللللللإعر األوليللللللاء بربلللللل  دون العبللللللاد فللللللى حياتلللللل  ومماتلللللل  ويللللللوم الحسللللللاب ،                                    
 فيقوا ر ى هللا عم  : 

 
 كمف   المميمن    دائما            دون  الورى  أوفى  بي                     

   يياسيدى   يوم   الحساب            وقد     سمعت  خلاب                   
 مدائي    احعل  يقيمى أن  تقيمى             إن     سمعت                     
 إشراقللي   العإم   والتقلللوى   بكم   واجعل  بمور                      
 تراقي     يدم فى  عما            ء الموت   زارب  وأرحم   ع                     

 ثوابي    جزيل      ممى           را  ممما   فعإت        فإ                   
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 معافي   من   أمسى   ا للل   من المموم     يافوز                     
  ادية     م   يارب   قومما      بإيملللان   لريق                     
 واممح  جمي    الذاكلللرين  ر ام  فمو  دوائي                    
 كتابي    ةت  من  المحللبلة  واليقين ف  أما  قد   ح                     

للللللللذى بيلللللللدب وحلللللللدب العللللللللاء ،                           يلللللللدب لربللللللل  الجلللللللواد الكلللللللريم اويبسلللللللط شلللللللاعر األوليلللللللاء 
 فيقوا : 
 ب مى   قد   وقفت  لم   اليميما  حإفت  بسرم  األسمى  يميما                          
 بسلت لما لتممحمى   شمودا                  فس لت   من شمودم  لى معيما          
 ب   عرف  الكرام     السابقوما                         وقد   توجتمى  يارب   تاجا          
 أقوا   هللا  رب    العللالميما    إذا  ما قيل  لى ما أمت را                           
 لوجمم   زاد  بالتقوى     حميما    أحبم  حب  عبد  فى رجاء                          
 وقإبى                 يشلللا دب  قوة  الرحمن  فيما وحق   هللا  ر  أمسى           
 فمحن   بحبإللكم   متمسكوملا  صإوا  حبإى  بكم  ر تقلعوب                          
 وقد  دارت   عإى  الكاسات     روحى          

 يما   فإم  أر    يركم    يسلللللللللقى     اليق                                     
 رمام الصزالى يعجب : ا

ويعجللللللب ا مللللللام الصزالللللللى  ر للللللى هللا عملللللل  ، ممللللللن يللللللؤمن بللللللاألخرة ور يسللللللتعد لمللللللا ،                               
ويبيعمللللا بالللللدميا ، ويللللرى ذلللللم مللللن الحماقللللة ، ويقللللوا : إن المللللرء  ر يبيلللل  ارثمللللين بواحللللد                        

 ب يام معددودب . فكيف يبي  مار مماية ل 
 ارمام عإى يبصرما : 

ويبصلللللرما إمامملللللا عإلللللى بلللللن أبلللللى لاللللللب ر لللللى هللا عمللللل  ، وكلللللرم هللا وجمللللل  ، فيقلللللوا :    
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) عجبللللت لمللللن شللللم فللللى هللا و للللو يللللرى خإللللق هللا ، وعجبللللت لمللللن شللللم فللللى المللللوت و للللو                    
األوللللللى ،                           يلللللرى الملللللوتى ، وعجبلللللت لملللللن شلللللم فلللللى المشللللل ة اىخلللللرة و لللللو يلللللرى المشللللل ة

 0 ر دار الفماء وتارم دار البقاء (وعجبت لعام
 شاعر األولياء والمعمى المتقدم :

 ويقوا شاعر األولياء فى المعمى المتقدم :
  ير   حب    ا ل    والصدقات        كل   شىء   يزوا   عمد    الممات           

 مت     صالحا  قبيلللل الوفاة      ماقد                 فإذا   مت  لم  يكن    ير  
 تؤم    القبر تركة   الصالحات               تترم   الماا   لإوريث   ولكلللن    

 خل  عمم  الدميا  إن   من    خدمتمم                خدعتمم     والذمب    لإخدمات 
 قلعت  عمممو  سبيل  الصإت          وصإو ا   ةما     بما   الخير   لكن       

 عبدو ا    ب مما  خيلللر    جلاب                  بئ    جا ا   مما عإى السيئات 
 وتمادى   العباد   فى  كل   يلللوم                 احللذرومى وجامبوا    دراتى 

 علللوة  وصإة إن   من  يفق    الحقيقة   يلللدرى                 أمما   دار  د
 كان  فيما   وقإبللل   لي      فيما                 إمما   كان  كاسلللب لألوقات

 سا را   جامحا عن  الشملوات      ذاكر ا  شاكرا  مقللللللدم    بر            
 مستقيما  ملللإزم   الحسمات      مستدرا   في   ا ل     عإيلللل              

 قوى  الفلللؤاد  أ ل    ثبات      فى  عبللادة  هللا      يقةان             قائما   
 يوم  أن مات أعةللم الرحمات              ذلم   الحى  فى  الرجاا     عإيل         
 صادق  العزم   صادق   القربات            أما  ما  زلت   فى دار   التجإلللى        

 أيمما  كمت   ش ن  كل     السعاة    للد   ربى               أوحلساعيا  فى  المدى  
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 فخر المؤمن  وعزت  :
أن فخلللللر الملللللؤمن وعزتللللل  فلللللى تملللللذيب مفسللللل  ، وتمسلللللك                        ويبلللللين  لملللللا شلللللاعر الوليلللللاء  

                       بلللللالحق ، ور بلللللد أن يسلللللتعين فلللللى ذللللللم ب  لللللل  اللاعلللللة ، و لللللم أ لللللل السلللللعادة الحقلللللة ،         
 فيقوا ر ى هللا عم  : 

لي   بعللد   التراب      يعود        أى   فخر  لوارد  من  تللراب               وا 
 إمما   الفخلر أن  تملذب  لبعا               وعن   الحلق دائملللا ر تحيد     
 صاحللب  السعيد سعيد   صاحب الذاكريللن بالإيل  تسعد              إن  من     
 والتجإى   ل    الللقإوب  مكان               ول     الرو    مصدر     وورود     
 المللللرء أن يكون  محبا              ووفيا   والحي  فيلللل   الخإود عزة     
 إن  يوم الحسلللاب  آت عإيما              كل   شىء  فعإتللللل   معدود     
 1إن  تمم   عن  آثام  مفسم    ملا              مام    رقيب      ور  تخإى   عتيد     
 

 عون  هللا  لإمجا دين  :
أن لإجملللللللاد مشللللللقات  ، ور  بلللللللد لإملللللللؤمن  ملللللللن الصلللللللبر                             ويبللللللين لملللللللا شلللللللاعر األوليلللللللاء 

فيصلللإون بملللذا العلللون ا لملللى                            عإيملللا ، ألن هللا تعلللالى يملللد بعومللل  المجا لللدين فلللى سلللبيإ  ،
 إلى بر السإمة ، فيقوا ر ى هللا عم  :

 حسبت  الموى سمإ فخ ت  عباب              فلورا  ب  ألفو ولورا  ب    لسى     
 إلى   أن   أتتمى   من   لدم   عماية             وصإت   بما  بر  السإمة   واألم       
إلللم  العمايللللة   للللى المشلللار إليمللللا فللللى اريلللة الكريمللللة ه والللللذين  جا لللدوا  فيمللللا لممللللديممم وت

                                                 
1

 0ت  رقيب وعتيد  ما مإكان يحصيان حسمات العبد وسيئا 
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ن هللا لمللللل  المحسلللللمين ه ، ور شلللللم أن اللللللدميا دار جملللللاد وابلللللتإء ، وليسلللللت                                 سلللللبإما وا 
                                             اللللللللا رة مفيسللللللة العإللللللم  سلللللليدتما فيمللللللا حللللللإوة مثللللللل حللللللإوة ا يمللللللان  ،  ولللللللذلم تقللللللوا 

 . مت بما حإوة فمى حإوة اإيمان (ن كا) الدميا كإما مرارة ، فإ
 
 جماد المف  فى جمب هللا تعالى : 
                                                   يجا للللللللد السللللللللادة الصللللللللوفية أمفسللللللللمم جمللللللللادا ر  للللللللوادة فيلللللللل  إر للللللللاء   تعللللللللالى ،                                                    

فيكفوممللللا أور عللللن المعاصللللى ،  ثللللم يقبإللللون عإللللى اللاعللللات ب مواعمللللا فللللى  مللللة قويللللة ،                       
وعزيملللللة مؤكلللللدة ، و لللللم يقوللللللون : أن اجتملللللاب المعاصلللللى مقلللللدم عإلللللى فعلللللل الخيلللللرات ،                              

 يعمإما البار والفاجر ، ور يجتمب المعاصى إر صديق .                                        ر  أعماا الب  ومن حكممم : 
 

 الصوفية والتوبة : 
 
واوا المراقلللللللى عملللللللد م فلللللللى جملللللللاد اللللللللمف  التوبلللللللة ملللللللن اللللللللذموب ، السلللللللر بالسلللللللر ،                             

عإللللى الفللللور عمللللد م ، ألن العبللللد ر يللللدرى متللللى                           والعإميللللة   بالعإميللللة ، والتوبللللة واجبللللة
) وتوبللللوا إلللللى هللا                         عإللللى وجللللوب التوبللللة بقوللللل  تعللللالى :  يفجللللؤة أجإلللل  ، ويسللللتدا عإمللللاؤ م

 . عا أيما المؤممون لعإكم تفإحون (جمي
 ر ى هللا عم  : الشاذلى  أبو الحسنويقوا ا مام سيدى  

) لريللللللللق التصللللللللوف تللللللللدريب الللللللللمف  عإللللللللى العبوديللللللللة ورد للللللللا ألحكللللللللام الربوبيللللللللة ،                                
وأوا مراتللللللللللب الريا للللللللللة  للللللللللى مفسللللللللللما أوا مقامللللللللللات اليقللللللللللين ، و للللللللللى التوبللللللللللة ،                                            

                                                                                    .                   ء القرب (وحد التوبة مسيان الذمب وابتصا
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 توبة العوام وتوبة الخوا  :
 
 ر ى هللا عم  : بقوا سيدى  ذو  المون المصرى و 
                               ، كملللللللا يقلللللللوا :  ذموب ، وتوبلللللللة الخلللللللوا  ملللللللن الصفإلللللللة (توبلللللللة العلللللللوام ملللللللن الللللللل ) 

 . ار من  ير إقإ  توبة الكذابين () ارستصف
 ويقوا العارف التميمى ، ر ى هللا عم  : 
         شللللللتان بللللللين تائللللللب يتللللللوب مللللللن الللللللزرت ، وتائللللللب يتللللللوب مللللللن الصفللللللإت ، وتائللللللب                           ) 

 . يتوب من رؤية الحسمات (
 سلى ، ر ى هللا عم  :اويقوا سيدى الو  
و  ر تبقللللللى عإللللللى صللللللاحبما أثللللللرا مللللللن المعصللللللية ر سللللللرا ور جمللللللرا ،                             ) التوبللللللة المصلللللل 

                               كمللللللا يقللللللوا :        ا ر يبللللللالى كيللللللف أصللللللبح وكيللللللف أمسللللللى (ومللللللن كامللللللت توبتلللللل  مصللللللوح
العبللللد                            سللللتجابة ا فتوبللللة ا مابللللة أن يتللللوب توبتللللان : توبللللة ا مابللللة ، وتوبللللة ا ) التوبللللة 

 . رستجابة أن يتوب حياء من كرم  (خوفا من عقوبت  ، وتوبة ا
ويحكللللللى بعلللللل  السللللللادة الصللللللوفية أن بعلللللل  المللللللذمبين تللللللاب مللللللن ذمبلللللل  ، ثللللللم وقلللللل                                           

 توبتللللة                                 فللللى المعصللللية ومللللدم ، وأخللللذ يفكللللر  للللل لللللو رجلللل   إلللللى هللا وتللللاب  للللل يقبللللل هللا
        فمتللللف بلللل   للللاتف مللللن الحللللق : ألعتمللللا فشللللكرمام ، ثللللم تركتمللللا ف ممإمللللام ، فللللإن عللللدت                                

ن أ مإتم  ا حجبمام ، ف مشد : إليما قبإمام ، وا 
 يا   رب   قد  تبت  فا فلللر  زلتى   كرما 

 وارحم     بعفوم    من   أخل    ومن   مدما                                              
 ر   عدت    افعلللل  ما  قد   كمت  أفعإ  

 عمرى  ،   فخذ  بيدى   يا خير  من    رحما                                              
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  ذا   مقللللام  ةإوم     خائلللف  وجللل 
 لم   يةإم   الما    لكن  مفسلللل  ةإما                                               

 فاصفح     بعفوم    عملللن   جاء    معتللذرا 
 لالما اجترما   سيئوا  فلللللر ذموب  م                                             

 شاعر األولياء والتوبة :
 
 عر رقيق ، ومن ذلم قول  : فإ  فى التوبة شاألولياء شاعر أما  

 بيمى   وبيمم  سر  لي  يعإم   سوام          فاستر    عإى   المسكين    ما  اجتللرحا 
 إمى  أسلللل ت ولكمى   التج ت     لكم 

 من   يإتجىء    لكم   فى   القصلللد  ما  جمحا                                         
 ياخير   من   بفؤادى     العمر   ما  برحا         ارى  صإتى   لى  فيكمو    أمل  مم   

 وقإت :  يارب   ،  عمى  الذمب   قد مسحا        كان كاللود  ذمبى فى    خامت    لو   
 واستكثر    العفو   مم     ل    ما   مجحا        ةن أن علاء   هللا   عن  بدا    من   

    لاعتما           ولن   ي ر   بمن   يعصى   ومن    مزحا ممما   ألعما  فمللا   تصمي
 فاعإم   ب ن   مقللللام    العللفو          مصتسل 

 يسمللو  ب     كل   من   ماجى   ومن  صإحللا                                        
 زادت   ذموبى   ولكن    ما   استجرت   ب  

 إر  وجدت   مقلللللام   العفو    قد     و حا                                         
 إن   مام   قإبى   من  الزرت فى ةإم        فإم    ب ياء    العفو  مملللل       صحا  

 فرحللا    ف عجب   لكاسب   ذمب  يمتشى     حزممى    والعفللو  يفرحمى  الذمب   ي  
 مقب ا       إر      ورحت     بف ل    العفو    ممشرحا  فمللا  أرامى   من الزرت     م

 ما زاا   يرحم  من   عفى  ويستر لى       شيبى   ويصمرمى    من     في       ممحلا    
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 شاعر  األولياء  ويوم  القيامة :
 
         مفسلللللل   بيللللللوم القيامللللللة ، ومللللللا يكللللللون فيلللللل  مللللللن حسللللللاب                  ويللللللذكر  شللللللاعر األوليللللللاء   

الخإئللللق ، فيخللللاف ذمبلللل  ، ويحسللللب لإموقللللف حسللللاب  ، فيسللللتعلف ربلللل  ويلإللللب عفللللوب ،                      
 فى ثقة ب  تعالى وحسن ةن ، فيقوا : 

 أما  ما  مسيت  حسابي     أما   مذمب   واحسرتى                    
 عذابي    بل  خائف  ي تى الحسا             ب  وما  أممت           
 عإمتمى              لم   تخف  ممى  خافي    يا رب   أمت             
مما             آيات     قمى  يزيدس               عفوم   شافي   ،  وا 

 شاعر األولياء والبشرية : 
           ويحاسلللللللب شلللللللاعر األوليلللللللاء مفسللللللل  عإلللللللى ذموبللللللل  ، ويليلللللللل ملللللللن حسلللللللرات  ملللللللدما ،                         
حيلللاء ملللن ربللل  ، ثلللم يلللذكر أمللل  بشلللر خللللاء بلبعللل  ، فيسلللتمد إللللى عفلللو  هللا تعلللالى ، اللللذى                       

 يقبل التوبة عن عبادب ويعفو عن السيئات  ،  فيقوا  قد   هللا سرب : 
 ن  ذمبى   يليللل من حسراتى إ لم  يفتمى  تذكر   الذمب  يوما             
 وهللا   ر  أخاف  سواب           كل   من  فى  الوجود عبد  الذات    أما     
 لم ارالعصمللة التى زعمو ا          إمما   الذمب    مةمرى   وسماتى     
 تى إ  دون ذمب ما كمت أدرم عفوا           إن  عفو ا ل   أزكى   صلل      
 الزرت   يا  افللر     رب  بمى ر ام سرا وجمرا          واعف  عما    

 شاعر األولياء بين الخوف والرجاء : 
ان  معبللللللد هللا تعللللللالى بللللللين خللللللوف ورجللللللاء ، فللللللإ مخللللللاف                                ويمصللللللحما شللللللاعر األوليللللللاء 

إللللى درجلللة اليللل   والقملللوا ملللن رحملللة هللا ، ور ململلل  فلللى الرحملللة إللللى درجلللة ارسلللتمامة 
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اون فللللى لاعللللة هللا ، بللللل يجللللب أن مجملللل  بللللين الخللللوف والرجللللاء                       بللللاقتراف الللللذموب ، والتملللل
و مللا لإمللؤمن كالجمللاحين لإلللائر الللذى يليللر بجماحيلل  معللا ، ويعإللو بممللا  عإللى السلللماء ،                              

 فيقوا ليب هللا ثراب : 
 ئسلللللون  كفرب وح                فاليار  تي سوا  من  ر             
 أو  ت مموا  من مكلرب               فاىممللون        فجرب           
 تعبد     مف    حللذرب    ما  بين  خوف  ورجا                        
 فاعمل   وخذ   ما   أمرب    إن  كمت  ترجوا عفوب                        
 قبل       جواز  المقبرة  ى               ور  تقللل  أما الفت           

 حسن  الةن  با   تعالى :
فيملللللا  حسلللللن الةلللللن بلللللا  تعلللللالى ، حتلللللى ملللللركن إللللللى جلللللودب                          ويقلللللوى شلللللاعر األوليلللللا  

حسام  سبحام  ، فيقوا  ر ى هللا عم  :   وا 
 يرد    من   ماداب      ن  عإمتم  أن   ا ل    كريم               أتراب    إ    
 لو   ب عمالما  مكاف     عملا                إمما   عفوب     وحسن    علاب     
 رجوما  كان  الرجاء  من  العبلللد    جميإ  إذا   دعا         مورب      إن    
 اب رب   رفقا  بمن أتام   عيفا               حامإ   ثقإ        كثيرا    أذ    
 أما  بام  ولست  يوما  بشام                كيف  أشكو  والقإب  حل  حماب     
 

 األعماا والجزاء 
 

 :وفى مماسبة ما يقول  شاعر األولياء 
 لو   ب عمالما     مكاف     للعما              إمما   عفوب   وحسن     علاب  

)  بللللين الحجللللر األسللللود وبللللاب    أذكللللر أمللللى وقفللللت يومللللا عمللللد المإتللللزم بالكعبللللة المشللللرفة
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الكعبلللللة ، ويسلللللمى أي لللللا الحلللللليم  ( ألدعلللللو  ربلللللى  بعلللللد  الللللللواف  والصلللللإة فلللللى مقلللللام                      
 إبرا يم ، فتذكرت قوا المرحوم إسماعيل صبرى : 

 أما يا إلمى  عمد   بابم    واقف             ر  أبتصى     عم   الزمان  عدور     
 جئت  ألإب   أجر ما قدمت              حاشا     لجودم   أن يكون  قإيإ ما      

 فرددت  البيتين وأما فى  اية السرور ، رحم هللا أ ل الحكمة . 
 

 محبة  هللا والمصفرة : 
 

أملللللل  إن كللللللان مللللللذمبا ، فإملللللل  ر يمثمللللللى  عللللللن محبللللللة ربلللللل  ،                           ويللللللرى شللللللاعر األوليللللللاء 
 قوا ر ى هللا عم  : قإب  ، وأصإحت  ل   سريرت  ، في  حبة أ اءت  ل وتإم الم

 ثمى  الذموب   عن   الحبإلي     وما  ت      مبى   دعتمى   محبتى            إذا  رابمى   ذ
 حياتى   حياة   المذمبين     وممجتى                 لما  أدب  فى  الحب  جل عن   الذمب 

 فإست  كبع    الما    أمسب   لإترب       ى   ومقى سريرتى        بأ اء  المدى   قإ
 ت  ب ن  الف ل   اوس   من    عيبىذموبى    فإممى               وثقفيارب   إن  زادت   

 فإن  كان  ذمبى  مبعدى عمم  لحةة                فإمم    فار    الذموب   بإ       ريب 
ن  كان   لى  مما  فع  إت جريملة                فحو م  لى  لمرى  وف إم لى  لبى وا 

 وما   لذتى    إر   التجائى   لوجمكم               فوجمكموا   دون   العوالم   لى   قلبى 
 

 األمل  فى عفو  هللا تعالى :
 
              بامإللللل  فلللللى عفلللللو هللا تعلللللالى ، محسلللللما  ةمللللل  بربللللل  ، فيقلللللوا        ويتعإلللللق  شلللللاعر الوليلللللاء   

 ر ى هللا عم  : 
 أما  يارب   لم  أمزا                  ارقا    فى    إرتى               
 أمإى    عفوم   الذى                 مم    ارجو      متابتى              
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 أما    يارب     دائما               فى    مللوم  وكربة               
 وزمامى   يقوا   لى                ر   تفتخر      بقسوة              

 كل  من عاش  ذا ب                أى   فخر  لميت    !               
 أما  إن  كمت    مذمبا                فرجائى       مشوبتى               
  فر خليئتى فامخلئا               رب        ولئن  كمت                
 إن   روحى     بحب                 قد     ترقت    ورقت               
 وتواصت        بحق                 وأستقامت      وقامت              
 بالمدى  صاممى   وقد                بعت   مفسى  بر بتى               
 أكمل     هللا    معمتى             بين     عز    وحكمة                 

 
 ا مام  الشافعى  والتوبة :

 
وملللللن شلللللعر إمامملللللا  الشلللللافعى ر لللللى هللا عمللللل  فلللللى التوبلللللة ، وقلللللوة الرجلللللاء فلللللى عفلللللو                                                

 هللا سبحام  : 
ن  كمت  يا      ذا المن  والجود  مجرما إليم  إل    الخإق    أرف   توبتى             وا 
 ولما  قسا قإبى  و اقت  مذا بى             جعإت   الرجا   ممى    لعفوم  سإما     
 تعاةممى     ذمبى   فإما    قرمت              بعفوم  ربى   كان   عفوم   أعةما     
 ومازلت   ذا    عفو   عن   الذمب   لم  تزا     

 اتجلللللللود   وتعفو     ممة    وتكرم                                          
 الشيء  الحإوامى الكبيرفى استصفارب :  
 

ولسللللليدى العلللللارف بلللللا  الشللللليء أحملللللد الحإلللللوامى الخإيجلللللى ) واللللللد شللللليخى العلللللارف بلللللا                            
دة سللما ا  المسللتصفرة  سلليدى عبللد السللإم الحإللوامى (  ر للى هللا عمممللا وعللن ذويممللا  ، قصللي

و ى  كما  ترا ا تمم  عن  صلإح  وعإمل  وذوقل   العلالى ومشلرب   الصلافى  ، يقلوا  فيملا : 
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                                                                      أٍستصفر هللا    ربى                فا    رب     فور                                                                                      
 مما   جماب   جمامى               أو   الإسان  العثور              
 أو  الجوار   ممى                فإمما    قد    تثور              
 أوةا ر لي  يخفى               أو   بالن   مستور              

 أستصفر هللا     مما                قد  قإت   و و زور               
 ومن   تما   بما                عمن   و  المذكور              
 ومن  خإف   أمور               أما     بما  م مور              
 أستصفر   هللا   مما                جرى  ب    المقدور              
 ور من   كل  أمر معيب              قد   كمت في  أم                
 لم ير  ربى وقإبى              بكسب       مسرور              
 ففى العبادة    لرفى              ولو  بصيرا  رير              
 وفى الذموب  فؤادى              عإى   عماب  بصير              

 ياويإتا  من   ذموب               فجور ا     مفجور               
 ومن خلاى الإواتى              إلى  الخل   تستلير              
 وآب  من  كل   إثم               عإي  يلوى ال مير              
 ومن  مقاصد   سوء              جرى  بما  التعبير               

 ومن خليئات خلى              وما  حوى التسلير              
 ومن ومن لست أدرى             فذام  شىء  كثير              
 قبائح  كمت     فيما              أسرى ولورا أسير              
 مسيتما      ووعا ا               كتابى    المسلور               
 ذا  أقوا     لربى              إذا   بدا    التجرير ما              
 وأمت  رب  قدير     فو             يارب   أمت    ع               
 يرير  وخ  يقاا   خ     والعفو  عمد   اقتدار                          
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 يارب  أمت  كريم               والعبد   عبد  فقير               

 يارب  إمى  حقير               جدا   وأمت  الكبير               
 وأين ترب خسي               من   رب    يا مجير              
 وما أريد احتجاجا               عإيم   بل   أستجير                     
 ر  عبيدم  يامن              سواب   لي     يجير  أج                
 ولى    إليم  شفي               بدر  الةإم   الممير               
  وث األمام المرجى             إذا    السماء  تمور              
 كسرى  فإمى  كسيرب   توسإت    فاجبر                          
 واسكب عإي   التحايا            ما  فا   مم  المور              

 شرف ا متساب  إلى هللا  تعالى :
  

بسللللللعي  فللللللى سللللللبيل هللا ، فللللللإ يتخإللللللف  عملللللل  أبللللللدا ، ألن                           يتشللللللرف شللللللاعر األوليللللللاء 
ذلللللم  السللللعى يجعإلللل   سللللعيدا باألمتسللللاب إلللللى ربلللل  ، و للللو  شللللرف  لللللي   وراءب شللللرف ،                    

 فيقوا : 
            وعن  المسيللر  إلي    لن  أتخإفا أسعى  لخإقى  وأقصد  وجملل    
 يا  مالكا  روحى   ومامحما المدى           امةر  إلى  ف مت   أكرم   من  عفا     
 إن  قيل  من  قإت  امرؤ  فى رب            سا   و ذا  فى    امتساب قد كفى     
 ير  هللا  لن   أتشرفللار  والذى   مر  العباد  بف لإ             إمى   بص    

                              –ر لللللللللى هللا عمللللللللل   -  وفلللللللللى شلللللللللرف امتسلللللللللاب  لربللللللللل  يقلللللللللوا شلللللللللاعر األوليلللللللللاء 
 مرة أخرى : 

 أرواحلللللما         متماسقا               ت  و ى  لإرحمن  تمسب     



 42 

 ممسب    قالوا    ب مم   لم   تكن                     فيما    تقررب    
 األبواب أحسب  ف جبتمم   أما      مسبتى                    عبد عإى    
 حريتللللى رق  لكم                     فمى  المقام وذام أقرب     
 أما صللابرا  إر  عإى                     بعدى فما لإصبر مركب      
 ة    الخإد     يكتبقولوا  قبإمللللاكم  فملللللذا  فى  الحيا    

 
 التمسم بالكتاب والسمة :

 
وشلللللاعر األوليلللللاء فلللللى سلللللإوك  إللللللى هللا وجملللللاد مفسللللل  فلللللى جملللللب هللا يتمسلللللم بالكتلللللاب                            

والسللللللمة ، ألن التمسللللللم بممللللللا يحفةلللللل  مللللللن الصوايللللللة وال للللللإا ، و للللللو كسللللللائر األئمللللللة                          
سللللإكمم بحبيبمللللا المصلللللفى صللللإى هللا عإيلللل  وسللللإم ، قللللور وفعللللإ                         الصللللوفية يت سللللون فللللى م

ن تليعوب تمتدوا ( .  وحار ، ألم  تعالى يقوا : ) وا 
لللللذلم يقللللوا إمللللام الصللللوفية فللللى القللللرن الثالللللث المجللللرى ، ا مللللام أبللللو القاسللللم الجميللللد                           

بالكتللللاب والسللللمة . ويقللللوا سلللليدى محيللللى الللللدين بللللن                           ر للللى هللا عملللل  : عإممللللا  للللذا مقيللللد
  ل ( . ر يرتجى  الوصوا من لم يتاب  الرسوا .638عربى ) المتوفى 

ور شلللللللللل ن لإسللللللللللادة الصللللللللللوفية بمللللللللللن يللللللللللدعى التصللللللللللوف ، ور يتمسللللللللللم بالكتللللللللللاب                                     
بدعوى كاذبة ، ور يلإب من  ير لريق  الشرعى الصحيح والسمة والتصوف عمد م ر يتحقق 

ممللللللللا يميللللللللز هللا الخبيللللللللث مللللللللن الليللللللللب بللللللللالتزام الشللللللللر  أو تركلللللللل  ، وهللا تعللللللللالى                         ، وا 
ليلللب ر يقبلللل إر ليبلللا ، وقلللد قالملللا تعلللالى صلللريحة : ) وملللن يلللل  هللا ورسلللول  فقلللد فلللاز                     

 فوزا عةيما ( .
 
 لذلم يقوا شاعر األولياء فى اعتصام  بالكتاب والسمة :  

 وتوجت   بالقرآن    مفسى  عقيدة                    أصون ب   مفسى  عن  الزي   والد  
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ن   شرب  الما   اللإ   وتصببوا  1وا 
 فسمة   خير  الخإق  فى  شربما ك سى                                       
 

 ويقوا اي ا :
 أسير   هللا   فى  عإم   ولى  عمل          بحكمة الشر  وا يمان قد و حا 

 كما يقوا : 
 إن تر  الما   زيفوا الشر  فيمم              فاجتمبمم    فمم    وحقم    إوا

 موردا  ومقاملا              إن  من     يمتدى    ب   ر ي ل اجعل   الشر   
 قوا كذلم  : يو

 قالوا صف الحب ر تخلئ  فىصف            إن  كان   وصفم  بالحق   اتبعماب 
خإ     وتكرمة            وأن   تموت    وأن  المقصد  هللا   فقإت  صدق  وا 

 تخل  بالحكم    أو  تإعب    بمعماب     وأن تسير  عإى الشر  الشريف فإ       
 وسمة  المصلفى  تر ى  موارد ا           ور  تحيد     ففيما   الخير    تإقاب 

 ويقوا    :
 أر فى سبيل الحب لم  أر   يرب           وما  أما  إر  حيثما   الشر   ما ل  

 ى  العمر ما  أما   افل أصون  ودادى  أن   يدمس    الموى           وأحفش  عمد
                       

                                                 
1

          معما للللللللللللللللا الخمللللللللللللللللر ، وقللللللللللللللللد اسللللللللللللللللتعمل الإفللللللللللللللللش ذاتلللللللللللللللل  سلللللللللللللللليدى العللللللللللللللللارف بللللللللللللللللا  قلللللللللللللللللب عصللللللللللللللللرب                                                               
                                                لللللللللللل بلللللللللللدير السلللللللللللعادة محافةلللللللللللة قملللللللللللا ( فقلللللللللللاا                                      1316الشللللللللللليء أحملللللللللللد بلللللللللللن شلللللللللللرقاوى الخإلللللللللللومى ) المتلللللللللللوفى 

 مور هللا  ريح  :
 عايمت  ك     اللإ    يبدو   لشارب                                   ويملر الحكمة الحسما     للالب  

 جا  ب  وأ إب    الكون    يإمو    فى مآرب                                    وسرت سيرا قويما ر اعو 
 وكيف ر وصحيح الشر  ميزامى
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 حوالى  ف ل  هللا من كل  جامب      عزيز  زير  جارب  اليوم  واصل         
 بيمى وبين شاعر األولياء :    
وعمللللللدما أمشللللللد شللللللاعر األوليللللللاء البيللللللت السللللللابق ، أردت أن أبللللللرز لإسللللللامعين ف للللللل                               

أوليائلللللل  المتقللللللين ، فرجوتلللللل  ر للللللى هللا عملللللل  أن يقللللللوا  حللللللوالى مللللللرة أخللللللرى                            هللا عإللللللى 
 فقاا فورا : 

 حوالى  مور المصلفى  وأما  ب        أموت   وأحيا   إم   لى   مما ل         
 فرجوت   أن  يقوا  حوالى  مرة  ثالثة   فقاا : 

 جبمتى      أسالم  أيامى      وما   أما   جا ل حوالى   مجم  العإم يسكن          
 فرجوت   أن يقوا  حوالى  مرة  رابعة  فقاا  :

 حوالى  إيما   من    هللا  وحدب       وما   لعبت  يوما  بعقإى   الشوا ل        
            فرجوتللل   أن  يقولملللا  ملللرة خامسلللة ، وكلللان العجلللب  قلللد  بإللل    ايتللل  ملللن السلللامعين  فقلللاا          

 و م فى د شة عةيمة : 
 حوالى   إشراق من الشر    ثابت      وشم    التجإى   ما  عإيما  حوائل         

                       فمللللللا كللللللان مللللللن السللللللامعين إر أممللللللم  بللللللوا وقوفللللللا فللللللى تلللللل ثر ةللللللا ر وصللللللرخوا بلللللل عإى      
سللللللبط ر للللللى هللا عملللللل                                وكللللللان ذكللللللرى ذلللللللم مولللللللد ا مللللللام الحسللللللين ال أصللللللواتمم ) هللا (

 وكان الزحام عإى أشدب ، وكم من آيات بيمات . ويقوا شاعر الولياء : 
 يا  أيما   السارى  لخإق  السما         وفقت  جا د   فى فؤادم  واختف         
ذا اقتديت  فبالكتاب  لم  المدى             وا 

 حافش   عإى   آيات     بتللإمف                                              
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 وامم    بروحم   مم ة   قدسية      ولسمة   المختار  فى  السير  اقتف         
 ر   تإتزم  دعوى ى   بصير    أدلة      دعوى   بصير    أدلة   لم    تعرف         
م            و   كاشف   الةإمات   لإمتشوف       أن  الدليل    و   المجاة        وا 

وفلللللى التمسلللللم  بالكتلللللاب والسلللللمة يقلللللوا سللللليدى  العلللللارف بلللللا  القللللللب الشللللليء أحملللللد                      
 ابن شرقاوى الخإوتى :  

 يا   صا   جىء   محوما  إن   كمت   ذا  مةر         
 المما   تصفو  بإ   كدر تجد   كؤو                                               

 فمربعى   فى    كتاب   هللا  من  صصر      ومرتعى سمة المختارمن م ر         
 عإ  عن مز  شيلان   ومممجى  قد                             

 العإم والعمل :
يعملل  ذا للم ا  لو  وسليإة لإعملل ، فلإويوجمما  شلاعر األوليلاء  إللى أن العإلم ب حكلام هللا إممل 

ذا  عمللل المللؤمن بللإ عإللم صللحيح  للل لريقلل   ولللم  العللالم  بعإملل   علللل سلليرب  إلللى هللا ، وا 
 يحقق ما يرجوب من العمل ، فبقوا ر ى هللا عم  : 

 والقإب    رو    واليقين   ثمارب        فإذا   اعتززت   ب   تليب  ثمار         
 وعإى  جوامح    تدور   المللار   كم  من  جموا   ةم    فى   جمة               
 دميام   مدعاة  الصرور  فكن  عإى         حذر   ور  تإعب   ب     األشرار        
 عمل   بإ   عإم   رجاء    ائ           والعإم     لم   تعمل   ب   لم عار        
 ب   األثمار   عإم     بإ   عمل  ز ور  علإت         كالرو    قد  جفت        
 لارقائم     فإتسعد     األخيلل    رزم    ذا   بمذا         ذا      لمذا         
 وابن اللريق   بصير   عإم    ائ          إن  اللللللريقة  كإما  أسرار         
 قد  ل  من  ترم  السإ   وراءب          إن   السإ    ب    الجماد   يدار         
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 العجزعن إدرام كمة هللا : 
 

كملللللا  يلللللرى   يلللللرب ملللللن أئملللللة  الصلللللوفية واللللللدين ، أن العبلللللد                             يلللللرى  ) شلللللاعر  األوليلللللاء(
عللللاجز عللللن إدرام كمللللة هللا  تعللللالى ، ألن  العبللللد  حللللادث  وهللا  تعللللالى قللللديم  ، ور  سللللبيل                    

ربللل   اللللذى خإقللل   وسلللواب ، فلللإذا  أقلللر  العبلللد  بمعجلللزب                        إذن  أملللام الحلللادث لمعرفلللة  كملللة
علللللن إدرام  كملللللة هللا ، فقلللللد  أدرم  الحقيقلللللة  بعجلللللزب  ، ولملللللذا  قلللللالوا  : العجلللللز  علللللن                      

 ا درام  إدرام .
جز                       ويعجبمللللى  مللللا  يقوللللل   السللللادة  الصلللللوفية  حللللين  يقولللللون  : العقللللل عللللاجز ، والعلللللا

ر يللدا إر  عإلللى علللاجز مثإللل  . كملللا يعجبملللى قللولمم : العقلللل آللللة لإعبوديلللة يعلللرف بللل  العبلللد                                   
ملللللا علللللرف ، وللللللي  بآللللللة لإشلللللراف عإللللللى الربوبيلللللة . وقلللللولمم : العقلللللل يجلللللوا حللللللوا                              

 الكون ذاب .  الكون ، فإذا  مةر  إلى
، ر لللللللى هللا عمللللللل   ، جلللللللدب المصللللللللفى                       وقلللللللد رأى سللللللليدى ا ملللللللام جعفلللللللر الصلللللللادق  

صلللإى هللا عإيللل  وسلللإم فلللى الرؤيلللا ، فسللل ل  علللن حقيقلللة التوحيلللد ، فعإمللل  مورملللا رسلللوا هللا                    
 صإى هللا عإي  وسإم القاعدة اىتية :

 . مو   الم  وهللا  بخإف  ذلم (ف ) كل  ما خلر  ببالم  
فلللللللاحر  أيملللللللا القلللللللارىء العزيلللللللز عإلللللللى تعإلللللللم تإلللللللم القاعلللللللدة ، وعإمملللللللا لصيلللللللرم ،                               

 ورحم هللا امرأ عإم وعإم .
ويقللللوا سلللليدما  أبللللو بكللللر  الصللللديق ، ر للللى هللا عملللل  : سللللبحان مللللن لللللم يجعللللل الللللدليل                     

 بالعجز عن معرفت  . إلى معرفت  إر
   ) تفكللللروا  فللللى  خإللللق  هللا                    ا سللللر قوللللل  صللللإى هللا عإيلللل  وسللللإم : و للللذا القللللوا يفسللللر لملللل 

 . ور تفكروا فى ذات  فتمإكوا (
) أبلللللو الوفلللللا بلللللن عقيلللللل ، ر لللللى هللا عمللللل  : أملللللا أقلللللل   أن  الصلللللحابة ويقلللللوا سللللليدى  
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إن ر لللللليت  أن تكللللللون  مللللللثإمم فكللللللن ،                            ، فللللللر  مللللللاتوا ومللللللا عرفللللللوا   الجللللللو ر والع لللللل
ن  رأيلللت أن  لريقلللة المتكإملللين أوللللى ملللن لريقللللة أبلللى بكلللر  وعملللر ر لللى هللا عمممللللا                          1وا 

 فبئ  ما رأيت .
                               الفتوحللللللات                        بللللللى فللللللى كتابلللللل  محيللللللى الللللللدين  بللللللن  عر ويقللللللوا سلللللليدى  السلللللليء األكبللللللر  

وملللللن العجلللللب أن هللا تعلللللالى يخبلللللر بشلللللىء علللللن مفسللللل  فلللللى كتابللللل  المحكلللللم ،                      المكيلللللة : 
فيلللل تى  ا مسللللان بعقإلللل  القاصللللر فيقللللوا : إن عقإللللى  يللللرد ذلللللم وفكللللرى ر يحتمللللل ذلللللم ،                  

مملللللا يجلللللب الت ويلللللل ، أللللللي  عاقبلللللة  لللللذا الت ويلللللل أ    ن يصلللللو وا ملللللن خيلللللالمم وتفكيلللللر م                 وا 
    خالقا  ير ما فى كتاب هللا 

ر للللللللى هللا عملللللللل  ،  أن قللللللللوا هللا تعللللللللالى : )ويحللللللللذركم هللا                       وفللللللللى رأى ابللللللللن عربللللللللى  
       مفسللللل  ( يت لللللمن مميلللللا علللللن التفكيلللللر فلللللى ذاتللللل  سلللللبحام  ، لكلللللن الت ملللللل إمملللللا يكلللللون                       
فلللللى خإقللللل  سلللللبحام  ،وذللللللم الت ملللللل يكلللللون لإعةلللللة وارعتبلللللار ، و درام قلللللدرة هللا تعلللللالى                      

وسللللعة حيلتلللل  وعإملللل  ، وأملللل  تعللللالى فعللللاا لمللللا يريللللد ، ألملللل  سللللبحام  لإللللب مللللن عبللللادب                                            
إن فللللللى خإللللللق السللللللموات واألر                         شللللللرعا ، التفكللللللر فللللللى خإقلللللل  بقوللللللل  عللللللز وجللللللل : ) 

واخللللللتإف الإيللللللل والممللللللار ىيللللللات ألولللللللى األلبللللللاب ، الللللللذين يللللللذكرون هللا قيامللللللا وقعللللللودا                         
وعإلللللى جملللللوبمم ويتفكلللللرون فلللللى خإلللللق السلللللموات واألر  ربملللللا  ملللللا خإقلللللت  لللللذا بلللللالإ                  

 .سبحامم فقما عذاب المار ( 
 ر ى هللا عم  : ويقوا سيدى الشيء عبد الو اب الشعرامى  
) تلللللرى أحلللللد م يخلللللو  فلللللى الكلللللإم عإلللللى اللللللذات ، ويمسلللللى ملللللا كإلللللف بللللل  ملللللن الز لللللد                        

والللللور  وجمللللاد الممللللار وقيللللام الإيللللل والخللللوف مللللن هللا تعللللالى ومحللللو ذلللللم ، حتللللى كلللل ن                         
 .  كإم من  ير عمل ( إم لديمم مح ا س

                                                 
1

 0يقصد بمم من ألالوا الكإم والجدا فى مجارت التوحيد  
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 فى  مقام  العجز عن إدرام كم  هللا : ويقوا شاعر األولياء 
لى  الجإا   شمودب    أزجامى   حب   المميمن     باليقين   روامى             وا 

 رى   رفعت  بيامىاأصبحت  ر ألوى  عمامى    لإورى             ما  دمت  بالب
 ى  ب              جل  المقلللام  فما  يبين لسامى   عجزى   عن  ا درام  إدراك

 فبحبللل       وبسرب     وبمورب              رو   اليقين    أةإمى   وكسامى
    علللللللن إدرام كمللللللل  هللا ، فقلللللللد أدرم الحقيقلللللللة ب مللللللل                       أملللللللا  وقلللللللد عجلللللللز شلللللللاعر األوليلللللللاء 

ن  تتعإللللق بلللل  ، وحللللق لللللألروا  أن تملللليم                           فحللللق لإقإللللوب أتعللللالى : ) لللللي  كمثإلللل  شللللئ( 
 في  ، ور تمفم عن  داب ، وفى ذلم يقوا ر ى هللا عم  :

 يا أيما   القإب   المميلل   لإر ا               ص   من   واب  أعذب  األلحان  
 التيجان   من   بحرب  تجد  الجوا ر  ألإقت                قد  وشحتم   ب جمل  

 من  يلإب   الرحمن   جل  جإل                 لم  يخش  بعد  مإمة  من  ش ن 
 إن  حدثللوا  عمى   فإمى  مصرم                متمسم     بالواحلللد  الديان 

 أسمو   بروحى   فى  حماب  وأمتمى              فالعشق    تاجى  واليقين   عيامى 
بحللللدود الشللللر   ، فللللإ  تخرجلللل  مواجيللللدب عللللن  تإللللم  الحللللدود ،                        ثللللم  للللو ي للللبط عوالفلللل 

التللللى يتوقللللف  ر للللاء هللا عإللللى التزاممللللا والوقللللوف عمللللد ا  ، ألممللللا وحللللد ا  تمللللدى  لإتللللى                         
  ى  أقوم ، فيقوا : 

 فشرع   أ مامى لم  أخإط  األحكام   باألحواا  فى               لإب   الوصوا  
 إن  كان  حب  هللا  ذمبى   عمد م                ذا   لعمرم   فى  المقام   كفامى   

 ويقوا :
 خإق      األكوان م ن ن     ومن   البإدة  أن  يمقب  عاجز                عن  سر  م   

 ميزان   خذ   من  حياتم عدة  من شرع                  إن   الشريعة    لإمللدى
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 شعر لإشيء األكبر : 
فيقللللللللوا  فللللللللى  العجللللللللز  عللللللللن إدرام                               أمللللللللا سلللللللليدى  محيللللللللى  الللللللللدين  بللللللللن  عربللللللللى 

 كم   هللا تعالى : 
 العجز   عن  درم  ا درام  إدرام     رام  إدراكا   لخالق             قل  ألمرئ  

 لصاية   العلإم   بالرحمللن  درام       من دان  بالحيرة  الصراء  فمو  فتى      
شرام    وأى   شخ    أبى   إر    تحقق             فإن    ايتللل    جحلد   وا 

 فالعجزعن درم التحقيق شم   حا           جرت   بما   فوق   جو  المسم أفإم 
                                                  ى   لللللرورة  ارسلللللتما كمللللا  يقلللللوا سللللليدى  الشلللليء  محيلللللى  اللللللدين  بلللللن  عربللللى    فللللل

  رشاد هللا تعالى ، واتبا  أحكام الشريعة : 
 ا ذن   ماداكا              م    الخلاب   إذ   الرحمن   ماجاكا  إنيا   صاحب   ا ذن  

 أفإكاعإيم   كامت  لم   األسرار      فإن  وعيت  الذى  يإقي   من   حكم             
ن   تصاممت عن إدرام ما مثرت            لديم  كامت  لم  األكوان    أشراكلا       وا 

 
 الصوفية ووحدة الوجود المفتراب عإيمم :

 
  يفتلللللرى المستشلللللرقون عإلللللى السلللللادة الصلللللوفية ، وبخاصلللللة عإلللللى الشللللليء األكبلللللر سللللليدى                                                   

فيمسللللللبون إللللللليمم أممللللللم يقولللللللون بوحللللللدة الوجللللللود ، ومحللللللاا                          ن بللللللن عربللللللى محيلللللى الللللللدي
فلللللى هللا البلللللاقى ، وكيلللللف يقوللللللون                                 ادة الصلللللوفية بوحلللللدة اللللللذوات الفاميلللللةأن يقلللللوا السللللل

 ما يتمافى م  التوحيد و م العإماء الحكماء األتقياء .   ! 
يفممملللا ،                         للللم تشلللرقون لإسلللادة الصلللوفية بعللل  ألفلللاه رمزيلللة مو ملللة لملللن ويتصللليد المس  

ويبثلللون ملللن خيلللالمم بلللين الملللا  تإلللم الفريلللة ، التلللى للللي  لملللا ةلللل ملللن الحقيقلللة ، ليؤيلللدوا                       
                                     بلريقلللللة مإتويلللللة فإسلللللفة الصلللللرب فيملللللا يدعومللللل  ملللللن وحلللللدة الوجلللللود بلللللين هللا والعلللللالم ، 

 م  أم  سبحام  كان ور شىء قبإ  ، ويكون ور شىء بعدب . 
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إلللللللى  للللللرورة  مراعللللللاة الفللللللرق بللللللين                          ويمبلللللل  المرحللللللوم الللللللدكتور عبللللللد الو للللللاب عللللللزام 
 بقول  :1فمم الصوفية و ير م لحقيقة وحدة الوجود 

ة الوجللللود التللللى رآ للللا بعلللل  الفإسللللفة اليومللللان ، ووحللللدة                   ) يمبصللللى أن يفللللرق بللللين وحللللد 
الوجللللود فللللى رأى العلللللار و يللللرب مللللن الصللللوفية ، فالفإسللللفة يللللرون أن  الللللرو   والمللللادة                     

  شللللللىء واحللللللد ، والصللللللوفية يفرقللللللون بللللللين هللا  والعإللللللم ، ولكللللللن يللللللرون أن  للللللذا العللللللالم                           
                                           فإلللي   لللو العلللالم ور العلللالم  لللو ( الةلللا ر ر وجلللود لللل  حقلللا ، وامملللا الوجلللود   تعلللالى ،

                      ) اليواقيللللللللت          ولقللللللللد أفللللللللرد سلللللللليدى الشلللللللليء عبللللللللد الو للللللللاب الشللللللللعرامى  فللللللللى كتللللللللاب 
كبللللر مللللا مسللللب  إليلللل  خصللللوم   مللللن                          مبحثللللا  خاصللللا  يمفللللى  عللللن الشلللليء األ  والجللللو ر (

                       ) الفتوحللللللات          استشللللللمد عإللللللى براءتلللللل  بكإملللللل   للللللو فللللللى دعللللللوى الحإللللللوا وارتحللللللاد ، و 
 و ير ا . المكية (

              واأللفللللللاه المو مللللللة إن صللللللحت  مسللللللبتما إلللللللى الشلللللليء األكبللللللر فيجللللللب ت ويإمللللللا أو رد                    
مللللرادب مممللللا إلللللى هللا تعللللالى ، وحسللللن الةللللن بللللالمؤمن أسللللإم مللللن تكفيللللرب ، وخاصللللة مللللن                            

كلللللان ملللللن كبلللللار العإملللللاء األوليلللللاء ، بلللللل ملللللن خاصلللللة خاصلللللتمم مثلللللل الشللللليء األكبلللللر ،                                                      
ثلللللل ا ملللللام جلللللإا اللللللدين السللللليولى  ، وا ملللللام الشلللللعرامى                          اللللللذى تصلللللدى لإلللللدفا  عمللللل  م

 و ير م .
فللللللى مفللللللح الليللللللب عللللللن سلللللليدى الشلللللليء األكبللللللر ، أملللللل  قللللللاا :                                         ويللللللروى ) المقللللللرى ( 

 قاا لى بع   خوامى لما سم  قولى : 
 اب            كم  ذا  أراب  ور  يرامى يامن   يرامى  ور  أر               

 كيف تقوا إم  ر يرام وأمت تعإم أم  يرام   قاا : فقإت ل   مرتجإ : 
                                                 

1
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 يامن   يرامى   مجرما               ور   أراب    آخذا               
 كم    ذا   أراب   ممعما               ور    يرامى رئذا               

 عإى ذلم قائإ : المقرى ( )ويعقب 
مللللؤوا وأملللل  ر يقصللللد                         –رحملللل  هللا تعللللالى  –مللللن  للللذا وشللللبم  تعإللللم أن كللللإم الشلللليء  

ممللللا للللل  محامللللل تإيللللق بلللل  ، وكفللللام شللللا دا  للللذب الجزئيللللة الواحللللدة ، ف حسللللن                         ةللللا رب ، وا 
ذا المعملللى كلللإم كثيلللر ، والتسلللإيم أحسلللن                    الةلللن بللل  ور تمتقلللد بلللل اعتقلللد ، ولإملللا  فلللى  للل

 .1وهللا سبحام  وتعالى بكإم أوليائ  أعإم 
 
 الحإ  ودعوى الحإوا وارتحاد : 
  
 ر ى هللا عم   دعوى الحإوا وارتحاد  ذب فيقوا :  ويمفى ) الحإ  ( 

 التوحيد   خاا  وةموا    بى   حللإور  واتحادا             وقإبى من   سوى 
 

 الربوبية والعبودية عمد شاعر األولياء : 
 
بو لللللللوح  ، فملللللللا عمدتللللللل  ، مللللللل  للللللللوا عشلللللللرتى لللللللل  ،                            ويتميلللللللز شلللللللاعر األوليلللللللاء  

جلللللاء بالمتشلللللاب  فلللللى كإمللللل  ، بلللللل كلللللان يمسلللللاب شلللللعرب سلللللمإ مبسللللللا ر شلللللبمة فيللللل                                            
أدق المقامللللات وأرقمللللا ، فمللللا  للللو ذا يللللتكإم عللللن بقللللاء هللا تعللللالى وفمللللاء العللللالم وعللللن                               فللللى

 عبوديت  وافتقارب   سبحام  : 
 أن   ذات   الحبيب   قد   شصفتمى            ودرست   الصرام   من  معما ا 

 عزتى    عزة       الكواكب        لكن        
 زدت      بالعقل   والمدى   من    عإ ا                                                 
 
 

                                                 
1
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 وتإشيت   عملللد ا  من  سما ا          جم   السماء وللللدت  رأسى     فوق  م
 و و   معم  البلللقاء  فى  محيا ا          يتى   فمللللللائى    بحبى      إن  أمم

بالكللللللون فللى  أى  أمللر                 إممللللا  الكللون   كللان مللن  مقت للا ا كللل       ر   أبللالى  
 سعدت  بالقللللبوا من  مسعا ا              رو    تفر ت    لر للاة      

 أتإ ى  ىلست  عن ذكلللر  خالق            إ يللت فى الحيللاة    بشىء    إن  ت
    حقا                  واستصاثت  بلللل  رأت    رجا اإن    روحا   خافت   من    هللا

 قبإتى  فى الصلللإة   ساعة   وقت                 كم   مصل   بعد   الصإة   تإ ى 
 ل    لن  أمسلللا الاتى                 ى   ذات  ا  ى   جمي    حيلللللإقبإمما   

 وممارى   سعللللادة     بر ا ا              فمسلللللائى    م     اليقن   ممار 
     فما   لإحياة   أعلى    امتبا ايمون    عمدى    سوى    الإلل   كل   شىء        

 لي     تفكيرى    فى   د  كيف  ي تى                ما  م ى   اللليوم  عفتما أشبا ا
 للإم   المف    أن  تذوق   ما ا عل              مى    با    لوا      حيلاتىاواعتص

 مزجتمى     بما    فكمت      وعا ا           هللا     ممجتى       بعإوم     آم         
 ا ى تإفش    الدر     و ى     ر  تتملاف   بى   المور   فالمعارف  بحرى                 

 فى      األروا      من   دميا ا ص  ي      وارتقاء   األروا   فى   مورد    العإم             
  و   معمى   السمو     فى   مسرا ا       ء     والحسن      ممما        وامعدام  األ وا

 أما    فى    سمعما     أماا  ر ا ا           بقول     يا       عبدى        سرورى   يا 
 

 شاعر األولياء وق اء هللا . 
 

إللللللللى العجلللللللز علللللللن إدرام كمللللللل  هللا تعلللللللالى ، كلللللللذلم                          عر األوليلللللللاء وكملللللللا  ذ لللللللب شلللللللا
ذ للللللب إلللللللى العجللللللز  عللللللن معرفللللللة أسللللللرار الق للللللاء ، فللللللرد إلللللللى هللا تعللللللالى ، وممللللللى                      

عللن الجللدا فللى الق للاء والقللدر ، مبيمللا  أن مللا يجللرى بلل  الق للاء  للو مللن أسللرار هللا تعللالى 
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 يبياتلللللل  الخفيللللللة ، ولللللللي  لمللللللا مللللللن األمللللللر شللللللىء ، وعإيمللللللا التسللللللإيم                              العإيللللللة ، ومللللللن
 بالق اء والر ا  ب  .

 ر ى هللا عم  : ويقوا سيدى  ا مام عبد الو اب الشعرامى  
       ) وممللا ملللن هللا عإلللى  إيمللامى  بللل ن  أفعلللاا العبللاد خإلللق هللا تعلللالى فللى حلللاا إ لللافتما إللللى               

العبلللاد معلللا فلللى آن واحلللد ، و لللو ملللن أصلللعب األملللور ، ألمللل  إيملللان بللللريقتين  متماق لللتين                      
ف شلللمد بعلللين بصللليرتى فلللى مثلللل قولللل  تعلللالى : ) وملللا رميلللت إذ رميلللت ولكلللن الإإللل  رملللى  (              

احب  للللذا                        أن الرمللللى   معللللالى ، فللللى حللللاا كوملللل  لإعبللللد ر عإللللى التعاقللللب ، ويحتللللا  صلللل
المشللمد إلللى عيمللين يمةللر بممللا إلللى المسللبتين حتللى يخللر  عللن المسللبة ، فللإن صللاحب  العللين 

 الواحدة ر يقدر عإى الخرو  من الحيرة فى  ذب المس لة أبدا .
                ) فاللللللذى  يجلللللب اعتقلللللادب ، أن هللا تعلللللالى خلللللالق أفعلللللاا العبلللللاد ، وأمملللللا مكتسلللللبة لملللللم                

وأن حجلللة هللا قائملللة عإللليمم ، وأمللل  ر يسللل ا عملللا يفعلللل ، ور يلإلللب الوصلللوا إللللى الصايلللة                    
 .  ا مكإفين بما م  صعوبة مراقيما (فى ذلم ، فإسم

 
 اتخاذ  األسباب م  ا يمان بالق اء :  

األخلللللذ فلللللى                           ر لللللى هللا عمللللل  فلللللى  لللللرورة يدى ابلللللن عللللللاء هللا السلللللكمدرى ويقلللللوا سللللل
 األسباب م  ا ستماد إلى المسبب سبحام  :

) فللللللإ بللللللد لللللللم  مللللللن األسللللللباب وجللللللودا ، ور بللللللد لللللللم مللللللن الصيبللللللة عممللللللا شللللللمودا ،                               
 .   تستمد  إليما لعإمم ب حديت  (ف ثبتما من حيث أثبتما بحكمت  ، ور

 ء األولياء ، كإم مفي  ودقيق ، فاحر  عإي  وامتف  ب  .                        وكإم  ؤرء العإما 
 

 الشر  وممي  عن الجدا فى القدر :
 وقد ممى مورما رسوا هللا صإى هللا عإي  وسإم عن الجدا فى القدر  
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 وحدث أبو  ريرة ر ى هللا عم   قاا :
إم ومحلللللن متملللللاز  فلللللى القلللللدر فص لللللب                        خلللللر  عإيملللللا رسلللللوا هللا  صلللللإى هللا عإيللللل  وسللللل  

 حتى احمر وجم  ، ثم قاا :
 إللللللم مللللللن كللللللان قللللللبإكم حللللللين                            اإللللللليكم     إمملللللل ) أبمللللللذا أمللللللرتم     أم بمللللللذا أرسللللللإت   

 . ألمر ، عزمت عإيكم أر تمازعوا (تمازعوا فى  ذا ا
كللللللرم هللا وجملللللل  عللللللن القللللللدر ، فقللللللاا :                    وسلللللل ا رجللللللل ا مللللللام عإللللللى بللللللن أبللللللى لالللللللب  

لريللق دقيللق ر تمشللى فيلل  ، فقللاا : يللا أميللر المللؤممين ، أخبرمللى عللن القللدر ، فقللاا : بحللر              
عميللق ر تخلل  فيلل  ، فقللاا : يللا أميللر المللؤممين ، أخبرمللى عللن القللدر ، فقللاا : سللر خفللى                      

: يلللا أميلللر الملللؤممين ، أخيرملللى علللن القلللدر فقلللاا : إن هللا تعلللالى خإقلللم                                        ر مفشلللي  ، فقلللاا 
كمللا شللاء أو كمللا شللئت   فقللاا : كمللا شللاء : فقللاا : إن هللا تعللالى يبعثللم يللوم القيامللة كمللا                        

هللا ، او فلللوق مشللليئة هللا ،                    شلللئت أو كملللا شلللاء   قلللاا : كملللا شلللاء قلللاا : أللللم مشللليئة مللل  
ن قإلللللت دون                          تأو دون مشلللليئة هللا   أملللللا إن قإللللت مللللل  مشلللليئ ة ادعيلللللت الشللللركة معللللل  ، وا 

ن قإللللللت فللللللوق مشلللللليئت  كامللللللت مشلللللليئتم  البللللللة                          مشلللللليئت  اسللللللتصميت عللللللن مشلللللليئت  ، وا 
 . عإى مشيئت  

يم مللللن إماممللللا عإللللى كللللرم هللا وجملللل  ، فمللللن تعإملللل  تجمللللب السللللخط عإللللى                                   و للللذا در  قلللل 
المقلللدور ، والتلللزم الر لللا بمواقللل  القلللدر ، ألمللل  حكلللم هللا ، وتحإلللى بالتسلللإيم   فلللى سلللإلام                       

 يحكلللم ملللا يريلللد ،                               اللللذى ر دخلللل لملللا فيللل  ، ور حيإلللة لملللا معللل  ، فإمملللا محلللن عبيلللد ، وهللا
 ر معقب لحكم  ، ور راد لق ائ  سبحام  .

 
 فى ذلم المقام : ويقوا شاعر األولياء  
 

 اسعد  بتقوى   هللا   ر              تإميم        دميا   فامي      
 ي  بالذكر   مفسم  تمتدى               والذكر يمدى    العاص    
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 و إذا   ر يت   ق اء  ربم             ر   تخاف       القا يللل           
 و إذا  عجزت  عن     األمور             د    األمور   كما         ي          
 ريم  لو  ر يت             وما         عإمت    ا لما يةيماذا  ي لل         
 التلللوحيد    فى             حشرى     أممت     اللا يةى   من  إم         
 ومدامعى       من        حب               أمست   بحارا         جاري          
 وممابت   األشلللواق   من              ثمر المحلللللبة  زا ية          
 عاشت       مائي  والرو    من   وجد   عن   الللللللل  يار              
 فميت    ب         عن    يرب              فاستمسكت    بالبللللاقي           
ن  تم   فاميللل             ر يت   فإملللا أخإصلت             بقيت   وا 
 شرفت        ب        وتإذذت             بشمودب      فى   عافيللل          
 ن     جسمى    بالفما              ء    سقوف         متداعيل إن    كا         
 فالرو   بعللللد  فمائلل               فى  الخإد    شم   سلامي           

 
 سيدى أحمد  البدوى  والق اء : 

 
ر ى هللا عم  ، عن حقيقة الصبر فقاا :                  لو أحمد البدوى سئل سيدى ا مام 

بحكللللم هللا ، والتسللللإيم ألمللللرب ، وأن يفللللر  ا مسللللان بالمصلللليبة كمللللا يفللللر  بالمعمللللة                    الر للللا 
مللللا إليلللل                     قللللاا تعللللالى : ) وبشللللر الصللللابرين ، الللللذين إذا أصللللابتمم مصلللليبة قللللالوا إمللللا   وا 

                     راجعلللللون ، أولئلللللم عإللللليمم صلللللإوات ملللللن ربملللللم ورحملللللة وأولئلللللم  لللللم الممتلللللدون ( ف رشلللللد  
سلللبحام  إللللى أن الصلللبر ر يتحقلللق إر بثإثلللة أشلللياء :الر لللا بحكلللم هللا ، والتسلللإيم ىملللرب ،                    

 والفر  ببإئ  .
فقللللولمم : ) إمللللا   ( ، إقللللرار واعتللللراف ب ملللل  سللللبحام  مالللللم المإللللم و للللم  ممإكللللون للللل  ،                          

 بر للللا م عللللن تصللللرف  فللللى مإكلللل   ، و للللذب   للللى الخصللللإة  األولللللى ،                        ور يتحقللللق  للللذا إر
 و ى الر ا  بحكم  .
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مللللللللا إليلللللللل  راجعللللللللون ( ، إقللللللللرار واعتللللللللراف بلللللللل ممم  للللللللالكون ر محالللللللللة ،                       وقللللللللولمم : )وا 
التاليلللللة                        تلللللراف إر بتسلللللإيم  أملللللر م  وأمفسلللللمم  لللللل  ، و لللللذب الخصلللللإة عور يتحقلللللق  لللللذا ا 

 و ى التسإيم  ألمر هللا .
وقللللوا هللا  بعللللد  ذلللللم  : ) أولئللللم عإلللليمم صللللإوات مللللن ربمللللم ورحمللللة ( بشللللرى عةيمللللة                       

     تقت للللى أكبللللر الفللللر  والسللللرور ، و للللذب  للللى الخصللللإة  الثالثللللة ، و للللى الفللللر  ببإئلللل  .                    
                       ) مللللللن وصللللللل إلللللللى مقللللللام التسللللللإيم ، فللللللاز بريللللللا           للللللى هللا عملللللل  : ويقللللللوا أي للللللا ر 

 . المعيم (
 
 شاعر األولياء والتسإيم : 
 
مالقلللللا  بالتسلللللإيم   تعلللللالى ، والر لللللا  بق لللللائ  سلللللبحام                    ولملللللذا ملللللرى شلللللاعر األوليلللللاء  

 فمن قول  : 
 الإلللل  وقالوا  :  خذوا    الر ا    تيجاما  كبف   المسير إلى       ىعإموم

 ممذ   رأومى   أ يم   فى        هللا   صللللللبا 
 أدخإومى       فى      الحكمة        الميللداما                                
 حإيلللللة الما    جو ر    وعقود 

 إمللاح      -  يا رجاا     -  قى  هللاوت                                          
 مجتإى    ذكرب      ومرتا     في            فامتماما   فى   الذكر   مم     ابتداما   

 متمادى     إلى    اليقين       إموا           وبملللللذا   لربما    متللدامى 
 تللللوامى   إمما    مإك      وموعللدما  الحشر          فمل عم   لحةة    م

 أعرف   هللا    ثم   مل   عن سواب           كان     عرفان     يرب      كفراما
 ا           وكبرما     وما    جمإما      المكاما د    مش ما  عإى  اليقين    صصار ق

 مجر            بل  جعإما   تقواب     مما      لساما وملقما    وما ملقمللللا  ب  
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 خرما   اليقين    لإحشر    ذخرا              ومألما    من    الثبلللات   جماما وأد
 ولبسما    من     الحياء      شعارا              وجعإماب      فوقما     ليإسلللاما 

 قد     عإمما    أن     المحبة   كمز             كل   من     صامما    سما     بمياما 
 

 ي ا  : ويقوا  أ
 أمان    من     سإم    األمر    احتواب   سإم    ألمر   هللا   ر  تقف  الموى         

 وممازا    التسإيم   خللير  وقاية             ممن   يخو         ومال     عرفان 
 ماذا   يفيلللدم أن  تعإل  رحمة              أو   أن   يكون  عإى   الق اء بيان 

 الذى    لم  يب   إر  علإة             وق ى    ولم   يسل    ل    بر ان   تع   
 خإق     األكوان    ن  م    ن  م     ومن  البللللإدة  أن يمقب عاجز            عن  سر  

 خذ    من   حياتم عدة   من  شرع             إن   الشريعة     لإممللدى ميزان
 

   الشللليء  أحملللد الحإلللوامى  ، واللللد شللليخى  وسللليدى  الشللليء                      ويقلللوا  سللليدى  العلللارف  بلللا
 عبد السإم الحإوامى ، ر ى هللا عممما : 

 إن   كمت    صاحب عزم              ب    تملللللاا    لإبم        
 ر    تشم   لإخإق    را              واصبر     عإى   ما  أصابم         

 
 يقوا أي ا  ر ى هللا عم  :  كما

 ل    الخإق  واألمر سبحام              ل     صفوة   لإر ا يصلفيما        
 فمم فى الجمان وقد  قصروا             ميئا    لمم   ما   يشاءون فيما         

 
 ويقوا  فى محبة هللا أل ل اربتإء : 

  ير   ا ل    وامتثل    حكم  ا ل   يا صاحب  البإوى د  الشكوى إلى           
 واشكرب  فمى  معمة  إذ قد     أتى             إذا  أحب  هللا     عبدا     ابتإب 
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 كما يقوا  : 
 أفعلللللللال      محكمة         وقل   من   يفمممللللا           
 يعإممللللا     يفعل   هللا    ما   يشلللاؤب          لحكمة           

ويعإللللللللق  عإللللللللى بيتيلللللللل  سلللللللليدى  الشللللللللليء  أحمللللللللد الحإللللللللوامى ، قللللللللد  هللا  سلللللللللرب ،                      
فيقلللوا : ملللا فرحلللت  بشلللىء ملللن مةملللى قلللط ، فرحلللى بملللذين البيتلللين ، وأرجلللوا أن يمفعلللامى                    

مى أكرر ما فى المازلة تمزا بى فيمكشف ع  مى  مما .                       دا إن شاء هللا تعالى ، وا 
 

 ويقوا سيدى القلب الكبير ، عبد القادر الجيإمى ، ر ى هللا عم  : 
 ر األمر  أمرى  ور  التدبير  تدبيرى             ور  األمور   التى  تجرى   بتقديرى 
 ويرى لى   خالق  رازق  ما  شاء  يفعل  بى            أحاا  بى  عإم    من  قبل  تص

 
 األسباب والرزق  :

 
وملللل  أملللل  تعللللالى كإفمللللا السللللعى  فللللى كسللللب األرزاق ، فإممللللا  مسللللعى امتثللللار ، والللللرازق                       

 و هللا تعالى ، وليست  األسباب  ى  الرازقة ،  و إمما  محن  متعر   بما لعلائ  سلبحام  ، 
السللللعى تختإللللف بللللين  شللللخ                         والللللدليل  عإللللى أن األسللللباب  ليسللللت  رازقللللة ،   أن متللللائ 

وشلللخ   بلللل بلللين الوللللد  وواللللدب ، واألل وأخيللل  ، فقلللد يقلللل  رزق  القلللوى المجاللللد ، وقلللد                    
    يكثللللر رزق  ال للللعيف  العللللاجز ، وقللللد ي لللليق رزق الللللذكى  العللللالم ، و للللو مللللا يؤكللللد  ان                

  ا  كيف يشاء .در األرزاق بيدب سبحام   ، يق
 
 ولمذ يقوا إمامما الشافعى ر ى هللا عم  :  
 

 كم   من    قوى   فى      تقإب                   ممذب   الرأى  عم   الرزق  يمحرف     
 ومن  عيف  عيف العقل مختإلا                  ك م    من  خإي    البحر     يصترف    
 سر   خفى   عإيما     لي    يمكشف            ل    ل      إى  أن   ا   ذا   دليل   ع   
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كملللللا بلللللين لملللللا إمامملللللا الشلللللافعى ر لللللى هللا عمللللل  ، أن اللللللرزق ر يتمشلللللى مللللل  الموا لللللب                            
    العقإيللللة ، بللللل المشللللا د فللللى الكثيللللر الصالللللب أن يقللللل رزق ذوى  العقللللوا الراحجللللة ويتسلللل                      
رزق ذوى  الحماقلللة ، و لللو  ملللا يؤكلللد  وجلللود هللا حقلللا ، كملللا يؤكلللد قيلللام  األملللور بق لللائ                       

 وقدرب سبحام  ، فيقوا ر ى هللا عم   : 
 إن   الذى  رزق  اليسار  فإم  يصب              حمدا    ور    أجرا  لصير  موفق 

 والجد   يفتح   كل   باب   مصإق         الجد  يدمى   كل   أمللر   شاسل      
 فإذا  سمعت      ب ن    محروما  أتى              ماء   ليشرب   فصلللا  فحقق 

ذا  سمعت   ب ن   مجدودا      حوى              عودا    ف ثمر  فى  يدي   فصدق  وا 
 ىالسماء تعإق       لو   كان  بالحيل  الصمى      لوجدتمى              ب جل   أسباب

 لكن   من  رزق   الحجا  حرم   الصمى               دان    مفترقان    أى    تفرق 
 ومن  الدليل    عإى   الق اء   وكوم             
 بؤ  الإبيب وليب عيش  األحمق                                                

 
 شاعر  األولياء  والماا 

 
الللللللللللرزق ومقللللللللللدورا مللللللللللن هللا  ، فللللللللللإن شللللللللللاعر األوليللللللللللاء  يللللللللللرى أملللللللللل                                   ومللللللللللا دام 

ر يجوز  أن  يإميما  لإب  الرزق  عن  اىخرة ، فكما  مبذا الجمد فى  رزق  الدميا ، فكذلم 
 خرة سعيما ، فالدميا ليست  خاتملة  المللاف حتلى  مقصلر  جملدما عإيملا ،  ن مسعى ليجب أ
 ام  عن  لإب  اىخرة  ، فيقوا ر ى هللا عم  : ومم

 الما    فى  الدميا    أيامما  سوقة                  ممم  المللاا  ولب    الجديد
 يسللللعون  لإدر م   فى  قوة                 ر   حر   يثمى  سعيمم  أو جإيد

ن  دعوا    إلى   الصإة  اد    تداد   الحر عاق  السجود عوا                 أن  اشوا 
 و كذا  األمف       فى      لبعما                 تميل    لإدميا     ولن    تستفيد
 أمست   الما  فى  الحياة     عافا                فتمتمم          مساؤ م    والعود
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 مة     ولاب   قعودأخإدوا  لإركون    والموم    حتى                     فترت     
 مصحم   جوا                    مالمم   إن  دعا  الصإ   وجود إن   تصديتمم    ب

  م  لدى  الخير   والكماا  معا                       ولدى   الشر  وال إا    أسود
 الخإودلي    الصمى  من     أفاد   الصمى                     أن  الصمى  من   مجا     ب

 محن   فى  الما   كالمجوم    من  الإيللللللللل  ت ىء  الةإم  و و  شديد
 اتركوا     يكم    وكوموا   جمودا                     لإذى   فى   حماب   عز  الجمود

 كل شىء يحلللللد   ير  واب                    لم    تحل    من   القإوب حدود
 

 العفو والف ل :  شاعر  األولياء  بين
 
   ممللل  بعفلللوب  علللن                       يتعإلللق بربللل   ويتمسلللم  بللل  ، ويتمتللل ويبلللين  لملللا شلللاعر األوليلللاء أمللل  

جوابللا  عإللى  مللن لإللب  إليلل   أن   سللبحام  ، فيقللواذمبلل   ، كمللا  يتمتلل   بف للإ   فللى  رزقلل  
 وقافيت  :  اىتىي تى  ل                         ب بيات عإى وزن البيت 

 ياليل   الصب   متى   دب           أقيام   الساعة   موعدب              
 ) ياليل  الصب  متى  دب(          لمري    مإت    عودب               
 ما كان    واى     لصامية           أو    كان   لةبى أعمدب              
 أوحدب سم    هللا    ور سم   هللا     وباا  فى   اسم   هللاأم              
 فيريمى     العفو   ف عبدب          ويريمى    الف ل  ف حمدب              
 إن  عز  الما    بما لممو         عزى     دين      أتعمدب              
 بأما   فان   ممى عمى  بل          بم    باق   يسإم  سؤدد              
 وليم     داى    وممم    مماى    وممم    علائى    أشمدب                           
 دب ( صف         ) أقبام  الساعة   موعفمتى  ألقام   وبى   ش              
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 شاعر  األولياء  والقماعة ،
 
                   ويللللرى شلللللاعر األوليلللللاء أن الملللللا  فلللللى اللللللدميا بللللين يسلللللر وعسلللللر ، ففلللللى اليسلللللر يجلللللب    

أن يكومللوا أ للل لاعللة ، فللإ يفتللممم المللاا عللن سللاحة القللد  األلمللر ، وفللى العسللر يجللب                   
أن يس لوا هللا من ف إ  ، فإم  سبحام   و اللرزاق ذو القلوة المتلين ، فيقلوا ر لى هللا عمل  ، 

 يت  : جوابا عإى من س ل  أن ي تي  ب بيات عإى وزن البيت اىتى وقاف
 ماع عزيز  المف   من  لزم  القماعة              ولم  يكشف   المخإوق    ق  

 ف جاب : 
 ) عزيزالمف  من  لزم القماعة (              ويجعل   حب   البارى  الب اع  
 ويجعل  رب   المقصود   ممل                ويصرف عمرب   فى  خير لاعة

 با               ويجعل  من  محبيللل   متاع     من  لبا   الذكر ثوويإب  
 ويربط   مفس    بالدين   ربلا               ويجعإ   من   الدميللا   شراع  

 فمن  يركن إلى  الرحمن يسعد               ومن  يركن  إلى  عبد     أ اع   
 والمماع   فود   ما  ب يدى   الما   لرا              عإى    خإق    الكرامة  

 ما  اقتماعا                ولكن  فى  شرا ت       فةاعل وكم  من   مد    في
 لباع    يفسد   حبس     الدميا و                مف   وكم  من  مةمر  عإياء

 يد   ال راع     عزيزا   ر  يمد    لفتى  فى الما   يبقى             ولو أن  ا
 ولي    تدوم    فى  الدميا  جماع    للا   متا               ويعإم   إمما   الدمي

 ويذكر  يسرب     فيقوا     لاع      ويذكر  فقرب   فيقوا      ربى             
 عزيزا   يرف     الرحمن     باع      يةل   ملللؤيدا  با   ربى              

 ويفتح     صدرب   لإمصح    ساع     ويعرف    ما  ل    وما  عإي              
 ي ي      و ذب     الدميا    أ اع       إذا   لم  ترو  مبتم   كل  د ر           
 ) ولم  يكشف  لمخإوق    قماع    (          أعز  الما    من  ترم  البرايا         
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يلللللل  ، ويرجللللللوب المزيللللللد فيزيللللللدب ، ألن                     ثللللللم  للللللو ر للللللى هللا عملللللل   يسلللللل ا هللا تعللللللالى فيعل
عللللللاءب سلللللبحام  ر يمفلللللد ، فملللللو  يتمسلللللم عإلللللى اللللللدوام بمحبلللللة ربللللل  العةللللليم الكلللللريم ،                     

ن كللللان شللللديدا ، ألملللل  ير للللى  حكللللم ربلللل  فللللى الشللللدة ،                        ور يصللللرف  عللللن حبلللل  الللللبإء وا 
 ، فيقوا عفا هللا عم  : كما ير اب  فى الرخاء 

ن  كريم  الكف  ما خاب   سائإ    س لت   فوفامى   رجوت  فزادمى            وا 
 أحن عإى  ذا وأ وى  عإى  دى            وأسرى  عإى  عإم  بقإبى  أواصإ  
 و ل  يدرم   اىيات  إر  رجالما            و ل يعرف  الوجدان   إر  مزاول  

  ىعن الحب لحةة            ب  عاش  حتى لو  أصيبت  مقاتإ  وذوالوجدر يص
 شمدما   وشا دما   ولابت  مفوسما            فمامت  ب     أرواحما   إذ  مسائإ  
 أسامر   ليإللى  خاليا    بشمودب           وقإبى  بمور  الحق  فا ت  مما إ  

 من  ز ر  المعارف  مائإ    وأوراق   ر يت   ب  حتى  دخإت  ريا ة           
 ن الحق  قد خاب جا إ  وجد  ر تحد           عن  الحق إفقل لإذى  لم يشمد  ال

 عيد   عإي   أن   تزي       دخائإ  بالشر     يعصم  مفس            بفإن  امرأ  
 

 الذ د  فى  الدميا : 
 

  لإللللزواا ، ولللللذلم يجللللب                           ثللللم يبللللين لمللللا ر للللى هللا عملللل  أن معلللليم الللللدميا مممللللا عةللللم فمآللللل
عإلللى العاقلللل أن يعلللد عدتللل  لملللا بعلللد الملللوت اللللذى  لللو حلللق ر شلللم فيللل  ، ويسلللاعدب عإلللى                         
مملللا  لللو تللللرم                           ذللللم ز لللدب فلللى اللللدميا ، والز للللد عملللد الصلللوفية للللي  معملللاب قإللللة الملللاا ، وا 

إلللب و لللم يقوللللون : للللي  الز لللد  أن تتلللرم  اللللدميا ملللن يلللدم  و لللى فلللى قإبلللم               اللللدميا ملللن الق
 بل الز د أن تتركما من قإبم و ى فى يدم .

ليب هللا ثراب عإى من س ل  أن ي تي  ب بيات عإى وزن البيلت اىتلى لذلم يقوا شاعر األولياء 
 وقافيت  :



 64 

 
 وسي حم     الباقون    بعدم                الصبراء         خدم              ستباشر  
 فاجاب :

 مد  ر  )ستباشر      الصبراء       خدم(                         والى    الذبوا   سقيت    و  
 ممما      بإصت     من      العإ                         ر      تمإكن       العمر   سعدم

فاجعإ      بين      الما   عمدم واسإم                             الموت       حللللق   واجب 
 ردم سبيل     األقدميلللللللللللللن  وخل     ذكر       هللا      و  

 ياقإب    إمم      إن         ترد                         باب    ا ل      فإن        يردم
 تدرم      بف ل   هللا      رفدم                  الب      لبلللا    تقى   وسر     

 ود      الحياة      إذا       دعت                       وامةر       لملا   خإدت   بعدم
 أما    قد   خإوت    عن    الورى                       وجعإت    حبى    فيم      وحدم

 وتبعت   با يمان            جمدم                  وأخذت     ذكرم            ايتى     
 وسمرت    ليللللإى    بالمدى                       ورفعت    بين    المللا   حبم

 م    األصحاب          قصدم ومشيت     أمصح    لإمللللإ                      وأعإ  
 بعد    الممات      يعيد      ذكرم        ياقإب     مالم      يلللللرب               

 أقبل   عإيلللللللل    فإم                        كرما   وف إ      لن       يصدم
 إيام      أن    ت وى         إلى                       دميا        ت ر       ولن   تمدم

 تإقى      عإى     األيام      خإدم          ممما      أقمت    بما       فإن              
 ستزوا        عمم     بصفو ا                        ) وسي حم     الباقون      بعدم (

ويمبممللللللا  ر لللللللى هللا عملللللل  إللللللللى أن الللللللدميا علللللللزت عإيمللللللا  فصلللللللرما متلللللل لم لمصلللللللابما ،                            
إيمللا مصللابما فيلل  ، كمللا يللؤثر مصللابما  فللى أمللر الللدميا ،                       و للان عإيمللا أمللر الللدين فللإ يللؤثر ع

 فيقوا قد  هللا سرب : 
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 عابد  الماا   فى   الرجاا   كثير                 وقإيل       من   كان         عابد 
 واحدإمملا  لو    مصاب  يوما   بشىء                 حز   فى  صدرما  المصاب  ال

ذا   كامت    ا صابة   فى الديلللللللللن  فما    رما   زواا   المعللابد  وا 
 إن   سوق   العصيان   أزو  شىء               حيث   سوق  األخإ   والعإم كاسد

 كن    عإى   الحق  ما  حييت  فإن   مللللللت  تماءت  بالموت   عمم   الشدائد 
 وسإم               وتوكل    واصبر     فربم     واحد   امةر   األمر    حيث    كان

 
 ر اء العوام  ور اء  الخوا  : 

 
يقلللللوا السلللللادة  الصلللللوفية : ر لللللاء العلللللوام  بملللللا قسلللللم  هللا وأعللللللى ور لللللاء الخلللللوا                             

 بما  قدرب  وق اب  ، ور اء  خوا   الخوا   با   تعالى عن كل ما سواب . 
بلللللللى موسلللللللى األشلللللللعرى،                                ر الملللللللؤممين عملللللللر بلللللللن الخللللللللاب ، إللللللللى أد كتلللللللب أميلللللللوقللللللل

 ر ى هللا عممما :
ر ف صللللبر (،  ء) أمللللا بعللللد ، فللللإن الخيللللر كإلللل  فللللى الر للللا  .                       فللللإن اسللللتلعت أن تر للللى وا 

فلللللى اسلللللتواء                               كملللللا أن أميلللللر الملللللؤممين عملللللر بلللللن الخللللللاب ر لللللى هللا عمللللل  كلللللان يقلللللوا
 الرخاء والبإء عمدب :

 . بعيرين  ما باليت  أيمما  أركب () لو كان  الصبر  والشكر    
 
 مصيحة شيخى  : 
 
وقللد  كتللب إلللى شلليخى العللارف بللا  سلليدى  الشلليء عبللد السللإم الحإللوامى ر للى هللا عملل   

 يمصحمى فى إحدى  رسائإ  :
 ميا وما فيما ، فدعما بما فيما لمن يدبر ا فيوفيما ) أما  عن الد 
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وفيمللللا  مللللا  فيمللللا  ، ألمللللم إن دبللللرت وصللللح  التللللدبير ، و للللو ملإللللوب شللللرعا ، فللللإ تللللدرى                       
ن حصلللل الجفلللاء ، سللل لماب                          كيلللف ق لللى فيللل  ، فلللإن صلللح الق لللاء بالر لللا فملللو الق لللاء ، وا 

 .  ء م  الر ا عإى أم  الر اء (لق االإلف فى ا
و للللللللى مصلللللللليحة  اليللللللللة كمللللللللا ترا للللللللا ، وقللللللللد امتفعللللللللت  بمللللللللا  فىحيللللللللاتى ، ومشللللللللرتما                                 

بللللللين المللللللا  ، ليمتفعللللللوا بمللللللا كمللللللا امتفعللللللت ، وجللللللزى هللا عمللللللى شلللللليخى خيللللللرا كثيللللللرا ،                         
 فكم أمدمى  بمصح   ، وكم عإممى من تجارب  .

   ، وصللللللبر عإللللللى بإئلللللل   ، فللللللاز  بر للللللوام  األكبللللللر ،                        ومللللللن ر للللللى بق للللللاء هللا تعللللللالى 
مجيبللللللا  عإللللللى مللللللن سلللللل ل  أن ي تيلللللل  ب بيللللللات عإللللللى وزن                       لللللللذلم قللللللاا شللللللاعر األوليللللللاء

 البيت اىتى  وقافيت  : 
 كماا     هللا   قل   وذر  الوجود  وما حوى                 إن  كمت      مرتادا     بإو 

 ف جاب :
 ) هللا   قل  وذر الوجود وما حوى (                مت دبا      فى        ساحة     ا جإر

 من     رزم      التقوى     سما  بةإا            لتسلللإم  فى حياتم   إم        سإم 
 موفق        األعماا    واجعل  لمفسم من ق ا هللا ا لر ا                 حتى    تكون    

 لى    سوى   رب   السما  من   واا آر         عن  عإم  فإم         فتشت  كل    الخإق 
 فتركت   كل  العالمين       وجئت                  وجعإت   ذكرى   ذات           ممواللى

 ر ا    المميمن  مالى إن  كمت تحسب أن فى الماا الصمى                 أما  قد  جعإت   
 أما  إن أكن  أجمى  الذموب  فإمملا                 روحى   ارتمت     فى  بحرب   الصساا 

 إذ   لي      يرم   ما  حييت     ببالى              ارب  قإبى  قد  سإت من  الورى   ي
 ى     مسرة   حالى فاجعل   دام   شريعتى  وذريعتى                 واجعل  شمودم     ل

 لست    بما     شمدت    أبالى  مر  بى عصف  الزمان وقصف                  وهللا   إن
 أأحب    وأخاف   سلوة       يرب                  ذا   وحقم    ر    تعي         خصالى 
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 فى   أحوالى  رو    المحبة   قد  شمدت   جمال                وجإل     فثبت      
 قومى   إلى حو   الكريم  تعالى   يامف     إمى   ر     ألوذ      بصيرب             

 إن   الذى    فمم     المحبة      قإب               فى  القدر  من   بين  البرية  عاا 
 اى  تعاا   لم ير   لى  فى  الحب   هللا      قربمى     إلي         بف إ               

 لقواا أل سإم    لربم    أمرب   واترم    ل                 أقدارب     واحذر    من      ا
 وذر   العباد   وش ممم       وفعالمم                ) إن  كمت  مرتادا    بإو    كماا ( 

 
 الشبإى  ومواق  الق اء  والقدر 

 
                    ملللللللن علللللللرف  هللا  ر  يكلللللللون  لللللللل   : يقلللللللوا سللللللليدى بو بكلللللللر الشلللللللبإى ر لللللللى هللا عمللللللل  

 .  م  أبدا 
وسلللئل  ، ر لللى هللا عمللل   ، فلللى معملللى تإلللم  الكإملللة فقلللاا : معما لللا كإملللة عملللر بلللن عبلللد                        

 العزيز ر ى هللا عم  : أصبح سرورى  فى مواق   الق اء والقدر .
 ولقد  سمعوا سيدى  الشبإى  يمشد :  
 ب   مما     فى   فؤادى     بدمى          وفؤادى    ذاب  مما   فى  البدن ذا

ن  شئتم   صإوا          كل   شىء  ممكمو   عمدى  حسن   فاقلعوا   حبإى  وا 
 

 فى  سعادت   بالر ا :  شاعر الولياءويقوا 
 
ن  ملإب   الإقيا    ف مت   مماما   ر يما  بما  ير يم   أمت   داما            وا 
ن  كمت  تموى الما  مإت    واما    إذا  كمت  تموى  هللا  مإت   مكام           وا 
 ار  أيما  الإحى  تجر    كؤوسما           لتصبح   مما  إن  سقيت       سقاما  
 وتعرف  عما     ودما      و رامما          وتدرم    مما    عإمما        و داما 
 األموار من عالم البقلللا        فمامت   بما  أرواحمللللا  ومماما تجإت لما   
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 فميما  بما  حبا    فلاب  حياتللللما             رأيما    بما   عمد      الفماء      بقاما 
 لما     فلمة    فى     حبما   وسإوكما             ومن   حفش  األسرار  عللللز أماما 
هللا عمللل   ، تإلللم  الفلملللة التلللى علللاش بملللا فلللى حبللل  وسلللإوك  إللللى هللا                      ويشلللر   ، ر لللى  

 تعالى فيقوا :
 فإست كبع   الما     أمسب    لإترب   قإبى   ومقى   سريرتى           أ اء  الموى  
 لقإب فإم  يم   ير هللا  فى   السم    وا   دومى  وجئتم    مفردا           تركت  الورى  

ولمرت   فى   مجوام   سر    جوامحى          فخإصتما  من علالم  البعلد  والحجلب ر لاء   
الفتى   با     يشر     صدرب           فإن يت ذى     بلالحوادث   والخللب ولكمملى    للو      

م   ا  مملل  إن زا بللى كعبللى ومحللن    أولللوا   عإللوحكملل            فإسللت    بملل      الق للاء 
 ولكن      بوجدما           شربما  من  األموار   ما لي  بالشرب كما يقوا ر ى هللا عم  :

م  تجإلللى  عإيملللا  هللا     والإيلللل      أردفلللت           ذوائبللل     والملللا      فلللى  الإيلللل  ملللو   
تتمليم  إذا    أخذما   شلجون   العشلق    مخإلو   بمفسلما           وأرواحملا   فلى  ربمللللا      

 كامت   األجسلاد    تروى     من     الثرى 
فإمللللا    بمللللور   هللا    مللللروى    ومللللمعم                                                       

معم  ، محن    من   أبماء   آدم  عمصرا           ولكمما     فلوق  السملللوات  مكلرم محجتملا    
لللللللامما           وقلللدوتما           المختللللار  و لللو  المعإللللم  فإلللم  تللللم         القلللرآن    و لللو    إم

اب   فللى    إر  لإلللل    عبلللللادتى         ومللن  عبللد  الللرحمن  بللالعفو  يللرحم  أتحسللبمى   أمسلل
الحللق  مللن       وكيللف    وقإبللى      باسللم    يتللرمم  أفللا    عإللى     العمللر    لحةللة       

 فقإبى     بصير    الحق     ر      يتكإم           بحر   مورب 
 فى  ح رب  الحق    يعدم  ياتى  إذ    فميت      بحب            ومثإى  من ح      ت  د     ز  
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 ولور  حجاب  الصفإة     اليوم   فوقما           تفامى  عإى  مور  المشا د   مصرم    
 أردت           فإن   ر اء  هللا     لإقإب   أكرم     ا    ذب   الدميا   اصمعى  مافي  
 ولست  بشام   من   كفافى    وقإتى            فإى ف إ   عن كل  لموم     مصمم   
 

 شاعر األولياء  والتفوي    تعالى : 
 

أن مفلللللللللو  أمورملللللللللا   تعلللللللللالى ، دون  لللللللللجر أو                      ثلللللللللم يلللللللللدعوما شلللللللللاعر األوليلللللللللاء 
رم ممللللا يقلللل  لمللللا ، إذا  الحكللللم  حكللللم هللا وحللللدب سللللبحام  ، فيمللللا كللللان ومللللا يكللللون ،                                 تبلللل

 فيقوا ر ى هللا عم  :
 ل    بجن    ور     إم   تخل    ور   تحف   

 وعش  فى   دى  الرحمن   تسعد  بألم  وأقبل                                               
 إم   واتج    لالب   القد  عإى مورما   بالقإب  مخإصا               وأسإم   وس  

وخذ  للم   با يملان    أصلدق   وجملة             ولملر  بملا   مفسلا  علن  الصلى واللرج   
تجرد    تجلد  مورملا    أكبلر     ماصلر             وفلو   لل   ملا كلان  فلى  الصلد واألمل   

ممللا               حللإ  المللر  بالتوحيللد  مللن رقللة الحلل   حيللاة   الللو  رى   حإللو    ومللر     وا 
 ومن      ر      يرى       إر     ا ل      مرادب 

حلللرام  عإيللل   الخلللو  فلللى  العلللرش  والكرسلللى                                               
مم  لو  عةمت    ديمم      عالما               وعامإت   بالحسمى  وأدبت  لإمف   وكمت   وا 

 عإى    األحداث      با     را يا  
سلللواء  عإيلللم  الملللوت أو  سلللاعة  العلللر                                                    

 من        الدميا        بربم  محسما    سعدت  
مللن  األخللرى    العلللاء  بللإ  بخلل    مإللت  و                                                   

ن  قيل  لى  اشرب  قإت أموارب ك سى   إذا  قيل  لى  الإب  قإت  ربى ملإبى             وا 
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 الثبات  عمد  أ ل  اليقين : 
 

والر لللللللوان  بق لللللللاء  هللا أ لللللللل يقلللللللين راسلللللللء ، للللللللذلم  تلللللللرا م  يثبتلللللللون عملللللللد وقلللللللو                       
ت ، و للللم فللللى ثبللللاتمم يكإفللللون بشللللريتمم  للللد لباعمللللا ، فيعجللللب                   األحللللداث مممللللا  عةملللل

الملللا  لثبلللاتمم  لللذا ، وملللا يلللدرون أن الخلللوا  لملللم خلللوا  تميلللز م علللن العلللوام ، ولقلللد                   
شللللمدت بمفسللللى مللللن شللللاعر األوليللللاء الصللللبر الجميللللل ، والر للللا التللللام ، حللللين فقللللد أكبللللر                        

مائلل  المرحللوم فتحللى عإللى عقللل ، وكللان لالللب عإللم بللاألز ر الشللريف وفللى محللو العشللرين                   أب
مللن عمللرب ، فصللإى عإيلل   أبللوب  الشلليء  صللإة الجمللازة وصللإيتما معلل  فللى المستشللفى ، وبعللد                  

ى قإوبملللا                    ؤاخلللذما بملللا فللل: الإملللم ر تأن سلللإم ملللن الصلللإة رأيتللل  يرفللل  يديللل  لإسلللماء ويقلللوا 
 الإمم ثبت  عمد السؤاا

وبعلللللد أن واريملللللاب التلللللراب ، جإللللل  فقلللللرأ عإلللللى قبلللللرب سلللللورة يللللل  ، وصلللللحبت الشللللليء                              
إلللللللى شللللللليخى وشللللللليخ  عبلللللللد السلللللللإم الحإلللللللوامى وكلللللللان مسلللللللكم  فلللللللى شلللللللبرا ، فلإلللللللب                             

ملللللا محتفلللللل أيامملللللا بلللللذكرى الموللللللد الحسللللليمى ، ر لللللى هللا علللللن                         لعلللللام الصلللللداء ف كإملللللا ، وك
صللللاحب  وأر للللاب ، فجاءمللللا  شللللاعر األوليللللاء  للللليإ وأمشللللدما  كعادتلللل  ، ثللللم حبللللب إلللللى ان                    

أسللمر معلل  ألللى الفجللر  فسللمرت ، ف خللذ ي للاحكما كمللا عودمللا ، وعجبللت ممللا كللان ، ورويتلل  
عبد السإم فى اليوم الثامى  وقإت ل  : يلا سليدى كملت أةلن أن ملا يوصلف بل   لسيدى الشيء

الصللللوفية فللللى الر للللا بالق للللاء والثبللللات عمللللد األحللللداث إن  للللو إر  للللرب مللللن المبالصللللة                        
                ولكمللللى رأيللللت مللللن سلللليدى الشلللليء عإللللى عقللللل صللللدق مللللا قرأمللللاب فللللى   للللذا الشلللل ن ، فمللللا                           
كلللللان ملللللن سللللليدى الشللللليء عبلللللد السلللللإم إر أن قلللللاا : أملللللا والشللللليء عإلللللى كلللللذلم ت تيملللللا                        

 المصائب فإ متزحز  ، فقإت فى مفسى   رجاا .
وقلللللد بإللللل  ملللللن عجلللللب الجإسلللللاء ، معملللللا ليإتملللللا ، أن قلللللاا أحلللللد م لشلللللاعر األوليلللللاء :                                 

ت ابملللللم مملللللارا وأملللللت ت لللللحم الملللللا  لللللليإ ، فقلللللاا : أرأيلللللت للللللو كلللللان الملللللوت قلللللد ملللللا
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جلللللاءمى  لللللل  كملللللت  أسلللللتلي  لللللل  دفعلللللا       ملللللا اعللللللى و  ملللللا أخلللللذ ، والتسلللللإيم                                     
 واجب عإى العبد .

                               –وقلللللد رأيللللللت مثلللللل  للللللذا الصلللللبر الجميللللللل كللللللذلم ملللللن أسللللللتاذما العلللللارف يللللللا  السلللللليد  
  أحملللللد عبلللللد الملللللمعم عبلللللد السلللللإم الحإلللللوامى ) أكبلللللر أبملللللاء سللللليدى الشللللليء عبلللللد السلللللإم                          

أكبللللر أبمائلللل  المرحللللوم الللللدكتور أحمللللد فللللؤاد الحإللللوامى ،                      وخإيفتلللل  مللللن بعللللدب ( حللللين فقللللد
مللات فجلل ة و للو يللؤدى عمإلل  كلبيللب بالمستشللفى . كمللا                     وكامللت سللم  قللد قاربللت الثإثللين ، و 

 أم  مد هللا فى عمرب ابتإى فى جسدب ب مرا  شديدة فتحمإما بصبر جميل .
ور تسلللللتصرب أن تلللللرى الصلللللبر الجميلللللل ملللللن  لللللؤرء الخلللللوا  ، فملللللم يت سلللللون بمورملللللا                        

          د أدبلللل  ربلللل  فللللل حسن ت ديبلللل  ، وفيمللللا أدبلللل  بلللل        رسللللوا هللا صللللإى هللا عإيلللل  وسللللإم ، وقلللل
فصلللد   بللل مر ربللل                 كملللا  صلللبرأولوا العلللزم ملللن الرسلللل ( ) ف صلللبر سلللبحام  قولللل  الكلللريم : 

وكللللان إمللللام الصللللابرين  عإللللى الشللللدائد . وأخللللذ  عملللل   أصللللحاب   ذلللللم  األدب  السللللامى ،                       
تما آا بيتللللل  األلملللللار ، فصلللللبروا عإلللللى األحلللللداث الجسلللللام التلللللى تملللللوء                           كملللللا أخلللللذب  سلللللاد
 بحمإما  الجباا . 

ر للى هللا عملل  وعللن ذويلل   لسللبط () سلليدى  أبللو عبللد هللا الحسللين او مللا  للا  للو ذا إماممللا  
                                  يفإسللف لمللا صللبر م  للذا ويكشللف  عللن سللرب ، وكللان قللد مللات للل  ابللن فإللم يللر المللا  عإيلل   

ذللللم الجلللز  اللللذى يرومللل   عملللد اىبلللاء حلللين يفقلللدون األبملللاء ، فسللل لوب فلللى سلللبب ثباتللل  ،             
فقللللللاا ر للللللى هللا عملللللل  : مخللللللن أ للللللل البيللللللت مسلللللل ا هللا فيعليمللللللا ، فللللللإذا أراد مللللللا مكللللللرب                   

 فيما يحب ر يما . وما أرو  ذلم البيان .
مللللللى عاشللللللرت شللللللليخى العللللللارف بللللللا  سلللللليدى الشللللللليء عبللللللد السللللللإم الحإلللللللوامى                                  ثللللللم إ 

محلو خمسللة عشلر عامللا ، وأعلد ا أسللعد أيللام حيلاتى ، فإللم أسلمع  شللاكيا ملن الللدميا أو أ إمللا                                          
كمللللللت أعإللللللم مللللللن أسللللللرارب   مللللللرة واحللللللدة ، و للللللو ور شللللللم أمللللللر خللللللارق لإعللللللاد ، وأمللللللى
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التللى ائتمممللى عإيمللا  مللا يصللح  ان يكللون مو لل  الشللكوى لللو لللم يكللن سلليدى الشلليء مللن                    
 العارفين با  ، ومن الرجاا . 

 
 إمامما  الشافعى  والمشيئة : 

 
 ويقوا إمامما الشافعى  ، ر ى هللا عم  ، فى رد المشيئة إلى هللا تعالى : 

ن  لللم   أشلل                  ومللا  ومللا   شللئت  شللئت  إن  لللم   تشلل    لللم  يكللن    كللان   وا 
خإقللت   العبللاد    عإللى  مللا  عإمللت                ففللى  العإللم    يجللرى     الفتللى  والمسللن 
عإلللى   ذا  ممملللت  و لللذا       خلللذلت               و لللذا     أعملللت    وذا       للللم  تعلللن  

 سعيد               ومممم   قبيح      ومممم            حسن    مممم فمممم    شقى      و 
 

 السيدة الصابرة :
 

والسللللليدة الللللللا رة المقيلللللة ، الصلللللابرة المحتسلللللبة ، عقيإلللللة بملللللى  اشلللللم ، سللللليدتى  زيملللللب                     
               بمللت ا مللام  عإللى ، وأخللت  السللبلين الحبيبللين  المبللاركين سلليدى  الحسللن  والحسللين ر للى 
ن كللان مللرا  هللا عمممللا  وعللن ذويممللا ، تعإممللا الثقللة بللا  تعللالى ، والر للا  بق للائ  تعللالى وا 

وامتةللللار اليسللللر بعللللد العسللللر ، ملللل  التشللللف    ب حللللب أحبابلللل  ، وأصللللفى أعزائلللل  ، جللللد ا                
 وذويما :مورما المصلفى ، صإى هللا عإي  وسإم ، فتقوا ر ى هللا عمما وعن آلما 

 يدق  خفاب  عن  فمم   الذكى   وكم     من  للف   خفى  
 وفر   كربة  القإب   الشجى  وكم يسر  أتى  بعد    عسر 
 المسرة بالعشلللى فت تيم   وكم أمر تساء ب     صباحاً 
 فثق    بالواحد الفرد  العإى   إذا  اقت بم األحواا يوماً 

 إذا   تشف   بالمبى  يصاث     تشف  بالمبى فكل عبلللد
 فكم    من  لللف   خفى    ور تجز  إذا ما ماب خلب 
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 كما تقوا ر ى هللا عمما : 
 ألمور  تكون  أو  ر  تكون    سمرت أعين ومامت عيون          
 يم   فى    د   ما  يكون إن  ربا   كفام   ما  كان   باألم   سيكف         
 فادرأ  المم  ما  استلعت  عن  المف         

 فحمللللإمم  المموم  جمون                                               
وحق  لسيدتى  زيملب  أن   تلتكإم  فلى  الصلبر والر لا ، فقلد تكإلم فيل  حالملا قبلل لسلامما ،  

ت كل كبار ا إملا ى واقع  كربإ  المشؤوم  ، حيث رأن فحين صبرت عإى ما وق  لما ولإمسإمي
من الرجاا صرعى ةإما وعدواما من بصلاة الشلر والعلدوان ، وعإلى را  اولئلم الشلمدا اربلرار ، 
سيد بمى  اشم بل سيد بمى آدم ، مورما  أبو عبدهللا الحسين البسط ،اللذى قتلل بصيلر ذملب او 

وعإللى حقللوق المسللإمين ذمبللا عمللد بمللى اميلل  الللذين ن تكللون  يرتلل  عإللى الللدين خليئلل  ، إر أ
 ب بالمصفرب .ااشتروا ال إل  بالمدى والعذ

ولقد فاقت السيدب زيمب فى الر ا والتسإيم ، صماديد الرجاا ، وأكابر اربلاا ، فكامت فى ذلم 
ت ، وأفصللح مللن االموقللف آيلل  اىيللات ، وتركللت بصللبر ا الجميللل صللورب مالقلل  أبإلل  مللن الكإملل

 البالصات ، إن فى ذلم لذ كرى لمن كان ل  قإب أو ألقى السم  و و شميد .الحكم 
 بع  الحكم فى الصبر: 

ويقللوا سلليدى العللارف بللا  الشلليء احمللد الحإللوامى الخإيجللى ، مللور هللا  للريح  ، حاثللا عإللى 
 التسإيم والصبر :

 واصبر اذا اشتد الحر   سإم لربم ما ق ى         
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 الصللبر مفتا  الفر    صلفى ذكر حديث الموا        
وملللللن حكلللللم السلللللادب الصلللللوفي  قلللللولمم : تجلللللر  الصلللللبر ، فلللللان قتإلللللم قتإلللللم شلللللميدا ،                                

 وان احيام أحيام  عزيزا .
 

 ومن حكممم الشعري  :
 

ذا   عرتلللم    بإيللل     فاصللللبر     ل              ملللل   بلللم    اعإللللم    ملللا             صللللبر  الكلللريم    فإوا 
ذا   شكوت   إلى    ابن   آدم    إمللللما  وا 

 تشكو     الرحيم     إلى   الذى  ر يرحم                                                    
ويقلللللوا سللللليدى  أبلللللو  اللللللدرداء  ، ر لللللى  هللا عمللللل   :  ذروة  ا يملللللان  الصلللللبر لإحكلللللم                     

 والر ا  بالقدر.
ب خيلللللللرا كثيلللللللرا فقلللللللاا تعلللللللالى : ) كتلللللللب                                     قلللللللد جعلللللللل هللا  فلللللللى الصلللللللبر عإلللللللى المكلللللللرو و  

عإللللليم  القتلللللاا  و لللللو  كلللللرب  لكلللللم ، وعسلللللى أن تكر لللللوا شللللليئا و لللللو خيلللللر لكلللللم وعسلللللى                                
 (  .أن تحبوا شيئا و و شر لكم وهللا  يعإم  وامتم ر  تعإمون 

 
 التدريب عإى الصبر   
 
ولملللللذا يلللللدرب السلللللادة الصلللللوفية أمفسلللللمم عإلللللى تجلللللر  المكلللللروب حتلللللى تللللل لف الصلللللبر                              

ر لللاء   تعلللالى ، ويقلللوا فلللى ذللللم التلللدريب سللليدى إبلللرا يم                  عإيللل  ، ويكلللون علللادة لملللا ، وا 
 الخوا  ر ى هللا عم  :

 
ألذى  خللوف  كإلل             ورفمللت  عللن مفسللى  لمفسللى  فعللزت  صللبرت   عإللى بعلل   ا 

 وجرعتما    الملللكروب   حتى    تدربت            ولو  لم  أدربما   إذن    ر شم زت 
أر  رب  ذا   سلللللاق  لإلمف    علزة            ويلارب    مفل    باللللتذلل   علزت  إذا   ملا  

 إلى  ير  من   قاا اس لومى  فشإت            مددت    الكف   ألتلم     الصمى
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ن     ى  قإت    س صبر  جمدى  أن   فى  الصبر  عزة               وأر ى   بدمياى  وا 
 

 شاعر الولياء يفإسف الصبر :
 
أن الصلللللبر عإلللللى المكلللللروب سلللللبيل ألن يم للللل   الملللللؤمن فلللللى                  ويعإمملللللا شلللللاعر األوليلللللاء  

 أن المار الحامية سبيل  م ا  اللعام ، فيقوا ر ى هللا عم  : يقيم  برب  ، كما
 لور   الت لم   فى   الحياة  لمللا  بدا               مور  الت مل ألمللرىء   قوام   

 لور  وقود   الملار  فيما  يمللللبصى             ما كان  يم    بعد  أى   لعام  
 

 هللا تعالى :  ويقوا  فى  تسكين  المف   لق اء
 

إن  تكللن    مخإصللا     لربللم         فللى القإلللللب      فمللر  الحيللاة     عللذب  وسإسللل إمملللا       
 للذب       الحيللاة        ق للاء            وق للايا   لمللا     البريللة  تجمللللل  لللي     يللدرى  

م  بللالعجز   فللى  كاوا  فعإلليالق للاء   إر  الللذى  قللللد             رب    و للو  فللى  الحللللقيقة   
كلللللللل   شللىء             إمملللا    العجللز     بالمسللإم    أكمللل إن  مللن    ذاق      لإمحبللة         

وملور                 ل  وحيلللاة      الشلمود      علز لعما             فمو   عمد   األحداث  ر  يتمإمل
 فم          الموقمين   سر   وتوكل   

 
 ويقوا  اي ا  : 

 
تعبلت     فى      الحياة    دوا ا           ماللت  العللز   والمملى    بشلقا ا     تعب   المف   

    للليإ       فاسللتراحت         ممللارا           وجللللدت   كمز للا   بمللور  دجا للا  كللل     شللىء  
 ر  يتما ى    لباد العللل  ل         امتماء         ولكن           ف ل  رب 

 
 أختفاء أسرار الق اء  : 

 
الحكمللة  فللى  اختفللاء  أسللرار الق للاء عللن العبللاد  ، فيقللوا إن ويبللين  لمللا شللاعر األوليللاء  
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اختفللاء  تإللم األسللرار  مللن رحمللة  هللا  بمللم  ، كمللا  يبللين  لمللا  ان  هللا تعللالى  يفقللر  عبللدب             
للدميا  تختإلف  علن  اىخلرة  ، وقلد  يكلون العكل   ، فمةلا ر  فى  الدميا  ليجعإ    ميا  فى ا

 مةا ر اىخرة  ، فيقوا ر ى هللا عم  :
وحسبم  ستر     هللا  عزا   وممعة               ولورب   ما  ذمب   العباد  قد  استتر  وللو   

ر   ور   لم   يصلن  سلر   لملان    ملوقر              للذلم   سلر  الخإلق    لاب  علن  المةل
الةفلر ورب   تخش    ما    إم   لي   دائما               وكم  تعب  أدى   إلى   المصلر   و 

ب إلللللللللى الجمللللللللات فقللللللللر ومللللللللا  افتقللللللللر                        اشللللللللقاءب             حللللللللد أخللللللللى    فقللللللللر تللللللللش
سللقر ورب   أخللى   حللش   يللدا       بحةلل              تللراب   مللن  األخللرى   توسللد  فللى  

 فحاسب    ما   تمم     مللللام  مللللللمازر 
وملللللللن  حاسلللللللب  اللللللللمف   اجتبلللللللاب  اللللللللذى  فللللللللر                                                      

ر    رواحللل             عإللوت  لمللا   ةمللرا  وكمللت   عإللى  سللفر  ومللا   للذب     األيللام    إ
 ومن  لم  ير األخرى  المراد  قد  امدثر            وحسبم  من  دميام  أجر       ورحمة  

 
 الذ د  واإيمان  : 

 
أن  الملللللرء  ر  يسلللللتلي   أن يلللللذوق  حلللللإوة ا يملللللان  إر                   يبلللللين  لملللللا شلللللاعر األوليلللللاء  

إذا  كان  زا د  فى الدميا ،  وقد  عإمت  مما  تقدم  ان  الز د  عمد  السادة  الصوفية  للي   
مللاب الفقللر  ، بللل   للو  أر  تفللر   بموجللود  فرحللا  يلصيللم  ور  تحللزن  عإللى مفقللود  حزمللا   مع

يرديللللم  ، عمللللإ  بقوللللل  )  لكلللليإ  ت سللللوا عإللللى  مللللا فللللاتكم  ور تفرحللللوا  بمللللا آتللللاكم وهللا                      
ا للد ،                 ريحللب  كللل مختللاا فخللور (  فقللد  يكللون  الصمللى  زا للد      وقللد يكللون الفقيللر  يللر ز 

و للو مللا يفسللر لللم  حكمللتمم التللى مللرت عإيللم   :  لللي   الز للد  أن تتللرم  الللدميا مللن يللدم                 
و للللى فللللى قإبللللم ، بللللل الز للللد ان تتركمللللا  مللللن  قإبللللم و للللى فللللى يللللدم . ور يةللللن القللللارىء                     

حيل  ، فقلللد وقللل   بالفعلللل ولكلللن                      الكلللريم أن تلللرم  اللللدميا  ملللن القإلللب  و لللى فلللى اليلللد  مسلللت
وقللل  ملللن قإلللة فلللى الملللا  أمثلللاا الخإفلللاء الراشلللدين وعملللر بلللن عبلللد العزيلللز وا ملللام أبلللى 
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بلللللرا يم بلللللن أد لللللم والشلللللبإى ، ر لللللى هللا علللللممم أجمعلللللين ، والتربيلللللة الديميلللللة                          حميفلللللة  وا 
 حقيق  .الصحيحة القوية  ى التى ساعدت عإى ت

لإصلللللللللإة بلللللللللين الز لللللللللد وا يملللللللللان القلللللللللوى ، فيقلللللللللوا                            ويتعلللللللللر  شلللللللللاعر األوليلللللللللاء  
 ر ى هللا عم  :

إميمم  موقف   عن  موقف   واصبر   ف           ر ي  احفش     لسامم  عن     سواب   وشر   
فى  إن  اللذى  ى  سوى  القإب  الو التقو    موان   الوفا           ر يدرم  فإن      الصبر    ع  

بروحلللللل            آثللللارب  مممللللا   اختفللللى   ر   تختفللللى  والمللللار    تلفئمللللا      در   اليقللللين 
مملللا            مار  المحبة  جذوة   ر  تملفى         للي    التصلوف   بالللللكإم       المياب   وا 

ممللا            صللدق   الفعللاا يزد للى              المتصللوف  كلللللم   ةللا ر    لكملل     ر    قللرارة    وا 
ولكم   ترى  التقوى  م   األدب  الخفى    بل  ربما   كرب       المعيم      ومإ            قد  
تشللصل المعمللاء قإللب المللدمف                                                       فللإذا  أردت   

إن   المللدى     فللزن   الرجللاا  بحللب ربللم  واصلللف        بيللممم          تللوازن      بلل ن   
حإلللو  لزا لللد     عيشللل                 لكمللل     ملللر   بقإلللب    المتلللرف          ر   تبتصلللى   
الللدميا  وتبصللى      ير للا                للدان   مللا  اجتمعللا  لصللب   تصللوف  مللن  كامللت  

 ولم   يف    لم  يرق  دار   األكرامين       إب          الدميا     المراد       لق
 

 المية الخالصة : 
 
يعملللى  السلللادة  الصلللوفية بتخإلللي  الميلللة فلللى عبلللاداتمم  ومعلللامإتمم ، و لللم يتللل ثرون فلللى                      

                ذللللم بمثلللل قولللل  تعلللالى : ) وملللا  أملللروا إر  ليعبلللدوا  هللا مخإصلللين  لللل  اللللدين ( ، وبمثلللل    
مما لكل امرىء ما موى () إمما  األعماا  بالالحديث الصحيح  :    . ميات ، وا 

و للللللم  يت سللللللون  فللللللى تخإللللللي  الميللللللة مللللللن األ للللللرا  بمورمللللللا رسللللللوا هللا صللللللإى هللا                      
                 عإيللللللل  وسلللللللإم ، وب صلللللللحاب  األعلللللللإم اللللللللذين اقتلللللللدوا بللللللل  فر لللللللى هللا علللللللممم وأوصلللللللاب               

بملللللللم فلللللللى قولللللللل  الكلللللللريم : ) وأصلللللللبر  مفسلللللللم مللللللل  اللللللللذين يلللللللدعون ربملللللللم بالصلللللللداة 
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والعشلللى  يريلللدون وجمللل   ( فكشلللف علللن صلللدق ميلللتمم ، وبلللين أمملللا خالصلللة    تعلللالى ،                
   كملللا قلللاا تعلللالى فللليمم : ) تلللرا م ركعلللا  سلللجدا  يبتصلللون ف لللإ ملللن هللا ور لللواما (  فكاملللت           

 للايتمم  مللن العبللادة ر للوان هللا سللبحام  ، فمللى عبللادة لذاتلل  العإيللة ر تشللوبما ، شللائبة ،                       
 ور يخاللما  ر   دمىء .

 
خإ   المية :   شاعر األولياء وا 
 
 فى إخإ  المية   تعالى :ويقوا شاعر األولياء  
أو  ان  تكلون  عإلى  السلما  ر تملفلى                     ر     تذكر   البلارى    بقصلد    وريلة       

 بل  فاب     وج    هللا  جل      جإل                 من      رام  ير  جماب    لم يشرف 
 

 ا مام الصزالى يمصح  لما  
 

 يقوا  ا مام  الصزالى  فى  كتاب ا حياء : 
مللللاا بلللل  الشللللمرة عمللللد المللللا  شللللىء                  ) إن مللللا يمللللاا بلللل  الف للللل عمللللد هللا شللللىء ، ومللللا ي

، وكلللان ف لللإ  بالسلللر اللللذى               رة أبلللى بكلللر ر لللى هللا عمللل  بالخإفلللةآخلللر ، فقلللد كاملللت شلللم
وقلللر فلللى قإبللل  ، وكاملللت شلللمرة  عملللر ، ر لللى هللا عمللل  بالسياسلللة ، وكلللان ف لللإ  بلللالعإم                 

 .الذى مات تسعة أعشارب  بموت   با 
) فإللللليكن  ر لللللم  فلللللى لإلللللب ذللللللم السلللللر ،                                         قلللللوا ا ملللللام الصزاللللللى ماصلللللحا لملللللا : ثلللللم  ي 
 . و الجو ر المفي  والدر المكمون (فم
وا ملللام الصزاللللى فلللى كإمللل  عإلللى عإلللم أميلللر الملللؤممين عملللر ر لللى هللا عمللل  ، إمملللا يشلللير                       

هللا بللن مسللعود ر للى هللا عملل  ، فقللد قللاا عمللدما مللات أميللر المللؤممين عمللر : إلللى كإمللة عبللد 
أحسلللب ان تسلللعة أعشلللار العإلللم قلللد ملللات ، فقيلللل لللل  : تقلللوا ذللللم وفيملللا جإلللة الصلللحابة                                 

مملللللللللا أريلللللللللد العإلللللللللم بلللللللللا  تعلللللللللالى  0فقلللللللللاا : للللللللللم أرد عإلللللللللم الفتيلللللللللا واألحكلللللللللام ، وا 
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 الن: شاعر األولياء والبو 
                               الن وكسلللللللب أسلللللللرار القإلللللللوب ، يقلللللللوا شلللللللاعر األوليلللللللاء وفلللللللى العمايلللللللة بتحإيلللللللة البلللللللو 

 ر ى هللا عم  : 
 لي   التصوف   بالةوا ر    إمما                           و لإبوالن حلإة وشلعار  
 ف فرب ذي شعث ل  إيثار     الما    ر  يريدون  خاتمة   الملا                       
 كم   احم  لكم   فى   محلللمة                         كللم  خائف للكم  مختار 
 من أدركوا عشقوا ومن ذاقوا ارتووا                         إن  اللمحبة  كإملا  أسرار  

 لم  إمل   لفار اصبر  تفز واذكر تحز  واعرف  تإذ                         واسلإم بقإب
 فلإذا   سل لت   حلبام  من  آرئ                         رب  اللعباد  الملمعم الستار 

 محبة هللا وآثار ا :
والسللللادة الصللللوفية يللللرون أن محبللللة هللا  للللى الصايللللة مللللن العبللللادات ، فمللللى التللللى تعصللللم                            

   من التقصير فى اللاعات .العبد من الوقو  فى الزرت ، كما تعصم
 شاعر األولياء والمحبة : 
 فى ف ل المحبة :ولذلم يقوا شاعر األولياء 

 الحلب  فيل   حلارت  العلقلإء                      و  قوة   لإملرتجى  و لياء 
 ولل  علإى  األروا   أكلبر عصمة                    و و األملان  ولإلمفو    وقاء 

 عشلقت   هللا   عشلقًا  صادقًا                   كن  بعد  ذلم  صا   كيف  تشاء  فإذا  
 فاللحب  يلمم   أن  تزي  عن المدى                   الحلب  سلتر  لإفلتى  و لاء  
 ملا   اللحب   إر  قلوة   روحلية                   يرقى  ب   السلارى   وفي   دواء 

 صلدق الوداد وصوم                    والعمد   إن  تحلفش فذام شلفاء إن   الملدى   
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 الحب إن مإم  المفو   أعلز لا                     والعاشللقون بربمم    عإماء 
 فإذا   اتلقيما هللا  جلل  جإلل                       ق يت حوائجما  وساا   الماء 

 أبشر   فإن  الذكر  في    ياء                      ياملن تلعرف  بالمميمن  قإبل  
 لي  العلاء الماا عمد أولى الممى                     العإم   عمد   الموقمين    علاء 

 يلا  رب  علين  أبلصرت لكمما                    ر   تمتدى   لإحق  فمى  عماء 
 لور  المدى   لم   تخإق األشياء          واألصل فى   الدميا المحبة والمدى            

 حب القإب والقالب : 
قإبللللللللل  وقالبللللللللل  عإلللللللللى محبلللللللللة ربللللللللل  سلللللللللبحام  ،                                          وقلللللللللد وقلللللللللف شلللللللللاعر ا ألوليلللللللللاء 

 فمو يقوا :
مما                   أبدا  لصللير جإل   ر  تدم    عميت عليومى عن سلواب وا 

  يار صمت فمى  فى                  كل األمور إلى السوى ر  تسم  أذمى عن األ
 قدرًا   يرف   1قإبى  ل   بيت  ب   فى  رفللعة                  والبيت  بالسلكان 

 
ر لى هللا عمل  ، فلى : ويقوا ابن  الفار لى  ابن  الفار ى والشبإى  والحإ   فى ذلم المقام

 حب القإب والقالب : 
 أمتم    فرو      ومفإى         أمتم    حديثى    وشصإى               

 ياقبإتى   فى      صإتى        إذا    وقفت        أصإى               
                                                 

1
                                         محبلللللللللللة هللا تعللللللللللللالى  للللللللللللى التلللللللللللى تسللللللللللللكن القإللللللللللللب وتشلللللللللللصإ  ، كمللللللللللللا يسللللللللللللكم  ا يملللللللللللان بلللللللللللل  والثقللللللللللللة فيلللللللللللل                             

                والتوكللللللللللللللللللللللل عإيلللللللللللللللللللللل  ، أمللللللللللللللللللللللا ذات هللا القديمللللللللللللللللللللللة فحاشللللللللللللللللللللللا ا أن تتصللللللللللللللللللللللل بمخإللللللللللللللللللللللوق حللللللللللللللللللللللادث ،                                                            
 أو تمفصل عم  
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 جمالكم    مصب   عيمى              إلي    وجمت    كإى               
 لور  التجإى   وسركم   فى      ميرى             والقإب               

 أما  الشبإى   فيقوا :
  ير  محتا     إلى   السر             1إن     بيتا     أمت      ساكم            
 وجمم     الملل موا  حجتما               يوم   ي تى  الما   بالحج           

 كما  يقوا  ر ى هللا عم  : 
    ربت وهللا  ما   لإعت   شم    ور         

 إر   وحبم    مقلللللرون   ب مفاسى                                            
 ور   جإست   إلى    قوم     أحللدثمم          

 إر   وأمت   حلللديثى   بين   جإسى                                            
 العبد  عمد  شاعر األولياء  :

 
مفسلللللل   عإللللللى محبللللللة ربلللللل  ، فإملللللل  يفللللللر  بإقائلللللل                         ف شللللللاعر األوليللللللاء  أمللللللا  وقللللللد وقلللللل

 ويجعل عيدب يوم لقياب سبحام  ر ى هللا عم  : 
 لي    من   ورث    عرشا   مإكا              أو  عإى  المإم   تفامى  واتكل 

 تمللاءى وعدا إمما   المإم  الذى  حد   المللوى             وعن    الإمو   
 وحياة   قد   خلللإ  سإلاملما              من  تقى  هللا   قصارا ا   الفشل 

 لي       عمدى   أى   ماا    إمما             كل   مالى   فيلل   عإم  وعمل 
 إي   يادميا   افعللللإى   ما شئت             إن شم   الحشر  أدمى  من  زحل  

 
                                                 

1
 0امةر معمى السكن بالمامش السابق  
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 محياب      وقد               ر    لى   مور   المحيا   واتصل   شمدت    روحى 
 إن   عيدى   يوم   القاب     فملا                لى  عيد   للير  وج   هللا  جل 

 
 الشبإى  والعبد : 

 
ر لللللللى هللا عمللللللل  ، فقلللللللد سلللللللمعوب فلللللللى يلللللللوم عيلللللللد                            أملللللللا ا ملللللللام أبلللللللو بكلللللللر الشلللللللبإى 

 ا من المسجد و و يقوا :خارج
 د صللللم   بالعيإذا  ما  كمت   لى  عيدا            فما  أ          
 جرى  حبم   فى  قإبى             كجرى   الماء   فى  العود          

 
 شاعر األولياء وأمين المحبين :

 
                                     ويقلللللللوا السلللللللادة الصلللللللوفية : إن محلللللللب هللا تعلللللللالى ر يسلللللللكن أميمللللللل  وحميمللللللل  حتلللللللى 

                           ، لللللللذلم يللللللئن شللللللاعر األوليللللللاءيسللللللكن ملللللل  محبوبلللللل  حللللللين يإقللللللاب و للللللو عملللللل  را  
،                             عللللالى فلللليمم : ) يحللللبمم  ويحبوملللل  (لامعللللا أن يجعإلللل  هللا مللللن أصللللفيائ  الللللذين قللللاا ت

 فيقوا ر ى هللا عم  : 
 أ وى بإحمى  ودمى                أمإى  فى  الوصل  يشفى  ألمى  حب  من 

 ليتمى أفمى   عإى  أعتلللاب                 وأرامى   فلي      من  الخدم  
 ى                بيمما   قإبى  ثوى   فى    رم إن  دمعى  كاد   أن    يصرقم

 ى مالح    وأذكى    مل  لعب   الحب   بروحى   دورب                ألمب  
 إمما   رحمتللللل  مصرقتى               وبمذا    كان    معمى      عدمى

 وأذق    روحى   ثمللار  المعم          ف ذقمى    برد   عفو     شامل 
 الموت والحياة عمد الصوفية : 

 وبقوا السادة الصوفية إن رجإ من رجاا التصوف كان يلوف بالبيت   
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العتيللق فتجمعللت  القراملللة عإللى المللا  فقتإللو م فللى اللللواف ، فإمللا  وصللإوا إليلل  لللم يقللل                     
 لواف  بالبيت حتى سقط من  ربات السيوف صريعا و و يمشد : 

 مثوا وهللا   لو  حإف    العشاق   أممم                 موتى من الحب ما ماتوا وما ح  
 ديار م                 كفتي    الكمف ر يدرون كم   لبثوا ترى المحبين صرعى فى 

 كما أممم يقولون إن صوفيا سئل عن المحبة ، فقاا :  ى  الموافقة وأمشد :  
 سمعا ولاعة                  وقإت  لداعى  الموت  أ إ ومرحبا متُّ  ولو  قيل  لى مت  
  الصلوفية ، فيقلوا                   ر لى و و سإلان العاشقين ، كما يإقبأما ابن الفار  

 هللا عم  : 
 مالى  سوى روحى  وباذا  مفس                 فى  حب  من  يمواب لي   بمسرف 
 فإذا  ر يت   بما  فقد   أسعفتمى               يا خيبة  المسعى  إذا  لم     تسعف 

 ر ما كامت  تتمثل بمذا البيت  : رابعة  العدوية  ر ى هللا عمما ، فكثيوأما السيدة   
 وأشمد  فى   الوجود   جماا  حبى              وأذ ل  سكرب   من   فرا     حبى 

 كما قالت ر ى هللا عمما  متشوقة  إلى لقاء  ربما  سبحام  : 
 أمت  أمسى   ومميتى     وسلرورى              قد  أبى  القإب  أن  يحب   سواكا 

 ومميتى        وملرادى             لاا  شوقى   متى   يكون   لقاكا يا  حبيبى    
 مان     معيما               ير   أمى   أريد ا        ألراكالي    قصدى   من  الج

 الشميد  الحإ  : وأما الشميد الحإ   ، ر ى هللا عم  ، فكان  يقوا : 
 إن  فى  قتإى   حياتى          اقتإومى    يا  ثقاتى                      
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 ومماتى     فى    حياتى              وحياتى    فى      مماتى               
 أما   عمدى    محو  ذاتى              من   أجل      المكرمات               
 ت وبقائى    فى       صفاتى            من    قبيح       السيئا              
 حرقوملللى            بعةامى       الفللاميات ف قتإومى   وا              
 ثم   مروا    برفاتللللى           فى   القبور   الدارسلات               
 تجدوا       سر      حبيبى           فى     لوايا     الباقيات               

 
 : الحب  والمعرفة  عمد  الصوفية 

 
ر لللللللى هللا عمللللللل   ، ملللللللا تقلللللللدم ، فإمللللللل  يلللللللرى ، كملللللللا                           ور تعجلللللللب  أن يقلللللللوا الحلللللللإ  
 تعللللالى  للللى المعللللرا   الموصللللل لمعرفتلللل  سللللبحام  ،                   هللايللللرى كللللل الصللللوفية ، أن المحبللللة 

 و و يقوا فى ذلم :
للريللللللق إليمللللللا ، إذ ليسللللللت                       ر سللللللبيل إلللللللى معرفللللللة هللا بللللللالعإم ، بللللللل إن الحللللللب  للللللو ا ) 

المعرفلللة الفكريلللة لإق لللاء  ا لملللى  لللى التلللى تقربملللا إللللى هللا تعلللالى ، بلللل إمملللا  لللو خ لللو                   
 . قإب لألمر ا لمى فى كل  لحةة (ال
 

 كما يقوا ر ى هللا عم  :
 
 .  عالى (كون أحب إلى هللا من حب  تي هللا بفعل) مامن  أحد  يعبد  
 

 كيف  وصل شاعر األولياء إلى المعرفة :
  

وشللللللللاعر األوليللللللللاء ر للللللللى هللا عملللللللل  ، ا تللللللللدى بمللللللللور المحبللللللللة حتللللللللى وصللللللللل إلللللللللى                      
 المعرفة فمو يقوا : 

 محبة    خالقى    مشكاة    قإبى                عإى أموار ا  ألقى   وصولى 
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لتفصللللليل كيلللللف وصلللللل إللللللى المعلللللرف بالمحبلللللة                       فلللللى شلللللىء ملللللن اويبلللللين شلللللاعر األوليلللللاء 
 العارمة فيقوا : 

 حكمت    قوة     الصرام     عإيما                ففميما    ،   ومن   يذق  فمو   يفمى 
 ولزمما    من  المحبللللة عإما               قد  شرحماب    بيمما   فاستلللرحما 

 للة  فاتبا               ففماء   من   البقلللا    في    معمى  إمما   الحب   ر بلل
 محن   فى  عالم اليقلللين  رجاا              قد    سإما    مفوسملللا   ثم   بما

 وشراب   الرجاا    عإم      وحإم              إمما   محن   فوق      ذام     شربما 
 فولجما     وبعد ا      قد    وصلإما                 فتح   الباب   ثم   قاا   لجوب  ،

 أجد   الذا   أقرب   الباب  إلى هللا محبة  لمذا  عن العبللللللاد        افترقملا
 مى ع  إن  قإبا   يعيش      بالذا  لإملللللللللللا  يعيش  الحياة   مممم      م  

 قإبم    العمر   من    سوى  هللا  تصمى   أيما      المستجير   با    لمللر           
 

 سيدى إبرا يم  الدسوقى والمحبة : 
 
أن آفللللللاق المحبللللللين أوسلللللل                                  يبللللللين لمللللللا  سلللللليدى القلللللللب  الكبيللللللر إبللللللرا يم  الدسللللللوقى و 

                  ملللللن أن تبإصملللللا أمةلللللار علللللوام الملللللؤممين ، ألن الفلللللارق كبيلللللر بلللللين العلللللوام والخلللللوا  ،         
 فيقوا ر ى هللا عم  : 

 يقولون   لى :  ما العإم  ،  ما  السر  ،  ما الذى 
  و  الجو ر   الصالى   عن   البحللر  خبرما                                    

 فقإت   لمم    ذب   ملال    مورما           ومصربما     فيمللللا ومشرقما مما 
 لارالزاخرات  وراءما           فمن  أين  يدرى  الما   أمى  توجمماتركما البحل

و لللؤرء  الخلللوا  يختلللار م  هللا  عإلللى عإلللم ، ويصللللفيمم لحبللل  سلللبحام  ، ويقلللوا ا ملللام                        
 الصزالى فى كتاب ا حياء : 
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بوا  لللللارت قإللللوبمم                         إن   تعللللالى شللللرابا  يسللللقي  فللللى الإيللللل  قإللللوب  أحبائلللل  ، فللللإذا  شللللر )
 . إى حبا    تعالى وشوفا  إلي  (فى المإكوت األع

 
 المحبة والسمر : 
 
أن المحبلللللة تقت لللللى  الجملللللاد  والسلللللمر  المتواصلللللل  إر لللللاء            ويريملللللا  شلللللاعر األوليلللللاء  

عللللد أتقاد للللا                    لإحبيللللب سللللبحام  ، ألن التللللوالمى فللللى الجمللللاد يعللللر  جللللذوة الحللللب لإملفللللاء ب
فيعلليش العبللد فللى  فإللة عللن ربلل  و مومللا ر ير للاب المحللب الللذى يمشللد وصللإة حبيبلل  الواحللد                      

 األحد جل جإل  ، فيقوا ر ى هللا عم  : 
 سمام  الموى  لم  تثممى  عن رحابكم               ولو  أممى  ممما  عإى  مركب   صعب 

 أ اب  الصعب   أو   أر ب   السرى  وكيف   
 ومن  مام   ر  يرقى   إلى  مشمد   القرب                                                

 فما   ماا    عقبى  رب     افل  القإب         إب   المرء  بعد   وحسرة       و فإة  ف
  خر  فى   يوم   الجماد   عن  الركب ت        ى   يوم   القيامة    افل      لقد  ذا   ف

 حمدت  أوان  الحصد    سالمة    الحب           م أر   لو  بذرت  بما المدى    ودميا
 شريما    من  األموار  ما لي     بالشرب     عإم    ولكن    بوجدما         ومحن   أولو 

 ورب    يمدى  من  الزي    والعجب لما   م       بفي    هللا  خلللير أئمة       فكما    
 وقد    جذبتما   محو ا       أيما   جذب             1ولما      تداميما     ورحت    ديارب  

 وأخر   جمي    الكائملللات  من القإب         بحبى   دم    لربم    وحدب       تفت  
                                                 

1
ارت ولللللللللللللللن المحبللللللللللللللين فللللللللللللللإ يبرحوممللللللللللللللا ، ويمجللللللللللللللرون كللللللللللللللل شللللللللللللللا ل                                                                   أى ديللللللللللللللار التجإللللللللللللللى التللللللللللللللى صلللللللللللللل 

 0من أجإما 
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 الحإ   والمعمى  المتقدم : 
 
شلللصإ  محبلللة هللا علللن كلللل ملللا سلللواب سلللبحام  فيقلللوا مخالبلللا ربللل                  وملللرى الحلللإ  أي لللا  ت 

 جل وعإ : 
 قإبى    وفي      ممم    أسرار   1سكمت    

 2م    الدار   بل   فإيممم   الجللار فإتمم                                        
 م   ل  فى  الدار  ديار من  سر   عإمت  ب       ف مةر  بعيما   في      يرم  م

ن  قصرت       فمؤ   سى     أمإى    فيما     وتذكار موليإة   المجر  إن  لالت  وا 
 ،  ولما    تختار  أختار   3مى   لرا     بما   ير يم  من  تإفى      يا  قاتإى إ
 

 المحبون فى الحمى يستمدون : 
 

،  فللللإممم  يسللللتمدون  العلللللاء                             ومللللا دام المحبللللون قللللد لجلللل وا إلللللى كمللللف الحمللللى األقللللد
ممللن يمإللم  العلللاء والوجللود فللى  الحيللاة  والممللات ، و للم يذكروملل  عإللى الللدوام ور يصفإللون                             

عمللللل  ، ألمللللل  محبلللللوبمم وملإلللللوبمم ومر لللللوبمم ، و لللللو  ذاكلللللر م فلللللى خواصللللل  ، اللللللذين                     
 عما سواب ، ور ذوا  بحماب . أعر وا 

                                                 

 
1

أى سللكمت قإبللى بالمحبللة التللى مللألت فللرا  القإللب ، وقللد سللبق التمبيلل  إلللى أن ذاتلل  العإيلل  سللبحام  ر تتصللل بمخإللوق حللادث ور  - 
 0هللا عن ذلم عإوًا كبيرًا  تمفصل عم  ، تعالى

2
 0التهنئه هنا يخاطب بها نفسه ألن له قلباً محباً هلل تعالى فيأنس به دون غيره ،  ويشير إليه سبحانه بقوله الجار  - 
3

ب وفلى أى أم  با  مفس    تعالى ، فإلو قتلل فلى محبتل  رسلترخ  القتلل اللذى ر يقل  إر بتقلدير العزيلز العإليم ، فلإن وقل  تقلدير  - 
 0سبيإ  سبحام  كامت في  راحة المحب المقتوا 
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  ويقوا شاعر األولياء فى ذلم :
 لى   حبيب  ر  يفارقمى           وبمعمللللاب     يخالبمى            
 وبمعماب         يإحةمى           وبعإيلللاب        يإزممى                        

 ؤادى    عم     لم    يحل وف                                         
 ولما   من  مور  ح رت            أمل    فى     يوم     رؤيت                         
 قد   رجوما  في  رحمت            وتإحقملللا       بساحت                         

 ل فإقيما   أليب    األملل                                          
 ادخرما     ذكرب    عددا             واتخذما        ودب     مددا                        
 دا ف فا ت     باليقين     ي        ومددما    لإعلاء     يدا                             

 خالقى    فالكل  فى     ممل                                           
 رائدى   فى  حب  سمرى              وبمذا   تم     لى    ةفرى                        

 يا فؤادى كن عإى   حذر              من   حساب    هللا   واعتبر                        
 بالذى   قد  مر  من  دوا                                            

 ا   ليإى  فى محبتكم               أتحإى      من      جإلتكم  لو                       
 قد     رقما   فى  مودتكم              وامتةمما      فى    حمايتكم                        

 فى  جإا   صيب    لل                                             
 محتسبى               أمت   مقصودى     وملإبى    يا  حبيبى  أمت                       
 أمت  يارب   السما    أربى              أمت   يا   خإق      ممتسبى                       

 أمت   لى  ياذا   الجإا  ولى                                              
 بممجتما               وتجمإما          برقتمللا  قد     تعا دما                            
 وت  بملللا       بخشيتما               وتوجمما              بذلتما           

 
 ومن األعتاب لم ممل                                           
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 تسكب    المعم    ولما   من  ربما   كرم             وعإيما                        
 محن    با يمان  مصتمم             وبوج       هللا   معتصم                        

 ولما   ا خإ   فى  العمل                                         
 لم  تصب عمى  مشا دكم            لالما    روحى  تعا دكم                       

 إيمى        مواردكموتج  وتزكى         مقاصدكم                                
 ف رى   من    وئما   أمإى                                        

    
 كتمان الشوق : 
  

وشلللللاعر األوليلللللاء يكلللللتم شلللللوق  ، فلللللإ تبلللللدو  عإيللللل   مةلللللا ر  أ لللللل  الشلللللوق  ، لكلللللن                             
ر  يمفللم  عللن  الحمللى  ا لمللى الللذى  يسللعدب ، ومللن ثللم  فمللو ر يمصللرف عملل  ، ور بالملل  

 يشترى ر ا  يرب ، فمو  يقوا : 
 لم  تلعمى   عإى البكاء   عيومى            فاعذرومى    إذا  حبست   الدموعا        
 ممى   الجميعا لم  أجد   لإدمو     أية    جدوى            قد  أذاب    الصرام          
 ت    بالصرام    ال إوعا وحدى            ثم   أجج     قد   توجمت   لإمميمن       
 راق  شربى  ولذ   لى ذلة القلإل            ب   وأحببت   فى  حماب الخ وعا       
 اقيل  لى  ب  لصيرب قإللت    كإ            لسوى  هللا     ممجتى   لن   أبيع       
 من   رأى    رب    بعين    بصير           ترم  الكون    والعباد      جميعا       
 فالإب   هللا  إن  رجوت    مإذا            تجد    هللا     راحما       وسميعا       
 تل دب  بالشلر   فملو   لبلا            يكسلب اللمرء رقلة وخشلوعًا و        
 لب الكلإم  فلى الصى  لكن ر  مح       

 متلوخلى  بلجملدملا  اللمشروعلا                                          
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 خلر  العجب  باللاعات :
 
ر لللللللى هللا عمللللللل   ، الخللللللللر  الكلللللللامن  فلللللللى  العجلللللللب                       ا شلللللللاعر األوليلللللللاء ويبلللللللين  لمللللللل 

يلل  ملللن لاعللات  تتقلللرب  بمللا إللللى ربلللم ،                  م  مفسللم فيملللا ت تتلللباللاعللات فيقلللوا : لللو  أعجب
 فإن  إعجابم   ذا  يمدم  ما  بميت .

 
كملللللا أمللللل  يلللللدعوما  إللللللى  التمسلللللم عإلللللى اللللللدوام بحلللللدود شلللللر  هللا ، ألن التمسلللللم بملللللا                          

 عصمة من الزي  أو الشم ، فيقوا ر ى هللا عم  : 
 بلل              لقيت   كل    الخير   فى   قرب  يا  را لليا  بالحب   فى   ر 

 من  يصدق   هللا   يمل    قصلللدب             وتذ ب    األ را     من  قإب  
 فمل    بما    يا   صا   محو     الذى             أعلى  جمي     الما    فى حب  

 يؤذى   المرء فى  كسب   ر       جا ل            فالجمل   ر تصلللللترر   بساد
 وأما    عن    العجب    فللكم   عالم              ي   ما  شلللليد فى  عجب 
  ذا   كتاب    هللا    باب     المللدى            أموارب   تملللدى   إلى   ركب  

 من    لمللر      المف         بآيات             يكشف    رب   العرش  من  كرب  
 من       يجعل   الشللر   ل    مممجا            أخر    كل    شم      من   قإب 

 باب     عإمما   المختار   خللللللير الورى           أن     مقل     العمر   عإى 
 من  سبب    مادمت     تإق   العإم          د       ما   يقوا     الما   من  عإممم  

 كم    تسكر   األروا    من   عذب     ى   كإ          حكمة        بحر   التجللللإ
 

 قلف ثمار الحب : 
 

ر للللللللى هللا عملللللللل  : إن هللا تعللللللللالى يللللللللدمى ثمللللللللار الحللللللللب                        ويقللللللللوا شللللللللاعر األوليللللللللاء 
      لمجيبللل  فيقلفومملللا و لللى داميلللة ، فيسلللكرون  بملللا سلللكرا حلللإر ، يمللل ون  بللل   علللن شلللرب             

 المسكر الحرام ، فيقوا ر ى هللا عم  : 
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 توجمما  لرب   العللللللالميما            وأصلللللبحما  ب   متمسكيما 
 وأمسللليما    وآيات      التجإى             كستما      من    محبت    اليقيما 

 ما   قالفيماأىن   القلف    حتى   أن   قلفما              ثمار    الحب    عد
 وعزت   داميلللللات  مائإت              فمإما     من     تمايإما الشجوما

 سكرما   ر   بخمر   يد    وللكن               بعلللإم    هللا   مورما سقيما
 صللللدقماب  فمإما    كل   خير              ور  ير ى  ا ل  دون الكاذبيما

 مستريح               بحب    هللا    دون     العالميما   ورب   العرش    إمى 
 ويقوا  أي ا :     

 بما   من    حب    فسكرما              وعرفما  من  أين   م تى الجواراقد   شر 
 ودخإما    دار    الكرامة   مروى              بيقين   المدى    وكما    حيارى 

 ما              فى  ديار  الموى  خإقما   أسارى إاعللللذروما   إذا  مميم   ف
 وتراما    من    حيث   مشرب   فى   الك    

 سللللكارى  ولم   مكن   بسللللكارى                                    
 متحإى بالعللللإم  فى كل ماد              ومرى   بالتقى       عإيما   إزارا 

 اكب   فيما              تةمر   المور   فمو     ر يتوارى فقإوب    مثل    الكو 
 ابن  الفار ى  والصرام :  

ويلللللرى ابلللللن الفلللللار  ، ر لللللى هللا عمللللل  ، أمللللل  ملللللن فلللللرا حبللللل  صلللللار إماملللللا لإمحبلللللين ،                     
       وسللللإلاما لإعاشللللقين ، ومللللن ثللللم  جللللاء يمصللللحمم أر يسللللمعوا لعللللذا العللللاذلين ، فمللللن سللللم              

 لعذا عذال  برىء مم  إمام المحبين ، فمو يقوا : 
 مسخت    بحبى    آية  العشق   من   قبإى 

 ف  ل    الموى    جمدى    وحكمى   عإى   الكل                           
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مى  برىء  من  فتى  سام   الع  وكل   فتى   يموى   فإمى   إمام               ذا وا 
 ى  الموى عإم  تجل  صفات                ومن لم  يفقم   الموى  فمو فى جمل ولى ف

ويلللللرى ابلللللن الفلللللار  ، ر لللللى هللا عمللللل  ، أن  لللللرام المحبلللللين    لللللو الحيلللللاة ، فيجلللللب                      
 أن يموتوا ب  ، فإن فعإوا  فمم  معذورون ور تثريب عإيمم ، فمو يقوا : 

 تحيرا            وارحم  حشى  بإةى   وام تسعرا   زذمى   بفرا  الحب   فيم
ذا  س لتم   أن  أرام    حقيقلة            فاسم   ور تجعل  جوابى لن ترى   1وا 
 يا قإب   أمت   وعدتمى  فى  حبمم            صبرا  فحاذر  أن ت يق وت جرا

 ن  تموت   وتعذراإن  الصرام    و  الحياة  فمت   ب              حبا   فحقم   أ
 أرق   من المسيم إذا  سرى   2ولقد   خإوت   م    الحبيب  وبيمما            سر 

 ن   الحاا  ممى  مخبراافد شت   بين   جمال        وجإل            و دا   لس
 عمىخذوا ولى اسمعوا  وبى   اقتدوا            وتحدثوا بصبابتى   بين    الورى 

 وحشة ر  مإوما  محبة  هللا ،  فمو ر يح    بصربة  أو ن الفاوما دام  اب
 فمو يقوا : 

 و و  معى 3لم  أدر   ما   ربة  األولللللان 
 وخالرى      أين     كما   للللللير  ممزع                             

 
                                                 

أى كما قإت لسيدما موسى عإي  السإم لن ترامى ، وابن الفار  يلإلب الرؤيلة التلى وعلد هللا بملا عبلادب المقلربين يلوم القياملة فلى  1
 0إلى ربما ماةرة (  0قول  الكريم ) وجوب يومئذ ما رة 

خفلى ر يلإل  عإيل  مإلم فيكتبل  ور شليلان فيفسلدب و لو ملن عللاء هللا لخاصلت  ملن أحبابل  السر الذى يكوم بين العبد ورب  سلر  2
 0وأصفيائ  

 = يرى المحبون أن المحبة ولن لمم تجتم  في  قإوبمم عإى هللا عز وجل ،فإذا  3 
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 الحإ  م  رب  :
              ية راسلللللخة ، وفلللللى                   لإشلللللميد الحلللللإ  ر لللللى هللا عمللللل  فلللللى تفسلللللير آيلللللات هللا قلللللدم صلللللوف

يقلللوا :  لللو المقصلللود بالعبلللادات المصلللعود                      تفسلللير قولللل  تعلللالى ) فلللذلكم هللا ربكلللم الحلللق (
 0إلي  باللاعات ، ر يشمد بصيرب ور يدرم بسواب 

كلللللوان                        يقلللللوا : ملللللا فلللللارق األ  وفلللللى تفسلللللير قولللللل  تعلللللالى ) و لللللو معكلللللم أيمملللللا كملللللتم (
الحلللللق ور قارمملللللا ، كيلللللف يفارقملللللا و لللللو موجلللللد ا وحافةملللللا ، وكيلللللف يقلللللارن الحلللللادث                          

 0بالقديم   قوام الكل و و بائن عن الكل 
 وكإم  المتقدم يشر  لما معمى ما يخالب ب  رب  شعرًا :

 مثل جرى الدمو  من  أجفان             أمت بين الشصاف والقإب تجرى                
 ألروا  فى  األبدان كحإوا ا                        وتحل  ال مير  جوف  فلؤادى   

 لي   من  سلاكن  تحلرم  إر                           أملت حركلت  خلفى المكان 
 الحإ  ومإمة الما  :

فللللللى شللللللصل بالخللللللالق عللللللن الخإئللللللق ،                               والمحبللللللون ر يعبلللللل ون بمإمللللللة المللللللا  ، ألممللللللم
 لذلم ترى الحإ  يقوا :

 
 = كان القلب مجموعا على هللا كان فى وطن المحبة فال يشعر بغربة وال وحشة ، وقد أنشد قوال بين يد سيدى الحارث المحاسبى : 

 ما بكت عين غريب  أنا فى الغربة   أبكى          
 من بالدى بمصيب   لم أكن يوم خروجى          

 وطنا  فيه  حبيبى   عجبا  لى  ولتركى          
 

 فقام يتواجد ويبكى حتى رحمه كل من رآه
 
 
 
 
   . 
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 يا  رئمى  فى   واب كم  تإوم  فلإو               عايمت مم  الذى عايمت لم تإم 
 ة :شاعر األولياء والمإم

رب العشلللللللق ليلللللللرى أن الإلللللللوم ر يزيلللللللد                            ئمللللللل  أن يجلللللللفيلللللللدعو أل أملللللللا شلللللللاعر األوليلللللللاء 
 المحب إر افتمامًا بحبيب  فيقوا :

 اعلذروملى أو أعلذلوملى فإمى                          لست أخشى المإم من حيث كاما 
 إر  افلتماما  إملما  الإلوم فى الملحبة علمدى                         ر  يلزيد الملحب 

 جرب  الحب  مثإما  جرب  العاشق                         تإلق اللمإم  يزكلى   واملا 
 ويقوا ابن الرومى فى المعمى المتقدم :

 فد    المحب   من المإمة إمما                             بئ    الدواء  لموج   مقإق 
 با حراق    كالريح يصرى المار                         ر  تلفئن   جوى  بإوم   إم        

 أمر عجيب :
ومللللللن عجيلللللللب مللللللا وقللللللل  معللللللى أملللللللى كمللللللت تعر لللللللت لإمقارمللللللة بلللللللين قللللللوا الحلللللللإ                                   

       فلللى مقلللاا للللى مشلللرت  مجإلللة ممبلللر ا سلللإم الصلللراء بعملللوان           لمتقلللدم وقلللوا شلللاعر األوليلللاء ا
مللللى                 عللللامين ، وقإللللت تعقيبللللاً  عإللللى شللللعرب مللللن محللللوة فللللى إلمللللاممم الصللللوفي السللللابق : وا 

أقلللوا فلللى  يلللر تعصلللب إن كلللإم أسلللتاذى العلللارف بلللا  سللليدى الشللليء عإلللى عقلللل أقلللوى                         
ن كان الشميد يقلوا بعلد بيتل  المتقلدم فلى روعلة  فى دف  المإمة من كإم الشميد الحإ  ، وا 

 صوفية ةا رة :
 لإمللا  حل   وللى حل   إلى  سكمى 

تملللللللدى  األ لللللللاحى   وأ لللللللدى   ممجتلللللللى   ودملللللللى                                       
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 ف  ما م عن الحرم 1يلوف بالبيت قوم ر بجارحة                          با  لافوا 
د العزيلللللللز ) و لللللللو                                 وسلللللللافرت حيمئلللللللذ إللللللللى الحجلللللللاز وعلللللللدت فلللللللإذا باألسلللللللتاذ لللللللل  عبللللللل 

فللللى الرؤيللللا متو للللئاً  وقادمللللًا                       مللللن العإمللللاء ( يخبرمللللى أملللل  رأى شللللاعر األوليللللاء  صللللديق
ملللن محلللل الو لللوء بلللاألز ر الشلللريف ومعللل  صلللديق لللل  ، فقابلللل األسلللتاذ لللل  وك مللل  علللاد                     

 لصعيد ، فسإم عإى األستاذ ل  وقاا ل  فى لصة عامية : لالب عإم فى رواق أ ل ا
وبعلللدين يلللا لللل  فلللى حسلللن المإللللاوى بإلللديم ، للللوا عملللرب يحسلللن الةلللن بلللى ويقلللوا عإلللى                       

عقلللل قلللاا ، عإلللى عقلللل قلللاا ، ويجعلللل كإملللى أعلللإ ملللن كلللإم الحلللإ  ، أملللا فلللين والحلللإ                            
                    شلللاعرللللم المقلللاا ، ور يلللدرى سلللر كلللإم بارسلللتاذ لللل  قلللد  ألإللل  عإلللى ذفلللين ، للللم يكلللن 

فإمللللا علللدت مللللن الحجلللاز وقلللل  عإلللى تإللللم الرؤيلللا ، سلللل لت  عملللا إذا كللللان ألإلللل                   األوليلللاء 
عإللى مقللاا لللى فللى المو للو  فلل خبرمى أن لبيبلل  ممعلل  مللن القللراءة لتعللب يشللكوب فللى عيميلل  ، 

فيملللللللا أقلللللللوا و لللللللو فلللللللى                    لمقلللللللاا ، فتعجلللللللب أن يتعقبملللللللى شلللللللاعر األوليلللللللاء   باف خبرتللللللل
 0برزخ  وسبحان من يؤتى مإك  من يشاء ، وما أعجب حياة أ ل البرزل 

 ذكر هللا فى جمي  األحيان : 
 ر يعبللللللل  بمإملللللللة الإئملللللللين ، فملللللللو يلللللللذكر ربللللللل  سلللللللبحام                        وملللللللا دام شلللللللاعر األوليلللللللاء 

 فى جمي  أحيام  فيقوا : 
 لذلم قإبى ممزا كإ  ذكر                 ىوقفت عإى مجوى ا ل  جوامح        

                                                 
1

يلدعون ربملم بالصلداة والعشلى  اللواف با   و دوام التعإق ب  ، كما يقوا تعالى فى وصف السادة أ ل   الصفة ملن الصلحابة : )) 
 يريدون وجم  (( ويقوا )) شاعر األولياء (( فى ذلم :

 قبإتى فى الصإة ساعة وقت                                               كم مصل بعد الصإة تإ ى 
  ل  لن أمسا ا  إمما   قبإتى    جمي     حياتى                                               ى ذات ا
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 وأخإيت  قإبى  من  مماجاة    يرب                     ف صبح  لودًا  ر  يزلزل   الصير 
 عاقمى   سير أسار    مشتاقا   وأسكت    لائمًا                    وأملق  إجإر  وما 

 ففى صحوتى شوق وفىصفوتى  وى                   وفى مشيتى عإم وفى  وقفتى سر  
 شاعر األولياء والحجاز :

وكثيللللللرًا مللللللا تللللللرمم شللللللاعر ا ألوليللللللاء بالحجللللللاز ، مشللللللرق الرسللللللالة المحمديللللللة ، وممللللللبط                         
محبلللللللللللة                                       اللللللللللللوحى السلللللللللللماوى ، وملللللللللللرا  البلللللللللللراق ، ور عجلللللللللللب فلللللللللللى ذللللللللللللم فلللللللللللإن

 رسوا هللا من محبة هللا تعالى ، ومن ذلم قول  :
 د    زمامًا  م ى  وعد بى   ألر                        شصفتمى    بمور ا    المتإلى 

 بين  بيداء   روعت   وو للللاد                       وذئاب     تختاا   فى   إقباا 
 تسامت  ،  أو   كالحإى   وال لى               ثل   الحباب    عإى  الك        مجوم   مو 
    أتبصى  البقاء  فى جم  ماا             تريد   من    ذب   األر         قيل    ماذا   

 قإت   وهللا    ير    أحملللد  مالى                      بعد  رب  العبلللاد  من آماا
 يا حبيبى   ر ام   دميلللا   ودين                      فمما  باتبلللاعكم   صحلالى 

 ويقوا مماجيا  مورما  رسوا هللا  صإى هللا عإي  وسإم :   
 يا  جميإ   ما  مثإ    من    جميللل                     كان  لإبدر  ممم   ف ل  الجماا 

 مم   كللللالصدف   أسقلو إملللما   الكون ملللل        
 الصللللللللوالى     تسود      درةت  م  ل                                   

 أمت   سر   الحياة  بل  سيد  الكلللللللون  فيا  مفحة  من  المتعالى         
 إمما أمت  مصدر المور من  ربلللللى  ومعمى  الر ا وباب  الوصاا         

 بقول  :  وكذلم يماجي  
 يا  سيدى   ولقد   دوت  مماجيا                       عمرى  وبت  م   الجإا   مسامرا
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 أ حى  يسود  من  الرجاا   أكابرا     كم  من  صصير  جاء   حيم   تائبا              
ذا  سكرت   سكرت   عإما  زاخرا   فإذا   ممإت   ممإت من  مور المدى                 وا 

ذا   فوت     فوت  صبا  مصرما             ذا   أفقت  رأيتلل   لى     ماةرا      وا   وا 
 يدا   إمما                روحى من  المجوى   تفي    سرائرا إن    أكن    جسما  بع  أما

 أرسإتما   بفم   المسيم    شميلللدة               وتزف   باسمكم  السللإم  العالرا 
ن  أمت          لم   أجد   الصللرام  عإى مد     ممابرا       أم    حبم   ما حييت  وا 

 كالريح قد  أزجى السحاب    المالرا      أما    ائم  ومن  المحبلللة   ائ             
 حكما    تقإبما  القإوب       مزا را        م   الورى          ف صب  فى  ا حسا  م

 إر  رسلللوا  هللا  سرا   ةا را   األيام  إمى  لي  للللى                يا  ذب    
 ووقفت   مفسى     لإمبى    مثابلرا    أما   كلللل  شىء  فى الحياة تركت              
 حاا  يدوم   إلى  القيامة     حا را      والوقف  ر  يشرى ولللي  يبا  فى           

ل  فى رسمكم  قإبى عإى الشعرى سرى     ى  اسمكم  وللو سمكم           أما  باسمكم  وا 
 حتى  أعود  عإى  المحبة  شاكرا     قل لللى  عإيم   صإتما   وسإمما               

 سيدى  ابن عربى والمد  
         ويملللد  الشللليء اركبلللر سللليدى محيلللى اللللدين بلللن عربلللى ، ر لللى هللا عمللل  ، مورملللا رسلللوا               

 هللا صإى هللا عإي  وسإم ، ويذكر ف إ  فى إيمام  با  تعالى فيقوا : 
 مدحت  المصلفى  فمدحت مفسى                       ولى  قسم  وما  جاوزت  قسمى 
 ف عمالى      ترد       عإى   مم                       ولو  أرمى  بعيمى  مم    أرمى 

 ى  بسمم  لي   يصمى م  ر  وجللودى                      فإو  أ     وقد  عصم  ا ل   ب 
 لدى  بما  يعود  علإى  سممى                      التو للللى  رحمة   مم    تو 

 وةمى  لم    يزا  ةما       جميإ                      فإن   الةن    مم   عين  عإمى 
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فللللللللى                             عمللللللللا يقوللللللللل  شللللللللاعر ا ألوليللللللللاء  ةلللللللل وكلللللللل ن الشلللللللليء األكبللللللللر  يفصللللللللح  ب لفا  
 األبيات  السابقة :   

ذا  ممإت  ممإت  من  مور المدى               إذ   سكرت  سكرت  عإما زاخرا   وا 
 محبة آا البيت الكرام :

                  ولملللللا كاملللللت محبلللللة آا البيلللللت الكلللللرام ملللللن محبلللللة مورملللللا رسلللللوا هللا صلللللإى هللا عإيللللل         
بمللللدحمم  ومحبللللتمم فللللى شللللعر يسلللليل عذوبللللة ورقللللة                    وسللللإم ، فقللللد تصمللللى شللللاعر األوليللللاء 

  ب بيللللات عإللللى وزن البيللللت                 حللللين لللللاب إليلللل  احللللد الحا للللرين ان ي تيللللومللللن ذلللللم قوللللل
 اىتى وقافيت  : 

 بمفسى  أفدى   الز ر   من   ب عة   الز را 
 فإن   م   ر وا   مفسى  فقد  عةمت   قدرا                                         

 ف جاب ر ى هللا عم  :
 ) بمفسى  أفدى  الز ر  من ب عة الز را (  

 بمم  مإت   كلللل الخير  دمياى   واألخرى                                                
تى  مللن  مكللارممم  ز للرا إذا فلابللت   حيللا            ريا للمم   لقللد   رسللومى   مللن  الز للور

 ووقف  يمين   ر   يبا     ور    يشرى           ى  تموا مو     قإت   مإكمم     قيل  ل
 وقد   بين   القرآن   أوصافمم     لمرا         إى   كل   األمام    ف ائإ     موا   عتسا

تى            صفا   سعيمم     واستوجب   الشلكرا فإلو   وعيما  من  القرآن   سورة    ل   أ
 عإى  جود م   يوما   لما   مثل   العشرا       لود   العالمين      أقيس      أن   ج

 جداوا   ملن  بحلر   المبى    محمد            فما  مثإما   تإقى   جداوا   أو     بحرا  
جوامحى            عيون   تريمى   سلر  أموار م   جمرا  فإن       ى  ل  يت   عيمى   ف  ش  إذا   ع  

 فإن   ذموبى    لن   تإم   بما     حصرا                   ذمبى   أن   قللإبى  يحبمم      كان
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 وما  أحسن  الدميا  عإى صدق  ود م              وما  أحسن  األخرى    لتابعمم    ذخرا 
 إليمم     وسائر             عإى   حبمم   أمفقت   سعيى    والعمرا    و ا  اما    مشتاق 

 أحب  وأستجدى  وأ وى  وأ تلدى               ولى  لذة  فى  مدحمم   تثإ    الصدرا 
ن   ممحومى  عشلت  أ تلرف الخيلرا عإلى     إذا  مةرومى  زاا  من  قإبى  األسى              وا 

 لللو    أولى    الممى بابمم      أسمو  سملل
 )  فإن    م   ر وا    مفسى فقد عةمت   قدرا (                                          

 وقد  لإب  إلي   بع مم  أن يشلر ل  البيت اىتى : 
 آا  المبى  تزايدت  لوعاتى               إن  المقام   سما  عن  الكإمات          

 فقاا  فورا : 
 ) آا المبى تزايدت لوعاتى (              وعإى  محبتكم   وقفت  حياتى         

 صفكم               ) إن  المقام سما عن  الكإمات (و   فى  و  عجزالبيان فما أ          
 فلإب إلي   تشليرا  آخر  لإبيت  فقاا  ر ى هللا عم  : 

 مفقت  فى  شوقى  لكم  ساعاتى ) آا  المبى تزايدت لوعاتى (            أ       
 ى             ) إن  المقام   سما عن  الكإمات ( فعمسمموا عإى  فما  الإسان ب       

 فلإب  تشليرا  ثالثا  فقاا ر ى  هللا عم  : 
 )آا  المبى  تزايدت  لوعاتى (           أمتم  من   الدميا    ياء   حياتى       
 إا مقالتى            ) إن  المقام   سما  عن  الكإمات ( ولكم  كتمت من الج      

 فلإب  مم   أن  يخم   البيت  فقاا  عإى  الفور : 
 أمتم  مماى  ودعوتى بصإتى            ولقد   ميت  بكم   فمإت  صإتى       
 وحياتى            آا  المبللللى تزايدت لوعامى أفميت عمرى فىالموى       
 إن المقام سما عن الكإمات                               
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 وقد  لإب  إلي  تخمي   البيت  اىتى : 
  ات   المجوم  أص    بما   أبياتى           إن     المقام    سما   عن  الكإمات 

 فقاا 
 آا  المللللبى  تزايدت  لوعاتى           ر تحرمومى   الوصل  قبل  مماتى 

 وصللفى  لمم    بالذات             ات  المجوم   أص    بما  أبياتى يا لالبا  
 إن   المقام   سما   عن  الكإمات                        

 وقد  لإب  إلي   أن ي تى ب بيات  عإى وزن البيت التالى وقافيت  :
 وممما    أرم     عإى     حبمم            فإمى   أحب    بمى     فالمة

 قاا فورا :ف
 ومممللللا  أرم  عإى  حبمم            فإست   الفتى   خائف  الإئم  
 فروحى عإى بابللللمم ترتمى           ومفسى   ب عتابمم        خادمة 

 بذكر م    أصبحت       ائمة    إذا   م    مفسى فتورالمعاصى          
 ر ام   أو      الإئمة   واءس     ثم  يا عاذلى          فيلللا  عاذرى 

 فإمى  أحب   بمى  فالمللل   فقل   ما  تشاء  وكن   ما تشاء           
 

 ابن عربى وحب  آا البيت : 
   

ويقللللللوا الشلللللليء األكبللللللر سلللللليدى محيللللللى الللللللدين بللللللن عربللللللى فللللللى آا البيللللللت األلمللللللار                    
 ر ى هللا عممم : 

 عإى  ر م  أ ل  البعد  يورثمى القربا       أرى حب أ ل البيت عمدى فري ة   
 فمللا  اختار خير    الخير    مما    جزاءب 

 عإى   دي   إر  اللللمودة   فلى     القربى                                  
   
 



 101 

              و لللللو فلللللى قولللللل  المتقلللللدم يشلللللير إللللللى اىيلللللة الكريملللللة : ) قلللللل ر أسللللل لكم عإيللللل  أجلللللرا إر            
وملللن يقتلللرف حسلللمة ملللزد لللل  فيملللا حسلللما إن هللا  فلللور شلللكور ( ،                     الملللودة فلللى القربلللى *

        واقتللللرف الحسللللمة فللللى اىيللللة  للللو  محبللللة آا البيللللت األلمللللار  عإلللليمم ر للللوان هللا ، وقللللد                
  ملللل  ، وأحبللللومى لحللللب                     ) أحبللللوا  هللا لمللللا  يصللللذوكم بلللل  مللللن معورد فللللى الحللللديث الشللللريف : 

صللللللللإوات هللا عإللللللللى سلللللللليدى رسللللللللوا هللا وآللللللللل                               هللا ، وأحبللللللللوا أ للللللللل بيتللللللللى لحبللللللللى (
 وأصحاب  ومن وار م بإحسان يوم الدين . 
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 تعريف  بشاعر األولياء                         
 

 بحر التجإى وشاعر األولياء 
 

ذقللللللت أيمللللللا القللللللارىء الكللللللريم  قسلللللللا كافيللللللا مللللللن ذلللللللم الشللللللعر الصللللللوفى                             أمللللللا وقللللللد
العبقلللللرى اللللللذى قالللللل  شلللللاعر األوليلللللاء  ارتجلللللار  لوقتللللل  ، دون  رويلللللة أو إعملللللاا فكلللللر ،                        

               وتعجبللللت كمللللا تعجبمللللا مللللن تإللللم اىيللللة الكبللللرى التللللى رأيما للللا فللللى ذلللللم القلللللب الصللللالح ،  
فللللاعإم أن مللللا قرأتلللل  فللللى  للللذب العجالللللة التللللى بللللين يللللديم ، إن  للللى إر مئللللات مللللن آرف                      

عملللللل  ، وتإللللللم اىرف  بللللللدور ا قلللللللرات يسلللللليرة مللللللن مإيللللللين                         1األبيللللللات التللللللى مقإما للللللا 
رابلللة أربعلللين عاملللا ، بإسلللان                       األبيلللات التلللى شلللدا  بملللا  وأرشلللد  أسلللتاذما الشلللاعر المو لللوب ق

أ لللل الحلللق والحقيقلللة ، أولئلللم اللللذين عمإلللوا بملللا  عإملللوا ، فسلللقا م هللا ملللن بحلللر التجإلللى                 
ووا            عللن عإللم الدراسللة ، فصرفللوا مملل  وارتللوورثمللم عإللم مللا لللم يعإمللوا ، وأ مللا م بعإللم الوراثللة 

ق لشللللللاعر األوليللللللاء  إذن  أن يقللللللوا فيمللللللا مللللللر  عإيللللللم                           حتللللللى سللللللكروا وأسللللللكروا ، وحلللللل
 رب : عمن ش

 
 بحر التجللللإى  كإ   حكمة                كم  تسكر  الروا   من  من  عذب  

 د   ما  يقوا  الما  من عإممم                مللا دمت  تإقى  العإم  من  سيب  
 

 أو  أن يقوا : 
 

  ىفى الورى مفحات  ربى               فملللا  بإصوا   مذاقى   أو  شمولعإومى 
 ولى  من   مشرق  ا يمان  عإم              سموت      ب      عإى  كل  الفحوا 

                                                 
1

 وقللللللللللللللد لبعللللللللللللللت وشللللللللللللللرحت فللللللللللللللى ديللللللللللللللوان السللللللللللللللمو الروحللللللللللللللى فللللللللللللللى األدب الصللللللللللللللوفى ألسللللللللللللللتاذما العللللللللللللللارف                                                          
   0 1949با  السيد / أحمد عبد الممعم الحإوامى الذى مشرت  ملبعة الحإبى فى 

 
 
 



 103 

 أو  يقوا  : 
 

مى  إذا  حدثت   قومى  فإمما                 أحدثمم   عإما    يقاا     ل   شعر   وا 
مما                 عإوم المدى من حكمتى في ما بحر   ولم  أم من  أ ل  الخياا وا 

 ولست  الذى فى كل واد  مرددا                 ولكن    واديما    المحبة    والذكر 
 

 أو  يقوا : 
 

 أسامر    ليإى      خاليا   بشمودب               وقإبى   بمور    الحق    فا ت   مما إ  
 يصفو عن الحب لحةة              ب   عاش   حتى   لو  أصيبت     مقاتإ وذو الوجد ر 

 وأوراق   ملن  ز ر   المعارف    مائإ         ر يت   ب   حتى  دخإت  ريا          
 و لللل   يدرم  الوجدان  إر   مزاول       و ل  يدرم  اىيات  إر  رجلالما          

ن  كريم   الكف   مللا  خاب    سائإ      زادمى           س لت   فوفامى   رجوت   ف  وا 
 وأسرى   عإى   علإم  بقإبى      أواصإ    أحن   عإى  ذا  وأ وى  عإى  دى          

وقللللد كللللان المللللا  يتزاحمللللون عإللللى مجإسلللل  ليللللروا آيللللة هللا فيلللل  فيلإبللللون إليلللل  التشلللللير                                
 يجيبمم من فورب ب رق الشعر وأعذب   من مثل : أو التخسي  ،ف

 بمو ن  أبمللللاء الرجاا   األباعدا    بموما          بمو    أبمائما   وبماتما            
 فخمس  قائإ :

 وقالوا   لما    ما حاا    مسل      بماتما               دعوما  إلى  الميراث  عإما  بشرعما
 بموما           بمو   أبملللائما  وبماتما           سمعوا حكم شرعما   لمم    يا افقإت   

 بمو ن  أبماء  الرجاا  األباعد                           
 وكذلم لإبوا  إلي  أن يشلر البيتين :

 اذكروما    مثل  ذكراما       لكم                      رب   ذكرى  قربت   من  مزحا  
 صبا     مى      بكم                     شرب    الدم    وعاف    القدحا  وارحموا  
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 فقاا  : 
 اذكروما    مثلللل   ذاكرما   لكم                 إن     ذكراكم      تزيد     الفرحا 
 وأعيدو ا     عإيمللللا      أبدا                 رب   ذكرى    قربت   من   مزحا 

 صبا      إذا     مى بكم                 مسى    الكون   فملللاا   الممحا   واذكروا  
ذا   ما   يمم   الحللللى  دجى                شرب     الدم     وعاف     القدحا   وا 

ويكفيللم  ذلللم  ألن تعللرف أملل  لللي   بشللاعر أر للى  ، بللل   للو شللاعر  سللماوى  ،  سللما                 
، وصللفا فكللان  الصللفاء ، وشللوق  بشللعرب   إلللى  العللالم  األسللمى  فللى  دأب                  فكللان  السللماء

              دائللم  ، حتلللى مفلللذ قولللل  إللللى اىذان الصلللماء ، بللل إللللى القإلللوب العميلللاء ، فتحركلللت  بعلللد أن      
                  إت بعللللد أن كامللللت خامللللدة ، فجا للللدت  فللللى  هللا  حللللق  جمللللادب فللللى    كامللللت سللللاكمة ، واشللللتع

 مللللة  عإيللللاء وعللللزم مؤكللللد  ، فاسللللتمارت  بمللللور ا يمللللان ، وذاقللللت حللللإوة اليقللللين ، فللللرأت                      
مللللللا رأت ، ودرت مللللللا درت ، ومللللللن درى سللللللإم ، وكللللللان فللللللى خواصلللللل  كالمإللللللم ، مسللللللبحا                    

 ى فى ذكرب .ليإ  وممارب فى سرب وجمرب ، ر يعصى  هللا ما أمرب ، ور يم
و كلللللذا  كلللللان شلللللاعر األوليلللللاء سلللللاعيا فلللللى مر لللللاة ربللللل  ، فلللللى  ملللللة خارقلللللة ر يقلللللوى                      

عإيملللللا إر إ لللللل العمايلللللة ، اللللللذين اختصلللللمم هللا برحمتللللل  ، واصللللللفا م لسلللللاحت  ، فعاشلللللوا                   
ا مللللا يشللللير                  ب بللللداممم فللللى األر  وبلللل رواحمم حللللوا العللللرش وفللللوق السللللموات العإللللى ، و للللذ

 إلي  شاعر األولياء فى قول  : 
 كرم ولكلما    فوق     السموات     م معم   محن   من أبماء  آدم  عمصرا                

 إذا   كامت  الجسام  تروى       من    الثرى 
 تروى       وتمعم   فإما   بمور     هللا                                                  

 أفا    عإى   الحق    من  بحر   مورب           فقإبى     بصير    الحق    ر يتكإلم 
 ولور      حجاب    الصفإة   اليوم  فوقما           تفامى   عإى   مور   المشا د   مصرم 
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 رجاا هللا : 
 

لتفلللللللاموا                              يلللللللاء لعاملللللللة الملللللللا  ملللللللن الحجلللللللاب ملللللللا كشلللللللف  لشلللللللاعر األول فإلللللللو كشلللللللف
عإلللى ملللور المشلللا د كملللا تفلللامى  لللو وأمثالللل  القإئلللل ، ولكلللن كيلللف يإحلللق العاملللة بالخاصلللة                       

 0الذين خصتمم العماية وأةإتمم الرعاية ، ذلم ف ل هللا يؤتي  من يشاء 
 

قلللاا بالفارسللللية مللللا ترجملللل                                 وصلللدق ا مللللام جللللإا الللللدين الروملللى ر للللى هللا عملللل    حللللين 
 إلى العربية صديقى العإمة الشيء شعإن :

سللللبحان  مللللن قللللدر فمللللدى ، ووفللللق كللللل  كللللائن لإصايللللة مللللن فلرتلللل  ، إن  إلمللللام المحللللل                                   
لملللللام البإبلللللل أ لللللامى  ا لملللللام حشلللللرة القلللللز الحريلللللر ، وا  لملللللام                               لللللو الشلللللمد ، وا  لسلللللحر ، وا 

 رجاا هللا مور يشمدون ب  مإكوت السموات واألر  : 
 

 صدقو م     م    مصابيح    الدجى               أكرمو م      م     مفاتيح     الرجا 
 اتبعوا  من ر  يس لكم  أجرا و م ممتدون . 

 
 العماية ارلمية والعمل :

 
بالعمايللللة ا لميللللة  التللللى يحلللليط بمللللا سللللبحام    رجللللاا هللا مللللن خواصلللل  ،                   وملللل  إيماممللللا 

مصداقا  لقول  تعلالى )  يخلت   برحمتل   ملن  يشلاء  (  تعبلدما  هللا تعلالى  بالعملل والسلعى 
فلللى لإلللب اىخلللرة فقلللاا  تعلللالى ملللثإ  )  وملللن أراد اىخلللرة وسلللعى لملللا سلللعيما و لللو ملللؤمن                 

 ولئلللم كلللان  سلللعيمم مشلللكورا ( ، كملللا أمللل  سلللبحام  شلللجعما  عإلللى العملللل  فلللى مر لللات                   ف
حتللى ر متللذر  فللى مبللذ العمللل بالعمايللة ، فقللاا  تعللالى ) إن رحمللة هللا قريللب  مللن المحسللمين (   

             وأ لللل  ا حسللللان  للللم اللللذين يجللللدون فللللى عبلللادة هللا ، كلللل ممم يللللرون هللا جلللإ وعللللإ ، فللللإن       
لللم يللروب فإملل  يللرا م . ور تللم   أن مورمللا رسللوا هللا صللإى هللا عإيلل  وسللإم قللام ليإلل   حتللى 
تورمللللت قللللدماب ، فإللللم يكتللللف بعإملللل  عإللللى  زارتلللل  ، بللللل كللللان عإملللل  الربللللامى حللللافزا لبذللللل  
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                ايلللة الجملللد فلللى مر لللاة ربللل  ، و لللو األسلللوة الحسلللمة لملللن كلللان يرجلللو هللا واليلللوم اىخلللر           
 وذكر هللا كثيرا .

 
 شاعر األولياء والسمر :  
  

وملللللن  ملللللا جلللللد شلللللاعر األوليلللللاء فلللللى العملللللل عإلللللى مر لللللاة ربللللل  ، فسلللللمر الإيلللللل كإللللل  ،                       
 وتجافى جمب  عن م جع  ، وعإل سمرب والما  ميام  فقاا : 

 لكم   الحب   يدعومى     وأشمدب          فما   أسمرت   عن   مإل         إذا  سمرت   
 روحى سواب  تجافى الجفن مرقدب            فى    ربى   وما   ألفت         ومذ   تصزلت 

 ور تعجب  أن   مت    كذا  و و من الخوا  الذين وصفمم   و بقول  : 
 خإق      عبللللاد   ولكن      عإ     قدر م                   تبارم   من   لمم    قد

 و م    عمد    ربم  مور  الصسق              كالجبلللاا    الرواسى     لمم     مم    
 رق ومار مو       فى    المعيم    المقلليم                   فيا عجبا جملللة   فى   ح  

                    وحلللين  دعتللل  المحبلللة ا لميلللة للللذلم السلللمر الخلللارق ، للللم يعبللل  بلللاعترا  عإيللل  فيللل  : وقلللد 
جادللللل  بعلللل  القللللوم فللللى ح للللورى  وقللللالوا للللل  أن تعللللالى قللللاا  لمورمللللا رسللللوا هللا صللللإى                        

هللا عإي  وسلإم )  يلا أيملا المزملل  قلم الإيلل إر قإليإ ، مصلف  أو امقل  ممل  قإليإ  (  فكيلف  
د عإيلللل  ورتللللل القللللرآن                             أو ز قللللرءوا مللللا قللللاا هللا بعللللد ذلللللم ) تسللللمر  الإيللللل كإلللل  ، ف جللللاب ا

 ترتيإ ( ثم أ اف قائإ  والزيادة لم تحدد بحد معين .
 
وكللللان ر للللى هللا عملللل  يعللللو  سللللمر  الإيللللل  بمللللوم ب لللل  سللللاعات مللللن الممللللار بعللللد أن                           

ليلللالى األسلللبو                    يصلللإى ال لللحى  ،  ور أذكلللر أو يلللذكر  يلللرى أمللل  تخإلللف ليإلللة واحلللدة ملللن
الكامإللللة علللللن مجلللللال  اللللللدعوة إلللللى هللا ، فلللللى حلللللين  كاملللللت للللل  أسلللللرة وبملللللون وبملللللات ،                        

 ولكم  آثرب رب  ب كثر وقت  وقام عإى أسرت  ب قإ  . 
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                وقللللد أحللللب  شللللاعر األوليللللاء ربلللل   حتللللى  اتممللللوب بللللالجمون  فإللللم  يحفللللل  بمسللللبة الجمللللون        
 إلي  فقاا عإى سبيل الرمز الصوفى :

 لما   عإقت   بإيإى   فى     مشا دتى             قالوا   ب مم    يا  مسكين   مجمون  
 أجبتمم  ر  تإومومى     عى   حلرقى             فكإما   إن     تعشقملا      مجامين 

 
 كرم  الساقى  : 

 
ء مللللن شللللراب المحبللللين المحبللللوبين ،  لللللم  ي للللن  بلللل   عإللللى                    وحللللين شللللرب شللللاعر األوليللللا

خواملللل   المللللؤممين ، بللللل عإممللللم ممللللا عإملللل  هللا ، المئمامللللا إلللللى كللللرم السللللاقى                        تإميللللذب  وا 
 وجودب سبحام   تعالى  فقاا ر ى هللا عم  :

 
 م   يبق  ذو فمم   لدى  عإى   لم  فإ         يرى  ما  أفدت   من   المدى   وعإمت  

وك مللل   فيملللا  عإمملللا  ملللن  لللدى هللا  اللللذى   لللداب  إليللل   ف  لللداب  ااملللا  كلللان  يشلللر   لملللا                      
 ل عإى  لريقة  الرملز  بلالخمر  حلين  قلاا  622ما قال   ا مام السمروردى  المتوفى  سمة  

 ر ى هللا عم  مخالبا رب  سبحام  : 
 
 تسقمى   وحدى   فما   عودتمى            أمى   أشح    بما    عإى    جإ   ر

 أن  يصبر  المدماء     دون  الك      أمت   الكريم   ور   يإيق  تكرما           
 

 شاعر األولياء  والت مين : 
 

 وكان   شاعر األولياء ي من  شعرب  القرآن  الكريم  فى  روعة كقول   : 
 يا  أيما   الما    اعبدوا   ربكم           وأخإصوا   لعإكم   ترحمون        
ن    صدقتم    ربكم     بيمكم           مإتم  بف ل  هللا   ما تلإبون         وا 
 وأن    كذبتم     ربكم      بيمكم           يمات   يمإت  لما توعدون       
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 وقول  : 
 وت                   ير   سر   هللا   عمدى  ما مفد كل   شىء   يمتمى   فى  م

 لى  خإيل  كإمللللا    أمإت                   جاءمى الفي    إذا  سح  المدد 
 كإما   قد  زا     قإبى  قاا لى                   يامعمى  قل   و  هللا  أحللد

 
 شمادة  كبير  المحدثين  باألز ر  : 

 
عر  األوليللللللاء  واسللللللتم  إليلللللل   المحللللللدث الكبيللللللر المرحللللللوم الشلللللليء                        وقللللللد  اجتملللللل   بشللللللا

بمرب  ما رأى   ملن فمحمد حبيب هللا الشمقيلى  ،  وكان  كبير المحدثين باألز ر  الشريف  ، 
شاعر األولياء ، كما بمرب  ما رآب من رسلوخ   فلى عإلوم الشلريعة والحقيقلة فقلاا          لل   

حلللللدثمى  بللللل  صلللللديقى الصلللللالح  اللللللذى شلللللمد  الإقلللللاء السللللليد /  سلللللالم جمعللللل   ،                          ، فيملللللا
 مد هللا فى عمرب ، وزادب من ف إ  :

) يلللللا أسلللللتاذ لقلللللد لوفلللللت فلللللى اللللللبإد شلللللرقا و ربلللللا ، واجتمعلللللت بكثيلللللر ملللللن العإملللللاء                            
هللا                      أن  للللذ العلللللاء الللللذى عمللللدم ر يعليلللل  األتقيللللاء ، فمللللا رأيللللت مثإللللم  ، وأشللللمد بللللا 

 ء ، فمميئا  لم  ما أعلام هللا (إر لألوليا
                     ارف بلللا  سللليدى ) عبلللد السلللإم الحإلللوامى (وتإلللم الشلللمادة تلللذكرمى  بشلللمادة شللليخى العللل 

 اللريق .حين قاا لى فيما بيمى وبيم  ، يا فإن : الشيء عإى من أسالين 
كمللللللا أن الشلللللليء الشللللللمقيلى ، رحملللللل  هللا ، أجللللللازب فللللللى روايللللللة الحللللللديث الشللللللريف بعللللللد                                 

أن وثلللق فلللى روايتللل  ، أقلللوا وأملللى فلللى  لللذب المماسلللبة أود أن أثبلللت ماسلللمعت  ملللن شلللاعر                       
اا للللى : للللو كلللان األملللر بيلللدى                       األوليلللاء ملللن ثملللاء عإلللى ا ملللام الترملللذى ر لللى هللا عمللل  فقللل

 ألمرت األز ر أن يدر  صحيح ا مام الترمذى  كما يدر  صحيح  ا مام البخارى 
 
 

 بيمى وبين شاعر األولياء :
 
فلللللإن قلللللدمت العلللللارف بلللللا  سللللليدى الشللللليء عإلللللى عقلللللل ، ر لللللى هللا عمللللل  ، فلللللى  لللللذب  
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مر بلللل  بللللين                     قدملللل  لإقللللارىء الكللللريم بمللللا اشللللتممللللا أالرسللللالة عإللللى أملللل  شللللاعر األوليللللاء ، فإ
ر فقلللللد كلللللان ليلللللب هللا                      الملللللا  ملللللن أمللللل  كلللللان يقلللللوا الشلللللعر إلماملللللا لوقتللللل  وارتجلللللار ، وا 

ثلللللراب بحلللللرا فيا لللللا فلللللى العإلللللوم الشلللللرعية ، وشلللللمدت بمفسلللللى أكلللللابر العإملللللاء يجالسلللللوم                         
  ر ليتكإملللللللوا بلللللللين يديللللللل  ، وكلللللللاموا ر يخفلللللللون عإيملللللللا إعجلللللللابمم بملللللللا                                   ليتعإملللللللوا ممللللللل
 يسمعون مم  ، 

 
 ف إ   عإى :   
 
ملللللللى ألذكلللللللر ف لللللللإ  عإلللللللى فلللللللى ثقلللللللافتى الديميلللللللة ،وأسللللللل ا هللا ان يكافئللللللل  عملللللللى ،                                       وا 

رجلللت فلللى كإيلللة التجلللارة جلللا إ بلللالعإوم الديميلللة كسلللائر                       ألملللى علللاجز علللن مكاف تللل  ، فقلللد تخ
المتعإمين المدميين ، فإما أسعدتمى العماية بصلحبت  ، بقصلة عجيبلة ، ز  بلى ر لى هللا عمل            

          فللللى بحللللار العإللللم ، فيسللللر هللا لللللى تحصلللليإ  ، واعتبللللرت ذلللللم مللللن آيللللات هللا التللللى يبللللديما                   
 عإى أيدى أوليائ  الكرام . 

 
 كيف التقيت ب  :  
 

عبلللللد السلللللإم                                الشللللليء عإلللللى وملللللن بعلللللدب بسللللليدى الشللللليء أملللللا قصلللللة لقلللللائى بسللللليدى 
الحإللوامى فمللى عجيبللة حقللا ، ولللم تكللن إر بعمايللة رباميللة ، وقللد خالبللت سلليدى عبللد السللإم 

 متمثإ بقوا أبى العإء : الحإوامى مرة فى ذكرى مولدب 
 

 ولو  لم  ألق    يرم  فى  ا ترابى               للكان لقاءم   الحش    الجزيإ     
  

وذلللللللم العجللللللب الللللللذى أبديلللللل  فللللللى صللللللإتى بالشلللللليخين إممللللللا ألن  صللللللإتى بممللللللا إممللللللا                            
سلللللعيدة إر بتلللللدبير                          جلللللاءت مصلللللادفة ملللللن  يلللللر ترتيلللللب إمسلللللامى ، ور تكلللللون المصلللللادفة ال

                     ديق لللى  للو األسللتاذ ) حسللين سلليف (رة صللقللد  قصللدت زيللاإلمللى يعجللز  عملل  ا مسللان ، ف
) مفلللللتش  وزارة التربيلللللة السلللللابق ( حلللللين كلللللان لالبلللللا بلللللدار العإلللللوم وكملللللت أملللللا لالبلللللا                                 

ممللللا قللللابإمى  صللللاحب الممللللزا الللللذى بكإيللللة التجللللارة ، ف إللللم أجللللدب يوممللللا فللللى مسللللكم  ، وا 
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  يسللللللكن فيلللللل  ، وأخبرمللللللى أملللللل  لللللللي  موجللللللودا ، فرجوتلللللل  أن يبإصلللللل  سللللللإمى وسللللللؤالى ،                     
وحاولللللللت ارعتللللللذار فإللللللم يقبللللللل وأصللللللر                      ف صللللللر أر أمصللللللرف دون  أن أشللللللرب التحيللللللة 

فللللى إعجللللاب بكرملللل   وسللللمو  أخإقلللل  ، ألملللل  أكرممللللى                          عإللللى  لللليافتى ، فللللدخإت مسللللكم 
 عإى  ير معرفة سابقة بيمما .

ذا بللللل   ملللللن عإمللللاء األز لللللر، و لللللو ف للللليإة  الشلللليء  عبلللللد الو لللللاب محملللللد                                                         فتعارفمللللا ، وا 
مللاى ، محافةلة المميلا  ، و لو اىن واعلش الملودة ،  العزيزى  ، ملن قريلة أبلى  عزيلز  مركلز

بمللللى مللللزار المميللللا ، مللللد هللا فللللى عمللللرب ، وقللللد تللللردد الشلللليء  عإللللى زيللللارتى وكمللللت أسللللكن                     
ذا  بللى  ألمللح فللى يللدب مسللبح  ، ويللدور ألللف هللا بيممللا لحكمللة يعإممللا ، وا  قريبللا مللن بيتلل  ، و 

ذا بللللل  يصلللللف للللللى                              سلللللبديث بيملللللى وبيمللللل  عإلللللى اللللللذكر والتالحللللل يح والللللللرق الصلللللوفية ، وا 
لماملل  الربلللامى فةمملللت أملل   لللرب مللن المبالصلللة التلللى اعتاد للا الملللا  فلللى                 شللاعر األوليلللاء وا 

وصلللللف رجلللللاا الللللللرق ، ولكلللللن ثقتلللللى فلللللى ديلللللن الصلللللديق العلللللالم جعإتملللللى أفكلللللر فلللللى أن                         
شلللللم بلللللاليقين ، فقإلللللت لللللل   لللللل أسلللللتلي  أن أراب وأسلللللمع  بمفسلللللى ، قلللللاا للللللى                        أقلللللل  ال

 تستلي  ذلم فى مولد السيدة زيمب ، وسيقام ارحتفاا ب  عما قإيل .
أخلللللللذت أعلللللللد األيلللللللام حرصلللللللا عإلللللللى ارلتقلللللللاء بلللللللذلم الشلللللللاعر الصلللللللالح المو لللللللوب ،                                   

ت تخرجللللللت فللللللى كإيللللللة التجللللللارة  وعمإللللللت موةفللللللا بللللللوزارة الماليللللللة                                                        خاصللللللة وأمللللللى كملللللل
) الخزاملللللة اىن ( وفكلللللرت أن أربلللللى مفسلللللى تربيلللللة ديميلللللة تمفعملللللى فلللللى لريلللللق اىخلللللرة ،                            

فللللى العإللللوم الشللللرعية                         وملللل  أمللللى كمللللت أحللللافش عإللللى فرائ للللى ، لكمللللى كمللللت أشللللعر بجمإللللى
التللللى تإللللزم المللللؤمن الرا للللب فللللى مر للللاة ربلللل  عإللللى الللللمم  الصللللحيح الللللذى يسللللإك  أ للللل                                   

 الكتاب والسمة والجماعة .
             وقلللللللد رويلللللللت فلللللللى مقدملللللللة الكتلللللللاب ملللللللا كلللللللان ملللللللن التقلللللللائى بالشللللللليء أوا ملللللللرة ،                           

وملللا كلللان ممللل  حلللين شلللد عإلللى يلللدى دون سلللائر المسلللإمين عإيللل  ،  وملللا قإتللل  فلللى مفسلللى                          
حسام  .   من أم  سيكون لى ب  ش ن ، و و ما كان بف ل هللا وا 
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 شاعر األولياء وعإوم الدين : 
 
ة                         قإللللللت فللللللى  مقدمللللللة الكتللللللاب إمللللللى حللللللين سللللللمعت شللللللعر شللللللاعر األوليللللللاء ألوا مللللللر  

أحسسلللت بلللدبيب كلللدبيب المملللل فلللى جسلللدى ، و لللو ملللا يلللدا عإلللى  أثلللر روحللل  القلللوى فلللى                    
السللامعين ف حببللت  أن أسللمع  فللى عإللوم الللدين ، فمللن حسللن حةللى سلل ل  سللائل فللى تفسللير                 

الللللذين ف للللإوا بللللرادى                      قللللوا هللا تعللللالى ) وهللا ف للللل بع للللكم عإللللى بعلللل  فللللى الللللرزق فمللللا 
رزقملللم عإلللى ملللا مإكلللت إيملللاممم فملللم فيللل  سلللواء افبمعملللة هللا  يجحلللدون  (  فتلللدفق  فلللى                      

مسلللاب فلللى إلمامللل  كملللا يمسلللاب المملللر العلللذب الفلللرات فلللى مجلللراب حتلللى اسلللتصرق                   تفسلللير ا  وا 
شللف لللى فيلل  الماحيللة العإميللة ، كمللا كشللف لللى الماحيللة                                  سللاعتين ، فحمللدت هللا تعللالى أن ك

الشلللعرية ، وقلللد تلللرددت عإلللى مجإسللل  فعرفملللى بعللل  تإميلللذ  سللليدى  الشللليء عبلللد السلللإم                  
         الحإلللوامى اللللذى سلللإم شلللاعر الوليلللاء عإلللى يديللل  اللريقلللة الخإيإيلللة ، ف شلللاروا  عإلللى بزيلللارة         

مللللممم إليلللل  بللللل                                  سلللليدى الشلللليء عبللللد السللللإم ففعإللللت ولمللللا دخإللللت عإيلللل  لللللم يقللللدممى أحللللد
ملللللق  للللو ر للللى هللا عملللل  باسللللمى وقللللاا : ح للللرت  حسللللن أفمللللدى كامللللل فقللللالوا  معللللم ،                     

ذللللللم فلللللى                                 فاستبشلللللرت وسلللللإكت اللريقلللللة الخإيإيلللللة عإلللللى يديللللل  فلللللى ثقلللللة بللللل  ، وكلللللان
 . 1929سمة 

 شاعر األولياء يعإممى :   
 

ن كمللللت أيمللللا  القللللارىء العزبللللز قللللد أعجبللللت ممللللا  كللللان  بيمللللى  وبللللين شللللاعر األوليللللاء                                 وا 
          فلللى الإقلللاء األوا ، فاعجلللب مملللا كلللان ممللل  معلللى فلللى العإلللم بعلللد أن صلللحبت سللليدى الشللليء    

عبلللد السلللإم الحإلللوامى فلللى اللريلللة الخإيإيلللة لرائلللد ا األكبلللر سللليدى الحلللا  محملللد أبلللى خإيلللل                   
ر لللى هللا علللن  الجميللل  ، فقلللد كاملللت معرفلللة سللليدى الشللليء عإلللى مفتاحلللا لمعرفلللة سللليدى                        

إوم لريللللق سلللليدى                                 الشلللليء عبللللد السللللإم ومعرفللللة سلللليدى الشلللليء عبللللد السللللإم مفتاحللللا لسلللل
 الشيء أبى خإيل ، وسبحان المدبر والمقدر . وقد أسعدمى هللا فتمتعت  بصحبة 
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سليدى عبلد السلإم خمسلة عشلر عاملا أعللد ا أسلعد أيلام الحيلاة وصلحبت سليدى الشليء عإللى                
ت  بالشللم  والقمللر ليللل ممللار .                    بعللدب محللو أربعللة أعللوام ، وكمللت فللى صللحبتى لممللا كللالمتم

وقلللللد ذ بلللللت يوملللللا لسللللليدى الشللللليء عإلللللى مسلللللتاذما فلللللى السلللللفر لق لللللاء أجلللللازة شلللللمر                                 
بلللللين واللللللدى وأ إلللللى ، وكملللللت قلللللد اسلللللت ذمت قبإللللل  سللللليدى الشللللليء عبلللللد السلللللإم ، فلللللإذا                         

ى ويقللللوا لللللى : أعللللط درسللللا باألجللللازة أل للللل بإللللدكم بالمسللللجد                         بسلللليدى الشلللليء عإللللى يفللللاجئم
فقإللت أى در   تريللد ياسلليدى    فقللاا در  حللديث مبللوى ، قإللت حللديث مبللوى   قللاا معللم  ،           

 قإللت ياسللليدى و لللل للللى  لللذا الشلللرف وأملللا لسلللت مميللل  لللل  ، فقلللاا للللى بالعاميلللة : إملللت ماللللم                      
فعإملللللت أمللللل  أملللللر صلللللوفى ملللللن ذللللللم اللللللولى فقإلللللت سلللللمعا ولاعلللللة ، ولملللللا للللللم تكلللللن                                   

لللللدى أيللللة مراجلللل  لإحللللديث ، فقللللد لإبللللت مللللن صللللديقى المرحللللوم الشلللليء عللللو  مصللللير ،                              
لللللى                           وكللللان ومللللن عإمللللاء األز للللر ، أن يللللوافيمى بللللبع  أحاديللللث فللللى خلللللاب يبعللللث بلللل  إ

بالبريلللد ، فاسلللتجاب رحملللة هللا عإيللل  ، ووافلللامى بللل ربعين حلللديثا بخلللط يلللدب ، حفةتملللا  علللن                    
            ةمللللللللر قإللللللللب ، وكامللللللللت مو لللللللل  الللللللللدر  باألجللللللللازة ، فكامللللللللت  للللللللذب أولللللللللى بركللللللللات                          

 عإى فى العإم .شاعر األولياء 
 

( أمرمللللى  ، ر للللى هللا عملللل  ، أن أدر  فقلللل  ا مللللام مالللللم ،                       1932العللللام التللللالى ) وفللللى 
وللللم أكلللن أعإلللم فيللل  شللليئا ، ومصلللحمى أن أقلللرأ لملللم كتلللاب الشلللر  الصلللصير لإملللام اللللدردير                      

ء                                      ر للللى هللا عملللل  ففعإللللت ، ولكمللللى عمللللدما عللللدت مللللن األجللللازة تللللرددت عإللللى بيللللت الشللللي
وتإقيللللت عملللل  المللللذ ب ، كمللللا تإقيللللت عملللل  الحللللديث الشللللريف ، وقللللراءة حفلللل  ، وكمللللت                          

أملللز  معللل  وأقلللوا لللل  : ملللا رأيلللت أحلللدا قبإلللم يعلللين مدرسلللا يعإلللم الملللا  قبلللل أن يلللتعإم .                            
 ويدعو لى  فكان ر ى هللا عم  ي حم

وحللللللإ لللللللى لإللللللب العإللللللم ببركللللللة الشلللللليء ، وكمللللللت أجملللللل  مشللللللكإت  العويصللللللة يوميللللللا                                          
 لللما للللى واحلللدة واحلللدة ملللن كملللزب المخبلللوء حلللين أسلللمر معللل  بالإيلللل ، قلللى بالشللليء فيفوالت
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هللا                                    وكلللللان شللللليخى  وشللللليخ  العلللللارف بلللللا  سللللليدى الشللللليء عبلللللد السلللللإم الحإلللللوامى ملللللور 
، وذات ملللللرة دخإلللللت عإلللللى                                      بلللللارم التصلللللاقى بتإميلللللذب المابصلللللة شلللللاعر األوليلللللاء  لللللريح  ي

سللللليدى الحإلللللوامى فلللللى شلللللبرا ، فلللللإذا بللللل  يقلللللوا للللللى اجإللللل  وأسلللللمعمى  قرآملللللا ألرى ملللللاذا                                
شللليء عإلللى ، فقلللرأت عإيللل  بعللل  أربلللا  ملللن سلللورة البقلللرة ، فسلللكت ، واعتبلللرت                    عإملللم  ال

أم  مرتا  لإقراءة جزا ما هللا عمى خيرا كثيرا ، فقد اعتميا بتربيتلى وعإملامى حتلى صلرت معإملا 
  ومؤلفلللللللا فلللللللى الفقللللللل  والتصلللللللوف وارشلللللللدامى وخإفلللللللامى حتلللللللى صلللللللرت خإيفلللللللة ومرشلللللللدا                         

وقللللد دعللللوا لللللى حتللللى سللللعدت بالللللدعاء ، ور لللليا عمللللى فللللادخرت ر للللاء ما ليللللوم الإقللللاء ،                     
 وصدق القائل : 

 يزيد بما حسما  عإى  القرب  والبعد             ر  المف    الزكية  لم  يزا    ومن   عاش
 

 مولد شاعر األولياء : 
 
أكبلللللر أبملللللاء سللللليدى                             الملللللمعم الحإلللللوامى   ا أسلللللتاذما العلللللارف بلللللا  السللللليد احملللللد عبلللللدقلللللا

                      عبلللد السلللإم الحإلللوامى وخإيفتللل  ملللن بعلللدب ، فلللى كتابللل  السلللمو الروحلللى فلللى األدب الصلللوفى 
  وليلللللاء ولللللد ملللللن أسللللرة عريقلللللة الحسللللب والمسلللللب ، كإمللللا ليلللللب مللللن ليلللللب                               إن شللللاعر األ 

 م 1894ببإدة بساا مركز لإخا محافةة الصربية وذلم فى سمة 
 

 مش ت  : 
 

ويقللللللوا إن بصللللللرب كللللللف بعللللللد ملللللليإدب فو بلللللل  أبللللللوب لإقللللللرأن والللللللدين ، فحفللللللش القللللللرآن                              
 الكريم صصيرا ، كما حفش بع  متون القراءات . 

 
 صإة شيخ  : 

 
يلللللللة اتصلللللللال  بشللللللليخ  العلللللللارف بلللللللا                                   علللللللن كيفوقلللللللد سللللللل لت بمفسلللللللى شلللللللاعر الوليلللللللاء 

سللليدى عبلللد السلللإم الحإلللوامى ، ر لللى هللا عممملللا ، وكلللان خإيفلللة بلللارزا  ملللن خإفلللاء قللللب 
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زماملللل  ومجللللدد قرملللل  القلللللب الكبيللللر سلللليدى الشلللليء محمللللد أبللللى خإيللللل ، صللللاحب اللريقللللة                  
             عإلللللى صلللللدارت  فلللللى المعرفلللللة والوريلللللة ، فقلللللاا للللللى                   الخإيإيلللللة ، اللللللذى اتفلللللق أ لللللل زمامللللل  

 :شاعر الولياء 
 
كمللللت فللللى سللللن السللللابعة عشللللرة مللللن عمللللرى ، وكللللان بعلللل  قللللومى فللللى قريتمللللا بسللللاا                                         

ة دميللللرة                   قلللد تعرفللللوا إلللللى سللليدى  الشلللليء  عبللللد السلللإم  الحإللللوامى ، وكللللان عمإللل  فللللى قريلللل
مركلز لإخلا و لى  تبعلد علن بسلاا بب لل  كيإلو متلرات وملدحوا للى  صلإح   وتقلواب وبركتلل  ، 

وذات ليإلللللة لإبلللللوا إللللللى أن أصلللللحبمم ألجتمللللل  بللللل  ، قلللللاا فتلللللرددت وألإلللللت لسلللللامى عإيللللل                              
مللا  ممللى  أمممللا كسللائر وعإللى شلليخ  حتللى قإللت إمللى عإللى اسللتعداد  لتربيللة كللل ممممللا ، ة

المتللرددين عإللى القللرى مللن ا للل اللللرق الللذين ر يعإمللون شلليئا فللى أمللور ديللممم ويتخللذون                   
 اللرق الصوفية حرفة وصماعة كسبا لإمادة .

 
قلللاا : ولكملللى  تحلللت إلحلللا  قلللومى جملللزت مليلللة  وركبتملللا وذ بلللت معملللم إللللى دميلللرة  ،                    

سللجد لمصللإى  ، وبيممللا أمللا ممتةللر دورى عمللد بيللت الخللإء ، إذا برجللل مللن تإميللذ فبللدأت بالم
الشللللللليء عبلللللللد السلللللللإم يكاشلللللللفمى  بللللللل مر سلللللللرا بيملللللللى وبلللللللين أخلللللللى األكبلللللللر الشللللللليء                            

حسلللمين ) وكلللان ملللن كبلللار الصلللالحين رحمللل  هللا ( وذللللم أملللى لإبلللت ممللل  ، باعتبلللارب كلللان                   
أمللللللرى بعللللللد مللللللوت أبللللللى ، أن يرسللللللإمى إلللللللى القللللللا رة ألتإقللللللى فيمللللللا القللللللراءات ،                          ولللللللى

فاسللللتممإمى حتللللى تتيسللللر المللللوارد الماليللللة ، قللللاا ف لححللللت وشللللددت ، فاسللللتممإمى أخللللى                
ذا ذلللللم التإميللللذ يقللللوا لللللى كشللللفا : يللللا أسللللتاذ كللللن ليمللللا ملللل  أخيللللم                              مللللرة أخللللرى ، قللللاا : وا 

 ور تصر عإى إرسالم لمصر  ذا العام حتى يوس  هللا عإيكم كما قاا أخوم .
قلللللللاا فتعجبلللللللت و زملللللللى كشلللللللف  ، وقإلللللللت فلللللللى مفسلللللللى : إذا كلللللللان  لللللللذا حلللللللاا تإميلللللللذ                                  

 الشيء عبد السإم فكيف بالشيء ذات  .
الحإلللللوامى وح للللللرما مجإلللللل  الللللللذكر ،  قلللللاا وبعللللللد الصللللللإة ذ بملللللا إلللللللى ممللللللزا سلللللليدى 
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وقللللرأت  بللللالمجإ  مللللا تيسللللر مللللن القللللرآن ، فإمللللا امتمللللى المجإلللل  وأراد قللللومى ارمصللللراف             
وأسللللتاذموا الشلللليء ، ف جللللابمم وقللللاا لمللللم : اتركللللوا لمللللا الشلللليء عإللللى عقللللل ، وسللللآتى بلللل                 

 إليكم فى بساا .
 
أ إلللى ملللن  يلللرى علللاتبو م ، وجلللاء أخلللى الشللليء                     ثلللم قلللاا : فبقيلللت ، ولملللا علللاد قلللومى إللللى 

حسلللمين إللللى دميلللرة ملللرة بعلللد ملللرة ليعلللود بلللى إللللى بسلللاا ، فكلللان سللليدى الحإلللوامى يسلللتممإ                    
                وفلللى أثملللاء إقلللامتى إذن للللى سللليدى عبلللد السلللإم باتبلللا  اللريقلللة الخإيإيلللة وذكلللر األسلللماء         

يمللا ، وقللاا : فامتثإللت واشللتد تعإقللى بسلليدى عبللد السللإم حتللى إمللى حللين                   مى المتبعللة فالحسلل
 عدت إلى بإدتى لم يقر لى قرار حتى رجعت إلى الشيء فى دميرة .

قلللللاا : وبعلللللد أن م لللللى أربعلللللون يوملللللا ملللللن سلللللإوكى وقفلللللت أملللللادى فلللللى السلللللحر عإلللللى                             
إلللى صللإة الصللبح ، فللالمممى هللا كإمللا  ر عمللد لللى بلل  ، فامشللدت  واستحسللم           المئذمللة ممبمللا 

المللللللا  حللللللين مزلللللللت إلللللللى المسللللللجد ، قللللللاا : فكتمللللللت األمللللللر عللللللممم وأسللللللررت  لسلللللليدى                              
                 الشلللليء عبللللد السللللإم فلإللللب أن أتكإللللم  بمثإلللل  فتكإمللللت  بجديللللد  ، فقللللاا لللللى أبشللللر  للللذب             

 بداية فتح وسيزداد إن شاء هللا إلمامم وعإمم .
 
ر أبلللى خإيلللل                       الشللليء املللى ر أحسلللن المحلللو صلللحبمى إللللى شللليخما األكبللل قلللاا : ولملللا لحلللش 

       بالزقلللازيق ، وقلللدممى إليللل  قلللائإ :  لللذا واحلللد ملللن إخوامملللا فلللى هللا ، فلللتح هللا عإيللل  بإلملللام                 
جميللللل إر أملللل  ر يحسللللن المحللللو ألملللل  لللللم يللللتعإم ، قللللاا : فلللل مر سلللليدى الشلللليء ابللللو خإيللللل                            

بكرسللللى واجإسللللمى أماملللل  ربلللل  سللللاعة و للللو صللللامت ر يللللتكإم ، ثللللم قللللاا لللللى بالعاميللللة :                               
لمحلللللو علللللن سللللليبوي  أو                              قلللللوم ملللللا علللللدتش تإحلللللن ، قلللللاا : فتقلللللوم لسلللللامى كللللل مى أخلللللذت ا

الكسللللللائى ، وسللللللبحان هللا الللللللذى قللللللاا فللللللى اوليائلللللل  واحبابلللللل  : ) لمللللللم  مللللللا يشللللللاءون                                  
 عمد ربمم ( . 



 116 

 سيدى الشيء أبو خإيل : 
                            ور ي خلللللللذم العجلللللللب أيملللللللا القلللللللارئ العزيلللللللز ملللللللن تإلللللللم الكراملللللللة فلللللللإن سللللللليدى القللللللللب     
ليللللم بعلللل  مللللا وصللللف  بلللل  فللللى كتللللاب                                     أبللللا خإيللللل كللللان سللللإلان وقتلللل  ومجللللدد قرملللل  ، وا 

خإيفتللللل  سللللليدى الشللللليء عبلللللد السلللللإم الحإلللللوامى ، اللللللذى تربلللللى عإلللللى                         السللللليرة الخإيإيلللللة 
إلللللى يلللللد كبلللللار األقللللللاب ، فقلللللد قلللللاا ليلللللب                                   عإلللللى يديللللل  كملللللا تربلللللى كمإلللللة الرجلللللاا ، ع

 هللا ثرا ما :
ب  عشر المجرى ةمرقلب  ذا العصر ، الصوث العامل ، سإلان الذاكرين ا) فى أوائل القرن الر 

، وتللللللللللا  العللللللللللارفين ، وقللللللللللدوة العللللللللللامإين ، وحبللللللللللل الواصللللللللللإين ، والشللللللللللم  التللللللللللى                            
     شللللرقت عإللللى القإللللوب فامتعشللللت ، وبسللللط عإيمللللا شللللعا  ا خللللإ  فامبسلللللت ، وأملللللر                                                            أ

عإيملللا  يلللث الرحملللة فربلللت ، وبلللذر فيملللا بلللذور المعرفلللة ف مبتلللت ، وسلللقا ا ملللن ملللاء إيمامللل                        
اة ف يمعللللللت وتعمللللللد ا مللللللن عبللللللث الشلللللليالين وتعللللللدى                         فمملللللت ، ور حةمللللللا بللللللرو  المماجلللللل

المفسلللللدين فحفةلللللت حتلللللى أثملللللرت ، وعرفلللللت مور لللللا وخالقملللللا سلللللبحام  وتعلللللالى معرفلللللة                         
حقيقيللللة فابتمجللللت ، ودبللللت فيمللللا رو  الحيللللاة الليبللللة ف لممللللت ، وأعلا للللا معلللللى الللللمعم                         

ًا ملللن لدمللل  خالصلللًا ملللن شلللوائب األ يلللار ، فلملللرت ملللن رجللل  الةملللور وملللن مفثلللات                   عإمللل
الشلللليالين ، فعمإللللت بمللللا عإمللللت ، وسللللارت بسللللير أ للللل الحقيقللللة عإللللى مللللامو  الشللللريعة                     

                  فسلللللإكت ، وةملللللر الحلللللق وز لللللق الباللللللل إن الباللللللل كلللللان ز وقلللللا ، وقاملللللت عإلللللى ذكلللللر                 
هللا فخشلللللعت ) وخشلللللعت األصلللللوات لإلللللرحمن فلللللإ تسلللللم  إر  مسلللللًا ( فلللللآمموا بللللل  إيماملللللًا                             

 0سإم بمم إلى معرفة مفوسمم ، ومن عرف مفس  فقد عرف رب  
             ) وذلللللم  للللو األسللللتاذ الجإيلللللل والشلللليء العةلللليم الللللذي للللللي  للللل  مثيللللل سلللليدى وأسلللللتاذى               

 0 أبو خإيل ر ى هللا عم  وأر اب ( وقدوتى إلى هللا تعالى سيدى الشيء محمد
وقللللد قللللاا فللللى وصللللف  أخومللللا المرحللللوم الشلللليء عبللللد البللللارى الشللللرقاوى وكللللان مللللن عإمللللاء 
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 األز ر الشريف :
 إملما  الشليء كلالسماء مقاما                       يحسب  المرء   أفقما    ممتما ا 

 يرا لا محللدودة بلحدود                       لو  أتا ا    لللما  رآ ا  وتا افل
 ورأى  فوق   السماء  كما كامت                       وبامت  لل   حلدود  سلوا لا 
 من  ير   الشيء  فى عإو  مقام                       وجلإا    و يلبة    يإللقا ا 

 كرة العلللالم  العةلليم  رآ ا             ولى   ولكن            لم  ير  العارف   ال
، ومقامللل  مإحلللق                          1920يوميللل   29وقلللد لقلللى سللليدى أبلللو خإيلللل ربللل  را للليًا مر للليًا فلللى 

 0بمسجدب الكبير بالزقازيق 
 سيدى الشيء عبد السإم الحإوامى :

 قوا ل  حيث يإقاب ويرحب ب  :كان شيخ  سيدى أبو خإيل ر ى هللا عم  ي
، وقلللللللد قلللللللاا لللللللل  عإلللللللى ملللللللإل ملللللللن الملللللللا  : وهللا العةللللللليم                                      ) أ لللللللإ بلللللللالولى الكاملللللللل (

 إلت فلي بعل  ملا وصلفت  بل  فلى كتلابى ) المربلى (وهللا العةيم أمت قللب أملت قللب ، وقلد ق
الرة بعلللد امتقالللل  إللللى ر لللوان هللا                      ، واللللذى ألفتللل  فلللى سللليرت  العللل 1947الملبلللو  فلللى سلللمة 

 : 1944أكتوبر  10تعالى فى 
) كللللللان ر للللللى هللا عملللللل  عالمللللللًا عللللللامإ، حإيمللللللا كريمللللللًا ، راجللللللح العقللللللل ، جإىللللللالفكرة ،                            

                   علللللذب الإسلللللان ، ثابلللللت الجملللللان ، سلللللإيم الوجلللللدان ، حا لللللر البديملللللة ، لليلللللف المكتلللللة ،       
جميلللللل العشلللللرة ، يمصلللللحم إذا إراد بلللللالمةرة ، ويفمملللللم با شلللللارة ، وكلللللان يبلللللدأ أصلللللحاب                      
بالجميللل ، ويعفلللو علللممم فلللى التقصلللير ، ويعتلللب عإلليمم بحسلللن التعبيلللر ، وكلللان إللللى تفوقللل                     

الحيلللاة ، حتلللى إملللم ر تفلللتح لللل  بلللاب                    فلللى العإلللوم الديميلللة ، عإيملللا بشلللتى الشلللؤون ، خبيلللرًا ب
 0الكإم فى مو و  حتى تراب من أعإم الما  ب  فتبارم هللا أحسن الخالقين 

 وقإت مماجيا ل  فى ذلم الكتاب أي ًا :



 118 

     ) أى أسللللللتاذى الجإيللللللل ، أمللللللا مللللللا كمللللللت فيلللللل  مللللللن ف للللللل فقللللللد أشللللللرت إلللللللى بع لللللل  ،                                   
ور أدعللللى أمللللى وصللللإت إلللللى عللللدب ، وحسللللبى أن يكللللون مللللا قإللللت كإشللللارة ا صللللب  إلللللى                                                  

 0  (00أراد أن يتخذ إلى رب  سبيإ  المجم فى سماب ، فيمتدى بم من
ى                            ومملللا قلللاا فلللى وصلللف  أخوملللا المرحلللوم المتلللولى قاسلللم ، وكلللان ملللن المدرسلللين األوائلللل فللل

 المدار  الثاموية :
كلللللللان علللللللذب اللللللللرو  ، جميلللللللل الإقلللللللاء ، أملللللللي  المجإللللللل  ، حإلللللللو الحلللللللديث ، قإيلللللللل                               
 0القائإين  كإم ، كثير الصمت ، فإذا تكإم ب د  ال
                           وكللللللان يربللللللى األروا  بلللللل للف مللللللا يكللللللون مللللللن الرفللللللق وحسللللللن التللللللدر  ، فللللللإ يإتللللللوى   

 0ب  القصد ، ور يعصب عإي  المرام 
وكللللللللان رفلللللللل  هللا درجتلللللللل  يمللللللللدى الحللللللللائرين ، ويرشللللللللد ال للللللللالين ، بحديثلللللللل  الللللللللذى                                

    اسلللللتوفى حةللللل  ملللللن إقملللللا  العقلللللوا واسلللللتمالة القإلللللوب ، وبمةرتللللل  المؤدبلللللة ذات التللللل ثير                            
العجيللللب ، وبمللللور ا خللللإ  الللللذى يشلللل  مللللن جبيملللل  ، وتكللللاد تإمسلللل  فللللى مبللللرات صللللوت                         
، وبالقللدوة الحسللمة فللى أفعاللل  ، وبحسللن السللمت فللى جميلل  أحواللل  ، ر يص للب وريصللخب                     

 0  و واس  الصدر ، كثير ارحتماا ور ي جر ، ور يعتب ، بل 
ملللللللاوا مفسلللللللى برفلللللللق وصلللللللبر عجيلللللللب ، وملللللللا زاا بملللللللا حتلللللللى اسلللللللتقادت وزاا                                ولقلللللللد ت 

  0 ا مور الحقيقة مفار ا ، فاستقامت عإى اللريقة ، وأشرق عإيم
 شاعر األولياء يصف شيخي  :
             يصلللللف بإلمامللللل  رجلللللاا سإسلللللإتما قلبلللللًا علللللن قللللللب حتلللللى                   وقلللللد كلللللان  شلللللاعر األوليلللللاء 

امتمللللى إلللللى شلللليخي  الجإيإللللين ، سلللليدى األكبللللر أبللللى خإيللللل وسلللليدى الشلللليء عبللللد السللللإم                           
 الحإوامى ، فكان فيما قاا عممما ومقإماب : 

 أراد ربم يحيى القوم فامبعثت          آيات  بعد إخفاء تواليما          
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 أعلاب مورب عإمًا ثابتًا فيما                        أتى  مجدد م  يحيى  اللريق  ومن  
 أبلو  خلإيل أعلز هللا   سليرت                           محمد من لوج  هللا داعيما 

 شمم  أشم   قوى  الج ش  ذو  مم                           مصرف سيد بالحق يمجيما 
 فبين العإم وا يمان والديما                     أعلاب  مورب  مورًا   ر  حدود ل         

 ما                             لإسالكين وكم أحيا مريديما فكان   بالفي    وا لمام    آيت
 وكان  سإلان   أ للل الذكلر أجلمعمم 
 واما قلليام الإيل ر أوردب ب                                                           

 وكم   ل      خإفاء  قاا   قائإمم                           إلى  ما تمتمى رو  المجديما 
 أجلإمم  ممزر أعإ م   ثللقة                           أر ا م   خإقًا   أزكا م ديما 

 بل الموماأحإ م   مملقًا   أقوا م    ممًا                             أوفا م كرما ر يق
 مؤدب   ما   رأيما  فى مجالس                              إر الكماا وسمل إذ يماجيما 
 عبد  السإم   وزكى هللا تربت                            بالليب والمسم وازدامت رياحيما 

 أخإق     فى   حدود الدين   قد   رسمت 
 وكلان   فى سلمة الملختار م ملوملا                                       

 يكفي  ف إ  ب ن هللا  سخرب                               لإما  يحييمم ديمًا ويحييما 
 أسفار شاعر األولياء :

كثيلللللللر األسلللللللفار إللللللللى القلللللللرى والح لللللللر فلللللللى للللللللوا اللللللللبإد                          كلللللللان  شلللللللاعر األوليلللللللاء 
ا األكبللللللر سلللللليدى أبللللللى خإيللللللل ر للللللى هللا عملللللل  امتشللللللرت                                      وعر للللللما ، ألن لريقللللللة شلللللليخم

 0أيما امتشار فى الوجمين القبإى والبحرى فى حيات  ، وبعد امتقال  
البإبلللللللللل الصلللللللللدا  اللللللللللذى يشلللللللللجى المريلللللللللدين بصلللللللللوت  ،                                وكلللللللللان شلللللللللاعر األوليلللللللللاء 

فقمللللم بعإملللل  عإللللى  للللدى الكتللللاب والسللللمة والجماعللللة ، فكللللان آيللللة                          والعللللالم العامللللل الللللذي ي
اللريلللللللق التلللللللى أيلللللللد هللا بملللللللا شللللللليخما األكبلللللللر ودعوتللللللل  ر لللللللى هللا عمللللللل  وعلللللللن أوردب 
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بيللللللت هللا مللللللرارًا واسللللللتم  إليلللللل   مالللللللم                                صللللللإباً وعمللللللدًا ، وقللللللد حلللللل  شللللللاعر األوليللللللاء 
المإللللوم واألمللللراء والعإمللللاء الللللذين وفللللدوا إلللللى الحجللللاز مللللن كللللل فلللل  عميللللق ،                          كثيللللر مللللن

وعجبللللوا مللللن أمللللرب ، ودعللللاب بع للللمم إلللللى زيللللارة بإد للللم ، ولكملللل  لللللم يفعللللل ، وعللللاد إلللللى                          
 0مصر ، ر ى هللا عم  

 مقام شاعر األولياء بارسكمدرية :
مركللللللللللز لإخللللللللللا                                                        مللللللللللرة يسللللللللللكن قريتلللللللللل  ) بسللللللللللاا (أوا يللللللللللاء وكللللللللللان شللللللللللاعر األول

                 ويمتقللل مممللا داعيللًا إلللى هللا فلللى القللرى والح للر ثللم يعللود إليملللا ، إر أملل  جللاء إلللى القلللا رة          
       ،                     1931إللللوامى فللللى سللللمة متقللللل إليمللللا شلللليخ  سلللليدى عبللللد السللللإم الحوسللللكمما بعللللد أن ا

يسكن بالحى الحسيمى وكلان يصلإى الفجلر بالمسلجد الحسليمى ، والعشلاء وكان شاعر األولياء 
 0بالمسجد الزيمبى 
إماملللللًا بمسلللللجد المواسلللللاة با سلللللكمدرية ) أملللللام                         أن يعلللللين شلللللاعر األوليلللللاء ثلللللم شلللللاء هللا

ة ( عملللدما تلللم بملللاؤب ، وكلللان متلللرددًا فلللى قبلللوا الوةيفلللة حتلللى ر يحلللرم                     مستشلللفى المواسلللا
ملللللن جلللللوار آا البيلللللت وشللللليخ  بالقلللللا رة ، ولكلللللن سللللليدى عبلللللد السلللللإم ألزمللللل  أن يقبلللللل                                  

،                         الوةيفللللة ، وقللللاا معإللللإ إلزاملللل  : يللللا شلللليء عإللللى إمللللى مقإللللت مللللن ا سللللكمدرية لإقللللا رة 
فامتقللللل أمللللت إلللللى ا سللللكمدرية لتكللللون  مللللام عومللللًا  خواممللللا فللللى اللاعللللة ، فمفللللذ ر بللللة                         

إللللى أن اختلللارب هللا لجلللوارب الكلللريم فلللى                         1934الشللليء وبقلللى فلللى تإلللم الوةيفلللة ملللن سلللمة 
مشمودًا حشلد هللا فيل  المشليعين حشلدًا حتلى كلاموا  ، وكان يوم وفات  يوماً  1948مار   24

كلللللالجراد الممتشلللللر ، وورى التلللللراب بلللللين أمفاسلللللمم و لللللم يلللللرددون : هللا هللا ، ودفلللللن بقرافلللللة                     
       مللد هللا                            لح المبللارم أخومللا فللى هللا السلليد ) سللالم عمللر جمعلل  ( الممللارة فللى مللدفن يمإكلل  الصللا

فى عملرب وزادب ف لإ وتوفيقلًا ، ثلم بملى لل  إخوامملا فلى هللا تعلالى مقاملاً  مإحقلًا بمسلجد كبيلر 
أمشللل وب ومتعلللاومين وسلللموب مسلللجد الفلللتح فلللى حلللى الفلللولى ) بلللاكو  ، رملللل ا سلللكمدرية (                    

 0ولكللللللن رفاتلللللل  لللللللم تمقللللللل إلللللللى ذلللللللم المقللللللام ور زالللللللت ثاويللللللة فللللللى مقبللللللرة الممللللللارة 



 121 

مللللى استسللللمح  وأسللللتعير مللللن شللللعرب ألخالبلللل  بللللبع  مللللا قاللللل   للللو فللللى رثللللاء شلللليخ                                    وا 
 سيدى عبد السإم الحإوامى ، حين قاا ل  :

 ربى عإى كل مخإوق يرى فيما                    جسمم إن  الموت  يكتب           إن مات
 يوم   القيامة   والبارى يماديما                            رزاا ذكرم حياً ر  يموت  إلى    

 م  المبى شفي   الخإق  ممجيما                        بإوا تحشروا فى خير ممزلة      أن أق
 وكإما فى ريا  الحق يجمعللما                               رب السماء وبا سعاد يعإيما 

 
وسلللللللبحان ربلللللللى الحىاللللللللذى ر يملللللللوت ، ولكلللللللن شلللللللاعر                                         والملللللللوت ممتملللللللى كلللللللل حلللللللى ، 

األوليلللاء للللم يملللت حتلللى أحيلللا بقولللل  وفعإللل  وحالللل  أل لللل ا يملللان قإوبلللًا ر يعإلللم علللدد ا إر                        
يتللل                          هللا تعلللالى ، وذللللم  لللو الفلللوز العةللليم ، وصلللدق العلللارفون حلللين قلللالوا : ملللن صلللحت بدا

 0صحت ممايت  
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 اللريقة الخإيإية
 سيدى الشيء محمد أبو خإيل : 

 للللللو قلللللللب عصللللللرب ومجللللللدد قرملللللل  ، يمتمللللللى إلللللللى الدوحللللللة المبويللللللة المباركللللللة ، و للللللو                              
                  حسلللليمى المسللللب ، أصللللل أسللللرت  المباركللللة مللللن اللللليمن السللللعيد ، وكللللان جللللدب األعللللإ مللللن      

حكلللللام الوريلللللات  ماللللللم ، ولملللللا وفلللللدت األسلللللرة إللللللى مصلللللر مزللللللت فلللللى قريلللللة الق لللللابة                          
مركللللز كفللللر الزيللللات  ربيللللة ، ثللللم امتقللللل شلللليخما أبللللو خإيللللل ب سللللرت  إلللللى الزقللللازيق وتربللللى                                    

يخ  فيمللللا سلللليدى الشلللليء شللللماوى يوسللللف                           فللللى مشلللل ت  عإللللى اللريقللللة البيوميللللة وكللللان شلللل
ر لللللى هللا عمللللل  ، ولملللللا رفعلللللت لسللللليدى الشللللليء أبلللللى خإيلللللل أعلللللإم الوريلللللة صلللللارت لللللل                       
لريقتللل  الخاصلللة وعرفلللت باللريقلللة الخإيإيلللة مسلللبة إللللى ممشلللئما ر لللى هللا عمللل  وقلللد  مللل                      

 0دى أبا خإيل بما أعلاب هللا من الورية وفر  بفإح  سيدى الشماوى سي
وكلللللان سللللليدى أبلللللو خإيلللللل ر لللللى هللا عمللللل  يكسلللللب عيشللللل  ملللللن تجلللللارة الصلللللإا ، فكلللللان                          

ي كللللل مللللن كسللللب يللللدب ، وكللللان ميسللللر الللللرزق مللللن حللللإا ، وجللللد فللللى ديملللل  كمللللا جللللد فللللى                         
بللللل  بكإياتللللل  وجزئياتللللل  ، حتلللللى كلللللان يسلللللبح هللا ويلللللذكرب                             دميلللللاب ، ف قبلللللل عإلللللى لاعلللللة ر 

عإلللللى حبلللللات الفلللللوا أكثلللللر الإيلللللل ، ثلللللم جذبتللللل  األملللللوار القدسلللللية إللللللى علللللالم المإكلللللوت ،                          
        فخللللإ لإعبللللادة والللللذكر فللللى مقبللللرة سلللليدى المبللللرز القريبللللة مللللن محلللللة الزقللللازيق ، وتللللرم            

التجلللارة ألمجالللل  ، وبعلللد سلللموات جذبللل  ، ردب هللا تعلللالى ملللن الفملللاء إللللى البقلللاء ليسلللتعمإ                                           
فللللى تربيللللة السللللالكين عإللللى مللللمم  الكتللللاب والسللللمة والجماعللللة ، فللللرأى مورمللللا رسللللوا هللا                          

يلللدعو الخإلللق إللللى الحلللق فصلللد  بلللاألمر واسلللتجاب الملللا                                      صلللإى هللا عإيللل  وسلللإم يللل مرب أن
لللللل  وامتفعلللللوا بللللل  فاسلللللتمارت بصلللللائر م وعلللللاوموب فلللللى مشلللللر دعوتللللل  ابتصلللللاء مر لللللاة هللا ،                                   

لمللللوروأيللللد م هللا ت ييللللدا للللل  فسللللرت أمللللوار لريقتلللل  فللللى لللللوا الللللبإد وعر للللما مسللللرى ا
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فللللللى الةإمللللللات ، وكللللللان ذلللللللم مللللللن خللللللوارق الكرامللللللات واىيللللللات ، ألن ارسللللللتقامة  للللللى                                     
أ للللم كرامللللة ، وقللللد سللللإم سللللبيل ارسللللتقامة عإللللى يديلللل  وأيللللدى خإفائلللل  الللللذين أذن لمللللم                                      

دميلللة فعإملللوا ملللا كلللاموا يجمإومللل  ملللن أملللور                            با رشلللاد أللللوف ملللن الشلللباب المثقفلللين ثقافلللة م
 ديممم وعإموا  ير م مما عإممم هللا 

وشلللللا  فلللللى أ لللللل اللريقلللللة الخإيإيلللللة ا لملللللام الربلللللامى ، فلللللتكإم تإميلللللذ سللللليدى الشللللليء                                 
ء وفلللى المثلللر سللليدى عبلللد                        بالحكملللة مةملللا ومثلللرا ، وكلللان أبلللرز م فلللى الشلللعر شلللاعر األوليلللا

السللللإم الحإللللوامى وقللللد مشللللرت لللللى مجإللللة ممبللللر ا سللللإم الصللللراء حتللللى اىن أربعللللين مقللللار                       
عن مةممما ومثر ما ر ى هللا عممما ور زاا فى سإسإة المقارت بقية للم تمشلر ر لى عممملا 

ورثلة  ) من عمل بملا عإلم الشريف : د جاء فى الحديث وعن سائر رجاا اللريق وتابعي  ، وق
 0 هللا عإم ما لم يعإم (

 
 لريقة سيدى الشيء أبى خإيل :

تقللللللوم لريقللللللة سلللللليدى الشلللللليء أبللللللى خإيللللللل ر للللللى هللا عملللللل  ، عإللللللى ذكللللللر هللا تعللللللالى                                
التللى ألإللق عإيمللا                   ذكللرا كثيللرا بثإثللة عشللر اسللما مللن األسللماء الحسللمى ، سللبعة مممللا  للى

السللللادة الصلللللوفية السللللبعة األصلللللوا ، والسلللللتة الباقيللللة أختار لللللا سلللليدى الشللللليء بملللللور هللا                   
وتوجيمللل  ، وسلللترى بعلللد  لللذب المقدملللة األسلللماء الثإثلللة عشلللر مللل  معما لللا اللللذى يجلللب أن                    

م بحيلللللث يتلللللرم ارسلللللم حتلللللى يلللللذكرب مائلللللة                                يراعيللللل  اللللللذاكر و لللللو يلللللذكر ا اسلللللما بعلللللد اسللللل
أللللف ملللرة ، فيللللذكر كلللل ليإللللة ممللل  مللللا يوفقللل  هللا إليللل  حتللللى إذا أكملللل المائللللة أللللف امتقللللل                           

          لللللذكر ارسللللم الللللذى يإيلللل  ، فللللإذا فللللر  مللللن ذكللللر جميلللل  األسللللماء عللللاد مللللن بللللدايتما إلللللى                   
ممايتمللللللا و كللللللذا ، ولللللللي  لسلللللليدى الشلللللليء أبللللللى خإيللللللل أحللللللزاب أو أوراد بللللللل اقتصللللللرت                                          

لريقتلللل  عإللللى الللللذكر الكثيللللر الللللذى ر يقيللللد المريللللد فيلللل  بحللللد أدمللللى أو أعللللإ فللللى الإيإللللة                                  
 0و  عإى أتم  الواحدة فباب ارجتماد فيما مفت
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والسلللللللادة الصلللللللوفية العلللللللارفون حلللللللين دللللللللوا المريلللللللدين عإلللللللى ذكلللللللر هللا تعلللللللالى ذكلللللللرا                                   
كثيللللرا ، إممللللا دلللللو م عإللللى بللللاب الوصللللوا مسترشللللدين فللللى ذلللللم بمللللا جللللاء فللللى الكتللللاب                           

قولللل  تعلللالى ) يلللا أيملللا اللللذين آمملللوا                       والسلللمة ملللن مثلللل قولللل  تعلللالى ) فلللاذكرومى أذكلللركم ( و 
اذكلللللروا هللا ذكلللللرًا كثيلللللرا وسلللللبحوب بكلللللرة وأصللللليإ ( ومثلللللل قولللللل  صلللللإى هللا عإيللللل  وسلللللإم                               

                        فيملللللا رواب الترملللللذى ) ر يلللللزاا لسلللللامم رلبلللللا بلللللذكر هللا ( حلللللين أجلللللاب ملللللن قلللللاا لللللل  إن   
 0 سإم قد كثرت عإى ف خبرمى بشئ أتشبث ب  شرائ  ا

وقللللللللد قللللللللاا العللللللللارفون : إن الللللللللذكر  للللللللو ممشللللللللور الوريللللللللة وسللللللللإم المدايللللللللة وشللللللللجرة                               
 0المعارف ورأ  ماا كل عارف 

          وقلللللللد صلللللللدقوا فلللللللى قلللللللولمم  لللللللذا ، ألن المقصلللللللود بالعبلللللللادات والمعلللللللامإت أن يكلللللللون                   
الملللؤمن ذاكلللرا ربللل  و يلللر  افلللل عمللل  ، بلللل إن ذكلللر هللا تعلللالى  لللو سلللبب خإقملللا ووجودملللا                   

ويتميللللز الخللللوا  عللللن العللللوام بللللدوام ذكللللر هللا ، ألن الخصوصللللية إممللللا  للللى فللللى البللللوالن                        
قللللالوا ) مللللا لمللللذا                           ر فللللى الةللللوا ر ، ولللللذلم خللللدعت الةللللوا ر أ للللل الجمللللل والصفإللللة حللللين 

الرسلللللللوا ي كلللللللل اللعلللللللام ويمشلللللللى فلللللللى األسلللللللواق ( وملللللللا دروا أن مورملللللللا رسلللللللوا هللا                          
كللللرا ربلللل  فللللى سللللرب وجمللللرب تمفيللللذا لقوللللل  تعللللالى ) واذكللللر                           اصللللإى هللا عإيلللل  وسللللإم كللللان ذ

ودون الجملللللر ملللللن القلللللوا بالصلللللدو واىصلللللاا ور تكلللللن                            ربلللللم فلللللى مفسلللللم ت لللللرعا وخيفلللللة
مللللن الصللللافإين ( ولقوللللل  تعللللالى ) واذكللللر اسللللم ربللللم وتبتللللل إليلللل  تبتلللليإ ( فتبتللللل وامقللللل                               

 0ألسماء الحسمى فادعوب بما (  رب  بذكر أسمائ  الحسمى ) و  اإلى 
ن ملللللللن الخلللللللوا  الملللللللراعين أمفاسلللللللمم مللللللل  هللا فملللللللا  لللللللو الحلللللللق                               فلللللللإذا أردت أن تكلللللللو

وا لللح واللريللللق رئلللح والللللداعى قلللد أسللللم  ، ور محللللل لإتخإلللف ، وقللللد جربملللا قبإللللم فرأيمللللا                    
فى لريق الحق الخير كإ  فإن دعومام فإمملا ملدعوم علن تجربلة عمإيلة ر علن عبلارات قوليلة 

 وم اللريق عإى :وتق
و لللللللا  لللللللى ذى األسلللللللماء التلللللللى يجلللللللب أن تلللللللذكر ا بالشلللللللكل المشلللللللرو  آمفلللللللا إذا                               -أور

عإملللا بللل ن  –سلللإكت اللريقلللة عإلللى يلللد مرشلللد ملللن خإفلللاء سللليدى الشللليء ر لللى هللا عمللل  
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                       العلللدد ر يحسلللب إر لللليإ ، ألن العبلللد يسلللعى فلللى المملللار عإلللى معاشللل  ، كملللا أمللل  يصلللإى
 عإى المبى صإى هللا عإي  وسإم فى وقت فرا   ممارًا كما ي تى :

 ارسم                                             المعمى                 
 ر إل  إر هللا                                     ر معبود بحق إر هللا  -1
 عإم عإى الذات العإية                          هللا                     -2

  و                                              حا ر ر يصيب  -3

 حى                                              دائم الحياة -4

 واحد                                             ر ثامى ل   -5

 ر مةير ل                       عزيز                       -6

 ودود                                             كثير الود لعبادب -7

 حق                                              ثابت ر يتصير  -8

 قمار                                             يقمر ور يقمر  -9

 قائم ب سباب مخإوقات                         قيوم                      -10 

 و اب                                          كثير العلاء  -11     
 مميمن                                          ملإ  عإى أفعاا مخإوقات   -12     
 لرزق لمن يشاء من عبادبباسط                                           يبسط ا -13     
 الصإة عإى المبى صإى هللا عإي  وسإم :  –ثاميا 

ومملللا أملللر بللل  سللليدى الشللليء أبلللو خإيلللل أن يصلللإى المريلللد مملللارا عإلللى مورملللا رسلللوا هللا                             
صإى هللا عإي  وسإم بمذب الصيصة : الإمم صل عإى سليدما محملد علدد ملا فلى عإلم هللا صلإة 

 0مة بدوام مإم هللا دائ
وكلللللللذلم تت كلللللللد الصلللللللإة عإيللللللل  صلللللللل هللا عإيللللللل  وسلللللللإم عقلللللللب كلللللللل فري لللللللة ثلللللللإث                                        

 مرات بالصيصة اىتية :
) الإملللللم صلللللل وسلللللإم وبلللللارم عإلللللى سللللليدما ومورملللللا محملللللد ، وعإلللللى آلللللل  وصلللللحب  علللللدد 
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، وعلللللدد صلللللفوف المإئكلللللة                             حلللللروف القلللللرآن حرفلللللًا حرفلللللًا ، وعلللللدد كلللللل حلللللرف أللللللًف ألفلللللاً 
      صللللفًا صللللفًا ، وعللللدد كللللل صللللف ألفللللًا ألفللللًا ، وعللللدد الرمللللاا ذرة ذرة ، وعللللدد كللللل ذرة ألللللف                                                   

             ألللللف مللللرة ، عللللدد مللللا أحللللاا بلللل  عإمللللم ، وجللللرى بلللل  قإمللللم ، ومفللللذ بلللل  حكمللللم فللللى بللللرم          
وبحلللللرم وسلللللائر خإقلللللم ، علللللدد ملللللا أحلللللاا بللللل  عإملللللم القلللللديم ، ملللللن الواجلللللب والجلللللائز                        

                      والمسللللتحيل ، الإمللللم صللللل وسللللإم وبللللارم عإللللى سلللليدما ومورمللللا محمللللد وعإللللى آللللل  وصللللحب         
 0 مثل ذلم (

 ارستصفار : -ثالثا
  مملللللارًا كلللللذلم ب يلللللة صلللللليصة وخاصلللللة ملللللا جلللللاءت بلللللل                               ويجلللللب أن يسلللللتصفر المريلللللد ربلللللل

 السمة المبوية الملمرة مثل قول  صإى هللا عإي  وسإم :
الإملللللم أملللللت ربلللللى ر إلللللل  إر أملللللت خإقتملللللى وأملللللا عبلللللدم ، وأملللللا عإلللللى عملللللدم ووعلللللدم                       

معمتللللم عإللللى وأبللللوء بللللذمبى                           مااسللللتلعت ، أعللللوذ بللللم مللللن شللللر مللللا صللللمعت ، أبللللوء لللللم ب
 0فا فر لى ، أم  ر يصفر الذموب إر أمت 

 قراءة الفاتحة : -رابعاً 
ويجلللللللب قبلللللللل الشلللللللرو  فلللللللى اللللللللذكر أن يقلللللللرأ الفاتحلللللللة صلللللللإ  ممللللللل  و ديلللللللة لمورملللللللا                                  

ألمللة الصللالح جلليإ بعللد جيللل ولرجللاا رسللوا هللا صللإى هللا عإيلل  وسللإم وىللل  وصللحب  وسللإف  ا
اللريقللللة وأئمتمللللا وخاصللللة سلللليدى أحمللللد البللللدوى وسلللليدى عإللللى البيللللومى وسلللليدى الشلللليء                         
أبللللو خإيللللل وأوردب صللللإبًا وعمللللدًا وخإفائلللل  ، ولإخإيفللللة الللللذى سللللإم المريللللد اللريقللللة عإللللى                        

مورملللا رسلللوا هللا صلللإى هللا عإيللل  وسلللإم ، ولإواللللدين                     يلللدب ولرجلللاا السلللمد وأ لللل الملللدد إللللى
وأربللاب الحقللوق عإيلل  مللن المسللإمين ، ولكللافتمم أحيللاء وممتقإللين كمللا يقللرأ الفاتحللة لجميلل                       

            األمبيلللللاء والمرسلللللإين والمإئكلللللة المقلللللربين والصلللللديقين واألوليلللللاء والشلللللمداء والصلللللالحين           
وأ لللللل ا يملللللان أجمعلللللين ، وسلللللر  لللللذب الفاتحلللللة أمملللللاتربط رو  المريلللللد بللللل رواحمم الزكيلللللة                      

              فتلللل م  بمللللم فللللى ذكللللر هللا تعللللالى ، ألن اللريللللق تحتللللا  لإرفقللللاء المبللللاركين ، وقللللد قللللاا                
0 هللا وكومللللللوا ملللللل  الصللللللادقين (اتقللللللوا ) يللللللا أيمللللللا الللللللذين آممللللللوا تعللللللالى ماصللللللحًا لمللللللا 
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وأخيلللللللللرًا ر تلللللللللم  أن شللللللللليخم ،  لللللللللو أداة أتصلللللللللالم بربلللللللللم ، فكلللللللللن معللللللللل  بلللللللللاألدب                                
واللاعلللة ، والمملللة فلللى لإلللب هللا ، ألن الشللليء كملللا قلللاا سللليدى ابلللن عللللاء هللا السلللكمدرى                           

فيللل  أملللوار ربلللم ور زاا محاذيلللًا للللم حتلللى ألقلللام                                  لللو اللللذى يجإلللو ملللرآة قإبلللم حتلللى تجإلللت 
 0بين يدي  وز  بم فى مور الح رة وقاا لم :  ا أمت وربم 

الإملللللم أذقملللللا بلللللرد الشلللللراب ، واجمللللل  قإلللللوب األحبلللللاب عإلللللى البلللللاب ، وأزا عملللللا الصفإلللللة                         
فلللى ثبلللات وتمكلللين ، وسلللإم عإلللى المرسلللإين والحملللد                         والحجلللاب ، حتلللى ملللرام بعلللين اليقلللين 

   رب العالمين ، 
 

 
                                                 

ذو المورين  وسيدما عثمان بن عفان ر لى هللا عمل  ، وقلد تلزو  السليدة رقيلة بملت حبيبملا المصللفى صلإى هللا عإيل  وسلإم ،  - 1 
فإما ماتت تزو  ب حتما أم كإثوم ، ولم يق  لصيرب أن تزو  من ابمتلين لرسلوا كلريم فسلمى ذا الملورين ، و لو ملن السلابقين األوللين ، 

 0 كما  و معروف وجا د بمفس  ومال  في سبيل هللا

  0يقوا أمير المؤممين عمر ر ى هللا عم  مشيدًا بجماد ارمام كرم هللا وجم   )) لور سيف  ما قام عمود ا سإم ((  - 2
 
 


