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 ) أطال هللا لنا فى 
 عمره ورضى عنه وأرضاه ( 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
حمن الرحيم ، مالك يوم الدين والصالة والسالم على أشررف المرسرلين الحمد هلل رب العالمين ، الر 

، سرريدنا وموالنررا محمررد الننررى جاءنررا باللرردى وديررن الحررن وعلمنررا مررالم نكررن نعلررم ، ورضررى هللا عررن 
شريوننا األجرالء الرذين أنرذنا عرنلم ذكررا كأيرررا باسرماء هللا الحسرنى والولروف مرنلم علرى معانيلررا ، 

لنا ) وهلل األسماء الحسنى فادعوه نلا ( ولد لالوا : أى ادعوه نلا تعلما وتنلقا ولد لال تعالى آمرا 
 ققا . حوت

نررى نالرررل الررريكم مرررا جررراء فررى تسسرررير أسرررماء هللا الحسرررنى فرررى حاشررية االمرررام الجمرررل علرررى تسسرررير  وا 
عنرا االمامين الجليلين ، االمرام الجرالل المحلرى ، واالمرام الجرالل السريوطى ، ونسراله تعرالى أن ينس

ا من المؤتمرين باوامره والمنتلين ننواهيه حتى ننال رضاه عز ما علمنا وأن يزيدنا علما ، ويجعلنب
 وجل . 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
م يقرول : ) يرا آهلل يرارحمن ( كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى آلره أفضرل الصرالة والسرال

: نلانا أن نعند إللين وهو يدعو إللا آنرا معه فنزلرت اييرة : ) لرل ادعرو هللا أو ادعرو فقالوا فيلا 
الرحمن أيا ما تدعو فله األسماء الحسنى ( فلرو حسرن فلره األسرماء الحسرنى ، وأسرماؤه جرل وعرال 

وعلرى صرسات الجرالل والجمرال ، والحسرنى لد اشرتللت علرى معرانى التقرديل والتعوريم والتمجيرد ، 
مؤنررا األحسررن الررذى هررو أفعررل التسضرريل كمررا فررى الحررديا الشررريج ونصرره : ) أن هلل عررز وجررل 

يحرب الروتر مرن أحصراها دنرل الجنرة وهرى : هرو  تسعة وتسعين اسما ، مائة إال واحدا ، إنه وترر
ج علرررى معانيلرررا وتنلرررن . الررر  ( ، وأحصرررا هرررن أى حسولرررا وولررر . . هللا الرررذى ال إلررره إال هرررو .

بانالق هللا المستمدة من هرذه األسرماء القدسرية ألن هللا يحرب مرن عنرده أن يتنلرن باناللره ولرذلك 
 يقال للرجل الذى كمل فى دينه عالم ربانى ينسب إلى الرب أى : متنلن بانالق الرب جل وعال 



 هللا جل جالله
عرة للصرسات االلليرة ننرالف سرائر األسرماء أعوم األسماء المذكورة ألنه دال علرى الرذات الجمهو 

ل أو لرردرة أو ريرهررا . وألنرره أنرر  إال علررى بعررم المعررانى مررن علررم أو فلررفرر ن كررال منلررا ال يرردل 
األسماء إذ ال يطلن على ريره ال حقيقة وال مجازا ننالف سائر األسماء فانره لرد يسرمى ريرره نلرا 

 ليم والرحيم . مجازا . كالقادر كان نقول : هذا الرجل لادر ، والع
زمرة ال للتعريرج . وهللا مستحن لجميرع المحامرد  وأ أل أ الوهللا علم على الذات الواجب الوجود ال

ن مرن مزايرا هرذا االسرم أنرك إذا حرذفت أى  هو إسم هللا األعوم الجامع لمحاسن األسرماء كللرا ، وا 
هلل ( فردلت عليره ، ولرو حرف منه دل البالى على أيضا ، فلو حذفت األلج األولرى كران البرالى ) 

حررذفت الررالم االولررى وأبقيررت بررالى الحررروف تقرررأ ) الرره ( فاشررارت إليرره ، ولررو حررذفت األلررج والررالم 
فاشارت اليه ولو حذفت األلج والالمين يكون البالى ) هر ( حاضر ال يليرب ، األولى تقرأ ) له ( 

الحبشرة ، فكلمرا حرذفت حرفرا أو  ولو حذفت الالمين بقيت األلج واللاء ) آه ( ومعناها رحريم نللرة
ية فرى أى اسرم مرن أسرماء هللا حرفين من كلمة هللا تجد البرالى منلرا دال عليره وليسرت هرذه الناصر

 رى ، ويقول القائل فى تمجيد هذا االسم : األن



 ذاه رررررررريا سالى القوم ش
 وا ررررررررالقوم لما سقيت تاه    

 وا ررررررانوا وبالسكر فيك طان
 وا ررررررروصرحوا باللوى وفاه    

 ى رررررررياعاذلى نلنى وشرب
 و ررررررفلست تدرى الشراب ما ه    

 ى ررررررما للت للقلب أين حن
 و ررررررررإال ولال الضمير ها ه    

 اه رررررما شرب الكال واحتس
 اه رررررررررراال محب لد اصطس    



 لهجل جال الرحيمله جال جل الرحمن
بعضررلم الرررحمن بمررا سررتر فررى الرردنيا والرررحيم بمررا رسررر فررى العقنررى ، مررا مشررلور ، لررال الكررالم عنل

ولال عند هللا نن المبارك الرحمن الذى إذا سئل أعطرى والررحيم الرذى إذا لرم يسرال رضرب ، وعرن 
أنى هريرة رضى هللا عنه أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لال : أ مرن لرم يسرال هللا يلضرب عليره 

النقررراذ مرررن النيرررران ، والررررحيم ن دنرررال الجنررران ، وليرررل الررررحمن بازالرررة الكرررروب من بارحأ وليرررل الررر
 والعيوب ، والرحيم بانارة القلوب بالليوب وليل رير ذلك . 

وحر  العنرد مررن هرذه األسرماء الأالأررة ) هللا الررحمن الرررحيم ( أن يالحر  مرن هللا تعررالى لدرتره ومررن 
رته وليرل ريرر ذلرك . فر ن للرت : هرو تعرالى موصروف يم عصمته وملسالرحمن نعمته ، ومن الرح

بانه رحمرن رحريم وأرحرم الرراحمين ، ومرن شران مرن هرو متصرج نرذلك أال يررى منتلرى أو معرذبا أو 
مريضرا وهرو يقرردر علرى إذالررة مرا بره إال ويبررادر إليلرا . وهررو تعرالى لرم يسعررل ذلرك ألن المشرراهد أن 

يزالروا منتلرين بالرزايرا والمحرن مرع أنره تعرالى لرادر الدنيا طافحة باألمرام ونحوها على عباده ولرم 
علررى إذالررة كررل نليررة . للررت أجيررب : برران عرردم إذالترره تعررالى كررل نليررة عررن عبرراده لرريل لعرردم شررسقته 

م نررل فعلرره ذلررك هررو الشررسقة والرحمررة علرريلم كمررا أن الطسررل الصررلير لررد تحررن لرره أمرره مترره علرريلحور 
 ا اليه ، واألب الدواء مأال مع كونه محتاج اطىفتمنعه عن تع



العالررل يحملرره عليرره للرررا ، والجاهررل يوررن أن الرررحيم هررى األم دون األب ، والعالررل يعلررم أن إيررالم 
 األب إياه نتعاطى الدواء من كمال رحمته وعطسه وتمام شسقته عليه . 

ويقررول بعضررلم بمررا أن هللا رحمررن رحرريم فلمرراذا يترررك المرضررى يتررالمون وهررو لررادر علررى شررسائلم ، 
ته فى ذلك لوجدت أن ذلك عين الرحمة ألنه يلجئك إليره من الرد عليلم أنه لو كشست لك حكويكو 

لتقرررول يرررارب اشرررسنى ، يرررارب عرررافنى ، أنرررت وحررردك القرررادر علرررى شرررسائى أ فلررروال إذ جررراءهم باسرررنا 
 تضرعوا أ . 

 أدعوك ربى كما أردت تضرعا 
 فاذا رددت يدى فمن ذا يرحم     

 حقا بكل للبه ، وفى الربالء تررى هللا ألررب اليرك مرن أنيرك وأمرك وزوجترك فالبالء يرد العند إلى هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أ دعوا المرريم يرئن ) أى دعروه يقرول آه ( وأننائك ، لذلك يقول 

النه اسم من أسماء هللا وال تجعلروه يقرول أأل ألنره إسرم مرن أسرماء الشريطان أ وعنره أيضرا صرلوات 
يه : أ من عرف سر هللا فى القدر هانت عليه المصائب أ ، فلله أسررار فرى الباليرا هللا وسالمه عل

التى ينتلى نلا عباده فنجد السقير يتمنى اللنى ولد يلنيه هللا فيضل وينتعد عن هللا وأوامرره ويؤانرذ 
ه فمرا نذلك يوم القيامة ولد يكون فقيرا ويحيا فى سعادة من الرضا بما لسم هللا . ولقد جربرت الحيرا

 وجدت السعادة اال فى الرضا ، ويقول إمامنا سيدى 



 الشي  على عقل فى إللامه رضى هللا عنه : 
 واجعل لقلبك من لضا هللا الرضا 

 وال ررررحتى تكون موفن االح      
 فوكنت رئيسا أو ملكا متوجا ولكنك سانط ، يكون الراضى حتى لو كان فقيرا أسعد منك . 

يركب دانته مستديرا أى وجله فى اتجاه ولرها وولره فى اتجاه وجللا فلما وروءى أحد الصوفية 
 المه النال على ذلك لال دعونا ف نا فى سعادة لو عرفلا الملوك لحاربونا عليلا بالسيوف . 

 لهجل جال الملك
بكسر الالم ومعناه الذى يستلنى فى ذاته وصساته عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود . وليل 

ملررك نسررول العانرردين فاللقلررا ، وملررك للرروب العررارفين فاحرللررا . وليررل إذا شرراء ملررك واذا شرراء مررن 
 أهلك ، وليل رير ذلك . 

وحرر  العنررد منرره أنرره اذا الحرر  الملررك فنررى عررن المملكررة فرراألعرام ال تشررلله والشررواهد ال تعطلرره 
 والعوائن ال تحجبه . 



 جل جال لهالقدوس  
ضرم الردال أو سركانلا وهرى الطلرارة والنزاهرة ، والطلرارة فرى حقره مرن القردل ب علرى وزن فعرولهو 

تعالى هرى النزاهرة عرن سرمات الرنق  وموجبرات الحردوا وسرميت األرم المقدسرة لطلارتلرا عرن 
أوزار الشرررك أى أوسررانلا ، وليررل القرردول مررن تقدسررت عررن الحاجررات ذاترره وتنزهررت عررن ايفررات 

 صساته . 
 ى أمر دنياه وأنراه أى أن يتحلى بالطاعات ويتقدل نلا . وح  العند منه التنزه عما يشينه ف

 لهجل جالالسالم 
 ليل هو الذى سلمت ذاته عن الحدوا والعيب وصساته عن النق  وأفعاله عن الشر . 

 لهجل جالالمومن 
معناه فى حقه تعالى تصديقه نسسه وكتبه ورسله ، مؤمن يؤمن نتوحيد نسسه أ شرلد هللا أنره ال إلره 

 أ . إال هو 



 جل جاللهالمهيمن 
أفرانه صريانة للرا نشر جناحه على فى المرالبة والحس  من لوللم هيمن الطير إذا الرليب المبالغ 

وليل معناه الشاهد أى العرالم الرذى ال يعرزب عنره مأقرال ذرة فيجرع المعنرى إلرى العلرم لرال تعرالى ) 
ننرنرى شرينى ولرى هللا الكامرل سريدى ومليمنا عليه ( . فالمليمن المطلع على أفعال منلولاته . أ

يجعلره يرذكر ريرره ، ومعنرى  فلرم رلهى هللا عنه أن اسم مليمن لد استلعند السالم الحلوانى . رض
ذلررك أنرره كرران فررى رلابررة دائمررة وهررو يلسررت نورنررا أن نتنبرره دائمررا الررى معنررى هررذا االسررم ، فررالمليمن 

 سرائرك ويبصر وواهرك .  عالم ما كان وما يكون . وليل الذى يشلد نواطرك ويعلم
. الشرريعة وأسرراره مرن حيرا الحقيقرة  . وح  العند منه بالمعنى األول مالحوة أفعاله من حيرا .

، وبالمعنى الأانى أن يكون رليبا على نواطره وذلك بران تراعرى نرواطرك ومرا فرى للبرك ووسواسره 
ه ( ومصينتنا أن االنسران رافرل ويقول هللا تعالى : ) ولقد نلقنا االنسان ونعلم ما توسول به نسس

عن أن هللا مالحوه فى كل حركاته ونكون مطمئنين الى أن النال ال يعلمون ما فى نسرول ، وال 
نعلم أننا تحت المطرلة والسندان وواجب علرى انرن الطريرن أن يسرتسيد مرن هرذه المعرانى يرردد اسرم 

 هللا تعالى من رير مرالبة المعنى . 



 لهجل جالالعزيز 
ال يدركرره طالررب وال يعجررزه هررارب ، فقررد يلرررب شررن  مررن السررجن وال تعأررر عليرره السررلطات  الررذى

سرررنوات عديررردة ، ولرررد يعنرررر البحرررار وينتعرررد إلرررى نلرررد آنرررر ، أمرررا هللا عرررز وجرررل فرررال يسرررتطيع أحرررد 
 اللروب منه أندا فاينما هرب فلن يسلت منه ، إنه فى ملكه فال ملجا من هللا إال اليه . 

ن يللرب نسسره وسرلطانه باالسرتقامة واالسرتعانة بره تعرالى ، ولرال صرلى هللا عليره وح  العنرد منره أ
وسلم أ من تواضع للنى للناه ذهب ألأا دينه أ وانما كران كرذلك ألن االيمران متعلرن نأالأرة أشرياء 
: المعرفررة بالقلررب ، وااللرررار باللسرران ، والعمررل باألركرران فرراذا تواضررع نلسررانه وأعضررائه فقررد ذهررب 

 واذا انضم اليه القلب ذهب الكل .  الألأان

 لهجل جالالجبار 
ومعنرراه المصررلل لنلررل العبرراد يررردهم للتوبررة وحرر  العنررد منرره أن يقلررر نسسرره علررى امتأررال أوامررر هللا 

 وعلى اجتناب نواهيه . 



 لهجل جالالمتكبر 
لنسسرره ، المتعررال العورريم ، وليررل المتعررال عررن صررسات النلررن ، وال يرررى العومررة والكنريرراء اال أى 

، فمررن نررازعنى لررال صررلى هللا عليرره وسررلم أ يقررول الحررن تعررالى : الكنريرراء ردائررى ، والعومررة ازارى 
 ذفته فى النار أ . واحدا منلما ل

وح  العند منه أن يتكنر عن الركون الى الشلوات والسكون الى الدنيا وزينتلا فان النلائم تشاركه 
 ن . فيلا نل يتكنر عن كل ما يشلل سره عن الح

 لهجل جالالخالق 
من لوله تعرالى ) تبرارك هللا أحسرن النرالقين ( ، ويسرتعمل بمعنرى االنرداي وهرو إيجراد الشريىء مرن 
ريررر أصررل ، وليررل الررذى نلررن النالئررن بررال سررنب وعلرره ، وأنشرراها مررن ريررر جلررب نسررع وال دفررع 

 مضرة ، وليل الذى أوجد االشياء جميعلا بعد أن كانت رير موجودة . 



 لهجل جالء البارى 
مانوذ من النرء ، وأصله نلو  الشيىء من عيب ريره ، كقوللم نرىء فالن من مرضه ، وليل 

 البارىء هو الذى نلن النلن ال عن مأال . 

 لهجل جالالمصور 
أى المندي لصور المنترعات ومزينلا ومرتنلا ، وليل المصور الذى سوى لامترك وعردل نلقترك ، 

نسران فرى أحسرن تقررويم ( ليرل هرو الرذى ميررز العروام مرن النلرائم نتصررسية لرال تعرالى ) لقرد نلقنررا اال
القلب ، وميز النوا  من العوام نتصسية النلن ، وليل هو الذى صور جميع الموجودات ورتنلا 
فاعطى كل شىء فيلا صورة ناصة وهيئة مسرردة يتميرز نلرا علرى انتالفلرا وكأرتلرا ، فراهلل تعرالى 

 قديرا منصوصا ، أم نرأه أى سواه أم صوره أى نلله الكمال . نلن آدم من تراب أى لدره ت
وحرر  العنررد مررن هررذه األسررماء الأالأررة ) النررالن ، البررارىء المصررور ( النوررر والتسكيررر فررى ررائررب 
المصنوعات وتباين ألوانلا وأشكاللا ، لال تعرالى ) وهرو الرذى أنرزل مرن السرماء مراء فانرجنرا منره 

 السماء فوللم كيج  نضرا ( ، ) أفلم ينوروا إلى



الأالأة مع األحد عشر لنللا مذكورة فى القرآن ننيناها وزيناها وما للا من فروج ( . وهذه األسماء 
مجموعررة فررى آنررر سررورة الحشررر فررى لولرره تعررالى ) لررو أنزلنررا هررذا القرررآن علررى جنررل لرأيترره ناشررعا 

هررو هللا الررذى ال الرره إال هررو متصرردعا مررن نشررية هللا وتلررك األمأررال نضررربلا للنررال لعللررم يتسكرررون 
عالم الليب والشلادة هرو الررحمن الررحيم . هرو الرذى ال الره إال هرو الملرك القردول السرالم المرؤمن 
الملررريمن العزيرررز الجبرررار المتكنرررر سررربحان هللا عمرررا يشرررركون هرررو هللا النرررالن البرررارىء المصرررور لررره 

 لحكيم ( . األسماء الحسنى يسبل له ما فى السموات واألرم وهو العزيز ا

 لهجل جالالغفار 
الشررارحون فررى معنررى ذلررك االسررم أصررل اللسررر للررة السررتر ، والملسرررة إلبررال هللا تعررالى العسررو يقررول 

للمرررذننين ، واللسرررار الرررذى أولرررر الجميرررل وسرررتر القنررريل ، والرررذنوب مرررن جملرررة القبرررائل الترررى سرررترها 
. ويقول رسر أى ستر فاهلل تعرالى  ن سبال الستر عليلا فى الدنيا والتجاوز عن عقوبتلا فى اينرة

يلسررر الررذنوب أى يسررترها فررال ينررزى المررذنب بررانراز ذنوبرره نررين النررال ولررو أن هللا تعررالى لررم يسررتر 
عبرراده المررذننين مررا ترردفن النررال ، أى يرردفن أى منررا اينررر فقررد يكررون الميررت أنطرر  فررى حقررك أو 

 ارتابك فاذا كشج له هللا 



 اهلل يستر السضائل . تنليت عن تشييع جنازته ، فهذا 
ورأيت فى المصادر العلمية أنه يوم القيامرة يعطرى كرل كتابره فالسرائز يانرذ كتابره نيمينره ، واللالرك 

ننرروا يقررال للررم : ) الرررأ كتابررك كسررى ننسسررك اليرروم عليررك بشررماله فيرراتى لرروم مررن المررؤمنين أذيانررذه 
لرة عرن هللا ويمرر فيقرول لره حسيبا ( حاسب نسسك ننسسك فياتى على ذنب من الذنوب ولرع فرى رس

هل رأيت هذا الذنب ، يقول : نعم ، يقول : هل عرفتره ، يقرول : فرال تسضرحنى اليروم يرارب وسرط 
لقد سترتك فى الدنيا ولرم أكشرج فلرل أفضرحك فرى اينررة ي ، ينرين هللا النالئن يقول هللا تعالى : 

نررى ل لسررار لمررن ترراب وآمررن وعمررل تعررالى لنررا فضررله وكرمرره أنرره رسررر أى سررتر الررذنب ويقررول : ) وا 
صالحا أم اهتدى ( . واللسار كأير الملسرة فمن إحسانه الينا أن يلسر الذنوب وأال يونل مذنبا من 
ذنبره ولررذلك لررال تعرالى : ) وسررارعوا إلررى ملسررة مررن ربكررم وجنرة عرضررلا السررموات واالرم أعرردت 

عرررافين عرررن النرررال وهللا يحرررب للمتقرررين . الرررذين ينسقرررون فرررى السرررراء والضرررراء والكررراومين اللررري  وال
المحسررنين ، والررذين اذا فعلرروا فاحشررة أو ولمرروا أنسسررلم ذكررروا وهللا فاسررتلسروا لررذنوبلم ومررن يلسررر 
الررذنوب إال هللا ولررم يصررروا علررى مررا فعلرروا وهررم يعلمررون . أولئررك جررزاؤهم ملسرررة مررن ربلررم وجنررات 

 تجرى من تحتلا األنلار نالدين فيلا ونعم أجر العاملين ( . 
فجعل من نين العاملين المستلسرين الذين اذا فعلوا فاحشة أو ولموا انسسرلم ذكرروا هللا كرانلم حرين 

 فعلوا الساحشة كانوا رافلين 



 عن هللا وتننلوا ألنه ال تقع فاحشة نينك وبين هللا إال فى رسلة عن هللا . 
، وال يسرق السارق حين  ولذلك يقول صلى هللا عليه وسلم أ ال يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

إيمانه وتيقن أن هللا يراه  و كمليسرق وهو مؤمن أ معناه هو رافل عن ربه ورير كامل االيمان فل
 وهو يزنى لناف هللا من فوله . 

ولذلك يقول العارفون أ اذا تكلمت فاذكر سمع هللا إليك اذا كان هذا الكالم يرضى هللا أم يلضبه أ 
  اليك ، واذا سكت فاذكر علم هللا فيك . واذا علمت فاذكر نور هللا

 إن األمر جد وال ند لالنسان أن يتعلم الرلابة وأن يجاهد نسسه جلادا جادا . 
ى منره إال أحسرن مرا وح  العند من هذا االسرم أن يسرتر مرن أنيره مرا يحرب أن يسرتر فيره وال يسشر

 عما يقبل منه ويقانله باالحسان . فيه ويتجاوز 
) ادفررع بررالتى هررى أحسررن ( ولررال الشرري  نرردر الرردين الزركشررى رضررى هللا عنرره لررال  لررال هللا تعررالى

 بعم السلج : من أحب أن يكأر ماله وولده ويبارك له فى رزله فليقل : 
أستلسر هللا إنه كان رسارا فى اليوم سبعين مرة ، فان هللا سبحانه لرال : ) اسرتلسروا ربكرم إنره كران 

رارا ، ويمددكم باموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنلارا رسارا ، يرسل السماء عليكم مد
 . ) 



إذا علمرررت أن هللا رسرررار ويسرررتر عليرررك الرررذنب يجرررب أن تتحلرررى نلرررذه الصرررسة فرررى عاللترررك ويقرررول 
أنروك عليرك  يسرتر بانوانك المسلمين فتسرتر علريلم لبرائحلم وال تشريعلا نرين النرال كمرا تحرب أن

تستر أنت القنيل وال تشريعه وتجعلره مرن ضرمن السرتر الرذى تتجمرل بره القنيل الذى رآك فيه كذلك 
وتتحلى أنذا من أن هللا تعالى ال يؤذى عنده ن نراز فضرائحه نرين النرال نرل يسرتر القنريل ويولرر 
الجميل وليل مرن عنرد ملمرا اجتلرد فرى طاعرة هللا إال ولره ريرب . فكلنرا بشرر فينرا العيروب ، فمرن 

عا اليلا أسالفنا الصالحون . فانه ما مرن عرالم وال شرريج وال ذو مكانرة األنالق االسالمية التى د
إال ولره عيررب ولكررن لرريل معنررى ذلررك أن نسشررى عيبرره نررين النررال نررل نسررتر عملرره مقانررل أن فضررله 

 أكأر من عيوبه . 
ولذا يجب على المريد أن يحسن الورن بانيره فرى الطريرن وبشرينه مرن براب أولرى والشريطان يعلرم 

صاحب شينه على اللدى فينرز الشيطان للمريد شيئا فى نسسره لينسرره مرن شريجه كران أن المريد ي
ذلك لكى يبعده عن مورد نسعره ألنره يسرعى لةنررة سرعيلا وهرو  الى ما ينيله اليه بانه رضوب أو

يقطررع عليرره السررنيل وهررو لئرريم فررى أن ينتررار لكررل شررن  مررا يناسرربه مررن الشرركوك . وهررو ال يرراتى 
له : اشرب نمرا ، أو إزنى ألنه انتسى عن الكبائر إنما ياتيه من نرواحى كران النن الطرين وبقول 

 يلول له مشقة الذهاب إلى حضرة شينه وطول المسافة واشتداد النرد . 



وضع لنا العارفون باهلل لاعدة وهى : انك إن ترددت نين مسالتين فاعرضلما على نسسك ، ولذلك 
الصواب . فمأال اذا وجدت أنك كسالن فرى أن ترذهب الرى والذى تستأقله نسسك اعمله فتصل الى 

المسجد فقل لنسسك نل أذهب ، وهذه طريقة مجاهدة النسل فما تجده نسسك سلال وحلوا فال تعملره 
 وما تجده نسسك صعبا فاعلم بان ذلك هو ما فيه النير . 

العررزم المؤكررد  ويقرول الصرروفية النرن الطريررن الررذى يتكاسرل عررن الجلرراد : اذا لرم تكررن مررن أصرحاب
الررذى ال يلزمرره تررردد ليقلررر كررل عقبررة فررى سررنيل السررعى لةنرررة فلمرراذ أنررذت العلررد ، . واذا كانررت 

 الدنيا صعبة لكى تحصل على لقمة العيش فيلا فان اينرة أصعب .. 
ويلستنا هللا إلى ذلرك فرى لولره تعرالى ) ومرن أراد اينررة وسرعى للرا سرعيلا وهرو مرؤمن فاولئرك كران 

كورا ( ومعنى سعى للا سعيلا أى السعى الذى تستحقه أ ومن أراد أ جاءت منه أ مريد سعيلم مش
يررن والتسررمية جرراءت مررن أ ومررن أراد أ والمريرردون هررم أهررل الطر  ن الطريررن يقررال عنرره أ مريرردأ وانرر

 النرة أ ويريد أراد فلو أ مريد أ وأراد اينرة . ا
تنلرن بره فاللسرار يحرب مرن عنرده أن يلسرر اسرماء هللا الحسرنى نعررف المعنرى ون مرن ومن كل اسم

ألنيه زلته ، ويقول صلى هللا عليه وسلم : أ من جاءه أنروه متنصرال مرن ذنبره فليقنرل عرذره محقرا 
 كان أو منطئًا وال تقول إنه كذاب نل النل عذره كما علمنا رسول هللا صلى 



 :  ويقول سيدى الشي  أحمد الحلوانى ، رضى هللا عنههللا عليه وسلم ، 
  أليل العسو لد لزمك   فرضنا أنه ولمك 

 نن  الشري والقرآن    
إرسرر ألنيرك . وهرذا  لرك ) وليعسوا وليصسحوا أال تحنون أن يلسر هللا لكم ( كما تحب أن يلسرر هللا

 ما نانذه من اسمه تعالى أ اللسار أ 
لصرربل بقررى علررى وجرراء فررى تسسررير انررن كأيررر أ أن الرسررول صررلى هللا عليرره وسررلم كرران اذا صررلى ا

جلسة التشلد يستلسر ربه سبعين مرة لرائال : أ سربحان هللا وبحمرده أسرتلسر هللا إن هللا كران توابرا أ 
 وذلك لنل أن يقنل على أصحابه ويكلملم . 

وذلرك ألنرره نرزل عليرره مررن هللا لولره تعررالى ) إذا جرراء نصرر هللا والسررتل ، ورأيررت النرال يرردنلون فررى 
 بحمد ربك واستلسره إنه كان توابا ( . دين هللا أفواجا ، فسبل 

وكان صلى هللا عليه وسلم يقول أ يا أيلا النال توبوا إلى هللا فاننى أتوب اليه فرى اليروم مائرة مررة 
. فالرسرررول صرررلى هللا عليررره وسرررلم لررريل لررره ذنررروب إنمرررا كررران يتررروب فرررى اليررروم مائرررة مررررة ليسرررن لنرررا 

من ذنبه وما تانر وصحيسته نقية نيضاء عند هللا أ  االستلسار . فاذا كان وهو الملسور له ما تقدم
 ليلسر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تانر أ أى ليحول نينك وبين الذنوب فال تقع فى صلير 



أو كنير ألن اللسر هو الستر فحال هللا نينه وبين الولوي فرى ذنرب ال فرى الحرال وال فرى االسرتقبال 
 تلسر هللا ليسن ألمته أن تستلسر . ومع ذلك فلو صلى هللا عليه وسلم يس

 لهجل جالالقهار 
 مباللة فى القلر ، والقلر فى الللة الللبة ، أى هو اللالب جميع النالئن . 

ومن األسماء التى وجلنا لذكرها سيدنا الشي  أنو نليل للار أى يقلرر وال يقلرر ، أى يللرب ريرره 
  وليل لليره أن يللبه فلو اللالب لجميع النالئن .

ولد أمرنا بقلر النسل األمارة بالسؤ ومقاومة القوى الشلوائية واللضنية وتضيين مجارى الشريطان 
ن هللا لمرع المحسرنين ( . فقرد تردفع  بالصوم ، لرال تعرالى ) والرذين جاهردوا فينرا لنلردينلم سرنلنا ، وا 

لرك يجرب للرره نسسك لللواية والللو كان تشرب النمر أو أن تترك الطاعات الرى الملرذات ، فكرل ذ
م تجاهرد نسسرك أى للر اللرائرز الشرلوانية الحيوانيرة فرى سرنيل مرضراة هللا سربحانه وتعرالى ، فراذا لر

حتى على عمل الساحشة  ال تقوى  تنور حتى تصبحج هرما ضد السواحش فى شبابك وفتوتك فلل
 ؟ فالستوة أن تقلر 



بالشررباب .  م نجررد أن االسررالم عررزنسسررك فررى شرربانلا ألنلررا أمررارة بالسررؤ ، ولررو لرأنررا ترراري  االسررال
فاسامة نن زيد رضى هللا عنه ، واله موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليادة الجيش الرذى فيره 
أنو بكر وعمرر نرين الجنرود ، وكران انرن سربعة عشرر عامرا . لنعررف كيرج كررم رسرول هللا الشرباب 

لرم بمررم رسرول هللا وأنره طرريل السرراش الطاهر ، فلمرا ذهرب نرارج المدينرة ذاهبرا للقراء األعرداء ع
فرانتور نرارج المدينرة حتررى يعررف أنبراره حتررى انتقرل رسرول هللا صرلى هللا عليرره وسرلم الرى الرفيررن 
االعلررى ، فررذهب كبررار المشرراي  مررن لررريش إلررى سرريدنا عمررر ولررد علمرروا أن الصررحابة لررد انترراروا 

ر واطلرب منره وارجروه أن يرولى علينرا سيدنا أنو بكرر نليسرة ، فقرالوا لسريدنا عمرر : اذهرب ألنرى بكر
من هو أكنرر سرنا ، فرذهب عمرر إلرى المدينرة ولانرل سريدنا أبرا بكرر ، ولرال لره : إن مشراي  لرريش 
أرسررلونى إليررك راجررين أن تررولى علرريلم مررن هررو أكنررر سررنا مررن أسررامة ، فقررال لرره سرريدنا أنررو بكررر لررو 

هل هذه ليالة منى أن يؤمره رسرول هللا لاللا رير ياعمر .. ، كيج ال أومره ولد أمره رسول هللا ، 
 وأعزله أنا ؟ ، فالتنع سيدنا عمر حتى إنه كلما رأى أسامة لال له السالم عليكم يا أمير . 

نا أنو بكر أن ينين لنا كيج يعامل أمير الجيش ، فقال : امضى ننا الرى الجريش فنرجرا فاراد سيد
ش علرررى لواتررره فامسرررك أنرررو بكرررر لجرررام معرررا الرررى نرررارج المدينرررة وكررران أسرررامة يركرررب حصرررانا ويسرررت

 الحصان الذى يركبه أسامه ، ومشى سيدنا عمر مع سيدنا أنى بكر 



على رشد فقال يا نليسرة رسرول هللا :  وكان وهو يمسك اللجام ويقود حصان أسامة مع صلر سنه
ما أنزل فرال يليرن أن تمشرى فرى ركرانى ، فقرال : وهللا ال أركرب وال تنرزل ومر ا علرى إما أن تركب وا 

 أن أرنر لدمى ساعة فى سنيل هللا ، وأراهم نذلك القدوة فى إطاعة صاحب اللواء وهو نليسة . 
وهذه القصة تدلنا على للر النسل من سيدنا أنى بكر نليسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان 

 معه سيدنا عمر نن النطاب الذى أصبل أميرا للمؤمنين بعد سيدنا أنى بكر . 
سريدنا أنرو بكرر فكران يلقرب ننليسرة  وأمرا ن سيدنا عمر أول من لقرب نلقرب أميرر المرؤمنين ،ولد كا

رسررول هللا ، أررم تحيررروا بعررد انتقررال سرريدنا أنررى بكررر فررى لقررب سرريدنا عمررر ، واحتررد رجررالن فررى فررى 
مشررادة كالميررة ، فقررال أحرردهما : وهللا ألرفعررن األمررر إلررى أميررر المررؤمنين فسررمعلما النررال ولررالوا : 

 كن أمير المؤمنين ، لقبا لرئيل الدولة . فلي
ويقررول السررادة الصرروفية فررى جلرراد الررنسل وضرررورة ملالنتلررا أنررذا مررن اسررمه تعررالى القلررار ، نسسررك 
ن ركنترك لتلترك ، فلرو تركرت نسسرك ترتحكم فيرك دعترك إلرى مرا يرضرى  كالدابة إن ركنتلا حملترك وا 

تلا فيمررا يرضررى هللا كرران منررك الجلرراد الشرريطان ويلضررب الرررحمن ، أمررا إن لجمتلررا وطلرتلررا وسررير 
 المشكور . 



 رضى هللا عنه :  –ويقول سيدى الشي  على عقل 
 ه رحسنت اللوى سلال فنضت عبان

 فطورا به أطسو وطورا به رطسى     
 ة ررررإلى أن أتتنى من لدنه عناي

 ى روصلت نلا نر السالمة واألنس    
 ويقول : 

  والعاشقون للم فى الحب إن صنروا
 ر ررروم من العز لم يذنل له أم    

 ه ررررمياهه الذكر والتقوى منابع
 ر ررررررروالعلم والدين واييات والعن   

 ا ررررنل المعارف للعشاق تقطسل
 روا رررإن كنت منلم فسر واسلر كما سل   

فال نرد مرن اتلجلراد وللرر الرنسل فرى شرلواتلا حترى تكرون إنرن طريرن صروفى صرحيل ، ألن كلمرة 
صوفى جاءت مرن : صرافى المرؤمن ربره وتحاشرى أن يقرع نينره وبرين هللا كردر فصروفى مرن ربره ، 

 ويقول سيدى أنو الستل البستى : 
 تنازي النال فى الصوفى وانتلسوا 

 وف ررلد ما وونوه مشتقا من الص    
 ى رولست أنحل هذا االسم رير فت

 صافى فصوفى حتى سمى الصوفى     



 هللا أى اتنذه صسيا .  صافى هللا فصوفى من
وحررر  العنرررد مرررن اسرررمه تعرررالى القلرررار ، للرررر الرررنسل األمرررارة بالسرررؤ واالضررررار برررالقوى الشرررلوانية 

 واللضنية حتى تملك عند اللضب . 
جررراء رجرررل إلرررى سررريدنا رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم فقرررال : يارسرررول هللا : عونرررى ، لرررال : ال 

 تلضب ، وكررها عليع أالأا . 
ى السررنة أنررك إن كنررت والسررا وانررذك اللضررب فرراجلل واسررتعذ برراهلل مررن الشرريطان الرررجيم ، ووارد فرر

وبرررذلك تسررركن أاءرترررك ) والكررراومين اللررري  والعرررافين عرررن النرررال وهللا يحرررب المحسرررنين ( . كانرررت 
االنرين على رأسه وهى تصب لره المراء  عجارية تساعد سيدنا على زين العاندين على الوضؤ فول

وجلره فقالرت : ياسريدى أ والكراومين اللري  أ لرال : كومرت ريورى ، لالرت : أ فرأت اللضب فى 
والعافين عن النال أ لال عسوت عنك ، لالت : أ وهللا يحب المحسنين أ لال : اذهنرى فانرت حررة 

 لوجه هللا تعالى . فلؤالء األولياء كانوا إذا ذكروا بكالم هللا ينسذوه على السور . 
اب وال تسررتطيع أن تتررزوج فاعمررل بمررا يقررول رسررول هللا صررلى هللا عليرره إذا رلنتررك شررلوتك وأنررت شرر

وسررررلم : أ يامعشررررر الشررررباب مررررن اسررررطاي مررررنكم البرررراءة ) أى نسقررررات الررررزواج ( فليتررررزوج ، فمررررن لررررم 
يستطاي فعليه بالصوم ف نه له وجاء أ أى ولايرة ألنره يضرين مجرارى الشرلوة فرى الجسرم ، فيصروم 

 جه ، الشاب حتى يوسع هللا عليه ويزو 



ن هللا لمع المحسنين ( .   لال تعالى : ) والذين جاهدوا فينا لنلدينلم سنلنا وا 
 لهجل جالالوهاب 

ناليرة مباللة من الواهب ، أى كأير العطاء ، فلو كأير النعم دائرم العطراء ، واللبرة هرى العطيرة ال
تعرالى ، إذ ال  منره سمى صاحنلا وهراب ، وال تكرون حقيقرة إال تر من العوم واللرم ، واذا كأ

مالررك فررى الحقيقررة إال هررو سرربحانه وتعررالى ، وليررل : هررو مررن يكررون جزيررل العطرراء والنرروال ، كأيررر 
المنن واألفضال ، كأير اللطج وااللبال ، يعطى من رير سؤال ، وال يقطع نواله من العنرد بحرال 

شرربه بررانى بكررر ، وليررل : هررو الررذى يعطيررك ويررنعم عليررك بررال سررنب وال حيلررة . وحرر  العنررد منرره الت
حيا لال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، عندما تنري بكل ماله  –رضى هللا عنه  –الصدين 

 : أ ما أبقيت ألهلك أ لال : هللا ورسوله . 
نته أن يقول : الللرم هرب لرى مرن رحمترك مراال يمسركه أحرد ولال بعم العارفين فيما جربت استجا

 ريرك أ ست مرات أ 
فلرو ال ينتورر منرك شرىء ألنرك ال ال وبليرر سرؤال ، ويعطرى برال انتورار لعروم وهللا يعطى بسرؤ 

تنسررع ربنررا ، فلررو صررليت الليررل والنلررار فانررك تسيررد نسسررك وال تنسررع هللا بشررىء أنرردا ، فرراهلل شررري لررك 
 الطاعة 



 لتنسع أنت ال لينتسع منلا ألنه سبحانه ال تسيده طاعة من أطاعه وال تضره معصية من عصاه . 
ا السررادة العررارفون إلررى حكايررة مررن لطررائسلم فيقررول : مررن أيررن كرران منررا العمررل حررين كتررب لنررا ولستنرر

االيمران ، فقررد لضررى فرى األزل أن فالنررا مررؤمن فرراين كران العمررل منررك فرى ذلررك الولررت ي ، فسضررل 
هللا سررانن علررى طاعتنررا ، فررال تمررن علررى هللا بطاعتررك وعبادتررك ولررال : هررذا مررن فضررل ربررى ، واذا 

العمررل ومنحررك هررذا التوفيررن ، ألن كررل عمررل صررالل فاحمررد هللا علررى أن وفقررك للررذا وفقررت لعمررل 
لررى صررنر ، وهررذه األمرور الأالأررة يملكلررا هللا وحررده ، أمررا  لرى لرروة وا  يحتراج فررى نجاحرره إلررى توفيررن وا 
التوفيرررن فمرررن هللا نررردليل اييرررة أ ومرررا تررروفيقى اال بررراهلل أ ، وأمرررا القررروة فلرررى هلل وحرررده أ وأن القررروة هلل 

يعا أ ، وأما الصنر فاهلل هو الموفن للصنر وهرو المعرين عليره أ واصرنر ومرا صرنرك إال براهلل أ جم
ولذلك فال وجه ألن يقول االنسان : أنا ... وأنا ... وأنرا ، نرل لرل : فضرل ربرى ، واردد كرل نعمرة 

ل : أ تتقلرب فيلرا وراهرة وباطنرة إلرى هللا تعرالى ، وصردق سريدنا انرن عطراء هللا السركندرى حرين لررا
 إذا أراد هللا أن يولر فضله عليك نلن فيك ونسب اليك أ . 

وح  العند من اسمه تعالى وهاب أن يتيقن أنه ال رازق سواه وأن يقطع مطامعه عن جميرع عبراده 
عوده ، وأن يكج استشراله إلى جميع نلقه بالرضا بقدوره فاعلم انه تعالى يوصل الرزق بالأقة بمو 

 إلى جميع منلولاته . 



إن من أسباب سعة الرزق كأرة الصالة لقوله تعالى : ) وأمر أهلرك بالصرالة واصرطنر عليلرا ، ال 
 نسالك رزلا نحن نرزلك والعالبة للتقوى ( والصالة والسالم على الننى صلى هللا عليه وسلم . 

ن من آداب العنودية أن يرجع العند إلى ربه فى طالب كل ما يريد من جليل وحقير .   وا 
علررى نررن أنررى طالررب كرررم هللا وجلرره أنرره لررال : أمررر الرررزق بطلبررك ، وأمرررت بطلررب الجنررة ،  وعررن

 ما أمرت بطلبه أ .  تفطلنت ما أمر بطلبك ، وترك

 لهجل جالالرزاق 
 . . كأير الرزق ، والرزق ، نوي ينت  بالوواهر كالطعام والشرب ، القردرة ، والبصرر ، والعقرل .

 وهكذا . 
نرون عليرك أن أسرلموا ، لرل ال الصحيحة ، رزلك بااليمان بره ) يم كالعقيدةونوي ينت  بالنواطن 

رزق عورريم ) وأسرربغ علرريكم تمنرروا علررى إسررالمكم ، نررل هللا يمررن علرريكم أن هررداكم لاليمرران ( وهررذا 
 واهرة وباطنة ( أسبغ أى أعطاك فوق الحاجة وكسك دون الطالة وهذا من الكرم االللى . نعمةه

فى اليوم ال تحتراج يكأرر مرن سراعة فرى األربعرة وعشررين سراعة . ودنرل  لقد كلسنا نمل فرائم
 رجل على زاهد من السادة 



الصوفية ووجده فى حيرة وانشلال ، فساله ، ما يشللك ي فقال له : إن هللا أنجلنى ، فقرال لره فرى 
اب مرراذا ؟ فقررال أنجلنررى فررى نعمرره ، لقررد وجرردت أن هللا وهننررا ألررج نعمررة فررى برراب واحررد مررن أنررو 

النعمررة ، فلقررد أحصرريت عرردد مرررات التررنسل فررى السرراعة الواحرردة فوجرردتلا ألررج نسررل ، فيكررون فررى 
ن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها (  اليوم الواحد أربعة وعشرين ألسا وصدق هللا العويم حين لال : ) وا 

لمين ، ومن النعم الباطنة الرضرا ، والشركر ، والصرنر ، وتمنرى النيرر للنرال ، وكراهرة الشرر للمسر
وحررب النيررر للجررار ، والميررل لصررلة االرحررام ، ومررا هررو مررن نلررن رسررول هللا الررذى مدحرره هللا برره ، 

 وكما لال جل جالله : ) وانك لعلى نلن عويم ( . 
ذ تراذن ربكرم لرئن شركرتم  ولد وعد هللا سبحانه وتعالى الشراكرين علرى نعمره المزيرد مرن عطايراه ) وا 

ل الكريم لوجدنا أن هللا تعالى لم يستأنى ولم ألزيردنكم إن شراء هللا ، الزيدنكم ( واذا تدنرنا هذا القو 
فلم يقيدها بالمشيئة ليزيدنا وأولا فرى الزيرادة ولكنره لرال فرى الملسررة ) يلسرر لمرن يشراء ويعرذب مرن 

فلم يقيردها يشاء ( وفى الرزق ) يرزق من يشاء بلير حساب ( فقيدها بالمشيئة ، أما جزاء الشكر 
 لذلك كل شاكر ال ند أن يأن أنه على مزيد من نعم هللا سبحانه وتعالى . بالمشيئة و 

والشكر على الحقيقة هو أن ال تستعمل نعمة هللا فيما ال يرضريه وأال تعصرى هللا ننعمرة مرن نعمره 
 . أعطاك البصر فال تنور به إلى  . .



تاكرل اللقمرة وتحمرد  عورات النال ) لرل للمرؤمنين يلضروا مرن أبصرارهم ويحسوروا فرروجلم ( كرذلك
هللا سبحانه وتعالى الذى أرناك عن أن تسال النال ، تعطى السقير وتحمد هللا أن جعرل يردك هرى 
العليررا وليسررت اينررذة ، ومرردح هللا رسررله الكرررام بالشرركر لررائال فررى حررن سرريدنا نرروح ) إنرره كرران عنرردا 

 شكورا ( ولال فى سيدنا سليمان ) نعم العند إنه أواب ( . 
ل هللا صرررلى هللا عليرره وسررلم يشررركر هللا علررى جميرررع أحيانرره وكرران يقرررول عنرردما يوضرررع وكرران رسررو 

الطعررام نررين يديرره : الللررم اجعللررا نعمررة مشرركورة تصررل نلررا نعمررة الجنررة أ ، وكرران إذا لرربل الجديررد 
 ى به عورتى وأتجمل به فى النال أ . ر يقول : الحمد هلل الذى كسانى ما أوا
 يقول : أ الحند هلل الذى أطعمنا وسقانا من ريرر حرول منرا وال لروة وكان اذا طعم وفرغ من طعامه 

 أ وهكذا . 
 ومن أعوم الرزق التوفين فى الطاعات . 

صردين ،  يتريقن أنره الرازق سرواه حترى لرو رزلرك هللا علرى يرد أنيرك أو أنيرك أووح  العند منه أن 
فى الحديا القدسى : ) عندى لم اعلم أن هذا هو رزق هللا ولكن هللا يحب منك الجميل ويقول هللا 

شركرنى مررالم تشرركر مررن أجريررت لرك النعمررة علررى يديرره . ولررال فرى كتابرره الكررريم : ) أن اشرركر لررى ت
للوالررردين ويحرررب أن  الوفرراء ولوالررديك إلرررى المصررير ( وعلمرررك أن هللا هررو الررررازق ولكنررره يحررب منرررك

 يحب أن تشكر  ة هللا اليك ، فاهللع شكر هللا على اعتبار أنلما أدادتشكرهما م



مررع اعتقررادك أن هللا هررو الررذى سرراق اليررك هررذا السررنب ولكررن الحمررد ال يكررون إال هلل ، السررنب أيضررا 
فلناك فرق نين الحمد والشكر فالحمد ال يقال إال فى شان هللا ، فال تقل إلنسران ، الحمرد هلل علرى 

 رب العرالمين ( والشرركر أن أعنتنرى علرى كرذا ، فالحمرد ينرت  برره هللا سربحانه وتعرالى ) الحمرد هلل
يكررون هلل ولمررن جرررت لررك النعمررة علررى يررده . واذا علمررت أنرره ال رازق سررواه فررالطع مطامعررك عررن 
جميع عباده يالأقة بموعوده فلو شاء رزلك ، واعلم أنه تعالى يوصل الرزق إلى جميع منلولاتره ، 

ى بمررا تحيررا برره فرران هللا ومررن أسررباب سررعة الرررزق كمررا ذكرنررا االسررتلسار ، واعلررم أنررك إذا كنررت تكتسرر
كسل هذا لجميع النلن ، فحين دعا سيدنا انراهيم عز وجرل وكران يريرد مرن هللا أن يررزق المرؤمنين 
الموحدين فقط وال يرزق الكسرة فقال : ) وارزق أهله من الأمررات مرن آمرن مرنلم براهلل واليروم اينرر 

اب النررار وبررئل المصررير ( ومعنررى ( فقررال لرره هللا : ) ومررن كسررر فامتعرره للرريال أررم اضررطره الررى عررذ
ذلرررك أن هللا ال ينسعررره إيمررران المرررؤمن وال يضرررره كسرررر الكرررافرين ، فرررالمؤمن هرررو الرررذى ينتسرررع بايمانررره 
والكرررافر هرررو الرررذى يضرررار بكسرررره ، ولكرررن الررررزق كسلررره للجميرررع ، وكسلررره أيضرررا للررردواب والحشررررات 

لا عومسرتودزللا ويعلم مسرتقرها والطيور واألسماك ) وما من دابة فى االرم إال على على هللا ر 
ل ما شككت فى الرجل حترى أسرال عرن مرورد عن أحد مريديه من أين يرتزق ؟ فقا ( وسئل شيننا

  الرزق .  رزله ؟ ال أساله ألن هللا كسل له



فيقرررول : عنرررردما لرررال هللا تعررررالى لحنيننررررا ويلستنرررا سرررريدى أنرررو الحسررررن الشررراذلى لستررررة كريمرررة جميلررررة 
عررائال فررارنى أترررى بكأرررة المررال ؟ ال : نررل أرنرراك بالقناعررة عمررا أنررت فيرره المصررطسى : أ ووجرردك 
 فاصبحت رنيا جدا . 

ونانذ من ذلك أن القناعة رنى ، ولد يكرون الرجرل مستشررفا دائمرا للزيرادة وال يردرى مرا يرؤول إليره 
الى يبسط أمره نزيادة الرزق فمن الجائز أن يسسر بكأرة المال وهو ال يدرى ، لكن ربنا سبحانه وتع

علينا أن نسوم األمر هلل سبحانه الرزق ويقبم الرزق حسبما يرى من مصلحة االنسان ، فيجب 
وتعررالى ونقنررع بمررا لسررم لنررا ألنرره كمررا جرراء فررى الحررديا الشررريج : أ لررو كرران النررن آدم واديرران مررن 

عررودت ذهررب ال نتلررى للمررا أالأررا وال يمررآ جرروف انررن آدم التررراب ويترروب هللا علررى مررن ترراب أ اذا 
 نسسك الطمع فى هذه الدنيا فلن تقج عند حد . 

. ، فلررو  فمررأال : تقررول لررو أعطررانى هللا مائررة ألررج جنيرره ، فلررو أعطرراك تقرروم لررو أعطررانى مررائتين .
 . ، وفى النلاية ستترك هذا لليرك .  أعطاك تقول لو أعطانى نصج مليون .

ألن نقعرد فرى النيرت دون أن نجررى  والسلج الصالل عندما علمونا الزهد لم يكن مرنلم ذلرك مردعاة
لل أو كأر ، ويقرول سريدنا عأمران  نما نسعى ونترك هلل ما شاء فى مقدار الرزق ،على الرزق ، وا  

 ن عسان : وهللا لوال أن يكون فى االسالم ألمة أسدها نلذا المال ن



يل الحسررا  أى فانررا أجمررع المررال وأترراجر وأكسررب ألنرردم بالمررال دينررى والجلرراد فررى سررنمررا جمعترره ، 
 عليه . 

أمررا سرريدنا عنررد الرررحمن نررن عرروف فقررد دعررا لرره الرسررول صررلى هللا عليرره وسررلم بالنركررة فررى رزلرره ، 
وذلك ألنه أتى للرسول ننصج ما يملك وأبقى النصج اينر له ولعيله ، فقال له الرسول : برارك 

ويقرول سريدنا عنرد هللا هللا لك زيادة هائلة حتى أنه عندما مات لسمت تركته نين ورأتره برالسؤول . 
نررن عمررر نررن النطرراب رضررى هللا عنلمررا وعررن سررائر الصررحابة : كررن فررى الرردنيا ننرردنك ، وفارللررا 

يررراكلون ، والررربل كمرررا يلبسرررون ، لكرررن اجعرررل  كمرررا بقلبرررك وهمترررك ، تقلرررب فرررى النرررال ننررردنك ، كرررل
، فالدنيا حلوة وجدانك وهمتك فى مرضاة هللا سبحانه وتعالى ، واكسب المال وتقرب به هللا تعالى 

 اذا كسنتلا وندمت نلا آنرتك ، والعالبة للتقوى . 
ن مررن آداب العنوديررة أن يرجررع العنررد إلررى ربرره فررى طلررب كررل مررا يريررده مررن جليررل وحقيررر لررال هللا  وا 
لسرريدنا موسررى : ياموسررى ، سررلنى حتررى فررى ملررل عجينررك وشسررع نعلررك أ وذلررك معنرراه أن هللا هررو 

 الذى يملك الكنير والصلير . 
عرن االمرام علررى رضرى هللا عنره : أمررر الررزق بطلبررك ، ) ومرا مرن دابررة فرى االرم إال علررى هللا و 

رزللررا ( ، وأمرررت بطلررب الجنررة ، فطلنررت مررا أمررر بطلبررك وتركررت مررا أمرررت بطلبرره ، فتركنررا طلررب 
 الجنة 



 . وانشللنا بالرزق 
يرك فيما طلرب منرك ) ويقول انن عطاء هللا السكندرى : اجتلادك فيما ضمن لك ) الرزق ( وتقص

التكرراليج الشرررعية ( دليررل علررى انطمررال البصرريرة منررك . وهررو هنررا ال يعترررم علررى طلررب الرررزق 
ولكنرره يشررير الررى أن االجتلرراد فررى أمررور اينرررة يجررب أن يكررون بقرردر أكنررر مررن اجتلررادك فررى رزق 

  الدنيا ، فالمنطن السليم يقتضى اإلجتلاد فيما هو رير مضمون ، وهو رزق اينرة .

 لهجل جالالفتاح 
، ومعناه الذى يسرتل نرزائن الرحمرة علرى أصرناف النريرة ، وليرل هرو الحراكم نرين مباللة فى الساتل 

النالئن من الستل بمعنى الحكم أ ربنرا افرتل نيننرا وبرين لومنرا برالحن أ وليرل هرو الرذى يعينرك عنرد 
ب توفيقره ، وعلرى األسررار الشدائد ، ويذيقك صنوف العوائد . وليل هو الذى فتل على النسرول برا

باب تحقيقه ، وليل الذى ال يللن عن نلقه وجوه النعم لعصيانلم ، وال يترك ايصال الرحمة اليلم 
 ننسيانلم ، 

ت ، وح  العند منه أن يجتلد حتى ينستل فى كل ساعة عن للبه بابا مرن أنرواب الليرب والمكاشرسا
 لمسرات . وأن يستل فى كل ساعة على عباده أنواب النيرات وا



ولال بعم العارفين مما جربت استسادته أنه يقال : أ الللم أنت للا ولكل حاجرة الضرلا بسضرل ، 
 بسم هللا الرحمن الرحيم ، ما يستل هللا للنال من رحمة فال ممسك للا أ أمانى مرات أ . 
االمرام أنرو  ونقل الشي  العالمة كمال الدين الدميرى ، رحمه هللا ، أنره مكتروب علرى ضرريل سريدنا

حنيسررة وعلررى سررور بلررداد آيررة مررن كترراب هللا وحررديا عررن رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم ، وبيررت 
من شعر ما لرأها أحد وكان فى رم وهم إال فرج هللا همه ورمه ، ومرا كران فرى ضرين إاليسرر هللا 

 عليه ، وكل ذلك بحسن اليقين . 
رحمة فال ممسك للا ( ، وأمرا الحرديا فقولره صرلى  أما ايية فقوله تعالى ) ما يستل هللا للنال من

هللا عليرره وسررلم أ مررا كرران لررك سرروف ياتيررك علررى ضررعسك ، ومررا لرريل لررك لررن تنالرره بقوتررك أ . وأمررا 
 نيت الشعر فلو : 

 من حط تقل حمولة فى باب مالكه استراح 
 لمن ألقى السالح ان السالمة كللا حصلت     

لقاء السالح يكون مرع هللا ولريل  مرع العردو ، أمرا العردو ) فاعردوا للرم مرا اسرتطعتم مرن لروة ومرن وا 
 ربات النيل ( . 



 لهجل جالالعليم 
وعلمرره تعررالى شررامل لجميررع المعلومررات محرريط نلررا ، سررانن علررى وجودهررا معنرراه البررالغ فررى العلررم ، 
 وهو من صسات الذات . 

 ية وال دانية . وليل معناه : الذى ال تنسى عليه نافية ، وال يعزب عن علمه من لاص
يقررال هلل يررا أ معلررم أ وهررذا مررن ألرروى الرردالئل  لررال االمررام السنررر الرررازى : وأجمعررت األمررة علررى أال

ال لياسرية ، ولرال أيضرا : أن االلسرا  المنلمرة الرواردة فرى حرن األننيراء على أن اسماء هللا توليسيه 
سا  المشتقة منلا فقوله تعالى ) عليلم الصالة والسالم يجب االلتصار عليلا ، وال يجوز ذكر االل

وعصى آدم ربه ( فال يجوز أن يقال عن آدم عليره السرالم أ عاصريا أ ولولره ) يرا أنرت اسرتاجره ( 
 فال يقال أن موسى عليه الصالة والسالم أ أجيرا أ وليل االمام السنر الرازى : أنره أجمرع علرى أال

من المباللة ، وذلك لما يشعر به من التانيرا أيضا ، وان كانت التاء  أ يقال عليه تعالى أ عالمة
، وليررل لعرردم االشررعار بررالترلى فررى العلررم مررن للررة الررى كأرررة ألنلررا تطلررن علررى الشررن  الررذى كرران 

 عالما فاذداد علما فاصبل عالمة . 
وليل من عرف أنه عليم بحالته صنر على نليته ، وشكر على عطيته اعتذر عن لنيل نطيئته ، 

 من الدعاء على الررم  ولكن ال يمنع ذلك



بران هللا يعلرم  علملرم من أنه أ عليم أ بحالنا ألن الدعاء يولرر العنوديرة ، ولرذلك دعرا األننيراء مرع
 حاجتلم إولارا لعنوديتلم هلل تعالى . 

فراهلل يحرب أن يلجرا العنرد إليره متضرررعا ، وروى الننرارى عرن رسرول هللا صرلى هللا عليره وسررلم : أ 
أ ويقرررول هللا مناطبرررا الصرررحابة : ) اذ تستليسرررون ربكرررم فاسرررتجاب لكرررم أنرررى  الررردعاء مررر  العبرررادة

 ممددكم بالج من المالئكة مسومين ( . 
ودعا الرسول صلى هللا عليه وسلم فى ندر حتى سقط رداءه من على كتسه وهو يعلرم أن أ علريم أ 

 بحاله فكان صلى هللا عليه وسلم فى حالته هذه فى محل العنودية . 

 لهجل جالالباسط جل جالله القابض 
تباي أحد اإلسمين باينر دليل علرى أنره ال يوصرج بالعطراء دون الحرمران ،  هللا يقبم ويبسط وا 

 وال الحرمان دون العطاء . 
والقبم للة هو األنذ ، والبسط التوسعة ، وهما يعمان كرل األشرياء ، ومعناهمرا : مضرين الررزق 

وليرل معناهمرا أنره هرو يقربم األرواح مرن األشرباح عنرد على من أراد ، وموسرعه علرى مرن أراد . 
الممررات وينشررر األرواح فررى األجسرراد عنررد الحيرراة فلمررا علررى القررولين مررن صررسات األفعررال . وحرر  

 العند منلما أال يمنع الحكمة أهللا فيولملم ، وأال يعطيلا رير أهللا فيولملا . 



 لهجل جالالرافع  لهل جالجالخافض  
ن كانرا النسم والرفع مع ناهما معلروم ، وهمرا إن كانرا فرى الردين فمعناهمرا اإلضرالل واإلرشراد ، وا 

سرررقاطلا ، وليرررل معناهمرررا : الواضرررع مرررن مرررن عصررراه ،  فرررى الررردنيا فمعناهمرررا : إعرررالء الررردرجات وا 
 والرافع من تويه . 

 وحرر  العنررد منلمررا أن ينسررم الباطررل ويرفررع الحررن ويعررادى أعررداء هللا فينسضررلم ويرروالى أوليررراءه
 فيرفعلم ، وأال يامن مكر هللا . 

 لهجل جالالمذل  لهجل جالالمعز 
للرررم نرحمتررره أرررم نقللرررم إلرررى دار كرامتررره ، أرررم  رسرررر أ المعررز أ هرررو الرررذى أعرررز أوليررراءه بعصرررمته أرررم

 أكرملم نرؤيته ومشاهدته . 
،  و أ المررذل أ هررو الررذى أذل أعررداءه بحرمرران معرفترره وركرروب منالسترره أررم نقللررم إلررى دار عقرروبتلم

 وأهانلم بطرده ولعنته . 
لال بعضلم : ما أعز هللا عندا بمأل ما يعرفره نرذل نسسره ، ومرا أذل هللا عنردا بمأرل مرا شرلله بعرز 
نسسرره أ وينبلررى للعنررد أن يرردعو بقولرره أ الللررم انقلنررى مررن ذل المعصررية إلررى عررز الطاعررة أ . وليررل 

 معناهما المعز بالطاعة والمذل بالمعصية . 



لمررا أن يعررز الحررن وأهلرره ويررذل الباطررل وحزبرره وأن يكررون ذا عررزة علررى الكسررار ) لررال وحرر  العنررد من
 تعالى : أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أ ( 

 لهجل جالالبصير له جل جال السميع 
السررميع هررو إدراك المسررموعات حررال حرردوألا ، والبصررير هررو إدراك المبصرررات حررال وجودهررا وهمررا 

 نكشج نلما المسموعات والمبصرات انكشافا تاما . فى حقه تعالى صستان ت
وليل معنى أ السرميع أ أنره تعرالى يسرمع دعروات عبراده وتضررعلم إليره ال يشرلله نرداء عرن نرداء ، 

. وليل هرو الرذى أجراب دعوترك عنرد االضرطرار وكشرج  وال تمنعه إجابة دعاء عن إجابة دعاء .
وليرل معرذرتك عنرد االعترذار ورحرم ضرعسك عنرد رمتك عند االفتقار ورسر زلترك عنرد االسرتلسار ، 

 الذلة واالنكسار ... وليل هوالذى يسمع المناجاة ويقنل الطاعات ويقيل العأرات . 
وليررل فررى معنررى أ البصررير أ هررو الررذى يبصررر مررا تحررت الأرررى . وحرر  العنررد منلررا أن يتحقررن أنرره 

ر اليره ، ومرالرب لجميرع احوالرره بمسرمع مرن هللا ، وبمررآى مرن هللا ويتريقن أن هللا مطلررع عليره ونراو
 وألواله وأفعاله . 



وليررل إذا عصرريت  . وليررل مررن عرررف أنرره البصررير زيررن نواطنرره بالمرالبررة ، ووررواهره بالمحاسرربة .
مروالك ، فاعصره فررى موضرع ال يررراك فيره . ولررال بعرم العرارفين مررن أراد إنسراء نسسرره عرن أعررين 

ال تدركررره األبصرررار وهرررو يررردرك األبصرررار وهرررو  النرررال بحيرررا ال يرونررره فليقررررأ عنرررد مرررروره علررريلم أ
 اللطيج الننير أ تسع مرات . 

وروى أن سيدى االمرام أحمرد الرفراعى لمرا كران صرليرا كران علرى رشرد كنيرر ، وكران لره شري  أراد 
أن يمتحن تالميذه ، فاعطى لكل واحد منلم دجاجة وأمرهم أن يذبحوها فى مكان ال يرراه فيره أحرد 

حرد مرنلم ندجاجتره مذنوحرة بعرد أن تروارى فرى مكران مرا وذبحلرا ، إال سريدى وبعد لليل جاء كرل وا
أحمد الرفاعى فقد عاد ندجاجته كما هى حية ، فسراله شرينه : لمراذا لرم ترذبل دجاجترك ي ، لرال : 
ياسيدى لم يتحقن شرطك فقد للت لنا : فى مكان ال يراك فيه أحد ، والواحرد األحرد فرى كرل مكران 

 . 



 لهجل جالالحكم 
راد لقضائه ، وال معقب لحكمه ، ليل الذى ال يقع فى وعده ريرب ، وال فرى فعلره  معناها الحاكم ال

. وليررل الررذى حكررم علررى القلرروب بالرضررا والقناعررة ، وعلررى الررنسل باالنقيرراد والطاعررة .  . عيررب .
ا علمت وح  العند منه أن يستسلم لحكمه وأن ينقاد ألمره أ واصنر لحكم ربك أ ف نك باعيننا أ فاذ

 أن القاضى هو هللا فعلى من تسنط . 

 لهجل جالالعدل 
البالغ فى العدل وهو ال يسعل إال ما يجب فعله وهو فى األصل مصدر أليم العسل ، معناه العادل 

فالعدل أليم مكان العادل كالرب أليم مكان الرانى ، وليل الذى يسعل ما يريرد وحكمره ماضرى علرى 
 العنيد . 

رك االفراط والتسريط ونير األمور أوساطلا أ الذين إذا أنسقوا لم يقتروا ولم يسررفوا وح  العند منه ت
 . وكان نين ذلك لواما أ فتكون عادال فى تصرفاتك 



 لهجل جالاللطيف 
معناه العليم ننسيات األمور ودلائقلا ومرا لطرج منلرا ، فيرجرع الرى صرسات المعرانى ، وليرل معنراه 

ل كسرير ، وليرل مرن كلرج دون الطالرة وأعطرى فروق الكسايرة ، وليرل اليسر لكل عسرر ، الجرانر لكر
من وفن للعمل فى االنتداء وأحسن بالقول فى االنتلاء ، وليل مرن رأى فسرتر وأعطرى فروفر وأنعرم 

 فاجزل ، وليل الذى لطست أفعاله وحسنت . 
تعرالى فرى االرشراد وح  العند منه أن يتلطج بعباد هللا تعالى ، وأن يرفن نلم فرى الردعوة إلرى هللا 

إلى طرين الحن وأن يتحقن بانه تعالى عالم بمكنونات الضرمائر وكليرات الورواهر ، لرال تعرالى : 
أ أدي إلى سنيل ربك بالحكمة والموعوة الحسنة وجادللم بالتى هى أحسن أ ولال بعم العارفين 

( تسع مررات لطرج هللا  من لرأ لوله تعالى : ) هللا لطيج بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العزيز
 به فى امره ويسر هللا له رزلا حسنا . 

ولقد فسر لى شينى العارف باهلل سيدى عند السالم الحلوانى معنى اسمه تعالى أ لطيج أ فقال : 
 اللطيج معناه مصور الشىء فى لالب ضده . 

ه نطسرة لردرة فمأال انور إلى طسل جميل ذا عينين وأذنين وشستين ووجه وضيىء فلذا الطسل أصل
 ، ذات رائحة كريلة أ ماء 



وضع فى الرحم فصرار علقرة فمضرلة ، أرم صرار فرى عردة صرور حترى أنرزل بشررا سرويا ، ملين أ 
فسررربحانه صرررور الجمرررال مرررن القنررريل ، أرررم انورررر الرررى محنرررة سررريدنا يوسرررج السرررجن وكيرررج أن هللا 

نديم الملك الرذى عررف اللطيج بعنده ، شاء أن يجعل من المحنة منحة ، فسى السجن تعرف الى 
نتاويلرره فارسررلون أ فعرفرره الملررك  أننئررك عنرره تاويلرره للرررؤى ، فلمررا رأى الملررك رؤيرراه لررال النررديم أ أنررا

 عن طرين السجن وسبحان من إذا لطج بعنده للب المحنة منحة . 
ولذلك يقرول سريدنا يوسرج عليره الصرالة والسرالم إن ربرى لطيرج لمرا يشراء أ فصرور هللا السررج مرن 

 ضين . ال

 لهجل جالالخبير  
 معناه العليم ننواطن األشياء من الننرة وهى بالنسايا الباطنة . 

وح  العند منه أال يتلافل عن نواطن أحواله ، وينشلل باصالحلا ، ويستدرك ما يحدا فيلرا مرن 
سرريدنا الحسررين رضررى هللا عنلمررا : مررن أراد عررزا بررال  ننالقبررائل ، ولررال سرريدى علررى زيررن العانرردين

عشرريرة ، وهيبررة بررال سررلطان ، ورنررى بررال فنررر فلينرررج مررن ذل المعصررية إلررى عررز الطاعررة ، ولررال 
بعررم العررارفين مررن أراد أن يرررى شرريئا فررى منامرره فليقرررأ لولرره تعررالى : ) أال يعلررم مررن نلررن وهررو 

 اللطيج الننير ( تسع مرات عند نومه وهى وهى صيلة استنارة منامية . 



 لهجل جالالحليم 
 يعجررل باالنتقررام ، وكيررج يعجررل مررن ال ينرراف السرروت ، وليررل معنرراه مررن كرران صررساحا هررو الررذى ال

عررن الررذنوب ، سررتارا للعيرروب . وليررل الررذى يحسرر  الررود ويحسررن العلررد وبنجررز الوعررد ، وليررل الررذى 
رسر بعد ما ستر ، وليل هو الذى ال يستنسه عصيان عاصى وال يستقزه طليان طاغ . وليل هو 

ويتجاوز عن سيئاتلم وح  العند منه أن يتنلن بالحلم ، ويحمل نسسه على  الذى يحلم على عباده
كوم اللي  ، واطساء نار اللضب بالحلم ، وليل ألحنج نن ليل وكان مشلورا نين العرب بالحلم 

 حتى ليل فيه شعرا . 
 إلدام عمرو فى سماحة حاتم 

 فى حلم أحنج فى ذكاء إيال     
ي ، لرال : كنرت ال : من لريل نرن عاصرم ، ليرل وكيرج كران ذلرك ليل له ممن تعلمت الحلم ي ، ل

عنده يوم ، ودنلوا علينا بشانين أحردهما مقتروال واينرر مكتروف ، ولرالوا لره : هرذا انرن انيرك لترل 
اننك ، فلم يقم من مقامه ، ونور إلى إننه االكنر ، ولال : نذ جأة أنيك فوارها التراب ، واذهب 

ن االنرل ديتلرا الننلرا ألنلرا رريبرة عرن لنيلتنرا ، وال تقترل انرن عمرك ألن إلى أمك وادفع للا مائة م
 السري يننت السري . 

 ولال العارفون : إذا كنا ننقل الحلم عن النال ، فاألولى أن 



 نتنلن بانالق الحليم وهو رب العالمين . 
لى مرأال ) واذا نراطنلم ولقد أمرنا سبحانه وتعالى بالحلم فى موالع كأيرة فى كتابه الكريم فقال تعرا

 الجاهلون لالوا سالما ( . ووصج رسله بالحلم فقال تعالى ) إن انراهيم ألواه حليم (. 

 لهجل جالالعظيم 
معنررراه الرررذى ليسرررت لعومتررره ندايرررة ، وال لجاللررره نلايرررة ، هرررو الرررذى ال يتصررروره عقرررل وال تحررريط بررره 

جوب وجوده ، والعويم بقلره وسلطانه بصيرة ، وجل لدره عن الحد والمقدار ، وليل هو العويم نو 
، والعورريم نتنزهرره عررن صررسات نلقرره . وفيرره إشررارة إلررى مجمرروي صررساته القدسررية ، وأولررار معانيرره 

 القدرة والقوة . 
مررن تعررالم وعلررم وعمررل فررذلك يرردعى فررى ملكرروت  : وحرر  العنررد منرره لولرره صررلى هللا عليرره وسررلم :
اللبررال علررى هللا تعررالى والطاعررة ألوامررره واالجتلرراد السررماء عويمررا أ وأن يسررتحقر نسسرره ، ويررذلللا ل

 يرضيه واجتناب نواهيه . فيما 



 لهجل جالالغفور 
معناه كأير الملسرة ، وهى إعساء العند مما اسرتحقه مرن العرذاب للتجراوز عرن ذنوبره . فراللسور مرن 

 اللسر وهو الستر . 
نناءه ، وليل السرق نينه وبين اللسار من  لال العالمة أ فضل هللا أ : اللسار أنلغ من اللسور لزيادة

جلررة الكيسيررة فيلسررر الررذنوب العوررام . واللسررار باعتبررار الكميررة فيلسررر الررذنوب الكأيرررة . وحرر  العنررد 
ه وال يسشرى منره إال أحسرن مرا فيره ويتجراوز منه أن يلسرر ألنيره ويسرتر منره مرا يحرب أن يسرتر فير

 عما يقبل منه ويقانل باالحسان 

  لهجل جالالشكور 
معناه الذى يعطى الأواب الجزيل على العمل القليل . وليل هو الذى اذا أعطى أجزل ، واذا أطيع 

 بالقليل لنل . وليل هو الذى يقنل القليل من الطاعات ويعطى الكأير من الدرجات . 
وح  العند منه أال يستعمل نعمة فى شىء من معاصيه ، وأن يكون شراكرا للنرال معررفلم ، فمرن 

يشرركر النررال ام يشرركر هللا ، ليررل ورايررة شرركرك لرره االعتررراف بررالعجز عررن شرركره . . وورد فررى لررم 
 التساسير أنه لما نزل لول هللا تعالى ) إعملوا آل داود شكرا ، 



  
ولليل من عبرادى الشركور ( ، لرال سريدنا داود : يرارب كيرج أشركرك والشركر نعمرة منرك تسرتوجب 

  ندورها الشكر . شكرا على شكر ؟ .
فكونك ترزلنى نعمة فلذه نعمة ، وكونك توزعنى أن أشكرك على هرذه النعمرة ، فلرذه نعمرة أنررى 

. لررال هللا لرره : )  شرركرتك كانررت نعمررة أنرررى ، فررال نلايررة لشرركر نعمتررك .تحترراج إلررى الشرركر فرر ن 
 ياداود اين عرفتنى وشكرتنى ( . 

عو لررائال : الللررم اجعلنررى مررن ت يرروم فوجررد رجررال يررديدنا عمررر رضررى هللا عنرره المسررجد ذادنررل سرر
القليرررل ، فقرررال لررره : مررراذا تقصرررد بقرررول هرررذا ؟ الللرررم اجعلنرررى مرررن القليرررل ؟ لرررال الرجرررل : يرررا أميرررر 
المؤمنين : هللا يقول ) ولليرل مرن عبرادى الشركور ( فانرا أدعرو أن أكرون شركورا ، لرال سريدنا عمرر 

ى اعترافرك برالعجز عرن معرفتره رضى هللا عنه ) كلكم أفقه من عمر ( ؟ وكما أن راية معرفتك ه
 ، فان راية شكرك أن تعلم أنك عاجز عن شكره . 

وح  العند منه أن يولن بعجزه عن شكره هللا نعمه ، ولذا كان الننى صلى هللا عليره وسرلم يقرول : 
 أنت كما أأنيت على نقسك . أ سبحانك ال أحصى أناء عليك 

 



 لهجل جالالعلى 
ى عررال علررى أن يرردرك الررذ رتنترره ، فررال رتبررة إال وهررى دونرره وليررل هررو البررالغ فررى علررومعنرراه العررالى 

 النلن ذاته ، وعلى أن يتصوروا صساته بالكنلة والحقيقة . 
 وح  العند منه أن يذل نسسه فى طاعة هللا وينذل جلده فى العلم والعمل . 

 لهجل جالالكبير 
ت الناعتين ، وليل معناه الكنير عن معناه ذو الكنرياء ، وليل معناه الذى فاق مدح المادحين ونع

دراك العقول .   مشاهدة الحوال ، وا 
وح  العند منه أن يجتلد فى تكميل علمه وعمله بحيا يتعدى كماله إلى ريرره ، ويقتردى ب أراره ، 
ويقترربل مررن أنررواره . لررال صررلى هللا عليرره وسررلم : أ جررالل العلمرراء ، وصرراحب الحكمرراء ، ونررالط 

حققون : أ العلماء أالأة ألسرام : العلمراء باحكرام هللا فقرط وهرم العلمراء أصرحاب الكنراء أ . لال الم
السترروى ، والعلمرراء نررذات هللا فقررط وهررم الحكمرراء ، والعلمرراء بالقسررمين وهررم الكنررراء ، فالقسررم األول 

 حاللم كالسراج يحترق من نسسه ويضىء لليره ، والقسم 



بمعرفررة هللا ، وأشرررلت اسرررارهم بررانوار جررالل هللا إال الأررانى أكمررل مررن األول ألنلررم أشرررلت للرروبلم 
األلسرام كللرا ف نره  انلم كالكنز المنسى تحت التراب ال يصل أأره الى رير ، والقسم الأالا أشرف

 ضىء للعالم ألنه تام وفن التمام . كالشمل التى ت

 لهجل جالالحفيظ 
نسريان فيرجرع فرى حقره تعرالى إلرى وال السرلو مباللة فى حاف  وله معنيان أحردهما مرن الحسر  ضرد

نا  دوام علمه ، وأانيلما من الحس  بمعنى الحراسة وهو واهر لوله تعالى ) إنا نحن نزلنا الذكر وا 
له لحافوون ( . وليل هو معناه الذى صانك فى حال المحنة عرن الشركوى وفرى حرال النعمرة عرن 

اهرك عرن منالطرة السجرار . النلوى . وليل هوالذى حس  سرك عرن مالحورة االريرار ، وصران ور
 وليل الحاف  أولياءه عن التحام الزالت . 

وح  العند منه المحافوة على أولاته وأن يكون فى كرل ولرت مشرلوال بمرا هرو أولرى بره ، والسرعى 
فى صيانة كل مسلم بحسب الطالة والقدرة ، لال بعضلم : ما من عند حس  جوارحه إال حس  هللا 

 حس  هللا للبه إال جعله على عباده حسيوا . عليه للبه ، وما من عند 



 لهجل جالالمقيت 
ويرجع لمعنرى القرادر . ونقرل األزهررى : أن أالأرة أحررف فرى كتراب هللا تعرالى نزلرت أى المقتدر ، 

نللررة لررريش ناصررة ، وهررى لولرره تعررالى : ) فيسنلضررون إليررك رؤسررلم ( أى يحركونلررا ، ولولرره ) 
نلررم مررن ورائلررم ، ولولرره ) وكرران هللا علررى كررل شررىء مقيتررا ( أى أى نكررل فشرررد نلررم مررن نلسلررم ( 

مقتدرا . وليل معناه من شاهد النجوم فاجاب ، وعلم النلوى فكشج واسرتجاب ، وليرل هرو المتكسرل 
 بارزاق العباد فيرجع إلى القدرة أو السعل بمعنى أنه يعطى األلوات . 

ن جعرل لوترره المطعومررات ، ومرنلم مررن جعررل واعلرم أن أحرروال األلروات والمقترراتين منتلسررة فمرنلم مرر
فقرال هللا فرى حرن القسرم جعرل لوتره المكاشرسات والمشراهدات ، لوته الذكر والطاعات ، ومرنلم مرن 

األول : أ نلن لكم مرا فرى األرم جميعرا أ ، وسرئل بعضرلم عرن القروت فقرال : ذكرر الحرى الرذى 
يه وسلم : أ انرى أنيرت ل صلى هللا علال يموت أ فاذكرونى اذكركم أ وهو صسة السرق الأانى ، ولا

 منى ويسقينى أ وهو صسة القسم الأالا . عطعند ربى ي
رشاد اللائب .  طعام الطعام وا   وح  العند منه للر النسل وا 



 لهجل جالالحسيب 
هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى الكافى وهرذا الوصرج ال يليرن علرى الحقيقرة إال براهلل تعرالى فران كرل 

اصرلة برراهلل تعرالى . وليررل هرو هللا يعررد عليرك أنساسررك ويصررف عنررك بسضرله سررؤ كسايرة إنمرا هررى ح
 نسسك . وليل معناه : الشريج ، بمعنى أنه متصل بشرف األلوهية وكل كمال . 

وح  العند منه أن يسعى فى كساية حاجات المحتاجين ، ويحاسب نسسره بالمعرفرة والطاعرة . لرال 
م لنرررل أن تحاسرررنوا أ وأن يتقرررى هللا حرررن تقاتررره ، لرررال هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم : أ حاسرررنوا أنسسرررك

 ) إن اكرمكم عند هللا أتقاكم ( . تعالى : 
 لهجل جالالجليل 

هررذا االسررم ريررر وارد فررى القرررآن إال أن الجليررل هررو الررذى لرره الجررالل . وهررذا ورد فررى القرررآن ، لررال 
 تعالى : ) ويبقى وجه ربك ذو الجالل واالكرام ( . 

الذى جل أى عوم من لصده ، وذل من لم يقصده وليل هو الذى جل لدره فى للوب  والجليل هو
 العارفين ، وعوم نطره فى نسول المحنين . وليل هو الذى أجل األولياء بسضله ، وأذل 



 داء بعدله . األع
والتحلرى بكرل صرسة كريمرة . ويقولرون إن االنسران اذا وح  العند منره التنلرى عرن كرل صرسة ذميرة 

لى صلة نربره فراذا رلرب عليره الجرالل الربرانى نراف واذا رلرب عليره الجمرال الربرانى رلرب كان ع
الجررالل والجمررال أو نررين النرروف والرجرراء .  عليرره الرجرراء ، وال نررد أن تكررون صررلة العنررد نربرره نررين

وليل ان النوف والرجاء عند المرؤمنين بمأابرة الجنراحين للطرائر ، ال يسرتطيع الطيرر نجنراح واحرد 
ا رلرررب عليررره ل مرررن رحمرررة هللا ، واذذا رلرررب عليررره الجرررالل علرررى الررردوام يرررئ. كرررذلك المرررؤمن اأنررردا 

ن هللا . فررالجالل يحملرره علررى أن يقرروم نواجبرره نحررو ربرره . فرران فرررط فررى الجمررال طمررع فلررم يررؤد حرر
ده الجمررال إلررى الرجرراء فررى هللا تعررالى ألن هللا وعررد التررائنين ىء ال ييررال مررن رحمررة هللا ، نررل يررر شرر

سبحانه وتعالى . ولالوا انك اذا دنلت مكة أحسست بالجالل والرهبة ، واذا دنلت المدينة  ملسرته
  تحل بالجمال واألنل . 



 لهجل جالالكريم 
يرجع معناه الى الجود فمن كرمه لوله تعالى : ) لل ياعبادى الذين أسرفوا على أنسسلم ال تقنطوا 

إنرره هررو اللسررور الرررحيم ( ومررن كرمرره تلقررين الجررواب مررن رحمررة هللا ، إن هللا يلسررر الررذنوب جميعررا ، 
االنسان ما ررك نربك الكريم ( وال جواب هنا سوى لوله أ حالة العتاب فى لوله تعالى : ) يا أيلا 

كرمررك أ ألنرره لررال ) الكررريم ( . ولررال العررارفون هنررا : ررترره شررعورك المرنرراه . ومعنرراه مررن يعطررى 
 بلير منه . 

الكررريم الررذى ال يحوجررك إلررى وسرريلة وليررل هررو الررذى ال يضرريع مررن توسررل  ولررال الجنيررد رحمرره هللا :
 إليه وال يطرد من التجا اليه . 

 وح  العند منه أن يعسو عمن ولمه ، وأن يصل من لطعه ، ويحسن إلى من أساء اليه . 
وليل معناه الجواد يعطى بسؤال وبلير سؤال ، ومن كرمه تعالى أن يوسع فى رجراء العاصرين إذا 

 –نوا إلى ربلم . فلما لال تعالى : ) يلسر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء ( . لال بعم التائنين تا
 –) لالوا هو وحشى الذى لتل سيدنا حمرزه ( عرم المصرطسى صرلى هللا عليره وسرلم أرم أسرلم وتراب 
مرا  ومن يدرينى أننى مما شاء للرم الملسررة ي فنزلرت اييرة : ) إن هللا ال يلسرر أن يشررك بره ويلسرر

 دون ذلك لمن يشاء ( لال أيضا : إنلا مقيدة ، فنزلت ايية 



) لل ياعبادى الذين أسرفوا على أنسسلم ... ايية ( فاطمران أ وحشرى أ ولرال : لتلرت بسريسى هرذا 
 مسيلمة الكذاب أ وبر بقسمه ولتله . لتلن به أ شلداء فآسيد ال

الجرراهلين أن اعرانيررا جلسررا جرراء الررى بابرره وأمررا فيمررا روى عسرروه صررلى هللا عليرره وسررلم وحلمرره علررى 
علررى هررذين  لررى صررلى هللا عليرره وسررلم نجملررين ، ودنررل عليرره فجذبرره مررن إزاره بشرردة ولررال : احمررل

ف نك ال تحمل لى من مالك وال من مال أنيك ، فقال صلى هللا عليه وسلم : ويقاد منرك يرا أعرانرى 
؟ لررال : ألنررك ال تقانررل السرريئة بالسرريئة ، نررل األعرانررى : ال ، لررال صررلى هللا عليرره وسررلم لررم  فرال ؟

 تعسو وتصسل فتبسم صلى هللا عليه وسلم وأعطاه وعسى عنه . 
وروى أن سيدى عليا زين العاندين كانت له جارية تضع عليه الماء ليتوضرا ، فولرع اال نريرن مرن 

ومرت ريورى يدها على رأسه ، فلما رأت اللضب لالرت : يرا سريدى أ والكراومين اللري  أ لرال : ك
عسوت عنك أ ، لالرت : أ وهللا يحرب المحسرنين أ لرال : ، لالت : أ والعافين عن النال أ لال : أ 

 عنه نزل عندما نصحنا هللا به .  اذهنى فانتى حرة لوجه هللا تعالى ، فلو رضى هللا



 لهجل جالالرقيب 
اء ويالحولا ، فال يعزب معناه العليم الذى يعزب عنه شىء ، وليل هو الحسي  الذى يرالب األشي

م مرا يررى ، وال ينسرى عليره السرر وال فرى السرماء . وليرل هرو الرذى يعلرعنه مأقرال ذرة فرى األرم 
والنجررروى . وليرررل هرررو الحاضرررر ال يليرررب . وليرررل هرررو الرررذى مرررن األسررررار لريرررب ، وعنرررد االضررررار 

 مجيب . 
الشيطان منه فرصة فيللكه  وح  العند منه هو أن يرالب أحوال نسسه ، ويانذ حذره من أن ينتلز

 على رسلة . 
ورلانته لنا وعلمه باحوالنا يجعلنا نقج من هللا مولج الحذر . ولذلك يقرول العرارفون : إذا تحركرت 

ذا تكلمت فاذكر سمع إليك ، واذا سكت فاذكر علم هللا فيك .   فاذكر نور هللا إليك ، وا 

 لهجل جالالمجيب 
اه ، وليررل هوالررذى يجيررب المضررطرين وال تنيررب لديرره آمررال أى الررذى يجيررب دعرروة الررداعى إذا دعرر

 الطالنين . 
وح  العند منه االستجابة هلل تعالى ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ، لال تعالى : ) يا أيلا الذين 

 عاكم لما يحييكم ( . آمنوا استجينوا هلل وللرسول إذا د



ذا سالك عبادى عنرى فر نى لريرب أجيرب دعروة ) و وهللا تعالى يجيننا اذا سالناه يقول جل جالله :  ا 
الداعى إذا دعان ( . ومن الوفاء أن نجيبه إلرى مرا يردعونا اليره ، ويامرنرا بره ، ولرذلك يعقرب علرى 
ايية بقوله جل وعرال : ) فليسرتجينوا لرى وليؤمنروا نرى لعللرم يرشردون ( ، فراذا كنرت مولنرا بران هللا 

أن أجيبره إذا مرا دعرانى ، مرع أنرى أنرا المحتراج إليره وهرو يجيننى إلى ما أساله عنره ، فمرن الوفراء 
اللنى ، فاستجانتى هلل لصالحى وليسرت لصرالل هللا ، فراهلل ال تنسعره طاعتنرا ، وال تضرره معصريتنا 
، وانما فرم علينا الطاعرة لينسعنرا نلرا ، ونلانرا عرن المعصرية ليجنننرا األذى نلرا ، فلرو طنيننرا ، 

 على الطاعات .  يحسونا من المعاصى ويأنتنا
 يقول سيدى انن عطاء هللا السكندرى فى إجابة هللا للداعين : و 

 فسى افتقارى وتس لى ومدى يدى 
 ألوى دليل على أن تقضى األربا     

 لولم تردنى لما أرجو وآمله من فيم 
 ا رررررجودك ما علمتنى الطلن

استجب لكم ( ، نل لالوا إن كل  فو لم يكن فى ارادة هللا أن يستجيب لنا لما لال : ) ادعونى
دعوة مستجابة ، فال يقول أحد دعوت أن يرزلنى هللا بمليون جنيه فلم يستجب ، فكيج يجيب 
الداعى ؟ هللا يستجيب لك بما يراه هو من نير لك ، ال بما تطلب ، ولد يجيبك الى ذات ما 

 طلنت ، فقد يكتب لك أنك 



له ، وهذه تجد للا أوابا ، واذا صرفك عن أمر تطلبه لادر يعطى من سا هاليه لعلمك بانلجات 
يكون لد استجاب بما هو نير لك ، فيجوز لوا استجاب وأعطاك المليون جنيه يسسد حالك وتكون 

 وليل من االدب أن يقول العند : لقد سالت فلم يعطينى . من العاصين ، 

 لهجل جالالواسع 
يعجرز . وليرل الرذى ال يعرزب عنره أأرر النرواطر فرى أى الواسع فى علمه ، والواسع فى لدرته فرال 

ال نلايررة لنرهانرره وال رايررة لسررلطانه . وليررل الررذى ال يحررد رنرراه ، وال تنسررذ الضررمائر ، وليررل الررذى 
 عطاياه سبحانه وتعالى . 

وح  العند منه سعته صدره وحلمه عند السؤال ، فال يضجر اذا سئل فى حاجرة ، أو تكررار عليره 
 السؤال . 
دا حرروار لطيررج ودليررن نررين سرريدنا أنررى نليررل وسرريدى عنررد السررالم الحلرروانى عررن سررعة هللا ولررد حرر

 ورحمة هللا أيلما أوسع . 
فقرد سررال سريدنا أنررو نليرل تلميررذه النجيرب والررولى الكامرل سرريدى عنرد السررالم الحلروانى علررى مسررمع 

 د السالم : ما هو من جميع كنير من المريدين ومنلم علماء كبار فى الدين ، لال له : ياسيد عن



 أكنر ؟ سعة هللا أم رحمة هللا ؟ لال : رحمة هللا اكنر ياسيدى . 
لررال : مررا هررو دليلررك ؟ لررال : يقرروم الحررن سرربحانه وتعررالى فررى كتابرره الكررريم ) ورحمتررى وسررعت كررل 

ان الحن لد لال هذا فى كتابه ، فقد لرال فرى كتابره فرى مكران ء ( لال سيدى أنو نليل : إذا كشى
سورة رافر على لسان مالئكته : ) ربنا وسعت كل شرىء رحمرة وعلمرا ( فردنلت الرحمرة  آنر فى

 فى السعة هنا ، ولد سمعت هذه القصة ممن كان حاضرا هذا الحوار . 

 لهجل جالالحكيم 
ومحسرنات التردنير ، وليرل هرو الرذى لريل عنره إعررام وال معناه الذى يكون مصيبا فى التقدير ، 

ليررل هررو مباللرة فررى الحراكم . وليررل هررو ذو الحكمرة وهررى عبرارة عررن كمررال علرى فعلرره اعتررام ، و 
حسان العمل .   العلم ، وا 

وح  العند منه لوله صلى هللا عليه وسلم : ) جالل العلماء وصاحب الحكماء ، ونالط الكنراء ( 
كأيرر أ  ومرن يرؤت الحكمرة فقرد أوترى نيررا أ –والكنراء فى الوالية هلل تعالى وليل فى مراكز الردنيا 

والحكرريم هررو الررذى تصرردر عنرره الحكمررة : ) ولقررد آتينررا لقمرران الحكمررة ( . ومررن حكررم سرريدنا لقمرران 
أنرت راحرل  الننه : ياننى إنك منرذ نرجرت مرن بطرن أمرك اسرتدنرت الردنيا واسرتقنلت اينررة ، فردار

 إليلا ألرب 



قروا هللا ولتنورر ين آمنروا أتمن دار أنت ترحل عنلا ، وهذا يتسن مع لرول هللا تعرالى : ) يرا أيلرا الرذ
نسل مرا لردمت للرد ( فجعرل اينررة كانلرا رردا ، نرل لقرد جعللرا ألررب مرن ذلرك فقرال : ) ومرا أمرر 
الساعة إال كلمل البصر أو هو ألرب ( ومن ضمن وصياياه له أيضا لال : يا ننرى احرر  علرى 

 مال .  التقوى فانلا تجارة مربحة بلير رأل

 لهجل جالالودود 
بمعنررى فاعررل ، والررود بضررم الررواو : الحررب ، والررودود بستحلررا هررو المحررب للطررائعين مررن  هررو فعررول

عبرراده المتحنررب الرريلم بانعامرره ، وليررل معنرراه الررذى يحررب النيررر لجميررع النلررن ، فيحسررن الرريلم ، 
 ويأنى عليلم ، ولال بعضلم : شرط المحبة أال تزداد بالوفاء واالتنق  بالجساء . 

 الزلسى للعند ، ومن العند هلل ايأاره تعالى على كل شىء ما سواه .  والمحبة من هللا ارادة
وحرر  العنررد منرره أن يحررب الصررالحين مررن عبرراده وأن يريررد للنلررن مررا يريررد لنسسرره ، ويحسررن الرريلم 
 حسب لدرته ووسعه ، وأال يمنعه اللضب منلم عن االيأار واالحسان اليلم وأن يتحمل أذاهم . 

من األسماء التى نذكر هللا نلا فى طريقتنرا ومعناهرا : كأيرر الرود لعبراده ، والودود كما لقننا شيننا 
 ولد ورد فى الحديا الشريج 



أ أالا من كن فيه وجد نلن حالوة االيمران : أن يكرون هللا ورسروله أحرب اليره ممرا سرواهما ، وأن 
منه كما يكره أن يقذف  يحب المرء ال يحبه اال هلل ، وأن يكره أن يرجع إلى الكسر بعد أن أنقذه هللا

 فى النار أ صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 

 لهجل جالالمجيد 
مباللررة فررى الماجررد ، والمجررد : هررو الشرررف التررام الكامررل ، ولررذلك وصررج هللا برره القرررآن العورريم ، 
يرر فقال تعالى : ) ق . والقرآن المجيد ( فالمجيد أى الذى حاز المجد والشرف ، ويطلن على الكأ

العطاء ، ومعناه الذى عزه رير مستستل وفعله رير مستقبل وليل : الشريج ذاته ، الجميل أفعاله 
 ، الجزيل عطاؤه ونواله ، وليل البالغ النلاية فى الكرم . 

 جدا فيما نينلم . لنال بالكرم وحسن النلن ليكون ماوح  العند منه أن يعامل ا



 لهجل جالالباعث 
وليرل المروتى مرن القنرر ، وليرل معنراه باعرا اللمرم الرى الترلرى فرى سرراحات معنراه باعرا الرسرل ، 

التوحيررد ، والتنقررى مررن ولمررات صررسات العنيررد ، وليررل هررو الررذى يبعأررك علررى عليررات االمررور ويرفررع 
عن للبك وساول الصدر ، وليل معناه ما لاله الجنيد رحمه هللا تعالى : أ كن فى باطنرك مرع هللا 

 مع النلن جسمانيا أ . روحانيا ، وفى واهرك 
وح  العند منه أن يؤمن بالبعا ، ويكون مقبال بكليته على التليؤ للمعاد ، واالستعداد ليوم التنراد 

 . 
والمولررج يرروم القيامررة لرريل فررى حاجررة إلررى نيرران ألن هللا يقررول لررك ) الرررأ كتابررك كسررى ننسسررك اليرروم 

نرن عنررد العزيررز إذا لررأ هررذه اييررة عليرك حسرريبا ( . أى حاسرب نسسررك ننسسررك ، وكران سرريدنا عمررر 
 يقول : عدل وهللا معك من جعلك حسيب نسسك ، والحسيب هو المحاسب . 

ومعنى باعا اللمم إلرى الترلرى فرى سراحات التوحيرد : مرذالات التوحيرد تنتلرج ، فعلرى الرررم مرن 
علرم عرن ألرج ن المذالات منتلسة ، ولذلك يقول االمام الننارى : حضرت الأننا كلنا مسلمون اال أ

وأمانين شينا ، كللم أجمعوا على أن االيمان عمل وعلم ، يزيد وينق  . ويقول صرلى هللا عليره 
 وسلم أ من عمل بما علم ورأه هللا علم مالم 



يعلررم أ فيذيقرره هللا مررن حررالوة االيمرران وحررالوة التوحيررد مرراال يذولرره ريررره ، وان كرران جرروهر التوحيررد 
ل هللا ، ولكن هذا يذوللا بشكل ، وهذا يذوللا باعلى اال هللا محمد رسو  واحد ، فكلنا تؤمن باال اله

 لا باعلى منلا وهكذا . نذولمنه وذلك 
 يقول سيدى محى الدين نن عربى : 

 د ررررررررد ما مأله أحرررررررأح
 رد رررررال النعت منسررررنجم     
 ه ررررررررام الوجود نررررررالذى ل

 د ررررررنعقرنا عليه يرررررأم     
ولررول االمررام الجنيررد رضررى هللا عنرره : كررن فررى باطنررك مررع هللا روحانيررا ، وفررى ورراهرك مررع النلررن 
جسمانيا ، يتسن مع لول سريدنا عنرد هللا نرن عمرر نرن النطراب رضرى هللا عرنلم : أ كرن فرى الردنيا 

، وللبره فرى نندنك وفارللا بقلبك وهمتك أ ولذلك عرفوا الصوفى فقالوا : جسرمه نرين النرال يسرعى 
 الملكوت يرعى ، وتقول السيدة رابعة العدوية فى هذا المقام : 

 ى ررررررررولقد جعلتك فى السؤاد محدأ
 ى رررروأبحت جسمى من أراد جلوس     

  رررررررررلفالجسم منى للجليل مؤان
 ى رررررروحنيب للنى فى السؤاد أنيس     

  . فلى تجلل من النال شكال ، ولكن للنلا مع هللا



 لهجل جال الشهيد
فررى الشرراهد ، والشررلادة ترجررع إلررى العلررم مررع الحضررور ومعنرراه الررذى هررو أعررز جلرريل ، وال مباللررة 

 يحتاج معه الى أنيل ، سبحانه وتعالى . 
وليرررل الرررذى نرررور القلررروب بمشررراهدته ، واألسررررار بمعرفتررره . وليرررل معنررراه الشررراهد ضرررد اللائرررب مرررن 

 الشلود بمعنى الحضور . 
د منه أن يعند هللا كانه يراه وأن يقول عن علم : يقول هللا تعرالى : ) إن فرى ذلرك لرذكرى وح  العن

لمررن كرران لرره للررب أو ألقررى السررمع وهررو شررليد ( . أى يشررلد ربرره ، فحضررور للبررك مررع هللا يجعلررك 
تلابه ، وتناف من معصيته ، ألن المعصية ال تقع إال من رسلتك عن هللا . ولذلك يقرول هللا : ) 

ين إذا فعلوا فاحشة أو ولموا أنسسلم ذكرروا هللا فاسرتلسروا لرذنوبلم ، ومرن يلسرر الرذنوب إال هللا والذ
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ( . كانه عند التراف المعصية لم يكونوا ذاكرين هللا ، ولكن 

نوبلم ، فراهلل أطمعلرم عند التوبة تننلروا هلل أى ذكرروا هللا بعرد أن كرانوا ررافلين عنره ، فاسرتلسروا لرذ
فى كرمه ولال : ) أولئك جزاؤهم ملسرة من ربلم وجنات تجررى مرن تحتلرا األنلرار نالردين فيلرا ، 

 ونعم أجر العاملين ( . 
 حتى لالوا : ال يصطاد الصياد سمكة فى الشبكة إال إذا رسلت عن تسنيل هللا . 



راه ، وهذا مقام اإلحسان وهو الذى يسعى وح  العند من اسمه تعالى الشليد ، أن تعند هللا كانك ت
اليرره السررادة الصرروفية ، فرران لررم تصررل للررذا فاعنررده علررى أنرره يررراك ، وهررذا النررد منرره ، وهررى الرتبررة 
الأانية فى مقام االحسان ، ألن الدرجة العليا أن تعنده على أنك تراه . ولرذلك يقرول االمرام الشرنلى 

 رضى هللا عنه : 
 رى ررراضفلما أرانى الوجد أنك ح

 ان ررشلدتك موجودا بكل مك    
 م رررررفناطنت معلوما بلير تكل

 وال حوت موجودا بلير عيان     
أال حوك بقلنى ويقينى ، وليل بعينى ألنك ترانى فى أى عمل وفى كل نسل ، وفرى لولره رضرى 

الرذى يقرول نرين العنرد وربره كرالم مواجيرد ، وهرو  هللا عنه : فناطنت معلوما بليرر تكلرم أى : بسرر
 نين األولياء وبين ربلم :  يه سيدى عمر نن السارم عن السرف

 ا ررولقد نلوت مع الحنيب وبينن
 سر أرق من النسيم إذا سرى      

 عنى نذوا ولى اسمعوا وبى التدوا 
 وتحدأوا بصبانتى نين الورى     

ر الرى هللا ، ويحسزنرا لعلنرا وهذا كالم كمله الرجال يشعرنا نتنلسنرا عرن ألرداملم ، ويحركنرا فرى السري
 نسير فى الطرين ويقول األستاذ محمد جاد الرب رحمه هللا تعالى فى شيوننا : 



 م رررراذا لم يكن عزملم وجلاده
 م ررفانى نلم صب وفيلم متي    

 وان ضاق نطوى عن لحالى نركنلم 
 م رررفانى على آأارهم أترس    

 ه ررررومن يعتزم عنر الطرين فان
 يلدى إلى سر الطرين ويللم س    

 ا رررروال ند للسارى وان كان واني
 ..  . . . . إذا صل عزما أنه يتقدما .    

 لهجل جالالحق 
أى المتحقن الأانت وجوده أزال أندا ، فال يقنل االنتساء بحال . فمعناه يسرتلزم القردم والبقراء . وليرل 

رحمرره هللا : أنرا الحررن أ منصرور ) الحرالج ( هرو الحقيرن برران يعنرده العانردون ، ولررول الحسرين نررن 
 إشارة منه إلى فنائه عن مشاهدة نسسه إنه أراد االتحاد وهذا التاويل يدعونا اليه حسن الون به .
 وح  العند منه فناؤه عن نسسه وعن إرادته ، وأن يرى هللا تعالى حقا ، وما سواه باطال فرى ذاتره .

 تعالى حكما ولطائج فى كل ما يوجده ونسى علينا كنله .  . وحقا بايجاد هللا تعالى له وأن له



 عرفت أن هللا حن فال أن ألج منه مولج العنودية .  متدلحن الأانت الذى ال يتلير ، وما وا

 لهجل جالالوكيل 
أى العالم بامور العباد ، من توكل عليره كسراه ، ومرن اسرتلنى بره أرنراه عمرا سرواه ، وليرل المتكسرل 

يتره ، رعايتره ، أرم نرتم لرك نجميرل وال د ، وليل الذى انتداك بكسايته أرم تروالك بحسرنبمصالل العبا
 وليل المتصرف فى األمور على حسب إرادته .

وحررر  العنرررد منررره السرررعى فرررى حاجرررة أنيررره المرررؤمن ، وأن يكرررل األمرررر إليررره تعرررالى ، ويتوكرررل عليررره 
 ويكتسى به وكيال ، ليستلنى به عمن سواه . 

لننيتا الكريم عليه الصالة والسالم : ) وتوكرل علرى هللا وكسرى براهلل وكريال ( أى  يقول هللا جل وعال
اتنذ هللا وكيال . وكساك هرذا ، أى تسرتلنى بره عمرن سرواه ، ويقرول الحرن جرل وعرال للمرؤمنين : ) 
وعلررى هللا فتوكلرروا إن كنررتم مررؤمنين ( ويقررول : ) وعلررى هللا فليتوكررل المؤمنررون ( فامرنررا أن نتوكررل 

  . . عليه
والتوكرل معنرراه أن تتنرذ هللا وكرريال تطمرئن اليرره وتأرن فيرره وتعتمرد عليرره فرى لضرراء حاجترك ، ولكررن 

 ه ، تليل التوكل أن تترك األسباب التى ألاملا هللا سبحانه وتعالى بقدرته لتاتى أمرتلا بحكم



، وتتوكررل  فتانررذ فررى األسررباب مررع التوكررل علررى هللا . فمررأال تررزري األرم ، وهررذا اتنرراذ األسررباب
ل ، على هللا فى إنبات الزروي ، وفى نركة محصولك ، فال تقم ) من النوم ( أم تقول : إنى متوك

. افرررأيتم مررا تحرأررون أأنررتم  ب األنررذ فررى األسررباب بقولرره تعررالى : ) .ودلنررا هللا تعررالى علررى أنرره يجرر
الذى يننت الحرب  تزرعونه أم نحن الزارعون ( . أى أحرا األرم ، وضع الحب واعلم أن الزاري

 بقدرته هو هللا تعالى ، ولست أنت ويقول الحكماء : 
 توكل على الرحمن فى األمر كله 

 وال تررنن بالعجز يوما عن الطلب     
 م رررررألم تر أن هللا لال لمري

 ب روهزى اليك الجذي يسالط الرط    
 ولو شاء أن تجنيه من رير هزها 

 ب ررجنته ، ولكن كل شىء له سن    
ويقول الحن جل وعال : ) فامشوا فى مناكنلا وكلوا من رزله ( فامرنا بالسعى ، والرزق رزلره هرو 
سبحانه . ويقول صلى هللا عليه وسلم : أ لو توكلتم على هللا حن التوكل لرزلك كمرا يررزق الطيرر 

يررر يلرردو ، تلرردو نماصررا وتررروح بطانررا أ فرردلنا رسررول هللا صررلى هللا عليرره وسررلم نررذلك علررى أن الط
مررن عشرره وينررزل إلررى الحقررول لياكررل أررم يررروح بطانررا أى شرربعانا فانررذ فررى الحركررة والسررنب مترروكال 

 على هللا .
 ولد جاء شاب إلى سيدنا أحمد نن حننل ولال له : يا إمام 



لرال ولرم لرال أنررج متروكال ، لرال االمرام : تنررج وحردك أم مرع إنى أريد أن أنررج للحرج برال زاد ، 
ل الشرراب : نرل مررع القسلرة ، لرال االمررام أنرت ال تتكررل علرى هللا وانمرا تتكررل علرى أنررراج القافلرة ؟ لرا

النررال ، أى مررا مررع النررال مررن طعررام ، هررذا يعطيررك لقمررة ، وهررذا يعطيررك لقمررة . فنررين لرره ان هررذا 
 ليل توكال . 

 لهجل جالالمتين  لهجل جالالقوى 
 القوى : الكامل فى القوة ال يعجز بحال من األحوال .

 لمتين : شديد القوة ال يضعج عما يريده .ا
فالقوى ما نوذ من القوة وهى كلمة القدرة ، والمتين من المتانة وهى شدة الشىء واسرتحكامه وهرى 
مباللرة فرى معنرى القروى ، والمباللرة فيره هرى الكمرال إلرى ألصرى اللايرات ، وهرو تاأيرهرا فرى سرائر 

 الممكنات ، وال يؤأر فيلا شىء . 
نلا اعتصام واستعانته باهلل تعرالى ، وروى المنرين نردل المترين ، والمشرلور أ المترين أ وح  العند م

 . 



 لهجل جالالولى 
هو المتكسرل برامور النالئرن كللرا . وليرل هرو الرذى نصرر أوليراءه ، وللرر أعرداءه . فرالولى بحسرن 

يرردهم بارتكراب  كرم شرقاوته مقلرور . وليرل أحرب أوليراءه برال علرة ، والحواليته منصرور ، والعردو ب
 نلا .ا ، وحراسة القلوب فلذزلة ، وليل الذى تولى سياسة النسول فادنل

وح  العند منه االتصاف نوالية هللا تعالى ، وأن يحب أننياءه وأولياءه وأن يجتلد فى نصره تعالى 
ونصر أننيراءه وأوليراءه ، وفرى للرر أعرداءه ، ويسرعى فرى لضراء حروائج النرال ، ونورم مصرالحلم 

 ى يتشرف نلذا االسم . حت
أ وولررى أ تعنررى لرررب ، فررالولى لريررب مررن هللا ، لرريل لرررب مسررافة ، ان حررروف و ، ل ، ى ، أى 

فليل نين العند وربه مسافة ، إنما القررب يكرون بالطاعرة ، والزلسرى ، وهللا سربحانه وتعرالى ولرى ، 
 ءه وأصسيائه ، . يتولى العند بعنايته وبواليته ويقيم عليه ما يشاء من عطائه ألوليا

فرالولى هررو مررن والرى هللا فررى أوامررره ، وترواله هللا فاعانرره ، مصرردالا لقولره تعررالى : ) والررذين جلررادوا 
ن هللا لمررع المحسررنين ( فوعررد هللا المجاهرردين فررى مرضرراته أن يانررذ نيرردهم  فينررا لنلرردينلم سررنلنا ، وا 

نما بعد جلاد أنسسلم ، وشيطانلم وحووولم . ولذلك يقول   وا 



 سيدى الشي  على عقل : 
 حسنت اللوى سلال فنضت عبابه 

 فطورا به أطسو وطورا به رطسى     
 ة رررعناي إلى أن أتتنى من لدنه 

 ل رروصلت نلا نر السالمة واألن    
فررال نررد مررن المجاهرردة فررى سررنيل هللا تعررالى ، والصررنر والمصررانرة فررى الطاعررات ويقررول سرريدى أنررو 

 نه : الحسن الشاذلى رضى هللا ع
 الوالية وال يتان : 

ولى يتولى هللا ، وولى يتواله هللا ، فالولى الذى يتولى هللا هو الذى تجيئره الواليرة بعرد مجاهردات ، 
والولى الذى يتواله هللا هو الذى نرجت له الوالية من نزائن المنن على بساط المحبة ، ينرج من 

  عنه ومن لوله : بطن أمه الوالية مأل سيدى انراهيم الدسولى رضى هللا
 ة رررسقانى محنوبى بكال المحن

 فلمت على العشاق سكرا ننلوتى     
 وكنت أنا السالى لمن كان حاضرى 

 رة رررركأطوف عليلم كرة بعد     
 ر ررروكم عالم لد جاءنا وهو منك

 ى ررفقام بسضل هللا من أهل نرلت    
 أى جاء معترضا علينا أوال أم أنذ العلد منا . 



 لهجل جالالحميد 
فعيرررل بمعنرررى مسعرررول ، فلرررو محمرررود علرررى كرررل حرررال ، محمرررود علرررى نعمررره . وليرررل الرررذى يوفقرررك 

نرى فاعرل ، وليرل ئات ، وال ينرذلك نرذكرها ، فلرو بمعللنيرات ويحمدك عليلا ، ويمحرو عنرك السري
 المستحن للأناء .

 وح  العند منه اعترافه بالعجز عن الأناء عليه . 
أت سرررورة الساتحرررة بقولررره تعرررالى : ) الحمرررد هلل ( ألنررره هرررو الرررذى ود ، ولرررذلك نررردوالحميرررد أى المحمررر

يستحن الحمد والأناء ، والحمد أى المدح ، إال أن المدح الذى ينت  به هللا سبحانه يقول له : أ 
الحمد أ فال يقرال لشرن  أ أحمردك أ فمرأال ال تقرول لوالردك أ أحمردك ألنرك ربيتنرى أ، ولكرن تقرول 

الحمد ينت  به المولى عز وجل ، والشكر يكون هلل ولمرن جررت لرك نعمرة هللا علرى أشكرك ألن 
 يديه ، كما ورد فى القرآن : ) أن اشكر لى ، ولوالديك إلىء المصير ( . 

والحمرررد مرررن صرررسات أهرررل الجنرررة ، ألنلرررم فرررى أول دنررروللم الجنرررة يحمررردون هللا فيقولرررون : ) ولرررالوا 
ا االرم نتنوأ من الجنة حيا نشاء فنعم أجرر العراملين ( وبعرد الحمد هلل الذى صدلنا وعده وأورأن

اسررتقرارهم فررى الجنررة وتررذوللم نعيملررا يحمرردون هللا ) وآنررر دعررواهم أن الحمررد هلل رب العررالمين ( ، 
 فسى أول دنوللم 



 حمد . والقرآن أوله حمد .  هحمد ، وآنر 
زا عرن حمرد هللا تعرالى ، فكران إذا ولد كران سريدنا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم يررى نسسره عراج

سرجد يعنرر عررن عجرزه بقولرره صرلى هللا عليره وسررلم :رر وهررو أعنرد العانردين ، وأعوررم المجاهردين فررى 
سنيل هللا تعالى همة ، ولكن يرى أن هللا يسحن فوق ذلك فيقول ر أ سبحانك ال أحصى أناء عليك 

 أنت كما أأنيت على نسسك أ . 

 لهجل جالالمحصى 
ذى يحصررى المعلومررات فيرجررع إلررى كمررال العلررم وعمومرره ، وليررل معنرراه الررذى هررو باولررار العررالم الرر

 بصير ، وبالباطن ننير ، وليل هو الحاف  ألعداد طاعاتك ، العالم نجميع حاالتك .
 الجلر والنلوات  فى وح  العند منه أن يحصى على نسسه الحركات ، والسكنات ، وأن يرالب هللا



 لهجل جالمعيد ال لهجل جالالمبدىء 
معناه الساطر ، وهو النالن انتداء ، أ المعيد أ النالن أانيا ، وفيلما إشارة الى النشراتين : األولرى 

 واألنرى ، النلن فى الدنيا أم بعد الموت يعيدنا فى نشاة أنرى يوم القيامة . 
همتنرا حترى نلقرى  وح  العند منلما استعمال حقائن االيمان بالبعا فيما ينسرع بعرد المروت ، فنرفرع

 هللا نيم الوجوه يوم القيامة . 

 لهجل جالالمميت  لهجل جالالمحيى 
المحيى معناه من أحياك نذكره ، واستبعدك ننره ، وبصرك بشكره . وليل من أحيرا للروب العرارفين 

 بانوار معرفته ، وأحيا أرواحلم نلطج مشاهدته . 
 الء المذلة ، وعقلك بالشلوة . المميت هو من أمات للبك باللسلة ، ونسسك باستي

وليل معناهما ، من أحيا العارفين بالمرافقات ، وأمات المذننين بالمنالسات . وليل معناهمرا : مرن 
 يحيى الحيوانات ن يجاد األرواح فيلا ويميتلا ننزعلا منلا .

ماتة شلواته بمجاهدة نسسه ورياضتلا   . وح  العند من االسمين . إحياء روحه نذكره ، وا 



 لهجل جالالحى 
الحررى الررذى ال يمرروت وهررو البررالى أزال وأنرردا ، وحرر  العنررد منرره السررعى فررى تحصرريل الشررلادة ، ألن 
الشلداء أحياء عند ربلم يرزلون ، واعلم أنه ال يجوز إطالق أ الحيوان أ على هللا تعالى ، مع أنه 

ن الرردار اينرررة للررى يجرروز اطررالق لسرر  الحررى عليرره : ) ومررا هررذه الحيرراة الرردنيا إال للررو ول عررب ، وا 
 الحيوان لو كانوا يعلمون ( . 

ز أن ومعنرى الحيروان فررى هرذه اييررة أ الحيراة أ وهللا سربحانه وتعررالى محرى ، وحررى ، ولكرن ال يجررو 
 هللا توليسية كما وردت فى السنة .  نقول هللا حيوان ، الن أسماء

 لهجل جالالقيوم 
لبرالى فيكرون تاكيردا ال سرمعه تعرالى أ الحرى أ وليرل مباللرة فرى القائم ، المقيم لليره . وليل الدائم ا

القيام نتدنير نلقه وحصول االستلناء به كل ما سواه ، ) القائم على كل نسل بمرا كسرنت ( وحر  
العند منه كمال تمكنه براال يلتسرت إلرى االسرباب ، ويشرلد بران المسرنبات صرادرة مرن عرين القردرة ، 

وراهرى فقرط ، واعلرم أن مرن عررف أنره سربحانه هرو القرائم ، والقيرام  وأن ترتنلا على األسباب أمرر
 والقيوم ، والقيم ، انقطع للبه عن النلن ، ولال أنو اليزيد 



البسطامى رحمه هللا : حسبك من التوكل أال ترى لنسسك وال لرزلك نازنا ريره ، وال لعملك شاهدا 
ولره تعرالى ) هللا ال الره إال هرو الحرى القيروم ( ريره . ولرأت فرى أحرد التساسرير للقررآن الكرريم عنرد ل
 م ( . ) هللا ال إله إال هو الحى القيا أن سيدنا عمر نن النطاب رضى هللا عنه لرأها :

 لهجل جالالواجد 
هذا االسم رير موجود فى القرآن ولكنه مجمرع عليره ، ومعنراه اللنرى ، ومنره لولره صرلى هللا عليره 

مطل اللنى ولم ، أى تسويج سداد الدين إذا كان عنده مرال يقضرى وسلم : لى الواجد ولم أ أى 
به ، ويقال وجد فالن وجدا ، وواجده اذا استلنى ، ويرجع حاصله الى لدرتره علرى تنسيرذ المررادات 

يلا أى علمت فالنا فقيلرا ، معنى العلم ، ويقال وجدت فالنا فق، وليل الواجد مانوذ من الوجدان ب
أ إذا أدركترره ، لررال تعررالى : ) ووجررد هللا عنررده ( أى علمرره ، فعلررى هررذا  ويقررال وجرردت طعررم الشررىء

يكون الواجد بمعنى العالم ، وليل هو الذى يجد كل ما يطلبه ويريده ، وال يعروزه شرىء مرن ذلرك ، 
 أى ال يعجز ، وال يتعسر عليه . 

 وح  العند أن يكون رنيا عما سواه . 



 لهجل جالالماجد 
المرررذكور فرررى القررررآن ، اال أن فررى المجيرررد مباللرررة ليسرررت فرررى الماجرررد ، ولرررد بمعنررى المجيرررد ، وهرررو 

 عرف معناه . 
 وح  العند منه ما مر فى المجيد . 

 لهجل جالالواحد 
هو المنسرد بالذات ، ال شريك له ) الواحد ( ال أانى له . األحد المنسررد بالصرسات ال مشرارك لره . 

عالى واحرد مرن حيرا أنره منرزه عرن التركيرب والمقرادير ، أما الواحد فتنت  بالذات ومعناهما أنه ت
وال يقنل التجزئة واالنقسام ، واحد من حيا أنه متعال على أن يكون لره مأرل ، فيتطررق إلرى ذاتره 
التعرردد واالشررتراك ، وليررل معناهمررا المنسرررد بايجرراد المعرردومات ، المتوحررد ن ولررار النسيررات ، واعلررم 

يم ، لد تحصل فيه المشاركة وللرذا السرنب لرم يرذكر هللا تعرالى الم أن الواحد األحد كالرحمن والرح
التعريج فى أحد  ) لل هو هللا أحد ( ولم يقل األحد ، وذلك ألنره صرار نعترا هلل علرى النصرو  

 ، فصار معرفة ، فاستلنى عن التعريج . 
ضرين عنره العبرارة وح  العند منلما التحقن بمقام التوحيد ، وواهره معلوم ، وحقيقرة تحقيقره ممرا ت

 ، وتقصر دونه االشارة . 



 رضى هللا عنه :  –وفى هذه المناسبة يقول سيدى محى الدين نن عربى 
 نجمال النعت منسرد   د ررأحد ما مأله أح

 د ررأمرنا عليه ينعق  الذى لام الوجود به 

 لهجل جالالصمد 
ذى يحتراج إليره كرل أحرد ، وهررو هرو السريد الحكريم الرذى يصررمد إليره أى يقصرد فرى الحروائج ، أو الرر

يستلنى عن كل أحد ، أو المنزه عن كل عيب والمطلع علرى ريرب ، أو الرذى ال ياكرل وال يشررب 
 وهذه المعانى كللا متحققة فى هللا تعالى ، . 

وح  العند منه أن يقصده النال فى ملمات دينلم ودنيراهم ليقضريلا للرم . وأن يتقلرل مرن الطعرام 
كران النرد آكرال ،  ب المرؤمن لقيمرات يقمرن صرلبه ، فرانهللا عليه وسرلم أ حسر والشراب لقوله صلى

 فألا لطعامه ، وألا لشرابه ، وألا لنسسه . أ 

 لهجل جال المقتدر لهجل جالالقادر 
معناهما ذو القدرة ، ولكن المقتدر أكأر مباللة لما فى الننراء مرن معنرى التكلرج واالكتسراب ، فر ن 

ن امتنع فى حقه   تعالى ذلك وا 



حقيقة لكنه المعنى مباللة ، ومرن حقلمرا أن ال يوصرج نلمرا مطلقرا ريرر هللا تعرالى ، ف نره القرادر 
 بالذات ، والمقتدر على جميع الممكنات ، وما عداه ليل كذلك . 

وح  العند منلما التنرى مرن الحرول والقروة إال بره ) إيراك نعنرد وايراك نسرتعين ( . وال حرول وال لروة 
العلررى العورريم . ومعنررى أن القررادر المقترردر تتعلررن بالممكنررات ، أنلررا ال تتعلررن بمسررتحيل اال برراهلل 

هنراك إال ملكره ،  لريل على هللا تعالى ، كمرن يقرول : إذا كران لرادرا ينرجنرى مرن ملكره ؟؟ ، ألنره
ف لى أين ينرجك ؟ أو يقول إذا كان لادرا ومقتدرا فليجعل له شريكا فى الملك ؟؟ ، وهذا لن يكون 

 وال يكون . 
 فالقدرة تتعلن بالممكنات الجائز أن يسعللا تعالى أو ال يسعللا . 

 لهجل جالالمؤخر  لهجل جالالمقدم 
هررذا االسررمان ريررر مررذكورين فررى القرررآن لكنلمررا مجمرروي عليلمررا ، ومعناهمررا المتقرردم مررن شرراء إلررى 

ء علرى بعرم ، وليرل بابه ، والمؤنر من شاء عن جنابه ، وليرل معناهرا الرذى يقردم بعرم األشريا
الذى لدم من شاء بالتقوى واالنابة ، والصدق واالستجابة ، وأنر من شاء عن معرفته ، ورده إلى 

  نولحوله ولوته . وليل الذى لدم األنرار بق



المبار ، وأنر السجار وشلللم باألريار ، وليل معناهما الذى يقرب ويبعد ، فمن لربه فقد لدمره ، 
، ولد لدم أننياءه وأولياءه نتقرينلم وهردايتلم ، وأنرر أعرداءه بابعرادهم وضررب  ومن أبعده فقد أنره

ه ، وكرل متقردم مقردم باالضرافة الرى نلرالحجاب نينلم . وكل متانر فلو مؤنر باالضرافة إلرى مرا ل
 ما بعده . 

 بمراتب العبادات ، ويقدم األهم فاألهم .  يحيط وح  العند منلما أن

 لهل جالجاآلخر  لهجل جالاألول 
األول : القرررديم برررال انترررداء ، اينرررر : البرررالى برررال انتلررراء ، وليرررل معناهمرررا األول برررال تقرررديم أحرررد ، 

 اينر بال تانير أحد ، وليل األول باألزلية ، واينر باألندية . 
 وح  العند منلما أن يشتلل بما يبقى عما يسنى ، أى باينرة عن الدنيا . 



 لهل جالجالباطن  لهجل جالالظاهر 
الواهر بصساته ومصنوعاته ، الباطن بحقيقة ذاته ، وليل معناهما الواهر : وجده ب ياتره ودالئلره 
المننأة فى أرضه وسمائه ، والباطن : المستتر عن نلقه فى دار الدنيا بمروانل ينلقلرا فرى أعيرنلم 

ألفعرال مرن االسرتعالء وليل الوراهر بالقردرة والللبرة إمرا مرن الولرور وهرو النرروز ، وذلرك بالقردرة وا
 والللبة ، والباطن المستتر عن العيون . 

وحرر  العنررد منلمررا الولررور علررى الشرريطان وانسرراء االعمررال عررن النالئررن نشررية الريرراء والعجررب ، 
 وهذا فى رير إلامة الواجبات فيجب فيلا اإلولار . 

ينوررروا إلررى السررماء  ومعنررى الورراهر ، الورراهر ب ياترره ) لررل انوررروا مرراذا فررى السررموات ( ، ) أفلررم
فوللم كيج ننيناها وزيناها وماللا من فروج ، واألرم مددناها والقينا فيلا رواسى وأننتنا فيلا من 

 كل زوج نليج ، تبصرة وذكرى لكل عند منيب ( . 
فوجلنا سبحانه وتعالى إلى أن نتسكر فى آيات لدرته ، ومرن الملرم أن نردرك أنره لريل معنرى عردم 

جوده ، ألننا ال نررى الميكرروب باعيننرا ، وعردم رؤيتنرا للميكرروب لريل معنراه عردم رؤية هللا عدم و 
وجررود ميكررروب ، فلرريل حتمررا أن يرررتبط االعتقرراد فررى الوجررود بالرؤيررة ، ولررذلك ننررو اسرررائيل كررانوا 

 جلالء ورافلين حين لالوا لسيدنا موسى : 



ا ، نرل لتررى ما نلن الكائنات لتراهر ) لن نؤمن لك حتى نرى هللا جلرة ( . ولذلك يقول العارفون :
لرررن هللا السرررموات واالرم لتررررى السرررماوات واألرم نرررل لتررررى فيلرررا لررردرة هللا فيلرررا موالهرررا ، فلرررم ين

القائمررة والدالررة علرررى وجرروده سرربحانه وتعرررالى ، وعلررى وحدانيترره ، ألنررره ال يسررتطيع أن ينلررن هرررذا 
 الكون إال هللا وحده . 

فالكسر لديم وليل مرا نرراه اليروم مرن  –لى االمام األعوم أنى حنيسة ولد جاء جماعة من الزنادلة إ
وسالوه عن داللة وجود هللا ، فاراد االمام أنو حنيسرة  –شيوعية وريرها حادأا ألنه موجود من لديم 

أن يرردللم علررى وجررود هللا ، والررى االعتقرراد فررى هللا بطريقررة لطيسررة ، فقررال للررم : مررا تقولررون فررى أنرره 
ربان ، فاللعت من الشاطىء ، وأبحرت فرى البحرر  فيلا سينة محملة بالبضائع وليلكانت هناك س

، وتعرضررررت لعواصررررج وأنررررواء ، وبررررررم العواصررررج واألمررررواج سررررارت السررررسينة ، ووصررررلت المينرررراء 
المطلوب ورست أم أفررت ما فيلا من بضائع ررم عدم وجود الربان . فقالوا : هل توننا مجانين 

: لمررراذا ؟ لرررالوا : هرررل يعقرررل أن تسرررير سرررسينة مرررن ريرررر ربررران وتتعررررم لررريل لنرررا عقرررل ي ، لرررال 
لعواصج وأمواج أم ترسو فى ميناء مقصروده ي لرال وهرل هرذا ال يصرل فرى األفلرام ؟ لرالوا : ال ، 
لال فكيج صل فى أفلامكم أن هذا الكرون بسرماواته ونجومره ، والشرمل والقمرر ، واألرم والليرل 

روي والجبرال والصررحارى والطيررور ، وكيررج ، كيررج ، وايدميررون والررز  ، والنلرار ، والبحررار واألنلررار
  ؟صل أن هذه ليل للا واجد ، نالن وليل للا رب يديرها 



 لهجل جالالوال 
هذا االسم لرم يررد فرى القررآن لكنره مجمرع عليره ، ومعنراه المالرك لآشرياء المترولى للرا ، المتصررف 

لا حكمه ، والسرق نينلا وبين الولى المباللة فى أ ولرى بمشيئته فيلا ، ينسذ فيلا أمره ، ويجرى علي
أ ف نه فعيل بمعنى فاعل ، وليل معناه الذى دنر أمور نلقه وترواله وحر  العنرد منره مرا فرى الكرالم 

 السانن عن اسمه تعالى ) الولى ( . 

 لهجل جالالمتعال 
وجوده واسرتلنائه عرن الكرل معناه المبالغ فى العلو ، المترفع عن النق  ، وليل المتعالى نوجوب 

 ، وتنزهه عن جميع النقائ  . 
 وح  العند منه علو همته بحيا ال يملكه شىء من المنلولات . 

 لهجل جالالبر 
معنررراه فاعرررل النرررر ، أى االحسررران ، وليرررل هرررو الرررذى مرررن علرررى السرررائلين بحسرررن عطائررره ، وعلرررى 

العصرريان ، وليررل معنرراه أ البررار أ انرردين نجميررل جزائرره ، وليررل الررذى ال يقطررع االحسرران بسررنب العب
وهو الذى ال يصدر عنره القنريل . وحر  العنرد منره أن يكرون مشرتلال باعمرال النرر واسرتباق النيرر 

 وأال يضمر الشر ، وال يؤذى أحدا 



وعن انن عمر رضى هللا عنلما لال : سمعت الننى صلى هللا عليه وسلم يقول : أ النر ال ينلى ، 
ديان ال ينررام ، وكمررا ترردين ترردان ، وكمررا تررزري تحصررد أ . ، لررال تعررالى : ) والررذنب ال ينسررى ، والرر

 ولل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ( . 

 لهجل جالالتواب 
مباللة فى التائب ، لال العالمة شلاب الدين : والتوبرة للرة هرى : الرجروي ، لرالوا : تراب إذا رجرع 

انرين رسرورا ( ، ويقرال نراب أ برالنون أ ، وأنراب لرال تعرالى : ) ، لال تعالى : ) إنه كان لآو وتاب 
 وأنينوا الى ربكم وأسلموا له ( ، أى ارجعوا ، ويقال أيضا : ) أاب ( إذا رجع .

فتدلك تاب ،وناب ، وأاب ، وأناب ، وآب ، كللا بمعنى واحرد أى رجرع ، والترواب يطلرن علرى هللا 
ند رجوعه الى الندم ، والطاعة ) إن هللا يحب التروانين ( تعالى ، وعلى العند ، ومعناه فى حن الع

فالعند يرجع الى هللا ، بالندم واالستلسار وهللا عليه بالقنول : ) أم تاب عليلم ليتوبوا ( وليل معناه 
الذى يقانل الدعاء بالعطاء ، واالعتذار باالرتسار ، واالنابة باالستجابة ، والتوبة بلسران الحوبرة ، 

 تاب العند إلى هللا بسؤاله تاب هللا عليه ننواله . وليل الذى يقنل التوبة عن عباده  وليل إذا



 ويعسو عن السيئات . 
قا بقنول التوبة ، رير آيل من الرحمرة بكأررة مرا الترفره مرن الرذنوب ، وح  العند منه أن يكون وال

هذا الوصج ويصير  وأن يقنل معاذير المجرمين من النال مرة بعد أنرى حتى يسوز ننصيب من
 نتنلقا نلذا النلن : ) وليعسوا وليصسحوا ، أال تحنون أن يلسر هللا لكم ( . ومن الحكم : 

 ا رراذا كنت فى كل األمور معاتن
 ه رصديقك فلن تلن الذى ال تعاتن    

 ه ررفعش واحدا أو صل أناك فان
 ه ررررمقارف ذنب مرة ومجانن    

 قذى اذا أنت لم تشرب مرارا على ال
 ومئت وأى النال تصسو مشاربه     

 ا ررومنذا الذى ترضى سجاياه كلل
 ه رركسى المرء نبال أن تعد معاين    

 ويقول سيدى الشي  على عقل فى اللامه : 
 ده رررمن كان وجلته المليمن وح

 اه رررررفاهلل من كل الورى نج    
 ا رواذا صحنت فال تصاحب ملرض

 اه رررد تقأسمى الصحابة من اجا    



 من لم يصاحب للسماحة واللدى 
 اه ررلم يلن أصحابا له ترض    

 والعسو عن عيب الصاحب واجب 
 من يعج عمن صاحب استبقاه     

 ويقول سيدى الشي  أحمد الحلوانى : 
 ك رررررررررفرضنا أنه ولم

 ك رررررأليل العسو لد لزم    
 نن  الشري والقرآن    

صال من ذنبه فليقنرل اعرذاره محقرا كران أو مربطال نوسلم أ من جاءه أنوه متويقول صلى هللا عليه 
 . أ 

 وأهل الطرين أولى بالسماحة من ريرهم . ويقال : 
 أعطيت أسمل ما فى النال من نلن 

 إذا رزلت التمال العزر فى الشيم     



 لهجل جالالمنتقم 
نررتقم الررذى نقمترره ال تعررد وال تحررد ، معنرراه المعالررب للعصرراة ، علررى مكروهررات األفعررال ، وليررل الم

  وليل هو الذى عرفت عومته ، ونشيت نقمته ، ومن رحمته ، ورؤيت نعمته .
وحر  العنررد منرره أن ينررتقم مررن أعررداء هللا ، وأعرردى األعرداء نسسرره التررى نررين جننيرره ، وحقرره منلررا إذا 

الى سسرى فرى بعرم الليرلارفت معصية ، أو أنل بعباده كما لال أنو يزيرد رحمره هللا : أ تكاسرلت ن
 ى للا الماء أ . عن بعم األوراد فعالنتلا بمنع

 جل جاللهالعفو  
معناه ذو العسو ، وهو ترك المؤانذة على ارتكاب الذنب ، وهو أنلغ من الملسرة فانلا مشتقة من 
عسو اللسر ، وهو الستر ، والعسو هو إزالة ايأر ، ومنه عست الديار . واللسران يشعر بالستر ، وال

 بالمحو . وليل معناه الذى يمحو السيئات ، ويتجاوز عن المعاصى . 
وح  العند منه أن يعسو عن كل من ولمه ، وال يقطع نره عن أحد بسنب ما حدا منه . لال 
 تعالى ) وليعسوا وليصسحوا أال تحنون أن يلسر هللا لكم ، وهللا رسور رحيم ( . فانه متى فعل 



 ل به ذلك ألن هللا تعالى أكرم األكرمين وأرحم الراحمين . ذلك فاهلل أولى أن يسع

 لهجل جالالرؤف 
ذو الرأفة ، وهى نلاية الرحمة ، فلو أن  مرن الررحيم ، وهرو المتعطرج علرى المرذننين بالتوبرة ، 

عمرا سرتر مرن الرذنوب  عسرا وعلى األولياء بالعصمة ، وليل هو الذى ستر مرا رأى مرن العيروب أرم
 أولياءه عن مالحوة األشكال ، وكساهم بسضله مؤونة االشتلال .  وليل هو الذى صان

وحررر  العنرررد منررره الشرررسقة علرررى عبررراده المرررؤمنين ، واالسرررتلسار للمرررذننين وهللا تعرررالى يصرررج رسررروله 
الكريم صلى هللا عليه وسلم بقرول : ) لقرد جراءكم رسرول مرن أنسسركم عزيرز عليره مرا عنرتم حرري  

فشرفه بان جعله متنلقا بالرأفة والرحمة رؤف بالمطيعين ، رحريم عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ( . 
 بالعاصيين . 



 

 لهجل جالمالك الملك 
مرررد لقضررائه ، وال معقررب  ، ويجرررى حكمرره علررى مررا يشرراء ال معنرراه الررذى ينسررذ مشرريئته فررى ملكرره

يررل لحكمرره ، والملررك ) بضررم المرريم ( مصرردر بمعنررى السررلطان والقرردرة . وليررل بمعنررى المملكررة ، ول
 بمعنى المالك أى القادر ، التام القدرة . 

 وح  العند منه ما جاء فيما سنن عن اسمه تعالى ) الملك ( . 

 جل جاللهذو الجالل واألكرام  
يقول االمام الجمل رضى هللا عنه : ذو الجالل واالكرام هو الذى ال شرف وال جالل وال كمرال إال 

 ى صادرة منه . وهو له ، وال كرامة ، وال مكرمة إال وه
فالجالل فى ذاته ، والكرامة فائضة منه علرى نلقره ، أ وذو الجرالل أ إشرارة إلرى صرسات الكمرال ، 

 أ واالكرام أ إلى صسات التنزيه . 
 وح  العند منه أن يالطج عنيد هللا بالتعويم واالكرام واالحترام واالحتشام . 

م أ وينلرى رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم عرن يقول صلى هللا عليه وسلم : أ أنزلوا النرال منرازلل
 احتقار أى مسلم فيقول صلى هللا عليه وسلم أ بحسب امرىء من البشر أن يحقر أناه المسلم أ . 



ويقررول العررارفون : إن هللا تعررالى أنسررى أوليرراءه فررى نلقرره ، ألن للررذا حكمررة وهررى أال يحتقررر مسررلم 
ار الررذين للررم كرامررة علررى هللا ، ولررذلك يقررول صررلى هللا مسررلما ، فقررد تحتقررره وهررو مررن األوليرراء الكبرر

عليه وسلم : أ رب أشعا أرنر ذى طمررين ، ال يؤبره بره ، لرو ألسرم علرى هللا ألنرره ، مرنلم النرراء 
نن مالرك أ فعلمنرا رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم أنرك لرد تررى رجرال ذو مالبرل رأرة علرى فقرره ، 

ال تنورر إلرى موراهر النرال ، ألن الحقرائن يعلملرا هللا . ويقرول ولكنه للبه تقى كرريم علرى هللا ، فر
 عز وجل فى الحديا القدسى ، ) ... ومن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ( . 

واإلكررام يسيضرره هللا علرى عنيررده ، بمرا يشرراء ، ولررال تعرالى فررى نيران مررن هرم المكرررمين عنررده ) إن 
كالم هللا تعالى استعمل أ أفعل التسضيل أ فى لسوى أكرم أكرمكم عند هللا أتقاكم ( لال العلماء ان 

فرراألتقى واتقرى ، ليسيرد هرذا أن كرامررة عنرد المرؤمن عنررد هللا تتناسرب مرع تقرواه فرراألكرم هرو األتقرى ، 
 .) الللم أكرمنا نتقواك (  . . وهكذا ، األول والأانى ، والأالا ، وهكذا .



 لهجل جالالمقسط 
يقرال ألسرط إذا عردل فرى الحكرم ، ولسرط يقسرط فلرو لاسرط إذا جرار ، )  معناه العادل فرى الحكرم ،

 وأما القاسطون فكانوا لجلنم حطبا ( . وهذا اللس  من األضداد التى تسيد المعنى وعكسه . 
وحرر  العنررد منرره أن ينتصررج مررن نسسرره لليررره ، وال ينتصررج مررن ريررره لنسسرره وأال يعيررب ريررره وهررو 

 معاب . 
 لهجل جالالجامع 

أنه تعالى جمع نين للوب األحباب ، كما لال تعالى : ) لو أنسقت ما فى األرم جميعا مرا  معناه
ألست نرين للروبلم ، ولكرن هللا ألرج نيرنلم ، إنره عزيرز حكريم ( وليرل إنره تعرالى يجمرع أجرزاء النلرن 
عنررد الحشررر والنشررر بعررد تسرررللم ، ويجمررع نررين الجسررد والررروح بعررد انسصررال كررل واحررد منلمررا عررن 

، ويجمعلرررم لسصرررل القضررراء نيرررنلم ، وليرررل انررره تعرررالى يجمرررع النلرررن فرررى مولرررج القيامرررة ،  اينرررر
ويجمرع نررين الولررم والمولروم كمررا لررال تعررالى : ) هرذا يرروم السصررل جمعنرراكم واألولرين ( أررم يرررد مررن 

دار الجحرريم ، لررال تعررالى : ) إن هللا جررامع المنرررافقين شرراء إلررى دار النعرريم ، ويرررد مررن شرراء إلررى 
 ن فى جلنم جميعا ( . والكافري



وحررر  العنرررد منررره أن يجمرررع نرررين الشرررريعة والحقيقرررة والطريقرررة ، فالشرررريعة جررراءت نتكليرررج النلرررن ، 
والحقيقة انباء عن تصريج الحرن ، والشرريعة أن تعنرده والحقيقرة أن تشرلده والطريقرة أن تقصرده . 

يقررة أن تشررلد آأررار هللا فيررك ، فالمقصررود بالشررريعة هررو العمررل باحكررام هللا تعررالى أأرررًا أو نليررا والحق
وفررى النلررن ، وأنرره ال يقررع فررى ملكرره إال مايريررد ، وهررذا تشررلده بقلبررك ، فقررد تعتقررد أن هللا فعررال لمررا 
يريررد ، ولكررن إذا أصرررابك مكررروه تسررنط ، وفرررى هررذه الحالرررة أنررت ال تشررلد أن الرررذى أجرررى عليرررك 

لم أنررك مررا مرضررت إال الحكررم هررو هللا ، وسررنطك كانررك تعترررم علررى حكمرره ، فرراذا مرضررت فرراع
بقضاء هللا ويجب أن تشلد وتذوق هذا فترضى ، ولو كان ذلك مررا علرى نسسرك ، ولرال العلمراء : 
ياك نستعين حقيقة ، ألنك حين تقول إياك نستعين نرجت من حولك ولوتك  إياك نعند شريعة ، وا 

فعرل النرد لنجاحرك فيره  إلى حول هللا ولوته ، أى شلدت أن القوة هلل جميعا ، ألنلم لالوا : إن كرل
االمور الأالأرة ، القروة والتوفيرن والصرنر . والصنر على مشقاته ، وهذه  . من القوة ، والتوفين ، .

 نيد هللا تعالى . 
فالقوة لال فيلا هللا سبحانه وتعرالى : ) وأن القروة هلل جميعرا ( وأمرا التوفيرن فقرد لرال تعرالى فيره : ) 

لصرنر فقرال تعرالى : ) واصرنر ومرا صرنرك إال براهلل ( . فرال يجرب أن وما توفيقى إال براهلل ( وأمرا ا
 تسعل ما فعله لارون الذى طلى وبلى وهو من لوم موسى ، فقالوا 



له : أنرج زكاة مالك ، فقرال : إنمرا أوتيتره علرى علرم عنردى ، فلرم يرؤمن بران هللا أعانره ورزلره ، ) 
مكانه باألمل يقولرون ويكران هللا يبسرط الررزق  فنسسنا به وبداره األرم ( ، ) وأصبل الذين تمنوا

اييررة  –لمرن يشرراء مرن عبرراده ويقرردر لروال أن مررن هللا علينررا لنسرج ننررا ويكانرره ال يسلرل الكررافرون ( 
 من سورة القص  .  82

ويعلمنرا السررادة الصرروفية أن التوحيررد هررو اسررقاط أ اليرراءات أ فررال تقررل ملررارتى ، ذكررائى ، ننرتررى ، 
 ألن هذا كله من عطاء هللا لك .نل لل فضل ربى ، 

أمررا الطريقررة : هررى أن تقصررد هللا ، فنقررول اتبررع الطريقررة النليليررة ، التررى يعلمررك شررينك فيلررا كيررج 
الجماعرررة ) وأن هررررذا صررررراطى تقصرررد هللا ، وأن تسررررلك السرررنل علررررى أسررررال مرررن الكترررراب والسررررنة و 

 فاتبعوه وال تتبعو السنل فتسرق بكم عن سنيله ( .  مستقيما
لتربل األمررر علرى بعرم النررال فقرالوا : لريل هنرراك إي الشرريعة ولرم ترررد الحقيقرة فرى الكترراب ولرد ا

والسنة ، ولكن الحقيقة هى أمرة العمل بالشريعة فانت تعنده وتجد فى مرضاته لتشلده فيمرا يحريط 
 بررك ، ويكررون القلررب حاضرررا مررع هللا ملتستررا إليرره فررى الحركررات والسرركنات واألحرروال . ولررد لررالوا : )

ياك نستعين ( حقيقة .   إياك نعند ( شريعة وا 



 لهجل جالالمغنى له جل جالالغنى 
هرررو الرررذى وجرررب وجررروده ، وافتقرررار سرررائر الكائنرررات إليررره ، وهرررو المسرررتلنى عرررن كرررل مرررا سرررواه ، ) 

 والملنى ( من شاء رناه عما سواه ، وهو الذى تستقر النالئن إليه وال يحتاج إلى ريره . 
يستلنى به عما سرواه ، وهللا يحرب مرن العنرد أن يسراله فيسريم عليره ، وكمرا  وح  العند منلما أن

 يقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه : 
 ه رررررإذا مددت يدى هلل أسال

 مدت إلى بمعنى فضله يده     
 لهجل جالالمانع 

وي األشررياء لررم يرررد هررذا االسررم فررى القرررآن الكررريم لكنرره مجمررع عليرره ، ومعنرراه الررذى يمنررع مررن الولرر
المللكة ، بما ينلقه من األسباب المعدة للحس  . وليرل الرذى يمنرع يسرتحن المنرع ، ال معطرى لمرا 

 منع ، وال مانع لما أعطى . 
 وح  العند منه أال يعطى الحكمة للير أهللا . 



 له جل جلالنافع له جل جالالضار 
والرررذى ينسرررع الطرررائعين نتوفيقررره معناهمرررا الرررذى يضرررر الكرررافرين بمرررا سرررنن للرررم مرررن لرررديم عداوتررره ، 

واحسررررانه ، وليررررل نررررالن الضررررر والنسررررع ، وفررررى هررررذين االسررررمين إشررررارة إلررررى كمررررال القرررردرة واالرادة 
الزدواجلما . وح  العند منلمرا أن يكرون ضرارًا ألعرداء هللا ، نافعرا ألوليائره ، لرال تعرالى : ) أذلرة 

ينشى أحدا ، وأن يكون اعتماده بالكليرة  على المؤمنين ، أعزة على الكافرين ( وأال يرجو أحدا وال
على هللا . وفى الحديا الشريج عن سيدنا عند هللا نن عبال ، رضى هللا عنلما : أ كنت رديج 
رسرررول هللا صرررلى هللا عليررره وسرررلم ، فقرررال يرررارالم أعلمرررك كلمرررات ، احسررر  هللا يحسورررك ، احسررر  هللا 

اسررتعن برراهلل ، واعلررم أن األمررة لررو اجتمعررت سررالت فاسررال هللا ، واذا اسررتعنت فتجررده تجاهررك ، إذا 
ن اجتمعرت علرى أن يضرروك لرم  على أن ينسعوك بشىء لم ينسعوك إال بشىء لد كتبه هللا لرك ، وا 

 يضروك إال بشىء لد كتبه هللا عليك ، رفعت األلالم وجست الصحج أ . 
حرردا إال هللا ، وهررو أ فلررنكن مطمئنررين أن مررا لرردره هللا كررائن ، ومررا لررم يقرردره ال يكررون ، فررال تنرراف

الضر عنك ، واذا ولع لك شىء فاعلم أنه نتقدير العزيز العليم ، ول  هللا علينا فى  الكسيل بمنع
القرررآن الكرررريم لصررر  الننرررين الكررررام والمرسرررلين العورررام ، فنرررين انلرررم انتلررروا فرررى هرررذه الررردنيا ليسرررلى 

 المؤمنين فيما أصانلم ، فمأال ل  علينا أن سيدنا 



مرضا طويال ، فدعا ربره ) رب انرى مسرنى الضرر وأنرت أرحرم الرراحمين  مرم السالمأيوب عليه 
( فشساه هللا وكشج عنه الضر ، وأن سيدنا يونل عليه السرالم ، انتلعره الحروت ، ونرادى ربره فرى 

 الولمات ) ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من الوالمين ( . 
 فاستجاب هللا له ونجاه من الضين . 

إنوترره وحسرردهم لرره ، فررالقوه فررى الجررب ، ا سرريدنا يوسررج عليرره السررالم ، أنتلررى بعررداوة ولرر  علينرر
ونجرراه هللا ، وانتلررى بررامرأة العزيررز وفتنتلررا ، ونجرراه هللا وعصررمه مررن السحشرراء ، أررم انررتاله بالسررجن 
بضررع سررنين ، وسرريدنا يعقرروب انررتاله هللا بسقررد اننرره الصررلير ، األأيررر سرريدنا يوسررج الحنيررب إليرره ، 

جعرره اليرره ، ولرر  علينررا انررتالءه للمررؤمنين فررى الحررروب والكررروب ، ومررع أفضررل الرسررل سرريدنا وأر 
وموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، كل ذلك لكى يعلمنا الصنر والمصانرة والرضا بما يجرى 

 به لضاء هللا تعالى . 



 لهجل جالالنور 
، فلرو مولرر لكرل موجرود ن نراجره مرن الواهر ننسسه ، المولر لليره ، وليرل المولرر لكرل نسرى 

العدم إلى الوجود ، وليل هو الذى نور للوب الصرادلين نتوحيرده ، ونرور اسررار المحنرين نتاييرده ، 
 وليل الذى أحيا للوب العارفين ننوره معرفته ، وأحيا نسول العاندين ننور عبادته . 

 ل هللا له نورًا فماله من نور ( . وح  العند منه اتباعه الحن ، واجتنابه الباطل ) ومن لم يجع

 جل جاللهالهادى 
الررذى يلرردى القلرروب إلررى معرفترره ، ويلرردى النسررول إلررى طاعترره ، وليررل الررذى يلرردى المررذننين الررى 
التوبرره ، والعررارفين إلررى حقررائن القربررة . وليررل الررذى يشررلل القلرروب بالصرردق مررع الحررن ، واألجسرراد 

 بالحن مع النلن . 
 ء إلى هللا تعالى ، لال تعالى : ) أدي إلى سنيل ربك بالحكمة ( . وح  العند منه الدعا

والداعى إلى هللا الند أن يكون حكيما فى إرشاده ، فقد دنل رجل على المامون فقرال لره عونرى ، 
 فقال الرجل : ساعوك 



عليك ، لال المامون : ال حاجة لى فرى وعورك ، لرال الرجرل : ولرم ؟ لرال المرامون  ولكنه سارل 
إلرى مرن هرو  –يقصد سيدنا موسرى وهرارون عليلمرا السرالم  –ألن هللا أرسل من هما نير منك  :

ولال للما : ) فقوال له لوال لينا لعله يتذكر أو ينشى ( .  –يقصد فرعون عليه اللعنة  –شر منى 
 أ أنا ربكم االعلى وأما أنا فمؤمن باهلل تعالى .  مع أن فرعون لال :

 لهجل جالالبديع 
ى ال مأررل لرره فررى ذاترره ، وال نويررر لرره فررى صررساته ، وليررل معنرراه الررذى أولررر عجائررب صررسته ، الررذ

وأولر ررائب حكمته ، وليرل الرذى يسعرل علرى ريرر مأرال سرانن . وليرل معنراه النلرن انترداء وهرو 
 المندي : ) نديع السموات واألرم ( فنلن السموات واألرم على رير مأال سانن . 



 لهجل جالالباقى 
وليررل هررو الررذى ال انتررداء لوجرروده ، وال نلايررة لجرروده . اه الرردائم الوجررود الررذى ال يقنررل السنرراء . معنرر

وليرل الررذى يكررون فررى أنررده علررى الوجرره الررذى كران عليرره فررى أزلرره . وليررل المسررتمر الوجررود الواجررب 
 الذى ال يلحقه عدم . 

 وح  العند منه السعى فى الشلادة ، لال تعالى : 
 ن لتلوا فى سنيل هللا أمواتا ، نل أحياء عند ربلم يرزلون ( . ) وال تحسنن الذي

فالشررليد برراق فررى رضرروان هللا : ) إن هللا اشررترى مررن المررؤمنين أنسسررلم وأمررواللم برران للررم الجنررة ، 
يقرراتلون فررى سررنيل هللا فيقتلررون ويقتلررون وعرردا عليرره حقررا فررى الترروراة واالنجيررل والقرررآن ، ومررن أوفررى 

 روا ننيعكم الذى بايعتم به وذلك هو السوز العويم ( . بعلده من هللا فابش

 لهجل جالالوارث 
البالى بعد فناء المالك ، وليل الذى تسربل بالصمدية بال فناء ، وتسرد باألحدية بال انتساء . وليل 

 الذى يرا ال نتوريا أحد وح  العند منه أن يشتلل بالبالى عن السانى . 



 لهجل جالالرشيد 
 النلن إلى مصالحلم وهداهم ودللم عليلم  ، والرشد : االستقامة ، وهو ضد اللى . الذى أرشد 

ن بعراده ، وليرل الرذى ال يوجرد سرلو  . . ومعناه الذى أسرعد مرن شراء ن سرعاده ، وأشرقى مرن شراء .
فى تدنيره ، وال للو فى تقديره . وليل الموصروف بالعردل ، وليرل المتعرالى عرن النقرائ  . والرشرد 

 إصابة الصواب .  أيضا هو
وح  العند منره أن يلتردى إلرى الصرواب مرن مقاصرده فرى دينره ودنيراه : ) ولقرد آتينرا انرراهيم رشرده 

 من لنل ( . والرشد يؤتيه هللا أهل التقوى . 

 لهجل جالالصبور 
ول مرن الصرنر ، وهرو فرى ور ( ولكنلما مجمع عليلم ، وهرو فعرلم يرد فى القرآن ) الرشيد ، الصن

ل النسل وتوطينلا على المكاره والمشاق ، واستعير لمطلن التانى فى السعل ، وفرى حقره الللة حب
تعالى يحمل على تانير العقوبة الى ايجل المعلوم ، فليل هلل مكاره يصرنر عليلرا ، ولكرن يرؤنر 

 العقوبة . وليل هو الذى ال تحمله العجلة الى المسارعة إلى السعل لنل أوانه . 



 تحزنرره كأيرررة المعاصررى حتررى تؤديرره الررى تعجيررل العقوبررة ، وليررل هررو الررذى اذا وليررل هررو الررذى ال
 لانلته بالجساء لانلك بالعطية والوفاء ، واذا أعرضت عنه بالعصيان ألنل عليك باللسران . 

 والسرق نينه الحليم أن الصنور يعالب فى اينرة . 
، وهما أسال طرين االستقامة  والصنر أربعة أنواي : صنر على الطاعة ، وصنر على المعصية

، وصرنر علرى فضرول الردنيا ، وهرو أسرال الزهرد ، وصرنر علرى المصرائب والمحرن ، وهرو أسررال 
 الرضا والتسليم هلل سبحانه وتعالى ، وحسن الون به ، وهو أشن األنواي على النسل . 

ولرال أنرو بكرر  مرن االسرم : الصرنر علرى هرذه األنرواي األربعرة ، والمداومرة علرى ذلرك .وح  العند 
الورالى رحمه هللا تعالى : احس  الصدق فيما نينك وبين هللا ، والرفن نينك وبين النلرن ، والصرنر 

 فيما نينك وبين نسسك ، فلذا طرين النجاة . 
 

 )) وهللا أعلم بمعانى أسمائه الحسنى ، وصساته العليا ((
 والحمد هلل رب العالمين

 حسن كامل الملطاوى         
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


