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 كتاب
 السيرة الخليلية

 يشتمل على سيرة موالنا الغوث األكبر
 سيدى الشيخ محمد أبى خليل

 وبيان وجوب الدعوة إلى هللا تعالى
 وأصول طريق السادة الصوفية وآدابهم وأخالقهم

 عمل
 عبد السالم الحلوانى

 ونجل األستاذصاحب السيرة رضي هللا عنه اتباع أحد 
 غفر هللا لهمالشيخ أحمد الحلواني الخليجي( ) العارف باهلل 
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 بسم هللا الرحمن الر حيم
 

 ف يكون حمدك وشكرك .يامالك الحمد هب لى من لدنك علما  يسع به إدراكى كي
القىو  القىادر العتىيم وهىب لىى هدايى  نىك أنى  ثنى عليك كما ينبغىى لجى ع عتمتىك إفأحمدك وأ

شيئ ألستهديك بما يقبل لديك فتجيب طلبتى وتهب لى بغيتى  كل من واسع رحمتك التى وسع 
 . سواك دفأعرف منك مايقربنى إليك ف  أضل عن هداك . سبحانك ال إله غيرك وال معبو 

يولىىد ولىىم يكىىن لىىه كفىىوا أحىىد .  يلىىد ولىىم أشىىهد أنىىك أنىى  هللا الواحىىد األحىىد الفىىرد الصىىمد الىىذ  لىىم
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك الذ  أتهرته فى آخر األمىر ألهىل البىاطن والتىاهر بعىد 

وصىفيك الىوفى األوفىى  لبىاطن والتىاهر . نىورك الىذ  اليطفىأما اخترته فى األوع أن يكون هو ا
ها من كنز خفائك . فعرفتىك بىك لىك مىن غيىر سىبب وال عجىب . فتهىر  و الشجرة التى أخذنهف

محدث  وجودا فى عالم وجود ال شرقي  وال غريب  . تضئ مما أودع فيها سىر اييجىاد ومىن أثىر 
ذلك المؤثر ) تبارك الذ  بيده الملك وهو على كل شيئ قدير ( فهو ذلك المصباح الىذ  يضىئ 

بعناي  خاص  به ليتهر مع امتناع الوصىوع  هنما تحفتا  ج  التحجب الضوء و فى حجاب كالزجا
ها . جىل مىن ث  محىديىمكاة القىدرة البىارزة منفىردة عىن قدإليىه . فتكىون كالكوكىب الىدر  فىى مشى

خلق ودبر . وأتهر فأبدع التهور وانفرد فاحتجب وامتنع عن التهور فتهر ولم يغب . وأحكىم 
 هو األوع واألخر. والتاهر والباطن . وهو على كل شيئ قدير .التهور فاحتجب ولم يدرك . ف

أسألك أن ترسل تحف طرائىف شىرائف صىلواتك العتيمى  وتحياتىك الزكيى  النقيى  التىى ال تتنىاهى 
دائمًا أبدًا . إلى عتيم ذلك الجانب المقرب الذ  اصىطفيته لحضىرتك سىيدنا محمىد النبىى األمىى 

 قامك لمقامه كما تحب وترضىوالرسوع الصفى الوفى ص ة تليق بم
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 دائم  بدوامه وعلى أله وصحبه وشيخنا وأله وأتباعه والمسلمين آمين . كعدد مافى علم
وبعد فهذا موجز فى سيرة سيدنا األستاذ سلطان الذاكرين وتاج العارفين القىدوة الكامىل والقطىب 

ه جمىع فيىه شىذرة مىن العامل الشيخ الجليل سيد  الحاج محمد أبى خليل رضى هللا عنه وأرضىا
ياته وبعى  أعمالىه وأعمىاع مىن تبعىه وأذكىاره وطريقتىه . مىن تصىفحه وقىرأه علىم منىه حتاريخ 

وجىىوب الىىدعوة إلىىى األمىىر بىىالمعروف والنهىىى عىىن المنكىىر . ومىىا هىىى أحىىواع السىىادة الصىىوفي  . 
على ) وكيفي  العمل هلل سبحانه وتعالى على الوجه المرضى وهو يشتمل وآداب الطريق والذكر 

 مقدم  ( فى بيان دعوة الرسل .
وتهىور السىادة الصىىوفي  . واألصىل فىىى أخىذ العهىود . وعلىىى ث ثى  أبىىواب ) البىاب األوع ( فىىى 
سىىيرة سىىيدنا األسىىتاذ وأعمالىىه ودعوتىىه ) والبىىاب الثىىانى ( فىىى الىىذكر وفضىىله وأوراد الطريىىق ) 

اله . ونسأع هللا أن يحسن خاتمتنا والباب الثالث ( فى بيان انتشار الطريق فى حياته وبعد انتق
 وأن يجعلنا من العاملين على المنهج القويم .
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 مقدمة
 

قاع هللا تعالى ) وما خلق  الجن واينس إال ليعبىدون ( سىبحانه غنىى عىن الخلىق وعىن العبىادة 
وعن أعماع المحدثا  قادر خ ق . يحدث مايشاء . خلىق الخلىق وأحىدث البريى  إتهىارًا لقدرتىه 

راد ته . فعرفوه بأحداثه لهم وبقدرته عليهم فعبدوه بما فطرهم عليه . ودانوا له بالربوبي  . ف  وا 
فىى العبىادة . وهىو القىادر علىى كىل شىيئ يخلىق مايشىاء ولىه ايرادة والقىدرة  عل  فى الخلىق وال
 والعتم  والج ع .

مخفيىًا فىأرد  أن فىى حىديث قدسىى عىن هللا سىبحانه وتعىالى ) كنى  كنىزًا وقد نقل بع  الىرواه 
فىىان صىىع فمعنىىاه كنىى  المنفىىرد والزلىى  أنىىا الواحىىد األحىىد (  أعىىرف فخلقىى  الخلىىق فبىىى عرفىىونى

القادر المقتدر على كل شيئ صاحب ايراده التى قضى  بظتهىار خلقىى كمىا هىو شىأنى فأحىدث  
نى خلقا بأمر  وأودع  فيه سرًا من علمى يميز به كيف خلقته وأل  شئ أبرز إلى الوجود فعرف

 ز فعبدنى وبسر  عرفنى . سبحانه أنه على كل شئ قدير .يبما وهبته من التمي
أبىىرز قبىىل كىىل شىىئ نىىور الحقيقىى  المحمديىى  ثىىم خلىىق منىىه الخ ئىىق كلهىىا علويىى  وسىىفلي  فالكىىل 

ثم خلق آدم من طين وسواه وأدرج فيه الروح المحمديى   صلى هللا عليه وسلم مستمد من نوره 
ثاق بظعتقاد الربوبي  دينا وألزمه كلم  التقىو  واسىتخرج مىن تهىره ذريتىه وأخذ عليه العهد والمي

لىىى أوع مىن قىىاع ب صىىلى هللا عليىه وسىىلم وأشىهدهم علىىى أنفسىهم ألسىى  بىربكم قىىالوا بلىىى فكىان 
فى دعوتىه بتوحيىد هللا  صلى هللا عليه وسلم بيين لينصروا النبى يقينا وقد أخذ الميثاق على الن

ذ أخذ هللا ميثاق النبيين لما أتيتكم من تعالى وبايقرار له ب الربوبي  كما ثب  فى قوله تعالى ) وا 
ن به ولتنصرنه قاع أءقررتم وأخىذتم علىى نكتاب وحكم  ثم جاءكم رسوع مصدق لما معكم لتؤم

 ذلك 
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) شىهد هللا أنىه ال إلىه  (إصر  ) أ  عهد  ( قالوا أقررنا قاع فاشهدوا وأنا معكم مىن الشىاهدين
الم ئكىى  وأولىىو العلىىم قائمىىا بالقسىى  ال إلىىه إال هىىو العزيىىز الحكىىيم إن الىىدين عنىىد هللا إال هىىو و 

 ايس م ( .
سبحانه وتعالى أخذ العهد على آدم بتوحيده وعبادته وبايقرار لىه بالربوبيى  وعلىى ذريتىه وعلىى 

 رسله بذلك وأصبع هذا العهد أمان  عندهم يقومون بالوفاء به والينقضونه .
 : إلى األرض وأخذه العهد على أوالده نزول آدم

ولمىىا أراد سىىبحانه وتعىىالى إنفىىاذ أمىىره أبىىرز آدم إلىىى الوجىىود فىىى جنىى  قربىىه فكىىان بفطرتىىه يىىؤد  
أمان  ربه فيوحده مع الم ئك  وأهل السموا  حتى أكل من الشجرة بعد النهىى عنهىا وهىب  إلىى 

نىه هىو التىواب الىرحيم ( وأقىام علىى األر  قاع تعالى ) فتلقى أدم من ربىه كلمىا  فتىاب عليىه إ
توحيده تعالى يسبحه ويذكره ويشكره وهللا سبحانه وتعالى يغدق النعم عليىه ويريىه بىديع صىنعه 
ويرزقه الذري  الكثيرة ويبارك فيه وفى ذريته ويرزقهم من ثمرا  األر  ، وجعل لهم فيها جنا  

مىن الجنى  فىردًا وأسىكنه األر  ورزقىه  هللا تعىالى أخىرج آدموأنهارا وأكثرهم . ومن هنا تىر  أن 
التوب  . فرجع إلى هللا تعالى خاضعًا ذلي  ليكثر هللا من ذريتىه ويزيىدها إكثىارا لتعىود إلىى الجنى  

 أممًا بدع أن كان فيها فردا ويضاعف له أجره وتكون الجن  له وألوالده الصالحين . 
 سبحان من إذا لطف بعبده قلب المحن منحًا 

ذريته بلغهم أمان  هللا فأمرهم بتوحيىده وأخىذ علىيهم العهىد والميثىاق بالقيىام ب دائهىا فلما تهر  
 قاع تعالى ) ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كىل شىىء فاعبىدوه وهىو علىى كىل شىىء وكيىل ال

 بصار وهو اللطيف تدركه األبصار وهو يدرك األ
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  األمانى  كمىا أمىر واسىتمرار هىذه الوصىي  الخبير ( وأمرهم بتبليغ ذلك لمن بعدهم ليكون قد أد
 جاري  فى ذريته جي  بعد جيل وقرنا بعد قرن . 
 

 بعثة الرسل ودعوتهم
فلمىىا طىىاع علىىيهم األمىىد نقضىىوا عهىىد هللا مىىن بعىىد ميثاقىىه ونسىىوا هللا فأنسىىاهم أنفسىىهم لكىىن هللا 

مىن أنكىره كىىان كىان يىذكرهم علىىى السىن  الرسىل بعهىد هللا ليكىون حجىى  علىيهم فسىبحانه وتعىالى 
معاندا ناقضا له وكان جزاؤه جهنم وبئس المصير قاع تعالى ) ألم أعهد إليكم يىا بنىى أدم أن ال 

ن اعبدونى هذا صىرا  مسىتقيم ( ومىن عرفىه وعىاد إليىه أتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، و 
سلم فيىزوع ليه و سلك مع األرواح الطاهرة الطيب  وامتد له النور األصلى نور النبى صلى هللا ع

له نور الهد  فيقيم على عهىد هللا وكىان جىزاؤه الجنى  ، ونعىم أجىر  عنه حجاب الض ع ويضئ
 العاملين . 
نبياء والمرسلون يأتون فى األوقا  المناسب  لتهورهم عند تناسىى هىذا العهىد ورضىاء وكان األ 

عىىن معرفىى  هللا فكىىانوا  النىىاس بالحيىىاة الىىدنيا واالطمئنىىان إليهىىا وغوايىى  الشىىيطان لهىىم وضىى لهم
يؤدون الرسال  ويأمرون قومهم بعبادة هللا كما أمروا قىاع تعىالى ) وتلىك حجتنىا آتيناهىا إبىراهيم 

قىوب كى  هىدينا عووهبنىا لىه إسىحق وي* على قومه نرفع درجا  من نشاء إن ربك حكىيم علىيم 
وكىذلك نجىز  ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتىه داود وسىليمان وأيىوب ويوسىف وموسىى وهىرون 

سىماعيل واليسىع ويىونس وا  * ى وعيسىى واليىاس كىل مىن الصىالحين وزكريا ويحيى* المحسنين 
خىوانهم واجتبينىاهم وهىديناهم إلىى * ولوطا وكىً  فضىلنا علىى العىالمين  ومىن أبىائهم وذريىاتهم وا 

ذلك هد  هللا يهد  به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحب  عىنهم مىا كىانوا * صرا  مستقيم 
 أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فظن يكفر  *عملون ي
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 أولئك الذين هد  هللا فبهداهم اقتده ( .  *ليسوا بها بكافرين  قوما بها هؤالء فقد وكلنا بها
 إال نوحى اليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون (  لى ) وما أرسلنا من قبلك من رسوعوقاع تعا

 ا نوحا إلى قومه فقاع ياقوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره ( وقاع تعالى ) لقد أرسلن
لى ثمود أخاهم صالحا قاع ياقوم أعبدوا هللا مالكم من إله غيره (   وقاع تعالى ) وا 
لى مدين أخاهم شعيبا قاع ياقوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره (   وقاع تعالى ) وا 

قىىد جئىىتكم بالحكمىى  وال بىىين لكىىم بعىى  الىىذ  وقىىاع تعىىالى ) ولمىىا جىىاء عيسىىى بالبينىىا  قىىاع 
 ربى وربكم فاعبدوه هذا صرا  مستقيم ( هو إن هللا *  فاتقوا هللا وأطيعون فيه تختلفون 

 عبدوا هللا ربى وربكم ( ما قل  لهم إال ما أمرتنى به ان أوقاع تعالى ) 
وة تسىىوق القلىىوب فكانىى  دعىىوة الرسىىال  لهىىا سىىطوة تفىىزع القلىىوب ألن هللا أيىىدهم بىىروح منىىه وقىى

وما أرسلنا من رسوع إال ليطىاع  وتوقتها من الغفل  فتنقاد مقهورة طائع  بظذن هللا قاع تعالى )
 ذن هللا ( بظ

 

 صلى هللا عليه وسلمظهور سيدنا محمد 
مىام المرسىلين . وحبيىب رب العىالمين خىاتم  صىلى هللا عليىه وسىلم فلما تهر نبينىا  النبيىين . وا 

 طريق الخير . ) صلى هللا عليه وسلم ( أد  األمان  ونصع العباد تقين إلى موقائد ال
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وتوحيده وتهر  له اآليا  والمعجزا  وسىطع نىور ايسى م . وأشىرق  بطاع  هللا تعالى وأمرهم 
بتهج  األرواح . ومع ذلك فقد جاهد فى سبيل هللا حق جهىاده وقىاع ) أمىر  أن  له القلوب . وا 

وحسابه  اإله إال هللا فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إال بحقهأقاتل الناس حتى يقولوا ال 
 على هللا ( 

وأنزع عليه الكتاب بالحق يأمر بتوحيد هللا تعىالى وطاعتىه قىاع تعىالى ) قىل يىا أيهىا النىاس إنىى 
يى  فىامنوا بىاهلل رسوع هللا إليكم جميعا الذ  له ملك السموا  واالر  ال إلىه إال هىو يحيىى ويم

صىىلى هللا عليىىه مىىى الىىذ  يىىؤمن بىىاهلل وكلماتىىه واتبعىىوه لعلىىك تهتىىدون ( فقىىام النبىىى األورسىىوله 
يشىىركوا بىىاهلل شىىيئا وعلىىى إقامىى  بىىاألمر ودعىىا قومىىه وأخىىذ علىىيهم العهىىد والميثىىاق أن ال  وسىىلم 

الحدود وعلى نصىرته وبايعتىه الصىحابه علىى ذلىك فجاهىدوا فىى هللا وهىاجروا معىه ونصىروه فىى 
 اجرون ونعم األنصار . هجرته فنعم المه

يغزو الكفار والمشركين فى سبيل هللا فكان يقىوم معهىم الغىزوة بعىد  صلى هللا عليه وسلم وكان 
األخر  يقاتل الناس حتى يؤمنوا باهلل ورسوله وكان يرسل السىرايا مىن أصىحابه يىؤمر علىى كىل 

م حتىى يؤمنىوا بىاهلل سري  رج  منهم من ذو  الخبرة والص ح يىدعو النىاس إلىي الىدين ويقىاتله
بدليل ماورد فى البخار  عن  صلى هللا عليه وسلم ورسوله فظذا آمنوا يأخذ عليهم البيع  للنبى 

ن هىىم  إلىىه إال هللا وأنىىى رسىىوع هللا فىىظابىىن عبىىاس رضىىى هللا عنهمىىا ) ادعهىىم إلىىى شىىهادة أن ال
فىظن هىم أطىاعوا أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افتر  علىيهم خمىس صىلوا  فىى كىل يىوم وليلى  

افتر  عليهم صدق  فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علىى فقىرائهم ( هللا لذلك فأعلمهم أن 
 قاله لمعاذ حين بعث إلى اليمن . 

 فانتشر دين ايس م وتهر كالشمس ال يحجبه ت م الكفر وال يجحده إال من ماع 



 10 

 م الدين . هللا الس م  فى الدنيا ويو  أعنس إلي الحياة الدنيا واطمأن اليها فباء بغضب من هللا
المثىىل األعلىىى لمىىن أراد الهدايى  والسىىلوك علىىى منهجىىه  صىىلى هللا عليىىه وسىلم وكىان رسىىوع هللا 

يمانًا وعلما لم يخلق مثله مطلقًا .   القويم كان كامً  مكم  خلقًا وا 
للهىم اغفىر لقىومى وكان يىدعو قومىه بالحكمى  والموعتى  الحسىن  وكىانوا يؤذونىه وهىو يقىوع ) ا
 صىلى هللا عليىه وسىلم فانهم ال يعلمون ( فلم يكن أحسن منه أخ قىًا وال يمكىن أحىدًا أن يمدحىه 

نىىك لعلىىى خلىىق عتىىيم ( ولىىم يقبضىىه هللا بىىأكثر ممىىا مد حىىه هللا تعىىالى بىىه فىىى قولىىه تعىىالى ) وا 
كتابه العزيز  سبحانه وتعالى من بين قومه حتى أكمل لهم دينهم وأتم نعمته عليهم كما قاع فى

 ) اليوم اكمل  لكم دينكم وأتمم  عليكم نعمتى ورضي  لكم االس م دينا ( . 
وقد ورد فيما رواه البخار  عن عبد هللا بن عمىرو بىن العىاض رضىى هللا عنهمىا أنىه سىئل عىن 

فى التوراة فقاع أجل وهللا إنىه لموصىوف فىى التىوراة بىبع   صلى هللا عليه وسلم صف  رسوع 
يأيهىىا النبىىى إنىىا أرسىىلناك شىىاهدًا ومبشىىرًا ونىىذيرًا وحىىرزًا ل ميىىين أنىى  عبىىد   ، القىىرآنصىىفته فىىى 

ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ وال غليظ وال سىخاب فىى األسىواق وال يىدفع بالسىيئ  السىيئ  
ولكن يغفر ولن يقبضه هللا حتى يقيم به المل  العوجاء بأن يقولوا ال إله إال هللا ويفتع به أعينًا 

 عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا . 
 

 الراشدين دعوة الخلفاء
إلى الرفيق األعلى خلفه سىيدنا أبىو بكىر رضىى هللا عنىه فىدعا  صلى هللا عليه وسلم فلما انتقل 

 إلى هللا تعالى بدعوته وجاهد فى سبيل هللا تعالى مع أصحاب رسوع 
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هم نور النبىوة لهىم الهمى  المشىهودة . والقىوة وأمده هللا بمدده وكان فيوسلم هللا عليه هللا صلى 
واتحدوا معه قلبًا وقالبىًا . قىاع تعىالى )  صلى هللا عليه وسلم المعهودة . فبايعوه بعد رسوع هللا 

غىون فضى  تمحمد رسوع هللا والذين معه أشداء على الكفىار رحمىاء بيىنهم تىراهم ركعىا سىجدا يب
ك مىىثلهم فىىى التىىوراة ومىىثلهم فىىى ثىىر السىىجود ذلىى ورضىىوانًا سىىيماهم فىىى وجىىوههم مىىن أمىىن هللا

يغىيظ بهىم الكفىار زره فاستغلظ فاستو  على سىوقه يعجىب الىزراع لشطأه ف خرج اينجيل كزرع أ
 جرا عتيما ( . وا وعملوا الصالحا  منهم مغفرة وأمنوعد هللا الذين آ

  عليىه وسىلم صىلى هللافلما انتقل خلفه سيدنا عمر رضىى هللا عنىه وسىار علىى سىن  رسىوله هللا 
وهو أوع من سمى أمير المؤمنين فدعا الى هللا تعالى وأقام الدين وحكم بالعىدع بىين المسىلمين 
. فلما انتقل خلفه سيدنا عثمان بن عفان رضى هللا عنه ثم سيدنا على رضى هللا عنه . وهكىذا 

ثىم تىابع التىابعين استمر  هذه الدعوة فى الخلفاء الراشدين ثم التابعين على منهجهم المتىين . 
 صلى هللا عليه وسلم ونور النبوة بين أيديهم يعملون على وجه ايخ ض وعلى سن  رسوع هللا 

يىىذكرون النىىاس بأيىىام هللا ويأخىىذون علىىيهم العهىىد والميثىىاق بتوحيىىد هللا وعبادتىىه فكانىى  قلىىوبهم 
والحقد وغيىر ذلىك  صحيح  ال تدخلها أمرا  الباطن كحب الدنيا والكبر والعجب والرياء والحسد

 مما يبعد العبد عن ربه . 
فلما جاء اخر القرن الثالث كثر  الفتن وتهر  هذه األمرا  فى القلوب وأصبع ايمام الحىاكم 
على الناس يتقلد تقاليد الملىوك وال ينتىر إلىى دعىوة الىدين وكثىر  األقاويىل فىى الىدين والفتىاو  

لمهمىا  فاشىتغلوا فىى النتىر وايسىتدالع وكثىر  والشبه فى التوحيد ويرجعون إلى العلمىاء فىي ا
الفرق . وتهر إخت ف اآلراء والميل إلى البدع واألهىواء وقىد صىدق فىى هىذا حىديث المصىطفى 

 صلى هللا عليه وسلم ) خير القرون 
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قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( وفى رواي  مسلم ) خير الناس القرن الذ  انىا فيىه ثىم 
 الث ( . الثانى والث

وقىد كانىى  األوائىىل مىىن الصىىحاب  والتىىابعين رضىوان هللا علىىيهم أجمعىىين ال يحتىىاجون إلىىى تىىدوين 
الكتىىب ألن التعبىىد كىىان بيىىنهم عمليىىا ولىىم يكىىن هنىىاك أثىىر لمخىىت ف لصىىفاء عقائىىدهم . وبركىى  

على صحبتهم للنبى صلى هللا عليه وسلم فكان لمعان نوره فى القلوب أمانًا لهم فقام  العلماء 
 أثر الفتن التى تهر  يدونون االحكام الشرعي  ويبينون كيفي  العمل ومىا يصىع اعتقىاده . ومىا

يصىىع ليسىىتفيد منهىىا مىىن يريىىد العمىىل لكىىن كثىىر  ايسىىتدالال  واسىىتنبا  األحكىىام وغيرهىىا مىىن  ال
 طرق دفع الشبه التى أوجب  التهويش على العقوع فأصبع العلم رسمًا والعمل قليً  . 

 

 السادة الصوفيةظهور 
كانى  أمتىه آخىر  مخىاتم األنبيىاء والمرسىلين وأفضىله صلى هللا عليه وسلم ولما كان رسوع هللا 

األمىم وأفضىلها وقىد مىدحها هللا سىبحانه وتعىالى فىىى كتابىه العزيىز فقىاع تعىالى ) كنىتم خيىر أمىى  
ينه صلى هللا إخرج  للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل ( ولما كان د

عليه وسىلم قائمىا علىى الحىق علىى الىدوام أراد هللا سىبحانه وتعىالى ب يؤيىده بالعىاملين مىن أمتىه 
فتهر  هذه الطائف  المشىهورة بالسىادة الصىوفي  وكانى  فىى زمىن النبىى  صلى هللا عليه وسلم 
حانه وتعىالى ومنهم سيدنا أبو هريرة رضى هللا عنه كانوا يعبىدون هللا سىب صلى هللا عليه وسلم 

ي حتهىم فىى  صىلى هللا عليىه وسىلم قائمين على توحيده وحبه وايكثىار مىن ذكىره وكىان النبىى 
لتقسىيم الخمىس مىن  يىدعوه من المهىاجرين صلى هللا عليه وسلم مسجده فجاء رجل إلى النبى 

ن الغنيم  وقاع له دع هؤالء فنزل  هذه اآلي  وهى قوله تعالى ) واصبر نفسك مىع الىذين يىدعو
 ربهم 
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 غفلنىالحيىاة الىدنيا وال تطىع مىن أتريىد زينى  ا بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد عينك عىنهم
 مره فرطا ( . قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أ

قىىاع بعضىىهم مىىا سىىمي  الصىىوفي  صىىوفي  إال لصىىفاء بىىاطنهم حيىىث صىىفا لهىىم الوقىى  بالعمىىل 
هم فمن صوفى سمى الصوفى . وقاع القطب الخالض وصفاهم ربهم واصطفاهم لقربه وصفا مع

انقىدح فىى قلىوب األوليىاء حىين اسىتنار  بالعمىل بالكتىاب  علىم  الشعرانى . التصوف عبارة عىن
 وا بما علموه من األحكام . لوالسن  كما انقدح لعلماء الشريع  حين عم

لى والمداوم  عليىه وقد أجمع العارفون أنه ال يجمع العبد على ربه ويوصله إليه إال ذكر هللا تعا
وخلوة القلب به كما كان  األنبياء تفعل ذلك وتبعتهم األولياء . فالمؤمن ال يكون مؤمنًا حقًا إال 
إذا جعل حبه كله هلل سبحانه وتعالى ولرسوله . لقوله عليىه الصى ة والسى م ) ال يىؤمن أحىدكم 

 حتى يكون هللا ورسوله أحب اليه من روحه التى بين جنبيه ( . 
ى الوق  الذ  تهر  فيه الفتن قام  هذه الطائف  ودعوا إلى هللا ورسوله على بين  منىه كمىا ف

أمىىروا . قىىاع تعىىالى ) ولىىتكن مىىنكم أمىى  يىىدعون إلىىى الخيىىر ويىىامرون بىىالمعروف وينهىىون عىىن 
وفىى هىذه اآليى  مىا يىدع علىى أن األمىر بىالمعروف والنهىى عىن المنكر وأولئىك هىم المفلحىون ( 

ايىى  ال فىىر  عىىين إذا قىىام بىىه فريىىق سىىق  الفىىر  عىىن البىىاقين قىىاع تعىىالى ) المنكىىر فىىر  كف
والمؤمنون والمؤمنا  بعضهم أولياء بعى  يىامرون بىالمعروف وينهىون عىن المنكىر ويقيمىون 

ذلىك  هجىر الص ة ( فقد نعى  المىؤمنين بىأنهم يىأمرون بىالمعروف وينهىون عىن المنكىر . فمىن
 النهىى ورد فى كتاب هللا تعالى ما يؤيد التشديد على ترككان خارجًا عن هؤالء المؤمنين . وقد 

 عن المنكر فى هذه اآلي  قاع 
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تعالى ) لعن الذين كفىروا مىن بنىى إسىرائيل علىى لسىان داود وعيسىى بىن مىريم ذلىك بمىا عصىوا 
وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ( وقد بشىر هللا سىبحانه 

ذكروا اسوا ميا  منها قوله تعالى ) فلما نيقوم بالنهى عن المنكر فى جمل  آ بنجاة من وتعالى
 نجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين تلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ( . به أ

وا   ان ال تخىافوا وال تحزنىوقاع تعالى ) إن الذين قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزع عليهم الم ئك
اآلخىرة ولكىم فيهىا مىا  بشروا بالجن  التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فىى الحيىاة الىدنيا وفىىوأ

حسن قىوال ممىن دعىا إلىى هللا تدعون نزاًل من غفور رحيم . ومن أنفسكم ولكم فيها ما تشتهى أ
ن وال السيئ  ادفىع بىالتى هىى أحسىوعمل صالحًا وقاع إننى من المسلمين . وال تستو  الحسن  

ذو حىظ   إالبروا وما يلقاهىا ذا الذ  بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم وما يلقاها إال الذين صفظ
 عتيم ( . 

ضىاها . وعلىى افدعوا الى هللا تعالى وصبروا على مشقا  العبادة وعلى معالجى  القلىوب مىن أمر 
ورابطوا بالمداوم  .  قهر النفس وجهادها . وصابروا وثابروا فى الدعوة إلى هللا تعالى بظخ ض

وا ممىا سىواه فىأفلحوا ، وجىزاهم ربهىم ءمر هللا ورسوله . واتقوا ربهم فى عملهىم فتبىر عليها كما أ
 بما صبروا جن  وحريرًا . 

فقاموا يداوون هىذه األمىرا  ويصىفون الىدواء ويعلمىون النىاس كيىف العمىل الصىحيع علىى مىا 
وفعل الصحاب  والتابعين والسلف الصالع وأعماله  صلى هللا عليه وسلم أخذوه من سن  رسوله 

علمًا وعم  فهم العلماء حقيق  العاملون بما علمهم هللا تعىالى علىى وجىه ايخى ض وهىم ورثى  
نبيىاء والمرسىلين مىن نىور سبحانه وتعىالى بمىا كىان يمىد بىه األ األنبياء فى دعوتهم وأمدهم هللا 

 الهداي  . قاع تعالى ) وما كان عطاء 
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( ب أ  ممنوعًا ب وجعل لهم نورًا يمشون به ف  يضىلون فكانى  دعىوتهم تىؤثر فىى  ربك محتوراً 
القلوب ألنها خالص  هلل ولوجهه الكريم . قاع تعالى ) أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا لىه نىورًا 

 يمشى به فى الناس كمن مثله فى التلما  ليس بخارج منها ( 
ون بما علمهم هللا تعالى يقيمون الشىرع الشىريف . وقد استمر  دعوتهم قائم  على الحق يعمل

اصىطفاهم لخدمتىه وطهىرهم مىن ويتخلقون باألخ ق المحمدي  ألن هللا تعالى اتخذهم لحضىرته و 
غيار . وكساهم حلل األنوار وأفىا  علىيهم بمىا فىتع لعىين قلىوبهم مىن أنىوار المعىارف رجس األ
 األلهي  . 

وهو مارو  عىن سىيدنا  صلى هللا عليه وسلم مصطفى فهم أهل ايحسان الواردون فى حديث ال
ذا  يىوم إذ  صلى هللا عليىه وسىلم عمر رضى هللا عنه قاع ) بينما نحن جلوس عند رسوع هللا 

طلع علينا رجل شديد بيا  الثيىاب شىديد سىواد الشىعر ال يىر  عليىه أثىر السىفر وال يعرفىه منىا 
ند ركبتيىه إلىى ركبتيىه ووضىع كفيىه علىى فاسى صىلى هللا عليىه وسىلم أحد حتى جلس إلى النبى 

ايسى م أن  صىلى هللا عليىه وسىلم فخذيه وقاع يا محمد أخبرنى عن ايس م . فقىاع رسىوع هللا 
 ة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحىجتشهد أن ال اله إال هللا وأن محمدًا رسوع هللا وتقيم الص 
يمان سأله ويصدقه . قاع فاخبرنى عن ايالبي  إن استطع  إليه سبيً  قاع صدق  فعجبنا له ي

ره قىاع صىدق  . قىاع خىر وتىؤمن بالقىدر خيىره وشىواليىوم اآلقاع أن تؤمن باهلل وم ئكته ورسله 
نك تراه فظن لىم تكىن تىراه فانىه يىراك قىاع فىاخبرنى عىن فاخبرنى عن ايحسان قاع أن تعبد هللا كأ

خبرنى عىن أماراتهىا قىاع أن تلىد األمى  فىا ها بأعلم من السائل . قاعنالساع  قاع ما المسئوع ع
طلق فلبث مليًا . ثىم ن تر  الحفاة العراة العال  رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان . ثم انربتها وأ

 تدر  قاع يا عمر أ
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 واه مسلم ( . نه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ر هللا ورسوله أعلم فظ من السائل قل 
نه مقام مراقب  هللا تعالى . وهؤالء حسان فوق مقام اييمان أل ن مقام ايأفمن هذا الحديث تعلم 
ورثنىا الكتىاب الىذين إصىطفينا مىن بالخيرا  بظذن هللا تعالى قاع تعالى ) ثىم أ أيضًا هم السابقون 

ضىىل ذن هللا ذلىىك هىىو الفنهم مقتصىىد ومىىنهم سىىابق بىىالخيرا  بىىظعبادنىىا فمىىنهم تىىالم لنفسىىه ومىى
 . الكبير(

ورث  االنبياء الىوارد فىيهم حىديث المصىطفى صىلى هللا عليىه وسىلم  مأنهم هولو جزمنا وقطعنا ب
نبياء ( وهى الرتب  المطلوب  للعلم بىاهلل تعىالى لص ة والس م ) العلماء ورث  األ فى قوله عليه ا

 علىىى يىىوم ال أزداد فيىىه علمىىاً  طلىىع ) إذاصىىلى هللا عليىىه وسىىلم والتقىىرب إليىىه . قىىاع رسىىوع هللا 
 (1)ك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم ( بل لو قلنا أنهىم األوليىاء ر  عز وجل ف  بو يقربنى إلى هللا

قام  البرهان لهم   الذ  يتولون الناس لهدايتهم وا 

                                                 
1

)
فى أسماء هللا تعالى هو الناصر . وقيل المتولى ألمور العالم والخالئق القائم بها . ورد فى الحديث من أسلم على يد  –الولى  – 

المسلمين فقال هو أولى  وفى الحديث أنه سئل عن رجل مشرك يسلم على يد رجل من –رجل فهو مواله أي يرثه كما يرث من أعتقه 

الناس بمحياه ومماته أى أحق به من غيره قال ابن االثير ذهب قوم إلى العمل بهذا الحديث واشترط أخر أن تضيف إلى االسالم على 

العرب  يده المعاقدة والمواالة وذهب اكثر الفقهاء إلى خالف ذلك . وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصلة ورعى الذمام أهـ من لسان

 . 

له مواضع فى كالم العرب . منها المولى فى الدين وهو الولى وذلك قوله تعالى ) ذلك بأن هللا مولى الذين آمنوا وأن  –الولى  -

 الكافرين ال مولى لهم ( أى الولى لهم . 

مولي الحليف وهو من انضم إليك عز وال –وقوله عليه الصالة والسالم مزاية وجهينة وأسلم وغفار موالى هللا ورسوله أى أولياء هللا 

 بعزك . وامتنع بمنعتك . 

قال من توالنى فليتولى علياً معناه من نصرتى لينصره . وقوله عليه الصالة والسالم ) اللهم  صلى هللا عليه وسلم وروى أن النبى 

 وال من وااله ( أى أحبب من أحبه . وانصر من نصره . 

ناً إذا أحبه . قال عمر رضى هللا عنه لسيدنا على كرم هللا وجهه أصبحت مولى كل مؤمن أي ولى كل قال ابن األعرابى والى فالن فال

 صلى هللا عليه وسلم مؤمن وقيل سبب ذلك أن ) أسامة ( قال لعلى رضى هللا عنه وكرم هللا وجهه لست موالى إما موالى رسول هللا 

وقوله تعالى ) هللا ولى الذين أمنوا ( قال أبو اسحاق هللا وليهم فى حجابهم  من كنت مواله فعلى مواله صلى هللا عليه وسلم فقال 

وهدايتهم وإقامة البرهان لهم ألنه يزيدهم بأيمانهم هداية كما قال عز وجل ) والذين اهتدوا زادهم هدى ( ووليهم أيضا فى نصرتهم 

 بهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم ) وتواله اتخذه ولياً ( . على عدوهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم وقيل وليهم أى يتولى ثوا

 وقوله تعالى ) ومن يتولهم منكم فإنه منهم ( معناه من يتبعهم وينصرهم اهـ . 
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هللا وال يخىافون وطريىق الحىق فىى سىبيل  (1)نما يكون لما نراه فيهم من إقامتهم علىى الهىد  فظ
طبق عليهم ماورد عن رسىوع هللا ام . وينلفهم على مر الدهور واأليهم من خالوم  الئم ال يضر 

فىىى قولىىه ) ال تىىزاع طائفىى  مىىن أمتىىى قائمىى  علىىى الحىىق ال يضىىرهم مىىن  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 
خذلهم وال من خالفهم حتى يأتى أمر هللا وهم تاهرون ( فهم نصراء دين هللا تعالى وهو ولىيهم 

 حزنون . الذين أمنوا وكانوا يتقىون لهىم. قاع تعالى ) اال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم ي
خىرة ( وقىاع تعىالى ) والىذين أمنىوا وهىاجروا وجاهىدوا فىى سىبيل البشر  فى الحياة الدنيا وفى اآل

هللا والىىىذين أووا ونصىىىروا أولئىىىك هىىىم المؤمنىىىون حقىىىا لهىىىم مغفىىىرة ورزق كىىىريم ( وقىىىاع تعىىىالى ) 
يقيمىون نكىر وف وينهىون عىن الموالمومنون والمؤمنا  بعضهم أولياء بعى  يىامرون بىالمعرو 

الصىى ة ويؤتىىون الزكىىاة ويطيعىىون هللا ورسىىوله أولئىىك سىىيرحمهم هللا إن هللا عزيىىز حكىىيم ( وقىىاع 
تعالى ) إنما وليكم هللا ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الص ة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . 

البون ( فكانوا يدعون على بصيرة كما ومن يتوع هللا ورسوله والذين آمنوا فظن حزب هللا هم الغ
 يعلمهم هللا تعالى ويلهمهم قاع تعالى ) واتقوا هللا ويعلمكم هللا ( 

يخىى ض وطلىىب الحىىق وأحسىىن إلىىي نفسىىه ولىىم يتلمهىىا وطلىىب الىىدار اآلخىىرة فمىىن نتىىر بعىىين ا
حىث والسىير علىى مىنهج األوليىاء والصىالحين فعليىه أن يب صىلى هللا عليىه وسىلم ومرافق  النبى 

نهم فىى بقىاع األر  بىل يجىب ذلىك علىى كىل مسىلم ويتعىين ذكىرهم فىظ ارشىالم عن هىؤالء القىوم
 عليه ألنه من الضروريا  ليتخلق بأخ قهم . ويتأدب ب دابهم . ويعامل ربه معامل  إخ ض . 

                                                 
(1)

فى الحديث الهدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة . قال ابن األثير الهدى السيرة والهيئة   

 والطريقة . 

ى الحديث أن هذا الحال من شمائل األنبياء أى من جملة خصالهم وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم وليس المعنى أن النبوة ومعن

تتجزء وال أن من جمع هذه الخصال كان فيه جزء من النبوة فإن النبوة غير مكتسبة وال مجتلبة باألسباب وإنما هى كرامة من هللا 

 ا العدد مما يستأثر النبى صلى هللا عليه وسلم بمعرفته . سبحانه وتعالى . وتخصيص هذ
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الشرع على إزالى  أمىرا  البىاطن . وورد  بهىا األحاديىث واآليىا  ولىم يسىلم مىن هىذه وقد حث 
إال من رزقه هللا الس م  فى الدين كاألئمى  المجتهىدين الىذين عملىوا بمىا علمىوه علىى األمرا  

 وجه ايخ ض . 
ولذا فان هؤالء القوم تواصوا بينهم وتبايعوا على هذه السىن  ولقنىوا بعضىهم بعضىًا كلمى  ال إلىه 

إلىى اآلن  سىلم صىلى هللا عليىه و إال هللا وتوارثوا هذه البيع  جيً  بعد جيىل مىن عهىد رسىوع هللا 
 كما سيأتى فكان  فيهم خ ف  الدعوة الصادق  إلى هللا تعالى . 

وكان يتهر فى كل عصر من يجددها بخىوارق العىادا  فتتهىر علىى يديىه الكرامىا  إكرامىًا منىه 
سبحانه وتعالى ليلفى  القلىوب إليىه وتجتمىع عليىه النىاس وطبقىا  األوليىاء مشىحونه بأعمىالهم 

وكواكىىب ايخىى ض وشىىموس اليقىىين يسىىطع نورهىىا فىىى كىىل عصىىر لهىىم  فتىىراهم مصىىابيع الهىىد 
) يبعث هللا على رأس كل صلى هللا عليه وسلم المناقب العالي  والكراما  التاهرة قاع رسوع هللا 

فمىن نهىج  –حمىد بىن حنبىل تىى يجىدد لهىا أمىر دينهىا ( رواه ايمىام أ  سن  رجً  من أهل بيماي
وتأدب بأدابهم ومىا هىو إال آداب النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم منهجهم وما هو إال منهج الشرع 

 وتعلم من علمهم وما هو إال ما علمه هللا لهم فاز بالرضا وحسن الختام . 
 

 األصل فى أخذ العهود
أما األصل فى أخذ العهود فمأخوذ من الشرع الشريف بىدليل مىاورد فىى القىرآن ومىا فعلىه النبىى 

 الصحاب  والتابعين والسلف الصالع . وأعماع  صلى هللا عليه وسلم 
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قطعىى  الشىىخض علىىى نفسىىه بينىىه وبىىين ربىىه علىىى طاعىى  هللا  عقىىد فالمعاهىىدة هىىى عبىىارة عىىن
رتباطىىه مىىع غيىىره فيىىه دليىىل علىىى إشىىهاده علىىى هىىذا العقىىد  ورسىىوله وايقىىرار لىىه بالوحدانيىى  . وا 

خ صها . والمعاون   علىى العمىل والمثىابرة عليىه والمحالف  عليه والجماع  فيه يتحاد القلوب وا 
ومجاهىدة الىنفس . ومىداواة األمىرا  الباطنيى  . والتخلق بىاألخ ق الفاضىل  . والعمىل عليهىا . 
 التى تضعف القلب وتميته وتبعده عن مواله . 

فقىىاع تعىىالى ) ومىىا أتىىاكم  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم الكتىىاب األخىىذ بسىىن  رسىىوع هللا فىىى وقىىد ورد 
عنىىه فىىانتهوا ( وقىىاع تعىىالى ) يأيهىىا الىىذين أمنىىوا أطيعىىوا هللا وأطيعىىوا  الرسىىوع فخىىذوه ومىىا نهىىاكم

بشرع نقىى يىأمر بتوحيىد  صلى هللا عليه وسلم هللا الرسوع وأولى األمر منكم ( وقد أتانا رسوع 
هللا تعالى وطاعته وقد حث على ذكر هللا تعالى كما أمرنا به القرآن مما سيسىرد عليىك فىى بىاب 

 به . فضل الذكر واألمر 
فالعمل به ال وحثنا على إتباع سن  الخلفاء الراشدين من بعده فقاع ) مهما أوتيتم فى كتاب هللا 

ن لىم يكىن فىى كتىاب هللا فسىن  ماضىي  فىظن لىم تكىن سىن  منىى فمىا قىاع عذر ألحىد فىى تركىه فىظ
م يما أخذتم به اهتىديتم واخىت ف أصىحابى لكىصحابى بمنزل  النجوم فى السماء فأأصحابى إن ا

غفيىر  عرحم  ( رواه البيهقى فى المدخل والطبرانى والديلمى عن ابن عباس مرفوعًا وذكىره جمى
 من العلماء وأخذ به األصوليون . 

قاع تعالى ) فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( والمراد بأهل الذكر العلماء العىاملون الىذين 
العلمىىاء ( وهىىم أولىىوا األمىىر الىىذين تجىىب  يعملىىون هلل قىىاع تعىىالى ) إنمىىا يخشىىى هللا مىىن عبىىاده

طاعتهم على كل انسان حتى الملوك ألنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكىر . وال طاعى  
 لمخلوق فى معصي  الخالق . 

 وقد ثب  أن المعاهدة هى على ايقرار بالوحداني  هلل تعالى والطاع  والتوب  وقد 
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العهد والميثاق على النبيين والمرسلين وعلى أصىحابهم فقىاع ورد بها القرآن وأن هللا تعالى أخذ 
بىربكم قىالوا  ألس  مبنى أدم من تهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهتعالى ) وأذ أخذ ربك من 

براهيم وموسىى وعيسىى بىن  ذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وا  بلى ( وقاع تعالى ) وا 
 ليساع الصادقين عن صدقهم ( . مريم وأخذنا منكم ميثاقًا غليتا . 

عشر نقيبا وقاع هللا إنى معكىم  وقاع تعالى ) ولقد أخذ هللا ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى
حسىىنا ألكفىىرن  الزكىىاة وامنىىتم برسىىلى وعزرتمىىوهم وأقرضىىتم هللا قرضىىاتيىىتم ين اقمىىتم الصىى ة وأ
  نهار ( .كم جنا  تجر  من تحتها األ عنكم سياتكم وألدخلن

وقاع تعالى ) فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسي  يحرفون الك م عن مواضعه ونسوا حتا 
 مما ذكروا به ( . 

وقاع تعالى ) الم اعهد إليكم يابنى أدم أن ال تعبدوا الشيطان إنىه لكىم عىدو مبىين وأن اعبىدونى 
 هذا صرا  مستقيم ( . 

صىلى هللا األمور الشرعي  . وقىد فعىل ذلىك النبىى لذلك كان أخذ العهد على طاع  هللا تعالى من 
إنما يبايعون هللا يد هللا فىوق  بدليل ماورد فى كتاب هللا تعالى ) إن الذين يبايعونك عليه وسلم 

 فانما ينكث على نفسه ( .  نكثيديهم فمن أ
وال يسرقن  وقاع تعالى ) يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنا  يبايعنك على أن ال يشركن باهلل شيئاً 

رجلهىىن وال يعصىىينك فىىى تين ببهتىىان يفترينىىه بىىين أيىىديهن وأوال يىىزنين وال يقىىتلن أوالدهىىن وال يىىا
 معروف فبايعهن واستغفر لهن هللا ( . 
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فىىى مجلىىس فقىىاع أال  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم عبىىادة بىىن الصىىام  قىىاع كنىىا مىىع رسىىوع هللا وعىىن 
رقوا وال تزنىوا وال تقتلىوا الىنفس التىى حىرم هللا إال تبايعونى علىى أن ال تشىركوا بىاهلل شىيئًا وال تسى

بىىالحق ) وفىىى أخىىر  ( وال تقتلىىوا أوالدكىىم وال تىىأتون ببهتىىان تفترونىىه بىىين أيىىديكم وأرجلكىىم وال 
 عليىه هللاتعصونى فى معروف فمن وفى منكم فأجره على هللا ومن أصاب من ذلك شىيئًا فسىتره 

على ذلك . رواه الخمس  كما فى  هن شاء عذبه فبايعنافأمره إلى هللا تعالى إن شاء عفا عنه وا  
مىىن بىىايع إمامىىًا أعطىىاه صىىفق  يىىده وثمىىرة قلبىىه فليعطىىه إن  ...تيسىىير الوصىىوع . ورو  مسىىلم

السىىمع  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم . وعىىن عبىىادة ابىىن الصىىام  قىىاع بايعىى  رسىىوع هللا ...اسىىتطاع 
ننازع األمر أهله وعلى  ثرة علينا وعلى أالنش  والمكره وعلى اوالطاع  فى العسر واليسر . والم  

وعن عىوف بىن مالىك األشىجعى رضىى  ....أن نقوع بالحق أينما كنا ال نخاف فى هللا لوم  الئم
تسىع  أو ثمانيى  أوسىبع  فقىاع أال تبىايعون  صىلى هللا عليىه وسىلم هللا عنه قاع كنىا عنىد النبىى 

نىىا عىى م نبايعىىك يارسىىوع هللا قىىاع علىىى أن فبسىىطنا أيىىدينا وقل صىىلى هللا عليىىه وسىىلم رسىىوع هللا 
قاع وال سر كلم  خفي  معوا وتطيعوا وأوتستعبدوا هللا تعالى وال تشركوا به شيئًا وتصلوا الخمس 

أحىدًا    يسىأع فمىا سىق  سىو  أحىدهمقىاع فلقىد رأيى  بعى  أولئىك النفىر ب .الناس شىيئًا  تسئلوا
 .  أخرجه مسلم .يناوله إياه

 عنه قىاع كنىا إذا بايعنىا رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم علىى السىمع وعن ابن عمر رضى هللا
 أخرجه الست  كما فى تيسير الوصوع .  .والطاع  يقوع لنا فيما استطعتم 

يمان والتبرؤ من الشرك وعلى طاعى  هللا ورسىوله ق بنض الحديث إنما هو عهد على ايفالميثا
لقىن  صلى هللا عليه وسىلم هللا عنهما أن رسوع هللا فيما رواه الطبرانى والبزار رضي . وقد ورد 

أصحابه كلم  ال إله إال هللا جماع  وفراد  فأما تلقينىه جماعى  فقىد رو  شىداد بىن أوس . قىاع 
 فقاع هل  صلى هللا عليه وسلم كنا عند النبى 
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ا أيىديكم وقىاع ارفعىو  (1)فيكم غريب ) يعنىى أهىل كتىاب ( فقلنىا ال يارسىوع هللا فىأمر بغلىق البىاب 
وقولىىوا ال إلىىه إال هللا فرفعنىىا أيىىدينا وقلنىىا ال إلىىه إال هللا . فقىىاع رسىىوع هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 
نىك ال تخلىف الميعىاد . ثىم  اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلم  وأمرتنىى بهىا ووعىدتنى عليهىا الجنى  وا 

 أبشروا فان هللا قد غفر لكم .  صلى هللا عليه وسلم قاع النبى 
صلى هللا تلقينه فراد  فقد قاع ايمام على رضى هللا عنه وكرم هللا وجهه سأل  رسوع هللا وأما 

فقلىى  يارسىىوع هللا دلنىىى علىىى أقىىرب الطريىىق إلىىى هللا تعىىالى وأسىىهلها علىىى عبىىادة  عليىىه وسىىلم 
يىاعلى عليىك بمداومى  ذكىر هللا  صىلى هللا عليىه وسىلم وأفضلها عند هللا تعىالى فقىاع رسىوع هللا 

كىىل النىىاس ذاكىىرون وأريىىد أن عنىىه وكىىرم هللا وجهىىه جىىل سىىرًا وجهىىرًا فقىىاع علىىى رضىىى هللا عىىز و 
يىاعلى أفضىل مىا قلتىه أنىا والنبيىون مىن  صىلى هللا عليىه وسىلم تخصنى بشىىء قىاع رسىوع هللا 

قبلى ال إله اال هللا ولو أن السموا  السبع واألرضين السبع فى كف  وال إله هللا فى كف  لرجح  
ه إال هللا . ياعلى ال تقوم الساع  وعلى األر  من يقوع ال إله إال هللا قاع علىى كيىف بهم ال إل

أذكر فقاع غم  عينيك واسمع منىى ال إلىه إال هللا ثى ث مىرا  ثىم قىل أنى  ال إلىه إال هللا ثى ث 
ال إلىه إال هللا ثى ث مىرا  مغمضىًا عينيىه  صىلى هللا عليىه وسىلم مرا  وأنا أسىمع . فقىاع النبىى 

افعًا صوته وعلى يسمع ثىم علىى ال إلىه إال هللا ثى ث مىرا  مغمضىًا عينيىه رافعىًا صىوته والنبىى ر 
 يسمع .  صلى هللا عليه وسلم 

ولقد ثب  أن سيدنا عليًا رضى هللا عنه لقن الحسن البصر  وهو لقىن حبيبىًا العجمىى وثبى  أن 
 هللا سيدنا أنسًا ابن مالك لقن غيره . وثب  أن سيدنا أبا بكر رضى 

                                                 
(1)

تمل أن يكون ذلك فى بدء االسالم فال يريد أن يلقنها فى حباغالق الباب وقال هل فيكم غريب ي صلى هللا عليه وسلم أقول وانما أمر  

هم رجمة هللا ويقبل عملهم وحتى ال يكون حضرة من ال يؤمن بها ولتكون الجماعة على قلب رجل واحد ليس فيهم من يخالفهم لتحف

 القلب مشغول بغير هللا بسبب وجود االجنبى فيقولوها باخالص . ولذا قال ابشروا فان هللا قد غفر لكم . 
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عنه لقن غيره . واستمر التلقين واخذ العهد إلى وقتنا هذا وتجد ذلك مثبتا بأسانيد مىن عهىدهم 
بطريق التسلسل ولقد ورد أن النبى صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخار  .  (1)إلى وقتنا هذا 

 لىن يجمىع قاع اثنان خير من واحد . وث ث  خير من اثنىين . وأربعى  خيىر مىن ث ثى  . وان هللا
أمتى إال على هد  . واجتماع الصحاب  والتابعين وتابعيهم الى وقتنىا هىذا علىى العمىل المىاخوذ 

نبيىاء والمرسىلون مىن قبىل ومىا أخىذه هللا علىيهم دليىل اب هللا وسن  رسوله وممىا فعلىه األ من كت
 على أنه هو الطريق المطلوب وهو الخير كله . 

رك  طائف  السادة الصوفي  هى التى قام  بالدعوة وثابر  عليها وقد رأينا أن هذه الطائف  المبا
 وكانىى  فىىى دعىىوتهم البركىى  والمىىدد النبىىو  بسىىبب ايخىى ض فىىى النيىى  وصىىدق العزيمىى  وصىىفاء

ون الىيهم ويأخىذون عىنهم فيهتىدون ويسىتمرون فىى الطاعى  الباطن ورأينا أن عامى  النىاس يىأت
 وتحصل لهم بركتهم بخ ف غيرهم . 

رشادًا من غيرهم ولكن ال يؤثر كما تىؤثر دعىوتهم ويىذهب دعىاؤهم ودعىوتهم فكم نسم ع وعتًا وا 
من غير تأثير وذلك ألن السادة الصوفي  يأتمرون بمىا يىأمرون ويعملىون علىى وجىه ايخى ض 

يكىون مىري  القلىب ال يريىد  الحق ف  عبرة بمن يعار  هؤالء القوم مىن غيىر عمىل فأنىه إنمىا
 ويدعى أنه على علم مع أن العلم المقصود هو العلم باهلل والعمىل لىه قىاع نما يريد جدالً عم  وا  

جىاء عليه الص ة والس م ) إن هللا ال يقب  العلم انتزاعًا ولكن يقبضه بمو  العلماء حتىى إذا 
سًا جهااًل بغير علم فضلوا وأضلوا ( والمراد بالعلمىاء العىارفون بىاهلل آخر الزمان اتخذ الناس رءو 

 لون له . العام

                                                 
(1)

بر التزال االن مشيخة السادة الصوفية بمصر لها إدارة كبيرة تثبت فيها رجال السلسلة لكل فرع باألسانيد واالشهادات كابرا عن كا 

 باألجازات الرسمية تقيد بدفاتر مخصوصة لها . 
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كمىا  صىلى هللا عليىه وسىلم يدعو إلى هللا تعىالى علىى ماجىاء بىه النبىى وع م  داعى الحق أن 
العمل به فتنجذب له القلوب . ولذلك سموا السادة الصوفي  أهل الحق و ورد فى كتاب هللا تعالى 

البىر علىى تبا  القلوب بعضها ببع  . وللتعىاون ر . فالمعاهدة إنما هى محالف  على الطاع  ي 
والتقو  وللخروج عن الصفا  الذميم  بمصاحب  عامل من أهل الحق سلك هذا السبيل يرشىده 

لى التخلق باألإلى الكماال خ ق المحمدي  عمً  ولىذا تمسىك بىه كثيىر مىن العلمىاء العىاملين   وا 
 وعضوا عليه بالنواجذ وحثوا عليه وهاهى أعمالهم وكتبهم تشهد بذلك . 

يجب األخذ عنه ومصاحبته هو الذي فتع لعين قلبه أنوار المعارف ايلهيى   وصف  الشيخ الذ 
بسبب تخلقه باألخ ق المحمدي  وأن يكىون كىامً  عىامً  سىائرًا علىى الكتىاب والسىن  فيزنىه مىن 

خىذ عنىه ومتىى وجىده مقتفيىًا آثىار القىدم المحمىد  فليطلىب اهدته بميىزان الشىرع قبىل األعيريد م
معىه فعسىاه أن ويصاحبه ويلزمه . ويعتقد أنىه أكمىل أهىل عصىره ويتىأدب  رضاء هللا فى رضائه

يكسىىى خلعىىه ليصىىفوا بهىىا باطنىىه مىىن الشىىهوا  وال يشىىتر  فيىىه أن يكىىون حافتىىًا للكتىىب عالمىىًا 
نما يشىتر  فيىه التقىو   بالمسائل المدون  فيها المحدثا  والجدليا  وفلسف  األشياء وغيرها . وا 

ن هللا  تعىالى فىظدنيا مىا تمىس إليىه الحاجى  فىى طريىق سىيره إلىى هللاوالكماع ويكفيه من علوم الى
فر والتمييىز والفهىم الىدقيق ويعلمىه مىا يشىاء ليىدعو إلىى هللا تعىالى علىى اتعالى يرزقه العلىم الىو 

بصيرة على طريق وراث  المقام المحمد  . قاع رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم ) من عمل بمىا 
يعلىم ( أمىا إذا خىالف ذلىك وكىان ميىااًل إلىى الشىهوا  مىع اعتقىاد كمىاع علم ورثه هللا علىم مىالم 

حىىرام وأهىىل الكمىىاع ال  جىىب  والع   جىىب  ذلىىك جهىىل منىىه وع  نفسىىه ولىىو كىىان كثيىىر العبىىادة تىىاهرًا فىىأن 
 يرون ألنفسهم عمً  . 

 ولقد جمعنا هللا سبحانه وتعالى فى عصرنا هذا على شيخ جليل وغوث ال يحتاج 
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اه بميزان الشرع فوجدناه على نور من ربه فأخذنا عنه طريق القوم وسلكنا على إلى دليل . وزن
نتفىع بىه الجىم الغفيىر مىن أبنىاء عصىره واشىتهر  يديه كما سلك عليه غيرنىا مىن أبنىاء العصىر وا 
أمره بين الناس حتى صىار طريقىه معروفىًا بأنىه طريىق الهىد  طريىق الشىرع طريىق الحىق . وال 

وأنمىا أسىوق إليىك ترجمى   هللا ن الذين تقدموا وجاهدوا حتى نالوا رضاأسوق إليك أخبار الماضي
حياته وأعماله وسيرته مفصل  كما شاهدنا برأ  العين لتعلم كيف سار القوم على منهج الشرع 

 وكيف يؤخذ عنهم وكيف يتأدب مع هللا ب دابهم . نفعنا هللا تعالى بهم آمين . 
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 الباب األوع
 شيخ أبى خليلظهور األستاذ الكامل ال

 فى هذا العصر وسيرته ودعوته
فىىى أوائىىل القىىرن الرابىىع عشىىر تهىىر قطىىب هىىذا العصىىر الغىىوث العامىىل سىىلطان الىىذاكرين وتىىاج 
العارفين . وقدوة العاملين . وحبل الواصىلين . والشىمس التىى أشىرق  علىى القلىوب فانتعشى  . 

ربىى  وبىىذر فيهىىا بىىذور وبسىى  عليهىىا شىىعاع ايخىى ض فانبسىىط  وأمطىىر عليهىىا غيىىث الرحمىى  ف
حتهىىا بىىروح المناجىىاة فاينعىى  وتعهىىدها وسىىقاها مىىن مىىاء إيمانىىه فنمىى  . والالمعرفىى  فأنبتىى  . 

بالحراسىى  مىىن عبىىث الشىىياطين فعملىى  بمىىا علمىى  . وسىىار  بسىىير أهىىل الحقيقىى  علىىى نىىاموس 
الشىىريع  فسىىلك  . وتهىىر الحىىق وزهىىق الباطىىل إن الباطىىل كىىان زهوقىىًا . وقامىى  علىىى ذكىىر هللا 

إيمانًا سلك بهم إلىى معرفى  ع  األصوا  للرحمن ف  تسمع إال همسا فامنوا به فخشع  . وخش
 .  (1)نفسهم ومن عرف نفسه فقد عرف ربه 

له مثيل . سيد  وأسىتاذ  وقىدوتى الىى هللا  ليس وذلك هو األستاذ الجليل والشيخ العتيم الذ 
 رضاه وأمده بروح تعالى سيد  الشيخ ) محمد أبو خليل ( رضى هللا عنه وأ

                                                 
(1)

المعنى أن من عرف أن له قلباً ولساناً ويدين وعينين وأذنين ورجلين وأن الروح متسلطة على هذه الجوارح تسيرها بحسب  

رادة الروح ويبطش باليد اإلرادة فيتكلم لسانه نطقاً بالفاظ معلومة معبرة عن الروح ويتكلم باليد كتابة ويمشى على الرجل حسب إ

حسب إرادتها أيضاً ويسمع ويبصر كما يريد عرف أن الكل مخلوق وأن هللا يصير المخلوقين بحسب إرادته سبحانه وتعالى ومن 

 عرف نفسه بأنه خلق من عدم وأنه صائر إلى الموت عرف أن له رباً خالقاً داذم الحياة وهكذا فمن تفكر عرف اهـ . 
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 . صلى هللا عليه وسلم تجلياته فى سلك حضرة أنبيائه 
تهر رضى هللا عنه فى فتىرة كىاد الحىق فيىه يطمىس بىين أمى  منصىرف  عىن الطاعى  إلىي اللهىو 
واللعب والفسوق والعصيان وتقليد أهل الزيغ وقل أن تجىد مىن يفكىر فىى اتبىاع أوامىر الشىرع إال 

  كانى  المعاهىد والمىدارس عىامرة بىالعلوم الحديثى  والطبعيىا  ومىا القليل من المؤمنين وفى وق
أشبه ذلك من العلوم التى استنار  بها العقوع وأزهر  بها المدارك وتهر منهىا المدهشىا  مىن 
المخترعا  الغربي  . وتهور خواض األشياء وكثىرة البحىث فىى المعقىوال  وفىى فلسىف  األشىياء 

لعمل به حتى كان المؤمن الذ  يعمل بأوامر هللا ممقوتىًا مىن ولكنها منصرف  عن علوم الدين وا
أهل التمدين الحديث ويعدونه مجنونًا أو معتوهىًا أو خبىل فهىم يعلمىون تىاهرًا مىن الحيىاة الىدنيا 

 وهم عن اآلخرة هم غافلون . 
فلما تهر رضى هللا عنه ساق النفوس إلى معرف  ربه بمدد نبو  حقيقى أمىده هللا بىه مىن نىور 

بعين عنايته . ووااله برعايته ودعا الناس إلى العبىادة ولحته  صلى هللا عليه وسلم مصطفى ال
حىه الطيبىى  والطاعى  . فانتشىىر  دعوتىه وسىىطع  أنىواره وبزغىى  لىه األرواح فأمىىدها مىن نىىور رو 

فىيهم بىذور الحىب فاشىتاقوا إلىى مىوالهم وقىادهم إلىي محبتىه فهىاموا وقىاموا علىى  فبذر العالي  .
 لذذوا . ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره . ذكره فت

فكان رضى هللا تبارك وتعىالى عنىه لهىم شىمس الحقيقى  مىن مشىكاة ذ  الجى ع ومىا زاع يجاهىد 
بسر يبعثه هللا فى القلوب فتؤمه الناس حتى انته  إليه الرياسى  فىى هىذا العصىر فكىان ويدعو 

ن الحقيقىى  بالقسىى  علىىى دعىىائم مىىع الكياسىى  والفطنىى  والىىذكاء ورجحىىان العقىىل الموهىىب يقىىيم وز
 المسلك القويم وأبان السبيل . وهد  الناس إلى الطريق مستقيم .الشرع فسلك 
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 ترجمة حياته
ولد رضى هللا عنه من أسرة عربي  شريف  ذا  حسب ونسب ألن جده نزح من اليمن إلى مصر 

بىىالب د المصىىري  يدارة أميىىرًا مىىن األمىىراء ) السىىناجق ( الىىذين عينىىوا مىىن قبىىل الدولىى  العثمانيىى  
شؤنها . وكان صالحًا تقيًا شريفًا ينتهى نسب  إلى موالنىا الحسىين رضىى هللا تعىالى عنىه فتنقىل 

أسىرة شىريف     األستاذ رضىى هللا تعىالى عنىه مىنفى بع  ب د القطر وتزوج والده بوالدة سيد
أسرة سىليم . انتقىل  بناحي  سنورس من زعماء الفيوم من سادة العرب األشراف بها وهى تدعى

  ( من زعماء الغربي  . وفيها ولد سيدنا األستاذ رضى هللا عنه ثم انتقل ببها إلى قري  ) القضا
إلى كفر النحاع . وفيها نشأ األستاذ رضى هللا تعالى عنه فشب على الطاع  وعلىى العبىادة فىى 

تاذ بعىىده وكىىان عىىاش األسىىحجىىر والديىىه حتىىى إنتقىىل والىىده رحمىى  هللا عليىىه إلىىى الىىدار اآلخىىرة . ف
ل بالتجىارة مىىع اشىتغاله بالعبىىادة . وكانى  النىىاس والتجىار يعلمىىون منىه مىىن اليملىك شىيئا  فاشىىتغ

 يكتىب . ومىع ذلىك فكىان ال الصدق واألمان  فيجيئونه واشىتهر بيىنهم بىذلك وكىان أميىًا اليقىرأ وال
 ل والكثير بغاي  الدق  .يحتاج إلى حاسب يحسب ماله وماعليه بل كان بقوة إدراكه يحسب القلي

وأخذ طريق سيد  على البيومى على شيخه الشيخ شناو  يوسف الذ  كان وقتئذ بالزقىازيق . 
بىين يديىه والحضىرا   وكان من أكبر المسلكين فكان سيد  األستاذ يىداوم علىى مجىالس الىذكر 

ر  لىه أحىوااًل فكان يىر  فيىه نجابى  األوليىاء . وصىفاء األتقيىاء . وعمىل النجبىاء . حتىى كىان يى
 خارق  فكان يجله ويحترمه من بين إخوانه .

وكان حاله الذكر الدائم فكان يىذكر فىى الليىل والنهىار  حتىى وهىو يشىتعل بالتجىارة . وكىان يقىوم 
الليل فى المسجد يذكر هللا تعالى وحينما يجد النوم غلبه يقوم ويتوضأ ويصلى فيتهجىد . وكىان 

 عنه النوم . واستمر على ذلك مدة حتى نزع ينزع الماء البارد ليبرد فيذهب 
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مرة فى الماء فى زمن البرد الشىديد فوجىده دافئىًا وخىرج وم بسىه لىم تبتىل . فقىاع إن هىذا نعىيم 
وتركه وخرج إلى الخ ء . وكان يتعبد فى الليل ببعد عن الناس ويرجع فى النهار إلى تجارته . 

مريديىىه فىىى الحضىىرا  ومىىن يتىىأخر مىىنهم  وذكىىر أن شىىيخه الشىىيخ شىىناو  المىىذكور كىىان يتعهىىد
يستحضره ويسأله عن سبب التأخير فظذا وجد التأخير بغير عذٍر عاقبه وكان عقابه له أن يمر 
مسىىبحته علىىى تهىىره فكىىان المريىىد يعىىود لمنزلىىه مريضىىًا إال شىىيخنا رضىىى هللا  تعىىالى عنىىه فكىىان 

 اليؤثر فيه شئ من ذلك 
 

 خلوته
مطلقىًا لىيً  ونهىارًا ولىيس فىى مقىدور امىرر أن يشىرح حىاع النىاس وحبب إليه الخلوة والبعد عن 

من جذبهم هللا إليه فأنها من األمور الوجداني  التى يقصر القلم عىن شىرحها وغايى  األمىر أنهىا 
اينقطىىاع إلىىى هللا تعىىالى واينىىس بىىه مىىع العجىىز . ويتهىىر ذلىىك جليىىًا فىىيمن هجىىر مالىىه وولىىده 

جارتىىه العتيمىى  وأوالده صىىبي  صىىغارًا العمىىل لهىىم حتىىى قىىاع كشىىيخنا رضىىى هللا عنىىه فأنىىه تىىرك ت
نه تركهم والعائل لهم فحضر الشيخ شديٍد ألوالد الشيخ فظ بع  جيرانه لصاحب له إنى لفى ألم

كلمه بحدًة من غيىر أن يكىون قىد بلغىه شىئ . وقىاع لىه أسىألك أوالد  شىيئًا وهىل تتىن أن هللا و 
الد  وأفحمىه وأسىكته وكىان ذلىك دلىيً  علىى حسىن الذ  يرزق مىن فىى األر  جميعىًا ينسىى أو 

 يقين الشيخ باهلل سبحانه وتعالى .
ولما ترك تجارته لولديه األستاذ الشيخ إبراهيم والشيخ محمد كانا اليزاالن فى حال  يحتجان إلى 

 دد  .هما القيام بشؤون التجارة حتى تبالرعاي  فيها فلم يمكن
برة التى بها ضريع سيد  المبرز الولى معتزاًل جميع النىاس وكان  إقامته رضى هللا عنه بالمق 

 مدة سبع سنوا  وهو مجذوب فى حب هللا تعالى ورسوله وكان إذا رأ  السيدا  
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افى  أحىواع أتين . وكان له فى حاع جذبه بالقر ضربهن بالعصا حتى يعدن من حيث يتبعن جنازة 
 ه . غريب  وخوارق كثيرة أخبرنا بها رضى هللا تعالى عن

ى مىدة أيىام تقىرب مىن أربعى  أشىهر ال يأكىل واليشىرب وال ينىام وهىو منها أنه رضى هللا عنه قض
 هائم فى حب هللا تعالى بل حقق عدد األيام بأنها مائ  وسبع  عشر يوما . 

المعىذب وأخبرنىا رضىى هللا تعىالى و  أهل القبىور ويعىرف مىنهم المرحىوم ومنها أنه كان ير  أنوار
اليتعداه نوره ف يمتد إلى غيره وكىذلك المتلىوم وكىان يسىمع أنىين المعىذبين عنه أن كل شخض 

 منهم ولكن اليفهم ك مهم .
ومنها أنه كان يسمع الطيور ويعرف لغتها ولغ  كل أعجمى ولغ  النبا  واألشجار ويأنس بهىا 

 .عرفها وعرف ما يقوع  لغ وما تكلم إنسان أمامه بأي  
دًة طويلىى  اليغيرهىىا فأصىىبح  كالجلىىد مىىن شىىًد مىىا عليهىىا وهىىو ومنهىىا أن م بسىىه دامىى  عليىىه مىى

تفهىا لىىه قهىرًا عنىىه فأوجىىد فىى نفسىىه باعثىىًا ى أن يناليخلعهىا واليغسىىلها فىأراد هللا سىىبحانه وتعىىال
ذا هو على بحر وعلى حافته مدرج ينىزع إلىى  ذا بطريق ممتد فسلكه وا  لمغتساع فنتر أمامه وا 

يابىه واغتسىل وخىرج ثىم اشىتاق  نفسىه إلىى غسىل م بسىه البحر فنزع على هذا المدرج وخلع ث
فغسلها وأزاع مابها حتى صار  فى غاي  النتاف  وجففها ولبسها وصلى وعىاد مىن حيىث ذهىب 
ثم أراد أن يرجع مرة ثاني  فلم يجد هذا البحر فعلم أن هللا أكرمه ) كما سمع  ذلك من لسىانه ( 

 رضى هللا تعالى عنه .
لى عنىىه أنىىه سىىمع شىىجرة تسىىبع وتقىىوع سىىبحان مىىن تسىىبع لىىه األغصىىان وأخبرنىىا رضىىى هللا تعىىا

 واألوراق . فقاع فى نفسه إن كان هذا التسبيع من جه  واحدة فيكون هذا من 
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ن كان من جميع أجزاء الشىجرة كىان هىذا ك مهمىا فأصىغى لهىا فىظذا  هىو الشيطان يريد الفتن  وا 
 من جميع أجزاء الشجرة . 

 

 ظهوره ودعوته
د هللا سبحانه وتعلى ينفع الناس بىه ألهىم بىالخروج إلىى النىاس فخىرج إلىى بيتىه وال يىزاع فلما أرا

حاع الجذب يغلب عليه فلم يجد فى بيته شيئًا ألن ماله قد أذهبىه . هللا سىبحانه وتعىالى ليرجىع 
ًا بىه أيامىإلى بيته مجردًا له وتتهر والي  هللا تعالى له . ووجد جزءًا من المسكن قد تهدم فأقام 

قليل  وعاد يباشر تجارته فابتدأ فيها بث ث  قروش كما أخبرنى بذلك فبارك هللا فيها وزاد  كثيرًا 
وهو ال ينتر ق  إلى ما فىى أيىد  النىاس وال إلىى الىدنيا بىأي حىاع بىل كىان يجىدها تخدمىه وفىى 

 الحديث القدسى ) يا دنيا من خدمنى فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ( . 
ن خلوته هذه تهر  له كراما  واضح  سيما الكشف وشفاء المرضى حتىى أن وبعد أن خرج م

النصىار  والمتفىىرنجين مىىن أهىىل العصىىر والمتعلمىىين تعليمىًا عصىىريًا مىىن رجىىاع الحكومىى  وغيىىرهم 
يهمهم من أمور الدنيا ولقىد عقىد ا كانوا يذهبون إليه للتبرك وطلبًا لشفاء مرضاهم واستط ع م

لتحذير النصار  من الذهاب اليىه خوفىًا علىيهم مىن أن يخرجىوا مىن عقد قسس الزقازيق جميعه 
دينهم كما حصل لبعضهم وكان شيخه الشيخ شناو  يوسف يتردد عليه ويزوره فىى بيتىه وكىان 

الجنينى  وكىان شىيخنا يجلىس أمام بيته قطعى  أر  يىزرع فيهىا بعى  األزهىار وكانى  معروفى  ب
عليىىه باعطىىاء العهىىود للنىىاس وطلىىب لىىه إجىىازة وره النىىاس فيهىىا وقىىد كىىان شىىيخه يلىىع فيهىىا وتىىز 

الطريىىق مىىن سىىجادة البيوميىى  وكىىان سىىيد  األسىىتاذ ال يهىىتم بشىىأنها حتىىى أحضىىرها لىىه بنفسىىه 
فقبلها وسلمها لولده سيد  األسىتاذ الشىيخ إبىراهيم أبىو خليىل وأمىره بحفتهىا وصىار  محفوتى  

 هجري  .  1316  ومسجل  فى سن  رخاآلن وهى مؤ إلى 
 من عرفه ببرك  التردد عليه ولو لم يتلق العهد وقد كان يمتنع عن إعطاء وقد اهتد  
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العهود فى مبدأ األمر بعد إلحاح وتردد كثير وربما ترك البع  مدة تزيد عن السن  أو السنتين 
. ثم شرح هللا صىدره يعطىاء العهىود بى  امتنىاع فأمىه الجىم الغفيىر مىن كىل جانىب وانجىذب  لىه 

يىر يديىه الكرامىا  العديىد وخىوارق العىادا  واشىتهر حالىه فسىلك سىبيل الخالقلوب وتهر  على 
فتح  له القلوب وكثر تابعوه وتهىر علىيهم نىور اييمىان وصىار وأيد الحق وبرق  له العيون وان

يلقن الذكر لكل من يطلب ويأخذ عليه العهىد بالطاعى  ولىزوم جماعى  المىؤمنين وخدمى  الفقىراء 
 وتجنب المعاصى . والمساكين على قدر الطاق  

وقاع رضى هللا تعالى عنه رأي  أننا فى موكب عتيم جمع أهل الطىرق الصىوفي  جميعهىا والكىل 
وكىل طائفى  مىن أهىل الطىرق معهىا شىيخها ومعهىم علىم  صلى هللا عليىه وسىلم سائر إلى النبى 

بجمعى كبير وعلم كبير جدًا قاع فكن  أمر  جمع نا فى آخرهم ومعىالطريق فى شرذم  قليل  وأ
على طائف  نذكر هللا تعالى ونجد الطائف  المتقدم  تذكر الدنيا وأعمالها فنتركها ونسير . وهكذا 
حتى مررنا على الطوائف كلها وانتهينا إلى األمام وكىان جمعنىا فىى النهايى  هىو الجمىع الشىامل 

 .  (1)سلم صلى هللا عليه و وكل الطوائف تتبعه حتى كن  أنا وجمعى أوع الداخلين على النبى 
كان يرجع أمر العهد إلى سيد  على البيومى فكان يقوع لهىم هذا وكان ال ير  لنفسه عمً  بل 

 اليد يد سيد  على البيومى كما سيأتى . 
وهذه صيغ  المعاهدة التى كان يعاهد عليها الناس كان يجلس أمامه المريدون ويضع يىده فىى 

هللا فيقولهىىا الجميىىع ويكررهىىا ثىى ث مىىرا  ثىىم يقىىوع يىىدهم ويقىىوع لهىىم الكىىل منىىا يقىىوع ال إلىىه إال 
أستغفر هللا العتيم ويكررها مع الجميع ث ث مرا  ثم يقوع وهم يتابعونه تبى  إلىي هللا ورجعى  

 إلى هللا وندم  على ما فعل  وعزم  على أن ال أعود إلى المعاصى 

                                                 
(1)

ة أن طريقه يكون هو الطريق القويم طريق الذكر وهو السابق إلى الخيرات بإذن هللا فيجمع الطريق كلها وتتبعه فى تدل هذه الرؤي 

 النهاية . ولذا قال األرض لنا . 
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 هللا وأشهد أن سيدنا محمىدًا وبرئ  من كل دين يخالف دين ايس م . أشهد أن ال إله إالأبدًا . 
 تعىىالى مىىن جميىىع الخطايىىا راغبىىًا فىىى امتثىىاع أوامىىر أنىىى تائىىب الىىى هللا (1)رسىىوع هللا أشىىهد بىىاهلل 

علىى خدمى  الفقىراء والمسىاكين رسوله مجتنبًا محارمه . مجتهدًا فىى طاعتىه منيبىًا إليىه مواتبىًا 
على البيومى شيخنا فى الدنيا واآلخرة  على قدر الطاق  وأن سيدنا وقدوتنا إلى هللا تعالى سيد 

واليد يد هللا ويد شيخنا وقدوتنا إلى هللا تعالى سيد  على البيومى شيخنا فى  (2)العهد عهد هللا 
  .الدنيا واآلخرة وهللا على ما نقوع وكيل . وكان الجميع يقولون معه ذلك
  الحىاج محمىد أبىو خليىل وكان المىأذون مىن قبلىه بظعطىاء العهىد يقىوع اليىد يىد سىيد  وأسىتاذ

 شيخنا فى الدنيا واآلخرة . 
 

 أحواله وأخالقه
وغىه مىا يقىارب هىا ألنىه مىع كبىر سىنه وبلوكان  أخ قه كلها أخ قًا محمدي  فطري  فيه ال يتكلف

نه كان شديد القوة ال تفتر عزيمته وال تنثنى همته ليس له هم إال الطريق وجمىع المائ  سن  فظ
  تعالى والسهر والذكر . شتا  القلوب إلى هللا

وكان يقيم غالب النهار معتكفًا إلىى هللا تعىالى حتىى يتىن أنىه ال يخىرج يومىه وكىان يخىرج حتىى 
 قا  قليل  وكان نراه كان يقيم الليل ف  ينام إال أو يتن أنه ال يعتكف على أنه 

                                                 
(1)

 معنى أشهد باهلل . أى أقسم .  
(2)

 ذه على الخلق بعبادته وإتباع شريعته . هو أن العهد الذى يأخذه الشيخ على المريد هو عهد هللا الذى أخ –ومعنى العهد عهد هللا  

أى أن يد الشيخ مدت للمبايعة بأمر هللا فاضيفت هلل تشريفاً وتعظيما لشأن المبايعة وتنبيهاً للمريد أنه بمبايعته  –ومعنى اليد يد هللا 

 هذه كانه أخذ على نفسه عهد أمام هللا بالقيام بمقتضاه فيراقب ربه دائما ويخشاه . 

فى قوله تعالى ) يد هللا فوق أيديهم ( أى قدرته عليهم تشعر بذلك وتنبه المريد إلى معاملة الحق وخشيته ألنه صاحب وذكر اليد 

 القدرة والسيطرة عليهم اهـ . 
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 يقتًا فى مكان نومه . 
لعشىىاء إلىىى انتصىىاف الليىىل ثىىم يقىىوم إلىىى وكانىى  تقىىام بىىين يديىىه مجىىالس الىىذكر مىىن أوع الليىىل ا

يىىان كىىان ينتىىر حتىىى تطلىىع خلوتىىه فيىىذكر هللا تعىىالى ويتهجىىد حتىىى يصىىلى الفجىىر وبعىى  األح
نه كان ينش  فى الصباح دائمىًا ويجلىس هائمىًا الشمس وبعدها ينام عقب ذلك وعلى كل حاع فظ

 ى األكثر فى اليوم والليل  . بذكر هللا تعالى . وكان يخبرنا أنه ال ينام إال مقدار ثلث ساع  عل
وكان شديد الحياء من هللا تعالى فظذا جلس مستويًا متأدبىًا وكىان أشىد النىاس تواضىعًا وأسىكنهم 
من غير كبر وأحسنهم بشرًا ال يهوله شىء من أمر الدنيا . وكان غاي  فى الزهد والورع والكرم 

صىم  نكاحهىا أو تكىون ذا  محىرم وكان أعدع الناس وأعفهم يكره أن يمس يد امرأة ال يملىك ع
ح  منه حتى كان  تأتى اليه الناس ليأخذن عليه العهد ف  يضع يده فى يدهن بل يأتى بالمسىب

ن كلمهن ال يكلمهىن إال فىى الىدين ومىا  فيمسكها من جه  والمرأة من جه  أخر  وهى مقنع  وا 
 يصلع لآلخرة . 

طانىًا وجبى  . ومىرة قفطانىًا وجلبابىًا مىن وكان يلبس المرقوع وكان يلىبس مىا وجىد فمىرة يلىبس قف
صوف . ومرة يلبس جلبابًا من النسىيج الهنىد  الىذ  يسىمونه بالسىكروته . ومىرة يلىبس عقىااًل 
وعباءة بيضىاء . ومىرة يىتعمم علىى طربىوش أبىي  أو علىى طاقيى  صىوف أبىي  . ومىرة علىى 

عمىىره أن يىىتعمم  طربىىوش أحمىىر . ولكىىن كىىان الغالىىب عليىىه وخصوصىىًا فىىى السىىنين األخيىىرة مىىن
بالعمام  الحمراء ويلبس جلبابًا من صوف غنم أحمر بحسب خلفته تحتىه قمىيض مىن كتىان أو 

دير  وعبىاءة صىوف غىنم أحمىر بحسىب خفتىه فمىا وجىد مىن المبىاح من نسيج مكرش فوقىه صى
وقىىاع مىىرة لمىىا اسىىتمر فىىى لىىبس  –س وربمىىا حسىىن لىىه النىىاس بىىالملبس مىىن المبىىاح فيلبسىىه لىىب

 ء كان سيد  على البيومى يلبس كذا وكذا وكان يلبس العمام  . العمام  الحمرا
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 مراء وهاقد ألبسونى كما كان يلبس . لح
وكان رضى هللا تبارك وتعالى عنه يخدم أهله . وكان يشتر  لهم مىا يلىزمهم وربمىا نىزع بنفسىه 

 إلى السوق واشتر  ما يلزمهم ويحملها بنفسه . 
ؤيى  ديئى  وكىان يحىب التىري  فىى الهىواء النقىى والتمتىع بر ب الطيب ويكره الرائحى  الر وكان يح

المياه والمناتر الجميلى  فىى أوقىا  مخصوصى  وكىان ال يحقىر مسىكينًا لفقىره ورثائتىه وال يهىاب 
دعوة واحدة فكىان ال يقىوم وال يجلىس إال علىى ذكىر عتيمًا لسطوته يدعو هذا إلى هللا عز وجل 

 هللا عز وجل . 
 
 بهوأصحا هآدابه مع أتباع

كىان رضىى هللا عنىه يكىرم ذو  رحمىه ويصىلهم مىىن غيىر أن يىؤثرهم علىى مىن هىو أفضىل مىىنهم 
وكان ال يجفو أحدًا ولو فعل معه ما يوجب الجفاء وكان يقبل معىذرة المعتىذر إليىه ولىو فعىل مىا 
فعىىل . وكىىان إذا جلىىس بىىين أصىىحابه يجلىىس كأنىىه أحىىدهم وربمىىا جىىاء الغريىىب فىى  يىىدر  أيهىىم 

يئته ونور إيمانه أو دله أحىد عليىه . وكىان إذا جىاءه أحىد فىى حاجى  اقبىل عليىه يعرفه إال بهوال
شده إلى الخير . وكان يقوع دائمًا فى جوابه على بركى  هللا أو بركى  المصىطفى ر سمع منه وأيو

وكان ال يواجه أحدًا بمكروه منهم مطلقًا وال يتعر  فى وعته أو إرشاده  صلى هللا عليه وسلم 
بل يتكلم خطابًا عامًا . وكان يقبل علىى أصىحابه وأتباعىه بالمباسىط  حتىى يتىن إلى إحد معين 

كىىل مىىنهم أنىىه أعىىز عليىىه مىىن جميىىع أصىىحابه وكىىان يمىىزح معهىىم مزاحىىًا لطيفىىًا جىىدًا ويقىىوع كىىان 
 رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم يمزح وال يقوع إال حقًا . 

ينهى عن كثرة اينفاق فى غيىر حاجتىه .  وكان رضى هللا عنه ال يكلفهم شيئًا وكثيرًا ما نسمعه
 . يجلس معهم ماشاء ويخلو عنهم ما شاء فاذا رأ  الفضل فى الخلوة خ  عنهم وكان 
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وكان يقابلهم بالرفق وال يقابلهم بىالعلم وكىان يتىدرج معهىم فىى العلىم المبتىد ء بطريىق الحكايى  
ل يتىدرج بىه مىن درجى  إلىى درجى  تعلم بطريق المستفهم كأنه هو الطالب للتعليم بوجه جميىملاو 

رقيه بصىدق واخى ض بىدون أن يشىعر المريىد ر فيما هو الزم إليه ويحتى يورثه التمييز والتفكي
أو العالم أو المتعلم أنه يعلمه فيفتع عليىه بىاب الطلىب فينفىتع قلبىه للشىيخ ويقبىل بقلبىه عليىه 

 ى أنه الينفك عنه . فيرزقه هللا الفتوح والمواهب ويزداد فى قلبه حب الشيخ ويتمن
وكان يقبل الهدي  ويكافىء عليها قل  أو كثر  وكان يجيب دعوة من دعاه غنيىًا كىان أو فقيىرًا 
يتلطف بحاع كل واحد منهم . وكان يحبب إلى المتقاعد منهم العمل والسىعى علىى المعىاش فى  

هم ماورد فى ن ينطبق علييرضى ألحد أن يكون عال  على سواه أو يعيش من سؤاع الناس فكا
 نك تمو  غدًا ( . عمل آلخرتك كأنك تعيش أبدًا وااألثر ) أعمل لدنياك كأ

ذا سىئل أن يىدعو علىى أحىد امتنىع و وكان رضى رضى هللا عنه اليحب أن يسمع عنهم مكر  هًا وا 
فقىد ورد فىى  صلى هللا عليىه وسىلم ودعا له وقرأ له الفاتح  . وهذا خلق من أخ ق المصطفى 

فانى أحب أن أخرج ) ال تبلغوني عن أصحابى إال خيرًا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث المصط
هم وصدر  سليم ( وكان يعطف عليهم ويقضى لهىم حقىوقهم . فى  يضىيع لهىم حقىًا اعتمىادًا يإل

 ة بىىل كىىان ال يجعىىل ألحىىد حقىىًا عليىىه وكىىان يتنىىزه عىىن مىىاعدعلىىى رضىىاهم أو إخ صىىهم فىىى المىىو 
 ن وجد شىء من ذلك . ه لهم إأتباعه عام  ويؤد  ما علي

صلى هللا عليىه وسىلم وكان ال يتهر لهم ريب  والشكا فيهم أو فى أحدهم عمً  بقوع المصطفى 
 رواه أبو داود رضى هللا عنه .  (2)فى الناس أفسدهم  (1)إذا ابتغى األمير الريب  ) 

                                                 
(1)

 التهمة .  –الريبة  – 
(2)

  والمراد أن اإلمام إذا اتهم وجاهرهم بسوءا لظن اداهم ذلك إلى ما ظن فيهم ففسدوا . 
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يتهىىر لهىىم كرامىى   أسىىرار المريىىدين فيمىىا يكاشىىفونه بىىه . وكىىان الوكىىان رضىىى هللا عنىىه يحفىىظ 
مخصوصىى  أو يبىىين لهىىم أنىىه يعىىرف شىىيئًا مىىن أحىىوالهم بىىل كىىان يعىىرفهم أن الىىنعم المطلوبىى  
واستزادتها إنما هى العمل والقرب هلل تعالى . فىظذا كاشىف إنسىانًا بشىىء ممىا عنىده سىتره عليىه 

شىيئًا فيمىا  فيعلمه المريد . والشيخ يتهر الغفل  عنىه ف يفقىه المريىد أن الشىيخ يعلىمفى إلقائه 
يكاشىىفه بىىه علىىى سىىبيل ايسىىتتار إال فيمىىا نىىدر وفىىى أحىىواع الهيىىام الشىىديدة فظنىىه ربمىىا كاشىىف 
البع  بأحواله . وكان ال يكون إال لضرورة تصلع لدين المريد أو إرشاده فيما ينفعه فىى دنيىاه 

 بما يرضى هللا ورسوله . 
قاموا من غير ك م ف ربما جاءوا إليهوكان رضي هللا عنه يقابل جميع الناس بالبشر واييناس و 

شدة هيب  مجلسىه وسىكونه . حتىى قىاع بعى  زائريىه لنىا مىرة إن هىذا الشىيخ السىاكن السىاك  ل
فيسىطع عليهىا فيؤنسىها لكنىه يخىيم عليهىا فى  يجىد مجىااًل ينبعث من قلبىه شىعاع علىى القلىوب 

تكلىم معىه فىى أمىر  إنسىان بحسىب حالىه إن كىل للك م فى حضىرته . ومىع ذلىك فكىان يىتكلم مىع
ن تكلىىم فىىى أمىىر الىىدنيا تكلىىم معىىه . وكىىان ال يىىتكلم معىىه أحىىد فمعمىىل مىىن  اآلخىىرة تكلىىم معىىه . وا 

فيىه كأنىه عىالم بجميىع نصوصىه وفصوصىه . وربمىا  إال يىتكلم معىه االعماع أو فىن مىن الفنىون 
س بىه و يندهش وهذا كلىه بكى م لىين هىين يىأنأسأع محدثه فى دقائقه فيقف عن الجواب حائرًا 

عطىىاء  محدثىىه . وكىىان ال يهىىتم بمقابلىى  النىىاس لقصىىد المؤانسىى  إال إن كىىان لىىذكر هللا والتوبىى  وا 
 العهود . وما عدا ذلك فكان يقوع ال شأن لنا بهم . 
 

 وأسرار الطريق فيها سياحته
لب د بدعوة من اولما اشتهر أمره وانتشر طريقه فى الب د اشتد ايلحاح عليه للقيام إلى بع  

لها فكان فى أوائل األمر يقوم من بلده إلى البلد المدعو فيها فيقيم ليل  أو بضىع ليىالى يقىيم أه
 من الناس فيأخذ عليهم العهد ذكر هللا تعالى ويهتد  على يديه الجم الغفير 
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بطاعىى  هللا تعىىالى وأوامىىر رسىىوله ثىىم يعىىود إلىىى أن كثىىر  النىىاس فىىى طلبىىه وكثىىر عليىىه ايلحىىاح 
 قاع وتزاحم  الناس على دعوته فكان يقوم من بلد إلى بلد برجاء شديد . والرجاء باينت

يمانًا فىظذا حللى  فىى مكىان حىل فيىه  وكان ال يحل ببلد ويتنفس فيها إال وم  قلوب أهلها نورًا وا 
مستبشىرة كأنمىا هىم فىى موسىم عبىاده . تر  نور اييمان تاهرًا على من فيه وجىوههم ضىاحك  

الشىىاكر . ومىىنهم القىىائم علىىى خدمىى  الفقىىراء والمسىىاكين يقىىابلون الوفىىود مىىنهم الىىذاكر . ومىىنهم 
الذين يحضرون لزيارة سيدنا األستاذ بالفرح العتيم والقلب السليم ال يهتمون بشىىء مىن أمىور 

 الدنيا مطلقًا بل أكبر أمر لديهم هو العمل لآلخرة . 
 ديه مع اينشاد . وكان  تقام الحف   وتعمل الوالئم وتقام حضرا  الذكر بين ي

المحتفىل  نوكان  تتهر فيها األعاجيب من إكرام هللا تعالى لىه وحفتىه واشىتهار الىدعوة منهىا أ
به كان ال يىر  أ  عسىر فىى سىبيل إقامى  الحفى   واينفىاق عليهىا مىع أن فىى المحتفلىين مىن 

يىىه مىىن ليكىون حالىىه حىاع كفىىاف . ولكىن هللا سىىبحانه وتعىىالى يجعىل مىىع العسىر يسىىرًا فيفىي  ع
خ صىه ويتىن أنىه أنفىق كثيىرًا  فضله ويسهل له األمر وينفق من حيث ال يشىعر لشىدة فرحىه وا 

 ولكن فى النهاي  يجد أن هللا بارك فى القليل حتى صار كثيرًا . 
ومنها أن البع  كان يدعوه وليس لديه استعداد فحينما يحل سيد  لديه يكون قىد أعىد طعامىا 

ولكىن بعىد ذلىك يجىد الوفىود حلى  مىن كىل جهى  لزيىارة سىيد   معىه .قليً  على قدر مىن حضىر 
األستاذ حتى يضيق المكان ويزدحم البلد بالزائرين فيقدم لهم الطعام ويبىارك هللا فيىه حتىى يكفىى 

 كل الحاضرين وهو ال يدر  . 
ولقد حدث لى ذلك مرارًا وتكرارًا . وفى مرة كن  استحضىر  طباخىًا مىن المنصىورة ال أعرفىه مىن 

 وعملنا معه حسابًا على ما يكفى اطعام مائ  انسان واستحضر  له قبل 
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األدوا  ال زم  لذلك . فلما جن الليل وجاء القوم صرنا نطلب منه عشىاء عشىرة فعشىرة فعىددنا 
( وخىرج الطبىا  10( فىى )35بعد ذلك فى الساع  الحادي  عشرة فوجىدنا الموائىد التىى قىدم  )

رنىا أخىىف وال أحسىن مىن ذلىىك مطلقىًا . فالطبىىا  يقىوع كنىى  وصىبيانه يقولىون مىىا وجىدنا فىىى عم
ًا إلى إنجاز الطلىب وال أنتىر إلىى مىا عنىد  فأجىدنى مضىطرًا إلىى اينقيىاد بخى ف الجهىا  قمسا

د  عملى إلى النهاي  والصبى يقوع كان لى )كيىف ( ال فيعترينى الملل فيها أما هنا فأؤ  األخر  
ع وجود  فى العمل يومًا وليل  وأنا مسىرور أكثىر مىن يمكنى الصبر عنه ساع  فما تناولته طو

تناوله وتاب عنىه وحصىل  لىه بركى  سىيد  األسىتاذ . هىذا بخى ف مىا كنى  أراه فىى البيى  وقىد 
 حدثنى من ايخوان بمثل ذلك فى كل عام . 

ومنها أنه كان  تقام الحف   ويجتمع فيها الجموع الكثيرة وربمىا جمعى  أخى   النىاس ويحفىظ 
الهىرج الىذي يحىدث عىادة فىى المجتمعىا  األخىر  وال تنىافر وال كى م غيىر هذا ايجتماع من هللا 

إنتتار خروج سيد  األستاذ بيىنهم ليتبركىوا بىه ويأنسىوا بوجىوده وعنىد خروجىه يتزاحمىون كثيىرًا 
 على تقبيل يده والتبرك به . 

لذكر واينشاد الذ  ال يكىون وعند استقراره تجد الكل على غاي  األدب والكماع ال يلتفتون لغير ا
أو النصىائع أو تفسىير القىرآن وهىم  صىلى هللا عليىه وسىلم إال فى التوحيىد والصى ة علىى النبىى 

صىىامتون منصىىتون مىىن أوع الليىىل إلىىى آخىىره فىى  يىىنف  المجلىىس إال وقلىىوب المجتمعىىين كلهىىم 
بىه حتىى ال يمكىن منىع  متعلق  به تعلقًا كبيىرًا يتزاحمىون عليىه بقىوة هائلى  الخىذ العهىود والتبىرك

ه بىليكلم أحدًا إال عنىد الحاجى  . وق الزحام إال بغاي  الجهد مع أنه كان إذا جلس فى المجلس ال
 مع هللا موجه للذكر . وكان يقابل الناس بالبشر وبالدعاء لهم . 

ولقد كنا مرة فى بلدة ) إدكو ( فى آخر أيام حياته وكان لم يذهب اليهىا غيىر هىذه المىرة ومكىث 
 بها ليلتين . وكان يجتمع اآلالف الكثيرة من الناس وكان يحضر منهم الكثير ألخذ 
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العهود فمن شدة ايزدحام على أخذ العهود كنا نأتى له بكل عشرة أشخاض وكل خمسى  عشىرة 
مرة فيأخذ عليهم العهد طائف  بعد أخر  فى مرة واحدة وكان  ليل  مشهورة مكث ايحتفاع حتى 

عطاء عهود والناس ال تريد ص ة الفجر فى   أن تنف  من حوله . ذكر وعبادة وا 
مىن المجتمعىين  يوجد لىض فىى المجتمىع فى  يفقىد شىئ ومن األسرار التى شاهدناها أنه كان ال

ذا وجد كان سبحانه وتعالى يتهر أمره للناس فى الحاع ويقع فىى قلبىه الرعىب ويتزلىف الىيهم  وا 
 وأخذ العهد واستقام . بالتوب  حتى يخرج وربما صدق  توبته 

ومن سره أن غالب أتباعه السالكين كانوا ال يصبرون على بعده فكانوا يىذهبون إليىه فىى الىب د 
التى يكون بها وبعضهم يذهب من حيث ال يىدر  كيىف يصىل إليىه ألنىه لىم يكىن قىد طىرق هىذه 

الغالىىب فىىى الىىب د مىىن قبىىل فيهديىىه هللا سىىبحانه وتعىىالى إلىىى الوصىىوع بىى  مشىىق  وربمىىا يكىىون 
الىذهاب لىيً  فيحفتىه هللا تعىالى يىذهب مىن غيىر عسىر . وربمىا سىار الىبع  علىى ايقىدام مىىدة 

 طويل  وهو من شدة الحب وال يحس بأدنى تعب . 
وكان البع  يذهب إليه هربًا من األكدار فيمكث اليوم واليومين أو األيام الكثيرة وهو فىى أنىس 

 ا . عتيم ويعود وقد ذهب  أكداره وأسبابه
وكان البع  يذهب ولديه من المصىالع شىىء كثيىر ولكىن شىوقه وحبىه أداه إلىى زيىارة األسىتاذ 

 فيذهب الليالى واأليام العديدة ويعود فيجد األمر على أيسره والمصالع ال تتعطل . 
وفى السنين األخيىرة قامى  الحىرب الكبيىرة وأعلنى  األحكىام العرفيى  فىى الىب د المصىري  وحصىل 

ماعىىا  وتشىىديد فىىى عمىىل المجتمعىىا  ومنىىع ايضىىاءة فىىى الشىىوارع العموميىى  . ولكىىن ايجتمنىىع 
 اجتماعا  سيد  األستاذ وأتباعه كان  تقام فى كل مكان ال تنقطع 
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وخصوصًا فى البنادر التى فيها المراقب  أشد . وكان  تضاء األنوار ويحضىر فىى مجلسىه أالف 
لمتعلمى  ومىن رجىاع الحكومى  وغيرهىا .. وكىان الطبقا  المتعلمى  وغيىر امن الناس ومن جميع 

هللا سىىبحانه وتعىىالى يحفىىظ هىىذا الجمىىع المحمىىد  وال يحصىىل أدنىىى منىىع أو تنبيىىه . وكىىان يمىىر 
 بع  رجاع األنجليز ويجلسون بالمجالس ويقومون ف  يتكلمون . 

  مىىىن ومىىىن األسىىىرار أن األوامىىىر العسىىىكري  صىىىدر  بىىىايكراه علىىىى التطىىىوع ل عمىىىاع العسىىىكري
تباع سيد  األستاذ أن الغالب لم يقهر عليهىا ولىم يىذهب مىنهم لمصريين ومن فضل هللا على أا

 إال النادر . 
ومن األسرار أيضا أن طريقتىه قىد انتشىر  انتشىارًا كبيىرًا ودخلهىا جىم غفيىر مىن جميىع الطبقىا  
المتعلمىىين وغيىىر المتعلمىىين ومىىن مسىىتخدمى الحكومىى  فىىى جميىىع المصىىالع مىىن قضىىاة وكتبىى  

عماع ايدارا  والمحاكم وغيرها ومن علماء األزهر والمدرسين بالمدارس على اخت ف درجاتها و 
. ومن المهندسين واألطبىاء والمحىامين وأربىاب الصىناعا  والعمىد والف حىين وغيىرهم ومىع هىذا 

يقدمون بعضهم على بع  ال ينترون فىى  همتجدهم إخوانًا فى هللا تعالى سواء . وفى اجتماع
إلىىى صىىغير أو كبيىىر أو صىىاحب أو خ فىىه بىىل تجىىد صىىاحب الجىىاه يعتقىىد فىىى الصىىغير  الطاعىى 

 ويسأله الدعاء ويعتقد قبوله عند هللا تعالى . 
ومىىن األسىىرار أيضىىًا أن الزائىىرين يكثىىرون جىىدًا فىىى بىى د متعىىددة والشىىخض الىىذ  عنىىده سىىيد  

 قد أكرم الكل وبىاتوا علىى األستاذ غير مستعد لهؤالء الناس . ولكن التمر الليل  حتى يكون هللا
أتم حاع وسرور عتيم سواء كانوا مجتمعىين فىى مكىان واحىد أو فىى أمكنى  متعىددة ويصىبحون 

 على أتم نعم  . 
فىى األذ   ن يسىعوين ويشىتدون فىى الكى م وفىى النقىد ووكان يأتى فى الحف   بع  المعترض

 ا انقلب الحاع شأن مرضى القلوب مع داعى الحق فكانوا يخفقون فى مسعاهم وربم
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عليهم إن أصروا أوال يقومون إال وهىم تىائبون سىالكون الطريىق بىل ربمىا أن صىاحب ايعتىرا  
 يشهد على نفسه وينطق بالحج  عليها . 

وكان رضي هللا عنه يعامل من يرافقه فى سياحته بغاي  الرأف  والعطف والشفق  الكبيىرة . وكىان 
كلىىى ولكىىن ال تخىىرج عىىن ثلحكايىىا  التىىى تضىىحك اليؤانسىىهم ويباسىىطهم ويفىىرحهم ويسىىامرهم با

 موعت  ف  يقوع حكاي  إال عن واقع حصل وال تكون إال لمناسب  مخصوص  . 
هىا ءوكان  تلقى بين يديه القصائد واألشعار المنتوم  مدحًا فيه وكان ال يحفىل بهىا ويمنىع إلقا

شىء كثيىر جىدًا ال يىدخل فى الغالب إال فى بع  األحيان إجاب  يلحاح بع  المستمعين وهو 
 تح  حصر ولكن أذكر طرفا صغيرًا منها ما وقع بيد  حاع كتاب  هذا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فمنهاا مااا قالااه حياارة رياااض أفناادى إبااراهيم طااه الموظاا  بعمااوم 
 .  مصلحة البوسته المصرية ومن أخذ العهد عليهم

 1333رجااااب ساااانة  25قالهااااا فااااى                                               
 هجرية

 بثغر اإلسكندرية وهى
 ل ىوتمي  إذ النفس تصبو نحوها  وع ىىىىىأفى حبها قد يعتريك ذه

 وع ىىىىويط يحل لد  أحبابها   ومالى أر  هذا الشحوب وذا الضنى 
 وع ىىشخوض لد  عليائها ووص  ا ىىىوهل للذ  جاز الطريق  نحوه
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 ل ىىىىثم كل الهائمين خلي وهل  ا ىىوما قيم  العشاق فى الحب عنده
 ل ىىىسبي  وب  ومالى فى الحياة  ى ىىىىأماتن فظن غرامى فى هواها 
 ل ىىىىوتسي تذوب لديها مهجتى   ى ىىىىصبابت أجبنى رعاك هللا أن 

 ل ىىىقلي تصبر فظن الصبر منك   ا ىىىىفياسائلى عن ذ  المسائل كله
 ل ىىىىالطريق طويولكنما درب   ه ىىىىىىتروم وصاع ما أعز نوال

 وعىىىىويط من رامه  ىيشق عل  ه ىىىىطريق التى تهو  بعيد وقطع
ال يعتريك   ه ىىىتزود له فى السير واحمل س ح  وع ىىىىىخم وأقدم وا 
 الرجس عنك يزوع  عسى الرجس منا       ىىىىتزود من التقو  ونفسك فاحمه
 وع ىىىىطريق يحفبغي  هذا فى ال ًا ىىىىوحاذر من الشيطان جهدك دائم

 ل زيىىىىىىىفحكمتها للسيئا  ت  ا ىىوواتب على الطاعا  حين حلوله
 ل ىىىىىفمن دانها للصالحا  قلي  ع ىىىىونفسك روضها على كل صال
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 ل ىىفكم صع بالذكر الحكيم علي  ًا ىىدائم واصلع بذكر هللا قلبك 
 وع ىىوتدنوا قريبًا والقريب يط    ىهنالك تلقى فى الطريق سهول

 وع ىىىنبى الهد  بالبينا  رس  د ىىىمحم توسل لها بالهاشمى 
 ل ىىىىبه صع إيمان لنا ودلي    ىىىنبى له فى الكون اكبر من
 وع ىىىفنور قلبًا فى الت م يج  ا ىىىىأتانا بنور هللا يشرع بينن

 وع ىىىوما هى إال أكلب وعج  أغار على األصنام فى عرصاتها 
 وع ىىىىوكه ودان لديها يفع   م ىحقيره أضل  عتيم القوم قبل
 وع ىىوآب  بهم نحو البشير عق  م ىىىىفهدمها ثم استقام بهديه

 وع ىىىتغ  غوائل شتى ال تزاع  وره ىوحل  بدين الشرك بعد ته
 وع ىىىآص وباتوا وهم للعالمين   وا ىرأوا دينه األمنى يضىء ف من
 بين المشركين يصوع  تر  الجهل  ا ىىىىأضاءوا الم  بالعدع بينم

 زوع ىىىوهم عند  بين الجنان ن  وقاموا على الحسنى وآبوا لربهم 
 لهم من رضا الرحمن فضل جزيل   د ىمحم  عصاب  دين هللا صحب

 ل ىىىىىسبي ونار بهم للعالمين   ً  ىىىهداهم فكانوا للحقيق  موئ
 ل ىىىىويا من له كل القلوب تمي  د ىمرش فياصفوة الرحمن ياخير 

 وع ىىىىىتخف بها للمذنبين حم    ىىويا من له عند الكريم شفاع
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 ل ىوأن  بتفريج الكروب كفي   قصدتك أرجو أن أفرج كربتى 
 ل ىىىوب  وقلبى بالغرام ذلي   تعلق  بالحسنى وأخفق  دونها 

 وع ىىسيلحقها قبل الوصاع أف   ى ىىىتعشقتها لم أدر أن منيت
 ل ىىىوطرفى باك والفؤاد علي     ىبوقد ب  حيرانًا ونفسى كئي
 إمامى من فى الصالحا  يجوع      ىفأرشدنى للباب أرجوك نفح

 وع ىىىىوأفضل إرشاد له مأم   إمام له فى النصع خير طريق  
 ل ىزمي ) خليل ( لكل السالكين    ه ى) محمد ( يهدينا سنا نفحات

 ل ىىىىسييعم علينا من هداه م   وره ىهو البحر لكن يقرار لن
 ل ىىعلى كل ما أوحى به التنزي   ا ىىيدلن  يعلمنا المفرو  ثم

 وع ىىىفننهل من أنهارها ونص   دنا من سن  البدر موردا ويور 
 وعىىلحار  له عند السلوك عق   بسالك   له نفحا  إن أحاط  

 ل ىىىوفودًا فتحتى بالمنى وتقي   كريم تر  القصاد نحو رحابه 
 ل يىىىىدالئل شتى إن ذاك جل   عند شهوده وقور تر  بالوجه 

 ل ىىىهمام لخير الصالحين بدلي   أمين لعهد القطب غوث زمان  
 ل ىىىىىوقدركم عند ايله جلي   والتقى    فياسيدًا نل  الوالي  

 وع ىىىىمنائره تزهو بكم وتط   أضأ  لنا ثغر الب د وأصبح  
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 جهًا بالص ح جميل ونشهد و   ىىم وجئنا جميعًا نرتجى نفحاتك
 ل ىجزي  وأجركم عند الكريم  ىىىىى  فظن لكم عند ايله مكان
 ل ىىىىخليفتكم حاد لنا ودلي  ىىىىا ولسنا نر  أنا نرد وبينن

 إلى المجد يعزنى للكرام سليل   منار الهد  ) عبد الس م ( فأصله 
  لىنزي  القلوبوقفاه سهم فى   ىىىىىا له والد كان ايمام لدينن

 وهام  بكم تبغى السلوك قبيل   ىىىا فياسادة قدتم إلى الحق جمعن
 وع ىىىىليشملنا عند المقام قب  ىىىى  نروم بكم عند النبى مكان

 ل ىرحي  وأفضل ما يرجى إليه  ىىاً فظن مقام المصطفى خير ملج
 ل ىجدي وشد إلى نحو الرحاب   ى  تر  نحوه القصاد هام  محب

 لىىىويحويه تل بالمقام تلي  ىىى  والعفمن أمه ناع السعادة 
 وع ىىأنار  به الدنيا وعم شم  ىىىوده به سند ايس م من بوج

 ل ىىىىىىلتحتى بوصل قلي  ىى  توسل به فى كل وق  ولمح
 وع ىىوأكرم من يرجى لديه قب  ىىى  فظن رسوع هللا خير وسيل
 ع وىىىىبيوم يحير أمره ويه  ىىى أجرنى رسوع هللا إنك شافع
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 وقال األستاذ ) الشيخ عبد الخالق المسيرى (
المتخرج من مدرسة دار العلوم والمدرس اآلن بمدرسة كفر 

 الشيخ

 اء ىىيابدر تم فى جبين سم   راء ىىىأهً  بطلع  وجهك الغ
 اء ىىوعميد قوم فى أجل قب     ىيا شمس مجد بين أف ك الع

 وزاء ىوالج   كومنازع األف  ىىىه يا فرقدا كل الكواكب دون
 عى األديب ومصقع الخطباء    ه ىيا من إذا قصد األديب مديح
 اء ىىىأبجوهر أم درة عصم  ىى  مما يصاغ المدح يارب الع
 الشعراء  من عادة التشبيه فى   ىىذا ف أن شهوك بعناصر ألدنيا 

 اء ىواألمس يا بهج  ايصباح   ىا لو أنصف  مدحتك أم ك السم
 راء ىىوفريدة الخضراء والغب  ده ىىىك المدار وسعيا مركز الفل

 اء ىىىىلمعاء أو بدالل  بيض    ىتهر  طريق الهد  منك بحج
 اء ىيا من حوي  طبائع الكرم  ا ىمن مشرق الدنيا ال قصى غربه
 اء ىىنطق  بذلك أصدق األنبي  ىىىى أحكم  معيار الفضائل بالتق

 ر واآلراء ىىون طوع األميمش  ىىىىىىوده يا قائدًا كل األنام جن
 اء ىىىمتتبعين الخطو باستحي  يمشون حيث رسم  معتدلى الخطا 

 داء ىىىىإال لدفع مكايد األع  ىىىىىرة ال يلتوون ليمن  أو يس
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 راء ىىحم  الحنيف براي دين    فكانهم جيش الغزاة لنصرة اع
 سب  الخليل أخى الع  الوضاء    دًا ىللغزو صاروا تابعين محم

 اء ىالهيج  هبوا الخو  معامع   فظذا عزم  على الفتوح رأيتهم 
 مثل السيوف تضىء فى التلماء   ما سيفهم الفتع غير ) مسابع ( 

 اء ىىشهروا الس ح بفطن  وذك  مرهف  وس حهم بالذكر ماضى 
 اء ىىىىوامنحهم كرمًا أتم رض  التقى   فأمد هذا الجيش من نور
 اء ىىىىىعلم البنين برأف  اآلب  ىىد  هإنا لنعلم ما حبو  من ال

 اء ىىىوتذيع سرا جل عن إفش  لوال الدموع تنم عن سر  الهو  
 اء ىىحرا تبوح بمضمر األحش  ىىىىع لرأيتنا نبكى نواك بأدم
 زاء ىحتى نؤوب من الهو  بج  ىىىره وبس لكن ضننا بالهو  

  ء ىىىىكابن السبيل بليل  لي   ا ىىىغب  عنا حقب  كنا بهقد 
نما   من خوف بأسك أصبح  كهباء    وعد  بنا بع  الخطوب وا 

 اء ىىواحم الحى بعزيم  ومض           ىا ومعتم فأنزع عرينك مكرمًا 
 رواء ىىىحتى تعيش مجمً  ب     ىالزل  فى عز على هام الع
 اء ىىمىوالفخر والتيسار والنع   المد   ف ن  أجدر بالبقا طوع 

 اء ىبعد السماء عن الثر  والم   ه ىىق ما أنشدتهذا ومدحك فو
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وقال السيد الشري  ) الشيخ عبد الغفار على الشرقاوى البلقاسى 
) 

 شر  بلدتهمأحد أتباع األستاذ حين 
 حن روحى إلى رؤياك مع بصر  ت  ىىىىىىر تبارك هللا ما أبهاك من قم

 هج  الصور فى حل  الحسن نحكى ب  ما الشمس وق  ضحاها أن تهر  لنا 
 ر ىىىواح العباد بأسنى مشهد عط ىىىىف أر تهد  نفائس أنفاس وتخط

 ر ىىىىيالب قلبى وياسر  ومدخ ىىىىى أهديك بالنفس بل بالروح ياأمل
 ر ىىىىىىلكنه مالك قد جاء للبش  ىىىىىر سبحانك هللا ما هذا من البش

 ر ىىىىصيدنو إليه جهوع فاقد الب  ل ىىىمحجب عن العيون الواصلين فه
 در ىىلكن عسى توجد األشيا على ق ىىىىىه يانفس إن تصلحى وقتًا لسدت

 ذر ىىىىىفجاء كل خطير أ  معت ىىىىه هذا الخليل الذ  ناد  الزمان ب
 ر ىىفكل ما وصفوا من قطرة المط ىىىىوا جل  محاسنه عن كل ما وصف

 ر ىىىوالحاع يغنيك مرآه عن الخب  ىىىىىرده فكيف وهو وحيد الدهر مف
 ر ىىىىتاهلل ما شهدوا شيئًا من األث        ىىىىىىروا الم العواذع ال وهللا مانت

 ر ىىىفضً  من هللا ال بالجد والسه ىىىىًا فهو الذ  قد حباه المصطفى رتب
 در ىىىىوحسن حاع مع التسليم للقىىىىىى        وحلمًا وتوفيقًا ومكرمعلمًا 

كرامًا لذ  عس  ىىىىىىىذا ورحم  ورجاء ل نام ك  ر ىىىمزيد شكر وا 
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 ر ىىىىىنورًا وعلمًا وأعماال لمفتخ هذا هو القطب هذا الشمس طالع  
 ر ىىىىىحليف وجد سقيما دائم الفك ىىا فانتر خليلى لمسكين غدا قلق

 ر ىىىىكل الخليق  من جن ومن بش وامنحه من مدد األنوار ما  علم  
 ر ىىمهجتى فى لج  الخط قد أوقع  ه توسل  للرحمن فى كىىىرب ب

 درىىىمقلب القلب واألعضاء فى ك وب  فى شدة لم تدر غايتهىىىىا 
 ز الجاه مولى الند  فى البدو والحضر  ولم أجد غير مرفوع المقام عزيى
 عن مبهم الخطب واألغيار وهو حر   ىىىًا مشهور آالئه كم أنقذ  مهج

 ر ىىىىىىلروح والبصعليه مؤتلفًا ل قد جمع   وحسن أخ قه فى الكون 
 مضر  بالمصطفى المجتبى المختار من  د  ىفارحم ضعيفًا من اآلماع ياسن

 ر ىورقاء فوق غصون البان فى الشج صلى عليه إله العرش ما  سجعىى        
 األغصان بالزهر    وزين   قام    واالع والصحب ما شمس الضحى طلع       



 51 

 1334نة وقال حيرة ) رياض أفندى طه ( فى س
 بثغر اإلسكندرية أييا

 م ىىىرويدك لوم العاذلين عقي  وم ىىىأفى حب من أهو  على تل
 م ىىىأذاب  فؤادًا بالحبيب يهي  ى ىىىىتلوم وما تدر  بأن صبابت
 دوم ىىىفأحيا حياة فى النعيم ت  ا ىىىىوكل نعيمى أن أمو  بحبه

 م ىىىوأقي ا أزف لها عهد الوف  ا ىىىىها كل السعادة عندمب فموتى
 فقد عاش مي  القلب وهو سقيم   ومن لم يم  فى حب من هو عاشق 

 وم ىىفجرب وما كل العلوم عل  و  ىفظن كن  لم تدر  المحب  واله
 ومىىفلما دنوا قالوا الجهوع يل  ى ىىىىىعهد  أناسًا أطالوا م مت

 وم ىىيحي  بها عند السهود نج حسنها أبهى من الشمس والضحى  رأوا
 وم ىىعلى جبل ال ندك منه رس  ه ىىىتاهو بحصن لو تجل  صفاتف

 وطار  بلب الشرب وهى تحوم   ا ىىىىوطاف عليهم كأسها وشرابه
 م ىىتجل  عليه الذا  وهو عدي   أمرر   أفى حب ذا  هللا لوم على
 م ىىىعلى حبها طوع الحياة مقي  ى ىىىىننفكف م مًا يا عذولى فظ

 م ىىىىن مر ذكراها على أهيفظ  ا ىىىىنشأ  بها صبا فتن  بحبه
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 ودك  أصوع الطور وهو عتيم   د ىىىىلها خر موسى حين شاه
 روم ىىىوقام إلى ذبع الذبيع ي  ده ىىوفى حبها وفى الخليل بعه
 وم ىىورد  لقلب الكفارين سه  ا ىىونجته من نار تلتى سعيره

 م ىىورد  إليه األهل وهو كري  ومن حسنها وف  ليوسف حسنه 
 دوم ىىىسيصبع هاد للور  وي  ا ىوأوح  إلى العذراء أن نجيبه
 م ىىىىوبا  لد  العلياء ثم يقي  ره ىوصانته من صلب وشبه غي

 وم ىىىىما أحاط  بالحياة غي   ومن  على األكوان حين ض لها 
 م ىىىنبى الهد  بالمؤمنين رحي  د ىىىىمحمببعث  فخر األنبياء 

 دوم ىىىق وأطرب ل رواح منه     ىأشرقنبى به األكوان فاز  و 
 م ىىىوتلم دعاة المشركين عتي  ور  ىىأتانا ونار الشرك تلتهم ال

 م ىىىىىوهذا صنيع للطغاه عقي    ىىيعدون وأد البن  عق  وحكم
 وم ىىوما تنفع األحجار وهى رس  م ىىىوقد نحتوا األحجار آله  له
 م ىىىىقرباهم لتى وجحيوأجز ل  ا ىىىيجيئون بالقربان حوع بنائه

 م ىىىىوكل بدا يرعى الحياة بهي  وطاحوا بنور العلم وانخفضوا حجى 
 وم ىىىوحاط  حياة العالمين هم  م ىوساء بنور الدنيا وضل  رعاته

 وم ىىىىىوأن بناء المصلحين يق  م ىىىىفلما أراد هللا إذهاب ضره
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 م ىىىنعي شرائع فيها للعباد    اىفأوحى إلى نور الحياة وعزه
 م ىىقدي  ونور شفيع المذنبين   وضاء  به الدنيا وأشرق نوره 

 م ىوللعدع هب  فى الحياة نسي  دًا ىىىفبلغ ما أوحى إليه مجاه
 وم ىىوبدع قوع المبطلين وج  ىا وأشرق  السمحاء وامتد نوره

 م ىىبه الخير وافى للعباد عمي  ىىىىى  وأكرم بالقرآن أكرم أم
 وم ىتضىء لهم سبل الحياة عل  حاء خير صحاب  وقام  على السم

 م ىوفهي  وجاز عليها ذو حجى  ىىى فسنوا لنا طريق الهداي  والتق
 م ىىىوتقي  تذكر ما قاع األلى  ىىىىم ولما أقاموها أت  خلفاؤه
 وم ىىته من شبه الحياة غيأتل  ىىىىًا فرقوا بذكر هللا قلبًا محجب

 م ىىىوينشره قطب الهداة كري   اؤهىوما زاع هذا النور يزهو ضي
 موالنا ) الخليل ( يدوم أبو النور   ىىا هو القطب موالنا وقائد جمعن
 م ىىوضىء المحيا ذو البهاء بسي  ىى  ) محمد ( المملؤ علمًا وحكم
 وم ىىىىوفارق  القلب العليل كل  ىىىه فداو  نفوسًا أسعد  بقدوم
 ومىىىبه نفس المريد تقونصحا   ىىىا أفا  علينا من هداه عوارف

 م ىىىىأدام  لذكر هللا وهى تهي ا ىوخلض أرواحا من األسر عندم
 وم ىىىىوكل لما منع الحبيب كت  فخاضوا بحار الحب وانغمسوا بها 
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 وقال حيرة األستاذ ) الشيخ سالم مطاوع (
 من الكردى دقهلية الطالب بمعهد اإلسكندرية بالقسم العالى

 1337األستاذ قالها فى وأحد أتباع سيدى 
 (1)م ىيجدد من ذكر  عهود األعاج  غزاع اللو  بين الروع الطواسم 

 (2)م ىىىوأط ؤه تعلو متون الراس  ىى  يجدد ذكر  التاعنين عشي
 فى ومي  المباسم  ير  الحسن وقفا        ىىىه ويختاع فى ماء النعيم كأن
 (3)م ىىىىن التهائغنى دالع جد بي  ىىىه مليك جماع ما مثيل جمال
 (4)م ىىوبارك فى ريع الغوانى كات  ىىىىى  أال فسقاه هللا ماء مدام

 (5)م ىىعهاد الهو  تولى بشوق لهائ       لقد بعث  فى القلب من غير موعد 
 رأ  الخير فى التقو  وحب األكارم   ىىىق وقرين أسباب الت قى لعاش

 م ( ىىهد الخليل ) بسالوماع إلى ع  فأعر  عن عهد الغوانى بأسرها 
  مىومن بحره فى الجود دان الت ط  ) محمد ( المعروف بالخير والند  

 م ىىمن الجود والتقو  وكل العتائ  ىىا ومن هو محمود الفضائل كله
                                                 

(1)
 الدوارس وهو ما انمحى من أثار الديار .  –) الطواسم (  –ويلتوى  يعود رملاللوى  

(2)
 المرتحلين ) واإلطاله ( جمع الطال وهو ولد الظبية ) والمتون ( الظهر ) والرواسم ( اإلبل .  –الظاعنين  – 

(3)
 التهائم جمع تهامة وهى األرض المنخفضة .  – 

(4)
  كاظم مكان كانت تنزله العرب . – 

(5)
 العهاد جمع عهدة وهى أول المطر . ومعنى كونها تولى بشوق أى يتجد الهوى له .  

  . 
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 م ىىىوكان بعلم هللا أفضل عال   رًا ىولى هد  بالغيب كان مخب
 م ىلعهد الجرائهو السيد الماحى   د ىىمهت هو السيد الهاد  إلى 

  (1)قديمًا ف  ترو  لشرع  )حاتم (  ه ىىالجود خدنهو الجود وابن 
 ارم ىىتراه نقى الضوء شيخ المك   ه ىىىتأمل هداك هللا نور جبين

 م ىىغنى عن التبيان من كل نات           ىىىر صير عليم باألمور وذكب
 زم اىىىىىىىىأقوام بخبرة ح  ىىىىه تجارته ذكر ايله وربح

  زم ىىىىوكان لدين هللا خير م  بنى المجد والتقو  وشيد صرحها 
 (2)فسرعان ما أهد  قو  الشكائم            ىىه تداركنا والشرع يرثى لحال

 (3)م ىبنور رسوع هللا غب المتال  ىىا يمينا لنعم الشيخ أضحى يمدن
 (4)م ىىىىىبهاال  إلى قلب حائ  ىىىب تعهدنا والليل ما فيه كوك

 م ىىىفجئنا له بالثغر ثغر األعات  ىىه صفا وصف  منه أسرة وجه
 (5)كهام إلى ) شيخ ( كثير المغانم   ىىا تسيل بنا الوديان مافى نصابن
 م ىىىله غرر وضاءة فى العوال  ىىى  به الثغر أضحى دائما متهل

                                                 
(1)

 والخطة ) وحاتم ( رجل مشهور بالكرم .  –معناها فى األصل الماء المورود وتستعمل فى الطريقة  –الصاحب والشرعة   -الخدن  
(2)

 جمع شكيمة بمعنى العزيمة .  –الشكائم  
(3)

 عنى بعد . بم –وغب  
(4)

 والحائم الظمأن .  –وهى الدائرة حول القمر  –جمع هالة  –الهاالت  
(5)

 .  الكيل الحد وهو كتابة عن الضعف –والكهام  –والمراد به هنا القوة الداعية للمسير  –األصل  –النصاب  
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 م ىىىبأنواره أرجاء تيك المعال  ىىىى  تبوأ عرشا للهداي  فازده
 م ىىىفأحياهم بالذكر خير الغنائ  ىىوره له األقوام تسعى لنوجاء  

 ادم ىطريق  أهل الحق من خير ق  ىىىى  وزودها بالدين حتى تعرف
 ورام  حمى ) طه ( قو  العزائم   ا ىوصار  على التقو  وحب إلهه

 (1)م ىفهم لكلوم النفس خير المراه  م ىىىىىىاولئك قوم بارك هللا فيه
 م ىومال  عن األغيار ترجو الدائ  صطف  شرع ربها رجاع صف  لما ا

   ) آدم (ىمما غرسها من عهد طين  م ( ىغيره ) لهم شيم  لم يعطها هللا 
 (2)سر  بالتقى حتى ارتقى للمكارم   ىىىىم وال عيب فيهم غير أن رفيقه
 (3)م ىالمراس  إذا ما بد  طيبا بكل  ور  ىىىفيا حبذا تلك الفضائل فى ال

 (4بأبطاع ميدان الوغى والضراغم )  ىىى  سن التقو  إذا ما تحققوما أح
 م ىوالذ بشيخى فى ريا  المواس  ىىىا وما أجمل الليل الذ  ضم شملن

 م ىىىىونرجوه غفرانا لكل الماث  ىىىىىىىا فيا ليل طل إنا نريد إلهن
 م ىىىىىكأن به الوقاء تشدو لهائ  ىىىىىى ويا أيها الليل الذ  تم بالمن
 (5)م ىورتل له مدحا كسجع الحمائ  ىىىىوره أالعم بهذا الشيخ من عم ن

                                                 
(1)

 جمع مرهم وهو الدواء . –جمع كلم وهو الجرح . والمراهم  –الكلوم  
(2)

 فيه تاكيد المدح بما يشبه الذى وهو أنواع البديع  .  –الخ  والعيب 
(3)

 الطرق  –المراسم  

 األسود . وهنا تشبيه أنهم يأسرون النفس بحليتهم وتقواهم شبهوا برجال لهم صفة الحرب  .  –الحرب والضراغم  –الوغى 
(5)

 األعم بمعنى تنعم .  
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 م ىم حاكوكان على األرواح أحك   فقد شرف األرجاء شرقا ومغربا
 وسار  إلى طه بضوء المباسم   ومن نوره استسق  رجاع عديدة 

 م ىبشيخى ولم أحفل بأقواع الئ  ى ىوياليل ما أبهاك حيث جمعتن
 م ىىوقاع تسلى بالديار الطواس  فى معهد الصبا ن ادعانى إلى ماك

 بسمر القنا يحفتن ال بالتمائم (     ى) ديارك اللواتى دارهن منيع
 م ىوحب رجاع هللا خير المغان   ى ىفقل  له إن التقى غايه المن

 يجدد من ذكر  عهود األعاجم    وأعرض  عن أقواله كلما أتى 
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 عليه وسلماحتفاله بمولد المصطفى صلى هللا 
وقىىد جىىر  عىىادة موالنىىا األسىىتاذ رضىىى هللا تعىىالى عنىىه أن يقىىيم كىىل سىىن  احتفىىااًل عتيمىىا بمولىىد 
سيدنا رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم وذلك فى شهر ربيىع األوع ويسىتمر ثمانيى  أيىام ويبتىد  

منزلىه يسىع من اليوم الرابع إلى اليوم الثانى عشر فيعد لىذلك رضىى هللا عنىه سىرادقا كبيىرًا أمىام 
عدة آالف من ايخوان وفيهىا تقىام مجىالس الىذكر الكبيىرة التىى تسىتمر لىيً  ونهىارًا وتتلىى قصى  

 المولد الشريف وقصائد المدح فى الحبيب األعتم صلى هللا عليه وسلم .
وهو موسم خيٍر عام ورحم  شامل  يشاهد فيها ايخوان كثيىر مىن البركىا  العامى  التىى تعمهىم 

ضىى الحاجىا  ويهتىد  كثيىر مىن النىاس فى المرضىى وتقيني  والدنيوي  ففيىه تشىفى شؤنهم الد
بمبايع  شيخنا رضى هللا عنه ويصلع هللا حاع المقصر من ايخىوان فقىد كنىا نىر  المقصىر منىا 

ذلك الرحىاب صىار مىن بىمتكاسً  فى الطاع  مسرفا على نفسه فىظذا حىل بتلىك السىاح  وتشىرف 
ين على إتباع الشرع الشريف . ولذلك متى حل موعد المولد الشىريف الذاكرين هللا كثيرًا الحارص

طار  أرواح ايخوان شوقا إلى النبى الكريم وحبًا فيه وزادوا تعلقا بشىيخهم الىذ  هىداهم هللا بىه 
دون جماعىا  مىن إلى التمسك بالدين ومراقب  هللا تعالى ومداوم  الذكر فى كل وق  وتراهم يوفى

فرحىىون مستبشىىرون فيقىىابلهم موالنىىا  وهىىم بهىىم المكىىان علىىى سىىعته تلىىئجميىىع الجهىىا  حتىىى يم
رضى هللا عنه بالبشر والمؤانس  وهو يسأع من حضر عمىن غىاب مىع علمىه بىه اتهىارًا لعطفىه 
ذا تأخر البع  عاتبه عتابًا لطيفًا وهو أقرب إلى المؤانس  منه من اللىوم  عليهم وعنايته بهم وا 

عنايتىه بشىىأنه ورغبتىه فىى حضىىوره وكثيىر مىن ايخىىوان و ألنىه بىه يعىىرف المريىد حىب شىىيخه لىه 
يعر  من شؤؤنه الخاص  على شيخنا رضىى هللا عنىه فيقبىل عليىه كىل ايقبىاع ويسىهل لىه مىا 

 يراه صعبًا من أموره ويدعو له بالخير 
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ويشير عليه بما فيه المصلح  وقد كنا نر  برك  عر  المسىائل عليىه فيهىون العسىير وتىزوع 
 ا عتم  .هموم النفس مهم

والمولد مجتمع كبير يسر فيه ايخوان بلقاء بعضهم بعضًا ومىن كىان مشىوقا لرؤيى  صىديقه أو 
قريبه رآه فى ذلك ايحتفاع العتيم وفيه يحصل التعاون من ايخوان الذين هم مىن جهىا  شىتى 

إخوانىه فتعتم األلف  وتىزداد الرابطى  فيتعىاونون علىى البىر والتقىو  ويجىد المىرء عىددًا كثيىرًا مىن 
ن لىم يكىن ذلىك مقصىودًا بالىذا  مىن األنىدماج  يحبونه ويعطفون عليه واليسيئوونه فى أموره وا 
فى طريق شيخنا رضى هللا عنه وقل من يذهب إلى مدين  أو قري  إال ورأ  له فيها إخوانىا مىن 
الواصلين علىى شىيخه يسىرون برؤيتىه ويهتمىون بشىأنه فىظن كىان لىه حاجى  سىعوا فىى معاونتىه 

 ستطاعتهم .حسب ا
وقد يجتمع ايخوان بعضىهم بىبع  بى  فىارق بيىنهم فيتسىاو  فىى المجلىس العتىيم وغيىره وقىد 
ذهب  الكلف  من بيىنهم فتىر  العلمىاء وأولىوا الثىروة والجىاه يجالسىون مىن هىم أقىل مىنهم منزلى  
ب غضاض  فى النفس أو شعور بامتهان ألنهم عتم  فيهم أخوة اييمان ونمى فيهم الشىعور 

ن الكريم العتيم هو التقى الصالع وهم يغبطون العابد الىذاكر ويتمنىون ألنفسىهم التوفيىق لمىا بأ
هو فيه ويطلبون رضاه ولو كان أقل منهم فىى المنزلى  الدنيويى  ولىذلك كىان ايجتمىاع فىى تلىك 
الساح  وسيل  لتهىذيب النفىوس وتقىويم المعىوج مىن ايخىوان فمىن حدثتىه نفسىه بىالكبر أو رأ  

ه على غيره فى العبادة أو الجىاه ثىم حضىر إلىى المولىد الشىريف رأ  أكىابر إخوانىه وهىم رفع  من
 تعالى فتصلع أخ قىه وتتهىذب نفسىه على جانب عتيم من التواضع واينكسار والخوف من هللا

ولذلك كان المولد مدرس  علمي  لمكارم األخ ق وقدوة حسن  لمن أراد عبادة هللا تعالى وايناب  
 إليه .

 ان رضى هللا عنه يخرج فى اليوم الرابع من ابتداء افتتاح المولد وفى اليوم ك
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الحاد  عشر من الشىهر فىى موكىب كبيىر جىدا يجمىع ايخىوان الخليليى  خاصى  فيتشىابكون فىى 
صفين طويلين يمتدان امتىداد عتيمىا وسىيد  األسىتاذ فىى صىدره وايخىوان فىى وسىطه فى  يجىد 

وسىىطهم إال للىىذكر وتىىراهم يسىىيرون بالىىذكر وبمىىدح المصىىطفى  األجنبىىى سىىبي  إلىىى الىىدخوع فىىى
 صلى هللا عليه وسلم ويكون هذا شعار كبير لمحتفاع بالنبى صلى هللا عليه وسلم وبمولده .

ولقد أخبرنا رضى هللا تعالى عنه أنه كان يترك بع  خلفائه يخرجون فى الموكب مجاراة لعىادة 
ومى  ويعىودون غيىر أنىه رأ  النبىى صىلى هللا عليىه أرباب الطرق يمرون معهىم مىع موكىب الحك

وسلم يقوع له لماذا التخرج بالموكب الخاض بنا قاع فعزم  علىى ذلىك ولكىن مىع الثىانى فجىاء 
رجل وقاع لى إن النبى صلى هللا عليه وسلم قاع لىى فىى الرؤيى  أن أخبىرك لتخىرج فىى الموكىب 

أكىد مىن األمىر فىأخبرنى عنهىا قىاع وجىاء قاع فسألته عن شمائل النبى صلى هللا عليه وسىلم ألت
ثان فأخبرنى أيضًا بذلك قاع فقو  عزمى والتزم  أن أقوم وأخرج فىى الموكىب . وكىان ذلىك كىل 
عىىام وصىىار يىىزداد الموكىىب رونقىىًا عامىىا فعامىىا وهىىو عليىىه مىىن الخشىىوع والرهبىى  ولىىيس بىىه شىىئ 

ذا بىىه مىىن األنىىس مىىاال يكيىىف . وكنىىا نعىىود مىىع  سىىيد  األسىىتاذ بنفحىىا  يخىىالف الشىىرع مطلقىىا وا 
نشراح كبير وهم  قوي  على الذكر .  عتيم  وا 

وكان رضى هللا عنىه يقىوم بظطعىام الزائىرين جمىيعهم مىن بيتىه ويجىدون فىى الطعىام لىذة عتيمى  
وبرك  كبيرة مع الرغب  الشىديدة فىى األكىل حتىى أن الغالىب كىان لىو اسىتدام علىى األكىل فىى كىل 

 برك  والنشا  .ساع  يأكل برغب  واليشعر إال بال
ن يأكىل أا المجتمىع يعىزم علىى وكان بع  الزائرين الذ  لم يسبق لهم الحضىور واألكىل فىى هىذ

ذا عاد وأكل يذهب الكدر ويحصىل لىه السىرور  فى  فى  خارج المولد فيحصل له عسر وتكدير وا 
 يعود يأكل فى غير بي  سيد  األستاذ مطلقًا . والزاع هذا 
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  وأبقاه إلى يوم الدين .الحاع إلى األن أدامه هللا
لىىه أن  سىىنين الحىىرب يمنعىىون ايحتفىىاع بالمولىىد لىىيً  وكنىىا نقىىوع وكىىان فىىى األيىىام األخيىىرة فىىى
ع البىىد مىىن عملىىه علىىى بركىى  هللا  وللبيىى  رب يحميىىه وكىىان يقىىام الحكومىى  تعارضىىنا فكىىان يقىىو

 لقًا .ايحتفاع ف  يكون فى الزقازيق احتفاع غيره واليمكن ألحد أن يعارضه مط
وأعجىىب بىىه وبالتزامىىه أوامىىر الشىىرع  1335ولقىىد زار هىىذا ايحتفىىاع سىىعادة مىىدير الشىىرقي  عىىام 

وأدابىىه وكثىىرة ايجتمىىاع واسىىتمع ايلهىىام واختبىىر قائليىىه حتىىى طىىرب كثيىىرًا وكىىان معىىه جملىى  مىىن 
 الموتفين من قضاة المحاكم ورجاع البوليس وغيرهم .

ضىىاة المحىىاكم األهليىى  والشىىرعي  ويسىىتمعون فيىىه وكىان يىىزوره فىىى كىىل عىىام موتفىىو الحكومى  وق
الذكر والمنشدين والك م العالى من التوحيد وتفسىير القىرآن ومىدح النبىى صىلى هللا عليىه وسىلم 
وقص  المولد النبوي  . وبالجمل  فىظن هىذا الموسىم مىن أعتىم مواسىم العبىادة وفيىه جملى  مزايىا 

  وأبقاه على هذا المنواع إلى يوم الدين .عتيم  والزاع على هذا الحاع إلى اآلن أدامه هللا
 الخلفاء وآدابهم

  أتباعىه الىذين يىر  فىيهم الكمىاع والصى ح بتلقىين شيخنا رضى هللا تعالى عنه يأمر بعوكان 
الذكر والمبايع  له بالخ ف  وايرشاد فيدعون الناس للخير ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن 

امتثاال ألمره ويذهبون إلى الب د التى يأمرهم بالتوجه اليهىا فكىانوا المنكر فكانوا يقومون باألمر 
 ي حتىون كمىاال  األسىىتاذ رضىى هللا عنىىه وآدابىه وأوامىره ويىىأمرون بهىا ويعرفىىون المريىدين بىىه

مع يده والمقاما كمقامه . واليتصدرون للمشيخ  وال ينسبون  وبمكانه وال يجعلون ألنفسهم يدا
 بل يعرفون  لهم أتباعًا أو مريدين
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عون تفالشيخ والمريدين مريدوه وأنهم جميعًا سواء إخوان فى هللا فين إتباع ويتحققون أن ايتباع
األسىتاذ سىيار يسىير مىع المريىد أينمىا سىار وربمىا أمىد هللا بعى   دبالمدد مىع المريىدين ألن مىد

 المريدين بمدد عتيم فصار من المقربين .
ذ  أخذ عليهم العهد ولقنهم الذكر ويحترمونه غايى  ايحتىرام والمريدون يعتمون هذا الخليف  ال

ويمتزجون به فتصفوا بواطنهم معه ويتعلقون به ألنه هو الواسط  الذ  عرفىوا األسىتاذ بىه فى  
يفضلون عليه غيره ويتأدبون معه ببرك  الذكر فيتوصىلون بىذلك إلىى األدب مىع األسىتاذ األكبىر 

فىى  بحثون فى أحواع الخلفاء والفى رقيهم وال فى درجىاتهم والرضى هللا تعالى عنه . وتراهم الي
الىبع  إلىى يل واحد علىى الثىانى . فلىو بىد  إشىارا  أو كرامىا  أو إلهامىا  أو آداب مىن تفض

لى سر الطريىق . والو دالبع  فير  يقولىون هىذا أصىلع مىن هىذا أو هىذا  نها إلى الشيخ األكبر وا 
 أكبر من ذلك .

وا عنه بعد األستاذ األكبر رضى هللا عنه ويحترمون الكل خصوصىا إذا واليتجهون ألحد من أخذ
كانوا قليلى ايجتماع بحضرته ويرون فى ذلك سى م  لهىم ولقلىوبهم وبعىدًا عىن األغيىار وشىغ  

 باهلل دون الناس .
فربما ورأينا من أسرار الطريق فى أحواع الخلفاء أحواًل غريب  وطرقًا فى الدعوة من غير اختيار 

شارا  ولآلخر فيدعو بىاألحواع . والثالىث بالسىر فتميىل إليىه النىاس طلق األمر لواحد يدعو بايأ
نما أمده هللا سبحانه وتعالى بمىدد المحبى  فتحبىه النىاس وتأخىذ عنىه  ب  دعوة منه وال ك م . وا 
 وتعمل بعمله وهللا تعالى يراه ويكرمه أينما سار . وقد رو  الشيخان عىن أبىى هريىرة رضىى هللا

يحىىب ف نىىًا  هللا عنىىه عىىن النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىاع إذا أحىىب هللا العبىىد نىىاد  جبريىىل إن
فأحبه فيحبه جبريل فيناد  فى أهىل السىماء إن هللا يحىب ف نىًا فىأحبوه فيحبىه أهىل السىماء ثىم 

 يوضع له القبوع فى األر  .
 ضيل البع  على ورأينا أن الباحث فى أحواع الخلفاء والنتر إلى أعمالهم وتف
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البع  يوجب الجفاء . وربما التصلع لمثل هذا الباحث تربي  إذا نقىد صىاحبه الىذ  أخىذ عليىه 
العهد فى شئ ويذهب نوره ومكانته من القلوب حتى من األجنبى . والمخلض من هذا أنه يلىزم 

   والطرد .احترام الكل وتعتيم الكل ويتجه بكليته إلى األستاذ األكبر لينجوا من آفا  المق
هب فيها أخوه ويلقىن فيهىا ورأينا من آداب المأذون بالتلقين أيضًا عدم ذهابه إلى الب د التى يذ

ه ين العهىىد بوجىىوده حتىىى ولىىو قدمىىه أخىىو صىىدر لمرشىىاد أو لتلقىىتن ذهىىب اليرضىىى أن يالىىذكر فىىظ
و األمىر الناس خيرًا والكل فى طاع  وفى غر  واحد وهىب حرصًا على قلوب المريدين ألنه يريد

المعروف والنهى عن المنكر وتلقىين العهىد وتوصىيل المريىد إلىى الشىيخ األكبىر . ومتىى قىام بىه 
واحد سق  عىن الثىانى ووجهى  األثنىين هىو هللا تعىالى ) فمىا كىان للىدنيا ولىو التهىور فىى عمىل 

 الخير فهو من األغيار ( .
طىرة فيىه اليتكلفهىا واليتصىنعها ومن آداب المأذون بالتلقين أيضًا أنه كان يتصاغر أمىام أخيىه ف

ويستفيد منه علمًا بأنه ربما فتع هللا عليه فى حضرة من حضراته بعلوم تنتفع بىه مريديىه وهىو 
 اليعلم منها شيئا .

ضا أن يعىدد محاسىن أخيىه يخوانىه الىذين تلقنىوا عنىه بىالخير لهىم ليقىو  حبىه فىى به أيومن أد
غير ذلك وذكىر شىيئا يقلىل مىن إحترامىه عنىدهم كىان قلوبهم لينتفعوا به وينتفع بهم . ومن فعل 

نقطاعهم عن العمل فيكون قد فعل ضررًا ال صالحًا وهو غير المطلوب  سببًا فى ه ك كثيرين وا 
 . 

ومىىن آداب المىىأذون أيضىىًا أنىىه يعلىىم أن العطىىاء مىىن هللا فىىظذا أحىىس بشىىئ مىىن عطىىاء هللا خىىاف 
زداد خوفىه مىن هللا تعىىالى خىوف ايسىتدرا يسىىلب العطيى  بىل يسىىلب  ج ألن هللا تعىالى الالسىلب وا 

 يقبل عليه  السر الذ  أدرجه بها فيذهب نور ك مه وال
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ن الكرامىى  هلل تعىىالى إذا أراد أن يتهرهىىا نىىه . فىىظأحىىد كمىىا سىىمع  ذلىىك مىىن شىىيخى رضىىى هللا ع
 أتهرها على أ  عبد من عبيده ف  قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق سبحانه وتعالى .

له فى الك م يتهر عليه نور فيؤثر ك مه فى القلوب ولو كان ك مًا عاديًا . وأما من والمأذوم 
 يؤثر واليلتف  إليه ولو كان مصوغًا فى أبدع قالب من الب غ  . لم يؤذن له ف 

ولقد كن  أسمع شيخى رضى هللا عنه إذا حل ببلىد مىن الىب د التىى عاهىدها أحىد خلفائىه يمىدح 
أحواله الصالح  . ويذكر عنه الكراما  والعطايا التى منحها هللا أياه ويكرمه ذلك الخليف  ويعدد 

غاي  ايكرام ويواليه حتى يتن الناس أنه أكبىر خلفائىه فيكبىر فىى أعيىنهم ويعتمونىه ويتعلقىون 
 به فينتفعون به انتفاعًا كبيرًا ويكثر ايجتماع عليه فتقو  رابط  المحب  والذكر واليتشتتون .

  فىىى بعىى  األحيىىان يىىأمر الخليفىى  أن يلقىىن العهىىد للطىىالبين فىىى حضىىرته ويقىىوع وكىىان سىىيد
 الشجرة واحدة .

رسىىاع الخلفىىاء سىىن  فقىىد مىىر عليىىك أن النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم كىىان يرسىىل السىىرايا مىىن  وا 
 أصحابه يؤمر عليهم رجً  من أصحابه من ذو  الخبرة والص ح ليبايع له .

يتباع صغيرًا أو كبيرًا ومدد الشيخ أيضىًا يعىم الجميىع . فلقىد كنىا على أن نور الدعوة سار فى ا
نجىىد الفىىتع علىىى الكهىىوع والشىىبان مىىن تعاهىىدوا مىىع الخلفىىاء والمىىأذونين وتتهىىر فىىيهم البىىوادر 
واللوامع وطوالع الكشف وايلهام قبل أن يروا األستاذ األكبر فسر األستاذ مقىرون بىظذن الىدعوة 

 ه هذا تاهرًا فيمن أخذ ومدده سيار . فظذا كان سر 
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على خليفته فكيف بخلفائه والحق أنهم غير محرومين إال من نتر إلى نفسه ورأ  لىه يىدًا مىع 
 يد األستاذ أو نسب له أتباعًا أو غير ذلك من األحواع القاطع  المنهى عنها .

 وهى ربما تصدر من طبيعى القلوب ويحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 
    

 مع األستاذ آداب المريدين
 

ونه ويحترمونه ويهابونه وهذه خاصي  من خواض الذكر ألن كثرة الذكر تورث قوة فى تراهم يجل
دراكىه مقىام شىيخه علىى أنهىم  .القلب يدرك بها قو  األرواح األخر  فكل شخض بحسب حاله وا 

بونه فى كانوا إذا جلسوا فى حضرته يجلسونه مع األدب تاهرًا وباطنًا يعتمونه فى التاهر ويره
أبهىىم علىىيهم مىىن أحوالىىه . علىىى أنىىه  البىىاطن ال يعترضىىون علىىى شىىيئ فعلىىه مطلقىىًا ويؤولىىون مىىا

أمكىن فكىان اليىأتى بشىئ يوجىب ايعتىرا  عليىه  رضى هللا عنه كان متمسكا بتىاهر الشىرع مىا
 يوقعهم فى التن وال فى التأويل .  حتى ال

د من الصالحين مطلقًا ألن تعلقهم بحضىرته يلتجئون ألح يقدمون أحًد مطلقًا عليه وال اهم الوتر 
يحضرون مجلسا غير  وحبهم له وشعورهم بالمدد الواصل إليهم منه كان ينسيهم غيره فكانوا ال

مجلسه واليسمعون مىن سىواه . علىى أنهىم كىانوا يحبىون الصىالحين ويتبركىون بهىم لكىنهم كىان 
يىارة بسىبب األذن . وقىد ز ه بركى  اليىزورون وليىًا أو صىالحا إال بظذنىه فيحصىل لى الغالب منهم ال

غيىىر علىىى ذهىىب بعضىىهم إلىىى زيىىارة رجىىل عتىىيم مىىن األوليىىاء فىىأكرمهم إكرامىىًا عتيمىىًا وقىىاع لهىىم 
تذهبوا إلى غيره وبذلك كانوا يسقون من سىره وهىذا  معرف  منهم أنما أكرمتكم لمنزل  شيخكم ف 

  أحىىواع المشىىايخ وتفضىىيل شىىأن الصىىادقين فىىى المعاملىى  ألن كثىىرة النتىىر إلىىى الغيىىر وم حتىى
البع  على البع  يوجىب تشىتي  القلىب ويكثىر مىن األخىذ والنقىل ويىورث العمىل بالرسىوم فى  

 يصع 
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لمن يفعل ذلك تربي  مطلقًا واليتقىدم فىى السىير وأنمىا يكىون شىأنه كالرحالى  الىذ  ينقىل األخبىار 
 ض والسىير فىى علىى أن الغىر  مىن مصىاحب  األسىتاذ هىو العمىل بطريىق ايخى  1بىدون عمىل

إلىى ربىه القصىد التبىرك فقى  كمىا يفعلىه بعى  النىاس مىن المقلىدين \الطريق التىى توصىل العبىد 
الذين يتنون أن طريق هللا هو التقيىد برسىوم أعمىاع القىوم تىاهرًا واليفهمىون مىن عمىل البىاطن 

 شيئًا أخلض هللا قلوبنا وسدد أعمالنا بالخير .
الذكر القلبى حافتى قلىوبهم فىى حضىرته . وكىان اليجلىس أحىد وكانوا إذا جلسوا اليتكلمون إال ب

منهم وهو واقف اليجلس فى المكان المعد له والينام بحضرته إال إذا أذن له وأغلظ عليه فيقبىل 
 احد وليس غيره . وهذا إج اًل منهم لمقامه .و األمر فى محل  الضرورة لكونه معه فى مكان 

نه فيىه أو يطلبىون مىىوافقتهم عليىه أو يحسىنون لىه األمىىر نوا اليلحىون عليىه فىى أمىىر يسىألو وكىا
الذ  يكون فيه هواهم بل أنهم كانوا إذا سألوه فى أمر يجيب عليه فى الحىاع وكىان جوابىه هىذا 
هىىو الصىىواب فىىظذا طلىىب منىىه أحىىد ايذن بغيىىر مىىا أجىىاب بىىه أوع األمىىر وأذن لىىه موافقىى  لطلبىىه 

يد  األستاذ وجواب األسىتاذ رضىى هللا عنىه إنمىا برغب  س اليصلع ماطلب ألنه برغب  الطالب ال
 أتى بطريق ايلهام والنتر الثاقب .

هم وجىدوا فىى ج وال يفعل فعً  من األمور المهم  إال بظذنه ألنيسافر أحد منهم وال يتزو  وكان ال
 رك  .بذلك  الخير وال

                                                 
1

ووجىه ذلىك أن أهىل الفسىاد  بأهىل الفسىاد  لصىادق بأهىل الصى ح أكثىر ممىا ينفسىدقاع ايمام السهرود  ى قد ينفسىد المريىد ا  - 
علم فسادهم فأخذ حذره وأهل الص ح غىره صى حهم فمىاع إلىيهم بجنسىي  الصى حي  ثىم حصىل بيىنهم اسىترواحا  طبيعيى  جبليى  

ق دتبىه الصىاينعىن بلىوغ األرب فل حال  بينهم وبين حقيق  الصحب  هلل تعىالى فاكتسىب مىن طىريقهم الفتىور فىى الطلىب  والتخلىف
 لهذا الدقيق  ويأخذ من الصحب  أصفى األقسام اهى .
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طريىىق غيىىر  وكىىانوا ال يمشىىون أمامىىه وال يسىىاوون فىىى مشىىيته إال إذا كىىان فىىى ليىىل أو فىىى
 منتتم فيكون صونًا له عن مصادف  شىء ما يتضرر به أو يؤذيه . 

وكانوا ال ينترون إلى ما يفعل مع بعضهم بل كان كل واحد منهم في حىاع مخصىوض معىه 
ف  ينتر إلى ما يفعله مع غيره أو لم فعىل كىذا بفى ن ولىم يفعىل بىى . وقىد شىاهدنا أن مىن 

 تربي  .  يقوع لم فعل كذا يطرد وال تصع له
وكان الكل مسلمًا له القياد فيمتثل األمر فى العبادة وغيرها فكانوا يرون في ايمتثىاع الخيىر 
والبرك  . ولقد مر عليك أنه كىان ال يىأمرهم إال بمىا يصىلع ألمىورهم الدينيى  والدنيويى  بغيىر 

ذلىك  سيطرة علىيهم إنمىا كىانوا بغايى  اللطىف واألنىس أشىبه بعىر  الحىاع إذا اقتضىى األمىر
 النه كان ال يتعر  ألحد فى أحواله الدنيوي  إال إذا هو عر  عليه ذلك . 

وال يتداخلون فى أحوالىه المنزليى  أو  عادة وكانوا ال يبحثون فى أحواله مطلقًا من عبادة أو
 الشخصي  وال يدخلون عليه مكانا يختلى فيه إال بظذنه ومن فعل ذلك كان ال يسلم . 

بىى  غيىىره علىىى محبتىىه إال هللا ورسىىوله إذ المقصىىود مىىن محبىى  الشىىيخ وكىىانوا ال يقىىدمون مح
محبىى  هللا سىىبحانه وتعىىالى وهىىو المقصىىود بالىىذا  محبىى  رسىىوع هللا ومىىن محبىى  رسىىوع هللا 

 ومحب  الشيخ وسيل  لهما ألنه بحبه للشيخ يحب من يحبه . 
ز بىىن عبىىد ) يحشىىر المىىرء مىىع مىىن أحىىب ( وقىىاع العىىصىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىىاع رسىىوع هللا 

 المحبوب يحشر .  عبًا فمالس م كل من يهو  حبي
وكانوا ال يعاشرون من كان الشىيخ يبغضىه أو يطىرده أو مىن كىان يىبغ  الشىيخ ولقىد نقىل 

 عن السيدة فاطم  الزهراء رضى هللا عنها أنها قال  : 
ذا محبى أالذ بمبغضى  ِِ البغ  مشتركان وا  ِِ ِِ  فك هما فِى

يتأدبو بأدبه ويأتمرون بىأمره ويحفتىون قلىوبهم فىى حضىرته فيسىر   وقصار  القوع أنهم كانوا
إلى بىاطنهم سىراج يقتىبس مىن نىور الشىيخ رضىى هللا عنىه فيكىون ك مىه فىى قلىب المريىد ثابتىًا 

حاله ينتقل من الشيخ إلىى المريىد بسىر الىذكر  سكالحب  التى تبذر ومقاله الذ  يصدر من نفائ
 وبواسط  الصحب  وبسماع المقاع .

ال يكون ذلىك إال لمىن حصىر نفسىه مىع شىيخه وانسىلخ مىن إرادة نفسى  وتىرك اختيارهىا فىامتزج و 
وارتب  بروحه وطهر  نفسه بتالف إلهى فيرتقى من ترك ايختيار مع الشيخ إلى تىرك ايختيىار 
مع هللا تعالى فيتواله ربه . وكنىا نىر  ذلىك فىيهم . أمىا هىذه اآلداب فمىع أننىا نجىدها فىيهم فطىره 

ننىا نجىد أصىلها فىى ك الطريق والعمل الصىحيع والىذكر فظن عليها بمجرد ايندماج فى سليفطرو
السن  السمحاء فقد كان  الصحاب  تفعل ذلك مع النبى صلى هللا عليىه وسىلم فاقتىداؤهم بنبىيهم 
تربيىى  للىىروح علىىى اآلداب المحمديىى  قىىاع تعىىالى ) يىىا أيهىىا الىىذين آمنىىوا ال ترفعىىوا أصىىواتكم فىىوق 
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ى وال تجهروا له بالقوع كجهر بعضكم لبع  أن تحب  أعمالكم وأنتم ال تشىعرون إن صو  النب
الذين يغضون أصواتهم عند رسوع هللا أولئك الذين امتحن هللا قلىوبهم للتقىو  لهىم مغفىره وأجىر 
 عتيم ( ى وفى الحديث ) من بايع إماما فأعطاه صفق  يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ( .

ن عائش  رضى هللا عنها قالى  أمرنىا رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أن ننىزع وفى الحديث ع
 الناس منازلهم . 

وقد ورد أن النبى صلى هللا عليه وسلم كان يعلم أصحابه كل شئ وكىان التىابعون يفعلىون ذلىك 
 اقتداء به وهكذا سر  العمل بطريق التلقى واألخذ من األرواح 
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أن تاثير الروح فى ايلقاء اقو  من العمل بطريق النقل كما هو الصحيح  . الصادق  وال يخفى 
 مشاهد .

 
 آداب المريد فى نفسه

تر  كل واحد مشغواًل باهلل زاهدًا ماسواه يحب ما يحبه هلل تعالى ويكره كىل مىا نهىى عنىه غاضىًا 
بسه أو ه أو ملبطرفه عن المحارم كريمًا سخيًا ليس للدنيا عنده قيم  ال يتوسع فى أكله أو شر 

أحواله الدنيوي  بل يقتصر على قدر الكفاي  فتراه رضيًا بما قسم لىه ال يلتفى  لشىئ غيىر عملىه 
الدنيو  فيما هو مسخر فيىه للحصىوع علىى المعىاش وعملىه األخىرو  فىوق ذلىك كلىه ألنىه هىو 
المقصود فتراه كالمسافر يأخذ عدة السفر فى سيرة إلى أن يصل إلى الجه  التى قصدها فيتىرك 

 عدة وهكذا المسافر إلى الحق سبحانه وتعالى ال يشتغل بغير الضروريا  .ال
وال غالىىب علىىيهم أنهىىم يىىديمون الطهىىارة مىىا أمكىىنهم وسىىمعنا مىىن الغالىىب أنهىىم ال ينىىامون علىىى 

 جناب  وأنهم ال يكشفون عورتهم إال للضرورة ولو بخلوة .
النىىاس علىىىيهم وال يغضىىىبون  ورأينىىاهم ال يطمعىىىون فيمىىا فىىىى أيىىد  النىىىاس وال يفرحىىون يقبىىىاع

 يعراضهم .
  .ورأيناهم يحاسبون أنفسهم على الدوام دائبين على ذكر هللا تعالى سرًا وجهرًا بهم  ونشا 

وراينا بعضهم يأخذ له مجلسًا مخصوصا  سواء كىان بالمسىجد أو فىى بيتىه أو مىع إخوانىه يىذكر 
ه علىى أ  بىر ببالطريق فتراه مشغوال  فيه األسماء المأمور بذكرها من أسماء هللا تعالى الخاص 

 حاع .
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ورايناهم ال يأكلون إال الح ع . وقد قاع بع  الصوفي  األكل الحرام ينب  المعاصىى فىى القلىب 
 ويسوده .

نمىىا يعبىىدون هللا تعىىالى مخلصىىين بقلىىب  وتىىراهم ال ينتتىىرون بىىذكرهم وعبىىادتهم ثوابىىًا وال فتحىىا وا 
صىىبر وايسىىتمرار شىاكرين ال يشىىتغلون إال بالىىذكر مىىع وضىيع نتيىىف فىىى التىىاهر والبىاطن مىىن ال

الخوف من هللا تعالى ال ير  الذاكر منهم لذكره وجودًا بل يىر  انىه يسىتحق العقىاب لىو ال فضىل 
 هللا عليه .

وتراهم يقتدون بالصالحين من إخوانهم فى األعماع الصالح  وال يقلدونهم فى أحىوالهم الىذين ال 
نعون ك ما من ك مهم ألنهم يعتقدون أن هذا يوجب المق  والطىرد يعرفون عنها شيئا وال يتص

عتقادهم هذا محقق .  ويغلق باب الفتوح وا 
وتىراهم يتقىون الفتنىى  فىى الىىدين ويتباعىدون عىىن الجىداع فيىىه خصوصىا مىىع مرضىى القلىىوب ألن 

فأنىه    أدل  وبىراهين  له ما بين السماء واألر يقتنع بأ  وجه من الوجوه ولو م  المجادع ال
  حجتىىه بالبرهىىان واألضىىاليل والتهىىويش مىىع أنىىه لىىو أرجىىع قلبىىه إلىىى هللا تعىىالى يصىىر علىىى تقويىى

قتنع فحفتا للقلب تراهم ي تعدون عنه ويتركونه إذ المقصىود العمىل بوحاسب نفسه معه لخشع وا 
 ال المناترة التى يقاع فيها غلب ف ن أو ف ن .

حتاجين لذلك بدون س م  أو حياء مهمىا كىان األمىر وتراهم يسألون عن أمور الدين إذا كانوا م
 حتى على أقل شئ إذ ال حياء فى الدين .

وتراهم يحافتون على بر الوالدين وال يخالفونهم فى شئ مطلقًا إال إذا منعوهم عن الطاع  ألنه 
 ال طاع  لمخلوق فى معصي  الخالق .

أيىد  الغيىر والزهىد فيمىا سىو  هللا وتراهم يرضون بالقليل ويرون الزهىد عىدم النتىر إلىى مىا فىى 
 تعالى . وتراهم يجدون ويشتغلون مع الزهد سعيًا على المعاش ف  تر  
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واحدًا عال  على غيره من أهل بيته أو متسوال أو عالى  علىى النىاس بىل يجاهىد ويشىتغل فيقىوم 
 بمعاشه ومعاش من تلزمه نفقته بقدر ما يعينهم على طاع  هللا ورد مصائب الدهر .

وتىىراهم يبتعىىدون عىىن الكبىىائر ويشىىفقون منهىىا ويتنىىاهون عىىن منكىىر يرونىىه وتىىراهم ينفىىرون مىىن 
فاعل الكبيرة ويخافون من ايخت   به خوفًا على قلوبهم وربمىا يحصىل النفىور بمجىرد مىا يىروه 
بىدون ان يعلمىوا عنىه شىيئًا . وهىىذا مىن سىر الىذكر الىذ  أورث لهىىم صىفاء البىاطن حتىى نتىىروا 

 س به غيرهم من الكبيرة فينفروا عنه .بمرآة ما تلب
 
 الغيبة

وتراهم يبتعدون عن الغيب  ويكرهون اسمها ويفرون منها ف  يذكر إنسان بمكروه فى حضرتهم 
. ولو حصل هذا وكانوا مجتمعين ال تطيىق صىدورهم ذلىك وربمىا تفرقىوا فى  يلتىئم اجتمىاعهم إال 

 أنسهم .إن تحولوا إلى الذكر واستغفروا ربهم فيعود لهم 
اجتنبىوا كثيىرًا آمنىوا والغيب  منهى عنها شرعًا ومشدد بالوعيد عليها قاع تعىالى ) يىا أيهىا الىذين 

ن يأكىل لحىم م بعضىا أيحىب أحىدكم أمن التن إن بعى  التىن أثىم وال تجسسىوا وال يغتىب بعضىك
 اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا هللا ( .

عىىن هللا تعىىالى وتحجىىب العبىىد عىىن ربىىه .  والعىىاملون المحبىىون يىىرون أن الغيبىى  توجىىب الغفلىى 
والمغتاب ال يفتع له باب السلوك . وقد ذم بع  ايخوان فاسقًا منتهكا ممن ينكر علىى الشىيخ 

 فزجره الشيخ وقاع له قد اغتبته فاستغفر له ماي  مرة ففعل .
 

 مجالسة النساء
يشىىفقون مىىن ذلىىك وكىىانوا يبتعىىدون عىىن مجالسىى  النسىىاء أو سىىماع ك مهىىن أو الكىى م فىىيهن و

ويكرهون الزانى . فظذا اضطر بعضهم إلى مجالس  امرأة من المحىارم أو األقىارب كىان ال يختلىى 
معها وال يكلمها إال فيما ينفع فى الدين أو الدنيا بما ال يخرج عن حد الشرع وذلك ببركى  الىذكر 

 وسر الطريق ألن النساء فتنه ضارة . قاع رسوع هللا 
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م ) ما ترك  لكم بعد  فتنىه أضىر علىى الرجىاع مىن النسىاء ( رواه البخىار  صلى هللا عليه وسل
 ومسلم .

وتىراهم يباعىدون أنفسىهم عىن النتىر إلىى الصىور الجميلى  مىن النسىاء وايحىداث ألن ذلىك يسىد 
 باب الفتع .

 
 الكذب

وتراهم يكرهون الكذب والكذاب ألنهم متجملون بالصدق فظذا اضطر بعضهم إلىى احتيىاع يسىوق 
ه كلم  غير صحيح  ال يمكنه المقاع ويتهر علىى وجهىه ذلىك فىظذا كىذب علىيهم احىد ال يفتىأ في

ىأن ير  فى المجلس من يكذبه ويتهر كذبه ف  يعود إليه . ولىذلك تىراهم ال ي   كون فىى بعى  ش 
 ويظخذون الك م منهم بالتصديق .

كىاذبين . ل لعنىه هللا علىى ال تعالى  فنجعوالكذب ممقو  لماورد فيه من كتاب هللا تعالى قاع هللا
ن لعنىه هللا عليىه إن كىان مىن الكىاذبين . وقىاع تعىالى . ويىوم القيامى  وقاع تعالى . والخامسى  أ

 تر  الذين كذبوا على هللا وجوههم مسودة .
ورو  البخار  عن عبد هللا عن النبى صلى هللا عليىه وسىلم قىاع أن الصىدق يهىد  إلىى البىر . 

جن  وأن الرجل ليصدق حتى يكون صىديقًا وان الكىذب يهىد  إلىى الفجىور وأن البر يهد  إلى ال
ن الفجور يهد   ن الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذابًا .إوا   لى النار وا 

 
 الحسد

وتىىراهم يغبطىىون بعضىىهم بعضىىًا فىىى العبىىادة ويشىىفقون مىىن الحسىىد ويحاسىىبون أنفسىىهم عليىىه 
 عليىه وسىلم بيىنهم . قىاع رسىوع هللا صىلى هللان وجد ون الحاسد وتر  القلوب تنفر منه إويكره

 كل الحسنا  كما تأكل النار الحطب أو قاع العشب رواه الترمذ  .أياكم والحسد فظنه يأ
 وقاع فيما رو  عن الزبير رضى هللا عنه قاع قاع رسوع هللا صلى هللا عليه 
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إنىىى ال أقىىوع لكىىم تحلىىق األمىىم قىىبلكم الحسىىد والبغضىىاء وهىىى الحالقىى  أمىىا  ب إلىىيكم داء  وسىىلم د   
ابوا حىالشعر ولكن تحلق الدين والذ  نفسى بيده ال تدخلوا الجن  حتى تؤمنىوا وال تؤمنىوا حتىى ت

 أال أدلكم على ما تحابون به أفشوا الس م بينكم .
 

 الحرص
وتىىراهم ال يحرصىىون علىىى شىىئ مىىن الىىدنيا بىىل أن الحىىريض علىىى الىىدنيا أو الشىىرف للىىدنيا ينىىزع 

فى سلك الطريق والذكر ف  يحرض وينفق فى سبيل هللا تعالى من غير كره فى  بمجرد ايندماج
نفسه بل يحبب ذلك إليه ويصبع كأنه فطىرة فيىه فمتىى وجىد انفىق فىى سىبيل هللا ولكىن يحىرض 
على الدين . أما الحرض على الدنيا فممقو  ورد به حديث المصطفى صىلى هللا عليىه وسىلم ) 

غنم بأفسد لها من حرض المرء على المىاع والشىرف لدينىه ( اخرجىه    فىِس ر  ماذئبان جائعان أ  
 الترمذ  وصححه .

ومعناه أن حرض المرء على الماع والشرف مفسدة لدينىه كمىا يفسىد الىذئبان الجائعىان الغىنم إذا 
 أرس  فيها ولم يمنعا منها .

 
 الكبر

ويعىىرف أن الكبىىر مذلىى  وتىىر  ايضىىًا أن المتكبىىر بمجىىرد إندماجىىه فىىى الىىذكر يىىر  نفسىىه صىىغيرًا 
فيخضع هلل ويضع نفسه له وير  أنىه اقىل النىاس فينتفىع مىن الشىيخ وتربيتىه وقىد راينىا ان مىن 

 أصر على الكبر ال يستمر فى الطريق ويحجب وال يقبل عليه أحد .
حىد . قىاع تعىالى ) والحقيق  أن الكبر ممقو  ألن العتم  والكبرياء هلل تعالى ال يشاركه فيهمىا ا

تكبرين ( وقاع تعالى ) ال جىرم أن هللا يعلىم مىا يسىرون ومىا يعلنىون سو  للمى جهنم مثأليس ف
صىىرف عىىن أيىىاتى الىىذين يتكبىىرون فىىى األر  بغيىىر أإنىىه ال يحىىب المتكبىىرين ( وقىىاع تعىىالى ) س

 الحق ( .
 اً ئوقاع رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم يقوع هللا تعالى الكبر ردائى والعز إزار  فمن نازعنى شىي

 منهما عذبته ( أخرجه مسلم وأبو داود .
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وم القيامىى  يغشىىاهم يىىورو  أن النبىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم قىاع يحشىىر المتكبىىرون أمثىىاع الىذر 
الذع من كل مكان يساقون إلى سجن فى جهنم يقاع له بولس تعلىوهم نىار األنيىار يسىقون مىن 

 عصارة أهل النار طين  الخباع اخرجه الترمذ  .
 

 العجب
وتىىر  أيضىىًا أن مىىن سىىلك الطريىىق ال يىىر  لنفسىىه حىىاال يعجىىب بىىه فىىى عمىىل الىىدنيا وال فىىى عمىىل 
اآلخرة ف  يفتخر على أحد بشئ ولو كان من ذو  الجاه أو الماع أو التوفيق فىى الطاعى  ومىن 
أكرمه هللا تعالى منهم بتوفيق فى العبادة أو حىاع فيهىا ال يىر  نفسىه إال مقصىرًا وال يسىتحق إال 

تىى ولىو كىان صىاحب كرامىا  وب  ويخشى من مكر هللا تعالى ويفر من رؤي  شئ لنفسىه حالعق
 نه يختفى جدًا وال يرضى أن يتهر للناس خوفًا على نفسه من مكر هللا .أو كشف فظ

ولقد رأينا كثيرا ممن وفقهم هللا وسر  فيهم نور الهداي  وهد  هللا على يىديهم مىن يعبىد هللا إذا 
و تن أن له حىااًل يىنعكس عليىه األمىر وتنفىر النىاس منىه فعنىد مىاير  ذلىك رأ  نفسه فى شئ أ

ال عوقب بالطرد واينقطاع  نعوذ هللا ونسأله اللطف فيما جىر  بىه ، يلتف  لذلته ويتوب ويندم وا 
 المقادير .

 
 آداب اإلخوان وحقوق الصحبة

شفاع  يوم القيامى  .  قاع رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم استكثروا من ايخوان فظن لكل مؤمن
وقىىاع رسىىوع هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىا تحابىىًا رجىى ن فىىى هللا تعىىالى إال رفىىع هللا لهمىىا كرسىىيًا 

 فأجلسهما عليه حتى يفرغ الحساب .
وفى الحديث سبع  يتلهم هللا فى تله يوم ال تل إال تله . إمام عادع . وشاب نشىأ فىى عبىادة 

المساجد . ورج ن تحابأ فى هللا اجتمعا عليه وتفرقىا عليىه . وجل . ورجل قلبه معلق ب هللا عز
 ورجل دعته امرأة ذا  حسن وجماع فقاع إنى اخاف هللا . ورجل تصدق 

يمينىه ورجىل ذكىر هللا خاليىًا ففاضى  عينىاه رواه فاها حتى ال تعلم شىماله مىا تنفىق ببصدق  فأخ
 الشيخان عن أبى هريرة 

 
 
 
 

هللا صىىلى هللا عليىه وسىىلم إن هللا تعىالى يقىىوع أيىن المتحىىابون  وعىن ابىى هريىىرة قىاع قىىاع رسىوع
 بج لى اليوم أتلهم فى تلى يوم ال تل إال تلى رواه مسلم .



 75 

وعن ابن عمر رضى هللا عنه قاع قاع رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم إن مىن عبىاد هللا أناسىًا 
مىى  لمكىىانهم مىىن هللا تعىىالى قىىالوا مىىاهم بأنبيىىاء وال شىىهداء يغىىبطهم األنبيىىاء والشىىهداء يىىوم القيا

نهم وال أمىىواع يارسىىوع هللا اتخبرنىىا مىىن هىىم قىىاع هىىم قىىوم تحىىابوا بىىروح هللا علىىى غيىىر أرحىىام بيىى
نور وأنهم لعلىى نىور ال يخىافون إذا خىاف النىاس وال يحزنىون إذا لن وجوههم يتعاطونها فوهللا إ

يهم وال هىم يحزنىون ( اخرجىه أبىو حزن النىاس وقىرأ هىذه اآليى  ) أال إن أوليىاء هللا ال خىوف على
 دواد .

وعن أبى هريرة رضى هللا عنىه قىاع قىاع رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم والىذ  نفسىى بيىده ال 
تدخلوا الجن  حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شئ إذا فعلتمىوه تحىابيتم أفشىوا 

 الس م بينكم رواه مسلم .
المريىد حبىه يخوانىه وتهافتىه علىيهم وتألفىه  لىبينا أوع شئ يبعث فى قومن سر الطريق أننا رأ

لهىىم وتتبىىع اجتمىىاعهم فتىىر  حبىىه مىىن غيىىر علىى  ال لشىىئ سىىو  حبىىه فىىى هللا . وهىىذا مىىن أقىىو  
األسباب لهداي  الروح ورقيها وتهىذيب الىنفس وتحضىيرها واسىتعدادها لمعاملى  الخىالق سىبحانه 

 وتعالى .
وقًا عتيىا جىدًا وتىر  الىبع  إذا قابىل أخىاه كىان منىه علىى شىوق فتراهم يتشوقون لبعضىهم تشى

 كبير . وفى الحديث نتر الرجل ألخيه على شوق خير من إعتكاف سن  فى مسجد  هذا .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتراهم يعتمون بعضهم بعضًا تاهرًا وباطنًا بقلوب كلها إخ ض هلل تعالى حاضىرين وغىائبين . 
 ن اآلخر على الدوام .وتر  كل واحد منهم ير  نفسه دو
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وتراهم يخدمون بعضهم بعضًا خدم  خالص  لوجهه الكريم من غير نتر إلى أجىر او ثىواب فى  
 تجد منهم من يترفع عن خدم  اخي  مطلقًا مهما كبر مقامه .

ومن أدابهم أنهم ال يستحقرون أحدًا منهم مطلقًا ألنهم يرون ان العاقبى  خافيى  عىنهم . والعبىد 
ذا رأوا عاصىيًا يأسىفون ويخىافون علىى أنفسىهم وال يسىخطون عليىه بىل اليدر  بما  يختم له . وا 

يدعون له . ويعتقد الواحد منهم أنه ربما كان فى علم هللا أنه أعلى منه مقامًا ويشفع فيه يوم 
 ال ينجوا إال من أتى هللا بقلب سليم .

نىه بظعتبىار أنىه أقىل منىه ذنبىًا ومن آدابهم أيضًا أن الكبير يحترم الصغير بل يحكىم بأنىه خيىر م
والصغير يحكم بأنه خير منه بظعتبار أنه اقدم منه فى السير إلى هللا تعالى وناع الخير والرضىا 

 بمصاحب  األستاذ المدة الطويل  .
وتر  الواحد منهم إذا قدم عليه أخوه فى مجلس تلقاه بالترحاب وط قى  الوجىه مىن غيىر تكلىف 

ذا كان فى مجلس مزدحم وجدتهم أفسحوا له المكان ذلك مطلقًا وأجلسه فى ال مكان ال ئق به وا 
حتى يجلس . فكان ذلك يزيد فى تقوي  المودة واأللف  والرابط  . قاع رسوع هللا صلى هللا عليه 

كالبنيىىان يشىىد بعضىىه بعضىىًا رواه الشىىيخان . وقىىاع رسىىوع هللا صىىلى هللا  للمىىؤمن وسىىلم المىىؤمن
ى تىوادهم وتىراحمهم وتعىاطفهم كمثىل الجسىد إذا اشىتكى منىه عضىو عليه وسلم مثل المؤمنين ف

 تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه الشيخان .
ذا وجىد أنىه ال يضىره  ومن أدابهم أن ان الشخض منهم إذا أراد أن يناد  أخاه نىاداه بىالتعتيم وا 

 حالمدح مدحه وأثنى عليه بما من هللا عليه به ب  مبالغ  لخبر إذا مد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤمن فى وجهه وباييمان فى قلبه . فأنه متى كان مؤمنًا حقًأ حمد هللا وشىكره ودعىا للمىادح 
بخيىىر أمىىا إذا رأ  أنىىه يتكبىىر ويعجىىب بنفسىىه فىى  يمدحىىه ويىىر  األسىىلم لىىه عىىدم المىىدح فقىىد ورد 
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فأثنى عليىه الشيخان عن ابى بكرة رضى هللا عنه أن رجً  ذكر عند النبى صلى هللا عليه وسلم 
رجل خيرًا . فقاع النبى صلى هللا عليه وسىلم ويحىك قطعى  عنىق صىاحبك بقولىه مىرارًا  إن كىان 

 علىى أحدكم مادحًا ال محال  فليقل أحسب كذا وكذا إن كان ير  أنه كذلك وحسيبه هللا وال يزكىى
 . هللا احد ا

هىم نفوسىهم وتىر  أنهىم على أننا نىر  عنىدهم كمىاع إيمىان ويقىين فى  يفتنىون بىذلك وال تلعىب ب
يتىىىأذون مىىىن المىىىدح ومىىىن رآ  مىىىنهم ان اخىىىاه يتىىىأذ  مىىىن مدحىىىه فىىى  يؤذيىىىه . وتىىىراهم ايضىىىًا 

إذا تصافع المسلمان لم تفترق أكفهمىا حتىى ، يتصافحون عند اللقاء بني  التبرك وامتثاال لخير 
 و  البخىارمعنفقىد ر  يغفر هللا لهمىا . وأيضىا اقتىداءًا بأصىحاب رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم

قىاع نعىم . ومىع   رضى هللا عنه قاع قل  ألنس أكان  المصافح  فى أصحاب رسىوع هللا  قتاده
لغون فيهىا لدرجى  اأنهم يكثرون من المصافح  إال أنهم ال يخرجونهىا عىن حىدها الشىرعى وال يبى

تخرجهم عن حد األدب المطلوب أو تكون المصافح  بغير سبب ف  يتصىافع أحىد فىى المجلىس 
ال يرضىى بتقبيىل يىده  نمن غير حاج  وال يقبل يد اخيه من غير لزوم والغالب فيهم حتى المس

. 
نىه يمسىك لسىانه عنىه فى  يقىدح فىى أ  أحد على أخيه ما يشىينه شىرعا فظومن آدابهم أنه لو ر 

عرضه ويستغفر له وينصره بأن يىذكر لىه األمىر علىى الوجىه الىذ  يمكنىه تىذكيره فيىه بحكىم هللا 
عنىه ويتىوب منىه . قىاع رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أنصىر أخىاك تالمىًا أو متلومىًا ليبعده 

 قالوا يارسوع هللا هذا ننصره متلومًا فكيف ننصره تالمًا قاع تأخذ فوق يده .
 ومن آدابهم أيضًا أنهم إن سمعوا شيئًا عن أحد من إخوانهم فى غيبته ردوا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منهم أن الغائب يتكلم فيه بشئ يترفع هو عن الكى م فيىه ويىدعوا هذه الغيب  عنه ولو بلغ أحد 
من أمرين . األوع لتكون معامتله هلل سبحانه وتعالى ف   اً له ويستغفر له ويقرأ له الفاتح  خوف
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ينتصىىر لنفسىىه والثىىانى خوفىىًا إن تكلىىم فيىىه ووقىىع الصىىلع بعىىد ذلىىك فيتىىذكر مىىا وقىىع منىىه فيتكىىدر 
يىىد مىىن صىىنائع    ى وعلىىى األخىىض إذا كىىان سىىبق ألحىىد منهمىىاعليهمىىا صىىفاء المىىودة والصىىحب

 وهللا سىبحان  وتعىالى ليىد يخىاف أن يجىد فىى قلبىه منى  عليىهن صاحب االمعروف على أخي  فا
 والثانى يخاف أن يكافئه بالوقوع فى عرضه .  صاحب المن  

بيىنهم متتبعىين ومن صفا  المحبين الذين يحبون هللا أنك تراهم دائمًا على الكمىاع فىى المحبى  
عسىى أن يكىون  السن  السمحاء . قاع رسوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم أحبىب حبيبىك هونىا مىا

 وأبع  بغضيك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما . بغيضك يوما ما
وتراهم لو قدر هللا على البع  الوقوع فى شئ فى حىق أخيىه رأيتىه بىادر إلىى ايسىتغفار والنىدم 

ترفاً بذنبه مستسمحًا له طالبًا قبوع العذر والسماح فكان يقبل اآلخر منىه ذلىك . وأعتذر اليه مع
وقىىد ورد فىىى حىىديث المصىىطفى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن أتىىاه أخىىوه متنصىى  مىىن ذنبىىه فليقبىىل 

 ن لم يقبل لم يرد على الحو  يوم القيام  .أو كان مبطً  فاإعذاره محقا كان 
يا وحىب الىدنيا بيىنهم البغضىاء ألنهىا ال تكىون إال لمتىاهر الىدنوتراهم على هذا الحاع ال تحصل 

نها رأس كل خطيئ  وقد نهى رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم عن البغضاء ممنوع من قلوبهم فظ
والشىىحناء وسىىوء التىىن فىىى جملىى  مواضىىع منهىىا مىىا رواه البخىىار  عىىن أنىىس ال تباغضىىوا وال 

 انا وال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ث ث  أيام تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعن أبى أيوب ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ث ث لياع يلتقيىان فيعىر  هىذا ويعىر  هىذا 
 وخيرهما الذ  يبدأ بالس م .
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وقد حث الشرع على الت لف وارتبا  القلوب بعضها ببع  قاع تعالى ) وأطيعوا هللا ورسىوله وال 
 يحكم واصبروا إن هللا مع الصابرين (ر عوا فتفشلوا وتذهب تناز 

وقاع تعالى ) واعتصموا بحبل هللا جمعيا وال تفرقوا واذكروا نعم  هللا عليكم إذ كنتم أعداء فىألف 
 بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ( 

 وقاع تعالى ) إنما المؤمنون إخوه فاصلحوا بين اخوايكم (
الذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء مىن وقاع تعالى ) ياأيها 

نساء عسى أن يكن خيرا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا ب لقاب بئس االسىم الفسىوق بعىد 
 اييمان ومن لم يتب فأولئك هم التالمون ( 

عىذاب ألىىيم فىى الىىدنيا ن الىىذين يحبىون أن تشىيع الفاحشىى  فىى الىذين آمنىىوا لهىم وقىاع تعىالى ) إ
 واآلخرة (

ثمىا مبينىا  وقاع تعالى ) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنا  بغير ما كسبوا فقد احتملىوا بهتانىا وا 
. ) 

ورو  الشيخان عند عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قاع قاع رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم 
ن هجر ما نهى هللا عنىه . ورو  مسىلم م المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر

عن أبى هريرة رضى هللا عنهما أن رسوع هللا صلى هللا عليه وسلم قاع تعر  األعماع كل يوم 
ًِ إال  خميس واثنين فيغفر لكل عبد ال يشرك باهلل شيئا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجً  كان  بينه وبين اخيه شحناء فقاع انتروا هذين حتى يصطلحا .
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 عليه وسلم قاع أيىاكم والتىن بى هريرة رضى هللا عنه أن رسوع هللا صلى هللاورو  مسلم عن أ
ن التىىن أكىذب الحىىديث وال تجسسىوا وال تنافسىىوا وال تحاسىدوا وال تباغضىىوا وال تىدابروا وكونىىوا فىظ

عباد هللا إخوانا كمىا أمىركم . المسىلم أخىو المسىلم ال يتلمى  واليخىذ لىه وال يحقىره التقىو  هاهنىا 
صدره بحسب امرر من الشر أن يحقىر أخىاه المسىلم كىل المسىلم علىى المسىلم حىرام ويشير إلى 

دمىىه وعرضىىه ومالىىه إن هللا ال ينتىىر إلىىى أجسىىادكم وال إلىىى صىىوركم وأعمىىالكم ولكىىن ينتىىر إلىىى 
 قلوبكم .

تمىىه والىىد  األسىىتاذ الع مىى  العىىارف بىىاهلل ن وعلىىى ذكىىر هىىذه اآلداب أذكىىر هىىذا التخمىىيس الىىذ 
غفر هللا له ورضىى عنىه عنىد مىا طلبىه منىه بعى  سىادا  الصىوفي   (1)لوانى الشيخ أحمد  الح

ليقولونىه فىى الجمىع عنىىد إجتمىاع القىوم فىىى األذكىار وسىماه ) البسىتان ( وفيىىه حىث علىى حفىىظ 
 حقوق الصحب  وبع  آداب الطريق وهو هذا 

 وأعطيتم رضا الرحمن   يتم يأال يا قوم ح
 ىىىم وأسعدتم ورقيتى  يتم  يأال يا قوم ح

 وبلغتم لما شيتىىىىم   ووفقتم ونجيتىم   
 وأعطيتم رضا الرحمن                            

                                                 
هو حضرة األستاذ العالمة الشيخ أحمد بن إسماعيل بن أحمد الحلوانى ) الخليجى بلدا ( نسبة إلى رأس الخليج من بالد  (1)

ار ) الشافعى مذهبا ( كان من كبار العلماء وله فيها قبريز 1308الغربية بمركز شربين المتوفى بها فى وقفة عرفات سنة 

فى عصر األستاذ الشيخ اإلمبابى ) الحلوانى طريقة ( كان من كبار الصوفية أخذ الطريقة الحلوتية الشاذلية عن قطب 

هجرية المدفون ببلده شبرا زنجى من  1304عصره سيدى عمر بن جعفر الشبراوى شارح ورد سحر المتوفى سنة 

 وله فيها ضريح يزار .أعمال المنوفية 
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 بهذا الجمع والفرح    أال قد طاب  النفح  
 على كل أف  نفحه  فيا من من بالمنحه  

 من األسرار يا حنان                            
 ىىانابهذا الدين أحيى  أال يا قوم موالنىا 

 وكل الخير أوالنىىا   وبالطاعا  ح نىا  
 فادوا شكر ذا ايحسان                            

 لحضرة نجل عبدهللا   أال وسلوه خير ص ه 
 شفيع المذنىب األواه  محمد الرفيع الجىاه  

 منجينا من النيران                            
 ىراه ىثره و قبترو    عليه ألف ألف ص ه  
 فقد شمل الور  بهداه  وتشمل كل من يهواه 

 وقو  الدين بالبرهان                            
 يحيى وجهه البسىىام  عليه ألف ألف س م 
 وأرشدنا إلى ايسىى م  فقد أسد  لنا اينعام

 وأرشفنا رحيق الحان                          
 الوهىىاج سراج الجن    أبو ايسراء والمعراج 
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 لخطب الحرب مهما هاج   ج انبى الرحم  الفر 
 وحامى حوم  الميدان                             

 مؤيد مل  ايسىىىى م   محل الوحى واألحكام
 بنور جماله البسىىىام   هب األتى م  يمنور غ

 ونور العلم والقرآن            
 ىىىىنإمام أئم  الثقلي  منار الحق نور العيىن 
 أبو الزهراء والحسنيىن  حمى الكونين والدارين

 نبى األنبيا السلطان                              
 وخالف بع  ما امىره   هجىره  فسحقًا ألمرر 

 له النيران مستعىىىره   فذا فى زمرة الفجىرة 
 يقاس الويل واألحزان                             

 اوع كلما شرعىىىه وط  وبشر  للذ  تبعىىه 
 له الجنا  متسعىىىىه   فذا فى روض  ينعىه 

 يناغى الحور والوالدان                           
 وسادا  علوا شانىىا   ويصحب ثم إخوانىا
 ويلقى منه رضوانىىىا  وينتر وجه موالنىا 
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 الرضىوان بذا فيا طرباً                                   
 أال انبعثوا وجافوا النوم  ياقىىىىىىوم إال هيا أال 

 وسيروا مثل سير القوم  وسوموا الوصل أغلى سوم 
 عسى أن تلحقوا الركبان                    

 برؤي  حضرة المعبود  عسى أن تبلغوا المقصود
 دبرو  نعيمه المشهو  ووجه المصطفى المسعود 

 مع األحباب والخ ن                        
 إلى أن يحصل القصد   أحبابنا جىىىىدوا  فيا 

 هناك المبتغى يبىىدو  هناك العز والسعىىىد   
 هناك توارد ايحسان                      

 إذا حمتم أشد الحىىوم  أال أنبيكم يا قىىىىوم 
 ص ة الليل ثم الصوم  على أسباب فوز القىوم  

 وذكر هللا باألذعان                      
 ومحو الكبر وايعجاب    آلداباحفظ العهىىد و و 

 وترك الفاحش العياب   وحسن التن ب صحاب  
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 وترك األثم والعىىدوان
 وتكرم من به قد الذ   وأن تقاد ل ستىىىىاذ 
 عساك تعاذ فيمن عاذ     وتعطى ال تكن أخىىاذ

 وتحتى بالصفا فى الحان                        
 وأن تصفو لمن تصحب  ىىب وأن تعفو لمن أذنى

ن ترضى وال تغضب    وتحتمل األذ  األصعب   وا 
 وان ال تؤذ  ايخوان                           

 هم ايخوان كىاألرواح  أال ياصاح أال يا صىاح 
 وفيهم دع كىى م ال ح   فكن دومًا لهم نصىىاح 

 وعشرهم على ما كان                         
 ومن ذا ياأخى يسلىىم  لجفا أسلىىىم وال تقل ا

 لعلك يا أخى أتلىىىم   وهل هو وحده أجىىرم 
 وأن  بدأ  بالطغيان 

 وسابق جوده كرمىىك  أتهجره وقد خدمىىىىك
 أليس العفو قد لزمىىك   فرضنا انه تلمىىىىك  
بنض الشرع والقرأن                 
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 صاحتنبه كى تسمى ال   أال يا صاح أال يا صىاح 
 ودع عنك الذ  قد راح   وسامع فالسماح ربىىاح 

  نوهب أن قد ولد  اآل                            
 ومن يجفو فذا يجفىى   فمن يعفو له يعفىىىىى

 وسل من ربك اللطفىا   فأخلض ودك األصفىىىى 
 فتى من ايخوان  للك                         

 ف إخوانىىأغث باللط فيا ربى وديانىىىىىىى
 ومنشيه ) الحلوانىى (   انىىىىى دوجد لجميع أخ

 بخاتم  على اييمىان                       
 أصيل الجد والحسب   يجاه المصطفى العربىىى 

 غياث الخلق فى الكرب  حبيب هللا خير نبىىىى
 وصل عليه يارحمن                   
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 األستاذ أبو خليل كرمات
أذكىر شىيئًا مىن كرامىا  سىيد  األسىتاذ اكتفىاء بأعمالىه وصىدقه مىع هللا تعىالى  قد كنى  أريىد أال

كرام هللا له سبحانه وتعالى وهداي  األمم علىى يديىه حتىى أصىبع يقىدر مىن تىاب علىى  وجهاده وا 
كتفىىاء بمىىا يتهىىر علىىى أوالده  يديىىه بىىالم يين وال تىىزاع دعوتىىه تنتشىىر وطريقىىه زاهىىر بالعمىىل . وا 

العلوم وايستقام  والحب العتيم هلل ورسوله والتحاب فىى هللا مىن غيىر على  وأتباعه من الفتع و 
. والقيام ب مر بالمعروف والنهى عن المنكر ولكن أشار على بع  أخوانى أن أذكر شيئا ممىا 
أعرفه من كرما  سيد  األستاذ داللى  علىي عطىاء هللا سىبحانه وتعىالى وشىكر للمىنعم سىبحانه 

قلي  جدا مما كنا نراه ف  تحصر له الكرما  التاهرة وال الباطن  علي فأجب  األمر وأذكر طرف 
أن سيد  االستاذ رضى هللا عنىه كىان مىن أكبىر األقطىاب فىي الواليى  وكىان لىه قىدرة كبيىرة علىي 

فمىن كراماتىه رضىى هللا عنىه ان رجى  قبطيىا  ....تكتم حاله فكان ال يتهر وال يتتاهر بالكرمىا 
ان عنىده ولىد شىاب خىرس لسىانه مىده مىن السىنين الطويلى  وكلمىا ذهىب من القاهرة سمع به وك

الى طبيب ليداويه فى  يجىد لىه دواء حتىى أعيتىه الحيىل فجىاء إلىي سىيد  األسىتاذ بولىده باكيىاً  
فقاع له سيد  ولدك قد طاب من األن وجاء بمنديل وضىعه علىى جبهتىه وعضىه فيهىا وقىاع لىه 

الولد مع أبيه يتكلم ويكاد الرجل يجن من الفرح . وعلىى  خذ ولدك واذهب به فقد شفاه هللا فقام
ذلك هذه الكرام  حدثنى أخى فى هللا الحاج محمد اسماعيل مراد التاجر بدسوق ومن المأذونين 
بأخذ العهد أنه كان مع وكيل النياب  ومأمور المركىز مىرة وجىاء  مناسىب  لىذكر سىيد  األسىتاذ 

يابى  فقىاع أتىذكرون الشىيخ أبىا خليىل المقىيم بالزقىازيق وكان بالمجلس كاتب قبطى من كتىاب الن
فقالوا نعم فقاع هذا الرجل يصع أن يقاع عنه أنىه نبىى فقىالوا لىه لمىاذا فقىاع ألنىه كىان لىى ابىن 
 تىىصهر طالب بمدرس  الطب أصاب  شلل انتهى بفقىد النطىق منىه واسىتمر مىدة مىن السىنين ح

 لعجز مع توفر الدواء ولكن بينما كن  كل  حياتنا فيه ويئسنا منه وسكتنا عنه بعد ا
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بنياب  الزقازيق إذ ورد لى تلغراف من صهر  والد المري  بخبرنى فيه أنه حاضر اليوم عنىد  
ولمىىا حضىىر قىىاع لىىى أريىىد أن أتوجىىه إلىىى الشىىيخ أبىىى خليىىل بكفىىر النحىىاع قىىاع فتعجبىى  جىىدًا فىىى 

الشىيخ وحكىى  يعًا إلىمذهبنًا جق  على صهر  قاع ففنفسى ولكن دعتنى الحال  إلى ايمتثاع ش
بنىه وطلىب منىه الىدعاء قىاع فقىاع لىه الشىيخ إن ولىدك قىد طىاب قىاع له صهر  ما هو حاصل ي

فاستغرب  وقم  مع صىهر  علىى عىادتى غيىر مصىدق بشىئ فلىم نصىل إلىى المنىزع حتىى تكلىم 
 فدهشنا قاع وهو قبطى أليس من يفعل ذلك يكون نبيًا .

السيد محمد أبو خليىل الكبيىر مىر  فىى إحىد  رجليىه وكىان يىذهب ومن كراماته أيضًا ان ولده 
إلى األطباء للتداو  حتى صرف على شفائها وقتًا كبيرًا فاستمر على هذا األمىر مىدة طويلى  وال 
يمكن شفاؤها . ولقد رأيته حضر عندنا رأس الخليج لزيارة والده وقد جاء يشكو من كثرة الع ج 

مىع سىيد  األسىتاذ أعطىى لىه سىيد  األسىتاذ لقمى  وقىاع لىه كىل  عند األطباء وبينما نحن نأكىل
تبعه بثاني  وثالث  فقام بعد ذلك ولم يم  يومان إال وقد ذهب المر  ولىم فهذه لتش ى رجلك وا 

 يبق له أثر .
ومىىن كراماتىىه رضىىى هللا عنىىه أنىىه ذهىىب إلىىى ناحيىى  المعصىىرة جهىى  حلىىوان وكىىان يىىزوره الشىىيخ 

واصلين عليه من البر الثانى وكىان لىه المعديى  التىى تنقىل النىاس محمود الشيخ المأذون أحد ال
مىىن المعصىىرة إلىىى البىىر الثىىانى ولهىىا مرسىىاة مىىن خشىىب كلفهىىا نحىىو المائىى  جنيىىه ترسىىو عليهىىا 

 المركب .
فجاء  اللصوض ونقلوها ووضعوا فيها المثق   لترسب فى قاع البحىر ليعىودوا فىى وقى  آخىر 

د ولىم يجىدها حضىر لسىيد  األسىتاذ مكتىدرًا مىن ضىياع هىذه فيأخذوها . فلما جاء الشىيخ محمىو 
نىىزع فىىى البحىىر االمرسىىاة فقىىاع لىىه سىىيد  ال تحىىزن وتوجىىه إلىىى مكىىان كىىذا وقىىس قصىىبا  كىىذا و 

 تجدها هناك ففعل فوجد المرساة وعاد مع من معه فى 
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 شدة الفرح واهتد  بسبب ذلك أناس كثيرون أخذ عليهم العهد سيد  األستاذ . 
بد المجيد أفنىد  عىز  أحىد سىواقى الوابىورا  بالسىك  الحديىد المصىري  مىن أتباعىه ومنها أن ع

حتىى تعطىل ووقىف مىن غيىر  حصل له أمر وهو سائر بالوابور أذهله عىن القيىام بشىأن الوابىور
سبب فتنبه األوسطى وهو مرتبك وكان قد فر  فى واجبا  شرعي  فناد  شيخنا وقىاع لىه يىاعم 

يىىدًا تحىىرك آلىى  الىىنفس والوابىىور قىىد تحىىرك ففطىىن األوسىىطى وقىىام  أنجىىدنى وهىىو مىىذهوع فىىرأ  أن
وأصلع أمره واستأنف السير والحظ الوابور حتى وصل إلىى آخىر محطى  الوصىوع وهنىاك أصىلع 
الوابىىور وذهىىب لسىىيد  ولىىم يخبىىره بهىىذه الحادثىى  فقىىاع لىىه سىىيد  كيىىف حالىىك لقىىد أحضىىر  لىىك 

أن اليد يد سيد  األستاذ وأخبره بالقصى   الوابور بعد ضياعه فاستغرب األوسطى واندهش وعلم
. 

ومنها أننا كنا نزور سيد  األستاذ فى كفر النحاع عقب العيد وكان معنا األستاذ الشىيخ محمىد 
البكر  فلما جلسنا مع سيد  وقاع له ماقولك إذا قاع لك رجل عتم هللا أجىرك فقىاع نقىوع شىكر 

يى  بىأن والدتىه قىد توفيى  فاسىتأذن فىى هللا سعيك وبعد ذلك بنصف سىاع  حضىر لىه رسىال  برق
 السفر وسافر وقاع له الحاضرون كلهم عتم هللا أجرك .

ومنها انه كان مسافرأ مع اتباعه إلى ناحي  عمروس فى سفين  من كفر الزيا  وكان فى زمىن 
النيىىل والسىىفين  مقابلىى  ينحىىدار المىىاء والهىىواء يسىىيرها وال يمكىىن أن تىىذهب السىىفين  علىىى هىىذا 

إال فى مساف  تسع ساعا  كما قرر الم حون . فبينما هم سأئرون إذ تغلب التيار علىى الحاع 
الم حين ولعىب بهىا فلىم يمكىن تسىييرها حسىب إرادة الىراكبين وأصىبحوا علىى شىفا الغىرق فهىاج 
الراكبون وخافوا الغرق فقاع لهم سيد  اجلسوا واذكروا هللا وسار يىذكر بهىم وقىاع للبحىر اسىكن 

بحيىىرة فسىىكن البحىىر وسىىار  السىىفين  فىىى محىىل األمىىان وعنىىدها نىىاد  الهىىواء وقىىاع مىىا أنىى  إال 
 ايمال  فجاء الهواء بياهو  
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وسار  السفينه حتى وصل  فى مساف  أربع سىاعا  حتىى إنىدهش الجميىع وكىان فىى السىفين  
 من اليصدق بالكراما  فأذعن وسار  هذه الكرام  مشهورة .

كثيرًا فى جمل  مواطن شاهده فيها الناس كثيرون كىأن الهىواء  ونداؤه للهواء ليذهب وياتى كان
كان تح  تصرفه . ففى مرة كنا فىى الزقىازيق فىى مولىد المصىطفى صىلى هللا عليىه وسىلم الىذ  
كان يقيمه فى كىل عىام المتقىدم ذكىره وكنىا فىى زمىن الشىتاء فقىام الهىواء حتىى كىاد يقطىع حبىاع 

أيها الهواء فسكن فى الحاع وقد كان ذلك فىى جىم الصيوان المنصوب فقاع باعلى صوته اسكن 
غفير من الناس سمعوا وشاهدوا ما حصل واشرأب  أعناقهم نحو سيد  وقاع له رجىل ياسىيد  

 كأنما أن  قبض  على يد حنفيه تصب فأوقفتها مرة واحدة . 
شىتروا ومنها أنه وهو عائىد مىن بلىدة سى مون القمىاش علىى محطتهىا رأوا بائعىا يبيىع برتقىااًل وا

منه العد بسعر معلوم وصاروا يأخذون يفرقىون علىى أنفسىهم ويعطىون لسىيد  األسىتاذ والبىائع 
حافظ العدد فى نفسه الذ  يحاسب عليه الناس فقاع بع  الحاضرين لقد أخذنا نحىو السىبعين 

ياسىىيد  فقىىاع سىىيد  ال إن كىىل مىىامع البىىائع سىىبع  عىىدود فقىى  مىىن غيىىر مىىايراه فسىىألوا  هبرتقالىى
 فحلف أنه لم يكن معه غير هذا العدد أ  خمس  وث ثين برتقال  .البائع 

ومنهىىا رضىىى هللا عنىىه أن حضىىرة أحمىىد أفنىىد  فهىىيم المعىىاون بمديريىى  الدقهليىى  كىىان فىىى رأسىى  
صلع  تاهرة فى جانب جبهته وجاء يستأذن سيد  فى الذهاب إلى طبيىب يىداويها فتفىل عليهىا 

فاستغرب فهيم افند  ولم يقم فىى آخىر الجلسى  إال  سيد  ومسها بيده وقاع له هاهى قد طاب 
وقد ذهب  ووجد أثرها على جانب يد سيد  مما يلى ايبهام فىزاد اسىتغرابه ألنىه تحمىل المىر  

 ونقله إليه .
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اد  أوالده فى الب د البعيده فيأتون إليىه مىن ذلىك أنىه كىان جالسىًا مىع الشىيخ نومنها أنه كان ي
وهو أخىو علىى أفنىد  خليىل الموتىف بىديوان المسىاح  وهىو مىن عطيه الشاويش من الزقازيق 

ه هاهو اآلن فى مصىر هىل لخلفاء سيد  فقاع له الشيخ عطيه من زمن لم نر أخى على فقاع 
تريىد أنىاد  لىك عليىه فقىاع نعىم فنىاده وهىو سىائر فىى الشىارع وقىاع يىاعلى أفنىد  بصىو  رفيىىع 

ينتر من المناد  فقىاع لىه سىيد  هىاهو منخف  فسمعه على أفند  من غير أن يراه والتف  ل
التف  لينتر من يناديه . فكتب الشيخ عطيه ألخيه يسأله عن الحكاي  فأجابه كما وقع فتحقىق 

 لشيخ عطي  ك م األستاذ .ل
ومنها أننى ذهب  لزيارته فمكث  عنده ث ث  أيام وأرد  ايستئذان للسفر وكان  أعمالى تسمع 

فقاع أل  شئ تريد السفر قل  ألر  المنزع وأطمئن على من فيه لى بالمكث معه أكثر من ذلك 
فنتر وقاع فى المنزع كذا وكذا ويعملون كذ وكذا من احواع البي  فلما عد  وجد  الحىاع كمىا 

 أخبرنى سيد  بالضب  .
ومنها أن خادمه الشىيخ محمىد العتىر كىان قىد ذهىب إليىه شىوقًا فىى أوع مىرة فتىرك أهلىه ووالىده 

د  ناويًا فىى خدمتىه وكىان والىده يىذهب ألستحضىاره ف يمكنىه أن يىأتى بىه وأخيىرًا واقام عند سي
اجترًا على أن يكلم سيد  فى شأنه فقاع له سيد  إننا ال نحجزه لىدينا ولكنىك قىد قلى  فينىا كىذا 

هم كذا وكذا وصىار يعىدد لىه مىا كىان يقىوع سىرًا مىع فى األماكن الف ني  مع اشخاض صفتوكذا 
علمه أحد ووصف له األماكن والحجر التى كان فيها حتى دهش وكىان لىم يسىلك الناس مما ال ي

الطريق فسلكه على يد سيد  وترك ولده وأصبع من المحبين المخلصىين للشىيخ واتفىق سىيد  
معه على أن يجعل يبنه أجره كىل شىهر قىرش صىاغ يدفعىه لىه . وكىان الشىيخ أحمىد العتىر فىى 

 علم أن هذا األجر جزيل جدًا .عسر ففرج هللا عليه من ذلك الوق  و 
 ومنها أنه لما أذن لى بأخذ العهود له على الناس طلب لى أجازة رسمي  من 
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مشيخ  السادة البيومي  حسب المقرر فى إدارتها ومشهور إسىمى بىين النىاس ) عبىد السى م ( 
أحمىد فلما ورد  لى وجدتها بظسم أحمد عبد الس م فتعجب  حيث هذا اسمى األصىلى والمثبى  

. وكان والد  سمانى أحمد عبد الس م وينادينى بالثانى فى الغالب غيىر أن  دفق  بدفاتر المي 
جميىىع األسىىرة كانىى  تنىىادينى أحمىىد الراضىىى ألن المرحىىوم األسىىتاذ الع مىى  الشىىيخ محمىىد النشىىار 
الشربينى من أصحاب والىد  ومعاصىريه كىان قىد أسىمانى بىذلك فىى صىغر  واسىتمر هىذا ايسىم 

حفت  القرآن وبعىد ذلىك كىان والىد  ينىادينى فىى الغالىب بعبىد السى م واشىتهر هىذا ايسىم  حتى
حتى أصبع هو العلم وال يعلم بايسم األوع ) أحمد ( إال النادر من أفراد األسرة وكان والد  فى 
سىم جىدك لتسىمى أنى  كىذلك ولىدك باسىمى   (1)صغر  يقوع لى قد أسميتك أحمد علىى إسىمى وا 

سمى كذلك ويوصى بذلك ليكون إسم أحمىد مسلسىً  فىى ذريتىى تبركىا باسىم النبىى وتوصي  أن ي
صىىلى هللا عليىىه وسىىلم وكانىى  هىىذه فىىى مىىذكرتى دائمىىًا فلمىىا ورد  األجىىازة باسىىم أحمىىد ولىىم يكىىن 
سىىيد  األسىىتاذ يعلىىم بىىذلك مىىن قبىىل عرفىى  أن هىىذا مىىن قبيىىل الكشىىف وأنىىه يىىذكرنى بعهىىد  مىىع 

 والد  رضى هللا عنهما .
أننا ذهبنا فى السياح  إلى قري  صغيرة بجىوار دسىونس بىالبحيرة تسىمى ) صىفر ( وكىان  ومنها

نىذهب لهىا مىن قبىل فلمىا وصىلنا لىم نجىد اسىتعدادًا فىى لىم لسيد  األستاذ أتباع دعوه فيها وكنا 
المحىى   التىىى بهىىا للراحىى  سىىو  خيمىى  ومحىىل صىىغير لمسىىتقباع فتحيىىر  ألنىىى لىىم أجىىد محىى  

 ألستاذ فأخذ  إخوانى ومكثنا فى يستريع فيه سيد  ا
 
 

          
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

لما ولد أول ولد ذكر أسميته محمود عبد المنعم ألمرين . األول ليكون سمى والده الشيخ محمود الحلوانى تبركا به ألنى أحبه فوق  

تفاعاً عظيما حب اإلخوه العصبية محبة اإلخوة فى هللا واعتقادى فيه ألنه من صغره كان مباركا ومتوجها لقلبه للعلم وطلبه وانتفع ان

بمتابعته لشيخنا رضى هللا عنه فزاد حبى له ألنه نشأ على عبادة ربه . والثانى ليكون سمى المصطفى وقد سمعت والدى يقول أفضل 

األسماء ما حمد وما عبد فاقتديت به وبعد أن أسميته وأرخ مياله أخى فى هللا األستاذ العالمة الشيخ محمد المأمون الشناوى القاضى 

ان يكون اسمه أحمد تحقيقا لك م جده فقد قيد حكمة الشرعية األن إذ قال فى تاريخه ) سعد السعود لوضع محمود بدا ( أذن هللا بالم
شتهر بذلك مع أنى أسمي  أخاه الذ  رزقنى هللا به بعده أحمد  بدفاتر المي د باسم احمد عبد المنعم واستعمل هو اسمه أحمد وا 

 فيهما وجعلهما من أهل الذكر واليقين إلى يوم الدينبألسم الثانى وإشتهر أخوه باسمه أحمد بارك فاشتهر أحمد عبد المنعم 
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الخيمىى  وكىىان وقىى  التهيىىرة وتركنىىا سىىيد  األسىىتاذ فىىى محىىل ايسىىتقباع مىىع خادمىىه عسىىى أن 
يستريع فقام سيد  وتوضًا ومكث يذكر هللا إلى الليىل : ولمىا غربى  الشىمس وجىدنا الخيمى  قىد 

كىوث فىى الخيمى  فخرجنىا فىرارًا منىه إلىى امت   بالبعو  امىت ء شىديدًا حتىى لىم يطىق أحىد الم
الفضاء فلما جاء وق  الذكر وقف  متحيرًا كثيىرًا كيىف نجلىس وكيىف نىذكر وكيىف يكىون سىيد  
معنا على هذا الحاع وبينما أنىا أفكىر إذ حضىر سىيد  فىى الخيمى  فقىاع لىى مىاذا تصىنع يىاف ن 

خواننا خرجوا يطلبون فقل  ياسيد  إن البعو  كثر جدًا وال يوجد محل غير هذا نذكر ف يه . وا 
الخ ض منه فتبسم وقاع الخوف فأن البعو  يذهب حاال من هنا وأمرنا أن نبدأ بافتتاح الذكر 

جد للبعو  أثرًا وكان  ليل  فيها تجليا  عتيم  جدًا لم أعهدها من نفافتتحنا الذكر وعندها لم 
بمجىرد قيامنىا أتىى البعىو  كأنمىا قبل وعقب إنتهاء السهرة قمنا للراح  فى أماكن أعد  لذلك ف

كان ينتتر قيام سيد  األستاذ ويعود .. ولما ذهب سيد  للمحل المعد لنومه وراحته وجد على 
حيطانه شيئا كثيرًا من الذباب فقىاع لخادمىه قىل لىه يىذهب حتىى ننىام فقىام خادمىه وأذهبىه فكىان 

صرف كله بحال  غريب  كأنىه يخرج من باب المكان كأنما كان مسجونًا وفتع له باب السجن وان
ًا فى اينصراف من منفذ واحد مع أن العادة جر  أنه ال يخىرج مىن النىور إلىى صيتبع نتامًا خا

 الت م الذ  كان خارج الحجرة .
ال بيانىا فقى  وعنوانىًا إهذا ولو أردنا أن نعدد الكراما  لطاع بنا المقام وما أتي  علىى مىا قدمتىه 

ال فهو رضى هللا عنه أك  بر من ذلك مع هللا سبحانه وتعالى .وا 
وهذا ما أمكن إيراده فى هىذا البىاب خىوف ايطالى  ونسىأله أن يرزقنىا حسىن األدب معىه ويهىدينا 

 إلى الطريق المستقيم .
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وأسىىرار العلىىوم البىىاهرة  . سىىيد   رامىىا  التىىاهرة  .فريىىد عصىىره  .  ووحيىىد  نهىىره  . ذو الك
البيىىىومى  الشىىىافعى مىىىذهبا  األحمىىىد  طريقىىى  الحلبىىىى الشىىىناو                نىىىور الىىىدين الشىىىيخ علىىىى 

هجريى   وهىو أخىذ  1183ريقى  المتىوفى سىن  الدمرداشى  الخلوتى  النقشبند   الشاذلى  ط
يخ عبىد لىرحمن الحلبىى  عىن والىده الشىعىن الشىي عبىد اسيد  أحمد البدو  العهد الموصل ل

عىىىىىىىىن الشىىىىىىىىيخ شىىىىىىىىهاب الىىىىىىىىدين أحمىىىىىىىىد السىىىىىىىىبعى  عىىىىىىىىن الع مىىىىىىىى  الشىىىىىىىىيخ                    الىىىىىىىىرحمن 
الشىيخ ابىراهيم الحبىاع  عىن الشىيخ الشىرمخى عىن شحاذة بن على العراقى عن الشىيخ أحمىد 

شىىمس                              أحمىىد المنيىىر عىىن الشىىيخ  محمىىد الشىىناو  عىىن الشىىيخ ابىىراهيم الجبرتىىى  عىىن الشىىيخ 
األحمد   عن الشيخ عبد هللا المقيم بالمقام   الدين الخضر  عن الشيخ عبد هللا  السنجيد 

المنىىىاو  عىىىن الشىىىيخ جمىىىاع الىىىدين السىىىيوطى عىىىن سىىىيد  عبىىىد                    لشىىىناو  عىىىن الشىىىيخ عمر ا
مصر والشام والروم والعراق وسائر  تعالى شيخ الوهاب الجوهر   عن شيخنا وقدوتنا إلى هللا

 سيد  أحمد البدو  القطب النبو  الشريف العلو  عن يس مي الممالك ا



 95 

الىدين حسىن  األنىور  عىن الشىيخ سط  أخيه بدر شيخ مشايخ الغرب الشيخ عبد الجليل بوا 
                 الحميىىد عىىن الشىىيخ نىىور الىىدين عىىن الشىىيخ أبىىى الحسىىن عىىن         لشىىيخ عبىىد عبىىد الجليىىل عىىن ا

الشىيخ عبىد القىدوس  عىن الشىيخ  األندلسىى عىنالشيخ زيىن الىدين عىن الشىيخ عبىد الىرازق 
عىىن الشىىيخ أحمىىد النىىواو   عىىن الشىىيخ حبيىىب العجمىىى عىىن                     لمغربىىى الفاسىىىشىىمس الىىدين ا

       ايمىىىىىىىىىىىىىىام الحسىىىىىىىىىىىىىىن البصىىىىىىىىىىىىىىر  عىىىىىىىىىىىىىىن الشىىىىىىىىىىىىىىيخ عمىىىىىىىىىىىىىىران  بىىىىىىىىىىىىىىن الحصىىىىىىىىىىىىىىين                            
أنس بن مالك رضى هللا عنه عن  يه وسلم عنعن ايمام ربيع  خادم رسوع هللا صلى هللا عل

مىام المتقىين صىلى هللا ا ونبينا محمد صلى هللا سيدن   عليىهعليه وسلم وهو سيد المرسىلين وا 
 وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين  

 
 أوراد الطريق

 
ع مىىىىىىىىىىىىىىىىن اتخىىىىىىىىىىىىىىىىاذ                                            أمرنىىىىىىىىىىىىىىىىا رضىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىىىىه بالىىىىىىىىىىىىىىىىذكر دائمىىىىىىىىىىىىىىىىا ومنىىىىىىىىىىىىىىىى 

وعدم الغفل  وعلى جهاد النفس وخلو القلب  الذكر األحزاب األخر  أوراد للسالك بل حث على
 من مشاغل 
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ن قىل  (   وبمىا  مىا ورد ) أفضىلالدنيا  واالسىتمرار علىى الطاعى   عمى  ب األعمىاع أدومهىا وا 
إلىىىىىىىىى هللا أن تمىىىىىىىىو  ولسىىىىىىىىانك رطىىىىىىىىب بىىىىىىىىذكر هللا  (                            األعمىىىىىىىىاع  )  أحىىىىىىىىبورد أيضىىىىىىىىا  

تكىىون هىىى الىىورد الىىدائم بالليىىل والنهىىار   وأنوخصىىض رضىىى هللا عنىىه الىىذكر باألسىىماء اآلتيىى  
) فىىىىىىىاذا قضىىىىىىىيتم الصىىىىىىى ة فىىىىىىىاذكروا هللا قيامىىىىىىىا وقعىىىىىىىودا                                قولىىىىىىىه تعىىىىىىىالىعمىىىىىىى  بعمىىىىىىىوم 

إلىه إال هللا  علىى الترتيىب  بحيىث يىذكر ال  كر كل أسم مائ  ألىف  مىرةكم  ( وأن يذوعلى جنوب
ينتقىىل إلىىى ذكىىر األسىىم ) هللا  (  مائىى  ألىىف مىىرة  ثىىم مىىا بعىىدهما مائىى                 مائىى  ألىىف مىىرة  ثىىم

             ألىىىىىىىىف مىىىىىىىىىرة  وهكىىىىىىىىىذا  اسىىىىىىىىىما بعىىىىىىىىىد اسىىىىىىىىىم حتىىىىىىىىىى ينتهىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن ذكىىىىىىىىىر األسىىىىىىىىىماء                                 
دائمىا أبىدا وال يحسىب العىدد إال  لمىذكور وهكىذافظذا انتهى عاد إليها مرة ثاني   على الترتيب ا

ك أنهىىا توجىىب مالقنهىا  وأكىىد ذلىى ى األسىىماء حسىىبواشىىتر  رضىىى هللا عنىىه م حتى  معىىان لىي 
              سىىىىىبحانه وتعىىىىىالى وتىىىىىورث التفكيىىىىىر بىىىىىه فتنتفىىىىىع الىىىىىروح بأسىىىىىرار        خلىىىىىوة القلىىىىىب بالمىىىىىذكور

األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء وتتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداوع بخواصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىها  وتستشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعر بعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالق 



 97 

األكبر من معانيها  ،  وقد  ورد فى الحديث  ) تفكر ساع  خير من عبادة  سبعين  سن   ( 
 أ  ب  تفكر  

 )  وها هى األسماء ومعانيها  ( 
   ال إله  أال هللا                     ومعناها    ال معبود  بحق  إال هللا
 هللا                                ومعناها     علم على الذا  العلي  

 هو                                   ب          حاضر ال يغيب 
 حى                                  ب          دائم الحياة 
  واحد                                 ب          ال ثانى له
 عزيز                                ب          ال نتير له 

 ودود                                 ب          كثير  الود لعباده 
 حق                                  ب           ثاب  ال يزوع 

  قهار                                 ب         الذ  يقهر وال يقهر 
 قيوم                                 ب         قائم بأسباب مخلوقاته 

 وهاب                               ب          كثير  العطاء 
 مهيمن                               ب         مطلع على أفعاع مخلوقاته  

 زق لعباده باس                                  ب       يبس  الر 
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فوجد فى هذه الث ث  عشر  فتحا  ألرواح  ألسماءوقد قيل لنا أنه رضى هللا عنه ذكر جميع ا
بهىىىىم إلىىىىى معرفىىىى  جىىىى ع هللا  وقهىىىىره  فيخشىىىىونه  . ولىىىىذا فظنىىىىه رضىىىىى                      يتىىىىدرج  المبتىىىىدئين

لجميع من سلك طريقه  المذكور المار وبالترتيب هللا عنه أعطى إذنا عاما بذكره تعالى بالعدد
                       ورد لهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاض غيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذكر                           وجعلهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وردهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

اسمه تعىالى ) اللطيىف  (  ومعنىاه مصىور  ذكروكان بع  السالكين  يطلب منه أن يأذنه  ب
                      فكىىىىىىان يأذنىىىىىىه ولكىىىىىىن كىىىىىىان  ذلىىىىىىك بعىىىىىىد أن يىىىىىىر  اسىىىىىىتعداده           ى قالىىىىىىب ضىىىىىىدهالشىىىىىىئ فىىىىىى

لتحمل خواض األسىماء وأسىرارها بعىد أن يىذكر االسىماء                               المىارة 
ى ولقد كنا نر  الخير فى اتباع  ما يىأمر بىه رضى ه  بدون اذنأدوارا كثيرة ف  ينبغى ألحد ذكر 

مىىن               عنىىه  بىىدون طلىىب فربمىىا كىىان الطلىىب لغايىى  الىىنفس  .  وغايىى  الىىنفس هللا
دواعىىىىىىىى الحجىىىىىىىاب وال بىىىىىىىد عنىىىىىىىد البىىىىىىىدء  فىىىىىىىى الىىىىىىىذكر مىىىىىىىن قىىىىىىىراءة الفاتحىىىىىىى  لحضىىىىىىىرة                       

المصىىىىىىىىىطفى صىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىلم  وآللىىىىىىىىىه وصىىىىىىىىىحبه ثىىىىىىىىىم لرجىىىىىىىىىاع السلسىىىىىىىىىل   
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رضى هللا عنه كما نقرؤها  د  على البيومى  ثم ألستاذنا ثم لسيد  أحمد البدو   ثم لسي
 نجله سيد  الشيخ ابراهيم  أبو خليل رضى هللا عنه خليفته  من بعدهمع ذلك لشيخنا 

للذاكر أن يستحضر  النبى صلى هللا عليه  يندب وفى هذا المقام أ  عند البدء فى الذكر 
وسلم  بقلبه كأنما يذكر فى حضرته ويطلب االستمداد  منه إذ هو صلى هللا                      

الفي  على عموم الخلق  فليس   لذ  هو دائم  السر والخير اعليه وسلم  صاحب المدد أ
ضا بقلبه وال ممنوع عنهم بحجاب  .  ثم يستحضر شيخه أي فى وق  من األوقا  بمقطوع 

شيخه ممده بروحه  ناتر اليه  كر  يعلم  أنومعنى ذلك  أن  الذاليأنس به فى الحضرة . 
وعبث  نع  عن قلبه خواطر السوءالطيب  يموأنه بظشراق روحه   هللا تعالىطالما كان يذكر 

كما يتن أن ير  الشيخ أو يستحضر شخصه بقلبه تخي   الشياطين  .  وهذا ال يلزم  منه
بل الغر  أن  ب ستحضار معنى الذكر المطلو فسه بم حت  هذا الخياالالبع  قيشغل ن

يأنس المريد بأن شيخه مع النبى صلى هللا   
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ويحصل له الخشوع فظذا اشتغل   بحضرتهم كور فيتأدب مع هللاعليه وسلم فى حضرة المذ
وترك رؤي  الذكر والذاكر ومحا نفسه فى حضرة المذكور                      ترك نفسه مع الحق بالحق

وايحسان  أن تعبد هللا كأنك تراه فأن  ر عبد احسان  . الذ  يراك من حيث ال تراه  .  والذاك
ك  )  كما ورد فى الحديث  (  .  ومتى  جذب   الروح              اليه فأنه يرا ن تراهلم تك

وكان رضى هللا عنه يحث أتباعه على مداوم  الذكر                سبحانه وتعالى  ف  رؤي  لغيره
الذكر إلى القلب تعلق  الروح به  ومتى وصلوتعود اللسان عليه حتى يصل إلى القلب  .  

أيضا فظن استغراق الوق  فى الذكر يوجب تنزع الرحما                           ه تتغذ  منوتلذذ  به ف
هللا عليه وسلم ) إن هلل فى رسوع هللا صلى  ويوجب التعر  للنفحا  الرحماني   .  قاع

وتمسكه  رضى هللا  لها  (  فى خبر آخر تعرضوا لنفحا  رحم  هللا فتعرضوادهركم نفحا   
وغيرها لما ورد فى كتاب هللا تعالى من األوامر المؤكدة ألوراد نه فى الذكر دون اع
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هللا عليه وسلم وأنه أفضل العبادا   المصطفى صلى بالذكر وعدم الغفل  وما ورد فى أحاديث
فأن االوراد أدعي  واستغاثا  بخ ف الذكر فظنه ذكر                     هاد  .  وأيضاحتى من الج

عن هللا تعالى  ) من شغله ذكر   قدسى اني   . وقد ورد فى حديثمح  واقرار له بالوحد
إن الذكر أفضل من أفضل ما أعطى السائلين  وقد قاع رضى هللا عنه   ى أعطيتهعن مسألت

يصلوا إال بالذكر وبعد وصولهم   لم األوراد المنسوب   لكثير من األولياء  .  وقاع إنهم كل
نأخذ  كر المح  ال أنسلك السبيل الذ  وصلوا به وهو الذأن ن راد  . فعليناعملوا هذه األو 

ليك  بع   ما جاء  . واألمر به فى كتاب هللا وسنته فى فضل الذكر  من فض تهم  .  وا 
                         

  آيات األمر بالذكر                                         
 واألحاديث النبوية
تعالى كما ورد فى القرآن الحكيم  .  قاع  بذكره  األنبياء والمرسلين أمر هللا سبحانه وتعالى

تعالى لزكريا 



 102 

وقىاع لموسىى ) اذهىب أنى   وأخىوك  ب يىاتى    ) واذكر ربك  كثيرا  وسبع بالعشى واالبكىار  (
فى ذكر (  وقاع لنبيه صىلى هللا عليىه وسىلم  ) واذكىر                         ربىك  وال تنيا 
 افلين  ( ك تضىىرعا وخفيى  ودون الجهىىر مىن القىوع بالغىىدو واآلصىاع وال تكىىن مىن الغىىفىى نفسى

 ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصي   ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا هللاوقاع تعالى  ) 
         وقىىىاع تعىىىالى  ) فىىىاذكرونى أذكىىىركم  ( وقىىىاع تعىىىالى  ) فىىىأذا  أفضىىىتم  مىىىن عرفىىىا  فىىىاذكروا                            

وقىاع تعىالى  ) فىاذا قضىيتم مناسىككم فىاذكروا                                               ذكروه كمىا هىداكم  ( هللا عند المشعر الحرام  وا
وقىىىىاع تعىىىىالى  ) فىىىىاذا قضىىىىيتم الصىىىى ة فىىىىاذكروا هللا                                 هللا  كىىىىذكركم آبىىىىاءكم  أو أشىىىىد ذكىىىىرا  (

 ما وقعودا وعلى جنوبكم  (قيا
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األر  وابتغىوا مىن فضىل هللا واذكىروا هللا  وا  فىوقاع تعالى  )  فاذا  قضي  الص ة  فانتشر 
كثيرا لعلىكم تفلحون  وقاع تعالى  ) واذكر ربك إذا نسي   (وقىاع تعىالى  )  واذكىر  اسىم ربىك 

تىي   (   وقىاع تعىالى  )  وهلل وقاع تعالى  ) واذكىر اسىم ربىك  وتبتىل إليىه تب بكرة  وأصي   (
وقىىاع تعىىالى  ) اتىىل مىىا  الىىذين يلحىىدون  فىى أسىىمائه  ( هىىا وذروااألسىماء الحسىىنى  فىىادعوه ب

هللا أكبىر   لىذكرالص ة إن الص ة تنهى عن الفحشىاء والمنكىر  و  اب وأقمأوحى  إليك من الكت
   (نوا تعلمون مالم تكو  اذكروا هللا كما علمكم وقاع تعالى )  فظذا أمنتم  ف (

وقىىىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىىىالى )  يىىىىىىىىىىىىىىىا أيهىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىذين آمنىىىىىىىىىىىىىىىوا ال تلهكىىىىىىىىىىىىىىىم أمىىىىىىىىىىىىىىىوالكم 
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 هم الخاسرون  (   ئكوال أوالدكم  عن ذكر هللا ومن يفعل ذلك فأول 
 ير فى التحذ                              

 عذابا صعدا  (  ه يسلكهوقاع تعالى  )  ومن يعر   عن ذكر رب 
ن ذكىىىىىىىىىىىىىىىر   فىىىىىىىىىىىىىىىظن  لىىىىىىىىىىىىىىىه                                         وقىىىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىىىالى   )  ومىىىىىىىىىىىىىىىن أعىىىىىىىىىىىىىىىر   عىىىىىىىىىىىىىىى

 معيش   ضنكا  ونحشىره يىوم القيامى   أعمىى  ( وقىاع تعىالى )  إن المنىافقين يخىادعون  هللا
ذا قاموا  إلىى الصى ة قىاموا كسى وهو النىاس  وال يىذكون  هللا إال قلىي    الى  يىراؤن خادعهم  وا 

 له شيطانا فهو له قرين  (  نقي ذكر الرحمن (  وقاع تعالى  )  ومن يعش  عن 
                               

 فى الذاكرين
وقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى )  والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذين  إذا فعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا فاحشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أو تلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا  
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 الذنوب إال هللا  (  من يغفرأنفسهم  ذكروا هللا فاستغفروا  لذنوبهم  و 
آليىا  ألولىى األلبىاب    والنهىارواخىت ف الليىل  واألر  وقاع تعالى  ) إن فى خلق السموا  
  (خلىىق السىىموا  واألر  م  ويتفكىىرون  فىىىيىىذكرون هللا قيامىىا وقعىىودا وعلىىى جنىىوبه ينالىىذ. 

ذا تليىى  علىىيه هللا وقىىاع تعىىالى  )  إنمىىا  المؤمنىىون الىىذين إذا ذكىىر م آياتىىه وجلىى  فلىىوبهم  وا 
 ا وتطىئن قلىوبهم بىذكر هللاوعلى ربهم  يتوكلون  ( وقىاع تعىالى  )  الىذين  آمنىو  زادتهم إيمانا

وجلىى   بتىىين  الىىذين إذا ذكىىر هللاأال  بىىذكر هللا تطمىىئن القلىىوب ( وقىىاع تعىىالى  ) وبشىىر  المخ
 ذكر هللا  (   بيع عنقلوبهم  ( وقاع تعالى  )  رجاع  ال تلهيهم  تجارة  وال
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 الحق  ( لذكر هللا وما نزع من  قلوبهم وقاع  تعالى  )  ألم  يأن الذين آمنوا أن تخشع
وقىاع تعىىالى  )  والىىذاكرين  هللا كثيىىرا  والىىذاكرا   أعىىد                                   هللا  

 لهم مغفرة وأجرا  عتيما ( 
 

 وأما األحاديث  النبوية  فأليك بعض ما ورد
سىىىىىىىىىىىىىىىىىئل رسىىىىىىىىىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىىىىىىىىىلى عليىىىىىىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىىىىىىلم  أ  العبىىىىىىىىىىىىىىىىىادة أفضىىىىىىىىىىىىىىىىىل                                    

قىالوا يىا رسىوع هللا ومىن الغىاز   فىى   كثيراعند هللا  يوم القيام   .  قاع الذاكرون هللادرج   
ضىىىىىرب بسىىىىىيفه  الكفىىىىىار  والمشىىىىىركين حتىىىىىى ينكسىىىىىر ويختضىىىىىب                            . قىىىىىاع  لىىىىىوسىىىىىبيل هللا

وقىىاع صىىلى هللا عليىىه وسىىلم مىىن أحىىب أن  منىىه درجىى دمىىا  لكىىان  الىىذاكرون هللا كثيىىرا  أفضىىل 
 الجن  فليكثر ذكر هللا عز وجل  تع فى ريا ر ي
الطىىرق يلتمسىىون أهىىل الىىذكر فىىظذا  كىى  يطوفىىون فىىىوقىىاع صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  إن هلل م ئ 

هللا تعىىىىالى  تنىىىىادوا هلمىىىىوا  إلىىىىى حىىىىاجتكم فيحفىىىىونهم  بىىىىأجنحتهم  قومىىىىا  يىىىىذكرون  وجىىىىدوا
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فيقولون  يسبحونك     بهم  ما يقوع عباد إلى سماء الدنيا  فيسألهم  ربهم  وهو أعلم 
ولون  ال فيقوع كيف لو رأونى قاع  فيقوع  هل رأونى  فيق ويكبرونك  ويحمدونك  ويمجدونك

وأشد لك تمجيدا                        وأشد لك فيقولون لو رأوك  كانوا  أشد  لك عبادة 
ون  أوها  فيقوليسألونك  الجن   فيقوع  هل ر  لون فيقولون تسبيحا  . قاع  فيقوع  فما يسأ

                 كيف لو رأوها  فيقولون لو رأوها  كانوا  عليها أشد       ال يارب فيقوع
فمم يتعوذون                                       حرصاوأشد طلبا وأعتم فيها رغب  قاع 

لون  ها فيقو ال فيقوع  كيف لو رأو  قولون فيقولون  يتعوذون من النار  فيقوع  هل رأوها  في
لهم  .  م أنى قد غفر فرارا  وأشد لها مخاف   . قاع فيقوع  أشهدك لو رأوها  كانوا أشد منها

قاع فيقوع ملك منهم  فيهم  ف ن عبد خطاء  ليس                                   منهم  
خان ال يشفى جليسهم  أخرجه الشي ر  هم القومإذ مر لحاج   فجلس  فيقوع وله قد غف

 .والترمذ 
هللا عليه وسلم أال  اخبركم بخير صلى  ع هللاوعن أبى الدرداء رضى هللا عنه  قاع قاع رسو

فى أعمالكم وأرفعها 
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الىورق والىذهب وخيىر لكىم مىن أن تلقىوا  اء درجاتكم  وازكاها عند مليككم وخير لكم مىن إعطى
سىىىىىوع هللا  .  قىىىىىاع                        أعنىىىىىاقهم  ويضىىىىىربوا  أعنىىىىىاقكم  قىىىىىالوا  بلىىىىىى يىىىىىا ر  ضىىىىىربوا عىىىىىدوكم فت

ذكر هللا عز وجل .  أخرجه  مالىك  والترمىذ  وعىن أنىس رضىى هللا عنىه قىاع قىاع رسىوع هللا 
ذكرنىى أو خىىافنى فىىى  مىىن عليىىه وسىلم  ) يقىىوع  هللا عىز وجىىل  أخرجىوا  مىىن النىار صىلى هللا

عليه وسلم )  هللا صلى هللامقام  ( أخرجه  الترمذ  وعن أنس رضى هللا عنه قاع قاع رسوع 
مس أحىب إلىى مىن أن ص ة الغىداة  حتىى تطلىع الشى نألن أقعد مع قوم يذكرون هللا تعالى م

تعىالى مىن صى ة العصىر حتىى  هللاأربع  من ولد اسماعيل وألن أقعد مع قوم يذكرون   أعتق
 .أن أعتنق أربع   ( أخرجه أبو داود ى منتغرب الشمس  أحب إل

رضىىىىىىىىىىىىىى هللا تعىىىىىىىىىىىىىالى  عنىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىىىاع رسىىىىىىىىىىىىىوع                                      وعىىىىىىىىىىىىىن أبىىىىىىىىىىىىىى هريىىىىىىىىىىىىىرة 
هللا صىىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىلم  ) مىىىىىىىىىىن قعىىىىىىىىىىىد  مقعىىىىىىىىىىىدا  لىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىذكر هللا فيىىىىىىىىىىىه                            

كانىىىىىىىىىىىىى  عليىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىن هللا تىىىىىىىىىىىىىرة ومىىىىىىىىىىىىىن اضىىىىىىىىىىىىىطجع  مضىىىىىىىىىىىىىطجعا ال يىىىىىىىىىىىىىذكر
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يذكر هللا فيىه إال كانى  عليىه مىن هللا  ال هللا فيه كان  عليه من هللا ِتر ة وما مشى أحد  ممش
  .) والترة هى التبع   (  خرجه أبو داود والترمذ  ترة  ( أ

 عنهمىا شىهدا  علىى وأبىى سىعيد رضىى هللا يىرة وعن أبى مسلم األعز قاع أشهد على أبىى هر 
                   صىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىه وسىىىىىىىىلم أنىىىىىىىىه قىىىىىىىىاع )  ال يقعىىىىىىىىد  قىىىىىىىىوم يىىىىىىىىذكرون هللا                     رسىىىىىىىىوع هللا

السىىكين  وذكىىرهم  هللا فىىيمن  ونزلىى  علىىيهم تعىىالى  إال حفىىتهم  الم ئكىى   وغشىىيتهم  الرحمىى  
  . والترمذ سلم عنده  (  أخرجه  م

وعن أبى موسى رضى هللا عنه أن النبى صلى هللا عليه وسلم  قاع  ) مثل البي  الذ  يذكر  
الحىىىىىىى  والميىىىىىى   ( أخرجىىىىىىه الشىىىىىىيخان                                 الىىىىىىذ  ال يىىىىىىذكر  فيىىىىىىه مثىىىىىىل والبيىىىىىى هللا  فيىىىىىىه 

وعن أبى هريرة  رضىى هللا عنىه أن النبىى  صىلى هللا عليىه                            وسىلم 
رنىى  فىى نفسىه  إذا ذكرنى  فىأن  ذك أنا معهقاع  يقوع هللا تعالى  ) أنا عند تن عبد   بى و 

ن ذكرنىىىىى ذكرتىىىىه  فىىىىى ن  تقىىىىىرب    نفسىىىىى  وا  فىىىىى مىىىىى  ذكرتىىىىه فىىىىى مىىىى  خيىىىىر  منىىىىه  وا 
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ن تقرب إلى ذراعا  إلى شبرا تقرب  منه ذراعا  ن أتىانى  يمشىى  أتيتىه  وا  تقرب  منه باعىا  وا 
 زالشيخان والترمذ   ( أخرجه  هرول 

حتى أحبه فظذا أحببتىه  كنى  سىمعه الىذ   نوافلوفى رواي  أخر  وال زاع العبد يتقرب إلى بال 
الىىذ  يبصىىر  بىىه  ويىىده  التىىى يىىبطش  بهىىا  ورجلىىه  التىىى يمشىىى  بهىىا                                    وبصىىره مع بىىه يسىى

وعن معاوي   رضى هللا عنه  أن رسوع هللا صلى هللا                                  عليىه 
قىالوا          وسلم  خرج  على حلق   من أصحابه  فقاع  ما أجلسىكم                       

جلسىىنا  نىىذكر  هللا  ونحمىىده  علىىى مىىا هىىدانا  ل سىى م  ومىىن                            بىىه 
إال  ذلىىىك قىىاع أمىىىا أنىىىى  لىىىم  جلسىىىناعلينىىا  قىىىاع آهلل  مىىىا أجلسىىكم  إال ذلىىىك  قىىىالوا آهلل  مىىا أ

                                      أتىىىىىانى  جبريىىىىىل فىىىىىأخبرنى أن هللا يبىىىىىاهى  بكىىىىىم الم ئكىىىىى  لكىىىىىم  ولكنىىىىىه أسىىىىىتحلفكم تهمىىىىى 
 .رواه  مسلم 

مىىن أسىىعد النىىاس بشىىفاعتك  يىىوم  وعىىن أبىىى هريىىرة رضىىى هللا عنىىه قىىاع قلىى  يىىا رسىىوع هللا 
صىىىلى هللا عليىىىه وسىىىلم  لقىىىد تننىىى  يىىىا أبىىىا هريىىىرة أن ال يسىىىألنى  قىىىاع رسىىىوع هللاالقيامىىى   
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الحىىديث  .  أسىىعد  النىىاس  علىىى    مىىن حرصىىك عىىن هىىذا الحىىديث أحىىد أوع  منىىك  لمىىا رأيىى
 ال إله إال هللا مخلصا  من قلبه  أو نفسه  رواه البخار   اعبشفاعتى  يوم  القيام   من ق

وفيمىىىىىىىىىىىىىىىا ورد عىىىىىىىىىىىىىىىن أبىىىىىىىىىىىىىىىى هريىىىىىىىىىىىىىىىرة  رضىىىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىىىىىاع                                        
دون  يىىا رسىىوع  هللا  المفىىر  ردون  قىىالوا ومىىارسىىوع هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  )  سىىبق  المفىى

قىىىىاع  الىىىىذاكرون  هللا كثيىىىىرا  ( وقىىىىاع صىىىىلى هللا  عليىىىىه وسىىىىلم يقىىىىوع هللا تعىىىىالى  ال ألىىىىه إال                              
عىن السىيدة  عائشى    .  رواه  ابىن عسىاكرهللا  حصنى  فمىن  دخىل حصىنى  أمىن  عىذابى  

د  وغيىىىىىىره  أكثىىىىىىروا ذكىىىىىىر                               فىىىىىىى  الجىىىىىىامع  الكبيىىىىىىر وقىىىىىىد  ورد فيمىىىىىىا رواه  االمىىىىىىام أحمىىىىىى
هللا  حتىىىىىىىىىىى يقولىىىىىىىىىىوا مجنىىىىىىىىىىون  ى  أ  حتىىىىىىىىىىى يقىىىىىىىىىىوع المنىىىىىىىىىىافقون  كمىىىىىىىىىىا                                

فىىىىىىىىىىى روايىىىىىىىىىى   أو أهىىىىىىىىىىل الغفلىىىىىىىىىى   عىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىذكر  فىىىىىىىىىىى مكثىىىىىىىىىىرة  مىىىىىىىىىىنكم  هىىىىىىىىىىذا                                      
المسلوب العقىل لكثىرة                              ولوعىه  أو ف ن  مجنون  أ  كالمجنون 

وشىىىىىىىىىىىىىغفه وقىىىىىىىىىىىىىاع صىىىىىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىىلم  والىىىىىىىىىىىىىذ  نفسىىىىىىىىىىىىىى بيىىىىىىىىىىىىىده  أن                                 
العشىىىىب رواه الىىىىديلمى ييمىىىىان فىىىىى القلىىىىب  كمىىىىا ينبىىىى  المىىىىاءالقىىىىرآن والىىىىذكر  لينبتىىىىان ا
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 وفيائلها دنا محمدالصالة  على سي
عليىىه وسىىلم  فقىىد أمرنىىا بهىىا بالكيفيىى    أمىىا الصىى ة علىىى حضىىرة سىىيدنا رسىىوع هللا صىىلى هللا 

اآلتيىىىى  وهىىىىى ) اللهىىىىم  صىىىىل  وسىىىىلم وبىىىىارك علىىىىى سىىىىيدنا محمىىىىد عىىىىدد مىىىىافى  علىىىىم هللا                                     
ما شاء هللا دائمىا   ويتأكىد   منها  يكثر  ص ة دائم   بدوام  ملك هللا  (  من غير  حصر بل

عقىب كىل صى ة ثى ث مىرا   وسىلم بالصىيغ  اآلتيى    صىلى هللا عليىه  أن يصلى  علىى النبىى
اللهىىىىىىىىىم  صىىىىىىىىىل وسىىىىىىىىىلم وبىىىىىىىىىارك علىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىيدنا  وموالنىىىىىىىىىا محمىىىىىىىىىد  وعلىىىىىىىىىى                            وهىىىىىىىىىى

                                 آلىىىىىىىىىىىىه وصىىىىىىىىىىىىحبه  عىىىىىىىىىىىىدد حىىىىىىىىىىىىروف القىىىىىىىىىىىىرآن  حرفىىىىىىىىىىىىا حرفىىىىىىىىىىىىا  وعىىىىىىىىىىىىدد  كىىىىىىىىىىىىل               
حىىىىىىىىىىىرف ألفىىىىىىىىىىىا ألفىىىىىىىىىىىا  وعىىىىىىىىىىىدد  صىىىىىىىىىىىفوف  الم ئكىىىىىىىىىىى   صىىىىىىىىىىىفا صىىىىىىىىىىىفا  وعىىىىىىىىىىىدد                                

كىىىىىىىىىىىىىىىىل صىىىىىىىىىىىىىىىىف ألفىىىىىىىىىىىىىىىىا ألفىىىىىىىىىىىىىىىىا  وعىىىىىىىىىىىىىىىىدد الرمىىىىىىىىىىىىىىىىاع ذرة ذرة  وعىىىىىىىىىىىىىىىىدد كىىىىىىىىىىىىىىىىل                                             
قلمك                               ذرة ألف ألف مرة  عدد ما أحا   به  علمك  وجر   به   

ونفىىىىىىىىىىىىىذ  بىىىىىىىىىىىىىه حكمىىىىىىىىىىىىىك  فىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىرك وبحىىىىىىىىىىىىىرك  وسىىىىىىىىىىىىىائر خلقىىىىىىىىىىىىىك  عىىىىىىىىىىىىىدد  
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اللهم  صل وسلم وبىارك علىى  والمستحيل  . ما أحا   به علمك  القديم  من الواجب والجائر
  . وصحبه وسلم مثل ذلك لهسيدنا وموالنا محمد وعلى آ

                        
 يدنا محمدفيائل الصالة على س
جىىدا ال تىىدخل تحىى  حصىىر فقىىد  كثيىىرة وفضىىائل  الصىى ة  علىىى النبىىى  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم 

مديى  ) بالمؤمنين فقاع  سبحانه  وتعالى تعليما لآلم   المح شأنه  بها  رحم أمرنا  هللا جل 
صىلوا   هللا وم ئكته يصلون على النبى  يا أيها  الذين  آمنوا                            إن

رحمته  بمزيد  التعتىيم والتكىريم  ه وتعالى ايصاله عليه وسلموا تسليما  ( وص ة هللا سبحان
بقىاء  شى ع ء شأنكما يليق به من إ تهار دينه ببواهر  آياتىه  وا  وانىزاع  ريعتهورفع ذكره  وا 

تىىه  تحىىف النعىىيم  عليىىه  وتخصيصىىه بالمقىىام  المحمىىود  واجىىزاع                مثوبتىىه وترقي
 أمته على سائر األمم  ار وتشريففى  األنوار فى والمعارف  واألسر 
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وسىلم  وحفتىه  لىه  ولطفىه بىه   ى  هللا عليىه وأ  رحم   أكبر مىن رحمتىه  تعىالى للنبىى صىل
وأمىا الصى ة مىن الم ئكى   ) ولسىوف يعطيىك ربىك فترضىى  ( خىرة  قىاع تعىالىفى الدنيا  واآل

 على سيدناسلم فهو من قبيل الدعاء  ومعناه ) اللهم اعطف و  عليهوغيرهم  عليه صلى هللا 
واألمىر هنىا للمىؤمنين  بالصى ة   محمد عطفك الذ  يليق بمقامه  منك إليه كما هىو  أهلىه  (

الثىىىىواب  ألنهىىىىم  محتىىىىاجون  إلىىىىى  تكفيىىىىر السىىىىيئا   ورفىىىىع                            د لينىىىىالواعلىىىىى سىىىىيدنا محمىىىى
كىل خيىر فقيامىا بشىكره ومكافىأة   تمىى فىى عليه وسلم  واسطتهم  العالدرجا  وهو صلى هللا 

ال فىىىاهلل تعىىىالى  أغنىىىى                              اءلىىىه ينبغىىىى الىىىدعاء لىىىه اقتىىىد بىىىاهلل سىىىبحانه وتعىىىالى  وم ئكتىىىه  وا 
مسىىىتغن بصىىى ة ربىىىه    عليىىىه وسىىىلماألغنيىىىاء  ومنىىىه  مفىىىا  العطىىىاء  . والنبىىىى صىىىلى هللا

نيىى  الصىى ة عليىىه صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  محبىى   فيىىه   صىى ة  غيىىرهم فتكىىون الم ئكىى   عىىن و 
تهىىىىىىىىار شىىىىىىىىرفه وتعتيمىىىىىىىىه بىىىىىىىىأ                                وقا  إليىىىىىىىىهوشىىىىىىىى وألنىىىىىىىىه يجىىىىىىىىب علينىىىىىىىىا شىىىىىىىىكره  وا 

 طريق فهو أهل لذلك  
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     علىىىىىىىىىىىىىى أن المصىىىىىىىىىىىىىلى عليىىىىىىىىىىىىىه   البىىىىىىىىىىىىىد أن ينىىىىىىىىىىىىىاع  ثوابىىىىىىىىىىىىىا  عتيمىىىىىىىىىىىىىا  فقىىىىىىىىىىىىىد                               
عليه وسلم  )  مىن  صىلى علىى   صلى هللا أخرج أنس  رضى هللا عنه  .  قاع قاع رسوع هللا

   ورفعىى   لىىه عشىىر مىىرا   . وحطىى   عنىىه عشىىر خطيئىىا صىىلى  هللا عليىىه  صىى ة   واحىىدة
  . درجا   ( أخرجه  النسائى عشر

لى هللا عليىه رسىوع  هللا صى هللا عنىه  جىاء وله فى روايى  أخىر   عىن أبىى  طلحى    رضىى  
 أتىانى  الملىكوجهه قلنا  إنا نر  البشر  فى وجهك  فقاع  إنه   فىوسلم  ذا  يوم  والبشر 

فقاع  يامحمد  إن  ربىك يقىوع  أمىا يرضىيك  أن  ال يصىلى  عليىك                      أحىد 
عليىه عشىرا  وعىن أبىى مسىعود رضىى  سىلم  إال صلي  عليه عشرا  وال يسلم  عليك أحد إال

علىى  أكثىرهم صلى عليه وسلم  أولى  الناس  بى يىوم القيامى   هللا عنه  قاع  قاع رسوع هللا
ص ة  أخرجىه  الترمىذ   .  ولىه  عىن  علىى رضىى هللا عنىه                      قىاع  قىاع 

 ذكر  عنده فلم يصلى  على  (  يل منرسوع هللا صلى هللا عليه وسلم  ) البخ
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 عنىه ، قىاع قىاع رسىوع                                       هللا وعن أبى مسعود رضى هللا
صلى هللا عليه وسلم إن هلل م ئك  سىياحين فىى                                     األر  

 يبلغون أمتى الس م . أخرجه النسائي .
ا نىوراً  حتىى تجلىى القلىوب وتزيىده وسىلم  وفوق ذلك فأن الص ة على النبى صلى هللا عليه 

فىى الطريىق . لكىن قىاع بعى  الصىوفي  ذلىك محمىوع علىى مجىرد                            لشىيخقيل إنها تغنى عىن ا
التنىىىىىىىىىىىىوير . وأمىىىىىىىىىىىىا الترقىىىىىىىىىىىىى فىىىىىىىىىىىىى درجىىىىىىىىىىىىا  الواليىىىىىىىىىىىى  ف بىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىن األخىىىىىىىىىىىىذ                                        

 عن شيخ عارف سلك مسالك القوم .
 

 هوفيل صيغة االستغفار
نىىى اسىىتغف بهىىذه الصىىيغ  وقرأتهىىا عليىىه وهىىى )  ر  وأمىىا االسىىتغفار فهىىو بىىأ  صىىيغ  كانىى  وا 

ال إلىىه اال هىىو الحىىى القيىىوم وأتىىوب اليىىه وأسىىأله التوبىى  والمغفىىرة                      الىىذ أسىىتغفر هللا العتىىيم 
 والنجاة من النار انه هو التواب الرحيم ( .

ثىىىىىىىىىىىىىىىى ث مىىىىىىىىىىىىىىىىرا  بعىىىىىىىىىىىىىىىىد وسىىىىىىىىىىىىىىىىمعنا منىىىىىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىىىىىذه الصىىىىىىىىىىىىىىىىيغ  اآلتيىىىىىىىىىىىىىىىى   
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حرفىًا وعىىدد كىىل حىرف الفىىًا الفىىًا  آن حرفىىاً الصى ة وهىىى ) أسىتغفر هللا العتىىيم عىىدد حىروف القىىر 
صىىىىىفًا صىىىىىفًا وعىىىىىدد كىىىىىل صىىىىىف الفىىىىىًا الفىىىىىًا وعىىىىىدد الرمىىىىىاع ذرة                                   كىىىىى وعىىىىىدد صىىىىىفوف الم ئ

                                      ذرة وعىىىىىىىىىىىدد كىىىىىىىىىىىل ذرة الىىىىىىىىىىىف الىىىىىىىىىىىف مىىىىىىىىىىىرة عىىىىىىىىىىىدد مىىىىىىىىىىىا أحىىىىىىىىىىىا  بىىىىىىىىىىىه علمىىىىىىىىىىىك         
خلقىك عىدد مىا أحىا  بىه علمىك القىديم  ئروجر  به قلمك ونفذ به حكمك فى برك وبحرك وسا

والمسىىىتحيل اللهىىىم صىىىل وسىىىلم وبىىىارك علىىىى سىىىيدنا وموالنىىىا محمىىىد                                 مىىىن الواجىىىب والجىىىائز
را جىىىىدًا وقىىىىد أمرنىىىىا بىىىىه بمىىىىا ورد فىىىىى                                 وفضىىىىل االسىىىىتغفار كثيىىىى،  وآلىىىىه وصىىىىحبه مثىىىىل ذلىىىىك

كىان توابىا ( وقىاع تعىالى ) والىذين إذا فعلىوا  ) فسبع بحمد ربك واسىتغره إنىهالقرآن قاع تعالى 
أنفسىىىىىىىهم ذكىىىىىىىروا هللا فاسىىىىىىىتغفروا لىىىىىىىذنوبهم ومىىىىىىىن يغفىىىىىىىر الىىىىىىىذنوب                                      و تلمىىىىىىىوافاحشىىىىىىى  أ

 هللا ولىىىىىىىىىىىىىىم يصىىىىىىىىىىىىىىروا علىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىا فعلىىىىىىىىىىىىىىوا وهىىىىىىىىىىىىىىم يعلمىىىىىىىىىىىىىىون . أولئىىىىىىىىىىىىىىك                                        إال
جزاؤهم مغفىرة مىن ربهىم وجنىا  تجىر  مىن تحتهىا                                   األنهىار 

 خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ( 
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يعمىل سىوءا أو يتلىم قاع تعالى )ومن و  يستغفرون (  وقاع تعالى ) وما كان هللا معذبهم وهم
 يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما ( . نفسه ثم 

وقاع صلى هللا عليه وسلم من قاع حين يىأو  إلىى                                    فراشىه 
  غفر هللا لىه ذنوبىه القيوم وأتوب اليه ث ث مرا حىأستغفر هللا العتيم الذ  ال إله اال هو ال

كانىىىىىىىىىى  مثىىىىىىىىىىل زبىىىىىىىىىىد البحىىىىىىىىىىر . وكىىىىىىىىىىان النبىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىلم                                      ولىىىىىىىىىىو
وعىىىن أبىىىى ذر رضىىىى هللا عنىىىه عىىىن رسىىىوع هللا صىىىلى هللا                                  يسىىىتغفر ربىىىه كىىىل يىىىوم مائىىى  مىىىرة

                    عليىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىلم أنىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىاع ) يقىىىىىىىىىىىوع هللا عىىىىىىىىىىىز وجىىىىىىىىىىىل يىىىىىىىىىىىا ابىىىىىىىىىىىن آدم كلكىىىىىىىىىىىم           
مذنب إال من عافي  فاستغفرونى أغفر لكم وكلكم                                      فقير 

مىىن هديتىىه فسىىلونى الهىىد  أهىىدكم ومىىن  طكىىم وكلكىىم ضىىاع إال إال مىىن أغنيىى  فاسىىألونى أع
                    يعلىىىىىىىم أنىىىىىىى ذو قىىىىىىدرة علىىىىىىىى أن أغفىىىىىىر لىىىىىىه غفىىىىىىىر  لىىىىىىه وال أبىىىىىىىالى              واسىىىىىىتغفرنى وهىىىىىى

ولىىىىىىىىىىىىىىىىو أن أولكىىىىىىىىىىىىىىىىم وآخىىىىىىىىىىىىىىىىركم وحىىىىىىىىىىىىىىىىيكم وميىىىىىىىىىىىىىىىىتكم ورطىىىىىىىىىىىىىىىىبكم ويابسىىىىىىىىىىىىىىىىكم 
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نىاح بعوضى  ولىو مىن سىلطانى مثىل ج لكاجتمعوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقض ذ
وحىىىىىىيكم وميىىىىىىتكم ورطىىىىىىبكم ويابسىىىىىىكم اجتمعىىىىىىوا علىىىىىىى أتقىىىىىىى قلىىىىىىب                              أن أولكىىىىىىم وآخىىىىىىركم 

د فىىىىىىىىىىىىىى سىىىىىىىىىىىىىلطانى مثىىىىىىىىىىىىىل جنىىىىىىىىىىىىىاح بعوضىىىىىىىىىىىىى                                      رجىىىىىىىىىىىىىل واحىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىنكم مىىىىىىىىىىىىىازا
هى مسأل  كىل واحىد سألونى حتى تنت ويابسكم ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم  ورطبكم 

مىىىىا سىىىىألونى مىىىىا نقىىىىض ذلىىىىك ممىىىىا عنىىىىد  كغىىىىرز إبىىىىرة لىىىىو غمسىىىىها                           مىىىىنهم فىىىىأعطيتهم 
جواد ما جد . عطائى ك م                               وعىذابى  أحدكم فى البحر وذلك أنى

 .فيكون رواه مسلم  له كنك م . إنما امر  بشئ إذ أردته أن أقوع 
عن أبى هريرة رضى عنه قاع قىاع رسىوع هللا صىلى هللا                                عليىه 

 ء بقىوم يىذنبون فيسىتغفرون لى بكىم ولجىالىذهب هللا تعىا نفسى بيده لو لم تذنبوا وسلم والذ  
 هللا تعالى فيغفر لهم . رواه مسلم 

وعىىىىىىىىىىىىىىن أنىىىىىىىىىىىىىىس رضىىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىاع سىىىىىىىىىىىىىىمع  رسىىىىىىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىىىىىىلى 
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هللا عليىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىلم يقىىىىىىىىىىىوع هللا تعىىىىىىىىىىىالى يىىىىىىىىىىىا ابىىىىىىىىىىىن آدم إنىىىىىىىىىىىك مىىىىىىىىىىىا دعىىىىىىىىىىىوتنى                                  
                                ورجىىىىىىىىىىىوتنى غفىىىىىىىىىىىر  لىىىىىىىىىىىك علىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىان منىىىىىىىىىىىك وال أبىىىىىىىىىىىالى . يىىىىىىىىىىىا ابىىىىىىىىىىىن    

آدم لىىىىىىىىىىىىىىىىىىو بلغىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ذنوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىك عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىان السىىىىىىىىىىىىىىىىىىماء ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىتغفرتنى                                       
لقيتنىى ال تشىرك بىى شىيئًا ألتيتىك  يىا ثىم غفر  لك . يا ابن آدم لو أتيتنى بملء األر  خطا

 .بقرابها مغفرة . رواه الترمذ  وقاع حديث حسن صحيع 
قباع القلب وتفرغه عما سواه تعىالى السىيما األدنىاس هذا والمرا د بالذكر هنا الذكر مع العلم وا 

وأمىىىىىىىىا مىىىىىىىىاال يتجىىىىىىىىاوز اللسىىىىىىىىان فرتبىىىىىىىى  أخىىىىىىىىر  ألن الفضىىىىىىىىائل الىىىىىىىىواردة                                        معاصىىىىىىىىىوال
    فىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىذكر إنمىىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىىى ألهىىىىىىىىىىىىىىل الشىىىىىىىىىىىىىىرف والكمىىىىىىىىىىىىىىاع فىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىدين                                

وأصىر علىى مىا شىاء مىن شىهواته  ى الذكروالطهارة من الحرام ف  يتن تان أن من أدمن عل
وانتهىىىىىك ديىىىىىن هللا وحرماتىىىىىه أن يلحىىىىىق بىىىىىالمطهرين األقدسىىىىىين ويبلىىىىىغ منىىىىىازع الكىىىىىاملين                                     

فىالعبرة           بك م أجراه على لسانه ليس معىه تقىو  وال عمىل صىالع                   
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألخ ض ومعاملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق بالقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب معاملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادق  
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 كيفة الذكر
نىىذكر هللا تعىىالى علىىى أ  حىىاع فىىى السىىفر ه أن أمىىا كيفيىى  الىىذكر فكىىان يأمرنىىا رضىىى هللا عنىى

عليها حتىى ال   نىذكر واالنفراد على وضوء أو غير وضوء فى  تتقيىد  بحالىالجتماع والحضر وا
نما األكمل أن ي  فقد ورد ) الوضوء  س ح المؤمن  (   لى طهارة كون عنكسل وا 
أن يسىىمع نفسىىه وأكثىىره دون الجهىىر  قىىاع  را  بينىىه وبىىين ربىىه وأقىىل الىىذكروأن  يكىىون ذكىىره سىى

تضىىىىىىرعا وخيفىىىىىى   ودون الجهىىىىىىر  مىىىىىىن القىىىىىىوع                           1ربىىىىىىك فىىىىىىى نفسىىىىىىك  اذكىىىىىىرتعىىىىىىالى  ) و 
 (بالغد و واآلصاع  والتكن  من الغافلين  

لحىق اآلخىر لفتىا  نون ساكن  تين التنو ألن   وذكر االسم يكون بسكون فى آخره  ف  ينونه  
ووقفىىىىىىا  . وتكىىىىىىرار االسىىىىىىم مىىىىىىع هىىىىىىذه النىىىىىىون تغيىىىىىىر لفتىىىىىىه  وال بىىىىىىد                                                   وتفارقىىىىىىه خطىىىىىىا 

مىىىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىىىدد وال عبىىىىىىىىىىىىرة بمىىىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىىىاع أ ِحىىىىىىىىىىىىد العىىىىىىىىىىىىدد بالوقىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىى  أعىىىىىىىىىىىىد 
                                                 

1
 ـ  يؤخذ من هذا أن يكون الذكر فى نفس االنسان بينه وبين هللا تعالى بالقلب مع االنفاس  .    
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ن  هىىىىىىىىىىىىذا مىىىىىىىىىىىىن دواعىىىىىىىىىىىىى الكسىىىىىىىىىىىىل والغفلىىىىىىىىىىىى   .  وقىىىىىىىىىىىىد قيىىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىىبع                                فىىىىىىىىىىىىظ
األميىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىن إخواننىىىىىىىىىا أتعىىىىىىىىىد  علىىىىىىىىىى هللا  فقىىىىىىىىىاع إنمىىىىىىىىىا أعىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىى نفسىىىىىىىىىى                        

 ألحاسبها على التقصير
                           

 مجالس الذكر وكيفيتها
ن يديه وفى الحضرا                                  فكانى  أما مجالس الذكر التى تقام بي 

تفىىتع بالصىى ة علىىى النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  وكنىىا                               نقىىرأ  
دالئىىىل  الخيىىىرا   وبىىىردة االمىىىام البوصىىىير   وكىىىان يقرنىىىا                           عليهمىىىا  

وكنىا نىذكر مجتمعىين صىفوفا  معتدلى   ان  يسىك  عنىهوكىوالتوسل الذ   فىى دالئىل الخيىرا  
االخىىىىىىىىوان ليكىىىىىىىىون إمامىىىىىىىىا للجماعىىىىىىىى   فىىىىىىىىت حظ حركاتىىىىىىىىه فيكىىىىىىىىون                                   ديىىىىىىىىذكر بنىىىىىىىىا أحىىىىىىىى

واحىىد ونفىىس واحىىد  وروح واحىىدة  ة بلفىىظ واحىىد وصىىو  واحىىد فىىى آن الكىىل علىىى حركىى  واحىىد
معنىىىىىىى الىىىىىىذكر  بقلبىىىىىىه فتكىىىىىىون                              ليكىىىىىىون أدعىىىىىىى الىىىىىىى استحضىىىىىىار  ه والكىىىىىىل ميىىىىىىل عينيىىىىىى

الجماعىىىىىىىىىىىىى  مجتمعىىىىىىىىىىىىى  قلىىىىىىىىىىىىىوبهم علىىىىىىىىىىىىىى قلىىىىىىىىىىىىىب رجىىىىىىىىىىىىىل واحىىىىىىىىىىىىىد خاشىىىىىىىىىىىىىعين هلل 
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م حتين  المذكور  وال تزاع على ذلك إلى ما شاء هللا تعالى                             ان 
قلب الذاكر  ويبعد  الكسل يوقظ   ألنه  1شاء هللا  .  وكان  يبيع  التمايل  يمينا  وشماال   

ويزيد  فى  النشا  وكان  يحذر  من اخراج التمايل  عن حده المباح  وكان يكره                      
واللحن  فى األسماء  ويغضب   كسر والرقضالمجلس الذ   ير  خروج التمايل فيه الى الت

من غير أتباعه  وأبطلهم  بل ربما  دخل  على من يفعل ذلك  2لذلك  ويقوع انه حرام قطعا 
                                                 

1
                                                                      ـ  أورد االستتتتتتتتتتتتتتتتتاذ القطتتتتتتتتتتتتتتتتب ستتتتتتتتتتتتتتتتيدى عمتتتتتتتتتتتتتتتتر بتتتتتتتتتتتتتتتتن جعفتتتتتتتتتتتتتتتتر الشتتتتتتتتتتتتتتتتبراوى  فتتتتتتتتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتتتتتتتترحه                 

                     علتتتتتتتتتتتتى ورد ستتتتتتتتتتتتحر ردا علتتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتن أنكتتتتتتتتتتتتر  علتتتتتتتتتتتتى القتتتتتتتتتتتتوم  فتتتتتتتتتتتتى التمايتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتذين قتتتتتتتتتتتتالوا  لتتتتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتتتترد                                                       

             متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن غيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر تمايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  .                                                                                                           بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتص وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالوا إنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ورد الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ذكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر هللا

                     قتتتتتتتتتتتتتتتتتال إن الحتتتتتتتتتتتتتتتتتافا  أبتتتتتتتتتتتتتتتتتى نعتتتتتتتتتتتتتتتتتيم روى عتتتتتتتتتتتتتتتتتن الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتل بتتتتتتتتتتتتتتتتتن عيتتتتتتتتتتتتتتتتتاض قتتتتتتتتتتتتتتتتتال أنتتتتتتتتتتتتتتتتته كتتتتتتتتتتتتتتتتتان                                                                

                      أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحاب رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول هللا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلى هللا عليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلم  اذا ذكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروا  هللا تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالى  تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتايلوا                                                           

                                                           يمينتتتتتتتتتتتتتتا وشتتتتتتتتتتتتتتماال  كمتتتتتتتتتتتتتتا تتمايتتتتتتتتتتتتتتل الشتتتتتتتتتتتتتتجرة فتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتريح  العاصتتتتتتتتتتتتتتف التتتتتتتتتتتتتتى قتتتتتتتتتتتتتتدام ثتتتتتتتتتتتتتتم ترجتتتتتتتتتتتتتتع                       

 الى الوراء 

                      وقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أورد االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاذ الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاب الحلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوانى فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاب النبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنية                                                                        

 عليتتتتتتتتتتتتتتتتتتته وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلم قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال مثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل                                                                                         فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى طريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق الخلوتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتته عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن رستتتتتتتتتتتتتتتتتتتول هللا صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلى هللا

                            التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤمن  كخامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزرع تقيؤهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتريح متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة هنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا                                                                             

 رواه البخارى 
2

 ـ  من غلب عليه الحال والجذب وخرج عن حالة الجماعة    
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فىى  رك  الركوع إتهىار للخشىوع كىالركوعوالتمايل مع ح الذكر إن لم يذكروا  ذكرا يوافق الشرع
الص ة  واالعتداع منه متكررا فاذا كىان علىى القىدم                                 كىان مىع 

يماء الرأس تذل  ف  مىون فيىذكرون هللا قيامىايقو  بالىذكر جلوسىا برهى  ثىم كان يبتىدراالهتزاز وا 
وكان يبتد  بذكر ال إله إال هللا من جه  اليمين ألن النفس                           األمارة 
فيها والقلب فى جه  اليسار وهو محل األنوار                                      واألسرار 

ألىف )  ال  ( متوسىطا أفلى  حركتىان  وأن يمىد ره وأسىراره فيجعل اسم الىذا  عليىه ليتلقىى أنىوا
من )  إله  ( ف  يجعلها  ياء  ويفتع الهاء  منه فتح  خفيفى  بى  مىد ال لىوم   همزةويحقق ال

عليه لكن من رأ  فى نفسه سرورا  ونشاطا  حاع الىذكر غيىر العىادة وهىو فىى حالى  الصىحو 
ى المهالىك ويكشىفه فىعن حرك  الجماع   وهاج وقد تىن فىى  نفسىه أن هىذا حىاع فظنىه يقىع 

الم ئكىى  ويىىذهب نىىوره  .  وقىىد نقىىل عىىن بعىى  العىىارفين  أنىىه رأ    بعىى   الحجىىب وتمقتىىه
فظن كنى  المريدين وهو فى حال  سروره  وهيجانه فقاع له أن  فى  الحضرة  أو خارج عنها 

 وان كن   داخلها  فأين األدب فقاع له أتوب وتاب   خارجها فما حصل  على شئ
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خ فىىا لمىىن جىىوزه  .  وقىىد كىىان  وال يحىىذفها  هللا (  التىىى قبىىل الهىىاء مىىدا طبيعيىىا وبمىىد الىىف )
رضىىىىى هللا عنىىىىه يؤكىىىىد بعىىىىدم حىىىىذف االلىىىىف وفىىىىى الحقيقىىىى  انهىىىىا لىىىىم تسىىىىمع فىىىىى قىىىىراءة                                    

جهىاع الىذاكرين ويقىف عليهىا السىكون    القرآن مطلقا وال يحذف الهاء منه كما يقع من بعى
فىىىىىىظن ذكىىىىىىر االسىىىىىىم  ) هللا ( حقىىىىىىق الهمىىىىىىزة وسىىىىىىكن هىىىىىىاءه حتىىىىىىى ال يكىىىىىىون قىىىىىىد نطىىىىىىق                             

)  ه  ه   (  . وهو حرام وكذا يحقق حىروف كىل اسىم                              ولىيكن 
     آخىىىىىىىىىىره قىىىىىىىىىىاع بعىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىوفي  ينبغىىىىىىىىىىى تقىىىىىىىىىىدير يىىىىىىىىىىاء النىىىىىىىىىىداء عنىىىىىىىىىىد ذكىىىىىىىىىىر                              

االسىىىىىىىىىىىىىىىم لكىىىىىىىىىىىىىىىن األولىىىىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىىىىدم التقىىىىىىىىىىىىىىىدير ألن تقىىىىىىىىىىىىىىىدير يىىىىىىىىىىىىىىىاء النىىىىىىىىىىىىىىىداء                                    
محضىىا  خالصىىا لوجهىىه الكىىريم  . قىىاع  راتجعىىل الىىذكر اسىىتغاث  والمقصىىود أن يكىىون الىىذكر ذكىى

                     بكىىرة وأصىىي   (  فالىىذكر هىىو تىى وة االسىىم كمىىا ذكىىره ابىىن عبىىاس          واذكىىر اسىىم ربىىك تعىىالى  )
وتىىىىىىىىىىىىذكير القلىىىىىىىىىىىىب بىىىىىىىىىىىىه والتفكىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىى معىىىىىىىىىىىىانى األسىىىىىىىىىىىىماء  . ولىىىىىىىىىىىىذا كىىىىىىىىىىىىان                                   

سكون االسم فى كل مرة مع التكرار دلي  على ذكىر                                   االسىم 
مفىىىىىىىىىىىىىىردا  ) وفىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىذا معنىىىىىىىىىىىىىىى  إفىىىىىىىىىىىىىىراده سىىىىىىىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىىىىىىىالى بالقلىىىىىىىىىىىىىىب 
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فيكون االسم ميتدأ والمعنى خبره أو ن الذكر جمل  كما يقوع بعضهم ( ولو كاهوسكونه إلي
) هللا  ( أوبه خبر المبتدأ تقديره  فى القلب  هللا  كما تقوع ) هللا حى  سم المنطوق يكون اال

العلي  يكون المبتدأ مقدرا بالقلب اسم  م الذا قيوم ( فيكون المقدر فى القلب هللا وأما فى اس
ذكرا محضا من غير  هو ذكر االسم) هللا ( لكن االعتبار بأن الذكر إنما  ذكوروالم الذا  

)  جمل  أولى، قاع تعالى ) واذكر اسم ربك ( وقاع تعالى  ) سبع اسم ربك (  وقاع تعالى 
اسم ربه فصلى ( فالمراد من الذكر أن يكون ) هللا ( هو                                وذكر

سره رضى هللا عنه أن الذكر  الصفوف تكون كصفوف الص ة ومن هذا وكان 1شغل القلب 
كان على هذا االجتماع مع 

                                                 
1

                 ـ  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفية أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام رجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطح يقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترأ االوراد                                                                              

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزل عليتتتتتتتتتتتتتتتتتتته فتأملتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  فوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده                                                                                             بالليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  فبينمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلك  واذا بطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتائر قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

                            رجتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتتن أهتتتتتتتتتتتتتتتتتل هللا فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتال لتتتتتتتتتتتتتتتتتته بمتتتتتتتتتتتتتتتتتا نلتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  هتتتتتتتتتتتتتتتتتتذه المرتبتتتتتتتتتتتتتتتتتة  فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتذكر هللا                                                                

                       تعتتتتتتتتتتتتتتتتالى  نحتتتتتتتتتتتتتتتتن أهتتتتتتتتتتتتتتتتل ال إلتتتتتتتتتتتتتتتته إال هللا نقولهتتتتتتتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتتتتتتتزم  وإختتتتتتتتتتتتتتتتالص ومتتتتتتتتتتتتتتتتا أنتتتتتتتتتتتتتتتتتم يتتتتتتتتتتتتتتتتا أهتتتتتتتتتتتتتتتتل                                                           

 االوراد اال كمن يطلب ابنة الملك وليس أهال  لها 
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م حتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذكور يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورث األنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس الروحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذاكرين                                                       
رآهىم سىقوا  مىن الىذاكر بهىم إذ  ر  .  وكىانفيستمرون هائمين  ال يريدون  أن يقطعىوا  الىذك

ثانيىى  فىىى اسىىم ثىىان ليىىذوقوا  شىىرابه وألجىىل أن تهىىدأ حىىركتهم                                            االسىىم األوع نقلهىىم إلىىى حركىى 
فينشىىىىىىىطون فىىىىىىىى الثىىىىىىىانى  وهكىىىىىىىذا  حتىىىىىىىى يخىىىىىىىتم بهىىىىىىىم المجلىىىىىىىس  وهىىىىىىىم فىىىىىىىى حالىىىىىىى                           

ج ع الذكر وجماع                            العبادة ال يملون منها وال يتعبون تر  عليهم  
عليىه وسىلم   والصى ة  علىى النبىى صىلى هللا لفاتح نورهم بين أيديهم  ثم يختمون بالدعاء وا

بالىىذكر  هىىملشىىدة  تعلق  1مىىا يجلسىىون يشىىتغلون بالىىذكر علىىى المسىىبح   وكنىى  تىىراهم عنىىد 
ن                          وأذكىىىر أن وحىىبهم فىىىى االسىىتمرار  عليىىىه فتىىراهم خاشىىىعين يىىذكرو

ينتىىر ت ميىىذ سىىيد  األسىىتاذ فىىى مجالسىىهم  فىىدخل  عىى  النىىاس مىىن ذو  الوجاهىى  أراد أنب
جالسىىىىىىون  يىىىىىىذكرون علىىىىىىى المسىىىىىىبح  ال يلىىىىىىوون علىىىىىىى أحىىىىىىد فأخذتىىىىىىه   علىىىىىىيهم وهىىىىىىم

                                                 
1

أداء مجلس الذكر  أن يشستغلوا  بالذكر  القلبى أو على المسبحة  وال يذهبون نور ـ قد قال أهل الطريق ينبغى إذا جلس القوم بعد    

 الذكر بكثرة الكالم واللفا  فأن هذا ممقوت ويحبط العمل 
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الرهبىىىىىىىىىى   وخىىىىىىىىىىافهم ولىىىىىىىىىىم يطىىىىىىىىىىق الصىىىىىىىىىىبر علىىىىىىىىىىى مجالسىىىىىىىىىىتهم  وخىىىىىىىىىىرج خائفىىىىىىىىىىا                             
كلىه مىن سىطوة الىذكر ونىوره وكىان  وهىذا يقوع ما خىوفنى وال أرهبنىى أكثىر مىن هىذا المجلىس

نمىا  نه يبيع االنشاد علىى مجىالس الىذكررضى هللا ع بشىر  أن ال يكىون للتغنىى وال للطىرب وا 
حركىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىذاكرين وقلىىىىىىىىىىب المنشىىىىىىىىىىد معلىىىىىىىىىىق بالىىىىىىىىىىذكر وك مىىىىىىىىىىه                                      علىىىىىىىىىىىيكىىىىىىىىىىون 
عن التوحيد ومدح النبى صىلى هللا عليىه وسىلم أو                         النصىائع  ال يخرج

الهامىىا أو مىىن كىى م أهىىل التصىىوف بمىىا  ذلىىك إمىىا وكىىان النشىىيد فىىى حضىىرته إلهامىىا وفىىى غيىىر
 يناسب المقام

 

 أسرار الذكر ومقامات السالكين
فتىراهم يجاهىدون نفوسىهم  مقاما  السىلوك واألدب  ذكر أن الذاكرين يتدرجون فىمن أسرار ال

رسىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىلم ) رجعنىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن الجهىىىىىىىىىاد األصىىىىىىىىىغر                             قىىىىىىىىىاع. 
هللا قىاع جهىاد الىنفس  ( فتىراهم متىى  الوا  ومىا الجهىاد االكبىر يىا رسىوعإلى الجهىاد االكبىر قى

صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار العبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى طريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  
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السىوء فتىؤامر ه                               ويراجعهىا هلل وأخلض نيته يجاهد نفسه األمارة ب
) إن الىىنفس ألمىارة بالسىىوء إال مىىارحم  يى  قىىاع تعىالىحتىى يرحمهىىا هللا سىبحانه وتعىىالى بالهدا

اهتىىىىىىىد  أصىىىىىىىبح  لوامىىىىىىى   تلىىىىىىىوم نفسىىىىىىىها علىىىىىىىى مىىىىىىىا مضىىىىىىىى وتتىىىىىىىوب                                      ( فىىىىىىىأذا  ربىىىىىىى
من الذنوب وتبوء إلى هللا تعالى                             بنعمى  إلى رشدها تطلب الغفران 

  تعالى ويطلب الذنوب فيندم ويتذلل  إلى هللا ه كثيراألس م واأليمان فير  الذاكر فى نفسه أن
هىىىىىىىذا الحىىىىىىىاع يىىىىىىىدفع خىىىىىىىواطر السىىىىىىىوء بتأديىىىىىىىب الىىىىىىىنفس ويىىىىىىىىذكرها                               العفىىىىىىىو  .  وفىىىىىىىى

وال  أقسىم بىالنفس اللوامى   (  بيوم القيامى   وا  له الحاع  قاع تعالى )  ال أقسمبالذنب فتصف
اللوامىى   لهىىا منزلىى  عنىىد هللا  عتيمىى   ومتىىى صىىدق العىىزم                             ى الىىنفسوفىىى هىىذا مىىا يىىدع علىى

مىن وطريىق الشىر فتعىرف التقىو   ى طريق الخيروأصبح  النفس روحا طيب  ألهمها هللا تعال
وتبتعىىىد عىىىن المعصىىىي   قىىىاع تعىىىالى  ) فألهمهىىىا  فجورهىىىا                           ى العبىىىادةالفجىىىور فتقىىىو   علىىى

وتقواهىىىىىىىىىىىىىا  ( فتعىىىىىىىىىىىىىرف الحىىىىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىىىىن الباطىىىىىىىىىىىىىل بطريىىىىىىىىىىىىىق االلهىىىىىىىىىىىىىام الىىىىىىىىىىىىىذ                                    
يدفعىىىىىىىىىىىىه هللا تعىىىىىىىىىىىىالى فىىىىىىىىىىىىى القلىىىىىىىىىىىىب ليسىىىىىىىىىىىىتنير بالمعرفىىىىىىىىىىىى  اآللهيىىىىىىىىىىىى   ) ومىىىىىىىىىىىىن 
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تعالى وخاف مقام ربه ونهىى الىنفس    له نورا  فما له من نور  ( فاذا خشى هللالم يجعل هللا
ووقىىىىىف بىىىىىين يديىىىىىه خائفىىىىىا راجيىىىىىا يناجيىىىىىه بباطنىىىىىه وتىىىىىاهره                                      1عىىىىىن الهىىىىىو  اطمىىىىىأن اليىىىىىه

 كىىل أمىىوره فيهديىىه الىىى السىىبيل ليىىه فىىىيفكىىر فيمىىا هىىو سىىائر  اليىىه فيرضىىى برضىىائه ويرجىىع ا
جاهىىدوا  فينىىا لنهىىدينهم سىىبلنا  ( ومتىىى أنىىاب اليىىه وأخلىىض                                   الىىذينالمسىىتقيم قىىاع تعىىالى ) و 

فىىىىىىىىىى الرجعىىىىىىىىىى  كىىىىىىىىىان خيىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىدنيا واآلخىىىىىىىىىرة  .  قىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىالى  )  يىىىىىىىىىا أيتهىىىىىىىىىا                               
عتمد  عليه وتوكلى عليىه وسىلمى وا ألحواعالنفس المطمئن  ارجعى إلى ربك  ( أ  فى كل ا

ربىىىىىك الرجعىىىىىى  ( فىىىىىاذا رجعىىىىى  لىىىىىه فىىىىىى الىىىىىدنيا فترجىىىىىع راضىىىىىي                                   إلىىىىىى لىىىىىه األمىىىىىر )  إن
إذا ذ كىىر خشىىع   .  واذا تجلىىى   واه  وال تخشىىى إال  إيىىاهبىىه شىىديدة الحىىب اليىىه  ال تعىىرف سىى

برضىىائه  عنهىىا   جىىو اال هىىو  فيرضىىيهاعليهىىا  انتعشىى   .  فهىىى  فىىى القهىىر والبسىى   ال تر 
برحمتىىىىىه وبمحىىىىى  فضىىىىىله  فتىىىىىدخل فىىىىىى عبىىىىىادة القىىىىىائمين علىىىىىى                             فتعىىىىىود ) مرضىىىىىي   (

ذكىىىىىىىىىىىىىره وترجىىىىىىىىىىىىىع فىىىىىىىىىىىىىى األخىىىىىىىىىىىىىر  مىىىىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىىىىذين أنعىىىىىىىىىىىىىم هللا علىىىىىىىىىىىىىيهم مىىىىىىىىىىىىىن 
                                                 

1
 ـ  وفى الحديث ـ  البر ما اطمأنت إليه النفس  اهـاالربعين النووية    
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     للنبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين والصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىديقين والشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهداء والصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالحين وحسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن                                         
أولئىىىىىىىىىىىىك رفيقىىىىىىىىىىىىا ومىىىىىىىىىىىىن إفاضىىىىىىىىىىىىا  الىىىىىىىىىىىىذكر  أنىىىىىىىىىىىىك تىىىىىىىىىىىىر  المىىىىىىىىىىىىداوم عليىىىىىىىىىىىىه                                          

ىىغ ل  بىىه  )  يحىىبهم ويحبونىىه  (  .  .  قىىاع تعىىالى مىىنهم يبعىىث هللا فىىى قلبىىه محبتىىه تعىىالى ف ي ش 
  األخىر  المقامىاالمحور الذ  يدور عليه القلب فىى  ا قيل انه هوومقام المحب   عتيم  جد

الحىىىىىىىىىىىب ال ينبغىىىىىىىىىىىى  أن يكىىىىىىىىىىىون ألحىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىو  هللا تعىىىىىىىىىىىالى  فأنىىىىىىىىىىىه أوجىىىىىىىىىىىد                           ألن
فأوجىد لىه عقى   يميىز بىه  وجعىل لىه  يدهالعبد من العدم وهو الذ  قومه وجعله عبدا من عب

   1له ف  ينبغى  أن يحب سواه المالكأج  يعيش به وهو 
 

 الحب
غيره وله لذة عند أهله والعبد متى صدق ب فيشغله حتى ال يرملقلب بالمحبو والحب تعلق ا

وأخلض فى محبته 
                                                 

1
صحابة والتابعين فان حبه صلى هللا عليه وسلم ـ  وهذا ال ينافى  حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال   

موصل لحب هللا كما أن حب الصحابة  وغيرهم من التابعين والداعين إلى هللا موصل إلى حب النبى صلىاهلل 

 عليه وسلم  
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فيها ومىن فيهىا ورغىب عنهىا بقلبىه   دنيا وماعرف االغيار  فابتعد عنها والزم ربه وزهد فى ال
محىىىب هللا  ال يسىىىكن أنينىىىه وحنينىىىه حتىىىى يسىىىكن مىىىع محبوبىىىه                         العدويىىى   .  .  قالىىى  رابعىىى 

يىىر  غيىىره  . وفىىى الحىىديث  يىىع جوارحىىه فىى والغىىر  أن يكىىون حىىب هللا فىىى قلبىىه وفىىى جم
واألر   ولكىن يسىعنى قلىب عبىد  المىؤمن  ( والحىب يىورث  نى السموا  القدسى  ) التسع

محبوبا  فصلع ما يغضبه  وربما أصبع المحب  يفعلمعامل  المحب للمحبوب  بما يريده ف  
تنىزه عىىن الكليىىا   ع فىىى معاملىى  ذ  الجى ع سىىبحان مىىنلكمىاكيىىف يكىىون ا لىه الحىىاع ويعىرف

 والكليا   ئيا والجزئيا  وهو العليم بالجز 
 

 اإلخالص
األسىىاس  فىىى معاملىى   هللا فمىىن عامىىل هللا  الىىذكر أنىىه يىىورث ) االخىى ض ( وهىىو ومىىن بركىى 
) إنمىىا  مبخيىىر الىىدنيا  واآلخىىرة  .  قىىاع رسىىوع هللا صىىلى هللا عليىىه وسىىل ه هلل فىىازوأخلىىض نيتىى

نما لكل امرر ما نو  فمن كان  هجرتىه إلىى هللا ورسىوله فهجرتىه إلىى هللا  االعماع بالنيا  وا 
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مخلصين له  الدين (  وقىاع تعىالى  )   ا هللاورسوله  (  وقاع تعالى  )_ وما أمروا إال ليعبدو 
بىىىاهلل                       وقىىىاع تعىىىالى  ) إال  الىىىذين  تىىىابوا  وأصىىىلحوا  واعتصىىىموا ين الخىىىالض  ( أال هلل الىىىد

وأخلصىىىىىوا  ديىىىىىنهم  هلل  ( وقىىىىىد ذكىىىىىر األمىىىىىام  الغزالىىىىىى  عىىىىىن مصىىىىىعب  بىىىىىن سىىىىىعد  عىىىىىن                                        
أصحاب رسىوع هللا  صىلى هللا  هو دونه  من أبيه  قاع  )  تن أبى  أن له فض   على  من

األمىى   )  إنمىىا  نصىىر هللا  عىىز وجىىل  هىىذه  عليىىه وسىىلم  صىىلى هللا عليىىه وسىىلم  فقىىاع النبىىى
خ صىىىىىىىهم  وصىىىىىىى بتهم  (  ى  وأورد أيضىىىىىىىا  عىىىىىىىن الحسىىىىىىىن                     بصىىىىىىىفاء دعىىىىىىىوتهم  وا 

هللا  تعالى االخ ض  سر  وسلم  ) يقوع  رضى هللا  عنه قاع  قاع رسوع هللا صلى هللا عليه
   صىلى هللاضا  عن رسوع هللاأحبب   من عباد   (  وأورد أي دعته  قلب منمن سر  استو 

عليه وسلم  أنه قاع  ) ما من عبىد مخلىض  هلل العمىل أربعىين                         يومىا  
ون  القصىد منىه واألخ ض  البد أن يكى لى لسانه  (إال تهر   ينابيع  الحكم   من قلبه  ع

 للقىىىىىىىرب مىىىىىىىن هللا  تعىىىىىىىالى خليىىىىىىىا  مىىىىىىىن الشىىىىىىىوائب  والعبىىىىىىىد متىىىىىىىى أخلىىىىىىىض التجريىىىىىىىد
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هلل تعالى أخلض للناس  ألنه  يراقب ربه  فى إخ صه  والمخلض  الذ  تخلض من األغيار  
مىن  نيىا  أشىدكافىأه هللا تعىالى  مابينىه وبىين النىاس  فىأن  تخلىيض  ال امل الملىك القهىاروع

  ألعماع وتقتضى جهادا وتوب  نصوحاجميع ا
 

 المراقبة
والجىى ع لىىذ  العىىزة  ( وهىىى مراقبىى  التعتىىيم  ومىىن هىىدايا  الىىذكر  أنىىه يىىورث مقىىام ) المراقبىى 

بم حتتىه منكسىرا تحى  هيبتىه تعىالى فى  يجعىل فيىه متسىعا                              غرقا والكمىاع فيصىير القلىب مسىت
جاري  على السداد  واالسىتقام    اقب  كان  ل لتفا  إلى الغير فظذا استعمل  الجوارح فى المر 

 العمىل هللبالطاعىا  فى  تحتىاج الىى تىدبير وينفطىر القلىب علىى  كى  ر من غير تكلف فىاذا تح
تعالى على وجه األخ ض فيتهىر عمىل العبىد عليىه مىن غيىر                       أن يريىد 

رضىى هللا عىنهم  عليىك بصىحب  مىن تىذكرك هللا  لحينإتهاره بل يكون ممىن قىاع بعى  الصىا
ه وال يعتىىىىىىىك بلسىىىىىىىان قولىىىىىىىه                                 رؤيتىىىىىىىه وتقىىىىىىىع فىىىىىىىى قلبىىىىىىىك هيبتىىىىىىىه يعتىىىىىىىك بلسىىىىىىىان فعلىىىىىىى

ثم ليراقب أن هللا تعىالى يرقبىه وأنىه رقيىب عليىه فىوق                                 مراقبى  
الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافتين الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتبين قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى  ) قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل إن تخفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا
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مىىا تخفىىىى خائنىى  األعىىين و  عىىالى )  يعلىىممىىا فىىى صىىدوركم  أو تبىىدوه يعلمىىه هللا  (  وقىىاع ت
الى  . يقىىوع النىىاس تىىر  الشىىئ ثىىم تىىر  هللا سىىبحانه وتعىى الصىىالحيالصىىدور  ( وكىىان بعىى  

مىىىىىىىىىىن يىىىىىىىىىىر  هللا سىىىىىىىىىىبحانه عنىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىاير  الشىىىىىىىىىىئ وأنىىىىىىىىىىا أر  هللا قبىىىىىىىىىىل                                    ومىىىىىىىىىىنهم
   . أن أر  الشئ

 
 الخشوع

                          ومىىىىىىىىىىىىن أسىىىىىىىىىىىىرار الىىىىىىىىىىىىذكر أنىىىىىىىىىىىىه  يىىىىىىىىىىىىورث مقىىىىىىىىىىىىام  )  الخشىىىىىىىىىىىىوع  (  والخشىىىىىىىىىىىىوع   
ور كأنىىه فىى القلىىب فىىي حظ المىىذك لحاصىل بجىى ع هللا عىىز وجىىلثمىرة االيمىىان ونتيجىى  اليقىىين ا
ِزق  ذلىىىك راقىىىب ربىىىه  ودامىىى  عليىىىه اللىىىذا  وأصىىىبع خاشىىىعا فىىىى                                 واقىىىف بىىىين يديىىىه فمىىىن ر 

الخشوع                               الذكر وفى الص ة  بل وفى خلوة ألن من موجب      
عليىه ورقيىب شئ علمىا فيعىرف بأنىه مهىيمن  ل معرف  العبد أن هللا مطلع عليه وأنه أحا  بك

قلىوبهم  نىوا أن تخشىعفيتذكره ويخشع قىاع تعىالى )  ألىم  يىأن  للىذين  آم عليه فى كل أحواله
بعضهم أنه لم يرفع             لذكر هللا وما نزع من الحق  (  وقد رو  عن               

 هللا تعالى وخشوعا   ياء منرأسه إلى السماء أربعين عاما ح
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بكثرة الذكر  .  والذكر  أوع ما يكون باللسان  التفكر ويجلب األسرار واألنوار والخشوع يوجب
         ثىىىىىم بالسىىىىىر  وربىىىىىك أعلىىىىىم السىىىىىر وأخفىىىىىى وفىىىىىى الحىىىىىديث ) أنىىىىىا جلىىىىىيس                    نثىىىىىم بالجنىىىىىا
   .ومن راقب ذلك  فقد خشع  من ذكرنى  ( 

 
 الحياء

فيىىذوق الىىذاكر منىىه لىىذة األيمىىان   عىىالىومىىن فضىىل الىىذكر أنىىه يىىورث  )  الحيىىاء  ( مىىن هللا ت
قىاع رسىوع هللا صىلى هللا عليىه وسىلم  ألصىحابه ذا  يىوم  ) كمىا  ويتخلق به  . والحياء هىو

حى يىىىىىىا رسىىىىىىوع هللا والحمىىىىىىد هلل قىىىىىىاع                            اسىىىىىىتحيوا مىىىىىىن هللا حىىىىىىق الحيىىىىىىاء  قىىىىىىاع إنىىىىىىا نسىىىىىىت
ليس كذلك ولكن من استحى من هللا حق الحياء                                     فليحفظ 

الىىىىىىىىىىىىىىىرأس  ومىىىىىىىىىىىىىىىا وعىىىىىىىىىىىىىىىى ولىىىىىىىىىىىىىىىيحفظ الىىىىىىىىىىىىىىىبطن ومىىىىىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىىىىىو   وليىىىىىىىىىىىىىىىذكر                                      
قىد اسىتحيى  مىن هللا حىق فعىل ذلىك ففمىن ترك زين  الدنيا المو  والبلى  .  ومن أراد اآلخرة 

مىن هللا  سىبحانه وتعىالى  اءوكان سيدنا عثمان بن عفان رضى هللا عنه كثير الحيالحياء  ( 
حتى أنه كان إذا اغتسل يضىع ثوبىا علىى بدنىه حيىاء مىن هللا  .  وكىان رسىوع هللا صىلى هللا 

تسىىىىىىتحى منىىىىىىه الم ئكىىىىىى  سىىىىىىتحى  مىىىىىىن رجىىىىىىليقىىىىىىوع  عنىىىىىىه  ) إنىىىىىىى أل يىىىىىىه وسىىىىىىلمعل
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 .فى السماء  ( 
 

 الخو  والرجاء
هىىو سىىبب فىىى الوصىىوع الىىى ء  (  . والخىىوف ومىىن سىىره  أيضىىا أنىىه يىىورث ) الخىىوف والرجىىا

حصىىل وال يحصىىل اال بالمحبىى   واألنىىس بىىه فىىى الىىدنيا  وال ت خىىرة  . سىىعادة لقىىاء هللا فىىى اآل
األنىىس إال بالمحبىى    يحصىىل فكىىر  والإال بالمعرفىى   وال تحصىىل المعرفىى   إال بىىدوام ال المحبىى 

الىىذكر والفكىىر اال بانقطىىاع حىىب الىىدنيا مىىن القلىىب وال   تبىى  علىىىودوام الىىذكر وال تتيسىىر الموا
اال بنىىار الخىىوف مىىن هللا تعىىالى   وال ينقطىىع ذلىىك  ينقطىىع ذلىىك اال بتىىرك لىىذا  الىىدنيا وشىىهواتها

إن كنىىتم مىىؤمنين  (  وقىىاع  ) وخىىافون  لىفىىالخوف هىىو النىىار المحرقىى  للشىىهوا   .  قىىاع تعىىا
عليىىىىه وسىىىىلم  ) مىىىىن خىىىىاف هللا خافىىىىه كىىىىل شىىىىئ ومىىىىن خىىىىاف غيىىىىر                                 رسىىىىوع هللا صىىىىلى هللا

والخىىىىىوف إمىىىىىا خىىىىىوف الىىىىىذنوب واسىىىىىتكثارها  والقنىىىىىو                                   هللا خوفىىىىىه هللا مىىىىىن كىىىىىل شىىىىىئ  (
ما خىوف مقىام المىولى سىبحانه  ر منه  .ى عنه  ومحذفيكون يأسا من رحم  هللا وهذا منه وا 

وتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى رهبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىطوته وخوفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 
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مىىىىىىىىىىىىىىىىن عتمتىىىىىىىىىىىىىىىىه فيىىىىىىىىىىىىىىىىر  العبىىىىىىىىىىىىىىىىد نفسىىىىىىىىىىىىىىىىه أنىىىىىىىىىىىىىىىىه ال يصىىىىىىىىىىىىىىىىلع لقربىىىىىىىىىىىىىىىىه                                        
فيخاف الطرد ويقف ذلىي  تحى  رحمتىه وعفىوه وهىذا مطلىوب                       ومرغىوب 

ففمالحالىىه االولىىى يلىىزم أن يغلىىب الرجىىاء علىىى تىىان( خىىاف مقىىام ربىىه جنفيىىه قىىاع تعىىالى)ولمن 
والرجىىىىىىىىىىىىاء دواء يىىىىىىىىىىىىداو  بىىىىىىىىىىىىه القلىىىىىىىىىىىىب فيرجعىىىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىىىى رحمىىىىىىىىىىىى  هللا                               الخىىىىىىىىىىىىوف

يىىا عبىىاد  الىىذين أسىىرفوا علىىى  )قىىل ولطفىىه إذا يىىئس مىىن خوفىىه وقىىن  مىىن رحمتىىه قىىاع تعىىالى
 يغفىىىر الىىىذنوب جميعىىىا انىىىه هىىىو الغفىىىور الىىىرحيم (                                     هللا ان هللا حمىىىهأنفسىىىهم ال تقنطىىىوا مىىىن ر 

وأنفقىىوا ممىىا رزقنىىاهم سىىرا وع نيىى   صىى ةوقىىاع تعىىالى )ان الىىذين يتلىىون كتىىاب هللا وأقىىاموا ال
            والتجىىىىارة هىىىىى االيمىىىىان بىىىىاهلل تعىىىىالى للنجىىىىاة مىىىىن العىىىىذاب قىىىىاع                    ة لىىىىن تبىىىىور(يرجىىىىون تجىىىىار 

 من عذاب أليم تؤمنون بىاهلل ورسىوله( متعالى ) يأيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيك
. 
 

 التقوى
لذة الخشي  من هللا والتوقى من غضبه  ورث مقام )التقو ( فيذوق ومن أسرارالذكرأيضا أنه ي

بترك مانهى هللا 
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السىىىىىىىىىىير                                  عنىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىن الكبىىىىىىىىىىائر والتىىىىىىىىىىوقى أيضىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىن الزلىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىى مقامىىىىىىىىىىا  
اب هىىم األلبىىاب  ( وأولىىوا االلبىى اتقىىون يىىا أولىىىاليىىه تعىىالى وحسىىن األدب معىىه قىىاع تعىىالى )  و 

شىىىىك بىىىىدليل قولىىىىه تعىىىىالى )  ان فىىىىى خلىىىىق السىىىىموا  واألر                                     الىىىىذاكرون هللا تعىىىىالى بىىىى 
ألولىىىىىىىىىىىىىىىىىىى األلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب الىىىىىىىىىىىىىىىىىىذين                                    واخىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ف الليىىىىىىىىىىىىىىىىىىل والنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىار آليىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  

 . يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموا  واالر  (
والتقو  هى ثمرة الخوف والمراقب  والخشي  . قاع                                     رسوع 

الى صدره الشريف.وقاع صىلماهلل عليىه  ان يشيركهللا صلى هللا عليه وسلم )  التقو  هاهنا و 
صىىىىىىىىىىىىىوركم وال الىىىىىىىىىىىىىى أمىىىىىىىىىىىىىوالكم وانمىىىىىىىىىىىىىا ينترالىىىىىىىىىىىىىى                                              هللا الينترالىىىىىىىىىىىىىىوسىىىىىىىىىىىىىلم ) إن 

قلىىىىىىوبكم وأعمىىىىىىالكم  (  والتقىىىىىىو  هىىىىىىى وضىىىىىىع الىىىىىىنفس  فىىىىىىى مقامهىىىىىىا مىىىىىىن هللا تعىىىىىىالى                                         
ف العبىىىىىىىىىد ذلىىىىىىىىىي  يعلىىىىىىىىىم أنىىىىىىىىىه عبىىىىىىىىىد وهللا رب قىىىىىىىىىادر قىىىىىىىىىاهر مهىىىىىىىىىيمن قيىىىىىىىىىوم                        فيقىىىىىىىىى

 وفرق بين مقام العبد ومقام مواله وخالقه
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شئ . ير  انه الضىعيف وهللا هىو  عن كل  فير  أن هللا قادر على كل شئ والعبد هو العاجز
 نفعىىىىىا وال موتىىىىىا                                               مالىىىىىك كىىىىىل شىىىىىى وهىىىىىو ال يملىىىىىك لنفسىىىىىه ضىىىىىرا وال   ان هللاالقىىىىىو  . يىىىىىر 

.وقاع تعىالى )  يايهىا هللا أتقىاكم (  أ  أخشىاكم وقاع تعالى)ان أكرمكم عنىدوال حياة والنشورا.
آمنىىىىىىىىىىىوا اتقىىىىىىىىىىىوا هللا وقولىىىىىىىىىىىوا قىىىىىىىىىىىوال سىىىىىىىىىىىديدا يصىىىىىىىىىىىلع لكىىىىىىىىىىىم أعمىىىىىىىىىىىالكم                                      الىىىىىىىىىىىذين

عتيما (وقاع تعالى )  وليخش الىذين  از فوزاوبكم ومن يطع هللا ورسوله  فقد فويغفر لكم ذن
ذريىىى  ضىىىعافا خىىىافوا علىىىيهم فىىىاليتقوا هللا  (  وقىىىاع تعىىىالى )  ومىىىن                                     ملىىىو تركىىىوا مىىىن خلفهىىى

 . ب ( يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتس
 

 الصبر
هو الثبا  مىع هللا تعىالى فىى حبىه  والصبريضا أنه يورث مقام)  الصبر  (  ومن سر الذكر أ

الىىىىىب ء بحسىىىىىن األدب مىىىىىع هللا تعىىىىىالى وتحمىىىىىل المشىىىىىاق واألذ                                     والوقىىىىىوف مىىىىىع وعبادتىىىىىه 
وكىىان البىىد للمقىىيم فيهىىا مىىن اتخىىاذ  رةفىىى السىىير اليىىه تعىىالى وحيىىث كانىى  الىىدنيا مزرعىىه اآلخىى

لمعىىىىدا  التىىىىى تقيىىىىه فيهىىىىا كالمعىىىىدا  التىىىىى تلىىىىزم  للمسىىىىافر .  منهىىىىا األمىىىىواع واألنفىىىىسا
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المعدا  للعبد يوجدها ويعىدمها  ى خلقه إعطاءوالصح  وغير ذلك  .  وكان من  سن  هللا ف 
الواجىىىىىىىب علىىىىىىىى العبىىىىىىىد أن يىىىىىىىر  أن األخىىىىىىىذ والعطىىىىىىىاء مىىىىىىىن هللا                                 نكيىىىىىىىف أراد  .  فمىىىىىىى

لى فيرضىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىه ويصىىىىىىىىىبر ولىىىىىىىىىه البشىىىىىىىىىر   فىىىىىىىىىى الحيىىىىىىىىىاة وفىىىىىىىىىى اآلخىىىىىىىىىرة                                        تعىىىىىىىىىا
ونقىض مىن األمىواع واألنفىس والثمىرا    وع قاع تعالى  )  ولنبلونكم  بشئ مىن الخىوف  والجى

نىىىىا إليىىىىه راجعىىىىون   (           ين وبشىىىىر الصىىىىابر                       الىىىىذين إذا أصىىىىابتهم  مصىىىىيب   قىىىىالوا إنىىىىا هلل وا 
 المهتدون  (   لئك همأولئك  عليهم صلوا   من ربهم ورحم  وأو 

وحيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث كانىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الهجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة  إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا ورسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوله وكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد                                                        
للمهىىىىىىىىىاجر مىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىير فىىىىىىىىىى طريىىىىىىىىىق يوصىىىىىىىىىل  إلىىىىىىىىىى محىىىىىىىىىل هجرتىىىىىىىىىه  والسىىىىىىىىىفر                          

البىىىىىىىىىىىىىىد  أن يكىىىىىىىىىىىىىىون مصىىىىىىىىىىىىىىحوبا  بمشىىىىىىىىىىىىىىقا  وتعىىىىىىىىىىىىىىب  .  فالصىىىىىىىىىىىىىىبر علىىىىىىىىىىىىىىى                                  
)  يىا أيهىا الىذين آمنىوا اصىبروا  تعىالىمشقا  العبادة  منزلى  مطلوبى   وهىو العىدة لهىا  قىاع 

                        هللا لعلكىىىىم تفلحىىىىون   (  ولقىىىد سىىىىمع  شىىىيخى رضىىىىى هللا عنىىىىه                 اتقىىىواوصىىىابروا ورابطىىىىوا  و 
يقىىىىىىىىىىىىوع اصىىىىىىىىىىىىبروا فىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىى ة التهىىىىىىىىىىىىر  ورابطىىىىىىىىىىىىوا فىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىى ة العصىىىىىىىىىىىىر 
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 . ص ة العشاء واتقوا هللا فى  ص ة المغرب لعلكم تفلحون بعد
هواها  .  والصبر على الىدعوة فىى  على مجاهدة النفس وردها عن ومن الصبر أيضا الصبر

وقىى   فيردهىىا فىىى ع الىىنفس فىىى المقامىىا فيهىىا .  والصىىبر علىىى أحىىوامىىل األذ  سىبيل هللا وتح
هللا تعىىالى  والتسىىليم  لىىه  .  قىىاع  مراقبىى  الغضىىب  إلىىى الحلىىم ويردهىىا عىىن االنتصىىار لهىىا إلىىى

إال بىىىىاهلل  وال تحىىىىزن  علىىىىيهم  وال تىىىىك فىىىىى ضىىىىيق ممىىىىا                               صىىىىبرك تعىىىىالى  )  واصىىىىبر ومىىىىا
ن  هىىىىىىىىىىىىىىم محسىىىىىىىىىىىىىىنون  (                                يمكىىىىىىىىىىىىىىرون  إن هللا  مىىىىىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىىىىىذين  اتقىىىىىىىىىىىىىىوا والىىىىىىىىىىىىىىذي

قىاع يىا هللا صىلى هللا عليىه وسىلم  ف ف رسىوعوعن ابن عباس رضىى هللا عنىه  قىاع كنى  رديى
احفىىظ هللا تجىىده  تجاهىىك  أو قىىاع أمامىىك  تعىىر ف إلىىى هللا فىىى                           غىى م  )  احفىىظ هللا يحفتىىك
ذا                               اسىتعن   الرخاء  يعرفك فى الشدة  إ ذا سأل   فاسىأع  هللا وا 

فاستعن باهلل  فظن العباد لو اجتمعوا على                                        أن ينفعىوك  
بشئ لم يكتبىه هللا تعىالى لىك لىم يقىدروا  علىى ذلىك                             ولىو اجتمعىوا 

لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم يكتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه هللا تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى  علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن يضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروك بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئ
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فىظن اسىتطع  أن تعمىل هلل تعىاع  ى ذلك  جفى  االقى م وطويى  الصىحفعليك  لم يقدروا  عل
فىىان لىىم تسىىتطع فىىان فىىى الصىىبر علىىى مىىا تكىىره خيىىرا كثيىىرا  (                          فافعىىلبالرضىىا  فىىى اليقىىين  

نواعلم أن النصر على الصبر  . وأن الفرج مىع الكىر  لعسىر يسىرا ولىن يغلىب عسىر مىع ا ب وا 
 . الترمذ يسرين  .  أخرجه 

 
 الزهد

حتوظ النفس كلها إلى ما هو خير منها ترك  ومن سره أنه يورث مقام  ) الزهد ( والزهد هو
أن الزاهد  فى كل ما  ماع يرون ورغب فى نعيم اآلخرة  فهو زاهد . وأهل الك الدنيا فمن ترك

.  وال يتن  أن   إال هللا تعالى هو الزاهد المطلقب  يحسو  هللا تعالى حتى الجنان ، وال
تهار الخشون  زهد خصوصا من أحب ترك الماع بالزهد  بل الغر  بالزهد  المدح  والولد وا 

 خير من مفقود  فربما  أن الزاهد يكون لديه الماع كله  وفى ن على أال يفرح بموجود وال يحز
ي فط ر عليها  يغرسها  فى قلبه  شئ منها فطرة ىنعم هللا ولكنه بعيدا عنها ال حظ لنفسه ف

المدح والذم والقليل والكثير ويكون أنسه باهلل خير له  هحب هللا تعالى  فيستو  عند



 144 

اة الىدنيا لعىب ) إعلموا أنما الحيى هللا تعالىمن الجن  ونعيمها فكيف بالدنيا وما فيها وقد قاع 
واألوالد كمثىىىىىىىىىل غيىىىىىىىىىث                                        بيىىىىىىىىىنكم وتكىىىىىىىىىاثر فىىىىىىىىىى األمىىىىىىىىىواع  ولهىىىىىىىىىو وزينىىىىىىىىى  وتفىىىىىىىىىاخر

 ى اآلخرة عذاب شىديد  (  وقىاعيكون حطاما وف اه مصفرا  ثمأعجب الكفار نباته ثم يهيج فتر 
تعىىالى  )  مىىن كىىان يريىىد حىىرث اآلخىىرة  نىىزد لىىه فىىى  حرثىىه                             ومىىن 

 . االخرة من نصيب  ( له فى دنيا نؤتيه منها وماكان يريد حرث ال
وفىىىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىىديث سىىىىىىىىىىىيدنا عمىىىىىىىىىىىر رضىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىه أنىىىىىىىىىىىه لمىىىىىىىىىىىا نىىىىىىىىىىىزع قولىىىىىىىىىىىه                                

عذاب أليم  (  .  فى سبيل هللا فبشرهم ب نهاتعالى )  والذين يكثرون الذهب والفض   وال ينفقو 
فقلنىىىىىا يىىىىىا رسىىىىىوع                       عليىىىىىه وسىىىىىلم )  تبىىىىىا للىىىىىدنيا تبىىىىىا للىىىىىدينار  والىىىىىدرهم  ( قىىىىىاع صىىىىىلى هللا 

هللا صىلى هللا عليىه وسىىلم  )   اع رسىوع هللا نهانىا هللا عىن كنىز الىىذهب فىأ  شىئ نىدخر  . فقىى
 (شىىىىىاكرا وزوجىىىىى  صىىىىىالح  تعينىىىىىه علىىىىىى أمىىىىىر آخرتىىىىىه حىىىىىدكم لسىىىىىانا ذاكىىىىىرا وقلبىىىىىاليتخىىىىىذ أ
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                وعىىىىىىىىىىىىىىىن أبىىىىىىىىىىىىىىىى ذر رضىىىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىىىه قىىىىىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىىىىىاع رسىىىىىىىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىىىىىىىلى                      
هللا عليه وسلم  )  ليس  الزهادة  فى الدنيا بتحريم  الح ع                              وال 

منك بما فى يىدك وأن تكىون فى يد هللا تعالى اوثق  كن الزهادة أن تكون بما إضاع  الماع ول
بقيى  لىك            ثواب المصيب  إذا أصب  بها  أرغب منىك فيهىا لىو أنهىا               فى

 .(  أخرجه الترمذ  
فالذكر يورث حب هللا تعالى للعبىد والحىب يىورث الزهىد فىى الىدنيا  . قىاع رسىوع هللا صىلى هللا 

) ازهىىىىىىىىد فىىىىىىىىى الىىىىىىىىدنيا يحبىىىىىىىىك هللا وازهىىىىىىىىد فيمىىىىىىىىا فىىىىىىىىى أيىىىىىىىىد  النىىىىىىىىاس                             ه وسىىىىىىىىلمعليىىىىىىىى
 . يحبك الناس (

 
 التوكل

الى هللا تعالى واالعتماد عليه فى كل  موروهو تسليم األ (التوكل) ومن سره أنه يورث مقام
سو  تدبيره  بيرهو المؤثر  فى كل شئ وهو المدبر لكل شئ ف  تد ه أنه األحواع ومعرفت

األسباب بل إن اتخاذ  األمور وعدم اتخاذ األسباب تعالى وال معطى سواه  وهذا ال يوجب ترك
مع التوكل من األمور المطلوب  
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الجوع وال تمد يدك لتأكل وتقوع أنا  شدة شرعا ف  يصع أن يكون أمامك األكل وأن  فى
يأتى فيدخل األكل فى جوفى مسو   بل من الضروريا                                  من  متوكل ومنتتر

 عليه هللا  .  وقاع رسوع هللا صلى هللااد على أن تمد يدك لتأكل وهذا ال يمنع التوكل واالعتم
على هللا حق توكله  لرزقكم كما يرزق الطير                                      وكلتم وسلم  ) ولو ت

فانتروا إلى أنه قاع تغدو وتروح أ   باع  (  تغدو خماصا  وتروح بطانا ولزال  بدعاءكم الج
ل سبحانه وتعالى حين ومن نتر إلى الكفي بالغدو والرواح وهللا هو المع  تأخذ األسباب أنها

لى قدرته  وحفته كان متوك  . األسبا اتخاذه قاع تعالى                          )  ب وا 
) وعلى هللا فليتوكل المتوكلون  (  وقاع نين  ( وقاع تعالى وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤم

ب                  يتوكل على هللا فهو حسبه  (  وقاع تعالى  )  إن هللا يح )  ومنتعالى 
التوكل  بلغ العبد مقام حسن يقوع لوالمتوكلين  (  . وسمع   من شيخى  رضى هللا عنه 

رب بالسيف ما جاز فيه وض 
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 الشكر

هىو اسىتعماع نعىم هللا تعىالى فىى طاعتىه   لشىكر ومن سره أيضا  أنه يورث مقام ) الشكر ( وا
هللا فىىىىى خلقىىىىه فىىىىيعلم أنىىىىه تحىىىى                         ألجلىىىىه والنتىىىىر فىىىىى إدراك حكمىىىى  فيمىىىىا خلقىىىى  والجىىىىوارح

واليىد للىبطش والرجىل للمشىى واألذن  صىارالحكم  ما هو مىراد هللا منىه كىالعلم بىأن العىين لمب
للسىىىىىىىمع واللسىىىىىىىان  للكىىىىىىى م  والقلىىىىىىىب للعلىىىىىىىم واالعتقىىىىىىىاد ، فيسىىىىىىىتعملها  فيمىىىىىىىا خلقىىىىىىى                                  

لىم  ل ضىرار ا يبىاح شىرعا فى  يجعلهىا  ألجله من طاع  هللا ومى لنفسىه  أو للنىاس ألن مىن ع 
 ) فاذكرونى  قاع تعالى  )  وسنجز  الشاكرين  ( وقاع تعالى شكره حكم  هللا فى خلقه قام ب

 وجوهىىه أذكىىركم واشىىكروا لىىى وال تكفىىرون  ( ومىىن الشىىكر أخىىذ المىىاع مىىن وجهىىه وصىىرفه فىىى
طىى واتقىى وصىدق                         بالحسىنى للمأمور بها  قىاع تعىالى ) فأمىا مىن أع

فسنيسىىره لليسىىر   ( والشىىكر يكىىون علىىى النعمىى                            والنعمىى  توجىىب 
 كلها من هللا تعالى والشكر ال يكىون إال لىه قىاع تعىالى الفرح والفرح يوجب شكر المنعم والنعم

 ) ين شكرتم ألزيدنكم  ( 
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الصىدق فىى معاملتىه  .  اللسان اخ ض النيى  و   لب وباللسان فبالقلب دون والشكر يكون بالق 
مىىىىع القلىىىىب الحمىىىىد والثنىىىىاء  عليىىىىه وتمجيىىىىده تعىىىىالى بمىىىىا يىىىىدع عليىىىىه وعلىىىىى                      وباللسىىىىان

عتىىىىىىىىىىىىيم قدرتىىىىىىىىىىىىه  تعىىىىىىىىىىىىالى وعطائىىىىىىىىىىىىه ، سىىىىىىىىىىىىبحانك ال تحصىىىىىىىىىىىىى ثنىىىىىىىىىىىىاء عليىىىىىىىىىىىىك                             
مقىام حتىى يفنىى فىى حىب هللا تعىالى  ن مقىام الىىسىك وهكىذا يتىدرج مىأن  كما أثني  علىى نف

وهىىىىىىذه المقامىىىىىىا  التىىىىىىى يطلبهىىىىىىا أهىىىىىىل العرفىىىىىىان فىىىىىى  يطلبىىىىىىون                               خشىىىىىىاهويعىىىىىىرف كيىىىىىىف ي
نيتىىه مىىع هللا تعىىالى وتفكىىر فىىى  دق سىىواها فىىى الىىدنيا ليفىىوزوا بهىىا فىىى اآلخىىرة  . ومىىن صىى

أورثىىىىىىه هللا  هىىىىىىذه المقامىىىىىىا  فتكىىىىىىون فطىىىىىىرة فيىىىىىىه                                     الصىىىىىىواب سىىىىىىبيل  مصىىىىىىنوعاته وسىىىىىىلك
مستعدا للتجليا  االلهي  والنفحا   مصقوال ال يتكلفها ويصير من أولى األلباب  ويكون قلبه

    كمىىىىا ورد فىىىىى الحىىىىديث ) إن هلل فىىىىى دهىىىىركم نفحىىىىا  فتعرضىىىىوا                          تعرضىىىىا لهىىىىاالرحمانيىىىى  م
قىىاع بعىى  الصىىوفي  التقلىىب فىىى  لهىىا  ( وفىىى حىىديث آخىىر  ) تعرضىىوا  لنفحىىا  رحمىى  هللا  (

المحبىىين الىىذين الىىذين أنىىابوا إلىىى هللا وجاهىىدوا فيىىه فهىىداهم السىىبيل  لعمىىوم أطىىوار المقامىىا 
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الىىذين اجتبىىاهم ربهىىم فىى  تقيىىدهم  المحبىىين وهىىم المحبوبىىون  وطىىو  بسىىا  األطىىوار لخىىواض
بواطنهم صافي  ال تحتاج الى مىا يصىفيها قىاع تعىالى ) هللا يجتبىى                          سهم ألنحبالمقاما  وال ت

 من رسله من يشاء ويهد  اليه من ينيب ، 
 
 تنبيه

تىىىىىىىىىىىىىىىىن قىىىىىىىىىىىىىىىىوم أن التصىىىىىىىىىىىىىىىىوف هىىىىىىىىىىىىىىىىو معرفىىىىىىىىىىىىىىىى  اآلداب ودراسىىىىىىىىىىىىىىىى  الكتىىىىىىىىىىىىىىىىب                                  
لتصىىىىىىىىىىىىوف وقلىىىىىىىىىىىىوبهم                               فأضىىىىىىىىىىىىاعوا أعمىىىىىىىىىىىىارهم فىىىىىىىىىىىىى البحىىىىىىىىىىىىث وعبىىىىىىىىىىىىارا  أهىىىىىىىىىىىىل ا

أنهىم علىى شىئ ومىثلهم مثىل  م يحسىبون خاليه من كل أدب حقيقى فيبعدوا عن هللا تعىالى وهى
كىان ينهانىا شىيخنا رضىى هللا عنىه عىن القىراءة فىى الكتىب                                 . ولىذا العالم الذ  ال يعمىل بعلمىه
عبادة هللا نىور هللا بصىيرته                                 وعىرف  وهو يقوع من اجتهد فى

وعىالمهم علىى جانىب عتىيم مىن اآلداب العاليىه  هم ما فى الكتب . ولذا كنا نر  االخىوان أمىي
حىىىىق المعاملىىىى  وتىىىىر  العىىىىالم يتصىىىىاغر لمىىىىا يىىىىر  فىىىىى نفسىىىىه مىىىىن القصىىىىور  ومعاملىىىى  هللا
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صىهم وعبىادتهم                          وذكىرهم عن مجاراة عام  األخىوان فىى آدابهىم واخ 
ولقد نر  الحكم العالي  تصدر من أفىواه عىوام  اء مع األدب والتواضع والبعد عن العجب والري

األخىىىىىىىىىىىوان وهىىىىىىىىىىىم ال يتعمىىىىىىىىىىىدون الوقىىىىىىىىىىىوف موقىىىىىىىىىىىف المرشىىىىىىىىىىىد ويىىىىىىىىىىىرون أن هىىىىىىىىىىىذه                            
  واآلداب المتقدمى  تتولىد هىذه المقامىا.  الحكم من األمور العاديى  التىى ليسى  غريبى  مىنهم

األنسىىىىىىىىان مىىىىىىىىن نفىىىىىىىىس معاملىىىىىىىى  الخىىىىىىىىالق معاملىىىىىىىى  قلبيىىىىىىىى  يورثهىىىىىىىىا هللا                             فىىىىىىىىى نفىىىىىىىىس
 وهى المقصودة من علم التصوف  ةسبحانه وتعالى للعبد بسر الذكر والعكوف على العباد

 
   ما ملخصهالتصو لم  قال ابن خلدون فى مقدمته عند التكلم على ع

هىىىىىىىىىىىىذا العلىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىن العلىىىىىىىىىىىىوم الشىىىىىىىىىىىىرعي  الحادثىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىى الملىىىىىىىىىىىى  وأصىىىىىىىىىىىىله أن                                
الصىىحاب  والتىىابعين ومىىن بعىىدهم  ارهىىا مىىن طريقى  هىىؤالء القىىوم لىىم تىىزع عنىىد سىىلف األمىى  وكب

                طريقىىىىىى  الحىىىىىىق والهدايىىىىىى  وأجلهىىىىىىا العكىىىىىىوف علىىىىىىى العبىىىىىىادة واالنقطىىىىىىاع الىىىىىىى هللا تعىىىىىىالى           
وايعىىىىىىىىىىىرا  عىىىىىىىىىىىن زخىىىىىىىىىىىرف الىىىىىىىىىىىدنيا وزينتهىىىىىىىىىىىا والزهىىىىىىىىىىىد فيمىىىىىىىىىىىا يقبىىىىىىىىىىىل عليىىىىىىىىىىىه 
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الجمهىىىىىىىىىىور مىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىذة ومىىىىىىىىىىاع وجىىىىىىىىىىاه واالنفىىىىىىىىىىراد عىىىىىىىىىىن الخلىىىىىىىىىىق فىىىىىىىىىىى الخلىىىىىىىىىىوة                           
االقبىىاع علىىى الىىدنيا فىىى القىىرن  ا فشىىا للعبىىادة وكىىان ذلىىك عامىىًا فىىى الصىىحاب  والسىىلف . فلمىى

إلى مخالط  الدنيا اختض المقبلون على العبادة باسم الصوفي   اسنالثانى وما بعده وجنع ال
والمتصوف  . فلمىا اخىتض هىؤالء بمىذهب الزهىد واالنفىراد                                عىن 

بمىا هىو إنسىان إنمىا الخلق واالقباع على العبادة اختصوا بم خذ مدرك  لهم وذلك أن االنسان 
راك وادراكىىىىىىىىىىىه نوعىىىىىىىىىىىان . إدراك للعلىىىىىىىىىىىوم                          سىىىىىىىىىىىائر الحيىىىىىىىىىىىوان بىىىىىىىىىىىايد يتميىىىىىىىىىىىز عىىىىىىىىىىىن 

دراك  والمعىىارف مىىن اليقىىين والتىىن والحىىزن  ل حىىواع القائمىى  مىىن الفىىرح والشىىك والىىوهم . وا 
والرضىىىىىىىىى والغضىىىىىىىىب والصىىىىىىىىبر والشىىىىىىىىكر وأمثىىىىىىىىاع ذلىىىىىىىىك فىىىىىىىىالروح                             والقىىىىىىىىب  والبسىىىىىىىى  

هىا االنسىان وأحىواع وهىى التىى يميىز ب رادا  من إدراكىا  وا  العاقل والمتصرف فى البدن تنشأ 
 اك المىىؤلم أو كمىا ينشىىأ العلىىم مىىن األدلى  . والفىىرح والحىىزن عىىن إدر  وبعضىها ينشىىأ مىىن بعىى 

المتلىىىىىىىىىىىىىذذ بىىىىىىىىىىىىىه . والنشىىىىىىىىىىىىىا  عىىىىىىىىىىىىىن الحمىىىىىىىىىىىىىام . والكسىىىىىىىىىىىىىل عىىىىىىىىىىىىىن األعيىىىىىىىىىىىىىاء .                                   
أن ينشىىىىىىىىىىأ لىىىىىىىىىىه عىىىىىىىىىىن كىىىىىىىىىىل  وكىىىىىىىىىىذلك المريىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىى مجاهدتىىىىىىىىىىه وعبادتىىىىىىىىىىه البىىىىىىىىىىد
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نىىوع عبىىادة فترسىىخ وتصىىير  اهىىدة . وتلىىك الحىىاع إمىىا أن تكىىون مجاهىىدة حىىاع نتيجىى  تلىىك المج
عبادة وانما تكون صف  حاصل  للىنفس مىن حىزن أو سىرور                               تكون مقامًا للمريد . واما أن ال

مريد يترقى من مقىام إلىى مقىام الىى ال يزاعأو نشا  أو كسل أو غير ذلك من المقاما  . و ال
والمعرفىىى  التىىىى هىىىى الغايىىى  المطلوبىىى  للسىىىعادة . قىىىاع رسىىىوع هللا                              لىىىى التوحيىىىدأن ينتهىىىى إ

فالمريىد البىد لىه  دخىل الجنى  ( ال هللاصلى هللا عليه وسلم ) من مىا  وهىو يشىهد أن ال إلىه إ
هىىا الطاعىى  واالخىى ض ويتقىىدمها االيمىىان ويصىىاحبها                                  كل ن الترقىىى فىىى هىىذه األطىىوار وأصىىلهامىى

عنها أخىر  وأخىر  الىى مقىام التوحيىد نشأ وتنشأ عنها األحواع . والصفا  نتائج وثمرا  ثم ت
        تقصىىىير فىىىى النتيجىىى  أو خلىىىل فىىىتعلم أنىىىه انمىىىا اتىىىى مىىىن قبىىىل التقصىىىير                     قىىىعوالعرفىىىان واذا و 

فىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىذ  قبلىىىىىىىىىىىىىىه . وكىىىىىىىىىىىىىىذلك فىىىىىىىىىىىىىىى الخىىىىىىىىىىىىىىواطر النفسىىىىىىىىىىىىىىاني  والىىىىىىىىىىىىىىواردا                                         
القلبيىىىىىىىى  . فلهىىىىىىىىذا يحتىىىىىىىىاج المريىىىىىىىىد الىىىىىىىىى محاسىىىىىىىىب  نفسىىىىىىىىه فىىىىىىىىى سىىىىىىىىائر أعمالىىىىىىىىه                      

وينتىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىىىى حقائقهىىىىىىىىىىىىىىىىىا ألن حصىىىىىىىىىىىىىىىىىوع النتىىىىىىىىىىىىىىىىىائج عىىىىىىىىىىىىىىىىىن األعمىىىىىىىىىىىىىىىىىاع 
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ذلك بذوقه ويحاسب نفسىه علىى أسىبابه  لك والمريد يجدضرور  وقصورها من الخلل فيها كذ
وغايىى  أهىىل ل  اال القليىىل مىىن النىىاس ألن الغفلىى  عىىن هىىذا كأنهىىا شىىام يشىىاركهم فىىى ذلىىك وال

بالطاعىا  مخلصى  مىن الفقىه فىى األجىزاء فىظنهم يىأتون  العبادا  إذا لم ينتهوا إلى هىذا النىوع
مىن التقصىير  ا أنهىا خالصى المواجىد ليعلمىو يبحثىون عىن نتائجهىا بىاألذواق و  ثاع وهؤالءواألمت

األفعاع والمتروك والك م فى هذه األذواق اسب  النفس على أوال  . فتهر أن طريقهم كلها مح
منهىا الىى غيرهىا ثىم  فيها مقاما ويترقىوالمواجدالتى تحصل عن المجاهدا  ثم يستقر المريد 

ويى  ر بيىنهم إذ األوضىاع اللغواصىط حا  فىى ألفىاظ تىدو  مخصوص  بهم لهم مع ذلك آداب 
انمىىىىىىىىا هىىىىىىىىى للمعىىىىىىىىانى المتعارفىىىىىىىى  فىىىىىىىىاذا عىىىىىىىىر  مىىىىىىىىن المعىىىىىىىىانى مىىىىىىىىا هىىىىىىىىو غيىىىىىىىىر                         

فظذا اختض هىؤالء بهىذا النىوع  مه منه  . متعارف اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظ يتيسر فه
ريع                             غيىىىرهم مىىىن أهىىىل الشىىىريع  الكىىى م فيىىىه وصىىىار علىىىم الشىىىيس لواحىىىد مىىىن العلىىىم الىىىذ  لىىى

علىىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىىىنفين صىىىىىىىىىىىىىنف مخصىىىىىىىىىىىىىوض بالفقهىىىىىىىىىىىىىاء وأهىىىىىىىىىىىىىل الفتيىىىىىىىىىىىىىا وهىىىىىىىىىىىىىى 
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مخصىوض بىالقوم فىى القيىام بهىذه معىام   وصىنف األحكام العام  فى العبىادا  والعىادا  وال

           عليهىىىا والكىىى م فىىىى األذواق والمواجىىىد المعارضىىى  فىىىى طريقهىىىا                     ب  الىىىنفس المجاهىىىدة ومحاسىىى
التى تدور بينهم فى ذلك  . فلما  صط حا وكيفي  الترقى منها من ذوق إلى ذوق وشرح اال

وألفىىىى  الفقهىىىىاء فىىىىى الفقىىىىه وأصىىىىوله  والكىىىى م والتفسىىىىير وغيىىىىر                                  كتبىىىى  العلىىىىوم ودونىىىى
مىن                   ذلك كتب رجاع من أهل هذه الطريق  فى طريقهم  . فمنهم            

والتىرك كمىا فعلىه ) القشىير   ( فىى  فى األخذ  كتب فى الورع ومحاسب  النفس على االقتداء
 الغزالىى ( رحمىه فى كتىاب عىوارف المعىارف  وأمثىالهم وجمىع ) تاب الرسال  والسهر ورد  ك

الىورع           هللا بين األمرين فى كتاب األحياء فدون فيه أحكام                          
واالقتىداء ثىم بىين آداب القىىوم وسىنتهم  وشىرح                                 اصىىط حاتهم 
فى عباراتهم  وصار علم التصوف فى المل  علما                       مىدونا بعىد أن كانى  

سىىائر انمىىا  تتلقىىى مىىن صىىدور  الرجىىاع كمىىا وقىىع فىىى  مهىىا الطريقىى  عبىىادة فقىى   وكانىى  أحكا
دونىىىىىىىىى  بالكتىىىىىىىىىاب مىىىىىىىىىن التفسىىىىىىىىىير والحىىىىىىىىىديث والفقىىىىىىىىىه واألصىىىىىىىىىىوع العلىىىىىىىىىوم التىىىىىىىىىى 
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وغيىىىىىىىىىىىر ذلىىىىىىىىىىىك ثىىىىىىىىىىىم إن هىىىىىىىىىىىذه المجاهىىىىىىىىىىىدة والخلىىىىىىىىىىىوة والىىىىىىىىىىىذكر يتبعهىىىىىىىىىىىا غالبىىىىىىىىىىىا                                
ليس لصاحب الحىس إدراك شىئ منهىا  هللا كشف حجاب الحس واالط ع على عوالم  من أمر

هىىىىىىىذا الكشىىىىىىىف أن الىىىىىىىروح إذا رجىىىىىىىع عىىىىىىىىن                                العىىىىىىىوالم  . وسىىىىىىىببمىىىىىىىن تلىىىىىىىك والىىىىىىىروح 
أحىواع الىروح واشىتد سىلطانه وتجىدد ويى  الحس التاهر إلىى البىاطن ضىعف أحىواع الحىس وق

الىىىىذكر فظنىىىىه كالغىىىىذاء لتنميىىىى  الىىىىروح وال يىىىىزاع فىىىىى نمىىىىو ويزيىىىىد                                   أعىىىىان علىىىىى ذلىىىىك نشىىىىوه و 
هودا بعىىىىىىىىىىىىىىد أن كىىىىىىىىىىىىىىان علمىىىىىىىىىىىىىىا ويكشىىىىىىىىىىىىىىف حجىىىىىىىىىىىىىىاب                                الىىىىىىىىىىىىىىى أن يصىىىىىىىىىىىىىىير شىىىىىىىىىىىىىى

الحس ويتم وجود النفس الذ  لها من ذاتهىا وهىو عىين                              االدراك 
فيتعر  حينئىذ للمواهىب  الربانيى  والعلىوم الدينيى                             والفىتع اآللهىى 

قيقتهىىىا مىىىن األفىىىق                               األعلىىىى أفىىىق وتقىىىرب ذاتىىىه فىىىى تحقيىىىق ح
 يىدركالم ئك  وهذا الكشف كثيرا ما يعر  ألهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجىود مىاال 

سىىواهم وكىىذلك يىىدركون كثيىىرا مىىن الواقعىىا  قبىىل وقوعهىىا                        ويتصىىرفون 
ي                           وتصير طوع إرادتهم بهممهم وقو  نفوسهم فى الموجودا  السفل

فالعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم ال يعتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرون هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا 
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يىؤمروا بىالتكلم فيىه بىل يعىدون مىا وقىع  لمالكشف وال يتصرفون وال يخبرون عن حقيق  شئ 
ويتعىىىىوذون منىىىىه إذا هىىىىاجمتهم .  وقىىىىد كانىىىى  الصىىىىحاب  رضىىىىى هللا                         لىىىىك محنىىىى لهىىىىم مىىىىن ذ

مثىىىىىىىىىىىىىل هىىىىىىىىىىىىىذه المجاهىىىىىىىىىىىىىدا  وكىىىىىىىىىىىىىان حتهىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىىذه                                عىىىىىىىىىىىىىنهم علىىىىىىىىىىىىىى
 الكراما  أوفر الحتوظ  لكنهم لم يقع لهم بها عناي    . 

عنهم كثيىر منهىا وتىبعهم فىى ذلىك أهىل  وفى فضائل  أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى هللا
حيحا                           طىىىىىريقتهم مىىىىىن بعىىىىىدهم ثىىىىىم إن هىىىىىذا الكشىىىىىف ال يكىىىىىون صىىىىى تبىىىىىع الطريقىىىىى  ومىىىىىن

ب الجىوع والخلىوة الكشف قد يحصل لصىاحن كام  عندهم إال إذا كان ناشئا عن االستقام  أل 
ن لىىىىىىىىم يكىىىىىىىىن  هنىىىىىىىىاك اسىىىىىىىىتقام  كالسىىىىىىىىحرة والنصىىىىىىىىار  وغيىىىىىىىىرهم مىىىىىىىىن المرفاضىىىىىىىىين                        وا 

الصىقيل  اذا كانى  محدبى  وليس مرادنا اال الكشف الناشئ عن االسىتقام  ومثالىه  أن المىرآة 
جهىىى  المرئىىىى فظنىىىه يتشىىىكل  فيىىىه معوجىىىا علىىىى غيىىىر صىىىورته وأن                                 بهىىىا  أو مقعىىىرة وحىىىوذ 

كان  مسطح  تشكل فيها المرئى صحيحا  . فاالستقام                               للنفس 
كاالنبسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  للمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرآة فيمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا يتطبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع فيهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن األحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىواع  
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فىىىى حقىىىائق الموجىىىودا  العلويىىى    كلمىىىوامىىىا عنىىىى  المتىىىأخرون بهىىىذا النىىىوع مىىىن الكشىىىف تول
والىىىىىروح والعىىىىىرش والكرسىىىىىى وأمثىىىىىاع ذلىىىىىك وقصىىىىىر  مىىىىىدارك                               الملىىىىىك والسىىىىىفلي  وحقىىىىىائق 

    مىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىم يشىىىىىىىىىىاركهم فىىىىىىىىىىى طىىىىىىىىىىريقهم عىىىىىىىىىىن فهىىىىىىىىىىم أذواقهىىىىىىىىىىم ومواجىىىىىىىىىىدهم فىىىىىىىىىىى                                    
ذلك وأهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلم لهىم  ولىيس                                البرهىان 
والىىدليل بنىىافع  فىىى هىىذا الطريىىق ردا وقبىىوال إذ هىىى                                مىىن قبيىىل 

ا للىىرد الوجىىدانيا  ثىىم إن كثيىىر مىىن الفقهىىاء وأهىىل الفتيىىا                               انتىىدبو 
فى الطريق والحق أن ك مهم معهم فيه تفصيل  لهم على هؤالء وشملوا بالنكير سائر ما وقع

مىن األذواق مىا يحصىل فىى أربعى  مواضىع  .  أحىدهما الكى م علىى المجاهىدا  و  ك مهىمفظن 
والمواجىىد ومحاسىىب  الىىنفس علىىى األعمىىاع لتحصىىل                        تلىىك األذواق التىىى 

المدركى  قلناه  . وثانيها الك م فى الكشىف والحقيقى   ى غيره كما ما ويترقى منه إلتصير مقا
والىىوحى والنبىىوة والىىروح  الم ئكىى الغيىىب مثىىل  الصىىفا  الربانيىى  والعىىرش والكرسىىى و  فىىى علىىم

وحقىىىائق كىىىل موجىىىود غائىىىب أو                                شىىىاهد وتركيىىىب األكىىىوان فىىىى 
صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدورها عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن موجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدها 
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تكونهىىىىىىىىىىىىا  كمىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىر  . وثالثهىىىىىىىىىىىىا  التصىىىىىىىىىىىىرفا   فىىىىىىىىىىىىى العىىىىىىىىىىىىوالم واألكىىىىىىىىىىىىوان                                  و 
من الكثير من أئمى  القىوم يعبىرون  ر صدر بأنواع الكراما  .  ورابعها  ألفاظ موهم   التاه

      بالشىىىىطحا   تستكشىىىىل  تواهرهىىىىا  فمنكىىىىر ومحسىىىىن ومتىىىىأوع  .                  اصىىىىط حهم عنهىىىىا فىىىىى
األذواق والمواجد فى نتائجهىا ومحاسىب   حصل منفأما الك م فى المجاهدا  والمقاما  وما ي

فىىىى أسىىىبابها  فىىىأمر ال مىىىدفع فيىىىه ألحىىىد وأذواقهىىىم فيىىىه صىىىحيح                       صىىىير الىىىنفس علىىىى التق
                            والتحقيىىىىىق بهىىىىىا عىىىىىين السىىىىىعادة وأمىىىىىا الكىىىىى م فىىىىىى كرامىىىىىا  القىىىىىوم وأخبىىىىىارهم  بالمغيبىىىىىا    

ن ماعوتصرفهم فى الكائنا  فأمر صحيع  غير  مت بعى  العلمىاء إلىى إنكارهىا فلىيس  كرر وا 
بىىىه األسىىىتاذ االسىىىفراينى  مىىىن أئمىىى  األشىىىعري   علىىىى إنكارهىىىا                              جذلىىىك مىىىن الحىىىق ومىىىا احىىىت

لسىىىىىىىىىن  بينهمىىىىىىىىىا                      يلتباسىىىىىىىىىها  بىىىىىىىىىالمعجزة  فقىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىرق المحققىىىىىىىىىون  مىىىىىىىىىن أهىىىىىىىىىل ا
قالوا إن وقوعهىا علىى وفىق دعىو   اء به بالتحد  وهو دعو  وقوع المعجزة على وفق ما ج

ألن داللىىىىى  المعجىىىىىزة علىىىىىى الصىىىىىدق عقليىىىىى  فىىىىىأن صىىىىىف  نفسىىىىىها ر الكىىىىىاذب غيىىىىىر مقىىىىىدو 
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التصىىىىىىىىىىىىديق فلىىىىىىىىىىىىو وقعىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىع الكىىىىىىىىىىىىاذب لتبىىىىىىىىىىىىدل  صىىىىىىىىىىىىف  نفسىىىىىىىىىىىىها وهىىىىىىىىىىىىو                                
نكارهىا نىوع مكىابرة  . وقىد ود  شاهد بوقوع الكثير مىن هىذه محاع هذا مع أن الوج الكرامىا  وا 

وأمىىا الكىى م فىىى الكشىىف  وأكىىابر السىىلف كثيىىر مىىن ذلىىك وهىىو معلىىوم مشىىهوراب  وقىىع للصىىح
عطىىىىىاء حقىىىىىائق وترتيىىىىىب صىىىىىدور الكائنىىىىىا  فىىىىىأكثر ك مهىىىىىم فيىىىىىه نىىىىىوع مىىىىىن                              العلويىىىىىا   وا 

متشىىىىىىىىىىابه لمىىىىىىىىىىا إنىىىىىىىىىىه وجىىىىىىىىىىدانى  عنىىىىىىىىىىدهم وفاقىىىىىىىىىىد الوجىىىىىىىىىىدان عنىىىىىىىىىىدهم بمعىىىىىىىىىىزع                                  ال
ألنها لم توضع إال للمتعىارف وأكثىره منه  عن أذواقهم فيه واللغا  ال تعطى دالل  على مرادهم

            فينبغىىىىىى أن ال تتعىىىىىر  لك مهىىىىىم فىىىىىى ذلىىىىىك وتتركىىىىىه فىىىىىى مىىىىىا تركنىىىىىاه                 حسوسىىىىىا مىىىىىن الم
مىىىىىىىىىىن المتشىىىىىىىىىىابه ومىىىىىىىىىىن رزقىىىىىىىىىىه هللا فهىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىئ مىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىذه الكلمىىىىىىىىىىا  علىىىىىىىىىىى                            

األلفىاظ المبهمى  التىى يعبىرون منهىا  وأمىا الوجه الموافق لتاهر الشريع  فأكرم بها سعادة  .
                               بهىىىىىا أهىىىىىل الشىىىىىرع فىىىىىأعلم أن األنصىىىىىاف فىىىىىى شىىىىىأن القىىىىىوم أنهىىىىىم              م بالشىىىىىطحا  ويؤاخىىىىىذه

أهل غيب  عن الحس والواردا  تملكهم حتىى ينطقىوا                                   عنهىا 
بمىىىىىىىىىىىىىىىا ال يقصىىىىىىىىىىىىىىىدونه وصىىىىىىىىىىىىىىىاحب الغيبىىىىىىىىىىىىىىى  غيىىىىىىىىىىىىىىىر مخاطىىىىىىىىىىىىىىىب والمجبىىىىىىىىىىىىىىىىور
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مل على القصد الجميل                          مىن  معذور فمن علم منهم فضله واقتداؤه ح 
ن الع بارة عن المواجد صعب  لفقدان  الوضع لها                                  كمىا هذا وا 

وقىىىىىىىىىىىىع ألبىىىىىىىىىىىىى يزيىىىىىىىىىىىىد و أمثالىىىىىىىىىىىى  و مىىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىىم ي علىىىىىىىىىىىىم فضىىىىىىىىىىىىله وال اشىىىىىىىىىىىىتهر                                    
فمؤاخىىىىىىىىذ بمىىىىىىىىا صىىىىىىىىدر عنىىىىىىىىه مىىىىىىىىن ذلىىىىىىىىك اذا لىىىىىىىىم يتبىىىىىىىىين لنىىىىىىىىا مىىىىىىىىا يحملنىىىىىىىىا علىىىىىىىىى                                    

أويىىىىىىىىل ك مىىىىىىىى  و أمىىىىىىىىا مىىىىىىىىن تكلىىىىىىىىم لمثلهىىىىىىىىا و هىىىىىىىىو حاضىىىىىىىىر فىىىىىىىىى جنسىىىىىىىى  و لىىىىىىىىم                                        ت
يملكىىىىىىىىىىىىىه الحىىىىىىىىىىىىىاع فمؤاخىىىىىىىىىىىىىذ أيضىىىىىىىىىىىىىا . و لهىىىىىىىىىىىىىذا أفتىىىىىىىىىىىىىى الفقهىىىىىىىىىىىىىاء و أكىىىىىىىىىىىىىابر                                        

سىىىلف و  لحالىىىه و هللا أعلىىىممالىىىك المتصىىىوف  بقتىىىل الحىىى ج ألنىىىه تكلىىىم فىىىى حضىىىور و هىىىو 
أشرنا إليهم من قبل لم يكىن لهىم حىرض علىى  ين المتصوف  من أهل الرسال  أع م المل  الذ

و ال هىىىىىىىذا النىىىىىىىوع مىىىىىىىن األدراك إنمىىىىىىىا همهىىىىىىىم االتبىىىىىىىاع و األقتىىىىىىىداء                        حجىىىىىىىاب كشىىىىىىىف ال
يحفىل بىه بىل يفىرون منىه و  ذلىك أعىر  عنىه و لىمماستطاعوا و من عىر  لىه شىىء مىن 

العوائىىىق و المحىىىن و إنىىىه إدراك مىىىن إدراكىىىا  الىىىنفس مخلىىىوق حىىىادث و أن                              يىىىرون أنىىىه مىىىن 
و خلقىه أكبىر و شىريعته للهدايى   وسىعالموجودا  ال تنحصر فى مدارك األنسان و علىم هللا أ

 أملك ، ف  ينطقون بشىء
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أصىحابهم مىن  يكشىف لىه الحجىاب مىن ى ذلىك ومنعىوا مىن مما يدركون بل حتروا الخو  ف
عنىىىده بىىىل يلتزمىىىون طىىىريقتهم  كمىىىا كىىىانوا فىىىى عىىىالم الحىىىس قبىىىل                            قىىىوف الخىىىو  فيىىىه والو 

ن يكىون حىاع المريىد وهكىذا ينبغىى أامها الكشف من االتباع واألقتداء ويأمروه أصحابهم بالتز 
 للصواب .  وهللا الموفق

 

 السالكين لأحوا
ذا سلك العبد مسلك الصا السىالكين  .  وعامىل هللا معاملى  اليقىين   ى مقاما  لحين وتدرج فوا 

للتجليىىىىا  اآللهيىىىى   والعطايىىىىا  اللدنيىىىى  .  فقىىىىد قيىىىىل أن المقامىىىىا                            قلبىىىىه مسىىىىلكا . أصىىىىبع 
والمكاسىب محفوفى  بالمواهىب  .  بالمكاسىب  . مكاسب واألحىواع مواهىب والمواهىب محفوفى  

وسىىىماوي  والمقامىىىا  طرقهىىىا علىىىى أن المقامىىىا  واألحىىىواع كلهىىىا                       علويىىى   هىىىبواألحىىىواع موا
نمىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىاع بعىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىوفي  كىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىان مىىىىىىىىىىن طريىىىىىىىىىىق  مواهىىىىىىىىىىب  . وا 
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االخىىىىىىىىىىىىذ باألسىىىىىىىىىىىىباب يعمىىىىىىىىىىىىل العبىىىىىىىىىىىىد فظنىىىىىىىىىىىىه كسىىىىىىىىىىىىب ومىىىىىىىىىىىىا الح مىىىىىىىىىىىىن طريىىىىىىىىىىىىق                                    
أن األحواع ال تكون إال إذا دام  فأما  لىب بعضهم إالمواجيد واألحواع فظنه وهب  .  وقد ذه

لىىىىىىوامع  . وطوالىىىىىىع  . وبىىىىىىوادر وهىىىىىىى مقامىىىىىىا  األحىىىىىىواع وليسىىىىىى                              فهىىىىىىى  إذا لىىىىىىم تىىىىىىدم
بىىىىىىىىىىأحواع فمىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىلك حالىىىىىىىىىىه وثبىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىى أحوالىىىىىىىىىىه وراقىىىىىىىىىىب ربىىىىىىىىىىه أطلعىىىىىىىىىىه                                     

مىىىىىىىىىىىىىا  غيىىىىىىىىىىىىىره فثبىىىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىىىى األحىىىىىىىىىىىىىواع                                 هللا علىىىىىىىىىىىىىى مقامىىىىىىىىىىىىىا  نفسىىىىىىىىىىىىىه  ومقا
وأفنىىىىىىىىىىىىىى نفسىىىىىىىىىىىىىه  فىىىىىىىىىىىىىى هللا واتخىىىىىىىىىىىىىذ  الفنىىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىىع العجىىىىىىىىىىىىىز عىىىىىىىىىىىىىن األدراك                                            

              حاال له ثب  فيه وكان من أهل الكماع وقد رأينا والحمىد هلل شىيخنا رضىى هللا عنىه جمىع هىذه                    
كىام ً  حتى أصبع كامً  فىى نفسىه   الصفا  وكان من أهل الثبا  متقلبًا فى جميع المقاما

هللا تعىىىالى وال تتوقىىىف األحىىىواع علىىىى المقامىىىا  ولكىىىن ربمىىىا صىىىح                                 مىىىع غيىىىره كىىىامً  مىىىع 
لىىىىىىىىىىىىىىىىى                                      المقامىىىىىىىىىىىىىىىىا  بىىىىىىىىىىىىىىىىاألحواع ألن الحىىىىىىىىىىىىىىىىاع يرقىىىىىىىىىىىىىىىىى إلىىىىىىىىىىىىىىىىى المقامىىىىىىىىىىىىىىىىا  وا 
دوام تطلع العبد الى أكثر منها وعدم القناع  فى محبى  هللا                            تعىالى 
وفىىىىىىىىىىىىىىى القىىىىىىىىىىىىىىىرب منىىىىىىىىىىىىىىه والعلىىىىىىىىىىىىىىىم بىىىىىىىىىىىىىىه . وقىىىىىىىىىىىىىىىاع رسىىىىىىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىىىىىىىلى هللا 
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ولم تبلغىه نيتىى وأمنيتىى مىن خيىر  ملى عليه وسلم ) اللهم ما قصر عنه رأيى وضعف فيه ع
أو خيىىىىىر أنىىىىى  معطيىىىىىه أحىىىىىدًا مىىىىىن خلقىىىىىك فأنىىىىىا أرغىىىىىب اليىىىىىك                                ه أحىىىىىدًا مىىىىىن عبىىىىىادكوعدتىىىىى

ومواهىىىىىىىىب الحىىىىىىىىق ال تنحصىىىىىىىىر وهىىىىىىىىى متصىىىىىىىىل  بكلمىىىىىىىىا  هللا التىىىىىىىىى                               وأسىىىىىىىىألك ايىىىىىىىىاه (
والواليى          ينفد البحر دون نفادها فهو المنعم المعطى وله الرعايى                      

واألحىىواع كثيىىرة نىىذكر منهىىا طرفىىًا علىىى سىىبيل                                     االستشىىهاد 
مما كنىا نشىاهده فىى أحىواع بعى  أتبىاع شىيخنا                             ومريديىه ونىذكر 

ًا مىن الكتىاب ومىا ورد فيهىا علىى سىبيل االيجىاز مىأخوذتها أوال طرفًا عن موارد النفس وتطورا
والقىىرآن صىىلى هللا عليىىه وسىىلم ) إن الىىذكر ومىىن كىى م القىىوم فنقىىوع قىىاع رسىىوع هللا والسىىن  

 لينبتان اييمان فى القلب كما ينب  الماء العشب (                             رواه الديلمى
واألنبىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  يقتضىىىىىىىىىىىىىىىىىىى النمىىىىىىىىىىىىىىىىىىو والىىىىىىىىىىىىىىىىىىزرع ال يسىىىىىىىىىىىىىىىىىىلم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن اآلفىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  
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قلبىىىىىىىىىىىىىا  . قىىىىىىىىىىىىىاع رسىىىىىىىىىىىىىوع هللا صىىىىىىىىىىىىىلى                                  كمىىىىىىىىىىىىىا أن القلىىىىىىىىىىىىىب ال يسىىىىىىىىىىىىىلم مىىىىىىىىىىىىىن الت
وكىىان  الىىرحمن يقلبىىه كيىىف يشىىاء (صىىابع هللا عليىه وسىىلم ) قلىىب المىىؤمن بىىين أصىىبعين مىىن أ

يىىا مقلىب القلىىوب واألبصىار ثبىى  قلوبنىا علىىى م يقىىوع فىى دعائىىه ) اللهىم صىلى هللا عليىىه وسىل
طىىىىىىىىىورا  ولىىىىىىىىىه جملىىىىىىىىى  أحىىىىىىىىىواع                                  فالقلىىىىىىىىىب مصىىىىىىىىىدر للتقلبىىىىىىىىىا  والت ( دينىىىىىىىىىك يىىىىىىىىىا أهلل

 منها 
 

 حديث النفس والخواطر
هللا عليىه وسىلم ) ان للشىيطان ل م ى   بىابن آدم  س والخواطر . قاع رسىوع هللا صىلىحديث النف

    فأمىىىىىىىىا لمىىىىىىىى  الشىىىىىىىىيطان فظيعىىىىىىىىاد بالشىىىىىىىىر و تكىىىىىىىىذيب بىىىىىىىىالحق .وأمىىىىىىىىا                               وللملىىىىىىىىك لمىىىىىىىى 
لمىىىىىىىىىىىى  الملىىىىىىىىىىىىك فيعىىىىىىىىىىىىاد بىىىىىىىىىىىىالخير وتصىىىىىىىىىىىىديق بىىىىىىىىىىىىالحق فمىىىىىىىىىىىىن وجىىىىىىىىىىىىد ذلىىىىىىىىىىىىىك                                        

يطان ثىم قىرأ الشىيطان فليعلم أنه من هللا وليحمد هللا . ومن وجد األخر  فليتعوذ باهلل من الش
 ويأمركم بالفحشاء ( رواه الترمذ  عن ابن مسعوديعدكم الفقر 

شىىىىىىىىىىىىىىىيطان كاتقىىىىىىىىىىىىىىىاء أحىىىىىىىىىىىىىىىدنا للنىىىىىىىىىىىىىىىار فىىىىىىىىىىىىىىىاذا                                         وللىىىىىىىىىىىىىىىذكر نىىىىىىىىىىىىىىىور يتقيىىىىىىىىىىىىىىىه ال 
غفىىىىىىىىىىىىىىىىل األنسىىىىىىىىىىىىىىىىان تحركىىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىىىنفس وكىىىىىىىىىىىىىىىىان لهىىىىىىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىىىىىىديث مىىىىىىىىىىىىىىىىع
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ذنوبىًا تحجىىب العبىد عىن ربىىه فتبعىده عىىن منىىه وتكىدر صىفو القلىىب وتكتسىب  الشىيطان وقربى 
                             ) كىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىل ران علىىىىىىىىىى قلىىىىىىىىىوبهم مىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىانوا يكسىىىىىىىىىبون (          لى العمىىىىىىىىىل . قىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىا

فكل ما يلهوا به األنسان ويغفل عن ربىه فهىو ران                                     وشىر 
هللا تعىالى أزاع هللا عىن أمىا مىن اتقىى وذكىر .لصاحبه وكىل حىديث للىنفس فهىو مىن الشىيطان 

                     الىىىىىىىىىىىران ورزقىىىىىىىىىىىه التمييىىىىىىىىىىىز ونىىىىىىىىىىىور القلىىىىىىىىىىىب وصىىىىىىىىىىىفاءه فيعىىىىىىىىىىىرف الهىىىىىىىىىىىد          قلبىىىىىىىىىىىه 
مىىىىىىىىىىىىن الضىىىىىىىىىىىى ع ويصىىىىىىىىىىىىير حديثىىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىىى الخيىىىىىىىىىىىىر وفىىىىىىىىىىىىى تصىىىىىىىىىىىىديق الحىىىىىىىىىىىىق                                         

كروا ) مسىهم طىائف مىن الشىيطان تىذذا ويكون من هللا تعالى . قاع تعالى ) إن الىذين اتقىوا إ
قلىىب ابىىن آدم  وفىى الحىىديث إن الشىيطان جىىائم علىى تعىىالى ( فىاذاهم مبصىىرون أ  ذكىروا هللا 

ذا غفىىىىىىىىىىىل الىىىىىىىىىىىتقم قلبىىىىىىىىىىىه  محدثىىىىىىىىىىىه                              ذا فىىىىىىىىىىىظ ذكىىىىىىىىىىىر هللا تعىىىىىىىىىىىالى تىىىىىىىىىىىولى وخىىىىىىىىىىىنس وا 
اه وقىىىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىىىالى ) ومىىىىىىىىىىىىىىىن يعىىىىىىىىىىىىىىىش عىىىىىىىىىىىىىىىن ذكىىىىىىىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىىىىىىىرحمن                                          ِ ىىىىىىىىىىىىىىىن  وم 

نقىىىي  لىىىه شىىىيطانًا فهىىىو لىىىه قىىىرين ( فالىىىذكر يىىىورث التقىىىو  ويحمىىىى الجىىىوارح مىىىن المكىىىاره



 166 

ويتهر الباطن ويتقى حديث النفس فان حديث النفس                                  أسوأ 
المعاصىىىىىىىىىىىىىىىىى والىىىىىىىىىىىىىىىىذاكر السىىىىىىىىىىىىىىىىائر فىىىىىىىىىىىىىىىىى مقامىىىىىىىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىىىىىىىائرين إلىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا                                   

الىنفس يكىون دائمىًا لحتوتهىا الدنيويى  حقىه الخىواطر الشىيطاني  ألن حىديث تعالى ينىدر فىى 
وانتصىىىىىار لهىىىىىا . وأمىىىىىا الخىىىىىواطر الرحمانيىىىىى  فزجىىىىىر للىىىىىنفس وميىىىىىل                                  لهىىىىىو  ى اوميىىىىىل الىىىىى

الىىىىىىىى األعمىىىىىىىاع األخرويىىىىىىى  وقىىىىىىىد كنىىىىىىىا نىىىىىىىر  مىىىىىىىن أحىىىىىىىواع الىىىىىىىذاكرين اتبىىىىىىىاع شىىىىىىىيخنا                                       
فى                           أنهم ال يركنون الى خواطرهم بل يتثبتون منها دائمىاً            

يستفزهم الطبع وال يستعجلهم الهو  وكىانوا يتىأدبون                                 مىع هللا 
تعىىىالى فينزلىىىون الىىىنفس الىىىى الىىىذع والفقىىىر اليىىىه تعىىىالى                              فيغيثهىىىا 

كىىىان                      سىىىبحانه وتعىىىالى ويلهمهىىىا فجورهىىىا وتقواهىىىا فيعىىىرف ان          
الخاطر لطلب حظ فيصرفه وان كان لطلب حق                                      فيمضيه 
فظن أمضى خاطر الحىظ يسىتغفر هللا تعىالى ويؤنىب                               نفسىه ألنىه 

 الحىظ الىى خىواطر يعرف أنه اقترف ذنبًا يجب المتاب منىه وال يىزاع الىذاكر يترقىى مىن خىواطر
الحىىىىىىىىىىىق ويتحقىىىىىىىىىىىق مىىىىىىىىىىىن باطنىىىىىىىىىىىه بمعرفىىىىىىىىىىى  الخىىىىىىىىىىىواطر ويىىىىىىىىىىىتخلض  مىىىىىىىىىىىن لمىىىىىىىىىىى  
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الشىىىىىىىىىىىىىىىىيطان فيكىىىىىىىىىىىىىىىىون مىىىىىىىىىىىىىىىىع لمىىىىىىىىىىىىىىىى  الملىىىىىىىىىىىىىىىىك ويكىىىىىىىىىىىىىىىىون قلبىىىىىىىىىىىىىىىىه مزينىىىىىىىىىىىىىىىىًا                                       
بضىىىىىىىىىىياء الىىىىىىىىىىذكر فيصىىىىىىىىىىفوا لىىىىىىىىىىه البىىىىىىىىىىاطن ويسىىىىىىىىىىتنير وتتسىىىىىىىىىىع لىىىىىىىىىىه المعلومىىىىىىىىىىا                          

ومن تىرك حىب الىدنيا مالهىا وجاههىا .  خاطر الحق عنده ثابتًا  فيترقى من حاع إلى إذ يصير
عنىىىىىد النىىىىىاس وكىىىىىان أكلىىىىىه مىىىىىن حىىىىى ع ميىىىىىز بىىىىىين الوسوسىىىىى                                    ورفعتىىىىىه فيهىىىىىا ومنزلتىىىىىه

 وايلهام 
 

 حب الروح
الحىب مقىام ولكىن هىذا فىى حىق العىام .أمىا ي  حىاع )الحىب ( وقىد تقىدم أن ومن األحىواع السىن

ه وسىلم ) حب الروح وحب الروح موهب  فهو حاع قاع رسىوع هللا صىلى هللا عليىض فهو االخ
ذاق حىىىىى وة اليمىىىىىان مىىىىىن كىىىىىان هللا ورسىىىىىوله أحىىىىىب إليىىىىىه ممىىىىىا                              ثىىىىى ث مىىىىىن كىىىىىن فيىىىىىه 

سواهما . ومن أحب عبدًا ال يحبه اال هلل .. ومن يكىره أن                              يعىود 
فى الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يلقى                                   فى النىار 
( رواه الخمسى  كمىىا فىى تيسىىير الوصىوع وكىىان رسىوع هللا صىىلى هللا عليىه وسىىلم يىدعو بهىىذا 

) اللهىىىىىىىىىم اجعىىىىىىىىىل حبىىىىىىىىىك أحىىىىىىىىىب الىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىن نفسىىىىىىىىىى وسىىىىىىىىىمعى وبصىىىىىىىىىر  اء الىىىىىىىىىدع
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حىىىىديث األوع داللىىىى  علىىىىى أن هنىىىىاك ذوقىىىىا وأن                                   ففىىىىى ال وأهلىىىىى ومىىىىالى ومىىىىن المىىىىاء البىىىىارد
أن يكىون هىذا حالىه فيستأصىل  يطلىب  هناك ح وة  وال بد أن يكون لها لذة  .  وفى الثانى 

هللا تعىىىالى  فىىىى روحىىىه وقلبىىىه وكليتىىىه ليكىىىون الطبىىىع والجبلىىى                           ئ ويبقىىىى حىىىب حىىىب كىىىل شىىى
حب الىذا   عىن مشىاهدة الىروح وهىو كون  رح وكل شئ فيه حب هللا ال يشعر بغيره فيوالجوا

الحىىىىىىب الىىىىىىذ  يكىىىىىىون فيىىىىىىه االختيىىىىىىار  واالصىىىىىىطفاء مىىىىىىن هللا تعىىىىىىالى فيكىىىىىىون موهبىىىىىىى                                           
 منه سبحانه وتعالى  للعبد ويؤد  إلى العشق 

 
 العشق

لحب  .  قاع األستاذ الشبراو   فى شرح ورد سحر  ى اعلم  )  والعشق  ( هو االفرا  فى ا
الى مطلوبه القلب  تسع مقاما   . المقام األوع  )  الميل  (  وهو انجذاب إن االرادة لها

ل رادة ثم إذا اشتد وزاد سمى  ) صباب   (  ر الثانى فظذا  قو  ودام سمى ولعا  وهو المته
أفرغ ق  يجد بدا من ء  إذا يمن يحب فكأنه انصب كالماالقلب فى االسترساع فأخذ وذلك إذا 

االنصياب وهو المتهر الثالث   



 169 

وهو المتهر الرابع  لى رادة ثىم إذا فا (  ل رادة ثم إذا تفرغ له بالكلي  وتمكن منه سمى ) شغ
               عىىن األشىىياء يسىىمى  ) هىىو  ( وهىىو المتهىىر الخىىامس لىى رادة             وأخىىذه  اسىىتحكم فىىى الفىىؤاد

ثىىىىىىىىىىم إذا اسىىىىىىىىىىتولى حكمىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىى الجسىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىمى ) غرامىىىىىىىىىىا  ( وهىىىىىىىىىىو المتهىىىىىىىىىىر                      
سىىمى ) حبىىا (  وهىىو المتهىىر  للميىىل السىىادس  لىى رادة ثىىم إذا تمكىىن وزالىى  العللىىل الموجبىى  

المتهىر كان يفنى المحب عن نفسىه سىمى )  وردا ( وهىو  اج حتىالسابع  ل رادة  ثم إذا ه
لىىىىى رادة  ثىىىىىم إذا طفىىىىىع حتىىىىىى فنىىىىىى المحىىىىىب عىىىىىن المحبىىىىىوب سىىىىىمى ) عشىىىىىقا (                      ن الثىىىىىام

اليىىه  .  وهىىذا  آخىىر مقامىىا   يصىىغى وفىىى هىىذا المقىىام يىىر  العاشىىق محبوبىىه فىى  يعرفىىه  وال
حىده فالعشىق أعلىى العاشىق معشىوقه  وال يبقىى  اال العشىق و فيىه ينكىر الوصوع والقرب  . و 

ع هللا صىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىلم  ) مىىىىىىىىىن عشىىىىىىىىىق وكىىىىىىىىىتم                             قىىىىىىىىىاع رسىىىىىىىىىوالمقامىىىىىىىىىا   
عساكر عن ابن عباس رضىى هللا عنهمىا   وعف وصبر غفر هللا له وأدخله الجن   ( رواه ابن

. 
فالعشىىىىىىىىىىىىىىىىىىق أصىىىىىىىىىىىىىىىىىىل األحىىىىىىىىىىىىىىىىىىواع السىىىىىىىىىىىىىىىىىىني  وموجبهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمرء مىىىىىىىىىىىىىىىىىىع  
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 .من أحب وكن مع هللا تر  هللا معك 
كمىىا قىىاع بعىى  الصىىالحين كالزهىىد مىىن  أيضىىًا ) الشىىوق ( وهىىو ع السىىني ومىىن األحىىوا       

التوبىىىىىى  تهىىىىىىر الزهىىىىىىد . واذا اسىىىىىىتقر  المحبىىىىىى  تهىىىىىىر الشىىىىىىوق ..                          ر  التوبىىىىىى  اذا اسىىىىىىتق
والشىىىىىىىىىىوق موهبىىىىىىىىىى  يعطيهىىىىىىىىىىا هللا تعىىىىىىىىىىالى للعبىىىىىىىىىىد وهىىىىىىىىىىى ثمىىىىىىىىىىرة المحبىىىىىىىىىى  فمىىىىىىىىىىن                                 

ائىىىىىىىىىىىىه. وهىىىىىىىىىىىىذا الشىىىىىىىىىىىىوق حملهىىىىىىىىىىىىم الىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىدم                                             أحىىىىىىىىىىىىب هللا اشىىىىىىىىىىىىتاق الىىىىىىىىىىىىى لق
النتر الى الجن  ونعيمها بل يطلبون المحبوب نفسه كما                               قال  

    السىىىىيدة رابعىىىى  العدويىىىى  كلهىىىىم يعبىىىىدوك مىىىىن خىىىىوف نىىىىار * ويىىىىرون النجىىىىاة حتىىىىًا جىىىىزي                            
أو بىىىىىىىىىىىىىىأن يسىىىىىىىىىىىىىىكنوا الجنىىىىىىىىىىىىىىان فيحتىىىىىىىىىىىىىىوا * بقصىىىىىىىىىىىىىىور ويشىىىىىىىىىىىىىىربوا سلسىىىىىىىىىىىىىىبي                                     

 .لىىيس لىىىى فى   الجنان والنار حظ *  أنىىىا ال أبىىىتغى بحبى بدي  
 

 نسألا
ومن األحواع السني  أيضًا ) األنس( وهو انبسىا                                المحىب      
وجىىود الهيبىى  . وقىىاع غيىىره األنىىس  شىىم  مىىع المحبىىوب أو كمىىا قىىاع الجنيىىد ارتفىىاع الح الىىى

المحبىىىىوب فىىىىى مجىىىىالس القىىىىرب . قىىىىاع تعىىىىالى فىىىىى حىىىىديث قدسىىىىى ح مىىىىع محادثىىىى  األروا
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اع عتىيم يىؤنس الىروح علىى أن األنىس حىف  وحشى  لىه  ) أنا جليس من ذكرنى ( أ  أنيسه
وق مىىىىىىع المخلىىىىىىوق فكيىىىىىىف بالخىىىىىىالق                                         فتنىىىىىىدهش فيهىىىىىىا وقىىىىىىد يىىىىىىراه المخلىىىىىى بلىىىىىىذة تىىىىىىذوقها

 .وقين سبحانه وتعالى وفرق بين األنس باهلل واألنس بالمخل
 

 البسط
يهجم بسرور على القلب فيمتلئ القلب منىه أيضًا ) البس  ( وهو نشا   ومن األحواع السني 

مىىن مواهىىب الباسىى   الىىذكر وهىىو موهبىى واستبشىىارًا مىىن غيىىر سىىبب سىىو  أثىىر  ًا وسىىرورًا فرحىى
فيصل الىى الىروح فيتجلىى فىى سىماء المعىارف فيىزداد ى القلب سبحانه وتعالى ونور يغلب عل

ألن رزق الجسىىم األكىىل والشىىرب ورزق الىىروح المواهىىب العلميىى  وهللا سىىبحانه اهلل علمهىىا بىى
هىىا تتحىىين ذا الحىىاع فانوللىىنفس دسىىائس عنىىد هىى مىىن عبىىاده شىىاءوتعىىالى يبسىى  الىىرزق لمىىن ي

ال زم بامالته الىى الهىو   حده هذا الوق  وتسترسل فى البس  فتخرج المريد عنالفرص  فى 
هىىىىىىىىىىىو المطلىىىىىىىىىىىوب مىىىىىىىىىىىع هللا تعىىىىىىىىىىىالى  لىىىىىىىىىىىيس هىىىىىىىىىىىذاوهىىىىىىىىىىىذا ممقىىىىىىىىىىىو  ومبعىىىىىىىىىىىد . و 
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وتعالى ويخاف الغفل  عنه بما وهبه هللا انه وانما المطلوب أن يراقب ذلك فيراقب المولى سبح
لىك  يشىغله قىب  أو بسى  ثىم ليحاسىب نفسىه خىوف أن يكىون ذاألدب والند حد اياه فيقف ع

الىىىىىىىنفس مىىىىىىىن مجريىىىىىىىا  األحىىىىىىىواع بسىىىىىىىبب نشىىىىىىىا  طبيعىىىىىىىى واهتىىىىىىىزاز                         حىىىىىىىادث تلتقمىىىىىىىه 
 . نفسانى أو بسبب سماع أو غير ذلك فيتنه حاال

 
 القبض

يعتىر  البسى  وهىو قهىر يقىب  الىنفس وهىم لسني  أيضًا ) القب  ( وهو ضىد ومن األحواع ا
تىىىىىىارة ويخيفىىىىىىه أخىىىىىىر  أو يسىىىىىىكنه بانكمىىىىىىاش مىىىىىىع الىىىىىىذع وهىىىىىىو مىىىىىىن                                      همىىىىىىه القلىىىىىىب فيو 

من مواهب الحق يبعثه فى القلب ليجعل سو  أنه من أثر الذكر وهو موهب  غير سبب أيضًا 
                        وفىىىىىى هىىىىىذا الحىىىىىاع يكثىىىىىر العبىىىىىد مىىىىىن الىىىىىذع والنىىىىىدم والتوبىىىىى  والرجىىىىىاء  مىىىىى  . الىىىىىنفس لوا

وهىىىىذان الحىىىىاالن ال يتهىىىىران كمىىىىا قيىىىىل إال فىىىىى أوائىىىىل                                   وهللا قىىىىب  ويبسىىىى  واليىىىىه ترجعىىىىون 
نمىا الىروح مىع  المحب  الخالص  ألنه متى ثبى  الحىب بالقلىب ثبتى  هللا فى  قىب  وال بسى  وا 

 هى مشاهد
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 التواجد والوجد

لوجىد ( . التواجىد هىو اسىتج ب                                    الوجىد ومنها ) التواجىد وا
بالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذكر والوجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج بالقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب يعتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذاكر فيشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتد                                                       

عليىىىىىىىىىىه الولىىىىىىىىىىوع بىىىىىىىىىىالمحبوب مىىىىىىىىىىن غيىىىىىىىىىىر طلىىىىىىىىىىب حتىىىىىىىىىىى يصىىىىىىىىىىير هىىىىىىىىىىذا الحىىىىىىىىىىاع                           
مر فيه . . وربما يكون الوجد من مشىاهدة                              الرقيىب وجدانًا فيست

وحضىىور الفهىىم وم حتىى  الغيىىب وربمىىا يكىىون                                     السىىماع 
المسىىتمع مىىن نفسىىه وهىىو إمىىا أن يرجىىع عىىن  جىىده سىىبب لىىه ويكىىون الوجىىد وارد حىىق جديىىد ي

مىىىىىىىىا أن يرجىىىىىىىىع                      ومكاشىىىىىىىىفا  فيكىىىىىىىىون  مىىىىىىىىن قباهدا  مشىىىىىىىى يىىىىىىىىل العلىىىىىىىىو والتنبهىىىىىىىىا  وا 
الى تغيرا  وأحواع ليس  من العلىوم كالشىوق والخىوف                              والحىزن 

تهىىر علىىى  وهىىذه يهيجهىىا السىىماع فىىان والبسىى   والقلىىق والسىىرور واألسىىف والنىىدم  والقىىب 
يحسىىىىب قىىىىوة الواجىىىىد وقدرتىىىىه                             بحسىىىىب قىىىىوة وروده علىىىىى القلىىىىب والتىىىىاهر سىىىىمى وجىىىىدانا 

وال يتغير التاهر لقوة صاحبه وقد ال لباطن على ضب  حواسه وجوارحه وقد يقو  الوجد فى ا
 .وقصوره عن التحريك ومنها   لضعف الوارد يتهر 

 
 الجذب

) الجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب ( والجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اللغىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  المىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىئ 
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حولىىىه عىىىن موضىىىعه  .  ( وجذبىىىه  والجبىىىذ لغىىى  تمىىىيم  ويجذبىىىه جىىىذبا وجبىىىذه علىىىى القلىىىب )
 فى السير  وانجذب بهم  السير وسير الجذب سريع سرع  السير وقد انجذبوا واالنجذاب

اعلم أن أهل الجذب على أقسام كما أن أهىل لى ورد سحر قاع األستاذ الشبراو  فى شرحه ع
ب   .                         فمىىىىىىىنهم مجىىىىىىىذوب سىىىىىىىالك  . ومىىىىىىىنهم مجىىىىىىىذوب دام لىىىىىىىه الجىىىىىىىذكىىىىىىىذلك السىىىىىىىلوك 

ومىىىىىىىىىىىىىىىىنهم مجىىىىىىىىىىىىىىىىذوب  وقىىىىىىىىىىىىىىىىف بعىىىىىىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىىىىىىيره وال يصىىىىىىىىىىىىىىىىلع ل رشىىىىىىىىىىىىىىىىاد إال                                    
الجىذب يطلعىه هللا تعىالى علىى تلىك بع  أهىل األوع لمشاهدته سائر المقاما  حاع سلوكه و

وكه                             كلحتىىى  ليصىىىلع ل رشىىىاد وبكىىىل مىىىن تقىىىدم جذبىىىه علىىىى سىىىل ا  فىىىى زمىىىن يسىىىيرالمقامىىى
صى حيته ل رشىاد أن يصىحب جذبىه ر  فىى  دع على عناي  هللا سبحانه وتعالى به لكن يشىت

المقامىىىىا   . والسىىىىلوك عبىىىىارة عىىىىن االنتقىىىىاع مىىىىن مقىىىىام الىىىىى مقىىىىام                      علىىىىى السىىىىلوك ليقىىىىف 
 فس .الى ن ن نفسكاالنتقاع من اسم إلى اسم ومن تجل الى تجل وم

فىىىىىىىىىىىىىىىىالروح يىىىىىىىىىىىىىىىىدعوها العشىىىىىىىىىىىىىىىىق  الىىىىىىىىىىىىىىىىى مشىىىىىىىىىىىىىىىىاهدة المحبىىىىىىىىىىىىىىىىوب فتجىىىىىىىىىىىىىىىىذب   
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فىى المسىير وتشىتغل  بىه والوجىد   ويجذبها هللا تعالى بجذبا  الحق إليه فتريد أن تسرع إليىه
وتنتشر على أجزاء الشخض فى الجوارح والحىواس  ها والجذب أحواع تعتر  النفس وتقو  في

رة نراها على أهل                             الجذب والعقل والروح فتورثها أحواال كثيالقلب و 
منهىىىىىا أننىىىىىا  نىىىىىر  الىىىىىبع  ثمىىىىى  ناشىىىىىيا يكىىىىىاد يكىىىىىون كالسىىىىىكران                              والوجىىىىىد مىىىىىن إخواننىىىىىا

يىذهب عقلىه فى  يىدر  كيىف حالىه  جنىون أو المجنون من شدة الحاع غير أن السكران أو الم
ركاتىىه وصىىاحب الحىىاع ذو عقىىل اذا أراد العىىودة عىىاد كىىل                             . وأمىىا هىىذا فمحتىىوظ لىىه عقلىىه ومد

ال يمكنىىه العىىودة ألنىىه مىىر أو المجنىىون شىىئ منىىه إلىىى مسىىتقره فهىىو صىىاح  .  وصىىاحب الخ
ع اخواننىىا أنهىىم ال شىىئ فىىى موضىىعه  ونىىر  مىىن احىىوااذا عىىاد ال يسىىتقر لىىه مسىىلوب العقىىل و 
فيهىىىىىىا  لدرجىىىىىى  الىىىىىىدوام بىىىىىىل أنهىىىىىىم مىىىىىىع هىىىىىىذا                             أحىىىىىىوالهم وال يسىىىىىىتقرون ينعرجىىىىىىون فىىىىىىى 

الحىىىىىىىىىىىىىىىىىاع سىىىىىىىىىىىىىىىىىالكون واقفىىىىىىىىىىىىىىىىىون علىىىىىىىىىىىىىىىىىى المقامىىىىىىىىىىىىىىىىىا  وكىىىىىىىىىىىىىىىىىان يحصىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
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بمجىرد أن ينبىه الىى  الىذاكرين ولكىنعىن حركى  للبع  جذب فى مجلىس الىذكر وبمىا يخرجىه 
 اخوانه يعود مسرعا نشطا نادما على ما تهر منهاألمر من أحد 

                                  
 السريانى

 
وهىذا الكى م يعبىرون عنىه بالسىريانى أو  ونراهم ينطقون بك م غريب تارة يفهم وتىارة ال يفهىم

ويتكلمىىىىىىون بىىىىىىه كثيىىىىىىرا فىىىىىىى مجىىىىىىالس الىىىىىىذكر وعنىىىىىىد السىىىىىىماع أو عنىىىىىىد                          ح بكىىىىىى م الىىىىىىرو 
سىىماعه فتجىىد قلىىوبهم قىىرع أسىىماعهم كىى م غريىىب أو صىىو  مىىزعج أو عنىىد رؤيىى    منكىىر أو 

بكىىى م قهىىىر  تقهىىىر عليىىىه الىىىنفس قهىىىرا وربمىىىا حىىىدث للىىىبع                                 طقىىى  نفىىىر  عىىىن المنكىىىر  ون
ولقىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىان النىىىىىىىىىاس يتكلمىىىىىىىىىون فيىىىىىىىىىه ويقولىىىىىىىىىون أنىىىىىىىىىه باختبىىىىىىىىىار                               فىىىىىىىىىى الصىىىىىىىىى ة

رفىىون أحىىواع القىىوم ووجىىدهم ال يع ى الىىدين قطعىىا ولكىىن ذلىىك ألنهىىم الشىىخض وأنىىه حىىرام فىى
ومعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاملتهم هلل
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رضىى هللا عنىه فىى احتفىاع جمىع اآلالف  األسىتاذ  ولقد كنا فى بلدة  )  بلقىاس  ( مىع سىيدنا
وجىىىىوه القىىىىوم ومىىىىن ضىىىىمنهم  عىىىىين مىىىىن أعيىىىىان البلىىىىد المتعلمىىىىين                         وفىىىىيهم   مىىىىن النىىىىاس

بسىىيدنا األسىىتاذ وسىىأله عىىن وقىىد اجتمىع    النىابغين  المشىىهود لىىه ومىىن أربىاب المراتىىب العاليىى
فىىى الجىىذب وغيىىره  وكىىان يجيبىىه  عنهىىا وسىىأله عىىن الكىى م                          حىىوالهمأتباعىىه وعمىىا يىىراه مىىن أ

وقوعىه بدعى  فىى الىدين  وحىرام  .  ا األمىر وأن )  السريانى  (  وبالغ  فى السىؤاع وأنكىر هىذ
ا  لىىم يتصىىنعوه ولىىم يقولىىوه مىىن أنفسىىهم بىىل أنهىىم طريقنىىلكين فىىى فقىىاع  لىىه سىىيد  إن السىىا

عليىىىىىىىه . وقىىىىىىىد اجتمىىىىىىىع بنىىىىىىىا مفتىىىىىىىى  الىىىىىىىديار المصىىىىىىىري   ) الشىىىىىىىيخ بكىىىىىىىر                      مقهىىىىىىىورون 
) العىين (  وهىو اآلن حىائز لرتبى   قىاع هىذا الصدفى  ( فرآنا على هذا الحاع ولم ينكر علينىا ف

م  تجيبنىا عليىه كتابى  لنرسىله الىى المفتىى                        سىؤاع عىن هىذا الكى كتبى  لىك  )  باشا  ( أهل لو
فيجيبنا  عنه بالجواز  .  فقاع رضى هللا عنه  نعم ذلىك فىأتى                        بمحبىرة 
وقرطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاس وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأله فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى معنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىؤاع  
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هىذا لىيس لقد سمعنا  من بع  أتباعكم ك ما غير مفهوم قالوا عنىه إنىه كى م ) سىريانى ( و 
ذ  تعلق قلبه بربه يرد تخبرنا عنه  ) فأجاب  ( إن الذاكر الساهر الئ فهل من الشرع فى ش
مىىىىىىن معىىىىىىانى االسىىىىىىماء معىىىىىىان يىىىىىىذوقها ال يمكنىىىىىىه التعبيىىىىىىر عنهىىىىىىا بىىىىىىأ                              علىىىىىىى قلبىىىىىىه

          لفىىىىىىىىىىىىظ عربىىىىىىىىىىىىى  فيأخىىىىىىىىىىىىذه الوجىىىىىىىىىىىىد فينطىىىىىىىىىىىىق قهىىىىىىىىىىىىرا عنىىىىىىىىىىىىه بكىىىىىىىىىىىى م ال يفهىىىىىىىىىىىىم                       
حالىىه ال يخىىرج مىىن الصىى ة   هىىذا وهىىو كىى م الىىروح ولىىو صىىدر منىىه هىىذا فىىى الصىى ة وكىىان

قهىىرا وال يبطىىل الصىى ة  . فقىىاع لىىه الباشىىا  لقىىد اقتنعىى  بهىىذا                           اس يخىىرج كالعطىىاس  ألن العطىى
ين  لىيس عنىدهم ألننىا نىراهم سىالكدهم الجواب غير أننا ال نضمن أن يكون هذا مىن حىاع عنى

يجعلهم يقولون  مىاال يفقهىون  . فقىاع لىه  ان أوالدنىا حىالهم حىاع                       د الذ  حاع الجذب الشدي
األمر  فهل أن  را  عنه  . فقىاع ا السلوك وقلوبهم مع هللا  . فقاع ربما البع  يتصنع هذ

ى عنىىىىىه ومىىىىىن يفعىىىىىل                          رسىىىىىوع هللا وال هللا سىىىىىبحانه وتعىىىىىالى يرضىىىىى ذلىىىىىك واللىىىىىه ال أرضىىىىىى 
ذلىىىىىىىىىىىىىىك يكىىىىىىىىىىىىىىون ممقوتىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىين هللا وبىىىىىىىىىىىىىىين النىىىىىىىىىىىىىىاس  . فقىىىىىىىىىىىىىىاع أريىىىىىىىىىىىىىىد أن 
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الذين كانوا معه فأعلن ذلك للجمع ه تعلن ذلك  فأمر سيد  أحد علماء األزهر من مريدي
                         وك م سيد  األستاذ وقام عقب ذلك جمل  من العلماء         الباشا  ( وبين لهم سؤاع  )  

على الذكر ومدح الذاكرين طبون فى الحث والحاضرين  من المعترضين وغيرهم وصاروا يخ
الف انك حز  على حفل  ديني   لو صرف على جمعها آحتى قاع  ) الباشا  (  للمحتفل 

النقود لم يتحصلوا عليها بهذا المثاع هذا وقد قاع بع  الصالحين  المحب  معنى من 
وهو هللا سبحانه وتعالى  . وهذا المعنى  يقهر القلوب  عن                            لمحبوب ا

المحب للمحبوب  وتهتك المشتاق وة إدراكه ويمنع األنس به عن عبارته  . وهكذا  نش
ما ال تعى  ى  فى عالم التفكير  ومسارح الترقى يجعلها  تنطق ب روحبالمشوق به وسريان ال

فى  حاله هذا حتى يصير عادة عنده ك  الذ  أنطق كل شئ  ى وقد يستمر السالأنطقها هللا
ذا انتهى إليه هذا الحاع أصبع أنسه وكشف كبيرنه بدرجا  عتيم  ويرجع م  خير له  وا 
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إال فىىى لقائىىه ورضىىائه عنىىه  يفكىىر مىىن سىىواه فيقىىف معىىه موقىىف الهيبىى  وايجىى ع والتعتىىيم ال
تكلىم هلىك . . نفسه وال يرضى الك م قاع الشىبلى العىارف إن  ىزيادة االحسان به فيقدر علو 

سىىىك  هلىىىك ويىىىرو  عىىىن الجنيىىىد رضىىىى هللا عنىىىه أنىىىه منىىىع بعىىى  المحبىىىين                                           والمحىىىب إن 
مىىىىىىىىىىىن أتباعىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىن الكىىىىىىىىىىى م فىىىىىىىىىىىى حىىىىىىىىىىىاع الوجىىىىىىىىىىىد فمىىىىىىىىىىىا  لوقتىىىىىىىىىىىه . فقىىىىىىىىىىىاع                                       

لحاضرين هذا هو المحب حقيقى  ألن الكى م كىان يفىرج عنىه ولمىا منىع منىه مىا  ونىر  مىن ل
الوجىىد يصىىفق علىىى يديىىه ويصىىفر ويكىىاد يقطىىع بىىاع سىىيد  األسىىتاذ مىىن مىىن أخىىذه بعىى  أت

هللا سىىىىىىبحانه وتعىىىىىىالى يلطىىىىىىف بىىىىىىه فىىىىىىى الحىىىىىىاع فيضىىىىىىب  حالىىىىىىه ويفيىىىىىىق                                           كىىىىىىن م بسىىىىىىه ل
ع  غريب  . . ومن لطىف هللا وسىر هىذا الطريىق أنىه                              طريىق بسر 

مشىتغل بمهنتىه الدنيويى  . أمىا مىا  ا الحىاع وهىوسلوك كما قاع شيخنا أن المريىد ال يأتيىه هىذ
المتفرقىىى  التىىىى تتهىىىر مىىىنهم فىىىى بعىىى  األحيىىىان ربمىىىا تكىىىون   يتهىىىر مىىىنهم مىىىن الكلمىىىا 
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خاض أو حيوانا  فظنها ربما تكون                             فىى أسماء ب د أو أسماء أش
نفىىس المىىتكلم مىىن الخىىواطر فغلىىب الوجىىد عليىىه فىىتكلم بمىىا                               كىىان 

يجىىىىىىىىىىىىىوع فىىىىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىىىىىاطره قبىىىىىىىىىىىىىل تىىىىىىىىىىىىىوارد الوجبىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىن الوجىىىىىىىىىىىىىد وتىىىىىىىىىىىىىدفعها                                             
ا قيىىىىىىىىىىىىىىل أن بعىىىىىىىىىىىىىى  القضىىىىىىىىىىىىىىاة أخىىىىىىىىىىىىىىذه الحىىىىىىىىىىىىىىاع                                    الشىىىىىىىىىىىىىىدة فيكررهىىىىىىىىىىىىىىا . ولىىىىىىىىىىىىىىذ

وهىىىىىىىىىىىىىىىو فىىىىىىىىىىىىىىىى القضىىىىىىىىىىىىىىىاء فأخىىىىىىىىىىىىىىىذه الجىىىىىىىىىىىىىىىذب فصىىىىىىىىىىىىىىىار يقىىىىىىىىىىىىىىىوع الحىىىىىىىىىىىىىىىق وال                                 
استحقاق وال ملك وال شبه  ملك مما كان يقيده فى                                  قضىائه 

يقولىىىىه الىىىىبع  مىىىىنهم أخىىىىذا مىىىىن كىىىى م غيىىىىره فظنىىىىه                         وأمىىىىا مىىىىا  واسىىىىتمر عليىىىىه فىىىىى جذبىىىىه
لما يرد عليه وك م القوم نور فيقذف  كون قلبه مستعداً أحد أمرين . إما انه ذو حاع جديد في

 صوفي  الى أن الذاكر صاحب الحاعتقليدا بطبيع  الحاع ولذاتي  بع  اليكون  فيه . واما أن
السىوء حتىى ال ينطبىع فىى قلبىه ألنىه                        قريىب  يلزمه تجنب سماع الك م

شىئ تىراه ينطبىع فيهىا هىذا بخى ف  شمسًا فأوععهد بربه وقلبه كزجاج  المصور التى لم تر 
ك مىىىىه ثقىىىىي  علىىىىى القلىىىىوب . وكنىىىىا نىىىىر  اخواننىىىىا يفىىىىرون  و  ويكىىىىون المقلىىىىد فانىىىىه ممقىىىى
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فيكىىىىىىىىىىىىىىىون                                      منىىىىىىىىىىىىىىىه لثقلىىىىىىىىىىىىىىىه وخىىىىىىىىىىىىىىىوف انتقىىىىىىىىىىىىىىىاده بقلىىىىىىىىىىىىىىىوبهم وهىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىع هللا
انتقىىىىىىىىىىادهم نتىىىىىىىىىىرًا مىىىىىىىىىىنهم الىىىىىىىىىىى الغيىىىىىىىىىىر . وقىىىىىىىىىىد نهىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىيخنا عىىىىىىىىىىن التصىىىىىىىىىىنع                             

 .كما مر 
 

 ما أورده األستاذ الدباغ فى السربانى
المبارك عن قطىب الواصىلين سىيد  عبىد بن واليك ما أورده نجم العرفان الحافظ سيد  أحمد 

السىرياني  هىى اللغى  زيز الدباغ فى الك م السىريانى قىاع سىمعته رضىى هللا عنىه يقىوع إن الع
الىديوان فيمىا بيىنهم الختصىارها وحملهىا المعىانى أهىل  لغ  األرواح وبها يتخاطب األولياء مىن

تبلغهىىا فىىى ذلىىك لغىى  هىىل ال يمكىىن أداؤهىىا بمثىىل ألفاتهىىا فىىى لغىى  أخىىر  . فقلىى  و التىىى الكثيىىرة 
العزيىز فىان لغى  العىرب اذا ذلىك اال مىا فىى القىرآن اع رضى هللا عنىه ال يبلغهىا فىى قالعرب . ف
المعىىىىىىىىانى التىىىىىىىىى فىىىىىىىىى السىىىىىىىىرياني  وكانىىىىىىىى  بلفىىىىىىىىظ العىىىىىىىىرب كانىىىىىىىى  أعىىىىىىىىذب                                     جمعىىىىىىىى  

وأحسىىىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىىىىىرياني  . قىىىىىىىىىىىىىاع وسىىىىىىىىىىىىىمعته رضىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىه يقىىىىىىىىىىىىىوع                                  
للغىىىىىىىىىىىىا  كلهىىىىىىىىىىىىا مطنبىىىىىىىىىىىى  بالنسىىىىىىىىىىىىب  للسىىىىىىىىىىىىرياني  ألن الكىىىىىىىىىىىى م فىىىىىىىىىىىىى كىىىىىىىىىىىىل                               أن ا

لغىىىىىىىىىىىىىى  غيىىىىىىىىىىىىىىر السىىىىىىىىىىىىىىرياني  يتركىىىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىىىن الكلمىىىىىىىىىىىىىىا  ال مىىىىىىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىىىىىىروف                                                     
الهجائيىىىىىىىىىىىىىىى  . وفىىىىىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىىىىىرياني  يتركىىىىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىىىىن الحىىىىىىىىىىىىىىىروف الهجائيىىىىىىىىىىىىىىى  
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ني  يىىىىىىىىىىدع علىىىىىىىىىىى معنىىىىىىىىىىى مفيىىىىىىىىىىد . فىىىىىىىىىىظذا                                     فكىىىىىىىىىىل حىىىىىىىىىىرف هجىىىىىىىىىىائى فىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىريا
عرف أل  معنى وضع كل حرف هىان من جمع إلى حرف آخر حصل  منهما فائدة الك م . و 

وصىىىىىار يىىىىىتكلم بهىىىىىا كيىىىىىف يحىىىىىب وارتقىىىىىى بىىىىىذلك إلىىىىىى معرفىىىىى                              السىىىىىرياني  عليىىىىىه فهىىىىىم 
رحمى  بالنىاس لىئ  يطلعىوا علىى العقىوع عتيم حجبىه هللا عىن  وفى ذلك علم 1أسرار الحروف

 ذواتهىىم فيهلكىىوا نسىىأع هللا السى م  قىىاع سىىمعته رضىىى هللا عنىىه  فىى الحكمى  مىىع التىى م الىىذ
سىىىاري  فىىىى جميىىىع اللغىىىا  سىىىريان المىىىاء فىىىى العىىىود ألن حىىىروف                        يقىىىوع إن اللغىىى  السىىىرياني  
لخاصى  التىى ووضىع  فيهىا لمعانيهىا اياني  لغ  فسر  فىى السىر  الهجاء فى كل كلم  من كل

مثالىىىىه أحمىىىىىد يىىىىدع فىىىىىى لغىىىى  العىىىىىرب إذا كىىىىان علمىىىىىًا علىىىىى الىىىىىذا  سىىىىبق  لهىىىىا ايشىىىىىارة 
                                                 

                       ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع   لىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىد اخىىىىىىىىىىىىىىىىىىوانى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن غيىىىىىىىىىىىىىىىىىىر المتعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىين ورد علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                            
وأنىىىىىىىىىىىىىىىىا أذكىىىىىىىىىىىىىىىىر أن كىىىىىىىىىىىىىىىىىل حىىىىىىىىىىىىىىىىرف مىىىىىىىىىىىىىىىىن حىىىىىىىىىىىىىىىىىروف الهجىىىىىىىىىىىىىىىىاء يىىىىىىىىىىىىىىىىدع علىىىىىىىىىىىىىىىىىى أسىىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىىن أسىىىىىىىىىىىىىىىىىماء                                                                    

                 هللا تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى وأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه موضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنس مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق هللا تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى يحفتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه هللا                                                    
 بسر هذا األسم  
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المسماة به  .  وفى لغ  السرياني   تدع الهمزة المفتوح  التى فى                      أولىه 
فتوحىى                             علىىى علىىى معنىىى والحىىاء السىىاكنه علىىى معنىىى والمىىيم الم

معنىىىىىىىىىىىىى آخىىىىىىىىىىىىر  .  وهكىىىىىىىىىىىىذا  محمىىىىىىىىىىىىد فىىىىىىىىىىىىى لغىىىىىىىىىىىى  العىىىىىىىىىىىىرب علىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىذا                               
المسىىىىىىىماة بىىىىىىىه  .  وفىىىىىىىى السىىىىىىىرياني   تىىىىىىىدع المىىىىىىىيم علىىىىىىىى معنىىىىىىىى والحىىىىىىىاء المفتوحىىىىىىى                        

لىىىىىىىى                      علىىىىىىىى معنىىىىىىىى والمىىىىىىىيم المشىىىىىىىدودة علىىىىىىىى معنىىىىىىىى والىىىىىىىداع التىىىىىىىى فىىىىىىىى آخىىىىىىىره ع
ال ينحصر فىى لغى  العربيى  فكىل حروفهىا جل وامرأة وغير ذلك مما معنى وهكذا  زيد وعمر ور 

خاصىىى  فىىىى اللغىىى  السىىىرياني   وكىىىذا حكىىىم كىىىل لغىىى   ) فالبىىىار قلىىىي  (                        لهىىىا معىىىان الهجائيىىى  
 عليىىىىىىىه                      وضىىىىىىىع فىىىىىىىى كىىىىىىىل لغىىىىىىى  العبرانيىىىىىىى   علمىىىىىىىا علىىىىىىىى سىىىىىىىيدنا محمىىىىىىىد صىىىىىىىلى هللا

وسلم  وفى السرياني  الهمزة التى فى أوله تدع على معنى وال م                    السىاكن  
حروفىه . فالسىىرياني   هىى أصىل اللغىىا   إلىى آخىر تىدع علىى معنىى واليىىاء علىى معنىى وهكىىذا

آدم                         تارئىىىىى  عليهىىىىىا وسىىىىىبب طروئهىىىىىا عليهىىىىىا الجهىىىىىل الىىىىىذ  عىىىىىم بنىىىىىى غىىىىىا  بأسىىىىىرها  والل
وذلىىىىىىىىىىىىك ألن مبنىىىىىىىىىىىىى وضىىىىىىىىىىىىع السىىىىىىىىىىىىرياني   وأصىىىىىىىىىىىىل التخاطىىىىىىىىىىىىب بهىىىىىىىىىىىىا المعرفىىىىىىىىىىىى                                  

بها معروف  قبل التكلم فتكفىى  تكلمينالصافي  التى الجهل معها حتى تكون المعانى عند  الم
إشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارة مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى إخطارهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
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الهجائيىى  تقريبىىا وقصىىدوا الىىى ى بىىالحروف الىىى المعىىانذهىىن السىىامع فىىاتفقوا علىىى أن أشىىاروا 
فىىىى المعىىىانى ال فيمىىىا يىىىدع عليهىىىا حتىىىى أنهىىىم لىىىو أمكىىىنهم  خىىىو االختصىىىار ألن غرضىىىهم ال

بىىىىىىىى  تلىىىىىىىىك الحىىىىىىىىروف  مىىىىىىىىا وضىىىىىىىىعوها أصىىىىىىىى   . ولهىىىىىىىىذا ال يقىىىىىىىىدر علىىىىىىىىى                           ا إحضىىىىىىىىاره
                                    الىىىىىىىىىىىىىتكلم بهىىىىىىىىىىىىىا اال أهىىىىىىىىىىىىىل الكشىىىىىىىىىىىىىف الكبيىىىىىىىىىىىىىر ومىىىىىىىىىىىىىن فىىىىىىىىىىىىىى معنىىىىىىىىىىىىىاهم مىىىىىىىىىىىىىن  

األرواح التىىىىىىىىىىىىىىىىى خلقىىىىىىىىىىىىىىىى  عر افىىىىىىىىىىىىىىىى  در اكىىىىىىىىىىىىىىىى  والم ئكىىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىىىذين جبلىىىىىىىىىىىىىىىىوا                                   
أو بحىىرفين أو بكلمىى  أو ون بحىىرف علىىى المعرفىى  فىىظذا رأيىىتهم يتكلمىىون بمىىا رأيىىتهم  يشىىير 

 بنىى ا عرف  هذا علم  أنىه لمىا عىمبكراس  أو بكراستين إذ غيرهم بكلمتين إلى ما يشير اليه
آدم الجهل كان ذلك سببًا فىى نقىل الحىروف عىن معانيهىا                               التىى 

حتىىى  الىى ضىم بعضىها الىى بعى لمعىىانى وضىع  لهىا أوال وجعلهىا مهملى  فىاحتيج فىى أداء ا
ك الوضىع ذلى فيدع على معنى مىن المعىانى الىدائرة عنىد أهىليحصل فيها مجموع يسمى كلم  

فضىىاع بسىىبب جهىىل معىىانى الحىىروف ومعرفىى  أسىىرارها علىىم                           عتىىيم 
اللغ  وأرد  أن تفسىر حروفهىا بمىا كانى  عليىه ن أخذ  تلك الكلم  التى فى تلك ومع ذلك فظ

قبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الوضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع 
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نقل        والنقل وجد  فى الغالب حرفًا منها يدع على المعنى الذ                         
تلىك الكلمى  يىدع علىى معىاٍن أخىر يعرفهىا حىروف اليه التفاقه مع المنقوع عنه ووجد  بىاقى 

غيىىىرهم فالحىىىائ  مىىىث  وضىىىع فىىىى لغىىى  العىىىرب للسىىىور المحىىىي  بىىىدار                               ويجهلهىىىا السىىىريانيون 
ء مىثً  وضىع فىى لغى  والمىاغى  السىرياني أو نحوها والحاء التى فى أوله تىدع علىى ذلىك فىى ل

التىىى فىىى آخىىره تىىدع علىىى ذلىىك والسىىماء وضىىع  للجسىىم                             والهمىىزة  العىىرب للعنصىىر المعىىروف
ماء وجىدها علىى مىن تأمىل غالىب األسىى فىى أولىه تشىير الىى ذلىك وهكىذا المعلوم والسىين التى
ضىىىىىىى                            غالىىىىىىب حىىىىىىروف الكلمىىىىىى  ضىىىىىىائع  بىىىىىى  فائىىىىىىدة . قىىىىىىاع وسىىىىىىمعته ر الىىىىىىنم  ووجىىىىىىه 

لما نىزع إلىى األر  كىان يىتكلم س م هللا عنه يقوع أن سيدنا آدم على نبينا عليه الص ة وال
وأوالده لقىىىىىربهم بالعهىىىىىد . فكانىىىىى  معىىىىىرفتهم بالمعىىىىىانى صىىىىىافي                             تىىىىىه بالسىىىىىرياني  مىىىىىع زوج

ر تبىىىىىىىىىىىىىديل وال                              فبقيىىىىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىىىىرياني  فىىىىىىىىىىىىىى أوالده علىىىىىىىىىىىىىى أصىىىىىىىىىىىىىلها مىىىىىىىىىىىىىن غيىىىىىىىىىىىىى
تغييىىىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىىىى أن ذهىىىىىىىىىىىب سىىىىىىىىىىىيدنا ادريىىىىىىىىىىىس علىىىىىىىىىىىى نبينىىىىىىىىىىىا وعليىىىىىىىىىىىه الصىىىىىىىىىىى ة                                     

والسىىىىىىىىىىىىى م فىىىىىىىىىىىىىدخلها التبىىىىىىىىىىىىىديل والتغييىىىىىىىىىىىىىر وجعىىىىىىىىىىىىىل النىىىىىىىىىىىىىاس ينقلونهىىىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىىىن 
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الىىى الهنىىد فهىىى أقىىرب شىىئ  هىىا لغىى أصىىلها ويسىىتنبطون منهىىا لغىىاتهم فىىأوع لغىى  اسىىتبط  من
مىن  آدم عليه الص ة والس م يتكلم بالسرياني  بعد نزولىه ن سيدناالسرياني  ) قاع ( وانما كا

الجن  ألنها ك م أهل الجن  فكان يتكلم بها فى الجن  ونزع                              بها 
يىان ( تعىالى ) خلىق اينسىان علمىه البى قوله الى األر  ) قاع ( فقل  قد ذكر المفسرون ف

آدم . والمىىىىىىراد بالبيىىىىىىان النطىىىىىىق بسىىىىىىمعمائ  لغىىىىىى  أفضىىىىىىلها القىىىىىىرآن                            نسىىىىىىانان المىىىىىىراد باال 
لىىك اللغىىا  وهىو كىىذلك يعىىرف تدم صىىحيع فقىاع رضىىى هللا عنىىه ان ذلىىك التعلىيم الىىذ  وضىىع آل

نمىىىا                                     يعرفهىىىا ولكىىىن ال ينطىىىق اال باللغىىى  التىىىى نشىىىأ عليهىىىا وآدم اومىىىن دونىىىه مىىىن األوليىىىاء 
ابىن عبىاس مرفوعىًا ) أحىب العىرب يث نشأ على لغ  أهل الجن  وهى السرياني  . قاع وأما حد

والقىىىىىرآن عربىىىىىى وكىىىىى م أهىىىىىل الجنىىىىى  عربىىىىىى . فىىىىىان النفيلىىىىىى قىىىىىاع                              بىىىىىى لىىىىىث ث( ألنىىىىىى عر 
  . قىىىىىىىىىىاع وسىىىىىىىىىىمعته                           ال أصىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىه وعىىىىىىىىىىده ابىىىىىىىىىىن الجىىىىىىىىىىوز  فىىىىىىىىىىى الموضىىىىىىىىىىوعا

وجىد السىريان  كثيىرًا فىى ك مهىم .لصىغار رضى هللا عنه يقوع مىن تأمىل فىى كى م الصىبيان ا
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 همكراماتاألولياء ودرجات 
أمىىىىىىىىىىىىىىىا الىىىىىىىىىىىىىىىىدرجا  فظنهىىىىىىىىىىىىىىىا عطيىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىن هللا سىىىىىىىىىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىىىىىىىىىالى                                        

العمىىل وأهىىل الكمىىاع العىىاملين علىىى فىىى وليسىى  هىىى المقصىىودة  وموهبىى  منىىه ال تنىىاع بالطلىىب
والمقامىىا  ال يقصىىدون فىىى عملهىىم نىىواع درجىىا  أو عطايىىا إنمىىا                       حىىواع الىىنهج المىىار فىىى األ

مقصدهم هو هللا سبحانه وتعالى والفناء فىى حبىه ورضىاؤه                            عىنهم 
ان قبولىه لهىا ألنهىا موهبى  مىن المواهىب كىا  أو العبد درج  مىن الىدرجفاذا أعطى هللا تعالى 

المحبىىىوب ال أنهىىىا مطلوبىىى  فىىى  تشىىىغله وسىىىمع  شىىىيخى رضىىىى هللا عنىىىه يقىىىوع عطيىىى  مىىىن 
للمبتىىىىىىىىدئين اذكىىىىىىىىروا هللا ذكىىىىىىىىرًا خالصىىىىىىىىًا لوجهىىىىىىىىه الكىىىىىىىىريم ال تقصىىىىىىىىدون منىىىىىىىىه واليىىىىىىىى                                  

تعىالى ) فاعبىد  اذكروه عبادة محضى  . قىاعطي  من العطيا  إنما الرجا  وال عوال درج  من 
الىىدين أال هلل الىىدين الخىىالض ( والىىدرجا  كثيىىرة نىىذكر منهىىا طرفىىًا علىىى سىىبيل هللا مخلصىىًا لىىه 
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االستشهاد مما رأيناه فى شيخنا وأتباعه ونقدم أواًل بيانىًا                            مختصىرًا 
ن ارتضىى مىن رسىوع فانىه غيبىه أحىدًا إال مىعلى  الم الغيب ف  يتهرفنقوع . قاع تعالى ) ع

مىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىين يديىىىىىىىىىىىه ومىىىىىىىىىىىن خلفىىىىىىىىىىىه رصىىىىىىىىىىىدًا لىىىىىىىىىىىيعلم أن قىىىىىىىىىىىد أبلغىىىىىىىىىىىوا                                      يسىىىىىىىىىىىلك 
رسىىىىىىىىىىىىىىىىاال  ربهىىىىىىىىىىىىىىىىم وأحىىىىىىىىىىىىىىىىا  بمىىىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىىديهم وأحصىىىىىىىىىىىىىىىىى كىىىىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىىىىىٍئ                                           

ب فيكىىىىىىىىىىىىىىىىىىون إخبىىىىىىىىىىىىىىىىىىاره عىىىىىىىىىىىىىىىىىىن                                          عىىىىىىىىىىىىىىىىىىددا  ( أ  يعلمىىىىىىىىىىىىىىىىىىه بعىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الغيىىىىىىىىىىىىىىىىىى
اخبر بشئ فتهر فهو غير حازم عليىه ا الغيب معجزة فمن رسوع بيان لمن ارتضى والولى إذ

رؤيىىىىىىاه أو بالفراسىىىىىى  أو بااللهىىىىىىام أو بالكشىىىىىىف أو بالسىىىىىىمع أو                           لىىىىىىى بىىىىىىل يقىىىىىىوع بنىىىىىىاء ع
 مفردًا عن كل درج  . بالبصر وسيأتى بيان ذلك

هلل سبحانه وتعالى فهو منفرد به ال يب على أن كل كرام  للولى فهى معجزة للرسوع وعلم الغ
ال رسىىوع وال نبىىى وال ملىىك ولكىىن يتهىىر مىىا يشىىاء مىىن بعىى                            خلقىىه يطلىىع عليىىه أحىىد مىىن 

واألوليىاء                       الغيب على من يصطفيه من الم ئك  والرسىل واألنبيىاء      
واألحكىىام ومىىا يقومىىون بىىه مىىن دفىىع الباطىىل الىىذ  إرسىىاله الم ئكىى  للرسىىل باآليىىا   مىىن ذلىىك

يصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيبهم فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 
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لمخلفىون مىن األعىراب ) سىيقوع لىك ا القىرآنواقعهىا قبىل الشىئ كمىا ورد فىى دعوتهم ببيىان م
وم  فىىىىىىىىىىى                                     أموالنىىىىىىىىىىا وأهلونىىىىىىىىىىا  (  وقولىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىالى  )  آلىىىىىىىىىىم غلبىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىغلتنا 

أدنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى األر  وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد غلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبهم سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيغلبون فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                          
بنصىر هللا ينصىر مىن يشىاء  يفىرح المؤمنىون   األمر من قبل ومن بعد ويومئذ بضع سنين هلل

الىىىىىىىىدبر  (                                            وقولىىىىىىىىه تعىىىىىىىىالى )  سىىىىىىىىيهزم الجمىىىىىىىىع ويولىىىىىىىىون  العزيىىىىىىىىز الىىىىىىىىرحيم  (وهىىىىىىىىو 
وقولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى  )  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتدعون إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم أولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأس                                           

شىىىىىىىىىىديد  (  وغيىىىىىىىىىىر ذلىىىىىىىىىىك فهىىىىىىىىىىذا إخبىىىىىىىىىىار بالمغيبىىىىىىىىىىا   علىىىىىىىىىىى لسىىىىىىىىىىان الم ئكىىىىىىىىىى                              
واألولياء                                         قىاع  وبالوحى القلبى وغيره للرسل واألنبياء

تعىىىىىىىىىىىىىىىىالى )  ففهمناهىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىليمان  ( وفىىىىىىىىىىىىىىىىى قولىىىىىىىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىىىىىىىالى  ) قىىىىىىىىىىىىىىىىاع                                      
الىىىىىىىىىىىىىىىذ  عنىىىىىىىىىىىىىىىده علىىىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىىىن الكتىىىىىىىىىىىىىىىاب أنىىىىىىىىىىىىىىىا آتيىىىىىىىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىىىىىىىه قبىىىىىىىىىىىىىىىل أن                                                  

تعىىىىىىىىىىىىىىىالى  )  وعلمنىىىىىىىىىىىىىىىاه مىىىىىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىىىىىدنا يرتىىىىىىىىىىىىىىىد إليىىىىىىىىىىىىىىىك طرفىىىىىىىىىىىىىىىك  ( وقىىىىىىىىىىىىىىىاع
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إلهىام هللا سىبحانه وتعىالى لمىن يريىد  المهىد داللى  كبىر   علىىعلما  (  وفى تكلم عيسى فى 
اآليىىىا  قىىىاع تعىىىالى  علىىىى لسىىىان عيسىىىى ) إنىىىى عبىىىد هللا  آتىىىانى                                    يىىىد  مىىىن أن يلهمىىىه مىىىا ير 
 وأوصىىلنى بالصىى ة والزكىىاة مادمىى  حيىىا  ( ا كنىى  نبيىىا وجعلنىىى مباركىىا أينمىى الكتىىاب وجعلنىىى
الناطقىىىىىىى  عمىىىىىىىن تكلىىىىىىىم فىىىىىىىى المهىىىىىىىد مشىىىىىىىهورة  . علىىىىىىىى أن هللا سىىىىىىىبحانه                        واألحاديىىىىىىىث 

وتعىىىىىىىىىىىالى يكىىىىىىىىىىىرم الىىىىىىىىىىىولى مىىىىىىىىىىىن حيىىىىىىىىىىىث ال يشىىىىىىىىىىىعر الىىىىىىىىىىىولى نفسىىىىىىىىىىىه  ويكشىىىىىىىىىىىفه                                          
ح  عامىىىىىىىىىى  أو أمىىىىىىىىىىر ضىىىىىىىىىىرور                                                                     علىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىا يشىىىىىىىىىىاء أن يكشىىىىىىىىىىفه  عليىىىىىىىىىىه لمصىىىىىىىىىىل

يىىىىىىىىىىىىىىؤد  يصىىىىىىىىىىىىىى ح الحىىىىىىىىىىىىىىاع فىىىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىىىدين أو الىىىىىىىىىىىىىىدنيا لقىىىىىىىىىىىىىىوم مىىىىىىىىىىىىىىؤمنين                                                            
                             ولىىىىىىىىىىىىىو قيىىىىىىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىىىىىىو جىىىىىىىىىىىىىاز  الكرامىىىىىىىىىىىىىى  للىىىىىىىىىىىىىىولى لمىىىىىىىىىىىىىا تميىىىىىىىىىىىىىىز  المعجىىىىىىىىىىىىىىزة             

للنبىىىىىىىىىى   وفسىىىىىىىىىد الطريىىىىىىىىىق إلىىىىىىىىىى معرفىىىىىىىىى  الرسىىىىىىىىىوع مىىىىىىىىىن غيىىىىىىىىىره  ب فىىىىىىىىىالجواب  ب                             
إن الفرق بىين المعجىزة للنبىى وكرامى  الىولى  أن المعجىزة                             خارقى  

ولى ال يىدعى خىرق العىادة مىع والىن بالتحىد   ب أ  الطلىب ب للعادة مع عدم المعارض  مقرو
وسىيره متابع له  .  والكرام  مىع متابعتىه للنبىى واقتفىاء أثىره لرسوع التحد  فان الولى تابع ل

إلىىىىىىىىىىىىىى هللا سىىىىىىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىىىىىىالى معجىىىىىىىىىىىىىزة للرسىىىىىىىىىىىىىوع  .  وممىىىىىىىىىىىىىا تقىىىىىىىىىىىىىدم فىىىىىىىىىىىىىى 
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 أحواع السالكين المحبين الوالهين الوالعين باهلل سىبحانه                              وتعىالى
يرسىله هللا سىبحانه وتعىالى فىى قلىوبهم فيضىئ ور يعلم أن هذه الكراما  والدرجا  إنما هى نى

فتشىىىىىىهد بمىىىىىىدراك المعرفىىىىىى  مىىىىىىا يريىىىىىىد هللا تعىىىىىىالى أن يشىىىىىىهدهم إيىىىىىىىاه                       أرواحهىىىىىىم علىىىىىىى 
سىبيل التعريىف فقى  داللى  علىى فضىل  نذكر منها طرفا علىى والعطايا ال تعد وال تحصى ولكن

 على عباده )  منها  ( هللا
 
 الفراسة

وهىىىىىىىىىىىىىىىى نىىىىىىىىىىىىىىىور يقذفىىىىىىىىىىىىىىىه هللا سىىىىىىىىىىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىىىىىىىىىالى فىىىىىىىىىىىىىىىى القلىىىىىىىىىىىىىىىب بسىىىىىىىىىىىىىىىبب                                       
الحىىق ويميىىز بىىه التلمىىا  مىىن إلىىى إخ صىىه فىىى محبتىىه وسىىلوكه مقامىىا  الوصىىوع فيهتىىد  

حىىىىىث                                        األرواح وتقلبىىىىىا  القلىىىىىوب مهمىىىىىا خفيىىىىى   .  ولىىىىىذلك قلىىىىىه مسىىىىىارح النىىىىىور فيىىىىىدرك بع
السادة الصوفي  على ضرورة حفظ القلب مع السالكين                                خىوف 

لخواطر القلوب فيحصل تغيير فى التقابل ور الفراس  اتصاع النتر بطريق استدالع األرواح بن
فتتغيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر القلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوب 
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لمتقىىىىىىىىىىىىين قىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىالى  )  إن هللا                          ويتكىىىىىىىىىىىىدر  صىىىىىىىىىىىىفوها  وهللا تعىىىىىىىىىىىىالى  مىىىىىىىىىىىىع  ا
حىديث قدسىى  ب  أنىا مىع المنكسىرة فىى  مع الىذين اتقىوا والىذين هىم محسىنون  ( وقىاع تعىالى

قلىىىىىىىوبهم  ألجلىىىىىىىى  ب وفىىىىىىىى األثىىىىىىىر اتقىىىىىىىوا فراسىىىىىىى  المىىىىىىىؤمن فانىىىىىىىه ينتىىىىىىىر بنىىىىىىىور هللا  .                                
تتولد من السير فى مقامىا  السىلوك  اس  غيظ القلوب  ب ثم إن الفر  وفى األثر أيضا  ب اتقوا

المجاهىىىىىدا  ومعرفىىىىى  خطايىىىىىا الىىىىىنفس  فيشىىىىىهد مثىىىىىل أحوالىىىىىه فىىىىىى                            قلىىىىىب فىىىىىى فيتقلىىىىىب ال
علىىى القلىىب مىىن نىىار الوجىىد غيىىره والمىىؤمن مىىرآة أخيىىه فيتفرسىىها  . والفراسىى  أيضىىا تهجىىم 

والفراسىىى   أيضىىىا  ربمىىىا تكىىىون مىىىن قىىىوة الىىىروح  ير إلهامىىىا  .  تعىىىالى حتىىىى تصىىىهللوالمحبىىى  
علىىىىىىى العقىىىىىىل فتىىىىىىدرك بطريىىىىىىق التمييىىىىىىز وقىىىىىىد يكىىىىىىون فىىىىىىى عامىىىىىى  النىىىىىىاس                            المتسىىىىىىلط 

األوليىىىىىىىىاء  )  ومنهىىىىىىىىا  ( مواهىىىىىىىىب  وليسىىىىىىىى  هىىىىىىىىذه األخيىىىىىىىىرة هىىىىىىىىى المقصىىىىىىىىود مىىىىىىىىن
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 االلهام
المعرفى  فيهتىد  إلىى الصىواب ويثمىر  ورب بنىوهو عبارة عن وحى يوحيه هللا تعالى فى القلى 

تعىىالى  .  والعلىىم اللىىدنى  هىىو الىىذ  ال واسىىط  فىىى حصىىوله بىىين                              م هللا علمىىا لىىدنيا مىىن علىى
النور يفرغه هللا على قلب صىاف فىارغ  نالروح وبين هللا سبحانه وتعالى بل يكون كالضوء م

الىىىىىدنيا ومىىىىىن األمىىىىىرا  التىىىىىى تحجىىىىىب                          هىىىىىو  الىىىىىنفس ومىىىىىن حىىىىىب ومىىىىىن  مىىىىىن األغيىىىىىار
العبد بربه  ف  ينطىق أال حقىا وال واسط  العبد عن ربه فتنزع على قلب لطيف تشغله فيكون 

سىىبحانه وتعىىالى  .  وقىىد قىىاع شىىيخنا رضىىى هللا عنىىه ) ال يىىأتى  مىىن                             يقىىوع إال مىىا يريىىده هللا
ا ( قىىاع الحىىق وال يقىىوع اال حقىىبىىذكر  الحىىق ألن القلىىب  الصىىافى المشىىغوع  بىىاهللالىىذكر غيىىر 

يشىىىىاء ومىىىىن يىىىىؤ  الحكمىىىى  فقىىىىد أوتىىىىى خيىىىىرا  كثيىىىىرا ومىىىىا                                  تعىىىىالى  ) يىىىىؤ  الحكمىىىى  مىىىىن
أوحينىا ويعلمكىم هللا  (  وقىاع تعىالى ) و  يذكر إال أولىوا األلبىاب  (  وقىاع تعىالى  )  واتقىوا هللا

إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أم موسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أن 
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مالم يعلم ( وقاع تعىالى  ) وعلىم اينسان أرضعيه  ( يعنى ألهمها وهداها وقاع تعالى  ) علم 
عرضىىىهم علىىىى الم ئكىىى   ( وقىىىد علىىىم مىىىن هىىىذا أن علىىىم آدم كىىىان                            م آدم األسىىىماء كلهىىىا ثىىى

ثىم عرضىهم علىى الم ئكى   . وعلىم   ععلما لدنيا ليس بتعليم ملك فهو علم موهىوب ألنىه قىا
 اسىط  فبواسىط  علم موهوب لهم يختصون به بواسىط  وبغيىر و وث منه ثم االنبياء علم مور 

كالوحى  بواسط  الملىك  .  وبغيىر واسىط  كىالوحى فىى الىروع  .                    كمىا أن 
والموهىىوب لىىه     النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم بعىىث ل مىى  بىىالنور والمىىوروث              

ن كان هىو األصىل قبىل خلىق  وموروث له من آدمصي  له خاص  فعلمه علم موهوب خصو  وا 
قىىىىىىىىىاع االمىىىىىىىىىام حجىىىىىىىىى  االسىىىىىىىىى م أبىىىىىىىىىى حامىىىىىىىىىد الغزالىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىا ملخصىىىىىىىىىه  .                             آدم  .

             والعلىىىىىىىىىىىم اللىىىىىىىىىىىدنى  يكىىىىىىىىىىىون ألهىىىىىىىىىىىل النبىىىىىىىىىىىوة  والواليىىىىىىىىىىى  كمىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىدث للخضىىىىىىىىىىىر                         
والىىوحى قىىد انقطىىع بانقطىىاع علمىىا  (  عليىىه السىى م حيىىث قىىاع تعىىالى  )  وعلمنىىاه  مىىن لىىدنا 

كمىىاع الىىدين لهىىم علىىى يىىد سىىيد                             النبىىوة  ألن بىىاب الرسىىال  قىىد أغلىىق بعىىد تصىىحيع الحجىى   وا 
المرسىىىىىىىىىىىىىلين صىىىىىىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىىىىىىه وسىىىىىىىىىىىىىلم  حيىىىىىىىىىىىىىث قىىىىىىىىىىىىىاع تعىىىىىىىىىىىىىالى  ) اليىىىىىىىىىىىىىوم 
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لىىيس مىىن الحكمىى  لكىىم ايسىى م دينىىا  (  و  رضىىي لكىىم ديىىنكم وأتممىى  علىىيكم نعمتىىى و أكملىى  
الفائىىىىىىىىدة  مىىىىىىىىن غيىىىىىىىىر حاجىىىىىىىى  بظرسىىىىىىىىاع الرسىىىىىىىىل ولكىىىىىىىىن ضىىىىىىىىرورة                                 إتهىىىىىىىىار زيىىىىىىىىادة 

النفوس وحاجتها الى تأكيد وتجديد وتذكير جعل هللا                                     باب 
مفتوحىىا ومىىدد نىىور النبىىوة  ال ينقطىىع رحمىى  منىىه                           سىىبحانه االلهىىام 

وتعىىالى  باألمىى  حتىىى ال تسىىتغرق النفىىوس فىىى الوسىىاوس                       وتنهمىىك فىىى 
الشىىهوا  وليتهىىر ينىىابيع الحكمىى  فىىى الىىروح                                وتىىأثير المىىؤثر 

ى إبداع الصنع والتفكر                                فى مخلوقا  هللا عليها وألجل النتر ف
. ولىىىىىىىو نتىىىىىىىر االنسىىىىىىىان فىىىىىىىى نفسىىىىىىىه وأن قلبىىىىىىىه مسىىىىىىىيطر علىىىىىىىى                                  1سىىىىىىبحانه وتعىىىىىىىالى  

حواسىىه وجوارحىىه يحركهىىا كيىىف أراد لعلىىم أن هلل سىىبحانه                             وتعىىالى  
شئونا يحركها كيىف أراد وأنىه هىو المعطىى                                    وهىو فى خلقه 

 المدبر وهو اللطيف الخبير  . 
فايلهىىىىىىىىىىىىىام  عبىىىىىىىىىىىىىارة عىىىىىىىىىىىىىن نىىىىىىىىىىىىىور يسىىىىىىىىىىىىىطع فىىىىىىىىىىىىىى قلىىىىىىىىىىىىىب العبىىىىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىىىىؤمن                                  

فاشتاق            التقى السائر إلى هللا تعالى  الذ  أخلصه اليه ورزقه حبه                
اليىىىىىىىىىىىىىه وانجىىىىىىىىىىىىىذب لىىىىىىىىىىىىىه فقىىىىىىىىىىىىىذف فىىىىىىىىىىىىىى قلبىىىىىىىىىىىىىه نىىىىىىىىىىىىىور المعرفىىىىىىىىىىىىى  وألهمىىىىىىىىىىىىىه 
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الصىىىىىىىىىىىىىىواب وأزاع عىىىىىىىىىىىىىىن قلبىىىىىىىىىىىىىىه الىىىىىىىىىىىىىىران وكشىىىىىىىىىىىىىىف لىىىىىىىىىىىىىىه حجىىىىىىىىىىىىىىاب الجهىىىىىىىىىىىىىىل                                      
وعرفه به وعلمه ما شاء قاع تعالى  ) فألهمهىا فجورهىا                             وتقواهىا  

عرفىىى   والتميىىىز فجورهىىىا ليبتعىىىد عنىىىه                        وعلمهىىىا (  أ  علمهىىىا بنىىىور الم
تقواهىىا  لتخشىىى هللا تعىىالى  وتسىىير فيمىىا يرضىىيه  . ولقىىد                      شىىاهدنا علىىى 

عنىه  وتهىر مىنهم العجىب العجىاب فقىد كىانوا ى هللا إخوانن هىذا الحىاع فىى وجىود شىيخنا رضى
كتب أو غير ذلك و مطالع  غير تحضير أو تفكير  أ على صورة  الموزون منك ما يقولون 

فيتكلمىىون  فيىىه بالتوحيىىد المحىى  بكىى م                             يىىؤثرعلى األرواح تىىأثيرا 
فىى مىون ويورثها أنسا غريبا لم يعهد له نتير من قبىل أو يتكلل الحب كليا فتسير فيها عوام

عليها                             الدهش  مدح المصطفى صلى هللا عليه وسلم بروح تتهر 
فىىىى الحضىىىرة  النبويىىى   فيىىىتكلم بلسىىىان الحاضىىىر مىىىع                            المصىىىطفى 

والمتعلمىين  وقىادة العقىوع إنكبابىا علىى ا مىن العلمىاء فيجذب لىه النىاس السىتماعه حتىى رأينى
كىىىىىىىىى م                                       بجاذبيىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىديدة  مىىىىىىىىىع الدهشىىىىىىىىى  واالسىىىىىىىىىتغراب ألنم سىىىىىىىىىماع هىىىىىىىىىذا الكىىىىىىىىى 

الملهىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىنهم يخىىىىىىىىىرج مىىىىىىىىىن روح عاملىىىىىىىىى  هلل فينىىىىىىىىىزع فىىىىىىىىىى القلىىىىىىىىىب كالمصىىىىىىىىىباح
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الخلىق ألن روح الىدعو  وايرشىاد  ر مىن فى المكان المتلىم وقىد يكىون ذلىك سىببا لهدايى  كثيى
                              ك مىىىىىه إنمىىىىىا هىىىىىى روح مىىىىىن هللا تعىىىىىالى ألقاهىىىىىا فىىىىىى القلىىىىىب     م فىىىىىى التىىىىىى يبىىىىىديها الملهىىىىى

لى عبادته  .  وكا يتنون أن هذا الكى م ربمىا كىان ن بع  الناس لتلفتهم إلى معرف   هللا  وا 
يحضىىرون فىىى المجتمعىىا  وحفىى   الىىذكر ويختبىىرون الملهمىىين                       ئ فكىىانوا محفوتىىا منىىه شىى

أو مخمسىا منهىا أو مىن نوعهىا  ا  لها طير بظلقاء أبيا  من صناع  الشعراء  ليقولوا عليها تش
أن لملهىم األستاذ رضى هللا عنه يبيع ذلك  بصىدر واسىع وبىأمر اسيدنا أو من معناها  فكان 

يقىىوع كمىىا يطلبىىون  إتهىىار لفضىىل هللا تعىىالى  وبيانىىا لواسىىع                       إعطائىىه  
ق فىىى الكىى م انط قىىا  بأفصىىع تىىردد ينطلىىدون وتشىىويقا  لعبىىاده  فكىىان يقىىوع المىىأمور قىىوال بىى

وكىىىىىىىانوا يطلبىىىىىىىون أيضىىىىىىىا تفسىىىىىىىير قىىىىىىىرآن  . رضىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىه                               حسىىىىىىىن بيىىىىىىىان عبىىىىىىىارة وأ
تفسىىىير وال يوجىىىد أدنىىىى وجىىىه  أحسىىىنيىىىأمر الملهمىىىين أيضىىىا بالتفسىىىير فيفسىىىرون اآليىىىا  ب

ن األزهىىىر   مىىىع التفسىىىير يكىىىون بحضىىىور كبىىىار العلمىىىاء مىىىاضىىىرين ل عتىىىرا  مطلقىىىا مىىىن الح
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وغيىىرهم مىىن المعاهىىد الدينيىى  والمىىدارس ولقىىد رأينىىا بعىى  المدرسىىين وقضىىاة المحىىاكم األهليىى                             
والشىرعي  يتزاحمىىون  لسىىماع الكىى م ومىىنهم مىىن قىىاع أن هىىذا التفسىىير فىىى طائفىى  مخصوصىى   

ارس  الواصىىلين علىىى                       ان هىىذا فىىى غيىىر واحىىد بىىل إن ت ميىىذ المىىدلىىه مىىن أتبىىاع الشىىيخ فقيىىل 
سىىىىىىىىىىىىىىيد  فىىىىىىىىىىىىىىيهم هىىىىىىىىىىىىىىذه الموهبىىىىىىىىىىىىىى  فهىىىىىىىىىىىىىىم يقولىىىىىىىىىىىىىىون ويكتبىىىىىىىىىىىىىىون فطلبىىىىىىىىىىىىىىوا                                    

مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد  األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتاذ أن يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأمر بعضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهم أن يكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب                                                
ن ليكتىب عليهىا آي  أو آيىا  مىن القىرآ فناد  أحد ت ميذ المدرس  وطلب منهم أن يلقوا عليه

أو هىىىىىىىو األسىىىىىىىتاذ ب الشىىىىىىىيخ طنطىىىىىىىاو  جىىىىىىىوهر  ب الفليسىىىىىىىوف                                              فطىىىىىىىرح عليىىىىىىىه أحىىىىىىىدهم 
الشىىىىىىىىىىىهير آيىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىن القىىىىىىىىىىىرآن ليكتىىىىىىىىىىىب عليهىىىىىىىىىىىا أمامىىىىىىىىىىىه وهىىىىىىىىىىىى ) والسىىىىىىىىىىىماء                                  

بىالورق فكتىب عليهىا                                بىدون  رفعها ووضع الميزان  ( وجئ له
الكاتىب بىل استرسىل فىى الكتابى  حتىى فسىر و شأن تردد أو انتتار للكتاب  أو قدح فكر كما ه

أربىىىىىىىع صىىىىىىىحائف كبيىىىىىىىرة فىىىىىىىى مسىىىىىىىاف  ال تزيىىىىىىىد عىىىىىىىن ربىىىىىىىع السىىىىىىىاع                              اآليىىىىىىى  ومىىىىىىى 
الكتابىىىىىىىىىىىىىى  قرأهىىىىىىىىىىىىىىا  والنىىىىىىىىىىىىىىاس حاضىىىىىىىىىىىىىىرون يىىىىىىىىىىىىىىرون ذلىىىىىىىىىىىىىىك وبعىىىىىىىىىىىىىىد أن أتىىىىىىىىىىىىىىم
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عليهم  فعلموا أن هذا سىر الطريىق والىذكر وأن هىذه                                  موهبى  
مىىن هللا تعىىالى  وأنىىه  إلهىىام حقيقىى  ألن روح ايلهىىام                            تىىاهرة فيىىه 

              وكانىىىىىىىىىىىىىىىىى  هىىىىىىىىىىىىىىىىىذه آيىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىن آيىىىىىىىىىىىىىىىىىا  الهدايىىىىىىىىىىىىىىىىى  وكرامىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىن                              
 كراما  الدعو  وأنه بروح من هللا تعالى  . 

أناس كثيرين جدا فكىانوا يىذعنون اال الىذ  ارا فى كل بقع  وفى كل مكان  من وتكرر ذلك مر  
 ربما أذعن مري  القلب  ثم يعود إلى اصراره  . .ه مر  بل فى قلب

د أراده كبره م معرضون  ( وهذا قلتولوا وه فيهم  خيرا ألسمعهم ولو أسمعهم  ) ولو علم هللا 
 الهداي  شأن المتكبرين نعوذ باهلل منهم  ، ) ومنها  ( عن 

                         
 الكش  والسمع والبصر

  
بقوة البصيرة فيطلعه هللا على ما يشاء أن القلب يدرك به الولى عين الشئ فالكشف نور فى 

 م حاله وهو على ث ث  أقساعليه بحسب يطلعه 
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وتكىرر ذلىك مىع صىدق الخىاطر فىى كىل مىرة   أولها قوة الخاطر وسرع  الفهم وتخيىل األشىياء
فيصىىىىىىىىىىىير فىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىوة الكشىىىىىىىىىىىف وهىىىىىىىىىىىو طوالىىىىىىىىىىىع الكشىىىىىىىىىىىف  .  وثانيهىىىىىىىىىىىا تمثىىىىىىىىىىىل                                         

      األشىىىىىىىىىىىىىياء الغيبيىىىىىىىىىىىىى   ومواقعهىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىى القلىىىىىىىىىىىىىب فتىىىىىىىىىىىىىدرك بىىىىىىىىىىىىىالتحقيق عنىىىىىىىىىىىىىد                             
البصيرة فيقىوع بىظط ع محقىق يطلعىه هللا قوة وقوعها ويتكرر ذلك  . وثالثها  ادراك األشياء ب

متىىىى يشىىىاء والسىىىمع والبصىىىر قوتىىىان مىىىن قىىىوة الكشىىىف ودرجتىىىان                               الى عليىىىه سىىىبحانه وتعىىى
بحانه وتعىالى يعطىى ان هللا سىى شيخى عتيمتان  يهبهما هللا سبحانه وتعالى للولى  . قاع ل

فيىىىىر  الىىىولى مىىىن هىىىىو  فىىىى أقصىىىىى األر  ويسىىىمع مىىىىن                                والبصىىىر للىىىولى درجتىىىى السىىىىمع
 يناديه كذلك  . 

ولقىىىىىىىىىىىد كىىىىىىىىىىىان لىىىىىىىىىىىى  واقعىىىىىىىىىىى  حىىىىىىىىىىىاع  معىىىىىىىىىىىه رضىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىه فىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىذه                                 
ه ذلىىىىىىىىىىك                                    المسىىىىىىىىىىأل  فىىىىىىىىىىاننى فىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىدء أمىىىىىىىىىىر  قبىىىىىىىىىىل المعاهىىىىىىىىىىدة سىىىىىىىىىىمع  منىىىىىىىىىى

أن ذلىك عطىاء يوحيىه هللا سىبحانه  هىم وما كن  أدر  أن الولى يسمع ويبصر  . بىل كنى  أف
وتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن يريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 
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مىىىىىىىىىىىىن أوليائىىىىىىىىىىىىه  فقلىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىه كيىىىىىىىىىىىىف ذلىىىىىىىىىىىىك فقىىىىىىىىىىىىاع يسىىىىىىىىىىىىمع الكىىىىىىىىىىىى م فىىىىىىىىىىىىى                                       
فاندهشى  فىى نفسىى ونتىر  إلىى سىيد  أيضىا كأنىه محسىوس ه القلب قبل أن يتقلقل ويبصر 

بحالىىىىى  االسىىىىىتغراب فنتىىىىىر الىىىىىى نتىىىىىرة شىىىىىديدة رأيتىىىىىه فيهىىىىىا كاألسىىىىىد                        ادثتىىىىىه فىىىىىى حىىىىىاع مح
أجىد لىى مجىاال  مىن هىذه النتىرة ولىم   أهلىك الضار   بعينين براقتين  ال أكاد أنتر إليه وكد

روعىىىى ولىىىم يمكنىىىى بعىىىدها النتىىىر اليىىىه كمىىىا كنىىى                         أنىىىا مىىىذعنا  فهىىىدأ للقيىىىام فسىىىك  وسىىىك  
 أنتر اليه من قبل  .

أما تحقيق الكشف والسمع والبصر فقىد ورد بتأكيىده                                 الشىرع  
الشريف  . قاع رسوع هللا صلى هللا عليىه وسىلم  ) لقىد                                 كىان 

ن  يكىن فىى أمتىى غيىر أن يكونىوا  أنلكم من األمىم  نىاس محىدثون مىن من كان قبفي بيىاء  وا 
   . عمر بن الخطاب  (  رواه أبو هريرة كما أخرجه البخار  أحد فظنه 

سىماعه للغيىر  وقد ثب  عن سيدنا عمر رضى هللا عنه فوق  ذلك الكشف والسمع والبصر  وا 
ينهمىىىىىىا مسىىىىىىاف  شىىىىىىهرين فىىىىىىرأ  العىىىىىىدووجيشىىىىىىه ب بنهاونىىىىىىد ب وبينىىىىىى  فقىىىىىىد كىىىىىىان بالمد
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كامنىىىىىىىىىىىىا وراء الجبىىىىىىىىىىىىل  ينتتىىىىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىىىىرور الجىىىىىىىىىىىىيش فنىىىىىىىىىىىىاد  سىىىىىىىىىىىىيدنا سىىىىىىىىىىىىاري                              
وكىىىىىىىىان أميىىىىىىىىر الجىىىىىىىىيش وقىىىىىىىىاع لىىىىىىىىه ب يىىىىىىىىا سىىىىىىىىاري  الجبىىىىىىىىل ب وهىىىىىىىىو علىىىىىىىىى المنبىىىىىىىىر                                     

قىىىىىىىىق                          يخطىىىىىىىىب يىىىىىىىىوم الجمعىىىىىىىى  فسىىىىىىىىمع سىىىىىىىىيدنا سىىىىىىىىاري  هىىىىىىىىذا النىىىىىىىىداء  سىىىىىىىىماع مح
وعلىىىىىىىىىىم أنىىىىىىىىىىه أميىىىىىىىىىىر المىىىىىىىىىىؤمنين  فسىىىىىىىىىىار الىىىىىىىىىىى الجبىىىىىىىىىىل وهنىىىىىىىىىىاك  رأ  األعىىىىىىىىىىداء                             

فانتصىىىىىىىىىىىر علىىىىىىىىىىىيهم ولىىىىىىىىىىىوال ذلىىىىىىىىىىىك لهلىىىىىىىىىىىك الجىىىىىىىىىىىيش  .  فىىىىىىىىىىىانتر إلىىىىىىىىىىىى رؤيىىىىىىىىىىى                                      
لىىىىىىى سىىىىىىماع سىىىىىىيدنا سىىىىىىاري   ك  لىىىىىىى                    سىىىىىىيدنا عمىىىىىىر رضىىىىىىى هللا عنىىىىىىه  .  وا  مىىىىىىه  .  وا 

والبصر فىى األمى  المحمديى   . قىاع والسمع  معرف  موضع النجاة فظن ذلك مما يثب  الكشف
والمفسىىىىرين ناصىىىر السىىىىن   .  ومؤيىىىد الملىىىى  .  تىىىاج الىىىىدين سىىىىيد                                     فىىىاظ االمىىىام حجىىىى  الح

الشافي  الكبر  لم يقصىد سىيدنا ه فى طبقا   عنعبد الوهاب بن تقى الدين السبكى رضى هللا
نمىىىىا كشىىىىف لىىىىه ورأ  القىىىىوم عيانىىىىا  وكىىىىان                                       هىىىىار عمىىىىر رضىىىىى هللا عنىىىىه إت هىىىىذه الكرامىىىى  وا 

حقيقىى  وغىىاب عىىن مجلسىىه م كمىىن هىىو بىىين أتهىىرهم  أو طويىى  األر   وصىىار بىىين أتهىىره
عىه لمسلمين  بنهاوند  فخاطب أميرهم  خطىاب مىن هىو ماحواسه بما دهم بالمدين  واشتغل  

حقيقىىىىىىى  أو كمىىىىىىىن هىىىىىىىو معىىىىىىىه  ) قىىىىىىىاع ( واعلىىىىىىىم أن مىىىىىىىا يجريىىىىىىىه هللا علىىىىىىىى أو هىىىىىىىو 
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ويحتمىل أال يعرفىوا بهىا وهىى كرامى  علىى هىا لسان أوليائه من هذه األمور يحتمل أن يعرفوا ب
 ك  الحالتين  .

ك ما عىن الكرامىا  مىا ملخصىه  اعلىم أن ين المذكور فى الكتاب المذكور ولقد أورد تاج الد 
 أو تتهر إلى يوم يقوم الناس  لرب العىالمين فظنهىاهر  على يد صحابى أو ولى كل كرام  ت
للنبىىىىىىىىى صىىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىىه وسىىىىىىىىلم  ألن صىىىىىىىىاحبها انمىىىىىىىىا نالهىىىىىىىىا باالقتىىىىىىىىداء                           معجىىىىىىىىزة 

   هللا                    وصىفوتهم  به صلى هللا عليه وسلم وهو معترف له بأنه مقىدم خليقى
ومن غيثه يستنزع المطر  وهذا المعنى يصلع أن  لدرروسيد البشر الذ  من بحره تستخرج ا

اجماليىىىىىا  عامىىىىىا فىىىىىى االتهىىىىىار ال سىىىىىيما فىىىىىى عصىىىىىر الصىىىىىحاب  رضىىىىىوان                               ون سىىىىىببا يكىىىىى
مىىن الخىىوارق  آمنىىوا بنبىىيهم لىىى يىىديهم ر عهللا علىىيهم أجمعىىين  فىىظن الكفىىار  إذا رأوا مىىا يتهىى

علىى الحىق ثىم أورد كرامىا  كثيىرة للصىحاب  منهىا مىا كىان                             أنهىم صلى هللا عليه سلم  وعلموا 
علىىىىىىىى يىىىىىىىد سىىىىىىىيدنا أبىىىىىىىى بكىىىىىىىر الصىىىىىىىديق  رضىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىه  وهىىىىىىىو مىىىىىىىا صىىىىىىىع مىىىىىىىن                     

 عنهىىىىىىىىىىىىا أن أبىىىىىىىىىىىىا حىىىىىىىىىىىىديث عىىىىىىىىىىىىروة بىىىىىىىىىىىىن الزبيىىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىىن عائشىىىىىىىىىىىى  رضىىىىىىىىىىىىى هللا
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وسىقا فلمىا حضىرته الوفىاة  قىاع وهللا  بكر الصىديق رضىى هللا عنىه  كىان نحلهىا جىاد عشىرين
أحىىىىد أحىىىىب إلىىىىى غنىىىىى بعىىىىد   منىىىىك وال أعىىىىز علىىىىى فقىىىىرا بعىىىىد                                 يىىىىابنى مىىىىا مىىىىن النىىىىاس

نى كن  نحلنك جاد عشرين وسقا فلو كن                         جددتىه              منك وا 
نمىا                                  هىو أخىواك  وأخرتيه كان لك وانما هو اليوم مىاع وارث وا 

لىو كىان كىذا لتركتىه انمىا هىى عائشى  يىا أبى  وهللا   وأختاك فاقتسموه على كتاب هللا  .  قالى
جاريى               أسماء فمن األخر   . فقاع أبو بكر ذو بطىن بنى  أراهىا                 

فكىىىان كىىىذلك  ) قىىىاع ( قلىىى  فيىىىه كرامتىىىان ألبىىىى بكىىىر                                      ب 
نمىا هىو اليىوم مىاع وارث ب والثانيى  ب  اع أحدهما ب اخباره بأنه يمو  فى ذلك المر  حيث ق وا 

عنىد مىا عنىه  له وهو جاري   . ومنهىا مىا حىدث  لسىيدنا عمىر رضىى هللايولد  إخباره  بمولود
زلزل   األر  فى زمنه حيث ضرب األر  بدرته                         وقاع لهىا أسىتقر  

كتىب بطاقى   ألم أعدع عليك فاستقر   ، ومنها جوابه للنيل أن يجىر  وقصىته مشىهورة حيىث
لسىىىىىىىىىىىىىىىىيدنا عمىىىىىىىىىىىىىىىىروا بىىىىىىىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىىىىىىىاض ليلقيهىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىى النيىىىىىىىىىىىىىىىىل حينمىىىىىىىىىىىىىىىىا  
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ين كىانوا يرمىون                               فىى أخبره يتأخر جريانه وبعادة المصىريين الىذ
 لمس م . دة المنافي النيل جاري  فألقاها فجر  النيل وأبطل العا

ومنهىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىا وقىىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىيدنا عثمىىىىىىىىىىىان بىىىىىىىىىىىن عفىىىىىىىىىىىان رضىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىه                                           
قىاع لىه عثمىان رضىى هللا عنىه فتأملهىا فأة فى الطريىق  حيث دخل عليه رجل كان قد لقى امر 

أثىىىر الزنىىىا فقىىىاع الرجىىىل أوحىىىى بعىىىد رسىىىوع هللا صىىىلى هللا عليىىىه                                 ينيىىىه يىىىدخل أحىىىدكم وفىىىى ع
وسلم قاع ال ولكنها فراس  ... ومنها ما وقع على يد سىيدنا                            علىى 

 تعالى                                     لرجل رضى هللا عنه وكرم هللا وجهه حيث دعا هللا
جف شقه األيمىن بسىبب مخالفتىه لوالىده ثىم رضىى عنىه                              قىاع يىا 

 مبارك قم فقام ومشى وعاد الى الصح  كما كان .
هللا عنىىىه فىىىأمطر  السىىىماء رضىىىى  ومنهىىىا استسىىىقاء سىىىيدنا عمىىىر رضىىىى هللا عنىىىه بالعبىىىاس 

ل سىيدنا عمىر بالعبىاس جواز الوسيل  باألولياء كمىا فعىهذه القص  مشهورة . وفى  وقصتهما
 هللا عنه . رضى 

ومنهىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىى يىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىيدنا عمىىىىىىىىىىىر رضىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىه أيضىىىىىىىىىىىًا حيىىىىىىىىىىىث قىىىىىىىىىىىاع 
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 وذهب .ض بذنبه ل سد الذ  منع الناس الطريق تنع فبصب    
هللا عليىه وسىلم فىى  بعثىه النبىى صىلىوقىد ومنها على يد الع ء بن الخضر  رضى هللا عنىه 

وبين الموضع البحر فدعا هللا ومشوا على الماء ومنها أن سىيدنا فحاع بينهم غزاة فى جيش 
لمىريم  فى بيىان الكرامىا  الىرزق  وقد أخذ مما استطردهيضره  خالد بن الوليد شرب السم ولم
 فى المحراب ولم تكن نبي  .

ه هللا حمل عرش بلقيس وما أعطاوقص  أهل الكهف وقص  آصف بن برخيا مع سليمان فى 
وأوليائهىىىىىىىىا مىىىىىىىىن الكرامىىىىىىىىا  وهىىىىىىىىى مىىىىىىىىا شىىىىىىىىاع وذاع بحيىىىىىىىىث                                         لعلمىىىىىىىىاء هىىىىىىىىذه األمىىىىىىىى  

ال ينكرها اال جاهل معاند طمس قلبه والعياذ باهلل فانها                                جاري  
المباهتىه . واالحتجىار علىى مواهىب هللا مىن أعتىم رها مجر  شجاع  علّى وسخاء حاتم وانكا

عسىىىىير . وذكىىىىر أنواعىىىىًا مىىىىن الكرامىىىىا  ومىىىىا وقىىىىع فيهىىىىا للعلمىىىىاء                          ه عتىىىىيم تعىىىىالى ألوليائىىىى
والصىىىىىىىىىىىىالحين مىىىىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىىىىوارق العىىىىىىىىىىىىادا  ) قىىىىىىىىىىىىاع ( منهىىىىىىىىىىىىا احيىىىىىىىىىىىىاء المىىىىىىىىىىىىوتى 
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ماتى  فسىأع هللا أن ومعىه دابى  فغىزا  واستشهد لذلك بقصى  أبىى عبيىد اليسىر  وقىد صىع أنىه
فقامىى  الدابىى  تىىنف  أذنيهىىا . فلمىىا فىىرغ مىىن الغىىزوة ووصىىل                               ى بسىىر يحييهىىا حتىىى رجىىع الىى
 أخذه سقط  ميت  .ه أن يأخذ السرج عن الداب  فلما الى يسر أمر خادم

لهرتىه بعىد  فطار  ونىاد  الشىيخ األحىواع ر  وقاع سيد  مفرج الدمامينى للفرا  المشوي  طي
من الخراب  التى ألقي  فيها ومنها ك م الموتى كما حصل ألبى سعد الخىراز ء  ما مات  فجا

ومنهىىىىىىا انفىىىىىى ق البحىىىىىىر وجفافىىىىىىه والمشىىىىىىى علىىىىىىى المىىىىىىاء كمىىىىىىا اتفىىىىىىق لشىىىىىىيخ                      يىىىىىىره وغ
كمىىا حكىىى أن الشىىيخ عيسىىى ان االسىى م تقىىى الىىدين بىىن دقيىىق العيىىد . ومنهىىا انقىى ب األعيىى

شىىخض مسىىتهزئًا بىىه انىىاءين مىىن خمىىر فصىىب أحىىدهما فىىى األخىىر                              ليىىه لعطىىار اليمنىىى أرسىىل اا
وقىىىىىىىىىىىىىىىىاع بسىىىىىىىىىىىىىىىىم هللا كلىىىىىىىىىىىىىىىىوا فىىىىىىىىىىىىىىىىأكلوا . ومنهىىىىىىىىىىىىىىىىا انىىىىىىىىىىىىىىىىزواء األر  وكىىىىىىىىىىىىىىىى م                                   

. ومنهىا ابىراء  حبيىث كلمتىه الشىجرةأدهم الجمادا  والحيوانا  كما حصل لسيد  ابراهيم بن 
العليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل . ومنهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا األخبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 



 209 

المطىر . ومنهىا رؤيى  المكىان البعيىد يبيىع  بالمغيبا  والتصريف حتىى ذكىروا أن بعضىهم كىان
واالطىىىىىىىىى ع علىىىىىىىىىى ذخىىىىىىىىىائر األر  وهكىىىىىىىىىذا آخىىىىىىىىىر مىىىىىىىىىا أورده .                               لحجىىىىىىىىىب ومىىىىىىىىىن وراء ا

ماء رد وعىاء الجىبن مىع رسىوع الشىيخ العلن عبد الس م سلطان وذكر أن سيد  عز الدين ب
حىىىين مىىىا أهىىىداه بىىىه وبغيىىىره فأخىىىذ غيىىىره ورد الجىىىبن مىىىن غيىىىر مىىىا يعلىىىم                                تىىىاجى عبىىىد هللا البل

وكان ذلىك صىحيحًا متنجس  بالخنزير يدها شيئًا عنه وقاع له إن المرأة التى حلب  هذا كان  
يىىىىىق فانكسىىىىىر بىىىىىالجبن فىىىىىرآه شىىىىىخض ذمىىىىىى                               منىىىىىه الوعىىىىىاء فىىىىىى الطر ألن الرسىىىىىوع وقىىىىىع 

فباعىىىىىىىىىىىىىىه غيىىىىىىىىىىىىىىره وهىىىىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىىىىذ  رده الشىىىىىىىىىىىىىىيخ . وذكىىىىىىىىىىىىىىر عنىىىىىىىىىىىىىىه أيضىىىىىىىىىىىىىىًا أن                                         
علىى المسىلمين وكىان الشىيخ ب واسىتتهروا األفرنج فى زمنه وصلوا إلى المنصورة فىى المركى

رأ  الشيخ حاع المسلمين ناد  بأعلى صوته مشىيرًا بيىده الىى  امع العسكر فقوي  الريع فلم
الىىريع يىىا ريىىىع خىىذيهم عىىىدة مىىرا  . فعلىى  الىىىريع علىىى                             مراكىىىب 
األفرنج فكسرتها وكان الفتع وغىرق أكثىر                                    األفىرنج وصىر  
بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  المسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلمين صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  الحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد هلل الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ  
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أرانا من أم  سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم رجً  سخر                                له 
 الريع .

وفىىىىىىىىىىىىىىى زمنىىىىىىىىىىىىىىه حكىىىىىىىىىىىىىىم هىىىىىىىىىىىىىىو علىىىىىىىىىىىىىىى أمىىىىىىىىىىىىىىراء الدولىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىن األتىىىىىىىىىىىىىىراك                                      
تصحب ببيعهم ألنهم لم يثب  عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق                            مس

الخطب عندهم ونزع نائب السلطان على فرسه وعتم  عليهم لبي  ماع المسلمين فبلغهم ذلك
الشىىىىىىىيخ ليقتلىىىىىىىه فخىىىىىىىرج الشىىىىىىىيخ وحىىىىىىىين وقىىىىىىىع بصىىىىىىىره علىىىىىىىى النائىىىىىىىب                             لبيىىىىىىى   وذهىىىىىىىب

يبس  يد النائب وسق  السيف منها وأرعد  مفاصله                                  فبكىى 
أع الشىيخ أن يىدعو لىه وقىاع لىه يىا سىيد  أ  شىئ                              تعمىل . وس

قىىىىىىىىىىىىىاع أنىىىىىىىىىىىىىاد  علىىىىىىىىىىىىىيكم وأبىىىىىىىىىىىىىيعكم قىىىىىىىىىىىىىاع ففىىىىىىىىىىىىىيم تصىىىىىىىىىىىىىرف ثمننىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىاع                                       
ونىاد  علىى األمىراء واحىدًا د فى مصالع المسلمين قاع من يفبضه قاع أنىا قىاع فىتم لىه مىا أرا

وصىرفه فىى وجىوه الخيىر وهىذا مىا لىم يسىمع بمثلىه عىن أحىد                                           الى فى ثمىنهم وقبضىه احدًا وغو 
) ذلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك فضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل هللا يؤتيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن يشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاء وهللا ذو                                                      

 الفضل العتيم ( 
 هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا ولىىىىىىىىىىىىىىىىىىو فتحنىىىىىىىىىىىىىىىىىىا هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا البىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىردنا منىىىىىىىىىىىىىىىىىىه مجىىىىىىىىىىىىىىىىىىرد
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استشىىىىىىىىىىىىىهادا  ممىىىىىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىىىىىل ل وليىىىىىىىىىىىىىاء المنقىىىىىىىىىىىىىوع عىىىىىىىىىىىىىن أكىىىىىىىىىىىىىابر العلمىىىىىىىىىىىىىاء                           
قليىى  فىىى مىىا قىدمناه مىىن البيانىا  العأمكننىىا سىده . ولىىذلك نختصىىر علىى باألسىانيد القويىى  مىا 
 ودرجاتهم تبصرة وذكر  لقوم يؤمنون .مقاما  السالكين 

 
 الباب الثالث
سيدى الشيخ   ابراهيم نجله  فى انتقال سيدى األستاذ وتخلي 

 خليفة له وانتشار الطريق على يده
 

 انتقال سيدى األستاذ
هجريىىىىىىىىىىىىىى  قىىىىىىىىىىىىىىام سىىىىىىىىىىىىىىيد  األسىىىىىىىىىىىىىىتاذ إلىىىىىىىىىىىىىىى السىىىىىىىىىىىىىىياح                                    1338فىىىىىىىىىىىىىىى عىىىىىىىىىىىىىىام 
أخر  وهو ال يبالى بمطر أو برد مع كبر ب إلى الب د ويتنقل من بلد إلى من أولها فكان يذه

ووجىىىىده بىىىىاهلل شىىىىديدًا وكنىىىى  أتمنىىىىى لىىىىو أرافقىىىىه دائمىىىىًا فىىىىى سىىىىياحته                             الىىىىهن حسىىىىنه وكىىىىا
خصوصىىىىىىىىىىًا فىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىىام لشىىىىىىىىىىدة هيامىىىىىىىىىىه وشىىىىىىىىىىغله بىىىىىىىىىىاهلل مىىىىىىىىىىع قيامىىىىىىىىىىه 
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بالىىىىىىىىىىىىىىدعو  وكنىىىىىىىىىىىىىى  أحىىىىىىىىىىىىىىث إخىىىىىىىىىىىىىىوانى بىىىىىىىىىىىىىىالحرض علىىىىىىىىىىىىىىى الوقىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىذ                                      
فىىىىىىىىىىىى  يضىىىىىىىىىىىىيعونه لينتفعىىىىىىىىىىىىوا                            يمكىىىىىىىىىىىىنهم فيىىىىىىىىىىىىه االجتمىىىىىىىىىىىىاع بسىىىىىىىىىىىىيد  األسىىىىىىىىىىىىتاذ
كمىا تقىدم فطلبى  مىن حضىرته أن  د  بأنفاسه وكان لى عادة أن أحتفل كل عام بتشريفه عن

يشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرفنا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهر رجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب                                                                                  
لبحىىىىىىىىىىر  فىىىىىىىىىىى خىىىىىىىىىى  ) دميىىىىىىىىىىا  (                                   وكىىىىىىىىىىان لىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىتمم السىىىىىىىىىىياح  فىىىىىىىىىىى الوجىىىىىىىىىىه ا
إن شعبان أحسن فظن األمر منه  فقاع فقاع سنجعل الحضور عندك فى شعبان فألحح  عليه

وفىىىىىىى الشىىىىىىىهر المىىىىىىذكور شىىىىىىرف عنىىىىىىد  بثغىىىىىىر االسىىىىىىىكندري                                  ن فامتثلىىىىىى . شىىىىىىاع وبىىىىىىا
ى عبىىىىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىىىىىنعم لتحصىىىىىىىىىىىىىىل                                                           واحتفلنىىىىىىىىىىىىىا بتشىىىىىىىىىىىىىىريفه وفيىىىىىىىىىىىىىه زوجىىىىىىىىىىىىىى  نجلىىىىىىىىىىىىىى

البركىىىىىىىىىىىىىىىى  بوجىىىىىىىىىىىىىىىىوده رضىىىىىىىىىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىىىىىىىىىه وألن تشىىىىىىىىىىىىىىىىريفه دائمىىىىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىىىىان                                  
 موسم سرور وائتناس .

د بكثىرة ا فكان  الزوار تر ما أمكن . ومع هذداد مع هللا وكان يحب العزل  وكان حاع سيد  يز 
فيحتىىىىىىىىىىىىىاطون بىىىىىىىىىىىىىالمنزع ويمكثىىىىىىىىىىىىىون األوقىىىىىىىىىىىىىا  الكثيىىىىىىىىىىىىىرة ينتتىىىىىىىىىىىىىرون                                شىىىىىىىىىىىىىديدة 

بفارغ الصبر رؤيته رضى هللا عنه للتبرك بىه وال يملىون مىن                        االنتتىار 
. وفىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىذا العىىىىىىىىىىىىىىىىىام أقبلىىىىىىىىىىىىىىىىى  النىىىىىىىىىىىىىىىىىاس عليىىىىىىىىىىىىىىىىىه إقبىىىىىىىىىىىىىىىىىااًل كليىىىىىىىىىىىىىىىىىاً 
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علىى الوجىوه بخى ف العىادة فكىان هىذا  ان وايشىراق تىاهراً وكان األنىس والسىرور ونىور االيمى
الىىىىى الخىىىىوف لتكامىىىىل الحىىىىاع عنىىىىد سىىىىيد  وتجمىىىىع القلىىىىوب علىىىىى                                الحىىىىاع أدعىىىىى عنىىىىد

حبىىىىىىىىىىىىه وااللتفىىىىىىىىىىىىاف حولىىىىىىىىىىىىه إلىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىذه الدرجىىىىىىىىىىىى  حتىىىىىىىىىىىىى كانىىىىىىىىىىىى  األجانىىىىىىىىىىىىب                                       
فىى حالىه بغايى  اللطىف والوداعى  .  احدلرءوس عنده وكان يسأع كل و تأتى لزيارته وتطأطئ ا
فسىىأله فىىى مهنتىىه ويجاوبىىه حتىىى أوقفىىه فىىى الجىىواب فقىىاع الطبيىىب                            ى وقىىد جىىاءه طبيىىب أجنبىى

 جديدة يجب االتيان اليهم .  ان هذا الرجل مثله كمثل األنبياء الذ  يتهرون ب يا
الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىاع أردد قولىىىىىىىىىىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىالى ) إذا                                                             وبينمىىىىىىىىىىىىىىىىىىا أفكىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىىذه
ع بحمد ربك واسىتغفره إنىه دين هللا أفواجا فسبى جاء نصر هللا وافتع ورأي  الناس يدخلون ف

  كان توابا( وأن هذا األمر دليل علىى قىرب الوقى                                      لسىيد
من أعيان كمشيش بالمنوفي  وأخبرنى أن  ى (إذ حضرنى أخى فى هللا ) محمد بك السيد الفق

سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد  شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرع فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                                                                    
بنىىىىىىىىىاء مسىىىىىىىىىجد بجىىىىىىىىىوار منزلىىىىىىىىىه وكىىىىىىىىىان يبىىىىىىىىىدو علىىىىىىىىىى وجهىىىىىىىىىه السىىىىىىىىىرور ألنىىىىىىىىىه 
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ا كد  أسمع ذلك إال وتكدر                             خىاطر  يخبرنى على سبيل البشر فم
ثمان سنوا  أنه سيبنى مسجدًا وسيكون فيىه   وذهل  ألن تذكر  أن سيد  قاع لى من مدة

ضىىىىىىىىىريحه وكىىىىىىىىىان يشىىىىىىىىىير لىىىىىىىىىى بطريىىىىىىىىىق ايشىىىىىىىىىارة أن هىىىىىىىىىذا الوقىىىىىىىىى  يكىىىىىىىىىون فيىىىىىىىىىه                            
سىىىىىىىىىىيكون فىىىىىىىىىىى الجهىىىىىىىىىى                             انقضىىىىىىىىىىاء أجلىىىىىىىىىىه . وكىىىىىىىىىىان يشىىىىىىىىىىير إلىىىىىىىىىىى أن المسىىىىىىىىىىجد

الشرقي  البحري  من بيته وكان يجدد هذه الذكر  فى بع                           السىنين 
وفىىىى احتفالىىىه بمولىىىد المصىىىطفى وقىىىاع لىىىى مىىىرة إذا كىىىان                            اتسىىىاع 

يكفىىى يىىا                           المسىىجد سىىبع  عشىىر متىىرًا تقريبىىًا أال يكفىىى فقلىى  لىىه     
سىىيد  . فلمىىا رأ  حضىىرة البىىك منىىى هىىذه الدهشىى                              ومقىىابلتى لىىه 
على هذا الخبر بعدم السىرور عىاتبنى علىى ذلىك                                فقلى  لىه إن 

 قرب انتقاله فتعجب .يكون دلي  على  ه إذا شرع سيد  فى عمل المسجدعند  إشارة بأن
والحقيق  أنه فى هذا العام كان يودعنا فى حف تىه بطريىق                           االشىارة 

االجتمىىاع ويطلىىب منىىه كثيىىرًا قبىىوع أعمالنىىا ى هىىذا فكنىىا اذا اجتمعنىىا بىىه يىىذكرنا بفضىىل هللا علىى
 وغفران الذنوب .
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وهىو مسىافر الىى الزقىازيق فىى  1338سن  محط  كفر الدوار فى آخر شعبان ولقد كنا على 
ينتىىىىر الىىىىى أتباعىىىىه الىىىىذين قىىىىد اجتمعىىىىوا لتوديعىىىىه وكثيىىىىر مىىىىا هىىىىم                                               انآخىىىىر السىىىىياح  فكىىىى

وكىىىىىىىىىىىىان يقىىىىىىىىىىىىف لهىىىىىىىىىىىىم ويىىىىىىىىىىىىودعهم بخىىىىىىىىىىىى ف عاداتىىىىىىىىىىىىه ألنىىىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىىىذه المىىىىىىىىىىىىرة                                   
لهىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىن نافىىىىىىىىىذة العربىىىىىىىىى  وصىىىىىىىىىار                               قىىىىىىىىىام فىىىىىىىىىى القطىىىىىىىىىار الىىىىىىىىىذي يقلىىىىىىىىىه ونتىىىىىىىىىر 

يحيىىىىىىىىىىىىيهم تحيىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىوداع ويقىىىىىىىىىىىىوع لهىىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىىتودعكم هللا غفىىىىىىىىىىىىر هللا لنىىىىىىىىىىىىا                                        
واشتد تعلقهم به جدًا . وفىى آخىر رمضىان  ذنوبنا جميعًا فكان هذا داعيًا كبيرًا يخواننا للتفكر

عىىىىادتى فوجىىىىد  لديىىىىه جملىىىى  مىىىىن إخواننىىىىا أذكىىىىر مىىىىنهم حضىىىىرة                              رتىىىىه حسىىىىبذهبىىىى  لزيا
الشىىىىىىىىىىىيخ عبىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىرحمن الغىىىىىىىىىىىوابى المىىىىىىىىىىىدرس بالمىىىىىىىىىىىدارس الثانويىىىىىىىىىىى  وشىىىىىىىىىىىقيقه                                 

                  السىىىىىىىىىىىىىيد عبىىىىىىىىىىىىىىد العزيىىىىىىىىىىىىىز افنىىىىىىىىىىىىىىد  الغىىىىىىىىىىىىىىوابى الموتىىىىىىىىىىىىىف بىىىىىىىىىىىىىىوزارة الزراعىىىىىىىىىىىىىى                                       
والسىىىىىىىىىىىىىىيد امىىىىىىىىىىىىىىام افنىىىىىىىىىىىىىىد  ابىىىىىىىىىىىىىىراهيم الباشىىىىىىىىىىىىىىمهندس بمصىىىىىىىىىىىىىىلح  المسىىىىىىىىىىىىىىاح                                    
والشىىىىىىىىىىىىىيخ محمىىىىىىىىىىىىىد أمىىىىىىىىىىىىىين عليىىىىىىىىىىىىىوة وآخىىىىىىىىىىىىىرين . وبعىىىىىىىىىىىىىد تنىىىىىىىىىىىىىاوع االفطىىىىىىىىىىىىىار                                  

رون لزيارتىه فىى العدد الذين كانوا يحضىألنه كان يفطر مع الناس الكثيرة مع حضرته كعادته 
وبعىىىىىد صىىىىى ة المغىىىىىرب قىىىىىاع . هللا . مىىىىىا أحسىىىىىن هىىىىىذا االجتمىىىىىاعائمىىىىىا شىىىىىهر رمضىىىىىان د
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والعمىل هلل فكلىه إخى ض وهللا كىريم هللا ان هذا االجتماع كله هلل ولم يقصد به إلى الحىب فىى 
           إنىىىىىىىىه يغفىىىىىىىىر ذنوبنىىىىىىىىا وال يخيىىىىىىىىب رجاءنىىىىىىىىا ويىىىىىىىىدخلنا الجنىىىىىىىى                          يعىىىىىىىىا يغفىىىىىىىىر الىىىىىىىىذنوب جم

ويدعو لنا رضى هللا عنه ودخل سلم علينا فاستبشرنا وكان  ساع  ما أح ها وقام من وقته ي
العيىىد فىىذهبنا اليىىه لزيارتىىه حسىىب العىىادة ألننىىا كنىىا نىىذهب فىىى                                      حتىىى جىىاء  البيىى  فلىىم يخىىرج

هجريى  ( لىم  1338) عيىد رمضىان يىد هذاالعأيام األعياد ف  نجد عيدًا لنا غير لقائه . ففى 
مىىىىري  فكىىىىاد  القلىىىىوب تطيىىىىر شىىىىوقًا اليىىىىه وكىىىىان الىىىىبع  فىىىىى                                   نىىىىا أنىىىىه يخىىىىرج الينىىىىا وعلم

العىىىىىىىىىىىىىىىىىادة يكتفىىىىىىىىىىىىىىىىىى بحضىىىىىىىىىىىىىىىىىوره للزيىىىىىىىىىىىىىىىىىارة ويعىىىىىىىىىىىىىىىىىود اذا وجىىىىىىىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىىىىىىىيد                                                        
ون العودة  اال ينتترون لقاءه وال ير الناس فه المقابل  اال هذه  المرة فكان كل معتكفا ف  يكل

لهىىىىىم بزيارتىىىىىه فكنىىىىىا نعىىىىىوده فىىىىىى بيتىىىىىه  الخىىىىىاض فىىىىىى مكىىىىىان نومىىىىىه                                  اذا نتىىىىىروه فىىىىىأذن 
لكىل  يقبىل يىده ويىذهب وكىان يىدعواحىد طائف  بعد طائف  يمرون عليه بدون إبطأ عنده كىل و 

وبمىىىىا فىىىىى خىىىىاطره مىىىىع كثىىىىرة النىىىىاس واخىىىىت فهم ومىىىىع شىىىىدة تألمىىىىه ض بمىىىىا يناسىىىىبه شىىىىخ
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الزائىرين وضىرورة تقيىدهم باألشىغاع  ال كثىرة ومكثنا ث ث  أيام وال نجد إذنا بالسىفر كالعىادة ولىو 
سىيد  فىى ضىريع  مىا سىافروا  .  وفىى هىذا الوقى  أمىر ببنىاء مقبىرة  لىهم السىفر اليهىا ولزو 

جىىوده هنىىاك  أيىىام الجىىذب                              وفعىى  قىىام المبىىرز شىىوقا إلىىى مىىدة و 
 الطلب  . ة حسب حضرا  أنجاله باألمر وبني  المقبر 

فقىالوا لىه أال تسىمع ببنىاء المسىجد مسىجد ولكن بعى  أوالده  كىانوا يعلمىون عزمىه  علىى ال 
هىىذا السىىماح                          مىىن قبىىل فأجىىاب فقىىالوا  لىىه إننىىا نريىىد أن يكىىون سىىمعنا والضىىريع  فيىىه حسىىبما 

هللا  تنفيىىذها  فقىىاع  ال بىىأس  د مىىن مشىىموال بالتنفيىىذ  كمىىا عودتنىىا  فىىى كىىل األمىىور  التىىى تريىى
ء  قطعى  تنفيذه فقام حضرة  نجله سيد  الشيخ ابراهيم لشران خذوا هذا أمرا سلطانيا ال بد م

جهى  ال                           أر  تجاور كفر النحاع  لهذا المشروع فكلمىا  ذهىب إلىى 
يمنىع وقفىه سىواء  كىان دينىا أو غيىره الىى قيىد  يتم فيها أمر ألنه  ان تم الشراء يوجد بالملك

ان أذن هللا أن ينفىىىىذ رغبىىىى  سىىىىيد  فلىىىىم يتيسىىىىر  اال فىىىىى الجهىىىى  التىىىىى كىىىىان يشىىىىير اليهىىىىا 
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شىتد الكىرب فكانى  وبعىد ذلىك اقبىل المسىجد  وتم شراء األر  ال زمى  وفيهىا بنىى الضىريع  
شىىواع                         11حتىىى فاضىى  روحىىه الشىىريف  فىىى عصىىر يىىوم االثنىىين   تأخىىذه غشىىي  بعىىد أخىىر 

وهو ال يغفىل                     عىن  1920يونيو سن   29هجري   الموافق  1338سن  
تىى قىب  عليىه رضىى هللا  .  هللا  . ح   . ذكر هللا تعالى ألنه كان يلهج بذكر االسم  .  هللا

برحمتىىىه الواسىىىع  وأفىىىا  عليىىىه مىىىن تجلياتىىىه الدائمىىى  الىىىى يىىىوم                        ه وتغمىىىده هللا عنىىىه وأرضىىىا
 القيام   . 

فبقىى تلىك الليلى  فىى منزلىه  واالنىوار لدفنه  ولما قب  رضى هللا عنه  كان لوق  غير متسع
عليىه  والقلىوب ممتلئى  دهشى  حتىىى                                الىذ  فيىه والجى ع مجسىم ى المكىان ايلهيى  مضىيئ  على

منىىىىىىىىىىه تقىىىىىىىىىىاطر  النىىىىىىىىىىاس  مىىىىىىىىىىن                                13الصىىىىىىىىىىباح وفىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىبيح  يىىىىىىىىىىوم الث ثىىىىىىىىىىاء 
ثى  في تجىدها شىديدة االنفطىار تكىاد تتقطىع هىا كل فج فكانى  قلىوبهم علىى حالى  واحىدة إذا بح 

  كأنمىىىىىىا هىىىىىىى فىىىىىىى انتتىىىىىىار خروجىىىىىىه حيىىىىىىا ذاتىىىىىىه تجىىىىىىدها مندهشىىىىىىولكىىىىىىن فىىىىىىى الوقىىىىىى  
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كعادته  وكأنها ممتلئ  تجليا  وأنوار تدهش القلىب فتورثىه                             ثباتىا  
لى ولىوال قلبه فكان هذا لطفىا  مىن هللا تعىار واطمئنانا  ال يكيف  حتى أن البع  منا كان ينك

اس مراقبىىىىىى  هللا                                   بىىىىىىل القلىىىىىىوب وقطعىىىىىى  األحشىىىىىىاء ونسىىىىىىي  النىىىىىىذلىىىىىىك لشىىىىىىق  الثيىىىىىىاب 
تهىر هىذا اللطىف  . وفىى الوقى  طريقىه لشدة ما عندها من الحب ولكن ليتهىر سىر هللا فىى 

حضىرة نجلىه وخليفتىه شىيخ الطريىق مىن بعىده سىيد  الشىيخ                              ذكور  حضر غسله الشريف الم
تباعه  . ومنهم حضرة األستاذ                         الشىيخ ابراهيم أبو خليل وطائف  من أ

بسيونى عسل أحد علماء األزهر الشريف وأحد                               خلفائه والشيخ 
محمىىىد أمىىىين عليىىىوه زوج ابنتىىىه والشىىىيخ عبىىىد                            العزيىىىز حسىىىنين  .  

ه واسىتعدوا لىذلك بجنازته فى الزقازيق كمىا ينبغىى لىحتفاع به ل وبعد أن أتموا ال زم خرجوا  
ال يستطيعون  أن يتحولوا حل قبره الشريف بحيث أنهم كانوا إال وقد ساقهم الى مفلم يشعروا 

الى غير ذلك وكىان فىى الحاضىرين  جىم                    غفيىر مىن أتباعىه الىذين يريىدون 
الىبع  وحمىل الىنعش وأرادوا تحويلىه                 المسير بموكبه  فى البلد  فتقىدم       

 فلم يستطع وحلف أنه  
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صىلوا عليىه  فىى محىل مسىجده  وهنىاك  كان يجد ضغطا قويىا علىى يىده حتىى ذهىب إلىى القبىر
فيىه هللا عنه  . وكان المأتم أشىبه بمولىد كبيىر  جىدا جىدا يقىرأ طاهر رضى ودفنوه  فى قبره ال

ذكار بدون انقطاع حتىى كىان                               يخيىل القرآن وتقام  عند القبر األ
للنىىاس أن هىىذا موسىىم مىىن المواسىىم  التىىى  كىىان يقيمهىىا                            سىىيد  

 الذاكرين إلى يوم األربعين  . مدة كبيرة ال ينقطع حضور  للعبادة  . واستمر ذلك
ولىم يبىق عىن أتمامهمىا إال القليىل لغايى  ريع والعمل جار فى المسىجد والضى ومن وق  انتقاله
وهىىىىو مسىىىىجد فىىىىى غايىىىى  الىىىىرواء وقىىىىد تحقىىىىق كىىىى م سىىىىيد  األسىىىىتاذ                             اب كتابىىىى  هىىىىذا الكتىىىى

اتسىاعه نحىو  السىبع  عشىر متىرا وجىاء  حيث كان  فى المكان الذ  يشير عليه مىن سىنوا 
 أن يىتم هىذا البنىاء الىذ  أسىس علىى                            األصىلى  .  نسىأع هللاواضع الرسم على غير قصد من 

وأن يجعلىىه مهبطىىا ل نىىوار لى دائمىىا التقىىو  وأن يجعلىىه عىىامرا بىىالعلم والعمىىل وذكىىر هللا تعىىا
وجاوره بمدد صىاحبه رضىى هللا عنىه وأن يجعلىه بابىا للفتىوح إنىه مته واألسرار وأن ينفع من أ

كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىريم وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب
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 األستاذذكرى إنتقال سيدى 
وقىىىىىىىىىىىىىىىد جعىىىىىىىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىىىىيخ ابىىىىىىىىىىىىىىىراهيم لتىىىىىىىىىىىىىىىاريخ انتقىىىىىىىىىىىىىىىاع سىىىىىىىىىىىىىىىيد                                      

ذلىك مولىدا عامىا كمىا األستاذ األكبر ذكر  عام  سنوي  تقام  فيها شعائرالدين والذكر فيكىون 
                            11لغيىىىىىىره مىىىىىىن األوليىىىىىىاء  . وابتىىىىىىدأ هىىىىىىذا العىىىىىىام مىىىىىىن يىىىىىىوم الجمعىىىىىى   تقىىىىىىام الموالىىىىىىد
مي ديى                             1921يونيو سن   17هجري  موافق  1339شواع سن  

شىواع  18قبطي  وانتهاؤه يوم الجمع                               1637بؤونه سن   10و
وسيستمر كل عام إن شىاء هللا يقىام فىى الميعىاد                           المىذكور بحسىاب 

ناسىبا لحالى  فىى أوائىل الصىيف حيىث يكىون  م ليكىون  السن  الشمسي   أ  فىى أواخىر بؤونى 
بيىىىىوم الجمعىىىى  وينتهىىىىى بيىىىىوم الخمىىىىيس ليلىىىى  الجمعىىىى  الثانيىىىى  ليوافىىىىق                         الجىىىىو ويبىىىىدأ فيىىىىه 

   ليلىىىىىىىىى  حضىىىىىىىىىرة الىىىىىىىىىذكر التىىىىىىىىىى تعمىىىىىىىىىل لىىىىىىىىىه أدامىىىىىىىىىه هللا وجعلىىىىىىىىىه مولىىىىىىىىىدا مباركىىىىىىىىىا                        
تنتفىىىىىىىىىىىىىىىىىع ببركاتىىىىىىىىىىىىىىىىىه النىىىىىىىىىىىىىىىىىاس وأن يجعلىىىىىىىىىىىىىىىىىه دائمىىىىىىىىىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىىىىىىىىىامرا بىىىىىىىىىىىىىىىىىذكر هللا 
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الخالض لوجهه الكريم وأن يديم هذا البي  عىامرا إلىى                                   يىوم 
 الجمع   

                                     
 أوالده وبيعته

  
 يار  س ل  البضع  الطاهرة هم األقمار السادة األخاألكبر عن أوالده وقد انتقل سيد  

سيد  الشيخ ابراهيم أبو خليل شيخ الطريقى  اآلن                                    خليفى  
والدهوسىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىيخ محمىىىىىىىىىىىىد محمىىىىىىىىىىىىد خليىىىىىىىىىىىىل الكبيىىىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىىىقيق سىىىىىىىىىىىىيد                                              

يد محمد خليىل  . وسيد  الشيخ السالشيخ ابراهيموسيد  الشيخ محمد محمد خليل الصغير 
وأربىىىىىىىىىىىىىىع زوجىىىىىىىىىىىىىىا    1رجىىىىىىىىىىىىىىب  وعىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىى  بنىىىىىىىىىىىىىىا  وسىىىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىىىيخ 

                                                 
1

 ـ بناته هن السيدة آمنة المتزوجة بالشيخ عبد العزيز حسنين التاجر بكفر النحال ومن أعز أتباع  سيدى االستاذ    
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وتىىىىىىىىىىىىىىىوفى فىىىىىىىىىىىىىىىى حياتىىىىىىىىىىىىىىىه نجلىىىىىىىىىىىىىىىه المرحىىىىىىىىىىىىىىىوم الشىىىىىىىىىىىىىىىيخ محمىىىىىىىىىىىىىىىد خليىىىىىىىىىىىىىىىل                                   
الكرامىىا  كبىىار األوليىىاء أصىىحاب مىىن المىىدفون فىىى مقبىىرة الشىىيخ المبىىرز بكفىىر النحىىاع وكىىان 

داد  عتيمىىى   وكىىىان لىىىه دالع علىىىىى والىىىده  . فاضىىى  روحىىىىه                           بظمىىىىالتىىىاهرة وكىىىان ممىىىدودا 
  .بين يد  والده فاحتسبه وودعه وقام يصلى

وتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوفى فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى حياتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أيضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيدة زينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  وكانىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                         
والىدها             متزوج  بالشيخ محمد أمين عليوه فاض  روحها فى بيى                 

وكان غائبا بالسياح  فاستدعوه منها وهو يدعو الىى                              هللا تعىالى 
 ليحضر المأتم فحضره ولكنه كان مشغوال باهلل                            سبحانه وتعالى 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
لشىىىىىىىىىىىىيخ عبىىىىىىىىىىىىد هللا ابىىىىىىىىىىىىن أخىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىيد                                        والسىىىىىىىىىىىىيدة صىىىىىىىىىىىىالح  المتزوجىىىىىىىىىىىى  با

األساذوالسىىىىىىىىيدة نىىىىىىىىور المتزوجىىىىىىىى  بحضىىىىىىىىرة محمىىىىىىىىد أفنىىىىىىىىد  عبىىىىىىىىاس فهىىىىىىىىيم مىىىىىىىىدير                                   
             التعلىىىىىيم بمديريىىىىى  البحيىىىىىرة والسىىىىىيدة انصىىىىىاف المتزوجىىىىى  بحضىىىىىرة إمىىىىىام أفنىىىىىد  ابىىىىىراهيم                           

 الباشمهندس بديوان المساح   والسيدة إكرام الصغيرة والسيدة بثين  الصغيرة  
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 ابىراهيم وسىيد  الشىيخ محمىد وسىيد يخ وتوفي  فى حياته زوجته األولى  والدة سيد  الشى
   خليىىىىىىل .  والسىىىىىىيدة صىىىىىىالح  والسىىىىىىيدة آمنىىىىىى  وكانىىىىىى  هىىىىىىذه الزوجىىىىىى                           المرحىىىىىىوم الشىىىىىىيخ 

من الصالحا  وكان  تذكر هللا كثيرا  وقد أخبرنا  سيد                              األسىتاذ 
الى هللا تعالى  وال يدعو وكان يوقتها لتدعو هللا  أنه رأ  ليل  القدر مرارا  فكان يفو  األمر

                تشىىىىىىىىىىاء فكانىىىىىىىىىى  تىىىىىىىىىىدعو بىىىىىىىىىىالقبوع ولطريقىىىىىىىىىىه بالسىىىىىىىىىىتر واالنتشىىىىىىىىىىار                 مىىىىىىىىىىا تعىىىىىىىىىالى ب
تطلىىب شىىيئا وقىىد حقىىق هللا هىىذه  ة والوالفىىتع علىىى أتباعىىه  .  وكىىان ذلىىك دعاءهىىا فىىى كىىل مىىر 

يفىىىتع علينىىىا فتىىىوح العىىىارفين بىىىاهلل وأن يجعلنىىىا مىىىن أهىىىل طاعتىىىه                          الىىىدعوة  . نسىىىأع هللا أن
والمحب  والعمىل هلل والقبىوع الفتع ه طريق ورضائه فى الدنيا واآلخرة وأن يستر طريقنا ويجعل

 الى يوم القيام   
 

 تولية نجله سيدى الشيخ ابراهيم شيخا للطريقة بعد والده
 
فارقنىىا رضىىى هللا عنىىه مىىن دار الىىدنيا الىىى دار اآلخىىرة ولكنىىه لىىم يفارقنىىا بروحىىه ولىىم تنقطىىع  

أعمالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه فقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرك فينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا 
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ل                            صاحب ذكر هللا تعالى  واستخلف علينا فيه نجله األستاذ الفاض
المدد العتيم  .  والسر الكبير  .  والروح العاليى                             والقلىب الطىاهر  
التقىىى  . سىىيد   ) الشىىيخ ابىىراهيم أبىىو خليىىل  (                           أكبىىر أنجالىىه  . 

 ووارث حاله  . رضى هللا عنه
زمىن جذبىه  ) الحمىد هلل الىذ  جعىل  األسىتاذ رضىى هللا عنىه قىاع فىى فظننا سىمعنا أن سىيد  

ابىىراهيم  (  وقىىد حقىىق هللا ذلىىك  .  فظنىىه بعىىد انتقىىاع سىىيد  وعىىودة                                 بعىىد  ولىىد  خليفتىىى مىىن 
         المشىىىىىىىىىيعين  لجنازتىىىىىىىىىه  كىىىىىىىىىان قىىىىىىىىىد عمىىىىىىىىىل سىىىىىىىىىرادق  كبيىىىىىىىىىرا جىىىىىىىىىدا فىىىىىىىىىى مكىىىىىىىىىان                              

فسيع بين بيته وقبره  الستقباع الناس الىذين يىأتون للعىزاء                           وكىانوا 
يأتون أفواجا  أفواجا من كىل جهى  ومكىان وقىاموا                                      كلهىم 

           وجىىىىىىىىىىىىىىىددوا  العهىىىىىىىىىىىىىىىد علىىىىىىىىىىىىىىىى يىىىىىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىىىىيخ ابىىىىىىىىىىىىىىىراهيم  حيىىىىىىىىىىىىىىىث                             
اختىىىىىىىىىىىىىىاروه أن يكىىىىىىىىىىىىىىون شىىىىىىىىىىىىىىيخا للطريىىىىىىىىىىىىىىق بعىىىىىىىىىىىىىىد والىىىىىىىىىىىىىىده  .  وكىىىىىىىىىىىىىىان فىىىىىىىىىىىىىىى                                       

لمىاء  والوجىوه وكىل األزهىر وغيىره مىن العتاذ بسيونى عسل مىن أفاضىل علمىاء مقدمتهم األس
          مىىىىىىىىن أقاصىىىىىىىىى الىىىىىىىىب د وأدناهىىىىىىىىا  .  واسىىىىىىىىتمر األمىىىىىىىىر علىىىىىىىىى ذلىىىىىىىىك                   خلفىىىىىىىىاء سىىىىىىىىيد  

واسىىىىىىىىىىىتقر علىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىذا الحىىىىىىىىىىىاع  . أدامىىىىىىىىىىىه هللا وأحيىىىىىىىىىىىاه  حيىىىىىىىىىىىاة طيبىىىىىىىىىىى  فىىىىىىىىىىىى 
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 الدين والدنيا  واآلخرة ونفع به المسلمين 
سم  جميىل وهىد  صىالع سىاكن فىى له  أما هو فظنه كان فى زمن والده عاكفا على العبادة 

ى صىىغره                    مشىىغوع بحالىىه  . ال يلتفىى  إلىىى النىىاس  . حفىىظ القىىرآن فىىكىىر فىىى ربىىه نفسىىه  .  مف
عنىىه  . وأخىىذ العهىىد علىىى هللا  وأجىىاد  قراءتىىه  .  وتفقىىه علىىى مىىذهب االمىىام الشىىافعى رضىىى

والىىده المتقىىدم  ذكىىره  . وبعىىد انتقالىىه جىىدد علىىى والىىده  شىىيخ سىىيد  الشىىيخ شىىناو  يوسىىف  
   السىىىىىىىىيرة رضىىىىىىىىى هللا عنهمىىىىىىىىا  . واسىىىىىىىىىتمد مىىىىىىىىن روحىىىىىىىىه وسىىىىىىىىلك مسىىىىىىىىىلكه                   صىىىىىىىىاحب

وكىان يرافىق والىده فىى بعى  س إال لضىرورة واعتكف  على عبىادة هللا  وكىان ال يجتمىع بالنىا
زمىىن والىىده  . وفىىى السىىنين األخيىىرة  امتنىىع عىىن معاطىىاة يتجىىر فىىى سىىياحاته علىىى أنىىه كىىان 

قطعىىىىىىىىىىىا فسىىىىىىىىىىىألته وقىىىىىىىىىىى  ذاك عىىىىىىىىىىىن السىىىىىىىىىىىبب  . فقىىىىىىىىىىىاع لقىىىىىىىىىىىد اخىىىىىىىىىىىتل                              ة التجىىىىىىىىىىىار 
م وأصىىىىىىىىىىىبحنا ال نفلىىىىىىىىىىىع فىىىىىىىىىىىى التجىىىىىىىىىىىارة التىىىىىىىىىىىى علىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىذا                                 الحىىىىىىىىىىى ع بىىىىىىىىىىىالحرا

الذين يخالفون الشرع  فيهىا  وتبىور مجاراة الحاع ألننا إن اتبعنا الشرع فى تجارتنا ال يمكننا 
تجارتنىىىىىىا الدنيويىىىىىى  ونحىىىىىىن ال نقصىىىىىىد فيهىىىىىىا إال التجىىىىىىارة األخرويىىىىىى  التىىىىىىى لىىىىىىن تبىىىىىىور  
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اذ  سىىىىىىىىىىىىىىىار علىىىىىىىىىىىىىىىى قدمىىىىىىىىىىىىىىىه وعامىىىىىىىىىىىىىىىل                                          وبعىىىىىىىىىىىىىىىد انتقىىىىىىىىىىىىىىىاع سىىىىىىىىىىىىىىىيد  االسىىىىىىىىىىىىىىىت
زلهم  فأمىىه والكبيىىر وأنىىزلهم منىىاوعطىىف علىىى الصىىغير  النىىاس معاملىى  االخىى ض والحىىب هلل

القلىىىىىوب  وزاد حبىىىىىه فيهىىىىىا وسىىىىىار  إليىىىىىه النىىىىىاس مىىىىىن كىىىىىل فىىىىىج                                               النىىىىىاس وتعلقىىىىى  بىىىىىه 
البرهىان  .  وتكثىر االتبىاع فىى .  ولم يزع  يتجىدد  ر الطريق  على يديه انتشارا غريبا وانتش

ب د منهاجا  .  ودخلوا  فيه أفواجا  . ودعته الناس إلى الىذوا هذا الطريق كل مكان  .  واتخ
    اليهىىىىىىىىىىىىا  وزاد ائىىىىىىىىىىىىت ف القلىىىىىىىىىىىىوب وفىىىىىىىىىىىىتع هللا القلىىىىىىىىىىىىوب المقفلىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىى                             فقىىىىىىىىىىىىام 

هللا عنهما  وأقبل  النىاس  علىى ه  رضى يديه فى ب د كثيرة  غير التى كان يذهب اليها والد
جىدا رون زال  الطريق بىه تىزداد وتزهىو وتزهىر وايخىوان يكثىلطاع  إيما إقباع على يده . وال ا

ويتىىى لفون ويتعىىىاونون علىىىى الىىىذكر والتقىىىو   والمحبىىى                              فسىىىبحان 
) لو أنفق  ما فى األر  جميعا ما ألفى  كريم ؤلف القلوب القائل فى كتابه العزيز  لنبيه الم

 بين قلوبهم ولكن هللا ألف بينهم  ( 
وسىىىىىىىىىىىىىىىىيد  الشىىىىىىىىىىىىىىىىيخ ابىىىىىىىىىىىىىىىىراهيم هىىىىىىىىىىىىىىىىذا مىىىىىىىىىىىىىىىىن أربىىىىىىىىىىىىىىىىاب األحىىىىىىىىىىىىىىىىواع لىىىىىىىىىىىىىىىىه 
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يصاحب أحىدا إال فىى هللا والينتصىر حقا وال سر عتيم ال يخشى فماهلل لوم  الئم وال يقوع إال 
والىده فىظذا كان يذكر لىى كرامى  مىن كرامىا   أقرب الناس إليه  .  ولقدولو كان  الغايا لذو  

هى كرام  له أيضا  . ذلك أنه ذهىب الىى بيى  تعىود                      الىذهاب إليىه وكىان 
يقرأ فيه ما تيسر من القرآن  فوجد فيه مريضا                           فأشفق عليه ومىاع 

اال وقد تحمل المر  وطاب المري  فقام مل المر  عنه فلم يقم من عنده أن يتح قلبه إلى
والد  إلى فما أشعر وقد حضر  المر  واشتد حتى لم أعد أطيقه  . قاع. وقاع وزاد  متألما 

وقاع يابنى مالك  ولهذا أترك األمرا  لمن يتحملهىا                 إال ترانىى أشىرب حصىير 
د  األمين  قاع ولم يقم من                   عند  إال وقد خفىف المىر  اللبن كثيرا من نا

فعلمىى  أن الحصىىير إنمىىا هىىو لتبريىىد                       حىىرارة المىىر  فىىى الىىبطن ونىىاد  
األمىين هىىذا يبىاع عنىىده اللىبن بأنواعىىه                      ولقىىد كىان يقىىرأ القىرآن فىىى محفىىل 

يقىوع وحنانىا  .  ) وحنانىا مىن لىدنا  ( أخىذه الوجىد والحىاع وصىار تعىالى قولىه فلما جاء الى 
وقىىام مىىن المجلىىس ولىىم يمكنىىه إتمىىام                                            القىىراءة وال 
يمكننىىىىىىىىىىىىىى أن أذكىىىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىىىن حضىىىىىىىىىىىىىرته شىىىىىىىىىىىىىيئا غيىىىىىىىىىىىىىر هىىىىىىىىىىىىىذا ألنىىىىىىىىىىىىىه لىىىىىىىىىىىىىم 
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المشىىرق    الطريقىى  نىىواره سىىاطع  فهىىو شىىمسيسىىمع لىىى بىىذلك  والحقيقىى  أنىىه بحىىر عجىىاج وأ
نبىراس  هللا سىبحانه وتعىالى  فيهىا فهىوليىه مىن ومصدر تجليا  الحق عليها وهو المنتور  ا

وارث حىىىىىاع أبيىىىىىه ال يسىىىىامع فىىىىىى حقىىىىوق هللا باطنىىىىىه أو تىىىىىاهره                             الهىىىىد  وميىىىىىزاب األمىىىىداد 
ا عرف قدره فحفظ ورحم هللا امرءو  بعدها وهو ال يغضب اال هلل وما غضب على إنسان وأفلع 

منىه  وهىو وعامىل هللا معىه كمىا يىدعوا اليىه ودام معىه  علىى رضىاء ا وحاضرا  قلبه معه غائب
وهلل الحمد  طيب السريرة  قو  الهم  فى هللا تدر ببركته                         الخيىرا   . 

ذهىىب أصىىله  وتقضىىى بىىه الحاجىىا   . كلىىه أدب فىىى أدب ألنىىه                               
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن ذهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  .  واألصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل عريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق والولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه                                             

نسىىىىىىىىىىىىىىىأع هللا أن ينفعنىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىه وأن يجعلىىىىىىىىىىىىىىىه  راضىىىىىىىىىىىىىىىيا  عنىىىىىىىىىىىىىىىا دائمىىىىىىىىىىىىىىىا  وأن                                     
وأن              وأن ينفع به ايس م  والمسلمين                   1يمدنا بمدده ومدد أبيه 

مىن أتبىاعهم الىى  يزيد به النفع إلى يوم الدين وأن يغفر لنا ولوالدينا  ولماشىيخنا وأن يجعلنىا
يىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين آمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين 

                                                 
1

ليه وسلم  ـ المدد هو الزيادة والغرض أن يمدنا هللا سبحانه وتعالى بالمدد الذى يمده به من المدد الذى يمد به النبى صلى هللا ع   

 وهو زيادة العلم والمعرفة باهلل سبحانه وتعالى  
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 كلمة ختامية
 

ألسىتاذ وسىيرته ذكر  فيها بع  مناقب سيد  ابجمع هذه السيرة المبارك   لقد من هللا علينا
لك  فىىىىىىىىى ذكرهىىىىىىىىا مىىىىىىىىا رأينىىىىىىىىىاه                               وبينىىىىىىىى  فيهىىىىىىىىا ) آداب الطريىىىىىىىىق  ( وسىىىىىىىىباختصىىىىىىىىار 

من سيدنا األستاذ ومن خواض أتباعه الذين كىانوا                                 ي زمونىه  
وما هى اال آداب السىادة الصىوفي   رضىى هللا عىنهم  فلقىد                           راجعى  

وجىىىد  أتبىىىاع                              سىىىيد  كتىىىبهم  ووقفىىى  منهىىىا علىىىى أحىىىوالهم  ف
المذكورين  قد شربوا عنهىا  أعىزب المناهىل وسىقوا                               مىن أغىدق 

مسىىلك  . وقىىد ذكىىر  هاتىىه األداب  واألحىىواع أقىىرب  األنهىىار  وسىىاروا علىىى أقىىوم طريىىق مىىن
نهم ورتبتىىىىىىه علىىىىىىى                        وغيرهىىىىىىا  علىىىىىىى هىىىىىىذا األسىىىىىىلوب المىىىىىىار كمىىىىىىا رأيتىىىىىىه مىىىىىى  والمقامىىىىىىا

أصفى األقسام ويىداوم عليىه ويحاسىب عالمهذا النسق ليأخذ السالك ومن يريد السير الى هللا ت
نفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىردد 
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على ربه وما يرضىيه  .  فقىد قالى  السىيدة ادر نفس تمر فى غير ايقباع األناس ف  تدع مق
صىىىىىلى هللا عليىىىىىه وسىىىىىلم  ) يىىىىىذكر هللا علىىىىىى                                    عنهىىىىىا كىىىىىان رسىىىىىوع هللا هللا  عائشىىىىى  رضىىىىىى
وكىىىىىىىىان القطىىىىىىىىب الرفىىىىىىىىاعى  رضىىىىىىىىى هللا عنىىىىىىىىه يقىىىىىىىىوع  ) مىىىىىىىىن لىىىىىىىىم                             كىىىىىىىىل أحيائىىىىىىىىه  (

 ال يكتب عندنا فى ديوان الرجاع والها يحاسب نفسه على كل نفس ويتهمها فى جميع  أح
علىىىىىىىىىىىىى هللا سىىىىىىىىىىىىبعين عامىىىىىىىىىىىىا وأدبىىىىىىىىىىىىر عنىىىىىىىىىىىىه                                   وقىىىىىىىىىىىىاع بعضىىىىىىىىىىىىهم  مىىىىىىىىىىىىن أقبىىىىىىىىىىىىل 

نفسىىىىىىىىىىىا واحىىىىىىىىىىىدا كىىىىىىىىىىىان مافاتىىىىىىىىىىىه أكثىىىىىىىىىىىر ممىىىىىىىىىىىا نالىىىىىىىىىىىه  ألن كىىىىىىىىىىىل نفىىىىىىىىىىىس فيىىىىىىىىىىىه                                   
مىىىىىىىىىىىىدد األنفىىىىىىىىىىىىاس السىىىىىىىىىىىىابق  فمىىىىىىىىىىىىن ضىىىىىىىىىىىىيع نفسىىىىىىىىىىىىا  فاتىىىىىىىىىىىىه مىىىىىىىىىىىىدد الىىىىىىىىىىىىنفس                                      

شىىي  أن  أذكىىر فىىى هىىذه السىىابق   فحىىرم الىىرأ  السىىديد  هىىذا وقىىد تحاالجديىىد ومىىدد األنفىىاس 
األمىىىىر التىىىىى تقىىىىاع فىىىىى مثىىىىل هىىىىذه االبىىىىواب لسىىىى  علىىىىى شىىىىئ ولىىىىيس لىىىىى                        اآلداب صىىىىيغ 

لهام  ) وما                            توفيقى  شئ وليس العمل بالك م  . إنما هو توفيق وا 
نمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا نقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى     إال بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهلل عليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه توكلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ( . وا 
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أفعالهم  وأعمالهم عسى أن تنفع الذكر  أو تكون سببا                             للهداي   
عام   لكل سىالك مىن أ  طريىق كىان فظنمىا  آداب  واالقتداء بتوفيق  من رب القلوب  .  وهى

                      تهىىىىىذب الىىىىىنفس وتصىىىىىقل القلىىىىىب أصىىىىىلها  مىىىىىن السىىىىىنه الشىىىىىريف          كريمىىىىى  هىىىىىى  أخىىىىى ق 
النبوي  ومن الشرع الشريف  جعلنا هللا من خير المتخلقين بها                     العىالمين  

سىالكين عليها  ومن خير المقتىدين بسىيد المرسىلين وقىدبين  فىى أذكىار الطريىق  ومقامىا  ال
عىن               ودرجا   الذاكرين  مىا يقبلىه العقىل  ويتمشىى مىع الشىرع مبتعىدا          

كل ما يذكر من غوام  المشاهدا  ومباحث التوحيىد ومقامىا  الفنىاء وسىر االيجىاد ورؤيى  
المعنىىىىىىىىىى حسىىىىىىىىىا وغيىىىىىىىىىر ذلىىىىىىىىىك ممىىىىىىىىىا عفىىىىىىىىىه أربىىىىىىىىىاب األحىىىىىىىىىواع مىىىىىىىىىن المشىىىىىىىىىاهدا                             

لىذكر الوالي  فظن ذلك يعرفىه أهىل افا   أهل الروحي  وذوق الروح لحاال  التوحيد  .  ومكاش
مىىىىىىن هللا الحسىىىىىىنى  . ومىىىىىىن أراد الزيىىىىىىادة فعليىىىىىىه  بأهىىىىىىل الىىىىىىذكر                             م الىىىىىىذين سىىىىىىبق  لهىىىىىى

ليأخىىىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىىىن قلىىىىىىىىىىىوبهم  فقىىىىىىىىىىىد قىىىىىىىىىىىاع سىىىىىىىىىىىادتنا الصىىىىىىىىىىىوفي   ان هىىىىىىىىىىىؤالء يجىىىىىىىىىىىب                                    
السىىىىىىىىىىىىىىىعى لهىىىىىىىىىىىىىىىم والسىىىىىىىىىىىىىىىفر الىىىىىىىىىىىىىىىيهم ومصىىىىىىىىىىىىىىىاحبتهم والتخلىىىىىىىىىىىىىىىق بىىىىىىىىىىىىىىىأخ قهم  
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كنىتم ال تعلمىون  (  ومىن أراد  المتىاب   إند قاع تعالى )  فاسألوا أهل الذكر  واألخذ عنهم وق
هللا تعىىىىالى  ويتىىىىوب إليىىىىه ويتوجىىىىه بقلبىىىىه  إلىىىىى النبىىىىى صىىىىلى هللا عليىىىىه                                           يسىىىىتغفر  فعليىىىىه أن

غفر فاسىتغفروا هللا واسىتجىاؤك  أنفسىهم  وسلم  فقد قاع هللا تعىالى  )  ولىو أنهىم  إذ تلمىوا  
هللا  توابىىا رحيمىىا (  ومىىن لىىم يجىىئ إلىىى النبىىى صىىلى هللا عليىىه وسىىلم                             لهىىم الرسىىوع لوجىىدوا 

الىىىىىىىىى دينىىىىىىىىه ليسىىىىىىىىتغفر لىىىىىىىىه فىىىىىىىىان                                   يجىىىىىىىىئ  بالىىىىىىىىداعى  بذاتىىىىىىىىه فليجئىىىىىىىىه بروحىىىىىىىىه أو
  .  واسطتنا العتمى فى الدنيا واآلخرةهللا مقبوع جعله باب التوب  مفتوح واستغفار الرسوع 

وفىىىىىىىىىىىىىىى الختىىىىىىىىىىىىىىام  أدعىىىىىىىىىىىىىىو بهىىىىىىىىىىىىىىذا الىىىىىىىىىىىىىىدعاء الىىىىىىىىىىىىىىذ  كىىىىىىىىىىىىىىان يىىىىىىىىىىىىىىدعو بىىىىىىىىىىىىىىه                                          
 الص ة وعقب تلقين العهد وهو  :قب سيد  األستاذ االكبر رضى هللا عنه فى الغالب ع

وأمينك على وحى السىماء  . أن تغفىر ى  . لمرتض) اللهم بجاه نبيك المصطفى  . وحبيبك ا 
وتكتىىىىب لنىىىىا عنىىىىدك بىىىىراءة وعتقىىىىا مىىىىن النىىىىار  .  وأمنىىىىا مىىىىن                           ذنوبنىىىىا  .  وتسىىىىتر عيوبنىىىىا 

العىىىىذاب  . وجىىىىوازا علىىىىى الصىىىىرا   . وطريقىىىىا الىىىىى الجنىىىى  . وعاقبىىىى  الىىىىى الخيىىىىر  . اللهىىىىم  



 234 

حىىىىىىىىىىىىىىدين وألحقنىىىىىىىىىىىىىىا                            توفنىىىىىىىىىىىىىىا يىىىىىىىىىىىىىىا آلهىىىىىىىىىىىىىىى بكرمىىىىىىىىىىىىىىك مسىىىىىىىىىىىىىىلمين مىىىىىىىىىىىىىىؤمنين مو 
 بالصالحين آمين

 
 وس م على المرسلين والحمد هلل رب العالمين            

 
 قاع مؤلفه

 
شىىىىىىىىىىىىىىىواع                                           29فرغىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىن اتمامىىىىىىىىىىىىىىىه عصىىىىىىىىىىىىىىىر يىىىىىىىىىىىىىىىوم األربعىىىىىىىىىىىىىىىاء           

                                       قبطيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ،  1637هجريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  وأوع أبيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن   1339سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن  
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القىىىويم والخيىىىر العمىىىيم . سىىىيدنا محمىىىد المنعىىىو  بقولىىىه تعىىىالى                                               سىىىل بىىىالطريق علىىىى مىىىن أر 

نك لعلى خلق عتيم فىى سىبيل هللا أرواحهىم وأمىوالهم . ( وعلى آله وصىحبه الىذين بىذلوا  ) وا 
. ممىىىن أمرنىىىا تعىىىالى بظتبىىىاعهم . والتمسىىىك                 عهىىىدهم وسىىىلك سىىىبيلهمراعموكىىىل داع الىىىى هللا 

ن ربهىىم بالغىىداة مىىع الىىذين يىىدعو كبأذيىىالهم .والتقىىرب مىىنهم بقولىىه جىىل شىىأنه )وأصىىبر نفسىى
 وجهه وال تعد عيناك عنهم (والعشى يريدون 

       ) وبعىىىىىىىىىىىىىد ( فقىىىىىىىىىىىىىىد اطلعىىىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىذه ) السىىىىىىىىىىىىىىيرة الخليليىىىىىىىىىىىىىى   (                                       
فىىىىىىىىىىىىظذا هىىىىىىىىىىىىى برهىىىىىىىىىىىىان سىىىىىىىىىىىىاطع . علىىىىىىىىىىىىى فضىىىىىىىىىىىىل مؤلفهىىىىىىىىىىىىا وغىىىىىىىىىىىىزارة مادتىىىىىىىىىىىىه 
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ودليل المع  .  على علو كعبه  . ورفع  مكانته  . أدام هللا                            النفع 
والىىده ع مىىه زمانىىه  .  وشىىيخه رين  . بىىه كمىىا نفىىع بسىىلفيه األمجىىدين  .  القمىىرين األنىىو 

بمىىا لىى وع مىىن واسىىع المعىىارف وسىىاطع المعلومىىا   .                                        صىىاحب هىىذه السىىيرة قطىىب أوانىىه  .  
وعمىىيم المجاهىىدا  والهىىدايا  نى مىىن عتىىيم وجليىىل التىىأليف وجزيىىل المصىىنفا   . ومىىا للثىىا

                          بأمىىىىداداتهم . وأعىىىىاد علينىىىىا مىىىىن بركىىىىاتهم  .  وجمعنىىىىا بهىىىىم فىىىىى                  االرشىىىىادا   . أمىىىىدنا هللا 
أرفىىىىىىىىىىىىىىع الىىىىىىىىىىىىىىدرجا   . مىىىىىىىىىىىىىىن فسىىىىىىىىىىىىىىيع الجنىىىىىىىىىىىىىىا   .  وقىىىىىىىىىىىىىىد أمىىىىىىىىىىىىىىد اليىىىىىىىىىىىىىىراع                                      

 ثم انبر  وجر  بهذه االبيا   من هذه االمدادا   . فامت  سرورا  . وفا  حبورًا  .
 ياسيرة   المولى    الجليل          قطب   األنام   أبى   خليل 

 فر    عن   طرق   الهد       والفضل  والفي    الجزيل أس
 من    كىىل   باهر    حكم        بثبوتها      سطع     الدليل 
 يىىامن       يروم     شريع        وحقيق       تشفى    الغليل 
 الز  م     لسىىاح     طرسها       وفناء    ذا  الرو   التليل 

قطوفهىىىىىىىىىىىىىا       وحىىىىىىىىىىىىى وة     الىىىىىىىىىىىىىذوق    العسىىىىىىىىىىىىىيل       تغىىىىىىىىىىىىىىىىنم     لذيىىىىىىىىىىىىىذ  
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 ممن       تعهد        غرسها               برحيق عذب السلسبيل 
 ) عبد    الس م (       مجيدها              وطبيب ذا القلب العليل 
 دام          مشارق     فضله              تهد    الى خير السبيل 

 كتبه                                                              
 محمد تاج الدين                                                          
 مدرس بمعهد اسكندري                                                        

 
محمىد التقىى النقىى الشىيخ ) الشىهير  مى  ولما اطلع حضرة األستاذ صىاحب الفضىيل  الع    

بالحىىداد مىىن كبىىار علمىىاء االزهىىر الشىىريف حرسىىه هللا وأدامىىه                             علىىى خلىىف الحسىىينى ( الشىىهير 
 ونفع به قاع ما يأتى 

عبىىادك الىىنعم تىىاهرة وباطنىى  . علىىى  ) بسىىم هللا الىىرحمن الىىرحيم (. أحمىىدك يىىا مىىن أسىىبغ 
ا محمىىد منبىىع الطريىىق اآلمنىى  . وأصىىلى وأسىىلم علىىى سىىيدندين فسىىلك وأكملىى  لمىىن هىىدي  الىى

الفواضىىىىىىىل والفضىىىىىىىائل ومتهىىىىىىىر األنىىىىىىىوار ومعىىىىىىىدن االسىىىىىىىرار ومصىىىىىىىىدر                        العلىىىىىىىوم وكنىىىىىىىز 
أشىىىىىىىىىرف الشىىىىىىىىىمائل وعلىىىىىىىىىى آلىىىىىىىىىه وأصىىىىىىىىىحابه نجىىىىىىىىىوم الهىىىىىىىىىد  وأتباعىىىىىىىىىه وتىىىىىىىىىابعيهم 
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                           ومىىىىىىىىىىىىن بهىىىىىىىىىىىىم اقتىىىىىىىىىىىىد  )وبعىىىىىىىىىىىىد ( فقىىىىىىىىىىىىد اطلعىىىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىىىى كتىىىىىىىىىىىىاب ) السىىىىىىىىىىىىيرة              
الخليليىىىىىىىىىى  ( المطىىىىىىىىىىرز ببيىىىىىىىىىىان أصىىىىىىىىىىوع طريىىىىىىىىىىق السىىىىىىىىىىادة الصىىىىىىىىىىوفي  . لواضىىىىىىىىىىعه                                          

األسىىىىىىىىىىىتاذ المرشىىىىىىىىىىىد الربىىىىىىىىىىىانى . السىىىىىىىىىىىيد ) عبىىىىىىىىىىىد السىىىىىىىىىىى م افنىىىىىىىىىىىد  الحلىىىىىىىىىىىوانى (                                                 
يضىىىىىىىىىىىاح رقيىىىىىىىىىىىق المبىىىىىىىىىىىانى . وجمىىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىىع                                                                         فىىىىىىىىىىىاذا هىىىىىىىىىىىو قىىىىىىىىىىىد حىىىىىىىىىىىو  مىىىىىىىىىىىع اال

االيجىىىىىىىاز دقيىىىىىىىق المعىىىىىىىانى . فىىىىىىىأتى علىىىىىىىى أكمىىىىىىىل نتىىىىىىىم وأجمىىىىىىىل صىىىىىىىورة مرضىىىىىىىي  .                                                    
ولىه القىدر فىى اقتصىاره علىى النبويى   خصوصا بما اشتمل عليه من آيىا  الكتىاب واالحاديىث

كرامىا  قىدوتنا المرحىوم ) الحىاج محمىد أبىى خليىل ( نفعنىا هللا                          ر ذكر النذر القليل مىن مشىهو 
يىىاه المؤلىىف الحسىىنى ببركاتىىه . وأحلنىىا معىىه فسىىيع جناتىىه . وجىىز  هللا  وزيىىادة . وخىىتم لنىىا وا 

 بخاتم  السعادة ،
 حسينى محمد على خلف ال

الشهير بالحداد
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 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (
أحمىىىىىىىىىدك يىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىن فتحىىىىىىىىى  بالخليىىىىىىىىىل قلوبىىىىىىىىىًا غلفىىىىىىىىىا. ومنحىىىىىىىىى  بالهدايىىىىىىىىى  أهىىىىىىىىىل                               

العناي  وكسوتهم حنانًا وعطفا . أشهد أن ال إله هللا وأشىهد أن                        سىيدنا 
وبىارك علىى سىيدنا محمىد وآلىه اللهىم صىل وسىلم  ولطفىا . محمدًا رسوع هللا رحمى  للعىالمين 

أتباعىه  حرفًا . وار  اللهم عن شيخنا أبى خليل الذ  نتمف القرآن حرفًا وصحبه عدد حرو 
ميىىىىىىىادين الجهىىىىىىىاد صىىىىىىىفًا صىىىىىىىفا .. وعىىىىىىىن نجلىىىىىىىه الىىىىىىىذ  جمىىىىىىىع القلىىىىىىىوب ونشىىىىىىىر                     فىىىىىىىى 

غرفىًا . وسىقاها مىن فىي  اسىع مىدده مىن و  عليها من صىافى مكىارم أخ قىه عرفىًا . وأباحهىا
هبىا   مؤلف يؤلف . وال كل ك م يقاع يعرف . ان هىى االما بعد ( فما كل بحر وده غرقًا ) أ

إالهيىىىىىىىىىىىى  يجعىىىىىىىىىىىىل مصىىىىىىىىىىىىدرها مىىىىىىىىىىىىن يشىىىىىىىىىىىىاء مىىىىىىىىىىىىن عبىىىىىىىىىىىىاده ونتىىىىىىىىىىىىائج صىىىىىىىىىىىىدق                              
الحكمى  مىىن مىن عبىىاده ) يىؤ  ايى  واخى ض تسىتخرج مىن مقىىدما  يقينيى  مغرسىها أهىىل العن

فقىىد أوتىىى خيىىرًا كثيىىرًا ( ونفحىىا  خليليىى  يتلقاهىىا أهىىل العفىىاف .                            يشىىاء ومىىن يىىؤ  الحكمىى 
األسىعاف . وأن يىنتم فىى سىلك مىن يريىد الذين يعاملون أنفسهم باالنصىاف . ويأخىذون بيىد 

ذو  االئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ف مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن تلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك الهبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  
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جىىاد  بىىه  يىىد فضىىائل مىىن بمكىىارم يليىى  . مؤلىىف الخل ايالهيىى  . ومىىن هىىذه النتىىائج والنفحىىا 
سيد  وسىند  القىدوة الكامىل والعىالم العامىل موالنىا ) السىيد                             ى والدانى .  أخ قه وسع القاص

عبىىىىىىىىىىىىىىد السىىىىىىىىىىىىىى م الحلىىىىىىىىىىىىىىوانى ( سىىىىىىىىىىىىىىرد فيىىىىىىىىىىىىىىه ذرة مىىىىىىىىىىىىىىن سىىىىىىىىىىىىىىيرة األسىىىىىىىىىىىىىىتاذ                                             
محمد أبى خليل ( متوخيًا فيىه مىا ) الحاج  ر والعلم األزهر . قدوتنا الى هللا تعالى سيد االكب

.  بسىىاطع البرهىىان . أو بلغىىه عىىن مصىىدر ثقىى  مىىن االخىىوانوأثبىى  عنىىده شىىاهده بالعيىىان . 
علىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىا أثبتىىىىىىىىىه بكتىىىىىىىىىاب أو سىىىىىىىىىن  . محليىىىىىىىىىًا جيىىىىىىىىىده بق ئىىىىىىىىىد االدلىىىىىىىىى                          مسىىىىىىىىىتدال 
فبسىحر البيىان سىحر  ألبىاب ، وان أشىار ن عبر فمحبوكى  بنىور الحكمى  عبارتىه القطعي  . ا

 ونتامه عجيب . فهو لكل فضىل جىامع ال يمىل منىه قىارر الترتيب  العارفين اشارته . طبيعى 
سىىىىىىىىىىامع . هلل دره مىىىىىىىىىىن مؤلىىىىىىىىىىف غىىىىىىىىىىرس فىىىىىىىىىىى كتابىىىىىىىىىىه هىىىىىىىىىىذا كىىىىىىىىىىل فضىىىىىىىىىىيل  .                         وال 

هرة شريف  . فطوبى لمن تلقاه                          بقلب وأنبته نباتًا حسنا فى قلوب مط
سىىىىىىىىىليم . ودفعىىىىىىىىىه اليىىىىىىىىىىه عامىىىىىىىىىل االخىىىىىىىىىى ض كأنىىىىىىىىىه ولىىىىىىىىىىى حمىىىىىىىىىيم . وهللا اسىىىىىىىىىىأع                             
أن ينفعنىىىىىىىا بمىىىىىىىدد النبىىىىىىىى صىىىىىىىلى هللا عليىىىىىىىه وسىىىىىىىلم وحبىىىىىىىه ومىىىىىىىدد شىىىىىىىيخنا وكرامىىىىىىى                          

                      مؤلفه آمين ،             
 أحد العلماء  –محمد حواس                                                             

ومدرس بمسجد ريحان بالمنصورة 
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