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 كلمة في فضائل ذكر هللا تعالى 
واألرض وال يزيد ذلك في ملكه شييئا      تالحمد هلل الذي يسبح له مافي السماوا

والصالة والسالم على خيير ميس سيبح هلل بكيرة وعشييا ض  ورضيي هللا عيس بليه وصيحبه 
 :ومس واالهم بإحساس إلي يوم الديس ض وأخص منهم شيوخي األجالء وأئمتي النبالء 

عليييي  ىمصييي صى صيييلى هللا علييييه وسيييلم ض وسييييدسييييدي أحميييد البيييدوي بيييا  ال
سييل اس الموحييديس ض وسيييدي الشييوم الشيييخ محمييد أيوخليييل سيياكس ضييريحه  ىالبيييوم

األنيييوار بالزييييازيل ض وخليصتيييه سييييدي الشييييخ عبدالسيييالم الحليييواني العيييار  الر ييياني ض 
ا إلى ذكر هللا ذكيرا كيييرا ض وسيدي الشيخ علي عقل العار  الملهم ض وهم الذيس أرشدون

فلمسنا بركة إرشادهم ض وجنينا مس اليذكر يميرات شيهية ال مق وعية وال ممنوعية ض هيي 
 جزاهم هللا عنا كل خير   –وهللا أح  إلينا مما  لعت عليه الشمس 

 وبعيييييييييد
فقد  ل  إلي إخواني األعزاء أس أكتي  كلمية مختصيرة فيي ذكير هللا ومكانتيه ميس 

 أيره في تر ية األرواح ض فأيول وباهلل التوفيل :الديس و 
 
 معرفة هللا هي سب  وجودنا – 1

ياك  –اعلم يا أخي  ) و أس هللا تعالى خلقنا في هذه الدنيا لنعرفه  –وفقني هللا وا 
 دوس   ما أريدما خلقت الجس واإلنس إال ليع
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وة المتيييس   ميينهم مييس رزا ومييا أريييد أس ي عمييوس   إس هللا هييو الييرزاا ذو القيي 

  يال ابس عباس رضي هللا عنه معناها اال ليعرفوس  
فمعرفة هللا تعالى هي أول فرض افترضه هللا على عباده فيي عيالم اليذر ض حييس  

يال تعالى ) ألست بر كم يالوا بليى   ض ولييس هيذا الصيرض عيس حاجتيه تعيالى لعبياده ض 
عبيادتهم ض ولكيس العبياد هيم فقد خلقهم مس العدم ض وهيو ننيي عينهم ض وعيس معيرفتهم و 

   المحتاجوس إليه سبحانه ) يا أيها الناس أنتم الصقراء بلي هللا وهللا هو الشني الحميد
وليوصلهم سبحانه وتعالى بلي معرفته ) معرفة مذاا وهي أهم مس معرفية العليم 
  تعبييده بالعبييادات وفضييائل األعمييال ض علييى أسيياس توحيييده ض اإليميياس برسييله وبيياليوم 

وييد ييال اإلميام الشزاليي  –خر ض وذلك ليجزيهم أحسس ما عمليوا ويزييدهم ميس فضيله اآل
رضي هللا عنه : فرا بيس أس يعلم اإلنساس حد الصحة والشبع و يس أس يكوس صحيحا 

 وشبعاس  
 
 ما معنى المعرفة – 2

يقول سيدي ابس ع اء هللا السكندري : إس معرفة هللا ف رية فيي الينصس ويسيتند 
ذ أخييذ ر ييك مييس بنييى بدم مييس شهييورهم ذريييتهم وأشييهدهم فيي ذلييك  إلييي يولييه تعييالى ) وا 

علييى أنصسييهم ألسييت بيير كم يييالوا بلييى شييهدنا أس تقولييوا يييوم القياميية انييا كنييا عييس هييذا 
 نافليس    
 

ويست رد فيقول : فياهلل تعيالى ييد عير  اإلنسياس بيه ض وتجليى ليه كميا اسيتن قه 
نساس ووحده وأخذ هللا عليه عهدا بذلك   وذلك كله وألهمه اإليرار بر و يته   فشهده اإل 

 في عالم بخر نير هذا 
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العالم   وهو عالم الذر يبل وجود األرواح في األبداس ض احتجبت المعرفة الص رية 
بيياهلل بحجيييا  البشييرية الكييييي  ض فسييتر هللا بيييذلك سيير خصوصييييته وجيياء فيييي الحكيييم 

ر البشرية ض وشهير بعشمية الر و يية فيي الع ائية ) سبحاس مس ستر الخصوصية بشهو 
 إشهار العبودية     

يم يقول رضي هللا عنه : ومس هنا كانت المعرفة بياهلل أعسير المعيار  ض فانيه ال 
ميل هلل ) ليس كميله شئ وهو السيميع البصيير   وميع هيذا فيرض عليى عبياده جميعيا 

 معرفة ذاته وأسمائه وصصاته   
 : ويصصل ذلك فيقول رضي هللا عنه

والمعرفة باهلل يد تكوس إيبات وجوده وتقديسه عما ال يليل بيه ض ووصيصه عليى ميا هيو 
عليييه وبمييا وصيي  بييه نصسييه   وهييذه معرفيية عاميية المكلصيييس وهييي مصروضيية عليييهم 

 وتسمى بالمعرفة العامة  
ويد تكوس حاال يحدم عس شهود ذويي   ويكوس العار  هو مس أشهده هللا ذاته 

عالييه ض وتسييمى هييذه المعرفيية بالمعرفيية الخاصيية   وهييي معرفيية وصييصاته وأسييماءه وأف
نما بلي الذوا    الصوفية ض التي ال تستند بلي العقل وا 

ويقول رضي هللا عنه : ولما كانت المعرفة الص رية يبسا مس نيوره أودعيه يليو  
ر المعرفة باهلل ض التى تأتى عس  ريل النشي أوليائه ض فإنها لس تأفل أبدا ض وليست كذلك

 بأفول اآليار   ولذلك ييل :فىاآليار فهى تأفل 
 

 إس شمس النهار تشر  بالليل  *  وشمس القلو  ليس تشي 
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 ويقول سيدي ابس الصارض رضي هللا عنه :

 فيم وراء النقل علم يدا عس   *   مدارك نايات العقول السليمية
 مدتيتلقيته مني وعني أخذتييه    *   ونصسي كانت مس ع ائي م

 ويقول أستاذي العار  باهلل سيدي الشيخ علي عقل رضي هللا عنه :
 ال تتناهى  الدر وهي تلصظ     ا  بي النور فالمعار  بحري   *  

 دنياها  مس  وارتقاء األرواح في مورد العلم    *   يصصي األرواح 
 وانعدام األهواء والحس منهيا    *   هو معنى السمو في مسراها

 ك يوله هذا ما يقوله سيدي ابس ع اء هللا :ويصسر ذل
 ض مدركية للعليوم بواسي ة االسيتداللوأداتا المعرفة العقيل والقلي  ض والعقيل هيو الملكية ال

أما القلي  فهيو الملكية العقلي  معرفة باهلل أر ا  النشروهو األداة التي يستخدمها في ال
يس تليك اللحمانيية المعروفية المدركة للعلوم بواس ة الشهود اليذويي المباشير ض وهيو لي

نمييا هييو الل يصيية المدركيية التييي  بهييذا االسييم ) أي ليييس القليي  النييابض المعييرو    وا 
 أودعها هللا تعالى في اإلنساس ) يقصد الروح إذا استنارت    

ويري سيدي ابس ع اء هللا رضي هللا عنه أس القل  كلما زهد في اليدنيا ض وانعيدم 
وازداد إيمانه يم توحيده ض امتأل بالتوحيد فصار عرشييا ض  منه الهوى والحرص واألمل ض

وتنزه عس أوصا  البشرية تماميا ض وشيرفت فيي الميأل األعليى صيصاته ض وعليت وسيمت 
 في المأل األسصل معرفته ض واكتملت بنور اسم الذات بصيرته 
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وتخلييل بييأخالا هللا ض وصييارت األسييماء الحسيينى وصييصه ونعتييه وصيييار محققييا 

 فانيا في شهود المذكور عس ذكره  مستبصرا 
هللا عنه وفي هذا القل  ورد في الحديم القدسي " ال يسعني عرشي وال  ىيم يقول رض

ه معنيى ذليك الحيديم كرسي وال سمائي ووسيعني يلي  عبيدي "  ويعلمنيا رضيي هللا عني
 س يليي  اإلنسيياس ال يسييع هللا مسيياحة وال خييياال وال حلييوال وال حسييا والإالشييري  فيقييول 

نما يسعه يمانا وعلما ومعرفية وأ حكما   وا  خالصيا ض فضيال ميس يتوحيدا وا  قانيا ومحبية وا 
 هللا وتخصيصا  

 
وأيييول فييي تبسيييم الكييالم المتقييدم ض فقييد يعلييو علييى بعييض األفهييام إس الميي منيس 
عوام وخواص   فالعوام يكتصوس بالعبادات الشاهرة ض وال يجاهدوس أنصسهم في أمراضيها 

ها الخصية ض لذلك يتعرضوس كييرا للويوع فيي المعاصيي والمخالصيات ميس البا نة وشهوات
نصلتهم عس هللا تعالى في أكير األويات   أما الخيواص ض فيجاهيدوس أنصسيهم ويسيعوس 
بهميية ال تعيير  الكلييل فييي تخليتهييا عييس الرذائييل وتحليتهييا بالصضييائل لتت هيير بييوا نهم 

 هيا فتخافيه وترجيوه وتحبيه فتيأنس فيي فتكوس أهال ألسرار ذكية وعلوم لدنية تر  هيا بر 
جنبه وتسعد بقر ه   فال تجر  على مخالصته   فياس خيال  المي مس القيوي ر يه واعتيذر 
إليه في الحال فياس اعتيذر واسيتشصر وأنيا  يبيل عيذره وتيا  علييه وهيدي ) وانيي لشصيار 

 لمس تا  وبمس وعمل صالحا يم اهتدى    
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ذي ي ل  رضاء ر ه عنيه : رد س للمريد الولذلك ينصحنا السادة الصوفية فيقولو

 لي هللا  اهرة كما تلقيتها منه  اهرة  إنصسك 
 التأسي بموالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   – 3

ت مسيك الختيام ض وختم سبحانه الرسياالت السيماوية بالرسيالة المحمديية   فجياء
 عليييه وسييلم هاديييا الييى هللا  تييداء بسيييدنا وموالنييا رسييول هللا صييلى هللايويييد جعييل هللا اال

واس ت يعييوا تهتييدوا    وهييذا االيتييداء يقتضييي أس يتأسييى الميي مس بييه صييلى هللا عليييه )
وسلم في األيوال واألفعال واألحوال ) لقد كاس لكم في رسول هللا أسوة حسينة لميس كياس 

األحيوال يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كييرا    ولذلك اعتنى السادة الصوفية بناحيية 
ض ألنها سبيل إلصالح البوا س ض لتتصل بيوا نهم ميع شيواهرهم ض واسيتعانوا فيي إصيالح 
البوا س بجهاد النصس وأخذ الديس بقوة ميع ذكير هللا ذكيرا كيييرا ض إذ ال يجيوز أس يعتنيي 
المسييلم بييالشواهر ض ويتييرك البييوا س فقييد ذم هللا الكييافريس فقييال تعييالى : ) لهييم يلييو  ال 

   وهو يعلمنا بذلك ضرورة االعتناء بالتر ية القلبية وجاء هذا صريحا في يصقهوس بها 
 يوله تعالى : ) واتقوس يا أولى األلبا     

لهييذا لزمتييك أيهييا األم الميي مس الشييريعة ) وهييي أس تعبييده   وال ريقيية ) وهييي أس 
ه تقصده   والحقيقة ) وهي أس تشهده   ولهذا يال إمامنا مالك بس أنيس رضيي هللا عني
: مييس تشييرع ولييم يتصييو  فقييد تصسييل ض ومييس تصييو  ولييم يتشييرع فقييد تزنييدا ض ومييس 

 تشرع وتصو  فقد تحقل  
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فيإذا ويصييت علييى أحكييام الشييريعة ) الكتيا  والسيينة   أديييت العبييادات علييى الوجييه 
ذا أكيرت مس ذكر هللا ض بعد فعل المأمورات وترك المحشورات ض تصيوفت ض  الصحيح ض وا 

ر ض واميتأل ميس الصكير ض ييم ذاا محبية ر يه األعليى ) واليذيس بمنيوا فصصا يلبك ميس الكيد
 أشد حبا هلل    

 ضرورة اإليتداء بشيخ عار  في التصو    – 4
فإذا أراد هللا بك الخير فرأيت أس تتصيو  لتكيوس ميس خيواص المي منيس اليذاكريس 

  ض هللا كييييرا والعييارفيس بييياهلل تعييالى ض فيجيي  أس يكيييوس تصييوفك علييى ييييد شيييخ عيييار 
يعاهدك على  اعة هللا ورسيوله ض ويرييك عييو  نصسيك ض ويعينيك فيي السيلوك اليى هللا 

و ذلك العيوس ييزداد يقينيك بياهلل ض  –ال تعرضت لصتنة النصس والشي اس ا  بصيرة ض و على 
ويييد يييال موالنييا رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم ) تعلمييوا اليقيييس   أي جالسييوا أهييل 

عييد النبييي صييلى هللا عليييه وسييلم هييي تجديييد لبيعتييه عليييه اليقيييس ض وكييل بيعيية حصييلت ب
 إنميياالصييالة والسييالم ض و يعتييه صييلى هللا عليييه وسييلم بيعيية هلل ) إس الييذيس يبايعونييك 

يبييايعوس هللا    ض والشيييوم العييارفوس بيياهلل نييوا  عييس رسييول هللا صييلى هللا عليييه وسييلم 
سهل التحصيل ض ويد تحصله حتى يرم هللا األرض ومس عليها   وعلم األحكام الشاهرة 

مس نير معلم إذا كنت مجتهدا   أما عليم األخيالا القلبيية البا نييية ض فصيع  المنيال ض 
وال تست ييييع تحصيييله إال علييى ييييد مرشييييد ض ر ييي يلبييه بسيييلوك  رييييل القيييوم ض وجاهيييد 

 نصيسه
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لميس كياس ليه يلي  س في ذلك لذكيرى إه ض ولذلك ييال هللا تعيالى   ) فيها حيتى عير  ر ي

أو ألقييى السييمع وهييو شييهيد   أي يليي  سييليم ممييا سييوى هللا تعييالى فهييو مملييوء بييأنوار 
المحبييية القدسيييية   وهييي الء األئمييية المرشيييدوس فيييي األخيييالا البا نييية عرفيييوا بالسيييادة 
الصوفية   ويد سأل عباد الرحمس ر هم أس يجعلهم أئمية للمتقييس فقيالوا فيميا حكيى هللا 

لمتقيييس إمامييا   كمييا أنييه سييبحانه أميير بالتعيياوس علييى البيير والتقييوى عيينهم ) واجعلنييا ل
 لعلمه بضع  الصرد وحده فقال تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى    

ويد يال سيدي أبو الحسس الشاذلي رضيي هللا عنيه : أوصياني حبيبيي فقيال : ال 
ة هللا ض وال تنقييل يييدميك إال حيييم ترجييو يييوا  هللا ض وال تجلييس إال حيييم تييأمس معصييي

تصح  إال مس تستعيس به على  اعة هللا ض وال تص   لنصسك إال ميس تيزداد بيه يقينيا 
   وصدا بعض الصوفية إذ يقول :

 ومن عاشر النفس الذكية لم يزل  *  يزيد بها حسنا على القرب والبعد
 اعترا  االئمة المجتهديس بالصوفية -5
؛ و يييد يييرأت أس  ة ويشييهدوس بصضييلهمسييادة الصييوفيلو يييد كيياس االئميية يعترفييوس با 

السب  فى تصو  سيدى داود ال ائى كلمية يالهيا ليه أسيتاذة أالميام أبيو حنيصية رضيى 
  أما أالداة  كنية داود ال ائى هللا عنه بعد أس فرغ مس الصقه على يديه يا أبا سليماس )

د عييس ؛ يييال و أى شيييئ بقييى يييا أسييتاذى ض يييال العمييل بهييا  فشييمر داو  فقييد أحكمناهييا
ساعد الجد و تصو  فعمل بما علم حتى صار اماما مس أئمية الصيوفية و كياس االميام 
مالك بس أنس رضى هللا عنه يقول: ليس العلم بكيرة الرواية و انما هو نيور يقذفيه هللا 

 فى يلو  و يد مر عليك ما ياله 
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فيى كذلك فى فضيل التصيو  ميع التشيرع   و كياس االميام أحميد بيس حنبيل عليى فضيله 

العلم و مكانته فيى االمامية؛ يختلي  اليى سييدى معيرو  الكرخيى؛ و يسيأله فيى بعيض 
المسأئل   كما كاس رضى هللا عنيه يحيم ابنيه عليى االجتمياع بصيوفية زمانيه و يقيول: 

؛ وكاس االمام الشيافعى رضيى هللا عنيه يقيول :  أنهم بلشوا فى االخالص مقاما لم نبلشه
س يييولهم: نصسييك اس لييم تشييشلها بييالحل شييشلتك صييحبت الصييوفية فأخييذت عيينهم كلمتييي

 بالبا ل ؛ و يولهم الويت كالسي  اس لم تق عه ي عك  
و السادة االئمة المجتهديس كانوا صوفية كبارا النهم عملوا بما علموه ميس االحكيام فيى 
صييدا و اخييالص؛ لكييس النيياس عرفييوهم بمييا فرنييوا أنصسييهم لييه مييس تصقيييه النيياس و 

ة و يد يال االمام الشعرانى رضى هللا عنه: كصى شرفا بعلم القيوم تعليمهم أحكام الشريع
) أى التصو   ييول موسيى علييه السيالم للخضير علييه السيالم ) هيل أتبعيك عليى أس 
تعلمييس ممييا علمييت رشييدا  و هييذا أعشييم دليييل علييى و جييو   ليي  علييم الحقيقيية  أى 

 التصو  و هو علم االخالا البا نة 
وس و تابعو التيابعيس كيانوا صيوفية اال أنهيم ليم يلقبيوا بيذلك و السادة الصحابة و التابع

كييذلك التبعييية كانييت أزكييى   ألس شيير  صييحبته صييلى هللا عليييه وسييلم أزكييى لهييم و اللقيي
 للقرنيس االحقيس 

 
 _ الشريعة و الحقيقة هما معا علم الديس الصحيح 6

شيريعة تنصييذ و اعلم ييا أخيى أس الشيريعة و الحقيقية معيا هميا عليم اليديس الصيحيح فال
اليذى صيدرت منيه االوامير ؛ فيال ننيى عيس واحيدة  ض والحقيقة هى محبية اآلمير األوامر

مر سبحانه ؛ و محبتيه تعيالى ؛ و ليو آلمنهما بل أس االوامر ما هى اال سبيل لمعرفة ا
 تأملت فى نص الصاتحةض 
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اك نعبيد  لوجدت أنه تعالى علمك أس تسلك الشريعة و الحقيقة اليية سيبحانة فقوليه )ايي

شريعة ) واياك نستعيس  حقيقية النيك فيى االسيتعانة باللية عرفيت أنية ال حيول ليك و ال 
؛ و أييول ليك بعيد ذليك ميا ياليه السيادة الصيوفية: الشيريعة هيى  يوة اال بيه جيل جاللية

يضييى و أخصييى و أشهيير ض و ال  اض و الحقيقيية هييى شييهود لميي القيييام بمييا أميير هللا تعييالى
شهود ذلك النيور اال اس عمليت الصيالحات و تركيت السييئات يشرا عليك مس الحقيقة 

استوحشييت ممييا سييواه ) فيياس ويصييت لييذلك رفعييت عييس بصيييرتك ض و  و أنسييت بييذكر هللا
ض و انكش  الحل المبيس ض فنشرت الى با س الدنيا حيم  فبدا لك عيس اليقيس الستورض

هييذه هييى  جلهيياض حيييم أهييم النيياس عاجلهيياض وبهرهييا ض و أهمييك نشيير النيياس الييى شا
 السعادة التى ال سعادة بعدها ) و مس يجعل هللا له نورا فما له نور   

 
 _ العارفوس باهلل موجودوس فى كل جيل 7

ض أنه ييض لهيا  ض و هى خير أمة أخرجت للناس و مس فضل هللا على االمة المحمدية
س بعييد رسييول هللا صييلى هللا عليييه و سييلم أئميية هييداة مرشييديس ض فييى كييل جيييل ض يجييدو

يل هيذه سيبيلى أدعيو  ض ) للمسلميس روح الديس ض بالعلم و العمل و االخالص و الهمة
  و يد يال امامنا على بس أبيى  الي  فيى هي الء  الى هللا على بصيرة أنا و مس اتبعنى

ض  ض أو خائصيا مشميورا ا شياهرا مشيهورام: ال تخلو االرض مس يائم هلل بحجةض لم االئمة
يناتييهض وكييم هييم ض و أيييس أولئييك و هللا أنهييم األيلييوس عييدداض و  ال تب ييل حجييو هللا و ئليي

 االعشموس عند هللا يدرا  
 يم يال كرم هللا وجهه فى وص  ه الء االمة: 

 هجم بهم العلم على حقيقة البصيرةض فباشروا روح اليقيس ض و استالنوا 
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اس أرواحهيا ما استوعره المترفوس ض و أنسيوا بميا اسيتوحن منيه الشيافلوسض عاشيوا بأبيد

 معلقة بالمأل األعال ض أولئك خلصاء هللا فى أرضه و الدعاة لدينه  
و يال فيهم أيضيا كيرم هللا وجهيه: عقليوا اليديس عقيل وعايية و رعايية ال عقيل سيماع و 

   ض فاس رواة العلم كيير و رعاته يليل رواية
 _ كي  تجد الشيخ المر ى 8

االئمة المرشديس يال لك السادة الصوفية : فاذا يلت و مس يدلنى على واحد مس ه الء 
صحح نيتيك فيى  لي  هللا تجيد المرشيد الم ليو  لمليى جنبيك ض ألنيه تعيالى ييال ) وليو 

 صديوا هللا لكاس خيرا لهم   كما يال )أمس يجي  المضر اذا دعاه  
 _ وجو   اعة الشيخ 9

دت أحييد خلصائيية فيياذا أسييعدتك العناييية الر انييية فوجييدت الشيييخ العييار  بيياهلل ) أو وجيي
ض أو نهياك عنيه ألنيه أعير  بيال ريل  المتحققيس  و جبت عليك  اعته فيميا أميرك بيه

ض و سيلك  رييل  منك ض فقد عبد هللا على هدى القراس الكريم و السنة النبويية الم هيرة
) و اليذيس اجتنبيوا  التصو  حتى ذاا و تحقلض فصار ر انيا مس ذوى البصيائر النافيذة

وها و أنابوا الى هللا لهيم البشيرى فبشير عبياد اليذيس يسيتمعوس القيول ال انوت أس يعبد
 أولك هم ألوا االلبا    احسنه أولئك الذيس هداهم هللا و  فيتبعوس 

فييياس أنيييت أيهيييا األم أ عيييت شييييخك تبيييدلت أخالييييك الحيوانيييية الشيييي انية بييياالخالا 
ردى فيى عيوار  السهر و ك ميال منها رواه االمام اليو  وا بهاقخلتكية الروحانية ليئالمال 

 المعار    
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 اوصى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم معاذ بس جبل رضى هللا عنه فقال له: 

) يييا معيياذ أوصيييك بتقييوى هللا ض و الوفيياء بالعهييد ض و أداء األمانيية و تييرك الخيانيية ض و 
حصظ الجيوار ض و حسيس العميل ض و يصير األميل ض و يصيد العميلض و ليزوم االيمياس ض و 

  و ايياك  ض و خصيض الجنياح خرة ض و الجزع مس الحسا آلاض و ح   التصقه فى القراس
ماما عيادال ض أو تصسيد اض أو تعصى  يمابض أو ت مع  ض أو تكذ  صاديا أس تس  حليما

 أرضا  أوصيك باتقاء هللا عند حجر و شجرة و مدر  و أس تحدم لكل ذن  توبة  السر
ذلك أد  هللا عبييادهض و دعيياهم الييى مكييارم أالخييالا و العالنييية بالعالنييية  بييبالسيير ض و 

 محاسس االدا   
و يد أبرز هللا لنا فضل االخالا الكريمة حيس شهد تعالى بها لحبيبنا المصي صى صيلى 

 هللا عليه و سلم فقال له ) و انك لعلى خلل عشيم   
العلييى  فيياذا تحققييت بهييذة الخصييال الجميليية بمييذايك البييا نى كنييت عبييدا خالصييا لمييوالك

 االعال فصرت يريبا منه  و ليس القر  ير  مسافة بل معناه تكوس مشاهدا لقر ه منك
بصيدا العبوديية  ض ض فاذا يال لك يا عبدى يلت له لبيك ييا ر يى ض فصيديت فيى االجابية

ذ يكوس فى عونك و يهديك صيرا ا مسيتقيما ) و اليذيس جاهيدوا فينيا ئ  و عند المذايية
  لمع المحسنيس   لنهدينهم سبلنا و اس هللا

   شهواتهمض فهم عبيد  أنصسهم و  أما أولك المنهمكوس فى شهواتهم الشاهرة و البا نة
ض و ال يرونهيا اال بعيد تيرك شيهواتهم و التحيرر  لذلك تحجبهم الشصلة عس نيور الحقيقية

    منه
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 _ تصاوت انتصاع المريديس مس الشيخ 10

ينتصيع بقيدر نتصاع مس مشايخهم بيل كيل واحيد اال و ليس كل المريديس بدرجة واحدة فى 
: لييس ال رييل لميس  ض ليذلك ييالوا  اعته ض و استعداده الروحى فى التلقى عيس شييخه

ض و ال يسيرى ميا    فهناك مس يسمع باذنيه مس شييخه ض انما ال ريل لمس صدا سبل
عهم س أرواحهيم تسيابل أسيماإا المجيدوس فيى سييرهم اليى هللا ض فيض أم يسمعه الى يلبه

لذلك يقول سيدى ابيس ع ياء هللا السيكندرى رضيى هللا عنيه فيى  -فى االخذ عس الشيخ
ض و ليييس  هييذا المقييام : ليييس شيييخك مييس سييمعت منييه ض انمييا شيييخك مييس أخييذت عنييه

ض و شييخك هيو اليذى  ض انما شيخك ميس سيرت فييك اشيارته شيخك مس واجهتك عبارته
لت الييه و ال زال محاذييا ليك حتيى حتى تجلت فيه أنوار ر ك حتيى وصي كيلب بةيجلو مر 

 ر ك   الحضرة ويال لك : ها أنت و فى نور ألقاك بيس يديه  فزج بك 
هذا و انصحك أال تتبع عيوارات شييخكض بيل انتصيع بحسيناته و دع ميا وراءهيا هلل اليذى 

نشيرة الينقص تنقصيك   و    ويد ال تصهم سر شئ تعيبه على شيخك يعلم السر و أخصى
  و كذلك أنصحك باس تترك االختيار مع الشيخ  بالمكاس الذى هو لهأنت وهو عند هللا 

ليكوس ذلك سبيال لترك األختيار مع هللا تعالى ض و كلميا دفنيت نصسيك أرضيا أرضيا كلميا 
علمت روحك سماء سماء ) يرفع هلل اليذيس امنيوا مينكم امنيوا مينكم و اليذيس أتيوا العليم 

 درجات    
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 لذن  تجديد التوبة عند ويوع ا -11

يعيت فيى اليذن    التوبة مصتوح لك ميس فضيل هللا ورحمتيه فياذا و و أعلم يا أخى أس با
  بل بادر بالتوبة فاس كاس اليذن  عالنيية فاسيتشصر هللا عالنيية  فال تقنم مس رحمة هللا

ذنييو  الخييواص  سييرا ) فييذنو  العييوام بييالشواهر و   و اس كيياس الييذن  سييرا فاسييتشصر هللا
العزم على أال تعود   فياس عيدت فتي  ميرة أخيرى ض هللا سرا بالندم و  س   فت  الى بالبوا

 و لو بلشت عودتك أل  مرة  حتى يستقيم  بعك على ال هارة ض فاس هللا يحي  التيوابيس
    يح  المت هريسض و
 

يحيذركم هللا ذره تعيالى ض اذ يقيول جيل شيأنه ) وو كما ت مع فى رحمة هللا يجي  أس تحي
الرجيياء والخييو  ض وهييم فيييك كالجنيياحيس لل ييائر ض الي ييير إال نكييوس بيييس  ييذلك و  نصسييه 

أنت ال تسير الى هللا على صحة اال بهما معيا ض وميا أبيدع ميا يقيول بهما معا ض وكذلك 
 أستاذى العار  باهلل سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عنه : فى هذا المقام 

 
 ال تيأسوا مس روحه                  فاليائسوس كصره   

 منوس فجره آلفا أمنوا مس مكره                  أو ت              
 تعبد نصس حذره       و رجا               خو  بيس               

 و ال يصوتك أيها االم ما ياله العارفوس فى أسبا  التوبة: 
ة ض و تائ  يتو  مس الشصالت ض و تائ  يتو  مس ر ي شتاس بيس تأ  يتو  مس الزالت

 الحسنات   
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 العبادات تتنوع و المذكور فيها واحد  -11

ض  و يد تعبدنا هللا تعالى بعبادات شتى أولها العقييدة و هيى تجميع بييس االييرار باللسياس
و التصييديل بالقليي  ض بييأس ال الييه اال هللا محمييد رسييول هللا ض فيياذا أييير اللسيياس ض و لييم 

ا القلي  خصيية هفرا عنيد هللا ض واذا اعتقيدما عند الناس كايصدا القل  ض كاس العبد مسل
لم ين ل بها اللساس لم يكس ذلك كافيا فى اسالمه ض الس ابليس لم تنصعه معرفية يلبيه و 

ميع ايمانييه بر ييه فقييد أضيره ن ييل لسييانه حيييس ييال ) ر  بمييا أنييويتنى      و يييال جييل 
أما الم منوس  - شأنه فى الكصار ) يعرفوس نعمة هللا يم ينكرونها و أكيرهم الكافروس  

فقييد جعلهييم هللا ميي منيس بالجييارحتيس القليي  و اللسيياس ومييس هنييا وجيي  ذكيير هللا تعييالى 
بالجارحتيس كذلك   ومس العبيادات الصيالة   وهيى تجميع بييس عقييدة و ييول و حركيات 
بدينيية مييس ييييام و ركييوع و سييجود و تكبييير و تشييهد الييخ مييع مرايبيية هللا تعييالى و تييدبر 

  بيس يدييه سيبحانه فالعبيادة فيى الصيالة بالجيارحتيس اللسياس و المعانى و تذكر الويو 
 القل  

ومس العبادات الصيام   وال حركة فيه و لكيس فييه المرايبيه فيى السير و كسير الشيهوات 
  كالشيبيية و  فييات االخييالا الصاسييدةبعييس شييهوتى الصييرج و الييب س و  اليينصس ض بييالك 

المي مس عليى جهياد نصسيه ميع هللا ذلك الى نرو  الشمس ليتعيود الحسد و الشل الخ و 
 فى االويات االخرى   
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شيكر راء ليتعيودوا الرحمية بالضيعا  ض و الزكاه عبادة مالية فيها بذل مس االننياء للصقيو 

النعمية  بالصعيل ال بيالقول وحيده ض و يخرجيوا أنصسيهم ميس شير البخيل ض فكميا ابتليى هللا 
سيعادة ميس لوكم بالشر والخير فتنه   ويابنياء ابتلى االننياء بالصقراء ) و الصقراء باالنن

فييياز فيييى االمتحييياس ميييس الصيييريقيس   و الحيييو جعليييه هللا جهيييادا بيييالنصس و الميييال لميييس 
العبد فييه بييس العبيادة البدنييه والمالييه وليتعيود فيراا و نيه است اع اليه سبيال ليجمع 

مييس  بيياع روحييه باخراجهييا صييقال له فييى سييبيل ر ييه   تزكييية لنصسييه   و مألوفاتييوأهلييه و 
حياج ميس ذنوبيه يد يال تعيالى ) ليشيهدوا منيافع لهيم   أى مشصيرة   فيخيرج الالبشرية و 

يقول السادة الصوفيه اس هللا حيس أمر سيدنا ابيراهيم علييه السيالم كيوم ولدته أمه   و
انمييا أراد هللا أس يخييرج سيييدنا ه السييالم لييم يكييس المقصييود الييذبح و بييذبح اسييماعيل علييي
الم مس  بعه البشرى فى ح  ابنه اسماعيل عليه السالم بذبح عشييم ابراهيم عليه الس

   
ى فيهيا يعيالو نقصيا كيل سيع  و العبياداتتقدم اس المي مس يتزكيى بتنيوع  و أنت ترى مما
ريى به فى صلته بر ه حتيى يتكميل ويصيير يضي  اليه خلقا محمودا ض يمعينا فيه ض و
الييذيس جاهييدوا فينييا و  سييبيله ) نه مشييجعا علييى الجهيياد فييىجييل شييأ يييال يييدر انيييا   و 

 س هللا لمع المحسنيس   ا  نا و لنهدينهم سبل
 فضائل االعمال و أيرها   -13
 زكاة ئض فضائل االعمال مس النوافل ض و يلحل بالصراو 
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ى النبيى صيلى الصيالة عليالت وع ض والسنس ض والتهليل ض وذكر هللا بأسمائه الحسينى ض و 

تزاده االسيس ض و بوة القير تال لتعاوس على البر والتقوى ض و هللا عليه و سلم ض واالستشصار وا
ئل يزييد المي مس نيورا عليى نيور   وييد االتيياس بهيذه الصضيامس العلوم الشيرعيه اليخ   و 
أحببتييه  ذاإالييى بالنوافييل حتييى أحبييه ض فييال زال عبييدى يتقيير  جيياء فييى حييديم يدسييى ) و 

رجليه التيى ب ن بهيا و كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصير بيه وييده التيى يي
نت ترى كي  يشسل ها أى عليها ولئس سألنى ألع يته ولئس استعاذنى العيذنه   و يمش

س سمع فمس إره وبا نه باهلل وهلل ومع هللا فالم مس شواهره و وا نه حتى يكوس فى شاه
 رضاء هللا   ل س مشى فإب ن فبأمر هللا و س ا  س نشر فباهلل و ا  هللا و 
 
 الذكر متصاوت  المذكور واحد و -14

ا ض فليتليذذ بيذكر يالبيافل يتصقه الم مس فى دينه يلبا و النو وبالصرائض وفضائل االعمال و 
بحانه ض يتزكييى فييى روحييه حتييى يمتلييئ يلبييه مييس محبيية ر ييه سيير ييه ض بلسييانه ويلبييه   و 

في يره تعالى على نصسه وهواه وعلى كل ما سواه ض وهذا هو الصيالح بعينيه ) وييد أفليح 
 يد خا  مس دساها   و مس زكاها 

 
 ذكر هللا باسماه الحسنى مأمور به فى الكتا  و السنه  - 13
 

 ومس فضائل االعمال التى لها أير بالغ فى تر ية النصس ض ذكر هللا 
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يييد دلييت التجر ييه و  -العييدد الييذى يييدل عليييه الشيييخ تعييالى بأسييمائه الحسيينى بالشييكل و 

المحمييودة التييى  ائل للتحلييى بيياالخالاالعملييية علييى أس الييذكر الكيييير مييس أنجييح الوسيي
دة حتييى رسييوله ض ولييس تتحلييى أيهييا األم المسييلم بيياالخالا المحمييو يرضييى هللا عنهييا و 

يكصينيى أس أكيوس عليى عالييه  يبية أحذر يا أخى أس تقيول ترضيه تعالى فى عباده ض و 
 كنيت متشيبها بميس ييال تعيالى فيييهم  االوأخيالا كريمية ميع النياس وتهميل جاني  ر يك و 

 هم عس االخرة هم نافلوس     علموس شاهرا مس الحياة الدنيا و ي)
بعد أس أجمعوا كلهم على مبدأ تر ية النصس عس  ريل الذكر الكيير  -يقول العارفوس و
اليذكر بتصياوت درجيات االجتهياد   س يلو  المريديس تتصاوت فيى االنتصياع ميس أنيوار أ -
  هيو ييدل عليى أس  ذكروا هللا ذكيرا كيييراييال ) فياو يد يال تعالى ) فاذكرونى أذكيركم   و 

ولييوس كييذلك حييياة الييروح بالييذكر ض هييم يقالمييذكور واحييد والييذكر مختليي  االجتهيياد فيييه و 
 حياة الذاكر بالمذكور   وحياة الذكر بالذاكر و 
تسيعيس اسيما ميس احصياها اس هلل تسيعة و  مسلم رضى هللا عنهميا )ويد روى البخارى و 

 ذكره تعالى بها   لمعرفتنا و واالحصاء سبيل  دخل الجنة 
يد روى االمام الترمذى رضى هللا عنه أس رجال يال لموالنا رسيول هللا صيلى هللا علييه و 

 و سلم : يا رسول هللا اس شرائع االسالم 
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 يد كيرت على فأخبرنى بشئ أتشبم به ض يال ) ال يزال لسانك ر با بذكر هللا     

 عييز و جييل اال حصييتهم ال يقعييد يييوم يييذكروس هللاوروى االمييام مسييلم رضييى هللا عنييه ) 
 ذكرهم هللا فيمس عنده   المالئكة ونشيتهم الرحمة و 

لييم يييوم مجلسييا لييم يييذكروا هللا فيييه و  وروى االمييام الترمييذى رضييى هللا عنييه ) مييا جلييس
فيياس شيياء  "نداميية بكسيير التيياء يعنييى حسييرة و  "هم تييرة يصييلوا علييى نبيييهم اال كيياس علييي

 ر لهم     عذبهم واس شاء نص
ذكيرت  انميااديم رسوله صيلى هللا علييه وسيلم و أحر ذلك كيير مس ايات هللا تعالى و نيو 

استوعبنا ما فى الكتيا  الكيريم  لوما تقدم على سبيل الميال وال على سبيل الحصر ض و 
 دل   الكلمة ما يل و انما أردنا بهذه عس ذكر هللا ال حتجنا لمجلدات و  السنه الم هرةو 
 
 الذكر بأنواعه  يرا  -16
و ييييد ييييال العيييارفوس : ذكييير اللسييياس حسييينته بعشييير حسييينات و ذكييير القلييي  حسييينته  

ء الميي مس مييس محبيية هللا بسييبعمائة حسيينه أمييا الييذكر الييذى ال يييوزس يوابييه فهييو امييتال
 ل فيييهم يحبونييه   كمييا ييياتعييالى يييال فييى المحبيييس ) يحييبهم و كصييى شييرفا أنييهتعييالى ض و 

ذليك لميس خشيى ر يه   واليذكر فيى الجماعية يشيد العيزائم  رضى هللا عنهم ورضوا عنيه)
م مس ضعي  بنصسه يوى الاوس على البر والتقوى ض و عويقوى االرواح وهو مس با  الت

 لهذه الحكمه فرض هللا الجماعة باخوانه ض و 
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يييد كتيي  لييى بعييض   ض و  الم منييات بعضييهم أولييياءفييى صييالة الجمعيية ) والم منييوس و 

الحلوانى رضى هللا عنيه يقيول : وتقلي   سيدى الشيخ عبد السالماستاذى العار  باهلل 
أمر اليدنيا فياس السيعه هيى الرضيا وييل ال يهمك فى الذاكريس وكس معهم ذاكرا شاكرا   و 

ابحم الباحم عس حل يرجيع الييه ر  زدنى علما ض كما يال لى وكس مع أهل الحقيقة و 
امنييوا اذكييوروا هللا ذكييرا كييييرا ذيس المتأمييل فييى يولييه تعييالى ) يييا أيهييا اليي  و  لنصسييه فقييم

ليخييرجكم مييس الشلمييات الييى  مالكتييهوسييبحوه بكييرة وأصيييال   هييو الييذى يصييلى عليييكم و 
لهيم أجيرا كريميا   أييول  أعيدحيما   تحيتهم يوم يلقونه سيالم و كاس بالم منيس ر النور و 

أس هللا يية فينصعهم العاجيل آلجيل لليذاكريس فيى تليك اآلاع العاجيل و س المتأمل يشهد النصيإ
فضال  -مالكته يستشصروس لهم ض ليخرجهم تعالى و أى يرحمهم سبحانه ض  عليهم صلى

له الكريم ) فاذكرونى أذكركم   مس شلمات الشصلة الى نور الذكر مصديا لقو  -و احسانا
بييالم منيس رحيمييا   أمييا النصييع  كيياسلييدنيا ) و هييذا مشهيير مييس مشيياهر رحمتييه بهييم فييى او 
لقونيه سيالم   يتليوه أجير تحيتهم يوم ي) م يوال مس ر  رحيم جل فى االخرة فهو سالآلا

أعد لهم أجرا كريما   هو النعيم المقييم الكيريم ) وجيوه يومئيذ ناضيرة اليى ر هيا كبير ) و 
 لدينا مزيد     ه الصادا ) لهم ما يشاءوس فيها و ناشرة   مصديا لوعد

ات فهييو الم لييو  ت و يضيياع  الحسيينفهلييم يييا أخييى الييى ر ييك الييذى يعصييو عييس السيييئا
 يد يال لك الحكماء ناصحيس واعشيس :  والمرنو  والمحبو  
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 س فاريت مس عوض إته عوض               و ليس هلل لكل شئ اذا فاري

 ارشادات نافعه اس شاء هللا  -17
اليذكر ض ك  اعة الشيخ ذيت حالوة ال اعية و أنك اذا عودت نصس العزيز و اعلم يا أخى
دع عنييك ألس الشيييخ أداة اتصييالك بيياهلل ض و شييتد تعقلييك بيياهلل تعييالى ض شيييئا فشيييئا ض في
عبيياده واسيي ة ض الننييا لييو سييرنا الييذيس يقولييوس لييك ليييس بيييس هللا و  هيي الء المشييال يس
هللا واسييي ه السيييالم ض فقيييد جعلهيييم رنيييا رسيييالة الرسيييل علييييهم الصيييالة و بمييين قهم ألنك

اال بواسيي تهم ض ليأنسييوا بهييم بحكييم  لييم يخا يي  هللا أو يعلييم عبييادهاالرشيياد الييى هللا ض و 
النوا  عس الرسيل بعيد انتقيالهم عرفوا ر هم أحبوه بكل حواسهم ض و التجانس ض حتى اذا 

 الى الرفيل االعلى العلماء الر انيوس الرشاد الناس فى اتباع ادا  االدياس   
تر ية فى سلم والنا رسول هللا صلى هللا عليه و الشيوم فىاالمة المحمدية   نوا  عس مو 

الم منيس ض النه ال نبوه وال رساله بعده صلى هللا عليه وسلم   ويد يال تعالى ) وليتكس 
أولئييك هييم ميينكم أميية يييدعوس الييى الخييير ويييأمروس بييالمعرو  وينهييوس عييس المنكيير و 

لقيد كتبنيا فيى الز يور ميس بعيد اليذكر أس االرض يريهيا لتعيالى ) و ل المصلحوس   كما  يا
 هم المجددوس لهمة المسلميس جيال بعد جيل   عبادى الصالحوس   ف

اد شييخه أو تيابع ارشيواعلم ييا أخيى ض ويصنيى هللا وايياك ض أس المرييد اذا صيحت نيتيه و 
ولييذة العرفيياس ض حتييى  ذاا حييالوة االيميياس ضخليصتييه ض بهميية يوييية وعزيميية صييادية ض و 

 يصلح الس يكوس يتكمل و
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 لكه مس يشاء   هللا ي تى ماماما لشيره ض وخليصه لشيخه و

و يبيس استاذانا العار  باهلل سييدى الشييخ عليى عقيل رضيى هللا عنيه اليذاكريس فيقيول 
 فى فتوحاته المباركة : 

 
 حل الهناء بها و نعم الدار  ى دار امرئ             اس يذكر الرحمس ف

 بالذكر تكش  ستره االنوار سكونه              و   هسواد  بيس  والليل
 مس ذكره فهنا الع اء يدار              حبه ال تسأموا    مس التسأموا

 االبرار     تتنعم   ذكرهبف حياه بر كم              يومى ا مئنوا فى ال
 خابت رجال هم له أنصار        س ينصركم و ما      اس تنصروا الرحم
أو بكشي   -فهيى تسير و ال تشير  -ييا صيالحة تراهيا خيى أال تشتير بر يم أنصحك ييا أ

نك اذا انتررت إوا نك ض فات أولية تأتيك فى بيل ض أو بالهام تحس به ض أو باشرايتحق
يجعييل همييه كلييه فييى  ليي  هللا ابييس ال ريييل العايييل بهييا ض ويصييت عييس السييير الييى هللا ض و 

مييا يجييده فييى  ريييل السييير مييس الزهييور والرييياحيس ض ال يجييوز أس يلهيييه عييس وحييده و 
ر ابس ال ريل هو : الهى أنت مقصيودى و رضياك م ليو ى م لوبه االصلى ض الس شعا

   
و استمع بعد ذلك يا أخى الى ما يرشدنا اليه استاذنا العار  بياهلل سييدى الشييخ عقيل 

 رضى هللا عنه :
 مرتع متاع و  فصى ذكر خاليى ا فى المال رتعة جاهل           واس ارتعو 

 صر مق   نىإف   ومهما سما حبى
 ليس سوى التقصير فى القل  أوجع و                                     

 
 اذا لم أزل فى حضرة هللا أرفع   ال ساءنى دجى            وصبح فما سرنى 
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 فكي  بنا ال نجعل وردنا         وأرواحنا فى حبه تتجمع 
والشصلة عس الذكر لها شر مست ير نعوذ باهلل منيه فقيد ييال تعيالى ) وميس أعيرض عيس 

فإس له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامية أعميى   كميا ييال تعيالى ) وميس يعين  ذكرى 
  ليذلك ينصيحنا رضيى هللا عنيه أس  عس ذكر الرحمس نقيض له شيي انا   فهيو ليه ييريس

نحذر الشصلة فال نترك نصوسنا فى بيامها بل ن هرها بمواالة الذكر حتيى تنمحيى شلميات 
  عنا خيرا     اآليام بنور ذكره تعالى فيقول جزاه هللا

 ونصلة يل  المرء بعدو حسرة     فما نال عقبى ر ه نافل القل  
 لقد ذل فى يوم القيامة  نافل     تأخر فى يوم الجهاد عس الرك  

 ونحس أولو علم ولكس بوجدنا    
 شر نا مس األنوار ما ليس بالشر                           

يامة بت ال ري  فيه ض وكل صشير  وكبير مسيت ر ) ويذكرنا رضى هللا عنه بأس يوم الق
 ما يلصظ مس يول إال لديه ريي  عتيد     

 أس يوم الحسا  بت علينا      كل   شئ   فعلته   معدود 
 ما نام ريي  وال تخلى عتيد      أس تنم  عس  بيام  نصسك

ة هللا تعييالى واسييتمع إليييه رضييى هللا تعييالى عنييه وهييو يشييد عييزائم الييذاكريس ويبيييس مييواال
 بالرضا والع ايا ض لقاء إخالصهم له تعالى   وصديهم فى  لبه : 

ذا   مدت لر ى يداس  ا ما إليه مدت يمينى       فالينوا 
 أجد البحر زائد الصيضاس كلما يلت يا ألهى  شر ا     

ذا ما  لبت منه مرادا      أشهد العلم منه كال وفاس   وا 
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 ح       ولكس تنام لى عيناس ال تشنوا يلبى ينام مس ال 
ويد بيس فى اآليات السابقة أس يلبه امتأل مس محبة هللا تعالى حتى لو ربه النياس فيى  

 مييس صييورة النييائميس فإنييه ينييام بجسييمه ض ويييذكر هللا بقلبييه ض وال يصييل لهييذا المقييام إال
لييس   وتخلص مما سواه   وهذا هيو المليك الحقيقيى و  جاهد نصسه وهواه فى  ل  هللا

 ملك العرون الزائلة ولذلك يقول رضى هللا عنه : 
 عرن كسرى تشنى عنه كسرة      ما وفى الملك مس الموت أجل 
 ليس  مس  ورم  عرشا  ملكا      أو  على  الملك  تصانى  واتكل 
 انما  الملك  الذى  حد  الهوى      وعس   اللهو   تناءى   وعدل

 قى هللا  يصارها  الصشلمس ت    وحياة    يد   خال   سل انها   
 ليس    عندى    مال    إنما       كل  مالى  فيه  علم    وعمل 
 أس   عيدى   يوم  ألقاه   فما       لى  عيد  نير وجه  هللا  جل

 ور  المحيا  واتصلحى  حمياه   ويد       الح  لى  نشهدت  رو 
 أدنى مس زحل لحشرشمس ا ما   شئته       أس ايه  يادنيا  افعلى 
 ر   أكتصى      وعس  البحر   اجتزاء   بالوشل عس   مشانيك   بشب

فقد بيس مبدأه منذ نشأته فى  ريل الهدى والصالح التى يصد بسيلوكها وجيه  وال عج 
 هللا وحده   فقال رضى هللا عنه  

 إذا ييل لى أ ل  يلت ر ى م لو ى 
س ييل لى اش                           ر  يلت أنواره كاسى وا 

 وحلو  الهدى  عندى  لقاء   أحبتى 
 ومر الهوى بعدى وفى هجومهم تعسى                          
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 به األمر اس يكوس ذاكرا   على الدوام فقال : ولذلك انتهى 
 زل  كله  ذكر اإلله جوانحى     لذلك  يلبى   منويصت على نجوى 

 فاصبح  ودا  ال يزلزله  الشير    وأخليت يلبى مس  مناجاة  نيره 
 أسارع  مشتايا   وأسكت  هائما     وان لل إجالال وما عاينى سير

 فصى صحوتى شوا وفى نصوتى هوى   
 وفى مشيتى علم وفى ويصتى سر                                  

وس واحيد ويد سبقت مس هللا العناية له الء المحبو يس المحبييس ض فقليدهم ييأخى فقيد تكي
منهم ض فإس لم تكس منهم فإنك تنتصع بصحبتهم ض وكما يحشر معهم بحبهم ض كميا جياء 
فى الحديم ) المرء مع مس أح    ويشير أستاذنا رضى هللا عنيه إليى العنايية السيابقة 

 لهم منه سبحانه وتعالى فيقول : 
 الحل مس يدمأرواحنا يال فيها     

 الى واس المقصد هللا هاهم رح                         
 ال  أنينى عس  هواه لحشة أبدا        

 وكي  أسلو ويلبى بيت تقواه                         
 هجرت  كل مرام نير رحمته       

 فإنها   حسناتى   يوم   ألقاه                         
شى عنه تحوال ض فهو يم هو بعد ذلك يبيس لك أس هدفه هللا ض فال يرضى به بدال ض وال يب

فيقول الح  إال لقاء هللا  وال يرويه مهما شر  مس بحاردائم الشماء فى  لبه سبحانه 
 : 

 أنا لو أشر   البحار  جميعا      لم أزل فى محبتى شمآنا
   لست أروى إال بلقياك يار       فهذا اللقاء  أسمى  رجانا    



 

 

27 

  
 تعري  بشيوخنا المباركيس – 18

اليذوا العيالى الريييل إنميا نالهميا أسيتاذى بصضيل سيلوك  رييل لم المتيدفل ض و وهذا الع
العار  باهلل سيدى الشيخ محمد أبو خلييل سياكس ضيريحه المشيرا بالزييازيل   وكياس 

 ر  باهلل سيدى الشيخ عبد السالم الحلوانى   الذى تشيرفت أنيا بسيلوكاذلك عس يد الع
خلصياء الشييخ أييرا   فيى التر يية الصيوفية ض ال ريل على يده المباركة ض وهو مس أعشيم 

وكاس شيخنا األكبر سيدى الشييخ أبيو خلييل رضيى هللا عنيه يقيول لسييدى الشييخ عبيد 
السالم الحلوانى   على ميأل ميس االخيواس وهللا العشييم ض أنيت ي ي  ض أنيت ي ي    كميا 

ذى وشييخى كاس عندما يسلم عليه يقول له أهال بالولى الكامل   ويد يال لى ميرة أسيتا
هللا أس يكافئيه  وأسيأل –سيدى الشيخ عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنيه  العار  باهلل

يا فالس وهللا لما جاءنا الشيخ على عقل ما كاس يعر   -مكافأته عنى ألنى عاجز عس
أخرى فى أواخر حياته المباركة   يا فالس الشيخ  لى مرة كلمة واحدة فى العلم   يم يال

نييى اس نقلييت الخييوانى ذلييك   فا  يس ال ريييلعلييى مييس أسييا نمييا أبشييرهم بيياليمرات   وا 
ال يبية لسييلوك  ريييل العييار  بيياهلل الق يي  األشييهر سيييدى الشيييخ أبييو خليييل وسلسييلته 
رضييى هللا عيينهم تصييل إلييى سيييدى أحمييد البييدوى عييس  ريييل سيييدى علييى البيييومى ألس 

رأسه علم الوالية وصار شيخنا رضى هللا عنه كاس بيوميا فى نشأته ض حتى رفر  على 
 خليصة هللا فى أرضه ض ويد يال عنه سيدى الشيخ عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنه 
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بيييات هللا فييى األرض ويييال فيييه المشصييور لييه الشيييخ عبييد البييارى  كيياس الشيييخ بييية مييس

 الشرياوى ) وهو سيد شري  ومس علماء األزهر   : 
 حتى ندا ملكوتا    كاس ملكا فلم يزل يتريى   فى المعالى

ر  باهلل سيدى الشيخ أبيو خلييل ميسيرة لسيالكها فهيى او ريقة شيخنا ي   زمانه الع 
ذكر هللا بيالم عشير اسيما ميس اسيماء هللا الحسينى ) وهيى مدرجية  –تدعوا إلى : أوال 

نمييا  بمعناهييا فيمييا يلييى   ض وال يشييترك فييى الييذكر عييددا يوميييا بحييد أدنييى أو أعلييى ض وا 
يد أال ينتقل المريد مس اسم إلى بخر إال بعد أس يكميل مائية ألي  فيى االسيم يشترك المر 

السابل ض وال يحس  العدد إال لييال وبعيد أس يصيرغ منهيا جميعيا   يعيود فيكررهيا وهكيذا ض 
 كما يقول أستاذى العار  باهلل سيدى الشيخ على عقل رضى هللا عنه  

 الذكر منه ابتدانا تجتلى ذكره  وترتاح  فيه       فنتهاناةفى    
 كصرانا  اذكر هللا يم مل عس سواه       كاس  عرفاس  نيره    
 إننا ملكه وموعدنا  الحشر      فهل   عنه   لحشة   نتوانى   
خاصة الصييشة التيى ييال صيشة وأحسنها ما ورد فى السنة  االستشصار بأية –يانيا     

 ا سيد االستشصار وهى : عنها حبيبنا المص صى صلى هللا عليه وسلم أنه
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اللهييم أنييت ر ييى ال إلييه إال أنييت ض خلقتنييى وأنييا عبييدك ض وأنييا علييى عهييدك ض ووعييدك مييا 
أست عت ض أعوذ بك مس شر ما صنعت ض أبوء ليك بنعمتيك عليى ض وأبيوء بيذنبى فيانصر 

 أنه ال يشصر الذنو  اال أنت  فلى ض 
 األسماء المذكورة فى  ريقتنا الخليلية  – 19     
ى ض التى أمرنا شييخنا الق ي  سييدى أبيو خلييل رضيى هللا عنيه ها هى األسماء الحسنو 

أس نذكرها اسما بعد اسم ض بحيم ال نتجاوز اسما إال بعد أس نكمل فيى ذكيره مائية ألي  
ساس ونراعى المعنى بالقل  وال يحس  العدد إال ليال   ويبيل البيدء لمرة ونذكر االسم بال

اتحة زيادة فى شر  النبيى صيلى هللا علييه وبليه وصيحبه وأمتيه بالذكر يقراء المريد الص
ومشايخه ووالديه وأر يا  الحقيوا علييه   وعيدد األسيماء ياليية عشير اسيما واردة فيى 

 الورية التالية وأمام كل اسم معناه   



 

 

30 

 االسم                           المعنى
 بحل اال هللا   ال إله إال هللا                    ) ال معبود  – 1
 هللا                             ) علم على الذات العلية   – 2
 هو                             ) حاضر ال يشي     – 3
 حى                             )دائم الحياة    – 4
 واحد                            ) ال يانى له    – 5
 ) ال نشير له              عزيز               – 6
 ودود                            ) كيير الود لعباده    – 7
 حل                             ) يابت ال يتشير    – 8
 ) يقهر وال يقهر     يهار                           – 9
 ييوم                           ) يائم بأسبا  مخلوياته    – 10
 وها                          ) كيير الع اء    – 11
 مهيمس                         ) م لع على أفعال مخلوياته    – 12
 باسم                            ) يبسم الرزا لمس يشاء مس عباده    13
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ر ويييد كيياس شيييخنا سيييدى الشيييخ أبييو خليييل رضييى هللا تعييالى عنييه يقييول : ابنييى الييذاك
فيياحرص ييياأخى أس تكييوس مييس أبنائييه واسييتمع معييى إلييى الحكميية التييى أنقلهييا إليييك مييس 

 أستاذى العر  باهلل الشيخ على عقل : 
 إس ال ريل هى الذكر الكيير فلذ

 بالذكر هذا هو التقوى مس القدم                       
ل صيالة ييالم وها هى صيشة الصالة على النبى صلى هللا عليه وسلم التى تتلى بعد كي

 مرات : 
) اللهم صلى وسلم وبارك على سييدنا وموالتيا محميد وعليى بليه وصيحبه عيدد حيرو  

وعيدد وعيدد صيصو  المالئكية صيصا صيصا  –القربس حرفا حرفا وعدد كل حير  ألصيا ألصيا 
عيدد ميا أحياك وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد كيل ذرة ألي  ألي  ميرة    -كل ص  ألصا ألصا 

يلمك ض وتصذ به حكمك ض فى برك وبحرك وسائر خلقك ض عيدد ميا  به علمك ض وجرى به
أحيياك بييه علمييك الصييديم ض مييس الواجيي  والجييائز والمسييتحيل ض اللهييم صييلى وسييلم وبييارك 

 على سيدنا وموالنا محمد وعلى بله وصحبه وسلم ميل ذلك     
در وها هى صيشة الصالة على النبيى صيلى هللا علييه وسيلم التيى تتليى بالنهيار عليى يي

 ال اية   
 )اللهم صلى على سيدنا محمد عدد ما فى علم هللا ض صالة دائمة بدوام ملك هللا     

 وهللا الموفل والمستعاس وهو حسبنا ونعم الوكيل   
 حسس كامل المل اوى                         
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