
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 مقدمة

الحمد هلل الذى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنةة   والالة ة والسة م علةد سةيدنا وموسنةا رسةو  
هللا   الةةذى أرسةةله هللا رحمةةة للعةةالمين   اةةرحم م بالةةدعوة ،لةةد هللا  عذنةةه   و ر نةةا علةةد م ةة  

هللا عن آله والحبه الةذين  لوونةا عنةه ال يضاء   ليل ا  ن ارها   س يزيغ عن ا اإلهالك ورضد 
  وجاهدوا اد هللا حق ج اده   االاروا الم   العليا لمن أراد أن ي خذ ،لد ربةه سة ي    ورضةد 
هللا عن    أس انا الالالحين الذين ال زموا الجادة اد الدين وعن شيوخنا الالواية الذين  ولوا 

لةةذى أهل ةةم مةةن اضةةله لينوبةةوا عةةن موسنةةا  ربي نةةا اةةد جنةةي هللا يريةةدون وج ةةه   سةةبحانه هةةو ا
،ب غ آداي الدين   ما ظ ر من ا وما بطن   بمةا أود  اةد اد رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم 

قلوب م من أنوار حبه   واشراقات قربه   وأخص من م ساد د األج ء األقةربين   العةاراين بةاهلل 
الم األش ر   الاحي وق ةه   وقطةي عالةره سيدى الشيخ محمد أ د خلي    اإلمام األك ر   والع

  سةةاكن ضةةريحه األنةةور بالزقةةازيق   وسةةيدى ع ةةد السةة م الحلةةواند خلير ةةه الم ةةرز الةةذى ربةةد 
  ميذه بالحا  والمقا    وساكن ضةريحه المشةرب بقرااةة ا ةن الرةارس   وسةيدى الشةيخ علةد 

مةن عةالم الملكةوت   وسةاكن  عق  العالم الرباند الذى غذى أرواحنا بال امه الالااد الذى آ ةاه
 ضريحه المبارك باإلس ندرية . 



 ،ذا جمع نا ياجرير المجامع  أولئك آبائد اجئند بم ل م         
جةزاهم هللا عنةد وعةةن ،خةواند  ةة  خيةر   وراةةع هللا قةدرهم اةةد الةروة أوليائةةه   وخاالةة أحبابةةه 

 وجعلنا اد اسق داء   م أ قياء الادقين آمين وبعد . 
دة الالواية هم العلماء الربانيون   اآلخذون دين م بعزم وقوة   والحااظون لحةدود هللا اعن السا

ظواهرهم وبواطن م   وهم آدميون بأجسادهم   وملكيون بأنوارهم   لذلك والةر م اإلمةام أ ةوب ر 
الك باذى اقا  : خرقت الحجي أنوارهم   وجالت حو  العرش أسرارهم   وجلت عند ذى العةرش 

   وعميت عما دون العرش أبالارهم . أخطارهم 
وب ذا الوالف الاروا أئمة الحق   وعلمةاء الالةدب   الةداعين ،لةد هللا علةد بالةيرة   وقةد قةا  

  عالد منوها برضل م ايما خاطي به ح ي نا المالطرد اللد هللا عليه وسلم : 
 ) ق  هذه س يلد أدعو ،لد هللا علد باليرة أنا ومن ا بعند ( 

ي م طراا من أخ ق م وآدا  م   اعنمةا أقةري لكةم سة ي  ال ةدى ل  شة  وا   ةم   واند ،ن نقلت ،ل
 أو  حذوا حذوهم   وباهلل ال وايق . 

 وبعد
اقد عرف بعس أئمة الالواية ال الوف اقا  : هو الدخو  اد  ة  خلةق سةند   والخةرو  مةن 

    خلق دند . 
 ة  خلةق دنةد   وجعلةوا  ول ذا حرص الالواية علد الدخو  اد    خلةق سةند   والخةرو  مةن

أسو  م اد سلو  م العالد سيدنا وموسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم   ، بةا  لقولةه  عةالد 
 : 



 ) لقد  ان لكم اد رسو  أسوة حسنة لمن  ان يرجو هللا واليوم اآلخر وذ ر هللا   يرا ( . 
 وام  اس لقوله  عالد : 

 نه اان  وا ( . ) وما آ اكم الرسو  اخذوه وما ن اكم ع
والمؤمنون اد    جي  مجمعون علد ال أسد به اللد هللا عليه وسلم   ولكن م م رةاو ون اةد 
درجات ال أسد   ولما  ان الالواية هم أئمة المؤمنين وخاال  م   اان م ا موا عن هللا بحسن 

 اس با    وأخذهم الدين بقوة العزائم دون الرخص وال أوي ت   وقد قا   عالد : 
ن  طيعوه    دوا (  ) وا 

لةةذلك رأينةةاهم حرالةةين  ةة  الحةةرص علةةد طاعةةة رسةةو  هللا الةةلد هللا عليةةه وسةةلم   ألن طاع ةةه 
 طاعة هلل    دلي  قوله  عالد : 

 ) من يطع الرسو  اقد أطا  هللا (
  ما أن م يحذرون مخالر ه اللد هللا عليه وسلم وي ذ رون قو  هللا  عالد : 

 عن أمره أن  الي  م ا نة أو يالي  م عذاي أليم ( .  ) اليحذر الذين يخالرون 
وهةةم يقولةةون ان محبةةة هللا للمةةؤمنين   ومحبةةة المةةؤمنين هلل اةةد ا باعةةه الةةلد هللا عليةةه وسةةلم 

  دلي  قوله  عالد : 
 ) ق  ،ن  ن م  ح ون هللا اا بعوند يح ب م هللا ويورر لكم ذنوب م وهللا غرور رحيم ( 

 رسةةو  هللا الةةلد هللا عليةةه وسةةلم   هةةد ال أسةةد بةةه اةةد جميةةع مةةا  وعنةةدهم أن األسةةوة الحسةةنة
 الح من أخ قه وأاعاله وأحواله   وأوامره ونواهيه وندبه 



و رغيبه و رهيبه   ،س ما قام الدلي  علد خ اه    قوله  عالد اد زوا  ال بة ) خالالة لك من 
 دون المؤمنين ( . 

ن أن نعظةم مةا عظةم   ونالةور مةا الةور   ونقلة  مةا لذلك قالوا : انه يجي علينةا نحةن المةؤمني
 رك ما  رك   ونال ر علد مةا الة ر ره ما  ره   ونخ ار ما اخ ار   ونقل    ون  ر ما   ر   ون 

  ونعادى من عادى   ونوالد مةن والةد   ونرضة  مةن اضة    ونرغةي ايمةا رغةي   ونحةذر مةا 
 حذر : 

ا وهد  مةا سة رون قائمةة علةد اق  ةم العميةق وسأ ناو  بالك م بعس األخ ب ال د  خلقوا   
 للك اي والسنة . 

 الالدب اد الدين
يرى السادة الالواية أن هللا  عالد طيي   وس يق   من العم  ،س ماكن طيبةا   وس يطيةي العمة  
اد جني هللا ،س بالالدب اد الدين   وس ي م الالدب اد الدين ،س  عال ح ال واطن   وس  الةلح 

 بمجاهةدة الةنرى اةةد هواهةا   ألن ةا أمةةارة بالسةوء  مةا والةةرت اةد القةرآن   وألن ةةا ال ةواطن ،س
أمارة باليوة المبالوة يجةي أن ي ةون ج ادهةا جةادا س هةز  ايةه وس   ةاون   وهةم يقولةون اةد 
،رشةةادهم لنةةا أن هللا اةةرب  ةةين الالةةادقين وغيةةرهم مةةن المةةؤمنين اقةةا  اةةد الالةةادقين ) رجةةا  

عليه ( وقةا  اةد غيةرهم ) يةا أي ةا الةذين آمنةوا لةم  قولةون مةا س  رعلةون  الدقوا ما عاهدوا هللا
   ر مق ا عند هللا أن  قولوا ما س  رعلون ( . 

ويقولون أن هللا  عالد جع  المؤمنين درجات علد قدر يقين م   وخص سبحانه و عالد أولياءه 
 بالرض    وعم خلقه بالعد    اقا  اد الخالوص : 

 آمنوا وعملوا الالالحات من اضله () ليجزى الذين 



  ما قا  اي م : 
 ) ومن يأ ه مؤمنا قد عم  الالالحات اأولئك ل م الدرجات العالد ( 

 وقا  اد العموم : 
 ) ليجزى الذين آمنوا وعملوا الالالحات بالقسط ( 

 و لك مقامات المقربين   اقد دخلوا  حت ح مين لم يخرجوا من ا   أع هةم دخة   حةت اضةله  
 وأدناهم لم يخر  من عدله . 

 ذلك يقولون ان البعد عن هللا حجاي   والمبعد اد عذاي   والقري نعيم   والمقةري علةد مزيةد 
   وقد ارب هللا  ين المبعدين والمقربين   اقا  اد المبعدين : 

 )   ،ن م عن رب م يؤمئذ لمحج ون  م ،ن م لالالوا الجحيم ( . 
 وقا  اد المقربين : 

 ما ،ن  ان من المقربين اروح وريحان وجنة نعيم ( . ) اأ
بالقري   والمحيا  روحعيم   بقري منعم   وقد قا  الاروح بقري   وريحان من ح يي   وجنة ن

 بالحضور . 
ن غ ت االدنيا علد محابى  اروحد وريحان ،ذا  نت حاضر           وا 
 ن ليت شعرى أنااى عليك اريم ،ذا  لم  أنااى  اد هواك ولم أغر         

 ويقو  أس اذى العارف باهلل الشيخ علد عق  رضد هللا عنه : 
 وذاك روحد وريحاند و   يلد   ،ند  أحي  ،ل ا   س   شريك   له         
ذ ينادى اكد السمع  يزهولد   ليلد    ن ارى   أناديه   ويسمعند           وا 

 السعد ،لد هللا
 ت ،ليه   ولو نظرت ،ليه لعميت عما سواه ويقولون لو أح  ت هللا لنظر 



ولو أق لت عليةه س سة معت ،ليةه   ولةو اسة معت لالةممت عةن غيةره   ولةو أحبةك لكةان سةمعك 
وبالرك   وقلبك   ويدك   وناالةرك ومؤيةدك    ةدعوه ايجيبةك و سةأله ايعطيةك   ا ةو سةبحانه 

 و عالد العلد   وأحباؤه األعلون ألن األع  سبحانه مع م . 
 و  أس اذى العارف باهلل الشيخ علد عق  رضد هللا عنه : ويق

 وعن  السير  ،ليه  لن   أ خلرا   أسعد   لخ قد   وأقالد    وج ه         
 انظر  ،لد  اأنت أكرم من غرا   يامالكا  روحد   ومانح ا     ال دى         
 د  قد   را وهذا    اد   ان سا   ان قي  من قلت امرؤ اد ربه سا          
 أند   بوير  هللا   لن   أ شراا   س   والذى   غمر   العباد   برضله         

 و ذلك يقو  رضد هللا عنه : 
 أر لد سوى ري السما من والد   ا شت      الخلق  عن  علم   الم         
  وجعلت   ذ رى   ذا ه    منوالد  ا ر ت          العالمين    وجئ ه         
 قومد  ،لد  حوس  الكريم   عالد   انرسد   ،ند   س   أمالدء   غيره ي        
 لم يرس لد اد  الحي  أى   عا    هللا     قربند      ،ليه        ذا ه         
 اد  القدر  من   ين  ال رية   عا    ،ن     الذى    ا م    المحبة    قلبه        

  ربية القلي علد ال قوى 
نا بما قاله الةلد هللا عليةه وهم يعلقون أهمية   رى علد القلي باع باره مح  ال قوى   ويذ رون

 وأشار ،لد القلي   وبما جاء اد الخ ر :  وسلم ) ال قوى ها هنا (
  زاجرا من نرسه وواعظا من قلبه ( ) ،ذا أراد هللا بع ده خيرا جع  له



 وبما جاء اد خ ر آخر : 
 .  به واعظ  ان عليه من هللا حااظ (ل) من  ان له من ق

ويقولون اد معند قوله  عالد ) ربنا ،ننا سمعنا مناديا ينادى ل يمان أن آمنوا  رب م اآمنا (   
أى سمعناه من قلوبنا ألنه  عالد قا  ) ،ن اد ذلك لذ رى لمن  ان له قلي (   واةد ضةده قةا  

  عالد ألعدائه : 
  أى بعيد عن قلوب م    مةا أنةه  عةالد قةا  اةد  حقيةق العمةد  ) أولئك ينادون من  ان بعيد (

 للقلي ) اان ا س  عمد األبالار   ولكن  عمد القلوي ال د اد الالدور ( . 
ويروى الالواية عةن ،مامنةا علةد  ةن أ ةد طالةي  ةرم هللا وج ةه : أن هلل اةد أرضةه آنيةة وهةد 

لةك اقةا  أالةل  ا اةد الةدين   وأالةراها القلوي   اأح  ا ،ليه أرق ا وأالراها وأالل  ا  ةم اسةر ذ
 اليقين   وأرق ا علد اسخوان . 

 ما يروون الحديث الن وى الشريف   قي  يارسو  هللا من خير الناى ؟ قا     مةؤمن مخمةوم 
القلي    م اسره اللد هللا عليه وسلم اقةا    وهةو ال قةد النقةد الةذى س غةش ايةه وس بوةد وس 

 غ  وس حسد . 
 ذى الشيخ علد عق  ،لد هذه ال قوى واضل ا ايقو  رضد هللا عنه : ويشير أس ا

ن غرسوا  زرعا  لني   حالاده           ا قوى ،له العرش  ين الورى غرسد  وا 
ن جعلوا الشمى اه داء  ليوم م           جعلت   رضا   ربد   وآي ه  شمسد  وا 
ن شري الناى الط           شرب ا   أى اد   لقاسنة  خير  الخ و ال  وا    وا 

  ما يرينا أن ال قوى س  نا  ،س  ج اد م واال  اد هللا ايقو  : 



     المحبة  قلي  قد  وه ناه  وما  المحبة  قوس  قد   نزخراه         
 بالدمع اد غرب قالدى محياه  أمسد علد أرب أش اب اد حرب         
 ف أسلو وقل د   يت   قواه و ي س  أن ند  عن  هواه  لحظة  أ دا         
 وه   يرد   ريم   من    رجاه  ما  رد ربك  ع دا   عن   موارده         

 ما يس ندون ،لد والية موسنةا رسةو  هللا الةلد هللا عليةه وسةلم لوابالةة حةين قةا  لةه اسة رت 
ن أا اك المر ون اأخ ره  ذلك ان قلبه اقيه منةور باإليمةان ويسة طيع أن ينظةر بةه بعلةم  قلبك وا 

اوب علم الع نية   ويخرجون من ذلك ،لد أن علم القلي هةو حقيقةة الرقةه   ولةوس ذلةك مةا رد 
 رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم الاحبه ا يا أه  الظاهر ،ليه وس ح م علد المر ين به . 

ويؤيةدون ا م ةم هةذا بمةا قةا   عةالد ) ار مناهةا سةليمان ( أى خالةه بر ةم منةه زاده بةه اةوب 
أ يه   ويقولون ان العلماء الربانيين المل مين ليسةوا واقرةين مةع حرةظ   ،نمةا هةم قةائمون ح م 

 بحااظ . 
 اإلطمئنان لخواطر القلوي ال قية

ويقولون : ،ذا  ان اإليمان اد ظاهر القلي    ان الع د مةرة مةع هللا   ومةرة مةع نرسةه وهةواه   
 حي هللا وهجر ش وا ه وهواه .  اعذا دخ  اإليمان ،لد باطن القلي    وله الع د اد

 دلون بقولةةه الةةلد هللا عليةةه وسةةلم )  علمةةوا ضةةون المةةؤمنين علةةد  علةةم اليقةةين ويسةةلةةذلك يح
أى جالسةةوا المةةوقنين واسةةمعوا مةةن م علةةم اليقةةين ألن ةةم علمةةاؤه واةةد الحةةديث : قيةة   اليقةةين (

طبةةا  ةةذ ر هللا قيةة    يارسةةو  هللا   أى العمةة  أاضةة  ؟ قةةا  أج نةةاي المحةةارم   وس يةةزا  اةةوك ر 
 يارسو  هللا   اأى األالحاي 



ن نسيت ذ رك . قية  اةأى األالةحاي شةر قةا  الةاحي ،ن  خير ؟ قا  الاحي ،ذ ذ رت أعانك وا 
ن ذ رت لم يع نك   قي  اأى النةاى أعلةم   قةا  أشةدهم هلل  عةالد خشةية   يس ت لم يذ رك   وا 

ذ ةةر هللا  عةةالد   قةةالوا اةةأى النةةاى شةةر قيةة  اأخ رنةةا  خيارنةةا نجالسةة م   قةةا  الةةذين ،ذا رءوا 
 يارسو  هللا   قا  الل م اغرر   قالوا أخ رنا يارسو  هللا   قا  العلماء ،ذا اسدوا . 

واد الحديث عن جا ر  ن ع د هللا قا  : س  جلسوا عند  ة  عةالم ،س عةالم يةدعو م مةن خمةى 
ومةن الرغبةة ،لةد الزهةد ومةن  ،لد خمى   من الشك ،لد اليقين   ومةن الريةاء ،لةد اإلخة ص  

 الك ر ،لد ال واضع   ومن العداوة ،لد الناليحة . 
وقا  الرضي   ن عياس وهو من  بار الالواية : ،نما هما عالمان   عالم دنيا   وعالم آخرة   
اعةالم الةدنيا علمةه منشةةور   وعةالم اآلخةرة علمةةه مسة ور   ااطلةي عةةالم اآلخةرة   واحةذر عةةالم 

بسة ره  ةةم قةرأ ) ،ن   يةرا مةةن األحبةار والرهبةان ليةةأكلون أمةوا  النةاى بالباطةة   الةدنيا س يالةدنك
 ويالدون عن س ي  هللا (   قا  ااألحبار العلماء والرهبان الزهاد . 

وقي  ل مام الجنيد رضد هللا عنه : يا أبا القاسم ي ون لسةان بة  قلةي قةا    يةر . قية  اي ةون 
لكن لسان ب ء قلي ب ء وقلي بة  لسةان نعمةة   قية  اةعذا قلي ب  لسان قا  نعم قد ي ون   و 

  ان لسان وقلي   قا  اذاك الزبد بالعس  . 
ويقةةو  اسمةةام ع ةةد الوهةةاي الشةةعراند رضةةد هللا عنةةه    رةةد بعلةةم القةةوم شةةراا أن يطلبةةه سةةيدنا 

 لةةدنيا   اقةةا م حةةين أعلمةةه هللا أنةةه أو ةةد علمةةا موسةةد عليةةه السةة م مةةن الخضةةر عليةةه السةة 
 للخضر عليه الس م : 

 ) ه  أ بعك علد أن  علمند مما علمت رشدا ( . 



الةذين  ول ذا يوجي سيدى ع د الوهةاي الشةعراند علةد  ة  مسةلم أن يأخةذ دينةه عةن أوليةاء هللا
 نور هللا قلوب م وآ اهم  قواهم . 

شةةيش ويقةةو  اإلمةةام أ ةةو الحسةةن الشةةاذلد رضةةد هللا عنةةه أن شةةيخه اإلمةةام ع ةةد السةة م  ةةن م
أوالةةاه اقةةا  لةةه : س  نقةة  قةةدميك ،س حيةةث  رجةةو  ةةواي هللا   وس  جلةةى ،س حيةةث  ةةأمن مةةن 
معالية هللا   وس  الحي ،س من  س عين به علد طاعة هللا وس  الطف لنرسك ،س من  زداد به 

 يقينا . 
ويقةو  أسةة اذى أسة اذى الشةةيخ علةد عقةة  رضةةد هللا عنةه اةةد أئمةة ال ةةدى هةؤسء الةةذين  أخةةذ 

 ن م دينك   ليزداد   م يقينك : ع
  ا بالروح  زاغت  عن  السير يؤد   ا لم ي ن للنرى شيخ له هدى ،ذ        
 سوى ماهر يدرى الم حة اد البحر   وس يع ر البحر  الخضم  ونوأه         
 علد موجة  ال يار ما نورها  يسرى   ولوس ا الا  الك رباء  بأالل ا         

 الالواية عن موسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم قوله :  ويروى السادة
 .  ء خير من ألف م له ،س اإلنسان () ليى شد

 ويقولون : ،ن قلي الموقن خير من ألف قلي مسلم . 
ويقو  اإلمام س   ال س رى : يعطد هللا  عالد بعةس المةؤمنين مةن اإليمةان  ةوزن ج ة  أحةد   

 اع هللا العلماء علد المؤمنين درجات اقا   عالد : ويعطد بعض م م   ذرة   لذلك ر 
 ) يراع هللا الذين آمنوا من م والذين أو وا العلم درجات ( . 

واسةةرها ا ةةن عبةةاى رضةةد هللا عنةةه  عةةالد اقةةا    الةةذين أو ةةوا العلةةم اةةوب المةةؤمنين بسةةبعمائة 
 درجة    ين    درج ين    ما  ين السماء واألرس . 



أى بةاليقين  سة المؤمن اعنه ينظر  نور هللا () ا قوا ارااية الخ ر القائ  : الو ويرسر السادة ال
   ويؤيدون  رسيرهم هذا بقوله  عالد : 

 ) قد  ينا اآليات لقوم يوقنون ( . 
 أى  نور اليقين . 

 ويقو  السلطان الحنرد رضد هللا عنه اد هذا المقام : 
 عن  ربد عن األسرار  العلم  عن   قل د  أخذت         

 ويقو  أس اذى العارف باهلل الشيخ علد عق  : 
  جلد سره األعلد علينا  دخلنا روضة قومًا حيارى         
  مار الحي عدنا قاطرينا  أسن القطف ح د ان قطرنا         
 انلنا من  مايل ا الشجونا  وعزت   دانيات   مائ ت         
 بعلم  هللا  موسنا  سقينا  س رنا  س   خمر يد  ولكن         

ويروى السادة الالواية اد اض  اليقين الحديث الشريف : قي  يارسو  هللا رجة  حسةن اليقةين 
  ير الذنوي   ورج  مج  د اد العبادة قلية  اليقةين اقةا  مةا مةن آدمةد ،س ولةه ذنةوي   ولكةن 

نةةه  لمةةا أذنةةي  ةةاي مةةن  انةةت غريز ةةه العقةة    وسةةجي ه اليقةةين   لةةم  ضةةره الةةذنوي   وذلةةك أل 
 واس ورر وندم ا كرر ذنوبه   ويبقد له اض  يدخ  به الجنة . 

 آدا  م اد الال ة
ينوه الالةواية برضة  الالة ة وأهمي  ةا ويقولةون ان هللا  عةالد حةين مةدح رسةو  هللا الةلد هللا 

 عليه وأالحابه   والر م بالر و  والسجود اقا   عالد : 



داء علد الكرار رحماء  ين م  راهم ر عا سجدا ي  وةون اضة  ) محمد رسو  هللا والذين معه أش
 من هللا ورضوانا سيماهم اد وجوه م من أ ر السجود ( . 

ا ذا يد  علةد أن الالة ة أاضة  األعمةا    ألن أالةحاي رسةو  هللا الةلد هللا عليةه وسةلم هةم 
 أاض  العما  . 

الرج  حااظا لال  ه   اظن به ويروون عن سيدنا عمر  ن الخطاي رضد هللا عنه : ،ذا رأيت 
ذا رأي ه مضيعا لال  ه   ا و لما سواها أضيع .   خيرا   وا 

و ان الحسةن البالةرى يقةو  : ا ةن آدم مةاذا يعةز عليةك مةن دينةك   ،ذا هانةت عليةك الة  ك   
 اأنت علد هللا  عالد أهون . 

لةه نةورا وبرهانةا  واد الخ ر : من حااظ علد الاللوات الخمى  عكما  ط ورها ومواقي  ةا  انةت
 يوم القيامة   ومن ضيع ا حشره هللا  عالد مع ارعون وهامان . 

) مةن الةلد أربعةين يومةا الالةلوات ن رسةو  هللا الةلد هللا عليةه وسةلم واد حديث أ د  اه  ع
 اءة من النراب وبراءة من النار (:  ر  ناد جماعة س يرو ه من ا  ك يرة اسحرام     ي له  راء ا

 . 
 س الالواية : للال ة أربع ارائس : وقا  بع

خ ص الس ام   ويقين المنا    و سليم األمر .   ،ج   المقام   وا 
 وهم يروون اد  رسير قوله  عالد : 

 ) سابقوا ،لد موررة من رب م ( . 



يعنةةد  ك يةةرة اسحةةرام أى وراء اإلمةةام ألنةةه جةةاء اةةد الحةةديث الشةةريف : الةة ة الجماعةةة  رضةة  
ع وعشرين درجة . ويقولون سميت الال ة ال ة   ألن ا اللة  ين الع د وبةين ال ة الررد بسب

 هللا عز وج  وموااللة من هللا  عالد لع ده   وس  كون الموااللة والمنا  ،س لل قد قا   عالد: 
 ) لن ينا  هللا لحوم ا وس دماؤها ولكن يناله ال قوى من م ( . 

   عةةالد ) قةةد أالةةح المؤمنةةون الةةذين هةةم اةةد الةة   م وس  كةةون ال قةةوى ،س بالخشةةو    لةةذلك قةةا
خاشةةعون ( و ةةذلك يقولةةون أن المةةراد مةةن الالةة ة ليسةةت حر ةةات األجسةةاد    ةة  المةةراد من ةةا 

 اسن  اء عن الرحشاء والمن ر . 
ويةةروون أن الربيةةع  ةةن خيةة م  ةةان يخ لةةف ،لةةد منةةز  ا ةةن مسةةعود رضةةد هللا عنةةه   اكةةان ا ةةن 

ع قةةةا  ) وبشةةةر المخ  ةةةين (   أى الخةةةائرين الةةةذاكرين   الالةةةا رين مسةةةعود ،ذا نظةةةر ،لةةةد الربيةةة
المقيمةين الالة ة ة أمةا وهللا لةو رآك رسةو  هللا الةلد هللا عليةه وسةلم لرةرح بةك واةد لرةظ آخةر 

 ألحبك . 
ويروون أن الربيع رضةد هللا عنةه  ةان يخ لةف ،لةد منةز  ا ةن مسةعود رضةد هللا عنةه عشةرين 

،س أنه أعمد   لشدة غس بالره   وطو  ،طراقه ،لد األرس  سنة س  حسي جارية ا ن مسعود
 نظةره   و ةان ،ذا دب البةاي عليةه  خةر  ،ليةه الجاريةة   اةعذا رأ ةه قالةت لع ةد هللا  ةن مسةةعود   

  .الديقك ذاك األعمد قد جاءك   اكان ا ن مسعود يضحك ويقو  ويحك ذاك الربيع
 و ان الربيع هذا يقو  . مادخلت اد ال ة قط اأهمند اي ا ،س ما أقو  وما يقا  لد . 



ويروون أيضًا أن عامر  ن ع د هللا رضد هللا عنه  ان من الخاشعين اد ال   م   وأنه سةئ  
ذات يةةوم : هةة   حةةدث نرسةةك اةةد الالةة ة بشةةدء ؟ قةةا  نعةةم  وقةةواد  ةةين يةةدى هللا عةةز وجةة  

الةةدارين . قية  ا ةة   جةةد شةيئا ممةةا نجةده مةةن أمةور الةةدنيا ؟ اقةةا    سن ومنالةراد ،لةةد احةدى 
  خ لف األسنة اد أحي ،لد من أن أجد شيئا اد الال ة مما  جدون . 

 وقا  بعس الالواية : الال ة من اآلخرة   اعذا دخلت اد الال ة   اقد خرجت من الدنيا .
 ويقو  أس اذى الشيخ علد عق  رضد هللا عنه : 

 ليست ال ة وان يقضد   ا الطلي   ان الال ة ،ذا لم  نه  الاح  ا         
 و حجي  الجلد  عنا  وهو  مق ري   ال  نا  منع  القاضد  ليطل نا         
 معند الال ة ،ذا  ما القلي  ينحجي   لكن ا لم  كن من حيث مظ رها         

حدة :    هد  ق ضد الرياضةة وال ةدر  وهذه درجة األولياء اد الال ة وس   أ د للمؤمن مره وا
ح د  م لدء الباليرة نورا   ايذوب الماللد ما يذوقون مةن  لةك المشةاري   ولكةن يجةي علينةا 
أن نررغ القلي من الشواع  الدنيوية ما اس طعنا ،لد ذلك س ي  حين نقف  ين يديه  عالد اةد 

الالواية بحق   موائد الموحةدين  الال ة لنذوب ح وة المناجاة   ألن الال ة  ما يقو  السادة
  واألقوا  اي ا  األطعمةة   واألاعةا   األشةربة   وس ي ةذوق ا المالةلد ،س بقةدر مةا عقة  من ةا   
ولذلك  ان سيدى أ و الدرداء الالحا د رضد هللا عنه يقو  : مةن اقةه الرجة  أن ي ةدأ بحاج ةه 

 ق   دخوله اد الال ة   ليدخ  اد الال ة وقلبه اارغ . 
 قو  السادة الالواية اد معند قوله  عالد : وي



 ) ،ن الال ة  ن د عن الرحشاء والمن ر ولذ ر هللا أك ر ( . 
ان ذ ره  عالد لك وأنت اد الالة ة أك ةر مةن ذ ةرك لةه   وقةد ورد اةد الحةديث القدسةد أنةه ،ذا 

ذا ذ ر ةه اةد مةر   ذ ةرك اةد مةر خيةر  منةه   ذ رت ربك اد نرسك   ذ رك  عةالد اةد نرسةه وا 
 وأين نرسك من نرسه   وأين ملؤك ملئه  عالد . 

والالةةواية حةةين يقةةرأون القةةرآن اةةد الالةة ة ي د رونةةه  ةةد را عميقةةا  ن رةةع منةةه أرواح ةةم   و هةةم 
لطيف مةن يقولون أن ال مام اد ال  وة أن ي د ر ال الد باطن الك م   ألنه عزيز من عزيز  و 

اهره سة   قريةي  و باطنةه بحةر عميةق  يقةو  علةد مةن علةد  ظةلطيف  و ح ةيم مةن ح ةيم  و 
 السامع ،ذا عقله قد ا م ه ل جلد احواه   اعذا ش ده  أنه ما سمعه لدقيق معناه.

 آدا  م اد الاليام
أمةةا عةةن الالةةيام اةةعن م يقولةةون ،ن المةةراد مةةن الالةةيام مجانبةةة اآل ةةام س الجةةو  والعطةةش   وقةةد 

 المؤمن علد ،خضا  هواها . ارس هللا الاليام لكسر ش وات النروى ولمعاونة 
والوم الخالوص عندهم يقوم علد حرةظ الجةوارح السةت : غةس البالةر عةن الحةرام   والةون 
السمع عن اسالواء ،لد محرم   أو القعود مع أه  الباطة    وحرةظ اللسةان عةن الخةوس ايمةا 
  س يعنةةد جملةةة   ممةةا أن   ةةي عنةةه  ةةان عليةةه   وان حرةةظ لةةه لةةم ي ةةن لةةه   ومراعةةاة القلةةي 

بع وف ال مةة علةد هللا سةبحانه   و ةف اليةد عةن الةبطش ،لةد محةرم مةن م سةي أو ااحشةة   
 وحبى الرج  عن السعد ايما لم يؤمر به ولم يندي ،ليه من أعما  ال ر . 

 وهم يقولون : أن من أاطر   لك الجوارح الست أو  بعض ا   والام 



مرطةةر عنةةد العلمةةاء   الةةائم عنةةد  يجةةارح ين   الةةبطن والرةةر  امةةا ضةةيع أك ةةر ممةةا حرةةظ   وهةةو
نرسه   وم   من الام عن األك  وأاطر بمخالرة األمر م   من مسح  ة  عضةو اةد الة  ه   

 اال  ه مردودة عليه لج له . 
ومن آدا  م اةد الالةيام   اإلك ةار مةن ذ ةر هللا  عةالد   و قلية  ذ ةر الخلةق باللسةان   واسةقا  

ن شةة موا أو ضةةربوا لةةةم يقةةا لوا السةةةيئة اإله مةةام عةةن القلةةةي   و ةةرك المجادلةةة وال مخاالةةةمة وا 
 بالسيئة  عظيما لحرمة الالوم . 

ويروون حدي ا عن جا ر عن موسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم   خمى يرطةرن الالةائم : 
 الكذي : والويبة   والنميمة   واليميين الكاذبة   والنظرة بش وة . 

والحةةديث  الةةومه   اليرقةةع الةةومه باسسةة ورار () مةةن اغ ةةاي خةةرب  مةةا أن ةةم يةةروون الخ ةةر 
 الشريف الذى يقو  ايه موسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم : 

 .  حاجة اد أن ي رك طعامه وشرابه ( ) من لم ي رك قو  الزور والعم  به اليى هلل
 آدا  م اد الز اة

  ويقةدم ا عةن وق  ةا ومن آدا  م اد الز اء   أن الالواد يخر  ز ا ة اد أو  ما  جي عليه 
،ن جاء ةةه ارالةةة يخةةاف او  ةةا  ةةأن يجةةد غازيةةا اةةد سةة ي  هللا أو ا ةةن سةة ي  غريةةي   ألن ذلةةك 

 عندهم من المسارعة ،لد الخير ومن المعاونة علد ال ر وال قوى : 
 ويقو  أس اذى علد عق  رضد هللا عنه حاضا علد الز اة واسنراب اد س ي  هللا  عالد : 

  ؤنى الق ر  ر ة الالالحات  ا  للوريث ولكن   رك الم        



 خدع  م والذني للخدمات  خ  عنك الدنيا من خدموها         
والالواد يخر  ز ا ةه طيبةة   ةا نرسةه   مسةرورًا   ةا قلبةه   مخلالةا لربةه ي  وةد بةه   سريةاء 

د ،عطائ ةا     وس يجي أن يطلع علي ةا غيةر هللا  عةالد   وس يرجةو اة عاي ا وس سمعة وس  نال
ذا أعطد الالواد من ز ا ه للرقير س ين قاله وس يزدريه .   وس يخاف اد منع ا سواه   وا 

 والالواية يرضلون اسعطاء سرًا   ويرسرون قوله  عالد : 
 ) س  بطلوا الدقا كم بالمن واألذى ( . 

ر بالعطةاء   ايقولون المن أن  ةذ رها   واألذى أن  ظ رهةا وقةا  بعضة م هةو أن  سة خدم الرقية
 واألذى أن  عيره بالرقر . 

 وقي  أيضًا المن أن ي ك ر عليه المعطد   واألذى أن ين ره ويويخه . 
سبعة يظل م هللا اد ظالةه يةوم س ظة  ،س   رضي  الدقة السر بالحديث الشريف ويس دلون اد 

اوزة الحةد ظله ة أحدهم رج   الدب بالدقة الم  علم شماله ما أعطت يمينه   وهذا الوالف مج
 اد اسخراء ألنه ،ذا أخرد عن نرسه اكيف يظ ره لويره . 

ولكن م مع هذا يقولون س بأى أن معرواك ،ن نويت ، راز السنة وقالدت أن يق ةدى بةك غيةرك 
   وذلك من ال حاس علد ،طعام المس ين وقد ندي هللا ،ليه اد قوله  عالد : 

 ) وأنرقوا مما رزقناهم سرًا وع نية ( . 
سر : ال طو    والع نيه : الالدقة المرروضة   امن أظ ر نرسه اأظ ر ،ليه الدق ك   ومةن ال

 أخرد نرسه اأخر ا له . 



ويجع  الالواد الدق ه من أاض  ما يحبه من الما    ومن جيد ما يدخر ويق ند و سة أ ر بةه 
 النروى ايؤ ر موسه به    ما أمره  ذلك اقا   عالد :

  س  م ( :  ) أنرقوا من طيبات ما
  م زاد  عالد : 

 ) وس  يمموا الخ يث منه  نرقون منه ولس م بآخذيه ،س أن  ومضوا ايه ( . 
أى س  قالةةدوا الةةردىء ا جعلةةوه هلل  عةةالد   ولةةو أعطةةد أحةةد م ذلةةك لةةم يأخةةذه ،س علةةد  راهيةةة 

طةوبد لع ةد  ) وحياء   وهللا طيي س يق   ،س طيبا   واد الحديث ابان عن أنى رضد هللا عنةه
 .  رق من ما  اك سبه من غير معاليه (أن

وهم يقولون ،ذا دعا لك مس ين عنةد الالةدقه   اةأردد عليةه م ة  دعائةه ح ةد ي ةون ذلةك جةزاء 
س  ان دعاؤه م ااأة علد معرواك .   لقوله ول خلص لك الدق ك   وا 

سةل ا معرواةا ،لةد ويروون أن السةيدة عائشةة والسةيدة أم سةلمة رضةد هللا عن مةا    ان ةا ،ذا أر 
اقير   قال ا لرسول ما   ،حرظ ما يدعو به :  م يردان عليه م   قوله ويقوسن ح د  خلص لنةا 

 الدق نا   واع  ذلك اإلمام عمر  ن الخطاي رضد هللا عنه وا نه اإلمام ع د هللا ا ن عمر . 
قين مةن أهة  ومن خالا  السادة الالوايه أن يقالةدوا بالةدقا  م ،لةد الرقةراء الالةالحين الالةاد

ال الةةوف والةةدين   ممةةن يةةؤ رون ال سةة ر واإلخرةةاء والةةذين قةةا   عةةالد اةةي م ) يحسةة  م الجاهةة  
أغنياء من ال عرف ( ويقولون ،ن هللا  عالد والر م اقا  . ) للرقراء الةذين أحالةروا اةد سة ي  
هللا ( أى حبسةةوا اةةد طريةةق اآلخةةرة لضةةيق المعيشةةة وقةةا  ) س يسةة طيعون ضةةربا اةةد األرس 

 س  م الجاه  يح



أغنياء من ال عرف  عرا م بسيماهم س يسألون الناى ألحااا ( أى أن م مقالوالةوا األجنحةة ،ذ 
واد هذه المناسبة  خضةرند ن  ةه  نحة للطيور   واإللحاف هو اإللحاحالما  للوند بمنزله األج

ا  السةائ  مضح ة   اقد جاء سائ  لرج  ااض  األح اد السؤا  الم يعطه لكراهة ،لحاحةه : اقة
اد السرة بالقرآن أين الذين  انوا يؤ رون علد أنرس م ولو  ان   م خالاالة   اأجابه الرج  

 الراض  : ذه وا مع الذين  انوا س يسألون الناى ،لحااا . 
ويةةروون أن موسنةةا رسةةو  هللا الةةلد هللا عليةةه وسةةلم وجةةه ،لةةد بعةةس الرقةةراء بمعةةروف   وقةةا  

أوالله ،ليه قا  : الحمد هلل الذى س ينسةد مةن ذ ةره   وس يضةيع  للرسو  احرظ ما يقو    الما
من ش ره    م قا    الل م ،نك لةم  ةنى ا نةا ) يعنةد نرسةه (   ااجعة  ا نةا س ينسةاك اةأخ ر 

 رسو  هللا اللد هللا عليه  ذلك   اسر به وقا  : قد علمت أنه يقو  ذلك . 
ي  رم هللا وج ه : ألن أالة  أخةا مةن ،خةواند و ذلك يروون عن سيدنا اإلمام علد  ن أ د طال

 درهم   أحةي ،لةد مةن أن أ الةدب بعشةرين درهمةا وألن أالةله بعشةرين درهةم أحةي ،لةد مةن أن 
أ الدب بمائة درهم   وألن أالله بمائة درهم . أحةي ،لةد مةن أع ةق رقبةة   ألن هللا  عةالد ضةم 

 لبعيد . األالدقاء ،لد األقاري   اكان اض  الالدقة علد األقاري دون ا
ومن آدا  ةم يةداعون اةد الز ةاة المرروضةة المئةين   واةد الةدقة ال طةو  ) الناالةة ( األلةوف   

 وياللون الرقير بما يخرجه من حد الرقر   ومن الحاجة والضر   ،لد حد الكراية والونية . 
بقةت ) خيةر الالةدقة مةا أ نا المالطرد اللد هللا عليه وسةلم ويس ندون اد ذلك ،لد حديث ح ي

  ند (غ
 وهم يعطون العطاء علد قدر العيلة   ألن موسنا رسو  هللا اللد هللا 



  .عليه وسلم  ان يعطد الم أه  ضعف ما يعطد األعزي   ويعطد    رج  علد قدر أه   ي ه
  .وهم يقولون أن هللا  عالد والف أه  الحاجة بأوالاف خمسة   جاءت م ررقة القرآن الكريم

 ال م حق معلوم للسائ  والمحروم ( . اقا   عالد : ) واد أمو 
 وقا   عالد : ) اكلوا من ا وأطعموا القانع والمع ر ( . 
 وقا   عالد : ) اكلوا من ا وأطعموا البائى الرقير ( . 

والقانع هو الذى اد  ي ه ويقنع بما يسوقه هللا ،ليه من غير طلي وس  عرس للسؤا    والمع ر 
) لةةيى المسةة ين الةةذى  ةةرده الكسةةرة   وقةةد جةةاء اةةد الخ ةةر  بالسةةؤا  هةةو الةةذى ي عةةرس للنةةاى

والكسةر ان   وال مةةرة وال مر ةةان   ،نمةا المسةة ين الم عرةةف الةةذى س يسةأ  النةةاى وس يرطةةن لةةه   
 اي الدب عليه . 

 وقد  ان بعس الالواية ،ذا جاء اقير يسأله شيئا   ي ش اد وج ه ويقو  له : 
 بوير أجره  مرحبا بمن جاء يحم  زادى ،لد اآلخرة

وهةةم يرضةةلون اةةد العطةةاء اقةةراء الالةةواية   وي ةةررون هةةذا ال رضةةي  بةةأن الالةةوايه هم ةةم هللا 
،مام من أئمة الالواية : ألن أرد سبحانه و عالد   اعذا اش ولوا بوير هللا  ش ت بال م   ويقو  

د ذ ةروا مة واحد ،لد هللا  عالد أحي ،لد من أن أعطد ألرا من غيةرهم ممةن همةه الةدنيا   وقةه
 هذا الك م ل مام أ د القاسم الجنيد سيد الالواية اد القرن ال الث ال جرى ااس حسنه وقا  : 



 هذا   م ولد من أولياء هللا  عالد    م قا  : ما سمعت منذ زمن   ما أحسن من هذا . 
عة  معرواةه أما اإلمام ع د هللا  ن المبارك رضد هللا عنه وهو من أجة ء ال ةابعين . اكةان يج  

اد أه  العلم خاالة   اقية  لةه : لةو عممةت بةه غيةرهم اقةا  : ،نةد س أعةرف بعةد مقةام الن ةوة 
أاض  من مقام العلماء   اعذا اشة و  قلةي العةالم بالحاجةة أو العيلةة   لةم ي رةرغ للعلةم وس يق ة  

ينشةطوا ل علةيم علد  عليم الناى   ارأيت أن أعين م وأكري م حاجا  م   ل  ررغ قلوب م للعلم   و 
الناى   ولقد أالاي اإلمام ا ن المبارك اد رأيه هذا   اقد قا  ،مامنا الشااعد رضد هللا عنه : 

 لو  لرت باللة   ما ا مت مسألة اد العلم . 
نما خص اإلمام ا ن المبةارك العلمةاء   ةذه الرغبةة ألنةه  ةان عةالم زمانةه   ولقةد قةا  لةه أحةد  وا 

لوةري ومةةا  ين مةةا   ذلةك بةةأن ا ةن المبةةارك  ةةان راسةخا اةةد العلةةم النةاى مةةرة يةا عةةالم الشةةرب وا
 عامة واد الرقه والحديث وال الوف خاالة . 

ويسر م يا أه  هذا النادى   وأن م رجا  ال جارة   وأن  علموا أنه  ان من أك ةر  جةار وق ةه     
حة  عامةا ويوةزو ولكن  جارة الدنيا لم  ل ه عن  جارة اآلخرة   اقد جةاء اةد  اريخةه أنةه  ةان ي

 عاما اد س ي  هللا   و ان ينرق    ،يراده   وس يخشد الرقر ظنه باهلل  عالد . 
وقد وجد اد طريقه ،لد الح  بعس ال نات الي ةامد   وعلةم أن ةن لةم يةذقن طعامةا  ة ث ليةا    

سويا ح د هممن أن يأكلن اضطرار بطة مي ه ويقمن   ا رمق ن   اأعطاهن  ة  نرقةات الحة  
 من أعما  خراسان .  راجعا ،لد  لد ه ) مرو ( ر وق



 وس  عج وا بعد ذلك  أن يقو  ايه شاعرهم : 
 اقد سار من ا نورها وجمال ا   ،ذا سار ع د هللا عن مرو ليلة         
 ا م أنجم اي ا  وأنت  ن ارها   ،ذا ذ ر األخيار اد       لدة         

 
نعمةان يأخةذ مةن أربةاح  جار ةه ممةا ي ريةه هةو وعيالةه قةوت و ان اإلمام األعظم أ و حنيرةة ال  

سنة وينرق مازاد علد ذلك   وس ي قيد بالز اة المرروضة وحدها   وس عجةي اةعن موسنةا رسةو  
 هللا اللد هللا عليه وسلم  ان يقو  : الما  ما  هللا وأنا ع ده . 

 
 آدا  م اد الح 

 أن م يقولون اد قوله  عالد : 
  ح  ال يت من اس طا  ،ليه س ي  (لناى ) وهلل علد ا

أن اسس طاعة اسرها موسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم   بالزاد والراحلة   واسة نادا لةذلك   
م روهةا  يرون أن الع د ،ذا وجد الزاد والراحلة لزمه ارس الح  . اعن أخره بعد وجود ذلك  ةان 

عااليا هلل  عالد من حةين أم نةه عد وجوده  ان اعن مات ولم يح  أو مات علد عدم اإلم ان ب
 ،لد يوم مو ه   ولم ي ن  ام  اإلس م . 

وحج  م اد ذلك أن هللا  عالد أكم  اسس م بالح    لما أنز  قوله  عالد اد الح  يوم عراةة  
 ) اليوم أكملت لكم دين م وأ ممت علي م نعم د ورضيت لكم اإلس م دينا ( 

ر  ةةن الخطةةاي رضةةد هللا عنةةه أنةةه قةةا  : لقةةد هممةةت أن أك ةةي ،لةةد ويةةرون عةةن سةةيدنا عمةة  
 األمالار بضري الجزية علد من لم يح  ممن يس طع ،ليه س ي  . 



ويرون عن ا ن عباى رضد هللا عنه قولةه : مةن مةات ولةم يةزك ولةم يحة    سةأ  الرجعةة ،لةد 
ايمةا  ر ةت ( . قةا    الدنيا و ان يرسره اةد هةذه اآليةة ) قةا  ري ارجعةون لعلةد أعمة  الةالحا 

أحةة    و ةةذلك قةةو  هللا  عةةالد : ) ايقةةو  ري لةةوس أخر نةةد ،لةةد أجةة  قريةةي اأالةةدب وأكةةن مةةن 
 الالالحين ( . 

قا  اد  رسيرها أز ةد وأحة    و ةان رضةد هللا عنةه يقةو  : هةذه اآليةة أشةد شةدء علةد أهة   
ال  لكة اد   وأمن  ال وحيد   ومن  ان ذا قوة علد المشد   أو ممن ياللح له أن يؤجر نرسه

  ان ااض  اد اعله . خروجه اح  علد ذلك   
وهةةم يرغ ةةون اةةد الحةة  ماشةةيا علةةد القةةدم   ألن للحةةا  الماشةةد ب ةة  قةةدم يخطوهةةا سةةبعمائة   

حسنة وللراكي ب   خطوة  خطوها دا  ةه سةبعون حسةنة   ويقولةون أن القةوة علةد المشةد مةن 
 اسس طاعة عند بعس العلماء . 

اد  اريخ موسنا اسمام الحسين  ن علد رضد هللا عنه أنه ح  خمسا وعشرين مرة  وقد قرأت  
ماشيا علد القدم   وا  له  قاد  ين يديه   و ان ي نحد عن الطريق العام بعيدًا عن الناى ح ةد 

 س يقلده اد المشد من س يس طيع ذلك 
والد  نيه عند مو ه اقا  : ويروى الساده الالواية أن ع د هللا  ن عباى رضد هللا عنه   أ  

يا  ند حجوا مشاة   اعن للحا  الماشد ب   قدم يخطوها سبعمائة حسنة من حسةنات الحةرم   
 وقي  وما حسنات الحرم ؟ قا  الحسنة بمائة ألف . 

 م أن م يرون أن يع  ر الحا  ب   ما يرده ،لد هللا  عالد . ايس د  باع باره هذا علد ح م ه   
) الحجا  والعمةار لشريف ر ه  عالد    ما أن م يحضون علد الح  بالحديث ا  ويش د منه قد

 واد هللا  عالد وزواره ؛ ،ن 



ن دعوه ن اس ورروه غرر ل م   وا  ن شرعوا شرعوا ( سألوه أعطاهم   وا   .   اس جيي ل م   وا 
ا    مةن وقد لقد رج  ع د هللا  ن المبارك رضد هللا عنه   وقد أااس من عراه ،لد مزدلرة اق

أعظم الناى جرما يا أبةا ع ةد الةرحمن اةد هةذا الوقةت اقةا  مةن قةا  ان هللا عةز وجة  لةم يورةر 
 ل ؤسء . 

 ويرسر السادة الالواية قوله  عالد : 
 ) ليش دوا منااع ل م ( . 

 ايقولون يورر ل م وري الكعبة . 
اةق حة  حججةا ما يروى الالواية أن ،ماما من أئم  م اسةمه سةيدى علةد  ةن المو  ومن طريف

 عن موسنا رسو  هللا اللد هللا عليه وسلم   ارأى الن د اللد هللا عليه وسلم اقا  له : 
) يا ا ن المواةق   حججةت عنةد   قةا  اقلةت لةه   نعةم يارسةو  هللا   قةا  ول يةت عنةد   قلةت 

الجنةة نعم  قةا  ا ةذه يةد لةك عنةدى   أكاائةك   ةا يةوم القيامةة آخةذ  يةدك اةد الموقةف اأدخلةك 
 .  والخ ئق اد  ري الحساي (

 ويقو  أحد الالواية األقدمين م شوقا ،لد ال يت الحرام اد رقة وعذوبة ظاهرة : 
 ا    موعدنا ياأ ي ت    النق  قف  نا  ياسعد ننز  ها هنا          
 جدد  الوجد  وها   الحزنا   ،ن لمع ال رب من خريف مند         
 وشيه  أحرم  عيند  الوسنا   الدجد   لما  طرز   أ واي          
 يأمن  الخائف  اي ا  ماجند   وديار   حو    بطحا    م ة         
  اأو  مى الر ن من ا األيمان  من  لعيند  أن   رى   ع   ا         
 لم   ي ن   جار مو  مم  نا   مآ   ذاك  ال يت  اند   جار          



  م   ذا   ألوم    الزمنا    زمند قندزار م الح د وعن م عا        
لي م    أنا    من م             ااذ روا ع دًا قديما  يننا           وب م      وا 

 ويقو  أس اذى الشيخ علد عق  رضد هللا عنه م شوقا ،لد ربه ورسوله والحجاز : 
 شور ند  نورها  الم  لد  د  زمانا مضد وعد  د ألرس         
 وذئاي  خ ا  اد   ،قبا    ين    يداء    روعت    ووهاد         
 د والآللد ل سامت أو  الح ونجوم م   الحباي علد  الكأى         
 أ بود البقاء اد جمع ما   قي  ماذا  ريد من  هذه  األرس         
 بعد ري للعباد من  آما   قلت   وهللا  غير   أحمد   مالد         
 ا ما   با باع م   الحالد  د    رضاك   دنيا   ودين ياح          

واد الخ ام أدعو هللا  عالد لكم ولنا   أن يرزقنا م ارم األخ ب مع هللا ومةع عبةاده وأن يجعلنةا 
 ممن يطيعون هللا ورسوله الطاعة ال د  دخلنا  رحم ه اد الالالحين مالداقا لقوله الكريم . 

الةةذين أنعةةم هللا علةةي م مةةن الن ةةين والالةةديقين والشةة داء  ) ومةةن يطةةع هللا ورسةةوله اأولئةةك مةةع
 والالالحين وحسن أولئك رايقا ذلك الرض  من هللا و رد باهلل عليما ( . 

وسأحاضر  عذن هللا بقاعة الشيخ ) محمد ع ده ( باألزهر الشريف يةوم ال   ةاء القةادم المواةق 
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