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 مقدمة الجزء الثالث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول األمين 
الذى أرسله هللا رحمة للعالمين وهاديا إلى طريقه القويم وعلى آله وأصحابه البرره الكرام 

 أما بعد . وتابعيهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين 
على للشئون اإلسالمية إلى المكتبة الصوفية كتابا قيما هو تجديد قلقد أضاف المجلس األ

لمنهج األولين السابقين المجدين من السادة الصوفية العالمين العاملين وبعثا لهذا التراث فى 
 عصرنا الحالى عصر الماديين والملحدين . هذا الكناب هو كتاب " الصوفية فى إلهامهم " . 

قام بتأليفه مجدد عصر األولين واألخريت فى هذا الباب الفريد وهو كتاب فريد من نوعه ، 
 األستاذ العلم العارف المحب لربه إمام عصره سيدنا وشيخنا وقدوتنا إلى هللا تعالى : 

 كامل الملطاوى "" حسن 
باعللث همللم المحبللين ومللذكى شللو  الللوالهين الللرا بين فللى سلللو   وكيللل وزارة الخزانللة سللابقا

 رب العالمين .  الطريق القويم إلى
قمللة مللن القمللم الراسللخة فللى هللذا العلللم والللذى نهللج فيلله الشللي  طريللق الللذي يعللد وهللذا الكتللاب 

 األقدمين معززا ومؤيدا أدلته بالكتاب والسنة فجاء فريدا فى بابه ومنهجه . 
وأن كنا قد استقبلنا هذا الكتاب الذى طبعه المجلس األعلى للشلئون اإلسلالمية ملن جلزئين فلى 

هلذه حتلى يقلوم المجللس بطبلع الكتلابين الثاللث والرابلع ملن ننا أنتظرنا طلويال فة ، فإولهشو  
السلسة المجيدة . إال أنه ولألسف لم يتم ذل  إلى األن لذل  آثرنا أن نقوم بنس  هذه المقاالت 

 وتصويرها وجمعها فى كتاب على نهج 
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جملع مقلاالت " الصلوفية فلى إلهلامهم مية حيث أنه قام بالتجميع المجلس األعلى للشئون اإلس
المنشللورة فللى مجلللة " منبللر اإلسللالم " الشللهرية علللى أسللاس أن كللل جللزء يشللمل مقللاالت ثللالث 

هل وينتهى  1391من شهر ذى الحجة سنة  الثالثسنوات هجرية . على أن يكون بداية الجزء
يلة يرجعلون حتلى يكلون هلذا الكتلاب فلى يلد األخلوة الخليلوذلل   1394بشهر ذى الحجة سلنة 

وهلم سلادتنا إملام  ين سلبقوهم فلى سللو  الطريلق  ، إليه فيذوقون بعض مذاقات مشايخهم اللذ
تلميللذاه الطريقللة الخليليللة األكبللر الشللي  محمللد أبللو خليللل سللاكن ضللريحه األنللور بالزقللازيق و 

وسليدى الشلي  عللى عقلل قلدس هللا سلرهما باهلل سيدى عبد السالم الحلوانى  النجيبان العارفان
 م شيخنا وقدوتنا إلى هللا تعالى مجدد عصره سيدنا وشيخنا : ث

 " حسن كامل الملطاوى " 
بأحوالهم متآسين بالصحابة  ن فيسلكون مسلكهم وينهلون منهلهم ويعملون بعملهم ويتحلو

الكرام ومهتدين بالكتاب والسنة جعلنا هللا وأياهم ممن قال فيهم " . . . . إنهم فتية آمنوا بربهم 
هم هدى . . . وممن أوصى بهم حبيبه المصطفى صلى هللا عليه وسلم بقوله تعالى . . وزدنا

. واصبر نفس  مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وال تعد عينا  عنهم تريد 
 . . أمين . وال تطع من أ فلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا زينة الحياة الدنيا 

 لموفق لسبيله وطاعته وهدايته ،وهللا ا
 األخوة الخليلية أحباب العارف باهلل                                                       

 سيدى حسن كامل الملطاوى                                                            
 هجرية  1399رمضان 
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 محبة هللا ورسوله 
نصل إلى حب من يحبون  فكيف نصل إللى حبل  اللذى هلو  ايلة الغايلات إال بحلب اللهم أنا لم 

عليله وسللم ، فإنله جملع كلل مقلام  يصل إلى حبل  الحقيقلى إال هلو صللى هللافلم سيد السادات 
 وكل قرب وكل علو بحب  فلم يكن فى قلبه سوا  يا هللا . 

السلالم الحللوانى رضلى  جاءت هذه السطور فى رسالة من رساالت سيدى وشليخى الشلي  عبلد
هللا عنه إلى تلميذه الصالح المبار  الصديق الراحل السيد سالم جمعه ،  فر هللا له ورعلاه فلى 
جواره الكريم وهى تبين لنا أن حب رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم وهلو معراجنلا إللى حلب هللا 

  عليه وسلم : وصد  سيدى البكرى رضى هللا عنه فى قوله مخاطبا رسول هللا صلى هللا
 وأنت باب هللا أى أمللللللللرئ         

 أتللاه من  ير  ال يدخللللل                                              
ولكالم سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى شواهد من الكتلاب والسلنة ، فقلد قلال تعلالى " قلل إن 

وهللا  فور رحيم " وروى الشيخان عن  كمكم ذنوبهللا ويغفر ليحببكم كنتم تحبون هللا فاتبعونى 
أنللس رضللى هللا عنلله " سللمعت رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم يقللول   ال يللؤمن أحللدكم حتللى 
أكون أحب إليه من والده وولده والنلاس أجمعلين ب بلل قلد ورد فلى الحلديث الصلحيح أن سليدنا 

وسلم أنت أحلب إللى ملن كلل شل  إال عمر رضى هللا عنه قال لموالنا رسول هللا صلى هللا عليه 
 من نفسى فقال له صلى
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: ال يللاعمر حتللى أكللون أحللب إليلل  مللن نفسلل  ، قللال فأنللت وهللا يارسللول هللا هللا عليلله وسلللم   

 يا عمر   أى تم إيمان  ب . اآلن أحب إلى من نفسى قال صلى هللا عليه وسلم : 
اإلسالم قام على الشهادتين بلأن ال إلله إال وال يفوت القارئ الكريم أن األساس األول من أسس 

هللا محمد رسول هللا ، فللو شلهد انسلان بالشلهادة األوللى   دون الثانيلة للم يقبلل هللا إسلالمه ، 
 ألنه تعالى ربط بين الشهادتين ربطا وثيقا . 

م فقول القائل فى الشهادة الثانية بعد األولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله   أى أتحقق وأجلز 
 بصد  الرسالة المحمدية ب يدخل بها فى عداد المسلمين الموحدين . 

وجلدتها أثنلى عشلر  –ويقول علماء المناسبة : أن  لو تأملت فى علدد حلروف " ال إلله إال هللا 
حرفا ، كما تجد حلروف " محملد رسلول هللا " أثنلى عشلر حرفلا ، فلانظر كيلف جعلل هللا لرسلوله 

 شريف فى مساواة حروف الشهادتين . صلى هللا عليه وسلم مناسبة ت
رفون : أن هللا تعللالى أطلللع علللى قلللوب أصللفيائه فوجللد أن القلللب المحمللدى اويقللول السللادة العلل

أشلو  القلللوب إللى هللا تعللالى ، فجعلل هللا للله الرؤيلا فللى هلذه الللدنيا قبلل أن يللراه اآلخلرون فللى 
ظرة ب وكللان ذللل  التعجيللل ليلللة قا لقوللله تعللالى   وجللوه يومئللذ ناضللرة إلللى ربهللا نللااالجنللة مصللد

المعراج حين تمنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ينسبه ربه إليه بتمام العبودية فحقق هللا 
أمنيتلله ونطللق القللرآن الكللريم بشللرف تللل  العبوديللة الكاملللة فللى آيللات كثيللرة مللن آيللات البيللان   

رقلان عللى عبلده ليكلون للعلالمين سبحان الذى أسرى بعبده ليال . . . ب    تبار  اللذى نلزل الف
 ل  .إلنا على عبدنا يوم الفرقان . ز نذيرا ب   ان كنتم آمنتم باهلل وما أن

ه ملا أوحلى ب بصليغة التنكيلر إنملا هلو يفيلد التفخليم وتعظليم ملا دوقوله تعالى   فأوحى إلى عبل
 عليله وسللم أوحى إليه من خزائن العلم المكنونة المطهلرة التلى للم يطللع عليهلا  يلره صللى هللا

 وذل  ما يفسر لنا قوله صلى هللا عليه وسلم : " أنا 
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أعلمكم باهلل " وقوله صلى هللا عليه وسلم " لو تعلمون ما أعللم لضلحكتم قلليال ، ولبكيلتم كثيلرا 
وسالمه لى الفرش " وهو ما يدلنا على أنه صلوات هللا عولخرجتم إلى الصعدات ، ولما تقاررتم 

بعلوم تجهلها أمته ، وانملا تعلملت األملة ملن علومله ملا اسلتطاعت حملله وهلو خصه هللا عليه 
ملة بالرسلالة ألويقلول تعلالى ممتنلا عللى ا الى .جزء مما علمه صلى هللا عليه وسلم من ربه تع

علللى المللؤمنين إذ بعللث فلليهم رسللوال مللن أنفسللهم يتلللو عللليهم آياتلله  المحمديللة   لقللد مللن هللا
ن كانوا من قبل لفى ضالل مبين ب . وقد علمنلا رسلول هللا يعلمهم الكتاب و وويزكيهم  الحكمة وا 

صلللى هللا عليلله وسلللم أن نقللف مللن ربنللا سللبحانه وتعللالى موقللف العبوديللة حللين كللان يقللول فللى 
سللجوده : أعللوذ برضللا  مللن سللخط  ، وأعللوذ بمعافاتلل  مللن عقوبتلل  ، وأعللوذ بلل  منلل  ، ال 

 أحصى ثناء علي  ، أنت كما أثنيت على نفس  . 
حتشلم ملن الثنلاء عللى ربله فلى تعليقهم على ذلل  القلول النبلوى : اويقول السادة الصوفية فى 

مقام القرب ، فأخرج نفسه من الثناء عليه بما أثنى هللا تعالى به على نفسه قبلل الخللق وحملد 
نفسه قبل حمدهم له ، وشهد لنفسه بالوحدانية قبل شهادتهم له ، فقال : أنت كما أثنيت عللى 

فهذا حقيقة التجريد وهو أن يتالشى العبد كما لم يكن ، ويكون هللا تعالى كملا للم يلزل  .  نفس
، ويضيف السادة الصوفية قائلين : فلو جمع جميع اشارات الواجدين والعارفين والمتحققين فى 
 التوحيد لم يبلغ عشر معشار ما أشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى ذل  المعنى . 

فيقلول فلى دعواتله اللهلم انظر كيف يظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبوديتله الكامللة  ثم
وجهت وجهى إليل  والجلأت ظهلرى اليل  ، ال  ،اكفلنى كفالة الوليد ، ال تكلنى لنفسى طرفة عين

ملجأ وال منجى من  إال إليل  ، فللم يضلف صللى هللا عليله وسللم فعلال إللى نفسله بلل خلرج ملن 
يلا عبد و نيا  إإلى حول هللا وقوته ، فعلمنا أن نذو  معنى ما نقرأ فى الفاتحة    حوله وقوته  ا 

 ا  ظهللار إعتللراف بالربوبيللة والركللون إلللى فضللله سللبحانه وتعللالى نسللتعين ب فالعبوديللة تقتضللى اإل
 لحاجة العبد إلى ربه واستغناء هللا عن عباده على الدوام . ويقول سيدى ذو النون المصرى 
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  عنه فى التجائه إلى هللا  تأسيا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رضى هللا
 انخنللللا فى فنللللائ  يا الهللللى        

 ل اليلللل  مفوضين بللللال اعتلللال                                             
 فسسلللنا كيف شئت وال تكلنلللللللا        

 إلى تدبيلللرنا ياذا المعاللللللللللى                                            
 ى رضى هللا عنه : ز بار ويقول سيدى الر 

 انللى أجل  عن روحلللللللى وأبذلهللللا 
 أنت واهبهللللا افللللدا  عبللد  روح                                            

 تفديلل  روح أنت واهبهللللللللاف وكيلل
 وقلللد مننت على من يفتدي  بهلللللللا                                            

 ويقول سيدى الرازى رضى هللا عنه : 
 إذا كان داء المللللرء حلللب مليكلله        

 فملللللن  يلللره يرجو طبيبا مداويللا                                            
 مللولى وكفوا مالمتلللىكلونللى إلى ال        

 اليلا بلل مللى كلولى علملاللس بلآلن                                             
 ويقول السادة الصوفية : الذل للمحبوب من شيم العشا  وانشد بعضهم فى ذل  :

 اذل لملللن اهلللوى الكسلب عللزه        
 وكم عللللزة نالها الملللللرء بالللذل                                             

 إذا كان من تهلللللوى عزيزا ولم تكلن        
 ذليال له فاقر السلللالم على الوصلللللل                                            

ذا أردت شاهدا من كتاب هللا تعالى على صحة ما ذهب إليه السادة الصوفية فاقرأ قوله تعالى  وا 
ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة ب والنصر على األعداء فى ساحة القتال عزة وأى علزة فتأملل   

 لعزة من باب الذل هلل تعالى . ا تهمءكيف جا
أنزللت إللى ملن خيلر نلى لملا لهما ثم تلولى إللى الظلل فقلال رب ا واقرأ كذل  قوله تعالى   فسقى

إن أبلى يلدعو  ليجزيل  أجلر ملا سلقيت لنلا  حداهما تمشى على استحياء قاللتإفقير ، فجاءته 
فلما جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف نجوت من القوم الظالمين ب فما كاد سيدنا موسى 

ه إلى هللا تعالى حتى جاء اليسر بعد العسلر واألملن بعلد الخلوف تعليه السالم يظهر فقره وحاج
الكلرام ثلم اعقلب ذلل  كلله رسلالته  واالستقرار بعد السفر الطويلل المرهلق ثلم اللزواج بكريملة ملن

جابته فيملا طلبله ملن اشلترا  أخيله فلى شلرف اللر سلالة وسلبحان ا  و السماوية وشرف تكليم هللا 
 الفعال لما يشاء والذى بيده وحده المنع والعطاء . 
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وقد سئل اإلمام الجنيد رضلى هللا عنله : أيهملا أتلم ، االسلتغناء بلاهلل تعلالى أم االفتقلار إللى هللا 
عز وجل ؟ فقال : االفتقار إلى هللا عز وجل موجب للغناء باهلل عز وجل فإذا صح االفتقار إللى 
هللا كمل الغناء باهلل تعالى فال يقال أيهما أتم ألنهما حاالن ال يتم أحدهما إال بتمام اآلخلر وملن 

 صحح االفتقار صحح االستغناء . 
 ناه مفتقرا إلى هللا ، وفى فقره مسلتغنيا  ويقول السادة الصوفية إن المؤمن يجب أن يكون فى

بللاهلل عللز وجللل ، ألنلله تعللالى قللادر علللى أن يبللدل األحللوال فيفقللر الغنللى ويغنللى الفقيللر ، وهللذا 
المشللرب هللو الللذى يميللز الخللواص مللن العللوام ، فللإن العللوام يلجللأون إلللى هللا عنللد االضللطرار 

أوقللاتهم وفللى االضللطرار أو  ويغفلللون عنلله بعللد ذللل  ، ولكللن الخللواص يلجللأون إليلله فللى جميللع
االختيار وال يغيب عنهم قوله تعالى   يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغنى الحميلد 

هم ملن أ نيلاء وفقلراء ب فقد دخلل فلى االفتقلار إليله سلبحانه جميلع النلاس عللى اخلتالف طبقلات
ذا علم العبلد أن واصحاء ومرضى ، ومؤمنين وكافرين ومضطرين ومخت وعلماء وجهأل ارين . وا 

نهلا محفوظلة عليله ملن فضلله جميع النعم ظاهرة وباطنة إنملا هلى ملن عطلاء هللا سلبحانه ،  وا 
تعالى ، دون اللزام عليله أو اسلتحقا  ، وجلب عللى العبلد أن يحلب ربله حبلا يتناسلب ملع اللنعم 

سن إليها وال مه ، فقد جبلت النفوس على حب من أحاكر االتى  تجرى عليه من احسانه تعالى و 
وهلو موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله  محبة هللا تقتضلى محبلة اللدال عليلهمحسن مثل هللا . و 

اللذى التقلى بله فلى العقيلدة اخاه الملؤمن وسلم . كما تقتضى محبة هللا تعالى أن يحب المؤمن 
 على بساط محبة هللا 
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" ثالث من كن فيه وجد بهن حلالوة ورسوله . وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم 
ال يحبله إال هلل ، وملن إليه مما سواهما ، ومن أحلب عبلدا اإليمان : من كان هللا ورسوله أحب 

 يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن يقذف فى النار " . 
المحبلة هلى الميلل اللدائم حبة هللا أقوال كثيرة فمنهم ملن يقلول : موللسادة الصوفية فى تعريف 

وملن اسلتقالل الكثيلر ملن نفسل  واسلتكثار القليلل ملن ربل  ، هلى ومن يقول : بالقلب الهائم ، 
يقول : المحبة هى الموافقة ، ومن يقول : حقيقة المحبة أن تهب كل  لرب  فال يبقى لل  منل  

إللى ربل  بكليتل  ثلم ش  ، أما اإلمام الحارث المحاسبى رضى هللا عنه فقد قال : المحبلة ميلل  
 تقصير  فى حبه . بايثار  له على نفس  وروح  ومال  ثم موافقت  له سرا وجهرا ثم علم  

وقدقال اإلمام أبو بكر الكتانى رضى هللا عنه : جلرت مسلألة فلى المحبلة فلى مكلة أيلام الموسلم 
رأسلله  يللد أصللغرهم سللنا ، فقللالوا للله هللات مللا عنللد  يللاعراقى فللأطر  نفللتكلم الشلليوا وكللان الج

ودمعت عيناه ثم قال : عبلد ذاهلب علن نفسله ، متصلل بلذكر ربله ، قلائم بلأداء حقوقله ، نلاظر 
إليه بقلبه أحر  قلبه أنوار هويته ، وصفا شربه من كأس وده ، وانكشف له الجبار من استار 

ن سلكن فملع هللا ، ف ن تحر  فبلأمر هللا ، وا  ن نطق فمن هللا ، وا  هلو  يبه ، فإن تكلم فباهلل ، وا 
 باهلل وهلل ومع هللا ، قال فبكى الشيوا وقالوا : ما على هذا مزيد جبر  هللا يا تاج العارفين . 

أما سيدى وشيخى الشي  على عقل فقد علرف المحبلة إلهاملا فلى ارتجالله الفلورى اللذى نقلنلاه 
 عنه فقال : 

 قاللللوا صف الحب ال تخطئه فى صفة         
 كان وصف  بالحلللق اتبعنلللاه ان  نإ                                              

 خللالص وتكللرمةا  فقلللت صد  و         
 صد اللللهلمقلوأن تمللللوت وأن ال                                              
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 وأن تسللير على الشلرع الشلريف وال 
 هاتخلل بالحكلم أو تلعللب بمعنلل                                              

 وأن تعيلللش مع الرحمللن منكسلرا        
 وأن يكلون ل  البلارى هو الجللاه                                              

 انلب فلنت المحلذا كلن هكلان تكلف        
 اه     د رضينلبن قلتم اجلتدعلالوا ابلق                                              

 ومن سللوى اللله نرضللاه ونقصلده        
 يشللابه رب العللرش نهلواهمن ذا                                               

ذا أردت أن تعرف كيف آثر بحبه ربه فاقرأ له قوله من إلهامه الفورى :   وا 
 فتشللت كل الخلق عن عاللم فللللم         

 أر لى سلوى رب السلما مللن والى                                               
 فتلركت كل العللالمين وجئتللللله        

 لللللى لاوجعلللت ذكلرى ذاته منو                                               
 يا نفلس أنلى ال اماللل   يللللره        

 قوملى إلى حوض الكلريم تعالللللى                                              
 الللله قربللنى إلليه بفضلللللله         

 لى للللى فى الحب أى تعالل ضلم ير                                               
 إن الذى فهللم المحبلللة قلبلللله        

 علللال ةفى القللدر من بيلن البللري                                              
حسن لقاء هللا تعالى فيقول رضلى هللا إال ثم هو ال ينشد من حبه العارم الذى وقف نفسه عليه 

 عنه : 
 أنا لو أشللرب البحلللار جميعللا        

 للم أزل فى محلللبتى ظمآنللللللا                                              
 أروى إال بلقيللا  يللارب تلسللل        

 فهلللذا اللقللاء اسللمى رجانللللا                                              
 إن الصوفى القديم شرب الحب كأسا بعد كأس حين قال : 
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 بعلللد كلأس سا  شللربت الحب كأ
 فملللا نفذ الشلللراب وما رويلللت                                              

تللى لللم يبللق منهللا صللبابه ومللازال ظامئللا ال ولكللن شلليخنا رضللى هللا عنلله شللرب البحللار جميعللا ح
يرويلله إال لقللاء حبيبلله ، وصللدقت أم المحبللين والمحبللات السلليدة رابعللة العدويللة حللين قالللت : 

ا نلة الصلوفية انتباهويسلترعى السلاد 0المحب ال يسلكن أنينله وحنينله حتلى يسلكن ملع محبوبله
فيقولون : إن أم الصبى تدفع صبيها عن حجرها فيرتمى ملرة أخلرى عللى حجرهلا ألنله ال يوجلد 
ن ردته عنه وكذل  المحبون فإنهم يسلعون لحملى ربهلم  أرحم به وأعطف عليه من حجر أمه وا 

عنله  نلى لهلم  ال ات ألنلهداألقدس يكل همة مهما تحملوا فى السعى إليه من مكابلدات ومجاهل
 فى أى حال . 

 ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه :
خللذة مللن قلللب عبللده كللل شلل  سلواه ، فتللرى الللنفس مائلللة لطاعتلله ، والعقللل متحصللنا آالمحبلة  

مشللاهدته ، والعبللد يسللتزيد فيللزداد   فللى ابمعرفتلله والللروح مللأخوذة فللى حضللرته ، والسللر مغمللور 
ليكسى حلل التقريب عللى بسلاط القربلة فليمس أبكلار  ويفاتح بما هو اعذب من لذيذ مناجاته ،

 الحقائق وثيبات العلوم ويقول صوفى قديم : 
 ملا عنل  يشغلنى ملال وال وللللد        

 سم  ذكر المللال واللولللدانلسيت ب                                              
 فلو سفكت دمي في التراب النكتبلللت            

 بله حروفلل  لم تنقص وللم تلللزد                                              
 ويقول آخر : 

 تارحلم حشلاشلة نفس في  قلد تلف        
 قبللل الممللات فهذا آخر اللرملللق                                              

 وللو مضلى اللكل منى يكن عجبلا        
 عجبى للبعض كيللف بقللللى  لانما  و                                               

هذا ومن عالمة محبت  هلل ، محبلة كلل ملن أحلبهم هللا ملن الرسلل والمالئكلة الكلرام واألوليلاء ، 
والعلملاء واللواعظين ، وفلى طليعلة كلل واألتقياء ، والمؤمنين التائبين والمتطهلرين والمجاهلدين 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد عرفنا هللا وعرفنا عباده األبرار بواسطته صللى هؤالء موالنا رس
، ومحبته صلى هللا عليه وسلم تقتضى اتباعه ، ونصلر سلنته بلالقول والفعلل ، هللا عليه وسلم 

وتلر  مخالفتله كملا تقتضلى مللودة أزواجله وآل بيتله وذراريهلم ثللم ملواالة الصلالة والتسلليم عليلله 
تعالى   إن هللا ومالئكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا  امتثاال لقوله

 تسليما ب وال تنس أنه صلى هللا عليه وسلم قال فيما رواه 
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ن أولللى النللاس بللى يللوم القيامللة أكثللرهم علللى إالترمللذى عللن ابللن مسللعود رضللى هللا عنلله قللال   
، وفيملا رواه الطبرانلى علن اإلملام الحسلن بلن  صالة ب أى أحق بشفاعته صلى هللا عليه وسللم

على رضى هللا عنهما أن رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم قلال   حيثملا كنلتم فصللوا عللى فلإن 
 صالتكم تبلغنى ب. 

ويقول الشي  الصاوى رحمه هللا فى تعقيبه عللى اآليلة السلابقة إن هللا ومالئكتله يصللون عللى 
على أنه صلى هللا عليله وسللم مهلبط الرحملات وأفضلل الخللق  النبى هذه اآلية فيها أعظم دليل

ظيم ، ومن هللا على  ير النبى ععلى األطال  إذ الصالة من هللا على نبيه رحمته المقرونة بالت
مطلق الرحمة لقوله تعالى   هو الذى يصلى عليكم ومالئكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور ب 

بين المقلامين ، والملراد بالمالئكلة جمليعهم ، والصلالة ملن  فانظر الفر  بين الصالتين والفضل
المالئكة دعاء للنبى بما يليق به ، وهلو الرحملة المقرونلة بلالتعظيم وحينئلذ فقلد وسلعت رحملة 
النبى كل ش  تبعا لرحمة هللا فصار بلذل  مهلبط الرحملات ومنبلع التجليلات   صللوا عليله ب أى 

لمالئكة والمؤمنين على النبى تشريفهم بذل  حيث اقتدوا أدعوا له بما يليق به ، وحكمة صالة ا
ظهار تعظيمه صلى هللا عليه وسلم ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق ا  اهلل فى مطلق الصالة و ب

ألنه الواسطة العظمى فى كل نعمة وصلت لهم وحق عللى ملن وصلل لله نعملة ملن شلخص أن 
علليهم ملن حقوقله ، ولملا كلان الخللق يكافئه فصالة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجلب 

عللاجزين عللن مكافأتلله صلللى هللا عليلله وسلللم طلبللوا مللن القللادر والماللل  أن يكافئلله ، والصللالة 
الواصلة للنبلى صللى هللا عليله وسللم ملن هللا ال تقلف عنلد حلد فكلملا طلبلت ملن هللا زادت عللى 

 نبيه فهى دائمه بدوام هللا . 
 صارم المسلول قوله : ع ابن تيميه فى كتابه الئومن روا

" إن هللا سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى هللا عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقلا 
القلللب  يللعزائلدة عللى مجلرد التصلديق بنبوتله ، كملا أوجللب سلبحانه عللى خلقله ملن العبلادات 

رملة رسلوله حه لواللسان والجوارح أمورا زائدة عللى مجلرد التصلديق لله سلبحانه ، وحلرم سلبحان
لصللالة عليلله بازائللدة علللى مجللرد التكللذيب بنبوتلله ، فمللن ذللل  أمللر  اممللا يبللاح أن يفعللل أمللور 

سلبحانه يصللى عشلرا عللى  إنلهوالتسليم بعد أن أخبر أن هللا ومالئكته يصللون عليله . . . ثلم 
 من يصلى عليه واحدة حضا للناس على الصالة عليه ليسعدوا بذل  وليرحمهم

ومن ذل  أنه أخبلر أنله أوللى بلالمؤمنين ملن أنفسلهم فملن حقله أن يحلب وأن يلؤثره هللا بها ،  
ب أن يلوقى بلاألنفس واألملوال كملا قلال سلبحانه   ملا جلالعطشان بالماء والجائع بالطعام وأنه ي

كان ألهل المدينة ومن حولهم من األعراب أن يتخلفلوا علن رسلول هللا وال ير بلوا بأنفسلهم علن 
  بة اإلنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبى صلى هللا عليه وسلم نفسه ب فعلم أن ر 
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من المشقة معه حرام . وقال تعالى مخاطبا المؤمنين فيما أصابهم من مشقات الحصر والجهاد 
  لقد كان لكم فى رسول هللا اسوة حسلنة لملن كلان يرجلو هللا واليلوم اآلخلر وذكلر هللا كثيلرا ب . 

لمرء من نفسه وولده وجميع الخلق كملا دل عللى ذلل  قولله تعلالى   أحب ل ن ومن حقه أن يكو
قترفتموهللا وتجللارة تخشللون اخللوانكم وأزواجكللم وعشلليرتكم وأمللوال ا  و  وأبنللاؤكم كمؤ قللل إن كللان آبللا

فتربصوا حتى يلأتى هللا  هكسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من هللا ورسوله وجهاد فى سبيل
نا بعضها فلى بياسقين ب مع األحاديث الصحيحة والمشهورة   وقد بأمره وهللا ال يهدى القوم الف

 صدرالمقال ب . 
ه وتللوقيره فقللال   وتعللزروه وتللوقروه ب والتعزيللر اسللم جللامع لنصللره ر ومللن ذللل  أن هللا أمللر بتعزيلل

وتأيده ومنعه من كل ما يؤذيه ، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه  سكينة وطمأنينة من االجلالل 
يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار  كرام وأنإل وا

. ومن ذل  أنه خصه من المخاطبة بما يليق به فقلال   ال تجعللوا دعلاء الرسلول بيلنكم كلدعاء 
يامحمد وياأحمد أو يا أبا القاسم لكلن يقوللون ، يارسلول هللا ،  وابعضكم بعضا ب فنهى أن يقول

، ومن ذل  أنه حرم التقدم بين يديه بالكالم حتلى يلأذن ، وحلرم رفلع الصلوت فلو   ويا نبى هللا
يجهر الرجل للرجل . ومن ذلل  أنله حلرم عللى األملة أن يلؤذوه صوته وأن يجهر له بالكالم كما 

بعضهم بعضا مثل نكاح أزواجه من بعده فقال تعالى   وما كان لكلم  به بما هو مباح أن يعامل
 وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكلم كلان عنلد هللا عظيملا ب وأوجلب أن تؤذوا رسول هللا

حترام أزواجه وجعلهن أمهات فى التحريم واالحترام فقال تعالى   وأزواجه أمهاتهم ب اعلى األمة 
  . . . 

ومن كرامته أنه فر  بين أذاه وأذى المؤمنين فقال تعالى   إن الذين يؤذون هللا ورسوله لعنهم 
ا . واللللذين يلللؤذون الملللؤمنين والمؤمنلللات بغيلللر نلللهللا فلللى اللللدنيا واآلخلللرة وأعلللد لهلللم علللذابا مهي

ثما مبينلا ب وملن ذلل  أنله رفلع لله ذكلره ، فلال يلذكر هللا سلبحانه ا  مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و 
 وتعالى إال ذكر معه ، وال تصح لألمة خطبة وال تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله ، وأوجب
ذكللره فللى كللل خطبللة وفللى الشللهادتين اللتللين همللا أسللاس اإلسللالم وفللى اآلذان الللذى هللو شللعار 
اإلسالم وفى الصالة التى هى عماد الدين إلى  ير ذل  ملن المواضلع ، هلذا إللى خصلائص لله 

 أخرى يطول تعدادها . 
هللا فملا  ن ابن تيمية معروف بعدائه للسلادة الصلوفية إال أننلا ال ننكلر عليله علمله رحملهأومع 

كان حقا من قوله أخذناه وما كان باطال رددناه جعلنا هللا بفضله وكرمه من أهل الحقيقة اللذين 
 عن طريق الحق التعصب أو هوى النفس أو قلة السالكين .  بهم ال يحيد
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ويحلو لى أخيرا أن أخلتم مقلالى بلبعض ملا نقلنلاه ملن إلهلام سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل 
ت التلالى يليحه ، وكان بعض الحاضرين قد سأله أن يأتى له بقصيدة على وزن البنور هللا ضر 
 وقافيته : 
 قلدره المصطلللفى مازال يعلللللو        

 دا فى الكللون مسلكا عاطللرا حللتى                                               
         ذل  : فجاء إلهام الشي  ليلتها بالعجب العاجب وقال وأطال ومن 

  المصطلللفى مازال يعللللو قللدره        
 وائللال وأواخلللرا أفسللما اللزمان                                             

  يلله بطهلللر فؤاد  من شلللوائ        
 هلللللراحتللى تقابللله فؤادا طلا                                            

 دوت مناجيللللا يا سللليدى ولقلد         
 عملللرى وبت مع الجلالل مسللامرا                                             

 كلم من فقيللر جاء حيلل  تائبللللا        
 اكابلرا ل اضحللى يسلود من الرجللا                                            

 ن امتا    ما حييلت و للم انلس حبللل        
 أجللد الغللرام على ملد منابللللرا                                            

 أنلا كل ش  فى الحيلللاة تركتلللله        
 ووقفلللت نفسلللى للنبلى مثابللرا                                            

 ىواللوقف ال يشللرى وليلس يبللاع ف        
 حلللال يلدوم إلى القيللاملة حاضلرا                                            

لى اسمكلم ولوسللللمكم          أنلا باسمكم وا 
 لعرى سللرى فى رسلمكم قلبى على الشل                                            
لللين ومكبلرين وكانلت هفقين وممعون وقوفلا مصلسلاوما أن بلغ هلذا البيلت األخيلر حتلى هلب ال

ليلة من أسعد الليالى التى نذكرها وال ننساها ، وقد لقى الشلي  ربله راضليا مرضليا بعلدها بنحلو 
شلهرين جعلنللا هللا مللن المحبلين الصللادقين الللذين قللال فليهم   لهللم مللا يشلاءون عنللد ربهللم ذللل  

 جزاء المحسنين ب . 
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 الشو  الدائم إلى هللا تعالى 
اس ، ن، فأنت قائم خاشع ، تطمع فى تقصى لباس أهل اإليناس ، وأنت فى إي فلله در  

 وعالمة القبول تجديد الشو  ، ، 
جاءت هذه العبارة فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشي  عبد السالم الحلوانى رضى هللا 

ه ورعاه / سالم جمعه  فر هللا لدعنه إلى تلميذه الصالح التقى الصديق الراحل المرحوم السي
يؤنسون  يرهم فى جنبه ففى جواره الكريم ، وهى تشير إلى أهل اإليناس الذين يأنسون باهلل 
زدياده من عالمات قبولهم اسبحانه ، كما تشير إلى أهل الشو  الذين يزداد شوقهم فيكون 

 عند هللا سبحانه وتعالى . 
بانية ، وهو يفو  حال البسط ، واألنس باهلل عند السادة الصوفية حال من أحوال المواهب الر  

واألحوال متغيرة والمقامات مستقرة ، وهم يقولون : األحوال مواهب ، والمقامات مكاسب ،  
واألحوال تأتى من عين الجود والمقامات تأتى من بذل المجهود ، وصاحب المقام ممكن فى 

عبارة سيدى الشي  مقامه وصاحب الحال متر  عن حاله . وأهل اإليناس الذين أشارت إليهم 
عبد السالم الحلوانى هم أولياء هللا الذين قال فيهم   أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم 

لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ال تبديل  *نوا وكانوا يتقون مالذين آ *يحزنون 
هللا عنه : الولى لكلمات هللا ذل  هو الفوز العظيم ب . ويقول سيدى يحيى بن معاذ رضى 

ريحان هللا فى األرض يشمه الصديقون ، فتصل رائحته إلى قلوبهم ، فيتشوقون به إلى موالهم 
، ويزدادون عبادة على تفاوت أحوالهم . وقال سيدى إبراهيم بن أدهم رضى هللا عنه لرجل : 

خرة وفر  فى ش  من الدنيا وال فى اآلأتحب أن تكون وليا ؟ قال نعم ، قال له : ال تر ب 
قول سيدى أبو على الجرجانى رضى هللا ينفس  هلل وأقبل بوجه  عليه يقبل علي  ويوالي  . و

عنه : الولى هو الفانى فى حاله ، الباقى فى مشاهدة الحق ، تولى هللا سياسته ، فتوالت 
يالحظ  رار ، وقالوا أيضا : أن الولىقخبار وال مع هللا انفسه عن عليه أنوار التولى ولم يكن 

ن ظهر عليه ش  من الكرمات خاف أن يكون مكرا . كما قالوا  ن إنفسه بعين التصغير ، وا 
، وتواله ، الولى قد يكون مشهرا وال يكون مفتونا ، ويكون محفوظا بحفظ هللا الذى وااله 

 وجعله هاديا يمشى بنوره فى الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
نتسابهم إليه تعالى اهم بفى كل ش  فآثرهم هللا على كل ش  وشر وقد آثر األولياء ربهم عل

ن عبادى. . . ب وما أسماها من اضافة وما أعظمه إفقال   وعباد الرحمن . . .ب كما قال   
كثير والمخلصون قليل ، ويحكى  من تكريم ، والسادة الصوفية يقولون : أهل ال إله إال هللا

 عنه فيقول : بت عند السرى   أى السقطى وهو خاله  سيدى أبو القاسم الجنيد رضى هللا
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وشيخه ب ليلة فقال لى : أنائم أنت ؟ قلت ال ، فقال لى أوقفنى الحق بين يديه فقال : اتدرى لم 
من عشرة  فاشتغل بها  محبتى ، فخلقت الدنيا فادَّعواخلقت الخلق ؟ قلت ال ، قال خلقتهم 

تغل بها تسعمائة وبقى مائة ، فسلطت شالجنة فاآالف تسعة آالف وباقى ألف ، فخلقت 
، فقلت لهم ال الدنيا أردتم وال فى الجنة وبقى عشرة  ن من بالئى ، فاشتغل تسعو  شيئا عليهم

ن  تعلم ما نريد ، قال سأنزل عليكم من إ‘ر بتم وال من البالء هربتم ، فماذا تريدون ؟ قالوا 
قالوا : ألست أنت الفاعل قد رضينا بذل  ، نحمد ذل  البالء ما ال تطيقه الجبال ، أفتثبتون ؟ 

ء ا. وال تعجب أن يعلم هللا خواصه ما شاء بما شحقا عبادى  مب  وفي  ول  ، فقال لهم : أنت
، وكما شاء فقد يعلمهم بإلهام يقذفه فى قلوبهم من مثل ما حكاه هللا تعالى عن أم موسى 

فألقيه فى اليم وال تخافى  يه فإذا خفت عليهعرضليهما السالم   وأوحينا إلى أم موسى أن أع
وه ا إنوال تحزنى  إلي  وجاعلوه من المرسلين ب وهو سبحانه القائل   واتقوا هللا ويعلمكم هللا رآدُّ

وهللا بكل ش  عليم ب وقد وقع لى فى شبابى ضيق صدر شديد لفوات ترقية كنت أرجوها ، 
ى حضرته ذل  الضيق ، وقبل أن أصل إليه فقصدت شيخى رضى هللا عنه ألخفف عن نفسى ف

ها تعمل زى اللى قال فيهم ربنا :   ومن  ده ده أنتر  قلبى طار  رحمانى قيل لى فيه ط
ن أصابته فتنة أنقلب على وجهه  الناس من يعبد هللا على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وا 

ال عنى الكدر ز ستغفار ربى و ابخسر الدنيا واألخرة ذل  هو الخسران المبين ب . . فأسرعت توا 
وقصصت األمر على شيخى سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنه عند وصولى 
فقال لى فى أدبه الكامل   دى خواطر القرآن عظيمة جدا ب فوجهنى فى كياسة ولباقة إلى 

وأئمة الصوفية اإلنتفاع بتل  الموعظة القرآنية الكريمة ، وأين أمثالنا من أئمة السلف عامة 
 ذل  فضل هللا يؤتيه من يشاء . ؛م واعتقد وال تعترضل   خاصة فس

آثروه ويقول السادة الصوفية إن الذين أحبوا هللا و ابوا به عما سواه من دنيا وآخرة هم الذين 
على كل مشهود ، وهؤالء هم الذين يخاطبهم لسان الشرع   المرء مع من أحب ب . وقد قال 

آمنوا برب هارون وموسى وهددهم فرعون بالقتل والصلب   فاقض ما أنت  سحرة فرعون حيث
من عليه ضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا قتإنما قاض 

 السحر وهللا خير وأبقى ب . 
ى ب أى خير عما سواه وأبقى مما عداه . وال ش  أن قفانظر إلى قولهم   وهللا خير وأب

ض خير من العوض ، ولذل  يقول السادة الصوفية فى شرح قوله صلى هللا عليه وسلم و   لمعا
 نما أفتخر بالمعطى جل وعال . فخر ب أى أنى ال أفتخر بالعطاء وا  وال  م  أنا سيد ولد آد
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وطريق الصوفية فى التعلق باهلل تعالى هى تهذيب األخال  وتزكية النفس بالعبادات المشروعة 
زمة األذكار حتى تأنس الروح بربها وتزهد فيما سواه ويطول الزمن أو يقصر فى سبيل ومال 

رتها ، وال يزال و هذه الغاية على قدر قوة العزم فى السلو  أو ضعفه وصفاء الفطرة أو كد
السال  يعلق همته باهلل ويطرح من قلبه ما سواه حتى يستغر  فيه بالكلية وال يزال يترقى فى 

قسمه  يقينه وماب مع فطرته بحسب علمه وقوة ستى يبلغ ما يتناحاهدة والذو  مقامات المش
 هللا له فى كل ذل  . 

ذن البد للمريد السال  من علم وعمل ، فالعلم يصحح به عباد عتقاده ، اته ومعامالته و اوا 
الذى  حتى تنجلى وتعود إلى صفائها الملكوتىوالعمل يصفى به نفسه من صدئها البشرى 

ة فى الجسم البشرى والتى تميل إلى الشهوات والشرع يه قبل أن يتلوث بالطبائع المركوز ت فكان
ينهاها عنها ليميز هللا بذل  المؤمن من الفاسق ، والموقن من الشا  ، والمحسن من المس  
، وأولياء الرحمن من أولياء الشيطان ، والمحب من المبغض ، وذل  سر التكليف وحكمته 

لته   أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا و اية الدين وع
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ب   ولكل درجات مما عملوا وما رب  بغافل 
عما يعملون ب   ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 

هللا ذل  هو الفضل الكبير ب   وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  ذنإبومنهم سابق بالخيرات 
 ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة ب . 

وذكر هللا تعالى أسرع الوسائل لكسب الصفاء ، وال يزال السال  يذكر ربه ويردد ذكره على 
ته اتعلق به بكليلسانه مع مراعاة المعنى ، صارفا همته نحو مقصوده األسمى عاكفا على ال

النور ويجره الذكر إلى الفكر ألن الذكر للفكر  موجزئياته حتى يجذبه ذكر هللا تعالى إلى عال
لة السراج للماشى فى الظالم حتى يسفر له نور الصباح فيغنيه نور الصباح عن نز بم

تجرد الاوعند ذل  تتجرد نفسه وتتصل مذاقا بمذكورها ومحبوبها ، والمقامات فى هذالمصباح 
 متفاوتة وفو  كل ذى علم عليم ، ولذل  يقول بعض العارفين :   

 على قلدر ما يلتلاح من ذل  الحسللللن         
 أكابد من شللو  إلليه ومن حلللزن                                             

 لطائفه أبقللت عليللله فكلمللللللا        
 علللنى  تعديت طللللورى فيه  يبنى                                            

وذل  أمر طبيعى إذ ال نهاية لكمال هللا سبحانه وصد  جل وعال فى قوله   وال يحيطون بعلمه 
رفين يأخذ بيد  فى السلو  ألن الشي  أداة وصلت  ا. ويلزم  فى سلوك  شي  من الع ب

ى رضى هللا عنه : من لم يحسن ظنه بشيخه ومعرفت  باهلل تعالى ، ويقول أبو مدين التلمسان
 به . ينتلفع لم 
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ل وأرونا منازبالغا ، فكم حملوا عنا المشقات  را  ثأناه دثر الشيوا فى سلوكنا فوجأولقد جربنا 
وكنا بين أيديهم نأنس  أجرا ،عن ذل  كله  اولم يسألونالقربات ودلونا على أنواع المجاهدات ، 

ندركه بعيدا عنهم فى طويل األوقات ألن قلوب العارفين حاضرة فيكسب بربنا فى لحظات بما ال 
نسها أنسا ومن شوقها شوقا وقد قالوا بحق : من جالس أمخالطها من حضورها حضورا ومن 

 جانس فحققنا ذل  بالتجربة العملية فى السنين الطوال . 
الم المعانى المجردة عن عنه عالم الخيال ويتجلى له ع تلفعويشتغل السال  بذكر هللا حتى ير 

المحسوسات ، ويتقدم فى هذا المجال حتى يتجلى له المذكور سبحانه ، فإذا أفناه عن الذكر 
نما هو عرفان فى مذا  نورانى ، فإن  حصلت المشاهدة ، وليس ذل  التجلى حلوال وال اتحادا وا 

نما نور الشمس يتجلى على القمر والشمس لم تنتقل إلى القمر ولم تتحد به أ و تحل فيه وا 
صار القمر مجالها وهلل المثل األعلى   أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى 
الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كذل  زين للكافرين ما كانوا يعملون ب   قل هللا 

رض الخلوة وسق لق بذر الذكر فى أل السادة الصوفية : إثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ب ويقو
 إليها ساقيه من ماء الفكر لعلها تنبت : أنا جليس من ذكرنى . 

 ويقول صوفى قديم فى آثر الذكر :
 لل  الشلللو  حتللىيحلللنى إلنير         

 اميلللل من اليميلللن إلى الشمللللال                                             
 عاودتللله كما ملال المعاقلللللللر        

 حاال بعلد حلللللللال الكأس حميلللا                                             
 ارتيللللللاح اويأخذنللى لذكلركملو         

 كملا نشللط األسلللللللير من العقال                                             
 ه فيما نقلناه من ارتجاله :ويقول سيدى وشيخى الشي  على عقل طيب هللا ثرا

  توجهللنا لرب العالمنلللللللللللا        
 تمسكينلللللاوأصبحنللللللا بله م                                            

 وآيلات التجلللللللى وأمسينلللللا        
 للللللنا كسلللتنا من محبته اليقيلللل                                           

 دخلنا روضه قوما حيلللللللللاري 
 تجلى سره األعلى علينللللللللللا                                               

 ثمار الحب عدنا قاطفيللللللللللنا                               القطف حتى أن قطفنللللللللا    نالأ
 جونللا من تمايلها الشلللللللل فنلنا وعزت دانيللللات  مائللللللالت  

 هللا ملللوالنا سلللللللقيللنا بعلم سكرنا ال بخملللللر يد ولللللكن    
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 بحب هللا دون العلللللللللللالمينا ورب العرش إنى مسلللللللتريلح    
 صدقناه فنلنللللللا كل خلللللير   وال يرضى اإلللللللله الكاذبيللللنا

على عقل رضى هللا عنه ان حب هللا تعالى يستلزم من طالبه دوام   ويعلمنا سيدى الشي
 الشو  

 والصبر على المجاهدات وذل  حين قال مرتجال: 
ن الح  ول  للب أشوا  وصبر     يعز على المنافق والكسللللللوا 

 أو حين قال مرتجال : 
 أسارع مشتاقا وأسكت هائملللللا   وأنطق إجالال وما عاقنى سيلر 

 روتى شو  وفى  فوتى هوي   وفى مشيتى علم وفى وقفتى سففى صح
 أو حين قال مرتجال واصفا اثر محبة هللا فيه : 

 للى لللعلى انللللوارها القى وصول    محللبة خالقللى مشللكاة قللللبى 
 سموت به عللللى كل الفحللللللول م    من مشللللر  اإليمان علللل ولى 

                                             وا مذاقلللى أو شملللللولى لفما بلغ ى    ربللعلومى فى الورى نفحللللات 
 ويعلمنا رضى هللا عنه أن المدعين كثيرون وأن الصادقين فى المحبة قليلون حين قال أرتجاال:

 شللراب الحللب يعلللرف بالمللذاقى         
 وملا كلل السقلللللاة لله بسللللاقى                                            

 دعاة الحلللب أكثلللر ملا تالقللللى         
 وقل الصللللادقون فمللا تالقللللللى                                            

 أال ياسلللاقى العشللللا  مهلللللال         
 مأل كؤسلللل  ملن حقلاقلللىل اتعللا                                            

 تلركت جميللع خلللق الللله دونلللى        
 شللغلت علن الخللالئق باشتيلللللاقى                                            

 وملن علرف المحبلللة علن يقيللللن         
 ى فللللللللرا محلال أن يميلللل إل                                            

 وكيلف أحلب  يلللر الللله يومللللا        
 وليلس سلللواه فى األكلوان باقلللللى                                            

ينى يى كالمه المتقدم بحديث ممتع كان لى مع المغفور له سيدى الشي  إبراهيم الغالنويذكر 
ألتبر  بزيارته  1958زرته بداره فى دمشق فى سنة  مفتى والية قطنة بسوريا العزيزة ، فقد

 فى  –وكنا فى رمضان  –ألنه كان من كبار الصوفية الصالحين وجرى حديث ليلتها 
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محبة هللا تعالى ، فأخذ رضى هللا عنه يتكلم عن المحبة فى سعة وانتهى إلى قوله كلنا يدعى 
 المحبة وال يمل  من وسائلها شيئا وتمثل قائال : 

         
 كيف الوصللللول إلى سعللاد ودونهللا

 ن الجبلللال ودونهلللن حتلللللوفنق                                            
  الرجل حافيلللة وملالللى ملركلب       

   والطللريق مخلللوف والكف صللفر
المجاهدين فى  جبنى البيتان فاستعدته وحفظتهما من ذل  الوقت وقد قيل لبعضعأ وقد  

محبة هللا تعالى كيف  لبت نفس  ؟ قال: قمت فى صف حربها بسالح الجد ، فخرج مركب 
الهوى ، فعاله العزم بصارم الحزم ، فلم ي  إال ساعة وفتحت خيبر   أى انتصر على نفسه 

 و لبها ب . 
 ومن ارتجال سيدى الشي  على عقل فى ذل  الجهاد قوله رضى هللا عنه : 

 فخضللت عبابلله حسلبت الهلوى سهلال        
 فطللورا بله أطفو وطلورا بله  طسللى                                            

 إلى أن أتتنلللى ملن لدنللله عنلايللة        
   األنللسوصلللت بها بلر السللالمللة و                                             

 هللا عنه فى وصف عشا  الحضرة قوله : رتجاله رضى ومن إ
 والعاشقون لهللم فى الحللب إن صبللروا        

 لله ثملللر ذبلروض ملن العللللز لم ي                                            
 مياهلله الذكللر والتقلوى منابعللللله        

 للم والللدين واآليللات والعبلللروالعلل                                            
 قطفهلللللاتخلل المعلللللارف للعشلللا  

 إن كنت منهلم فسلر واسهللر كما سهللروا                                            
ن أحبت  ويقول السادة العارفون : إذا أحبت النفس جوادا لجوده ، فأين جوده من جود هللا ، وا 

ذا أحبت جميال ل ن نعمته من نعمة هللا ؟منعما لنعمته فأي اهر كماله ، فاهلل بائد جماله وز وا 
ذا أحب نبيا أو هاديا لحكمته وطهارته وحميد  جميل يحب الجمال وال جمال إال من نور هللا ، وا 
خلقه ومعرفته باهلل فأين ذل  كله من صفات هللا ؟ فاهلل عز وجل قد جمع اشتات المحامد 

 إال هو . والمحبات ،ال إله 
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ويكمل اإليمان بمحبة هللا تعالى ، ودليل ذل  من كتاب هللا قوله تعالى   ياأيها الذين آمنوا من 
سبيل إلى المغفرة  ن المحبههللا بقوم يحبهم ويحبونه ب كما أ يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى

ويغفر لكم ذنوبكم ب وقوله ودليل ذل  قوله تعالى   قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا 
تعالى   وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء هللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر 

 خلق ب .  نمم
ومن دعاء موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما جاء فى الحديث الشريف   اللهم ارزقنى 

 حب  أحب إلى من الماء البارد ب .  ، واجعل  حب  وحب من يحب  وحب من يقربنى إلى حب 
يطف  نار الدنيا  وقد قال أرباب اإلشارة مثل صلى هللا عليه وسلم بالماء البارد ألن الماء

 نار اآلخرة .   والمحبة تطف
ويقول سيدنا أبو بكر الصديق رضى هللا عنه : من ذا  من خالص حب هللا شغله ذل  عن 

  أى ال تشغله عن هللا دنيا فانيه وال بشر مخلقون ال من جميع البشر  أوحشه طلب الدنيا و 
عليه السالم : إذا اطلعت على سر  يغنون عنه من هللا ش  ب ، وأوحى هللا إلى سيدنا المسيح

عبد  فلم أجد فيه حب النيا واآلخرة مألته من حبى وتوليته بحفظى . ولسيدى إبراهيم بن أدهم 
 رضى هللا عنه : 

 للق طلرا فى رضلللا هجللرت الخل        
 وأيتمت اللوليللللد لكللللللى أرا                                              

 ربللللافللللو قطعللتنى فى الحلب إ        
 للوا لحلللن الفلللؤاد إلى سل المل                                            
فى سيدنا مصعب بن عمير حين هاجر إلى المدينة وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وتر  أهله بمكة وعانى الشدة فى سبيل هللا   انظروا إلى هذا الرجل قد نور هللا قلبه ، لقد 
ورسوله إلى ما ترون ب وروى زيد الطعام ويسقيانه فدعاه حب هللا انه رأيته بين أبوين يغذو 

هللا بكليته فلينظر إلى سالم ب   مولى حذيفة ابن أسلم قال   من أراد أن ينظر إلى رجل يحب 
تفاوت درجاتهم فى محبة هللا تعالى لبن اليمان رضى هللا عنه ب وهذا يدل على أن المؤمنين ت

ته ويقول سيدى عمر بن اوعالمة القبول تجديد الشو  كما يقول سيدى الشي  فى عبار 
 الفارض واصفا حبه هلل تعالى :

 العشللق ملن قبلللىنسلخت بحبى آيلة         
 فأهل الهلللوى جندى وحكمى على الكلللل                                            

 نللى إمامللللهإوكل فللتى يهللوى ف        
 نلى بللرئ من فلتى سللامع العلللذل  ا  و                                             

 
 
 

 تجل صفاتللله ولى فى الهلللللوى علم        
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  الهلللوى فهو فى جهلللل  هومن لم يفقلل                                            
 إذا ملا جلاد أقللوام بمللال رأيتهلللم        

  للللدون باألرواح منهلللم بال بخللو يج                                            
ذا هلددوا بالهجلللر م          لاتوا مخافلللةوا 

ذا أوعدوا بالقتلللل حنلوا إلى القتللللل                                              وا 
 لعملللرى هلم العشللا  عنلدى حقيقلة        

 على الجلد والباقلون عنلدى على الهلللزل                                            
 ل واصفا حبه رضى هللا عنه :ويقول شيخى وسيدى الشي  على عق

 ن رحابكملننى علم تفلهوى للهام اللس         
 عبلب صلركللى ملا علنهلنى ملو أنلول                                            

 أوارهلب السلرى  وكيلف اهاب الصعلب         
 لى مشهللد القللربوملن نلام ال يلرقى إ                                            

 علللم ولكلن بوجلدنللللا وونحلن أول        
   شلربنلا ملن األنلوار ملا ليلس بالشلرب                                            

 ولملا تلدانينللا والحللت ديلللللاره        
  ايما جلللذب وقلد جلذبتنلا نحللوهللا                                            

 هتفلت بحبلللى دم لربل  وحلللللده        
 واخلرج جميلع الكائنلات ملن القلللللب                                            

والديار التى يشير إليها سيدى الشي  هى ديار التجلى واألنس فإنها وطن المحبين الذى ال 
ادة الصحابة الذين وصفهم سبحانه وهو العليم يشغلهم عنه شا ل فهم كأهل الصفة من الس

بالظواهر والسرائر فقال لرسوله صلى هللا عليه وسلم   واصبر نفس  مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه ب ويقول اإلمام القشيرى فى ارادتهم هذه سمعت األستاذ أبا على 

، وقال فيها ارتجاال  القلب ،  رام فى الضمير رادة لوعة فى الفؤاد ، لد ة فىالدقا  يقول : اإل 
 سيدى الشي  على عقل طيب هللا ثراه:
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 لا  فى حللر  أمسللى على أر  أشتلل        
 باللدمع فى  للر  قصللدى محيلللاه                                            

 ملا رد ربللل  عبللدا عن ملللوارده        
   وهللل يلرد كللريلم ملن ترجلللاه                                            

 ومما قال ارتجاال مرة أخرى :
 فى محبتكلللللمي طللللول ليلللل         

 اتحلللللى ملن جاللتكلللللللللم                                            
 مللكلودتللى ملف النلرقلد  لللق         
 مللكلتلايلملى حللا فللمنلظلتلوان                                            

 فى جالل صيب هطل             
 يا حبيبلللى أنلت محتسبللللللللى        

 أنلت مقصللللللودى ومطلبلللللى                                            
 ربللللللى أأنلت يلارب السمللللا        

 أنلت يلا خلللللال  منتسبللللللى                                            
 أنلت لللى ياذا الجللالل ولللى

 قلد تعلاهدنلللا بمهجلتنللللللللا        
 وتجملنلللللللا برقتنلللللللللا                                            

 وتلأهبنللللللا بخشيتنللللللللا        
 وتلوجهنللللللا بذلتنلللللللللا                                            

 للملم نللاب للتلن األعلوع                               
جزى هللا عنا مشايخنا خيرا كثيرا وصد  سبحانه وتعالى إذ يقول :   ثلة من األولين وقليل من 

 لل وعن األعتاب للللم نملاآلخرين ب . .  
 
 
 
 
 

 

 



 24 

 
 

 ربنللللا اللللله
هللا فتهلكوا ب فيجب الوقوف مع هللا عند حد  ذات قد ورد   تفكروا فى خلق هللا وال تفكروا فى

ذا خاض أهل الكالم أصبحوا فى  األدب ، وكل ما خطر ببال  فهو هال  وهللا بخالف ذل  . وا 
 م ب . أوهام ، فليس فى قلبى سوى هللا ، ال إله إال هو الحى القيو 

جاءت تل  السطور فى رسالة بعث بها سيدى وشيخى الشي  عبد السالم الحلوانى طيب هللا 
ثراه إلى تلميذه الصالح الصديق الراحل المرحوم السيد سالم جمعه قبله هللا ورعاه فى جواره 
م الكريم ، وهى تعلمنا أن نقف من توحيد هللا تعالى موقف األدب وال نجارى الخياالت واألوها

قطع علينا طريق الدخول فيها بقوله الكريم   ليس كمثله ش  فى ذات هللا سبحانه ألنه تعالى 
 وهو السميع البصير ب . 

فكأنه تعالى قال : ليس كهو ش  وليس مثله ش  ألن أداة التشبيه وردت فى اآلية الكريمة 
ببال  فهو هال  وهللا بالكاف والمثل ، فال تشبه ذاته الذوات وال مثل ذاته مثل وكل ما خطر 

 بخالف ذل  . 
لى تلر  الكلالم اللذى ال  ولهذا أرشد الشي  تلميذه إلى التفكر فى خلق هللا ال فى ذاته القدسية وا 

من ورائه فى علم الكلالم ، وأن يخللى قلبله هلل فلال يكلون مشلغوال إال بحبله ورضلاه ، علن ل طائ
الجبال الراسيات مستعينا فى ذل  كله  إيمان  يبى أشد رسوخا من نيقين به ال يعتريه ش  وع

بربلله الحللى الللذى ال يمللوت والقيللوم القللائم علللى أمللور خلقلله فللى الللدنيا واآلخللرة ، وهللو سللبحانه 
 نالقائل   يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت فلى الحيلاة اللدنيا وفلى اآلخلرة ويضلل هللا الظلالمي

 ويفعل هللا ما يشاء ب . 
 فى خلق السموات واألرض ال يقع عن ش  فى هللا بل عن وتفكر السادة الصوفية 
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يقللين فيلله سللبحانه ولللذل  يقللول جللل جالللله   إن فللى خلللق السللموات واألرض واخللتالف الليللل 
والنهار آليات ألولى األلباب الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنلوبهم ويتفكلرون فلى خللق 

سبحان  فقنا عذاب النار * ربنا إن  من تدخل النلار السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال 
 ننلا سلمعنا مناديلا ينلادى لنيملان أن آمنلوا بلربكمإيته وما للظالمين ملن أنصلار * ربنلا ز فقد أخ

سبحانه بأولى األلباب فهم أهل قلوب صدقت فلى اعتقادهلا . أرأيت كيف وصفهم  فآمنا . . . ب
م حلين دعلاهم لنيملان فلآمنوا ثلم ذكلروا ربهلم عللى واستجابت لرسول هللا صلى هللا  عليله وسلل

ر فلى يلجميع أحيانهم وفى كلل أحلوالهم ملا وسلعهم الجهلد . وأوصللهم ذكلر هللا تعلالى إللى التفك
العبث فى خلقها واستدلوا بها على حكمته عن آثار قدرته الظاهرة فى السموات واألرض ونزهوه 
 وقدره .  وقوة تدبيره وانفراده فى عزته وسلطانه وقضائه

قلرارهم بعبلوديتهم لله وسللطانه إواستعاذوا به من عقابله واسلتنجدوا بله فلى عفلوه ومغفرتله بعلد 
 عليهم ، فاستجاب لهم أنى ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . 

نظرت فى كتب السادة الصوفية وجدتهم أهل توحيلد خلالص ال تعطيلل فيله وال تمثيلل ،  ان  إذا  و 
فقلد هلدى إللى صلراط  ملانهم رضى هللا عنهم يستمسكون بالكتاب والسنة ، ومن استمسل  بهأل 

مسلللتقيم . وملللن أقلللوالهم التلللى وردت فلللى الرسلللالة القشللليرية لنملللام القشللليرى رضلللى هللا عنللله 
 هجرية .  465والمتوفى سنة 

ملن  شل ه هه شل  ملن المصلنوعات وال يشلبهأنه تعالى أحدى الذات   بفتح الحاء ب ليس يشب
جوهر وال عرض ، ال يتصور فلى األوهلام . وال لله جهلة وال مكلان المخلوقات ، ليس بجسم وال 

وصفه زيادة وال نقصان وال ينصلره ملدد وال علون فى وال يجرى عليه وقت وال زمان ، وال يجوز 
، وال يخرج عن قدرتله مقلدور ، وال ينفل  علن حكمله مفطلور وال يعلزب علن علمله معللوم ، وال 

ين وال يقال حيث وال كيف وال يسلتفتح لله وجلود فيقلال : متلى كلان ؟ وال ينتهلى لله بقلاء يقال أ
فيقال : استوفى اآلجل والزمان ، له األسماء الحسلنى ، والصلفات العللى ، يفعلل ملا يريلد ويلذل 
لحكملله العبيللد ، ال يجللرى فللى سلللطانه إال مللا يشللاء ، وال يحصللل فللى ملكلله  يللر مللا سللبق بلله 

أكساب العباد خيرها وشرها . ومبدع ملا فلى العلالم ملن األعيلان واآلثلار ، قلهلا القضاء ، خالق 
 وكثرها . ومرسل الرسل إلى األمم من  ير وجوب عليه ، ومؤيد
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نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم بالمعجزات الظاهرة واآليات الباهرة بملا أزاح بله العلذر وأوضلح 
نصلره اللدين بقولله   ليظهلره عللى اللدين كلله وللو كلره به اليقين والذكر ، وأنجلز ملا وعلده ملن 

 ن ب . والمشرك
وفى مناسبة قولهم : وال له جهة وال مكلان يقلول سليدى اإلملام الشلعرانى رضلى هللا عنله : فلى 

وهلو  قوله تعالى   واسجد واقترب ب وقوله صلى هللا عليه وسلم   أقرب ما يكون العبد ملن ربله
دون أخرى أى فكما تطلبونه فى العللو ق تبار  وتعالى فى جهة ساجد ب تصريح بعدم تخير الح

نملا جعلل صللى هللا عليله وسللم العبلد فلى السلجود  فاطلبوه كذل  فى السجود وخالفوا اللوهم ، وا 
أقرب ملن ربله دون القيلام ملثال ألن ملن خصلائص الحضلرة اإللهيلة أال يلدخلها أحلد إال بوصلف 

فللى التللراب كلان أقللرب فلى مشللهده مللن ربله فللى حالللة  نهفللر العبللد محاسلعاإلنكسللار فلإذا و اللذل 
 نالقيام ، فالقرب والبعد راجع إلى شهود العبد ربه ، ال إلى الحق تبلار  وتعلالى فلى نفسله ، فلإ

أقربيته واحده قال تعالى فلى حلق المحتضلر   ونحلن أقلرب إليله ملنكم ولكلن ال تبصلرون ب كملا 
 نحلناإلنسلان ونعللم ملا توسلوس بله نفسله و  قال تعالى أيضلا فلى اإلنسلان الحلى   ولقلد خلقنلا

رف بللاهلل سلليدى الشللي  اأقللرب إليلله مللن حبللل الوريللد ب . وفللى كتللاب الفلليض الرحمللانى روى العلل
للللوانى ب رضلللى هللا عنهملللا علللن اإلملللام حأحملللد الحللللوانى   واللللد سللليدى الشلللي  عبلللد السلللالم ال

ر وجهللى فللى التللراب فللعالللدارقطنى خبللر أنلله صلللى هللا عليلله وسلللم كللان يقللول فللى سللجوده : ا
 وهو كالم موزون بال قصد جاء عن الفصاحة النبوية .  افر علسيدى وحق لوجهى سيدى أن ي

فللى كتللاب   التحبيللر ب ومللن روائللع السللادة الصللوفية مللا يقللول اإلمللام القشلليرى رضللى هللا عنلله 
أحلد ، وكاشف المتيمين بقوله هللا ، وكاشلف العلملاء بقولله  وانه المحبين بقوله هحكاشف سب

، وكاشف العوام بقوله   لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحلد ب . الصمد وكاشف العقالء بقوله
وكذل  من الروائع قولله رضلى هللا عنله : قلال تعلالى   ملن كلان يريلد العلزة فللله العلزة جميعلا ب 

العزة ، واآليلة بلي وقال تعالى   وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين ب واآلية األولى توجب إنفراده تعلال
الثانية تفيد أن لغيره تعالى عزة ، وال منافاة بينهما ألن العلزة التلى للرسلول والملؤمنين فهلى هلل 

 تعالى ملكا وخلقا ، وعزته تعالى له وصفا فالعزة كلها هلل تعالى . 
 ه ، فأما أطاعويقول اإلمام القشيرى رضى هللا عنه : إنما يعرفه عزيزا من أعز أمره و 
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ن استهان بأوامره فمن المحال أن يكون متحققا بعزة مواله . وفلى هلذا المعنلى حكلوا أن رجلال م

قال لبعض العارفين : كيف الطريق إليه ؟ فقال لو عرفته لعرفت الطريق إليه فقال أترانلى أعبلد 
 من ال أعرفه فقال المسئول أو تعصى من تعرفه ؟ . 

 ان نلادانى ملن قلبلى منلادإن : ال أهلم بمخالفلة إال وقيل لبعضهم ما عالملة أنل  تعرفله ، فقلال 
 استحى منه . 

وجلوده فلال يخلرجهم خلوفهم  ويحسن السادة الصوفية ظنهم فى هللا تعالى إطمئنانا إلى رحمتله 
منه إلى القنوط من تل  الرحمة الربانية الواسلعة ، ويقلول سليدى يحيلى بلن معلاذ فلى مناجاتله 

 وما أروعها من مناجاة :  
لللت بلله ء: سلللمت مللن عللذاب  ، وسللميتنى مؤمنللا فتفا تلللت بلله وقلللءسللميتنى مسلللما فتفاإلهلى 

للت بله وقللت : ال تحلر  ءفتفا ى وقلت : آمنت من عذاب  ، ورزقتنى شيبة وقلت : الشيب نور 
 نور  بنار  . وفى مناسبة نور الشيب يقول سيدى الشي  أحمد الحلوانى رضى هللا عنه : 

 لللب لقلللللللداتف الشيللللنيا         
 فعللللت فعللل األرعللللللللن                                             

 ألللم بقلللللللللل نبينللللللا        
 الشيللللللب نلللور المؤمللللن                                             

وابله وامتنانله ، وهلم يتقربلون إللى هللا فانه و دا  فرانله ثلم ثر ادة الصوفية : اليوم عسويقول ال
اصى طمعا فى مغفرته ورضوانه واضعين نصلب أعيلنهم عللى اللدوام تعالى بالطاعات وتر  المع
نى لغفلار لملن تلاب و  ن العبوديلة هلل تقتضلى إملن وعملل صلالحا ثلم اهتلدى ب كملا يقوللون آ  وا 

 الذل واالنكسار وأنشدوا فى ذل  : 
  لوى علز الموالللىويظهلللر فى الهلل        

 فيلزمنى للله ذل العبيللللللللللد                                            
 كما أنشدوا : 

 يلا مدعللللللى الحللب لمللللواله        
 ملن ادعلللللى صحح دعلللللواه                                            

 شاهلللد ملن ادعللللى دعلللوى بال        
 يوشللل  أن تبطللللل دعلللللواه                                            
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 والشاهد يكون بطاعة المحب لحبيبه وتر  معصيته . 
 أما شيخى وسيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فيقول فى محبة ربه وتر  المعاصى : 

 شللراب الحلب يعلللرف بالمللللذا         
 وملا كل السقللللاة لله بسلللللاقى                                            

 دعللاة الحللب أكثلللر ملا تالقللللى        
 وقلل الصللادقون فملا تالقللللللى                                            

 وليللس أخلا  لرام مللن منللللللاه        
 لقللاء الغيللد أو كأس دهلللللللا                                             

 للس بعاشلللق من ال تلللللللراهيول        
 من الشهلللوات طهللر والنفلللللا                                             

 تركللت جميللع خلللق اللله دونللللى        
 شتيلللاقىاشللغلت علن الخلللالئق ب                                            

 إذا ملا عشلللت ال أنسلللى إلهلللللى        
 ملن اآلخلللرى المراقللللى به أسمللو                                            

 د للللن أدب وصللله علللب اللللأح        
 ىلالقلوى خلقلتلوى الللى سللأرضوال                                             

 يعلللز على تر  الحللللب عنلللللدى        
 وللو بلغللت بلى الللروح التراقللللى                                             

 أال يلا سللللاقى العشللللا  مهلللللال        
 كؤوسللل  ملن حقاقللللىتعالى املأل                                             

 وملن عللرف المحبللللة علن يقيللللن        
 محللال أن يميللللل إللى فلللللرا                                             

 وكيلللف أحللب  يلللر الللله يوملللا        
 وان بسللا واه فى األكللوليلللس سلل                                            

ويقول سيدى اإلمام الشاذلى رضى هللا عنه : طريق التصوف تدريب النفس على العبودية 
فسها أول مقامات اليقين وهى التوبة ، الربوبية وأول مراتب الرياضة هى نوردها إلى أحكام 

ل اإلمام الواسطى رضى هللا عنه : التوبة قووحد التوبة نسيان الذنب وابتغاء القرب . وي
ثرا من المعصية ال سرا وال جهرا ، ومن ألنصوح   الخالصة الصادقة ب ال تبقى على صاحبها ا

 كانت توبته نصوحا ال يبالى كيف أصبح وكيف أمسى 
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ستجابة فتوبة األنابة أن يتوب إلنابة وتوبه اإل كما يقول رضى هللا عنه التوبة توبتان ، توبة ا
 جابة أن يتوب حياء من كرمه . وبة األستتقوبته ، و عالعبد خوفا من 

ويحكى السادة الصوفية أن بعلض الملذنبين تلاب ملن ذنبله ثلم وقلع فلى المعصلية ونلدم ، وأخلذ 
. اطعتنللا ؟ فهتللف بلله هللاتف مللن الحللق . تللهيفكللر هللل لللو رجللع إلللى هللا وتللاب هللل يقبللل هللا توب

ن أهملتنا حجهمفشكرنا  ، ثم تركتنا فأ  نا  ، فأنشد : بلنا  ، فإن عدت إلينا قبلنا  وا 
 لتللى كرمللللاز يارب قلد تبت فا فللر         

 الومن ندمللل اوارحلم بعفللو  ملن أخط                                            
 ال علدت أفعلللل ملا كنلت أفعلللللله        

 رحملللا من رى فخلذ بيلدى ياخيلرلعمل                                            
 خائلف وجلللللل هلذا مقللام ظللللوم        

 سلله ظلملللافلكلن نللم يظلللم الناس                                             
 فاصفلح بعفللو  عملن جللاء معتلللذرا        

  وا فللر ذنوب مسلل  طالملا اجتلللرما                                            
رضى هللا عنه : إذا ستر فى الحال بفضله ، فالمأمول منه أن يعفو فلى  ى ويقول اإلمام القشير 

المآل بلطفه ، ويضيف رضى هللا عنه قائال : رؤى بعضهم فى المنام فقيل له ما فعل هللا ب  ؟ 
قللت فلة استحييت أن أقرأها فقال : ال بد من قراءتهلا ، ز فقال أعطانى كتابى بيمينى ، فمررت ب

 لهى ، ال تفضحنى ، فقال : حين عملتها ولم تستح لم أفضح  افأفضح  وأنت تستحى ؟ إ
ويروى السادة الصوفية أن أبا هريرة رضى هللا عنه قال لنمام الحسن بن على سبط رسلول هللا 
صلى هللا عليه وسلم : العجب من هذا الخلق ، كيف ينجو أحدهم مع كثرة زالتله ، فقلال اإلملام 

رضى هللا عنه : العجب ممن يهل  منهم مع سعة رحمة هللا ، فقال أبو هريرة رضى هللا  الحسن
ه برد اإلمام الحسلن ، ألنله ملن عنه : هللا أعلم حيث يجعل رسالته ويدل كالمه هذا على أعجاب

رى ملن كالمهملا أن أبلا هريلرة نظلر بعلين تلوتوا الحكمة وفصل الخطاب وأنت أالنبوة الذين  بيت
 ظر بعين الفضل رضى هللا عنهما . نا اإلمام الحسن فقد العدل أم

  .ولكنه يغفرأنه يقدر ولكنه يعفو ويحلم ويبصر ويقول السادة الصوفية من علم أنه كريم علم 
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وأربعللة  ،أربعلة تسللبيحهم : سلبحان هللا علدد حلملله بعلد علمله :ويلرون أن حمللة العللرش ثمانيلة

 د قدرته . تسبيحهم سبحان هللا عدد عفوه بع
ويللرى السللادة الصللوفية إن مللن مظللاهر كرملله سللبحانه أنلله يللؤوى عبللده إلللى كهللف رحمتلله فمللرة 

تلله ومللرة يؤهللله لمللا يتحقللق بلله قربلله اينبهلله إلللى مللا فيلله نجاتلله ومللرة يوقفلله إلللى مللا فيلله درج
ومناجاته . ومع أمل السادة الصوفية فلى عفلو هللا فلإنهم يخلافون ربهلم ملن فلوقهم ويحسلبون 

لبعث حسابه حتى لقد حكوا عن سيدى الربيع بن خيثم وهلو ملن التلابعين رضلى هللا عنله ليوم ا
وعنهم قال : مررت بمكتب فرأيت صبيا يبكى فقلت مما تبكلى ؟ فقلال  لدا يلوم الخمليس أحتلاج 
أن أعرض الدرس على المعلم ولست أحفظ فقلت كيلف بلى إذا كلان يلوم القياملة واحاسلب عللى 

دة الصوفية أن هللا تعالى سميع بصير يسمع السر والنجلوى ويبصلر ملا ما أسلفت . ولعلم السا
فللإنهم يراقبللون هللا سللبحانه ويسللتحيون مللن أن يللرى مللنهم أو يسللمع مللا ال تحللت أطبللا  الثللرى 

نلى أل تسلل إيرضيه فيقولون أن سيدنا أبا بكر الصديق رضى هللا عنه بلغ من حيائله أنله قلال 
 اء من ربى . فى الليلة الظلماء فأحنى صلبى حي

الطافلله سللبحانه بعبللاده الللذين يحفظللون  سللمعهم   مللن  نللهويقللول اإلمللام القشلليرى رضللى هللا ع
علن سلماع سلماعهم مصلونة ا ن أنفسهم ويصونهم فى أحوالهم فتكلو يكفيهم مؤنةأنه وبصرهم 
وأبصارهم محفوظة عن شهود كل كبيره ولهو وقد روى فى الخبر أن هللا تعالى يقول ما كل لغو 

اداء ما أفترضت عليهم واليزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى يحبنلى  بمثلرب إلى المتقربون تق
وأحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا فبى يسلمع وبلى يبصلر وهلذا هلو محلل الحفلظ ووصلف 

 . التخصيص فى العناية 
إن  هللىإل رضللىاهلل عنللهى السكندر يقللول سلليدى ابللن  عطللاءهللاوفللى الجمللع بللين الرجللاء والخللوف 

ن عصلليت  كمللا أن  ن أطعتلل  ويقللول رضللى هللا عنلله ال خللوفيرجللائي الينقطللع عنلل  وا  يزايلنللى وا 
الالرجللاء مللا قارنلله عمللل و  فهللو أمنيللة ويقللول رز  الظللاهر بحركللات األجسللام ورز  البللاطن ا 

بحركات القلوب ورز  األسرار بالسكون وقوت القلوب ذكر هللا عالم الغيوب قال تعالى   اللذين 
ا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب ب وروى رضلى هللا عنله فلى الحلديث آمنو 

 معه ظن عبدى بى وأنا الشريف الذى أخرجه البخارى ومسلم والترمذى :   أنا عند
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ن ذكر إذا ذكرنى   ذكرتله فلى ملأل خيلر ملنهم  ي في مألنفإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وا 

ن تقرب إلى ن تقلرب إللى ذراعلا تقربلت  اشبر  وا  ن أتلانى يمشلى تقربلت إليله ذراعلا وا  إليله باعلا وا 
 هروال ب .أتيته 

وقد قال سيدنا أنس بلن مالل  رضلى هللا عنله : ذكلر هللا عالملة اإليملان ، وبلراءة ملن النفلا  ، 
وحصن من الشيطان ، وحرز من النار . وقلال مالل  بلن دينلار رضلى هللا عنله : ملن للم يلأنس 

 يث هللا تعالى عن حديث الخلق فقد قل علمه وعمى قلبه وضاع عمره . بحد
وقد قلال اإلملام الحسلن البصلرى رضلى هللا عنله : تفقلدوا الحلالوة فلى ثالثلة أشلياء فلى الصلالة 
ال فلاعلموا أن البلاب مغللق ألن كلل قللب ال يعلرف هللا ال  والذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم ذل  وا 

ذا ذكر هللا وحده اشمأزت قلوب الذين ال يؤمنون يأنس بذكر هللا وال يس كن إليه ، قال تعالى   وا 
ذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ب وقال ذى النون المصرى رضى هللا عنه :  باآلخرة وا 
من ذكر هللا ذكرا على الحقيقة تيسر فى جنب ذكره كل شل  وحفلظ هللا عليله كلل شل  وكلان لله 

 عوضا عن كل ش  . 
م اجعلنللا يللا موالنللا بفضللل  ممللن قلللت فلليهم   إن الللذين قللالوا ربنللا هللا ثللم اسللتقاموا تتنللزل اللهلل

فلي  ؤكمعليهم المالئكة أال تخلافوا وال تحزنلوا وأبشلروا بالجنلة التلى كنلتم توعلدون * نحلن أوليلا
ي  أنفسلكم ولكلم فيهلا ملا تلدَّعون نلزال ملن  فلور الحياة الدنيا وفى اآلخرة ولكلم فيهلا ملا تشلته

 ب0رحيم
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 عقيدة التوحيد 
توحيلد ، وأنلت مطيلع قلانع وقلائم خاشلع ال نلابيع" وروح  مبصرة ألن  سبا  إلى الرشلف ملن ي

تطمع فى تقصى لباس أهل اإليناس ، وقد ورد ، وتفكروا فى خللق هللا وال تتفكلروا فلى ذات هللا 
اض فيله أهلل خل اللذي مالكلال ولهلذا ومالنلا األدب حلد في التوحيدعنلد فتهلكوا . فينبغى الوقوف

 الكالم فأصبحوا فى أوهام ، إنى ليس فى قلبى إال هللا ، ال إله إال هو الحى القيوم " . 
جاءت تل  السطور فى رسالة   من رساالت سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى لتلميلذه الراحلل 

لتوحيلد هلو أسلاس سالم جمعه طيب هللا ثراه ، وهى تتناول قضية التوحيلد ، وا له السيدالمغفور 
اإلسالم عندنا بل عند جميع األمم المسلمة التى سبقتنا فقد اتفقت األديان السماوية فى عقيدة 
التوحيد ولم تختلف إال فى العبادات . وكل الرسلاالت قاملت عللى أن ال إلله إال هللا الواحلد األحلد 

كريم من سادتنا المرسلين  وكل رسول ولم يكن له كفوا أحد . ولدالفرد الصمد الذى لم يلد ولم ي
 كان يقول ألمته : اعبدوا هللا مالكم إله  يره . 

وملن هنلا ألزمنلا هللا سلبحانه أن نلؤمن بملا أنلزل عللى سلادتنا المرسللين السلابقين فلى أزملانهم 
على الرسالة المحمدية دون أن نفر  بينهم فقال تعالى فى سورة البقرة   قوللوا آمنلا بلاهلل وملا 

سللحا  ويعقللوب واألسللباط ومللا أوتللي موسللي ينللا و الأنللزل  سللماعيل  وا  مللا أنللزل إلللي إبللراهيم  وا 
 0وعيسي وما أوتي النبيون من ربهم ال نفر  بين أحد منهم ونحن له مسلمون ب

ر إليها سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنه هى مذاقاتله وينابيع التوحيد التى يشي
ائرهم مللن حللالوة اإليمللان ، مللا ال يذوقلله عللوام المللؤمنين والسللادة الصللوفية يللذوقون بصللفاء سللر 

 الغافلين ، وها هو اإلمام القشيرى رضى هللا عنه يقول فى اشارته عند قوله تعالى 
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 ب . م ينفقون زقناهر   الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما 
ل والتحقيللق قللعيق بالاألمللرين التوفيللق . والتصللد حقيقللة اإليمللان التصللديق ثللم التحقيللق وموجللب

باعتقلادهم ثلم اللذين ببذل الجهد فلى حفلظ العهلد ومراعلاة الحلد ، فلالمؤمنون هلم اللذين صلدقوا 
صدقوا فلى اجتهلادهم . . فهلم ينفقلون نفوسلهم فلى آداب العبوديلة وينفقلون قللوبهم عللى دوام 

نفا  أرباب الحقيقة من ح  يث األحوال مشاهدة الربوبية ، فإنفا  الشريعة من حيث األموال وا 
وعنلد قولله تعللالى   يلا أيهللا النلاس اعبللدوا ربكلم الللذى خلقكلم والللذين ملن قللبلكم لعلكلم تتقللون ب 
يقول رضلى هللا عنله فلى إشلاراته : العبلادة موافقلة األملر ، وهلى اسلتفرا  الطاقلة فلى مطالبلات 

وع بلالنفس تحقيق الغيب ، ويدخل فيه التوحيد بالقللب والتجريلد بالسلر والتفريلد بالقصلد والخضل
 واألستسالم للحكم . 

أن يضرب مثال ملا بعوضلة فملا فوقهلا ب يقلول رضلى هللا  ييوعند قوله تعالى   إن هللا ال يستح
أقلل ملن ذرة ملن الهبلاء فلى الهلواء  –باألضلافة إللى وجلود الحلق  –عنه : الخلق فى التحقيق 

، فلال خللق العلرش وضلة ألن هذا االستهال  محدود فى محدود ، فسيان فى قدرته العرش والبع
أشق وأعسر وال خلق البعوضلة أخلف عليله وأيسلر ، فإنله سلبحانه متقلدس علن لحلو  العسلر 

 واليسر . 
وعند قوله تعالى   ثم استوى إللى السلماء فسلواهن سلبع سلموات وهلو بكلل شل  علليم ب يقلول 

اسلتوى ، رضى هللا عنه : فلاألكوان بقدرتله اسلتوت ، ال أن الحلق سلبحانه بذاتله عللى مخللو  
 اه وما توهموه من جواز التخصليص بمكلان فمحلال ملا توهملو قُّ وأنى بذل  واألحدية والصمدية ح

 إذ المكان به استوى ال الحق سبحانه على مكان بذاته استوى .
 قلللليال عنهلللا السلللنة واليخرجلللون  يلللدينون بعقيلللدة اهلللل وملللن ذلللل  تلللدر  أن السلللادة الصلللوفية

م ظلما وزورا ، وكيف يخرجون عن عقيلدة أهلل السلنة وهلم نسبه إليهم أعداؤهما اوكثيرابخالف
أعرضللوا عمللن سللواه فخرقللت الحجللب العلمللاء الربللانيون الللذين فهمللوا عللن هللا وسللاروا إلللى هللا و 

األعلى أسرارهم ، وفى كل ذل  التزموا كتاب هللا وسنة رسلوله صللى هللا  لمألواتصلت با أنوارهم 
ن الزيغ عن سواء السلبيل . ويقلول اإلملام أبلو القاسلم عليه وسلم وفيهما لكل مسلم العصمة م

ين بن عربى : دعلمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة . ويقول اإلمام محى الالجنيد رضى هللا عنه : 
 من لم يتابع الرسول .ال يرتجى الوصول 
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 عنه موالنا اإلمام الحسين السبط رضى هللا –وكان على رأس الخوارج  –وقد سأل ابن األزر  
فقال   يا حسين صلف للى إلهل  اللذى تعبلد ، فأجابله رضلى هللا عنله قلائال : يلابن األزر  ملن 

 ظاعنلللا  إذا كبلللاعن المنهلللاج، ملللائالاإللتبلللاس وضلللع دينللله عللللى القيلللاس للللم يلللزل اللللدهر فلللى 
 إلعوجاج ،ضاال عن السبيل ، قائال  ير الجميل  .                با

 صف به نفسه ،ياابن األزر  أصف الهي بما و 
ل، ال يدر  بالحواس وال يقلاس بالنلاس قريلب  يلر ملتصلق ، وبعيلد  يلر مستقصلى ، يو  د وال حَّ

 ض معروف باآليات موصوف بالعالمات ، ال إله إال هو الكبير المتعال . عَّ يب
فقال ابن األزر  : قد أنبأنا هللا عنكم قلوم خصلمون ، أى حجلتكم  البلة عللى حجلة خصلومكم 

رش علصل الخطاب . وقد سأل رجل اإلمام مال  علن قولله تعلالى   اللرحمن عللى الوفى قولكم ف
استوى ب فتغير وجه اإلمام وقال : االستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة واإليمان 

 اخرجوا عنى هذا الزنديق . به واجب ، 
تشللبيه مسللتحق مسللتحق للتنزيلله دون الى ن الحللق سللبحانه وتعللالإوالسللادة الصللوفية يقولللون 

التوحيد دون التحديد ، ال مثل يضارعه وال شكل يشاكله ، فال شبيه له فى ذاته وال فلى صلفاته 
وال فى أحكامه . وكل ذل  تراه مجمال فى قوله تعالى   ليس كمثله ش  وهو السميع البصلير ب 

 . 
عون وهم لذل  فيه سبحانه  والسادة الصوفية قوم اجتباهم هللا ومأل قلوبهم بحبه فهى هائمة يلدع

ربهم بالغلداة والعشلى يريلدون وجهله ، وقلد شلرفهم سلبحانه وتعلالى باالنتسلاب إليله فسلماهم " 
عباد الرحمن " كما سماهم مرة أخرى " حزب هللا " ومرة ثالثلة " أوليلاء هللا " وبشلرهم بسلعادتهم 

يحزنون * الذين آمنوا  فى الحال والمآل بقوله الكريم   أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم
ذلل  هلو الفلوز  وكانوا يتقون *لهلم البشلرى فلى الحيلاة اللدنيا وفلى اآلخلرة ال تبلديل لكلملات هللا

 العظيم ب . 
ويقال لهم فى العرف " الواصلون " ومعنى الوصول هو أن يصل العبد فى صلته بربه إلى حالة 

بالسللطان المطللق  در لسواه بل هو منفلر يشهد فيها بيقين أنه ال فاعل إال هللا تعالى فليس األم
 وال يشاركه فيه أحد من خلقه مهما عال 
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ومون قدره أوعظم شأنه من أهل السموات واألرضين ألنهم كلهم عبيد مربوبون ومخلوقون محك
 نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا. ه ال يملكون ألنفسهمر ويشملهم قضاؤه وقد احكامه تجرى عليهم
ذا كانت نما تلأتى بإذنله  تؤب سباا  اهن وا  تى ثمرتها فإن تل  الثمرة ال تأتى من تلقاء نفسها وا 

تعالى ألنه هلو اللذى ربلط بلين األسلباب ومسلبباتها ، بلدليل قولله تعلالى   وملا رميلت إذ رميلت 
 ولكن هللا رمى ب . 

 عنله أما السالكون فهم على الدرب يسيرون ، ويقول اإلمام ابن عطاء هللا السكندرى رضى هللا
ن وفى الفر  بينهم وبين الواصلين فى حكمه : اهتلدى الراحللون إليله بلأنوار التوجله ، والواصلل

لهم أنوار المواجهة ، فاألولون لألنوار وهؤالء األنوار لهم ، ألنهم هلل ال لش  دونه   قل هللا ثم 
 ذرهم فى خوضهم يلعبون ب . 

شرح تل  الحكمة : قلت أنوار التوجه هى  ويقول سيدى ابن عجيبه الحسنى رضى هللا عنه فى
 أنوار اإلسالم واإليمان ، وأنوار المواجهة هى أنوار االحسان . 

أو تقول أنوار التوجه أنوار الطاعات الظاهرة والباطنة وأنوار المواجهة هى أنوار الفكلرة والنظلرة 
 . 

. أو تقلول : ة أنلوار الحقيقلة أو تقول : أنوار التوجه أنوار الشريعة والطريقة ، وأنلوار المواجهل
أنوار التوجه  أنلوار المجاهلدة والمكابلدة وأنلوار المواجهلة هلى أنلوار المشلاهده ويسلتطرد رضلى 
هللا عنه قائال :وبيان ذل  أن الحلق سلبحانه إذا أراد أن يوصلل عبلده إليله توجله إليله أوال بنلور 

ويعنلى بله ويلذو  حالوتله ، ثلم حالوة العملل الظلاهر : وهلو مقلام اإلسلالم فيهتلدى إللى العملل 
نينللة األخللالص والصللد  والطمأيتوجلله إليلله بنللور حللالوة العمللل البللاطن وهللو مقللام اإليمللان مللن 

قبلة اواألنس واألستيحاش مما سلواه فيهتلدى إليله ويفنلى فيله ويلذو  حالوتله ويلتمكن ملن المر 
وهو عمل الروح فلإذا المشاهدة  ةاألول وأكمل ، ثم يتوجه إليه بنور حالو  منوهذا النور أعظم 

 ش  سواه . لال اجهة فلم يفتقر إلى ش  ألنه هلل وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار المو 
والسادة الصوفية يرون أن المؤمن يتدرج فى معرفته من المعرفة العقلية ونورها البرهان أو 

 ثم يرقى إلى المعرفةن علم اليقين ، ثم يرقى إلى المعرفة القلبية ونورها البيان أو عين اليقي
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الكشفية ونورها العرفان أو حق اليقين ، وهم كذل  يقولون ، علم اليقين كالنجوم يطللع عليهلا  

 تبدد أمام شمس حق اليقين . تاألنوار  عين اليقين ولكنبدر 
ولينظللر القللارئ الكللريم بعللد ذللل  فللى صللورة التوحيللد الخللالص الللذى يللدين بلله السللادة الصللوفية 

رى أنهللم هللم المؤمنللون حقللا فللإن اإلمللام القشلليرى رضللى هللا عنلله وهللو مللن أعالمهللم انفسللهم ليلل
 يقول فى لطائف إشاراته عند آية الكرسى ما يأتى : 

فرد به الحق سبحانه فال سمى له فيه   هل تعللم لله تهللا اسم  –هللا ال إله إال هو الحى القيوم 
 سميا ب أى هل تعرف أحدا  يره يسمى   هللا ب .

اخبار عن نفى النظير والشبيه بما استوجب من التقديس والتنزيه ، وملن  –ه ال إله إال هو قول
بغيلره أو مللن  يلره فللال يرفلع إلللى  يلره حاجتلله وال تحقلق بهللذه المقاللة ال يللرى ذرة ملن اإلثبللات 

 ده فال يسمع إال ملن هللا وبلاهلل ،فرايشهد من  يره ذرة فيصد  إليه انقطاعه ، ويديم لوجوده ان
وال يشهد إال باهلل ، وال يقبل إال عللى هللا ، وال ينشلغل إال بلاهلل ، فهلو محلو عملا سلوى هللا فملا 
له شكوى وال دعوى وال يتحر  منه لغيره عر  ، فإذا استوفى الحق عبدا لم يبق للحظوظ البتة 

 مسا  . 
حقللق بهللا ويسللتطرد رضللى هللا عنلله فيقللول فللى ابللداع ظللاهر : ثللم إن هللذه المقالللة تقتضللى الت

ناء عن المرسومات بجملتها والتحقق بأنه ال سلبيل لمخللو  إللى وجلود الحلق سلبحانه فلال فوال
 وصل وال فصل وال قرب وال بعد فإن ذل  اجمع آفات ال تليق بالقدم   بكسر القاف ب . 

المتولى ألمور عباده القائم بكل حركة وعين وأثر . وقولله ال تأخلذه سلنة  –وقوله الحى القيوم 
ه وجبلار ال تميللزه وال نلوم ألنله أحللدى ال ترهقله  فلللة وصلمد ال تمسلله علله وعزيللز ال تقاربله قللل

 ه . ال تلحقه آفه وعظيم ال تدركه مسافعزله وفرد ال تضمه جثه ووتر ال تحده جهة وقديم 
وأزلله أبلده وأبلده سلرمده  جماله جالله ، وجالله جماله وسلناؤه بهلاؤه وبهلاؤه سلناؤهَمن تقدس 
 ه قدمه   بكسر القاف ب وقدمه وجوده . وسرمد

  ملكا وأبداعا وخلقا واختراعا . وقوله  –: له ما فى السموات وما فى األرض  هقول
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ملن ذا اللى يتلنفس بلنفس إال بأجرائله أو يتوسلل إليله ملن  –ه نلبأذ إال من ذا الذى يشفع عنلده
ل أو تلذلل أو أملل أو قربله أو بدائه ومن ظن أنله يتوسلل إليله باسلتحقا  أو عملأو إدون اذنه 

 نسب أو عله أو سبب فالظن وطنه والجهل مألفه والخلط  ايته والبعد قصاراه . 
ألنه ال يخرج ملن علمله معللوم وال يلتلبس عليله موجلود  –قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 

 وال معلوم . 
أى تقاصلرت العللوم علن  يعنى ملن معلوماتله –وقوله وال يحيطون بش  من علمه إال بما شاء 

عليله  اطة بذاتله وحقله وأنلى تجلوز األحاطلهمعلوماته إال بإذنه فأى طمع لها فى األحباإلحاطة 
 حد . ال يقطعه فى عزه أمد وال يدركه  وهو

ال فأى خطر لألكوان عند  –قوله وسع كرسيه السموات واألرض  خطاب لهم على قدر فهمهم وا 
 و كرسى والتجمل بجن أو انس .صفاته جل قدره عن التعزز بعرش أ

كيف تتعب   بضم التاء ب المخلوقات ملن   بفلتح  –قوله وال يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم 
 لته له سواء فال من قليل له تيسر وال من كثير عليه تعسر . مق الذرة والكون بجلع الميم ب خ

الحلى القيلوم  إلله إال هلو أما قول سيدى الشي  عبلد السلالم : أنلى لليس فلى قلبلى سلوى هللا ال
األكلوان بلالمكون سلبحانه . ويعبلر السلادة الصلوفية علن ذلل  المقلام  فيقصد به أنله  لاب علن

بالتجريد ، ويوضح لنا ذل  ما أوصى به أحد الصوفية سيدى ذا النون المصرى حلين قلال لله : 
ة ؟ فأجابله فسأله سليدى ذى النلون : ألليس اخلتالف العلملاء رحملاألختالف و  الخالف دع عن 

إال فى تجريد التوحيد قال : وما تجريده فأجاب فقدان رؤية ما سواه . ومن هذا ترى أن السادة 
الصللوفية يللرون األكللوان بعللين الفنللاء ويللرون ربهللم بيقللين البقللاء   كللل شلل  هاللل  إال وجهلله ب 

لقشليرى   وهللا خيلر وأبقلى ب وذلل  ملا عبلر عنله سليدى اإلملام ا قيوالفانى ال يحجبهم عن البا
بالفناء عن المرسومات كما تقدم أما قوله رضى هللا عنله : ال سلبيل لمخللو  إللى وجلود الحلق 

أنله ال سللبيل إللى ذات الحلق جللل  هسلبحانه فلال وصلل وال فصللل وال قلرب وال بعلد فالمقصللود منل
وعال فليس لمخلو  أن يتصل به أو ينفصلل عنله أو يقلرب منله أو يبعلد عنله ويقلول فلى ذلل  

   نه يتقدس عن الحدود  إن النورى : أما القرب بالذات فتعالى هللا المل  الحق عنه فأبو الحس
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عنلله حللادث مسللبو  بلله جلللت واألقطللار والنهايللة والمقللدار ، وال اتصللل بلله مخلللو  وال انفصللل 
تله محلال وهلو تلدانى اللذوات وقلرب هلو عالصمدية عن قبول الوصل والفصل ، فقلرب هلو فلى ن

قرب بلالعلم والرؤيلة وقلرب هلو جلائز فلى وصلفه يخلص بله ملن يشلاء ملن  واجب فى نعته وهو
عباده وهو قرب الفضل باللطف وقرب الفضل بلاللطف اللذى يشلير إليله اإلملام النلورى نسلتطيع 

كملا هلو معلروف  –ن رحمة هللا قريب ملن المحسلنين ب واالحسلان إأن نشفه من قوله تعالى   
كأن  تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرا  ، وكذل  نستطيع أن تعبد هللا  –من حديث مسلم المشهور 

ذا سلأل  عبلادى عنلى فلإنى قريلب اجيلب  أن نستشف قرب الفضل بلاللطف ملن قولله تعلالى   وا 
 دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ب . 

ذا أردت أن تعرف تعلق الخواص بربهم فاستمع إلى ما قاله إلهاما لو  قتله سليدى الشلي  عللى وا 
 عقل ونقلناه عنه : 

 دال للب  ألوذ باهلل ال أبغى به  
 ومن يلوذ بباب هللا  يسعلللده      
 ة للمن كل شائبله أخلى فؤادى   
 إن عشت أو مت أعضائى توحده     
  إذا سهرت فما سهرت عن ملل  
 لكنه الحب يدعونى  وأشهلللده      
  لاوكيف أرضى بغير هللا متجه  
 والكل والجزء واألحشاء تعبللده     
 إذا مددت يدى هلل اسللللأله  
 مدت إلى بمعنى فضله يللللده     

ويكفيل  مملا تقللدم أن تعلرف كيللف وقلف السللادة الصلوفية فلى التوحيللد عنلد حللد األدب كملا قللال 
خلاض  سيدى الشي  عبد السالم فلم يخوضوا فى الكالم الذى ال طائل تحته وال جدوى منله كملا

أهل الكالم وكان إمامنلا عللى بلن أبلى طاللب كثيلرا ملا يقلول إذا فلر  ملن صلالة الليلل اشلهد أن 
وشواهد تشهد بما إليه دعوت كل ما يلؤدى عنل    السموات واألرض وما بينهما آيات تدل علي

الحجة ويشهد ل  بالربوبية مرسوم بآثار نعمت  ومعالم تدبير  عللوت بهلا علن خلقل  فأوصللت 
قلوب من معرفت  ما آنسها من وحشة الفكر وكفاهم رجم االحتجاج فهى مع معرفتهم ب  إلى ال
 الي  شاهدة بأن  ال تأخذ  األوهام وال تدرك  العقول وال األبصار . وولهها
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أعوذ ب  أن أشير بقلب أو لسان أو يد إلى  ير   ال إله إال أنت واحد أحلد فلرد صلمد . ونحلن 
 ل  مسلمون . 

هه كذل  يقول فى مناجاته الهى كفانى فخرا أن تكلون للى ربلا وكفلانى علزا أن رم هللا وجوكان ك
 أكون ل  عبدا ، أنت لى كما أريد ، فاجعلنى ل  كما تريد . وما أروع تل  المناجاة . 

والسادة الصوفية يبلرءون ملن حلولهم وقلوتهم إللى حلول هللا وقوتله ألنله ال فاعلل إال هللا وللذل  
يقللول نلللت ذللل  بللذكائى أو  ال مللنهم لتوحيللد هللو اسللقاط اليللاءات بمعنللى أن الواحللدن اإيقولللون 

بمهللاراتى أو باجتهللادى إللل  . . بللل يقللول هللذا مللن فضللل ربللى ليبلللونى أاشللكر أم أكفللر ، وهللم 
اا . . إنمللا هللو كللذل  مللن عطللاء هللا ‘ومهاراتلله واجتهللاده أذكللاء العبللد  نمحقللون فللى ذللل  أل 

 بيده ملكوت كل ش  .  وفضله على عبده وسبحان من
هذا واسأل هللا تعالى أن يرزقنا حسلن الفهلم علن هللا ، وأن يحفلط علينلا اإليملان حتلى نلقلاه بله 

 ال من اتى هللا بقلب سليم . إصحيحا يوم ال ينفع مال وال بنون 
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 تقوى هللا تعالى
 

  " ." واتق هللا فى نفس  ، فأنت فى عصمة هللا ما دمت مع هللا
عبللد السللالم الحلللوانى جللاءت تللل  النصلليحة فللى رسللالة مللن رسللاالت سلليدى وشلليخى الشللي   

عنه لتلميذه المبار  المرحوم السليد : سلالم جمعله طيلب هللا ثلراه وقلد وجهله فيهلا إللى  ىاهللرض
قوله تعالى   ولقلد وصلينا اللذين  نإتقوى هللا وهى جماع الخير كله حتى قال العلماء العارفون 

 ياكم أن اتقوا هللا ب هو القطب الذى يدور عليه القرآن الكريم كله .ا  توا الكتاب من قبلكم و أو 
وتقلوى هللا كمللا عرفهلا امامنللا علللى كلرم هللا وجهلله ، هللى الخلوف مللن الجليللل و العملل بمللا فللى 
التنزيل و الرضى بالقليل و االستعداد ليوم الرحيل ، و يقول كذل  كرم هللا وجهله و رضلى عنله 

االتقياء و جاء فلى تفسلير قولله سادة الناس فى الدنيا االسخياء ، و سادة الناس فى االخرة  :
تله ب ان معنلاه ان يطلاع فلال يعصلى ، و يلذكر فلال تعالى   يا ايها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقا

 ينسى و يشكر فال يكفر .
ن إال هللا و ال دليلل إال رسلول رى رضلى هللا عنله يقلول : ال معليمام بن عبد هللا التسلتو كان اإل

ى علللى العمللل الصللالح بللأن يللدوم عليلله هللا و ال زاد إال التقللوى ، وال عمللل إال الصللبر عليلله   أ
الروزبللارى رضللى هللا عنلله : مللام جرا مللن طللول الطريللق ب . و يقللول اإلصللاحبه و ال يسلللوه ضلل

الفارسلى رضلى هللا عنله بلو الحسلن مجانبة ملا يبعلد  علن هللا عزوجلل أملا اإلملام أ التقوى هى
لللى الحللدود ، و باطنهللا النيللة و فكللان يقللول : التقللوى ظللاهر و بللاطن ، فظاهرهللا المحافظللة ع

خالص و يقول السادة الصوفية يستدل على تقوى المؤمن بثالثة خصلال حسلن التوكلل فيملا اإل
رأتله ن طريلف ملا قلم ينل ، و حسن الرضا فيما قد نال و حسن الصبر على ملا قلد فلات . و مل

ئمة رويم والجريرى و ابلن عطلاء يد رضى هللا عنه كان جالسا مع األ مام الجنمن كالمهم ان اإل
 رضى هللا
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ملا نجلا ملن نجلا إال بصلد  اللجلأ   أى اإللتجلاء إللى هللا تعلالى ب مام الجنيلد : عنهم ، فقال اإل
ا رحبت وضاقت علليهم قال تعالى   وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بم

انفسهم وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه ثلم تلاب علليهم ليتوبلوا إن هللا هلو التلواب اللرحيم ب . 
فقللال اإلمللام رويللم : مللا نجللا مللن نجللا إال بصللد  التقللى قللال تعللالى   وينجللى هللا الللذين اتقللوا 

 بمفازتهم ال يمسهم السوء وال هم يحزنون ب . 
ا نجا من نجا إال بمراعلاة الوفلا ، قلال تعلالى   اللذين يوفلون بعهلد هللا وال وقال اإلمام جرير : م
 ينقضون الميثا  ب . 

 ألم يعلم بأن هللا يرى ب فقال اإلمام بن عطاء : مانجا من نجا إال بتحقيق الحياء ، قال تعالى
: قلال  ويروى سيدى إبراهيم بن بشار عن سيدى اإلمام إبراهيم بلن أدهلم رضلى هللا عنهملا قلال

 . هللا ويتقه فأولئ  هم الفائزون ب  وجل   ومن يطع هللا ورسوله ويخش هللا عز
فأعلم  أنه بتقواه يستوجب المؤمن جميل الثواب ، وينجو المتقون من سلكرات يلوم الحسلاب ، 
ويؤولللون إلللى خيللر بللاب ، ثللم قللال : صلللد  هللا تعللالى   إن هللا مللع الللذين اتقللوا والللذين هلللم 

  . بمحسنون 
يحكى سيدى اإلمام إبراهيم بن أدهم بعض ما وقع له فيقول رضى هللا عنه : خرجت أريد بيت و

المقدس ، فلقيت سبعة نفر ، فسلمت عليهم وقلت : افيدونى شيئا لعل هللا ينفعنلى بله ، فقلالوا 
قطعه ، فقلت : زيدونى رحمكلم هللا الى : انظر كل قاطع يقطع  عن هللا من أمر الدنيا واألخرة ف

، قالوا انظر أال ترجو أحدا  ير هللا وال تخلاف  يلره ، فقللت : زيلدونى رحمكلم هللا ، قلالوا انظلر 
عليلل  قللالوا : كللل مللن يحبلله فأحبلله وكللل مللن يبغضلله فابغضلله ، فقلللت : زيللدونى رحمكللم هللا ، 

بالللدعاء والتضللرع والبكللاء فللى الخلللوات والتواضللع والخضللوع للله حيللث كنللت والرحمللة للمسلللمين 
لهم ، فقلت : زيدونى رحمكم هللا فقالوا : اللهم خل بيننا وبين هذا اللذى شلغلنا عنل  ، والنصح 

ثم قال رضى هللا عنه : فال أدرى السماء رفعتهم أم األرض ابتلعتهم ، فلم ارهم ما كفاه هذا كله 
 ونفعنى هللا بهم . 

 هللا ،أبغض ؟ فقال : ألنها أحبت ما  رضى هللا عنه : لم حجبت القلوب عن هللاوسئل 
أحبت الدنيا ومالت إلى دار الغرور واللهو واللعب ، وتركلت العملل للدار فيهلا حيلاة األبلد ، فلى  

مخلدا ، فى مل  سلرمد ال نفلاد لله وال انقطلاع ، ويقصلد رضلىاهلل  لدانعيم ال يزول وال ينفد ، خا
يا وهلى فانيلة عنه أن حب الدنيا شغل قلوب الناس عن طلب األخرة فلأعطوا كلل مجهلودهم لللدن

و فلوا عن اآلخرة وهى باقية والصالحون إذا ملكوا األموال تقربوا بهلا إللى هللا علز وجلل فهانلت 
عليهم فى سبيل مرضاته فملكوها ولم تملكهم وقد قال تعالى   ومن يو  شح نفسه فأولئ  هلم 

 المفلحون ب وقد كان فى سادتنا الصحابة أ نياء ولكنهم كانوا مع 
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وفللى الحللديث الشللريف " نعللم المللال قيللاء فكانللت أمللوالهم فللى أكفهللم ال فللى قلللوبهم .  نللاهم أت
 الصالح للمرء الصالح " .

 ويقول سيدى وشيخى على عقل فى التحذير من الغفلة بالدنيا عن اآلخرة : 
 ى وسر البس لباس التق  
 تدر  بفضل هللا رفد       
 ودع الحياة إذا دعللت  
 بعد  ظر لما خلدت وان     
 مهما أقمت بها فللللن  
   تلقى على األيام خلد       
 ستزول عن  بصفوهللا  
 د  عوسيضح  الباقون ب     

إبراهيم بن أدهم رضى هللا عنه فى نصائحه اشغلوا قلوبكم بالخوف من هللا اإلمام ويقول سيدى 
ر هللا و ضوا أبصاركم عن من هللا وألسنتكم بذك ءوأبدانكم بالدأب فى طاعة هللا ووجوهكم بالحيا

 محارم هللا . 
ويجاهد السادة الصوفية انفسهم جهادا كبيرا فى سبيل مرضاة هللا تعالى ويقول اإلمام أبو عللى 
الدقا  رضلى هللا عنله ملن زيلن ظلاهره بالمجاهلدة حسلن هللا سلرائره بالمشلاهدة ، واسلتدل عللى 

المحسللنين ب . ويقللول لمللع  ن هللاا  نا  و ذللل  بقوللله تعللالى   والللذين جاهللدوا فينللا لنهللدينهم سللبل
نهمللا  فللى الشللهوات إل السللادة الصللوفية إن الللذى يسللد بللاب الخيللر علللى الللنفس عقبتللان همللا ا

جملاح نفسله وردهلا علن  يهلا  فإذا أراد المؤمن الفالح وجب عليه كبح لطاعاتا واألمتناع عن
 بطبعها أمارة بالسوء .  قات ألنهاو ها عن المألوفات ومخالفة هواها فى جميع األ فطموذل  ي

ن من كرمت عليله نفسله هلان عليله دينله . كملا يقوللون سلجن  إق حويقول السادة الصوفية ب
 وقعت فى راحة أبدية .نفس  فإذا خرجت منها 
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ن اإلسللالم إلللى اإليمللان إلللى رب التقللوى يترقللى مللدوالمسلللم فللى سلللوكه إلللى هللا تعللالى علللى 

قوى وقد عرفه موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسللم فقلال : األحسان . واألحسان هو ذروة الت
هللو أن تعبللد هللا كأنلل  تللراه فللإن لللم تكللن تللراه فإنلله يللرا  " . والمحسللنون يراقبللون هللا تعللالى 

أقلل منهللا وهلم يضللعون  الو وال يتللركهم إللى أنفسللهم طرفلة عللين ويسلألونه أن يرعللاهم ويتلوالهم 
 الصالحين ب .  نصب أعينهم قوله تعالى   وهو يتولى

قللوب عبلاده عللى حسلب ملا يلرى   عنه : ان هللا تعالى يقرب منويقول اإلمام الجنيد رضى هللا
من قرب قلوب عباده منه ، فانظر ماذا يقرب من قلبل  ، ولليس القلرب اللذى يشلير إليله رضلى 

نملا يشل اهد هللا عنه قرب مسافة بل هو قرب فضل ألنه ليس بين العبلد وربله مسلافة يطويهلا وا 
ش  فيقتلرب إللى هللا بطاعتله فيفليض هللا عليله  كله الذى يحيط بمبعلالعبد بقلبه قرب هللا منه 

من حالوة اإليمان ملا قسلمه لله فيلزداد همله فلى جنلب هللا   واللذين اهتلدوا زادهلم هلدى وأتلاهم 
 تقواهم ب . 

هللا وذا  نعيملا الخراز رضى هللا عنه : طوبى لمن شرب كأسا من محبة  يدويقول اإلمام أبو س
من مناجاة الجليل وقربه بما وجد من اللذات بحبه ، فمل  قلبه حبا وطار بلاهلل طربلا وهلام إليله 

 ياله من وامق محب لربه ، وليس له سكن  يره وال مألوف سواه . فاشتياقا ، 
ذا أردت بعد ذل  أن تقف ع  لى أوصاف المتقين فاقرأ ما وصفهم بله تفصليال إمامنلا عللى كلرموا 

هللا وجهه ، فقد جاء فى كتاب نهلج البال لة أن صلاحبا ألميلر الملؤمنين عليله السلالم يقلال لله 
ينظلر إلليهم ، فتثاقلل عليله  هسأله أن يصف لله المتقلين حتلى كانل –وكان رجال عابدا  –همام 

السالم عن الجواب ، ثم قال له : يا همام اتق هللا واحسن   إن هللا ملع اللذين اتقلوا واللذين هلم 
 محسنون ب . 

فحملد هللا وأثنلى عليله وصللى أن يزيلده فلم يقنلع هملام بهلذا القلول وعلزم عللى أميلر الملؤمنين 
على النبى صلى هللا عليه وسلم وآله ثم قال عليه السالم : أملا بعلد فلإن هللا خللق الخللق حلين 

اعلة خلقهم  نيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم ألنه ال تضره معصلية ملن عصلاه وال تنفعله ط
فقسللم بيللنهم معايشللهم ووضللعهم مللن الللدنيا مواضللعهم فللالمتقون فلليهم هللم أهللل طاعلله أمللن 

 الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم االقتصاد ومشيهم التواضع 



 44 

 
 
 

للت انفسلهم ز سماعهم على العلم النلافع لهلم نأ ضوا أبصارهم عما ما حرم هللا عليهم ، ووقفوا 
جلل اللذى كتلب علليهم للم تسلتقر أرواحهلم فلى ألء وللوال الت فى الرخلاز منهم فى البالء كالذى ن

 أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب . 
ها فهم فيها منعمون آعظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم فهم والجنة كمن قد ر 

ادهم نحيفلة وهم والنار كمن قد رأها فهم فيها معذبون قلوبهم محزونة وشلرورهم مأمونلة وأجسل
حة يسلرها ة أعقبتها راحة طويلة ، تجارة مربوحاجتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة صبروا أياما قصير 

 دوا أنفسهم منها . فلهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدونها واسرتهم ف
فلى  ملاوأطال كرم هللا وجهه ورضى هللا عنه : فمن عالمة أحدهم أن  ترى له قوة فلى ديلن وحز 

يما بللادة ع وخشللوعا فللىفللى علللم وعلمللا فللى حلللم وقصللدا فللى  نللى  صللافللى يقللين وحر  نللالللين وا 
وتجمال فلى فاقلة وصلبرا فلى شلدة وطلبلا فلى حلالل ونشلاطا فلى هلدى وتحرجلا علن طملع يعملل 
األعمال الصالحة وهو على وجل يمسى وهمه الشكر ويصلبح وهمله اللذكر يبيلت حلذرا ويصلبح 

طال ثم قال رضى هللا عنه : االفضل والرحمة ، و  فرحا لما حذر من الغفلة وفرحا بما أصاب من
اضرا حفو عمن ظلمه ويعطى من حرمه ويصل من قطعه بعيدا فحشه ليننا قوله  ائبا منكره عي

معروفه مقبال خيره مدبرا شره فى الزالزل وقور وفى المكاره صبور وفى الرخاء شكور ال يحيف 
 على من يبغض وال يأثم فيمن يحب . 

 وجهه حتى إذا انتهلى ملن كالمله صلعق هملام صلعقة خرجلت فيهلا روحله فقلال وواصل كرم هللا
ثلم قلال : هكلذا تصلنع الملواعظ  عليله أخلاف نلتهللا لقلد كوأمير المؤمنين كرم هللا وجهه : أما 

لم تمت كما مات ب فقال   البالغة بأهلها فقال له قائل : فما بال  يا أمير المؤمنين   أى ما بال
فإنما نفث يح  إن لكل أجل وقت اليعدوه وسببا ال يتجاوزه فمهال ال تعد لمثلها عليه السالم : و

 .   الشيطان على لسان
حلدى خطبله : قلد كفلاكم   أى هللا تعلالى ب مؤونلة دنيلاكم وحلثكم إومما قال كلرم هللا وجهله فلى 

ملن ه تلعلى الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر وأوصاكم بلالتقوى ، وجعلهلا منتهلى رضلاه وحاج
 خلقه . 
ن أعلنلتم كتبله  كم الذى أنتم بعينه ونواصيفاتقوهللا بيلده وتقللبكم فلى قبضلته إن أسلررتم عللم وا 

 هان وقد وكل بكم حفظة كراما ال يسقطون حقا وال يثبتون باطال . واعلموا
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زلله نمن يتلق هللا يجعلل لله مخرجلا ملن الفلتن ونلورا ملن الظلملة ويخللده فيملا اشلتهت نفسله وي
طنعها لنفسلله ظلهللا عرشلله ونورهللا بهجتلله وزوارهللا مالئكتلله صللة الكرامللة عنللده فللى دار امنزللل

 ورفقائها رسله . 
د وسابقوا اآلجلال فلإن النلاس يوشل  أن ينقطلع بهلم األملل ويلرهقهم اآلجلل ويسلد افبادروا الميع

ل على عنهم باب التوبة فقد اصبحتم فى مثل ما سأل إليه الرجعة من كان قبلكم وأنتم بنوا سبي
 منها باالرتحال وأمرتم فيها بالزاد . أوذنتم سفر من دار ليست بداركم وقد 

هه فى قوله فى خطبة أخرى : واعلموا عباد هللا أنه لم يخلقكلم عبثلا وللم وما أروعه كرم هللا وج
واطلبلوا إليله  هواسلتنجحو  هإلليكم فاسلتفتحو إحسانه يرسلكم همال علم مبلغ نعمه عليكم وأحصى 

 وه فما قطعكم عنه حجاب وال أ لق عنكم دونه باب . واستمنح
اء وال اء وال ينقصله الحيلطلالع ثلمهنس وجان ال يل مكان وفى كل حين وأوان ومع كل إوأنه لبك

ال يلهيه صوت عن صوت وال يستنفذه سائل وال يستعصيه مائل وال يلويه شخص عن شخص و 
ه رحمة عن عقاب وال يجنه البطون هوال تول ة عن سلب وال يشغله  ضب عن رحمةتحجزه هم

فعللن  ن وبطلنفلدنى وظهلر فلبط العن الظهور وال يقطعه الظهلور علن البطلون قلرب فنلأى وعل
 حتيال وال استعان بهم لكالل . الخلق بإ ألم يذر ودان ولم يدن   بضم الياء وفتح الدال ب 

واعتصلموا بحقاقهلا تلؤل بكلم فإنها الزمام والقلوام فتمسلكوا بوثاقهلا  هللا بتقوى هللاأوصيكم عباد 
  .اقل الحرز ومنازل العز فى يوم تشخص فيه األبصارعالدعة وأوطان السعة وم نإلى اكنا

التقوى إذا عنى بأداء العبادات المفروضة وأهمها فريضة الصالة وقلد قيلل من ويكسب المؤمن 
الليلل نفلال ب  لنمام الحسن البصرى رضى هللا عنله : ملا بلال المجتهلدين   المصللين فلى جلوف

من أحسن الناس وجوها ؟ قال : ألنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره أقول وقد مدح هللا 
تعالى سادتنا الصحابة الكرام بنور وجوههم وجعلهلا سليماهم وعللهلا بصلالتهم فلى جلوف الليلل 

هم ركعللا فللى قوللله تعللالى   محمللد رسللول هللا والللذين معلله اشللداء علللى الكفللار رحمللاء بيللنهم تللرا
 سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوانا سيماهم فى وجوههم من آثر السجود ب . 
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هللى صللالة الخاشللعين هلل فللليس كللل المصلللين والصللالة التللى يبللدو نورهللا علللى وجللوه أصللحابها 
نما هم يتفاوتون بتفاوت الخشوع الحق فى الصالة  ويقول أميلر الملؤمنين عملر بدرجة واحدة وا 

ليشيب عارضاه فى اإلسلالم ملا أكملل هللا لله صلالته قيلل  إن الرجلهللا عنه :بن الخطاب رضى 
 له : وكيف ذل  يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : ال يتم خشوعها وتواضعها وأقباله على ربله فيهلا . وملن طريلف ملا قرأتله عنله رضلى هللا 
زوجنلى الحلور لهم الفقال  هرأى أعرابيا يصلى صالة خفيفة فلما قضى صالته دعى رب أنه عنه

ا هلذا لقلد أسلأت النقلد   أى المهلر ب وأعظملت الخطبلة يلالعين فقال أمير المؤمنين لألعرابلى : 
 أى طلبت الحسناء ولم تؤد المهر المناسب لحسنها . 

عللرا مللن المللؤمن مللا ذويقللول إمامنللا علللى كللرم هللا وجهلله فللى أهميللة الصللالة : اليللزال الشلليطان 
 أ عليه وأوقعه فى العظائم . حافظ على الخمس فإذا ضيعهن تجر 

إللى الصلالة كفلارة لملا بينهملا ملا ويقول موالنا رسلول هللا صللوات هللا وسلالمه عليله " الصلالة 
 أجتنبت الكبائر " . 

ويلحق بفرائض الصلوات الخمس النوافل المسنونة ويحافظ السادة الصوفية على تأديلة النوافلل 
استخف بالفرائض وقد قرن هللا تعالى فريضلة الزكلاة  وهم يقولون : ما استخف أحد بالنوافل إال

بالصالة فى كثير من مواضع القرآن الكريم ويقول صلى هللا عليه وسلم مبينا ضرر منع الزكلاة 
" ما حلبس قلوم الزكلاة إال حلبس هللا علنهم القطلر " كملا يقلول صللى هللا عليله وسللم " الصلدقة 

صللف الطريللق والصللوم نين الصللالة تبلغلل  تسللد سللبعين بللاب مللن الشللر " ويقللول بعللض الصللالح
يبلغ  باب المل  والصدقة تدخل  عليه بغير إذن . والقطر فى الحديث المتقدم   بفلتح القلاف ب 

 معناه المطر . 
فعالللة فللى جهللاد الللنفس واألمسللا  بزمامهللا ومللا أروع مللا يقللول السللادة الصللوفية  ةوالصللوم أدا

ن ركبت  قهنفس  كالدابة إن ركبت  تلت  . ا حملت  وا 
والحج مفروض على المكلف المستطيع وهو هجرة فى سبيل هللا يتر  المؤمن فيها وطنه وأهله 

وطمعللا فللى مغفرتلله سللبحانه فقللد جللاء فللى الحللديث وينفللق ماللله ابتغللاء مرضللاة هللا  ألوفاتللهوم
ولم يفسق خلرج ملن ذنوبله كيلوم ولدتله أمله ب ويتبلع الحلج هجلرة الشريف   من حج فلم يرفث 

 دينة المنورة يتقرب فيها المؤمن إلى هللا بزيارة إلى الم
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موالنا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم ويصللى فلى حرمله حيلث صللى ويلزور الصلحابة الكلرام 
والشهداء األبرار فيجدد بين يدى موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيمانه ويسلتبين فضلله 

اللذين حملى هللا بهلم بيضلة اللدين سلالفه الصلالحين عليه فى إسالمه ويقوى رابطته الروحية بأ
خواننللا الللذين إلويشللهد بفضلللهم ويقللول مللا نصللحه هللا أن يقللول فللى شللأنهم   ربنللا ا فللر لنللا و 
 سبقونا باإليمان وال تجعل فى قلوبنا  ال للذين آمنوا ربنا إن  رؤوف رحيم ب . 

خالفتلله قوللله : إن هللا تعللالى  هلله فللى أولمللام علللى كللرم هللا وجومللن خطبللة ألميللر المللؤمنين اإل
وا علن سلمت قسبحانه أنزل كتابا هاديا بلين فيله الخيلر والشلر فخلذوا نهلج الخيلر تهتلدوا واصلد

 ا . الشر تقصرو 
ن هللا حلرم حراملا  يلر مجهلول وأحلل حلالال إها إلى هللا تلؤدكم إللى الجنلة و الفرائض الفرائض أد

التوحيلد حقلو  المسللمين د بلاألخالص و كلهلا وشل مل حرمة المسلم على الحر ض ير مدخول وف
وال يحل أذى المسلم إال بملا فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إال بالحق  فى معاقدها

ن الساعة تحدوكم مبادروا أمر العا يجب  ة وخاصة أحدكم وهو الموت ، فإن الناس أمامكم ، وا 
اتقللوا هللا فللى عبللاده وبللالده فللإنكم  ،  مللن خلفكللم ، تخففللوا تلحقللوا فإنمللا ينتظللر بللأولكم آخللركم

ذا رأيلتم بمسئولون حتى عن البقاع وال ذا رأيلتم الخيلر فخلذوا بله وا  هائم وأطيعوا هللا وال تعصوه وا 
 الشر فأعرضوا عنه ومما قال كرم هللا وجهه فى خطبة أخرى : 

ال يحلرز إعلموا عباد هللا أن التقوى دار حصلن عزيلز والفجلور دار حصلن ذليلل ال يمنلع أهلله و 
 در  الغاية القصوى . تال بالتقوى تقطع حمة الخطايا وباليقين أ 0من لجأ إليه

كم سبيل الحق وأنلار ز األنفس عليكم وأحبها إليكم فإن هللا قد أوضح لع" عباد هللا هللا هللا فى أ
للزاد يلام البقلاء . قلد دلللتم عللى األأوسلعادة دائملة فتلزودوا فلى أيلام الفنلاء  طرقه فشلقوه ألزملة

سليرأال مبال ون مر ؤ سير فإنما أنتم كركب وقلوف ال يلدرون متلى يلمعن وحثثتم على الظوأمرتم بال
فما يصلنع باللدنيا ملن خللق االخلرة وملا يصلنع بالملال ملا عملا قليلل يسللبه وتبقلى عليله تبعتله 

 وحسابه . 
ل واعلمللوا وتشلليب فيلله األطفللا لاز ويكثللر فيلله الزللل" عبللاد هللا احللذروا يومللا تفحللص فيلله األعمللال 

 عباد هللا أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صد  يحفظون 
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ن  لدا هدد أنفاسكم ال تسلتركم ملنعأعمالكم و  م ظلملة ليلل داج وال يكلنكم ملنهم بلاب ذو رتلاج وا 
ملنكم قلد بللغ ملن ئ من اليلوم قريلب يلذهب اليلوم بملا فيله ويجيل  الغلد الحقلا بله فكلأن كلل املر 

 ه فياله من بيت وحده ومنزل وحشه ومفرد  ربة . تنزل وحدته ومحط حفر األرض م
وكلأن الصليحة قلد أتللتكم والسلاعة قلد  شلليتكم وبلرزتم لفصلل القضلاء قللد زاحلت علنكم األباطيللل 
واضللمحلت عللنكم العلللل واسللتحقت بكللم الحقللائق وسللطرت بكللم األمللور مصللادرها فللاتعظوا بللالعبر 

  واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر .
أمير المؤمنين بملا نصلحت مخلصلا فلى بال تل  العلويلة وحكمل  الملهملة يا أال رضى هللا عن  

هللا بها صدر  التقى النقى وال عجب أن نسلمع منل  ملا  ألالصافية وتوجيهات  الصوفية التى م
سمعنا ونقرأ عن  ما قرأنا فقد استمعت القول فاتبعت أحسلنه وقلد بشلر موالنلا رسلول هللا صللى 

عليه وسلم حين نلزل قولله تعلالى   وتعيهلا أذن واعيله ب فقلال لل  أرجلو أن تكلون أذنل  يلا هللا 
عللى " رضلى هللا عنل  وعللن ذويل  ملا طلعللت الشلمس وملا صللليت الخملس وصلد  سللبحانه إذ 

               يقول   إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ب . . 
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هللا تعالى اإلعتماد على  
ملا يسلر  كمباشلرة " وال تسأل عن الناس مهما كان أمرهم مادمت وكلت أملر  إللى هللا وأملور  

 حيث شاء ويرعا  ولن تجد تفريطا " .   هللا له وهللا يرزق
جاءت تل  السطور فى رسالة من رساالت سليدى وشليخى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى 

 بار  الصديق المرحوم السيد سالم جمعة طيب هللا ثراه وهى هللا عنه إلى تلميذه الراحل الم
شاء مع الثقة الكاملة أمورنا إليه سبحانه يدبرها كيف  تعلمنا حسن االعتماد على هللا وتفويض

فى حسن تدبيره وجميل رعايته فإنه أرحم بنا ملن آبائنلا وأمهاتنلا بلل هلو أرحلم بنلا ملن انفاسلنا 
نفلس إال أثلر ملن آثلار رحمتله فسلبحانه ملن إلله بلر كلريم رؤف وما رحمة اآلباء واألمهلات واأل 

 رحيم عليم خبير جواد كبير 
أما قول سيدى الشي  : وال تسلأل علن النلاس مهملا كلان أملرهم فلليس معنلاه مخاصلمة النلاس 

فع الضر ، وهم ال يغنلون عنلا ملن االعتماد عليهم فى جلب النفع أو دواجتنابهم بل معناه تر  
ذا دفعلوا عنلا ضلرا شيئا ، فهللا  إذا جاءنا نفع على أيدى بعض الناس فإنما هو بتقديره تعلالى وا 

فإنما هو بمشيئته سبحانه ، فما شاء هللا كان وما للم يشلاء للم يكلن . وهلذا المعنلى يظهلر لل  
ن صللللى هللا عليللله وسللللم واضلللحا إذا تامللللت فلللى قولللله تعلللالى لموالنلللا رسلللول هللا  يريلللدوا ،   وا 

هللا هو الذى أيد  بنصره وبالمؤمنين وألف بلين قللوبهم للو أنفقلت ملا فلى  يخدعو  فإن حسب 
األرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم * يا أيها النبلى حسلب  

 هللا ومن اتبع  من المؤمنين ب . 
تبعلل  مللن اكيللف قللال تعللالى   حسللب  هللا ب أى كافيلل  أمللر  ثللم قللال   ومللن  هللا فللانظر رعللا 

 جنلودا هللاالمؤمنين ب فكان المسبب سبحانه مقدما على األسلباب وهلم الملؤمنين اللذين أقلامهم 
 يقاتل بهم أعداء اإلسالم لتكون  صلى هللا عليه وسلم معه 
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كلمة هللا هى العليا . وال يتنا فلى اتخلاذ األسلباب ملع حسلن االعتملاد عللى هللا فإنله تعلالى أقلام 
ليها لتؤتى ثمرتها بإذنه وتدبيره ، ومع أنله اللرزا  فإنله كلفنلا السلعى فلى طللب األسباب وقام ع
ه علينللا بتقللديره فقللال تعللالى   فامشللوا فللى مناكبهللا وكلللوا مللن رزقلله ب فكللان يللالللرز  الللذى يجر 

 المشى والسعى قبل األكل من الرز  ، وما الطف ما قيل : 
 توكل على الرحمن فى األمر كله 

 يوما عن الطلب  عجزبال وال تر بن    
 أللللم تلر أن هللا قال لمريلم 

 الرطب   ع يساقط ذوهزى إلي  الج    
 ولو شاء أن تجنيه من  ير هزها 

 جنتللله ولكن كل شىء له سبب     
قلال : " ملن طللب حلالال  صللى هللا عليله وسللم وقد روى أبو هريلرة رضلى هللا عنله علن النبلى 

" البلدر ليللة لى عياله وتعطفا على جاره لقى هللا ووجهله كلالقمراستعفافا عن المسأله ، وكدا ع
 . 

: أفضل ملا أكلل الرجلل ملن كسلبه فالواجلب صلى هللا عليه وسلم ويقول كذل  موالنا رسول هللا 
فى كسب الرز  أن يتحرى المؤمن الحلالل الطيلب وأن يطيلع هللا فلى سلعيه وال يتجلاوز حلدوده 

ا أيهلا اللذين آمنلوا كللوا ملن طيبلات ملا كسلبتم ب والطيلب هلو المشروعة ألنه تعالى يقول :   يل
 الحالل ، والحالل ما أحل هللا ، والحرام ما حرم . 

وقد مدح هللا تجار المسلمين الذين ال يثنيهم عن ذكر هللا بيع أو تجارة فقال تعالى   فلى بيلوت 
جلال ال تلهليهم تجلارة وال أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصلال * ر 

يتللاء الزكللا قللام الصللالة وا  تتقلللب فيلله القلللوب واألبصللار *  مللايخللافون يو  ةبيللع عللن ذكللر هللا وا 
 ليجزيهم هللا احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرز  من يشاء بغير حساب ب . 

إن ويحكى بعلض الصلالحين فيقلول لقيلت  الملا فلى طريلق مكله فقللت : أملا تسلتوحش ؟ قلال 
األنس باهلل قطع عنى كل وحشله ، قللت : أيلن القلا  ؟ قلال : أملا فلى اللدنيا فلال تحلدث نفسل  

فلى األخلرة فهلى مجملع المتقلين ، قللت : أيلن أطلبل  فلى اآلخلرة ؟ قلال : فلى زمللرة  وأملا بلقلائى
 كيف علمت ذل  ؟ قال : و الناظرين إلى هللا قلت : 
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ئل بعلض أئمللة الصلوفية : كيلف الطريلق ؟ فاجللاب سلالته ان يجعلل جنتلى النظلر إليلله . وقلد سل
الحالل بين والحرام بين والطريق سالكة . وكان اإلمام إبلراهيم بلن أدهلم رضلى هللا عنله يقلول : 
علي  بعمل األبطال : الكسب من الحالل والنفقة على العيال وكلان اإلملام سلرى السلقطى رضلى 

بعة وال لمخلو  على فيهلا منله . أملا اإلملام هللا عنه يقول : آه على لقمة ليس هلل على فيها ت
الجنيد رضى هللا عنه فكلان يقلول ملن النذاللة أن ياكلل الرجلل بدينله أى ياكلل ملن الحلرام ويبيلع 

 دينه بدنياه . 
أما قول سيدى الشي  عبلد السلالم : مادملت وكللت أملر  إللى هللا فهلو توجيله للتوكلل عللى هللا 

اد عللى هللا لعلللم المللؤمن أن التقللدير بيللده سللبحانه ، فللإن فلى كللل األمللور ، والتوكللل هللو األعتملل
ن تيسر فبتدبيره . وقد كان المرحوم والدى طيب هللا ثراه يعلمنى التوكل يتعسر ش ىء فبتقديره وا 

فى شبابى ، فكنت إذا سالته الدعاء لى بالنجاح يقول لى : ألم تراجع علوم  جيلدا ؟ فاجيبله : 
فيقول : مادمت أديت ما علي  فلاتر  البلاقى هلل وتعللم يلابنى  راجعتها ولكن بعض العلوم صعبة

فلإذا علدت ملن االمتحلان ما قاله األقدمون العبد فى تفكير واللرب فلى التلدبير ، ثلم يلدعو للى ، 
 تدبير . الالسرور فى وجهى ويقول : ألم أقل : العبد فى تفكير والرب فى  قرأمسرورا 

عه ذا توكلل قلوى طلوال حياتله بفطرتله النقيلة ، وطويتله وكان سيدى الوالد رحمه هللا رحمة واسل
الطيبة وهذا التوكلل القلوى كلان يجتلاز بله الصلعوبات فلى حسلن ظلن بلاهلل وللم اره يتزللزل عنلد 
األحداث أو يتململ بل كان على الدوام ثابتا وراضليا كأنله للم يصلب بشلىء وكنلت أ بطله عللى 

سيدتى الوالدة أوسع هللا لها فى رضلوانه ،  ذل  واتمنى أن أكون مثله . وكان يجرى على لسان
كلمللة تهزنللى حللين أسللمعها فقللد كانللت تنللاجى ربهللا وتقللول : يللاحبيبى أنللا بلل  ومللا اروعهللا مللن 
مناجاة كما كانلت تقلول : يلا بنلى يكلون ليلل ويصلبح نهلار ، أى أن هللا يجعلل بعلد عسلر يسلرا 

اللذين يلرون بنلور هللا ملا ال يلراه  ل لما يريد ورحم هللا أهل الصلدور السلليمةافعالوسبحانه من 
  يرهم . 

ويقول سيدى اإلمام أبو طالب المكى رضى هللا عنه : التوكل من أعلى مقامات اليقين وأشلرف 
ن هللا يحلب المتلوكلين ب فجعلل المتوكلل حبيبله ، وألقلى عليله حوال المقربين قلال هللا تعلالى   إأ

لون ب فرفع المتلوكلين اليله وجعلل مزيلدهم منله ، محبته وقال تعالى   وعلى هللا فليتوكل المتوك
 وقال جلت قدرته   ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ب أى كافيه مما سواه . 
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وقد جاء فى وصية سيدنا لقمان عليه السالم ألبنه : يابنى أردد ر بت  إلى هللا إن شاء أعطا  
ن شاء منع  ، فإن حيلت  لن تزيد  ولن تنقص  من قسمة هللا قسم ل  ، واعتبر رزق  التى  وا 

ال فلاعلم أن هللا عت أن تزيد فى خلق  بحيلتل  فإنل  إبخلق  ، فإن استط ذن تزيلد فلى رزقل  ، وا 
هو الذى عدل الخلق وقسم الرز  فلن تستطيع أن تزيد فى أحد منهما وما أحلى ذلل  المنطلق 

 . 
عتمللاد عليلله تعلالى فللى تصللريف  واألهللاويقلول السللادة الصلوفية فللى توجيهنللا إللى تللر  التلدبير 

شئوننا التى نسعى إليهلا بأسلبابها المشلروعة يلا مسلكين كلان وللم تكلن ويكلون وال تكلون فلملا 
ف كنت اليوم قلت أنا وأنا ، كلن فيملا أنلت األن كملا للم تكلن ، فإنله هلو اليلوم كملا كلان . ويعلر 

يلد هللا أوثلق منل  بملا فلى ن الزهد فى الدنيا أن تكلون بملا فلى السادة الصوفية الزهد فيقول : ا
 يقول إمامنا الشافعى رضى هللا عنه ويد  

 ومن الدليل على القضاء وكونه
 بؤس اللبيب وطيب عيش األحمق     

وقد سئل اإلمام يحى بن معلاذ رضلى هللا عنله : متلى يكلون الرجلل متلوكال فقلال إذا رضلى بلاهلل 
: يقلول احلدهم توكللت عللى هللا تعلالى تعالى وكليال . وقلال االملام بشلر الحلافى رضلى هللا عنله 

هللا بلله . ويقللول اإلمللام الللدقا   هويكللذب علللى هللا تعللالى ، لللو توكللل علللى هللا لرضللى بمللا يفعللل
رضى هللا عنه : للمتوكل ثالث درجات : التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالتوكل بداية والتسلليم 

عالى أى فى قوله تعالى   وما ملن دابلة واسطة والتفويض نهاية والمتوكل يسكن إلى وعد هللا ت
أى فى قوله تعلالى   ان هللا تعالىفى األرض إال على هللا رزقها ب وصاحب التسليم يكتفى بعلمه 

ال يخفى عليه شىء فى األرض وال فى السماء ب وصاحب التفويض يرضى بحكمه أى كما قال 
  ادب.هللا بصير بالعبمؤمن آل فرعون   وأفوض أمرى إلى هللا إن 

ويحكى حامد األسود أنه كان مع سيدى إبراهيم الخواص رضى هللا عنله فلى البريلة فبلات تحلت 
ذا بسبع يجىء قال حامد فصعدت الشجرة إلى الصلباح ال ياخلذنى النلوم ونلام الخلواص  شجرة وا 
والسبع يشمه من رأسه إلى قدمه ثم مضى السبع وانصرف ثم قال ولما كانت الليلة الثانية بتنا 

البارحة  ؛مسجد فى قرية فوقعت بقه على وجه الخواص فقرصته فأن أنه فقلت : هذا عجب فى
وجلل  علز لم تجزع من األسد والليلة تصيح من بقة فقال أما البارحة فتل  حالة كنت فيهلا بلاهلل

 وأما الليلة فهذه حالة اشتغلت فيها بنفسى . 
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كلان إذا اسلتوى  صلى هللا عليه وسللم  ومما روى عن ابن عمر رضى هللا عنهما أن رسول هللا
على البعير خارجا إلى سفر كبر ثالثا ثم قال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين   

نلا إللى ربنلا لمنقلبلون . ثلم يقلول  ل اللهلم إنلا نسلأل  فلى صللى هللا عليله وسللم أى مطيقلين ب وا 
م هون علينلا سلفرنا ، اللهلم أنلت الصلاحب سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى الله

ة فللى األهللل . اللهللم إنللى أعللوذ بلل  مللن وعثللاء   مشللقة ب السللفر ، وكآبللة فللفللى السللفر والخلي
اد فليهن آيبلون تلائبون ز ذا رجع قالهن و ا  المنقلب   العودة ب وسوء المنظر فى المال واألهل ، و 

لم وكللم أرشللدنا بأقواللله وأفعاللله لربنللا حامللدون ب . وكللم علمنللا رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلل
 وأحواله ، فصلوات هللا وسالمه عليه عدد ما هو كائن أو قد كان . 

فانظر لروعة قوله صلى هللا عليه وسلم : اللهم أنت الصاحب فى السلفر والخليفلة فلى األهلل ، 
 ىفل فهو يعتمد على ربه فلى أملر نفسله ويعتملد عليله فلى أملر أهلله فتصلاحبه العنايلة الربانيلة

 السفر وترعى أهله فى  يبته . 
وقد كان لنمام إبراهيم بن ادهم رضى هللا عنه دعاء للتحفظ مجلرب وكلان يعلمله ألصلحابه فلال 
ذا إمسلى أن  يسر  منهم شىء فكان يقول لهم إذا اجتمعوا عنده : ما على احدكم إذا أصلبح وا 

 يرام وارحمنا بقدرت  علينا ، فال بركن  الذى ال حفظنايقول : اللهم احرسنا بعين  التى ال تنام وا
 نهل  وأنت الرجاء . 

ولقد وقع لى فى شبابى اكرام من هللا تعالى ال انسى حالوة اثلره فلى نفسلى ، ذلل  بلإنى خرجلت 
مللن دارى ألسللافر إلللى الريللف فللى أجللازتى الصلليفية وكللان لللدارى بابللان فبللدا لللى الهامللا مللن هللا 

ى   فللاهلل خيللر حافظللا وهللو أرحللم الللرحمين ب بنيللة أن سللبحانه أن اقللرأ علللى كللل بللاب قوللله تعللال
يحلللرس هللا اللللدار ملللن اللصلللوص  ، وملللرض بلللواب العملللاره ودخلللل المستشلللفى للعلللالج فلللتمكن 

وحمللوا كثيلرا ملن األمتعلة طنع اللصوص وقت المغلرب فلى رمضلان ملن فلتح اللدار بمفتلاح مصل
راديللوات بعللض ة بللأن والمالبللس والسللجاجيد دون أن يشللعر بهللم أحللد ثللم وصللل بللال  للمحافظلل

مسلللروقة ومخزونلللة فلللى مكلللان دل عليللله الشلللاكى فلللى شلللكواه فلللذهب رجلللال المباحلللث لضلللبط 
المسروقات فللم يجلدوا راديلوات ولكلنهم وجلدوا أمتعتلى ومالبسلى فنقلوهلا إللى المحافظلة ، ولملا 

 ةحافظلتشعرأحد الجيران بالسرقة صحب أحد اصدقائى وذهب إلى المحافظلة ألبال هلا بالسلرقة ل
ذا بالمحافظة تعلرض عليهملا المسلروقات المضلبوطة فيتعرفلان عليهلاعل فلى فرحلة  ى ما بقى وا 

 اتصال بى تليفونيا فجئت وتسلمت المسروقات كاملة ،بالغة وعجب شديد ، وقد 
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ومن عجيب األمر أن الشاكى كلان يللبس قميصلا للى تعرفلت عليله فسلجن ملع السلارقين عللى  

نت سببا فى العثور على المسروقات . وقد دلت على السارقين الر م من أن شكواه هى التى كا
لللى الشللاكى ودلللت علللى ه اللصللوص المسللروقات ، كمللا أرشللدت إصللاحبة المكللان الللذى أودع فيلل

القميص الذى لبسه من قمصانى فلاحتفظ بله رجلال المباحلث حتلى تعرفلت إليله وذلل  فضلل هللا 
ة سليدنا يعقلوب المتقدملة ، عليله افضللل اللذى ال انسلاه وملن يومئلذ وأنلا احلتفظ واتحصلن بكلمل

 الصالة والسالم وعلى سائر سادتنا األنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم . 
ويقول اإلمام الجنيلد رضلى هللا عنله : إذا صلح األفتقلار إللى هللا علز وجلل فقلد صلح األسلتغناء 

ذا صللح األسللتغناء بللاهلل تعللالى كمللل الغنللى بلله ، فهمللا حالتنللا حللداهما إال ان التللتم بللاهلل تعللالى وا 
 باألخرى . 

ويقول اإلمام ابن عطلاء السلكندرى رضلى هللا عنله : فلى حكمله : ملا توقلف مطللب أنلت طالبله 
برب  وال تيسر مطلب أنت طالبله بنفسل  . كملا يقلول رضلى هللا عنله : ملن عالملة النلاجح فلى 

لى رضلى هللا عنله : إذا ذت . ويقول اإلمام أبلو الحسلن الشلاالنهايات الرجوع إلى هللا فى البدايا
نصلب لله العبوديلة هلل ، وسلتر عنله حظلوظ نفسله ، وجعلله  سلكناتهأكرم هللا عبدا فى حركاته و 

يتقلب فى عبوديته والحظوظ عنه مستورة مع جرى ما قلدر لله وال يلتفلت إليهلا كأنله فلى معلزل 
ذا أهلان هللا عبلدا فلى حركاتله وسلكناته نصلب لله حظلوظ نفسله وسلتر عنل ه عبوديتله عنها ، وا 

ن كان يجرى عليه شلىء منهلا فلى الظلاهر وفهو يتقلب فى شهواته وعبودية  هللا عنه بمعزل وا 
 . وهو كما ترى كالم نفيس فانتفع به وال تغفل عنه . 

ويقول سيدى ابن عجيبة الحسنى فى شلرح الحكلم : العلالمون هلل ملن أهلل قولله تعلالى   إيلا  
يللا  نسللتعين ب وقللال شللي  شلليوخنا سلليدى وا  تعللالى    نعبللد ب والعللاملون بللاهلل مللن أهللل قوللله

رضلى  فباهلل والعمل هلل ما بين الدينار والدرهم . ويضي ملرضى هللا عنه : بين الع البيومىعلى
هللا عنه : قائال إذا توجهت همت  أيها المريد إلى طلب شىء أى شىء كلان ، وأردت أن يلنجح 

طلبلله  عاقبتله محملوده فللارجع إللى هللا فللى بدايلةأملره وتبللغ مللراد  فيله وتكللون نهايتله حسللنه و 
ه عفضلن يكلن ملن عنلد هللا إل كما قال عليه الصالة والسلالم : " وانسل  من حول  وقوت  ، وق

فللال تحللرص عليلله وال تهللتم بشللأنه فمللا شللاء هللا كللان ومللالم يشللاء ربنللا لللم يكللن ، فلللو اجتمعللت 
 على ذل  ولو لم يقدرواأن ينفعو  بشىء لم يقدره هللا ل  األنس والجن على 
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اجتمعوا على أن يضرو  بشىء لم يقدره هللا علي  للم يقلدروا عللى ذلل  جفلت األقلالم وطويلت  

 الصحف ب .
وكللذل  ورد فللى الحللديث الشللريف :   مللن انقطللع إلللى هللا كفللاه كللل مؤونلله ورزقلله مللن حيللث ال 

ه أملره وجعلل  نلاه فلى قلبله ته جملع هللا عليلييحتسب ب . كما ورد أيضا :   من كانت األخرة ن
 واتته الدنيا وهى صا رة ب . 

 وتقول سيدتنا زينب بنت اإلمام على رضى هللا عنهما فى انتظار الفرج من هللا بعد الشدة : 
 وكم هلل من لطف خفللى 

 يد  خفاه عن فهم الذكى    
 وكم يسر آتى من بعد عسر 

 ففرج كربة القلب الشجى    
 لا وكم أمر تساء به صباح

 فتأتي  المسرة بالعشلى    
 إذا ضاقت ب  األحوال يوما 

 فثق بالواحد الفرد العلى    
 تشفع بالنبى فكل فلللرد 

 يغاث إذا تشفع بالنبلى    
 وال تجزع إذا ماناب خطب 

 فكم هلل من لطف خفلى    
 رضى هللا عنها تقول :  تكما كان

 سهرت أعين ونامت عيون 
 تكون   أو ال  تكون  ألمور    

 إن ربا كفا  ما كان باألمس
 سيكفي  فى  د ما يكلون    

 أما سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فقال فى الهامه الوقتى المشر  : 
 إن علمتم أن اإلله كريلم 

 اتراه يرد من نللللاداه    
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 إن رجونا كان الرجاء من العبد 
 جميال إذا دعا مللللواله    

 ما بشللللا  أنا با  ولست يو 
 كيف أشكو والقلب حل حماه    

مع رضائ  بما جرى به قضاء هللا فلإن شلكوا  هلل ويقول السادة العارفون إن  إذا شكوت أمر  
ال تكون من الشكوى المذمومة ، فقد شكى سيدنا أيوب مرضه وقلال   إنلى مسلنى الضلر وأنلت 

ثم مدحله هللا بصلبره الجميلل عللى أرحم الرحمين ب فاستجاب هللا له وكشف ما كان به من ضر 
بالء هللا فقال سبحانه   إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ب ومن أدبه عليه السلالم ملع ربله 
 لم يقل ارحمنى بل طلب رحمة هللا بإشارة لطيفة فى رقة ودقة فقال :   وأنت أرحم الرحمين ب . 

عبادات ليقين المؤمن من انتظار الفلرج أنله وانتظار الفرج من هللا بعد الشدة عبادة من أسمى ال
ن يمسسل  هللا بضلر فلال كاشلف لله إال هلو ب ويقلول سليدى  ال نافع وال دافلع إال هللا تعلالى   وا 

 العارف باهلل الشي  احمد الحلوانى   والد سيدى الشي  عبد السالم ب رضى هللا عنهما : 
 سلم لرب  ما قضلللى 

 واصبر إذا اشتد الحرج    
 ر حديث المصطفى واذك

 الصبر مفتاح الفللرج    
ذا قللوى رجللاء المللؤمن فللى هللا تعللالى دل ذللل  علللى قللوة اعتمللاده عليلله سللبحانه فللى أمللوره  وا 
ليله يرجلع األملر كلله ، وقلد قلال  الدنيويه واألخروية ألنه تعالى مال  المل  فى اللدنيا واألخلرة وا 

للى ئبلار  وتعلالى شلاإلمام سهل التسترى رضلى هللا عنله : ملن سلأل هللا ت يا فنظلر إللى نفسله وا 
للى لطفله وكرمله ويكلون  أعماله ال يرى األجابة حتى يكون ناظرا إلى هللا تبلار  وتعلالى وحلده وا 

 موقنا باإلجابة . 
وقد روى اإلمام أبو طاللب المكلى رضلى هللا عنله فلى خبلر أن أعرابيلا قلال : يارسلول هللا : ملن 

جلل ، قلال هلو بنفسله ؟ قلال نعلم قلال : فتبسلم األعرابلى ، يلى حساب الخلق ؟ قال : هللا علز و 
فقال النبى صلى هللا عليه وسلم : مم ضحكت يا أعرابى فقال إن الكريم إذا قدر عفلى ، وروى: 

ذا حاسب سامح ، فقال النبى صلى   تجاوز وا 



 57 

 
 
 

ال عليله هللا عليه وسلم : صد  ، أال وال كلريم أكلرم ملن هللا علز وجلل هلو أكلرم األكلرمين ثلم قل
الخليلل عليله الصلالة إبلراهيم الصالة والسالم : فقه األعرابى وانظر رعا  هللا كيف اعتمد سيدنا 

ودينله اطمئنانلا بكرمله وثقلة فلى إحسلانه جلل وعلال حلين قلال  دنيلاه والسالم عللى ربله فلى أملر
نلى فيما حكلى هللا عنله :   اللذى خلقنلى فهلو يهلدين * واللذى هلو يطعم صلى هللا عليه وسلم 

ذا مرضللت فهللو يشللفين * والللذى يميتنللى ثللم يحللين * والللذى أطمللع أن يغفللر لللى  ويسللقين * وا 
الرجلاء التلى ابلداها حفيلده سليدنا يعقلوب عليله الصلالة  ةخطيئتى يوم اللدين ب ثلم انظلر فلى قلو 

والسللالم حللين قللال   يللابنى اذهبللوا فتحسسللوا مللن يوسللف وأخيلله وال تيأسللوا مللن روح هللا إنلله ال 
وقد حقق هللا رجاءه فيه سبحانه وهلو ملا تحكيله اآليلة ب هللا إال القوم الكافرون  ييأس من روح

الكريمة   فلما أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقلل لكلم إنلى اعللم ملن هللا 
السلالم  وهللا علن سليدنا يوسلف عليله الصلالة  هحكاابعد ذل  فى روعة م ملماال تعلمون ب وتأ

بنعمة ربه وركونه إلى هللا تعالى فى أمور دنياه وأخلراه   رب قلد آتيتنلى ملن الملل   حين تحدث
وعلمتنى من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت وليى فى الدنيا واآلخرة تلوفنى مسللما 

 والحقنى بالصالحين ب . 
نى ال أنسى سرورى برؤيلا مناميلة رأيتهلا منلذ ثالثلين سلنة وكانلت طويللة وفيهل ا رأيتنلى واقفلا وا 

على باب  رفة فى قصر كبير وأمسكت باكرة البلاب وتللوت اآليلة التلى تكللم بهلا سليدنا يوسلف 
نى قوى الرجاء فى أن يستجيب لى  عليه الصالة السالم   رب قد آتيتنى من المل  ... ال  ب وا 

نه تعالى رب  بالفعل بقية الرؤيا فاهللاسبحانه مادعوته به فى ختام الرؤيا خاصة بعد أن حقق 
 العالمين وأرحم الرحمين . 

المؤمن ما أمره هللا به ألن حسن الظلن  لومع حسن الظن باهلل تعالى والرجاء فيه يجب ان يعم
باهلل يقتضى حسن العمل ، فإن تر  المؤمن العمل اتكاال على حسن الظن خرج عن حد الشلرع 

الصللالحون مللا اسللتطاعوا فللى  وصللار متمنيللا والتمنللى يللورث صللاحبه الكسللل وقللد عمللل أسللالفنا
مرضاة هللا ثم رجوا رحمته بعد أن عملوا الصالحات كما يدل على ذل  كتاب هللا الكريم فلى مثلل 
قوله تعالى   إن الذين يتلون كتاب هللا وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون 

 تجارة لن تبور ب . 
فى همة قوية علماء فى قوله تعالى   أمن هلو قانلت انلاء وقد اعتبر هللا المقبلين على طاعته 

 الليل ساجدا وقائما بحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين 
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يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولى األلبلاب ب فلانظر كيلف قرنلوا الرجلاء بالعملل الصلالح 
 فراره إلى هللا وهمه إلى هللا .  و فيقول السادة الصوفية : عالمة الولى ثالثة شغله باهلل

ويقول اإلمام الخراز رضى هللا عنه إذا أراد هللا تعالى أن يوالى عبدا ملن عبيلده فلتح عليله بلاب 
كر فلتح عليله بلاب القلرب ثلم رفعله إللى مجلالس األنلس بله ثلم أجلسله عللى ذالل ذذكره فإذا استل

ة وكشلف لله علن الجلالل والعظملة فلإذا كرسى التوحيد ثم رفع عنه الحجلب وأدخلله دار الفردانيل
فحينئللذ صللار العبلد زمنللا فانيللا فوقللع فللى حفظلله  ره علللى الجللالل والعظمللة بقلى بللال هللووقلع بصلل

 سبحانه وبرىء من دعاوى نفسه . 
ملا يسلر  هللا لله قلول مبشلر لوقول سيدى الشي  عبد السلالم رضلى هللا عنله : واملور  سلائرة 

عالى   فأما من أعطى وأتقى . وصلد  بالحسلنى . فسنيسلره لتلميذه وهو يستند فيه إلى قوله ت
لليسرى ب وال ش  أن أهل السعادة موفقون بعون من هللا إلى عمل أهل السعادة من إيمان باهلل 

ومللن يطللع هللا  "يبشللر بحسللن الخاتمللة وقللد قللال تعللالىمللا  وهللوورسللوله وطاعللة هلل ورسللوله 
النبلين والصلديقين والشلهداء والصلالحين وحسلن  والرسول فأولئ  مع الذين انعم هللا عليهم من

 ...   الفضل من هللا وكفى باهلل عليما "اولئ  رفيقا ذل  
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 ستقامة على الطريقاإل
 
ظر أن هللا سبحانه وتعلالى يخاطبل  ويقلول تن هللا يرا  وأنت ال تراه وعلي  أن تعمل ، هل تن  إ
 ى ، والثبات على المبدأ مما يؤيد  به ب . ن  تعامل هللا سبحانه وتعالعمل  مقبول كال إل  

ورفى رسالة من رساالت سيدى وشيخى الشي  عبد السالم الحلوانى رضلى هللا طجاءت تل  الس
نلا هعنه لتلميذه الراحل المرحوم الصديق الصلالح السليد : سلالم جمعلة طيلب هللا ثلراه وهلى توج

طمئنللان دون نظللر إلللى ثبللات وا  علللى مللنهج الشللرع الشللريف فللى سللتقامة إلللى التللزام طريللق اإل
خوار  يتطلع إليها النلاس فت شلغلهم علن الطاعلات التلى تقلربهم إللى هللا زلفلى ونحلن مطلالبون 

زماننا هذا أن الناس  فى بالطاعات ولسنا مطالبين بالكرامات وخوار  العادات ومما آسف عليه
ى طريق القوم بل ليكشلف إذا سمعوا برجل صالح من السادة الصوفيه أسرعوا إليه ال ليدلهم عل

لهم شيئا من الغيب فى مصالحهم الدنيوية فإن للم يفعلل ملا يريلدون انصلرفوا عنله زاهلدين فلى 
ن ينتظللر د السللالم يوجلله تلميللذه للعمللل دون أاآلخللرة وهللى خيللر وابقللى وسلليدى الشللي  عبللأمللر 

لطريللق ن عمللله مقبللول وتللل  نصلليحة قيمللة يجللب أن ينتفللع بهللا أهللل اخطابللا مللن هللا تعللالى بللأ
جميعا فهو رضى هللا عنله يرشلد تلميلذه إللى أن الثبلات عللى المبلدأ مملا يؤيلد هللا بله المريلدين 

 وهو عالمة القبول بإذن هللا سبحانه . 
ويصور لنا الثبات على المبدأ ما يحكيه اإلمام الشبلى رضى هللا عنله حلين قلال : لقيلت جاريلة 

لى أيلن ؟ قاللت : إللى الحبيلب قللت ، وقلت إ ؟ قالت : من عند الحبيب حبشية فقلت : من أين
وماذا تريدين ؟ قالت : الحبيب قللت : كلم تلذكرين الحبيلب قاللت : ملا يسلكن لسلانى علن ذكلراه 

 حتى القاه . 
 ويذكرنى قول تل  الجارية بقول صديقى الشاعر الراحل المرحوم السيد محمد 
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انلا فلى حملا  ومللن   ضلمنها قلائال :جلاد اللرب وكلان قلد سلمعنى أقلول : أنلا فلى حملا  يلارب ف
 حما  إلى حما  وعن حما  الدهر ال أتحول . 

صطبار وهمة واقبال دون كالل ية كيف تكون عبادة هللا فى صبر وا  وكأنما شرحت لنا هذه الجار 
أو مللالل وذللل  مللا يللدعو إليلله كتللاب هللا الكللريم فللى آياتلله البينللات فللى مثللل قوللله تعللالى لموالنللا 

  رب السللموات واألرض وملا بينهملا فاعبلده واصلطبر لعبادتلله هللا عليله وسللم صللى رسلول هللا 
هل تعلم له سميا ب أو فى مثل قوله تعالى   واذكر رب  فى نفس  تضلرعا وخيفلة ودون الجهلر 

فلى مثلل قولله تعلالى :   قلل إن صلالتى  وواآلصلال وال تكلن ملن الغلافلين ب أ من القول بالغلدو
رب العالمين ال شري  له وبذل  أمرت وأنا أول المسلمين ب أو مثل  ونسكى ومحياى ومماتى هلل

ذهب أنت وأخو  بآيلاتى وال إا السالم :   مقوله تعالى لسيدنا موسى وأخيه سيدنا هارون عليه
ا فى ذكلرى ب فحضلهما عللى تمجيلد هللا وعبادتله دون تلوان أو فتلور ، أو مثلل قولله لسليدنا يتن

سللوا ا يحللب هللا لعبللاده المتقللين أن يتأخللذ الكتللاب بقللوة ب وهكللذ يحيللى عليلله السللالم :   يللايحى
 بالصفوة من رسله الكرام الذين آثروا هللا بكل جهد مستطاع فى عزم مؤكد وقوة ال تلين . 

رشلد وفلالح ، ولكنلله دقيلق المسللال  تكتنفله عقبلات يحتللاج اجتيازهلا إلللى طريللق وطريلق اآلخلرة 
نملا يلراه هللا تعلالى   أللم جهاد صاد  ودائم فى السر والعالنية  ، وجهلاد السلر ال يلراه النلاس وا 

يعلللم بللان هللا يللرى ب وال يسللتطيع المريللد أن يجاهللد نفسلله فللى رعونتهللا إال إذا كللان قويللا فيلله ، 
وكدورات النفس ورعونتها كثيرة ومن ذل  أنه يالبسها الريلاء كملا يالبسلها الملالل واليلأس إللى 

لق بالدنيا ومظاهرها وجاهها الزائل من شلهوة وجلاه وسللطان أمراض أخرى خفيفة كالعجب والتع
وكنللز ومللال إللل  ولهللذا يحتللاج المريللدون إلللى األسللتعانة بشلليوخهم العللارفين فللى تربيللة نفوسللهم 

 وتهذيبها فى جنب هللا تعالى .
شر  خفلى وهللا نه يحبط األعمال ألن صاحبه يراعى فى أعماله جانب الناس وهو أما الرياء فإ

ما المالل فهو نقض لعهد الوفاء الذى يجلب ان يتحللى ب وأ هلل الدين الخالصقول   إال تعالى ي
بلله المريللد الللذى عاهللد ربلله علللى الطاعللة وهللا تعللالى يقللول   وأوفللوا بعهللد هللا اذا عاهللدتم وال 

 يعلم ما تفعللون ب . وأملا اليلأس تنقضوا اإليمان بعد توكيدها وقد جعلتم هللا عليكم كفيال إن هللا
 نسيا  وراء إفهو 
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الشلليطان الللذى يريللد أن يضللل النللاس ضللالال بعيللدا ، وهللا تعللالى يحللب مللن عبللده المللؤمن أن 
يتحلى بحسن الظن فى هللا وبقوة الرجاء فى رحمته ، ويقلول تعلالى فلى الحلديث القدسلى   أنلا 

ظلنكم اللذى ظلن الكلافرين فيقلول سلبحانه   وذلكلم  وءعند ظن عبدى بى ب ويندد هللا تعلالى بسل
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ب وفى العجب بالعمل هدم للبناء فلإن العجلب يلدعو 
المؤمن للمنلة عللى هللا وهلو سلبحانه  نلى علن طاعتنلا وهلو تعلالى عللى اللدوام صلاحب المنلة 

 على عباده . 
من فتنتها فى مثل قولله فتتان بالدنيا ومظاهرها فإنه رأس الخطايا ، وقد حذرنا هللا تعالى أما اإل

ملن تعالى   بل تؤثرون الحيلاة اللدنيا * واآلخلرة خيلر وأبقلى ب وقلد ورد فلى الحلديث الشلريف " 
صبح والدنيا أكبر همه ، فليس من هللا فى شلىء وأللزم هللا قلبله أربلع خصلال : هملا ال ينقطلع أ

أبللدا "  منتهللاه مللال ال يبلللغعنلله أبللدا ، وشللغال ال يتفللر  منلله أبللدا ، وفقللرا ال يبلللغ  نللاه أبللدا ، وأ
ويقول السادة الصوفية : من صد  فى زهده أتته الدنيا وهى را مة . والزهد عندهم هو اخلراج 
ن  الدنيا من القلب ، فقد يتعلق قلب الفقير بها فال يكون زاهدا ، وقد يطرحها الغنى ملن قلبله وا 

ن كانت فى يده األموال الوفيره و  الجلاه الكبيلر ، كملا فعلل عملر بلن كانت فى يده فيكون زاهدا وا 
عبد العزيز وهو فى كرسى الخالفة رضى هللا عنه وذل  مايدل على صدقه وصفائه ألن الصد  

 والصفاء يحمالن المؤمن على أن يقبل الدنيا نعمة ويرفضها فتنة تصده عن سبيل هللا .
حة فى  دير التمسلاح ويقول السادة العارفون فى خوف األبتالء بفتنة الدنيا : ما أصعب السبا

ن المفلللروح بللله هلللو سلللبعة   أى ذات السلللباع المخيفلللة ب إملللا أشلللق السلللفر فلللى األرض المو ، 
الهوى عمياء ، وطائر الطمع يرى الحبة وال يرى الشر    بفلتح  عين المحزون عليه ،  ير أن

بين يد  ائروهو ما يصطاد به الطائر ، شبه فتنة الدنيا بالشر  الذى يقع فيه الطبالشين والراء 
الصللياد ب . وأبلللغ مللن ذللل  قوللله تعللالى   إنمللا أمللوالكم وأوالدكللم فتنللة وهللا عنللده أجللر عظلليم ب 
وقوله تعالى   المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصلالحات خيلر عنلد ربل  ثوابلا وخيلر 

قلوال ، أملا أمال ب وقد قال بعض المفسرين أن الباقيلات الصلالحات هلى خمسلة أفعلال وخمسلة أ
وال إله إال األفعال فهى الصلوات الخمس وأما األقوال فهى قول المؤمن : سبحان هللا والحمد هلل 

وهللا اكبر وال حول وال قوة إال باهلل ، وقال اإلمام البيضاوى إنهلا أعملال الخيلرات التلى تبقلى هللا 
 ويندرج فيها ما فسرت به الصلوات الخمس أبدا ثمرتها للمؤمن أبدا 
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 وأعمال الحج والزكاة والصيام وسبحان هللا ال  والكالم الطيب . 
نمللا اآليللة رد علللى مللن يزهللو  وللليس المللراد مللن اآليللة الكريمللة ذم المللال والبنللين فللى ذاتهللا ، وا 

ث وقلال لصلاحبه الملؤمن   أنلا مل الصلالحات ، افتخلر الكلافر بالبعلويفخر بالمال والبنين وال يع
فرا ب ولذل  يقول هللا للكفارين   ايحسبون أنما نمدهم بله ملن ملال وبنلين أكثر من  ماال وأعز ن

اهم آتلنسارع لهم فى الخيرات بل ال يشعرون ب ويبلين سلبحانه وتعلالى أنله يملتحن عبلاده فيملا 
أم يكفرونهلا فقلال تعلالى   وهللا جعلل لكلم ملن  همن الذرية وطيبات الحياة لينظر أيشكرون نعمل

كللم مللن أزواجكللم بنللين وحفللدة ورزقكللم مللن الطيبللات أفبالباطللل يؤمنللون جللا وجعللل لاأنفسللكم أزو 
 وبنعمة هللا هم يكفرون ب . 

صللى هللا ة على طريق الهدى الذى رسمه شرع هللا   والتأسى فيه بموالنلا رسلول هللا واالستقام
سلبغها هللا عللى كر اللنعم الظلاهرة والباطنلة التلى أب إنملا هلو مظهلر ملن مظلاهر شلعليه وسللم 

لمؤمن ، فضال عن أنها مظهر الوالء ، والطاعة والوفاء ، وهللا تعلالى يحلب لعبلده الملؤمن أن ا
يشللكر هللا بللالقول والعمللل فيمللا أتللاه مللن الللنعم ، قللال تعللالى   وأن لللوا اسللتقاموا علللى الطريقللة 
ألسقيناهم ماء  دقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسللكه علذابا صلعدا ب ولليس الملراد 

ص الماء الكثير بل المراد أن هللا يوسع لهم أرزاقهم فينظر كيف يعمللون ، إنملا اقتصلرت خصو 
وقد قال  لون اآلية على ذكر الماء ألن الزرع ينبت به والحيوان يحيا به ارزاقهم فينظر كيف يعم

إمامنللا أميللر المللؤمنين عمللر رضللى هللا عنلله : أينمللا كللان المللاء كللان المللال ، وأينمللا كللان المللال 
ن كفلر نعملة كا نت الفتنة ، والفتنه هى االختبار الذى يملتحن بله الملؤمن فلإن شلكر ربله فلاز وا 

ربلله خللاب وخسللر ونعللوذ بللاهلل مللن ذللل  الخسللران . وقللد ربللط هللا ذكللره تعللالى بشللكره فللى قوللله 
سبحانه   فاذكرونى أذكركم واشكروا لى وال تكفرون ب . والعذاب الصعد الذى يهدد بله هللا كلافرا 

 ة فى اآلية المتقدمة هو العذاب الشا  . النعم
: " أحسللن النللاس حلاال مللن طللال عمللره وحسللن صلللى هللا عليله وسلللم ويقلول موالنللا رسللول هللا 

ابلى ابلن ل لنمام لدنيا مزرعة اآلخرة " وقد قال رجعمله " كما قال صلوات هللا وسالمه عليه " ا
انظر فيملا اباحله هللا منهلا ، فلال تأخلذه  حازم : اشكو الي  حب الدنيا وليست لى بدار ، فقال :

إال من حله ، وال تضعه إال فى حقه فإنها ال تضر  ومحبلة هللا تعلالى دعلوى ال تثبلت إال بلدليل 
 عليها ، وأول عالماتها دوام األستقامه 



 63 

 
 
 

فإن دامت استقامة المؤمن اثمرت ثمراتها الطيبة من شدة الشو  إلى هللا تعالى والحرص على 
ته والخوف من  ضبه والرجاء فى رحمته ومغفرته والرضا بقضائه ولو كان مرا وحلب ملا مرضا

، وطريق الشرع واضلح والحلق فيله الئلح ، وملا ه ومن يكرههيحبه ومن يحبه ، وكراهة ما يكره
التخلف عنه إال من تقصير وقصور ، وما الجد فيه إال من حب مستور ، تظهره شواهد االقبال 

 المؤمن اخفاءه كما يقول القائل :  الصاد  مهما حاول
 وكم كتمت وأسررت الهوى زمنا 

 بين الجوانح حتى خاننى جلدى     
 ن أخفت سريرتها وشيمة النفس إ

 بدت شواهدها يوما على الجسد     
ومن عالمات المخالفة والخروج عن الصراط المستقيم أن يحب المرء ما يكرهله هللا وملن يكرهله 

للذين آمنواالتتخلذوا علدوى ا يهلا يلا أ سلبحانه هللا حلذرنا ملن يحبله وقلد و أو يبغض ما يحبه هللا
وعدوكم أوليلاء تلقلون إلليهم بلالمودةب وقلال تعلالى  ياأيهااللذين آمنلوا التتوللوا قوملا  ضلب هللا 
عليهم بوقال تعالى عن ابليس  أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدوبئس للظلالمين 

 بدال ب
ستقامته ، وهللا  نى عنه وعن طاعته ، ولذل  قال تعلالى   إن أحسلنتم م يجنى ثمرة إوالمستقي

ن اسأتم فلها ب وضمن الشاعر معنى تل  اآلية الكريمة فى قوله :   أحسنتم ألنفسكم وا 
 إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم 

 ويحصد الزارعون مازرعوا     
  دا توفى النفوس ما عملت 

ن اساءوا فبئس ما      صنعواوا 
وكأنما أشار الشاعر ايضا إلى قوله تعالى   يوم تجد كلل نفلس ماعمللت ملن خيلر محضلرا وملا 

 أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم هللا نفسه وهللا رؤوف بالعباد ب .لو  تود وءعملت من س
ن الحللذر مللن هللا معنللاه أال يغفللل الحللارث المحاسللبى رضللى هللا عنلله : إويقللول سلليدى اإلمللام 

الذكر ينبهه ، حتى يذكره من عنه فيزل ويسقط من عين هللا ، ألن الحذر يوقظه ، والتيقظ المؤ 
فللى قسللوة اله : ينبغللى للعبلد المللؤمن إذا رأى يراقلب مللواله ومليكلله . ويقللول كلذل  رضللى هللا عنلل

قلبه أن يعلم أنها ملن اللران عللى قلبله ملن سلؤ فعلله فيخلاف أن يكلون هللا علز وجلل إذ حجلب 
 الران والقسوة أن يحجبه  دا عن النظر بعنه قلبه 
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إليه ، ألن هللا جل ذكره أخبر بأنه عاقلب ملن أخرجله ملن واليتله بحجلب قلبله عنله فلى اللدنيا ، 
وحجب بصره أن ينظر فى اآلخرة إلى جالل ربه فقلال تعلالى   كلال بلل ران عللى قللوبهم ماكلانوا 

ر أنلله حجللب قلللوبهم عنلله فللى الللدنيا خبإنهللم عللن ربهللم يومئللذ لمحجوبللون ب فللأيكسللبون . كللال 
وحجب أبصارهم عن النظر إليله فلى اآلخلرة ، فلإن اعتلرض للمريلد خلاطر ملن الشليطان يقطعله 
عن الخوف من هللا تعالى ان يحل به هاتين العقلوبتين فقلال : انملا انزلهملا فلى الكلافرين فليلرد 

يعذبكم بها معهم . ويقلول ال ى عليه بقوله تعالى   واتقوا النار التى اعدت للكافرين ب يعنى حت
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى هللا عنه : العجب كل العجب من عبد امن بربه ، وعرف 

 ثوابه ، وايقن بشدة عقابه واليم عذابله ، كيلف تقلر عينله ، او يزيلل الحلزن والوجلعقدر عظيم 
 دبار . قلبه ، وهو يرى نفسه كل يوم فى إ

دومهللم فكللرا والحهللم علللى يم قللدر ربلله أعظللاكثللر المللؤمنين معرفللة بت ويقللول السللادة الصللوفية ان
سللمائه الحسللنى ونعمائلله التللى عمللت الللدين والللدنيا . ته العليللا وأالللذكر والنظللر فللى معللانى صللفا

ى قللدر نمللا تتكشللف عظمللة هللا سللبحانه علللاالمللام المحاسللبى رضللى هللا عنلله : إويقللول سلليدى 
علن بعلض ملا بلدانهم ، وللو كشلف سلبحانه هض بله أالخلق وما تحتمله عقولهم وأرواحهم وتن

رضلله ، ولتمزقللت سللماواته ، فسللبحان الحكلليم الخبيللر ، الللذى لطللف سللتره عللنهم لسللاخت بللذل  أ
بخلقه بما سترعنهم من امره ، ورحمهم بما  يب عنهم من قدرته ليلتم املره فلى خلقله ، وتنفلذ 

 مشيئته عليهم ويمضى قديم علمه فيهم . 
ام المحاسبى رضى هللا عنله ملن الكسلب الحلرام ويوجهنلا اللى كسلب الحلالل ويحذرنا سيدى االم

الطيب حتى يقبل هللا عباداتنا ومعامالتنا فيقول : جميع اعمال البر من الصالة والصوم والغزو 
والحج مع كثير من الطاعات ال تقوم مقام تصفية الخبز الن زكلاة االعملال كلهلا بطيلب المطعلم 

ى ثمرة دواعى الصد  والقليل من العمل مع االجتهاد فى السلالمة ملن ، ومن طيب المطعم تجن
 التخليط ، خير من كثير العمل مع التخليط وانما محمود العواقب فى السالمة . 

ويبين لنا سبحانه وتعالى ان تقوى هللا هى خير مغنم وانها افضل من متاع اللدنيا الفلانى اللذى 
عللى االسلتقامة والتقلوى   زيلن للنلاس حلب الشلهوات  فتن به اكثر النلاس فيقلول تعلالى حاضلا

ملن النسلاء والبنلين والقنلاطير المقنطلرة ملن اللذهب والفضله والخيلل المسلومه واالنعلام والحلرث 
 ذل  متاع الحياة الدنيا وهللا عنده حسن المآب 



 65 

 
 
 

ن فيهلا قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقلوا عنلد ربهلم جنلات تجلرى ملن تحتهلا االنهلار خاللدي
آمنلا فلا فر لنلا إننلا وازواج مطهلرة ورضلوان ملن هللا وهللا بصلير بالعبلاد * اللذين يقوللون ربنلا 

لمسلتغفرين باالسلحار ب ذنوبنا وقنا عذاب النلار * الصلابرين والصلادقين والقلانتين والمنفقلين وا
فس والملال ،  يات ارشدنا هللا الى الطاعة والصبر عليها والصد  فيهلا والجهلاد بلالنوفى هذه اآل

وكللل قنللوت فللى القللرآن الكللريم معنللاه الطاعللة مللع استشللعاره التقصللير فللى جنللب هللا واسللتغفاره 
سبحانه من ذل  التقصير . وقد كان سيدى ذى النون المصرى رضى هللا عنه ملع سلمو همتله 
فى الطاعة يلدعو ربله ويقلول اللهلم ان سلعة رحمتل  ارجلى لنلا ملن اعمالنلا عنلدنا . واعتمادنلا 

 ى عفو  ارجى عندنا من عقاب  لنا . عل
وها هو ذا سيدنا ابو بكلر الصلديق رضلى هللا عنله : وهلو ملن هلو فلى سلبقه وصلدقه وعبادتله 

لن يللج الجنلة اال رجلل واحلد لرجلوت  قول : لو نادى مناد من السماء وجهاده بالنفس والمال ي
جلل واحلد لخفلت ان اكلون انلا ان اكون انا هو ، ولونادى مناد من السلماء اال يلدخل النلار اال ر 

هللو ، فللانظر رحملل  هللا كيللف كللان رجللاؤه فللى هللا وكيللف كللان خوفلله مللع تقللواه ، وكللان اميللر 
ا اهللدى الللى عيللوبى . فكللان ال ءالمللؤمنين عمللر رضللى هللا عنلله مللع ورعلله يقللول : رحللم هللا امللر 

ى ابن ابى يبرىء نفسه من العيوب بل يستشعر النقص وذل  من كماله حتى لقد قال امامنا عل
ن القى هللا تعالى بمثلل صلحيفته اال أإلى م هللا وجهه : ما على وجه االرض أحد أحب طالب كر 

هذا المسجى يريد امير المؤمنين عمر ب وقد حمل امير المؤمنين عثمان رضلى هللا عنله حزملة 
حطب من بعض بساتينه وكان لله علدة مماليل  فقيلل لله : لودفعتهلا اللى بعلض عبيلد  ، فقلال 

نى قد استطعت ان افعل ذل  ولكن اردت ان اجرب نفسى هل تكره ذل  . وكلان اميلر الملؤمنين ا
على كرم هللا وجهه اذا جاء وقت الصالة يتزلزل ويتغير لونه فيقال له مال  يا امير المؤمنين ؟ 
فيقول : جاء وقت امانة عرضها هللا تعلالى عللى السلموات واالرض والجبلال فلابين ان يحملنهلا 

حسللن اداء مللا احتملللت ام ال . كمللا كللان كللرم هللا النسللان . فللال ادرى أأفقن منهللا وحملهللا اواشلل
 وجهه يقول : ما انا ونفسى اال كراعى  نم كلما ضمها من جانب انتشرت من جانب . 

ابللرزوا لنللا وقللد ن وهللم صللفوة السللابقين االولللين . يفهللؤالء الخلفللاء االربعللة وهللم ارشللد المسلللم
م ، وخافوا خديعتها و رورها ، فما اجلدرنا نحلن المتلاخرين برعايلة نفوسلنا مسالكهم مع نفوسه

 واالحتراس من مزالقها الخفية وهى اشد خطرا من مزالق االقدام 
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 اعاذنا هللا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا . 
ويصف لنا سيدى وشيخى الشي  على عقل فى الهامه الفورى اللذى نقلنلاه عنله ضلعف الهملة 

 طاعة هللا فى زماننا فيقول رضى هللا عنه : فى 
  الناس فى ايامنا سوقلللة

 همهم المال ولبس الجديلد    
 يسعون للدرهم فى قلللوة 

 يثنى سعيهم او جليلد  ال حر   
 ن دعوا الى الصالة ادعوا وا  

 ن اشتداد الحر عا  السجود أ   
 نفس فى طبعهللا وهكذا األ 
 للد تميل للدنيا ولن تستفيل   

 اخلدوا للركون والنوم حتلى 
 فترت همة وطاب قعلللود    

ثم بين رضى هللا عنه انه ينصح المسلمين نصيحة امينة باعتباره من ائملة الهلدى فيقلول بعلد 
 ذل  : 

 نحن فى الناس كالنجوم من 
 الظالم وهو شديد  الليل تضي    

 اتركوا  يكم وكونوا جنودا 
 ود للذى فى حماه عز الجنللل   
 يحد  ير هللواه  كل شي 
 لم تحطه من القلوب حلللدود   

ويكشف لنا رضى هللا عنه ، عن هواه الذى وقفه على ربه . وعن شغفه بلقائه سبحانه فيقلول 
 : 

 ما كان هواى لغانيللة 
 هعهلدأو كان لظبى أ   

 انا فى اسم هللا وباسم هللا 
 وال سم هللا اوحللده    

 لده فيرينى العفو فاعبلل
 حمده ويرينى الفضل فأ   
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 ان عز الناس بما لهمو 
 عزى دينى اتعهللده    

 انا فان منى عنى  بلل 
 ب  با  يسلم سلؤدده    

 مناى  من و ولدي  هداى 
  هومن  عطائى اشهد   

 فمتى القا  وبى شغلف 
 اقيام الساعة موعلده    

تهلا ملن ألم باالبيلات السلابقة وقلد اجتز ن اصور ل  كيلف كلان انفعالله وهلو يلتكولست استطيع أ
ابيات كثيرة نطق بها الهامه الفورى حين ساله بعض الحاضرين ان ياتيه بقصليدة وزن التلالى 

 وقافيته : 
 ياليل الصب متى  ده 

 اقيام الساعة موعده    
 ياليل الصب متى  لده

 عوده  لمريض ملت    
م صلورة بينلة ملن صلور اسلالفنا الصلالحين ، وكلان اال رحم هللا شيوخنا االجالء الذين راينا فيه

نللى ال ذكللر وجهللاد متواصللل بللالنفس والمللال ، وا   لهللم فللى دعللوة النللاس الللى الحللق همللة خارقللة
حيى بللذل  ذكللراهم التللى ال أايللامهم فاسترضللى هللا عللنهم ، واعلليش  نيللا بللاهلل كمللا علمللونى ، فلل

علراه ، وسللكوا بنلا طريلق الهلدى تنسى وكيف ننسلاها وقلد وصللونى بحبلل هللا اللذى ال تنفصلم 
، وفقهونلا صللى هللا عليله وسللم سوا فيها بموالنلا رسلول هللا قوالهم وافعالهم واحوالهم التى تأبا

بعد جهلنا ، وذكرونا بعد  فلتنا وايقظونا من خمولنا وحذرونا الفتن ما ظهلر منهلا وملا بطلن ، 
، ولم يسألونا اجرا ولم يريدوا منا شكرا  وحملوا عنا فى كل ذل  المشقات وانزلونا منازل القربات

 ، وانما هو جهاد منهم فى سبيل هللا ، فوا شوقاه اليهم ، ثم واشوقاه : 
 لى سادة من عزهم 

 اقدامهم فو  الجباه    
 ان لم اكن منهم فلى 

 وجاه  فى حبهم عز    
حلق   لللذين احسلنوا اللهم تول عنا جزاءهم فقدا احسنوا فلى تربيتنلا الجهلاد وقلد قللت وقولل  ال

 الحسنى وزيادة ب . آمين ....
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 األمن وااليمان
" واسأل هللا تعالى ان يكفيكم شلر أحلوال اللدنيا واآلخلرة وان يجعلكلم ملن اآلمنلين فلى سليرهم  ، 

ذريللتهم ، اآلمنللين علللى أحبللابهم  اآلمنللين علللى ديللنهم ، اآلمنللين علللى دنيللاهم ، اآلمنللين علللى
 اده المتقين " خوانهم وهللا كفيل بعبوا  

جللاءت تللل  السللطور فللى رسللالة بعللث بهللا سلليدى وشلليخى العللارف بللاهلل الشللي  عبللد السللالم 
الحلوانى رضى هللا عنه الى تلميذه الراحل المرحلوم السليد : سلالم جمعله طيلب هللا ثلراه ، وذلل  

طر فى اثناء الحرب العالمية الثانيلة وحيلث كانلت رحلى الحلرب دائلرة فلى الصلحراء الغربيلة واضل
اهل االسكندرية الى الهجرة خوفا من اضلرار الغلارات الجويلة . وقلد دعلا سليدى الشلي  لتلميلذه 
ان يكون آمنا على دينله ودنيلاه وبلين لله ان هللا سلبحانه كفيلل بعبلاده المتقلين ، واالملن نعملة 

 ن هللا تعلالى قلدم اللبالء بلالخوف عللى اللبالء بلالجوع و يلرههللا علز وجلل حتلى أكبرى ملن نعلم 
نفللس والثمللرات لخللوف والجللوع ونقللص مللن األمللوال واأل فقللال سللبحانه   ولنبلللونكم بشللىء مللن ا

وبشر الصابرين ب وهللا سبحانه وتعالى مال  الملل  فلى اللدنيا واالخلرة وبيلده وحلده دفلع اللبالء 
نما يقول ى وال معقب لحكمه اذا قضى امرا فإوايتاء النعماء ألنه الفعال لما يشاء ال راد لما قض

 له كن فيكون . 
سلم وقد سبقت رحمة هللا  ضبه ، فعامل عبلاده برحمتله وتعلرف الليهم بهلا فلى قولله الكلريم   ب

س مبتلى من العافية او مذنب ملن المغفلرة او معسلر ملن اليسلر ، هللا الرحمن الرحيم ب لئال ييأ
بلطفه فى قولله  نه سبحانه شمل عباده وهللا هو الغنى الحميد . كما أوكل الناس فقراء الى هللا

الكريم   هللا لطيف بعباده يرز  ملن يشلاء وهلو القلوى العزيلز ب فهلو قلوى ولكنله لطيلف يرفلق 
 بعباده وهو عزيز ال نظير له وليس لنا  يره فى امور ديننا أو دنيانا . 
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العابللدين بقوللله   شللارات : يقللال خاطللب شلليرى رضللى هللا عنلله فللى لطللائف اإلويقللول االمللام الق
والتصللنع لللئال يعجبللوا بللأحوالهم  ى يعلللم  للوامض احللوالهم مللن دقيللق الريللاءعبللاده ب ألطيللف ب

حسانه ، وخاطلب اال نيلاء بقولله بقوله   لطيف ب لئال ييأسوا من إ ةعمالهم ، وخاطب العصاوأ
،   لطيللف ب ليعلمللوا انلله يعلللم دقللائق معللامالتهم فللى جمللع المللال مللن  يللر وجهلله بنللوع تأويللل 

نلله محسللن يللرز  مللن يشللاء ويقللال سللماع قوللله   هللا ب ه   لطيللف ب أى أوخاطللب الفقللراء بقوللل
يوجب الهيبة والفزع وسماع قوله   لطيف ب يوجب السكون والطمأنينه فسماع قولله هللا أوجلب 
لهم تهويال ، وسماع قوله   لطيف ب اوجب لهلم تلأميال ويقلال اللطيلف ملن يعطلى قلدر الكفايلة 

علنه بأنه لطيف ، وللوال لطفله ملا علرف اال : من لطفه بعبده وفو  ما يحتاج العبد اليه ، ويق
لطاقلة . ويقلال : ملن أنه لطيف ، ويقال : من لطفه انه اعطى عبده فو  الكفاية وكلفه دون ا

و عللم هام عاقبته عليه ، النه لو علم سعادته التكلل عللى ذلل  وأقلل عملله ، وللدلطفه بالعبد إ
يقللال : مللن لطفلله الوقللت مللن الطاعللة ، وفللي يسللتكثر  نشللقاوته آليللس وتللر  عمللله ، فللأراده أ

 ن كان قد دنا اجله . بالعبد إخفاء أجله عنه ، لئال يستوحش إ
لة للئال يتلنغص عليله العليش فلى ز ويقال : من لطفه بالعبد أنه ينسيه ما عمله فى الدنيا من ال

سرار و فر له ما حفظ على عبده ما أودع قلبه من األالجنة ، ويقال اللطيف من نور األسرار و 
عمل من ذنوب فى االعالن واالسرار ، وجاء فى تفسير سورة االنعام لنمام القرطبى رضلى هللا 
 عنه ، وفى سنن بن ماجله علن بلن عملر قلال : للم يكلن رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم يلدع

، اللهلم  افيلة فلى اللدنيا واالخلرةنلى اسلأل  العإوحين يصلبح " اللهلم  سيهؤالء الكلمات حين يم
نى اسال  العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهللى وملالى ، اللهلم اسلتر علوراتى وآملن روعلاتى إ

 تال من وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى وأعوذ ب  ان أ واحفظنى من بين يدى ومن خلفى
 تحتى " قال وكيع يعنى الخسف " 

لدعاء ان يعلمنا التحصين من التهديد بهذا ا صلى هللا عليه وسلم وكأنما اراد موالنا رسول هللا 
ن يبعلث علليكم علذابا ملن فلوقكم أالوارد فى قوله تعالى فى سورة االنعام   قل هو القلادر عللى 

نظر كيف نصرف اآليات لعلهم س بعض أأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأرجلكم أو من تحت أ
دعائله المتقلدم أن نلجلأ اللى هللا ب صللى هللا عليله وسللم يفقهون ب كما علمنا موالنا رسلول هللا 

على الدوام فلى العسلر واليسلر والسلراء والضلراء حتلى نخلالف المشلركين اللذين ال يلجلأون اليله 
سبحانه اال عند البالء حتى اذا كشفه عنهم انكروا نعملة هللا وتمسلكوا بشلركهم وجحلودهم وهلو 

 ما يحكيه قوله عز وجل   قل من ينجيكم من 
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هللا نجانا ملن هلذه لنكلونن ملن الشلاكرين * قلل ن أة لئيبحر تدعونه تضرعا وخفظلمات البر وال
 نتم تشركون ب . ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أ

ن تكون عبده فى كل حال كما هلو المصرى رضى هللا عنه : العبودية أويقول سيدى ذو النون 
يع احوالنا فانه كملا يكشلف ن نلوذ باهلل تعالى فى جمأكل حال . وهو يعلمنا بقوله هذا  رب  فى
اإليملان بله سلبحانه  ةفانه بالمثل يحفظ علينا ما نحن فيه من نعم وعلى رأسها نعم وءعنا الس

، فاذا أحبت النفس جلوادا لجلوده فلإن جلوده صلى هللا عليه وسلم وبكل ما انزل الى رسول هللا 
ذا أحبللت منعمللا النعاملله فللإن إ ذا أاملله مللن إنعللنعمللن جللود هللا تعللالى ، وا   حبللتام هللا تعللالى ، وا 

نه ى ، فاهلل سبحانه وتعالى قد جمع أشتات المآثر والمحامد أل نه من دفع هللا تعالدافعا للشر فإ
 يسبب االسباب والفضل بيده وحده فال مانع لما اعطى وال معطى لما منع . 

شللىء  كلللويقللول السللادة الصللوفية : مللن عللرف هللا صللفا للله العلليش وطابللت للله الحيللاة وهابلله 
نس بلاهلل رب العلالمين . وكلان اسلالفنا الصلالحون اذا وقلع لهلم وذهب عنه خوف المخلوقين وأ

ن يأخذهم هللا بلذنوبهم ، عزوا ذل  الى آفات النفوس وخشوا أمظهر من مظاهر قهر هللا تعالى 
اب رضلى هللا عنله : فضلرب برجلله وقد زلزلت االرض فى خالفة امير الملؤمنين عملر بلن الخطل

قللالوا فاسللتقرت ، ثللم نظللر الللى مللن حوللله مللن  ؟عللدل عليلل  أوقللال لهللا : اسللتقرى ، الللم  رضاأل 
ملام محلى اللدين بلن ن من بين أظهركم . ويقلول سليدى اإلخرجأل تالرعية وقال لهم : لئن عاد

نلللزل اللهلللم يلللالطيف يلللارؤف بقلبلللى اإليملللان عربلللى رضلللى هللا عنللله فلللى حلللزب الوقايلللة :   وا
قلار ال كلون ملن اللذين آمنلوا وتطملئن قللوبهم بلذكر هللا ، وافلر  عللى طمئنان والسلكينة والو واإل

ذن هللا " م من فئة قليلة  لبت فئة كثيرة بإالذين تدرعوا بثبات يقين " ك صبر ياصبور يا شكور
يا حفيظ يا وكيل من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شلمالى وملن فلوقى وملن  نيواحفظ

ملن املر هللا " وثبلت  هبات من بين يديه وملن خلفله يحفظونلتحتى بوجود شهود جنود " له معق
اللهم يا قائم يادائم قدمى كملا ثبلت القائلل " وكيلف اخلاف ملا اشلركتم وال تخلافون انكلم اشلركتم 

تخذنا هزوا قلال الذي قيل له " ات نصر عدائىيا نعم المولى ونعم النصير على أ باهلل " وانصرنى
، المؤيللد صلللى هللا عليلله وسلللم الللب بتأييللد نبيلل  سلليدنا محمللد اعللوذ بللاهلل " وأيللدنى ياطالللب يا 

نللا ارسلللنا  شللاهدا ومبشللرا ونللذير لتؤمنللوا بللاهلل " واكفلنللى يللا كللافى يللا شللافى بتعزيللز وتللوقير " إ
االدواء واالسواء بعوائد فوائد " لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ملن خشلية 

بحصول وصول قبول تيسير تسخير " كلوا واشلربوا ملن رز  ا رزا  هللا " وامنن على ياوهاب ي
 .هللا "
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حيلث قللت  صلى هللا عليه وسللم حد كلمة التوحيد كما الزمت حبيب  محمدا أوالزمنى ياواحد يا 

سللعاد لواليللة والعنايللة والرعايللة بمزيللد إيللراد إ" فللاعلم انلله ال اللله اال هللا " وتللولنى يللاولى يللاعلى با
والسلليادة والكرامللة والمغفللرة كمللا ذللل  مللن فضللل هللا " واكرمنللى يللا نى يللاكريم بالسللعادة  امللداد "

كلون على ياتواب يلارحيم توبلة نصلوحا أل  كرمت الذين يغضون اصواتهم عند رسول هللا ، وتبأ
من الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب اال 

جين " قل ياعبادى الذين اسرفوا على ار ل، واختم لى يارحمن يارحيم بحسن خاتمة الناجين واهللا 
انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا " واسكنى يا سميع ياقريب جنلة اعلدت للمتقلين " دعلواهم فيهلا 

 ن الحمد هلل ب . وتحيتهم فيها سالم واخر دعواهم أ سبحان  اللهم
ل  بحرمللة هللذه االسللماء واآليللات والكلمللات ا نللافع يللارحمن يللارحيم اسللأا هللا يلل  يللا هللا يللا هللا يلل

ورزقللا كثيللرا وقلبللا قريللرا وقبللرا منيللرا وحسللابا يسلليرا وملكللا فللى الفللردوس كبيللرا ،  اسلللطانا نصللير 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ب . 

ان يغفلل عنله  ليقظة الى هللا عز وجلل ، فلال يجلوزهذا وال أمان للمؤمن فى الدنيا واالخرة اال با
او يفتللر فللى محبتلله او يسللتهين بللاوامره ونواهيلله ، وااليمللان يبعللث علللى االمللان كمللا نللرى ذللل  
واضللحا فللى قوللله فللى سللورة االنعللام علللى لسللان سلليدنا ابللراهيم الخليللل عليلله الصللالة والسللالم " 

قين يى الفر ا فأ مالم ينزل به عليكم سلطانوكيف اخاف ما اشركتم وال تخافون انكم اشركتم باهلل
من ان كنللتم تعلملون * الللذين آمنللوا ولللم يلبسلوا ايمللانهم بظلللم اولئل  لهللم االمللن وهللم احلق بللاأل

 مهتدون " . 
بلن مسلعود لملا نزللت   اللذين علن اوجاء فلى تفسلير القرطبلى رضلى هللا عنله : وفلى الصلحيح 

 صللى هللا عليله وسللم   عللى اصلحاب رسلول هللا آمنوا ولم يلبسوا ايملانهم بظللم ... ب شلق ذلل
ليس هو كما تظنون انما هو  صلى هللا عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول هللا 

كما قال لقمان البنه " يابنى ال تشر  باهلل ان الشر  لظلم عظيم " ومن ذل  نعللم ان الظللم فلى 
سه بارتكاب بعض المعاصلى فلان نلدم واسلتغفر ربله هذه االية هو الشر  ، وقد يظلم المؤمن نف

فر هللا يجد غا او يظلم نفسه ثم يستوء فر هللا له ما وقع منه بدليل قوله تعالى   ومن يعمل س
هللا  فللورا رحيمللا ب . ويقللول السللادة الصللوفية : انظللر النكتللة التللى فللى تللل  االيللة ، يسللتغفر 

 فما اعظم عطاء المستغفرين . المغفرة فيجد هللا جل جاللهالمذنب ربه ليجد 
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سلتغفار أملان ملن عقوبلة هللا ،  للم يسلتغفره ، فاإلوالمستغفر انما يخاف ربه ، ولو لم يخف هللا
ومللن احسللانه سللبحانه انلله يقبللل التوبللة عللن عبللاده بللاقوالهم فيعفللو عللن سلليئاتهم التللى تقللع 

قول ملع يسلره يمحلو هللا بله بافعالهم وذل  وال ش  مظهر من مظاهر رحمته الن االسلتغفار بلال
 الفعل القبيح مع شناعته . 

وخوف هللا مزيه يتحلى بها المؤمن وليس من الخوف الذى يبتلى به هللا عباده وخلوف هللا فلى 
ملن عذابله فلى أخلراه النله خلرة ، وملن خلاف هللا فلى دنيلاه أللدنيا املان لصلاحبه فلى اللدنيا واآلا

يوم  ين . اما من امن هللا فى دنياه فانه عرضة للفزع تعالى ال يجمع على عبده خوفين وال أمن
القيامة فضال عن أنه عرضة للمخاوف فى دنياه وذل  بما قدمت يداه ، وملا ربل  بظلالم للعبيلد 

 . 
وقللد كنللت بغريزتللى البشللرية اخللاف الغللارات فللى الحللرب العالميللة الثانيللة فشللكوت خللوفى لسلليدى 

ال اللله اال هللا  (عنللد وقللوع الغللارات : قللل فقللال لللى الشللي  عبللد السللالم الحلللوانى رضللى هللا عنلله
، ثم بين لى رضى هللا عنه انه ورد فلى الحلديث القدسلى علن رب العلزة : بدخلنا فى حصن هللا 

، فاتبعللت  "ال اللله اال هللا حصللنى فمللن قالهللا دخللل حصللنى ومللن دخللل حصللنى أمللن مللن عللذابى"
فضلل هللا تعلالى . وملن دعلوات موالنلا ارشاد سيدى الشي  فذهب عنى الروع الذى كنلت القلاه ب

  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
" اعوذ برضا  من سخط  ، وبمعافات  من عقوبت  وبل  منل  ال احصلى ثنلاء عليل  انلت كملا 

 اثنيت على نفس  " . 
ومن دعاء سيدنا آدم عليه السالم قوله : اللهم ارحمنلى بخشليت  التلى ال يتوقلف فيهلا ذكلر  ، 

المالئكة لعبده وهو يعلم انه يعصيه بعلد ذلل  ، يلامن كرمله ال يتوقلف عللى الجلزاء  يامن أسجد
والمسألة ، وال يستند الى ملا يقلل ويكثلر ، يلا واسلع الخيلر يلارحمن يلارحيم . وقلال سليدنا نلوح 
عليه السالم وهو فى السفينة : اللهم سلم وانعم علينا بالعافية ، وارفع عنا  ضب  ال طاقة لنلا 

صللى هللا عليله نظر بعين رضوان  الينا يارحيم يارؤف . وقلد بلين لنلا موالنلا رسلول هللا عليه وا
الفللر  بللين الكلليس واالحمللق فقللال : " الكلليس مللن دان نفسلله وعمللل لمللا بعللد المللوت ،  وسلللم 

واالحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى عللى هللا األملانى " . فملن اراد السلالمة فلى دنيلاه واخلراه 
 فليكن 
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كيسا فيعمل فى حياته ما يرضى هللا تعالى فيتقى  ضبه وعقابه يوم ينظر المرء ما قدمت يلداه 
فالحياة للعقالء فرصة ان فاتت ال تعود وقد بين لنا كتلاب هللا تعلالى ان ملن ضليع الفرصلة نلدم 

نعملل ب  كنلا حيث ال ينفع الندم ويقول المفرطون يومئذ   ربنلا اخرجنلا نعملل صلالحا  يلر اللذى
مرد ملن سلبيل ب والحيلاة كملا جربناهلا تنتهلى بلالموت ، والغفللة علن هللا ي الما يقولون   هل ك

 ومما قال الحكماء :  ،تعالى تجر الى الفوت الذى ليس بعده امان ونعوذ باهلل من ذل 
 هو الفناء والبقاء بعده 

 يسأل  ال  حكمته  عن   وهللا   
 حسرتها ياقرة العين ويا

 اس ما قد عملوا يوم يوفى الن   
 كما قالوا : 

 ولو انا اذا متنا تركنا
 لكان الموت راحة كل حى    

 ولكنا اذا متنا بعثنللا 
 ونسأل بعد ذا عن كل شى    

 ومما قال سيدى وشيخى الشي  على عقل الهاما لوقته ونقلناه عنه : 
 لم يفتنى تذكر الذنب يومللا 

 حسراتى  ان ذنبى يطيل من    
 ال اخاف سللللواهانا وهللا 
 كل من فى الوجود عبد الذات    

 لم ار العصمة التى زعموهلا
 لى تانما الذنب مظهرى وسما   

 دون ذنب ما كنت ادر  عفوا 
 ان عفو اال له ازكى صالتلى    
 رضا  سرا وجهرا  رب هبنا
 واعف عنا يا  افر الللزالت    

 وقوله : 
 يوم الحساب آت علينللللا 

 فعلته معللللدود كل شىء    



 74 

 
 
 

 ان تنم عن آثام نفسلللل  
 ما نام رقيب وال تخلى عتيلللد    

 وقوله : 
 اكبر ناصلللر  تجد موال  تجرد

 وض له ما كان بالغد واالمللس فو    
 حياة الورى حلو ومر وانمللا 

 حال المر بالتوحيد من رقة الحللس    
 اطلب قلت ربى مطلبى لى اذا قيل 
 لى اشرب قلت انواره كأسى  وان قيل   

 وقوله : 
 ال ز فحاسب هنا تهنأ هنا  منلا

 ومن حاسب النفس اجتباه الذى فطر    
 وما هذه االيام اال رواحلللل 

 وكنت على سفللر  اعلوت لها ظهر    
 ر ورحمة جوحسب  من دنيا  أ

 ومن لم ير االخرى المراد قد اندثللر    
وليائل  المتقلين اللذين قللت فلى نيا واالخلرة والحقنلا يلوم لقائل  بأاللهم اجعلنا من االمنين فى الد

ولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنلون * اللذين آمنلوا وكلانوا يتقلون * لهلم أن إال أشانهم   
 اخرة ال تبديل لكلمات هللا ذل  هو الفوز العظيم ب . آلالبشرى فى الحياة الدنيا وفى ا
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 اللجوء هلل تعالى
ر وهلو يرفلع شلأن ملن لجلأ اليله ، فلإن لجا لغير هللا ، وهللا سلبحانه وتعلالى علالم بالسلرائ" وال ت

 ردت النجاة فتمس  بحبل هللا المتين " . أ
جللاءت تللل  النصلليحة فللى رسللالة مللن رسللاالت سلليدى الشللي  عبللد السللالم الحلللوانى الللى تلميللذه 

قيمة كما تراها الن اللجلؤ اللى الصالح المرحوم السيد : سالم جمعة طيب هللا ثراه وهى نصيحة 
يمان باهلل سبحانه ، النه جل وعال مالل  الملل  دعامة اساسية من دعائم اإلهللا تعالى انما هو 

، ال شللري  للله فللى سلللطانه ، وال معللين للله فللى تللدبيره ، وهللو  نللى ابللدا عللن الخالئللق وهللم 
 محتاجون اليه على الدوام .
يه ساء اهل الطائف الفى لجوئه الى ربه حين أ يه وسلم صلى هللا علوقد قال موالنا رسول هللا 

ى ليس لى ملجأ اال انت النه ال شري  ل  ، وذل  مما ادبه به ربه فى مثلل " الى من تكلنى " أ
قل ال أمل  لنفسى نفعا وال ضرا اال ملا شلاء هللا ب واذا كلان صللى هللا عليله وسللم   قوله تعالى 

سليد البشلر بلل سليد العلالمين فغيلره ملن بلاب اوللى ال يملل   ال يملل  لنفسله ضلرا وال نفعلا وهلو
 لنفسه او لغيره ضرا وال نفعا الن مال  الضر والنفع هو هللا وحده سبحانه . 

يللة تكلمللت فللى مللا شللاء هللا ب ادركللت ان مقدمللة األلكنلل  لللو تأملللت فللى االسللتثناء القائللل   اال 
ستثناء فتكلم فى معرض الحق ثم جاء اإل هلل وحده كما هو معرض التوحيد فاثبتت الضر والنفع

االسباب التى يمكن هللا عبده منها او يهيؤها لضره او نفعه وهو سبحانه مسلببها وحلده لتلؤتى 
ثمرتها باذنه ، وملكية االسباب او النظر الى آثارها ال ينافى عقيدة التوحيد الخالصة التى يدين 

 وآثارها بمشليئته سلبحانه فهلو تعلالى الفعلال المؤمن بها نفسه ليقينه ان االسباب من خلق هللا
 تها اال باذنه وقدرته وهى وحدها ال تغنى شيئا . واالسباب ال تؤتى ثمر وحده 
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فاذا  رست شجرة فى ارض طيبة ورويتها بالماء المناسب فنمت واينعت واثمرت فانملا تلم ذلل  
هذه االسباب ما كلان الثملر ، فلان  األرض والشجر والماء ، ولوال اجتماع  خلق  باذن هللا الذى

قلت انبت هللا الشجرة فانى اتكلم فى معرض التوحيد وان قلت انبتت االرض الشجرة فلانى اتكللم 
مجازا فى معرض االسباب اعتقادا بان هللا يفعل باالسباب ما يشاء ملن حيلاة الشلجرة او موتهلا 

 ومن حالوة طعمها او مرارته .  هاومن قوة الثمرة او ضعف
ل صللنوان و يللر خيللعنللاب وزرع ونفللى االرض قطللع متجللاورات وجنللات مللن أويقللول تعللالى   و 

يات لقوم يعقلون ب صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى االكل ان فى ذل  ال
فرايتم ما تحرثون اانلتم تزرعونله ام نحلن الزارعلون ب وملن ذلل  تلدر  انله تعلالى . كما يقول   أ

 امت قدرته عليها لناخذ فى االسباب معتمدين عليه فى النتائج . ملكنا االسباب وق
فللليس فللى اتخللاذ االسللباب لجللؤ لغيللر هللا مللا دام المللؤمن يعتمللد قلبيللا علللى هللا حللين يتخللذ تللل  
االسباب . ويقول المغفور له فضيلة الشي  محمد بخيت المفتى االسبق : ان توقلف الممكنلات 

ال لعجز فى الفاعل جل شأنه وهو كلالم دقيلق فلاحرص  بعضها على بعض لنقص فى الممكنات
 على االنتفاع به .

ويعلمنا سيدى الشي  عبد السلالم الحللوانى فلى نصليحته لتلميلذه ان التمسل  بحبلل هللا المتلين 
لجللؤ الللى هللا تعللالى . وحبللل هللا هللو الصللراط المسللتقيم النلله تعللالى يقللول   وان هللذا صللراطى 

ا السبل فتفر  بكم علن سلبيله ذلكلم وصلاكم بله لعلكلم تتقلون ب وملن مستقيما فاتبعوه وال تتبعو 
 صللى هللا عليله وسللم ذل  ندر  انه ال ملجأ ملن هللا اال اليله ، وللذل  اوصلى موالنلا رسلول هللا 

ان يقول الملؤمن عنلد نومله وهلو متوضلىء   اللهلم انلى اسللمت نفسلى اليل  ، والجلأت ظهلرى 
، آمنلت بكتابل   منل  اال اليل  اليل  ، ال ملجلأ وال منجلى ، ر بلة ورهبلةوفوضلت أمرىإليل  الي  

الذى انزلت ونبي  الذى ارسلت ب وقال صلى هللا عليه وسلم ان قائلها للو ملات ملن ليلتله ملات 
 على الفطرة اى على التوحيد الخالص 

للمؤمنين الى هللا تعالى يطرقون بلاب رضلاه ويحتملون ملن  وقد فرض هللا العبادات لتكون ملجأ
يقهلا بحملاه وقلد تكفللل بحفلظ عبلاده بجنللود ال تراهلا العيلون وهلى المالئكللة فقلال تعلالى   للله طر 

 معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر هللا 
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فال مرد له وما لهم من  وءاان هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد هللا بقوم س
 دونه من وال ب . 
مراد   قبيلة من قبائل العرب ب الى االمام على كرم هللا وجهه فقال : احترس  وقد جاء رجل من

ناسا من مراد يريدون قتل  ، فقال رضى هللا عنه : ان مع كلل رجلل ملكلين يحفظانله ملالم أفان 
قدر هللا وان االجل حصلن حصلينه  يقدر   بفتح الدال المشددة ب فاذا جاء القدر خليا بينه وبين

 هللا وجهه ان حفظ المالئكة انما هو بامر هللا تعالى ال من عند انفسهم . علمنا كرم فأ
ويبين سبحانه وتعالى ان بيلده وحلده االملن والخلوف فهلو اللذى يسلو  اسلبابها ونسلتبين ذلل  
من قوله   هو الذى يلريكم البلر  خوفلا وطمعلا وينشلىء السلحاب الثقلال ويسلبح الرعلد بحملده 

لصواعق فيصيب بها من يشلاء وهلم يجلادلون فلى هللا وهلو شلديد والمالئكة من خيفته ويرسل ا
 المحال ب . اى شديد النقمة . 

ويقول السادة الصوفية فى تربية هللا لعباده الصالحين : اذا استصلح القلدر ارض قللب ، قلبهلا 
بمحراث الخوف ، وبذر فيهلا حلب المحبلة وادار فيهلا دوالب العلين   اى تبكلى العلين خوفلا ملن 

. ويللدعو  قهقبللة . فاسللتوى زرع التقللى علللى سللو اتعللالى او شللوقا اليلله ب واقللام نللاطور المر هللا 
السللادة الصللوفية الللى تطهيللر الجللوارح مللن الجللرائم واالثللام بكفهللا عمللا ينكللر شللرعا مللن وظللائف 
االذن والعين واللسان والفم واليد والفلرج والرجلل الن كلل عضلو ملن تلل  االعضلاء لله تصلرفات 

تهلا ، فيجلب ان ثمر يدعون المؤمن الى تحصيل معانى العبادات التى تلتم بهلا خاصة به . وهم 
يكون المصلى حاضر القلب فاهما لما يقوله ربه له او يقوله هو لربه ، مع تعظليم هللا والهيبلة 

. ويجلب ان  املذكور  افى مناجاته والحياء فى الوقوف بين يديه ، الن الملؤمن بلذل  يكلون ذاكلر 
تهين بالمللال وهللو محبللوب الللنفس فللى سللبيل مرضللاة هللا الللذى وهبلله المللال يسلل يعلللم المزكللى ان

وفرض عليه فيه الزكاة ليطهر بالزكاة نفسه من مغبة الشح وليجعله شلاكرا نعملة الملال . وفلى 
الصوم يكف المؤمن سمعه وبصلره ولسلانه وسلائر الجلوارح علن االثلام تطهيلرا لهلا ومراقبلة هللا 

 الذى نعبده بالصيام . 
الحج مفارقة االهل والهجرة الى هللا تعالى فيلذكر بموقلف عرفله موقلف الخالئلق ملن شلتى وفى 

 االجناس فى عرصات القيامة حيث ال ينفع العبد اال ما قدمت يداه من الطاعات . 
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وعلللى المللؤمن ان يلجللأ الللى هللا فيسللاله التوفيللق للعمللل الصللالح الللذى يرضلليه سللبحانه ، فللان 
ه للصالحات رد االمر اليه سبحانه وقلال فلى قلرارة نفسله   وملا تلوفيقى اال استجاب هللا له فوفق

باهلل ب ثم يسأله تعالى ان يحفظ عليه ذل  التوفيق ويقول ما يقوله الراسخون فى العلالم   ربنلا 
ال تز  قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدن  رحمة ان  انت الوهاب ب وتقلول السليدة ام سللمة 

كلان اكثلر دعائله : " يلا  صلى هللا عليه وسلم ا فيما روى الترمذى ان رسول هللا رضى هللا عنه
مقلللب القلللوب ثبللت قلبللى علللى دينلل  " . قالللت : فقلللت يارسللول هللا مللا أكثللر دعائلل  " يللا مقلللب 

نله لليس أدملى إال وقلبله بلين أصلبعين ملن إالقلوب ثبت قلبى على دين  " . قال : يا أم سللمه 
ء أقام ومن شاء ازا  . اقول ومعنى اإلصبعين المحلو واالثبلات   يمحلو هللا أصابع هللا فمن شا

 ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ب. 
وعلى المؤمن طاعة ربله فيملا املر بله او نهلى عنله ومخالفلة نفسله وهلواه وقلد اظهلر هللا املره 

مللام الحسللن واخفللى قضللاءه وقللدره ليللأتمر المللؤمن بللامره وال يحللتج بقضللائه وقللدره ، ويقللول اال
هلم ملن هللا تعلالى وهلم ملن العلدو ، فى القلب البصرى رضى هللا عنه : انما هما همان يجوالن 

امضللاه ومللا كللان مللن عللدوه جاهللده ، ويجللب ان  فمللا كللان هلل ،فللرحم هللا عبللدا وقللف عنللد هملله 
يسللتعين المللؤمن فللى الطاعللة باهللل الصللد  فللى الللدين النلله تعللالى امرنللا بالتعللاون علللى البللر 

قوى فقلال تعلالى   وتعلاونوا عللى البلر والتقلوى ب ويقلول اميلر الملؤمنين عملر بلن الخطلاب والت
رضى هللا عنه : علي  بإخوان الصد  تعش فى اكنافهم فانهم زينة فى الرخاء وعدة فى اللبالء 

 . 
ويصف لنا سيدى االمام ابو القاسم الجنيد عالمات العارف باهلل تعالى فيقلول رضلى هللا عنله : 

رفلة صلفة ملن علرف هللا بأسلمائه وصلفاته ثلم صلد  فلى معامالتله ، ثلم تنقلى ملن اخالقلله المع
الرديلله وآفاتلله ثللم طللال بالبللاب وقوفلله ، ودام بالقلللب اعتكافلله وعكوفلله ، فحظللى مللن هللا بجميللل 

عنه هواجس نفسه وللم يصلغ بقلبله اللى خلاطر  هللافى جميع احواله ، وقطع هللَا اقباله وصد  
، فللاذا صللار مللن الخلللق اجنبيللا ومللن آفللات نفسلله بريئللا ، ومللن المسللاكنات يللدعوه الللى  يللره 

والمالحظات نقيا ، ودام فى السر مع هللا مناجاته وتحقلق فلى كلل لحظلة اليله رجوعله ، وصلار 
ثا  فيما يجريه من تصاريف اقداره ، سمى عارفا ويسمى حاله  همن قبل الحق بتعريف اسرار محدَّ

 معرفة . 
 ى هللا عنه : ودام بالقلب اعتكافه وعكوفه ، فهو ال جىء الى فانظر الى قوله رض
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هللا تعالى على الدوام وفى جميع الحاالت ، فى السلراء والضلراء واالختيلار واالضلطرار املا علوام 
المؤمنين فانهم يضرعون هلل اذا اصابهم البالء ويغفلون عنه فى الرخاء بل قد يعصونه بنعمله 

 نعم ونعوذ باهلل من شر ذل  . وتل   فلة بل وكفر بال
وقد كتب االمام السرى السقطى رضى هللا عنه اللى بعلض احبائله فقلال لله : يلا اخلى ، اوصلي  

سعد بطاعتله ملن اطاعله وينلتقم بمعصليته مملن عصلاه ، فلال تلدعو  طاعتله ي  بتقوى هللا الذى 
هللا وايلاكم حلذرين الى األمن من عذابه ، وال تدعون  معصليته اللى اليلأس ملن رحمتله ، جعلنلا 

 من  ير قنوط ، وله راجلين من  ير ا ترار والسالم 
 وقال فى المعنى المتقدم سيدى وشيخى على عقل الهاما لو قته كما نقلناه عنه : 

حهال تيأسوا من   َروع
 فاليائسون كفلللرة    

 أو تأمنوا من مكلره 
 فاآلمنون فجلللرة    

 الما بين خوف ورج
 ذرة نفس حلل تعبد    

 ان كنت ترجو عفوه 
 فاعمل وخذ ما امره    

 وال تقل انا الفتللى 
 جواز المقبلره  قبل    

 لبعض احبابه قوله :  الدقي ومما كتب االمام
اكرملل  هللا واعللال  ، وقربلل  بعطائلله وادنللا  ، وقسللم للل  مللن نواللله وارضللا  واعللاذ  مللن بالئلله 

عللي دير ، ذو رأفلة لملن التجلأ اليله ، ومهليمن وشفا  ، وتوال  فيما الزم  وكفا  ، انه ولى ق
 استند اليه ، نعوذ باهلل لنا ول  من كل بليه ونستعيذه ونستغفره من كل خطيئة .  من

 وكتب مرة اخرى يقول رضى هللا عنه : 
تللودد هللا اليلل  بعطفلله ، وال اخللال  مللن نائللله ولطفلله ، واعللاذ  مللن بالئلله وعنفلله ، وال حجبلل  

ولسليدى يحيلى بلن معلاذ رضلى  0ال ستر  بعمل  عن شكره ، انه ولى قلديربفعل  عن ذكره ، و 
 هللا عنه : 
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 يقولون يحيى جن من بعد صحة 
 وال يعلم العذال ما فى حشائيا    

 اذا كان داء المرء حب مليكلله 
 فمن  يره يرجو طبيبا مداويا    

 كلونى الى المولى وكفوا مالمتى 
 بيا نس بالمولى على كل ما آل   

ويللذكرنى الشللعر المتقللدم بقللول سلليدى الشللي  علللى عقللل الللذى اخللذناه عنلله وهللو يرتجللل الهامللا 
 لوقته حين قال رضى هللا عنه : 

 انا محبوه آثرنا الحياة للللله 
 فال نالم على احياء تقللواه    

 ان كان حبى جنونا بئس مازعموا 
 يارب زدنى جنونا انت منحاه    

 ستعين بلله قالوا اتخذ ل  جاها ت
 قلت اتخذت فكفوا حسبى هللا    

 ويضيف سيدى الشي  على رضى هللا عنه عن حبه هلل فيقول بعد ذل  : 
 قالوا صف الحب ال تخطئه فى صفة 

 ان كان وصف  بالحق اتبعناه    
 فقلت صد  واخالص ومعرفلللة 

 وان تموت وان المقصلد هللا    
 وان تكون مع الرحمن منكسللرا 

 ن يكون ل  البارى هو الجاه وا   
 وان تسير على الشرع الشريف وال 

 تخل بالحكم او تلعب بمعنللاه    
                            هكللللللللذا كنللللللللت المحللللللللب فللللللللان .. قللللللللالوا ابتللللللللدعتم اجبنللللللللا قللللللللد رضلللللللليناه نفللللللللان تكلللللللل

                             ذا يشلللللللللللابه رب العلللللللللللرش نهلللللللللللواه وملللللللللللن سلللللللللللوى هللا نرضلللللللللللاه ونقصلللللللللللده .. ملللللللللللن
االيملان بالقلدر ، وركلن منله االيملان  نويقول السادة الصوفية : االيمان اربعة اركلان : ركلن مل

بالقدره ، وركن منه التبرى من الحول والقلوة ، وركلن منله االسلتعانة بلاهلل علز وجلل فلى جميلع 
 االشياء . 

 هم يربون ويتميز السادة الصوفية : بقوة يقينهم فى هللا وثقتهم به واعتمادهم عليه و 
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الناشئة على ذل  ، وقلد صلحب شلاب بالبصلره االملام سلهل بلن عبلد هللا التسلترى فقلال الشلاب 
لالمام : يا ابا محمد ان نفسى قلقة من خوف فوت الوقت فقال له االمام سلهل رضلى هللا عنله 
 : خذ ذل  الحجر وسل رب  ان يصيره ل  طعاملا تاكلله فقلال لله الشلاب : وملن املامى فلى ذلل 
حتى افعله ؟ فقال الشي  : امام  ابراهيم الخليل عليه السالم حيث قال   رب ارنى كيلف تحيلى 

 د االملام ان يبلين لله ان سلو  القلوتالموتى قال اولم تؤمن قلال بللى ولكلن ليطملئن قلبلى ب ارا
أيسر من احياء الموتى فى افهامنلا وهللا تعلالى ال يعجلزه شلىء بلل هلو قلادر عللى كلل شلىء ، 

 شىء ايسر عليه من شىء   ما خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة ب . وليس 
وقد قيل المامنا على بن ابى طالب كلرم هللا وجهله : كيلف يلاتى اللرز  لرجلل أ للق عليله بلاب 
الدار ، فقال وما اروع ما قال : كما يأتيه أجله . وقد تكفل هللا بأرزاقنا بل اكد لنا أنه يرز  كل 

كمة هذا التاكيد ان يمحو من نفوسنا البشرية القلق على أرزاقنا التى هى دابة فى االرض ، وح
قللوام حياتنللا لعلملله تعللالى ان الشلل  يالزمنللا فللى حياتنللا بللالغريزة البشللرية ، فقللال تعللالى   وفللى 
السماء رزقكم وملا توعلدون * فلورب السلماء واالرض انله لحلق مثلل ملا انكلم تنطقلون ب وقلال 

االرض االعللى هللا رزقهلا ويعللم مسلتقرها ومسلتودعها كلل فلى كتلاب تعالى   وما من دابة فلى 
 مبين ب . 

يمان ولم يشغلنا هم اللرز   فاذا اطمأننا بوعد هللا على أرزاقنا انصرفنا الى طاعة هللا فى أمن وا 
عن عبادة هللا تعالى ولزوم طاعته ، فطلبنا أرزاقنا من أسبابها المشروعة وتركنا ثمرات السلعى 

ن شاء ضيق ، وفى سعة االرزانه إن شاء وسع علهلل سبحا   يجلب علينلا الشلكر واللجلؤ ينا وا 
تانا ، وفى ضيق األرزا  يجلب علينلا الصلبر والرضلا ، والرضلا يلوفر آاليه سبحانه فى حفظ ما 

جلب لها سعادة قلبيلة ال تقلل بلل تزيلد علن سلعادة اال نيلاء بلاالموال ألن  نلى يللنفس الراحة و 
فلى رضلاه  صلى هللا عليه وسلم  نى الجيوب وقد كان  نى موالنا رسول هللا القلوب اقوى من 

ولم يكن بكثرة االموال وقد قال له رب العزة   ووجد  عائال فا نى ب فى حين انه خرج من مكة 
كلان  صللى هللا عليله وسللم ر يواريه إبط بالل رضى هللا عنه ، ولكنله يوليس معه إال شىء يس
اجمعلين وكانلت السليدة عائشله رضلى هللا عنهلا تقلول : كنلا نلري الهلالل برضاه ا نى الخالئق 

والهالل والهالل والنوقد نارا اى انهم ال يطبخون شيئا فى شهرين ولما سئلت رضى هللا عنها : 
 ى التمر والماء . ن ؟ قالت كنا نعيش على االسودين أفماذا كنتم تاكلو
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: يللارب هللذا عطلاؤ  وهللذا قضللاؤ  فاجعللله حيللث وكلان ابللو مللدين التلمسللانى رضلى عنلله يقللول 
شئت . فارانا بلذل  ان الملؤمن يجلب ان يرضلى بمواقلع المقلدور ألن هللا تعلالى هلو الفعلال لملا 
يشاء ، فالعطاء من قضائه والبالء من قضائه وال حيلة للعبد إال التسليم واللجؤ الى هللا فى كل 

الء   ما يفتح هللا للناس من رحملة فلال ممسل  حال ليحفظ هللا عليه النعماء ، ويكشف عنه الب
 وما يمس  فال مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ب .  هال

  ال حول وال قوة اال باهلل كنز ملن كنلوز صلى هللا عليه وسلم ويقول السادة الصوفية فى قوله 
مؤمن " الحول وال قلوة الجنة ب ان معناه من كان باهلل فمدده ال ينقطع من هللا أبدا . فاذا قال ال

اال باهلل " فقد خرج من حوله وقوته ولجأ الى حول هللا وقوته فكان منكسرا ملع هللا ومفتقلرا اللى 
هلل نصلره هللا وهلو تعلالى يقلول   إن ينصلركم ر عونه ومن إستعان باهلل أعانه هللا وملن استنصل

ن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى  هللا فليتوكل المؤمنون ب .  هللا فال  الب لكم وا 
، فانه يوجهنا فيه الى  "اما قول سيدى الشي  عبد السالم " وهللا سبحانه وتعالى عالم بالسرائر

مراقبته تعالى فى اسرارنا النه سبحانه يعلم السر واخفلى ، وخواطرنلا يطللع عليهلا تعلالى بعلمله 
السلماء . وقلد جربلت بنفسلى أن النافذ النه عز وجلل ال يخفلى عليله شلىء فلى االرض وال فلى 

صد  البواطن سبيل لسرعة االستجابة ، فما صدقت مرة فى االلتجاء اليه اال لمسلت اسلتجابته 
انه تعالى قريب مجيب ويقابل السؤال باالجابة بال شرط وال فاصل بين قوله تعلالى   ادعلونى ب 

ر باللدعاء وهلو تعلالى كلريم وبين قوله تعالى   استجب لكم ب فاال ستجابة واقعة فى جواب االمل
 اذا وعد وفى واذا أعطى أ نى وكفى ، وصد  القائل : 

 يدى  لى ومدآففى افتقارى وتس
 األربااقوى دليل على ان تقضى    

 لو لم تردنى لما ارجو وآمله 
 من فيض جود  ما علمتنى الطلبا    

  وكن من الساجدين ب ويقول تعالى   ولقد نعلم ان  يضي  صدر  بما يقولون فسبح بحمد رب
ويعلمنا جل وعال ان نلجأ اليه بطريق الصالة عند الشدائد فيفرج هللا عنا ضيق صدورنا وييسر 

امر قام الى الصالة فنفس بها عن  بهاذا حز  صلى هللا عليه وسلم لنا امورنا . ولذل  كان 
 نفسه . الن الصالة مناجاة مع هللا ، ومن ناجى 
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سعادته ، ويشير بعض الصوفية الى  بطة الظواهر  وتمت ا فزالت متاعبهربه قربه تعالى نجي
 والبواطن باهلل عند الصالة فى المحراب فيقول : 
 من زار ربع  لم تبرح جوارحه 

 تروى لطائف ما اوليت من منن    
 فالعين عن قرة والكف عن صلة 

 والقلب عن جابر واالذن عن حسن    
 بيقينه حتى كأنه يراه فيقول :  ويحن صوفى آخر الى شهود ربه

 شهود  امنى من عذاب خواطرى 
 وقرب  حرزى من توقع آفاتللى    

 فان لم يكن وصل فهبها اشارة 
 فيا حسن شاراتى بها من اشاراتى    

ويسأل سيدى الشي  على عقل ربه ان يصله به وال يقطعه عن بابه فيقول فى الهامه الوقتى 
 الذى نقلناه عنه : 

 لونى ان اهيم بحبه ذلقد ع
 ولو انهم ذاقوا الهوى عذرونى    

 وقد يوقظ العذل الهوى حيث انه 
 النار ما عذ لونى بقلبى   يشب   

 عاشق كل اطوف بوجدانى على 
 فالقى احتراما ان همو شهدونى    

 وددت فكافئوا  قد فيا اهل ودى
 وصلونى    مثله    بود  ودادى   

 ى صلونى بحبل هللا ثم ذرون
 فدعونى   عنده   وان تدعونى    

ذاقوا  أوا الى هللا والذوا بحماه حتىاال رضى هللا عن شيوخنا واسالفنا الصالحين الذين لج
بعرفانهم حقيقة ال اله اال هللا فآثروه سبحانه عما سواه وتحققوا بقوله تعالى   اليس هللا بكاف 

 عبده ب ... 
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 معرفة هللا تعالى
 ب كريم ال نعرف من عظمت  اال بقدر استعدادنا " " فنعما  من ر 

جاءت تل  السطور فلى احلدى رسلائل سليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى هللا عنله اللى 
تلميذه الراحل المرحلوم السليد : سلالم جمعله طيلب هللا ثلراه ، وهلى تكشلف لنلا ملع االيجلاز علن 

هم معرفتللان : معرفللة حللق ومعرفللة مشللرب السللادة الصللوفية فللى معرفللة هللا تعللالى ، وهللى عنللد
حقيقة ، فمعرفلة الحلق معرفلة وحدانيلة عللى ملا ابلرز لخلقله ملن االسلماء والصلفات ، ومعرفلة 

 يحيطون به علما ب .  والالحقيقة ال سبيل اليها لقوله تعالى  
ويقللول االمللام ابللو نصللر رحملله هللا فللى معنللى ال سللبيل اليهللا : ان حقيقللة معرفتلله سللبحانه ال 

الخلللق ، وال ذرة منهللا ، الن الكللون بملا فيلله يتالشللى عنللد ذرة ملن اول بللادى يبللدو مللن يطيقهلا 
بوادى سطوات عظمته ، الن الصمدية ممتنعلة علن االحاطله واالدرا  . وذلل  اللذى قالله االملام 
ابو نصر يفسر ل  قول سيدنا ابى بكر الصديق رضى هللا عنله : سلبحان ملن للم يجعلل للخللق 

 ال بالعجز عن معرفته . طريقا الى معرفته ا
ويقللول االمللام الشللبلى رضللى هللا عنلله : مللن عالمللة المعرفللة ان يللرى المللؤمن نفسلله فللى قبضللة 
العزة ويجرى عليه تصاريف القدره ، ومن عالملة المعرفلة المحبلة ، الن ملن عرفله احبله . وقلد 

ال بلالعقول ؟ فقلال سئل االمام ابو الحسين النورى رحمه هللا : كيف ال تدركه العقول وال يعرف ا
لله وال آفلة ، ام كيلف  ملن العاهلة : كيف يدر  ذو امد من ال امد له ، ام كيف يدر  ذو عاهة

 يكون مكيفا من كيف الكيف ، اما كيف يكون محيثا من حيث الحيث . 
 وبذل المجهود .وقال االمام الخراز رحمه هللا : المعرفة تاتى من وجهين ، من عين الجود 



 85 

  
 
 

المام محمد بن الفضل رحمه هللا : حاجة العارفين الى ماذا ؟ فقال حاجتهم الى الخصلة وسئل ا
" أقلول ، وقلد ملن هللا وهلى اإلسلتقامة التى كملت بها المحاسن كلها ، وبفقدها تبحلث المقلابح 

علملوا أن اعلينا فهدانا لنيمان بتوحيده سبحانه وذل  ملن علين الجلود ، بلدليل قولله تعلالى   و 
رسول هللا للو يطليعكم فلى كثيلر ملن االملر لعنلتم ولكلن هللا حبلب الليكم االيملان وزينله فلى فيكم 

قلوبكم وكره اليكم الكفلر والفسلو  والعصليان اولئل  هلم الراشلدون . فضلال ملن هللا ونعملة وهللا 
 عليم حكيم ب . 

ملن فعلل للذى تقتضليه االسلتقامة وااليمان هو األساس القوى الذى يقوم عليله العملل الصلالح ا
مورات وتللر  المنهيللات كمللا شللرع هللا وال تللتم االسللتقامة اال ببللذل المجهللود وقللد قللال تعللالى المللأ

  فاسلتقم كملا أملرت وملن تلاب معل  وال تطغلوا إنله بملا صلى هللا عليه وسلم لموالنا رسول هللا 
ولياء ثم ال تعملون بصير . وال تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون هللا من أ

تنصرون . واقم الصالة طرفى النهار وزلفلا ملن الليلل ان الحسلنات يلذهبن السليئات ذلل  ذكلرى 
صلبر فلان هللا ال يضليع أجلر المحسلنين ب وتقلديرا لهلذا التكليلف وملا يقتضليه ملن اللذاكرين . و 

فقللد : " شلليبتنى هلود " صللى هللا عليلله وسللم دأب قلال موالنللا رسلول هللا جهلد وعنايلة وصللبر و 
وسلالمه عليله فلى صللى هللا خاف ربه بقدر علمه به ومعرفته بجالله وما ينبغى لله . وقلد جلد 

  بقولله تعلالى ففاز بشلهادة الكملال األتلم بلين الخللق اجمعلين ممكنة  همرضاة ربه باقصى طاق
  تنفيلذا لقولله تعلالىوان  لعلى خلق عظيم ب وذل  بعد ان وقف نفسه فلى احوالله كلهلا هلل ربله 

ان صالتى ونسلكى ومحيلاى ومملاتى هلل رب العلالمين . ال شلري  لله وبلذل  املرت وانلا اول  قل
المسلمين ب . وقد أخرج البلزار والبيهقلى فلى الشلعب علن أنلس رضلى هللا عنله : أن رسلول هللا 

لقى رجال يقال له حارثة فقال : كيف اصلبحت ياحارثلة ؟ قلال : اصلبحت  صلى هللا عليه وسلم 
ل : إن لكللل قللول حقيقللة فمللا حقيقللة إيمانلل  ؟ فقللال : عزفللت نفسللى عللن الللدنيا مؤمنللا حقللا فقللا

فأسهرت ليلى واظمأت نهارى فكأنى انظر اللى علرش ربلى ، وكلأنى انظلر اهلل الجنلة يتلزاورون 
 فيها وكأنى اسمع عواء اهل النار ، فقال عرفت فالزم . 

بريل علن اإلسلالم واإليملان وقد أخرج الشيخان عن ابى هريرة رضى هللا عنه فى حديث سؤال ج
: اإلحسان أن تعبلد هللا كأنل  تلراه فلان للم تكلن تلراه فانله صلى هللا عليه وسلم واإلحسان : قال 

قللال لسلليدنا حارثلله :  صلللى هللا عليلله وسلللم يللرا  . ولعللل  ال حظللت معللى ان موالنللا رسللول هللا 
ل بالعلم ومذا  بالوجلدان ، عرفت فالزم ، ولم يقل له علمت ، الن العلم تحصيل ، والمعرفة عم

 عنه فى الطاعة فأسهر ليله وأظلما  نهاره ،هم سيدنا حارثه رضى هللا  وقد
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فصلى وصام وجاهد نفسه حتلى ر  حجابله وانكشلف لله ملا  لاب علن  يلره حتلى صلار كأنله  

نظر كيلف قطلع ايعاين العرش العظيم ويرى أهلل الجنلة فلى نعليمهم وأهلل النلار فلى علذابهم ، فل
ز الدنيا الى االخرة ، فلم تلهه دنيا فانية عن أخرى باقية ، فرحل و افدانه وشعوره الباطنى مبوج

الى ملا يبقلى بروحله بعلد معتلر  شلديد ملع هلوى نفسله التلى تخللد بطبعهلا البشلرى إللى الراحلة 
، وفلى ذلل  كلان لله  لنم  عبهلا فلى اللدنيا ليريحهلا فلى األخلرةوتستحب العاجل على اآلجل ، فأت

ألن الللدنيا موقوتلله ونعيمهللا زائللل واآلخللرة أبديللة ، وعيشللتها مرضللية فبللاع موقوتللا بغيللر  كبيللر ،
ن ن جهللاد المجاهللدين فللى طاعللة هللا وا  موقللوت وجهللادا محللدودا براحللة دائمللة ، وال يغيللب عنللا أ

صلحبته مشللقات ومكابللدات إال أنهللم يللذوقون فيهللا بلأرواحهم لللذة روحيللة يهللون فللى مللذاقها كللل 
ويقول سيدى ابو سليمان الدارانى رحمه هللا :اذا صلارت 0تضحية لها كلصعب وتهون فى سبي

القللوب اسلتراحت الجلوارح اى ان العابلد المكابلد اذا ذا  بقلبله ثملرة جهلاده اسلتلذ  المعاملة الى
العبلادات فيسلقط عنله التعلب وال يجلد االللم اللذى كلان يجلده عنلد بدايلة المجاهلدة . وللذل  قللال 

 عنه : ال يوصل الى رعايلة الحقلو  اال بحراسلة القللوب ، وملن للم يكلن االمام الجنيد رضى هللا
له سر فهو مصر ، والمصلر ال تصلفو لله حسلنة وهلو يوجهنلا بلذل  اللى ان نتليقظ بقلوبنلا فلى 

 عبادتنا فال نعبد هللا تعالى ونحن  افلون عنه سبحانه وتعالى . 
 قلناه عنه رضى هللا عنه : ويقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه االرتجالى الذى ن

 و فلة قلب المرء بعد وحسلرة 
 فما نال عقبى ربه  افل القللب    

 لقد زل فى يوم القيامة  افللل
 تأخر فى يوم الجهاد عن الركلب    

 ونحن أولو علم ولكن بوجدنللا 
 شربنا من األنوار ما ليس بالشرب    

 ودنيا  أرض لو بذرت بها الهدى 
 الحصد سالمة الحلب  اوان ت حمد   

أرأيت كيف صور رضى هللا عنه الغافل فى بعده علن هللا وفلى حسلرته يلوم القياملة حلين يسلا  
 المؤمنون الذاكرون الى جنات النعيم ويسا  الكافرون الفاسقون الى 
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نار الجحيم ، وكيف بين لنا انله ذا  طعلم االنلوار بوجدانله ال بعلمله ، وانملا كلان علمله ملدخال 
مللله ، وبللالعلم والعملللل اسللتنارت الللروح فلللذكرت المللذكور ، وعرفللت المعلللروف جللل جاللللله . لع

فرضيت به سبحانه ربا وباالسالم دينا ، وبسليدنا محملد رسلوال هاديلا اللى هللا وقلدوة المتقلين ، 
وسيد األولين واألخرين ، قام ليله حتى تورمت قلدماه وللم يلنم قلبله وان ناملت عينلاه ثلم اظهلر 

الوفلاء بحلق هللا ، فقلال صللوات هللا وسلالمه عليله : سلبحان  ال احصلى ثنلاء عليل  عجزه عن 
منله ، صللوات  نتلقاهاأنت كما أثنيت على نفس  . وتل  هى المعرفة الحقة التى ناخذها عنه و 

 هللا وسالمه عليه ما دام فضله على العالمين . 
العارم هلل اللذى حملله عللى واستمع الى سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فى وصف حبه 

اقتحام الصعاب ، ابتغاء مرضاة المحبوب ، النله تعلالى هلو المصلحوب والمطللوب والمر لوب ، 
 فقد قال ارتجاال والهاما : . 

 سهام الهوى لم تثنى عن رحابكلللم 
 مركلللب  منها على  ولو أننى     

 وكيف اهاب الصعب أو أرهب السرى 
 مشهد القرب ومن نام ال يرقى الى     

 ولما تدانينللللا والحت ديلللاره 
 وقد جذبتنا نحوها أيما جلللذب     

 هتفت بحبى دم لربللل  وحلللده 
 القللب   وأخرج جميع الكائنات من    

 واستمع اليه مرة اخرى حين يقول : 
 اسعى لخالقى واقصلللد وجهللله 

 اتخلللللفا نوعن المسير اليه ل    
 ما نحها الهلللللدى يا ملكا روحى و 

 انظر الى فأنت أكرم من عفلللا     
 فى ربللللله  ؤإن قيل من قلت امر 

 ساع وهذا فى انتسابى قد كفللى     
 ال والذى  مر العباد بفضللللللله 

 انى بغير هللا لن اتشرفللللللا     
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لرجلال كملا ينصلح  سليدى ومادامت المحبة أثرا  من آثار المعرفة ، فاجعلها ميزانل  فلى تقلدير ا
 الشي  على عقل رضى هللا عنه فى قوله االرتجالى : 

 ليس التصوف بالكالم وانما 
 صد  الفعال قرارة المتصلوف    
 المياه وانمللا  تطفئهاوالنار 

 نار المحبة جذوة ال تنطفلللى    
 توازن بينهلم  بأن فاذا أردت 
 فزن الرجال بحب رب  واصطف    

منفذا لقوله تعلالى   واذكلر اسلم ربل  وتبتلل اليله تبتليال ب اذ يقلول فلى وصلف حالله وانظر اليه 
 رضى هللا عنه : 

 ملللاكان هواى لغانيللة 
 أعهلللده  لظبلللى   أو كان   

 أنا فى اسم هللا وبسللللم 
 وحللللللده أهللا وال سم هللا    

 رينى العفو فاعبلللللده يف
 ده فاحمللللل الفضل  ويرينى    

 ان عز الناس بما لهللللم 
 اتعهللللللللده   عزى دين   

 للللل انا فان منى عنى ب
 با  يسلم سلللللللؤدده   ب   

 منلللاى انتولدي  هدايا و 
 ومن  عطائى اشهلللللللده    

 فمتى القا  وبى شغلللف 
 أقيام الساعة موعللللللللد    

مقول عن تفكير وروية ، بل هو شعر تلدفق لوقتله  وال تظن ايها القارىء العزيز ان هذا الشعر
يلت معنللا ملا راينلاه مللن  بعلض خواصله مللن االوليلاء وليتل  رأملن ينبلوع االلهلام الللذى يؤتيله هللا

انفعاالته وهو يرسل القول إرساال فى سرعة تبهر العقول وبصوته الروحانى الشجى اللذى كلان 
فلى هيامنلا أكلدار الحيلاة ، حتلى  هللا وننسلىفنهليم شلوقا اللى ساحر ينفذ الى قلوبنا كأنه سحر 

اء بعلده . قننا انتقلنا منها الى صفاء اآلخرة ، حيث النور والسرور والنعيم اللدائم اللذى ال شلكأ
 قرب باليقين ،وسبحان ربى من قريب بعيد 
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فهامت فيه قلوب المحبين ، وبعد عن العيون فللم تدركله األبصلار ، وهلو يلدر  األبصلار وهلو  
لطيف الخبير . وما اروع ملا يقلول امامنلا عللى كلرم هللا وجهله فلى ذلل  الحملد هلل اللذى بطلن ال

فلال علين ملن للم يلره ،  ةخفيات االمور ، ودلت عليه اعالم الظهور ، وامتنع على عين البصلير 
، ، فال شليىء أعللى منله ، وقلرب فلى اللدنو سبق فى العلو ،  صرهمن اثبته يبقلب ال ، و ننكره 

اهم فلى المكلان سلوَّ باعده عن شيىء ملن خلقله ، وال قربله  ؤهء أقرب منه ، فال استعالفال شيى
يطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها عن واجب معرفته . فهو الذى تشلهد لم به ، ثم 

له اعالم الوجود ، على اقرار قلب ذى الجحود ، تعالى هللا عما يقول المشبهون به والجاحدون 
 ا . له علو كبير 

وقول االمام كرم هللا وجهه فيه شرح كاف لقول سليدى الشلي  عبلد السلالم رضلى هللا عنله : ال 
نعرف من عظمت  اال بقدر استعدادنا . فلان قلول االملام : للم يطللع العقلول عللى تحديلد صلفته 
ولم يحجبها عن واجب معرفته ، يفيد ان عقولنا تعجز عن تحديد صفته جل وعال ، وان عرفته 

 يته وبانه " ليس كمثله شيىء وهو السميع البصير " . بأحد
واذا أردت ان تسكر سكرا حالال فاقرأ ما قال امامنا على كرم هللا وجهه فى احدى خطبله مفصلال 

الحمد هلل الذى لم تسبق له حال حاال فيكون اوال قبل ان يكون اخلرا  (ا تقدممبعض ما اجمله في
ذليلل ،  هقليلل ، وكلل عزيلز  يلر  هكل مسمى بالوحلدة  يلر  ، ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا ،

وكل عالم  يره متعلم ، وكلل قلادر  يلره يقلدر  ،مملو  هضعيف ، وكل مال   ير  هوكل قوى  ير 
ويعجز ، وكل سميع  يره يصم عن لطيف االصوات ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما ابعد منها ، 

سام ، وكل ظاهر  يره باطن ، وكلل بلاطن وكل بصير  يره يعمى عن خفى االلوان ولطيف االج
ظلاهر ، للم يخللق ملا خلقله لتشلديد سللطان ، وال تخلوف ملن عواقلب زملان ، وال اسلتعانة   يره

على ند مناور وال شري  مكاثر وال ضد منافر ، ولكن خالئق مربوبلون ، وعبلاد داخلرون ، وللم 
ه  : هو منها بائن . للم  يحلل فى االشياء فيقال : هو فيها كائن ، ولم ينأ عنها فيقال دع خللق َيلؤ 

ما ابتدأ ، وال تدبير ما ذرأ ، وال وقف به عجلز عملا خللق ، وال ولجلت عليله شلبهه فيملا قضلى 
 .  بوقدر ، بل قضاء متقن ، وعلم محكم ، وامر مبرم ، المأمول مع النقم ، المرهوب مع النعم 

وملن           0يكاد يبلغ حلد االعجلازراريه ذاالمام كرم هللا وجهه ورضى هللا عنه وعن  كالمو 
 عرف هللا اتقاه حق تقاته ولم يدع مجهودا فى مرضاته اال بذله عن طيب نفس وجمال
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يد ، حتى الى هللا اعانه على سلوكه فيسر له العسير ، وقرب اليه البع قاانس ، ومن سل  طري
روحله ويقلول سليدى بلن عطلاء ال فاعلل إال هللا بيقلين قلبله وصلفاء يصل الى مقام يشهد فيه ا

هللا السكندرى رضى هللا عنه فلى الفلر  بلين السلالكين والواصللين اهتلدى الراحللون اليله بلانوار 
انللوار المواجهللة فللاالولون لالنللوار ، وهللؤالء االنللوار لهللم ، ألنهللم هلل ال جلله والواصلللون لهللم التو 

الحسلنى رضلى  عجيبلة ابن لشيىء دونه   قل هللا ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ب ويقول سيدى
هللا عنه فى شرحه للحكمة السابقة انوار التوجه هى انوار االسلالم وااليملان ، وانلوار المواجهلة 
هى أنوار االحسان او تقلول : انلوار التوجله انلوار الطاعلة الظلاهرة والباطنلة ، وانلوار المواجهلة 

يعة والطريقللة ، وانللوار المواجهللة هللى انللوار الفكللرة والنظللرة . او تقللول انللوار التوجلله انللوار الشللر 
انللوار الحقيقللة . او تقللول انللوار التوجلله انللوار المجاهللدة والمكابللدة وانللوار المواجهللة هللى انللوار 

اهدة والمكالمللة . ويسللتطرد رضللى هللا عنلله قللائال : وبيللان ذللل  ان هللا سللبحانه اذا اراد ان شللالم
ظاهر وهلو مقلام االسلالم ، فيهتلدى اللى يوصل عبده اليه ، توجه اليه اوال بنور حالوة العمل ال

العمللل ويفنللى فيلله ويللذو  حالوتلله ، ثللم يتوجلله اليلله بنللور حللالوة العمللل البللاطن ، وهللو مقللام 
االيمان من االخالص والصد  والطمأنينة واألنس باهلل واالسلتيحاش مملا سلواه ، فيهتلدى اليله 

اعظلم ملن االول واكملل ، ثللم ويفنلى فيله ، ويلذو  حالوتله ويلتمكن ملن المراقبللة ، وهلذا النلور 
الروح ، وهو اول نور المواجهة ، فتاخلذه الدهشلة عمل يتوجه اليه بنور حالوة المشاهدة وهو 

والحيرة والسكرة ، فاذا افا  من سكرته ، وصحا من جذبته ، وتمكن من الشلهود وعلرف الملل  
 المعبود ورجع الى البقاء ، كان هلل وباهلل . 

الفناء الى البقاء مشى بنوره فى الناس فأضاء لهم طريق السلو  من  اقول فاذا رد المحب من
 معرفة مذاقيه قوية صادقة ، وما اسعد من يتلقى عنه ويقتدى به . 

ويقول سيدى الشي  على عقل فى وصف احوالهم فيما نقلناه عنله ملن الهامله المرتجلل رضلى 
 هللا عنه : 

 قد شربنا من حبه فسكرنا 
  ااتى الجوار نوعرفنا من اين    

 ودخلنا دار الكرامة نروى 
 بيقين الهدى وكنا حيللارى    
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 اللطف فى القضاء

 " اللهم الطف بنا فى قضائ  وقدر  ، واجعلنا عبيد احسان فاننا ال نقدر على االمتحان " . 
جاء هذا الدعاء فى رسالة بعث بها سليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى هللا عنله ، اللى 

يذه الراحلل المرحلوم السليد : سلالم جمعلة ، طيلب هللا ثلراه واللدعاء مل  العبلاده كملا ورد فلى تلم
الحللديث الصللحيح ، وقللد امرنللا هللا سللبحانه وتعللالى ان نللدعوه فللى قوللله الكللريم   وقللال ربكللم 
ادعونى استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتى سليدخلون جهلنم داخلرين ب اى صلا رين 

ملن مظلاهر االيملان والعبلادة لله ، وجعلل االسلتكبار علن اللدعاء  ادعاء مظهلر ، جعل سبحانه ال
 من مظاهر الكفر والجحود ، وجعل المستكبرين عن الدعاء من اصحاب النار .  امظهر 

وال يقللول قائللل ان كللل شللىء يجللرى بقضللاء وقللدر فمللا فائللدة الللدعاء ، فقللد ورد فللى الحللديث 
اللدعاء القضلاء ، وهلذا اللرد يكلون بقضلاء هللا اللذى  الشريف ان الدعاء والقضاء يعتلجان فيرد

شللرع لنللا الللدعاء ، وقللد شللرعه سللبحانه وهللو حكلليم فيمللا شللرع وكللريم فللى اسللتجابته للللداعين ، 
مؤمنين كانوا او كافرين ، فكلهم خلقه وعبيده وليس لهم من دونه ولى فال  نى لهم عنه ، وال 

ابته لدعائله ه تبعثه على شكر ربه عنلد اسلتجقلب مجيب  يره . وانما يتميز المؤمن بصحوة فى
 فيقول فى شكره : الحمد هلل رب العالمين 

اما الكافر فانه يقول يارب فى استغاثته عند االضطرار . فلاذا اسلتجاب لله  فلل علن شلكر ربله 
ونسى فضلله عليله ، وذلل  ملا يحكيله قولله الكلريم " واذا ملس االنسلان الضلر دعانلا لجنبله او 

ا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا اللى ضلر مسله كلذل  زيلن للمسلرفين ملا قاعدا او قائم
كانوا يعملون " وقوله تعالى " واذا مسكم الضر فى البحر ضلل ملن تلدعون اال ايلاه فلملا نجلاكم 

 الى البر اعرضتم وكان االنسان كفورا " اما لغة االيمان 
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هلا فيملا حكلاه هللا تعلالى علن سليدنا ؤ فانل  تقر  التى ينطق بها اهلها عند اسلتجابة هللا للدعائهم
ابراهيم الخليلل عليله الصلالة والسلالم فلى قولله تعلالى : " الحملد هلل اللذى وهلب للى عللى الكبلر 
اسماعيل واسحا  ان ربى لسميع الدعاء ب وكذل  فيما حكاه هللا عن سليدنا نلوح عليله الصلالة 

ون فاوحينللا اليلله ان اصللنع الفللل  باعيننللا والسللالم فللى قوللله تعللالى   قللال رب انصللرنى بمللا كللذب
ووحينا فاذا جاء امرنا وفار التنور فاسل  فيها من كل زوجين اثنين واهلل  اال ملن سلبق عليله 
القول منهم وال تخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون فاذا استويت انت ومن مع  عللى الفلل  

 فقل الحمد هلل الذى نجانا من القوم الظالمين ب . 
قد امره سبحانه ان يحمد هللا الذى استجاب له دعاءه ونجاه من اهل الكفر الذين دعلا ربله ان ف

يهلكهللم كمللا حكللى هللا تعللالى وقللال نللوح   رب التللذر علللى االرض مللن الكللافرين ديللارا . انلل  ان 
 تذرهم يضلوا عباد  وال يلدوا اال فاجرا كفارا ب . 
فهو كذل  مظهر ملن مظلاهر العبوديلة حيلث يقلف وكما ان الدعاء مظهر من مظاهر العبادة ، 

ال المضلطر اللى عونله والفقيلر اللى ؤ قدره موقف المحتاج الى ربه ، يساله س الالداعى مهما ع
حفلظ نعمتله وتوفيقله  اعطائه ، والمكروب الى فرجه ، والمريض الى شفائه ، كما يساله اختيلار 

ال يسلال عملا يفعلل وهلو وللى عبلاده فلى الى شكرها ، لثقته بانه تعلالى يملل  العطلاء والسللب و 
دنياهم واخراهم ويبين ل  ذل  جليا من دعاء سيدنا يوسف عليله السلالم فيملا حكلاه هللا عنله   
ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياى من قبل قلد جعلهلا ربلى 

من بعد ان نلز  الشليطان بينلى حقا وقد احسن بى اذا اخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو 
وبين اخوتى ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم * رب قد آتيتنى من المل  وعلمتنى 
من تاويل االحاديث فاطر السموات واالرض انت ولى فلى اللدنيا واالخلرة تلوفنى مسللما والحقنلى 

 بالصالحين ب . 
 عنه فى احدى مناجاته الهى ان اختالف ولذل  يقول سيدى ابن عطاء هللا السكندرى رضى هللا

تدبير  وسرعة حلول مقادير  منعا عباد  العارفين ب  من السلكون اللى عطلاء ، واليلأس منل  
فى بالء . ويقول سيدى ابلن عجيبله الحسلنى رضلى هللا عنله فلى تعقيبله عللى تلل  المناجلاة : 

ذل  ال يسللكنون الللى لعللارفون لللم يتحقللق بهللذا ذوقللا اال ادوام الحللال مللن قضللايا المحللال ، لكللن للل
عطللاء ، وال ييأسللون فللى بللالء ، بللل يسللكنون الللى مللن بيللده المنللع والعطللاء ، فلللذل  ال يللزول 

 رارهم ، وال يكون مع  ير هللا قرارهم . طاض
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ويقول سيدى ابن عطاء هللا السكندرى فى مناجاة اخرى : الهلى وصلفت نفسل  بلاللطف والرأفلة 
منعنلى منهلا بعلد وجلود ضلعفى ؟ وهلو يشلير اللى قولله تعلالى " هللا بى قبلل وجلود ضلعفى ، افت

 الى قوله تعالى " وان هللا بكم لرؤف رحيم ب . و لطيف بعباده .. 
 والسادة الصوفية فى مظاهر لطفه سبحانه كالم كثير ، ومن شعرهم فى اللطف الربانى : 

 احاط بتفصيل الدقائق علملله 
 لللال فعللل هافاتقنها صنعا واحكم    

 فمن لطفه حفظ الجنين وصونله 
 حللللال   وقد  قد مرفيه ودع بمست    

 تكنفه باللطف فى ظلماتلللله 
 اهللللال  وال  هنا   يغنيه   وال مال    

 وياتيه رز  سابغ منه سائلللغ 
 له فضلللال   ويغدو طوال  له  يروح     

 ه بتلطلف قجرى فى مجارى عر 
 سهلللال  قدره   ىعل جريا  بال طلب     

 واجرى له فى الثدى لطف  ذائه 
 وما احللللللى   ما الذ  شرابا هنيئا    

 ومن لطفه بعث النبى " محمللد " 
 قوم وليسوا لها اهلللللال  فع فىليش    

 ومن لطفه حفظ العقائد منهلللم 
 زال  وان  المسىء  العاصى  خالف   انو     

هللا سللبحانه ، فللانهم يطلبللون ان يعللاملهم بلطفلله فيمللا قضللاه ولثقللة السللادة الصللوفية فللى لطللف 
عليهم ، وان يجعلهم عبيد احسان ، النهم عاجزون عن االمتحان بالشلدائد العظلام ، كملا جلاء 
فللى عبللارة سلليدى الشللي  عبللد السللالم رضللى هللا عنلله وهللو نهللج اسللالفنا الصللالحين ، فقللد قللال 

ادعيتللله : اللهلللم ان حسلللناتى ملللن عطائللل  سللليدى االملللام الشلللاذلى رضلللى هللا عنللله فلللى بعلللض 
وسيئاتى من قضائ  ، فجد اللهم بما اعطيت على ما به قضيت حتلى تمحلو ذلل  بلذل  ال لملن 

 اطاع  فيما اطاع  فيه الشكر 
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عصللا  فيلله العللذر ، النلل  قلللت وقوللل  الحللق   ال يسللال عمللا يفعللل وهللم عصللا  فيمللا وال لمللن 
  لكنلت ملن الفلائزين وانلت اجلل ؤ الهلالكين ، وللوال قضلا   لكنت ملنؤ يسالون ب اللهم لوال عطا

ى اال بقضائ  الهى ملا اطعتل  حتلى رضليت عصواعظم واكرم من ان تطاع اال برضا  ، او ان ت
وال عصيت  حتى قضيت ، اطعت  بارادت  ول  المنة على وعصيت  بقلدرت  ولل  الحجلة عللى ، 

ملا كفيتنلى ، اللهلم  اال الي  و نا  عنلىفبوجود حجت  وانقطاع حجتى اال مارحمتنى ، وبفقرى 
انللى لللم آت الللذنب جللرأة منللى عليلل  ، وال اسللتخفافا بحقلل  ، لكللن جللرى بللذل  قلملل  ، ونفللذ بلله 

 حكم  ، وال حول وال قوة اال ب  ، والعذر الي  وانت ارحم الرحمين ب . 
قضليت  اللهم ان سمعى وبصرى ولسلانى وقلبلى وعقللى بيلد  ، للم تملكنلى ملن ذلل  شليئا فلاذا

فكن انت ولى واهدنى الى اقوم سبيل ، ياخير من سئل ، ويا اكرم من اعطلى ، يلا رحملن   بش
 الدنيا واالخرة ، ارحم عبدا ال يمل  دنيا وال اخرة . 

علللليهم الباليلللا واشلللتدت  تاقلللول ، هلللذا وال ييلللاس السلللادة الصلللوفية ملللن رحملللة هللا ، وان توالللل
علللى انتظللار الفللرج ،  مالى وحسللن ظللنهم بلله يحمالنهللاالعاصللير ، الن قللوة رجللائهم فللى هللا تعلل

ولذل  نراهم يتضرعون اليه سبحانه فى الشدائد ، اظهار للعبودية ، وطلبلا للتخفيلف مملن يعللم 
.  ملهضعفهم امام جالله ، وفقرهم امام  ناه ومسكنهم امام رحمته ورافته واستجداءهم املام كر 

  :عنه ، الى احد احبابه رسالة جاء فيها  وقد كتب االمام محى الدين بن عربى رضى هللا
... فاثبللت واسللكن تحللت مجللارى االقللدار وال يهولنلل  اشللتداد الريللاح وضللعف السللفينة وتالطللم 
االمواج ، فانه يهل  باقل من ذل  وينجى ملن اعظلم ملن ذلل  كلم ملن  ريلق نجلا وصلار الملاء 

حبوبه ، وكم محفوظ فلى عليه كالطا  ، وكم من هل  على سريره فى بيت انسه وسروره مع م
الجوانب من النوائب فقد مضى ما قضى ، فاجتهد فلى اللدعاء والتضلرع ، فلعلله ملن القضلاء ، 

لزم  السرور بالسابقة ومن سلم لقضائه ، فان ذلل  ملن دالئلل قربله ، يومع هذا فالزم التسليم 
 بلت حسبى هللا عليه توك –وافوض امرى الى هللا  –فقل   واليه يرجع االمر كله 

ويقول سيدى محى الدين بن عربى رضلى هللا عنله فلى تعليلل وقلوع اللبالء للملؤمنين االصلفياء 
والصدقين االتقياء والمرسلين واالنبيلاء : اعللم انله اذا اكلرم هللا عبلدا سلافر بله فلى عبوديتله ، 

 ويقول عزوجل   سبحان الذى اسرى بعبده ب فما سماه اال باشرف 
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ما تحسن عبد بحسن احسن وال ازين من حسن عبوديته ، الن الربوبيه ال اسمائه عنده ، النه 
تخلللع زينتهللا اال علللى المتحققللين بمقللام العبوديللة . واضللاف رضللى هللا عنلله : ... ومللن تحقللق 
بمقام العبودية تعلرض لللبالء ، فملن شلان هلذا الملوطن انله ال يكملل فيله علز الحلد وال راحلة ، 

ف عليه السالم ابتلى بذل الر  وملع ذلل  الحسلن العلالى اللذى ولما وهب هللا عزة الحسن ليوس
ال يقاوملله شللىء بيللع بللثمن بخللس دراهللم معللدودة مللن ثالثللة دراهللم الللى عشللرة ال  يللر ، وذللل  

عزة الحسن ... فيلا ايتهلا اللنفس المنيعلة احلذرى فلى سلفر  ان  ةمبالغة فى المذلة تقاوم مبالغ
حلدوده والحفلظ لحرمله ، فانل  اذا فعللت ذلل   تغفلى عملا يجلب عليل  لسليد  ملن الوقلوف عنلد

 ويهب  نعمته بنعمته .  بحرمته سينيل  حرمته
اقللول وقللد فللر سلليدنا يوسللف مللن المعصللية التللى دعتلله اليهللا امللرأة العزيللز حللين  لقللت االبللواب 
وقالت لله   هيلت لل  ب قلال   معلاذ هللا انله ربلى أحسلن مثلواى انله ال يفللح الظلالمون ب . وقلد 

العزيز على االفتتان بسيدنا يوسلف عليله السلالم ، ثلم اكبرنله وقطعلن ة ألنسوة امر المت بعض ا
ايديهن وقلن حاشا هلل ما هذا بشرا ان هذا اال مل  كريم فقالت لهلن   فلذلكن اللذى لمتننلى فيله 

رين ب  ولقللد راودتلله عللن نفسلله فاستعصللم ولللئن لللم يفعللل مللا امللره ليسللجنن وليكللونن مللن الصللا
ف عليه السالم بربه عز وجل فقلال   رب السلجن احلب اللى مملا يلدعوننى فاستنجد سيدنا يوس

اليه واال تصرف عنلى كيلدهن اصلب الليهن واكلن ملن الجلاهلين ب . فلطلف هللا سلبحانه بله فلى 
شدته كما هو واضح من قوله تعالى   فاستجاب لله ربله فصلرف عنله كيلدهن انله هلو السلميع 

ظلما على اتيان الفاحشة كرها لطف بله فلى السلجن  العليم ب . والنه عليه السالم فضل السجن
بعد ان لبث فيه بضع سنين فتعلرف فلى السلجن اللى نلديم الملل  اللذى رجلع اليله فيملا بعلد فلى 

، وقللد طلللب المللل  ان يجتمللع بسلليدنا هللا تاويللل رؤيللا المللل  ، فاولهللا عليلله السللالم ممللا علملله 
اليلله زورا فبللراه  نهالنسللوة ممللا نسللب يوسللف عليلله السللالم فلللم يشللاء ان يجتمللع بلله حتللى يبرئلله

ن حصللحص الحللق انللا راودتلله عللن ة العزيللز بلالحق قائللله   اآلأواعترفللت امللر  وءالنسلوة مللن السلل
نفسلله وانلله لمللن الصللادقين ب وحللين اراد المللل  ان يستخلصلله لنفسلله قللال للله عليلله السللالم   

و   تعلالى فلى ذلل  وقلال اجعلنى على خلزائن االرض انلى حفليظ علليم ب فلتم ذلل  ملن فضلل هللا
منها حيث يشاء نصيب برحمتنلا ملن نشلاء وال نضليع اجلر يتبوأ كذل  مكنا ليوسف فى االرض 

خلرة خيلر لللذين المحسنين ب هذا فى امر الدنيا ، اما عن امر االخرة فقد قال تعالى   والجلر اآل
 وكانوا يتقون ب . اآمنو 
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 هفى التقاء اخوته به وتعرف كان سببا  السالملمنصب الذى بواه هللا لسيدنا يوسف عليه اوذل  
اليهم وأدى التعارف اللى ان يجتملع شلمل االسلرة بعلد تفلر  طلال زمانله وسلبق اجتملاع الشلمل 

ه ؤ لطف هللا بسيدنا يعقوب فقد رد اليه بصره حين القى قميص يوسف على وجهه وللم يكلن بكلا
ير اللذى كلاد لله اخوتله والقلوه فلى جزعا من قضاء هللا وانما كلان خوفلا عللى عقيلدة ابنله الصلغ

حتلى انهلا  ئلهالتوحيلد عنلد ابنا ةالجب ، وقد كان سيدنا يعقوب حريصا كلل الحلرص عللى عقيلد
شللغلته وهللو فللى النللزع االخيللر فقللد حكللى هللا عنلله فقللال سللبحانه :   ام كنللتم شللهداء اذ حضللر 

بائل  ابلراهيم واسلماعيل يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبلد الهل  والله ا
 واسحا  الها واحدا ونحن له مسلمون ب . 

وقد ورد انه حين التقى سيدنا يعقوب عليه السلالم بسليدنا يوسلف عليله السلالم قلال لله سليدنا 
يوسف : يا ابت ما كان بكاؤ  على ، الم تعللم ان القياملة كانلت تجمعنلا قلال : يلا بنلى خشليت 

نل  يلوم القياملة . وال يخفلى عليل  ان سليدنا يعقلوب عليله ان تصاب فى دينل  فيحلال بينلى وبي
ى بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ب كملا ال نالسالم هو القائل   فصبر جميل عسى هللا ان ياتي

انه لم يش  ما نزل به للناس بل شكاه لربه سبحانه   انما اشكو بثلى وحزنلى اللى   يخفى علي
م انله عليله السلالم للم يقطلع رجلاءه فلى رحملة هللا بلل عللل هللا واعلم ملن هللا ملاال تعلملون ب ثل
فتحسسوا من يوسف واخيه وال تياسوا من روح هللا انله ال  انفسه بلطف هللا وقال   يابنى اذهبو 
 ن ب . ويياس من روح هللا اال القوم الكافر 

انللا لطللف الللذى حللف هللا بلله اخللوة سلليدنا يوسللف عليلله السللالم حللين قللال لهللم   الثللم انظللر الللى 
يوسف وهذا اخى قد من هللا علينا انله ملن يتلق ويصلبر فلان هللا ال يضليع اجلر المحسلنين ب . 

وحيللاء   تللاهلل لقللد آثللر  هللا علينللا وان كنللا لخللاطئين ب  فاجللابهم فللى سللماحة  خجللالفللى  وافقللال
بانلا وهلو ارحلم اللراحيمين ب ثلم قلالوا البليهم   يلا ا لكلم وصفح   ال تثريب عليكم اليوم يغفلر هللا

استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ب فقال لهم   سوف استغفر لكم ربى انه هو الغفور اللرحيم ب 
. وقد صور هللا لطفه الشامل لجميعهم حين قال سبحانه   ورفع ابويه عللى العلرش وخلروا لله 
 سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا وقد احسن بى اذ اخرجنلى ملن

 السجن وجاء بكم من البدو 
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من بعد ان نز  الشيطان بينى وبلين اخلوتى ان ربلى لطيلف لملا يشلاء انله هلو العلليم الحكليم . 
آتيتنلى ملن الملل  وعلمتنلى ملن تاويلل االحاديلث فلاطر السلموات واالرض انلت وللى فللى  ب قلدر 

 علينا فى سورة يوسف الدنيا واالخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين ب فما اروع ما قصه هللا
عليه السالم ، فقد أرانا شدائد تنخلع لهلا القللوب ثلم يتلوهلا فلرج لكلل شلدة ، ونهايلة سلارة لكلل 

نللا كيللف تنطللوى نعملله الخفيللة فللى بالئلله الظللاهر ، وكيللف يصللور بلطفلله الخفللى اكربللة ، كمللا ار 
يلف ينتهلى الشىء فى صورة ضده وكيف يقبض ويبسط وكيف يبلو ، بالشلر والخيلر فتنلة ، وك

: " الصللبر صلللى هللا عليلله وسلللم الصللبر بالعاقبللة المحمللودة مصللداقا لقللول موالنللا رسللول هللا 
مفتلاح الفللرج " ، وصللد  سللبحانه وتعللالى اذ يقللول :   نحلن نقللص عليلل  احسللن القصللص بمللا 
اوحينا الي  هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ب ثم تعال معى اللى قصلة سليدنا يلونس 

السللالم فقللد قللال تعللالى فيهللا مللا يزيللدنا امللال فللى لطللف هللا سللبحانه   وان يللونس لمللن عليلله 
الفللل  المشللحون * فسللاهم فكللان مللن المدحضللين * فالتقملله الحللوت  ق الللىالمرسلللين * اذا ابلل

فنبلذناه بلالعراء  *وهو مليم * فلوال انه كان من المسلبحين * للبلث فلى بطنله اللى يلوم يبعثلون 
ليلله شللجرة مللن يقطللين * وارسلللناه الللى مئللة الللف او يزيللدون * فللآمنوا وانبتنللا ع *وهللو سللقيم

فمتعناهم الى حين ب وقد علمنا هللا كيف استنجد سيدنا يونس عليه السلالم بربله فقلال تعلالى   
وذا النللون اذ ذهللب مغاضللبا فظللن ان لللن نقللدر عليلله فنللادى فللى الظلمللات ان ال اللله اال انللت 

ستجبنا له ونجيناه من الغلم وكلذل  ننجلى الملؤمنين ب فقلد سبحان  انى كنت من الظالمين * فا
كان عليه السلالم فلى ظلملة الليلل ، وظلملة بطلن الحلوت وظلملة البحلر ولكلن هللا أدركله بلطفله 
وعامله برأفته واحسانه فلفظه الحوت الى البر ، وكان سقيما مما عاناه وهو فى بطن الحوت ، 

وقتله ملن ان يقلع اللذباب عليله ثلم اتلم هللا عليله عافيلة ثم انبت هللا عليه شجرة القرع فاظلتله و 
نوى التى خرج منها مغاضبا نيمرة اخرى الى فأرسله البدن بعد سقمه ، واتم عليه سرور روحه 
آمنللوا جميعللا وكللانوا مائللة الللف او يزيللدون ، فكللان ثللم اهلهللا حللين لللم يسللتجيبوا لللدعوة االيمللان 

 . ومن لطف هللا بعباده ان يسلمح لهلم بدعائله بلل  ضبه اوال فى هللا وكان سروره آخرا فى هللا
دتى ايامرهم به فى قوله تعالى   وقلال ربكلم ادعلونى اسلتجب لكلم ان اللذين يسلتكبرون علن عبل

سلليدخلون جهللنم داخللرين ب فجعللل الللدعاء عبللادة . النلل  ال تللدعوه اال عللن ايمللان بلله تعللالى 
عدم ايمانهم به ولذل  وعدهم النار التى وباستجابته اما الكافرون فانهم يستكبرون عن دعائه ل

ن والمللؤمن بالللدعاء يمللل  مفتاحللا مللن مفللاتيح خزائنلله سللبحانه وصللد  ويللدخلونها وهللم صللا ر 
 المرحوم السيد عبد هللا عفيفى رحمه هللا اذ يقول : 

 كلهم سائل وانت مجيب ... 
 تل  نعما  مالها من نفاد      
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ى نلزول اللبالء بلالمؤمن ثلم كشلفه عنله فيقلول فلى احلدى ويعلل سيدى ابن عطلاء هللا السلكندر 
حكمه : بسط  لكى ال يبقي  مع القبض ، وقبضل  كلى ال يتركل  ملع البسلط . واخرجل  عنهملا 
كى ال تكون لشىء دونه . اقول : وللوال ان لللبالء حكملة ملا امرنلا هللا بالصلبر عليله وملا وعلد 

لونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الصابرين الجزاء بغير حساب ويقول سبحانه   ولنب
االمللوال واالنفللس والثمللرات وبشللر الصللابرين الللذين اذا اصللابتهم مصلليبة قللالوا ان هلل وان اليلله 
راجعللون * اولئلل  عللليهم صلللوات مللن ربهللم ورحمللة واولئلل  هللم المهتللدون ب وكللان سلليدنا عمللر 

ت والرحمللة والعللالوة هلللى رضللى هللا عنلله يقللول نعلللم العللدالن والعللالوة ، والعللدالن هلللم الصلللوا
االهتداء وانظر كيلف الجلأ  هللا بلالبالء اليله فلى قولله عللى لسلان الملؤمنين : انلا هلل وانلا اليله 

ق بكرمله ملع الرضلاء ليلراجعون . ومع ذل  يجب ان نسال هللا اللطف فلى قضلائه وقلدره لطفلا ي
بسللطانه علينلا جلل وعلال ،  لعجزنلا واعترافلا النا ابلراز اوالتسليم والصبر على بالئه ، فان فى سؤ 

ن النلورى رضلى هللا عنله ، وهلو ملن تالميلذ يومن طريف ما اطلعت عليله ان سليدى ابلو الحسل
االمام الجنيد رضى هللا عنله ، طلبله قاضلى القضلاة ايلام الخليفلة المتوكلل العباسلى ليسلأله فلى 

اليله قاضلى  حضور الخليفة اسئلة يكشف بهلا زندقلة الصلوفية   فيملا ظنلوه بهلم خطلأ ب ووجله
: للسائل  ومن انت  الذى تسالنى؟ فقال انا قاضى القضاة ،فقال له، فقال  عدة اسئلة  القضاة

القضلاء والنلاس قلد الفصلل و اذن الرب  ير  وال معبلود سلوا  ، انلت قاضلى القضلاة وهلذا يلوم 
حشروا ضحى فاين النفخة فلى الصلور التلى قلال هللا فيهلا   ونفل  فلى الصلور فصلعق ملن فلى 

اشلهد  صعق ام انا ممن شاء هللا الذى أال سموات ومن فى االرض اال من شاء هللا ب انا ممنال
النف  : فبهت القاضلى زمانلا وقلال : ياهلذا اجعللت منلى الهلا ؟ قلال : معلاذ هللا بلل انلت تألهلت 
حيث تسلميت بقاضلى القضلاة ولليس قاضلى القضلاة اال القاضلى اللذى ال يقضلى عليله اضلاقت 

؟ اما كفا  قاضى المسلمين ؟ اذا  استكبرت ان تقول انا على بن ثور ، فملا زال علي  االسماء 
 يقرعه حتى بكى وبكى معه الخليفة المتوكل . 

ثم اجاب على االسئلة ويهمنا منها فى مقالنا هذا السؤال : اين رب  من  فاجاب سيدى النلورى 
نما كنتم ب فقال له : اخبرنى كيف قائال : ان ربى منى حيث انا منه لقوله تعالى   وهو معكم اي

هو مع  ومعنا فى قوله   وهو معكم اينما كنتم ب فاجاب رضى هللا عنه هو معنا كيفما كنا معه 
، فان كنا معه بالطاعة كان معنا بالعون والهدى اليه وان كنا معه بالغفللة كلان معنلا بالمشليئة 

 ، وان كنا معه بالمعصية كان معنا 
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واخيللرا نظللر  ابنللا بالتوبللة كللان معنللا بللالقبول ، وان كنللا بللالتر  كللان معنللا بالعقللبالمهلللة وان ك
قاضللى القضللاة الللى الخليفللة وقللال للله : يللا اميللر المللؤمنين اتللر  هللؤالء فللان كللان هللؤالء زنادقللة 

ودعائم االسالم ، وهؤالء المؤمنلون حقلا  هؤالء مصابيح الدين فليس على وجه االرض مسلم ،
وفية ملن اسللتغنى بلاهلل افتقلر اليله وملن افتقللر اليله اسلتغنى بله ، ويقللول . ويقلول السلادة الصل

ظهر العبد فاقة   حاجة ب الى هللا فلى شلىء اال قلال اسيدى سهل التسترى رضى هللا عنه : ما 
هللا تعالى للمالئكة : لوال انه اليحتمل كالمى الجبته لبي  لبي  وقد يكون طلب العلارفين بلسلان 

مقللال ويعلللل سلليدى بللن عجيبللة الحسللنى رضللى هللا عنلله ذللل  فيقللول : لمللا الحللال ال بلسللان ال
، فاذا تجلى لهم  نقمته حققهم به هللا من وجود معرفته حتى شهدوا منته فى محنته ونعمته فى

الل ، فحينئذ يتجلى لهم باسمه الجميل فيمنحهم كل جميل ذلقوة والجالل ، تلقوه بالضعف واالبا
لعزيز أو القهار ، تلقوه بالذلة واالفتقار فتتوارد عليهم المواهلب الغلزار ، واذا تجلى لهم باسمه ا

، واضاف رضى هللا عنه يقول فاذا اردت ايها العارف ان تطلب من موال  شيئا ، جليا او دفعلا 
واالضطرار هوان تكون كالغريق فى البحر ، او الضال فى التيه القفر ، وال  ؛رارط، فعلي  باالض
 يئاملوال  شل لل  ملن ه احدا سلواه ، فملا طللب ت مواله ، وال يرجو لنجاته من هلكيرى لغياثه اال

 :مثل إضطرار  اليه والوقوف بين يديه ، متحليا بحلية العبيد ، هنال  تنال كل ما تريد كما قيلل
 . 

 والعبد ال يدع االدب            تذلل ادب العبيد
 نال المودة واقتلرب    فاذا تكامل ذلله 

صلللوات هللا وسللالمه عليلله : ان النصلر مللع الصللبر وان الفللرج ملع الكللرب وان مللع العسللر وقلال 
 يسرا . 

 ويقول سيدى على عقل رضى هللا عنه الهاما فيما نقلناه عنه : 
 ان علمتم ان االلله كريم 

 نلللاداه  من  يرد   اتراه   
 ان رجونا كان الرجاء من 

 دعا مواله   اذا العبد جميال    
 قا بمن أتا  ضعيفا رب رف

 حامال ثقله كثيلللرا اذاه    
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 انا با  ولست يوم بشا  
 كيف اشكو والقلب حل حماه    

اللهللم اجعلنللا ممللن يحسللنون الظللن بلل  ، ويلجللأون اليلل  علللى الللدوام فتلطللف بهللم فللى الشللدة 
فى  والرخاء ، فتنفس عنهم شدتهم ، وتحفظ عليهم نعمتهم ، فيصبرون فى البالء ، ويشكرون 

الرخاء ، وقد مدحتهم حين جمعوا بين الصلبر والشلكر فقللت وقولل  الحلق   ان فلى ذلل  اليلات 
 لكل صبار شكور ب .. 
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 كن مع هللا فيما أراد
" كن مع هللا تر هللا مع  ، وال تذهب نفس  حسرات على امر قدره ل  هللا بغير ما تبغلى ، فانله 

شاء ويمنع عن  ما شاء وهلو فلى العطلاء والمنلع تعالى يقول للشىء كن فيكون ، ويعطي  ما 
 كريم جواد . 

جاءت تل  السطور فى رسلالة ملن رسلاالت سليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى طيلب هللا ثلراه 
لتلميللذه الصللديق المرحللوم السلليد : سللالم جمعللة  فللر هللا للله ، وفيهللا ينصللح الشللي  تلميللذه ان 

شىء يجرى بقضلاء هللا وقلدره ، وال نفهلم أسلراره فلى يكون مع هللا فى العطاء والمنع ، الن كل 
اقداره ألنهلا ملن علمله الخفلى ، ويجلب علينلا كملؤمنين بله سلبحانه ، ان نرضلى بالقضلاء وللو 
جرى بغير ما نحب ، مادام هللا قد اجراه بما يحبه هو ، النه تعالى يعلم من امورنا ملا النعللم ، 

سنا البشلرية وقلد اراد هللا تعلالى ان يخفلف عنلا وقلع ويختار لنا ما فيه مصلحتنا وان كرهته نفو 
القضاء اذا جرى بما نكره لعلمه سبحانه بضعفنا وقصر ادراكنا فقال تعالى   كتلب علليكم القتلال 
وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهللا يعلم 

صلوفية باحتملال المكلاره علن طيلب خلاطر لعلمهلم ان هللا وانتم ال تعلملون ب . ويتميلز السلادة ال
وحسن تصريف ولذل  يقول سيدى ابلن عطلاء هللا السلكندرى رضلى  ةتعالى يجرى االمور بحكم

هللا عنه : انما يعينهم على حمل اقداره شهود حسن اختيلاره . كملا يقلول متلى فلتح عليل  بلاب 
يلل لالملام الحسلين السلبط رضلى هللا عنله : الفهم فى المنع عاد المنع هو عين العطاء . وقد ق

ان اباذر يقول : الفقلر احلب اللى ملن الغنلى ، والسلقم احلب اللى ملن الصلحة ، فقلال رضلى هللا 
عنه : رحم هللا أباذر ، اما انا فاقول : من اتكل على حسن اختيار هللا تعلالى لله للم يلتمن  يلر 

امامنا الحسين رضى هللا عنه عنه ى افصح ما اختاره هللا عز وجل له . وبهذا االدب الكامل الذ
تأدب السادة الصوفية ، ويقول سيدى ذو النلون المصلرى رضلى هللا عنله : العبوديلة ان تكلون 

 عبده فى كل حال كما انه 
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تيللار قبللل اعللالم الرضللا تللر  اإلخ ربلل  فللى كللل حللال ، ويقللول كللذل  رضللى هللا عنلله : ثللالث مللن
قضللاء ، وهيجللان الحللب فللى حشللو الللبالء وقللد سللئل األمللام ابللو القضلاء ، وفقللدان المللرارة بعللد ال

عثمان عن قلول موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم  اسلأل  الرضلا بعلد القضلاء فقلال الن 
وقد نزلت بى فلى شلبابى  0الرضا قبل القضاء عزم على الرضا ، والرضا بعد القضاء هو الرضا

 هالنل صللى هللا عليله وسللم غثت بموالنلا رسلول هللا نازلة زلزلتنى وكربت منها كربا شلديدا فاسلت
وسللم قللت   يلا رسلول هللا صللى هللا عليل ى، وقلت فى اسلتغاثتى : يلا سليد لمينرحمة هللا للعا

 حيلتى ادركنى وكررتها كثيرا وتمثلت بقول القائل 
 نبى الهدى ضاقت بى الحال فى الورى 

 جدير  من    املت   وانت بما    
 ريج كربى فإنللللله فسل خالقى تف

 االنام قدير  دون   على فرجى    
فبدا لى أن اقرأ شيئا من كتاب هللا الكريم فقرأت سورة الحديد وفيها قوله تعالى   ما أصاب ملن 

ى هللا يسللير * ن ذللل  عللم اال فلى كتللاب ملن قبللل أن نبرأهلا إمصليبة فللى األرض وال فلى أنفسللك
ا بما آتلاكم وهللا ال يحلب كلل مختلال فخلور ب فملا كلدت اقلرأ ا فاتكم وال تفرحو لكيال تأسوا على م

هاتين اآليتين حتى أحسسلت ببلرد الرضلا يلدفع جزعلى دفعلا قويلا فتالشلى جزعلى واطملأن قلبلى 
وكان فيما قرأته حبل النجاة الى بر السالمة والتسليم ، ومنذ ذل  الحين ال يغيب عنلى قلول هللا 

لى وجودنا وعلى الحوادث التى تقع لنا بتقلدير هللا تعلالى المجيد فقد علمنى ان التقدير سابق ع
بركللات مللع آيللات و ، وتللل  كانللت مللن بركللات رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم ، وكللم للله مللن 

المستغيثين من اصحاب الحاجلات وصلد  امامنلا البوصليرى اذ يقلول رضلى هللا علن فلى بردتله 
 المباركة : 

 ما سامنى الدهر ضيما واستجرت به  
 يضم    لم   جوار منه   ونلت اال     

وما يعقل ذل  اال العالمون من اهل اليقين الذين يلرون أن األسلباب قاملت لتلؤتى ثمراتهلا بلإذن 
هللا مسببها : وصد  سبحانه وتعالى اذ يقول   لقد جلاءكم رسلول ملن أنفسلكم عزيلز عليله ملا 

 وسلالمه عليله أنله يجلد اللم عنتم حلريص علليكم بلالمؤمنين رؤف رحليم ب وقلد قلال صللوات هللا
 :     الشللوكة اذا شللاكت أحللدنا فللى الطريللق ، وهكللذا وصللفه ربلله الخبيللر بلله ذللل  الوصللف الخالللد

 بالمؤمنين رؤوف رحيم ب .  
  ،وجودهمزيز ويقول االمام الجريرى رضى هللا عنه عبيد النعم كثير عددهم وعبيد المنعم ع 
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: انللت عبلد مللن انلت فللى رقله وأسللره فلان كنللت فلى اسللر ويقلول االمللام اللدقا  رضللى هللا عنله  

نفس  فانت عبد نفس  ، وان كنت فى اسر دنيا  فانت عبد دنيا  قال صللى هللا عليله وسللم " 
تعلس عبللد الللدرهم ، تعللس عبلد الللدينار ، تعللس عبللد الخميصلة " والخميصللة كسللاء اسللود معلللم 

والهم هلذه ان نكلون عبلاد هللا الطرفين ويكون ملن خلزا وصلوف . ويقصلد هلؤالء األئملة ملن اقل
ممن قال تعالى فيهم   رضى هللا عنهم ورضوا عنه ذل  لمن خشى ربه ب ورضانا عنه سبحانه 

ى منا ان نرضى بما قضاه فى امورنا من عسر أو يسر او صلحة او ملرض او سلعة فلى ضيقت
محاسللبى الللرز  او ضلليق اللل  فتسللكن قلوبنللا تحللت مجللارى لالحكللام كمللا عبللر االمللام الحللارث ال

رضى هللا عنله . وقلد شلرف هللا موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم فوصلفه بالعبوديلة فلى 
قوله تعالى   سبحان الذى اسرى بعبده ليال ... ب وفلى قولله تعلالى   تبلار  اللذى نلزل الفرقلان 

 صللى هللا عليلهعلى عبده ..... ب وفى قوله تعلالى   فلاوحى اللى عبلده ملا اوحلى ب وقلد صلبر 
على ملا ابتللى بله ملن الشلدائد صلبرا جمليال ورضلى باحكلام ربله فلى تسلليم مطللق حتلى  وسلم 

ئد انمللا كانللت بتقللدير هللا ازالللت الشللدائد وتوالللت الللنعم ، لعلملله الراسلل  ويقينلله الثابللت ان الشللد
سبحانه وقد قال له   واصبر لحكم رب  فان  باعيننا ب وال يحكمنا مع هللا احلد حتلى نشلكو مملا 

ارأف بنلا ملن انفسلنا وملن آبائنلا وامهاتنلا وابنائنلا  للهنتمنى  ير ما اراد ، وهو جلل جال  وأ يقع
ان تعلرف غلى تبومن الخالئق اجمعين . ومما يسهل عليل  الرضلا بالمقلدور وللو كلان بغيلر ملا 

مال  ، وللمال  ان يتصرف فى ملكله كيلف يشلاء ، وهلو الهو و بمذا  ان  مملو  ورب  االعلى 
م حكيم ، يتصرف عن علم ويقضى ويقدر عن حكمه تجل عن العبلث او الضلرر ، سبحانه علي

عن الخالئق فتظل مستوره فى  يب هللا وقلد يكشلف عنهلا هللا الغطلاء  اسرها مصون يبقى  وقد
ان شاء لمن شاء ومتى شاء وسلبحان ملن قضلى وقلدر واخفلى واظهلر ... ويقلول فلى تسلكين 

على عقل طيلب هللا ثلراه . الهاملا فلى شلعره االرتجلالى النفس لقضاء هللا سيدى وشيخى الشي  
 الذى نقلناه عنه : 

 ان تكن مخلصا لرب  فى القلب 
 فمر الحياة عذب وسلسل     

 انما هذه الحياة قضللللللاء 
 وقضايا لها البرية تجهلل     

 ليس يدرى القضاء اال اللللذى 
 قدره وهو فى الحقيقة اول     

 .   ملللللا ان من ذا  للمحبة طع
 فهو عند األحداث ال يتململ 
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 وحياة الشهود عز ونلللللور 
 وتوكل     سر     الموقنين    فمع     

 هللا ارتجاال :  رحمه ل كما قا
 وحسب  ستر هللا عزا ومنعلة 

 استتللر  قد   العباد ماذنب   ولواله    
 ولولم يصن سر لهان موقللر 

 النظلر  عن    اب الخلق  سر  لذل      
 وال تخش هما انه ليس دائملا 

 والظفر   النصر   الى ادى  تعب   وكم    
 ورب أخى فقر تظن شقلاءه 

 الجنات فقر وما افتقللللر  الي حداه    
 ورب أخى حظ يدل بحظلله 

 سقللللر فى تراه من االخرى توسد    
 وما هذه االيام اال رواحلللل 

 سفللر   على  علوت لها ظهرا وكنت     
 ر ورحمةجوحسب  من دنيا  أ

 اندثللر  قد   ومن لم ير االخرى المراد    
ففى المجموعة االولى من الشلعر المتقلدم يلدعونا رضلى هللا عنله اللى االخلالص فلى عبلادة هللا 
بقلوبنا حتى تلذو  قلوبنلا طعلم محبتله سلبحانه فلان احببتله محبلة الملوقنين رضليت بملا يجلرى 

مه ، فاستحلينا ما يراه الناس ملرا ، فلال جلزع وال تبلرم بلل صلبر وارتيلاح وتسلليم علينا من احكا
هلل وتوكل عليه فى انتظلار اليسلر بعلد العسلر والسلراء بعلد الضلراء النله تعلالى فعلال لملا يشلاء 
وهو القائل   فان مع العسر يسرا ، ان مع العسر يسرا ب وقلد قلال صللوات هللا وسلالمه عليله : 

سلر يسلرين ب الن العسلر جلاء معرفلا بينملا جلاء اليسلر منكلرا ملرتين فصلار لكلل   ولن يغلب ع
عسر واحد يسران وذل  مظهر من مظاهر رحملة هللا التلى وسلعت كلل شلىء . وفلى المجموعلة 
الثانية من الشعر المتقدم يعلل لنا سيدى الشي  على حكمة خفاء القضلاء فلى تقريلب الفهامنلا 

تبلدو لنلا  ينوب العبلاد علن بعضلهم اللبعض لهلان الملوقرون اللذرائع فانه تعلالى للولم يسلتر ذنل
ة لوقعللت بللين النللاس العللداوة وءفضللائلهم وتغيللب عنللا معللايبهم ، ولللو كشللف هللا معللايبهم المخبلل

 التعاون وتتقطع والبغضاء وجر ذل  الى خصام يفسد به المجتمع وينعدم فيه
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يلاة االقتصلادية واالجتماعيلة التلى يتلرابط االرحلام وتنصلرم حبلال الملودة والمصلاهرة وتتعطلل الح
 الناس فيها ويتبادلون المنافع . 

ضى الى الراحة وان الصبر ينتهى بلالظفر فقلد يقضلى هللا فثم ينصحنا الشي  فيقول ان التعب ي
لغناه فى االخرة وقد يكون العكس فيكون  نلى اللدنيا  الالدنيا سبي فى بفقر شخص ويكون فقره

ة فالعبرة ليست بظواهر الدنيا المحسوسه ولكنها بخفيات الحكمة التى سترها سببا فى فقر االخر 
. وقد كتب سيدى محى الدين بن عربى يعزى مؤمنة فلى ابنتهلا وقدره هللا عن خلقه فيما قضاه 

كملا اهلل لهلا حقلق هللا فلى ذلل  حسلن  افكان فيما كتب   .... ولعله نعيم إستعجلها واهللت لهل
يها خالص النلداء ، انله سلميع اللدعاء ...  رسلنا االملانى بلدار الغلرور الظن والرجاء واجاب ف

 بنا نجنى ما  رسنا ونحصد ما زرعنا .  نانأوزرعنا البذور فى  ير معمور وك
 * * فطوبى لعبد كان هلل يحرث .  اسيحصد عبد هللا ما كان حارث

عبثا وال نتر  سدى بل هو يوم  كفى بانفسنا اليوم علينا حسيبا وبربنا علينا رقيبا وهللا ما خلقنا
السعيد وانظرى وفق  هللا الى ما انت عليه صائرة وليشغل  ذل  عملا و مشهود يتميز فيه الشقى 

اصللاب  مللن الحللادث الللذى نابلل  وهللل هللو اال امللر يعللم الغنللى والفقيللر والبللد لنللا مللن ورود ذللل  
لبشللر وماتللت نسللاؤه وهللو خيللر ا صلللى هللا عليلله وسلللم المللورد العسللير وقللد مللات رسللول هللا 

وصحابته ووزرائه حتلى ملا بقلى فلى اللدار ملن احلد   كلل ملن عليهلا فلان ويبقلى وجله ربل  ذو 
الجالل واالكرام ب فسلمى االمر للقضاء وقولى كما قال سيد االنبياء وقد دمعت عيناه على ابنه 

القللب وال  فقلال تلدمع العلين ويحلزن  صللى هللا عليله وسللم ابراهيم وهو يجود بنفسه بين يديه 
نقول اال ما يرضى ربنا وهللا يا ابراهيم إنا ب  لمحزونون فالبكاء مباح من  ير نياح وال صياح 

فاجتمع النساء يبكين عليله فقلام عملر فنهلاهن  صلى هللا عليه وسلم ومات ميت من آل النبى 
ب والعهلد دعهن يلا عملر فلان العلين دامعلة والفلؤاد مصلا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا 
ال ذنب علي  فيه وال سؤال وان احتسبت وصبرت كان اجر  عللى هللا وظفلرت أقريب وهذه كلها 

نا اليه راجعون ب يثنى هللا علي   اان  فقولى   اولئل  علليهم صللوات ملن ربهلم ورحملة هللا هللا وا 
ر االخلرة واولئ  هم المهتدون ب وقد ذكرت  فاذكرى ووعظت  فلازدجرى واسلتعدى للنقللة اللى اللدا

 فى الحافرة فكان بالدنيا لم تكن وباآلخرةوفكرى فى الجواب عند السؤال 



 106 

 
 
 
لم تزل فربح عبد قصر االمل واخلص فى العمل ونظر فاعتبر وفكلر فاستبصلر ووعلظ فلازدجر  

 وأمن الفزع االكبر ارشدنا هللا الى طاعته وادخلنا برحمته فى رحمته والسالم 
يح االمور بيد هللا الكريم وما النصر اال من عند هلل العزيز الحكليم ب اخرى   مفاتمرة ومما كتب 

ب فطهروا قلوبكم ملن دنلس  وءيجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السأمَّن  وهو القائل سبحانه  
ائم واالثام وجودوا مما رزقكم هللا على فقلرائكم وكونلوا ر االعراض وقيدوا جوارحكم عن ارتكاب الج

واعتصللموا بحبللل هللا جميعللا واتقللوا هللا واصلللحوا ذات بيللنكم وانيبللوا الللى ربكللم عبللاد هللا اخوانللا 
 واسلموا له واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم وتوبوا الى هللا جميعا ايها المؤمنون . 

فلاذا احكملتم هلذه االملور وصللحت العزملات فلى التوجله اللى مللن اليله المصلير فلاطلقوا السللنتكم 
ى اخالص النداء فانه القريب المجيب   واذا سأل  عبادى عنلى فلانى قريلب بالدعاء واجتهدوا ف

اجيللب دعللوة الللداع اذا دعللان فليسللتجيبوا لللى وليؤمنللوا بللى لعلهللم يرشللدون ب فقللرن اجابتلله لكللم 
بتكم له وقد تقدم دعاؤه لكم فى قوله تعالى   يا قومنا اجيبوا داعى هللا وآمنوا به يغفلر لكلم اباج

مللن عللذاب اللليم ب فللان اسللتجبتم اسللتجاب لكللم وان تصللاممتم فمللا ظلمنللاهم  كم ويجللركموبمللن ذنلل
 ولكن كانوا انفسهم يظلمون . 

... فالجأوا رحمكم هللا اليله افتقلارا واضلطرارا وادعلوه اسلرارا وجهلارا عسلاه يجعلل لكلم ملن املركم 
روح هللا وال فرجللا ومخرجللا واتقللوا هللا واصلللحوا ذات بيللنكم واطيعللوا هللا ورسللوله وال تيأسللوا مللن 

تقنطوا من رحمة هللا وقولوا   ربنا وال تحملنا ما ال طاقه لنلا بله واعلف عنلا وا فلر لنلا وارحمنلا 
ل لكم نعلم كملا قلال لملن سللف فهلو ارحلم بعبلاده وانت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين ب يق

 وارأف والسالم . 
ى هللا عنله : فانله تعلالى يقلول وفى مناسبة ملا جلاء فلى عبلارة سليدى الشلي  عبلد السلالم رضل

للشللىء كللن فيكللون اقللول ان سلليدى االمللام عبللد الوهللاب الشللعرانى رضللى هللا عنلله سللأل شلليخه 
سلليدى علللى الخللواص رضللى هللا عنلله فللى معنللى قوللله تعللالى   انمللا قولنللا لشللىء اذا اردنللاه ان 

ور االشلياء نقول له كن فيكون ب هل الملراد حلرف الكلاف والنلون او المعنلى اللذى كلان بله ظهل
وهل يلزم من قدم قول الحق   كن ب قدم االشياء المكونة فان قول الحلق تعلالى   كلن ب قديملة 

 ؟ فاجابه رضى هللا عنهما اجابة شافية فقال : . 



 107 

 
 
 

ليس المراد بكن من الحق تعالى حرف الكاف والنون وانملا الملراد المعنلى اللذى كلان بله ظهلور 
من الحق قدم المكون من كل وجله الن التحقيلق ان العلالم قلديم  االشياء ، وال يلزم من قدم كن

فى العلم االلهى حادث فى الظهور ، فمعنى قول الحق   كن ب اى اظهر من علمنا الخاص بنا 
الى عالم الشهادة ، وهى اجابة كما تراها شافية وافيه اجتمع فيها علم الشلريعة ونلور الحقيقلة 

 كونوا يعلمون فنفعوا بعلمهم المؤمنين قرونا بعد قرون . ، وسبحان من علم اولياءه مالم ي
وقللد سللأل سلليدى احمللد بللن المبللار  شلليخه القطللب الكبيللر سلليدى عبللد العزيللز الللدبا  رضللى هللا 
عنهما فى قوله تعالى   والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحلق بهلا واهلهلا ب ملا معنلى   كلانوا احلق 

ة قبل االسلالم ؟ فاجلاب رضلى هللا عنله االحقيلة واالهليلة بها واهلها ب مع انه ال احقية وال اهلي
 بحسب الموعد االول والقضاء السابق قبل خلق المخلوقات . 

أميا ال يقرا وال يكتب كما كان سيدى على الخلواص لبهلر  ملا  كان واذا علمت ان سيدى الدبا 
مثللله علمللاء النقللل يفيضلله هللا مللن العلللم فللى قلللوب اوليائلله واصللفيائه ممللا يعجللز عللن االتيللان ب
خلقلله ثللم هللدى   المتخصصللون ، وسللبحان مللن الهللم الللنفس فجورهللا وتقواهللا واعطللى كللل شللي

االفعلال اللى العبلاد ملع انهلا تجلرى  ةويقول سيدى محى الدين بن عربى قدس هللا سره فى نسب
وحلده  هللوفضال ، فلالخلق دائملا  ةبقضاء هللا وقدره : نسب هللا الفعل الى العبد وجازاه عليه من

لكللان ذللل  قللدحا فللى الخطلللاب  ة، وللعبللد النسللبة لكونلله محللال لظهللور االفعللال ، ولللوال النسللب
وهللو كللالم نفللليس فلنحللرص علللى فهمللله ي  والتكليللف ومباينللة للحللس وكلللان ال يوثللق فللى شللل

 واالنتفاع به . 
وقللول سلليدى عبللد السللالم   كللن مللع هللا تللر هللا معلل  ب يوجهنللا بلله ان نكللون مللع هللا بأوصللاف 

لعبودية وهى تقتضى منا ان نرى هللا بأوصاف الربوبية ، فنرى من انفسنا الفقلر واللذل والعجلز ا
والضعف ومنه سبحانه اضداد صفاتنا ، فله عز وجل الغنى والعز والقدره والقلوه ويقلول سليدى 

وقلل ملن بأوصلاف هللا االمام ابو الحسن الشاذلى رضلى هللا عنله : الزم اوصلاف نفسل  وتعللق 
الحقيقللى : يللا نى مللن للفقيللر سللوا  ، ومللن بسللاط الضللعف الحقيقللى يللاقوى مللن  قللرلفبسللاط ا

للضللعيف سللوا  ، ومللن بسللاط العجللز الحقيقللى يللا قللادر مللن للعللاجز سللوا  ومللن بسللاط الللذل 
 تجد االجابة كانها طوع يد  .  –الحقيقى ياعزيز من للذليل سوا  

 ل  من حاجة فارفعها الى وقد قال بعض الملو  لبعض الصوفية العارفين : ما يكون 
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فقال له ذل  العارف : قد رفعت حوائجى لمن هلو اقلدر منل  فملا اعطلانى منهلا رضليت بله وملا 
المللؤمن اداء الطاعللات وتللر   مللن منعنللى منهللا رضلليت عنلله . اقللول والكينونلله مللع هللا تقتضللى

بلده وقلد يشلكو المخالفات والرضى بما يجرى به قضاؤه خيره وشره رضاء يعلمه هللا ملن قللب ع
القلبى ، فقلد شلكى سليدنا ايلوب عليله  هالى هللا ما به تضرعا اليه سبحانه وال ينافى ذل  رضاء

السللالم ضللره لربلله فقللال   رب انللى مسللنى الضللر وانللت ارحللم الللراحمين ب ومللع ذللل  اثنللى عليلله 
عبلد انله سبحانه بصبره على ما اصابه من عبودية كاملة فقال تعالى   انا وجدناه صلابرا نعلم ال

اواب ب فما اسعد اهل اليقين من الصابرين . وقول سيدى الشي  عبد السلالم رضلى هللا عنله : 
ويعطي  ما شاء ويمنع عن  ما شاء ، وهو فى العطاء والمنع كريم جواد فتفسليره ملا جلاء فلى 
حكم العارفين متى اعطا  اشهد  بره ومتى منع  اشهد  قهره ، فهو فى كل ذل  متعرف اليل  

قبل بوجود لطفه علي  ، ويقول سيدى بن عطاء هللا السلكندرى رضلى هللا عنله ربملا اعطلا  وم
فمنع  وربما منع  فاعطا  ويقول سيدى بن عجيبه رضى هللا عنه فى شرح الحكمة االخيلرة : 
ا ربمللا اعطللا  مللا تشللتهيه النفللوس فمنعلل  بللذل  مللن حضللرة القللدوس وربمللا اعطللا  متعللة الللدني

واح ، وربما منعل  وربما اعطا  قوت االشباح فمنع  قوت االر ال الحضرة وزهرتها ، فمنع  جم
قوت االرواح ، وربما اعطا  اقبال الخلق فمنع  من اقبال الحق ، وربملا بع  قوت االشباح فمت

بالملل  الحلق وربملا اعطلا  العللوم وفلتح لل  مخلازن بلالود منع  اقبال الخللق فاعطلا  االنلس 
معرفة الحى القيلوم فاحطلت بكلل مجهلول ربما اعطا  علوم و الم م فحجب  بذل  عن شهودو الفه

االخرة ، وربما منعل  ملن علز اللدنيا واعطلا  علز عز ومعلوم ، وربما اعطا  عز الدنيا ومنع  
االخرة ، وربما اعطا  التعزز بالخلق ومنع  التعزز بالحق وربما منع  التعزز بلالخلق واعطلا  

خدملة الكلون فمنعل  ملن شلهود المكلون وربملا منعل  ملن  التعزز بالمل  الحق ، وربما اعطلا 
خدمة الكون واعطا  شهود المكون ، وربما اعطا  التصرف فى المل  ومنع  دخلول الملكلوت 

 ، وربما منع  من التصرف فى المل  ومتع  بشهود الملكوت 
ة هللا مين هلل تعلالى فلى العطلاء والمنلع النهلم متحققلون برحمللوهكذا نرى السلادة الصلوفية مسل

ورافته وكرمه وجوده فهو فى العطاء والمنع كريم جواد كما قال سيدى الشي  عبد السالم رضى 
 هللا عنه . ولذل  نرى شي  شيوخنا سيدى على البيومى رضى هللا عنه اكتفى باهلل واستغنى بله

                                                                    وكان فيما اراده بشانه فيقول :  سواه عما
 ومعلللللاده لمعاشة ومعاذه   يللله لوسه للون له ورد يكلكل ل

  هع موالى تحت مرادلون ملواك  وجعلت وردى فى الخروج عن السوى 
اللهم اجعلنا بفضل  من عبلاد  الصلالحين الراضلين المرضليين اللذين قللت فليهم   اولئل  حلزب 

 حون ب . هللا اال ان حزب هللا هم المفل
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 الصحبة فى هللا تعالى
يؤدى للجملع والجملع اليكلون إال بلالجمع ، والجملع جملع القللب عللى هللا ،  فشو  اما الشو  ،

فاذا كان شو  فال يكلون اال هلل فلان تعلدى النسلان فلال يكلون اال بجمعله عللى هللا ، فلال يكلون 
  شو  النسان اال لمحبته هلل فهو باهلل وفى هللا والى هللا .

جاءت تل  السطور فى رسالة من رساالت سليدى وشليخى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى 
هللا عنه الى تلميذه الصديق المغفلور لله السليد / سلالم جمعله نلور هللا مرقلده وهلى تكشلف لنلا 
عن سر الشو  الذى يدفعله هللا فلى قللب الملؤمن الخيله الملؤمن ، ويرجعله سليدى الشلي  اللى 

ثلم  ينفى هللا التى تربط بين مؤمن ومؤمن برباط قوى هو رباط االخلوة فلى اللدالمحبة الخالصة 
االخوة الخالصلة فلى الطريقلة والمشلرب التلى تقلوم بلين اهلل التصلوف ثلم االخلوة االخلص التلى 

 تكون بين المريدين وشيخهم فى الطريقة الواحدة . 
لواحد ملنهم لصلاحبه ملا يحلب والصحبة فى هللا تعالى لها قدرها عند السادة الصوفية ، ويحب ا

 لنفسه ويكره له ملا يكلره لهلا ، وهلم يسلتندون فلى ذلل  االدب اللى قولله تعلالى   ثلانى اثنلين اذ
هما فى الغار اذ يقول لصاحبه ال تحزن ان هللا معنا ب وهلم يقوللون ان هللا تعلالى اظهلر شلفقة 

صلديق رضلى هللا عنله الن بصلاحبه سليدنا ابلى بكلر ال صللى هللا عليله وسللم موالنا رسول هللا 
الحر شفيق على من يصحبه . وكذل  يستند الصوفيه الى الحديث الشريف الذى رواه انس بن 

  متلى القلى احبلابى ب فقلال صلى هللا عليله وسللم مال  رضى هللا عنه وقال فيه قال رسول هللا 
قلوم للم يرونلى ،  اصحابه : بأبينلا انلت وامنلا ، اولسلنا احبابل  ؟ فقلال انلتم اصلحابى ، احبلابى

شللوا  اكثللر ب والشلليوا العللارفون تخلقللوا بللاخال  موالنللا رسللول هللا وآمنللوا بللى ، وانللا اللليهم باأل
فللى محبللة تللابعيهم محبللة خالصللة هلل ، وتللل  المحبللة الخالصللة تللورثهم  صلللى هللا عليلله وسلللم 

م رضلى هللا يقول سيدى الشلي  عبلد السلالكمل شو  باهلل وفى هللا والى هللا  وهو الشو  اليهم
والصحبة عندهم على ثالثة اقسام صحبة من فوق  ، صلحبة ملع ملن  0 عنه لتلميذه وصاحبه

 والنظراء ، فصحبة من فوق  تقتضى من دون  ، وصحبة االكفاء 
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خدمتلله ، وصللحبة مللن دونلل  تقتضللى منلل  الشللفقة والرحمللة علللى التللابع ويكللون التللابع ملزمللا 
كفللاء والنظللراء فتقللوم علللى االيثللار  والفتللوه كمللا قامللت بللين بالوفللا  والحرمللة ، امللا صللحبة اال 

المهاجرين واالنصار رضى هللا عنهم ، فقد مدح هللا سادتنا االنصار بااليثلار فلى قولله تعلالى   
والذين تبوؤا الدار وااليمان من قلبلهم يحبلون ملن هلاجر الليهم وال يجلدون فلى صلدورهم حاجلة 

و كللان بهللم خصاصلله ومللن يللو  شللح نفسلله فاولئلل  هللم ممللا أوتللوا ويللؤثرون علللى انفسللهم وللل
 المفلحون ب . 

ويقللول سلليدى ذو النللون المصللرى رضللى هللا عنلله : ال تصللحب مللع هللا اال بالموافقللة ، وال مللع 
الخلق اال بالمناصلحة ، وال ملع اللنفس اال بالمخالفلة وال ملع الشليطان اال بالعلداوة فلانظر كيلف 

فللأعطى لربلله حقلله ، ولللالا فللى هللا حقلله ، وخللالف  فللر  فللى المعاملللة بللين صللحبة وصللحبة ،
 والوساوس . الحظوظ  النفس والشيطان وحذرنا من مجاراتهما فى 

والسادة الصوفية يتمسكون بصلحبة الشلي  العلارف اللذى يربلى المريلد فلى سللو  طريلق الحلق 
بالشلي   اى شلديدة االملرة عللى صلاحبها فالبلد ملن االسلتعانه وءالن النفس البشرية امارة بالس

العارف فى ايقافها عند حد الشرع والتزامه ، ثم السير بها قدما فى معلارج الكملال وملدارج اهلل 
اليقللين التللى يسلللكها السللابقون المقربللون . ومهمللة الشللي  مهمللة دقيقللة وشللاقة لكنلله يؤديهللا 

 ين . ن هللا لمع المحسنا  حسبة لوجه هللا ، الن هللا تعالى يستعمله فيها ويخفف حملها عليه و 
ياهلللا ، وأن منزلتلله تعظللم فلللى نظللر مريديللله اوالن الشللي  العللارف يعلللالج امللراض النفللوس وخف

الصادقين الذين يلمسون اثره البالغ فيهم ، حين يرون بانفسهم كيف كانوا قبلل صلحبته وكيلف 
صاروا بعدها ولنستمع الى ما يقوله سيدى االمام القشيرى فى تعظيمه لشيخه االمام ابلى عللى 

  رضى هللا عنهما كما جاء فى الرسالة   ولم ادخل عليه وانا فلى وقلت بلدايتى اال صلائما الدقا
وكنلت ا تسلل قبللله . احضلر بللاب مدرسلته  يللر ملرة فلارجع مللن البلاب احتشللاما منله ان أدخللل 
عليه فاذا تجاسرت مرة ودخلت المدرسة كنت اذا بلغت وسط المدرسة يصحبنى شبه حذر حتلى 

 لعلى كنت ال احس بها ثم اذا قعدت لواقعة وقعت لى لم احتج ان اسلاله لو  رزت فى ابرة مثال
وكنت افكر فى نفسى  .فكما كنت اجلس كان يبتدى يشرح واقعتى و ير مرة رأيت منه هذا عيانا

كثيرا انه لو بعث هللا رسوال الى الخللق ، هلل يمكننلى ان ازيلد ملن حشلمته عللى قلبلى فلو  ملا 
 ان ال يتصور لى ان ذل  ممكن وال اذكر كان منه ، رحمه هللا ، فك
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انى فى طول اختالفى الى مجلسه ، ثم كونى معه بعد حصول الوصللة ، ان جلرى فلى قلبلى أو 
 هللا من الدنيا .  هخطر ببالى عليه قط اعتراض ، الى أن خرج رحم

ملن فضلل  حساسية قلوبهم . ونور بصائرهم ، فإنلهالعارفين الشيوا  أقول ، وال تستكثر على  
هللا عليهم ، وهللا يؤتى من ملكه من يشاء ، وقد لمست بنفسى صد  ما يقوله االمام القشيرى 
مع شيخى وسيدى الشي  عبد السالم الحلوانى قدس هللا سره فكثيرا ملا كلمنلى بخلواطرى وكثيلرا 

ئع ملاوجهنى لملا يريلد بقلبله دون ان يكلمنلى لسلانه واذكلر عللى سلبيل المثلال واقعتلين ملن وقللا
تفو  الحصر . الواقعة االولى ل كان رضى هللا عنه طريح الفراش بالمستشلفى وكلان يرقلد عللى 

شلعور تمنيلت فلداخلنى  سرير مرفوع من جهة رأسله وعلز عللي أن أراه  يلر مرتلاح فلى رقدتله 
فيه أن يكون سيدى الشي  عندى فى منزلى فاتولى بنفسى خدمتله والقيلام عللى راحتله فلى كلل 

اتكلم بشيىء من ذل  مع أحد ولما عدت لزيارتله فلى اليلوم التلالى وسللمت عليله  خدماته ، ولم
وقبلت يده بادرنى بقوله أنت لم تتركنى ليلة أمس مطلقا بل كنلت معلى وتقلول للى ليتل  تلأتينى 
بمنزلى وتأكل معى وتشرب معى واتولى بشخصى خدمت  وبين آن واخر تقول لى ذل  وسبحان 

 لما . من يؤتى أولياءه رحمة وع
كان من عادتى أن أدعلو ملع الشلي  شخصلا ملن تالميلذه رضلى هللا عنله اذا  –الواقعة الثانية  

دعوت الشي  لطعام عندى ليصلحبه ويكلون فلى خدمتله فلى اللذهاب والعلودة وألنله كلان يسلكن 
قريبا  منه وكان ذل  الشخص يدعونى كذل  كلما دعلى الشلي  وذات ملرة دعلوت سليدى الشلي  

نى مصروفا عن دعوة ذلل  الشلخص وللم يكلن واقلع بينلي وبينله شليىء يصلرفنى للطعام ووجدت
نصرافى علن اعن دعوته فدعوت  يره ممن يجاورون الشي  فى المسكن واردت أن أعرف سر 

 -دعوة الشخص األول ففاتحت الشي  بانصرافى عن دعوته هذه الملرة لغيلر سلبب بينلي وبينله
فقللال لللى سلليدى الشللي  خيللرا  –فللى صللحبته ورجحللت فللى نفسللى أن يكللون الشللي   يللر را للب 

نله يظلن أنلى بغيلره ال أسلتطيع الخلروج وعندئلذ تحقلق للى ملا شلعرت بله ملن أنله  يلر صنعت ا
 را ب فى صحبته . 

فتعللدت ر بتلله الللى قلبللى دون أن يكلمنللى لسللانه وهللذا شللأن الصللادقين مللن األوليللاء وحقللا مللا   
  ملرآة تبصلر فيهلا كلل شلي  ملن عجائلب ذا طلبلت هللا بالصلد  اعطلاإيقولله السلادة الصلوفية 

 الدنيا واآلخرة . 
خلالص والوفلاء ويجلب أن تسلتوى فلى ولهذا يجب أن يصحب المريدون شليخهم بالصلد  واإل  

 ن  من مات شيخه وهو راضى عنه ال تطرقه آفة إمعاملتهم ظواهرهم وبواطنهم وقد قالوا 
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ه تربية وال يصفو له حال ، وقد شاهدنا لب شيخه ال تصح لقونفهم من ذل  أن من تغير عليه 
ذللل  فعللال بالتجربللة العمليللة . وحسللن الظللن بالصللالحين أولللى واسلللم ، فللان لللم تعتقللدهم فللال 
تعترضللهم ألن هلل  يللرة علللى أوليائلله ، وقللد تضللار أشللد الضللرر مللن اعتراضلل  عللليهم أو مللن 

داهم ، أو أحلب اعلداء هللا إيذائهم والسعيد من أحب احباب هللا ووالى أولياءه ، والشقى ملن علا
ن كانوا بين الناس فى ظواهرهم ، ولذل  قالوا فى وصلف اللولى ا  ة األولياء فى بواطنهم و لي، وح

وقلد جللاء فلى الحللديث القدسلى : مللن  –: جسلمه بلين الخلللق يسلعى وقلبلله فلى الملكللوت يرعلى 
 عادى لى وليا آذنته بالحرب . 

وسف بن الحسين الرازى من بغداد فلملا دخللت   ج قال : قصدت يراويحكى أن أبا الحسن الد  
الرى ب سألت عن منزله ، فكل من أسأل عنه يقول لى ما تفعل بذل  الزنديق ، فضليقوا صلدرى 
حتى عزمت على األنصراف ، فبت تل  الليلة فى مسجد ، ثم قلت : جئت هذه البلدة ، فلال أقلل 

ه قاعدا فلى المحلراب وبلين يديله رحلل من زيارته ، فلم أزل أسأل عنه حتى عرفت مسجده فرأيت
ذا هو شي  بهى ، حسن الوجه واللحية ، فدنوت منه وسلمت عليله  عليه مصحف يقرأ فيه ، وا 
، فرد السالم وقال : ملن أيلن فقللت ملن بغلداد ، قصلدت زيلارة الشلي  ، فقلال للو أن فلى بعلض 

ان يمنعل  علن زيلارتى ؟ أو جاريلة ، أكل االبلدان قال ل  انسان : اقم عندى حتى اشلترى لل  دار 
فقللت : يلا سليدى مللا امتحننلى هللا بشلي  مللن ذلل  ، وللو كلان ال أدرى كيللف كنلت أكلون  فقللال 

 تحسن أن تقول شيئا ، فقلت : نعم وقلت : 
 ولو كنت ذا حزم لهدمت ماتبنى    رأيت  تبنى دائما فى قطيعتى   

رحمته من كثرة بكائه ثم قال  فأطبق المصحف ، ولم يزل يبكى حتى ابتلت لحيته وثوبه ، حتى
لى : يا بنى ال تلم أهل الرى ، على قولهم : يوسف بن الحسين زنديق ، ومن وقت الصالة اقرأ 
القرآن فلم تقطر من عينى قطرة ، وقد قامت على القيامة بهذا البيت ، فانظر اللى حيويلة قلبله 

وبلين ربله وهلو ملا يلدل عللى وكيف قامت عليه القيامة من بيت الشعر الذى جعله خطابا بينله 
شدة خوفه منه   ولمن خاف مقام ربه جنتان ب . وجاء فى الرسالة القشليرية علن سليدى خيلر 
النساج قال : قص موسى بن عمران ، صلوات هللا عليه ، على قومه قصة فزعق واحد منهم ، 

وبوجللدى  فللانتهره موسللى ، فللأوحى هللا تعللالى اليلله : يللا موسللى بطيبللى فللاحوا وبحبللى بللاحوا ،
صاحوا ، فلم تنكر على عبادى ؟  أقول ولوال أن الرجل كلان صلادقا وزعلق مقهلورا بوجدانله ملا 
دافع هللا عنه هذا اللدفاع المجيلد . وتلذكرني تلل  الحكايلة بملا وقلع لجلدى رحمله هللا ، فقلد رأى 
 رجللال فللى سللاحة سلليدى ابللراهيم الشلللقامى رضللى هللا عنلله ومشللهده المبللار  بقريللة أبللا الوقللف

 تواجد ويرقص ، فانتقده جدى وقال فى يالمنيا  –مغا ة 
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نفسه هل هذه والية ، رجلل يلرقص فلى سلاحة الموللد كلالمرأة الراقصلة ؟ وعنلدما نلام جلدى رأى 
وهم به فى المنام ذل  الرجل يطارده ليفت  به وهو يهرب منه فى خوف ، فادركه الرجل وامس  

مللن  وكللان جللدى الكبيللر رضللى هللا عنلله قايللاتى  الأن يطعنلله بخنجللره ، فاعترضلله سلليدى الشللي
مريديه فى الطريقة الخلوتيه ، وقال له هلذا ابنلى ، وحلال بلين الرجلل وبلين جلدى ، فقلام جلدى 
من النوم مذعورا ، واستغفر ربه ، وسعى الى لقاء الرجل الصلالح ليستسلمحه ، فلملا لقيله قلال 

ألدبت  ، مال  والرجل اللذى يلرقص  قاياتىال له جدى سامحنى لوجه هللا ، فقال له : لوال الشي 
داد اعتقلاده فيله ألنله كاشلفه برؤيلاه ، فلألح عليله أن ز كالمرأة ، وما اللذى اتعبل  فلى رقصله فلا

يسامحه ارضاء هلل وللرسول فقال لله انلا ال أسلامح  حتلى أرقلص ويعجبل  رقصلى ، ورقلص ، 
لل  الواقعلة كلان جلدى ال ينتقلد فلم يستطع جدى أن يعيبله وقلال دع الخللق للخلالق ، وبسلبب ت

أحدا من هؤالء وكان يقول الصاد  لنفسله والكلاذب عليهلا وهللا المحاسلب . واعجلب معلى ملن 
لتلميذه وهى من رأفة الشيوا العارفين بأبنائهم فى طريلق الحلق وهلو ملا  اياتىحماية الشي  الق

 يدلنا على قوة الصلة الروحية وان تباعدت األشباح . 
 بشراب التقى تصير الملوما    تلم أهل سكللر  كن بصيرا وال

 
 ويقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه المرتجل الذى نقلناه عنه : 

 قد شربنا من حبه فسكرنلللا  
 أتى الجللللوارا لوعرفنا من اين ن    

 اعذورنا اذا نهيم فإنللللللا 
 فى ديار الهوى خلقنا اسلللللارى       

 ب فى الكأس وترانا من حيث نشر 
 سكلللارى ولم نكن بسكللللارى     

واجلد بمنزللة التبلاكى اللذى جلاء فلى الحلديث توقد قالوا أن المريلد يتواجلد لطللب الحقيقلة . وال  
الشريف عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا عنه   ابكوا فإن لم تبكلوا فتبلاكوا ب رواه االملام أحملد 

  عنه ، عن تواجد الصادقين فيقول : ويدافع سيدى أبو مدين التلمسانى رضى هللا
 راب الهوى دعنا اذا لم تذ  معنى ش الوجد أهللله  فقل للذى ينهى عن

 تراقصت االشباح با جاهل المعنلى  اذا اهتزت االرواح شوقا الى اللقا 
 اذا ذكر االوطان حن الى المغنللى       اما تنظر الطير المقفص يا فتللى 
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 طرب األعضاء فى الحس والمعنى ضفت    ا بفللللؤادهلمد ريلبالتغ فرجي

 اب العقول اذا  نللى لرب اربلويط  ااالقفاص شوقا الى اللق فى ويرقص
 لعالم اال سنلللى  لتهززها األشوا  ل حبين يا فتلللى لكذل  أرواح الم

 ن شاهد المعنى لوهل يستطيع الصبر م لزمها بالصبر وهى مشوقلللة نأ
د   عشا  قم فيا حادى ال  ا وروحنلل بيب لباسم الح ودندن لنا  قائملا واحع

 ا لينا  شيئا  فسامحنللوان انكرت ع وصن سرنا فى سكرنا عن حسودنا 
 ا لغللرام تهتكنلللوخامرنا خمر ال للللا حياتن فإنا اذا طبنا وطابت 

  فقد رفع التكليف فى سكرنا عنللللا  فال تلم السكران فى حال سكللره 
 اذا  لبت أشواقنا ربما بحنللللللا  ننلللللا لم لنا فيما ادعيناه اوس

 فباهلل يا خالى الحشا ال تعنفنلللللا  صبابللله   شربنا طربنا ثم همنا 
وحكوا ان األمام أبو بكر الشبلى رضى هللا عنه سمع قلوال ، فصلاح وتواجلد قاعلدا ، فقيلل لله : 

 ؟ فقام وتواجد وقال :  يا أبا بكر ، مال  من بين الجماعة قاعد
 ش  خصصت به من بينهم وحلللدى  لى سكرتان وللندمان واحلللدة  

  القلليم ويتعللرض لظللاهرة التواجللد سلليدى االمللام محمللد آمللين الكللردى رضللى هللا عنلله فللى كتابلله 
لوجد فهو وارد يرد على القللب ملن كشلف أسلرار اللذات وأنوارهلا  ا تنوير القلوب ب فيقول : واما

لروح أو يظهر على الجوارح فيهتز الرأس ويشطح البدن ، وهو ثابلت بالكتلاب والسلنة فيدهش ا
، قلال تعلالى   الللم يلأن لللذين آمنللوا أن تخشلع قللوبهم لللذكر هللا ب   وقلال   اذا ذكلر هللا وجلللت 
قلوبهم ب فان صاحب الخشوع القلبى والوجل بذكر هللا تعالى قلد يغيلب عقلله علن احتلرام النلاس 

هل المجلس ، فيقوم ويقعد ويدور ويتواجد وربما يسقط عللى األرض عللى حسلب قلوة واعتبار أ
استعداده لتحمل الواردات االلهية عليه فهو فى طاعة وعبادة من  ير شبهه عند كلل أحلد ملن 
أهل اإلسالم واإليمان وال يجلوز سلوء الظلن بله   فويلل للقاسلية قللوبهم ملن ذكلر هللا أولئل  فلى 

جذبة من   اآلثاربعض سيدى األمام الكردى يقول رضى هللا عنه : وفى ضالل مبين ب واضاف 
وذكر فلى مسلند االملام أحملد بلن حنبلل علن عللى كلرم هللا  ب جذبات الرحمن توازى عمل الثقلين

وجهله قلال   اتيللت النبلى صلللى هللا عليله وسلللم أنلا وجعفلر وزيللد ، فقلال النبللى صللى هللا عليلله 
قال لجعفر   أنت اشبهت خلقلى وخلقلى ب فحجلل ثلم قلال للى   وسلم لزيد   أنت موالى فحجل ف

أنت منى فحجلت ب والحجلل هلو رفلع رجلل ومشلى عللى اآلخلرى وهلو ملن نتلائج التواجلد ، وقلد 
صللح عللن بعللض الصللحابة التواجللد وال يجللوز سللوء الظللن بأهللل التواجللد لقوللله تعللالى   يللا أيهللا 

 الذين آمنوا اجتنبوا 
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لظن اثم ب وسوء الظن بالمسلم حلرام قطعلا والتأويلل واجلب فلى أقوالله ن بعض اكثيرا  من الظن ا
ذا كان حسن الظن بالمسلم واجبا فهو أوجلب فلى حلق الشلي  اللذى ي تربلى عللى يديله وافعاله وا 

ن لم يكلن معصلوما عصلمة األنبيلاء فإنله محفلوظ حفلظ األوليلاء . وقلد كلان المريد ، والشي  وا
أحلد مريديله الناشلئين فلنفس عليله ملن هلم أقلدم منله أحد الشليوا يظهلر عطفله الخلاص عللى 

صلة بالشي  ، فأراد الشي  أن يبين لهم بتجربة أجراها معهم كيف يقدم ذل  الناش  عليهم فلى 
تها ، ومعهلا أنلاء زجلاجى كبيلر ءميذه ومعه امرأة محجبة فى ماللتال سلوكه ، فجاء الشي  مرة

يدة ملن بلين التالميلذ ودخلال  رفلة مجلاورة ، مملوء بسائل أحمر يشبه الخمر ومر الشي  والسل
وا لللق الشللي  بللاب الغرفللة و للاب بعللض الوقللت ، ثللم خللرج وحللده علللى تالميللذه ، فقللال لهللم : 
اصدقونى وال تكتموا عنى خواطركم ألننا فلى معلرض التربيلة والتعلليم واإلرشلاد ، فسلأل القلدامى 

مللا كللان األجللدر االظللن ، فقللالوا واحللدا واحللد عمللا دار فللى قلللوبهم فصللارحوه بللأنهم اسللاءوا بلله 
بالشي  أن يتوارى فى المعصيتين : الزنا وشرب الخملر ، ثلم سلأل ذلل  الشلاب الناشل  : وملاذا 

ملن ألنى مذ عرفت  صحبت    ألنتفع  دار فى نفس  ، فأجابه : لم اشغل نفسى بش  من ذل  
نلادى الشلي  السليدة حسنات  ، ألن  أعرف بالطريق منى ، ولم اصحب  ألتتبع عورات  وعندئذ 

بنته التلى يعرفونهلا ، وصلب لهلم ملن إالتى كانت معه وامرها ان تكشف عن وجهها ، فإذا هى 
  االسائل األحمر فوجدوه خال ال خمر 

واعطاهم بذل  درسا  عمليا فى حسن الظن وضرورته ألهل الطريق ملع ملربيهم وبلين لهلم ثملرة 
ى صللحبه لينتفللع مللن حسللناته ال ليتتبللع حسللن الظللن فيمللا تحلللى بلله ذللل  الشللاب الصللالح الللذ

عوراته ، وليس معنى ذل  أننا ال ننكر على أهل المعاصى معاصيهم الظاهرة المخالفلة لألواملر 
الشرعية اذا تحققنا أنها معصية حقا ولم نتسرع فى اعتبارها معصية وهى ليسلت كلذل  بلل لهلا 

مخالفللات مللن أهللل الحللق وجلله صللحيح يسللو ها شللرعا وخاصللة بللين أهللل الطاعللات التللاركين لل
والحقيقة المشتغلين باهلل عما سواه وفى الحديث الشريف   رب اشعث أ بر ذى طمرين اليؤبه 

جالء رضى هللا عنله . منهم البراء بن مال  ب وهو من الصحابة األ ،به لو اقسم على هللا ألبره 
ن عنلد هللا كبيلر ب وفى الحديث الشريف أيضا    ال تحقرن صغير المسلمين فإن صغير المسلمي

وقد قيل لنمام الجنيد أن ابا سعيد الخراز كان كثير التواجد عند الموت فقلال : للم يكلن بعجيلب 
أن تطير روحه اشتياقا وال تعجب من قول سيدى الجنيد فقد حكى سليدى رويلم رضلى هللا عنله 

 فقال حضرت وفاة ابى سعيد الخراز وهو يقول فى آخر نفسه : 
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 ر رهم وقت المناجاة فى السلللاوتذكلعارفين الى الذكلر        حنين قلوب ا
 ر لاء ذى السكللففا فواعن الدنيا كا  ت كؤوس للمنايا عليهمللوادير 

 به أهل ود هللا كاالنجم الزهلللللر  همومهم جوالة بمعسكلللللر 
 على تسرى الوارواحهم فى الحجب نحو  جسادهم فى األرض قتلى بحبه فأ

 وما عرجوا عن مس بؤس وال ضللر  ا اال بقرب حبيبهللم فما عرسو 
 
والذاكرون يجمعهم ذكر هللا تعالى . . عللى بسلاط محبتله فتقلوم بيلنهم الفلة روحيلة يتحلابون   

بها فى هللا تعالى عللى صلد  طويله وحسلن ظلن ، ووفلاء صلحبة ، فيشلتا  بعضلهم للبعض ، 
دنيوية ألنه قلال بلاهلل وفلى هللا ومآلله إللى شوقا خالصا هلل ال تدنس صفاءه علة دنيه أو  اية 

هللا كما يقلول سليدى الشلي  عبلد السلالم رضلى هللا عنله وقبلل أن اخلتم المقلال أود أن أنبله أن 
الكملة من رجال هللا يغلالبون مواجيلدهم ويثبتلون امامهلا كالجبلال الرواسلى ولليس ملن للوازمهم 

ى رضى هللا عنه من هؤالء الكمللة الثلابتين التواجد ، وقد كان سيدى الشي  عبد السالم الحلوان
هابله وال نكلاد ن، وما رأيته تواجد مع طول عشلرتى لله ولكنلى كنلت الحلظ فيله مهابلة تغشلاه ، ف
ا ونتبسلط معله ننتكلم أمامه ، واحيانا كان يتجلى بالجمال بعد الجلالل ، فيتبسلط معنلا ويضلاحك

 عنه فكان يغلب عليه البسط وتتوالى فى وقار واحتشام ، اما سيدى الشي  على عقل رضى هللا
ضحكة ، مع ثباته بين الجملال والجلالل واللذى يعبلر عنله فلى الهامله االرتجلالى معلينا ملحه ال
 بقوله الرائع : 

 وجالله فثبت فى احواللللى  روض المحبة قد شهدت جمالله  
 واجعل شهود  لى مسرة حالى  ريعتلى ذفاجعل هدا  شريعتى و 

 أنا قد جعلت رضا المهيمن مالى  ل الغنىن فى الماان كنت تحسب أ
 اذ ليس  ير  ما حييت بباللى  يارب قلبى قد  سلت من اللورى 

 
هذا وقد قيل لنمام الجنيد لماذا يتواجد تالميذ  وانت ال ، فقال   وتلرى الجبلال تحسلبها جاملدة 

تلميلذه ، اللوارد فلى مر السحاب ب وختاملا أقلول ان كلالم سليدى الشلي  اللذى وجهله ل وهى تمر
صدر مقلالى يلدل عللى محبلة الشلي  اللى ذلل  التلميلذ اللذى بارحنلا اللى اللدار اآلخلرة فلى أوائلل 

 رمضان من العام الفائت فالى روح وريحان وجنة نعيم ، والعاقبة للمتقين .  
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 تعالى الثبات على طاعة هللا
ا وربطهلا بالحلب والثبلات عللى طاعلة جمع قلوبنا وارواحنا مع" وان شكرت  فإنما أشكر ربى أن 

هللا ، واسأل هللا أن يجمعنا معا على النبى صلى هللا عليه وسلم تلابعين لشليخنا رضلى هللا عنله 
 " 

عبلد السلالم الحللوانى رضلى هللا الشلي  جاءت تل  السطور فى أحلدى رسلاالت شليخى وسليدى 
وهلى تتحلدث علن نعملة اإليملان  عنه لتلميذه الصديق الراحل السيد سالم جمعلة نلور هللا مرقلده

واألخوة فى هللا ولزوم طاعته تعالى على الهلدى النبلوى الشلريف بإرشلاد الشلي  العلارف المقيلد 
بالشريعة والمؤيد بالحقيقة الذى يسل  بإتباعه سبيل الرشاد عللى نلور ملن ربله ونعملة اإليملان 

الملؤمن بلاهلل ورسلوله   رابطلة باهلل تعالى وهى كبرى اللنعم التلى ال تعلد وال تحصلى إلنهلا تلربط 
ه ، وهى دليل قائم على ان هللا تعالى احلب عبلده فشلرح صلدره اقدسية يسعد بها فى دنياه وآخر 

لاليمان بربه   بل هللا يمن عليكم ان هداكم لاليمان ان كنتم صادقين ب وفى الحديث الشريف   
  من يحبب. حب وال يعطى االيمان االان هللا يعطى الدنيا من يحب ومن الي
االيمللان وفللى محبللة هللا تعللالى اال انهللم يتفللاوتون فللى  والمؤمنون وان اشتركوا فى عقيدة 

تل  المحبة ولذل  جعل هللا المؤمنين درجات فى قوله تعالى   ثم اورثنا الكتاب اللذين اصلطفينا 
 الفضللمن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وملنهم سلابق بلالخيرات بلاذن هللا ذلل  هلو 

الكبير ب وقد جاء فى تفسير االمام القرطبى رضى هللا عنه ان اسامة بلن زيلد رضلى هللا عنهملا 
قرأ هذه االيلة وقلال   كلهلم فلى الجنلة ب كملا ان عملر بلن  صلى هللا عليه وسلم روى ان النبى 

اج قال   سابقنا سابق ومقتصدنا ن صلى هللا عليه وسلم الخطاب رضى هللا عنه روى ان النبى 
وظالمنا مغفور له ب واضاف االمام القرطبى يقول فاالصطفاء اذن موجه اللى ديلنهم ، كملا قلال 

 تعالى   ان هللا اصطفى لكم الدين ب
 . 
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ويقللول االمللام القرطبللى رضللى هللا عنلله : وقللد اختلفللت عبللادات اربللاب القلللوب   يقصللد السللاده 
،  لسللانهالللذاكر ب ظلالمبللن عبللد هللا : ال الصلوفية ب فللى الظللالم والمقتصلد والسللابق ، فقللال سلهل

ال ينسللاه . وقلللال االنطلللاكى : الظللالم صلللاحب االقلللوال ، والسلللابق اللللذى اكر بقلبللهاللللذ مقتصللدوال
والمقتصد صاحب االفعال والسابق صاحب االحوال ، وقال ابن عطاء الظالم الذى يحلب هللا ملن 

ق اللذى اسلقط ملراده بملراد الحلق . اجل الدنيا ، والمقتصلد اللذى يحبله ملن اجلل العقبلى والسلاب
وقيل الظالم الذى يعبد هللا خوفا من النار والمقتصد اللذى يعبلد هللا طمعلا فلى الجنلة ، والسلابق 
الذى يعبد هللا لوجهه ال لسبب . وقيل الظالم من استغنى بماله ، والمقتصد ملن اسلتغنى بدينله 

آن وال يعمل به ، والمقتصلد التلالى للقلرآن ، والسابق من استغنى بربه . وقيل الظالم التالى للقر 
ويعمل به ، والسابق القارىء للقرآن العامل به والعالم به ، اما السليدة عائشلة رضلى هللا عنهلا 
فقالت : السابق الذى اسلم قبل الهجرة ، والمقتصد من اسللم بعلد الهجلرة والظلالم ملن للم يسللم 

م القرطبلى فلى قولله تعلالى   ذلل  هلو الفضلل اال بالسيف وهم كلهم مغفلور لهلم . ويقلول االملا
الكبير ب يعنى اثباتنا الكتاب لهم . وقيل ذل  االصطفاء مع علمنا بعيوبهم هلو الفضلل الكبيلر . 
وقيل وعد الجنة لهؤالء الثالثة فضل كبير . وكلهم فى الجنلة بحرملة كلملة االخلالص ال الله إال 

الترمللذى رضللى هللا عنلله : جملليعهم فللى  هللا محمللد رسللول هللا . وقللال سلليدى محمللد بللن علللى
االصطفاء ازالة للعلل عن العطاء ، الن االصطفاء يوجب االرث واالرث يوجب االصطفاء وللذل  
قيل فى الحكمة : صحح النسبة ثم ادع فى الميراث . وعند قوله تعالى   جنات علدن يلدخلونها 

رطبى : جمعهم فى الدخول النه الميراث ... ب وهى االية التالية لالية السابقة ، يقول االمام الق
نسلب ، فالعاصلى والمطيلع مقلرون بلالرب . امللا بلار فلى الميلراث سلواء معتللرفين بال، والعلا  وال

االمام القشيرى فيقول فى لطائف اشاراته رضى هللا عنه : فى االيلة وجلوه ملن االشلارة ، فمنهلا 
لنسب على وجله مخصلوص ، فملن ال انه لما ذكر هذا بلفظ الميراث ، فالميراث يقتضى صحة ا
عرف ومحلل السلبب الطاعلة ويصلح مسبب له فال نسب له وال ميراث له ومحل النسب ها هنا ال

ان يقللال محللل النسللب اختيللاره للل  بللدءا ومحللل السللبب احسللانه للل  ثانيللا وتكلللم رضللى هللا عنلله 
زء الخلامس ص طويال باشارته الرائعة وقد تخيرت بعضلها ، وملن شلاء المزيلد فليرجلع اللى الجل

وما بعدها : يقال قرن باسم الظالم قرينة وهى قوله   لنفسه ب وقرن باسم السابق قرينه  204
لتله بقولله ز وهى قوله   باذن هللا ب فالظالم كانت له زلة والسلابق كانلت لله صلولة فالظلالم رفلع 

وجللده  لنفسلله والسللابق كسللر صللولته بقوللله بللاذن هللا ويقللال الظللالم مللن طلبلله والمقتصللد مللن
والسابق من بقى معه . ويقلال الظلالم ملن جلاد بمالله والمقتصلد ملن جلاد بنفسله والسلابق ملن 

 جاد بروحه ويقال الظالم من له علم اليقين والمقتصد . 
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من له عين اليقين والسابق من له حق اليقين ويقال : الظالم صاحب سخاء والمقتصد صاحب 
م صاحب الدنيا والمقتصلد طاللب العقبلى والسلابق طاللب جود والسابق صاحب ايثار ويقال الظال

المولى ويقال الظالم آمن من العقوبلة والمقتصلد فلاز بالمثوبلة والسلابق متحقلق بالقربلة ويقلال 
 الظالم صاحب التوكل والمقتصد صاحب التسليم والسابق صاحب التفويض . 

دون فى الحب هلل عز وجل علن ويقول االمام ابو طالب المكى رضى هللا عنه ان المؤمنين يتزاي
وملن افضلل ملا أسلدى تزايدهم فى المعرفة به والمشلاهدة لله ، واضلاف رضلى هللا عنله يقلول   

المعرفة به ، فافضل الحب ما كان عن المشاهدة له واضاف رضلى هللا عنله  هنعم الينا سبحانه
حبللا هلل يقللول : والمحبللون هلل علللى مراتللب مللن المحبللة بعضللها اعلللى مللن بعللض ، فاشللدهم 

خللق هللا ، عللى احسنهم تخلقلا باخالقله ، مثلل العللم والحللم ، والعفلو وحسلن الخللق ، والسلتر 
واعلرفهم بمعلانى صلفاته ، واتللركهم منازعلة لله فللى معلانى الصلفات كللى ال يشلركوه فيهلا ، مثللل 
 الكبر ، والحمد وحب المدح وحب الغنى والعز وطلب الذكر ، ثم اشدهم حبا لرسوله النه حبيلب

بعهم هلديا لشلمائله   وملن عالملة المحبلة كثلرة ذكلر الحبيلب ، تالحبيب واتبع المؤمنين الثاره ا
وهو دليل محبة المولى لعبده ، وافضل منته على خلقه . وفى الخبر ان هلل فى كلل يلوم صلدقة 
يملن بهلا عللى خلقله ، وملا تصلد  عللى عبللد صلدقة افضلل ملن ان يلهمله ذكلره ب وفلى حللديث 

  بن معول   قيل يارسول هللا أى االعمال افضل ؟ قال اجتنلاب المحلارم واليلزال سفيان عن مال
بكثرة الذكر هلل . كما امر بمحبلة هللا  صلى هللا عليه وسلم فو  رطبا بذكر هللا ب وقد أمر النبى 

الن الللذكر مقتضللى المحبللة فقللال   اكثللر مللن ذكللر هللا حتللى يقللول النللاس انلل  مجنللون ب وادل 
ة ايثار هللا سبحانه عللى كلل ملا سلواه وللذل  يقلول شليخى وسليدى الشلي  عللى عالمات المحب

 عقل فى الهامه الفورى االرتجالى : 
 تقللواه   فال نالم على احياء   انا محبللوه آثرنا الحياة لللللله 
 انت منحاه   يارب زدنى جنونا   زعمللوا   ان كان حبى جنونا بئسما 

 حسبى هللا    قلت اتخذت فكفوا ن بلله         تستعي هاقالوا اتخذ ل  جللا
 بالحق اتبعناه  ان كان وصف    صفة  فى   الحب ال تخطئه قالوا صف 

 هللا  وان تموت وان المقصلد   ومعرفللللة   فقلت صد  واخالص
 الجاه  وان يكون ل  البارى هو   وان تكون مع الرحمن منكسللللرا 
 تخل بالحكم او تلعب بمعنللاه   وال وان تسيللر على الشرع الشريف 
 قالوا ابتدعتم اجبنا قد رضينلاه   فان تكن هكذا كنت المحب فللللإن 
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 ذا يشابه رب العرش نهواه من  نرضاه ونقصللد ه  هللا ومن سوى 
وفى قوله تعالى   وتبتل اليه تبتيال ب يقول السادة العارفون : فيه معنيان احدهما انقطلع اليله  

قطلع كلل قلاطع حتلى تصلل اليله . ص لله وايثلاره عللى  يلره والثلانى اعا عما سلواه بلاالخالانقط
ال فاعلل إال هللا وهلم يقوللون ان محبلة الملؤمن اللى مقلام يشلهد فيله بذوقله اويقصدون وصول 

المؤمن لربه تسلتبين بتلر  المخالفلات وال تسلتبين بكثلرة االعملال الن اعملال البلر يعملهلا البلار 
عاصى ال يتركها اال المحبون الصادقون والثبات على الطاعات من عالملات الصلد  الفاجر والم

فى محبة هللا تعلالى ، وهلو ينتهلى بلالمؤمن اللى تقلوى هللا فلى السلر والعللن ولالتقيلاء عنلد هللا 
درجللاتهم النلله تعللالى يقللول   ان اكللرمكم عنللد هللا اتقللاكم ب كمللا يقللول سللبحانه   والللذين اهتللدوا 

آتلللاهم تقلللواهم ب ويقلللول   واللللذين جاهلللدوا فينلللا لنهلللدينهم سلللبلنا وان هللا لملللع زادهلللم هلللدى و 
المحسنين ب ويقول سيدى ابلو سلليمان اللدارانى رضلى هللا عنله ملن كلان اليلوم مشلغوال بنفسله 
فهو  دا مشغول بنفسه ومن كان اليوم مشغوال بربه فهو  دا مشغول بربه وقد جاء فى كتلاب 

للب المكلى ان هللا تعللالى اوحلى اللى بعللض الصلديقين ان عبلادا مللن قلوت القللوب لالملام ابللو طا
عبادى يحبونى واحبهم ويشتاقون الى واشتا  اليهم ، ويذكرونى واذكرهم وينظلرون اللى وانظلر 
اليهم فان حذوت طريقهم احببت  وان علدلت علنهم مقتل  قلال يلارب وملا عالملتهم قلال يراعلون 

يق  نمله ويحنلون اللى  لروب الشلمس كملا تحلن الطيلر الظالم بالنهار كما يراعى الراعى الشف
جللنهم الليللل واخللتلط الظللالم وفرشللت الفللرش واختلللى كللل حبيللب ب فللاذا الللى اوكارهللا عنللد الغللرو 

بحبيبه نصبوا الى أقلدامهم وافترشلوا اللى وجلوههم ونلاجونى بكالملى وتملقلوا للى بانعلامى فبلين 
راكلع وسلاجد فبعينلى ملا يتحمللون ملن  وبين قائم وقاعد وبين ىوه وشاكتأصارا وباكى وبين م

هم ثللالث اقللذف مللن نللورى فللى قلللوبهم ياجلللى وبسللمعى مللا يشللتكون مللن حبللى فللاول مللا اعطلل
فيخبرون عنى كما اخبر عنهم والثانيلة للو كانلت السلماوات واالرض وملا فيهلا فلى ملوازينهم ال 

علم احلد ملا أريلد أن يال والثالثة اقبل بوجهى عليهم فترى من اقبلت بوجهى عليه لهم ستقللتها 
 اعطيه . 

ويقللول االملللام الجنيللد رضلللى هللا عنلله : عالملللة كمللال الحلللب دوام ذكللر هللا فلللى القلللب بلللالفرح 
والسللرور والشللو  اليلله واالنللس بلله واثللره محبللة ذاتلله والرضللا بكللل مللا يصللنع ويقللول السللادة 

وهلو  وهلو معرفلة الخصلوص ومحبلة الخصلوصمقلام التعلرف الصوفية ان فى المحبلة مقلامين 
أو بعبلارة أخلرى مزيد الحب األول وكذل  فى المحبة مقامان مقام حب وأعنى بله مقلام محبلوب 

 مقام مريد ومراد 
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الحقيقللة كللل مريللد هلل فهللو مللراد بللذل  اال انهللم ارادوا ان يميللزوا بللين المنيللب والمجتبللى وفللى 
ت عنلد هللا والشلي  والطالب من المطلوب والرا ب من المر وب والحافظ من المحفلوظ هلم درجلا

هللا ويللنقلهم مللن المعرفللة العامللة الللى المعرفللة  بالعللارف بللاهلل يجمللع المريللدين ليللربيهم فللى جنلل
الخاصة ومن المحبة العامة الى المحبة الخاصة على نهج الكتاب والسنة والجماعة فيرقى بهم 

ريفله فلى حلديث من االسالم الى االيمان ومن االيمان اللى االحسلان واالحسلان كملا جلاء فلى تع
مسلللم المشللهور   ان تعبللد هللا كانلل  تللراه فللان لللم تكللن تللراه فانلله يللرا  ب فهللو درجتللان احللداهما 
اعلى من االخرى وهللا يختص برحمته من يشاء وهو سبحانه القائل   ان رحملة هللا قريلب ملن 

ة بالرضللا والرضللوان وتقتضللى أالمحسللنين ب فمللن سللعى سللعى المحسللنين شللكر هللا سللعيه فكافلل
عدالة هللا تعالى اال يسوى بين المسىء والمحسن والمؤمن والفاسق والطائع والعاصى وقد بلين 
لنا فى كتابه الكريم لنكون على بينة من امرنا فنجد السير الى هللا تعالى خاصة وقد منحنا ملن 

ملل فضله االيمان به سبحانه وباليوم االخر فاعطانا االساس القوى المتين الذى يقلوم عليله الع
الصلالح كملا ملن علينلا بالهلداة المرشلدين االملرين بلالمعروف والنلاهين علن المنكلر والحلافظين 

صلللى هللا لحلدود هللا وابللرز هللا لنللا عنايتلله باهللل االيمللان فقللال تعللالى فللى وصللايته بهللم لرسللوله 
  الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلالم علليكم كتلب ربكلم عللى نفسله الرحملة ء  واذا جاعليه وسلم 

نلله  فللور رحلليم ب فرسللم معللالم فأانلله مللن عمللل مللنكم سللوءا  بجهالللة ثللم تللاب مللن بعللده واصلللح 
الطريق لنا بالتوبة تطهيرا  مما وقعنا فيه بجهاللة ثلم االقبلال عللى اصلالح االحلوال واطمعنلا فلى 

ل حللين تشللملنا مغفرتلله ورحمتلله مللن فضللله وكرملله كمللا ابللرز لنللا سللبحانه عنايتلله آحسللن الملل
خصللوص المللراعين انفاسللهم مللع هللا تعللالى فقللال جللل شللأنه لموالنللا رسللول هللا الخاصللة بأهللل ال

صلى هللا عليه وسلم   واصبر نفس  مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريلدون وجهله وال 
تعد عينا  عنهم تريد زينة الحياة اللدنيا وال تطلع ملن ا فلنلا قلبله علن ذكرنلا واتبلع هلواه وكلان 

هللا تعالى بهذه الوصاية انه سبحانه ينظر اللى هملة العابلدين وخفايلا القللوب امره فرطا ب وأرانا 
وصحيح النيات وال ينظر الى ظواهر االشكال وزخارف الزينات فالغنى  نى النفس والفقير فقير 
النفس وهذا الذى مر علي  يفسر لل  قلول سليدى الشلي  عبلد السلالم رضلى هللا عنله : واسلأل 

ى النبلى صللى هللا عليله وسللم تلابعين لشليخنا رضلى هللا عنله فانله يريلد هللا ان يجمعنا معا علل
بدعائه ان يوفق هو وتالميذه لطاعة هللا والثبات عليها حتلى يكلون تحلت رايلة النبلى صللى هللا 
عليه وسلم بالعمل الصالح الذى يتأسى به فيه وبارشاد شيخه الذى ناب عن موالنا رسلول هللا 

لدالللة عللى هللا باعتبلاره ملن االئملة اللذين اراد هللا تعلالى ان يكونلوا صلى هللا عليله وسللم فلى ا
 مصابيح 
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الهدى فى اجيالهم مصداقا لقوله تعالى   وممن خلقنا أملة يهلدون بلالحق وبله يعلدلون ب ولملا 
كان الشي  العارف اداة المريد فى صلته بربه ، فان محبة الشلي  تكملن فلى قللب المريلد وكلملا 

ه هلل ورسلوله اشلتدت محبتله لشليخه النله يلذو  اثلر تربيتله بروحله والشلي  بلاب اشتدت محبتل
بابله اللى هللا فملن  صلى هللا عليه وسلم ، والرسول صلى هللا عليه وسلم المريد الى رسول هللا 

 احب هللا احب رسوله ومن احب الرسول احب نائبه وهو الشي  . 
قع مرة بينه وبين شليخه سليدى سلرى السلقطى ويحكى سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه ما و 

رضى هللا عنه فيقول : كان السلرى يقلول : تكللم عللى النلاس وكنلت اجلد فلى قلبلى حشلمة ملن 
الكالم على الناس النى كنت اتهم نفسى فى استحقاقى لذل  ، فرأيت فى ليلة جمعة فلى منلامى 

واتيلت السلرى قبلل ان اصلبح فقلال للى تكللم عللى النلاس فانتبهلت  صلى هللا عليله وسللم النبى 
وامر   صلى هللا عليه وسلم فدققت عليه الباب فقال لى : انت لم تصدقنا حتى رايت رسول هللا 

بالكالم واضاف االمام الجنيد يقول : فلما كان النهار وقعدت فى الجلامع وانتشلر فلى النلاس ان 
وقلال : ايهلا الشلي  ،  الجنيد جلس يتكلم فكان اول مجلس ان وقف عللى  لالم نصلرانى متنكلرا

  اتقللوا فراسللة المللؤمن فانلله ينظللر بنللور هللا صلللى هللا عليلله وسلللم مللا معنللى قللول رسللول هللا 
فاطرقت ثم رفعت راسى وقلت له : معناه ان  تسلم فقد جاء وقت اسالم  فاسلم الغالم ، وكثيرا 

يلرا مللا نفللذت فينللا ملا رأينللا مللن سليدى الشللي  عبللد السللالم رضلى هللا عنلله فراسللة االوليللاء ، وكث
اته وكل ميسر لما خلق لله بر باته دون ان يتكلم لسانه ، ثم استبان لنا فيما بعد انها كانت ر 

. وقد نقلنى سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه الى العلوم الشلرعية بكلملة واحلدة وللم يكلن 
الحديث الشريف  لى عهد بتحصيلها اذ كنت قد تخرجت فى كلية التجارة ، ولكنه امرنى بتدريس

بمسللجد القريللة فللى االجللازة الصلليفية ثللم امرنللى بتللدريس فقلله االمللام ماللل  فللى االجللازة التاليللة 
 تمكيني حيللن فى حين سكن القاهرة وكان له فضل  حسن ظنه بي ان اتلقي عليه وحملنى

شلئون الفت كتابين احدهما فقه العبادات والثانى فقه المعامالت . وقد قلرر المجللس االعللى لل 
االسللالمية طبعهمللا للمللرة الثانيللة ، ذللل  الفضللل مللن هللا ، وقللد كللان سلليدى الشللي  عبللد السللالم 
مسرورا  اية السرور من صلتى بتلميذه المبار  سيدى الشي  على النه كان من خلواص اهلل 

فهلم لالفتح الملهمين بالعلم اللدنى ، والشليخان طيلب هللا ثراهملا كانلا ملن كمللة الرجلال اللذين خ
نلا القطلب االكبلر والعلالم االشلهر سليدى الحلاج محملد ابلو خليلل سلاكن مرقلده المنيلر الملحلق ل

بمسجده الكبير بالزقازيق رضى هللا عنه وقلد تربيلا فلى طريقتله الخليليلة عللى يديله وقلد لمسلت 
 بعد انتقال الشيخين فرا ا كبيرا لم 
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عشلرتى الطويللة لهملا والتلى تركلت  على بعضه اال الذكريات العزيزة التلى سلعدت بهلا فلى هيمأل
فى نفسى اثرها المبار  الذى يصلحبنى فلى سلرى وجهلرى فجزاهملا هللا عنلى خيلر ملا يجلزى بله 
العللارفين الصللادقين . ولفللرا  هللؤالء االوليللاء وحشللة شللديدة تتناسللب مللع االنللس الكبيللر الللذى 

ولكن الموت نهاية كل يحس به تالميذهم الذين يستعينون بهم فى طاعة هللا علما وعمال وحاال 
 حى وسبحان الحى الذى ال يموت . 

ويحكى سيدى الجريرى رضى هللا عنله : انله كلان فلى جلوار االملام الجنيلد رضلى هللا عنله رجلل 
مصاب فى خربه ، فلما رجعنا من جنازة الجنيد تقدم ذل  المصاب فصلعد موضلعا عاليلا وقلال : 

 فقدت ذل  السيد العارف ثم انشد : يا ابا محمد ترانى ارجع الى تل  الخربة وقد 
 والعليون  المصابيح  هم  واسفى من فرا  قللوم 

 والسكون    والخير واالمر والمدن والمزن والرواسى 
 حتى توفتهم المنلللون  لم تتغير لنا الليالللللى 
 عيلللون  وكل ماء لنا  فكل جمر لنا قلللللوب 
لمين عامة ، وبتالميلذهم خاصلة وللذل  تلراهم يشلركونهم والشيوا العارفون باهلل لهم رأفة بالمس

فلى دعلائهم كملا فعلل سليدى الشلي  عبلد السللالم فلى دعائله اللوارد فلى صلدر هلذا المقلال وتللل  
 صللى هللا عليله وسللم الرأفة من الشمائل النبوية الشريفة وقد وصف هللا بهلا موالنلا رسلول هللا 

عليله ملا عنلتم حلريص علليكم بلالمؤمنين رؤف فى قوله   لقد جاءكم رسول من انفسلكم عزيلز 
رحيم ب . ومن الدعوات المأثورة عن سيدى االملام الجنيلد رضلى هللا عنله : اللهلم بلار  لنلا فلى 

تبلاط واوردنلا  الموت وما بعد الموت اذا نلزل بنلا واجعلله يلوم حلب وكرامله ، وزلفلى وسلرور وا
  ، ولقنلا فيهلا الحجلج تلريلاض جن من قبورنا على سرور وفرج وقرة اعين واجعلها رياضلا ملن

وآمنا فيها من الروعات أمنين مطمئنين الى يوم مبعثنا ياجامع الناس ليوم الريب فيه آمنا من 
روعات ذل  اليوم وخلصنا من شدائده ، واكشف عنا عظيم كربله ، واسلقنا فلى ظمائله واحشلرنا 

وليائل  ، المتقلدم  أل المشفع الشافع صلى هللا عليه وسلم فى زمرة سيد المرسلين سيدنا محمد 
ا حسللابا يسلليرا بللال مناقشللة نعلللى جميللع أصللفيائ  ونسللأل  اال تحاسللبنا ، فللان حاسللبتنا فحاسللب

وعاملنللا بجللود  وكرملل  يللا أرحللم الللراحمين . واطللال رضللى هللا عنلله الللى ان قللال : وضللم الينللا 
بيننا وبينهم على أفضل آملوه واجمع  هم مااخواننا الذين هم على الفتنا من كل ذكر وانثى وبلغ
 حال واسرها وعم المؤمنين جميعا برأفت  ورحمت  
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الذين فارقوا الدنيا على توحيد  ، كن لنا ولهم وليا وكالئا ياارحم الراحمين تقبل من محسلنهم ، 
وتب عللى مسليئهم وا فلر لهلم ، وتقبلل تلوبتهم وتجلاوز علن المسلرف ملنهم وانصلر مظللومهم 

ينا وعليهم توبة نصوحا ترضاها ، فان  الجواد الكلريم وعللى كلل شليى واشفى مريضهم وتب عل
 قدير . 

 الى ان قال رضى هللا عنه :
نا بينهم خالفا ، واجعلنا عللى طاعتل  وعللى يوال ترينا فى اهل االسالم سيفين مختلفين ، وال تر 

 غفرة . رب الي  فان  اهل التقوى واهل المما يق
سليدى الشلي  عبلد السلالم وقلال فيله رضلى هللا عنله ... فملن  ونختم المقال بدعاء من دعلوات

نعمت  ياهللا وخير  وجود  ، نسال  ب  ل  وال نسال  باحد  يلر  ، ان تهبنلا االيملان والتوحيلد 
يلوم ال ينفلع ملال وال بنلون واليقين حتى نلقا  سالمين طاهرين مع النبى صلى هللا عليه وسللم 

 اال من اتى هللا بقلب سليم 
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 الشو  الى هللا تعالى وفى هللا تعالى
" فاذا كان عندى شو  فمظهره انت ، وقد عرفت  باهلل ، فاذا توجهت اللى هللا وجلدت  انلت ملع 

 هللا فان عرفت انسانا ال تعرفه اال هلل . 
جاءت تل  الكلمات فى رسالة من رسلاالت شليخى وسليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى 
هللا عنلله الللى تلميللذه الراحللل الصللالح السلليد سللالم جمعلله نللور هللا مرقللده وهللى تتعللرض لشللو  
المسلم الخيه المسلم وللصوفى الخيه الصوفى والمحبه بلين المسللمين محبله عاملة ، والمحبلة 
بين الصوفية محبة خاصة ، والمحبة بين الشي  وتلميذه او بلين التلميلذ وشليخه ، اخلص ملن 

  فللى هللا هللو ثمللرة المحبللة فللى هللا تعللالى ، والمحبللة العامللة بللين المسلللمين المحبتللين والشللو
  كلل المسللم عللى صللى هللا عليله وسللم اساسها قولله تعلالى   انملا المؤمنلون اخلوة ب وقولله 

المسلم حرام : دمه وماله وعرضله ب .. والمحبلة الخاصلة التلى تقويهلا روابلط اخلرى زائلدة عللى 
االية الكريمة   واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبلذى  رابطة االسالم ، تبينها

القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكللت أيمللانكم ان هللا ال يحللب مللن كللان مختللاال فخللورا ب .. وفللى الحللديث الشللريف :   الجيللران 

ه ثللالث حقللو  حللق الجللوار وحللق القرابللة وحللق االسللالم وجارللله حقللان ، حللق ثالثللة ، فجللار للل
الجوار وحق االسالم وجلار لله حلق واحلد ، حلق الجلوار وهلو المشلر  ملن اهلل الكتلاب ب : املا 
الصاحب بالجنب فجاء فى تفسيرها انه الرفيق فى امر حسن كتعلم ، وتصلرف وصلناعة وسلفر 

 . 
الطللر  الصللوفية اصللحاب بالجنللب ، فيجللب ان يحسللن والمريللدون فللى الطريقللة الواحللدة مللن 

بعضللهم لللبعض وان يتحللابوا فللى هللا تعللالى بسللببى االسللالم والتصللوف ، ومحبللة الشللي  تللاتى 
لتالميذه من ابوته الروحية ومحبة التالميذ لشيخهم تاتى ملن بنلوتهم الروحيله ومحبلة التالميلذ 

 ى التصوف لبعضهم البعض تاتى من االخوة الخاصة القائمة بينهم ف
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 فضال عن اخوة االسالم االساسية القائمة بينهم وبين المسلمين جميعا . 
والشو  الذى يشير اليه سيدى الشلي  عبلد السلالم رضلى هللا عنله ، انملا يتوللد ملن المحبلة ، 
وقد سئل سيدى ابن عطاء هللا رضى هللا عنه : الشو  اعللى او المحبلة ؟ فقلال : المحبلة الن 

يتولد . وقد عرفوا الشو  فقالوا : انه لهيب ينشلا بلين الحشلى علن الفرقلة ، فلاذا  الشو  منها
وقع اللقاء هداء. وكلما احب المريد ربه اشتد تعلقه به ، كلما تغلغل حبه فى قلب شيخه ، ألن 
الشي  اداة هللا للمريد ليشده بها اليه سبحانه فيزداد حبا وقربا . ويقول سيدى االمام ابلو عللى 

ا  ، رضللى هللا عنلله خللرج داود عليلله السللالم ، يومللا الللى بعللض الصللحارىمنفردا فللاوحى هللا اللدق
تعالى اليه : مالى ارا  ياداود وحدانيا ؟ فقال يالهى استأثر الشو  الى لقائ  عللى قلبلى فحلال 
بينى وبين صحبة الخلق فاوحى هللا تعالى اليله : ارجلع الليهم فانل  ان اتيتنلى بعبلد آبلق اتيتل  

اللوح المحفوظ جهبلذا.. . والشليوا العلارفون يبثلون حلب هللا فلى قللوب المريلدين ويربلونهم فى 
علىايثار هللا تعالى على كل ما سواه ، وهم نواب فى هذا الشأن عن موالنا رسول هللا صللى هللا 
عليه وسلم ومن هنا وجب على المريدين احترامهم وتعظيمهم وطاعتهم فى السر والعلن ، ومن 

فقد صلد  هللا ورسلوله ، وملن خلانهم فقلد خلان هللا ورسلوله ... وقلد بلين هللا سلبحانه  صدقهم
التللزام االدب معهللم فيمللا جللرى بللين سلليدنا موسللى عليلله السللالم ، وسلليدنا الخضللر عليلله السللالم 
حيث قال سليدنا موسلى عليله السلالم ، وهلو كلليم هللا وصلاحب التلوراة ، لسليدنا الخضلر عليله 

ن شاء هللا صابرا وال اعصى ل  امرا ب . .  فشرط عليه سيدنا الخضر عليه السالم " ستجدنى ا
 السالم قائال " فان اتبعتنى فال تسالنى عن شىء حتى احدث ل  منه ذكرا " . 

وهى قصة عجيبة الشأن ، وذات مغزى كبير فان سيدنا موسى عليه السالم عظم من احبله هللا 
ملن عبادنلا آتينلاه رحملة ملن عنلدنا وعلمنلاه ملن للدنا وامتدحه ، وقال فى شلأنه " فوجلدا عبلدا 

علما " وسلافر سلفرا طلويال ليلتقلى بله ، وكشلف علن المشلقة التلى لقيهلا فلى سلفره فقلال عليله 
السالم لفتاه   آتنا  دائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ب وعندما اخبلره انله نسلى الحلوت فلرح 

ر حيث يفقد الحوت ، فقال لفتاه فى ارتياح ورضاء ألن هللا تعالى كان اخبره انه سيلتقى بالخض
  ذل  ما كنا نبغ ب .. ثم جلاء بعلد ذلل    فارتلدا عللى آثارهملا قصصلا فوجلدا عبلدا ملن عبادنلا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه ملن للدنا علملا قلال لله موسلى هلل اتبعل  عللى ان تعلمنلى مملا 

تصبر على مالم تحط به خبرا ب فلانظر  علمت رشدا * قال ان  لن تستطيع معى صبرا * وكيف
  -رعا  هللا  –
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الى ادب الطرفين ، فسيدنا موسى عليه السالم يستأذن فى اتباعه ليتعلم مما علمه هللا وسيدنا 
الخضر يكشف له شيئا من الغيب ، ويبين له فى صراحة تامة انله ال يسلتطيع معله صلبرا ، ثلم 

ويقول له   وكيف تصبر على مالم تحط بله خبلرا ب .. يلتمس له العذر الشرعى فى عدم صبره 
فيرد سيدنا موسى عليه السالم   ستجدنى ان شاء هللا صابرا ب فيستثنى بقوله   ان شاء هللا ب 
الن الصبر باهلل تعلالى   واصلبر وملا صلبر  اال بلاهلل ب ثلم كلان ملا كلان وافترقلا بعلد اعتراضلات 

سللالم ، الوجللوه الشلرعية فللى تصللرفاته ، وخللتم كالملله ثالثلة ، ثللم بللين سلليدنا الخضلر ، عليلله ال
بقوله   وما فعلته عن امرى ذل  تاويل مالم تسلطع عليله صلبرا ب ، وتفصليل القصلة فلى سلورة 
الكهف واضح جلى ، وقد سا  هللا الينا القصص فلى القلرآن الكلريم لنأخلذ ملن كلل قصلة العبلرة 

وهللو يهلدى السلبيل   لقلد كلان فلى قصصللهم واالعتبلار واللذكرى واإلسلتعبار ، وهللا يقلول الحلق 
 عبرة الولى االلباب ب . 

وسيدى الشي  عبد السالم يقول لتلميذه فلاذا كلان عنلدى شلو  فمظهلره انلت وقلد عرفتل  بلاهلل 
فللاذا توجهللت الللى هللا وجللدت  انللت مللع هللا . فالمريللد اذا تللابع ارشللاد شلليخه وجللد واجتهللد فللى 

 قللراره والللى هللا فللراره ولهللذا يلتقللى بلله قلللب شلليخه فللى مرضللاة هللا اسللتنار قلبلله ، فكللان مللع هللا
سللاحة القللدس ، وعلللى بسللاط المحبللة ، تغشللاه انللوار الجاللللة وتسللربله سللرابيل التقللوى ، فتقيلله 
الفتن ما ظهر منها وما بطن وقد جاء فى الرسالة القشيرية انه جرت مسالة فلى المحبلة بمكلة 

لجنيد اصلغرهم سلنا ، فقلالوا هلات ملا عنلد  يلاعراقى ، ايام الموسم ، فتكلم الشيوا فيها وكان ا
فاطر  راسه ودمعت عيناه ، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه 
، ناظرا اليه بقلبه احر  قلبه انوار هويته وصلفا شلربه ملن كلاس وده وانكشلف لله الجبلار ملن 

وان تحر  فبأمر هللا وان سكن فمن هللا فهو باهلل أستار  يبه فان تكلم فباهلل وان نطق فعن هللا 
وهلل ومع هللا فبكى الشيوا وقالوا ما على هذا مزيد جبر  هللا يا تاج العارفين... ويقلول السلادة 
الصوفيه ان من رضى عنه قلب شيخه ال يكافىء فى حلال حياتله للئال يلزول ملن قلبله التعظليم 

اء رضلاه وملن تغيلر عليله قللب شليخه اليجلازى فلى للشي  فاذا مات الشي  اظهلر هللا عليله جلز 
حيلاة الشللي  للئال يللر  للله قلبله الن الشلليوا مجبوللون علللى كللرم الخللق فللاذا ملات الشللي  لقللى 

 المريد جزاءه بعد موت شيخه . 
وقد كنت دائما اخاف ان يتغيلر عللى قللب شليخى فكنلت ادعلوا هللا تعلالى فلى سلرى وجهلرى ان 

وباطنا وقد استجاب هللا لى ومتعنلى برضلى سليدى الشلي  عبلد  يرزقنى حسن االدب معه ظاهرا
 السالم الحلوانى وسيدى الشي  على عقل رضى هللا عنهما واخر 
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ما كلمنى به سيدى الشي  عبد السالم وهو شيخى وشي  سيدى الشي  على : انت ناجح على 
جملع  فيلر ملن طول وقد لمسلت بركلة هلذه الكلملة ملن بعلده رضلى هللا عنله ودخلل عللى يلدى 

الشبان المثقفين ثقافة عالية وازدادوا فى سلو  طريلق الحلق نلورا وكملاال وتفقهلوا فلى ديلن هللا 
ورتلوا كتاب هللا تعالى على صحة ووقفوا على كثير ملن روائلع السلنة النبويلة والحملد هلل اللذى 

نلى بالشلي  بنعمته تتم الصالحات اما سيدى الشي  على عقل فكان يمزح معى فى حيلاتى ويلقب
حسن وكنت احملها على المزاح ولكنه بعد انتقاله الى الدار االخرة جاء فى المنام الى المرحلوم 
الصديق الشي  طه عبد العزيز وهو العلماء حين كان على قيلد الحيلاة وقلال هلل تلذهب للشلي  

الن حسن فقال له ومن الشي  حسن قال الملطاوى قال نعلم انلا ازور االسلتاذ حسلن الملطلاوى 
ثقافتى جامعية ال ازهرية فقال له قلل لله ان واللده يزورنلا وهلو بلس   اى حسلن ب يحلب يسلمع 
كالمى ويقول  نى ياصديق بكلالم الشلي  عللى وقلد ابلغنلى صلديقى المرحلوم االسلتاذ طله عبلد 
العزيز تل  الرؤية فسرتنى امور ثالثلة االول انهلا دلتنلى عللى رضلاه عنلى وهلو فلى دار الحلق 

 الكريم فلقبنى بالشي  وهو شرف كبيرا اعتز به وارجوا ان اكون اهل لله الثلانى : وفى جوار هللا
انها طمأنتنى على سيدى الوالد رحمه هللا فهو يلزور فلى جلوار هللا خلواص االوليلاء والملرء ملع 
من احب الثالث : ان سيدى الشي  على تتصل روحه الذكية بنا فى جلساتنا النى حقيقلة احلب 

فى االنشاد والغناء وكنلت اطللب ملن المقلرىء   الشلي  صلديق شلهاب اللدين ب  ان اسمع شعره
فى سهرة رمضان ان يتغنى بشعره فى اوقات االسلتراحة وسلبحان ملن ربلط بااليملان بلين ارواح 
المؤمنين احياء ومنتقلين ويقول السادة الصوفية ان من عالمة الشو  الى هللا تعالى ان يفطم 

ات وان يتمنى لقلاء هللا تعلالى وهلو فلى عافيله ملن دنيلاه ويضلربون المؤمن جوارحه عن الشهو 
بذل  المثل بسيدنا يوسف عليه السالم فقلد القلى فلى الجلب فملا قلال تلوفنى ودخلل السلجن فملا 
قللال تللوفنى ولمللا جعللله هللا علللى خللزائن االرض وآتللاه هللا المللل  قللال تللوفنى مسلللما والحقنللى 

ابيله قلال : صللى بنلا عملار بلن ياسلر صلالة فلاوجز  بالصالحين... وعن عطاء بن السائب عن
فيها فقلت خففت يا ابا اليقظلان قلال وملا عللى ملن ذلل  ولقلد دعلوت هللا بلدعوات سلمعتها ملن 

فلملا قلام تبعله رجلل ملن القلوم فسلاله علن اللدعوات فقلال : "  صلى هللا عليله وسللم رسول هللا 
ت الحيللاة خيلر لللى وتلوفنى مللا علمللت اللهلم بعلملل  الغيلب وقللدرت  علللى الخللق احيينللى ملا علملل

الوفللاة خيللر لللى اللهللم انللى اسللال  خشلليت  فللى الغيللب والشللهادة واسللال  كلمللة الحللق فللى الرضللا 
والغضللب واسللال  القصللد فللى الغنللى والفقللر وأسللأل  نعيمللا ال يحيللد وقللرة عللين ال تنقطللع وأسللال  

ريم وشوقا الى لقا  فلى الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسأل  النظر الى وجه  الك
  ير ضراء مضرة 
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وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة االيمان اللهم اجعلنا هداء مهتلدين " وحكلوا ان أحملد بلن حاملد 
جاء الى سيدى عبد هللا بن المبار  رضلى هللا عنله فقلال رأيلت فلى المنلام أنل  تملوت اللى سلنة 

اجلتنا الى امد بعيد اعيش انا الى سنة ؟ لقد فلو استعدت للخروج فقال سيدى ابن المبار  لقد 
 كان لى انس بهذا البيت : 

 اصبر لعل  تلقى من تحب  دا   يامن شكا شوقه من طول فرقته 
 اما سيدى الشي  على عقل فى لهفته على لقاء ربه الهاما وارتجاال فيما نقلناه عنه : 

 ورى انسى ونور   يثى وهو لى فى ال لقاؤ  يارحمن عيدى وعدتلللى 
 بشاطئه سفن على لجة  طسللللى  وبحر  منه قد لقيت جواهللرى 

 وطيبى من محيا  أسمى من الللورث وطيب الورى ورث ومس  وعنبر 
 وهل  ير ذات هللا يسكن فى نفسللى  أمتع اعضائى بذكر  دائمللللا 
 اذا الصد  فى االيمان مرتبة القللدس  وكل رجائى ان احب  صادقلللا 

 جرت مركب االقدار على اليبللللس  ضى الرحمن عن قلب عبلده اذا ر 
وقد علمنا رضلى هللا عنله ان محبلة الملؤمن لربله ال ينطفلى لهيبهلا الن المحلب ال يسلكن أنينله 

 وحنينه حتى يسكن مع محبوبه فيقول فى الهامه الفورى : 
 نار المحبة جزوة ال تنطفللللللىء  والنار تطفئها المياه وانمللللا 
 صد  الفعال قرارة المتصوفلللللى  ليس التصوف بالكالم وانملللا 
 فزن الرجال بحب ربل  واصطلللف  فاذا اردت بان توازن بينهلللم 

 كما يقول 
 واسرى على علم بقلب اواصللللله  احن على ذل واهوى على هللدى 

 وهل يعرف الوجدان اال مزاوللللله  وهل يدر  االيات اال رجالهلللا 
 به عاش حتى ولوا اصيبت مقاتلللله  و الوجد ال يغنى عن الحب لحظة وذ

 وقلبى بنور الحق فاضت مناهللللله  اسامر ليلى خاليا بشهلللللوده 
 ومر اخرى يقول رضى هللا عنه مناجيا ربه : 

 وجعلت حبى في  وحلللللللد   انا قد خلوت عن اللللللورى 
 مان  جنللللللللد  وتبعت باالي واخذت ذكر   ايتللللللى 
 ورفعت بين الناس  حبللللللل  وسهرت ليلى بالهللللللدى 
 واعلم االصحاب  قصلللللللد   ومشيت انصح للللللللورى 
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 بعد الممات يعيد ذكللللللر   ياقلب مال   يلللللللللره 
ه ال ويقللول سلليدى ابللو اليزيللد رضللى هللا عنلله : ان هلل عبللاد لللو حجللبهم فللى الجنللة عللن رؤيتلل

ستغاثوا من الجنة كما يستغيث اهل النار من النار . ويقلول سليدى حسلن االنصلارى رايلت فلى 
النوم كأن القيامة قد قامت وشخص قائم تحت العرش فيقول الحق سبحانه يا مالئكتى من هذا 
، فقالوا هللا اعلم ، قال هذا معروف الكرخى سكر من حبى فال يفيق اال بلقائى . ويقلول االملام 

  صلى هللا عليه وسلم القشيرى رضى هللا عنه : سمعت االستاذ ابا على الدقا  يقول فى قوله 
أسأل  الشو  الى لقائ  ب قال : كان الشو  مائة جزء ، تسعون له ، وجزء متفر  فى النلاس 
فاراد ان يكون له ذل  الجزء ايضلا ، فغلار ان يكلون شلظية ملن الشلو  لغيلره . ويقلول السلادة 

ان من اشتا  الى هللا اشتا  اليه كل شيىء ، وفى الخبر   اشتاقت الجنلة اللى ثلالث  الصوفية
 : على وعمار وسلمان ب . 

وفى قوله تعالى   يلا ايهلا اللذين آمنلوا ملن يرتلد ملنكم علن دينله فسلوف يلاتى هللا بقلوم يحلبهم 
ن بالمحبة ، وان ويحبونه ب يقول السادة الصوفية ان فى االية دليال على ان كمال االيمان يكو

 عدم المحبة مقابل للكفر . 
وفى قوله تعالى   قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم ب يقولون فلى 
االية دليل على  فران ذنلوب المحبلين ، وقلال تعلالى   وقاللت اليهلود والنصلارى نحلن ابنلاء هللا 

بشلر ممللن خلللق ب وفللى تللل  االيللة دليللل الخطللاب ان واحبائله قللل فلمللا يعللذبكم بللذنبوكم بللل انللتم 
 المحب ال يعذب محبه . 

وفى قوله تعالى   واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا واذكروا نعملة هللا علليكم اذ كنلتم اعلداء 
فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقلذكم منهلا ب دليلل 

المحبللة بللين المللؤمنين ، فكيللف بمحبللة هللا جللل جالللله وفللى الحللديث الحسللن علللى وجللوب قيللام 
فى دعائه   اللهم ارزقنى حبل  وحلب ملن يحبل  وحلب ملن  صلى هللا عليه وسلم الصحيح قال 

يقربنللى الللى حبلل  واجعللل حبلل  احللب الللى مللن المللاء البللارد ب وقللد كنللت اتعجللب مللن شللدة محبللة 
للماء البارد فزال عجبى وحل محله اعجابى حين ذهبلت  صلى هللا عليه وسلم موالنا رسول هللا 

حاجا وكان الجو حار جدا بمكة المكرمة ، فلما سعيت بين  1949الى بيت هللا الحرام فى سنة 
 الصفا والمروة سبعة اشواط 
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صرت الهث من الظمأ ، فاسترحت على كرسى عند رجل يبيع المثلجات وطلبلة منله شلربه ملاء 
فاخذت اشربها رويدا وامتص الماء مصا فكان برودته كانت ترد الى روحى وقد بارد فاتانى بها 

  واجعلل حبل  اللى احلب ملن صلى هللا عليه وسلم كادت تبارح جسدى وعندئذ ادركت سر قوله 
مثللل بالمللاء البللارد الن المللاء  صلللى هللا عليلله وسلللم المللاء البللارد . ويقللول اربللاب االشللارة انلله 

 المحبة تطفى نار االخرة .  يطفى نار الدنيا فكذل 
صللى هللا عليله وسللم ومحبة هللا درجات ويتفاوت المؤمنون المحبون فى تل  الدرجات وقد قال 

  من ارداد ان ينظر الى رجل يحب هللا بكليته فلينظر الى سالم   مولى حزيفه بن اليمان رضى 
المدينللة وعللاش بعللد  هللا عنلله ب وقللال فللى مصللعب بللن عميللر حللين تللر  اهللله بمكلله وهللاجر الللى

الرخاء عيشة الكفاف   انظروا الى هذا الرجل قلد نلور هللا قلبله ، لقلد رايتله بلين ابويله يغذوانله 
الطعام ويسقيانه ، فدعاه حب هللا ورسوله الى ما ترون ب وذل  ما يفسر لل  ملا يقولله السلادة 

م ايثار  له عللى نفسل  الصوفية فى تعرف المحبة حين قالوا انها ميل  الى الشيىء بكليت  ، ث
وروح  ومال  ، ثم موافقت  له سلرا وجهلرا ، ثلم علمل  بعلد هلذا بتقصلير  ... او حلين قلالوا : 
 المحبة استيالء ذكر المحبوب على جميع قلب المحب .. او حين قالوا : المحبة دوام الذكر . 

الذى ليس كمثلله شلىء  واالتقياء االصفياء يحبون هللا تعالى بكلياتهم وجزئياتهم النه معبودهم
وتقللوم المحبللة بللين االتقيللاء للتجللانس فللى حللب هللا تعللالى والن محللب الحبيللب حبيللب ، وتللدوم 
بينهما المحبة اللى ان يلقلوا هللا عليهلا يلوم القياملة ، السلت تلراه تعلالى يقلول   االخلالء يومئلذ 

: ال تصلح المحبلة بعضهم لبعض عدو اال المتقين ب وقال االملام الجنيلد رضلى هللا عنله يقلول  
بين أثنين حتى يقول أحدهما آلخلر يلا أنلا وقلد قلال سليدى اإلملام أبلو الحسلن الشلاذلى لتلميلذه 
سيدى المرسى أبو العباسر رضى هللا عنه :  ياابا العبلاس ملا صلحبت  اال لتكلون انلت انلا وانلا 

فيملا ترجمله انت . ويقول االملام جلالل اللدين الروملى فلى مثلل هلذه المحبلة االخويلة الصلادقة 
 عنه صديقى العالمة الشي  الصاوى شعالن مد هللا فى عمره 

 من ببابى ؟ قلت بالباب انا  قال لى المحبوب لما جئتللله 
 حين فرقت فيه بيننلللا  قال لى انكرت توحيد الهللوى 

 اطر  الباب عليه موهنلا  ومضى عام فلما جئتللللله 
 أنت بالباب  هنللا  ثم اال قال لى من انت ؟ قلت انظر فما 
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 وعرفت الحب فادخل يا أنا   قالى لى أدركت توحيد الهوى 
ويقول السادة الصوفية ان افضلل نعلم هللا عللى خلقله ملا الهمهلم ملن حبله فللو تقربلت اللى هللا 

 بكل عمل لم يكن فيه محبة لن يقبل ، وفى ذل  انشدوا : 
 ضائلللع  وبكائهن لغير حب   سهر العيون لغير وجه  باطل 

 ويقول شيخى وسيدى على عقل رضى هللا عنه فى الهامه الفورى فى هذا المقام : 
 لكنه الحب يدعونى واشهلللد  اذا سهرت فما أسهرت عن ملل 
 ان عشت او مت اعضائى توحد   اخلى فؤادى له من كل شائبله 
 والكل والجزء واالحشاء تعبلده   وكيف ارضى بغير هللا متجهلا 

ى هللا عللن شلليوخنا االجللالء الللذين فهمللوا عللن هللا وارشللدونا فللى السلللو  الللى هللا حسللبة أال رضلل
 لوجه هللا فاحببناهم فى هللا واحبونا هلل :   ذل  الفضل من هللا وكفى باهلل عليما ب . .
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 هلل الخلق واالمر
ها ويلوحى " خلق هللا كل دابة فلى االرض وناصليتها بيلد ملن يرزقهلا ويعللم مسلتقرها ومسلتودع

 اليها الهاما ما يريد ويقضى فى امرها ما يشاء " 
جاءت تل  الكلمة فى رسالة من رساالت سيدى وشيخى الشي  عبد السالم الحللوانى رضلى هللا 
عنلله الللى تلميللذه الراحللل السلليد سللالم جمعلله رحملله هللا رحمللة واسللعة وهللى تفيللد علللم هللا بخلقلله 

ه وقياملله سللبحانه بللامرهم والهللامهم مللا يشللاء ، وخضللوعهم لسلللطانه وقضللائه واكلهللم مللن رزقلل
يستوى فى ذل  بنو آدم و يرهم من المخلوقات صغيرها وكبيرها ظاهرها للعيان وخافيها الن كل 
ما خلق ومن خلق فى دائرة ملكه وقبضة عزته جلل جاللله لليس لهلم ملن دونله وللى وال يشلر  

لنظر فى خلقه فيقول تعالى مثال   فى حكمه احد . وهو سبحانه يشدنا الى توحيده من طريق ا
خلق السموات بغير عمد ترونها والقى فى االرض رواسى أن تميد بكم وبلث فيهلا ملن كلل دابلة 
وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم * هذا خلق هللا فلأرونى ملاذا خللق اللذين 

مله بخلقله فلى قولله تعلالى   من دونه بل الظالمون فى ضالل مبين ب ويرشدنا سلبحانه اللى عل
اال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ب ويرد رزقنا اليه وحده فيقلول سلبحانه   أملن هلذا اللذى 
يرزققكم إن أمس  رزقه بل لجوا فى عتو ونفور ب ويبين انفراده بالملل  والخللق فيقلول تعلالى   

المل  وخلق كل شى فقدره الذى له مل  السموات واالرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شري  فى 
تقديرا واتخذوا من دونه آلهة ال يخلقون شليئا وهلم يخلقلون وال يملكلون النفسلهم ضلرا وال نفعلا 
وال يملكللون موتللا وال حيللاة وال نشللورا ب كمللا يقللول جللل وعللال   افمللن يخلللق كمللن ال يخلللق افللال 

ن اللذين تلدعون ملن تذكرون ب ويقول عز من قائل   يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا  لله ا
دون هللا لللن يخلقللوا ذبابللا ولللوا اجتمعللوا للله وان يسلللبهم الللذباب شلليئا ال يسللتنقذوه منلله ضللعف 
الطالللب والمطلللوب ب ويقللول فللى قدرتلله واقتللداره   مللا خلقكللم وال بعللثكم اال كللنفس واحللدة ان هللا 

 سميع بصير ب ويقول سبحانه   وقالوا أئذا كنا عظاما 
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عثون خلقا جديدا * اولم يروا ان هللا الذى خللق السلموات واالرض قلادر عللى ان ورفاتا أئنا لمب
يخلق مثلهم وجعل لهم اجال ال ريب فيه فابى الظالمون اال كفورا ب ويقلول تعلالى   وملن آياتله 
خلق السموات واالرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهلم اذا يشلاء قلدير ب ويقلول علز 

ات واالرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء اللذكور وجل   هلل مل  السمو 
* او يزوجهم ذكرانا واناثلا ويجعلل ملن يشلاء عقيملا انله علليم قلدير ب املا ملا يوحيله هللا تعلالى 
الهاما لخلقه فانه مشاهد كثيرا فى بنى االنسان وخاصة فى المؤمنين االتقياء اما الرسل الكلرام 

، فالوحى لهم وااللهام لغيرهم ويلهم هللا بقدرته  ير بنى االنسلان ملا يشلاء  فيخاطبهم هللا وحيا
، ومن االمثلة الكريمة البارزة فى القرآن الكريم قوله تعالى   واوحى رب  اللى النحلل ان اتخلذى 
من الجبال بيوتلا وملن الشلجر ومملا يعرشلون ثلم كللى ملن كلل الثملرات فاسللكى سلبل ربل  ذللال 

راب مختلللف الوانلله فيلله شللفاء للنللاس ان فللى ذللل  اليللة لقللوم يتفكللرون ب يخللرج مللن بطونهللا شلل
ويقول االمام جالل الدين الرومى رضى هللا عنه سبحان من قدر فهدى ووفلق كلل كلائن للغايلة 
من فطرته ، ان الهام النحل هو الشلهد والهلام حشلرة القلز نسلج الحريلر ، والهلام البلبلل ا لانى 

يشللهدون بلله ملكللوات السللموات واالرض صللدقوهم هللم مصللابيح  السللحر ، والهللام رجللل هللا نللور
 الدجى .. اكرموهم هم مفاتيح الرجى اتبعوا من اليسألكم اجرا وهم مهتدون . 

ثم هو سبحانه الراز  لخلقة وعباده ملن الملؤمنين والكلافرين والسلاده والمسلودين ، وهلو اللذى 
ن وال اآلبللاء واالبنللاء بللل لكللل يفضللل بعضللهم علللى بعللض فللى الللرز  واألجللل فللال االخللوة يتسللاو

منهم رز  معلوم واقرأ فى ذل  قوله تعالى   وهللا خلقكلم ثلم يتوفلاكم وملنكم ملن يلرد اللى ارزل 
العمر لكى ال يعلم بعد علم شيئا ان هللا عليم قدير * وهللا فضل بعضكم على بعض فلى اللرز  

واء افبنعملة هللا يجحلدون ب فما الذين فضلوا بلرادى رزقهلم عللى ملا ملكلت ايملانهم فهلم فيله سل
ويقرب سبحانه االمر الفهامنا بما يقع تحت حسنا من اختالف مذاقا الفاكهة التلى تسلقى بملاء 
واحللد ويفضللل هللا بعضللهم علللى بعللض فللى االكللل وذللل  فللى قوللله الكللريم   وفللى االرض قطللع 
ل متجللاورات وجنللات مللن اعنللاب وزرع ونخيللل صللنوان و يللر صللنوان يسللقى بمللاء واحللد ونفضلل

بعضها على بعض فلى االكلل ان فلى ذلل  اليلات لقلوم يعقللون ب والنخيلل الصلنوان هلو مشلتر  
االصللل و يللر الصللنوان هللو المتفللر  وانظللر كيللف دبللر لنللا أقواتنللا كمللا دبللر لنللا اسللباب ارزاقنللا 
واالوقات الزمة لسلعينا اللى ارزاقنلا ملن اسلبابها المشلروعة اذ يقلول سلبحانه   هلو اللذى جعلل 

والقمللر نللورا وقللدره منللازل لتعلمللوا عللدد السللنين والحسللاب مللا خلللق هللا ذللل  اال  الشللمس ضلليا ء
 بالحق يفصل االيات لقوم يعلمون ب . 
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ن أهلل  وفى الحديث الشريف   ان هللا احتجب عن اهل السماء كما احتجلب علن اهلل االرض وا 
عن شىء ب واذا نظرنلا المأل االعلى ليطالبونه كما تطلبونه انتم وأنه ما حل فى شىء وال  اب 

بعللد ذللل  فللى اقللوال السللادة الصللوفية نجللد أنهللم فللى معللرفتهم بللاهلل تعللالى مقيللدون بالشللريعة 
ومؤيدون بالحقيقة وقد اخلصوا دينهم هلل ، وخلص توحيدهم من الشوائب فى الناحيتين العملية 

التحلاد فهلو والمذاقية وهللا يخلتص برحمتله ملن يشلاء وملا ينسلبه اليله اعلداؤهم ملن الحللول وا
زور وافتللراء ونحللن النعتللد اال بالسللادة  الصللوفية المتمسللكين بالكتللاب والسللنة والجماعللة ، امللا 
 يرهم فال شأن لنا بهم مهما ادعوا انهم صوفية . ويقول سيدى بن عطاء هللا السكندرى رضى 

لم يشهده هللا عنه فى حكمه : الكون كله ظلمة وانما اناره ظهور الحق فيه ، فمن رأى الكون و 
فيه او عنده او قبله او بعده فقد اعلوزه وجلود االنلوار ، وحجبلت عنله شلهود المعلارف بسلحب 
اآلثار ، كيف يتصور أن يحجبه شلىء وهلو اللذى ظهلر بكلل شلىء ، كيلف يتصلور ان يحجبله 
الظاهر لكل شىء ، كيلف يتصلور ان يحجبله شلىء وهلو الظلاهر قبلل وجلود كلل شلىء ، كيلف 

وهو اظهر من كل شىء ، وكيف يتصور ان يحجبه شىء وهو الواحد يتصور أن يحجبه شىء 
الللذى للليس معلله شلل  ،كيللف يتصللور أن يحجبلله شللىء وهللو أقللرب إليلل  مللن كللل شلل  ، كيللف 
يتصور أن يحجبه ش  ولواله لما ظهر وجود كل شىء . ويقول امامنا على بن ابى طالب كرم 

شلىء والتحلت شلىء اذ للو كلان  هللا وجهه الحق تعالى ليس من شىء وال فى شىء ، والفلو  
فى شىء لكان مخلوقا ، ولو كان فو  شىء لكان محموال ، ولو كان فى شىء لكلان محصلورا 
، ولو كان تحت شىء لكان مقهورا ، وقيل له : يا ابن عم رسول هللا : اين كلان ربنلا ؟ او هلل 

ان وكلان هللا وال له مكان ، فتغير وجهه وسكت ساعة ثم قال : قلولكم : أيلن هللا سلؤال علن مكل
مكان ثم خلق الزمان والمكان وهو اآلن ما كان دون مكان وال زمان وقلولهم : ان هللا ظهلر فلى 
كللل شللىء اى بقدرتلله سللبحانه وحكمتلله وال يقصللدون بلله ظهللور ذاتلله القدسللية ، والقللدرة باطنللة 

  دعلا  والحكمة ظاهرة والوجلود كلله بلين قلدرة وحكمله ، فللوال الكثيلف ملا عرفلت اللطيلف وللذل
سبحانه للنظر فى آثاره فى مثل قوله تعالى   قل انظلروا ملاذا فلى السلموات واالرض وملا تغنلى 
االيللات والنللذر عللن قللوم ال يؤمنللون ب . والنللاظر المللؤمن بقللدرة هللا وحكمتلله بمللا يللراه مللن اثللار 

نهلار صنعته جعله هللا عاقال فى قوله تعالى   ان فى خلق السموات واالرض واخلتالف الليلل وال
آليات الولى االلباب الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 

 واالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحان  فقنا عذاب النار ب . 
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وأهل البصيرة من المؤمنين يقوى يقينهم باهلل تعالى ويثقون كل الثقة فى حسن اختياره وتلدبيره 
الدوام كرمه فى معاملة خلقه كما تتجلى لهم رأفتله بهلم وحكمتله فلى تصلريف  ويتجلى لهم على

امورهم فان كانوا فى رخاء ردوه الى فضلله وان كلانوا فلى بلالء ردوه اللى قضلاء هللا فلال الرخلاء 
يبطرهم فيجحدون نعمة هللا وال البالء يفزعهم فينسون رحمة هللا بل هلم مالزملون بقللوبهم بابله 

ساحة قدسه فلى عبوديلة الشلاكرين والصلابرين هلل رب العلالمين   وملن يسللم  وعاكفون بها فى
وجهه الى هللا وهو محسن فقد استمس  بالعروة الوثقى والى هللا عاقبة االمور ب وقلد قلالوا فلى 
تفسير اسمه تعالى الكريم.. هو الذى سلئل إذا اعطلى وال يبلالى كلم اعطلى وال بملن اعطلى واذا 

 يرضى واذا جفى عفا   بضم الجليم ب واذا عاقلب ملا استقصلى . اقلول : رفع حاجه الى  يره ال
ونسلللأله تعلللالى ان يعاملنلللا بكرمللله وفضلللله   وال يعاملنلللا بعدلللله فاننلللا اضلللعف ملللن ان نتحملللل 
القصاص وهو من حقه ونطمع فى التجاوز عنا وهو من فضله وكرمه والفضل بيده يؤتيله ملن 

 يشاء وهللا ذو الفضل العظيم . 
بيره تعالى انه يبتللى عبلاده الملؤمنين بالشلدائد فاملا ان يكلون بالؤهلم فلى اللدنيا مخففلا ومن تد

عنهم فى االخرة ،أو ان يكون تقريبا لهم بالتضرع وااللتجاء اليه والصبر على قضائه او يكلون 
 رافعا لدرجاتهم عنده النه تعالى مع الصابرين ومعيته لهم شرف كبير ال يقلدره قلدره اال اهلل هللا
وخاصللته . ومللن تللدبيره تعللالى ان جعللل الللبالء فاصللال بللين الخللالق والمخلللو  والللرب والمربللوب 
والحادث والقديم فللوال تعلرض النبيلين والمرسللين لللبالء لعبلدهم النلاس ملن دون هللا لملا يلرون 
مللن صللفاتهم وكمللال اخالقهللم ، لكللنهم بقضللاء هللا يمرضللون كمللا يمللرض  يللرهم ويموتللون كمللا 

، وانما خصوصياتهم فلى البلواطن التلى ال يلدركها اال اهلل االيملان ملن اتبلاعهم . يموت  يرهم 
فهم صلوات هللا عليهم كانت لهم ازواج وذريلة ولكلن للم يعلوقهم علن القيلام بحلق هللا ازواج وال 

 اوالد بل آثروا هللا عما سواه فى سرهم وجهرهم فكانوا الصفوة االولى من خلق هللا . 
رضللى هللا عنلله : ان هللا تعللالى خلللق الللدنيا دار زوال ومحللل قلللق وانتقللال ويقللول النيسللابورى 

وجعللل اهلهللا فيهللا  رضللا للفنللاء ، ومقاسللاة الشللدائد والللبالء ، فشللاب حيللانهم فيهللا بللالموت 
وبقاءهم بحسرة الفوت ، وجعل اوصافهم فيها متضادة فقرن قوتهم بالضعف ، وقدرتهم بالعجز 

ل ، و ناهم بلالفقر وصلحتهم بالسلقم ، واسلتأثر انفلراد الصلفات ، وشبابهم بالمشيب وعزهم بالذ
لنفسه : قوة بال ضعف وقدرة بال عجز وحياة بال موت ، وعز بال ذل ، و نى بال فقلر ، وكلذل  

 سائر صفاته . 
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وقد سئل االمام ابو بكر البرا  رضى هللا عنه عن قوله تعالى   والشلفع واللوتر ب قلال : الشلفع 
المخللللوقين ، واللللوتر انفلللراد صلللفات الخلللالق وهلللو فلللى معنلللى ملللا قلللال االملللام تضلللاد اوصلللاف 

النيسللابورى فيمللا تقللدم ، وفللى الحللديث الشللريف   كفللى بالسللالمة داء ب ويفسللر مللا قاللله بعللض 
 الشعراء فى حكمة : 

 واالنها االصباح واالمسللاء   كانت قناتى ال تلين لغامللز 
 داء لاذا السالملة لمعيشتى ف  اهرا ودعوت ربى بالسالمة ج

وقد سئل بعض الصوفية : كيف اصبحت ، فقال : فى سالمة مشوبة بداء ، وعافية داعية الى 
فناء . وقد قيل لالمام الحسن البصرى : ان فالنا فى النزع ، فقال مازال فى النزع منذ خرج من 

 كشلف لعبلاده بطن امه ولكنه اآلن اشد . ويقلول سليدى االملام الجنيلد رضلى هللا عنله : ان هللا
معايبهم فى ذكر الطين لهم وعرفهم مقاديرهم بذكر النطفه واشهدهم عجزهم فلى تقللبهم ليعرفلوا 
فاقتهم اليه فى كل حال وهو يشلير رضلى هللا عنله اللى قولله تعلالى   ولقلد خلقنلا االنسلان ملن 

قلة مضلغة ساللة من طلين ثلم جعلنلاه نطفلة فلى قلرار مكلين ثلم خلقنلا النطفلة علقله فخلقنلا العل
فخلقنا المضغة عظاما فكسلونا العظلام لحملا ثلم انشلأناه خلقلا آخلر فتبلار  هللا احسلن الخلالقين  
ثم انكم بعد ذل  لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ب . ويقول رضى هللا عنله : التوحيلد اللذى 

ب يقطعهلم انفرد به الصوفية افراد القدم   بكسر القاف ب من الحدوث ، والخروج عن كلل محبلو 
عللن هللا وتللر  االعتمللاد علللى كللل مللاعلم وجهللل وان يكللون الحللق مكللان الكللل ال يعللود اال عليلله 
وتكلم رضى هللا عنله فلى تلدبير هللا الرزا  عبلاده فقلال : اليقلين اال تهلتم لرزقل  اللذى كفيتله ، 
 وتقبل على عمل  الذى كلفته فان اليقين يسو  الي  الرز  سلوقا حثيثلا وهلو يشلير رضلى هللا
عنه الى قوله تعالى   ومن يتق هللا يجعل له مخرجا ويرزقله ملن حيلث ال يحتسلب وملن يتوكلل 
على هللا فهو حسلبه ان هللا بلالغ املره قلد جعلل لكلل شلىء قلدرا ب وسلئل رضلى هللا عنله : متلى 
يكملللن المحلللب احلللوال العبوديلللة ؟ فقلللال : اذا رأى ان االشلللياء كلهلللا هلل تعلللالى ، وهلللو المنفلللرد 

ير والخلق والمال  ، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون . وقد سئل االمام بالتدب
الجنيد رضى هللا عنه عن قوله تعالى   ال يسألون الناس الحافا ب فقال : تمنعهم عللومهم علن 
رفع حواجئهم اال الى ملوالهم سلبحانه وتعلالى . وقلال فلى قولله تعلالى   وان يمسسل  هللا بضلر 

لله اال هلو وان يللرد  بخيلر فلال راد لفضلله ب فقللال : اذا نزللت بالعبلد ضلرأ او حاجللة  فلال كاشلف
فانزلها باهلل علز وجلل ولجلأ اليله فلى كشلف ضلره قضليت حاجتله وارتفلع ضلره ، وهللا علز وجلل 

 معبود 
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والنظر فى االعطاء والمنع الى  ير هللا شر  وقد ملرض رضلى هللا عنله فوصلف علتله للطبيلب 
يس هذا شلكوى فقلال : ال وانملا هلذا اخبلار علن قلدرة القلادر جلل وعلال . وملن دعلاء فقيل له ال

سليدى االمللام الجنيللد رضللى هللا عنلله : اللهللم انلى اسللال  ان تعطينللى عمللال يكللون للل  خالصللا ، 
واعوذ ب  من كل امر يصخط  اللهم اجعلنى ممن يذكر  ذكرا ال يريد بذكره اال ابتغلاء مرضلات  

اجعلنى ممن يعطى ل  ويمنع ل  وب  يستعين والي  يلجلأ والحملد هلل حملدا وما هو ل .. اللهم 
كثيرا طيبا مبار  دائما ال انقطاع له وال زوال كما ينبغى لكرم وجه  وعز جالل  ، اللهلم واجعلل 

 صلى هللا عليه وسللم صلوات  ورحمت  وبركات  على سليد المرسلين وامام المتقين سيدنا محمد 
ون وكلما سهى علن ذكلره الغلافلون ، وعللى جميلع االنبيلاء والمرسللين صللوات كلما ذكره الذاكر 

هللا وسالمه عليهم اجميعن الى يوم الدين اللهم وصل على جبريل وميكائيلل واسلرافيل ورضلوان 
وعزرائيللل وسلللم اللهللم وصللل علللى الكللروبيين والروحللانيين وسللائر المالئكللة والمللربين والحفظلله 

والمؤمنين صلوات هللا وسالمه عليهم اجمعلين صلالة ترضلاها وتزكيهلا والسفرة وجميع المالئكة 
وتحبها وكما هم اهل لذل  ، اللهم وبار  لنا فى الموت وما بعد الموت اذا نزل بنا واجعلله يلوم 
حلللب وكراملله وزلفللى وسللرور وا تبللاط ، واوردنللا مللن قبورنللا علللى سللرور وفللرح وقللرة اعللين ، 

لقنا فيها الحجج وآمنا فيهلا الروعلات آمنلين مطمئنلين اللى واجعلها رياضا من رياض جنت  ، و 
يوم تبعثنا يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه ، آمنا ملن روعلات ذلل  اليلوم وخلصلنا ملن شلدائده 

صللى واكشف عنا عظيم كربه واسقنا فى ظمأه واحشلرنا فلى زملرة سليد المرسللين سليدنا محملد 
لمقللدم علللى جميلع اصللفيائ  . ونسللأل  اال تحاسللبنا الشللافع المشلفع الوليائلل  ا هللا عليله وسلللم 

فان حسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا بال مناقشة وعاملنا بجود  وكرم  يلا ارحلم اللرحمين واجعلنلا 
من المغبلوطين واعطنلا كتابنلا باأليملان واجزنلا الصلراط ملع السلرعان وثقلل موازيننلا وال تسلمعنا 

ن كل ما يخرج منها وملن كلل ملا قلرب اليهلا ملن قلول لنار جهنم حثيثا وال زفيرا واجرنا منها وم
وعمل ونية واجعلنا بجود  ومجد  وكرم  فى دار كرامتل  ملع اللذين انعملت علليهم ملن النبلين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئ  رفيقا واجملع بيننلا وبلين آبائنلا وامهاتنلا واقاربنلا 

ضم الينا اخواننا الذين هم على الفتنلا ملن كلل وذرياتنا فى دار قدس  على افضل حال واسرها و 
ذكللر وانثللى وبلغهللم مللا املللوه واجمللع بيننللا وبيللنهم علللى أفضللل حللال وأسللرها.. وعللم المللؤمنين 
والمؤمنات جميعا برحمت  ورأفت  الذين فارقوا اللدنيا عللى توحيلد  وكلن لنلا ولهلم وليلا يلا ارحلم 

 الرحمين . 
 م هللا وجهه الذى يبدو فيه االلهام الرحمانى ومن ادعية امامنا على بن أبى طالب كر 
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قوللله رضللى هللا عنلله : اللهللم يللاذا المللل  المؤيللد بللالخلود والسلللطان الممتنللع بغيللر جنللود والعللز 
الباقى على مر الدهور عز سلطان  عز الحد له وال منتهى آلخره واسلتعلى ملكل  عللوا سلقطت 

اثرت بلله مللن ذللل  نعللوت اقصللى نعللت النللاعتين االشللياء دون بلللو  امللده وال يبلللغ ادنللى مللا اسللت
ضلت في  الصفات وتفسخت دون  النعوت وحارت فى كبريائ  لطلائف االوهلام . كلذل  انلت هللا 
فى اوليت  وعلى ذل  انت دائم ال تزول وكذل  انت هللا فى اخريت  وكذل  انت ثابت ال تحلول . 

باب الوصالت اللى رحمتل  وتقطعلت وانا العبد الضعيف عمال.. الجسيم أمال خرجت من يدى اس
عنى عصم االمل اال ما انلا معتصلم بله ملن عفلو  قلل عنلدى ملا اعتلدت بله ملن طاعتل  وكثلر 
عندى ما ابؤ به من معصيت  ولم يفوت  عفلو ملن عبلد  وان اسلاء ، فلاعف عنلى . اللهلم قلد 
اشرف على كلل خطايلا االعملال علمل  وتكشلف علن كلل  مسلتور عنلد خبلر  فلال ينطلوى عنل  
دقائق األمور وال يعزب عن  خفايا السرائر ، وقد هربلت اليل  ملن صلغائر ذنلوب موبقلة وكبلائرا 
اعمال مردية فال شفيع يشفع لى الي  وال خفير يؤمننى من  وال حصلن يحجبنلى عنل  وال ملالذ 

 الجأ اليه  ير  . 
ن امر ديلنهم وانت ترى من االدعية المتقدمة ان ائمة المتقين يركنون الى ربهم فى كل شىء م

او دنياهم لعلمهم ان بيده سبحانه مقاليلد االملور ، وبيلده ، وحلده المنلع والعطلاء وقلد بينلا فلى 
مقللال سللابق ان الللدعاء مظهللر مللن مظللاهر العبللادة وعالمللة مللن عالمللات العبوديللة ، والن كللان 

كلان سبحانه يمل  المنع والعطاء لكنله اكلرم ملن ان يلرد سلائال طملع فلى كرمله واحسلانه ، وان 
السائل مقصرا فى الطاعات النه تعالى يعطى بسبب ويغير سبب الحتياج خلقله اليله واسلتغنائه 
عنهم . ويقول سيدى سفيان ابن عيينه رضى هللا عنه : ال يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلمله 
من نفسه فان هللا تعالى اجلاب دعلاء ابلليس وهلو شلر خلقله كملا حكلى هللا عنله   قلال انظرنلى 

 وم يبعثون قال ان  لمن المنظرين ب وما الطف فهم سيدى سفيان واما أر  اشارته . الى ي
وقد بين سبحانه لعباده انه صاحب الخلق واالملر ثلم املرهم بدعائله تضلرعا وخفيله وخوفلا منله 
وطمعا فيه فقال عز وجل   ربكم هللا الذى خلق السموات واالرض فى ستة ايام ثم استوى عللى 

ل النهار يطلبه حثيثلا والشلمس والقملر والنجلوم مسلخرات بلامره اال لله الخللق العرش يغشى اللي
واالمر تبار  هللا رب العالمين ادعلوا ربكلم تضلرعا وخفيلة انله ال يحلب المعتلدين وال تفسلدوا فلى 

 االرض بعد اصالحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة 
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وهلو ان تعبلد هللا كانل   –اهل االحسان  هللا قريب من المحسنين ب . وقد بينت اآلية االخيرة ان
اجللدر عنللد هللا بللاالكرام واسللتجابة الللدعاء ، وفللى ذللل  تنبيلله بللالغ لطاعللة هللا ورسللوله  –تللراه 

باقصى ما يستطيع المؤمن من جلد واجتهلاد فيعبلد هللا تعلالى كأنله يلراه وهلى الدرجلة العليلا فلى 
للى ان هللا تعلالى يلراه وهلى الدرجلة لثانيلة االحسان ، فان لم يبلغها فلال اقلل ملن ان يعبلد هللا ع

 من االحسان . 
وفللى الحللديث الشللريف   اذا سللأل احللدكم ربلله مسللألة فعللرف االجابللة فليقللل : الحمللد هللا الللذى 
بنعمتله تلتم الصللالحات وملن أبطللأ عنله شليىء مللن ذلل  فليقللل : الحملد هلل عللى كللل حلال ومللن 

صلى هللا عليه السؤال ، وقد كان موالنا رسول هللا آداب الدعاء ان يفتتح بذكر هللا قبل أن يبدأ 
قبل الدعاء يقول سبحان ربى العلى الوهاب ويقول ابلو سلليمان اللدارانى رضلى هللا عنله  وسلم 

 صللى هللا عليله وسللم : من اراد أن يسأل هللا هللا تعالى حاجتله فليبلدأ بالصلالة عللى رسلول هللا 
وآلله فلان هللا  صللى هللا عليله وسللم ة عللى رسلول هللا وآله ، ثم يسأل حاجته ثلم يخلتم بالصلال

 يقبل الصالتين ، وهو اكرم من ان يدع ما بينهما . 
ومللن آداب الللدعاء كللذل  ان ترصللد للله االوقللات الشللريفة ، كمللا بللين اآلذان واالقامللة وكوقللت 

لمان السجود ، ووقت السحر ، ويستحب ان يدعو الداعى مستقبل القبلة رافعا يديه لما روى س
وآله : ان ربكم كريم يستحى ملن عبلده اذا رفلع  صلى هللا عليه وسلم رضى هللا عنه عن النبى 

اليه يديه ان يردهما صفرا ، ويستحب ان يمسح بهما وجهه بعد الدعاء فان ذلل  قلد روى علن 
 . صلى هللا عليه وسلم رسول هللا 

: اللهلم انلى اعلوذ بل  ملن الفقلر  وعللى آلله صلى هللا عليه وسلم ومن دعاء موالنا رسول هللا 
  اللهللم ارزقنللى عينللين هطللالتين صلللى هللا عليلله وسلللم اال اليلل  ومللن الللذل اال للل  ومللن دعائلله 

تسقيان القللوب ملذروف اللدموع قبلل ان يكلون اللدمع دملا وقلرع الضلرس نلدما ب ومنله ايضلا   
ر ب ، وعلن ابلى هريلرة اللهم طهر لسانى من الخيانة فان  تعلم خائنة االعين وما تخفى الصدو 

رضللى هللا عنلله   اللهللم اصلللح لللى دينللى الللذى هللو عصللمة امللرى واصلللح لللى دنيللاى التللى فيهللا 
معاشى ، واصلح لى آخرتى التى اليهلا معلادى واجعلل الحيلاة زيلادة للى فلى كلل خيلر ، والملوت 

 راحة لى من كل شر ب . 
صللى هللا ه علن رسلول هللا وقد قيل لسيدى سفيان بلن عيينله رضلى هللا عنله : ملا حلديث رويتل

 وآله   افضل ما اعطيته انا والنبيون قبلى : اشهد اال اله اال هللا وحده  عليه وسلم 
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ال شري  له ، له المل  ، وله الحمد يحيلى ويميلت وهلو حلى ال يملوت ، بيلده الخيلر وهلو عللى 
؟ ثلم روى لهلم  كل شيىء قدير ، كائن السائلين لم يروه دعاء فقال لهم : ملا تنكلرون ملن هلذا

وآله   من تشا ل بالثناء على هللا اعطاه هللا فلو  ر بلة  صلى هللا عليه وسلم قول رسول هللا 
 السائلين ب ثم قال هذا أميه بن الصلت يقول البن جدعان : 

 حياؤ  ان شيمت  الحيلللللاء   ااذكر حاجتى ام قد كفانللى 
 ثنللللللاء كفاه من تعرضه ال  اذا ثنى علي  المرء يومللا 

ثم قلال : هلذا مخللو  يقلول لمخللو  ، فملا ظلنكم بلرب العلالمين ؟ واخيلرا اقلول ملا قلال الهاملا 
 وارتجاال شيخى وسيدى الشي  على عقل طيب هللا مرقده : 

 وثقت بان الفضل اوسع  من عيبللى   فيارب ان زادت ذنوبى   فاننى 
   لى طبلى فحوض  لى طهرى وفضل  وان كان لى مما فعلت  جريمة 
 فوجهكمو دون العوالم لى قطبلللى   وما لذتى اال التجائى  لوجهكم 

 ربنا تقبل منا ان  انت السميع العليم ...   
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 مال  المل  سبحانه وتعالى
ن الجلللن واإلنلللس والمالئكلللة وخلقللل  فلللى  " اللهللم  إن خزائنللل  ال تنفلللذ وانلللت الجلللواد الكللريم ، وا 

وائجهم واعطيتهم كل ما طلبوا ما نقص ذل  ملن ملكل  شليئا  ، سموات  وارض  لو طلبوا من  ح
 فارتكانا على جود  وكرم  ادعو  أن تسرع بإجابتى إلى ما طلبت . 

   
جلاءت تلل  السلطور فلى أحلدى رسلائل شلليخى وسليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضللى هللا 

ات تضرع إللى هللا تعلالى فلى عنه الى تلميذه الراحل السيد سالم جمعة طيب هللا ثراه ، وهى كلم
قوة يقين باهلل وثقة تامة فى كرمه واعتقاد فى سعة ملكه وعظم سلطانه ، ألنه ملل  ال ينقصله 
العطاء وان عم الخالئق أجمعلين ، وسللطانه ال يقلف عنلد حلد وال يكلون لغيلره علز وجلل . وقلد 

ن كان يعطى بسؤال وبغيلر  خلق سبحانه السؤال فى السائلين وخلق اإلجابة بقضاء الحاجات وا 
سللؤال ويقللول سلليدى ذو النللون المصللرى رضللى هللا عنلله لللئن مللددت إليلل  يللدى داعيللا لطالمللا 
كفيتنى ساهيا ااققطع عن    رجائي بما عملت يداى ؟ حسلبى ملن سلؤالى علمل  بحلالى.. وقلد 
كان بعض الصالحين يلدعو ويقلول يلا مالل  يلوم اللدين ايلا  نعبلد وايلا  نسلتعين.. والمسلتعين 

هلل يخللرج مللن حللول نفسلله الللى حللول هللا وقوتلله ليقينلله انلله ال حللول وال قللوة إال بللاهلل ويقللول بللا
السادة الصوفية ان التوحيد هو اسقاط الياءات أى ال ينسب العبلد اثلرا  مسلتقال علن ربله فيقلول 
مثال وصلت هذا األمر بلذكائى أو قلدرتى أو براعتلى أو علملى الل  . . . بلل يجلب أن يقلول ملا 

صادقون ملن عبلاد هللا الصلالحين فلإن ذا القلرنين عليله السلالم قلال   ملا مكنلى فيله ربلى قال ال
خير ب ثم أتبعها بقوله فلى األسلباب   فلأعينوني بقلوة اجعلل بيلنكم وبيلنهم ردملا ب وبعلد أن أتلم 
بناء السد قال   هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقا ب وترون 

ن األسباب لم تحجبه عن مسببها سبحانه وتعلالى كملا حجبلت أهلل الغفللة ملن أمثلال من ذل  أ
قلارون حلين قللال فلى جهللل و لرور ونسلليان لفضلل هللا عليله   إنمللا أوتيتله علللى عللم عنللدى ب 

 فكان جزاؤه ما حكاه هللا تعالى فيما انتهت اليه قصته 
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من دون هللا وما كان من المنتصرين    فخسفنا به وبداره األرض وما كان له من فئة ينصرونه
واصللبح الللذين تمنللوا مكانلله بللاألمس يقولللون ويلل  أن هللا يبسللط الللرز  لمللن يشللاء مللن عبللاده 
ويقللدر لللوال أن مللن هللا علينللا لخسللف بنللا ويلل  كأنلله ال يفلللح الكللافرون ب ويقللول سلليدى االمللام 

ميلع الموجلودات بأسلرها محيى الدين ابن عربى رضى هللا عنله... وهلو سلبحانه سليد العلالم وج
وهو  نى عنها وهى مفتقره اليه فلله العلزة ولنلا اللذل ولله الغنلى ولنلا الفقلر ولله أيضلا  سلبحانه 
المل  ونحن المملوكين ألنه خالقنا وموجدنا ولهذا يفعل بنا ما يشاء مما يوافلق ا راضلنا ومملا 

ه عاداتنللا بلالجود والحيللف ال يوافقنلا وال يتصللف فلى حكملله علينلا بمللا اليوافقله  رضللنا وال تعطيل
والظلللم واألعتللداء فللإن هللذه األوصللاف انمللا تتوجلله علللى مللن يتصللرف فللى  يللر ملكلله وأمللا مللن 
تصرف فى ملكه فإنه يفعل ما يشاء كيف يشاء وسواء عقلنا ذل  الفعل وعلته أو لم نعقل... ، 

لكله وكلالم ولهذا قال جل شأنه   ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ب ألنله ملا تصلرف فلي  يلر م
سيدى محى الدين المتقدم رضلى هللا عنله يلقلم أعلداءه الصلخر ويقضلى عللى كلذبهم وافتلرائهم 

 فيما نسبوه اليه من القول بالحلول واألتحاد مع أنه يقول فى شعره صريحا : 
 بأنه باال له الواحد اتحللدا  ودع مقاله قوم قال عالمهم 
 ن عقله شردا  إال جهول به ع األتحاد محال ال يقول  بله 
 فاعبد اله  ال تشر  به أحدا   وعن شريعته وعن حقيقته 

 
وسيدى وشيخى عبلد السلالم رضلى هللا عنله يلدعوا ربله ويطللب منله اإلسلراع فلى إنجلاز طلبتله 
وكانللت طلبتلله ألحللد أحبابلله فللى هللا تعللالى وكللان ذللل  الحبيللب فللى كربللة واسللتنجد بشلليخه فللى 

ا  بإجابتلله وقللد اسللتجاب هللا تعللالى مللن فضللله ويسللر هللا التنفلليس عنلله فللدعى الشللي  ربلله موقنلل
العسللير وقللرب البعيللد مصللداقا لقوللله الكللريم   آمللن يجيللب المضللطر إذا دعللاه ويكشللف السللوء 
ويجعلكللم خلفللاء األرض أإللله مللع هللا قللليال مللا تللذكرون ب ولسلليدى العللارف بللاهلل الشللي  أحمللد 

ى سلليدى عبللد السللالم رضللى هللا عنهمللا ب الحلللوانى الخليجللى طيللب هللا ثللراه   وهللو والللد شلليخ
 قصيدة طريفة سماها المستغيثة   أى المستغاث بها ب قال فيها : 

 وصاحبى فى  ربتى   يا عدتى فى كربتى 
 ويا ولى نعمتلللى   وحافظى فى شدتى 
 ولذتى لبغيتللللى   انجز قضاء طلبتى 
 وال تطل تشتتلللى   وسق إلى حاجتلى 
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 رب سرور مهجتى  للى وضع    مكان  مت
 رب  بنور فكرتلى  واقشع   ظالم  حيرتلى 
 فضال وأمن روعتى  واستر   الهى عورتلى 
 فأنت   أنت عدتلى  اجب اجب  لى   دعوتى

 سوا  يا أمنيتللى   وليس تحت   حيلتللى
 تقضى  وال بقوتلى   وال بحولى    طلبتللى
 ا ث   ا ث بسرعة  يا عالما   بقصتلللى

 وامح  اللتيا والتلى  بعفو  زلتلللى والغى 
 ازكى البرايا المحبة  بجاه سمع الملللللة 
 عليه حتى الساعلة   وصل كل برهللللة

 وازفف  له تحيتلى ودعم كل األمللللة   
 

هجريلة وقلال فلى شلأنها  1297ملن ربيلع سلنة  15وقد قال رضلى هللا عنله تلل  القصليدة فلى 
 كل من قرأها بعزم وهمة . ارجو هللا تعالى أن ينتفع بها 

وقال عطاء السلمى احتبس عنا المطر بالبصرة فخرجنا نستسقى فإذا بسلعدون فلملا ابصلرنى   
قال : يا عطاء إلى أين ؟ قلت خرجنا نستسلقى قلال : بقللوب سلماوية أم بقللوب خاويلة ؟ قللت 

ت ل  فاستسقى لنا بقلوب سماوية فقال : ال تبهرج ، فإن الناقد بصير . قلت ما هو إال ما حكي
 فرفع بصره إلى السماء وقال : اقسمت علي  اال سقيتنا الغيث ثم انشأ يقول : 

 ومن بجالله ينشأ السحابلا   أيا من كلما نودى   اجلاب  
 كالما ثم الهمة الصللواب   ويامن سلم الصديق  موسى 
 على من كان ينتحب انتحابا   ويا من رد يوسف  بعد ضر 

 واعطاه الرسالة والكتابللا   مد باصطفاء ويا من خص أح
 

اسللقنا قللال : فارخللت السللماء شللآبيب كللافواه القللرب فقلللت زدنللى قللال : للليس ذا الكيللل مللن ذا  
 البيدر   الجرن ب ثم قال : 

 قامت   على   خلقه   بمعرفه   سبحان من لم تزل   له حجج  
 يعجز وصف االنام عن وصفه   قد علموا أنه مليكلللللهم 
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وقد قرأت فى تاري  فتح مدينة تستر بخراسان أن المدينة استعصت عللى الصلحابة الكلرام فقلال 
أحدهم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول   رب اشعث أ بر ذى طمرين   أى ثلوبين 
 قديمين ب اليوبه به لو اقسم على هللا ألبره منهم البراء بن مال  وكان البراء رضى هللا عنه فلى
الجيش فطلبوا اليه ان يدعو ربه بفتح المدينة فقال اللهم انى اقسم علي  ان تفتح هذه المدينة 
علللى اصللحاب رسللول هللا وان نكتللب لللى الشللهادة ، ففللتح هللا البلللدة ومللات هللو رضللى هللا عنلله 

 شهيدا فى المعركة . 
طرب ومن طرب  وقد سمعوا السيدة حيونه رضى هللا عنها تقول : من احب هللا انس ومن انس

اشتا  ومن اشتا  وله ومن وله خدم ومن خدم وصلل وملن وصلل اتصلل ، وملن إتصلل علرف 
ومن عرف قرب ومن قرب لم يرقد . ويذكرنى قولها هذا بما سمعناه من شيخى وسليدى الشلي  

 على عقل حين قال الهاما وارتجاال فى وصف حاله : 
 باب  هللا   يسعلللده ومن يلوذ  ب الوذ باهلل ال ابغى  به بلللللدال 

 بعفوه وبهذا العلم   اعبلللللده  ارضى به وهو  يرضينى  ويغمرنى 
 ان عشت  او مت  اعضائى  توحده  اخلى فؤادى له من كل شائبلللة 
 والكل   والجزء واالحشاء تعبللده  وكيف ارضى بغير هللا متجهلللا 

 شهللللده لكنه الحب  يدعونى وااذا سهرت فما أسهرت عن ملللل 
 روحى سواه تجافى الجفن مرقللده  ومذ تغذلت فى ربى وما ألفلللت 

 مدت  الى بمعنى فضله يلللللده  اذا مددت يدى هلل اسأللللللله 
ويقول سيدى محى الدين بن عربى فى احلدى وصلاياه :   عاملل ملن تصلحبه أو يصلحب  بملا 

ن االقلرار بالربوبيله فهلو رب محلض فكلن تعطيه رتبته ، فعامل هللا بالوفاء لما عاهدتله عليله مل
انت عبدا محضا.. وعامل الرسول باالقتداء.. والمالئكة بالطهارة.. ومن وصاياه كذل  : وعلي  
بالحياء فان هللا حى ، والحياء من هللا تر  كل ما اليرضى هللا به وعلي  بالنصيحه لقوله عليله 

ن هللا هلو اللذى يؤللف بلين عبلاده وبلين ملا الصالة والسالم : الدين النصيحة ، والناصح فى ديل
فيه سعادتهم وهو يحتاج اللى عللم كبيلر وعقلل وفكلر صلحيح ورؤيلة حسلنة واعتلدال ملزاج فلال 

 يصلح لها كل أحد . 
" وعلي  بمراقبة هللا فيما اخذ من  وما اعطلا  فانله ملا اخلذ منل  اال لتصلبر فيحبل  النله يحلب 

ب لمحبوبه وما ملن شلىء يلزول عنل  اال ولله علوض الصابرين واذا احب  عامل  معاملة المح
 سوى هللا : 
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لكلل شلىء اذا فارقتله عوضلا ولليس هلل ان فارقلت ملن علوض " وكلذل  اذا اعطلا  وجلب عليلل  
الشكر وهو يحب الشاكرين وقال سيدنا موسى عليه السالم يارب ما حق الشكر قلال : اذا رأيلت 

األوجلب ملن حلق هللا وهلو اال تشلر  بله شليئا ملن النعمة منى فذل  حق الشكر.. وعلي  بلاداء 
الشر  الخفى الذى هو االعتماد على االسلباب الموضلوعة والركلون اليهلا بالقللب فلان ذلل  ملن 
اعظم رزيلة دينية فى المؤمنين وهو المراد بقولله   وملا يلؤمن اكثلرهم بلاهلل اال وهلم يشلركون ب 

على العباد ؟ ان يعبلدوه وال يشلركوا بله شليئا " وقال عليه الصالة والسالم " اتدرون ما حق هللا 
فدخل فيه الشر  الخفى والجلى ثم قلال عليله الصلالة والسلالم " اتلدرون ملا حقهلم عللى هللا اذا 
فعلللوا ذللل  ؟ اآل يعللذبهم "   وكللن ممللن علللم وعمللل بلله وال تكللن ممللن علللم وال يعمللل بلله فتكللون 

ين فلانهم كجسللد واحلد اذا اشللتكى منلله كالسلراج يضللىء للنلاس ويحتللر  وعليل  بللالتودد للمللؤمن
عضللو تللداعى للله سللائر الجسللد بللالحمى والسللهر وعليلل  بللالجليس الصللالح . قللال عليلله الصللاله 
والسللالم الجللليس الصللالح كصللاحب المسلل  ان لللم يصللب  منلله اصللاب  ريحلله ، والجللليس السللؤ 

دود هللا كصاحب الكير   الحلداد ب ان للم يصلب  ملن شلرره اصلاب  ملن دخانله وعليل  باقاملة حل
فيمن وال  فان  مسئول عنه واقل الواليات نفس  فاقم حدود هللا فيها . وال تعرف الخيلر والشلر 

 اال بتعريف الشرع ، فتعين علي  طلب علم الشريعة ال قامة حدود هللا تعالى . 
ومللن اعجللب مللا قرأتلله مللا وقللع بللين ميمللون المجنللون والحجللاج بللن يوسللف الثقفللى وقللد جللاءت 

عقلالء المجلانين لالملام النيسلابورى رضلى هللا عنله هكلذا : لملا رملى الحجلاج  قصته فلى كتلاب
بيت هللا بالعذرة ، وقتل إبن الزبير ، اقبل رجل موسوس معتوه عليه عباءة قد شدها اللى عنقله 
، فطاف بالبيت سبعا ، ثم صعد الى الحجر ، فتكلم بصوت جهورى فاسمع النلاس وقلال : أيهلا 

قد عرفنى ومن لم يعرفنى نبأته باسمى أنا ميمون ابو المبار  المجنون الناس ، من عرفنى ، ف
، فاسمعوا ما اقول لكلم فلانى ملتكلم نلاطق  يلر هائلب وال خلائف بلل اقلول بلسلان صلواب ، وال 
اخللاف العقللاب بللل ارجللو الثللواب مللن رب االربللاب ذى المللن واألفضللال ، ايللاه قصللدت ومللا عنللده 

فأكثر ثم دعا دعوات واعرب فقال اللهم لل  سلجدت الجبلاه  طلبت ، ثم حمد هللا فأحسن ، ومجد
، ول  خضعت األعنا  ول  ذلت األرباب ، وأنت خلالق السلماوات واألرض بلال تعلب وال مشلوره 
لزوى األلباب لم يعجز  ما اردت ولم يفت  ما طلبلت وللم يخلف عليل  شلىء لبعلده وال زدت فلى 

م كلل شلىء بلين ، املا السلموات فلل  مذعنله ، معرفة شىء لقربه تعلم خفيات الضمائر كما تعل
واما االرضون فل  مطيعة واما االفال  فل  مسبحة ، واما المالئكلة ففلى عبادتل  مجتهلدة واملا 

 النبيون فلرسالت  مبلغة ، واما السحاب فبرحمت  مهطلة والنار من خوف  تزفر 
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 وتحر  ، والجنة مزينة بالحور والقصور . 
ؤه ، ويلا ملن الشلكر رضلاؤه ، ويلامن يتجللى فلى الجنلة الوليائله قلد تكلملت " فيامن العدل قضلا

بلسان ينطق بحمد  ، وبقلب يخشع  لهيبت  ، وجوارح اذعنت لعظمتل  فأسلال  يلا ملن قصلده 
العبللاد مللن كللل الللبالد ، رجللاء الثللواب وخللوف العقللاب ، اسللأل  مسللالة طالللب قللد رجللا االجابللة ، 

حجاج المتوثب على بيت  برمى العذرة والقاتل الصحاب نبي  وايقن بقضاء الحاجة ، ان تهل  ال
المطهرين من كل ريبلة اللهلم اذا ذكلرت عبلاد  بالرحملة فلاذكره بالغضلب  صلى هللا عليه وسلم 

واكمل عطبه ان  انت المستجيب لللدعاء اللهلم هلذا البيلت بيتل  وهلذا الحلرم حرمل  وهلذا حجلر 
كلرام... ، قلالوا ثلم اتلى منلى والنلاس اجملع ملا كلانوا اسماعيل نبي  اللهلم انلت يلاذا الجلالل واال 

فصلى صالة الفجر ثم قام قائما على قدميه ثلم قااليهلا النلاس لليس اللى هللا قصلدتم وملا عنلده 
طلبتم فاذا سألتموه فلابتهلوا واذا دعوتملوه فاخضلعوا والحجلاج فلالعنوا فانله نجلس اللوالده اللهلم 

وسللعت كللل شللىء انلل  ذو الجللالل واالكللرام قللالوا  فللال تنجيلله مللن سللخط  واحرملله رحمتلل  التللى
فاجتمع الناس اليه وقالوا له : ايها الرجل من ايلن انلت ؟ قلال ملن بلالد هللا قلالوا فلاين تلأوى ؟ 
قال الى أرض هللا قالوا ما قصت  وقصة الحجاج اظلم  بشىء قلال نعلم قلالوا ملاذا ؟ قلال قصلد 

واهلان فوجبلت اللعنلة عليله   عليله وسللم صللى هللابيلت ربلى فنجسله وقتلل اصلحاب رسلول هللا 
صللى هللا واستوجب منا العداوة ولم اجد موضعا اجل من هذه الثنية موضع ولد فيله رسلول هللا 

واصلحابه فاحببلت ان اتعلب نفسلى ملن أجلله وباللدعاء عليله قلالوا ثلم ملر يسلحب  عليه وسلم 
السلالم علليكم ياابلا المبلار  ،  كساءه وقد تبين فيه اثر الجلوع فاتبعله رجلال ملن التجلار فقلال :

قلال : وعليلل  السللالم يللا وافللد هللا ، قللال لللى اليل  حاجللة ، قللال : ومللا هللى ؟ قللال : تللأتى منزلللى 
فتاكل كسرة خبز وتشرب شربة من سويق قال : على شرط قال : وما شرط  ؟ قلال : اال تكلون 

ى هللا صللان رسلول هللا  ظالما وال عونا على ظلالم فملا عملل  ؟ قلال : تلاجر قلال : افملا علملت
عليه وسلم قال   يحشر التجار فجارا اال من اتقى وبر وصلد  قلال : فلانى ال املدح عنلد البيلع 
وال أذم عند الشراء ، قال من  يااخى طاب القلرى قلال : فلاتى رحلله فاكلل ر يفلا وملحلا وللم يلزد 

كلللى فقلللت يللاأخى عليلله بشللىء ثللم قللال : يللاخى عليلل  باكللل الخبللز والملللح فانلله يللذيب شللحم ال
اوصنى فقال خلاف هللا خلوف حلذر وارجله رجلاء متمللق وعليل  بأكلل الحلالل وبلذل النلوال الهلل 
االقالل وادخل الجنلة بسلالم قلال : فلأعجبنى ملا سلمعت ملن قولله قلالوا   فلملا انقضلى الموسلم 

 اقبل اصحاب الحجاج الى الحجاج واخبروه بخبر الميمون وقالوا ما منعنا من أخذه 
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اال العامة وجلبتهم والغو ة وضجتهم فعهد الحجاج الى احد قواده بالبحث عنه واحضلاره فلدخل 
القائد الكوفة فوجده جالسا على مذبلة والصبيان حوله وهو يقول لهم انه لم تجر عليكم االقالم 

بلل ولم تكتب عليكم اآلثام فانظروا اال تطيعوا ابليس عدوكم فانه علدو ابليكم عليله السلالم ملن ق
وهللو الللذى اعانلله بعللد القضللاء علللى الخللروج مللن الجنللة وعللليكم بللاخال  الصللالحين واالقتللداء 
بالمؤمنين منهم : الصديق ذو الحق المبين ثم عملر الفلارو  للم يكلن عنلده حلق هللا يلزول ثلم 
عثمان ذو النورين ثم على الرضى سل السيف فى المنافقين االردياء فلاذا فعللتم ذلل  كنلتم ملع 

  قالوا : ولما اخذه القائد قال له اذا دخلت على االمير فسلم عليه ، قال فلاذا للم اسللم  االولياء
عليه ، قال يقتل  قال : فان انا سللمت عليله وسلالنى فصلدقته الجلواب ايقتلنلى ؟ نعلم قلال فملا 
كنت باللذى يسللم عللى رجلل علاص ، قتلل اوليلاء هللا وواللى اعلداء هللا ، فهلو بغليض هللا ولملا 

ين يللدى الحجللاج وقللف صللامتا ال يللتكلم ، وكانللت عليلله عبللاءة قللد شللدها الللى عنقلله ، وقللف بلل
 فاحتقره الحجاج لما رأى من رأى من نحالة جسمه وسؤ حالته فانشد يقول : 

 يدري  ماذا يجنه الصلللد    ايا  ان تزدرى  الرجال  وما 
 فيه وان بان من جسمه العجف   نفس الجواد العتيق باقيللة 

 الضر ففيه الحيلللاء واالنف   ر وان الم بلللله فالحر ح
ولما سمع الحجاج شعره علم انه حكيم ، فقال : من انت ، ومن ايلن انلت ؟ قلال عبلد هللا وابلن 
عبيد هللا ، قال : فما منع  من السالم ؟ قال : ما كنت بالذى اسلم ، وللو سللمت خفلت اال تلرد 

مللون ومللا ادرى مللا اسللمى عنللد ربللى اذا دعيللت : علللى قللال : مللا اسللم  ؟ قللال : امللا اليللوم فمي
بالسعادة ادعى ام بالشقاوة انادى ؟ فان قيلل : سلعد فلالن فملا احتلاج اللى اسلمى ، وان قيلل : 

 شقى قالن ، فال حظ لى عند ربى .
قال الحجاج : ياميمون ، انى اسأل  مسائل فانظر ان يكلون الجلواب صلوابا فقلال يلا حجلاج ،  

بلدنى ، فلان اطللق ملوالى الصلواب نطلق بله اللسلان ، وملا انلا وأمللر ال انملا لسلانى بضلعة ملن 
اطيقلله وال افعللل اال بحركللة وال حركللة اال بمعللين ، قللال : ويحلل  ومللا اللسللان ؟ قللال : هللو الللذى 
نسلان انلت ؟ قلال نعلم ، قلال وملن ايلن علملت انل  انسلان ؟ النلى  يترجم عن انسلان ؟ قلال : وا 

يدى ، واشرب تجرعا ، واتغلوط خاليلا ، ولليس هلذا اال فعلل افهم واعقل واطيع واعصى ، وآكل ب
انسلان ، وقلد قلال هللا علز وجلل   يلا أيهلا النلاس انلا خلقنلاكم ملن ذكلر وانثلى وجعلنلاكم شلعوبا 
وقبائل لتعارفوا ب فعرفت ما يضر مما ينفع قال : فما خلق  ؟ قال : من ماء يأخذ من بين لحلم 

 ودم ، فهو فى وقت ازعاجه 
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مر ، وفى وقت نزوله ماء ابيض ، فاذا استقر فى مستقر قراره صير منله مضلغة مخلقلة دم اح
و ير مخلقه ثم صير منله عظاملا ولحملا ، ودملا وعروقلا وجللدا فغشلى العظلام بالجللد ، وشلب  
بالعرو  والعصب و شى بالجلد ، ولليس فلى بلدن علر  سلاكن اال وتحتله ضلارب ، وال ضلارب 

الضارب قللق البلدن واذا ضلرب السلاكن اضلرب ، فملن قلام بحقهلا  اال وتحته ساكن ، فاذا سكن
استوجب من هللا الثواب ، ومن لم يقم بحقها استوجب من هللا  الزوال فال يخلرج احلد ملن بطلن 
امه حتى يكتب اجله ورزقه وعمله وشقى او سعيد قال الحجاج فللم تعملل اذا كلان قلد فلر  ملن 

  اعمللوا فكلل ميسلر لملا خللق لله ب ولملا عليله وسللم صللى هللا عمل  ؟ قال اعمل لقول النبى 
خلق عز وجل آدم عليه السالم ضرب يده عللى صللبه فاسلتخرج ذريتله فلاراهم ايلاه ، ثلم قلبض 
اليمين فقال : هذه اللى الجنلة وال ابلالى ، ثلم قلبض القبضلة االخلرى وقلال : هلذه اللى النلار وال 

فلى ذلل  قرآنلا وقلال   واملا ان كلان ملن  سللم صللى هللا عليله و ابالى ، ثلم انلزل هللا عللى نبيله 
اصحاب اليمين فسالم ل  من اصلحاب اليملين * واملا ان كلان ملن المكلذبين الضلالين * فنلزل 
مللن حملليم وتصلللية جحلليم ب يعنللى اصللحاب القبضللة االخللرى ، فهللل تنكللر هللذا ؟ فقللال الحجللاج 

بطاللة اذا انظلروا اللى ويح  ياميمون ، تحسن مثل هلذا وانلت تلدعى مجنونلا فقلال : ان اهلل ال
اهل محبلة هللا سلموهم مجلانين ، وللو رأوكلم لقلالوا : التؤمنلون بيلوم الحسلاب وانلت حجلاج للو 
كنت تؤمن باهلل واليوم االخر بكليلة قلبل  لشلغل  علن اكلل الطيلب وللبس الللين ولكنله اسلتقذر  

وهلللم ثالثلللة فطللرد  ، وللللو اراد  السللتعمل  ان هلل عبلللادا مطهلللرين مطيعللين بالعبلللادة مشللغلين 
اصناف : فقوم عبدوه شوقا اليه فقلوبهم ال تشتغل بغيره ، الن قلوبهم قد ألفت ، وسقاهم ربهم 
بكأس الوداد شربة فهاموا شوقا ، فال تحط رحلالهم اال فلى قلرب هللا ، فهلم خاصلة فلى أرضله ، 

وا وبلادروا وقوم عبدوه خوفا من النلار لملا سلمعوا قولله تعلالى   قلوا انفسلكم واهلليكم نلارا فحلذر 
واجتهدوا خوفا من النار من تحتهم وملن فلوقهم ، وعلن ايملانهم وعلن شلمائلهم . وقلوم عبلدوه 
طمعا فى الجنة دار اوليائه ومحل اصفيائه ، لما سمعوا قوله تعلالى   سلالم علليكم بملا صلبرتم 
ن فنعم عقبى الدار ب فصبروا عللى االللم حتلى اسلتوجبوا الرضلا والعفلو عملا مضلى فقللوبهم تحل

الى جوار هللا تعالى ليسكنهم فى قصور من فضة وخيام مزينة والحلور ازواجهلم والطيلر يظلهلم 
 والمالئكة تخدمهم . 

" قال الحجاج قد امرت ل  باربعة االف درهم قال : رد الملال اللى الموضلع اللذى سلر  منله وال 
 تكن لصا جوادا تجود به على من ان زم  ال يضر  وان مدح  
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، خلللى سللبيلى اسللأل هللا قوتللا يغنللى عللن نواللل  ونللوال اضللراب  ، قللالوا فخلللى الحجللاج ال ينفعلل  
 سبيله . 

وختاما اقول : وهكذا نرى فى مل  هللا التناقضات التى تدل على قدرتله وارادتله سلبحانه وتعلالى 
، فمن الناس شقى وسعيد و نى وفقير ومن اال نياء فقير بحاله وان كثر ماله ، وملن الفقلراء 

 ى بحاله وان قل ماله وهلل مل  السموات واالرض وما بينهما واليه المصير ..  ن
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 التوفيق والقضاء والدعاء
" فمن اوحلى اليله بخيلر كلان ذلل  ملن رضلائه ، وملن الهمله  يلر ذلل  كلان ملن قضلائه وعللى 
ن الورى يجرى القضاء ، فان الهمنا الدعاء فلان ذلل  ملن نعملة وجلوده فنسلأل  اللهلم بل  لل  ا

تحفظ علينا االيمان واليقين حتى نلقا  سالمين  انمين طاهرين فى وفد سيد االولين واآلخرين 
 " صلى هللا عليه وسلم 

جاءت تل  السطور فى رسالة من رساالت سليدى وشليخى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى 
ن هلل سللبحانه هللا عنلله الللى تلميللذه الراحللل السلليد سللالم جمعللة نللور هللا مرقللده ، وهللى تفيللد ا

المشيئة فى عباده فان شاء الهمهم تقواه فاطاعوه وجدوا فلى طاعتله ومرضلاته وكلان ذلل  ملن 
عطائه لهم ورضائه عنهم   رضى هللا عنه ورضوا عنه ذل  لمن خشى ربه ب فقد سبق رضلاؤه 
خشيته كما هو واضح فى قوله الكريم   أفمن كان على بينة من ربه كمن زيلن لله سلوء عملله 

بعوا أهواءهم ب ويقول تعالى   ان  ال تهدى من احببت ولكن هللا يهدى من يشاء وهلو اعللم وات
بالمهتدين ب كما يقول   ورب  يخللق ملا يشلاء ويختلار ملا كلان لهلم الخيلرة سلبحان هللا وتعلالى 
عما يشركون ب ويقول االمام البيضاوى رضى هللا عنه فى تفسير االية االخيرة : اى ال موجوب 

 وال مانع له ، والخيرة اى التخيير ، نفى االختيار عنهم رأسا واالمر كذل  عند التحقيق على هللا
فان اختيار العباد مخلو  باختيار هللا ، منوط بلدواع ال اختيلار لهلم فيهلا وهلو كلالم نفليس كملا 
 ترى فانتفع بله.. . وهللا تعلالى يلهلم اللنفس فجورهلا وتقواهلا كملا هلو واضلح فلى قولله تعلالى  
ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقلد خلاب ملن دسلاها ب وفلى تلل  
االيللات دعللوة لطيفللة للمللؤمن الللذى هللداه هللا لاليمللان ان يجللد فللى طاعللة هللا ليربللى نفسلله التللى 
هيأهلا هللا بلأن تكلون عللى تقلوى هللا وفيهلا كلذل  توجيله رقيلق لشلكره سلبحانه بلالقول وبالفعلل 

عمة االيمان التى يمن هللا بها عليه   يمنون علي  ان اسلموا قل ال تمنوا عللى اسلالمكم على ن
 بل هللا يمن عليكم ان 



 152 

 
 
 

هللداكم لاليمللان ان كنللتم صللادقين ب ويقللول السللادة الصللوفية : الطريللق واضللح والكتللاب والسللنة 
نللا الكتللاب قائمللان بللين اظهرنللا وفضللل الصللحابة لسللبقهم الللى الهجللرة ولصللحبتهم فمللن صللحب م

والسللنة وتغللرب عللن نفسلله والخلللق وهللاجر بقلبلله الللى هللا فهللو الصللاد ... ويقللول سلليدى ابللن 
عجيبه الحسنى رضلى هللا عنله : فالعبلد لليس لله ملع هللا اختيلار وال قلدرة عللى نفلع وال اضلرار 
فإن صرفه سيده فيما يرضى فلظهور إسمه الكلريم وان صلرفه فيملا ال يرضلى فلتصلريف اسلمه 

او ألظهار اسمه القهار او المنتقم الجبار فالنواصى بيلده والقللوب بلين اصلبعيه وهلل در  الحكيم
سيدى ابى الحسن الشلاذلى رضلى هللا عنله حيلث يقلول فلى بعلض ادعيتله : اللهلم ان حسلناتى 
من عطائ  وسيئاتى من قضائ  ، فجد اللهم بما اعطيت على ما به قضيت ، حتى تمحلو ذلل  

فيما اطاع  فيه الشكر وال لمن عصا  فيما عصا  فيه العذر الن  قللت  بذل  ، ال لمن اطاع 
وقول  الحق   ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ب ويقول االمام الجنيلد رضلى هللا عنله : اذا اراد 
هللا عبللدا للمحبللة كشللف للله عللن قللدر انعاملله عليلله وبللره اليلله وكثللرة االيللادى القديمللة عنللده ، 

قول : على العاقلل اال يفقلد نفسله ملن ثالثلة ملواطن ، ملوطن يعلرف وينصحنا رضى هللا عنه في
فيه حاله افى زيادة ام نقص ، وموطن يستحضر فيه عقله لرؤية مجلارى التلدبير وكيلف تغللب 
عليه االحكام ، وملوطن يخللو فيله بتأديلب نفسله والزامهلا ملا لزمهلا . وقلال رضلى هللا عنله فلى 

من للم يحكلم فيملا بينله وبلين هللا اوائلل البلدايات ، وهلى  ترقى المريدين : ال يرتقى فى الدرجات
الفروض الواجبة ثم االوراد الراتبة ، ومطايا الفضل وعزائم االمر ، فمن احكمها ملن    هللا عليله 
بملا بعلدها . وكللان رضلى هللا عنلله ذا هملة فائقللة فلى العبلادة ، فقللد دخلل عليلله االملام الحريللرى 

صالته، فالمله وقلال قلد كبلرت ووهلن عظمل  ور  جللد  ،  رضى هللا عنه فوجده يصلى فاطال
فلللو اقتصللرت علللى بعللض صللالت  ، فقللال : طريللق عرفنللا بهللا ربنللا ال نقتصللر علللى بعضللها ، 
فالنفس ما حملتها تتحمل والصالة صلة والسلجود قربلة ، ولهلذا قلال تعلالى   واسلجد واقتلرب ب 

ول وقلرب الحلق ملن عبلده رحملة ومن تر  طريلق القلرب يوشل  ان يسلل  بله طريلق البعلد . أقل
وعطاء وتقريب واجتبلاء ، وان كانلت الطاعلة سلبيال للقلرب فلان المعصلية سلبيال للبعلد ، فلليس 
القرب والبعد قرب مسلافة النله لليس بلين العبلد وربله مسلافة تقربله منله او تبعلده عنله ، وانملا 

ريلب ملن كلل شلىء القرب والبعد حسن الصللة بالطاعلة او سلؤ الصللة بالمعصلية النله تعلالى ق
ومحيط بكل شىء وليس شىء اقرب اليه من شىء وليس شىء ابعد اليه ملن شلىء بلل احلاط 
بكل شىء علما ، ويرى حركات النمل والميكروبات و يرها فى جنح الليلل البهليم ويقلول سليدى 

 ابن عطاء هللا السكنرى رضى هللا عنه : الهى ما اقرب  منى 
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بى ، فما الذى يحجبنى عن  ، الهى كلما اخرسلنى للومى انطقنلى  وما ابعدنى عن  ، وما ارأف 
كرملل  وكلمللا أيأسللتنى اوصللافى اطمعتنللى منتلل  . ويقللول ايضللا رضللى هللا عنلله : اذا اردت ان 
ينفتح ل  باب الرجاء فانظر ما منه اليل  واذا اردت ان ينفلتح بلاب الحلزن فلانظر ملا منل  إليله 

لسالم فان الهمنا الدعاء فان ذل  من نعمة وجوده فما ،وهذا يفسر لنا قول سيدى الشي  عبد ا
وهلل خلزائن السلموات واالرض ونعمله علينلا   –امرنا تعالى بدعائه اال ليسلتجيب لنلا ملن كرمله  

 جاريه ال تحصى وال تعد وما خفى علينا منها ربما كان اضعاف ما ظهر لنا . 
 ويقول سيدى ابن عطاء هللا السكندرى رضى هللا عنه : 

 فىإفتقارى وتسألى ومد يدىف
 أقوى دليل  لى أن تقضى األربا                                               

 لولم تردنى بما أرجو وآمله
 من فيض جود  ماعلمتنى الطلبا                                               

دعا فقال : اللهم إن  مننلت علينلا وقد قيل العرابى هل تحسن ان تدعو رب  ، فقال : نعم ، ثم 
باإلسللالم مللن  يللر ان نسللأل  فللال تحرمنللا الجنللة ونحللن نسللأل  . ومللن دعللاء بعللض الصللالحين 
اللهم ال تدخلنا النار بعد ان اسكنت قلوبنا توحيد  ، وانى ارجلو اال تفعلل ، وان فعللت ال تجملع 

ابلى طاللب كلرم هللا وجله اعتملر بيننا وبين قوم عاديناهم في  ...، وقد روى ان االمام على بن 
فرا ى رجال متعلقا وهو يقول يامن ال يشغله سمع عن سمع ، يامن ال تقلقه المسلائل وال يبرمله 
الحاح الملحين ، اذقنى برد عفو  وحالوة مغفرت  ، وعذوبة عافيت  ، والفوز بالجنة ، والنجلاة 

ان قالهللا وعليلله مثللل السللموات مللن النللار ، فقللال االمللام كللرم هللا وجهلله : والللذى نفسللى بيللده 
واالرض من الذنوب قوال مخلصا ليغفرن له ، ودعا بعضهم فقال : اللهلم انل  سلترت علينلا فلى 
الدنيا ذنوبا كثيرة ونحن الى سترها فى اآلخرة احوج ، فلا فر لنلا ، وملن دعلاء بعضلهم اللهلم : 

ملا بعلده خيلرا لنلا منله ، اجعل الموت خير  ائب ننتظره ، واجعل القبر خيلر بيلت نعملره واجعلل 
اللهم : الي  عجت االصوات بصنوف اللغلات تسلأل  الحاجلات ، وحلاجتى اليل  ان تلذكرنى عنلد 
البلى اذا نسينى اهل الدنيا . ومن دعاء بعض الزهاد : اللهم انلى اعلوذ بل  ملن اهلل يلهينلى ، 

ن  نلى ومن هوى يردينى ومن عملل يخزينلى ، وملن صلاحب يغلوينى ، وملن جلار يلؤذنى ، ومل
يطغينى ومن فقر ينسينى . اللهم اجعلنا نستحيي  ونتقي  ، ونخاف  ونخشا  ونرجو  ونطيعل  
فللى السللر والعالنيللة ، اللهللم اسللترنا بالمعافللاة والغنللى ، اسللتعين هللا علللى امللورى واسللتغفر هللا 

 صلى هللا عليهلذنوبى واعوذ ب  من شر نفسى... . ويروى ان رجل اعمى جاء الى رسول هللا 
له : قل يا سبوح ياقدوس ، يلا نلور  صلى هللا عليه وسلم فشكى اليه ذهاب بصره فقال  وسلم 

االنوار ، يانور السموات واالرض يلا اول االوللين واخلر االخلرين ، ويلا ارحلم اللرحمين ، اسلأل  
 ان تغفر لى الذنوب التى 
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لعصللم ، والللذنوب التللى توجللب تغيللر الللنعم ، والللذنوب التللى تنللزل الللنقم ، والللذنوب التللى تهتلل  ا
البالء ، والذنوب التى تقطع الرجاء ، والذنوب التى تحبس الدعاء والذنوب التى تكشف الغطلاء 
، والللذنوب التللى تعجللل الفنللاء ، والللذنوب التللى تظلللم الهللواء ، واسللال  باسللم  العظلليم ووجهلل  

ى هللا عنله : اننلى الكريم ان ترد على بصرى ، فدعا بلذل  فلرد عليله بصلره . قلال طلاووس رضل
لفللى الحجللر   اى حجللر اسللماعيل بالكعبللة ب ليللل اذ دخللل علللى ابللن الحسللين   زيللن العابللدين ب 
رضى هللا عنهما فقللت رجلل صلالح ملن اهلل بيلت صلالح السلمعن دعلاءه ، فسلمعته يقلول فلى 
أثناء دعائله عبلد  بفنائل .. سلائل  بفنائل .. مسلكين  بفنائل .. فملا دعلوت بهلذه فلى كلرب اال 

فرج عنى... وقد دعى سيدى عملر بلن ذر رضلى هللا عنله فقلال : اللهلم ان كنلا عصلينا  فقلد و 
تركنا من معاصي  ابغضها الي  وهو االشرا  ، وان كنا قصلرنا علن بعلض طاعتل  فقلد تمسلكنا 
منها باحبها الي  وهو شهادة اال اله اال انت وأن رسل  جاءت بالحق من عند  . وكلان سليدنا 

هللا عنه يقول اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات من رحمة هللا تعلالى ، ابى هريرة رضى 
فان هلل تعالى نفحات من رحمته ، يصيب بها من يشاء من عباده . وقد صللى رجلل اللى جنلب 
سيدنا عبد هللا بن المبار  فلما سلم االمام سلم وقام عجلال ، فجلذب عبلد هللا بلن المبلار  ثوبله 

عنلد هللا حاجلة . وكلان االملام الزهلرى رضلى اذا فلر  ملن روايلة يلدعو قلائال : وقال له : امالل  
اللهم انى اسأل  خير ما احلاط بله علمل  فلى اللدنيا واالخلرة ، واعلوذ بل  ملن شلر ملا احلاط بله 
علم  فى الدنيا واالخلرة ، وقلد قيلل لسليدنا عملر بلن عبلد العزيلز رضلى هللا عنله جلزا  هللا علن 

ال ، بل جزى هللا االسالم عنى خيرا . وقلد قلال سليدى سلعيد بلن المسليب  االسالم خيرا ، فقال :
رضى هللا عنه   افضل التابعين ب مر بى صلت بن آشليم فقللت لله : ادع للى فقلال : ر بل  هللا 
فيما يبقلى ، وذهبل  فيملا يفنلى ووهلب لل  اليقلين اللذى ال تسلكن النفلوس اال اليله وال تعلود اال 

بن عبيلد رضلى هللا عنله : اللهلم ا ننلى باالفتقلار اليل  وال تفقرنلى  عليه ..... ومن دعاء عمر
باالسللتغناء عنلل  ، اللهللم اعنللى علللى الللدنيا بالقناعللة وعلللى الللدين بالعصللمة . وكللان بعللض 
الصالحين يقول قبل الصالة يا محسن قد جلاء  المسلىء وقلد املرت المحسلن ان يتجلاوز علن 

 عند  . المسىء فتجاوز عن قبيح ما عندى بجميل ما 
وآللله : اللهللم ا فللر لللى ذنللوبى  صلللى هللا عليلله وسلللم ومللن الللدعاء المللروى عللن رسللول هللا 

 وخطاياى كلها ، اللهم انعشنى واجزنى وانصرنى واهدنى لصالح االعمال 
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واالخال  ، أنه ال يهدى لصالحها وال يصرف عن سيئتها إال أنت ، اللهم إنى أسأل  الثبات فى 
علللى الرشللد وأسللأل  شللكر نعمتلل  وحسللن عبادتلل  واسللأل  قلبللا سللليما  ولسللانا  األمللر والعزيمللة 

صادقا  وأسأل  من خير ما تعلم واعوذ ب  من شر ما تعلم واستغفر  لما تعلم إن  عالم الغيوب 
 . 
وينصللحنا أمامنللا علللى كللرم هللا وجهلله فيقللول : الللداعى بغيللر عمللل كللالرامى بغيللر وتللر وكأنلله   

قوله تعالى   إنما يتقبل هللا من المتقين ب وقد كنلت اقلرأ سلورة آل عملران  يشدنا بقوله هذا إلى
فقرأت فيها قوله   كلما دخل عليها زكريلا المحلراب وجلد عنلدها رزقلا قلال يلا ملريم أنلى لل  هلذا 
قالت هو من عند هللا إن هللا يرز  من يشاء بغير حساب هنالل  دعلى زكريلا ربله قلال رب هلب 

أن  سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم يصلى فلى المحلراب أن هللا  لى من لدن  ذرية طيبة
يبشر  بيحيى مصدقا  بكلمة من هللا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ب فإذا أنلت تأمللت فلى 
أمللر المحللراب وجللدت أن سلليدتنا مللريم عليهللا السللالم كانللت عاكفللة فيلله علللى عبللادة ربهللا ، وأن 

شلره هللا بإسلتجابة دعائله وهلو قلائم يصللى فلى المحلراب وقلد سلمى سيدنا زكريلا عليله السلالم ب
المحراب محرابا  ألن المؤمن باقدامه على طاعة هللا فيله يحلارب الشليطان علدو هللا وملن حلارب 
الشيطان فإنه يوالى هللا عز وجل . وقد نصلحنا سلبحانه وتعلالى فقلال   ان الشليطان لكلم علدو 

ونللوا مللن أسلحاب السللعير ب ونعللوذ بللاهلل ملن شللره ومللن شللر فإتخلذوه عللدوا انمللا يلدعو حزبلله ليك
السللعير . وقللد اسللترعى انتبللاهى فللى اآليللات السللابقة قوللله تعللالى   هناللل  ب وسللبح فكللرى فيهللا 
طويال وفهمت منها أن سيدنا زكريا عليه السالم تخير أن يدعو فى الزمان والمكلان اللذى بلدت 

هلا السلالم بخلر  العلادة حلين جاءهلا الطعلام ملن هللا له فيها آية هللا فى اكرام السيدة مريم علي
بغيلر سلبب ظللاهر ، فلدعى ربله ليخللر  لله العلادة فيرزقلله الوللد عللى الكبللر وملن إمرأتله العللاقر 
وذل  ليقينه فى قدرة هللا الفعال لما يشاء ، ثلم  اقبلل بعلد اللدعاء عللى الصلالة متقربلا  بهلا إللى 

فى المحراب   أن هللا يبشر  بيحيى ب وألنه عليه السالم هللا ، فنادته المالئكة وهو قائم يصلى 
طلب الوللد ليخلدم ديلن الحلق ال ليلرث منله دنيلا فانيلة فجلاء وصلف هللا لوللده ، مبشلرا  بتحقيلق 
ر بته   مصدقا  بكلمة من هللا وسيدا وحصلورا ونبيلا  ملن الصلالحين ب وجرنلى فكلرى إللى أملاكن 

األبللرار والصللالحين مسللتحبة للللدعاء ، ألن األتقيللاء أكللرم العبللادة والطاعللة وفللى جللوار األتقيللاء و 
الناس عند هللا ، فهو يكرمهم ويكرم بهم من جاورهم محبة فى هللا تعالى ، وقد جاء فلى الخبلر 

 المسند إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال   يقول هللا تعالى 
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ارب : صلليت وصلمت وتصلدقت ويلذكر يوم القيامة يا عبدى هل عمللت للى عملل قطلا  فيقلول يل
أعماله ، فيقول يا عبدى كلل ذلل  لل  ، هلل عمللت للى عملل قلط ، فيقلول يلارب ملا هلو العملل 
الذى هو ل  ؟ فيقول هللا تعالى يا عبدى : هل واليت فى وليا أو عاديلت فلى علدوا وهلذا العملل 

مريم عليهلا السلالم وكفلهلا هو لى . وقد رأيت أن سيدنا زكريا عليه السالم والى فى هللا السيدة 
وخدمها ولم يستنكف أن يلدعو ربله إللى جوارهلا حلين رأى كرامتهلا عللى هللا ، فاسلتجاب هللا لله 
قبل أن يبلارح المحلراب وهللا يلؤتى فضلله ملن يشلاء ، وسلبحان ملن اسلتغنى علن الكلل واحتلاج 

أمامنا كرم هللا وجهه اليه الكل حتى كرام الرسل عليهم صلوات هللا وسالمه . وما أروع ما يقول 
: جعل فى يدي  مفاتيح خزائنه بما أذن ل  ملن مسلائلته فمتلى شلئت اسلتفتحت باللدعاء أبلواب 
نعمته واستمطرت شآبيب رحمته ، فال يقنط  ابطاء إجابته ، فإن العطية على قدر النية وربملا 

ما سلألت الشلي  أخرت عن  اإلجابة ، لتكون ذل  أعظم ألجر السائل ، وأجزل لعطاء اآلمل ورب
فال تؤتاه ، واوتيت خيرا  منه أو يصرف عن  بما هو خير ل  ، واعلم أنه رب أمر قد طلبته فيه 
هال  دين  لو أوتيته . وقد سمع أمير المؤمنين عمر رضى هللا عنه  رجلال يقلول فلى دعائله : 

وجلل   وملا آملن اللهم اجعلنى من األقلين ، فقال للرجل : ما أردت بهلذا ؟ قلال : قلول هللا علز 
معه إال قليلل ب وقولله تعلالى   وقليلل ملن عبلادى الشلكرو ب فقلال لله أميلر الملؤمنين ناصلحا    
عليكم من الدعاء بما عرف . وقد سمع رضى هللا عنه رجال يجهر بالدعاء فقلال لله لكلن زكريلا 

لى   نادى ربه نداء خفيا .... ولهلذا يسلتحب أن يخفلض الملؤمن صلوته فلى اللدعاء لقولله تعلا
أدعوا ربكم تضرعا وخفية ب وقد سلأل رجلل النبلى صللى هللا عليله وسللم أقريلب ربنلا فنناجيله أم 
ذا سأل  عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعلان  بعيد فنناديه فنزل قوله تعالى   وا 
ى ب ومللن األدعيللة الجامعللة : اللهللم ا ننللى بللالعلم ، وزينللى بللالحلم ، وجملنللى بالعافيللة وكرمنلل

بالتقوى ، ويكره أن يتكلف الداعى الكالم المسجوع ، لقوله صلى هللا عليه وسلم إيلاكم والسلجع 
فى الدعاء ، بحسب أحدكم أن يقول اللهم إنى اسأل  الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ، 
واعوذ ب  من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وينلاجى سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل 

 يدعوه فيقول فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه : ربه و 
 إذ  ليس  ير  ما حييت   ببالى   يارب قلبى   سلت من  الورى 
 واجعل شهود  لى مسرة حالى   فاجعل هدا  شريعتى وذريعتى 
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 ويقول أمامنا الشافعى لرضى هللا عنه : فى مناجاته : 
ن كنت ي الي  اله الخلق ارفع   توبتلللى   ا ذا المن والجود مجرما وا 

 جعلت الرجا منى لعفو  سلملللا  ولما قسى قلبى وضاقت مذاهبلى 
 بعفو  ربى كان عفو  اعظملللا  تعاظمنى ذنبى فلما قرنتللللله 

 تجود وتعفو  منة وتكرملللللا  ومازلت ذا عفو عن الذنب  لم تزل 
 

 همه ارتجاال : وينصحنا سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فى حكمه المل
 فاليائسلللون كفلللللللرة  ال تيأسلللوا من روحللللله 
 فاآلمنللللون فجللللللره   أو تأمنلللوا من مكللللللره 
 تعبللللللد نفس حللللذره  مللللا بين خوف ورجللللى 
 فاعملللللل وخذ ما أملللره  ان كنت ترجلللوا عفلللللوه 
 للللللل جواز ألمقبلللره قب وال تقلللللل ان الفتلللللى 

 
 كما يقول : 

 إن ذنبى يطيل من حسراتلللللى  لم يفتنى تذكر الذنب يومللللللا 
 انما الذنب مظهرى وسماتلللللى  لم أر العصمة التى زعموهلللللا 
 ان عفو االله  أزكى صالتلللللى  دون ذنب ما كنت أدر  عفللللوا 
 عنا يا    افر الزالتلللللى  واعف رب هبنى رضا  سرا    وجهلللرا  

 
 ويقول فى خوف ذنبه وامله فى عفو ربه : 

 أنا ملللا  نسيت حسابيللللله  أنا مذنب واحسراتللللللللى
 ب وملللا أمنت   عذابيللللله   بل خلللائف يأتى  الحسللللا
 لللللم تخف منى خافيلللللة يلللللارب أنت علمتنللللى 
 آيللللات عفلو  شافيلللللة   سقملللللى يزيد وانمللللا

 
 ويقول فى تقوية رجاءنا فى هللا تعالى : 

 أتراه يلللللرد من نلللللاداه  أن عملتم أن االللللله كريللم  
 إنمللللا عفوه وحسن عطللللاه  لو بأعما لنللللا نكافأ ضعنللللا 

 جميال اذا دعلللللا ملللللواله  إن رجونا كان الرجاء من العبلللد 
 حللللامال  ثقله كثيرا  رجلللللاه  رب رفقا بمن أتا  ضعيفلللللا 
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 كيف أشكو والقلب حللللل حمللاه  أنا با  ولست يوما بشللللللا  
أمللا قللول سلليدى الشللي  عبللد السللالم رضللى هللا عنلله : فمللن أوحللى اليلله بخيللر كللان ذللل  مللن   

كمه : متى رزق  الطاعة والغنى بها رضائه ، فيؤيده قول سيدى ابن عطاء هللا السكندرى فى ح
عنها فاعلم أنه قد اسبغ علي  نعملة ظلاهرة وباطنلة... . وأملا قلول سليدى الشلي  عبلد السلالم 
رضللى هللا عنلله : ومللن الهمللة  يللر ذللل  كللان مللن قضللائه ، فيؤيللده قللول سلليدى ابللن عطللاء هللا 

ذا يقيم  . وقلد جلاء فلى السكندرى : إن أردت أن تعرف قدر  عنده   أى عند هللا ب فانظر فبما
الحديث النبوى الشريف   يقول هللا تبار  وتعلالى : أنلا هللا ال إلله إال أنلا خلقلت الخيلر والشلر ، 
فطوبى لمن خلقته للخير واجريت الخير على يديه ب وورد فى حديث آخلر :   ملن اراد أن يعللم 

ن يعللم منزلتله عنلد هللا فلينظلر وفلى روايلة :   ملن اراد أ –ماله عند هللا فلينظر ما هلل عنلده ب 
كيف منزلة هللا تعالى من قلبه ب ، فإن هللا تعالى ينزل العبد حيث أنزلله العبلد ملن نفسله ، قلال 
تعالى :   فأما من أعطى واتقى وصد  بالحسنى فسنيسره لليسرى ب ويقول سليدى ابلن عطلاء 

نل  ..... ويقلول سليدى بلن هللا رضى هللا عنه فى حكمه : خير ما تطلبله منله ملا هلو طالبله م
عجيبه الحسنى فى شرح تل  الحكمة : الذى طلبه منا امتثال أمره واجتنلاب نهيله واالكثلار ملن 
ذكره واالستسالم لقهره ، ففى بعض األحاديث :   أن هللا ال يسأل الخللق علن ذاتله وصلفاته وال 

رضلى هللا عنله : اللهلم عن قضائه وقدره ، ولكن عن أمره ونهيه ب . ومن دعلاء األملام الجنيلد 
وكل سؤال فعن أمر  للى بالسلؤال ، فاجعلل سلؤالى لل  سلؤال محابل  ، وال تجعلنلى مملن يتعملد 
بسؤاله مواضع الحظوظ ، بل يسأل القيام بواجب حق  . ويقول سيدى بن عطلاء هللا رضلى هللا 

يلة . ويقلول عنه : مطلب العارفين علن هللا تعلالى ، الصلد  فلى العبوديلة والقيلام بحقلو  الربو
سيدى ابو سليمان الدرانى رضى هللا عنله : شلتان بلين ملن همله الحلور والقصلور ، وبلين ملن 

 همه الحضور ورفع الستور .
اقللول فللاذا رايللت نفسلل  موفقللا بعللون هللا فللى طاعللة اوامللره واجتنللاب نواهيلله فاستبشللر برضللاه 

 عنله كفلى ملن جزائله سبحانه فكل ميسر لما خلق له ، ويقول سيدى ابلن عطلاء هللا رضلى هللا
ايا  على الطاعة ان رضي  لها اهال . كما يقول : متى جعل  فى الظاهر ممتلثال ألملره ، وفلى 
الباطن مستسلما لقهره فقد اعظلم المنلة اليل  . وقلد قلال رجلل لسليدى عبلد السلالم بلن مشليش 

جبلات ؟ رضى هللا عنه : وظف على وظائف وأوراد ، فغضب وقلال لله : أرسلول انلا فاوجلب الوا
 الفرائض معلومه والمعاصى مشهوره ، فكن 
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للفرائض حافظا وللمعاصى رافضا ، واحفظ قلب  من ارادة الدنيا وحب النساء ومن الجلاه وايثلار 
الشهوات ، واقنع فى ذل  كله بملا قسلم هللا لل  ، اذا خلرج لل  مخلرج الرضلا وهلو جمالله تعلالى 

لسخط هلو جاللله فكلن عليله صلابرا ، وحلب هللا قطلب فكن هلل فيه شاكرا ، واذا خرج ل  مخرج ا
تدور عليه الخيرات ، واصل جامع لجميلع الكراملات ، وحصلن ذلل  كلله اربعلة : صلد  اللورع ، 
وحسن النية، واخالص العمل ومحبة العلم ، وال يتم ذل  اال بصلحبة اا صلالح أو شلي  ناصلح 

. 
 عنله ان يلقلى هللا بله سلالما  انملا اما اليقلين اللذى سلأل سليدى الشلي  عبلد السلالم رضلى هللا

طاهرا فى وفد سيد االولين واآلخرين صلى هللا عليه وسلم فهو على درجات ثالث علم اليقين ، 
وعللين اليقللين ، وحللق اليقللين ،ويقللول السللادة الصللوفية أن علللم اليقللين ألهللل الللدليل والبرهللان ، 

ود والعيلان ، مثلال ذلل  كملن سلمع وعين اليقين الهل الكشف والبيان ، وحق اليقين الهل الشه
بمكة ولم يراها فهذا عنده علم اليقين ، فاذا اشرف عليها ورآها ولم يدخلها فهو عين اليقلين ، 
فاذا دخلها وتمكن فيها فهلو حلق اليقلين ، وكلذل  طاللب ربله الحلق فلى بدايتله يكلون ملن وراء 

الفنلاء فلى هللا وللم يلتمكن  الحجاب  ائبا عن االعمال فهو فى علم اليقلين فلاذا استشلرف عللى
من الفناء فهو فى عين اليقين ، فاذا رس  فى الفناء وتمكن منه فهو فى حق اليقلين وشليخنا 
رضللى هللا عنلله كللان مللن العللارفين الراسللخين فهللو يطلللب حللق اليقللين ويقللول سلليدى ابللو علللى 

للت او جللت مثلل الدقا  رضى هللا عنه من عالمة المعرفة اال تسأل حوائج  كلهلا اال ملن هللا ق
موسى عليه السالم ، اشتا  الى ربه فقال :   رب ارنلى انظلر اليل  ب واحتلاج يوملا اللى ر يلف 
فقال   ربى انى لما أنزللت اللى ملن خيلر فقيلر ب وقلد ورد ان هللا تعلالى قلال   يلا موسلى سللنى 

 حتى فى ملح عجين  وشسع نعل  ب
 قول  الحق : اللهم انا نعوذ ب  من الفقر اال الي  فان  قلت و 

   يا أيها الناس انتم الفقراء الى هللا وهللا هو الغنى الحميد ب
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 خوف المقام
 

 " فمن خاف هللا خافته االسود ، وهو لهذ دواما محسود " 
جائت تل  العبارة فى احدى رساالت شيخى وسيدى الشي  عبد السالم الحلوانى رضلى هللا عنله 

معة نور هللا مرقده وهى تدلنا على فضيلة المؤمن الذى يخلاف الى تلميذه الراحل السيد سالم ج
هللا ربه فينهى نفسه عن هواهلا ، تقلديرا لجلالل الربويلة والتزاملا بلآداب العبوديلة ملن اواملر هللا 

 العلية ونواهيه القدسية .
وخوف هللا تعالى هو من خصال سادتنا االنبياء والمرسلين صلوات هللا وسالمه عليهم اجمعلين 

وقد كان موالنلا رسلول هللا صللى هللا عيله وسللم يقلول :   انلى ال خلوفكم ملن هللا ب كملا كلان  ،
يقلللول   للللو تعلملللون ملللا اعللللم لضلللحكتم قلللليال ولبكيلللتم كثيلللرا ب . وكلللذل  وصلللف هللا المالئكلللة 
المطهرين بالخوف فقال تعالى   يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ب ويلروى االملام 

المكى رضى هللا عنه عن بعض العلماء قوله : من عرف هللا من طريق المحبة بغير أبو طالب 
خوف هل  بالبسط واالدالل ، ومن عرفه من طريق الخلوف ملن  يلر محبلة انقطلع عنله بالبعلد 
واالسللتيحاش ، ومللن عللرف هللا عللن طريللق المحبللة والخللوف أحبلله هللا فقربلله وعلملله و مكنلله ، 

او اليعرفون اال الصفات المخوفات واالفعال القصمات ، وانما  وليس العجب من خوف الخائفين
العجب من خوف المحبين مع ماعرفوا ملن اخالقله وحنانله وشلهدوا ملن تعطفله والطافله ، ملالم 
يعللرف الخللائفون ثللم مللع حللبهم يهابونلله ، وفللى فللزعهم منلله يشللتاقون اليلله ، وفللى بسللطه لهللم 

، الن ملن قلبض فلانقبض فلليس بعجلب ، ولكلن ينقبضون بين يديه وفى اعزازه لهم يزللون لله 
من اعز واكرم فتواضع وذل فهو العجب... . ويقلول سليدى االملام ابلو طاللب المكلى رضلى هللا 
عنه : وربما كانت المحبة ثوابا للخوف ومزيدا له ، وهذا فى مقام العاملين وربملا كلان الخلوف 

بللة مزيللده بعللد الخللوف فهللو مللن مزيللد مللن المحبللة وثوابهللا وهللذا للعللالمين ، فمللن كانللت المح
 المقربين المحبوبين ، ومن كان الخوف مزيد محبته فهذا من االبرار المحبين 
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وهم أصحاب اليمين . ويحكى سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنه فيقول خرجلت بكلرة اللى 
صدته فاذا مقابر عبد هللا بن مال  ، فاذا انا بشخص مقنع كلما رأى قبرا متخسفا وقف عليه فق

هلو سلعدون فقللت سلعدون ؟ فقللال سلعدون فقللت ملا تصلنع هللا هنلا ؟ فقلال : انملا يسلال عمللا 
اصنع من انكر ما اصنع ، واما من عرف ما اصنع فما معنى سؤاله ؟ فقلت : ياسعدون تعلالى 
نبكى على هذه االبدان قبل ان تبلى ، فتأوه ثم قال : البكاء على القدوم عللى هللا اوللى بنلا ملن 
البكللاء علللى االبللدان ، فللان يكللن عنللدها شللرا أبالهللا فللى القبللور فسللوف يبعثهللا ربهللا للعللرض 
والنشور ، ياذا النون : ان  ان تدخل النار فال ينفع  دخول  ير  الجنة ، وان تدخل الجنة فال 
يضر  دخول  ير  النار ، ثم قال : ياذا النون واذا الصحف نشرت ، ثم صلاح : وا وثلاه ملاذا 

ى فى الصحف ، قال : فغشى على ، فلما افق اذا هلو يمسلح وجهلى بكمله ويقلول : يلاذا يقابلن
النللون مللن اشللرف منلل  اذا مللت مكانلل  هللذا ؟ ويقللول محمللد بللن الصللباح قللرأت علللى قملليص 

 سعدون : 
 بدموع منها تسيل المآقللى  عينى ابكى على قبل انطلللال  

 الفرا   لى قبل لوحى علون واندبى مصرعى فقد مضنى الشو  
ويقول سيدى مال  بن دينار رضى هللا عنه : دخلت جبانة البصرة فاذا انا بسعدون فقللت لله : 
كيف حال  وكيف انت ؟ فقال : يا مال  كيف يكون حال من امسى واصبح يريد سفرا بعيدا بلال 

ابكلى اهبة وال زاد ، ويقدم على رب عدل ، ثم بكى بكاءا شديد قلت ما يبكيل  ؟ قلال : وهللا ملا 
حرصا على الدنيا وال جزعا من الموت ، لكنى بكيت ليوم مضى من عمرى لم يحسن فيه عملى 
، ابكانى وهللا قلة الزاد وبعد المفازة والعقبة الكؤود ، وال ادرى بعد ذل  اصير الى الجنة او اللى 

: وانلت النار ، قال : فسمعت منه كالم حكيم ، فقلت له : ان الناس يزعمون ان  مجنون فقال 
قد ا تررت بملا ا تربله بنلو اللدنيا ، زعلم النلاس اننلى مجنلون وملا بلى جنلة ولكلن حلب ملوالى 
 خالط قلبى واحشائى وجرى بين لحمى ودمى وعظمى فانا وهللا من حبه هائم مشغوف وانشد : 

 وتفريق اعضاء ولحم مبللدد   ولولم يكن شىء سوى الموت والبلى 
 على نائبات الدهر مع كل مسعد   للا لكنت حقيقا يا ابن آدم بالبكلل

ويقللول سلليدى ذو النللون المصللرى رضللى هللا عنلله : بينمللا انللا فللى ازقللة مصللر اذا انللا بسللعدون 
المجنون وعليه جبة صوف جديدة مكتوب عليها خطوط قد ادخل راسه فيهلا فسللمت عليله فلرد 

عللى كمله االيملن  السالم ، فقلت : قف يا ابا سلعيد حتلى انظلر ملا عللى جبتل  ، فوقلف فقلرأت
 سطرين : 
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 ما هكذا تفعل العبيلللللد  عصيت موال  ياسعيلللللد 
 وقرأت على كمه االيسر سطرين : 

 يأتى بلللله السيد اللطيف  تبا لمن قوته ر يللللللف 
 وهو به راحللللم  رؤوف   يعصى الها له جللللللالل 

 ومن خلفه قرأت سطرين : 
 يذهب االطيبان منه ويمضلى   كل يللللوم يمر ياخذ بعض 

 ما المعاصى على العباد بفرض نفس كفى عن المعاصى وتوبلى 
 وقرأت على عكازه : 

 واعلم ان  بعد الموت مبعللوث  اعمل وانت من الدنيا على وجل 
 محصى علي  وما خلفت موروث  واعلم ان  ما قدمت من عمللل 

ات ليلة حول البيت وقلد هلدأت العيلون اذ انلا ويقول سيدى ذو النون كذل  : بينما انا اطوف ذ
بشخص قد حاذانى وهو يقول : رب ، عبلد  المسلكين الطريلد الشلريد ملن بلين خلقل  ، أسلال  
من االمور اقربها الي  ، واسال  بأصفيائ  الكرام من االنبياء اال سقيتنى كأس محبت  وكشلفت 

جيل  فلى اركلان الحلق بلين ريلاض عن قلبى ا طية الجهل حتى ارقى باجنحلة الشلو  اليل  فأنا
بهائ  ، ثم بكى ، ثم ضح  وانصرف . قال فتبعتله حتلى خلرج ملن المسلجد فاخلذ خرابلات مكلة 
فالتفت الى وقال : مال  ، ارجلع امالل  شلغل ؟ قللت : ملا اسلم  رحمل  هللا ؟ قلال : عبلد هللا ، 

عبيلد هللا وبنلو عبيلد قلت : ابن من انت ؟ قال ابن عبد هللا ، قلت : قد علمت ان الخللق كلهلم 
هللا ، فما اسم  قال اسمائى ابى سعدون ، قلت : المعلروف بلالمجنون ؟ قلال نعلم ، قللت فملن 
القوم الذين سألت هللا بهم ؟ قال : قال : اولئ  قوم سلاروا اللى هللا سلير ملن قلد نصلب المحبلة 

ذا النلون قللت : بين عينيه وتخوف تخوف من اخذت الزبانيلة بقلبله ، ثلم التفلت اللى وقلال : يلا
نعم قال : ياذا النون : بلغنى ان  تقول فقل لى شيئا اسمع فى اسباب المعرفة فقلت انت اللذى 

 يقتبس من علم  ، فقال : حق السائل الجواب ، ثم انشا يقول : 
 تحل بقربه فى كل راح   قلوب العارفين تحن حتللى 

 لها من وده ابدا بلراح   صفت فى ود موالها فما ان 
قول : والقرب هنا قرب يقين ومحبة وتكريم وليس قرب مسافة ومكان ، ويدل على ذلل  البيلت ا

الثانى الذى صرح بصفاء الود ودوام التعليق . قالوا وكتب سعدون اللى جعفلر المتوكلل : يلاخى 
 اما بعد ، فان  قد طمعت بالحياة ونسيت تراص االقدام 
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اذكر حسلرات  عنلد انكشلاف الغطلاء واقلرأ   فلاذا نفل  وتطاير الصحف فى الشمائل وااليمان ، فل
فى الصور فال انساب بينهم يومئذ وال يتساءلون ب . وفى هذه المناسبة اذكر اننى دخلت يوملا 
على سيدى الشي  عبد السالم رضى هللا عنه فسلمت وجلست فطال صلمته ، رضلى هللا عنله ، 

ملن علوارض ملرض يلداخلنى النلى ال  وداخلنى اثناء صلمته خلوف شلديد ظننلت اول االملر انله
حظت ان اعصابى اضطربت ، واحسست بثقل على كتفى كانه رملال ، وللم يكلن للى عهلد بمثلل 
هذه الحالة من قبل ، فقد كنت آنس بلاهلل كثيلرا وانلا بلين يلدى سليدى الشلي  ، وأنسلى هملومى 

ال : اننلى افكلر فلى واحزانى ، فتكلم الشي  وقال لى اتدرى فى ماذا افكلر ؟ قللت ال ياسليدى : قل
يللوم القيامللة واتخيللل النللار المتاججللة بلهيبهللا وشللهيقها وزفيرهللا . وكللأنى بالنللار ترمللى بشللررها 
كالبراكين الثائرة وقد مألنى الخوف وكدت ان أموت من شدة الخوف فقللت لسليدى الشلي  دون 

وحلى حتلى روية او تفكير : انا يا سيدى الذى كاد ان يموت وما علمت ان خوفل  تعلدى اللى ر 
كلمتنى ، ولو لم تكلمنى لخررت من خوفى صلعقا . فلانظر رعلا  هللا كيلف تلرى هلؤالء االوليلاء 
بيننا بظواهرهم بينملا هلم ملع هللا ببلواطنهم ، فقلد قطلع الشلي  بخيالله اللدنيا اللى اآلخلرة فعلاش 

ث بقلبلله فللى االخللرة بمللا وصللفه هللا مللن شللأنها فللى كتابلله الكللريم وخللاف مقللام ربلله وحسللب للبعلل
حسابه قبل ان يكون البعث وهذا ما يميز االولياء عنا فهم فى حضور وخشية ونحن فى  يبلة 
و فلة : وما اروع ملا يقلول سليدى الشلي  عللى عقلل رضلى هللا عنله فلى الهامله الفلورى اللذى 

 نقلناه عنه : 
 كل شيى فعلته معلللدود   ان يوم الحساب آت علينا 
 مانام  رقيب  وال تخلى عتيد           ان تنم عن آثام نفسلل  

والغفلة عن هللا حجاب نعوذ باهلل من شره وقد اخبرنا سبحانه انه يعير اهل السخط بغفلتهم يوم 
القيامللة وذللل  فللى قوللله تعللالى لكللل مللنهم   لقللد كنللت فللى  فلللة مللن هللذا فكشللفنا عنلل   طائلل  

كشلف علن الغافلل يلوم فبصر  اليوم حديلد ب فلدلت اآليلة عللى أن الغفللة  طلاء عللى القللب فان
الحساب  طاء الغفلة وهو ينظر الى ما  فل عنه فى الدنيا حين كشف هللا له الغطاء فلى ذلل  

 الموقف الرهيب . 
وينصحنا سيدى الحارث المحاسبى رضى هللا عنه ان نكون على حذر من هللا عز وجلل ويقلول 

هللا ، الن الحلذر يوقظله  ان الحذر يقتضى من المؤمن اال يغفل عن هللا فيذل ويسلقط ملن علين
والتيقظ يذكره والذكر ينبهه حتى يراقب مواله ومليكه كما ينصح رضى هللا عنله ان نلوقن ان هللا 

 يطلع علينا ويرانا فى كل شأن فاذا ايقنا 
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فلى ضلميرنا وجوارحنلا انله سلبحانه مطللع علينلا ورثنلا ذلل  الحيلاء ملن هللا فلال نلاتى المعاصللى 
ويلفت رضلى هللا عنله نظرنلا اللى ان هللا تعلالى حلذر الملؤمنين ان يعلاقبهم تحت نظره جل وعال 

بما عاقب به الكافرين فقال تبلار  وتعلالى   واتقلوا النلار التلى اعلدت للكلافرين ب يعنلى العلذبكم 
بها معهم وقد ذكر الكافرين فقال   قل هللا اعبد مخلصا له دينى فاعبدوا ماشئتم من دونه ب ثلم 

ن عبد شيئا من دونه فقال   قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم اخبر بعقابه م
القيامة اال ذل  هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظللل ذلل  يخلوف 
هللا بلله عبللاده يللا عبللادى فللاتقون ب فحللذرهم ان يعللاقبهم بمللا عاقللب بلله الكللافرين ويقللول سلليدى 

بللاهلل شللغله وطللال اليلله حنينلله وقللرت بللاهلل عينلله فانلله يشللتا  الللى طلللب المحاسللبى ان مللن دام 
 القرب ويحزن لفوات المحبة خشية ان يحال بينه وبينها .

وخوف هللا من الشمائل المحمدية فقد روى ابن الشقير عن ابيه عن جدة قال اتيت النبى صلى 
لبكللاء وكللذل  كللان شللأن هللا عليلله وسلللم وهللو يصلللى فسللمعت بصللدره ازيللزا كللازيز المرجللل مللن ا

اصحابه الكرام رضوان هللا عليهم فان امير المؤمنين عمر رضى هللا عنه حين ذهب اللى الشلام 
والتقى بابى عبيده بن الجلراح رضلى هللا عنله قبلل كلل منهملا يلد صلاحبه وبكلى كلل واحلد واحلد 

وبكلى رضلى هللا منهما لآلخر وقد اجتمعت بالشام املراء االجنلاد واالجنلاد وهلم ينظلرون اليهملا 
عنه فلى الصلالة حلين اتلى عللى ذكلر يعقلوب حتلى سلمع نشليجه ملن وراء الصلفوف . اقلول : 
ومعلوم أن امير المؤمنين عمر وان سيدنا ابو عبيده من العشرة المبشلرين بالجنلة ، وملع ذلل  
نرى خوفهم من هللا على قلدر علمهلم بله سلبحانه ، النله تعلالى يمحلو ويثبلت ، وهلذا هلو وجله 

ف المللذيب لالكبللاد وقللد قللال تعللالى   انمللا يخشللى هللا مللن عبللاده العلمللاء ب وقللد روى عللن الخللو 
النبى صلى هللا عليله وسللم انله كلان دائلم التفكلر ، متواصلل االحلزان ، وذلل  هلو عملارة القللب 
بذكره هللا . وقد قيل : يارسول هللا من اكيس المؤمنين كيسا ؟ قال : اكثرهم للموت ذكرا . وقلال 

:   من استحيا من هللا حق الحياء لم ينس المقابر والبلى ب وكلان امامنلا هللا عليه وسلم صلى 
على بن ابى طالب كلرم هللا وجهله يقلول ملن راقلب الملوت سلارع اللى الخيلرات . ويقلول سليدى 
المحاسللبى رضللى هللا عنلله ان قسللوة القلللب انمللا تاتيلله مللن امنلله وعللدم خوفلله مللن هللا تعللالى اذ 

لبنللى اسللرائيل   ثللم قسللت قلللوبكم مللن بعللد ذللل  فهللى كالحجللارة او اشللد قسللوة ب يقللول سللبحانه 
فاخبر سبحانه ان الحجارة عللى صلالبتها تتفجلر وتتشلقق وتسلقط خوفلا منله ، واآلملن القاسلى 

 قلبه اصلب منها ، وعلى وعيد هللا 
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 وال ينكسر وال يخاف ، فهو مقيم على مايكره هللا ومضيع لما يحب .
سادة الصوفية رضلى هللا علنهم اللى ان حسلن الظلن بلاهلل يقتضلى ملن الملؤمن حسلن وينبهنا ال

العملللل لمرضلللاته ، وقلللد قيلللل لنملللام الحسلللن البصلللرى رضلللى هللا عنللله : قلللوم يقوللللون : نرجلللو 
ويضيعون العمل ، قال هيهات تل  امانيهم يترجحون فيها ، من رجلا شليئا طلبله ، وملن خلاف 

ى الشي  على عقل رضى هللا عنله كيلف يرجلو التائلب ملن من شي  هرب منه . ويبين لنا سيد
ذنبلله مغفللرة ربلله ، وكيللف يثللق فللى عفللوه اذا صللد  فللى توبتلله ولجللأ الللى كنللف قدسلله سللبحانه 

 وتعالى فيقول نور هللا ضريحه فى الهامه الفورى الذى نقلتاه عنه :
 سوا  فاستر على امسكين ماجترحا بينى وبين  سر ليس يعلملللله 
 من يلتج  لكموا فى القصد ما جنحا انى أسأت ولكنى التجأت لكلللم 
 يا خير من بفؤادى  العمر ما برحلا  لى فيكموا امل منه ارى صلتللى 

 وقلت يارب عنى  الذنب  قد مسحلا لو كان كالطود ذنبى فى ضخامتله 
 يسمو به كل من ناجى ومن صلحلا  فاعلم بان مقام العفو  مغتسلللل 

 اال وجدت مقام العفو قد وضحلللا نوبى ولكن ما استجرت  به زادت ذ
 فاعجب لكاسب ذنب  ينتشى فرحللا  الذنب يحزننى والعفو يفرحنلللى 
 اال ورحت بفضل  العفو  منشرحللا  فما ارانى من الزالت منقبضلللا 

ستجار بمواله فانظر ايها القارئ العزيز كيف خاف ذنبه ورجا ربه ، فلم يقنط من رحمة هللا بل ا
والذ بحماه فى ثقة بكرمه واطمئنان الى عفوه حتى احس بالقبول ، ففرح بعد حزنه وانبسط بعد 
انقباضه وذل  شأن الصادقين فى توبتهم الذين تضليق علليهم االرض بملا رحبلت إن وقعلوا فلى 

ان شلئت فلى الذنوب ، فخجلوا من ربهم واستغفروا حيث علموا انه الملجا من هللا اال اليه واقلرا 
هذا المقام ماحكاه هللا فى توبة من تخلفوا عن  زوة تبو  دون علذر ثلم تلابوا توبلة الصلادقين 
بل الصديقين فقد حكى هللا عنهم فقال تعالى فى سورة التوبة   وعللى ثالثلة اللذين خلفلوا حتلى 

اليله ثلم اذا ضاقت عليهم االرض بما ربحت وضاقت عليهم انفسلهم وظنلوا اال ملجلأ ملن هللا اال 
تاب عليهم ليتوبوا ان هللا هو التلواب اللرحيم ب . ويقلول سليدى االملام القشليرى رضلى هللا عنله 
فى لطائف اشاراته عند االية السابقة : لما صد  ملنهم اللجلاء تلداركهم بالشلفاء واسلقط علنهم 
البالء وكلذل  الحلق يكلور نهلار اليسلر عللى ليلالى العسلر ويطللع شلموس المنحلة عللى نحلوت 

 لفتنة ، ويدير فل  السعادة فيمحق تأثير ا
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طوار  النكاية ، سنة منه تعالى اليبدلها وعادة منه فى الكرم يجريها وال يحولها ويقول سيدى 
االمام سهل التسترى رضى هللا عنه : كمال االيمان العلم ، وكمال العلم الخوف كما يقلول العللم 

ول امامنلا عللى كلرم هللا وجهله ملن اشلتقا  اللى كسب االيمان ، والخلوف كسلب المعرفلة . ويقل
الجنة سلى عن الشهوات وملن اشلفق ملن النلار رجلع علن المحرملات... ويقلول االملام سلهل : 
المريد يخلاف ان يبتللى بالمعاصلى ، والعلارف يخلاف ان يبتللى بلالكفر . ويقلول رضلى هللا عنله 

، يخلافون البعلد مللن هللا كلذل  : خلوف الصلديقين ملن سلؤ الخاتملة عنللد كلل حركلة وكلل خطلره 
تعلالى ، وقلد مللدحهم هللا تعلالى فللى قولله سلبحانه   وقلللوبهم وجلله ب وقللال رضلى هللا عنلله : ال 
يصح خوف المؤمن حتى يخاف من الحسنات   اى من عدم قبولها ب كما يخلاف ملن السليئات 

جزع فقيل . وقد حكوا عن سيدنا سفيان الثورى رضى هللا عنه : انه حين احتضر جعل يبكى وي
له : يا ابا عبد هللا علي  بالرجاء فان عفو هللا اعظم من ذنوب  ، فقال : او عللى ذنلوبى ابكلى 

 لو علمت انى اموت على التوحيد لم ابال ان القى هللا تعالى بامثال الجبال من الخطايا . 
رضلى هللا  ومن خاف هللا تعالى هابه الناس بل خافته االسود كما قال سيدى الشي  عبد السالم

عنه : وقد كان امير المؤمنين عمر رضى هللا عنه مع تواضعه مرهوب الجانب حتى قلالوا : ان 
 –وهو واليله عللى الشلام  –درة   عصاه ب عمر كانت اهيب من سيف الحجاج ، وكان معاوية 

اهيب له من يرفا   خادمه ب وقد قالوا ان االرض زلزللت فلى عهلده فضلرب برجلله االرض وقلال 
: استقرى الم اعدل علي  ، قالوا فاستقرت ثم نظر لمن حوله وقلال لهلم : للئن علادت   اى  لها

الزلزله ب الخرجن من بين اظهركم وقد اضطربت منه املرأة حبللى فاسلقطت حملهلا فسلأل رضلى 
هللا عنه : هل على  دية ؟ قالوا ال ، فلم يطملئن لفتلواهم ورجلع اللى امامنلا عللى كلرم هللا وجهله 

فقال له :  شو  يا امير المؤمنين علي  عتق رقبة ، وللذل  كلان يقلول المامنلا عللى  واستفتاه
 كرم هللا وجهه : ال ابقانى هللا فى بلد لست بها يا أبا الحسن ، كما يقول لوال على لهل  عمر.

ومن عجيب ماوقع لى رؤيا طويله رأيتها اثناء الحرب العالمية الثانية وقبيل انتهائها رأيت فيها 
نى دخلت قصرا كبيرا من قصور الملو  فرايت فى حديقته اسد ولبؤة وشبلين وكان االسد يقظا ا

واللبؤة نائمة نوما ثقيال والشلبالن يلعبلان اللى جلوار واللديهما ، وللم تكلن االسلود داخلل اقفلاص 
 من حديد بل كانت مطلقة السراح 
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النللاس ؟ فللرد علللى رجللل كللان  فقلللت ياعجبللا يتركللون هللذه االسللود مطلقللة السللراح هكللذا فتضللر
بجوارى وقال : انهم يروضونها ، فقلت : ولو كانت مروضلة فانهلا وحلوش كاسلرة ال تلأمن ملن 
شرها ، والتفت فاذا باالسد يضلرب بمخلبله اللبلوة عللى انفهلا ليوقظهلا فتسلتيقظ قلليال ثلم تعلاود 

نفض لبلدها ، فلداخلنى النوم فيوالى ضربها بخفة مرة بعد مرة فاذ هلى تسلتيقظ وتهلم بالقيلام وتل
من منظرها خوف شديد واذا بى أسمع هاتفلا ينلادينى : ملن خلاف هللا خافتله االسلود ، فلاطمئن 
قلبى عندئذ وزال خوفى واستيقظت وقصصت رؤياى على ابى رحمه هللا فقال للى وبملاذا تلؤول 

افون هللا هلذه الرؤيللا ، فقلللت للله سلتنجو انشللاء هللا بالدنللا مللن شللر الحلرب ببركللة قللوم فيهللا يخلل
تعالى ، وتل  االسود هم المحاربون داخل بالدنلا وقلد وقانلا هللا شلر جمليعهم والحملد هلل ملع ان 
بالدنا كانت مسرحا لقتالهم ، ولم يكن لنا فى حربهم شأن وال دخلل . وهلذه العبلارة التلى اطملان 

سليدى عبلد قلبى بها   من خاف هللا خافته االسود ب لم اكن اطلعت عليها فلى رسلائل شليخى و 
السالم الحلوانى رضى هللا عنه ، ومن يلدرى لعلل روحله هلى التلى هتفلت بلى ليلؤمننى هللا عللى 
يديه من خوفى ، فان الشيوا العارفين ادوات هللا النافعة للمريدين ، وسلبحان ملن جعلهلم أئملة 

النهلا لم تصفر الشمس عنلد الغلروب ؟ فقلال :  –وجعلهم الوارثين . واخيرا سئل االمام الشبلى 
عزلت عن مكان التمام فاصفرت لخوف المقام . ويقول سبحانه مبشرا الخائفين من مقامه جلل 
وعال   ولمن خاف مقام ربه جنتان ب فاما على لسان اهل التفسير فان الجنتين فى االخرة واملا 
 على لسان اهل الحقيقة   الصوفيه ب فهما جنة فى الدنيا هى جنة المعرفلة ، وجنلة فلى اآلخلرة
هللى جنللة الزخرفلله وجنللة المعرفللة تنللال بطاعللة هللا فللى الللدنيا ، وجنللة الزخرفللة هللى ثللواب تللل  
الطاعة ويقول االمام القشيرى رضى هللا عنه فى لطائف اشاراته عنلد هلذه اآليلة : يقلال : لملن 

 خاف قرب ربه منه واطالعه عليه ، ويقول : لمن خاف وقوفه  دا بين يدى هللا . 
 ستمعون القول فيتبعون أحسنه ، آمين . جعلنا هللا ممن ي
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 األوفياء
" وهللا وفى بعبده ، فكن صافيا معه ، والتسل  يره ، ليكون هنا  تناسب بين الصلفاء والوفلاء 

 وممن الوفاء ؟ انه من رب كريم ، وهللا يؤيد  بنصره " 
الم الحللوانى جاءت تل  السطور فى احدى رساالت شيخى وسيدى العارف باهلل الشي  عبد الس

نور هللا مرقده لتلميذه الراحل الحبيب المرحوم السيد سالم جمعة ، طيب هللا ثراه ، وفيهلا يلدعو 
الشي  تلميذه الى صفاء النفس وطهارة القلب ، ونقاء الروح فى عبادة هللا تعالى واالتصلال بله 

بحانه القائللل لبنللى ، النلله تعللالى اوفللى االوفيللاء بعبللاده ، واكللرم االكللرمين فللى جللوده ، وهللو سلل
اسلرائيل   يللابنى اسللرائيل اذكللروا نعمتللى التللى انعمللت عللليكم وأوفللوا بعهللدى اوف بعهللدكم وايللاى 
فارهبون * وآمنوا بما انزلت مصدقا لملا معكلم وال تكونلوا اول كلافر بله وال تشلتروا بآيلاتى ثمنلا 

لملون * واقيملوا الصلالة قليال واياى فاتقون . وال تلبسلوا الحلق بالباطلل وتكتملوا الحلق وانلتم تع
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين * أتامرون النلاس بلالبر وتنسلون انفسلكم وانلتم تتللون الكتلاب 
افللال تعقلللون ب ويقللول تعللالى المتنللا المحمديللة   فللاذكرونى اذكللركم واشللكروا لللى وال تكفللرون ب 

روا قلومهم بلالمعروف وللم فانظر رعا  هللا كيف نفى هللا العقل عن علماء بنى اسرائيل حلين أمل
يأتمروا بله فلى انفسلهم ، وعللم هللا دخيللة نفوسلهم فلأنبهم عللى اسلتبدالهم حظلوظ اللدنيا وهلى 
فانيللة بااليمللان وهللو البللاقى الللذى يصللحب المللؤمن فللى آخرتلله ويثقللل بلله ميزانلله يللوم القيامللة . 

ة : حقيقلة النعملة ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف اشاراته عنلد اآليلات الكريملة السلابق
على لسان العلماء لذة خالصة علن الشلوائب ، وعنلد اهلل الحقيقلة   اى الصلوفية ب النعملة ملا 
اشهد  المنعم او ما ذكر  بالمنعم أو ما أوصل  الى المنعم او مالم يحجب  عن المنعم وتنقسم 

نيللة صللنوف النعمللة الللى نعمللة ظللواهر ، ونعمللة ارواح وسللرائر ، فللاالولى وجللوه الراحللات والثا
 المشاهدات والمكاشفات . 
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ويستطرد االمام رضى هللا عنه فيقول فى روعة واضحة : ويقال : أمر بنى اسرائيل بذكر اللنعم 
بذكر المنعم وفر  بين من يقال لهم أذكروا نعمتى وبين  صلى هللا عليه وسلم وأمر أمة محمد 

وله تعالى   واوفوا بعهدى اوف بعهلدكم ب من يقال لهم   فاذكرونى اذكركم ب ويقول االمام ان ق
اوفوا بعهدى فى حفظ الشر ، اوف بعهدكم بجميل البر ، اوفوا بعهدى الذى قبلتله يلوم الميثلا  
، اوف بعهدكم الذى ضمنت لكلم يلوم اللتال  ، اوفلوا بعهلدى فلى اال تلؤثروا عللى  يلرى ، اوف 

دامة عرفلانى ، اوف بعهلدكم فلى بعهدى فى اال امنلع علنكم لطفلى وخيلرى ، اوفلوا بعهلدى باسلت
ادامة احسانى اوفوا بعهلدى فلى القيلام بخلدمتى اوف بعهلدكم فلى المنلة علليكم بقبولهلا ملنكم ، 
اوفوا بعهدى بصد  المحبة اوف بعهدكم بكمال القربة ، اوفوا بعهدى بان تقولوا ابلدا ربلى ربلى 

افردونى بالخشلية النفلرادى ، اوف بعهدكم بان اقول لكم عبدى عبدى ،   واياى فارهبون ب اى 
بالقدرة على االيجاد . أقول والتصلوف يقلوم عللى تخلليص اللنفس ملن كلدوراتها وتصلفيتها ملن 
رعونتها ، وذل  بقوة المجاهدات والصبر على المكابدات والصد  فى الطوايا والنيات ، والسلادة 

وال علليهم ملن النلاس  الصوفية فى كل ذل  انما يراعلون ربهلم العلليم بالخفايلا وذات الصلدور ،
مللاداموا مللع رب النللاس ، وهللم يجاهللدون انفسللهم فللى مرضللاته ، ويرجللون رحمتلله ، ويخللافون 
عذابه ، وفى نهاية شوطهم يأملون مرضاته ، فان فازوا بها بلغوا  اية الغايات وسعدوا باسعد 

اللذى دار  السعادات . واذا اردت ان تعرف كيف تصفوا نفوسهم ملن كلدوراتها فلاقرا ذلل  الحلوار
بين سيدى االمام الجنيد وبين مؤمن حج بيلت هللا وعلاد لوطنله وقابلل االملام فقلال لله : ارحللت 
عن جميع ذنب  حلين رحللت علن دار  ؟ وبعلد كلل مرحللة نزللت حيلث تتللبس الليلل هلل قطعلت 
مرحلة الى هللا ؟ وحين لبست ثوب االحرام هل خلعت صفات البشرية عن  وانلت تخللع ثيابل  ؟ 

وقفللت بعرفللة هللل تأملللت فللى هللا لحظللة واحللدة ؟ وحللين افضللت الللى المزدلفللة وقضلليت  وحللين
مناسك  هل رفضت جميع اال راض الجسدية ؟ وحين طفلت بالبيلت هلل ادركلت الجملال االلهلى 
فى بيت الطهر ؟ وحين سلعيت بلين الصلفا والملروة هلل ادركلت الصلفاء والملرؤة ؟ وحلين جئلت 

؟ وحلين رميلت الجملار هلل رميلت ملا صلحب  ملن افكلار  الى منى هل ذهبت منل  جميلع المنلى
جسدية ؟ قالوا وعندما اجاب الرجل بالنفى على كل سؤال من هذه االسلئلة قلال االملام الجنيلد : 
فانللت اذن لللم تللؤدى حجللا ، ومللن ذللل  تللدر  ان السللادة الصللوفية يللدعون الللى السللفرعن هللوى 

من بصفاته ثمرة العبلادات والشلعائر التلى النفس قبل السفر الى بيت هللا الحرام حتى يذو  المؤ 
 فرضها هللا عليه . فهم ينظرون لبواطن العبادات وال يقفون عند 
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ظواهرها وهذا ما يميزهم عن عوام المؤمنين وال يتأتى لهم ذل  اال بعد جهاد جاد النفسلهم وهلو 
نلله بالتخليللة مللا يعبللرون عنلله بالتحليللة وثمرتهللا صللفاء الللنفس مللن اضللرارها او مللا يعبللرون ع

وعمليلة التخليةهللذه طويلللة الللدروب دقيقلة المسللل  تحتللاج مللن صلاحبها الللى همللة عاليللة وعللزم 
مؤكلد ال يهلى وال يللين ، ويصلف سلليدى االملام ابلو طاللب المكللى اللدرب اللذى يسللكه الصللوفى 
حتى تصفو نفسه فى صلتها بربه فيقول رضى هللا عنله : يكلون العبلد مراعيلا لوقتله ، محافظلا 

حاللله قائمللا علللى نفسلله جامعللا لهمتلله ، محصلليا النفاسلله مراقبللا لرقيبلله مجالسللا لحبيبلله علللى 
اليخرج عنه نفس فى ادنى وقت اال فى ذكلر الملذكور . أو شلكر عللى نعملة الملنعم ، او صلبر 
على محنة عتيده ، اورضا عند شدة شديدة ، ويكون فى كل ذل  كله ناظرا الى الرقيب مصلغيا 

للى الحبيلب ال ينظلر اال اليله وال يعكلف اال عليله ، وقلد جعللوا العملر يلوم ، الى القريلب سلائحا ا
واليوم ساعة والساعة وقتا والوقت حاال والحال نفسا والنفس مراقبة والمراقبة مواجهلة ، فتوجله 
فى وجهته فللم ينلثن وسلاح فلى قربله فللم يلن فكلان ملن االيملان عللى مزيلد ، وملن اليقلين فلى 

ياة الطبيعية بغير حساب وكشف له عن قلبه الحجاب ، فكانت المعرفلة تجديد ، واعطى من الح
مقامه ، وقصرت عليه ايامه فكان وقته وقت الواحد وكان قلبه واحدا لواحد ، وحبه منفردا لفرد 
. ويسللتطرد رضللى هللا عنلله فيقللول : وحللدثت عللن بعللض هللذه الطائقللة انلله دخللل علللى بعللض 

راقبة فقال له : احصليت ملن نعلم هللا تعلالى عللى فلى نلوع المنقطعين الى هللا تعالى من اهل الم
واحللد اربعللة وعشللرين الللف نعمللة ، قلللت وكيللف ذللل  ؟ قللال : حسللبت انفاسللى فللى اليللوم والليلللة 

 فوجدتها اربعة وعشرين الف نفس . 
فلى صلخرة المسلجد  صللى هللا عليله وسللم وقد جاء فى احاديث االسراء انله لملا اسلتوى النبلى 

ا محمد هل سألت رب  ان يري  الحلور العلين قلال : نعلم ، قلال جبريلل : فلانطلق قال جبريل : ي
الى تل  النسوة فسلم عليهن وهلن جللوس علن يسلار الصلخرة ، فلانتهى الليهن ، فسللم علليهن 
فرددن عليه السالم ، فقال من انتن ؟ فقلن خيرات حسان ، نساء قوم ابرار ، نقوا فلن يدرنوا ، 

وخلدوا فلم يموتوا ، وكان امامنا على بن ابى طالب كرم هللا وجهه ورضلى  واقاموا فلم يظعنوا ،
عنه يقول : ما يسرنى ان هللا تعالى اماتنى طفال وادخلنى الدرجات العال من الجنة ، قيل : ولم 
؟ قال : النه احيانى حتى عرفته ، وقال سليدى مالل  ابلن دينلار رضلى هللا عنله : خلرج النلاس 

 قوا اطيب شىء فيها من الدنيا ولم يذو 
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قيل : وما هو ؟ قال المعرفة . وقال سيدى يحيى بن معاذ رضى هللا عنه : فى اللدنيا جنلة ملن 
دخلها لم يشتق الى شىء ولم يستوحش ، قيل : وماهى ؟ قال معرفلة هللا تعلالى . وقلال بعلض 

البصليرة ملع موالنلا  الحكماء : من جهل هللا تعالى فماذا عرف ؟ اقول وقد اشر  هللا تعالى اهل
فللى الللدعوة الللى هللا تعللالى وذللل  فللى قوللله الكللريم   قللل هللذه  صلللى هللا عليلله وسلللم رسللول هللا 

سبيلى ادعو الى هللا على بصيرة أنا ومن أتبعنى وسبحان هللا وما انا من المشركين ب . ويقول 
ن اللذى ال نيلة فيله سيدى اإلمام القشيرى فى لطائف إشاراته رضلى هللا عنله البصليرة هلى اليقلي

والبيان اللذى الشل  فيله وعنله قولله تعلالى   فملن يلرد هللا ان يهديله يشلرح صلدره لالسلالم ب . 
يقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه فى لطائف اشارته : يقال نلور فلى البدايلة هلو نلور 

حب العقلل ملع العقل ، ونور فى الوسائط هو نور العلم ونور فى النهاية هو نلور العرفلان فصلا
البرهان وصاحب العلم مع البيان ، وصاحب المعرفلة فلى حكلم العلين ، ويقلال : ملن وجلد انلوار 
الغيب ظهرت له خفايا االمور ، فال يشكل عليله شلىء ملن ذوات الصلدور عنلد ظهلور النلور ، 
وقللال صلللى هللا عليلله وسلللم   اتقللوا فراسللة المللؤمن فانلله ينظللر بنللور هللا تعللالى ب والعللارفون 
االصفياء تمتلىء بحب هللا جوانحهم فال يشغلهم عنه سبحانه شلا ل وقلد كلان شليخى وسليدى 
الشي  على عقل رضى هللا عنه واحدا منهم وعاشرته قريبا من عشرين عاما ، ونقلت عنه من 

 الهامه الفورى قوله فى وصف حاله : 
 لذل  قلبى منزل كله ذكلللللر   وقف على نجوى اال له  جوانحللى 

 فاصبح  طودا ال يزلزله الغيلللر   أخليت قلبى من مناجاة  يللللره و 
 وانطق اجالال وما عاقنى سيلللر   اسارع مشتاقا وأسكت هائملللللا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سللر   ففى صحوتى شو  وفى  فوتى هوى 
حتللى ظهللر  –صلللى هللا عليلله وسلللم  –وقللد جللاء فللى أحاديللث االسللراء والمعللراج : ثللم عللرج بلله 

لمستوى سمع فيه صريف االقالم ، ورأى رجال مغيبا فى نور العرش ، فقال ملن هلذا ؟ أملل  ؟ 
قيل : ال قال: انبى ؟ قيل ال ، قال: من هو ؟ قيل هذا رجل كان فى الدنيا لسانه رطب بذكر هللا 

ه فى ، وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط . وقد صور سيدى الشي  على عقل فناء
 شهود ربه جل وعال ، فقال الهاما ونقلناه 
 وقد وضح   البرهان من آية الكرسى  تعشقت نور هللا وهو   بصيرتللى 

 ومن قوة االيمان اصبح او امسللى  احب  ياربى محبلللة   موقللن 
 فطهر فى نجوا  من ظلمة الرجلس قؤادىقد أبعدت عن مشهد اللورى 

 تجردت عن معناى فى عالم الحلس   ت شاهدت روحى    جالل    وارتق 
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 وليس سوى رحما  بالقلب من نطللس  اطوف  على االبواب قلبى  موجع 
 ونور    يثى وهو  لى فى  الورى انس  لقاؤ   يارحمن  عيدى وعدتللى 
 وهل  ير  ذكر  هللا  يسكن  فى  نفلس  امتع اعضائى  بذكر   دائملللا 
 فليس   رامى  فيه  يدر  عن  قيللس  ه واعدمنى فى الحب علمى بقلدر 

ويرى رضى هللا عنه ان فناءه فى حب هللا هو عين البقلاء ، فقلد قلال الهاملا لوقتله فيملا نقلنلاه 
 عنه : 

 ودرست الغللرام من معناهلللا  ان ذات الحبيب    قد شغفتنلللى 
 وتالشيت عندها من سناهلللللا  فو  نجم السما وطدت راسلللى 

 وهو نعم الفناء فى محياهلللللا  ى فنائى  بحبللللللى ان امنيت
 سعدت بالقبول فى مسعاهلللللا  كل روح تفر ت  لرضلللللاه 

والصفوة من عباد هللا المتقين يؤثرون هللا تعالى عللى كلل ملا سلواه ، فلال يشلغلهم عنله شلا ل 
سلورة النلور   فلى  من االهل والملال وان كلان لهلم اهلل وملال ، واقلرا ان شلئت قولله تعلالى فلى

بيللوت اذن هللا ان ترفللع ويللذكر فيهللا اسللمه يسللبح للله فيهللا بالغللدو واآلصللال * رجللال ال تلهلليهم 
تجارة وال بيع عن ذكر هللا واقام الصالة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القللوب واالبصلار 

ر حسلاب ب وكيلف ليجزيهم هللا احسن ما عمللوا ويزيلدهم ملن فضلله وهللا يلرز  ملن يشلاء بغيل
تلههم عن هللا تجارة الدنيا وقد فهموا عن هللا تعالى قوله الكريم   يلا ايهلا اللذى آمنلوا ال تلهكلم 
اموالكم وال اوالدكم عن ذكر هللا ومن يفعل ذل  فاولئ  هم الخاسرون ب وايثار هللا على ما سواه 

االنبيللاء والمرسلللين  هللو الللدليل علللى محبتلله سللبحانه ، ومللن احللب هللا فقللد احللب احبابلله مللن
والمالئكة المقلربين واالوليلاء والصلالحين ، الن حلب هلؤالء فلرع ملن اصلل فمحبلة هللا ال تتلافى 
محبللتهم بللل هللى تللدعو الللى محبللتهم ، الن محللب هللا يرتقللى بهللم علللى بسللاط محبتلله سللبحانه 

هللا  وتعالى ومحبتهم هى محبلة فلى هللا ال فلى سلواه وقلد ورد فلى الحلديث الشلريف   ملن احلب
فليحبنى ، ومن احبنى فليحب اصحابى ، ومن احب اصحابى فليحب القرآن ، ومن احب القرآن 
فليحللب المسللاجد فانهللا ابنيللة اذن هللا تعللالى برفعهللا وتطهيرهللا وبللار  فيهللا ، فهللى ميمونلله ، 
وميمون اهلها الذين هم فى صلواتهم وهللا تعالى فى حوائجهم ، وهم فى مساجدهم وهللا تعلالى 

صللى هللا نجح مقاصدهم ب . ويقول سيدى ابلو سلعيد الخلراز رضلى هللا عنله : رأيلت النبلى  فى
 فى المنام فقلت : يارسول هللا اعذرنى فان محبة هللا تعالى شغلتنى  عليه وسلم 
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 عن محبت  ، فقال : يامبار  : من احب هللا تعالى فقد احبنى . 
لوبهم ، ويقول سيدى ابن مسلرو  رضلى هللا عنله : واالصفياء يراقبون هللا تعالى فى خطرات ق

من راقب هللا تعالى فى خطرات قلبه عصمه هللا فلى حركلات جوارحله ويقلول سليدى ابلو عثملان 
الحيرى رضى هللا عنله : الصلحبة ملع هللا بحسلن االدب ودوام الهيبلة والمراقبلة ، والصلحبة ملع 

العللم ، والصلحبة ملع اوليلاء هللا تعلالى  الرسول صلى هللا عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظلاهر
باالحترام والخدمة ، والصحبة مع االهل بحسن الخلق ، والصحبة مع االخوان بدوام البشر مالم 
يكن اثما ، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم يعنى   بالجهال ب عصاة المؤمنين ويقول سليدى 

اال ازدادوا عطشللا وشللوقا ، ذللل  ألنلله ال  االمللام القشلليرى رضللى هللا عنلله : مللا ازداد القللوم شللربا
سبيل الى الوصلال اال بالكملال ، والحلق سلبحانه يصلون اسلرار اصلفيائه علن مداخللة الملالل.. 
وفى هذا المقام يقول شيخى وسيدى الشي  على عقل نور هللا مرقده فلى الهامله الفلورى اللذى 

 نقلناه عنه : 
 ل فى محبتى ظمآنا لم  از  انا   لو    اشرب   البحار  جميعا 

 فهذا اللقاء اسمى رجانلا   لست اروى اال بلقيلللا  يا رب 
 وبهذا لربنا نتدانللللى   نتنادى   الى   اليقين   هلمللوا 
 فهل عنه لحظة نتوانللى   اننا ملكه   وموعدنا   الحشللر 

ملن كانلت همتله ويقول سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه كذل  : المحبة بلالء كلل كلريم ، و 
اعلى فمحبته اصفى ، بل اوفى ، فالمحبة بالء ال يرجى شفاؤه ومقام ال يعرف دواؤه الن هنلا  
 ريما يالزم  ال يبرح ، ورقيبا من المحبوب يستوفى له من  دقائق الحقو  فى دوام االحوال ، 

شلي  والمحبون يبذلون المهج فى المحبوب ملن  يلر كراهلة ويقلول فلى ذلل  شليخى وسليدى ال
 على عقل فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه رضى هللا عنه : 

 صد  الفعل قرارة المتصللوف   ليس التصوف بالكالم وانما 
 نار المحبة جذوة  ال تنطفلللى   والنار تطفؤها الميا ه وانما 
 فزن الرجال بحب رب    واصطف   فاذا اردت بأن توازن  بينهم 

مة وليست هى المحبة الصوفية الخاصة ، فان عوام المؤمنين وهم وعامة المؤمنين محبتهم عا
 الكثرة الغالبة يؤدون الطاعات وينتظرون عليها الجزاء من هللا اما 
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السادة الصوفية فيرون ان محبة هللا يجب ان تكون خالصلة لذاتله سلبحانه ، وملن اقلوالهم كلل 
لصللحيحة هللى الصللافيه عللن كللل محبللة تكللون عللن مالحظللة عللوض ، فهللى معلولللة ، والمحبللة ا

 مطمع . ويقول فى هذا المقام سيدى وشيخى على عقل الهاما وارتجاال طيب هللا ثراه : 
 او ان تكون على السما ال تنطفى   ال تذكر البارى   بقصد والية 
 من رام  ير جنابه لم يشللرف   أذكر لوجه هللا جل جالللله 

وقلد اوحلى هللا اللى سليدنا داود عليله السلالم يلاداود  والصفاء يأتى لالصفياء من صد  السريرة
مللن صللدقنى فللى سللريرته صللدقته المخلوقللون فللى عالنيتلله . ويقللول سلليدى ابللو سللعيد القرشللى 
رضى هللا عنه : الصاد  الذى يتهيأ له ان يموت وال يستحى من سره لو كشف ، قلال تعلالى   

ن احسن دينا ممن اسلم وجهه هلل وهلو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ب وعند قوله تعالى   وم
محسللن واتبللع ملللة ابللراهيم حنيفللا ب يقللول سلليدى االمللام القشلليرى رضللى هللا عنلله فللى لطللائف 
اشاراته : ال احلد احسلن دينلا مملن اسللم وجهله هلل ، يعنلى افلرد قصلده هلل ، واخللص عقلده هلل 

يئا عن هللا ، وال من ماله ، عما سوى هللا ، ثم استسلم فى عموم احواله هلل وباهلل ولم يدخر ش
وال من جسده ، وال من روحه ، وال من جلده   بفتح الجيم والالم ب وال من اهله وال من وللده ، 
وكذل  كلان حلال ابلراهيم عليله السلالم ، وعنلد قولله تعلالى   انملا المؤمنلون اللذين اذا ذكلر هللا 

ربهلم يتوكللون ب يقلول سليدى االملام وجلت قلوبهم واذا تليت علليهم آياتله زادتهلم ايمانلا وعللى 
القشيرى فى لطائف االشارات سنة الحق سبحانه مع أهل العرفلان ان يرددهلا بلين كشلف جلالل 
ولطف جمال ، فاذا كاشفهم بجالله وجلت قلوبهم ، واذا ال طفهلم بجمالله سلكنت قللوبهم ، قلال 

طملئن القللوب ب ويقلال   وجللت تعالى   الذين آمنلوا وتطملئن قللوبهم بلذكر هللا ، اال بلذكر هللا ت
قلوبهم ب بخوف فراقه ثم تطملئن وتسلكن اسلرارهم بلروح وصلاله ، وذكلر الفلرا  يفنليهم ، وفكلر 
الوصللال يصللحيهم ويحيلليهم . ويجمللع سلليدى وشللخى الشللي  علللى عقللل بللين الخللوف والرجللاء 

 فيقول فى الهامه الفورى الذى نقلناه عنه طيب هللا مثواه : 
 للللم تخف عنى خافيلللة   متنللى يلللارب   انلت علل

 آيللللات عفو  شافيلللة   سقمللللى يزيد وانمللللا 
 ويقول مرة اخرى رضى هللا عنه : 

 فاعجب لكاسب ذنب ينتشى فرحا    الذنب يحزنى والعفو يفرحنى 
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 اال ورحت بفضل العفو منشرحا   فما ارانى من الزالت منقبضا 
 الوصال فيقول نور هللا مرقده : اما فى خوف الفرا  وتمنى 
 وهى المقللام وذل  اقلللرب   حريتلللى رقى   لكللللم 

 بعدى فملللا للصبر مللركب  انللللا   صابر  اال علللى 
 فى   الحياة    الخلد   يكتلللب   قولوا قبلناكلللم فهللللذا 

س بالمعروف بعد ان يلأتمر بله وال بد ان يكون الداعى هلل من االصفياء االتقياء حتى يأمر النا
فى نفسه ، وينهى عن المنكر بعد ان ينتهى عنه نفسله ، واآلملرون بلالمعروف والنلاهون علن 
المنكر من هذا الفريق بشرهم هللا بالفالح فى قوله تعالى   ولتكن منكم امة يلدعون اللى الخيلر 

سللليدى االملللام  ويلللأمرون بلللالمعروف وينهلللون علللن المنكلللر واولئللل  هلللم المفلحلللون ب . ويقلللول
القشيرى فى اشاراته عند هذه اآلية الكريمة : هلذه اشلارة اللى اقلوام قلاموا بلاهلل هلل ، ال تأخلذهم 
لومة الئم ، وال تقطعهم عن هللا استنامة الى علة ، وقفوا جملتهم عللى دالالت املره ، وقصلروا 

ودعلوا خللق هللا اللى  نفسهم واستغرقوا اعمارهم على تحصيل رضاه ، عملوا هلل ، ونصحوا هلل ،
هللا ، فربحت تجارتهم وما خسرت صفقتهم . وانت ترى مما تقدم ان هؤالء القوم يتقون هللا حق 
تقاته ، تنفيذا لما امر به سبحانه فى قوله الكريم   يا أيها الذين آمنوا اتقلوا هللا حلق تقاتله وال 

ى هللا عنه عنلد هلذه االيلة فلى تموتون اال وانتم مسلمون ب . ويقول سيدى االمام القشيرى رض
اشللاراته : حللق التقللوى ان يكللون علللى وفللق االمللر ال يزيللد مللن قبللل نفسلله وال يللنقص ، وحللق 
التقللوى رفللض العصلليان ، ونفللى النسلليان ، وصللون العهللود ، وحفللظ الحللدود وشللهود االلهيللة ، 
،  واالنسللالا عللن احكللام البشللرية والخمللود تحللت جريلللان الحكللم بعللد اجتنللاب كللل جللرم وظللللم

واستشعار األنفة عن التوسل اليه بشىء من طاعت  دون صرف كرمه ، والتحقق بأنه ال يقبلل 
احدا بعله ، وال يرد احدا بعله فال تصادفنكم الوفاة اال وانلتم بشلرط الوفلاة ... واعتصلموا بحبلله 

ب سللبحانه وتمسللكوا بآثللار الواسللطة العزيللز صلللوات هللا عليلله ، وذللل  بللالتحقق والتعلللق بالكتللا
 والسنة 

وفللى مناسللبة التمسلل  بالكتللاب والسللنة اسللو  مللا كللان بينللى وبللين سلليدى وشلليخى الشللي  عبللد 
السالم الحلوانى فقد إستأذنت فى السفر الى الريف فى اجازتى الصيفية ففاجأنى سليدى الشلي  

فلى مسلجد القريلة وانلت فلى  صلى هللا عليه وسلم على بقوله : حدث الناس بحديث رسول هللا 
زة ، فقلللت ياسلليدى انللا تخرجللت مللن كليللة التجللارة ، وليسللت لللدى خبللرة بالحللديث النبللوى األجللا

 الشريف ، وليست عندى مراجع فرد على قائال : وانت 
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مال  ، فقلت سمعا وطاعة ، ور بت الى اخى فى هللا المرحوم الشلي  علوض نصلير وكلان ملن 
شلللريفه ، ففعلللل رحمللله هللا ، وقملللت العلملللاء ان يرسلللل للللى بالبريلللد جمللللة االحاديلللث النبويلللة ال

بتدريسها ، وعندما حان وقت االجازة الصيفية التالية امرنى سيدى الشلي  عللى بتلدريس الفقله 
على مذهب االمام مال  فنفذت امره ، وعندما عدت من االجازة تلقيت المذهب على يديه رضلى 

ضللا ، وكللان يتعللدى مللذهب هللا عنلله الكللون اكثللر رسللوخا ، النلله طيللب هللا مرقللده كللان بحللرا فيا
االمللام ماللل  الللى  يللره مللن المللذاهب حتللى  يللر المللذاهب االربعللة ، كمللذهب سللفيان واالوزعللى 
والليللث بللن سللعد والزيديلله . وبتشللجيعه طالعللت كتللب السللنة الشللريفة وقللد تللأثرت يومللا بالحللديث 

مر حلين عللى سليدنا عقبله بلن علا صلى هللا عليه وسللم الشريف الذى رد به موالنا رسول هللا 
: امسل  عليلل  لسللان  وليسللع  صلللى هللا عليلله وسلللم سلأله : يارسللول هللا : مللا النجللاة ؟ فقلال 

بيت  واب  على خطيئت  . فاستشرت سيدى الشي  عبلد السلالم وكلان يشلرفنى بزيلارة فلى بيتلى 
واستأذنته فى االبتعاد عن الناس اال بالقدر الضرورى ، وكان رضى هللا عنه فطنا ، فقلال للى : 

ملع صللى هللا عليله وسللم وماذا دعا  لهذه الفكرة ؟ قلت حديث شريف كلان لموالنلا رسلول هللا 
سيدنا عقبه بن عامر رضى هللا عنه ، وحدثته بالحديث السابق . فرد على رضى هللا عنه قائال 

قلال ذلل  لسليدنا عقبله بلن علامر رضلى هللا  صلى هللا عليله وسللم : لئن كان موالنا رسول هللا 
، فقد قال المامنا عللى كلرم هللا وجهله يلاعلى الن يهلدى هللا بل  رجلال واحلدا خيلر لل  ملن عنه 

حمر النعم وفى رواية اخرى : خير ل  من الدنيا وما فيها . ثم اضاف بقوله رضى هللا عنه انلا 
 ال اوافق على فكرت  ، مثل  يجب عليه االختالط بالناس . 

الطوال فرأيت ان هللا تعلالى ملن فضلله يسلر للى اللدعوة  ثم دارت االيام دورتها وتعاقبت السنون 
الى هللا فشرفنى ايما تشريف ، وحقق لشيوخى االصفياء االوفياء االتقياء مرادهم ، وسارع فلى 
هواهم ، وملن صلحب السلعداء سلعد ، وصلد  سلبحانه فلى قولله الكلريم   يلا ايهلا اللذين آمنلوا 

 اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ب . 
 سيدى اإلمام القشيرى فى لطائف إشرارته رضى هللا عنه :ويقول 

ادينوا فى الدنيا الصد  تكنوا  دا مع الصادقين وهم  دا فى الجنة مع السابقون األوللون وهلم 
ابوبكر وعمر وعثمان وعلى رضى هللا عنهم و يلرهم ويقلال الصلد  نهايلة األحلوال ويلراء السلر 

ذا جنه الليل نام عنى .وعالنية وذل  عزيز وبالضرور كذب من إد  عى محبتى وا 
 وفى قوله تعالى 

  والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شلىء كلل 
 امرىء بما كسب رهين ب

 يقول سيدى اإلمام القشيرى رضى هللا عنه:
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يالحظله ملن قريلب أو  أى قوم عليهم صورهم بأن يلحلق بهلم ذريلتهم فلذل  كلل ملن قللب اللولى
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 بين الروح والجسد
" لقد كان من امرنا اننا حملنا ل  حبا فى جوانح قلوبنا ، وفلى ارواحنلا هلذه اللروح التلى وهبهلا 

يقومهللا اذا عصللت ، ترجللع الللروح الللى  هللا للجسللد ، فأمللدت األعضللاء والجللوارح بمللدد نللورانى
خالقها وتوزن االعمال ، فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ، واما من خفت موازينه 

 فأمه هاوية وما ادرا  ما هيه نار حاميه 
جاءت تلل  السلطور فلى رسلالة ملن رسلاالت سليدى وشليخى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى اللى 

رحوم السيد سالم جمعه نور هللا مرقلده وهلى تتعلرض للعالقلة القائملة تلميذه الصديق الراحل الم
بقدرة هللا تعالى بين الروح والجسد ، والروح من املر هللا سلبحانه وهلى تالملس اجسلادنا ونحلن 
اجنة فى بطون امهاتنا . وبالروح تتحر  اعضاء الجسد وجوارحه وبخروجهلا ملن الجسلد تقلف 

نقصها شىء من تركيبها المادى وهو ما يلدل عللى ان اللروح حركة االعضاء والجوارح وان لم ي
زائدة عللى الجسلد ومركبلة فيله بصلنع هللا تعلالى اللذى اتقلن كلل شلىء والجسلد ملن سلاللة ملن 
طين فهو عالم المل  الحيوانى الظلمانى والروح من عالم الملكوت النورانى اللذى خللق هللا منله 

ليلل والنهلار ال يفتلرون ، وال يعصلون هللا ملا أملرهم ، المالئكة االطهار الذين يسبحون ربهلم بال
ويفعلون ما يؤمرون وقد عصمهم هللا تعالى بتركيبهم النورانى من الشلهوات الحسلية والحظلوظ 
الجسدية الحيوانية ووقاهم االمراض النفسية الخفية والنوايا الخبيثلة الدنيلة . فلى حلين يتعلرض 

الشلهوات واالملراض . وبلذل  صلار االنسلان اآلدملى فلى بنوا آدم بحكلم تلركيبهم الحيلوانى لتلل  
وضع دقيق وامتحان عسير فهو إما ان يستجيب لشهوات نفسه وقلد نهلاه هللا عنهلا ، فيعصلى 
اوامر هللا ونواهيه فيكون من الخاسرين ، واملا ان يقلاوم هلوى نفسله ويخلاف مقلام ربله فيكلون 

اليملان والفسلو  ، وبلين الجنلة والنلار من المتقين والبلون شاسلع بلين الهلدى والضلالل وبلين ا
 فان تخطى االنسان العقبات وتحمل فى تخطيها الصعبات ، وحمل فى سبيل هللا 
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المشقات وهانت عليه فى مرضاته الشدائد والمكابدات ، صفا فكان الصفاء وسما فكان السماء 
السلابقين المقلربين . ، وحاذى فى سموه ركب المالئكة االطهار ، بل جاوزهم وفاقهم وكان ملن 

والمؤمن باهلل تعالى مكنه هللا تعالى بايمانه من اساس قوى متين يقوم عليه جهاد نفسه ، الن 
ايمانه باهلل يدعوه للعمل على رضاه   يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتنى كنت 

فيثنلى عزمله ، ويلزين لله  ترابا ب . لكن الشيطان يحاول ان يقعلد للملؤمن فلى طريلق االسلتقامة
حب الشهوات ويستغل فى ذل  هوى نفسه التى تجنح الى الشهوات بطبعها ، وتستحب العاجلل 
عن اآلجل بقصر نظرها ، وضيق افقها ، وهنا يشع من الروح المؤمنة نلور تبصلر الحلق عللى 

بلاهلل  هداه ، فتنأى الجوارح عن الغى وتسل  سبيل الرشد ، مسلتعينة فلى مقاوملة هلوى اللنفس
الذى تخاطبه فى كلل ركعلة قائللة   ايلا  نعبلد وايلا  نسلتعين ب . ويقلول سليدى االملام الحلارث 
المحاسبى رضى هللا عنه : ان وسوسة الشيطان الى العبلاد مختلفلة عللى قلدر ملذاهبهم ولليس 
كللل النللاس يوسللوس اللليهم بشللىء واحللد فمللنهم مللن يوسللوس اليلله بتللر  الطاعللة المفروضللة ، 

وس اليلله بتللر  النوافللل ، ومللنهم مللن يوسللوس اليلله بالشللبهات ، ومللنهم مللن ومللنهم مللن يوسلل
يراصده بالوسوسه عند الغفللة ، فلان نفلى الوسوسلة وصلار اللى اللذكر خلنس وللم يللح عليله ، 
ونفى الوسوسة واالقبال على ذكر هللا تعالى من عالمة المتقين ، فقد قال هللا تعالى فليهم   ان 

من الشليطان تلذكروا فلاذا هلم مبصلرون ب كملا يقلول االملام رضلى  الذين اتقوا اذا مسهم طائف
هللا عنه : فاذا كان للعبد فى الطاعة ر بة ولم يكلن لغيرهلا ذاكلرا ، حللت بله الراحلة وزاللت عنله 
شدة الكلفة ، وان فى عظيم الر بة ما يجعله يتحمل معه شلديد المؤونله ، ويبلين لنلا رضلى هللا 

طان فيقلول : اعلون االشلياء عللى دفلع وساوسله االعلراض عنله كيلف نلدفع عنلا وسوسلة الشلي
عنه وتر  االصغاء اليه ، وذل  اذا صلغرت قيملة االشلياء عنلد  ، وهلان كيلده عليل  ، واذا تلم 
علم  بمضرة ما يلقى الي  مع معرفت  بقوته علي  وضعف  عنه فيحين إذا اعطيت القدرة على 

د من  . فلاذا تلم علمل  بعدوانله ، وقللة حيلتله ، رد كيده ، ولم يعط القوة على ان يكره  ما يري
وهانللت عليلل  محاربتلله ، ونظللرت اليلله باالستصللغار للله والقللوة منلل  عليلله والضللعف منلله وقلللة 
الحيله فيما يريد عنل  وثبلت عللى محاربتله وجلدت ملن الللذة فلى مخالفتله اعظلم مملا تجلد ملن 

نلله ان المللؤمن ال يسللتطيع ان اللللذة فللى موافقتلله . ويللروى سلليدى االمللام القشلليرى رضللى هللا ع
يهذب نفسه بنفسه فى طريق اهل الحقيقة الن تركه الى نفسه ال يؤمنه ملن الوقلوع فلى الخطلا 

 . وال بدله من شي  مرشد يعاونه فى الخروج 



 180 

 
 
 

من آفات اللنفس ورعوناتهلا وكلدوراتها . ويعللل االملام القشليرى ضلرورة الشلي  المرشلد للمريلد 
بلان التصلوف لليس علملا كسلائر العللوم يؤخلذ ملن اللور  ولكنله عللم الذى يسل  طريق الحلق 

تجربة وحر    بضم الحاء وفتح الراء ب وليس علم ابتداع ولكنه اتباع . ويقول رضى هللا عنه 
فى لطائف االشارات : من لم يسل  سبيل االتباع ، ولم يستوف احكام الرياضة ولم ينسل  عن 

قتد ، فهو ينحرف فى كل وهدة ويهيم فى كل ضاللة ويضل فى هواه بالكلية ، ولم يؤدبه امام م
كل فج ، وحسراته اكبر من ربحه ونقصانه اكبر من رجحانه ، اولئ  فى ضلالل بعيلد يطمئنلون 
الى نشاط نفوسهم فزمامهم بيد هواهم وهم ال يعرفون ان هذا اصلل المكلر ، فقلد اسلتدركوا وملا 

تحبيلر: بلر التالميلذ للشليوا واالسلتاذين يجلب أن يشعرون . ويقول رضى هللا عنه فلى كتلاب ال
يكون أكثر من  برهم لوالديهم ، فان الواللدين يحفظلاه . ملن آفلات اللدنيا والشلي  يحفلظ تلميلذه 

 من آفات االخرة واالب يربيه بنعمته والشي  بهمته ويقول كذل  رضى هللا عنه : 
وحقه ، فقد باء من هللا بسلخط والمريد ربيب همة شيخه ، ومن خالف شيخا وهو يعرف فضله 

، وهللا تعالى حسيبه فى معاقبته على ما حصل من قبيح وصفه . ويرى سيدى القشليرى رضلى 
هللا عنه ان يراعى الشي  الفرو  الفردية بلين المريلدين . واال يكلفهلم ملاال يطيقلون وان يتلدرج 

الف مللا يرجللى . وال يصللح فللى تللربيتهم ، الن الطفللرة فللى التشللديد والتكليللف قللد تللأتى بنتللائج تخلل
للشلليوا التجللاوز عللن زالت المريللد الن ذللل  تضللييع لحقللو  هللا تعللالى ، ويللرى االمللام كللذل  ان 
يحفظ المريد سره اال عن شيخه ، ويقول : ان المريد اذا كتم نفسا من انفاسه علن شليخه فقلد 

ذل  بين يديله خانه فى حق صحبته ولو وقع له مخالفة فيما اشار عليه شيخه فيجب ان يقر ب
فى الوقت ثم يستسلم لملا يحكلم عليله شليخه عقوبلة لله عللى جنايتله ومخالفتله ، ويلرى االملام 
ايضلا رضللى هللا عنلله ان يللدخل المريللد علللى شليخه بالحرمللة وينظللر اليلله بالحشللمة ، فللان أهللله 
الشللي  لشللىء مللن الخدمللة عللد ذللل  مللن جزيللل النعمللة . ويقللول السللادة الصللوفية ان مللن مللات 

هو عنه راض ال تطرقه آفلة وملن فضلل هللا عللى ان كانلت آخلر كلملة لسليدى وشليخى شيخه و 
الشي  عبد السالم الحلوانى فلى ملواجهتى : انلت نلاجح عللى طلول . جلزاه هللا عنلى كلل خيلر . 

فللى تعللليم  صلللى هللا عليلله وسلللم ولمللا كللان الشلليوا المربللون نللائبين عللن موالنللا رسللول هللا 
شرع هللا وآداب عباد هللا المتقين الظاهرة والباطنة فهم يعرفون هللا  المؤمنين وتربيتهم فى حدود

ميسرون لما أقامهم هللا فيه ملن دعلوة الخللق اللى الحلق بلالقول والفعلل والحلال مصلداقا لقولله 
 تعالى   وممن خلقنا أمة 
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 يهللدون بللالحق وبلله يعللدلون ب . وللحللديث الشللريف   اعملللوا فكللل ميسللر لمللا خلللق للله ب ولقللد
حدثنى سيدى العارف باهلل الشي  عبد الخالق الشبراوى نلور هللا مرقلده ان سليدى العلارف بلاهلل 
الشللي  احمللد الحلللوانى   والللد سلليدى عبللد السللالم طيللب هللا ثراهمللا ب كللان تلميللذا لجللده الغللوث 
سيدى عمر بن جعفلر الشلبراوى   كلان رضلى هللا عنله املام الطريقلة الخلوتيلة الشلبراوية وكلان 

 لشللي  االزهلر ب وذات يللوم قللرأ سليدى الشللي  الحلللوانى الحلديث الشللريف   إن هللا يللبغض وكليال
الحبلر السللمين ب فخطللر لسلليدى الشللي  الحلللوانى ان شليخه سلليدى عمللر عللالم وسللمين ، فللدفع 
الخاطر واستغفر ربه ، وعنلدما لقلى شليخه فاجلأه سليدى الشلي  عملر الشلبراوى بكشلف خلاطره 

ظ القللب يلا أحملد ، ال  لليظ الجسلم ، فقلال سليدى الشلي  الحللوانى وقال له الحبر السمين  لي
ياسيدى الشي  خاطر مرعفوا بقلبى ودفعته واستغفرت تحاسلبنى عليله ؟ فلانظر رعلا  هللا كيلف 
يعللاون هللا اوليللاءه فللى تربيللة مريللديهم تربيللة دقيقللة علللى الصللد  والصللفاء والوفللاء واالخللالص 

واطر القلبية الخافيه على  يلرهم ، وهلو ملا يزيلد المريلدين ابتغاء وجه هللا فيكشف لهم عن الخ
اعتقادا فى نور بصائرهم وسلمو صللتهم بلربهم اللذى يعلمهلم مملا يشلاء فيتلقلون ارشلادهم فلى 
حرص عليه واستمسا  به . واذا اردت ان ترى كيف كان شيخى وسيدى الشي  الحلوانى ينظلر 

 وله : الى شيخه سيدى عمر رضى هللا عنهما فانظر فى ق
 وبوركت شبرا ألجل  من بلد   بوركت من عمر وبور  معتزا  

 فيا استاذى المدد الملللدد   كنزى  فانه  اما ابو عبد السالم 
وشللبرا المشللار اليهللا هللى شللبرا زنجللى مللن أعمللال البللاجور منوفيللة ، وهللى قريللة سلليدى عمللر ، 

ه هلو نجلل سليدى الشلي  عملر والسيد العارف الشي  عبد السلالم اللوارد فلى البيلت الثلانى اسلم
ووالد سيدى الشي  عبد الخالق ، وصد  تعالى اذ يقلول   ذريلة بعضلها ملن بعلض ب . وكلذل  

 يقول سيدى الشي  احمد الحلوانى مادحا شيخه سيدى عمر : 
 شبرا به باهت محل الفرقد   ال تطمعوا أن اصف القطب الذى 

 المحمدى  فليعتصم بالوارث  بلله  يظفر  من  اقول  لكننى 
وحدثنى سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنه : انه علاين ملرة ارضلا زراعيلة كانلت 
معروضه عليه ليشلتريها ، وبعلد المعاينلة قصلد شليخه سليدى الغلوث ابلا خليلل رضلى هللا عنله 

 ليشيره فى االمر ، فما كاد يدخل على سيدى الشي  
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فلى الموضلوع قبلل ان يكلمله فيله ، قلال : ووصلف للى  االكبر ويسلم عليله حتلى فاتحله الشلي 
االرض ومعالمها كأنه كان معى فى المعاينة ، ثلم التفلت اللى وقلال : ولكلن هلذه االرض ليسلت 
من نصيب  . ويقول المغفور له السيد عبد البارى الشلرقاوى   كلان ملن السلادة االشلراف وملن 

 ه علماء االزهر ب فى وصف شيخه ابى خليل رضى هللا عن
 فى المعالى حتى  دا ملكوتلا   يزل يتلللرقى  كان ملكا فلم
 ترب ارض مشى عليها خفوتا   فقبلللل  الخليل  ان هذا هو 

 والفا جالله المنعوتلللللا   من يشاهده شاهد االفق االعلى 
ويقول سيدى االمام القشيرى فى لطائف االشارات اذا رجع المريلد اللى شليخه بالصلد  ، وجلب 

يخه جبران تقصيره بهمته ، فان المريدين عيلال الشليوا فلرض علليهم ان ينفقلوا علليهم على ش
 من قوة احوالهم بما يكون جبرانا لتقصيرهم . 

وعند قوله تعالى فى سورة النحل   والقى فى االرض رواسى ب يقول االملام القشليرى رضلى هللا 
 ياث الخلق ، وبهم يرحم هللا عباده ، عنه : فى الظاهر الجبال وفى االشارة االولياء الذين هم 

ومنهم ابدال ومنهم اوتاد ومنهم القطلب . كملا يقلول رضلى هللا عنله : اجلرى الحلق سلبحانه اال 
يخلى البسيطه من اهل لها هم الغياث وبهم دوام الحق فى الظهور ، وفى معناها قالوا : اذا لم 

بلالحق ويلدلون عللى الحلق ويتحركلون يكن قطب فمن ذا يديرها ؟ فهذا يتم بالحق انهم يدعون 
بالحق ويسكنون للحق بلالحق ، اولئل  هلم  يلاث الخللق بهلم يسلقون اذ قحطلوا ويمطلرون اذا 
اجدبوا ، ويجابون اذا دعوا ، واضاف االمام القشيرى يقول رتبلة االماملة ان يفهلم علن الحلق ، 

للق ال يفتلر علن تبليلغ ثم يفهم الخلق ، فيكون واسطة بين الحق والخلق يكلون بظلاهره ملع الخ
الدعوة ، وبباطنه يشاهد الحق ال يتغير صفاء حاله ، ويقول للخلق ما يقول له الحلق . وحلين 
تعرض سيدى القشليرى للقللب واللروح والسلر قلال رضلى هللا عنله : القللوب مسلتودع المعرفلة ، 

نله : نفلس واالرواح مستودع المحبة ، واالسلرار مسلتودع المشلاهدات . كملا يقلول رضلى هللا ع
العابللد ينبغللى ان تكللون مقللر الطاعللة ، وخرابهللا الشللهوة ، وقلللب العللارف ينبغللى ان يكللون قللرار 
المعرفة وخرابها الغفلة ، وروح الواجب ينبغى ان يكون قرار المشاهدة وخرابها الغيبة والوحشلة 

يللر . ويبللين االمللام رضللى هللا عنلله : ان التغلللب علللى تللل  العقبللات يتطلللب مللن المللؤمن التطه
 فيطهر المؤمن نفسه من عبادة  ير هللا ، ويطهر قلبه 
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من تعظيم  ير هللا ، ويطهر روحه من محبلة  يلر هللا ، ويطهلر سلره ملن مشلاهدة  يلر هللا ، 
اقول ، وهو ما يعبر عنه سيدى وشيخى الشي  على عقل فلى الهامله الفلورى بقولله رضلى هللا 

 عنه : 
 ببالى  ما حييت  يس  ير  اذ ل  يارب قلبى  سلت من اللورى 
 واجعل شهود  لى مسرة حالى   فاجعل هدا  شريعتى وذريعتى 

ويعلمنا سيدى االمام القشيرى رضى هللا عنه ان الروح لطيفه فلى القللب ، وهلى محلل االخلال  
المحمودة ، بعكس اللنفس التلى هلى لطيفلة فلى القاللب وهلى محلل االخلال  المذموملة ، وكلون 

االجسللام اللطيفللة فللى الصللورة ككللون المالئكللة والشللياطين بصللفة اللطافللة ، الللروح والللنفس مللن 
واضاف رضى هللا عنه يقلول االرواح مختللف فيهلا عنلد اهلل التحقيلق ملن السلنة ، فملنهم ملن 
يقول انها الحياة ، ومنهم من يقول انها اعيلان مودعلة فلى هلذه القواللب وقلد أجلرى هللا العلادة 

املت األرواح فلى األبلدان ، فاإلنسلان حلى بالحيلاة ، ولكلن االرواح بخلق الحياة فى القالب ملا د
مودعلة فلى القلللب ولهلا تلر  فللى حلال النلوم ومفارقللة البلدن ثلم رجللوع اليله ، وان االنسلان هللو 
الللروح والجسللد ، الن هللا سللبحانه سللخر هللذه الحلللة بعضللها لللبعض ، والحشللر يكللون للجملللة ، 

لوقة ، ومن قال بقدمها فهو مخطىء واالخبار تدل عللى والثواب والعقاب للجملة ، واالرواح مخ
انها اعيان لطيفله . ويلرى االملام القشليرى أنهلا لطيفله خلقلت قبلل االجسلاد بلآالف السلنين وان 
التكليللف قللد ادركهللا وكللان لهللا صللفاء التسللبيح وصللفاء المواصللفات والتعريللف مللن الحللق وانهللا 

لروح فى البدن وتعشلقها لمصلدرها االصللى موضع المحبة ، ويقول رضى هللا عنه : ان وجود ا
سلبب بللالء لالنسلان ، فللان البلدن سللجن ضليق والللروح ملن عللالم فسليح التحللده حلدود واتصللال 
الروح بالبدن على هذا التصور يكللف االنسلان مشلقات حلب كبيلر ، وهلو إن تهلاون قيلد شلعره 

يرجلى شلفائه ومقلام  فى حق محبوبه شعر بان بين جنبيه رقيب ال يغفلل . الن المحبلة بلالء ال
ال يعللرف دوائلله فهنللا   للريم يالزملل  اليبللرح ، ورقيللب مللن المحبللوب يسللتوفى للله منلل  دقللائق 
الحقو  فى دوام االحوال . ويتفق سيدى وشليخى الشلي  عللى عقلل ملع االملام القشليرى رضلى 

 هللا عنهما فى ان جذوة الحب ال تنطفى فيقول رضى هللا عنه فى الهامه المرتجل : 
 نار المحبة جذوة التنطفللى   تطفئها المياه وانملا  والنار

 صد  الفعل قرارة المتصوف   ليس التصوف بالكالم وانما 
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 فزن الرجال بحب رب  واصطف   فاذا اردت بان توازن بينهم 
ويروى سيدى الشي  على عقل ان شفاءه من سقام الحب ومتاعبه انما يكون بلقلاء ربله اللذى 

 م بقلب هائم ، فيسكن بهذا اللقاء آنينه وحنينه فيقول ارتجاال : ربطه به ميل دائ
 لم ازل فى محبتى ظمآنللللا   انا لو اشرب البحار جميعلا 
 فهذا اللقاء اسمى رجانلللللا   لست اروى اال بلقيا  يارب 
 وبهذا لربنلللا نتدانلللللا  نتنادى الى اليقين هلمللوا 
 هل عنه لحظللة نتوانللللا ف  ر لاننا ملكه وموعدنا الحش

ويقلللول االملللام القشللليرى رضلللى هللا عنللله ان هللا يلللرز  االرواح والسلللرائر كملللا يلللرز  االشلللباح 
والظلواهر ، ورزقهللا المعلارف والكشللوفات ، يوسلعها علللى قلوم ويضلليقها عللى قللوم آخلرين كمللا 

وسليدى  يشاء ويختار من  ير علة . كما يرز  االبدان من  يلر عللة ويقلول فلى ذلل  شليخى
 الشي  على عقل نور هللا ضريحه فى الهامه الفورى : 

 فما بلغوا مذاقى أو شمولللللى   ربى  فى الورى نفحات  علومى 
 سموت به على كل الفحللللول   ولى من مشر  االيمان علللم 

 كما قال ايضا : 
 عذبلللله من  كم تسكر االرواح  حكملللة  كللله   بحر التجلى

 مادمت تلقى العلم من سيبللللله  لناس من علمهللم دع ما يقول ا
 وقال كذل  : 

 الميدانلللللا   ادخلونى فى حكمة مذ رأونى فى هللا صبلللللا 
 تجانلللللللا  وقالوا خذ الرضا  ه علمونى كيف المسير الى اللل

 حالنلللللللا  وتقى هللا يارجال  ود حلية الناس جوهر وعقللل
 ا لللللفابتدانا فى الذكر منه ابتدان لللله فينجتلى ذكره ونرتاح 

ويقول االمام القشيرى رضى هللا عنه فى لطائف اشاراته عند قوله تعالى فى سورة يونس   ان 
الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا  افلون . اولئل  

وا جللواز الرؤيللة فلللم يرجوهللا والمؤمنللون آمنللوا بجوازهللا مللأواهم النللار بمللا كللانوا يكسللبون ب انكللر 
 فأملوها . ويضيف رضى هللا عنه قائال ال يرجون لقاءه 
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النهم لم يشتاقوا اليه ، ولم يشتاقوا اليه النهم لم يحبوه ولم يحبوه النهم لم يعرفلوه وللم يعرفلوه 
نتهلى ب ويقلال للو أراد ان يطلبلوه النهم لم يطلبوه ، ولن يطلبوه ، قال تعالى   وأن اللى ربل  الم

لطلبللوه ، ولللو طلبللوا لعرفللوا ، ولللو عرفللوا الحبللوا ولللو أحبللوا الشللتاقوا ولللوا اشللتاقوا لرجللوا ، ولللو 
رجعوا الملوا لقاءه ، قال تعالى   ولو شئنا آلتينلا كلل نفلس هلداها ب ويقلال اذا كلانوا ال يرجلون 

ذى يرجلو لقائله رقلاء ومآلله ومنتهلاه الوصللة لقائه فمأواهم العذاب والفرقه فدليل الخطاب أن ال
واللقاء والزلفه . وعند قوله تعالى فى السورة ذاتها   إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهلديهم 
ربهم بايمان تجرى من تحتهم االنهار فى جنات النعيم ب يقول رضى هللا عنله كملا هلداهم اليلوم 

تله ومثوبتله ، وعنلد قولله تعلالى   دعلواهم فيهلا الى معرفته من  ير ذريعة يهديهم  دا الى جن
سبحان  اللهم وتحيتهم فيهلا سلالم وآخلر دعلواهم ان الحملد هلل رب العلالمين ب يقلول رضلى هللا 
عنلله : مقللالتهم الثنللاء علللى هللا ، وذللل  فللى حللال لقللائهم ، وتحيللتهم فللى تللل  الحالللة مللن هللا   

العللالمين ب والحمللد هللا هنللا معنللاه بمعنللى  سللالم عللليكم ب .   وآخللر دعللواهم ان الحمللد هلل رب
المدح والثناء فيثنون عليه ، ويحملدون بحملد أبلدى سلرمدى ، والحلق سلبحانه يجيلبهم بسلالم 

 ازلى وكالم ابدى . عزيز صمدى احدى . 
 اللهم اجعلنا بفضل  وعون  وتوفيق  من حزب هللا الذين قلت فيهم : 

 فلحون ب .   اولئ  حزب هللا اال ان حزب هللا هم الم
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 القبلة الدائمة
 تالها  بعد الصالة   كم مصل قبلتى فى الصالة ساعة وقللت 

 انساهلا  لن   هى ذات االله حياتلللللى  انما قبلتى جميع 
 ونهارى سعادة مرضاهللا  اليقين نهلللللار فمسائى مع 
 التتناهللى تلفظ الدر وهى  بحرى  فالمعارف  النور  طاف بى 
 دنياهلا   يصفى االرواح من العللم  االرواح فى مورد  وارتقاء

 هو معنى السمو فى مسراها  وانعدم االهواء والحس منهلللا 
 رضاهلا  انا فى سمعها انال  يا سرورى بقوله ياعبللللادى 

قلدس  –تل  ابيات من شعر االلهام الفورى الذى نقلناه عن سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل 
رينا مدى تعلقه بربه ودوام اتجاهه اليه وسعادته فى جنبه بما افاءه عليه من وهى ت –هللا سره 

صفاء الروح والتخلص من هوى النفس والسمو فى مشاعره وما اتلاه ملن حكملة الحكملاء التلى 
يؤتيها هللا لعبادة االتقياء االوفيلاء اللذين شلرفهم سلبحانه ونسلبهم اليله دون سلائر خلقله حلين 

اد الللرحمن ب مللرة و   حللزب هللا ب مللرة اخللرى و   عبللادى ب مللرة ثالثللة ، سللماهم فللى كتابلله   عبلل
وورثهم بتل  النسبة السلرور اللدائم فلى دينلاهم واخلراهم ، النهلا نسلبة خاللدة فلى كتابله الكلريم 
خلللوده السللرمدى ، وكيللف ال تسللرهم تللل  النسللبة الخالللدة وهللى عالمللة رضللاه تعللالى وهللو  ايللة 

ضى هللا عنهم ورضوا عنه ذل  لمن خشى ربه ب وذلل  هلو الفلوز الغايات ونهاية السعادات   ر 
العظيم كما قال تعالى فى سورة التوبة   وعد هللا المؤمنين والمؤمنلات جنلات تجلرى ملن تحتهلا 
االنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من هللا اكبر ذل  هو الفوز العظيم 

 ب . 
يزة هللا تعالى عن سائر بيوته باالنتساب اليه وذل  فى قوله تعالى ان بيت هللا الحرام فى مكة م

   وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين والعاكفين 
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والركع السجود ب وبيوت االرض كلها ملكله تعلالى عللى الحقيقلة ولكلن حظلى البيلت وحلده بتلل  
ا اضعاف كثيلرة بلل صلار مقصلدا بلامر هللا النسبة فزادته شرفا وصار اجر الطاعات فيه مضاعف

تعللالى للمللؤمنين والمؤمنللات الحللاجين الللذين يللأتون مللن كللل فللج عميللق ، ومللا اروع مللا يقوللله 
سللبحانه فللى شللانه   ان اول بيللت وضللع للنللاس للللذى ببكللة مباركللا وهللدى للعللالمين فيلله آيللات 

ن اسلتطاع اليله سلبيال بينات مقام ابلراهيم وملن دخلله كلان آمنلا وهلل عللى النلاس حلج البيلت مل
ومن كفر فان هللا  نى عن العلالمين ب وكملا جعلل هللا بيتله الحلرام محجله للمسلتطيعين وفلرض 
الحج عليهم مرة واحدة فى العمر فقلد جعلله كلذل  متجهلا للمصللين فلى أصلقاع المعملورة فقلال 

ل وجهل  تعالى فى سلورة البقلرة   قلد نلرى تقللب وجهل  فلى السلماء فلنولينل  قبللة ترضلاها فلو
شللطر المسللجد الحللرام وحيللث مللا كنللتم فولللوا وجللوهكم شللطره ب فالكعبللة الشللريفة قبلللة المصلللين 
ويتجهون اليها فى صالتهم اينما كانوا فى حضلر أوسلفر وبلرا وبحلرا وليلل أو نهلار فهلى مركلز 

لى دائرة المصلين فى الفرائض والنوافل على الدوام ، واآلمر بذل  هو هللا سبحانه ففى االتجاه ا
القبله طاعة هللا جل وعال وهلل المشر  والمغرب يهلدى ملن يشلاء االلى صلراط مسلتقيم وسليدى 
الشي  على فى ابياته المتقدمه يخبرنا عن حاله فى انه يتجه الى القبله فى صلالته كملا يتجله 
سائر المصلين ولكنه يفتر  عنهم فى انه ال يغفل بعد صالته عن ربه كما يفعل  يره بل يذكر 

 وال ينساه فى اى وقت بالليل او النهار ال فى سره وال فى جهره وذل  تاخده من قوله :  ربه
 كم مصل بعد الصالة تالها   قبلتى فى الصالة ساعة وقت 

 هى ذات االله لن انساهلا   انما قبلتى جميع حياتلللى 
ده مكلان وال يحصلره وهو يقصد بالبيت الثلانى دوام تعلقله بربله والتلزام محبتله فيله الن هللا اليحل

زمان الن وجوده سبحانه سابق على الزمان والمكان للخالئق ويؤكد لنا وصف حالة ملرة اخلرى 
بقوله فيما نقلناه عنه من الهامه الفورى رضى هللا عنه فى شدة تعلقه باهلل جل جالله والشو  

 اليه شوقا عارما ال يفتر : 
 كله ذكلللر   منزل قلبى لذل    جوانحللى وقفت على نجوى اال له 

 اليزلزله الغللير  طودا  فاصبح   واخليت قلبى من مناجاة  يللللره 
 عاقنى سيلر  وما  وانطق اجالال   اسارع مشتاقا واسكت هائملللللا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر   ففى صحوتى شو  وفى  فوتى هوى 
 ن سيدى عمر بن الفارض واستمع ايها القارى الكريم الى ما يقوله سلطان العاشقي
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 فى احد  رامياته رضى هللا عنه : 
 انتم حديثى وشغللى   انتم فروضى ونفلللى 

 وقفت اصلللى  اذا   صالتللى  ياقبلتى فى 
 وجهت كلللى  اليه   عينلى   نصب جمالكم 
 التجلى   طور  والقلب  فى ضميلرى  وسركم 
  المتجللى هيبة  من   دكللا  جبالى  صارت 
 كلى بعض   صار مذ   زمانى  موسى  فصرت 
 قتلللى  وفى حياتى  ى فيه حياتللل فالقتل 

ارأيت كيف مل  هللا تعالى كل خلجاته فصار فرضه ونفله وقبلته فى الصالة و يرها فهلو متجله 
بكلياته وجزئياته لربه وال ينف  عن محبته ، اما قلبه تجلى عليه الحق كما تجلى سبحانه عللى 

لطور ففنى سلطان العاشقين عن  ير ربه . وكيف ال يفعل وقد تجلى سبحانه عللى جبلل جبل ا
الطور فاند  الجبل وهلو ملن الصلخر الصللب  فللم  يتماسل  فكلان سللطان العاشلقين عللى قلدم 
سيدنا موسى فى هذا الفناء الذى هو فى الحقيقة عين البقاء ، وفى ذل  الفناء الذى هو علين 

 شي  على عقل فى الهامه االرتجالى رضى هللا عنه : البقاء يقول سيدى ال
 يتناهللللى   ال العباد  فضل رب   كل شىء له انتهاء ولكلللن 

 من  معناهللللا   ودرست الغرام    مرتنلى  قد  ان ذات الحبيب 
 من عالها  والهدى  لكن زدت بالعقل   الكواكلللللب  عزتى عزة 

 من سناهلللللا  شيت عندها وتال  فو  نجم السماء وطدت راسى 
 فى محياهلللللا  وهو نعم البقاء   فنائى بحبللللى  ان امنيتى 

 بالقبول فى مسعاهلللللا   سعدت  تفر ت لرضلللاه  روح  كل 
 ذكر خالقى اتالهللللى  عن  لست  ىء ان تالهيت فى الحياة بشلل

 للللا اذا عشقت االلهل فاعذرونى   انما وجهتى الى هللا تسملللو
 شرابنا من هداهلللللللا   ولكن اء وشراب الرجال كان من المل

 علم النفس ان تذو  هناهللللللا  ى حياتل طول  واعتصامى باهلل 
 ويقول كذل  رضى هللا عنه : 

 مع الكوكب ساريللللللللللة  ارواحنا فو  السمللللللاء 
 ه بكل ليل زاهيلللللللللللل وقلوبنا مثل البلللللللدور 
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 زاكية    امست  كالطيب   ونفوسنا انفاسهللللا 
 الراقيلللة    والعلوم    المعلارف  بيت  ولساننا 
 متفانيللللة    ونفسنا   عن هدا   يوما  لم نعش 
 الطا ية   آمنت   حشرى   فللى   التوحيد انى من 
 جاريللة    بحار  امست   حبللله  من  ومدامعى 
 نائيلة   عاشت    اال يار          للن من وجد ع والروح 

 بالباقيللة     فاستمسكت           يلللره  عن  فنيت به 
 فانيللة   ت   وان  بقيت          اخلصللت  فلما  رضيت 

 عافيللله  فى   بشهوده         شرفت به وتلللللذذت 
 متداعيللللله   سقوفه         ان كان جسمى بالفنللاء 

 فى الخلد شمس ساميلله          بعد فنائلللله   فالروح
وحسللب  مللن هللذه الصللور التللى تكلمللوا بهللا ان تعلللم اننللا متخلفللون كللل التخلللف عللن اقللدامهم 
ومحبتنا هلل دعوة لم يقم عليها دليل جاد من اعمالنا ، فهم السابقون بالخيرات بلاذن هللا ونحلن 

ذنوب ، فقلد ظلمهلا بالغفللة علن هللا ، وقلد قلال الظالمون النفسنا ، ومن لم يظلم نفسله منلا بالل
سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنه وهو من سلفنا الصالح االمين   كلان معاصلرا للخليفله 
المتوكل العباسى ب كان الرجل من اهل العلم يزداد بعلمه بغضلا لللدنيا وتركلا لهلا ، واليلوم يلزداد 

لرجلل ينفلق مالله عللى علمله واليلوم يكسلب الرجلل الرجل بعلمله لللدنيا حبلا ولهلا طلبلا ، وكلان ا
بعلمه ماال ، وكان يرى على صاحب العلم زيلادة فلى باطنله وظلاهره واليلوم يلرى عللى كثيلر ملن 
اهل العلم فساد الباطن والظاهر ، وقد كتبت عللى هلامش كالمله هلذا حلين قرأتله   فملاذا نقلول 

االنس   اى باهلل ب ان يلقى فى النار فلال نحن اليوم ، وهو رضى هللا عنه القائل : ادنى منازل 
يغيلب هملله عللن مأمولله ب لللذل  ال تعجللب ان يقلول سلليدى ذو النللون رضلى هللا عنلله فللى شللعره 

 مخاطبا به ربه: 
 حب  او طلارى  وال قضيت من صد   صبابتللى  اموت وما ماتت الي  

 لارى عند افقل الغنى   وانت الغنى كل مناى المنى كل المنى انت لى منى 
 وموضع آمالى ومكنون اضملللارى  وانت مدى سؤ لى و اية ر بتلى 

 سقمى في  او طال اضرارى   وان طال  تحمل قلبى في  ماال ابثللللله 
 الهل وال جلللللارى  ولم يبد بادية  وبين ضلوعى من  مال  قد بللدا 

 ومنقذ من اشقى على جرف هلللارى  هم تحيلروا  الست دليل الركب ان 
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 من النور فى ايديهم عشر معشار  انرت الهدى للمهتدين ولم يكللن 
 ا نى بيسر من  يطرد اعسلارى  فنلنى بعفو من  احيا بقربلللله 

وهللو رضللى هللا عنلله يصللف المحبللين الصللادقين فيقللول : ان هلل عبللادا مللأل قلللوبهم مللن صللفاء 
فلى اللدنيا وبلالنظر فلى الجنلة محض محبتله ، وهليج ارواحهلم بالشلو  اللى رؤيتله اى بلاليقين 

حين يتحقق قوله الكريم   وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ب وهى رؤية بلال كيلف   فسلبحان 
من شو  اليه انفسهم ، إلهى ، ب  انسلت محبلة المحبلين ، وعليل  معلول شلو  المشلتاقين ، 

الخلائفين ، وبل  والي  حنت قلوب العارفين ، وب  انست قلوب الصادقين ، وعلي  عكفت رهبلة 
اسللتجارت افئللدة المقصللرين يسللألون  العفللو عللن زالتهللم ، والصللفح عمللا وقللع الخطللأ بلله فللى 

 اعمالهم . 
 واسترد رضى هللا عنه قائال :

الهى ، ب  نالوا ما أملوا ، كنت لهم سيدا مؤيلدا ، ولعقلولهم مؤدبلا ، حتلى اوصللتهم انلت مقلام 
، فهللم الللى ملا عنللد سلليدهم متطلعللون ، والللى  الصلادقين ، والللى منللازل المخلصللين فلى معرفتلل 

ماعنده من وعيلده نلاظرون ، ذهبلت األالم علن ابلدانهم لملا اذاقهلم ملن حلالوة مناجاتله ، ولملا 
افادهم من ظرائف الفوائد من عنده ، فيا حسنهم والليل قداقبل بظلمتله ، وهلدأت علنهم اصلوات 

فلملا وقلف فلى محرابله ، واسلتفتح كلالم خليقته ، فلو رايت احدهم وقد قام الى صلالته وقراءتله 
سيده خطر عللى قلبله ان ذلل  المقلام هلو اللذى يقلوم فيله النلاس للرب العلالمين ، فلانخلع قلبله 
وذهلل عقلله فقللوبهم فلى ملكلوت السلموات معلقللة ، وهملومهم ، بلالفكر دافعلة فملا ظنل  بللاقوام 

لفتلرة وانسلوا بيقلين المعرفلة ، اخيار ابرار ، وقد خرجوا من ر  الغفلة ، واسلتراحوا ملن وثلائق ا
وما اروع قوله رضى هللا عنه وسكنوا الى روح الجهاد والمراقبة ، بلغنا هللا واياكم هذه الدرجة . 

 : 
هلل عبللاد تركللوا الللذنب اسللتحياءا مللن كرملله ، بعللد ان تركللوه خوفللا مللن عقوبتلله ، ولللو قللال للل    

كرمه استحياء منه ، وتركا لمعصليته اعمل ما شئت فلست آخذ  بذنب ، كان ينبغى ان يزيد  
ان كنت حرا كريما ، عبدا شكورا ، فكيف وقد حلذر  ، ويتعلرض رضلى هللا عنله للبعض خلواص 
العارفين فيقول : العارف كل يوم اخشع النه للساعة اقرب كما يقول : ان العارف ال يلزم حاللة 

لعارفين : الصد  سيف هللا فى واحدة ، انما يلزم ربه فى الحاالت كلها . ويقول فى اثر صد  ا
ارضه ما وضع على شىء اال قطعه ويرينلا رضلى هللا عنله سلبيل المحبلة والرفعلة فيقلول : ملن 
اراد التواضع فليوجه نفسه اللى عظملة هللا ، فانهلا تلذوب وتصلفو ، وملن نظلر اللى سللطان هللا 

 ذهب سلطان 
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 نفسه الن النفوس كلها فقيرة عند هيبته . 
دة الصوفية : ان ملن يلدعى محبلة هللا تعلالى دون جهلاد وصلد  فليسلوا فلى شلىء ويقول السا

من مقام المحبين الخواص الن كل مدع محجوب بدعواه علن شلهود الحلق والحلق شلاهد ألهلل 
الحق الن هللا هو الحق وقوله الحلق ويصلف سليدى عملر بلن الفلارض هلؤالء الملدعين فيقلول 

 رضى هللا عنه : 
 بجانبهم عن صحتى فيه واعتللللوا لللوا  واعرض   تعرض قوم للغرام 
 وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا   بحظوظهلم   وابتلوا رضوا باالمانى 

 وما ظعنوا فى السير عنه وقد كاللوا   فهم فى السرى لم يبرحوا عن مكانهم 
 اما سيدى الشي  على عقل فيقول فيهم رضى هللا عنه الهاما وارتجاال : 

 تالقلللى  وقل الصادقون فما   اكثر ما تالقللى  حب دعاة ال
 من الشهوات طهر والنفلللا    وليس بعاشق من التلللراه 

 لقاء الغيد او كاس دهللللا    وليس اخو  رام من  منللاه 
 التقوى خالقى  وال ارضى سوى   ادب وصللد    احب هللا عن
 باشتياقللى   شغلت عن الخالئق  خلق هللا دونلى  تركت جميع 

 من حقاقللى  تعال امال كؤوس    اال ياساقى العشا  مهلللال 
 على خوف فمن خوفى مذاقللى    رامى قد مزجت به رجائلى 
 مريدا واليقين به انسياقللللى   اطوف على الرحاب بكلل ذل 

ويقول سيدى الشي  على رضى هللا عنه حاضا على جهاد النفس اللى المملات فلى  يلر هلوادة 
 طلبا لحسن الخاتمة : 

 وهللا اصبحتم من النلللللوام  لللم يا ايها االخوان أين جهادك
 ايامه يقظان عبد  للللللرام  ه تلهلل  لم خلوا الطريق لعامل 

 سير المريد الصاد  المقللللدام  ال للعلل  يا ايها االخوان سيروا 
 للللام أمن العثار وزلة اال حجل ان المريد اذا تبين قصللللده 

 نور التامل المرىء قللللللوام  لوال التالم فى الحياة لما بلللدا 
 ما كان ينضح بعد اى طعللللام  ى لللفيما ينبغ  لوال وقود النار

 ويصف اثر الحب الكامن فى جوانب المحبين الهائمين فيقول رضى هللا عنه : 
 بشللللر ومن نفثات القوم قد لمع ال ألهل التجلى فى محبتهم سلللر 
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 بها االجللر  المختار طاب  على سنة  لنا درجات المؤمنين وسيرنلللا 
 نطق الصخر   من عليائها على الصخر  ولى قوة العشا  لو ان سكبتهللا 
 فى شدوه الطيللر   ال فصح باالعجاز ولو ان وجدى ادر  الطير بعضه 

 لللللللدر كمن ا  ومثلى فى اقواله جعلت حياتى ذلة  وتواضعلللا 
 احدثهم علما يقال للله شعلللللر  وانى اذا حدثت قومى فانملللا 
 علوم الهدى من حكمتى فيضها بحللر  ولم أ  من اهل الخيال وانملللا 
 ولكن وادينا المحبة والذكلللللللر  ولست الذى فى كل واد مللرددا 
 البللللللر وال انا بالهجاء ان منع   فما انا بالمداح زيدا لمالللللله 

 يطوف بها قلبى اذا ارتفع الستللللر  ولكن لى فى حضرة هللا نشللوة 
 لم يعرف الغيلللر  وعند اولى االلباب  شرحت شرح المحبين عن هلدى 
 ومن يتجه هلل تم له االمللللللللر  ومن يعتصم باهلل يحفظ فللؤاده 

 ويقول كذل  رضى هللا عنه : 
 ى لللللليذ  فهو يفن ففنينا ومن   حكمت الغرام علينللللللا 

 ى لللللللالبقا فيه معن ففناء من   انما الحب ر بة فاتبللللاع 
 ا لللللللقد  سلنا نفوسنا ثم  بن  نحن فى عالم اليقين رجللال 
 انما نحن فو  ذل  شربنلللللللا   وشراب الرجال علم وحلللم 
 لنللللللللا فولجنا وبعدها قدوص  فتح الباب ثم قال لجللللوه 

والوصول الذى يشير اليه الشي  هو الوصول الى مقام يشهد فيه أال فاعلل اال هللا وال نلافع وال 
دافللع اال هللا ، والبللاب الللذى فتحلله هللا تعللالى للمحبللين مللن امثللال سلليدى الشللي  علللى هللو بللاب 

ة هللا قريلب رحمته   ما يفتح هللا للناس من رحملة فلال ممسل  لهلا ب وقلد قلال تعلالى   ان رحمل
من المحسنين ب والمحسلنون هلم اهلل مقلام االحسلان وهلو المقلام الثاللث واالعللى بعلد االسلالم 
وااليمان : واالحسان كما عرفته السنة النبوية المطهرة هو ان تعبلد هللا كأنل  تلراه فلان للم تكلن 

قون ، ويقول تراه فانه يرا  ، وهو ما يقوم عليه التصوف الحق الذى يتميز به المحبون الصاد
 فيه سيدى ابو بكر الشبلى رضى هللا عنه   وهو تلميذ االمام الجنيد رضى هللا عنه ب : 

 شهدت  موجودا بكل مكللان   فلما ارانى الوجد ان  حاضر 
 بغير عيان  وال حظت موجودا   تكلم    فخاطبت معلوما بغير

 ل ؟ فقال القائمون وقد سئل سيدى ابو حفص النيسابورى رضى هللا عنه : من الرجا
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مع هللا تعالى بوفاء العهود   رجال صدقوا ما عهدوا هللا عليه ب ويقول سيدى حملدون القصلار 
 رضى هللا عنه : من نظر فى سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن اقدام الرجال . 

يق ويقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضلى هللا عنله مشليدا بسلبق سليدنا أبلى بكلر الصلد
رضى هللا عنه : كنت احب ان يكون لى يومان من ايام ابى بكر بحياتى كلها ، يلوم ان صلحب 

فلى الغلار ، ويلوم ان خالفنلا فلى حلرب اهلل اللردة ، وخصوصلية  صلى هللا عليه وسللم الرسول 
المحبين فى بواطنهم ، وقد جاء فلى الحلديث الشلريف : ملا فضللكم  ابلو بكلر بصلالة وال صليام 

قر فى القلب . وقد سئل سليدى ذى النلون المصلرى رضلى هللا عنله علن المحبلة ولكن بشىء و 
فقال : ان تحب ما احب هللا وتبغض ما ابغض هللا ، وتفعل الخيلر كلل . وتلرفض كلل ملا يشلغل 
عن هللا ، واالتخاف فى هللا لومة الئم ، مع العطلف عللى الملؤمنين ، والغلظلة عللى الكلافرين ، 

 عليله وسللم فلى اللدين . ويعلمنلا سليدى ذو النلون رضلى هللا عنله وباتباع رسول هللا صلى هللا
كيف يكسب المؤمن االنس بلاهلل تعلالى فيقلول : االنلس بلاهلل ملن صلفاء القللب ملع هللا والتفلرد 

 باهلل ، واالنقطاع من كل شىء سوى هللا . ويقول فى ذل  سيدى الشي  
 على عقل طيب هللا ثراه : 

 تقللواه   احياء  فال نالم على للللللله انا محبوه آثرنا الحياة 
 منحاه  جنونا انت  يارب زدنى  ان كان حبى جنونا بئسما زعمللوا 

 بسقياه   كل الورى احيا  تركت فانيللللة  لما رايت جميع الناس 
 فكفوا حسبى هللا  اتخذت  قلت  بللله   قالوا اتخذ ل  جاها تستعين
 بالحق اتبعناه    ان كان وصف  فى صفة   قالوا صف الحب ال تخطئه

 المقصلد هللا  وان  وان تموت  فقلت صد  واخالص  ومعرفلللة 
 هو الجاه   وان يكون ل  البارى  وان تكون مع الرحمن  منكسلللرا 
 عن الحياة الى ما فيه تقللواه  وان تكون قرير العين  منصرفلللا 

 بمعنللاه   تلعبتخل بالحكم او  وان تسير على الشرع الشريلف وال 
 وال تحيد ففيها الخير تلقلللاه  وسنة المصطفى ترضى مواردهللا 

 قد رضينلاه   قالوا ابتدعتم اجبنا فلللان  فان تكن هكذا كنت المحب 
 منذا يشابه رب العرش نهللواه  ومن سوى هللا نرضاه ونقصلللده 

 ة بما فيها ومن فيها ارأيت كيف تعلق شيخنا بربه الباقى ولم تشغله عنه دنيا فاني
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فسقاه به من شراب المحبة ، وهو شراب طهور ، ال يذوقه اال المقربون ، الذين آثروا هللا على 
ما سواه ، النه جدير بااليثار اذ ليس كمثلله شلىء وهلو السلميع البصلير وقلد ورد فلى الحلديث 

: صللى هللا عليله وسللم  قال رسول هللاى هللا عنه : الشريف عن سيدنا عبد هللا بن مسعود رض
  يقول هللا تعالى للدنيا ، مرى على اوليائى وال تحلولى لهلم فتفتنليهم . ومصلدا  ذلل  الحلديث 
الشللريف فللى كتللاب هللا تعللالى قوللله الكللريم   زيللن للنللاس حللب الشللهوات مللن النسللاء والبنللين 

  متاع الحياة اللدنيا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واالنعام والحرث ذل
وهللا عنده حسن المآب . قل أوئنبلئكم بخيلر ملن ذلكلم لللذين اتقلوا عنلد ربهلم جنلات تجلرى ملن 
تحتهلا االنهللار خاللدين فيهللا وازوج مطهللرة ورضلوان مللن هللا وهللا بصللير بالعبلاد الللذين يقولللون 

والقلانتين والمنفقلين  ربنا اننلا آمنلا فلا فر لنلا ذنوبنلا وقنلا علذاب النلار * الصلابرين والصلادقين
والمستغفرين باالسحار ب وهؤالء هم اولياؤه المتقون الذين خلافوا النلار قبلل ان يعاينوهلا وكلانوا 
مللن قطعيللة هللا اشللد خوفللا مللن عللذاب النللار ، فوصلللهم سللبحانه وواصلللهم ، واحللبهم واحبللوه ، 

وليلاء هللا ال خلوف علليهم وأمنهم فأمنوه واضافهم اليه بواليتهم وذل  فى قوله الكلريم   اال ان ا
وال هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فلى الحيلاة اللدنيا وفلى االخلرة ال تبلديل 

 لكلمات هللا ذل  هو الفوز العظيم ب .. 
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 الحب العارم
 املى فى الوصل يشفى  ألمى   حب من اهوى بلحمى ودمى 

 من  الخللدم وأرانى فيه ض  ليتنى افنى على اعتابللله 
 بينما قلبى ثوى فى ضللرم   إن دمعى كاد أن  يغرقنللى 
 ذائع االشجان بل لم ينلللم   ان قلبى يادجى فى ولللله 

 ذا  اقصى وجده فى كللرم   ى لللفت ليس فى الحب منام 
 الم للفو  الك ومذا  الوجد   ل لانما الوجد حنين قاتللل

التلى تلدفق بهلا  –طيلب هللا ثلراه  –لشلي  عللى عقلل تل  ابيلات ملن  راميلات سليدى وشليخى ا
الهامه الفلورى اللذى افلاض هللا بله عليله ونقلناهلا عنله وهلو ينشلدها عللى مجللس اللذكر وهلى 
تشرح حال السادة الصوفية الذين احبهم هللا واحبوه وآثرهم وآثروه ، فلم يتلهوا عنه بدنيا فانيلة 

كما وصفهم سبحانه فى كتاب الكريم ، وال شل  ان  كما تلهى  يرهم ، فكانوا بحق اولى االلباب
مللن الرشللد التعلللق بالبلللاقى الللذى ال يللزول الن حبلله تعلللالى يبقللى ببقائلله ، ويللدخر هللا جلللزاءه 
لصلاحبه يلوم لقائله ، يلوم تبليض وجلوه المحبللين اللذين تتلقلاهم المالئكلة طيبلين يقوللون سللالم 

 ل المفرط الذى  فل بدنياه عن ربه : عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون . وعندئذ يقو
 لما تعلقت بشىء يملللوت    فارقنى الرشد وفارقتلللله 

وقد ولع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بربه فى نشأته الباكرة فكان يخلو فى  لار حلراء شلهرا 
كلل عللام قبلل ان تأتيلله الرسلالة ، وعجللب قومله منلله النفلراده بسلللو  يغلاير سلللوكهم وقلالوا لقللد 
عشق محمد ربه ، ومادروا ان مسلكه فى عشق ربه هلو المسلل  االقلوم ، وان هللا تعلالى هيلأه 
الن يكون داعيا برسالته الى توحيد هللا ومحبته فكانت رسالته رحمة للعالمين . وهلدى للمتقلين 

فيمللا علمنللا فقللال :   المللرء مللع مللن  –صلللى هللا عليلله وسلللم  –وضلياء للمحبللين ، وقللد علمنللا 
 ، واذا كان المرء مع من احب احب ب 
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فللان اشللرف معيللة ان يكللون المللؤمن محبللا لربلله فللليس للله بعللد هللا  ايللة . ومحبتلله تعللالى هللى 
اسللمى الغايللات ونهايللة السللعادات ولللذل  هللام السللادة الصللوفية فللى تللل  المحبللة وربللوا ناشللئتهم 

م البقلاء . وقلد انشلدوا عليها ، ومن تعاليمهم : ليس اال الحب ثم الوصلل والقلرب ثلم الشلهود ثل
 فى ذل  : 

 اخال     باصالح   بفضل ارتياض او وشمللللروا   فجدوا فان االمر جد
 من بعد نوم وا لللرا    بصيرتها  رويدا وايقظللوا   ودسوا لها المعنى

 السقيا ومعرفة الساقلللى  لما هية  واستشرقت عند  سكرها  فان سكرت 
 فيها على سللا   الى ان يقوم الحب  ورها خط الجمال  على روض   اطيلوا

 الى الوجد فى مسرى رملوز واذوا   وخلوا لهيب الشو  يطوى بها الفلال 
 والشهود باطلللال   بمثوى التجلى  رحالهلللللا   فما هو اال ان تحط

 وقد فنى الفانى وقد بقى الباقللللى  وتغنى اذا ما شاهدت من  شهودهلا 
 برقللللرا    من عين الحياة وتنعم  ظالللله   تصفو   هنال  تلقى العيش
 ياخيللللر رزا   تطرد السؤال   فال اال عجيبللللة   وما قسم االرزا  

فى الهامله المرتجلل كيلف تلدرج  –نور هللا مرقده  –ويبين لنا سيدى وشيخى الشي  على عقل 
 به شيوخه حتى احب ربه حب الخواص فيقول : 

 ولكنهم بالذكر قد شغفونللللللى  ن بدء نشأتلى ولم ادر طعم الحب م
 ولكنهم بالحق قد شغلونللللللى  اعرف ما  الجوى   وكنت خليا لست 

 ر بونلللللى   لذل  كل الخلق قد  حال حبه فهما ووجدا ور بللللة 
 قتلونلللللى   وكانت حياتى بعد لو ان نشاهد ربنلللللا  فكان منانا 

 وتينلللللى   وحب  روحى واليقين تللللى وذكر  حج لقاؤ  ايمانى 
 شئونلللى   وفى عزة التقوى جمعت وقد طاب لى بالذكر ما انا قاصللد 

 ففى شدتى القى ندا  ولينللللللى  خضتله  الحب بالعلم   بحزم علمت 
ويقللول السللادة الصللوفية ان شللو  المللؤمن لربلله كللامن فللى فطرتلله التللى فطللره هللا عليهللا كمللون 

الحجر ، فان قدحت الحجر اورى ناره وان تركته توارى فلم يظهر الشرر . كما يقولون النار فى 
ان المحب ال يسكن حنينه وانينه حتى يسكن مع محبوبه ، ومن ابيلات شليخنا المتقدملة يؤخلذ 
ان ذكر هللا تعالى ذكرا كثيرا يثير نلار المحبلة الكامنلة فتبلدو معلالم الحلب عللى اللذاكر ، واللذكر 

الملة ملن عالملات المحبلة ، وقلد جبلللت النفلوس عللى حلب ملن احسلن اليهلا والمحبللة الكثيلر ع
 داعية الى االكثار من ذكر الحبيب 
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وال محسللن  يللر هللا وللليس احللق بالمحبللة منلله سللبحانه ، فهللو وحللده المللنعم الجللدير بالللذكر 
ومسلببها    والمحبة ، وان جاءت النعم على يد خلقه ، فهو الذى يسوقها النله خلالق االسلباب

وما بكم من نعمة فملن هللا ب وكلل ملؤمن محلب لربله عللى قلدر علمله بله ومعرفتله لله ، وللذل  
 يقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه رضى هللا عنه : 

 والعاشقون بربهم علمللللاء  النفوس اعزهلللا   مل   الحب ان
  صاح كيف  تشلاء  كن بعد ذل  فاذا عشقت هللا عشقا صادقللللا 

 للفتى و طللللاء  الحب ستر  ان تزيغ عن الهللدى   فالحب يمنع
 والعهد ان تحفظ فذا  شفلللاء  ه للصد  الوداد وصون ان الهدى 

 فى الدجى الزهراء   ولهم اضاءت من يصدقوا فاذوا ومن سهروا علوا 
 من الصفاء  ريللاء   لم يبق فيه اخالقلللله  صفت  ان المريد اذا 
 فمقامه بين الرجال  سمللللاء  ذ المهيمن جاهلللله واذا هو اتخ

ومن ذلل  نعلرف انله عللى قلدر المعرفلة يكلون الحلب وعللى قلدر الحلب يكلون القلرب وهلو قلرب 
مكانه وكرامة وليس قرب مسافة ومكان النه ليس بين  وبين هللا مسافة . ويقول   وهلو معكلم 

جلاء عنله فلى رسلالة اللدكتور ضلياء  اينما كنلتم ب ويقلول سليدى عللى وفلا رضلى هللا عنله كملا
الللدين نجللم الللدين الكللردى زاده هللا فضللال : فعللل " احللب " يللاتى الزمللا بمعنللى اتصللف بالمحبللة ، 
ومتعللديا بمعنللى حمللل علللى االتصللاف بالمحبللة ، وبالجملللة المحبللوب صللفة محبلله ، كمللا ان 

نقل ملن معلدن اللى المعلوم صفة عالمه ، والمعروف صفة عارفه ، هذه المحبة تغير الطباع وت
معللدن ، فالمحللب تجللول فيلله اوصللاف الحللب محققللة ا للراض حبيبلله ، فالمحبللة جالللت باوصللاف 
الحق فى الخلق ، فصقلت معادنهم لما تعلقت بله ، فغيلرت البخيلل كريملا لمحبوبله ، والعاصلى 
مطيعلللا لمحبوبللله ، والعجلللول حليملللا لمحبوبللله ، والضلللعيف قويلللا لمحبوبللله ، والجبلللان نصللليرا 

 .  لمحبوبه
كما يقول سيدى على وفا رضى هللا عنه : واعلم ان المحبوب ال يقبل الشركة اال ترى الى قوله 
تعالى   والقيت عليل  محبلة منلى ولتصلنع عللى عينلى ب ولقولله تعلالى   واصلطنعت  لنفسلى ب 
فالمحبة دائر معها التوحيد واالستخالص ، فمن احب شيئا ال يريد ان يكون له شري  فيه حتى 

جل يحب المرأة فال يريد ان يكون له فيها شري  ، وكذل  المرأة تحب الرجل فال تريد لها فيه الر 
شريكا وقس على ذل  ، وانتهى رضى هللا عنله اللى قولله : فملا احلب هللا عبلدا اال ملأله بلاهلل ، 
ه وال كره هللا عبدا اال مأله بسوا ، فاذا احب العبد ربله حقلا احلر  الحلب جسلده حتلى للم تبلق لل

 لذة جسدية يلتذ بها 
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اذ الحب الروحانى نار هللا الموقده تذيب كسافة النفس حتى تشر  فتطللع عللى االفئلدة فالحلب 
االلهى اذن ال يقع كسبا انما جذبا ، فمن جذبه المحبوب فال علائق لمجلذوب وملن دعلاه داعلى 

محبللوب ، متللى الغيللوب فمللا علللى القلللوب دروب ، ومللن شللغل عللن المطلللوب فللآه ثللم آه علللى ال
تنكشف الكروب والنفس  ارقة فى الذنوب ، اين من يتفانى ويؤب لرب يفرح بعبد يتوب ، متى 
فرح ب  المحبوب أنا ل  منله فلو  المر لوب . وقلد تكللم سليدى عللى وفلا بكالمله السلابق علن 

 تجربة ومذا  فارتقى به حبه الى ان قال رضى هللا عنه 
 ى بسائر اآلفلللا  وبدت شمس  كملت بى خالفة االشرا  
 العشلللا   على   رفعت رايتى  ولهذا الجمال واالخلال  
 باستحقاقى  دعوى شهد العالمون   واذا ما ادعيت فى الحب 

وال تستبعد على المحبلين عللى ملا بلاحوا بله ملن رشلحات حلبهم ، فانله الحلب االقلدس اللذى ال 
اموا فيه اال بعد أن هيمهم ، وما اشلتاقوا يتدنس فانهم ما احبوا ربهم اال بعد ان احبهم ، وما ه

اليه اال بعد أن شوقهم ، ومن جذبله الحلق فكانلت محبتله علن صلد  فانله ملا أراد حتلى أريلد ، 
وما جاهد حتى أعلين ، وصلد  سليدى بلن عطلاء هللا السلكندرى رضلى هللا عنله فلى قولله : اذا 

ذ يقلول   وهللا خلقكلم وملا أراد ان يظهر فضله علي  خلق في  ونسب الي  ، وصلد  سلبحانه ا
تعملون ب . وقد رأينا من سيدى الشي  على عقل همة خارقة فقد سهر الليل كلله قرابلة اربعلين 
عاما حيث بدأ سهره حين جذبته العناية الربانية الى ساحة المحبة وهو فى السلابعة عشلر ملن 

فى مسلكه صلد  ملا  عمره واختاره هللا جواره وهو فى الرابعة والخمسين من عمره ورأينا 
 نقلناه عنه فى الهامه : 

 لكنه الحب يدعونى وأشهلللده   اذا سهرت فما أسهرت عن ملل 
 روحى سواه تجافى الجفن مرقده          ومذ تغزلت فى ربى وما ألفلت 

وهو رضى هللا عنه لم ينكر جهاده فى محبته ، كما لم ينكر فضل هللا فى تقريلب البعيلد وتلذليل 
 وصل الى  ايته ، حيث يقول فى الهامة الفورى :  الصعب حتى

 فطورا به اطفو وطورا به  طسى  حسبت الهوى سهال فخضت عبابه 
 بها بر السالمة واالنلس  وصلت  الى ان أتتنى من لدنه عنايلللة 

 ولذل  ال تعجب اذا رأيته يدعو المحبين الى األخذ عنه وذل  فى قوله : 
 وما كل السقاة له بسلللللا   ذا   شراب الحب يعرف بالملللللل
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 تالقللللى   الصادقون فما وقل    دعاة الحب اكثر ما تالقلللى
 حقاقللى  من  تعالى امأل كئوس   ال اال ياساقى العشا  مهلللل

 باشتياقلللى  شغلت عن الخالئق  هللا دونللى   تركت جميع خلق
 المراقلى  االخرى  من   اسمو  به اذا ما عشت ال أنسى الهلللى 

 وليس سواه فى االكوان باقلللى  هللا يوملللا   وكيف احب  ير
 ولو بلغت به الروح التراقللللى  عنللدى  الحب   يعز على تر  

 محال ان يميل الى فللللللرا   يقيللن  ومن عرف المحبة عن 
ن المحبلوب جلل والمحبة عند شيخنا سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنله لليس لهلا حلدود ال 

 جالله اليتناهى ، فمحبته كذل  ابدا ، فيقول طيب هللا ثراه فى الهامه : 
 لم تحطه من القلوب حللللللدود  كل شىء يحد  ير هللللواه 
 فى حماه عز الجنللللللود للذى  اتركوا  يكم وكونوا جنلللودا 

  أوتمل عهلللللللود   بكم وهن أيها الرا بون فى هللا ال يقعللد 
 كما يقول :      

 نار المحبة جذوة التنطفللللللى  والنار تطفئها المياه وانمللللا 
ومن آثار محبة المؤمن لربله ان يلرى نفسله بمذاقله فلى ملل  هللا وفلى قبضلة عزمله تعلالى الن 
العبلد وملا ملكلت يلداه لسليده وقلد قلال تعلالى لموالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم   قلل ان 

سلللكى ومحيلللاى ومملللاتى هلل رب العلللالمين * ال شلللري  لللله وبلللذل  املللرت وانلللا اول صلللالتى ون
المسلمين ب ويقول سيدى على وفا رضى هللا عنله : رد النسلب اللى الحلق شلهودا كملا هلى لله 
وجودا . فكملا تقلول : صلالتى ونسلكى ومحيلاى ومملاتى هلل رب العلالمين ، فقلل وأكللى وشلربى 

كلوبى ومشلليى وجميللع املورى ، فللان نيلة القربللات تصللير ونلومى ويقظتللى ، ولبسلى وتجللردى ور 
العادات عبادات ، فما أريد به الحق ملن المباحلات فهلو بلذل  القصلد ، حسلنة ملن الحسلنات   

 ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ب . 
ويفاضل السادة الصوفية بين المؤمنين بدرجة محبتهم هلل تعالى التى تكشف عن تقواهم الحقة 

 يقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه الفورى : وفى ذل  
 صد  الفعال قرارة المتصلللوف   ليس التصوف بالكالم وانمللا 
 واصطلف  بحب رب   فزن الرجال  م فاذا أردت بأن توازن بينهللل
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 كما يقول طيب هللا ثراه : 
 متمس  بالواحد الديلللان   فانى مغللرم  ان حدثوا عنى 
 فالعشق تاجى واليقين عيانى   ى حماه وانتمى اسمو بروحى ف

 لعازل اوشانى   يخش بعد  لم  جالله  جل  الرحمن  من يطلب 
 اظلنى وكسانى  اليقين  روح   وبسره وبنللللوره  فبحبه 

 كفانلى  بالمقام  لعمر   هذا   عندهم   ذنبى  ان كان حب هللا
ول انله عطلش فلى احلدى سلياحاته فلاذا ويحكى سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنله : فيقل

شي  قائم يصلى فلما فر  من صالته سلمت عليه فقلال : وعليل  السلالم يلاذا النلون ، فقللت : 
من اين عرفت اسمى ؟ فقال اطلع شعاع المعرفة من قلبى على ضياء انوار المحبة من قلب  ، 

س بغيللر هللا وحشللة ، فعرفللت روحللى روحلل  بحقللائق االسللرار ، قلللت : أرا  وحيللدا قللال : االنلل
والتوكللل علللى  يللره ذل ، ثللم ذكللر مللافى نفسللى مللن العطللش ودلنللى علللى مللاء قريللب ، فمضلليت 
وشربت وعدت وهو يبكى بشهيق وانين فقلت وما يبكي  ؟ قال : ان هلل عبادا اذا سقاهم بكلأس 
ى محبته شوقا أذهب عنهم الفة الكلرى ، قللت وملا عالملة المحبلة ؟ قلال : المحلب هلل  ريلق فل

بحر الحر  الى قرار التجريد ، قلت : فملا عالملة المعرفلة ؟ فقلال : العلارف ملن للم يطللب ملن 
معرفته جنة وال نار ولم يعظم سواه معه   اى يطلب هللا لذاتله ال طمعلا فلى ثلواب وال خوفلا ملن 

 عقاب ب ويقول سيدى الشي  على عقل فى شراب المحبين واثرهم فيما نقلناه من الهامه : 
 عرفان   وعن عن علم  فنظرت  عن ادب بحار جماللله  ووردت

 والنوم من بعد الوصال جفانلى  وشربت لم اشر  وقمت ولم انم  
فاعجللب لتللوارد خللواطرهم واتفللاقهم فللى مشللاربهم وان تنللاءت بهللم االوطللان واالزمللان علللى ان 

ارض المحبللون قللد يتفقللون فللى المشللرب ويختلفللون فللى الحللال ، وهللا هللو سلليدى عمللر بللن الفلل
 سلطان العاشقين يقول فى احدى  رامياته : 

 بلظى هوا  تسعرا  وارحم حشى  تحيللرا  في   زدنى بفرط الحب 
 فاسمح وال تجعل جوابى لن ترى  واذا سألت  أن ارا   حقيلللقة 

 ان تضيق وتضجرا  صبرا فحاذر  ياقلب انت وعدتنى فى  حبهللم 
 وتعللذرا  تموت     أنحبا فحق ان الغرام هو الحياة فمت  بلله 
 سر أر  من النسيم اذا سللرى  ولقد خلوت مع الحبيب وبيننللا 
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 و دا لسان الحال عنى مخبلرا فدهشت بين جماله وجالللللله 
وبينما دهش سيدى سلطان العاشقين بين الجمال والجالل نرى شيخنا سيدى الشي  عللى عقلل 

 فيما نقلناه عنه وهو يرتجل  ثبت بين الجمال والجالل حيث يقول الهاما
 من وال  رب السما  ار لى سوى  فتشت كل الخلق عن علم فلللم 

 منواللللى  وجعلت ذكرى ذاته  العالمين وجئتللله   فتركت كل
 حييت  بباللى  ما  اذ ليس  ير    سلت  اللللورى   يارب قلبى

 اللى واجعل شهود  لى مسرة حريعتى        شريعتى  وذ  فاجعل هدا 
 كمللال  وفيض  بالنور والتقوى  هيجتنى بالحب ثم مألتنللللى 

 احوالللللى  فى  وجالله فثبت  روض المحبة قد شهدت  جمالله 
فهل كان سيدى الشي  على عقل فى ثباته بين الجمال والجالل محمدى القدم بينما كان سيدى 

ا عنلدما تجللى ربله للجبلال ابن الفارض فى دهشلته موسلوى القلدم فقلد خلر سليدنا موسلى صلعق
فلما افا  قال   سبحان  تبت الي  وانا اول المؤمنين ب وحين قال عليه السالم لربه   رب ارنى 
انظر الي  ب قال سبحانه   لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى فلملا 

ؤية عن هيام اشتد به عليله تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ب وانما كان طلبه الر 
السالم حين شرفه ربه بالكالم   ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمة ربه قال ربى أرنى أنظر إلي  ب 
ولم يقع عليه من ربه فى طلبه هذا اى مالم بل علق سبحانه الرؤيا على استقرار الجبل وكلان 

فى طلبه الذى دل على شدة  من الممكن ان يستقر لو اقره هللا وانى وهللا معجب بسيدنا موسى
 حبه . وصد  سيدى ابو مدين التلمسانى رضى هللا عنه فى قوله 

 وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى  انلزمها بالصبر وهى مشوقللة 
رأى ربله  صللى هللا عليله وسللم وقد روى عن بن عباس رضى هللا عنهما ان موالنا رسلول هللا 

ف او احاطلة ب حلين دنلا فتلدلى فكلان قلاب قوسلين او ادنلى   ليلة المعراج بعين رأسه   بلال كيل
قرب مكانه وتشريف ال قرب مسافة ، بل كان العبد فلى المكلان واللرب فلى الالمكلان ب وقلد ثبلت 

فلى هلذا المقلام الفريلد واثنلى هللا عليله فلى كملال ادبله ورفيلع  صلى هللا عليله وسللم رسول هللا 
غلى * لقلد راى ملن آيلات ربله الكبلرى ب . ولعلل  تلحلظ مسلكه وقوة حاله   مازا  البصر وملا ط

الفللر  بللين المقللامين مللن مقارنللة المللوقفين موقللف المريللد وموقللف المللراد ، او موقللف المحللب 
 وموقف المحبوب او الضيف والمستضاف 
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وسبحان الفعال لما يشاء ال مانع لما اعطى وال معطلى لملا منلع ولعلنلا نتبلين ملن طللب الرؤيلا 
هللا سلليدنا موسللى عليلله السللالم ان عللين اليقللين اعلللى مللن علللم اليقللين ولللذل  قللال التللى طلب

 العارفون : 
 لذا سأل المعاينة الكليللللم  ولكن للعيان لطيف معنللللى 

والمسلمون كلهلم بحملد هللا يوحلدون هللا وال يشلركون بله شليئا ولكلن السلادة الصلوفيه يلذوقون 
وام ، ويقول فى ذل  سيدى الشي  االكبر محى الدين بن بمحبتهم من توحيد هللا ماال يذوقه الع

عربى رضى هللا عنه : بين الصوفى واالشعرى   امام اهل السلنة المقتلدى بله فلى عللم التوحيلد 
رضى هللا عنه ب فى التوحيد ما بين   علمت ب و   عاينت ب وهو المعنلى اللطيلف اللذى يفضلل 

السنة وان كان التوحيد اعتقلادهم فلانهم يتغيلرون به الشاهد الغائب ، ودليلى على ذل  ان اهل 
عنللدما تجللرى امللور هللا تعللالى عللليهم علللى  يللر مللرادهم مخالفللة ال  راضللهم فكيللف عنللد حلللول 
الباليللا العظيمللة وهللذا لعللدم مشللاهدة المعللذب فللى العللذاب والمللنعم فللى النعمللة فضلللت الصللوفيه 

المذا  باليقين وهلو مقلام الشلهود وهلذا  يرهم وقد شوركوا فى العلم . والمعاينة هنا يقصد بها 
الذى يقول به سيدى محى الدين يذكرنى بقول سيدى الشي  على عقل فيما نقلنلاه ملن الهامله 

 الفورى : 
 التعيه خصالللى  وحق    هذا أأحبه واخاف سطوة  يللللره 

 وهللا لست بما شهدت ابالللى  وقصفه  الزمان  ان مر بى عصف 
 زوال    الل   يوما   يتجه   لم قلبللللله  ان الذى فهم المحبة

 اقداره واحذر من االقلللوال  واتر  للللله  امره  سلم لرب  
 ان كنت مرتاد بلو  كملللال  وذر العباد وشأنهم وفعالللللم 

ويقول سيدى محى الدين رضى هللا عنه : كن فقيرا من هللا كما انت فقير اليه مثلل قولله عليله 
ب  من  ب ، ويشرح كالمه فيقول رضى هللا عنه : ومعنى فقر  ملن هللا اال تشلم  السالم   اعوذ

من  روائح الربوبية بل العبودية ويستحيل ذل  عليه ، فهو رب محض فكن انت عبدا محضا ، 
ويقللول كللذل  رضللى هللا عنلله : وعامللل مللن تصللحبه او يصللحب  بمللا تعطيلله رتبتلله ، فعامللل هللا 

من االقرار بالربوبيه ..وعامل الرسل باالقتلداء ، والمالئكلة بالطهلارة . بالوفاء لما عاهدته عليه 
ويقول ايضا رضى هللا عنه : وال تعرف الخير والشر اال بتعريف الشرع فتعلين عليل  طللب عللم 
الشريعة القامه حدود هللا تعالى ولعل  بعلد كالمله هلذا الصلحيح والصلريح تحسلن ظنل  بالشلي  

 االكبر سيدى 



 203 

 
 
 

دين وال تسمع العدائه واعداء التصوف الذين يرمونه ظلما وزورا بالحلول واالتحاد فهو محى ال
عنهما بلرىء بلراءة اللذئب ملن دم سليدنا يوسلف عليله السلالم . وتلرى ملن كلالم سليدى الشلي  
االكبر رضلى هللا عنله ان العبلد مهملا هلام فلى حلب ربله فهلو عبلد مهملا عللت مراقيله وارتفعلت 

 تعالى أحب أحبابه فى أشرف المواطن بالعبودية فقال تعلالى   سلبحان درجاته ، وقد وصف هللا
الللذى أسللرى بعبللده للليال مللن المسللجد الحللرام الللى المسللجد االقصللى ب وقللال   تبللار  الللذى نللزل 
الفرقللان علللى عبللده ليكللون للعللالمين نللذيرا ب . وينصللحنا سلليدى الشللي  االكبللر فيقللول : وعليلل  

يمللا اعطللا  ، فانلله مللا أخللذ منلل  اال لتصللبر فيحبلل  فانلله يحللب بمراقبللة هللا فيمللا اخللذ منلل  وف
الصابرين واذا احب  عامل  معاملة المحب لمحبوبه وما ملن شلىء يلزول عنل  اال ولله علوض 

 سوى هللا : 
 وليس هلل ان فارقت من عوض   لكل شىء اذا فارقته عللوض 

شكر فانه يحب الشاكرين ، ويستطرد رضى هللا عنه فائال : وكذل  اذا اعطا  فقد وجب علي  ال
وقال موسى عليه السلالم : يلارب ملا حلق الشلكر ، قلال   اذا رأيلت النعملة منلى فلذل  هلو حلق 
الشكر ، وعلي  باداء األوجب من حق هللا وهو االتشلر  بله شليئا ملن الشلر  الخفلى اللذى هلو 

ة دينيلة فلى االعتماد على االسباب الموضوعة والمركون اليهلا بالقللب فلان ذلل  ملن اعظلم رزيل
المؤمن وهو المراد بقوله تعالى   وما يؤمن اكثرهم باهلل إالوهلم مشلركون ب وقلال عليله الصلالة 
والسالم :   اتدرون ما حق هللا على العباد ؟ ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا ، فدخل فيه الشلر  

هللا دون إعتماد على  الخفى والجلى الذى إذا فعلوا ذل  ؟ أال يعذبهم ، اى فال يتوجهون اال الى
االسللباب النهللا معرضللة للفقللد ، ففللى حللال وجودهللا يعللذبهم بتللوهم فقللدها وبعللد فقللدها يعللذبهم 
بفقللدها فهللم معللذبون دائمللا ، واذا لللم يشللركوا اسللتراحوا ولللم ينللالوا بفقللدها ألمللا  . ويللذكرنى قوللله 

 رضى هللا عنه بقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه : 
 قومى الى حوض الكريم تعاللى   يللللره  امالؤ   ال يانفس انى 
 يرض لى فى الحب اى تعالى  لم  بفضللللللله   اليه هللا قربنى 

 فى القدر من بين البرية عللال  ان الذى فهم المحبة قلبللللله 
 مع ذلتى ولجاجتى وجداللللى  مكرمللى   انا عند ظنى في  ان  
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 ولغير وجه  ال يصح سؤالللى   مد اليدين إلي  افضل شريعللة
ويقول السادة الصوفية ان هللا تعالى اوحى الى عيسى عليه السالم : اذا اطلعت على سر عبلد 
فلم اجد فيه حب الدنيا واالخرة مألته من حبى وتوليته بحفظلى . وهلم يقوللون اذا تمكلن الحلب 

 لص من المحبة وانشدوا : استحال السلو وتعلقت يدا المحبة بتالبيب القلب فال يمكنه التخ
 وال رمت منه ال فكاكا وال عتقلا وحرمة وجدى ما سلوت هواكموا 

 ويقول سيدى الشي  على عقل فى الثبات على المحبة : 
 وكيف وقلبى باسمه يترنللللم  اتحسبنى انساه فى العمر لحظلة 
 فقلبى بغير الحق ال يتكلللللم  افاض على الحق من بحر نلوره 

 ومثلى من فى حضرة الحق  يعدم  اتى اذ فنيت بحبللله زهدت حي
 تفانى على نور المشاهد مغللرم  ولوال حجاب الغفلة اليوم فوقنللا 

ولعللل هللؤالء المحبللين الصللاديقين قللد رفعللوا بللاقولهم وافعللالهم واحللوالهم القنللاع عللن قلوبنللا حتللى 
اصحا لنلا   يأيهلا اللذين امنلوا تبصر طريق الرشد فتسلكه فى مرضاة هللا تعالى وقد قال تعالى ن

 اتقوا هللا وكونوا مع الصادقين ب رضى هللا عنهم أجمعين .. 
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 نار المحبة
 لم ارض  ير الحب مشرب   اعتابكلللللم  على  انى 

 فانه نلللار تلهللللب   القللللوب  زار   الحب ان
 وسبيلللله مر وأصلعب   الحب حلو ذوقلللللله 
 وهى للرحمللن تنسللب   للات ارواحنا متناسقللل

 فيملللا تقرره  منسللب   قالوا بان  لم  تكلللللن 
 عبد على االبواب احسللب   فاجبتهم انا   نسبتللللى 
 وهى المقام وذا  اقلللرب   حريتى   ر   لكلللللم 

 بعدى فما للصبر مركلللب   عللللللى  انا صابر اال 
 نعيم لملللن تهللرب  فال      الوصول  ارض العذاب مع  
 فى الحياة الخلد يكتللللب   ذا لللللقولوا قبلناكم فه

تل  ابيات نقلناها من شعر االلهام الفورى الذى كان يشدو به شيخى وسيدى الشي  على عقل 
رضى هللا عنله وهلى تكشلف علن صلد  محبتله لربله ، وتذوقله لحلالوة المحبلة عللى اللر م مملا 

عنيف ومتواصل ، يخالف به هوى النفس التى تستحب العاجل على يلقاه فى سبيلها من جهاد 
اآلجل ، وتركن الى الراحة والفتور والكسلل وقلد عاشلرنا سليدى الشلي  قرابلة ربلع قلرن ، ورأينلا 
بانفسنا عزمه الذى ال يضارع ، وهمته الخارقة التى اتعب بها من بعده ، واننلا االن نعليش فلى 

 وكأنها احالم نائم وصد  من قال : ذكرى تل  السنين التى مرت بنا 
 وايام السرور تطير طيلللرا    وايام الهموم مغصصات ..... 

وقد قلت فى مقدمة رسالتى المسماه   شاعر االولياء ب والتلى تحلدثت فيهلا علن سليدى الشلي  
على عقل رضى هللا عنه :   وال تعجب أن يكون عنوان الرساله   شاعر االولياء ب فسترى مما 

 رأ من شعره انه شاعر االولياء وولى الشعراء ، فقد دندن بشعره نق
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فى وادى الروح وفى العالم األسنى ، فكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا هللا كثيرا ، 
وقد استثناهم هللا من الشعراء الذى هم فى كل واد يهيمون ويقولون ما ال يفعل ، وكيف ال وقد 

ى بصيرة فكان الشاعر الذى سحر والساحر اللذى شلعر ، والشلاعر اللذى ربلى ، دعا الى هللا عل
وسبحان الذى اعطى كل شى خلقه ثم هدى ولقد سمعته الول ملرة منلذ اربعلين سلنة ، فشلعرت 
حين سمعته بدبيب كدبيب النمل فى جسدى فكان لشعره اثر اللروح فلى روح ، ال اثلر شلعر فلى 

 اذن سامع ب . 
ره على الفضيله وناهيا على الرذيلة ، يغرد فى وادى المحبلة اإللهيلة حينلا ولقد كان حاضا بشع

، وينقلنللا الللى يللوم القيامللة حينللا ، وآنللا يقللف بنللا علللى بللاب الرجللاء ، وآنللا يقللف بنللا علللى بللاب 
الخوف ، ومرة يذيقنا حالوة االيمان : .. وفى كل ذلل  يحلذرنا ملن اللنفس االملارة ويرشلدنا اللى 

لى طلب الطاعة ويستنهض همتنا فى طلب هللا والتزام شرع هللا وايثار هللا جهادها ، ويحضنا ع
علللى ماسللواه ، حتللى تنللال رضللاه ، وذللل  اكمللل الغايللات واسللعد النهايللات .   ... وكللم فللتح هللا 
بشعره اعينا عميا وآذانا  صما وقللوب  لفلا ، وملا يلذكر اال اوللوا االلبلاب . فلان شلئت فقلل انله 

ربانى وامام صلوفى وعلارف نقلى وفقيله تقلى وشلي  صلفى ... وقلد تتلملذت شاعر زمانه وعالم 
على الشي  رحمه هللا فرأيته اول ما رأيتله شلاعر االوليلاء ثلم رأيتله آخلر ملا رأيتله وللى العلملاء 
وكبير الفقهاء ، فكان لى من الشعر الحكمة ، ومن فقهه العلم ، ورأيته من حقه على ان أبين 

ا بمواهبله كملا انتفعلت وليسللكوا دربله كملا سللكت وأود أن أضليف أن فضله بين النلاس لينتفعلو 
شعر شيخنا رضلى هللا عنله كلان إلهاملا لوقتله وقلد نطلق بله فلؤاده وهلو فلؤاد محلب واملق والله 

 وحقا ما قيل  : 
 جعل اللسان على الفؤاد دليال   ان الكالم لفى الفؤاد وانملللا 

وسلهولة التركيلب وقلوة المبنلى والمعنلى ملع سلمو وشعر الشلي  كملا تلراه يمتلاز ببسلاطة اللفلظ 
المذا  فى المقامات الدقا  والتزام شرع هللا ، مع اجتناب الغملوض المحيلر والوصلف الملبهم ، 
ولكالمه حالوة يفاخر بها صوفية زماننا اسالفهم الصالحين رضى هللا علنهم ، وصلد  سلبحانه 

 ما ارقه رضى هللا عنه فى قوله اذ يقول   ثلة من االولين * وقليل من االخرين ب و 
 وما كل السقاة له بسللللا    شراب الحب يعرف بالملذا  
 الصادقون فما تالقلللى  وقل   دعاة الحب اكثر ما تالقللى 
 او كأس دهلللا    الغيد لقاء   وليس اخو  رام من منللاه 
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 الشهوات طهر  والنفللا   من    من التللراه  وليس بعاشق 
 سوى التقوى  خالقى  ارض  وال   وصلد   ادب  هللا عن  احب

 بى الروح  التراقللى  ولو بلغت   عندى  الحب   تر  يعز على 
 الخالئق  باشتياقللى   شغلت عن  دونى   خلق هللا تركت جميع 

 تعالى امال كؤوس  من حقاقللى   اال ياساقى العشق مهلللال 
 واليقين به انسيلللللا   مريدا  ذل   بكل اطوف على الرحاب 
 على خوف فمن خوفى  مذاقللى   رجائى  به   رامى قد مزجت 
 اصطباحى وا تباقللى   فمنه ارى   معنى التجلى  وروحى ادركت 

 يميل الى فلللللرا    محال ان  يقين   المحبة عن ومن عرف 
 واذا اردت ان تعرف كيف وعظ واتعظ فاستمع الى قوله رضى هللا عنه : 

 وبهذا تم للللى ظفلللللرى  رى سهللل  حبه فى    رائدى
 من حسلللاب هللا واعتبللللر  ذرى يافؤادى كن عللللى حل

 بالذى قد ملللر من دوللللى                   
 وهللللدانى الللللذل لالرب   را  لى فى حبكم ادبلللى 
 نوركم منللله مدى طللللربى   لى قلب جد فى الطلللللب 

 وحياة الللللذكر متصلللللى   
 اتحللللللى مللن جاللتكللم   طول ليلى فى محبتكللللم 
 وانتظمنللللا فى حمايتكللللم   قد  رقنللا فى مودتكلللم 

 فى جلللالل صيب هطللللل   
 انت مقصللللودى ومطلبلللى   ياحبيبى انت محتسبللللى 

 انت للللى ياذا الجالل وللللى   
 وعلينلللللا تسكب النعللللم   لا كللللرم ولنا من ربنلل

 وبوجلللله هللا نعتصللللللم   نحن بااليملللان نغتنلللم 
 ولنللللا االخالص فى العمللل   

 طالملللا روحللى تعاهدكللللم   للللن تغب عنى مشاهدكلم 
 وتجلينللللللى مواردكلللللم  وتللزكينى مقاصدكلللللم 

 لللى فللللأرى من ضوئها امل  
 مطلبللللى فى العمر رؤيتكللللم  راحتى فى الحب وجهتكللللم 
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 قد دعتنى اليللللوم خشيتكلللم  مقصدى فى الموت رحمتكلللم 
 لكملللللوا والقلب فى وجلل   

فللانظر كيللف  الللت نفسلله لربلله ، وسللهرت عينلله محبللة فيلله سللبحانه ، وحتللى ذا  طعللم المحبللة 
لجللالل ، ومللن اقللوال الصللوفية المكملللة : اجلللس علللى البسللاط الحقللة وثبللت بهللا بللين الجمللال وا

وايا  واالنبساط ، وهو رضى هللا عنله يلرد الفضلل فلى ثباتله اللى الرعايلة الصلمدية التلى يرعلاه 
 بها سبحانه وتعالى فيقول : 
 وصولللى   على انوارها القللى قلبللللى  محبة خالقى مشكاة 
 فى مثولللى  الحقيقللة وادركت  عرتنلللى  تجنبت الشكو  فما 

 من دليلللل  فلم ار كالمحبلللة  وفتشت العلوم وعار فيهللللا 
 والكسلللول  يعز على المنللافق  وصبللللر  وان الحب اشوا  

 به ذبولللى  وورد الحلللب كان  وان الورد يذبل بعد وقللللت 
 الحب يذكللى من  ليلللى   شراب ورى الناس من ماء ولكللللن 

 فى نحولللى   اخلللو وجد تشك  يرانلللى  ارى الحب حتى لو اد
 لحقر وجلللده وحذا سبيلللللى  وبى نار لو استقصى لظاهلللا 
 ذبوللللى   رفعت على زهرائهللا  سماء الحب تجذبنى اليهللللا 

 افلللول   الى  تسامت ال تميلللل ى لللوفلك مدارى فو  انجمها 
 من ذهوللى  وعون هللا يمنللللع  لللى ولوال العلم وااليمان حظل

 جزيللل  فضلللل  لما ادركت من  لقلت كالم ذى جذب وشطلللح 
 كل الفحللول   على  سملللوت به ولى من مشر  االيمان عللللم 
 فما بلغوا مذاقلللى او شموللللى  علومى فى الورى نفحات ربللى 
 قبولللللى  فطاب تواجدى وزهللا عرفت هللا فى سرى وجهلللرى 

وقد صرح شيخنا رضى هللا عنه فى االبيات المتقدمة بأن الحب أشوا  وصبر يعجز عنهلا اهلل 
النفا  والكسل كما صرح بان شراب الحب هيمه واذبله وانحلله حتلى للو كشلف علن حالله اللذى 
كتمه لغيره من العشلا  لحقلروا وجلدهم وحلذوا حلذوه حتلى يبلين مملا كشلفه ملن حبله المخبلر ، 

لم يبلغوا حلبهم ملا بلغله ، واذا اردت مزيلدا لله فيملا يقلول فلاقرا لسللطان العاشلقين سليدى انهم 
 عمر بن الفارض قوله رضى هللا عنه : 
 فان احاديث الحبيب مدامللللللى  ادر ذكر من اهوى ولو بمالمللى 
 بطيف مالمى ال بطيف سلللللالم  ليشهد سمعى من احب وان نلأى 
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 وان مذجوه عذلى بخصللللام  صيغله   كل لى ع فلى ذكرها يحلو 
 حمامى قبل يوم حمامللى  فحان  روحى بحبهللا   بروحى من اتلفت

 فى المحراب وهى امامى   واطرب بذكرهللا  اتلو  اصلى فاشدو حين 
 ارى االمسا  فطر صيامى  وعنها  باسمهلا  لبيت   ان احرمت  وبالحج
 بطرف بالكآئبةهاملللى  وأ دوا  هائللللم  بالصبابة  بقلب  اروح 

 ووجدى وجدى والغرام  رامللى وعقدى وعهدى لم يحل ولن  يحلل
 فيغدوا بها معنى نحول عظامللى الفنا  من  يشف عن األسرار جسمى 
 تلومنى فيها قلت فسل مالملللى  مغلرم   وقال أسل عنها الئمى وهو

 حب كل امامللى وبى يقتدى فى ال سلوه   بمن اهتدى فى الحب لو رمت
ارايللت كيللف كشللف عللن خبيئللة حبلله سلليدى عمللر رضللى هللا عنلله وكيللف صللرح بللأن ائمللة الحللب 
يقتللدون بلله علللى ر للم ممللا يكابللد مللن لللواعج عشللقه ، وممللا ظهللر عليلله مللن تبللاريح الجللوى 

 والصبابه ، فى حين أن سيدى الشي  على عقل يقول فى كتمان حبه : 
 د تشك  فى نحلللولى اخو وج ادارى الحب حتى لو يرانلللى 
 لحقر وجده وحذا سبيللللللى  وبى نار لو استقصى لظاهلللا 

 اما سيدى سعد الشيرازى فيقول فى حبه وحنينه رضى هللا عنه : 
 وطيبهلللا   فيا حبذا تل  الليالى ذكرت ليالى الوصل واشتا  باطنى 

 تقرض احشائى ويخفى دبيبهللا  لم تزل  بقلبى هوى كالنمل ياصاح 
 فنار  رامى ليس يطفى لهيبهللا  وه للسل  فال تحسبن البعد يورث
 يجف رطيبهللا   وروضة حبى ال جديللده  وجلباب عهدى ال يرث 

 الديار  ريبهللا  واطيب ما يبكى  بكت مقلة السعد اذ ذكر الحمللى 
 اما سيدى اليافى رصى هللا عنه فيقول : 

 سكارى فى المهامة والقفللر  فهمنا بهاء جمالهللا  عن   اماطت حجابا
 وقد  بنا وحرنا فما نللدرى  سقانا  نور جمالهلا  كرم  من  لنا عصرت 

 الى آخر الدهلللر   برياها  نشاوى  سكرنا بها من شمها قبل شربهللا 
 ليلة القللدر   جنبها  لقد حضرت فى والمنلللى   فياليلة فيها السهادات

 ودة الساقى رضى هللا عنه : اما سيدى النابلسى فيقول فى انش
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 خمره الباقى   من اسقنى   يللللاسقى   سلللاقى
 قى ايللا س  آه ياسقى آه  قيد اطالقى  واكشف لى عن 

 خملرى   يشرب من  اال   املللرى   ال يعلللرف 
 آه يلاسقى آه يللاسقى   احشاؤه تصلى من جلمرى 

 كما يقول رضى هللا عنه : 
 مطلوبلللى   وهذا كل    ى محبوبى محبوب  تجلى وجه
 مشروبللى    بعيد عن    ذوبلللللى  العدا  فيا نار 
 بلللر      فكنا برقه اال  يشلللللر     نوره رأينا 

 والكلوب    سوى االبريق  ابللللللر    وال  النجد 
 حللللارت    بها البابنا   دارت    قلللد  علينا الخمر

 ب واسللللللو   بترتيب  ارت طللل  الهوى   واطيار 
 لا للاحسان وذاد الحسن   مليح الكون وفانللللللا 
 يعقللللوب  عين  فقرة   وحيا يوسف اآلنللللللا 

فى قولله الشلريف   ملن أسلر سلريرة البسله هللا  صلى هللا عليه وسلم وصد  موالنا رسول هللا 
تبلدو اوصلافه وآثلاره عللى السلنتهم ، رداها ب فهؤالء المحبون مهما كتموا حلبهم فانله يغللبهم و 

 وصد  الشاعر : 
 حتى خاننى جلدى   بين الجوانح وكم كتمت واسررت الهوى زمنا 

 بدت شواهدها يوما علللللى  وشيمة النفس ان اخفت سريرتها 
 كما قال وصد  من قال : 

 كحامل المس  ال يخفى اذا عبقا    دالئل الحب ال تخفى على احد 
العللارفون : ان المحبللة دعللوة تحتللاج فللى االثبللات الللى ادلللة وعالمللات ومللن ذللل  ويقللول السللادة 

الرضا بفعل المحبوب ، والشو  اللدائم اليله ، والوجلد بله ، والخلوف والرجلاء المتالزملين فيله ، 
والغيللرة علللى شللرعه ، والتعظلليم للله ، والهيبللة منلله ، وادامللة ذكللره واسللتدامة شللكره وحللب حبيبلله 

 وعداوة عدوه . 
المريدين لشيوخهم من محبة هللا تعالى الن الشي  اداة اإلرشاد التى يسوقها هللا للمريد ، وحب 

 وعونه فى كسب الطاعة والمحبة ، وكذل  من محبة هللا 
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محبة ملن يحلبهم هللا كسلادتنا االنبيلاء والمرسللين الكلرام صللوات هللا علليهم والمالئكلة االطهلار 
ار ال يفتللرون وسللادتنا االوليللاء اللذين اثنللى هللا عللليهم بايمللانهم اللذين يسللبحون هللا الليللل والنهل

وتقواهم ، وكلذل  حلب الملؤمنين بلاهلل عاملة واهلل التصلوف خاصلة والواللدين واالقلربين والجلار 
القريب والبعيد والمريض واالصدقاء الصالحين ولعل ذل  يفسر قوله تعلالى   ملن يطلع الرسلول 

 وسالمه عليه الرسلول االعظلم اللذى عللم امتله كيلف تطيلع هللا فقد اطاع هللا ب النه صلوات هللا
لقلاء  صللى هللا عليله وسللم تعالى وتحبه الحب كله ، وقد علمنا سبحانه كيف نكون اوفياء له 

ارشللاده وتعليملله فقللال تعللالى   النبللى اولللى بللالمؤمنين مللن انفسللهم ب فاوجللب علينللا ان نفديلله 
ى حين ان نفوسنا مع  يلره اوللى مملن نعولله كالواللدين بالروح ونسترخصها فى حقه علينا ، ف

، وال تسلمع صلى هللا عليه وسللم واالبناء ، فانظر رعا  هللا الى ما قضاه هللا فى محبة رسوله 
للجهلة الذين حاولون ان يصرفو  عن حبه سفها بغيلر عللم ويظنلون وهلم  لافلون علن كتلاب 

بلادة اننلا نشلهد فلى كلل تشلهد وفلى االذان انله هللا ان محبته شر  خفى ، واين المحبلة ملن الع
عبدا  هلل ورسوله ، وال نعبده وال نشكره باهلل كما اننا ال نعبد االولياء المباركين بل نحبهم بحبهم 

 وبحب هللا لهم وهذه قربة هلل ومحبة فى هللا وذل  عمل خالص عز وجل . 
عالى   لهم قدم صد  عند ربهلم ب ويقول سيدى االمام التسترى رضى هللا عنه فى معنى قوله ت

وتناللله امتلله بسللببه ومللا أر  مللا قاللله  صلللى هللا عليلله وسلللم هللو مقللام ال يناللله إال رسللول هللا 
 سيدى ابو محمد بن ابى المجد رضى هللا عنه : 

 وصمغ لسان الذكر من  بطيبه          اال يامحب المصطفى زد صبابة 
 حب حبيبلله   ة حب هللاعالم  وال تعبأن بالمبطلين فانملللا 

ولعلله فلى البيلت األخيلر يلملح اللى قولله تعلالى   قلل ان كنلتم تحبلون هللا فلاتبعونى يحبلبكم هللا 
ويغفر لكم ذنوبكم وهللا  فور رحيم ب ولست ادرى كيف يخلط هؤالء المغرورون الحلق بالباطلل 

 االنعام الى رسلوله تحت ستار الحق وهم يسيئون النفسهم قبل ان يسيئوا لغيرهم وقد نسب هللا
حلين جلرى انعلام هللا عللى يديله وذلل  فلى قولله تعلالى   واذ تقلول لللذى  صلى هللا عليه وسللم 

انعم هللا عليه وانعمت عليه امس  علي  زوج  واتق هللا ب ولم ير هللا فى نسبة االنعام لرسلوله 
يجهلل جاهلل ان نعلم شركا وهو سبحانه ا ير على توحيده ملن الخالئلق اجمعلين وال يجلوز ان 

هللا تجرى بقضائه وباسبابها وهللا هو القاضى والمسبب ، وما شاءه كان وما لم يشأ لم يكلن . 
 ونحن نقول 
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فللى فاتحللة الكتللاب كمللا علمنللا هللا   اهللدنا الصللراط المسللتقيم * صللراط الللذين انعمللت عللليهم ب 
م ، بينهم قوله تعالى   ومن يطلع وشرف هللا اهل الطاعة بصحبتهم لهؤالء الذين انعم هللا عليه

هللا والرسللول فاولئلل  مللع الللذين انعللم هللا عللليهم مللن النبيللين والصللدقيين والشللهداء والصللالحين 
وحسن اولئ  رفيقا * ذل  فضل هللا وكفى باهلل عليما ب . إن مجنون ليلى احسن مرة اللى ذئلب 

 ى ذل  قالوا : فالمه الناس ، فعلل عطفه على الذئب بانه رآه فى حى ليلى وف
 ذيال  له من االحسان   فجر  ذئبا   فى البيداء راى المجنون 
 وقالوا قد انلت الذئب نيلال  للله من ماكان   فالموه على 

 ليللى  حى  فى  رأته مرة  ى فقال دعوا المالمة أن عينلل
 وهذه ظاهرة دلت على اخالص المجنون فى حبه كما قيل : 

  دادى فى والئلللى وو   انما المخلص عنللللدى 
 ويعادى من يعلللادى   من يوالى من أوالللللى 

وقلللد قالهلللا هللا صلللريحة فلللى قولللله الكلللريم   قلللل ان كلللان ابلللاؤكم وابنلللاؤكم واخلللوانكم وازواجكلللم 
وعشلليرتكم وامللوال اقترفتموهللا وتجللارة تخشللون كسللادها ومسللاكن ترضللونها احللب اللليكم مللن هللا 

ا حتى يأتى هللا بأمره وهللا اليهدى القوم الفاسلقين ب كملا قلال ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصو 
تعالى   يا أيها الذين آمنوا التتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بلالمودة وقلد كفلروا بملا 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا باهلل ربكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى 

اليهم بالمودة وانا اعلم بملا اخفيلتم وملا اعلنلتم وملن يفعلله ملنكم فقلد وابتغاء مرضاتى تسرون 
 ضل سواء السبيل ب . 

 ويقول بعض المحبين فى ايثار هللا تعالى على ماله واوالده : 
  رقت فى بحر أشواقى فخذ بيدى  يامنية النفس ياروح الحياة لهلللا 
 ل  والوللد نسيت باسم  ذكر الما ما عن  يشغلنى مال وال ولللللد 

 لم تنقص ولم تللزد به حروف   فلو سفكت دمى فى التراب ال نكتبت 
 ويصف مشتا  آخر شوقه فيقول : 

 قد صير الجسم رهن الدمع واالر          ق لللوالقل قلبى يقلب بين الشو  
 اجابنى انت فى أمن من الغللر          لما شكوت لقاضى الدمع فيه للله 
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 سره عن دمعه مخافة ان يجرى وال يدرى فقال  اما  يره كتم
 واخفيت مابى من  عن موضع الصبر  صبوت ولم اطلع هوا  على صبرى 

  رى  وال   ادرى فتجل   دمعتى الى  مخافة ان ضميرى صبابتللللى 
 وكذل  يكتم سيدى الشي  على عقل لواعج وجده إلهاما  فيقول رضى هللا عنه : 

 شللللرر   لها  يظهر فلم  كتمت  لكن  قللللدت ات  جوانحى شاهدات انها
 يأتللللللزر   وااليمان  بالهداية  من  ازكى القلوب وأسماها واشرفهلللا 

 والبصللللر    واستنار القلب فى ربها  محبتهللللا  ان النفوس اذا زادت 
 كلللللدر  مابه  كل شىء   حتى ترى  كدراتهللا   سارت مالئ  تصفو من

 يذبل له ثملللللر  لم   روض من العز ان صبروا   ن لهم فى الحبوالعاشقو
 واآليات والعللللللبر   والدين  والعلم منابعلللله  مياهه الذكر والتقوى 

 ان كنت منهم فسر واسهر كما سهللروا  تقطفهلللا   للعشا    خل المعارف
 م هدى وآتاهم تقواهم ب . اال رضى هللا عن احبابه الذين قال فيهم   والذين اهتدوا زاده
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 اللوم فى المحبه
 لست اخشى المالم من حيث كانا  اعذرونى او اعزلونى فانلللى 
 ال يزيد المحب اال افتتانللللا  انما اللوم فى المحبة عنلللدى 

 تلق المالم يذكى هوانلللللا العاشق        جرب  جرب الحب مثلما 
 رضينا هوانللللا  ما لقينا لما       باهلل ال بسللللواه  قد رضينا 
 لست احتاج فى الهوى ترجمانلا  ى علم اهل التجللل  اعلم الحب 

 سره احسانللللللا  وتلقيت  ى قد تناءيت عن سواه بكلللل
  يره كفرانللللا  كان عرفان  واه مل عن سلل  اعرف هللا ثم

اال سليدى وشليخى الشلي  عللى تل  قطرات عذبلة ملن شلعر االلهلام الفلورى اللذى شلدا بله ارتجل
عقل طيب هللا ثراه ، وهو يشرح فيها حاله حلين رضلى بلاهلل تعلالى ربلا فهلام فلى حبله ، ووقلف 
نفسه على ذل  الحلب الخلالص ، فللم يعبلأ بمالملة الالئملين وال بعلذل العلاذلين ، ثلم هلو يلدعو 

وم ال يزيلده اال عشلقا الئمة ان يجرب حب هللا تجربة العاشق الوالله الواملق ليلرى بنفسله ان اللل
لربه واستمساكا بحبله النله سلبحانه يغنيله علن  يلره وال يغنيله الغيلر عنله ، فهلو تعلالى الغنلى 
بنفسلله ابللدا والكللل فللى افتقللار اليلله علللى الللدوام . وهللو ينصللح الالئللم مللرة اخللرى بللان يكللف عللن 

 رضى هللا عنه: مالمته ، الن للحب نارا تشغل المحب عن االلتفات اليه او االصغاء له فيقول
 ولهانللا  عمره   عالج الشو    محللب    ال تحارب بالعذل قلب

 جنانلللللا    يفيق  فلم  عليه وتلطف به فقد حكم الشلللو  
 فى الحشا  بركانا   قد ثوى الشو   ادمعى الزاخرات لم تطفى شوقى 

 ويقول سيدى ذو النون المصرى رضى هللا عنه فى  ناه بربه تعالى : 
 مخافة ان أضل فلللال اراه   ت به فال ابغى سللللواه انس

 متى  –وكان رضى هللا عنه من المحبين الوالهين  –وقد سأله سيدى سعدون 
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يكون القلب اميرا بعلدما كلان أسليرا ؟ فقلال سليدى ذو النلون رضلى هللا عنله : اذا اطللع الخبيلر 
لعزيز ، قالوا فصرا صلرخة وخلر مغشليا على الضمير فلم ير فى الضمير اال حبه النه الجليل ا

 عليه ، ثم افا  من  شيته وهو يقول : 
 وال بد من شكوى اذا لم يكن صبر  وال خير فى شكوى الى  ير مشتكى 

ثم قال : استغفر هللا ،  لب على حبيبى والحول وال قوة اال باهلل العللى العظليم ثلم قلال : يلا ابلا 
ن القلوب قلوبا تستغفر قبل ان تذنب ؟ قال : نعم ، تل  الفيض   كنية سيدى ذو النون ب ان م

قلوب تثاب قبل ان تطيع ، قلال : يلا أبلا الفليض اشلرح للى ذلل  ، قلال : ياسلعدون اولئل  اقلوام 
اشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين فهلم قلد فطملوا النفلوس ملن روح الشلهوات ، فهلم مللو  فلى 

مطلر فلى قللوبهم المولهله بالقلدوم اللى شلوقا فلليس العباد ، وامراء فى الزهاد ، إن للغيث الذى 
فيهم من انس بمخلو  وال مسترز  من مرزو  ، فهو بين الملأل حقيلر ذليلل وعنلد هللا خطيلر 
جليللل ، ويقللول سلليدى ذو النللون رضللى هللا عنلله : الحللب هلل عللام ، والللود للله خللاص ، الن كللل 

 ثم انشد : المؤمنين يذوقون حبه وينالونه ، وليس كل مؤمن ينال وده 
 سال طللللريق العبللللاد  من ذا  طعللم الللللللوداد 
 انس بلللللرب العبللللاد  من ذا  طعللم الللللللوداد 

ويحكى رضى هللا عنه فيقول : صحبت زنجيا فى ارض التيله وكلان مفلفلل الشلعر فلاذا ذكلر هللا 
ول لونل  وانقلبلت عينلا  فللم ابيض ، فورد على امر عظيم فقلت : يا هذا ان  اذا ذكرت هللا تح

 ذل  ؟ فجعل يخطر فى التيه ويقول : 
 ولكن نسيم القرب يبدو فيظهر  ذكرنا وماكنا لننللس فنذكلللر 
 اذ الحق عنه مخبر ومعبللر  فاحيا به عنى واحيللا به للله 

ثم قال رضى هللا عنه : فما طر  سلمعى مثلل حكملة ذلل  الزنجلى ، فعلملت ان هلل عبلادا تعللى 
لوبهم باالذكار كما تعلوا االطيلار فلى االوكلار ، للو فتشلت ملنهم القللوب لملا وجلدت فيهلا  يلر ق

 حب المحبوب ، قال ثم بكى ذو النون وانشد : 
 وداد وشو  يبعثان على الذكلللر  واذكر اصناف من الذكر حشوهلا 

 فى طرفها يسرى   الروح  يحل محل بهلللا  فذكر اليف الحب ممتزج 
 وال تدرى  يدرى   لها متلف من حيث النللله   منها  النفس وذكر يعز 

 والفكلر  بالوهم  يجل عن االوصاف  وذكر عال منى المغاور والللذرى 
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وقد سئل سيدى ذو النون عن المحبة فقال رضى هللا عنه : ان تحب ما أحب هللا ، وتبغض ما 
 وأال تخاف فى هللا لومة الئلم ، ملع ابغض هللا وتفعل الخير كله ، وترفض كل ما يشغل عن هللا

فى اللدين  صلى هللا عليه وسلم العطف على المؤمنين والغلظة على الكافرين واتباع رسول هللا 
. وكان رضى هللا عنه يقول فى مناجاته : ياواهب المواهب ، ومجزل الر ائلب ، اعلوذ بل  ملن 

ن الحلادى لحظلة ، ونضلر اللهلم النزول بعد الوصول ومن الكلدر بعلد الصلفا ، وملن التخللف عل
بالكمال لدي  بهجتى ، وعزفنى عن الدون ، يلامن ملنح االصلفياء منلازل الحلق وملدى الغايلات 
صلف هللدايتى واحسلم عللدوى مللن مالحظتلى واخلصللنى بكملال ر بتللى وبمللا ال يبلغله سللؤلى انلل  

 عنهما رحيم ودود ..ويحكى سيدى احمد بن الحوارى عن سيدى ابى سليمان الدارانى رضى هللا
، قال : خرج عيسى ويحيى عليهما السالم يمشيان فصدم يحيى امراة فقال له عيسى : يا ابلن 
الخاله لقد اصبت اليوم خطيئة ما ارى هللا يغفرها ل  ابدا ، قال : وما هى يلا ابلن الخاللة ؟ قلال 

روح  ؟ قال  : إمراة صدمتها ، قال : وهللا ما شعرت بها ، قال : سبحان هللا ، بدن  معى فأين
 : معلق بالعرش ولو انى قلبى إطمان الى جبريل لظننت انى ما عرفت هللا طرفة عين . 

وقد التقى سيدى احمد بن الحوارى بسيدنا االمام احمد بن حنبل بمكة المكرمة رضى هللا عنهما 
حان فسأله االمام عن حكاية سمعها من استاذه ابى سليمان الدارانى فقال : يا احملد قلل سلب –

وطواهللا بللال عجللب ، فقللال بللن الحللوارى :  –هللا بللال عجللب ، فقللال االمللام احمللد : سللبحان هللا 
سمعت ابا سليمان يقول : اذا اعتادت النفوس على تر  اآلثام جالت فلى الملكلوت وعلادت اللى 
ذل  العبلد بطرائلف الحكملة ملن  يلر ان يلؤدى اليهلا علالم علملا ، قلال : فقلام االملام بلن حنبلل 

وجلس ثالثا وقال : ما سمعت فى االسالم حكاية اعجب من هذه الى ، ثم روى رضى هللا  ثالثا
عنله بسلنده عللن انلس بللن مالل  رضللى هللا عنله حلديث رسللول هللا صللى هللا عليلله وسللم   مللن 

 عمل بما يعلم ورثه هللا علم ما لم يعلم ب . 
للى عقلل رضلى هللا عنله ، وقد رأينا بانفسنا مصدا  ذل  الحديث الشلريف فلى شليخنا الشلي  ع

فان علم الوراثة يتدفق من جوانبه كما يتدفق السيل الجارف ، الفى شعر الحكمة فحسلب ، بلل 
فى تفسير القرآن وطرائف العلم ، وذل  من عطاء هللا الوليائه واصفيائه ، وقد تحدث رضى هللا 

 عنه على مسمعنا بنعمة ربه عليه فى علم الوراثة الهاما لوقته : 
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 من عذبلله  كم تسكر االرواح   بحر التجلى كله حكملللة 
 مادمت تلق العلم من سيبللله   دع ما يقول الناس من علمهم 
 كما قال على مسمعنا الهاما كذل  : 

 فما بلغوا مذاقى او شموللللى   علومى فى الورى نفحات ربى 
 سموت به على كل الفحلللول   ولى من مشر  االيمان عللم 

 ل مرة اخرى : وقا
 احدثهم علما يقال له شعلللللر   وانى اذا حدثت قومى فانملا 
 علوم الهدى من حكمتى فيضها بحر   ولم ا  من اهل الخيال وانما 
 ولكن وادينا المحبة والذكلللللر   ولست الذى فى كل واد مرددا 

ظ رواحنلا وتتطللع اللى وكنا حين نسمعه يشدو بشعره الفيضى تقشعر جلودنا وتلين قلوبنا وتتليق
حظيرة القدس االطهر ، فننتقل باحاسيسنا ومشاعرنا من عالم المادة الفانى الى علالم الملكلوت 

الجبللال الصللم  –عليلله السللالم  –األسللنى واالبقللى ، وكيللف ال وقللد حركللت مواجيللد سلليدنا داود 
ل يسبحن والطير وكنا والطير االعجم فيما حكاه هللا تعالى بقوله الكريم   وسخرنا مع داود الجبا

فاعلين ب وسبحان من قدر فهدى ووفق اولياءه لدعوة الناس اليه ، لينقلهم على ايدى اوليائله 
من الغفلة الى الحضور ومن الجفوة الى الحب ومن الوحشة الى االنس ، مصداقا لقوله تعلالى 

   وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون ب . 
 ء العزيز ان يقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه الفورى : فال يعجب بعد ذل  القارى 

 من الوجد والمهابة الللنا   لى  ناء لو يسمع الصخر تلقاه 
 كان وهللا فى الذرى سحبانا   السجع عنلى  واذا الطير ياخذ 
 تمأل الكون قوة وبيانلللا   روحلى   تسبح واذا ما نظمت 
 الحانللا  لوناه للورى قد ج  نظلم   فى مقاطع تسكب العلم 

 وكبرنا وما جهلنا المكانللا   صغللارا   اليقن ادركنا  ولقد 
 بل جعلنا تقواه منا لسانللا   بهجلللر   ونظقنا وما نطقنا 

 جنانللا  من الثبات   ومالنا  ذخرا   للحشر اليقين  وادخرنا 
 وجعلناه فوقنا طيلسانلللا   شعللارا    ولبسنا من الحياء 
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 كل من صانها سما بنيانا   قد علمنا ان المحبة كنلز 
ومادامت محبة هللا هى كنز فقد وقع على الكنز الذى ال يفنى ، وقد شغله ذل  الكنز عن كنلوز 
الللدنيا الفانيللة التللى يتهاللل  الغللافلون عليهللا فتشللغلهم عللن الحللق والحقيقللة وليللتهم وقفللوا عنللد 

نفسلهم عمللوا وال هلم حلذروا  يلرهم ، فكلانوا كملا وصلفهم  فلتهم ولم يعيبوا اهل المحبة فلال ال 
سبحانه فى قوله تعالى   ان الذين اجرموا كانوا من آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم يتغامزون 
ذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين ب . وسيكون استهزاؤهم حسرة علليهم يلوم القياملة حلين  * وا 

سلبحانه بقلول تعلالى   فلاليوم اللذين آمنلوا ملن الكفلار  ينعكس االملر ويكلون كملا أخبرنلا علنهم
 يضحكون ب . 

وبقللول تعللالى   انلله كللان فريللق مللن عبللادى يقولللون ربنللا آمنللا فللا فر لنللا وارحمنللا وانللت خيللر 
الراحمين * فاتخذ تموهم سخريا حتى انسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون * انى جزيتهم اليلوم 

 بما صبروا انهم هم الفائزون ب . 
واذا عجبنللا مللن الكفللار حللين يسللخرون باهللل االيمللان فاننللا نكللون أشللد عجبللا ان رأينللا بعللض 
المؤمنين يسخرون من المحبين الذين يهيمون فى محبلة هللا ويجلدون السلير فلى سلبيلها طلبلا 
لرضاه واستغناء به عن  يره ، وشوقا اليه واستيحاشا مما سواه . وما دروا ان سلخريتهم هلذه 

تثنى محبا عن حبه وال مشلوقا علن معشلوقه ، فقلد ثبلت بالتجربلة القاطعلة عللى  باهل الجنة ال
مر القرون ان المحب يعيش عن العزال فى صمم . ويقول سيدى الشي  على عقل فلى الهامله 

 وعلى سبيل الرمز الصوفى المعروف : 
 قالوا بان  يا مسكين مجنون   لما علقت بليلى فى مشاهدتلللى 

 فكلنا ان تعشقنا مجانيلللن   على حرقلللى  اجبتهم ال تلومونى
وهللو فللى كالملله هللذا اليلللوم الئميلله وانمللا يقللرر حللال اهللل العشللق الللذين يماثلونلله فللى عشللقيهم 

 ويفهمون ما يقول ، ويعذرونه فيه وال يعذلونه ، وهو يقول فى عالقتهم به : 
 جهلونلللى   ما  الحق  واهل   ادارى الهوى حتى يقال بأننى جهول 

 واحسب مثل الصخر حال سكونى   ففى حركاتى اكتم الحب عاشقلللا 
 هموا شهدونى  فالقى احتراما ان   أطوف بوجدانى على كل عاشللق 

 وكيف يسمع المحب لعذاله وهم يعترضون على محبته التى ال سبيل الى العدول 
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قين سليدى عملر بلن عنها بعد ان استحلى ملرارة السلعى اليهلا ، وفلى ذلل  يقلول سللطان العاشل
 الفارض رضى هللا عنه : 

 لحتفى  رام مقبل اى اقبللللال  وهيهات ان اسلو وفى كل شعره 
 تحل بها دع حبه قلت احلى لللى  ده قصل  وقال لى الالحى مرارة
 و ير عجيب بذلى الغال فى الغالى  ه قربلل بذلت له روحى لراحة 

 كما يقول رضى هللا عنه مرة اخرى : 
 مسه  الخبل  الفتى  بمن هذا  وقالوا  متيملللا   راونى  اذا  قومى تبا له

 نعم لى بها  شغللل  شغل  بنعم له   للللدا  سوى  يقال  وماذا عنى 
 لذ لة اللللللذل   جفانا وبعد العز بذكر مللن   الحى عنى وقال نساء 
 لأجملت جم  وال  فال اسعدت سعدى بنظللللره   على نعم  اذا انعمت 

 تغلللو  اذا رخصت   وروح بذكراها ماذكرتهللللا  ولى همة تعلوا اذ 
 بها شغلل   كل شغل فاصبح لى عن  فى مفاصلى  جرى حبها مجرى دمى 

 البللللذل  فان قبلتها من  يا حبذا  فنافس ببذل النفس فيها أخا الهلوى 
 البخللل اليه انتهى  ولو جاد بالدنيا  بنفسلله  نعم  فمن لم يجد فى حب 
 واعدو وال ا دو لمن دأ به العللذل  بيننا سعلى   لمن ومن اجلها اسعى 
 جهلللل   وما عندها لتعلم ما ألقى  بينى وبينهملللا  فارتاح للواشين 

 رسلللل  كانهم ما بيننا فى الهوى  لذكرهللا   حبا واصبوا الى العذال 
 والبيت االخير يذكرنى بقول القائل : 

 حبا لذكر  فليملللللللن اللوم  ة فى هوا  للذيذا اجد المالم
 وما اروع سيدى الشي  علىعقل فى تعريضه بالئميه حين يقول فى الهامه رضى هللا عنه : 

 وماذاقها ذو شهوة ومجلللللون  ولى لذة فى الحب ليس كمثلهلللا 
 اذن اسمعتكم من جوى وانيللللن  وصمهلللا   فلو ان شوقى بالجبال

 تحول ماء من هوى وحنيلللللن  شهود نا   بعض االرض ذا ولو ان 
 ولكنهم بالحق قد شغلونللللللى  ماالجلوى   وكنت خليا لست اعرف 
 لو قتلونللللى   بعد وكانت حياتى  ربنلللللا  فكان منانا ان انشاهد 

 وقد كتب سيدى يحيى بن معاذ رضى هللا عنه الى سيدى أبى يزيد البسطامى 
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 عنه : سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته ، فكتب اليه سيدى ابو يزيلد  يلر  رضى هللا
شرب بحور السماء واالرض وماروى بعد ، ويقول : هل من مزيلد . ويلذكرنى ملا يقولله سليدى 

 ابو يزيد رضى هللا عنه بقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فى الهامه االرتجالى : 
 ظمآنا  لم ازل فى محبتى   يعلا انا لو اشرب البحار جم

 فهذا اللقاء اسمى رجانلا   لست اروى اال بلقيا  يارب 
 وقد انشد سيدى ابو يزيد رضى هللا عنه : 

 وهل انسى فاذكر ما نسيت   عجبت لمن يقول ذكرت الفى 
 حسن ظنى ما حييت  ولوال   اموت اذا ذكرت  ثم احيللا 

 علي  وكم اموت حيا ا فكم   فاحيا بالمنى واموت شوقلا 
 نفد الشراب وال رويت  فما   كأس  شربت الحب كأسا بعد 

والقرآن الكريم يحضنا على الجهاد فى سبيل هللا تعلالى فلى هملة قويلة ال يلتلوى بهلا القصلد وال 
يصعب عليها المرام وال تعبأ بمالمة العذال والالئمين والمعاكسين ونأخذ ذل  ملن قولله تعلالى   

ين آمنوا من يرتد ملنكم علن دينله فسلوف يلأتى هللا بقلوم يحلبهم ويحبونله أذللة عللى يا أيها الذ
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ذل  فضل هللا يؤتيه 
من يشاء وهللا واسع عليم ب وكذل  ناخذه من قولله تعلالى   إن اللذين توفلاهم المالئكلة ظلالمى 

وا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى االرض قالوا الم تكن ارض هللا واسعة فتهلاجروا انفسهم قال
 فيها ب . 

ومن ذل  نعلم ان محبة هللا تعالى ليست دعوى باللسلان بلل هلى جهلاد واقتحلام صلعاب وخلوف 
فتن ظاهرة وباطنه ، واقلرأ إن شلئت قولله تعلالى   أللم احسلب النلاس أن يتركلوا ان يقوللوا آمنلا 

ال يفتنللون ولقللد فتنللا الللذين مللن قللبلهم فللليعلمن هللا الللذين صللدقوا وللليعلمن الكللاذبين * ام وهللم 
حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون * من كان يرجو لقاء هللا فلان اجلل 
هللا آلت وهللو السللميع العللليم * ومللن جاهللد فانمللا يجاهللد لنفسلله ان هللا لغنللى عللن العللالمين * 

 نوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذى كانوا يعلمون ب . والذين آم
 ثم انظر فى وصف همتهم فى الطاعات من خالل قوله تعالى   أمن هو قانت اناء 
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الليللل سللاجدا وقائمللا يحللذر اآلخللرة ويرجللو رحمللة ربلله قللل هللل يسللتوى الللذين يعلمللون والللذين ال 
ا االلباب ب وقوله تعالى   كانوا قليال ملن الليلل ملا يهجعلون وباالسلحار يعلمون انما يتذكر اولو 

هم يستغفرون ب وقوله تعالى   اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا  يبتغون فضال 
 من هللا ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ب و ير ذل  كثير فى كتاب هللا الكريم . 

وصفهم هللا تعالى بها انما كانت فيهم عن حلب صلاد  آثلروا بله ربهلم عملا  وتل  الظواهر التى
صللى هللا سواه   والذين آمنلوا اشلد حبلا هلل ب وقلد تأسلوا فلى هملتهم العاليلة بموالنلا رسلول هللا 

وهلو القائلل   ثلالث ملن كلن فيله وجلد بهلن حلالوة االيملان ان يكلون هللا ورسللوله  عليله وسللم 
ان يحلب الملرء ال يحبله اال هلل ، وان يكلره ان يرجلع اللى الكفلر بعلد ان احب اليه مملا سلواهما و 

انقذه هللا منله كملا يكلره ان يقلذف فلى النلار ب وكيلف ال يتأسلون فلى هملتهم بموالنلا رسلول هللا 
  قوال وفعال وحاال ب وهللا تعالى قد جعل ذل  التأسى عالمة على محبلتهم صلى هللا عليه وسلم 
الكلريم   قلل ان كنلتم تحبلون هللا فلاتبعونى يحبلبكم هللا ويغفلر لكلم ذنلوبكم هلل سبحانه فى قولله 
 وهللا  فور رحيم ب . 

ويقول سيدى ابراهيم الخواص رضى هللا عنه : دواء القلب خمسةاشياء قراءة القلرآن بالتلدبر ، 
وخالء البطن ، وقيام الليل ، والتضلرع عنلد السلحر ومجالسلة الصلالحين . ويقلول كلذل  رضلى 

 عنلله : علللى قللدر اعللزاز المللؤمن المللر هللا يلبسلله هللا مللن عللزه ويقلليم للله العللز فللى قلللوب هللا
المؤمنين ، فذل  قوله تعالى   وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين ب ويصف رضى هللا عنله المحبلين 

 الصادقين فيقول فى وصفهم : 
 أملللللر  محجبة ما ان تمر الى  جوارحهم عن كل لهو وزينلله 

 وفى البحلر  فى البرارى   ملو  كرام امناء هللا فى اهل ارضلله فهم 
 السللللر  ار  عباد هللا مع صحة  م عدول ثقات فى جميع صفاتهل

 فصار كمن فى المهد ربى وفى الحجر  فيازلفة للعبد عند مليكللللله 
 بأدناسه فى نفسه وهو ال يلللدرى  وياحسرة المحجوب عن نور ربه 

 المام الجنيد رضى هللا عنه فيقول : ويصفهم سيدى ا
 وجالوا بقرب الماجد المتفضلللل  سرت بناس فى الغيوب قلوبهلللم 
 وفضال واحسانا وبرا يعجللللل  ونالوا من الجبار عطفا ورأفللة 
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 وفى ملكوت العز تأوى وتنزل   اولئ  نحو العرش هامت قلوبهم 
 ومن دعائه رضى هللا عنه قوله : 

أل قلبلى بل  فرحلا ، ولسلانى لل  ذكلرا ، وجلوارحى فيملا يرضلي  شلغال ، اللهلم املح علن اللهم ام
قلبللى كللل ذكللر اال ذكللر  وكللل حللب إال حبلل  ، وكللل ود إال ود  وكللل إجللالل إال إجالللل   ، وكللل 
تعظيم اال تعظيم  ، وكل رجاء اال ل  ، وكل خوف اال من  ، وكل ر بة اال الي  ، وكل رهبة اال 

ليل  يلجلأ ،  ل  ، وكل سؤال اال من  ، اللهم اجعلنى ممن ل  يعطى ول  يمنع ، وب  يستعين وا 
 وب  يتعزز ول  يصبر وبحكم  يرض . 

وينصحنا رضى هللا عنه فيقول : اعلم انه اذا عظمت في  المعرفة باهلل ، واملتأل ملن ذلل  قلبل  
هبت آثار  واسلتحيت ، وانشرح باالنقطاع اليه صدر  ، وصفا لذكره فؤاد  واتصل باهلل فهم  ذ

رسوم  واستضاءت بلذل  علومل  ، فعنلد ذلل  يبلدو لل  عللم الحلق   اى العللم الللدانى ب وكلان 
 رضى هللا عنه يقول : 

 وقد علمت المراد منى  تريد منى اختبار سلرى 
 فكيفما شئت فامتحنلى  فليس لى من سوا  حظ 

 ياليتنى قد اخذت عنلى  كل بالء على منلللى 
اس فللى زمللان االمللام الجنيللد   القللرن الثلللث الهجللرى ب ينظللرون موكللب الخليفللة وقللد كللان النلل

العباسى حين يخرج ، فاذا رأوا االمام الجنيد رضى هللا عنه تركوا موكلب الخليفلة وهرعلوا اليله ، 
وقد رأت أم الخليفة بنفسها ذل  فقالت : من هذا الذى تر  الناس موكب الخليفة وهرعوا اليه ؟ 

 االمام ابو القاسم الجنيد فقالت وما اعجب قولها : هذا هو الخليفة ال ابنى .  فقالوا : هذا
ويلللدعو سللليدى الشلللي  عللللى عقلللل الالحلللين   الالئملللين ب ان يجربلللوا الحلللب بانفسلللهم ليعلللذروا 

 بالتجربة المحبين الوالهين وال يلومونهم فيقول نور هللا مرقده : 
 ان سقيت سقانللا لتصبح منا   كؤوسنا   اال أيها الالحى تجرع

 وتدر  منا علمنا  وهدانلللا   و رامللنا  وتعرف عنا ودنا 
 ورب السماء بالمكرمات كسانا   ونحن قلوب طهر هللا اصلهلا 
 شهودا فارسلنا العلوم بيانللا   ولم نتكلم انما فاض حبنلللا 

 وما عز من فى الحب ال يتفانى   اهللله  خليلى ان الحب يقتل 
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 فهامت بها ارواحنا  ونهانلا  انا االنوار من علم  البقلتجلت ل
 رأينا بها عند الفناء بقانللا  فنينا بها حبا فطابت حياتنلللا 

 عال فو  اعنا  الملو  مكانا  ومن يذكر الرحمن بالقلب صادقا 
ارايللت كيللف أعللزه هللا بحبلله ، فكللان فللى عللزة الحللب اسللمى قللدرا واعظللم عرشللا مللن ملللو  الللدنيا 

انية اللذين  لرتهم الحيلاة اللدنيا و لرهم بلاهلل الغلرور ، وملا اصلد  سللطان العاشلقين سليدى الف
 عمر بن الفارض فى قوله رضى هللا عنه : 
 بحب الذى يهوى فبشره بالذل   ومن لم يكن فى عزة الحب تائهلا 

 ويؤيده فى ذل  سيدى الشي  على عقل فى قوله رضى هللا عنه :  
 متمس  بالواحد الديللللان   غللرم ان حد ثوا عنى فانى م

 فالعشق تاجى واليقين بيانلى   اصبو بروحى فى حماه وانتمى 
 طلب الوصول فشرعه اهدانى   لم اخلط االحكام باالحوال فلى 
 هذا لعمر  بالمقام كفانلللى   إن كان حب هللا ذنبى عندهلم 

 اال ان حزب هللا هم المفلحون ب . وما اسعد هؤالء المحبين بقوله تعالى فيهم   اولئ  حزب هللا
 . 
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 حنين وأنين
 اعالى الغصون  من   الطير سمع  ا اال محبلل   ولست  نوحى  طال 

 الحنيللن  شجو   يثير والتناجى  ى تناجل   وهى    وسمعت الطيور
 حنينلى  سماع  من  هامت الطير  للللى حت   باال اريد  فتناجيت 

 عذلهم وقد عذرونى  الحب خففوا  قت فللى ما ذ لو يذوقون بعض 
 انينللللى  عند   فتعنو الجبال  اخضع الراسيات  من  كلم  العشق 

 ذرونلللى  شهيدا ففى الرحاب  ملت    وان فمرامى وجه الحبيب 
 الهدى ونور اليقيللن  فى سماء  بجسمى فروحى    ان سكنت الثرى 
 وفضله يكفينللللى  ربى  حب  فى القبور ورمسى   يرمس الناس 
 ولهذا ماء الهدى  يروينللللى  قلبلللللى  ربى  لم امتع بغير 

 الجاش صاد  التمكيلللن  ثابت  ومقامى مقام صب معنلللللى 
 كالفرقدين فى التبييلللن   صرت دعواتى من الضياء ضيللللاء 

يب هللا مثلواه ذل  بعض ما شدا فى شعره االلهامى المرتجل شيخى وسيدى الشي  على عقل ط
، ويكشف به عن حنين المحبين هلل تعالى ، وليس للمؤمن الصلاد  بعلد هللا  ايلة وملن علرف 
هللا احبه ولزم ساحة قدسه مهما لقى من جهلد فلى صلبابته ، النله سلبحانه احلق بالمحبلة ملن 
كل ما سواه النه واحد فى ذاتله وصلفاته   لليس كمثلله شلىء وهلو السلميع البصلير ب وبقدرتله 

ن ابتداؤنا واليه مرجعنا ومآبنا وفى يديه امرنا كله ، وقد خلقنا ورزقنا وهدانا لنيمان ، وبين كا
لنا حكمة وجودنا وهى ان نعبده ونعرفه بما هو اهله ونجاهد انفسنا فلى سلبيل مرضلاته لنكلون 

 ممن قال فيهم   يحبهم ويحبونه ب . 
وألزمهم كلملة التقلوى وكلانوا احلق بهلا  وهؤالء المحبون المحبوبون سبقت لهم من هللا الحسنى

واهلها ، فساروا الى هللا واعرضوا عما سواه ، فعاشوا بيننا بابدانهم وتعلقت بالعرش ارواحهم ، 
فاسللتظلوا بظللل العللرش وكللانوا اهللل صللفاء ووفللاء فلللم يللزدهم صللفاؤهم اال ولعللا و رامللا بللرب 

 السموات واالرض وما بينهما وما تحت الثرى 
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اهم به عن كل شىء وهذا هلو الغنلى الحلق اللذى ال فقلر بعلده . وشلراب المحبلة شلراب فقد ا ن
سائغ للشلاربين ، لكنله ال يلروى  للة المحبلين انملا يزيلدهم تعطشلا ولهفلة عللى المحبلوب فهلم 
على دوام المحبة فى ظمأ وان كانوا على بحر المحبة واقفين ومن موارده شاربين اذ ال يلرويهم 

الذى وقفوا نفوسهم وانفاسهم على محبته طمعلا فلى حسلن لقائله بسلالم   يلوم اال لقاء الحبيب 
 يحشر هللا المتقين الى الرحمن وفدا ب ، وقدا أنشدوا فى ذل  الشراب : 

 ومن دراه  دا بالروح يشريلله  من ذا  طعم شراب القوم يدريه 
 حد وليس سوى المحبوب يحصيه  للقوم سر مع المحبوب ليس لله 

ا بعللض المحبللين وهلو يللدعو ربلله قللائال : يللامن آنسلنى بللذكره واوحشللنى مللن خلقلله ، وقلد سللمعو 
وكان لى عند مسرتى ، ارحم  ربتى ، وهلب للى ملن معرفتل  ملا أزداد بله تقربلا اليل  ، يلاعظيم 
الصللنيعة الللى اوليائلله ، اجعلنللى اليللوم مللن اوليائلل  . وسللمعوا آخللر يقللول : للل  الحمللد علللى مللا 

نى من محبت  ، ل  الحمد على آالئ  وعلى جميلع بالئل  ، اللهلم وهبتنى من معرفت  وخصصت
ارفع درجتى وادخل قلبى وحب القلبى وانقلنى الى رتبة االبرار ، ثم قال : من للى بهلم ؟ وصلاح 
صيحة عظيمة تكشف عن صدقه فى  رامه . واالبيات التى صلدر بهلا المقلال تفيلد ان الطيلور 

نما  يره من المحبين طلب ان يشار  الطير فى نوحله هامت من حنين شيخنا رضى هللا عنه بي
 مواساة له فى حزنه فقال : 

 ا للللتندبين  بمن تهتفين ومن خبرينلللللا   أال   حمام االرا  
 واذريت ويح  دمعا معينللللا  القللللوب  ويح  نوح  فقد سقت 
 ونندب اخواننا الظاعنينلللللا  مأتما للفللللللرا    تعالى نقم 

 كذا  الحزين يواسى الحزينلللا  نسعد  بالنوح كى تسعللللدى و 
ويقللول سلليدى احمللد بللن الحللوارى رضللى هللا عنلله : سللمعت بللبعض الطريللق جلبللة ورايللت رجللال 
مغشيا عليه وقالوا : سمع متكلما فى المحبلة يقلول : أللم يلأن لملن بعلد علن جنابنلا ونلأى علن 

 ، ثم افا  وانشد  بابنا أن يعود بقلبه الى محبتنا ، فغشى عليه
 وللغصن  صن البان ان يتنعمللا  الم يأن للهجران ان يتصرملللا 

 الم يأن ان يبكى عليه ويرحملللا  وللعاشق المضنى الذى ذاب وانحنى 
 واذا كان ذل  المحب قد شبه نفسه بغصن البان الذى تفيؤه الريح ها هنا 
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لجبللال الرواسللى لسلللطان حبلله حيللث قللال فللى وهللا هنللا ، فللان شلليخنا طيللب هللا ثللراه قللد اخضللع ا
 االبيات السابقة : 

 فتعنو الجبال عند انينللى    اخضع الراسيات من كلم العشق 
وذللل  شللأن الواصلللين الللذين وصلللهم هللا فللاحبهم واحبللوه وواصلللهم وواصلللوه فتعلقللوا بلله ولللم 

 يهجروه ، ولذل  قال سيدى الشي  على رضى هللا عنه : 
 فى سماء الهدى ونور اليقين  جسمى فروحى ان سكنت الثرى ب

وذللل  شللأن مللن آنسلله هللا بقربلله . ويحكللى سلليدى ذو النللون المصللرى رضللى هللا عنلله فيقللول : 
دخلت فى جبل لبنان كهفا فيه شلي  نحيلف مشلتغل بالعبلادة ، فقللت لله ادع للى فقلال : آنسل  

اعطلاه أربعلا بغيلر أربلع ،  نلى هللا بقربه ، فقللت لله : زدنلى قلال : يلابنى ملن آنسله هللا بقربله 
بغير مال ، وعزا بغير عشيرة ، وعلما بغير طلب ، وأنسا بغيلر جماعلة ، ثلم قلال للى انصلرف ، 

 فقلت له اوصنى ، فقال : أحب موال  وال تحب سواه وال ترد بحبه بدال ، ثم قال : 
 إن ذكر الحبيب أذهب عقللى  إن ذكر الحبيب هيج شوقلللى 

نفسللهم لمحبللوبهم ورأوا ان ذللل  البيللع صللفقة مربحللة وفللى ذللل  يقللول بعللض والمحبللون بللاعوا ا
 قدامى المحبين : 

 لو كان في  هالكها ما اقلعت  نفسى الي  بكلها قد اجمعلللت 
 حتى يقال من البكاء تقطعت  تبكى علي  ببعضها فى بعضهلا 

 فلطالما متعتها فتمتعلللت  فانظر اليها نظرة بتعطللللف 
 سيدى الشي  على عقل الهاما رضى هللا عنه :  ويقول فى ذل 

 فاعذرونى إذا حبست الدموعا  لم تطعنى على البكاء عيونللى 
 قد اذاب الغرام منى الجميعلا  لم اجد للدموع عندى أية جللدوى 

 واحببت فى حماه الخضوعلا   را  شربى ولذ لى ذلة القللب 
 ى لن ابيعللا لسوى هللا مهجت قيل لى بع لغيره قلت كللللال 
 تر  الكون والعباد  جميعللا  من رأى ربه بعين بصيللللر 

 وكذل  قال رضى هللا عنه : 
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 للقيلاء   ويهدينى الوقار  ثوب  ىالحب يكسبنى عزى ويلبسنلل
 وهبنللاه   قد المحبة قلب  بل  ه نزخرفلل  وما المحبة قول قد

 ناه  ومعنلللاه يرى المحبة مب ا بامرىء شرفل وان اراد الهى 
 كما يقول نور هللا مرقده : 

 عاش فى راحة اذا صان حقه   واذا خالط الغرام فللللؤادا 
 فاز من يأخذ المحبة رزقلله   كل مال يزول بالموت لكللن 
 شموس الغرام تطلق ودقلله  ب وفؤاد المحب اشبه بالسحلل

   الود  هو المطر ب         
  ير من ذل وهو ينكر سبقله   ا درجات الرجال ال يقتنيهللل

 فتجهز للموت ال تنس طرقله   ليس قبل الممات ينفع صفللو
واذا كان شيخنا رضى هللا عنه يقول : قد اذاب الغرام منى الجميعا ، فلان سليدى الشلي  االكبلر 

 محى الدين بن عربى يقول : 
 دى فآه من طول من  طول شوقى آه من كم ذبت اشتياقا فى محبتكللللللم 

 ينشق صدرى لما خاننى جلللللللدى  يدى وضعت على صدرى مخافة ان 
 حتى وضعت يد االخرى تشهد يللللدى  مازال يرفعها طورا او يخفضهلللا 

وال يأخذ  العجب من قوله المتقدم فى وصف شوقه الغالب الشديد فانه يقول فى وصف فنائله 
 فى هللا تعالى : 

 ى وجودى و اب نجملللى فن  لما بدى السر فى فلللؤادى 
 و بت عن رسم حس جسمللى   ربللللى   وحال قلبى بسر

 فى مركب من سنى عزملللى   وجئت منه به اليلللللله 
 فى لجة من خفى علملللللى   نشرت فيه قالع فكللللرى 
 فمر فى البحر مر سهلللللم   هبت عليه رياح شوقللللى 

 من ال أسملللى  ابصرت صبرا  حتللللى   فجزت بحر الدنو
وهو فى صلته بربه يرى نفسه  ريبا بين الناس ، النهم للم يلذوقوا ملن مواجيلد الحلب ملاذا  ، 
ولم يعلموا من علم الغيب ملا علمله أيلاه هللا تعلالى وكشلف لله ، فرملاه حاسلدوه جهلال بالزندقلة 

 وااللحاد ، فيقول قدس هللا سره : 
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 لرحمن والعرش والكرسى سواى من ا خصصت بعلم لم يخص  بمثلله 
 تصان عن التذكار فى عالم الحللس  واشهدت من علم الغيوب  عجائبا 

  ريبا وحيدا فى الوجود بال جنللس  فيا عجبا انى اروح وا تلللدى 
 على بعلم ال الوم به نفسللللللى  لقد انكر االقوم قولى وشنعلللوا 

 موات فى ظلم الرملس وال هم مع اال فال هم مع االحياء فى نور ما ارى 
 من المغرب االقصى الى مطلع الشمس  علوم لنا فى عالم الكون قد  سرت 

 عن الفكر والتخمين والوهم والحلدس  تحلى بها من كان عقال مجللردا 
 ويذكرنى قوله المتقدم بقوله سيدى الشي  على عقل فى الهامه رضى هللا عنه : 

 ا مذاقى او شمولللللللى فما بلغو  علومى فى الورى نفحات ربلى 
 كل الفحللللللول   سموت به عن ولى من مشر  االيمان  علللم 
 وكذل  يقول شيخنا رضى هللا عنه : 

 كللللم تسكر االرواح من عذبلله  بحلللر كللللله حكملللة 
 مادمت تلقى العلم من سيبللللللله  دع ما يقول الناس من علمهلللم 

 وبقوله : 
 لوجه  زاد بالتقللللوى حنينللللا  حيلللللاء  احب  حب عبد فى

 فنحن بحبلكلللللم  متمسكونللللا  صلوا حبلى بكم ال تقطعللللوه 
 فلم ار  يركللللم يسقى اليقينللللا  وقد دارت على الكاسات روحللى 

 وبقوله : 
 طاب ملللللورده    وفى بحار التجلى القلب من قوة االيمان مشهللللده 

 الصد  يصعلللللده  الى عاله بروح  نعملللللا  ه من االئه مواله يعطي
 ومن يلوذ بباب هللا يسعللللللللده  بللللللدال   الوذ باهلل ال ابغى به 

 بعفوه وبهذا العلم اعبلللللللللده  ويغمرنلى    ارضى به وهو يرضينى
 اعضائى توحللللده  ان عشت او مت  اخلى فؤادى له من كل شائبللللة 

 والكل والجزء واالحشاء تعبللللللده  ا لهلر هللا متجلى بغيليف ارضوك
 روحى سواه تجافى الجفن مرقلللللده الفلللت    ومذ تغزلت فى ربى وما

 مدت الى بمعنى فضله يللللللللده  اذا مددت يدى هلل اسالللللللله 
  وكنت امزح مع الشي  رضى هللا عنه له : ما اروع االحتراس الوارد فى
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قولل  " بمعنلى فضللله يلده " درءا للتمثيللل النله سللبحانه   لليس كمثللله شلىء ب فهللى دقيقلة مللن 
دقائق التوحيد ورقائقه . واذا كان عجيبا ان يأتى شاعر فى مقوله بعد تفكير وروية بمثلل هلذا 
االحتللراس الللدقيق ، فاالعجللب ان يللأتى بلله شلليخنا الهامللا فوريللا ممللا ينشللده استرسللاال ، ولكللن 

 ول عن  العجب اذا علمت انه فيض هللا على قلوب اوليائه المتقين . يز 
وقد سل  االمام الغزاللى طريلق التصلوف ملع  لزارة علمله ودراسلته للفلسلفة اوفلى دراسله ، وقلد 
قللال رضللى هللا عنلله : ان االيمللان ، ال الفلسللفة ، هللو الطريللق الللى هللا ، وعلللق رضللى هللا عنلله 

فس فقال : من ال يعرف نفسه ال يعرف هللا . كما قال ان الفلسفة اهمية على التامل ومعرفة الن
لم تحقق له ما يصبو اليه من معرفلة اليقلين وكشلف الحقيقلة ، كملا انهلا ال تسلتطيع ان تصلل 
الى كشف الحجب ولكن القلب وحده هو الذى يسلتطيع ذلل  علن طريلق اللذو  وصلفاء اللنفس 

مللن الرذائللل وتحليتهللا بالفضللائل الن سللعادة مللن شللوائب الحللس والمللادة وذللل  بتخليللة الللنفس 
اآلخلرة بلالتقوى ، فطريللق الصلوفية احسللن الطلر  وسليرهم احسللن السلير النهللم يسليرون علللى 

 نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة نور يستضاء به . 
ويقلول رضللى هللا عنلله فللى كتلاب االحيللاء : المعرفللة فللى معرفلة الحضللرة الربانيللة المحيطللة بكللل 

وجودات ، وليس فى الكون شىء اال من افعال هللا ، وما ينجللى عللى القللب ملن معرفلة هللا الم
هللو الجنللة بعينهللا ، وعلللى قللدر مللا يعللرف االنسللان مللن هللذه الحقللائق يكللون نصلليبه مللن الجنللة 

 والناس هم : 
 عامى لم يخلص من قيود الحس وعليه ان يتبع ظاهر الكتاب والسنة .  -1
 كنه بعيد ر م ذل  . من يأخذ نفسه بالتكلم ل -2

مللن يقللذف هللا بقلبلله نللور اليقللين ، وهللؤالء ال يسللتطيع ان يصللل الللى مللرتبتهم العلمللاء  -3
وهؤالء هم الصوفية العلارفون اللذين يشلاهدون الحلق وتفلتح املامهم الحجلب ويضليف 
رضى هللا عنه قائال ان السعادة الحقة فلى معرفلة هللا دون معرفلة شلىء آخلر فكملا ان 

رؤية الشلى الجميلل ، واالذن سلماع االصلوات الحللوة ، فللذة القللب هلى لذة العين هى 
معرفة الحق دون  يره ، فهو من اجلها خلق ، والقللب اللذى ال يحلس هلذه الللذة انملا 

 هو قلب متعلق بشهوات الدنيا ، وال يبطل الموت هذا الحب بل يزيده نورا واشراقا . 

 لقلب تستطيع مشاهدة هللا   اى ويرى االمام الغزالى رضى هللا عنه ان عين ا
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باليقين ب فى حال اليقظة بعد طلول المحبلة والرياضلة واللتخلص ملن االخلال  المذموملة وحلين 
 خلع االمام مالبس العلماء وتفشف فى ملبسه وسئل فى ذل  انشد : 

 للحبيللب  االول  إال   ما القلب نق الفؤاد حيث ما شئت من الهوى 
 وحنينه أبدا الول  منللللزل  الفتلى   ألفهكم منزل فى األرض ي

 الى مصحوب اول منزل  وعدت  بمعزل  وسعدى   تركت هوى ليلى
 منازل من تهوى رويد  فانلزل  فهلذة    ونادت بى أألشوا  مهال

ويقللول سلليدى ذو النللون المصللرى رضللى هللا عنلله : سللمعت برجللل فللى اللليمن فللا  المجتهللدين 
جت حاجا ، فلما قضليت نسلكى مضليت اليله السلمع كالمله وانتفلع وعرف بالعلم والحكمة ، فخر 

به انا وأناس معلى يطلبلون مثلل ملا طللب ، وكلان معنلا شلاب عليله سليما الصلالحين ، وشلعار 
المحبين ، فخرج الشي  لنا فجلسنا اليه ، فبدا الشاب بالسالم والكلالم ، فصلافحه الشلي  واقبلل 

طبيبا الأسقام القلوب ، وبلى جلرح قلد اعيلا االطبلاء ،  عليه ، فقال الشاب ياسيدى قد جعل  هللا
فان رايت ان تتلطف بى ببعض مراهم  فافعل ، فقال الشي  : سلل عملا بلدا لل  فقلال الشلاب : 
ما عالمة الحب هلل ؟ قال : ان تنزل نفس  منزلة السقيم ، اال تراه يحتمى من الطعام حلذرا ملن 

قلد خرجلت ، فلملا افلا  قلال : يرحمل  هللا ، فملا السقام ؟ فصلاح الفتلى صليحة ظننلا ان روحله 
عالمة المحبين ؟ قلال : ان درجلة المحبلين رفيعلة ، فقلال : صلفها للى ، قلال : ان المحبلين هلل 
تعالى نظلروا اللى نلور جلالل هللا ، فصلارت ابلدانهم روحانيلة ، وعقلولهم سلماوية ، تسلرح بلين 

ين ، فعبلدوه بمبللغ اسلتطاعتهم ، ال طمعلا صفوف المالئكة بالعيان ، وتشاهد تل  االملور بلاليق
 فى جنته وال خوف من ناره . 

ويقللول سلليدى االمللام ابللو الحسللن الشللاذلى رضللى هللا عنلله : المحبللة آخللذة مللن قلللب عبللده كللل 
شىء سواه ، فترى النفس مائلة لطاعته ، والعقل متحصنا بمعرفته والروح مأخوذة فى حضلرته 

يستزيد فيلزداد ويفلاتح بملا هلو اعلزب ملن لذيلذ مناجاتله ،  والسر مغمور فى مشاهدته ، والعبد
 ليكسى حلل التقريب على بساط القربة فيمس ابكار الحقائق وثيبات العلوم . 

 ويقول سيدى سعد الشرازى رضى هللا عنه فى عزله و رامه : 
 وترانى من فرط وجدى اهيم    فاح نشر الحمى وهب النسيم 
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 نهار الفرا  ليل بهيللم و  ان ليل الوصال صبح مض 
 وفرا  االنيس داء أليللم  ووداع النزيل خطب جزيلل 
 ياعديم المثال قلبى  عديلم  ياوحيد الجمال نفسى وحيلد 
 وافتضاحى بكم خالل  قديم  سلوى عنكم احتمال بعيللد 

 والنفس الوحيدة هو شخصه . 
ومواجيللدهم ايمللاء واشللارة ،  وللسللادة الصللوفية شللعرهم الرمللزى الللذى يومنللون بلله الللى  للرامهم

ويستعملون فيه الكأس والخمر ، ويلذكرون فيله مشلاهير العشلا  اللذين تلرنم النلاس باشلعارهم 
فيمن احبوا من النساء ، وهو حب الدنيا الفانى الذى يفنى بفناء المحب والمحبوبة ، اما محبة 

 ، ولكل أجل كتاب .  هللا فهى باقية ببقائه سبحانه وان مات المحبون عند انتهاء آجالهم
 ويقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه رامزا باسم ليلى ، وكل يتغنى بلياله : 

 قالوا بان  يامسكين مجنون   لما علقت بليلى فى مشاهدتى 
 فكلنا ان تعشقنا مجانيللن   اجبتهم التلومونى على حرقى 

 ويقول سيدى السهروردى فى رمزه الخمرى : 
 أنى أشح بها على  جالسلى   فما عودتنلى  ال تسقنى وحدى

 ان يصبر الندماء دون الكاس   انت الكريم وال يليق تكرمللا 
 ويستنهض بعض الصوفية همة القاعدين عن محبة هللا تعالى فيقول : 

 عن نجح قصد  من خمر الهوى ثمل  مشتغللللل  حتام انت بما يلهي  
 وكم يغرى ب   االمل  ذا التوانى  فكم الذميم كذا  تمضى من الدهر بالعيش 

 والقوم قد وصلللوا  منقطع  وانت  معرفللللة   وتدعى بطريق القوم
 دونه زحلللل  مكانا  عزما لترقى  العلياء مبتللدرا  فانهض الى دورة 
 متصللللللل  هللا  بقاؤها ببقاء  مكرمللة   جاورت  فان ظفرت فقد 

 وجده الرجلل   من  قضى  ال عن يق وان قضيت بهم وجدا فأحسن مللا 
 ويصف لنا سيدى الشي  على عقل فى الهامه حال المحبين الهائمين فيقول رضى هللا عنه : 
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 منه يكون الصد  وااللهللام  للنفس من معنى اليقين هيللام 
 بجالله لم تغره االحللللالم  والقلب ان عرف المهيمن  موقنا 
 تم اليقين لها واالستسلللالم  والروح ان هى شاهدت  خالقها 
 لم تستطع تغيره االيللللام  والعبد ان تر  الورى من قلبله 
 لم تثنها عن قصدها االوهلام  لاوالنفس مادامت تحن الى  اللق
 ميثاقها االيمان واالسلللالم  ارواحنا معروفة من يومهلللا 

  والقلب من خوف البعاد ضرام والعين تبكى خيفة من بعدهللا 
 فعارف ولى الشهود مقلللام  فلئن صمملت فمؤمن ولئن نطقت 

 يدرى دواها الصائم  القللوام  ان المعانى للنفوس  مراهلللم 
 وقد سأله بعض الناس ان يأتى له بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته : 

 وال عن الحب من مله ومن ثانى    هللا اكبر ماهلل من ثانى 
 من الهامه رضى هللا عنه :  فكان مما قال فورا

 ليس ينسانلى   وربى وما نسيت    هللا اكبر ماهلل من ثانلللى ب 
 البارى  تغشانى  من  ثوب الحياء  احبه وفؤادى بيت حكمتلللله 
 والشانلى  العذال  فما خشيت من  اخافه وهو يهدينى لسدتلللله 

 والشانلى وبالهدى والندى موالى  يدركنى   وكيف اخشى وفضل هللا
 ا نانلى   هذا الخلق  وهللا عن كل مفتقرا  اصبحت  منكسرا  امسيت 

 الى التقوى فافنانللى  وقد هدانى  ال يبارحنلى  وحبى  طاب النسيم 
 فردوسى وأفنانلللى   ربى  فحب بها   تطيب ان يسكن الناس جنات 

 ب    وال عن الحب من مله ومن ثانى فما عن هللا من شىء يباعدنللى 
 ويتحدث رضى هللا عنه شارحا حبه ومواجيده فيقول فى الهامه الفورى : 

 فحبيبى وحقه ما جفانللللللى  خليانى ابكى من االجفللللان 
 بيللانلللى   اعز   الى  ترقى وفؤادى لمللللللا تعلق باهلل 

 انلسلوارد اإلحلى مللقلللوت       ىلرقللن تليلقلالزم هللا بالي
 فيه عينان بالهدى تجريلللللان  لحب فيه كميلللللن لو تراه وا

 وبحسن التقى صفت اذهانللللى  وبنور اليقين شاهدت ربللللى 
 او تحدثت فالهدى فى لسانللللى  ان تكلمت فاالله مللللللرادى 
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 فالينا مدت لربى يلللللدان  واذا مإ أليه مدت  يمينللى 
 زائد الفيضللللان  اجد البحر كلما قلت ياإلهى  شربللا 
 وقصدنا حما  كل زمللللان  ربنا اننا الي    التجانللا 
 وعليم بما جرى فى جنانلللى  ربنا واهدنا فانت  حكليلم 
 وكماال فى كل قللللللب دان  ان للحب بهجة وجمللاال 
 لم اكن خاشيا من االنسللللان  كلما قرب االله فلللؤادى 

 ولكن تنام لى  عينللللللان  التظنوا قلبى ينام من الحب 
 لنظمتم منى عقود   الجملللان  لو اطيق التعبير عما  بقلبى 
 لعجزنا فى الحب عن تبيلللان  لو نظمنا النجوم عقد   رام 
 تتلقى بالصبر سبق الرهلللان  ساهم الحب مهجتى فرآهلا 
 سكرت فى الهدى وحسن المعانى  جرب العشق مهجتى فرآها 

 قد اذاعت خافى الهوى اجفانلى  غرام ولكلن لم اكن اظهر ال
 فمرادى محبة الرحملللللن  انا فى هللا ال ابالى بشلىء 

 ويقول سيدى عمر بن الفارض سلطان العاشقين فى وصف حبه رضى هللا عنه : 
 فاصبح لى عن كل شغل بها شغل  جرى حبها مجرى دمى فى مناصلى 
 قبلتها من  ياحبذا البلللذل فان  فنافس ببذل النفس فيها اخا الهلوى 
 اليه انتهى البخل  بالدنيا  ولو جاد  فمن لم يجد فى الحب نعم بنفسلله 
 السن تتللللو  وكلى ان حدثتهم  فان حدثوا عنها فكلى مسامللللع 

 اللهم ارزقنا حب  وحب من يحب  لنكون ممن قلت فيهم   والذين آمنوا اشد حبا هلل ب . 
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 سهام الهوى 
 ولو اننى منها على مركب صعب  الهوى لم تثننى عن رحابكلللم  سهام

 ومن نام ال يرقى الى مشهد القرب  لرى عب او ارهب السلوكيف اهاب الص
 فما نال عقبى ربه  افل القلللب  لللللرة و فلة قلب المرء بعد وحس

  شربنا من االنوار ما ليس بالشرب         ونحن اولو علم ولكن بوجدنلللللا 
 نوره يهدى من الزيغ والعجب   لنا فكنا بفيض هللا خير ا ئمللللللللة 
 وقد جذبتنا نحوها ايما جلللذب  ولما تدانينا والحت ديللللللللاره 

 واخرج جميع الكائنات من القللب  هتفت بحبى دم لرب  وحلللللللده 
نلور هللا مرقلده وهلو تل  من ابيات شدا بهلا الهاملا وارتجلاال سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل 

فيهللا يشللرح لنللا حاللله فللى استسللهال الصللعب ابتغللاء مرضللاة هللا فسللهر ليللله والنللاس نيللام قرابللة 
اربعين عاما وهى خارقة ال تكون اال من اولى العلزم ملن خلواص المحبلين ، وقلد شلاهدنا سلهره 

حلين كلان  طول الليل بانفسنا ، وكنا نسهر معه بعض الليالى حتى نأتم بله فلى صلالة الفجلر ،
يصلى إماما محتسبا فى الباب االخضر الملحق بالمسجد الحسينى بالقاهرة وكنا نطلرب لقراءتله 
وكان يطرب لها معنا المرحوم الشي  على محمود وكلان ملن كبلار القلراء وكلان يقلول لله وددت 

 لو أسمعتنى القرآن كله فى صالة الصبح بقراءت  الشجية المتقنة . 
  وكنت حاضلر ا ب احلد العلملاء وقلال لله كيلف تسلهر الليلل كلله وهللا  وقد ناقشه على مسمعنا

تعالى يقول فى كتابه الكلريم   يلا أيهلا المزملل قلم الليلل اال قلليال نصلفه أو انقلص منله قلليال ب 
وسكت السائل عند هذه االية االخيرة ، فقال له سيدى الشي  عللى : ولملاذا سلكت وللم تقلرأ ملا 

تل القرآن ترتيال ب والزيلادة للم تحلدد بحلد معلين ، فضلحكنا اعجابلا وللم بعد ذل    أوزد عليه ور 
يحر السائل جوابا... ويستلذ سلطان العاشقين سيدى عملر بلن الفلارض بملا يلقلاه ملن متاعلب 

 الحب 
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 فيقول رضى هللا عنه مناجيا ربه المحبوب جل شأنه وتعالى : 
 لذ  الهالكا است  الهوى   فى سبيل ب   حى   هال  ل  فى الحى 
 هناكللا  الهال   واستعذب   هام بجللللالل   بجمال حجته 

 قبل موتى ارى بها من رآكلللا  ابق لى مقلة لعلى يوملللا 
 قلت هاكا   قبضتى  فى  ووجودى ف لفبشيرى لو جاء من  بعط

ادة حيلث كانلت سلع صلى هللا عليه وسلم ويقصد رضى هللا عنه بمن راى ربه موالنا رسول هللا 
الرؤية ليلة المعراج فيما رواه بن عبلاس رضلى هللا عنهملا ، وهلى رؤيلة بلال كيلف وال حصلر ، 

 وليلة المعراج هى التى قال تعالى فى شأنها   لقد رأى من آيات ربه الكبرى ب . 
وشراب هؤالء المحبين الخواص هو شلراب الوجلد اللذى يسلكرون بله سلكرا حلالال فهلو شلراب ال 

 د قال فيه سيدى الشي  على عقل كما مر علي  فى االبيات السابقة : كشراب  يرهم ، وق
 شربنا من االنوار ماليس بالشرب  ونحن اولو علم ولكن بوجدنلللا 

 ويقول فيه سيدى ابو مدين التلمسانى رضى هللا عنه : 
 اذا لم تذ  معنى شراب الهوى دعنا   فقل للذى ينهى عن الوجد اهله 

 فباهلل ياخالى الحشا ال تعنفنلللللا   صبابلة   شربنا طربنا ثم همنا
وهو شلراب ال يلعلب بعقلولهم كملا تلعلب خملرة السلكار ، ولكنله يلهلب وجلدهم فتهليم ارواحهلم ، 
وتنجذب الى عالم الملكوت االسمى واالسنى ولوال االجل المكتوب عليهم لم تستقر ارواحهم فلى 

ال يشللغلهم عنلله شللا ل وال يعللوقهم عنلله اجسللادهم طرفللة عللين شللوقا الللى خللالقهم جللل جالللله فلل
 معو  ، النه تعلق بالباقى الذى ال يزول وفى ذل  انشدوا : 

 وبكاؤهن لغير فقد  باطلللللل    سهر العيون لغير وجه  ضائع 
وقللوب المحبلين ممللوءة انلوارا بمواجيلد العشلق الللذى انطلوى عليله ، ولكنهلا انلوار ال تخبلو بللل 

هتدون بها الى سواء السبيل فى ظلمات اللدنيا الفانيلة التلى يعليش تشع قوية على المغرمين في
 فيها الغافلون ويقول فى ذل  االشعاع سيدى عمربن الفارض رضى هللا عنه :  
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  ير عجيب وباطنى مأواكا   واقتباس االنوار من ظاهرى 
 وهو ذكر معبر عن شذاكلا   ويضوع العبير فى كل نلاد 

عليه من قضاء حبيبه واحكامه مادام فى ذل  رضاه تعالى وهو الذى والمحب يرضى بما يجرى 
 ينشده المحبون الصادقون . ويقول فى ذل  سيدى عمر ابن الفارض رضى هللا عنه : 

 فاختبارى ما كان فيه رضاكا   وبما شئت فى هوا  اختبرنى 
 بى اولى اذ لم اكن لوالكللا   فعلى كل حالة انت منلللى 

 وخضوعى ولست من  اكفاكا     ذلللللى وكفانى عزا بحب
فهو يرد الفضل فى وجوده من علدم هلل اللذى خلقله ورزقله وللواله ملا كلان بشلرا سلويا ، وللواله 
مازكى فى ايمانه ، وال هام فى حبه ، ويرى رضى هللا عنه العز فى ذله لربله اللذى لليس كمثلله 

 السللكندرى رضللى هللا عنلله : شللىء وهللو السللميع البصللير ، ولللذل  يقللول سلليدى ابللن عطللاء هللا
 تحقق باوصاف  يمد  بوصفه . 

اى تمس  بذل العبيد يمد  بالعز ، وتمس  بفقر  يمد  بالغنى وتمس  بضلعف  يملد  بلالقوة ، 
وهكذا الن من علرف نفسله فقلد علرف ربله ، وهلو سلبحانه الوهلاب ونحلن المتقلبلون فلى نعمله 

ب وفى ذل  يقول سيدى الشلي  عللى عقلل رضلى الظاهرة والباطنة   وما بكم من نعمة فمن هللا 
 هللا عنه الهاما فيما نقلناه عنه : 

 فى دجى الليل  ا نلى   إنلى   الشو    يا حديث
 عن الناس  وعنلللى   الليل    فى اكتم االشوا  
 الذى قد كان  منلللى   يللرد    وكأن الجسم لم

 فامنع اال يار  عنللى   ذللللى   زاد  ياحبيبى 
 قد جعلت الشرع حصنى   فا نى     وارحمنى  ب ر 

 ال تخيب في  ظنلللى          واهدنى وارحم مشيبلى 
 ان سالت هللا يغلللنى          رم سألت الناس احل ان 
 ان سالت هللا يدنلللى          سألت الناس أبعللد  ان 

 بالمعانى عرفتنللللى   التجلللللى   ان آيات 
 وشهود هللا فنلللللى   روحلى    الوجدان   اية

 وحدث وال حرج عمن اذاقهم هللا طعم محبته ، واوردهم بحار جماله ، فقاموا 
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على حبه وهاموا فيه هياما ال سلكون لله اال بلقائله جلل وعلال ، ويقلول فلى ذلل  سليدى الشلي  
 على عقل مما نقلناه عنه وهو يرتجل الهاما : 

 وعن عرفان   علم  صدرت عنف ه بحار جمالل ووردت عن ادب 
 والنوم من بعد الوصال جنانلى  وشربت لم اشر  وقمت ولم انم 
 الحنللللان  حضرة   اال بلقيا وعلمت ان الوجد ليس بمنتلله 

 ويقول مرة اخرى رضى هللا عنه : 
 وعرفنا من اين ناتى الجلوارا  قد شربنا من حبه فسكرنللللا 
 بيقين الهدى وكنا حللليارى  ودخلنا دار الكرامة  نللللروى 
 سكارى ولم نكن بسكلللارى  الكأس   وترانا من حيث نشرب فى

 علينلللا ازارا   بالتقى ونرى  كل نلللللاد  نتحلى بالعلم فى 
 تظهر النور فهو ال يتللوارى  فقلوب مثللل الكواكب فينلللا 

 ويقول كذل  عفا هللا عنه ورفع قدره : 
 العز لم يذبل له ثملللر   روض من حب ان صبروا والعاشقون لهم فى ال

 واآليات والعبللللر  والعلم والدين  مياهه الذكر والتقوى منابعلللله 
 ان كنت منهم فسر واسهر كما سهروا  خل المعارف للعشا  تقطفهللللا 

 وهؤالء المحبون الوالهلون تهلون علليهم اعبلاء المحبلة وللو استشلهدوا فلى سلبيلها النهلم انملا
يطلبون بها ربهم ، وليس بعد هللا  اية ، وال للسعادة به نهاية ويصارحنا بنصيحته فى المحبة 

 وما تقتيضه من المحبين سيدى سلطان العاشقين عمر بن الفارض فيقول : 
 مخالفتى فاختر لنفس  ما يحللللو  نصحت  علما بالهوى والذى ارى 
 الغرام له اهلللللل شهيدا واال ف فان شئت ان تحيا سعيدا فمت به 
 النحل ما جنت ا لنحل  ودون اجتناء  فمن لم يمت فى حبه لم يعشق به 

 الناسكين وان جلللوا  سبيل  وخل  ع الحيا تمس  باذيال الهوى واخل
 ما الكحل الكحلل  هيهات  وللمدعى   وقل لقتيل الحب وفيت حقلله 

لمحبة االلهية هو كشف العبد عن نفسه ويقول الشارح فى تفسير البيت االخير : والموت فى ا
 ومعرفته بها حيث ال يبقى فيه لنفسه حركة اصال وهو الموت االختيارى وان بقى 
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باحواله كلها فى ظاهره عللى ملاهو عليله فلى حياتله الدنيويلة ، وقولله : وفيلت حقله ، اى حلق 
هللا تعلالى فلى ظلاهر  الحب وما يقتضيه من نتيجلة النافعلة فلى اللدنيا واآلخلرة وهلى ظهلور املر

العبللد وباطنلله ، وقوللله للمللدعى ، أى يللدعى لنفسلله بنفسلله مقامللات العللارفين واحللوال الواصلللين 
وليس له معرفلة ذوقيلة ووجدانيلة بلل هلو ملؤمن مصلد  ، واالحلوال النفسلانية بعيلدة جلدا علن 

كحلل   بفلتح االحوال الوجدانية واالمور الذوقية وليس الكحل االسود الموضوع فى العين مثلل ال
 الحاء والكاف ب الذى جعله هللا فى العين خلقة فظهرت العين به جميلة . 
 ويقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه الهاما فى الحب الصاد  : 

 به عاش حتى ولو اصيبت مقاتله  وذو الوجد ال يغضى عن الحب لحظة 
تعلليم الخللق انملا هلى ملن  ويقول سيدى معروف الكرخلى رضلى هللا عنله : المحبلة ليسلت ملن

 وسئل رضى هللا عنه : ما عالمة األولياء فقال :  –مواهب الحق وفضله 
ثالثة : همومهم هلل ، وشغلهم فيه ، وفرارهم اليله وقلال رضلى هللا عنله : اذا اراد هللا بعبلد خيلرا 

انى رضى فتح عليه باب العمل وا لق عنه باب الفترة والكسل . ويقول سيدى ابو سليمان الدار 
ذا شلبع وروى عملى . وفلى ذلل  العطلش اللدائم  هللا عنه اذا جاع القلب وعطش صفا ور  . وا 

 يقول سيدى الشي  على عقل الهاما فيما نقلناه عنه طيب هللا ثراه : 
 لم أزل فى محبتى ظمآنا   انا لو اشرب البحار جميعلا 

 فهذا اللقاء اسمى رجانلا   يارب    لست اروى اال بلقيا 
 لربنا نتدانلللى  وبهذا   نتتادى الى اليقين هلملللو 
 لحظة نتوانلى   فهل عنه  اننا ملكه وموعدنا الحشللر 

أرايت كيف شرب شيخنا الولهان بحار الحب وبقى ظامئلا ال يرويله اال لقلاء حبيبله جلل وعلال ، 
المحلب القلديم وكيف افترض انه شرب البحار كلها مرة واحدة ولم يشربها كأسا بكأس كملا قلال 

 : 
 فما نفد الشراب وال رويت    شربت الحب كأسا بعد كاس 

تل  هى همة االكابر من اولياء هللا ، فانهم اليرضون بلاهلل بلديال ، ويقلول سليدى ابلو سلليمان 
 الدارانى رضى هللا عنه : من اظهر االنقطاع الى هللا فقد وجب عليه 
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عارفون : اما البخل عند اهل الدنيا فهو ان يكون الرجلل خلع مادونه من رقبته ويقول السادة ال
بخيال بماله ، واما الذى عند اهل االخرة فهو الذى يبخلل بنفسله علن هللا تعلالى ، اال وان العبلد 
اذا جاد بنفسه هلل ، أورث قلبه الهدى والتقى واعطى السكينة والوقار ، والعلم اللراجح ، والعقلل 

ابواب السماء ، فهو ينظر الى ابوابها بقلبه كيف تفتح وان كان فى الكامل ، ومع ذل  تفتح له 
طريق الدنيا مطروحا ، ويقول سيدى ابراهيم بن آدهم رضىاهلل عنه : من عرف ملا يطللب هلان 

 عليه ما يبذل . كما يقول رضى هللا عنه : اتخذ هللا صاحبا وذر الناس جانبا . 
عللة اشللياء اليسللكن فللى القلللب معهللا  يرهللا : ويقللول سلليدى سللر السللقطى رضللى هللا عنلله : ارب

الخوف من هللا وحده ، والرجلاء هلل وحلده ، والحلب هلل وحلده ، واالنلس بلاهلل وحلده ، وقلد سلئل 
 رضى هللا عنه : كيف انت ؟ فقال : 

 لم يدر كيف تفتتت االكباد    من لم يبت والحب حشو فؤاده 
عالمة العارف ؟ فقال : اال يفتر من ذكلره  وسئل سيدى ابو يزيد البسطامى رضى هللا عنه : ما

، وال يمل من حقه ، وال يستانس بغيره . وكان يقول رضى هللا عنه   يرد ما هو فيه من نعملة 
الى هللا تعالى ب فكان يقول : عرفت هللا باهلل ، وعرفت مادون هللا بنور هللا عز وجل وقال كذل  

أنى اذكلره واعرفله واحبله واطلبله ، فلملا انتهيلت  :  لطت فى ابتدائى فى اربعة اشياء : توهمت
رأيت ذكره سبق ذكلرى ، ومعرفتله تقلدمت معرفتلى ، ومحبتله أقلدم ملن محبتلى ، وطلبله للى أوال 
حتى طلبته ، وكان رضى هللا عنه يقول : اللهم ان  خلقلت هلذا الخللق بغيلر علمهلم ، وقللدتهم 

 . امانة من  ير ارادتهم فان لم تعنهم فمنذا يعينهم 
يلا  نسلتعين ب فلالعون  ومناجاته االخيرة هذه تفهمنا معنى ما تقوله فلى الفاتحلة   إيلا  نعبلد وا 
منه سبحانه ، وصد  تعالى فى قوله الكريم   ولوال فضل هللا علي  ورحمته ملا زكلى ملنكم ملن 

عتملاد احد ابدا ولكن هللا يزكى من يشاء وهللا سميع عليم ب وفى اللجؤ لربله واالسلتعانة بله واال
 عليه يقول سيدى الشي  على عقل فى الهامه المرتجال رضى هللا عنه : 

 ابدا لغير جالله ال تدمللع   عميت عيونى عن سواه وانها 
 ار لى مفرا من حساب يفزع   لما رايت الدهر حاربنى وللم 
 ما خاب عبد للمهيمن يرجع   ارجعتنى هلل وهو مطهللرى 
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 هو عدتى وله الضمير الطيع   ه املى به هو قوتى عملى  ل
 وتركت احوالى له اتتبلللع   افنيت ر باتى بر بة خالقى 

 عنى حيث ال اتزعزع  وفنيت   فتركتنى هلل جل جاللللله 
وقللد سللئل سلليدى ابللو العبللاس السلليارى رضللى هللا عنلله فللى معنللى قوللله تعللالى   والللزمهم كلمللة 

م فى االزل للتقوى فاظهر علليهم فلى الوقلت كلملة التقوى وكانوا احق بها واهلها ب فقال : اهله
االخللالص وااليمللان . لقللد سللئل رضللى هللا عنلله : بللم يللروض المريللد نفسلله ؟ وكيللف يروضللها ؟ 
فقلللال : بالصلللبر عللللى االواملللر ، واجتنلللاب النلللواهى ، وصلللحبة الصلللالحين ، وخدملللة الرفقلللاء ، 

 ومجالسة الفقراء والمرء حيث وضع نفسه ، ثم تمثل وانشد : 
 والزمت نفسى هجرها فاستمرت   صبرت على اللذات حنى تولت 

 فان اطعمت تاقت واال تسلللت  وما النفس اال حيث يجعلها الفتى 
 فلما رأت عزمى على الذل  زلت  وكانت على االيام نفس عزيلزة 

ويقول سيدى جعفر الخلوى رضى هللا عنه : كن هلل عبدا خالصا تكن علن اال يلار حلرا ، يقلول 
دى سعيد بن االعرابى رضى هللا عنه : العارفون بين ذائق وشائق ووامق ، فالمتعة شاقتهم سي

، والشو  ذوقهم ، فمن ذا  فى شو  فروى سكن وتمكن ، ومن ذا  فيه من  يلر رى اورثله 
االنزعاج والهيمان ، ال يتعبه بعد ذل  ركوب االهوال وال مباشلرة الصلعاب وعلال بعللو همتله اللى 

تب وتنلزه علن اللدناءة اجملع . وسلئل سليدى بلن عليلان رضلى هللا عنله : ملا عالملة اعلى المرا
رضى هللا عن العبد فقال : نشاطه فى الطاعات وتثاقله عن المعاصى . وقلال رضلى هللا عنله : 
ملن سللكن اللى  يللر هللا تعلالى اهمللله هللا تعللالى وتركله ، ومللن سلكن الللى هللا تعلالى قطللع عليلله 

سللواه ، ويقللول سلليدى ابللراهيم بللن شلليبان رضللى هللا عنلله : اهللل طريللق السللكون الللى شللىء 
المشاهدة ال يغيبون عنه قياما وال قعلودا وال نلائمين وال متنبهلين ، ولهلم احلوال تشلتمل علليهم 
انوار قربه فيغرقون فيها ، وال يتفر ون الى الخلق وما هلم فيله ، وتلل  احلوال الدهشلة ، تلراهم 

،  ائبين باسرارهم حاضلرين بأبلدانهم ، وتلل  الحلال تصلفها دهشين متحيرين  ائبين حاضرين 
 السيدة رابعة العدوية رضى هللا عنها بقولها 

 وابحت جسمى من اراد جلوسى   انى جعلت  فى الفؤاد محدثى 
 وحبيب قلبى فى الفؤاد انيللس   فالجسم منى للجليس مؤانس 

 اء اوعية المعرفة ويقول سيدى الحسين بن هند رضى هللا عنه : قلوب االولي
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وقلوب المحبين اوعية الشو  ، وقلوب المشتاقين أوعية االنس . ويصلف سليدى الشلي  عللى 
 عقل انسه بربه فيقول الهاما وارتجاال رضى هللا عنه : 

 واقربنلا  فنظرنا         اشرقت شمس المعانلى 
 وا تسلنا  فسكرنا   واجتلت أنسا وقدسللا 
 فى الليل  نى  اذا    وفؤادى يشبه الطيللر

 كلما مال تغنللى   فو   صن الحب يشدو 
 به ان تتجنلللى           وايلللا   قدر الحب 

 لترى ما تتمنللى           وتزود بصللللالح 
ويوصينا سيدى الحسين بلن هنلد رضلى هللا عنله فيقلول : اسلترح ملع هللا وال تسلترح علن هللا ، 

من استراح عن هللا هل  ، واالستراحة مع هللا تروى القللب بلذكره فان من استراح مع هللا نجى و 
واالستراحة عن هللا مداومة الغفلة ، ولذل  يحلذرنا سليدى الشلي  عللى عقلل علن الغفللة وشلرها 

 فيقول الهاما فوريا مما نقلناه عنه نور هللا ضريحه : 
 لب فما نال عقبى ربه  افل   الق    و فلة قلب المرء بعد وحسللللرة 

 تأخر فى يوم الجهاد عن  الركب     القيامة   افلللل   يوم  لقد ذل فى 
 حمدت وان الحصد سالمة الحب     الهدى  بها  لو بذرت    ودنيا  ارض

 وقد نأى بنفسه عن الغفلة وتحدث بفضل هللا عليه فقال رضى هللا عنه : 
 ع والقللب ولم ي   ير هللا فى السم مفردا   دونى وجئت  تركت الورى 

 والحجب   البعد عالم  من   فخلصتها جوانحى   سر  وطهرت فى نجوا 
 والخطللب   بالحوادث  يتاذى  فلم صلدره  يشرح  رضاء الفتى باهلل 

 والغيلب  فى الشهادة   ربى   اراقب فما انا فى نفسى اميل لغيلللره 
 جد الصب بالوا المعروف  انا  وكنت  صعاب الهوى كلفتها وحملتهللا 

ويقول سيدى مظهر القرميسينى رضى هللا عنه : بصحة االيمان وكمال التقوى يفتح هللا تعلالى 
على العبد خير الدنيا واالخرة ، قال تعالى   ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 

ربله فليعملل من السماء واالرض ب وقال رضى هللا عنه فى قولله تعلالى   فملن كلان يرجلو لقلاء 
عمال صالحا ب قال : عمال يصلح ان يلقى به ربه ويقول كذل  : من قتله الحب احياه القلرب . 

 وفى ذل  المعنى يقول سيدى عمر 
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 ابن الفارض رضى هللا عنه : 
 وفى حياتى قتللللللللى  فالموت فيه حياتللللللى 
 رقوا لحالى وذللللللللى   انا الفقير المعنلللللللى 

بين لنا سيدى عمر بن الفارض رضى هللا عنه كيف ترخص االرواح عند المحبلين فلى سلبيل وي
 هللا كما ترخص المادة واالموال عند اهل الدنيا فى تحصيل ر باتهم الفانية فيقول : 

 يجودون باالرواح منهم بال بخللل  اذا جاد اقوام بمال رأيتهلللم  
 عدوا بالقتل حنوا الى  القتلل وان او  وان هددوا بالهجر ماتوا  مخافة 
 على الجد والباقون عندى على الهزل  لعمرى هم العشا  عندى حقيقلة 

ويقول فى المحبة وآثارها سيدى ابوا الحسين بلن بنلان رضلى هللا عنله : آثلار المحبلة اذا بلدت 
تلفلله ورياحهللا اذا هاجللت اماتللت قومللا واحيللت قومللا ، وافنللت اسللرار وابقللت اسللرار تللؤثر اثللارا  مخ

وتبدى سرائر مكنونة وتكشف عن احوال مستترة . ويصف سيدى الشي  على عقل عن محبتله 
 واثارها فى قوله المرتجل الهاما رضى هللا عنه : 

 والتالقى للسقم خير طبيللب   لذة الحب فى لقاء الحبيلللب 
 سترت كل ما به من  عيلوب  واذا حلت المحبة  قلبلللللا 
 من تالقى  الحبيب بالمحبلوب  لى واسمى اى شىء فى الحياة اح

 قد بدا بالفداء  كشف  العيلوب  افتدى سدة الحبيب بروحلللى 
 يشرح الصدر كاشف للكلروب  ان ذكر الرحمن عز عظيلللم 
 طاول الطود فى تالقى الخطوب  لم اخف  يره وان كان قلبللى 

  والمداراة من صفات القلللوب ندر  البينات ثم نلللللدارى 
 لست افشى سرى الى قريللب  إن قلبى دون البرية سللللرى 
 د  فى وصفه عن التقليلللب  وفى الحب لى اجل ثبللللات 

ومع مداراته التى اشار اليهلا فلى االبيلات السلابقة فلان رشلحات الحلب نضلحت عللى اللر م ملن 
 مدارته فى قوله رضى هللا عنه 

 من فى قلبه كمن الجمللر  وهل نام وعيب على ذى الحب يألف الكللرى   
 الليل والفجر  عندى  ان تساوى   الى        كل  جانب    من  الحب منى  لقد دار 
 الطيلر    ابتدئى حيث  لجاوبنى من         اشدو مناجيللا   حين  حيائى ولوال 
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 ولكن روحى فى الرحاب لها ستر   ولم اخل من حب مدى العمر كله 
 حب ناضحة وواضحة فى قوله طيب هللا ثراه : كما ترى رشحات ال

 فحبيبى وحقه ما جفانلللللى  خليانى ابكى من االجفللللان 
 ترقى الى اعز بيلللللللان  وفؤادى لما تعلق باللللللله 
 وتلقى موارد االحسللللللان   الزم هللا باليقين ترقلللللى 

 للللان فيه عينان بالهدى تجري لو تراه والحب فيه كميللللن 
 وبحسن التقى صفت اذهانلللى  وبنور اليقين شاهدت ربلللى 
 او تحدثت فالهدى فى لسانلللى   ان تكلمت فاالله مللللرادى 
 فإلينا مدت لربى يللللللدان   واذا ما إليه مدت يمينللللى 
 اجد البحر زائد الفيضلللللان   كلما قلت ياالهى شربلللللا 
 وكماال فى كل قلللللللب دان   ان للحب بهجة وجملللللاال

 ولكن تنام لى عينلللللللان  ال تظنوا قلبى ينام من الحللب 
 ولكن قد اذاعت خافى الهوى اجفانى  لم اكن اظهر الغلللللللرام 

ويصف لنا سيدى عمر بن الفارض رضى هللا عنه : نشوته بالحب والقرب ويتمنى ان يلديم هللا 
 قول : عليه تل  النعمة العظيمة في

 خضوعى لديكم فى الهوى وتذللى  فليذ للللى   معنى حسنكم اشاهد 
 ما شاقنى ذكر منزللى  ولوالكمو  انتمو بلله   الذى واشتا  للمغنى 

 بمعلللزل  والرقيب  بلذة عيش  قطعتهللللا  فاهلل كم من ليلة قد 
 تتجللللى  واقداح افراح المحبة  مناديللنى   والحبيب ونقلى مدامى 

 ودام للللى  فوا طربا لوتم هذا  راجيا   ما كنت فو   مرادى  ونلت 
 واين الشجى المستهام من الخللى  ليس يعرف ما الهوى   عذول لحائى 

 مواصلى  قرب   رقيبى عند و اب  فدعنى ومن اهوى فقد مات حاسدى 
العاشقين فلى  ويقول سيدى الشي  على عقل فى مدام   خمرة ب المحبين الذى نوه بهم سلطان

 االبيات السابقة : 
 ومن بلح فانى فى المحبة اسكلر  ان كان سكر الناس من عنلللب 

 كما يقول فيها مرة اخرى : 
 بعلم هللا موالنا سقينللللللا  سكرنا ال بخمر يد ولكلللللن 
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 ويقول مرة ثالثة : 
 لوجه  زاد بالتقوى حنينا         احب  حب عبد فى حيللللاء 

 فنحن بحبكم متمسكونللا  وا حبلى بكم ال تقطعلللوه صل
 فلم ار  يركم يسقى  اليقينا  روحى   وقد دارت على الكاسات

فليهنأ المحبون بحبهم هلذا وليهنلأوا بقولله تعلالى   يحلبهم ويحبونله أذللة عللى الملؤمنين اعلزة 
 على الكافرين يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ب . 
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  فوررب 
 سوا  فاستر على المسكين ما اجترحا   ليس يعلملللله   سر  بينى وبين 
 من يلتجأ لكم فى القصد ما جنحلللا   ولكنى التجأت لكللللم  انى اسأت 
 ياخير من بفؤادى العمر ما برحلللاللللى    منه ارى صلت  لى فيكم امل
 لظالم محللللا ل  صبح هواكم  رأيت  وجنح الليل يقعد بلللى  اذا سعيت 

 لم يلق  ير حمى الرحمن مقترحلللا   انت مقتلللرح  ماذا   لو قيل للقلب
 مسحا   الذنب   قد   عنى يارب  وقلت   او كان كالطود ذنبى فى ضخامتلله 
 ومن نزحلللا   ولن يضر بمن يعصى  مهما اطعنا فما تغنيه طاعاتنللللا 

 عفو منه ضل ما  نجحلللاواستكثر ال  عن بلللللدل  من ظن ان عطاء
 إن نام قلبى من الزالت فى ظللللم     فانه بضياء العفو منه  صحلللللا 

 ينتشى فرحلللا  فاعجب لكاسب ذنب   الذنب يحزنى والعفو يفرحنللللى 
تل  ابيات من قصيدة فاض بها الهاما وارتجاال شعر سيدى وشيخى عللى عقلل نلور هللا مرقلده 

رجائلله فللى هللا تعللالى وشللدة يقينلله فللى عفللوه تعللالى و فرانلله . وهللا  ، وقللد كشللف بهللا عللن قللوة
تعللالى يقللول فللى الحللديث القدسللى :   انللا عنللد ظللن عبللدى بللى . ب والقللرآن الكللريم يشللهد لهللذا 
الحديث الشلريف فلى مثلله قولله تعلالى   قلال اللذين يظنلون انهلم مالقلوا هللا كلم ملن فئلة قليللة 

مع الصابرين * ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افر  علينا   لبت فئة كثيرة باذن هللا وهللا
صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القلوم الكلافرين * فهزملوهم بلاذن هللا  ب واذا كلان ذلل  النصلر 
حليف الفئة التى احسنت ظنها باهلل تعالى ، فقد كان البلوار عاقبلة وخيملة لملن سلاء ظنله كملا 

فمن يمل  لكم من هللا شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعلا بلل كلان جاء فى قوله تعالى " قل 
هللا بما تعملون خبيرا * بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلليهم ابلدا وزيلن ذلل  
فللى قلللوبكم وظننللتم ظللن السللؤ وكنللتم قومللا بللورا * ومللن لللم يللؤمن بللاهلل ورسللوله فانللا اعتللدنا 

 للكافرين سعيرا ب . 
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والتوبة عند السادة الصوفية درجات فهم يقولون : شتان بين تائلب يتلوب ملن اللزالت ، وتائلب 
يتوب من الغفالت ، وتائب يتوب من رؤية الحسنات . وعندهم ان عوام الملؤمنين يتوبلون ملن 
الزالت ، وخواصهم يتوبون من الغفالت . وخواص الخواص يتوبون من رؤيلة الحسلنات . وهلم 

خوف والرجلاء الزملان معلا للملؤمن ، النهملا كالجنلاحين للطلائر اللذى يطيلر بهملا يقولون ان ال
معا وال يستطيع ان يطيلر بواحلد منهملا دون االخلر ، والخلوف يوقلف الملؤمن عنلد حلدود هللا ، 
والرجللاء يشللجعه علللى االسللتغفار ان كسللر حللدا مللن الحللدود . واالسللتغفار عالمللة مللن عالمللات 

لربه . وكذل  الخوف عالمة من عالمات الحلب ، النل  ال تخلاف  الحب الكامن فى قلب المؤمن
اال من تحب خشية ان يغضب علي  ، وال ترجو اال من تحلب وثوقلا فلى عفلوه واحسلانه تفضلال 

 وكرما ويقين  بان طاعت  تنفع  وال تنفعه ومعصيت  تضر  وال تضره . 
 وما ار  قول القائل : 

 الحب الذى ل  فى قلبى  وارجو  فى  اخاف  للحق الذى فى دملى 
 وقول القائل : 

 ورائدها علمى بان  لللللى رب   ركابى بارجاء الرجاء مناخه 
 كما انت عالم بما أضمر القللللب   وان  عالم بما انا قائلللل 

 فقد قرعت بابا به يغفر الذنللللب   وان آدها ذنب توانت ببابه 
سله التلى وقعلت فلى اللذنب فلالذت بربهلا الغفلور وآدها اى قوى عليها فغلبها وهو يشلير اللى نف

وقد رؤى ابو نواس فى المنلام بعلد موتله فقيلل لله ملا فعلل هللا  الرحيم ليغفر لها ويعفو عنها 
ب  ؟ فقال :  فر لى : قيل له : بماذ ؟ قال : بأبيات قلتها وهى تحلت وسلادتى ، قلالوا فوجلدوا 

 ورقة مكتوب فيها قوله شعرا : 
 بأن عفو  اعظم  فلقد علمت   نوبى كثللرة يارب إ ن عظمت ذ

 ويستجير المجرم  فبمن يلوذ   اال محسلن  ال يرجو    كان ان 
 يرحم  يدى فمنذا  فاذا رددت         تضرعا  اردت  كما  رب  ادعو  

 وجميل عفو  ثم أنى مسللم   الرجللا  اال  وسيلة  مالى الي  
توبلة فلى ذاتله ، وذل للعزيلز الغفلار والسلادة الصلوفية  واالستغفار يصحبه ندم المذنب ، والنلدم

يعلقون اهمية على ذل القلوب وانكسارها فى جنب هللا ويلفتوننا الى الحديث القدسى الشلريف   
 انا مع المنكسرة قلوبهم الجلى ب ويؤيدونه بقوله تعالى  



 247 

 
 
 

الم لم ينتفع فى بليته   حين   ولقد نصركم هللا ببدر وانتم اذلة ب وهم يقولون ان آدم عليه الس
ابتلى بالمعصية ب بلالعز اللذى نالله بقولله تعلالى للمالئكلة   اسلجدوا الدم  ب بلل انتفلع فلى تلل  

  ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين  –هو وزجته  –البلية بقوله 
واصر على ذنبله فبلاء باللعنلة الدائملة ب فتاب عليهم انه هو التواب الرحيم . ولكن ابليس تكبر 

ونعللوذ بللاهلل مللن شللقاء الللدنيا واالخللرة ، ونسللاله تعللالى ان يحمينللا مللن كيللده ووسوسللته فاننللا ال 
نقوى على رد كيده اال بعون ملن هللا سلبحانه . ويقلول سليدى ابلن عطلاء هللا السلكندرى رضلى 

 ة الصوفية : هللا عنة : تحقق بذل  يمد  بعزتة، وفى ذل  يقول بعض الساد
 وكم عزة قد نالها المرء بالللذل  اذل لمن اهوى ال اكسب عللزة 

 على الوصل  ذليال له فاقر السالم  اذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن 
 ويقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه فى الهامه الفورى : 

  ير من ذل ومن ينكر سبقلله  درجات الرجال ال يقتنيهللللا 
 فتجهز للموت ال تنس طرفلله  بل الممات ينفع صفلللو ليس ق

 فاز من ياخذ المحبة رزقللله  كل مال يزول بالموت لكلللن 
 ويقول كذل  رضى هللا عنه : 

 قد  سلنا نفوسنا ثم  بنللللا  نحن فى عالم اليقين رجلللال 
 انما نحن فو  ذل   شربنلللا          وشراب الرجال علم وحللللم 

 فولجنا وبعدها قد وصلنللللا  لباب ثم قال لجلللللوه فتح ا
 هللا لهذا عن العباد  افترقنلللا  اجد الذل اقرب الباب الللللى 

 ويقول ايضا رضى هللا عنه : 
 يسمو به كل من ناجى ومن صلحا  فاعلم بان مقام العفو مغتسلللل 

 لا اال وجدت مقام العفو قد وضحل زادت ذنوبى لكن ما استجرت به 
 عيبى ويغمرنى من فيضه منحللا  مازال يرحم من ضعفى ويستر لى 
 يابئس ما ظن ساء النفس حين لحا  ظن العزول بان الذنب يبعدنللى 
 ذنبى ولو أنه للنفس قد جرحلللا  انفى العوازل عنى ال يزحزحنلى 
 بحكمة الشرع وااليمان قد وضحلا  اسير هلل فى علم ولى عمللللل 

 ومن يلوذ بغير هللا ما رجحلللا  مقصود نلللوذ به وما سوى هللا
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 فليس ينفعنى فعل ولو صلحا   مهما اتقيت ولم يقبل مجاهدتى 
ولعل  تلحظ معى فى البيت االخير مدى خوفه من ربه ، شأنه كملة الرجال الذين يخافون ربهم 

هلار ال يفتلرون وقلد قلال من فلوقهم كملا يخافله المالئكلة االطهلار اللذين يسلبحون هللا الليلل والن
تعللالى   انمللا يخشللى هللا مللن عبللاده العلمللاء ب فالعلمللاء يخشللونه تعللالى علللى قللدر علمهللم بلله 
وحرصهم على كسب رضاه ، والمقصود بهم العلماء االتقياء الن الخشية انملا هلى ملن صلفات 

فللى السللر  القلللوب وال يكسللبها العللالم بتحصلليل العلللوم انمللا يكسللبها بتطبيللق احكللام هللا وخوفلله
والعلن ، والعالم الذى يحصل العلم وال يعمل به ال يعده السادة الصوفية عالما ربانيا بل يقولون 
عنه إنه وعاء علم . ولو ان  تدبرت فى قوله تعلالى   إن اكلرمكم عنلد هللا اتقلاكم ب لوجلدت ان 

ب ان درجلة الملؤمن  هللا تعالى يبين لنا بافعل التفضيل فى قولله   اكلرمكم ب وفلى قولله   اتقلاكم
تكون عند هللا بقدر تقواه هلل ، فاالكرمون مرتبون فلى درجلاتهم عنلد هللا بحسلب تقلواهم االتقلى 
فاالتقى ، النه سبحانه لم يقل ان اكرمكم عند هللا التقى ، ليبلرز لنلا التفاضلل فلى اللدرجات فلال 

 عليه وسلم اتقى االتقيلاء يكون اهل التقوى بدرجة واحدة . وقد كان موالنا رسول هللا صلى هللا
، فكان فى أزكى الدرجات وارقاها بين سلادتنا االنبيلاء والمرسللين وهلم صلفوة الخللق عنلد هللا ، 
وصد  تعالى فى قولله الكلريم   تلل  الرسلل فضللنا بعضلهم عللى بعلض ب وكلذل  قلام التفاضلل 

 بين االولياء بحسب تقواهم ، وهللا الفعال لما يشاء . 
اء بحضور قلوبهم مع هللا ، فاذا وقلع ملن احلدهم ذنلب سلاءه ذلل  وكلره وقوعله ، ويمتاز االولي

وبادر بالتوبة ، فان كان الذنب سرا تاب سرا ، وان كان عالنية تاب عالنيلة ، فلال يصلر اللولى 
على ذنبه كما يقع من العوام ، وقلد سلئل احلد العلارفين هلل يلذنب اللولى ؟ قلال: وكلان املر هللا 

يبين لنا سليدى الشلي  عللى عقلل رضلى هللا عنله ان ملرارة اللذنب تعقبهلا حلالوة قدرا مقدورا . و 
 العفو فيقول فى الهامة المرتجل : 
 ان ذنبى يطيل من حسراتلى   لم يفتنى تذكر الذنب يومللا 
 كل من فى الوجود عبد الذات   انا وهللا ال اخاف  سلللواه 

 وسماتلى  انما الذنب مظهرى   لم ار العصمة التى زعموهلا 
 ان عفو الكريم ازكى صالتلى   دون ذنب ما كنت ادر  عفوا 

 يا افر الللزالت   واعف عنا  وجهرا  رب هبنا رضا  سرا 
 والتوبة الى هللا حوض يطهر المؤمن فيه نفسه مما يلوثها من الذنوب والعيوب 
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شي  على عقلل رضلى اذا اعتمد على فضل هللا فى قبول توبته و سل حويته ، ويقول سيدى ال
 هللا عنه فى ذل  فى الهامه الفورى : 

 فان   فار الذنوب بال ريلللللب  فان كان ذنبى مبعدى عن  لحظة 
 فحوض  لى طهرى وفضل  فى طيى  وان كان لى مما فعلت  جريملة 
 فوجهكمو دون العوالم لى قطبلللى  وما لذتى اال التجائى لوجهكللم 

 فما نال عقبى ربه  افل القلللللب  لرة و فلة قلب المرء بعد وحسل
 تأخر فى يوم الجهاد عن الركللللب  لقد ذل فى يوم القيامة  افلللل 

ولو ان  تاملت فى ابياته االخيرة هذه وجلدت ان شليخنا رضلى هللا عنله يتلوب ملن  فللة القللب 
وفية فللى ألن مللن الخللواص الللذين يعتبللرون الغفلللة ذنبللا كمللا سللبق القللول . ويقللول السللادة الصلل

ارشادهم : كل عبد من الذنب على يقين ومن قبول توبته على خطر . ويقول سيدى ذو النلون 
المصرى رضلى هللا عنله : االسلتغفار ملن  يلر اقلالع توبلة الكلذابين . ويقلول سليدى الواسلطى 
د رضى هللا عنه : التوبة توبتان ، توبة االنابة وتوبة االستجابة ، فتوبة االنابلة ان يتلوب العبل

خوفا من عقوبته ، وتوبة االستجابة ان يتوب حياء من كرمه . ويسلتغيث سليدى الشلي  عللى 
 عقل بربه الذى يمل  وحده ا اثته فيقول رضى هللا عنه فى الهامه :

 وعدتى   انت  وثى  وما لكلللى  باحبيبى 
 محبتلى  وارزقنى           وارضنى     ارض عنى

 نه ارجو متابتلى م          املى عفو  اللللذى 
 وكربلة   فى هموم          دائمللللا  انا يارب 

 لميللت    اى فخر          ذاهلب   كل من عاش 
 احفظ اصول المودة           للللى   وفؤدى يقول
 لبابى بخشيلة   سر  للللى   وحبيبى يقول
 فرجائى مثوبتللى   مذنبلللا  انا ان كنت 
 فا فر خطيئتى  ب ر   مخطئلللا  ولئن كنت 
 ترقى ورقلت  قدر   بحبلللله  ان روحى 

 واستقرت وقامللت          وتوصت بحقللللله 
 فضل موال  فاثبلت          يافؤادى اذا بلللللدا 

 ويعلل سيدى البوصيرى نفسه بتوبة ربه الغفور الرحيم وببركة حبه لموالنا رسول 
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مزيته رضى هللا عنه مخاطبا للشلفيع المشلفع صللوات هللا فيقول فى هصلى هللا عليه وسلم هللا 
 وسالمه عليه وعلى آله وصحبه الكرام : 

 إقسامى عليه مدح له وثنلاء   يا ابا القاسم الذى ضمللن 
 كاتب لها املللللالء   بال  بالعلوم التى علي  من اللله 
 الذى اودعتها الزهللللراء   وبريحانتين طيبهما منلل  

 ذنوب أتيتهن هلللواء  من   االمان ان فلللؤادى االمان 
 الذى استمس  به الشفعللاء   قد تمسكت من وداد  بالحبل 
 ولى الي  التجللللاء   بحال  وأبى هللا ان يمسنى السلوء 
 والغيث اذا أجهد الورى الألواء   فا ثنا يامن هو الغلللوث 

 ا الرضعللاء عن ابنائه  ذهلت  يارحيما بالمؤمنين اذا  مللا 
 اشفق من خوف ذنبه البللراء   ياشفعيا للمذنيين . . . . . اذا 
 عظيم ذنب وهلللاء  ألف من   آه مما جنيت لو كان يعنللى 
 استيقظت إال ولمتى شمطللاء   كنت فى نومة الشباب فمللا 

 قمطرير وليلتى درعلللللاء   ضقت ذرعا مما جنيت فيومى 
 لوجهى أنى انتحى تلقلللللاء   لر وتذكرت رحمة هللا فالبشل

 الطاعة واستاثرت بها االقويللاء   صاح ال تأس ان ضعفت عن 
 الناس منه بالرحمة الضعفلللاء   ان هلل رحمة وأحللللللق 

 ففى حبه الرضا والحيلللللاء   وبحب النبى فابغ رضا الللله 
 وله ذكر  الجميل جللللللالء   كيف يصدأ بالذنب قلب محلب 

 ليس يخفى علي  فى القللللب داء   هذه علتى وانت طبيبللللى 
صللى اما سيدى محمود الحلبى طيب هللا ثراه فيقول فى رجاء التوبة بشفاعة موالنا رسلول هللا 

 : هللا عليه وسلم 
 فواتهللا   قبل  الطاعات  واستدر   ها اعمل حساب النفس عن هفوات
 ذاتهللللا   لذى تعلو به فى دون ا عجبا لها تهوى الذى تهوى بله 
 نجاتهللا   طريق سبل الهدى ورأت  وتصد عن سنن الرشاد وقد بدت 
 من تبعاتهلللللا  اين تفر  لم تدر  كيف الخالص وال خالص لمهجة 

 فى الحشر عند هللا من حسناتهلللا  لكن حسن رجائها ارجى لهلللا 
 مدى زالتهلللا من  والصفح افسح  فالعفو اعظم من عظيم ذنوبهللا 
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 من هول موقفها على ركباتهلا  ت الورى وشفاعة الهادى اذا جئ
 من  سادتهلا  ال تعرف االتباع   والناس اجمع فى صعيد واحلد 
 قذفتهم االهوال فى  مراتهللا  والكرب قد عم الورى جمعا وقد 

 عما مضى منهم على ذراتهللا  وحساب اعمال الورى فى يومهم 
 حوت القيامة فى ذرى عرصاتها  يئسوا شفاعة كل ملن  والناس قد

 ال تدر  األفهام كنة صفاتهلللا  يأتى فيحمد ربه  بمحامللللد 
 رتب الشفاعة منتهى  اياتهلللا  فيقال سل واشفع فقد اعطيت من 

 ب  لحظة هب لى ذنوب عصاتهلا   فيقول امتى التى ما اشركللت 
تى بابيلات ملن الهامله الفلورى عللى وزن البيلت التلالى وقد سئل سيدى الشي  على عقل ان يلا

 وقافيته   وهو من شعر امير الشعراء شوقى رحمه هللا ب . 
 وهو المنزه ماله شفعلللللاء  يامن له عز الشفاعة وحلللده 

 فقال رضى هللا عنه كثيرا وابدع القول ، ومن ذل  : 
 لللواء   انالزم وله المحامد فى  وحلللده   يامن له عز الشفاعة

 واالملللراء   االمال  من جنده  اعالملللله  خفاقة بين الورى 
 وله المقام الفرد والعليلللللاء  هو سيد الدنيا وخير هداتهلللا 

 سعدت بها االرجللاء    هو رحمة ه ربل   صفوة هو فيصل الدارين 
 دانت لها العظمللللاء  هو قوة  كلهلم    هو ما ترى خير الخالئق

 من لم تحصه الفصحللاء   أيحيط  ه صفاتلل  يس البيان يحيط عد ل
 رجلللاء   وللمحب  المحب  كنت وصبابة   مع ما بروحى من اسى 
 هذا الذى لم ترضه الكرمللللاء  حياتلله   ايضام من قصد الكرام 

 تهرع الضعفلللللاء   فالى باب ان كان ذنبى مبعدى عن بابكللم 
 بمن الجناة تلوذ والجهلللللالء  عن صالح او كنت ال ترضى سوى 

 لم تستطع تقد يرها الرحمللللاء  يامن وسعت المذنبين برحملللة 
 واآلبنلللللاء  سارت بها اآلباء  ياسيدى ولقد سمعت مقاللللللة 

 وله السعادة والنجاة عطلللللاء  من قد احب القوم يحشر بينهلللم 
 االنبللللللاء  اال النبى وعندى  ى اللللور    انا ال اناجى نافعا بين 
   وهو المنزه ماله شفعلللللاء ب ربللله  من  فى الخلق يشفع منة 

 رضى هللا عنه  –وكان من فضالء التابعين  –وقد قال سيدى الربيع بن خيثم 
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فار ، تدرون ما الداء وما الدواء وما الشلفاء ؟ قلالوا ال ، قلال : اللداء اللذنوب ، واللدواء االسلتغ
والشفاء ان تتوب ثم ال تعود . وقد كان اسالفنا الصالحون فى صدر االسلالم يكثلرون ملن ذكلر 
الموت ويذكرون ما بعده ملن نعليم القبلر وعذابله ويتمثللون يلوم القياملة واهلوال الموقلف فيله ، 
زجللرا ال نفسللهم ، ويتصللورون تطييللر الصللحف حللين يأخللذ النللاجى كتابلله بيمينلله والهاللل  كتابلله 

 اله . وفى ذل  يقول سيدى عبد هللا بن المبار  رضى هللا عنه : بشم
 فيها السرائر والجبار مطللللع  قد طارت الصحف فى االيدى منشرة 

 عما قليل وال تدرى بما تقلللع  فكيف سهو  واالنباء واقعلللللة 
 ام الجحيم فال تبقى وال تلللدع  اما الجنان وعيش ال انقضاء لللله 

 اذا رجو مخرجا من همها قملعوا  ها طورا وترفعللللله تهوى بساكن
 قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا  لينفع العلم قبل الموت عالمللللله 

وقد كان سيدى مسلرو  رضلى هللا عنله يقلول : ملن سلره ان يعللم عللم االوللين وعللم االخلرين 
هللا تعلالى اخبرنلا فيهلا بملا سليكون  وعلم الدنيا واالخرة فليقرأ سورة الواقعة . ولعله اختارهلا الن

يللوم القيامللة مللن نعلليم دائللم الصللحاب اليمللين وللسللابقين المقللربين ومللن جحلليم مقلليم ألصللحاب 
 الشمال من المارقين الكافرين   فريق فى الجنة وفريق فى السعير ب . 

لسلالم ولسيدى العالم العارف الشي  احمد الحلوانى الخليلى   والد شيخى وسليدى الشلي  عبلد ا
الحلللوانى طيللب هللا ثراهمللا ورضللى عنهمللا ب قصلليدة جامعللة سللماها المسللتغفرة ، وهللى تشللجينى 
كلما قرأتها ، وكثيرا ما استغفر هللا بها ليطهر هللا بها باطنى وظاهرى فضال منه وكرملا ، ورأفلة 

 بى ورحمة ، وهذه هى القصيدة : 
 رب   فور   فاهلل  ربللى  استغفر هللا 
 او اللسان العثور   نلللى مما جناه جنا
 فانها قد تثللور   منللى  او الجوارح 
 او باطن  مستور   ليس يخفى  او ظاهر 

 قد قلته وهو زور   ا للمم  استغفر هللا 
 عمن هو المذكور   بنللاس  ومن تناس 
 انا بها مأمللور   امللور  ومن خالف 

 به المقدور   جرى   استغفر هللا مملللا 
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 كنت فيه  أملور قد   معيللب   امر من كل
 وقلبى بكسبه مسرور   ربللللى  لم يرض 

 اسليلر   حين  اطير  يوما اليله  سرت  ان 
 استخيلر  فكم  صرفا   خيللرا  توخيت  وان 

 اليه جاء الفتلللور  وان تهممت يوملللا 
 التاخيللر    فيعرض  وللتقدم انلللللوى 
 وقلبى نفلور   يجدى  ملللاذ   هبنى تقدمت

 فيه ثم حضلور   هل لللور نف  ير  وهبه 
 يطيلر    الصالة  عند  عدمته من فللللؤاد 

 يحلور   السالم  وفى ى لبللل  انوى فيذهب
 ما تحتويه الدهللور   اظل أحسب فيهلللا 
 لقلت ذا مبهلللور   فلو ترانى فيهللللا 

 ولو بصيرا ضريلر   طرفللى  ففى العبادة 
 على عماه بصيللر   فلؤادى  لذنوب وفى ا
 فجورها مفجللور   ذنللوب  من  ياويلتا 
 الخطا تسطيلر   الى ى اللواتل  خطاى ومن 

 يطوى الضير  عليه  أثلللم   وآه من كل 
 جرى به التعبيللر    ومن مقاصد سلللؤ

 حوى التسطير  وما   خطيئات  خطى   ومن 
 رفذا  شىء كثللي  ومن ومن لست ادرى 

 وطورا أسير  اسرى   فيهلللا  قبائح كنت 
 و مها مذخلللور   سررت منها زمانللا 

 المسطللور  كتابى   ا لللنسيتها ووعاه
 اذا بدا التحريلللر  ى لللماذا أقول لرب

 وبالسماح جديلللر   يارب انت رحيلللم 
 رب قديلللر  وانت   يارب انت عفللللو 
 فقيلللر والعبد عبد   يارب انت كريلللم 

 جدا وانت الكبيلللر   حقيلللر  يارب انى 
 اذا اساء الحقيلللر   وشأن من جل يغضى 



 254 

 
 
 

 ربه يامجيلر   من  خسيس  ترب   واين 
 ب  استجير    علي   اريد  احتجاجا   وما 
 سواه ليس يجيلر   ياملن  عبيد   اجر 
 سوا  نصير   وهل  ا ثنى  سوا   مالى 

 الظالم  المنير  بدر   شفيللع   ولى الي 
 السماء تملور  اذا   المرجى    وث االنام

 فانى كسير  كسرى   به توسلت فاجللبر 
 منه النور   ما فاض  واسكب عليه التحايا 

واخير امتع القارى الكريم بسيد االستغفار وهى صليغة المباركلة التلى جلاءت فلى السلنة النبويلة 
 الشريفة : 

ه اال انت ، خلقتنى وانا عبلد  ، وانلا عللى عهلد  ووعلد  ملا اسلتطعت ،   اللهم انت ربى ال ال
اعوذ ب  من شر ما صلنعت ، ابلؤ لل  بنعمتل  عللى   اى ارد الفضلل اليل  ب وابلؤ بلذنبى   أى 
أرجللع نادمللا اليلل  ب فللا فر لللى ، انلله ال يغفللر الللذنوب اال انللت ب وقللد اعتللدت بحمللد هللا علللى 

ملرات وكلذل  فلى االسلحار ، واجلد لهلا فلى سلريرتى حلالوة االستغفار بها عقب كل صلالة ثلالث 
ويالها من حالوة ، وصد  سبحانه وتعالى اذ يقلول   وتوبلوا اللى جميعلا ايهلا المؤمنلون لعلكلم 

 تفلحون ب . 
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 لذة الحب
 طبيب   خير  للسقم  والتالقى ب الحبيللل  لذة الحب فى لقاء 
 به عيلللوب سترت كل ما  قلبلللللا  واذا حلت المحبة  

 بالمحبوب  الحبيب  من تالقى  اى شىء فى الحياة احلى واسمى 
 كشف الغيوب  بالفداء  قد بدا  لللللى بروح  افتدى الحبيب 
 القلوب  صفات  والمداراة من للللدارى       ثم ن   ندر  البيانات

 التقليب  عن   وصفه فى  د   اجل مقللللام  ومن الحب لى 
اهلا اسلتماعا ملن شلعر شليخى وسليدى الشلي  عللى عقلل ، قلدس هللا سلره وهلو تل  ابيات نقلن

ينشد الهاما وارتجاال بوقته ، وقلد تلرجم بهلا علن حالله فلى محبلة هللا تعلالى وقلد رخصلت عنلده 
روحه فى سبيل مرضاته سبحانه ، وكشف هللا له من  يبه ، ماعوضله علن ذلل  الفلداء   هلل 

يعلمنللا سلليدى الشللي  ان المحبللة الحقللة تقتضللى البللذل  جللزاء االحسللان اال االحسللان ب وهكللذا
والتضحية بالنفس والنفيس ، وقديما قالوا : من عرف ما يطللب هلان عليله مايبلذل ، وقلد جلاء 
فى الحديث ان من تقرب الى هللا شبرا تقرب اليه ذرعا ، ومن تقرب اليه ذرعا تقرب اليه باعلا ، 

أنه تعالى يثيبله ويكافئله عللى أى مجهلود يبذلله فلى  ومن أتاه يمشى اتاه هللا هرولة   والمعنى
سبيل هللا مكافأة تفو  عمل العبد النه ليس بلين العبلد وربله مسلافة ، وهلو سلبحانه منلزه علن 

 الحركة والسكونب 
وبين لنا سللطان العاشلقين سليدى عملر بلن الفلارض رضلى هللا عنله عالملات المحبلة الصلادقة 

 فيقول :
 ج لللوال  رام به االشوا  لم  ته مللللدةال كان وجد به االما  جا

 اوفى محب بما يرضي   مبتهلللج عذب بما شئت  ير البعد عن  تجد 
 ال خير فى الحب ان ابقى على المهج  وخذ بقية ما أبقيت من رمللللق 

 مابين اهل الهوى فى أرفع الللدرج من مات فيه  راما عاش مرتقيللا
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 الطول  كالحجلج ويوم اعراضه فى  للر أعوام إقباله كاليوم من قصل
 دعنى وشأنى وعد عن نصح  السمج قل للذى ال منى فيه وعنفنلللى 
 بالغرام  هجلللى  محبا  وهل رأيت  فللوم لؤم ولم يمدح به احللللد

 اين كنا  ير  منزعلللج  وخاطرى   لم ادر ما  ربة االوطان وهو معى
ال يسلكنون اال حلين يلقلون ربهلم بسلالم وتقلول فلى والمحبون يزعجهم قلق الشلو  المضلطرم و 

ذللل  السلليدة رابعللة العدويللة رضللى هللا عنهللا : المحللب ال يسللكن حنينلله وأنينلله حتللى يسللكن مللع 
محبوبه . ويتحلدث سليدى ابلراهيم بلن ادهلم رضلى هللا عنله فيقلول : قللت ذات يلوم : يلارب ان 

ائل  فلاعطنى ذلل  ، فقلد أضلر بلى كنت اعطيت احدا من المحبين ل  ماتسكن به قلوبهم قبل لق
القلق ، قال : فرأيت فلى المنلام انله اوقفنلى بلين يديله فقلال : يلا ابلراهيم املا سلتحييت منلى ان 
تسألنى ما يسكن به قلب  قبل لقائى ، وهل يسكن المشلتا  قبلل لقلاء حبيبله ، ام هلل يسلتروح 

ول فلا فر للى وعلمنلى المحب الى  ير مشوقه ؟ قال : قلت يارب تهلت فلى حبل  فللم ادر ملااق
 كيف اقول ، فقال : قل اللهم رضنى بقضائ  وصبرنى على بالئ  ، وأوزعنى شكر نعمئ  .

ويقللول االملللام الجنيللد رضلللى هللا عنلله : عالملللة كمللال الحلللب دوام ذكللر هللا فلللى القلللب بلللالفرح 
قلول والسرور والشو  اليه ، واالنس بله ، وأثلر المحبلة محبلة ذاتله والرضلا بكلل مايصلتع . وي

 فى ذل  سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه :
 فال نالم على احياء  تقللواه   انا محبوه آثرنا الحياة للللللله 

 يارب زدنى جنونا أنت  منحاه   ان كان حبى جنونا بئسما زعمللوا 
 قلت اتخذت فكفوا حسبلى  هللا   قالوا اتخذ ل  جاها تستعين بللله 

 ان كان وصف  بالحق  اتبعلناه   ى صفةقالوا صف الحب ال تخطئه ف
 وان تموت وأن المقصللد  هللا   فقلت صد  واخالص ومعرفلللة 
 وان يكون ل  البارى هو الجلاه  وان تكون مع الرحمن منكسلللرا

 تخل بالحكم او تلعب  بمعنللاه  وان تسير على الشرع الشريف  وال
 م اجبنا قد  رضينلاهقالوا ابتدعت  فان تكن هكذا كنت المحب فلللان
 منذا يشابه رب العرش   نهلواه  ومن سوى هللا نرضاه ونقصلللده

 ومن توسل بالرحمن يرعلللاه  رجعت الى هللا واستمطرت رحمتله
 وصابر القلب يجبر كسللره هللا  وقلت للقلب ان الصبر منقبللللة
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 طاهتجزع لشي  فعفو هللا تع  ان انت واصلت صبرا فى االمور ولم 
والمحبللون ال يعبللأون بنقللد الناقللد وال بلللوم الالئمللين ، الن انسللهم بللاهلل تعللالى اصللم اذانهللم عللن 

 العالمة بل وزادهم ولعا و راما ، ويقول فى ذل  ابن الرومى رحمه هللا 
 بئس الدواء لموجع مقللال   فدع المحب من المالمة انها

 باالحرا   النار يغزى  كالريح   بلوم انلله  التطفئن جوى 
 ويقول سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه :

 لست اخشى المالم من حيث كانا اعذرونى او اعذلونى فانلللى 
 اليزيد المحب اال  افتتانللللا دىانما اللوم فى المحبة عنللل

 تلق المالم يزكى هوانلللللا العاشق جرب  جرب الحب مثلما 
 لما رضينا هوانلللللا مالقينا  ال بسللللواه قد رضينا باهلل 

 ويقول سيدى عمر بن الفارض رضى هللا عنه :
 يلقى مليا البلغت  نجاحلللا  ياعاذل المشتا  جهال باللللذى
 يألف النصاحللا   ارأيت صبامغرما       كنت الصديق قبيل نصح  

 لبس الخالعة واستراح وراحا ماذا يريد العاذلون بعذل ملللن
ين سيدى عمر قد عنف الئمه بل ودعا عليه فى االبيلات السلابقة فانله واذا كان سلطان العاشق

 رضى هللا عنه اثنى عليه بعد ذل  فى قوله :
 تهواه منه لقلت ما هو  آمرى  لوقيل لى ماذا تحب وما الللذى 
 بعيد وصلى هاجلرى   لما رآه ولقد اقول لالئمى فى حبلللله 

 وال حديث الهاجر الحديث   هجر احشى   يثنهلل فلى  عنى الي  
 المس  فأنت اعدل جائلر كنت  من حيث التدرى وان   احسنت لى

 طيف المالم لطرف سمع الساهر  ائت دارهوان تنلل  يدنى الحبيب
 قدمت على وكان سمعى ناظرى  همن أحببتلل عيس  فكان عذل  

 فى حبه بلسان شا  شاكلللر  عذاللللله فاعجب لهاج مادح 
 على عقل فى شعره اللهم فيقول رضى هللا عنه :وينصحنا سيدى الشي  

 وفوض له ماكان فى الغد واالمس  تجرد تجد موال  اكبر ناصللر 
 بالتوحيد من رقة الحس  حال المر حياة الورى حلو ومر وانملللا
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 حرام عليه الخوض فى العرش والكرسى رادهمللل    ومن اليرى اال االله
 الى ربه يسعى ولم يرمن بلللللأس دلقلت موح  أنت   يقولون لى من

 وان قيل لى اشرب قلت أنواره كأسللى مطلبى  ربى  قلت  اذا قيل لى اطلب 
 وانى لهم رأس اذا كللللان من راس سلونى عن العشا  قد ذقت حبهلم

 هجرهم تعسى  وفى  الهوى بعدى ومر  احبتلى  وحلو الهوى عندى لقاء  
ن لم اكن  فضللله  وان كنت فى سعد فذل    العرب والفلرس   من سادة وا 
 على اليبلس  تجرى  تجد سفن االحسان  دع الكرى  فقل للذى يزجى الشراع 

وكان سيدى يحيلى بلن معلاذ رضلى هللا عنله يقلول : سلبحان ملن طيلب اللدنيا للعلارفين 
بمعرفتلله ، وسللبحان مللن طيللب االخللرة لهللم بمقدرتلله ، فتلللذذوا أيللام الحيللاة بالللذكر فللى 

معرفته ، و دا يتلذذون فى رياض القدس بشلراب مغفرتله فلهلم فلى اللدنيا زرع مجالس 
ذكللره ، ولهللم فللى االخللرة ربيللع بللره ، سللاروا علللى المطايللا مللن شللكره حتللى وصلللوا الللى 

 العطايا من ذخره ، فانه مل  كريم . ومن اقواله رضى هللا عنه قوله :
 من حبه يتقطللع  وفؤاده  نفس المحب الى الحبيب تطلع 
 ويضرع  يشكو اليه  بحبيبه  عز الحبيب اذا خال فى  ليللة
 والقلب منه الى المحبة ينزع  ويقول فى المحراب يشكو بثه

 وقوله :
 من االشياء ال ابغى سواه  رضيت بسيدى عوضا وانسلا

 فيه وال اراه ماكنت  على   فيا شوقا الى مل  يرانلللى
 وقوله :

 رجانلللى  اذنبت   وان   منانللللللى تبت   انا ان
 ادنانللللى  اقبلت  وان   ادبرت نادانللللللى وان 
 ناجانللى اخلصت    وان   احببت واالنللللللى وان 
 جازانلللى احسنت  وان   عافانلللللى  قصرت  وان 

 احزانلللى  عنى اصرف   رحمانلللللى انت  حبيبى 
 واعالنللللى على سرى   الي  الشو  من قلبلللللى

 وياقديم احسلللللللان  ا اكرم من يرجللللللىفي
 نسانلللللى  الناس  إله  هلللللللذا  ماكنت على
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 على ماكان من شانللللى  لدى الدنيا وفى العقبللللى
والمحبللة الصللادقة تصللل المحبيللين بللاهلل علللى مللر االوقللات وان لللم تللره اعيللنهم وفللى ذللل  يقللول 

 سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه :
 فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعللان  فتحققت  فى سرى فناجا  لسانللى

 فقد صير  الوجد من االحشاء دان  ان يكن  يب  التعظيم عن لحظ عيانى
 وقد سمعوا اعرابيا مكفوفا كان يطوف بالكعبة وهو يقول :

 رضا  يللؤوب  من منيب الى   البعيد قريب  انت فى موضوع 
 حيث مادعا  تجيب الصوت ومن   لع تسمع الصوت حيث ال يسم

 ياشفاء السقام انت الطبيللللب   النفوس تطيللب  ليس اال ب 
 حلللوب   حب  خالف  كل حب   زور  وصل  خالف  كل وصل 

 مرعى خصيللب لدن   يلقه من   من يرد من حنان وجه  مرعى
 المحبلللوب  الش  عند  وهو   اوحوى قلبه المحبللللة اال

 القلللللوب   ب  تحيا وتستريح    ناهلا   لقلوب انتانت روح ا
 القريلللب    ب  ينأى عن الذنوب  ب  يدنو البعيد من كل املللر

وقلد سللئل سليدى ابللن الجللالء علن المحبللة فقللال رضلى هللا عنلله : مللالى وللمحبلة ، انللا اريللد ان 
 اتعلم التوبة وسئل : كيف تكون ليالى االحباب ؟ فانشد :

 لم يدر كيف تفتت االكبللللاد   لحب حشو فؤادهمن لم يبت وا
 وانشدوا لبعض المحبين قوله :
 فيضحى االسير قتيل الغرام  اسير يسير اليه هلللللواه

 يقال له عاشق والسلللالم  فلم يبق منه سوى اسمللله
 وحزن مذيب يطول السقلام  بفرط النحول وحب القليللل

نله يقلول : ملن اراد هللا هلل بلذل لله نفسله فادنلاه ملن وكان سيدى ابلراهيم الخلواص رضلى هللا ع
قربلله ، ومللن أراده لنفسلله اشللبعه مللن جنانلله وأرواه مللن رضللوانه . وقللد سللمعوه ينللاجى ربلله الللى 

 الصباح وهو يقول :
 هل يشتفى خل بغير خليله   برح الخفاء وفى التالقى راحة

اءة القللرآن بالتللدبير وخللالء وينصللحنا رضللى هللا عنلله فيقللول : دواء القلللب خمسللة اشللياء : قللر 
 البطن ، وقيام الليل ، والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين . وكان رضى 
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هللا عنه يقول : على قدر اعزاز المؤمن ألمر هللا يلبسه هللا من عزه ، ويقيم له العز فلى قللوب 
ى ابلللو اسلللحق الملللؤمنين ، فلللذل  قولللله تعلللالى   وهلل العلللزة ولرسلللوله وللملللؤمنين ب وقلللال سللليد

المارستانى رضى هللا عنه رأيت الخضر عليه السالم فعلمنى عشر كلمات واحصاها بيده : الهم 
انللى أسللأل  االقبللال عليلل  ، واالصللغاء اليلل  ، والفهللم عنلل  ، والبصلليرة فللى امللر  ، والنفللاذ فللى 

التسلليم طاعت  ، والمواظبة على ارادت  ، والمبادرة فى خدمت  ، وحسن االدب فلى معاملتل  ، و 
 ل  والتفويض إلي  .

وقد سئل سيدى الشي  على عقل ان يلأتى ملن الهامله الفلورى بابيلات عللى وزن البيلت التلالى 
 وقافيته :

 نم فالمخاوف كلهن املان   واذا العناية الحظت  عيونها 
 فكان مما انشد ونقلناه عنه قوله رضى هللا عنه :

 الورى انسلان اليستذل  فى  واذا العناية الحظت   عيونها
 من سلم االمر احتواه  املان   سلم المر هللا التقف   الهوى 
 ممن يخوض وما له عرفلان   ومنازل التسليم خير  وقايلة 
 او ان يكون على القضاء بيان   ماذا يفيد  ان تعلل  رحملة
 وقضى ولم يسطع له برهلان  تعس الذى لم يبغ اال  عللة

 عن سر  من من خلقه االكوان  ومن البالدة ان ينقب عاجلز 
 ان الشريعة للهدى ميلللزان  خذ من حيات  عدة من شرعه

 اليغلبن  فى الهدى شيطللان   ياأيها السارى إليه بقلبللله
 نم فالمخاوف كلهن املللان   ان كنت تصد  فى يقين  دائما

تعلالى عللى دوام  وكان سيدى عبد هللا المغربى رضلى هللا عنله يقلول فلى استمسلاكه بمحبلة هللا
 االوقات :

 كيف اعتذارى من الذنوب   يا من يعد الوصال ذنبللللا
 فاننى منه ال اتللللوب  ان كان ذنبى الي  حبللللى 

 ويقول فى ذل  سيدى وشيخى الشي  على عقل الهاما رضى هللا عنه :
 والى الجالل شهوده ازجانى  حب المهين باليقين روانلللى 

 بالبارى رفعت بيانى  مادمت   للورى    نىاصبحت ال الوى عنا
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 جل المقام فما يبين لسانلى   عجزى عن االدرا  إدرا  بللله 
 روح اليقين اظلنى وكسانلى   وبنللللوره   وبسره    فبحبه 

 يصغ بعد لعاذل او شانى  لم   جالله     جل   الرحمن   من يطلب
 الواحد الديلللان ب  متمس   مغلرم    فانى عنى   ان حدوثوا 
 بالمقام كفانللى   هذا لعمر   عندهم    ذنبى  هللا  حب  ان كان 

 وانشد سيدى ابراهيم ابن المولد رضى هللا عنه لبعضهم : 
 لبان فى الناس عز الماء والنار   لوال مدامع عشا  ولوعتهلم 

 وكل ماء فمن عين لهم جللار   فكل نار فمن انفاسهم قدحلت 
 عنه يقول : فمن التصوف الفناء فيه ، فاذا فنى فيه بقى بقاء االبد الن الفانى وكان رضى هللا

فى محبوبه بلا  بمشلاهدة المطللوب ، وذلل  بقلاء االبلد . ويقلول فلى ذلل  سليدى الشلي  عللى 
 عقل 

 الطا يللللللللة  أمنت   فى حشلرى   التوحيد انى من 
 للللة نائيللللل  عاشت اال يار   عن  من وجد والروح 

 جاريلللللة   امست بحارا   حبلللللله  من  ومدامعى 
 زاهيللللللة   ثمر المحبة   مللللن   االشوا   ومنابت 
 بالباقيللللللة   فاستمسكت   يلللللره  عن  به  فنيت 
 وان ت  فانيللللللة  بقيت  للللت اخلص فلما     رضيت
 لللة بشهوده فى عافيلللل  وتلللللللذذت  به   شرفت

 سقوفه متداعيللللللللة  لللللاء ان كان جسمى بالفن
 فى الخلد شمس ساميللللله   فنائللللللله  فالروح بعد 

وكان سيدى ابو بكلر الشليلى رضلى هللا عنله يقلول : ان هللا للم يحتجلب علن خلقله انملا الخللق 
لكللم ب فقللال  احتجبللوا عنلله بحللب الللدنيا . وسللئل رضللى هللا عنلله قوللله تعللالى   ادعللونى اسللتجب
 معناها : ادعونى بال  فلة استجب لكم بال مهلة . وكان رضى هللا عنه يقول : 

 يحب  عظم فى التراب رميللم   يحب  قلبى ما حييت فان امت 
وحين سئل عن قوله تعالى   واللذين هلم علن اللغلو معرضلون ب قلال : كلل ملا سلوى هللا لغلو : 

 عنه انه كان يحب ان يسمع ملن المغنلين االبيلات وقد حكى عن شيخى االمام الجنيد رضى هللا
 االتية : 
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 ثمانين بحرا من دموع تدفق   فلو ان لى فى كل يوم وليللة 
 وهذا قليل للفتى حين يعشق   ال فنيتها حتى ابتدات بغيرها 

وحين سئل سيدى الشبلى عن قوله تعالى   ان فى ذل  لذكرى لمن كان له قللب ب فقلال : لملن 
  قلبه وانشد : كان هللا

 كل عضو منى الي  قلوب   ليس منى قلب الي  معنللى
وقد رآه بعضهم بعد موته فى المنام ، فقال له : ياابا بكر من اسلعد اصلحاب  بصلحبت  ؟ فقلال 
اعظمهم لحرمات هللا ، وألهجهم بذكر هللا ، واقلومهم بحلق هللا واسلرعهم مبلادرة فلى مرضلاة هللا 

 . واعرفهم بنقصان نفسه 
 وقد قالوا له مرة : العيد اقبل والناس يتزينون بالجديد فانشدهم : 

 حبه  جزعللا    سا    خلعة  فقلت قالوا أتى العيد ماذا انت البسلله 
 والجمعلا االعياد  ربه  يرى    قلب  فقر وصبرهما ثوباى تحتهملللا 

 ومستمعا  والعبد وليد ماكنت لى مرأى  بت يا املى  ماتم ان  لى  الدهرى 
 خلعا  الذى  الثوب  فى   التزاور  يوم ما تلقى الحبيب به   المالبس احرى 

ويقول فى ذل  المعنى سيدى الشي  عللى عقلل الهاملا رضلى هللا عنله وكلان قلد سلئل ان يلاتى 
 بأبيات ارتجالية على وزن البيت التالى وقافيتة : 

  وعن البحر اجتزاء بالوشل عرش كسرى تغنى عنه كسلرة 
 فقال فيما قال ونقلناه عنه : 

 ما وقى المل  من الموت أجل    عرش كسرىتغنى عنه كسرة ب 
 هدم الموت به كل امللللل   كل عيش للردى مرجعلله 

 او على المل  تفانى واتكللل   ليس من ورث عرش ملكلا 
 وعن اللهو تناءى وعلللدل   انما المل  الذى حد الهلوى 

 من تقى هللا قصارها الفشللل   لللا وحياة قد خال سلطانه
 كل مالى فيه علم وعمللللل   ليس عندى اى مال انمللا 
 لى عيد  ير وجه هللا جلللل   ان عيدى يوم القاه فملللا 
 ان من يتر  ذكر اللللله ذل   اذكر هللا صباحا ودجلللى 
 ان من يتر  شرع هللا ضللل   كن مع هللا قويا صادقلللا 

 الح لى نور المحيا واتصللل   حمياه وقللد شهدت روحى 
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 ان شمس ا لحشر ادنى من زحل   ايه يادنيا افعلى ما شئتلله 
 بالوشل ب  البحر اجتزاء    وعن   عن مغاني  بشبر اكتفللى 

أرايللت كيللف سللعد شلليخنا بحللب ربلله فللى دنيللاه ، وكيللف ينظللر عيللده يللوم ان يلقللاه والسللعيد مللن 
اش راضليا مرضليا ، وسلعيدا مسلعودا   ذلل  الفضلل ملن هللا وكفلى بللاهلل اسلعده هللا فلى أزلله فعل

 عليما ب . 
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 الخوف والرجاء
 رحمة  الرحمن  رجائى   إال       حاسبت نفسى لم اجد لى صالحا 

 خفة الميلزان  فلم أجلد              فى أالمر إال ووزنت أعمالى على 
 وظلمت نفسى فى فعالى كلهلا              ويحى إذن من وقفة الديلان

 من للمس  المذنب الحيلران       ترض إال ذا تقلى       يارب إن لم 
تل  ابيات من الشعر الذى شدا به شيخى وسيدى الشي  على عقل نور هللا ضريحه وهو ينشد 

رتجاال مما علمه هللا وهى  كما ترى تجمع بلين بلين ألخلوف وألرجلاء وهملا للملؤمن كملا إلهاما وا 
يقول السادة الصوفية ل كالجناحين للطائر ال يطير إال بهما معا . وخوف المؤمن من ربه يكون 
على قدر علمه به ومعرفته له ، ولذل  يقول تعالى   إنما يخشى هللا من عبلاده العلملاء ب وقلد 

ن ذكلر هللا ففاضلت عينلاه ملن خشلية هللا حتلى يصليب روى الحاكم من حديث انس مرفوعا   مل
االرض مللن دموعلله لللم يعللذب يللوم القيامللة ب وذاكللر هللا الللذى تفلليض عينللاه مللن السللبعة الللذين 
يظلهللم هللا فللى ظللل عرشلله يللوم ال ظللل اال ظللله كمللا جللاء فللى الصللحيح ، وجللاء فللى الحللديث 

بكللر رجللل أسلليف اى رقيللق  الصللحيح كللذل  قللول أم المللؤمنين عائشللة رضللى هللا عنهللا : أن أبللا
القلب اذا قرأ فى الصالة  لبه البكاء ، وكان أمير المؤمنين عمر بكاء كذل  وكان يقلول : ليلت 
ام عملر لللم تلللد عمللر و لللب الخللوف علللى أجلالء الصللحابة الكللرام ومللا ذللل  إال ثمللرة مللن ثمللرات 

ن بالجنلة ملنهم ؟ علمهم باهلل ومعلرفتهم بله جلل جاللله . وقلد يقلول قائلل لملاذا يبكلى المبشلرو
 والجواب : لعلمهم ان هللا تعالى يمحو ويثبت ، وماشاء هللا كان ومالم يشأ يكن .

ومقللام الخللوف مللن هللا علىعلللوه يجللب أال يبلللغ بللالمؤمن حللد القنللوط مللن رحمللة هللا فانلله تعللالى 
نلا تعرف إلى المؤمنين بالرحملة قبلل أن يتعلرف إلليهم بالعلذاب فقلال تعلالى   نبل  عبلادى أنلى أ

 الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب االليم ب . كما 



 265 

 
 
 

قللال تعللالى مقويللا رجللاءهم فللى رحمتلله الواسللعة   قللل يللا عبللادى الللذين أسللرافواعلى أنفسللهم ال 
تقنطوا من رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جميعا إنله هلو الغفلور اللرحيم ب وكملا ينبغلى أال يبللغ 

مة هللا ، كذل  يجب أال يبلغ الرجلاء بلالمؤمن حلد االسلتهانة الخوف بالمؤمن حد القنوط من رح
بحللدود هللا والتهللاون بللأوامره ، فمللن أقللر بعبوديتلله لربلله خضللع لسلليادته وخللاف مقاملله وهللاب 

 سطوته .
وكمللا يكللون البكللاء مللن خشللية هللا ، يكللون مللن ألمحبللين اشللتياقا ووجللدا فللى المحبللة وفللى ذللل  

 يقول بعض الهائمين :
 بحياة من أبكا  ما ابكللا             الراكة خبرى احمامة فو  ا

 وفرا  من أهوى فأنت كذا            اما أنا فبكيت من ألم الهوى 
والسادة الصوفية يعولون على صد  المؤمن فلى خوفله ورجائله ، فلان صلد  فلى خوفله كانلت 

لهاملا دموعه من خوف ربه طاهرة مطهرة ، ويقول فى ذل  سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل ا
 وارتجاال رضى هللا عنه :
 وطهر  أدمع  الحب   إصد    رمت العللى  يا محب هللا إن 
 الطهر فخذه  مرتعلل  وهو   إخالصللله   إنما الحب لنا 

 حتى  أسمعلل  جاد بالرحمة   النللدا   أنت لو أسمعته من  
ذا الزمته فى المبتغلللى   يحسن مرجعل  وأتبعت الدين   وا 

 تجد الخلق جميعا  شيعللل    عبد الحمى  ت وكنأذكر المو 
 يوما  زعزع   الترى الشيطان   إتبع القرآن وألزم آيللللة  

 الزم الحق تر الحق  معللل    على    أعتابه  أيها   الباكى 
لتلزام أعتابله وتمنلى رضلاه وهلى  ودموع الباكين من خشلية هللا إنملا هلى أثلر ملن آثلار محبتله وا 

ذا سلمعوا ملا أنلزل إللى كذل  أثر من آث ار المعرفلة فقلد قلال تعلالى يملدح البلاكين بمعلرفتهم   وا 
الرسللول تللرى أعيللنهم تفلليض مللن الللدمع ممللا عرفللوا مللن الحللق يقولللون ربنللا آمنللا فاكتبنللا مللع 
الشللاهدين * ومالنللا ال نللؤمن بللاهلل ومللا جاءنللا مللن الحللق ونطمللع أن يللدخلنا ربنللا مللع القللوم 

ا قللالوا جنللات تجللرى مللن تحتهللا أالنهللار خالللدين فيهللا وذللل  جللزاء الصللالحين * فأثللابهم هللا بملل
المحسنين ب . ويعلل سيدى وشيخى الشي  على عقل بكلاءه فيقلول فلى تعليلله الهاملا وارتجلاال 

 رضى
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 هللا عنه :
 بالرضا نظرونى   أهل ودى  إذا          ةلللللتسح جفونى خشية ومهاب

 وما بسوى إالحسان قد أسرونى          أسير أسير الحب فى كل موقلللف 
 فقالوا نعم قلت أشهدوا وخذونى                 منعة وقالوا لى أصبر قلت هل فيه

حسانه وتل  شيمة  فهو يقف فى بكائه موقف الخشية والمهابة من ربه حين يغمره عطف هللا وا 
إجالال وخوفلا وقلد ملر االملام  أالحرار أالطهار من أولياء هللا فان إحسان هللا إليهم ال يزيدهم إال

 الجنيد فى بعض دروب بغداد وسمع مغنيا يغنى ويقول :
 أيام كنت على أاليام منصلورا   منازل كنت تهواها وتألفهلا 

فبكللى االمللام الجنيللد بكللاء اشللديدا ثللم قللال البللى العباسللى بللن مسللرو  الللذى كللان معلله : يللا أبللا 
وحلش مقاملات المخالفلات ، ال أزال أحلن إللى بلدء العباسى ، ما أطيب منلازل االلفلة واالنلس وأ

إرادتى وجدة سعيى وركوبى االهوال طمعا فى الوصول وها أنا فى ايام الفترة أتلهف على أيلامى 
الماضللية ، فقللال ابللو العباسللى رضللى هللا عنلله ، مللن يكللن سللروره بغيللر الحللق فسللروره يللورث 

 ى وحشة .الهموم ، ومن لم يكن أنسه فى خدمة ربه فهو من انسه ف
رتجاال :   وفى حنانه الى ربه يقول سيدى الشي  على عقل طيب هللا ثراه إلهاما وا 

 كطير سما فى الجو بلله القطر   أحن إليكم والحنان يهزنلى
 ويوم لقاكم عندنا العيد والنصر   أحن إليكم واللقاء سعللادة  

الطريلق إللى هللا تعلالى : فقلال وقد سألوا االمام الجنيد رضى هللا عنه وهو سليد الصلوفية كيلف 
وما أروع قوله : توبة تحل أالصرار ، وخوف يزيل الغلرة ، ورجلاء ملزعج إللى طريلق الخيلرات ، 
ومراقبللة هللا فللى خللواطر القلللوب والغللرة   بكسللر الغللين ب هللى الغفلللة . وقوللله تعللالى   يللا أيهللا 

لخروج علن طاعتله ، والتائلب االنسان ما  ر  برب  الكريم ب اى ما الذى جرأ  على مخالفته وا
من ذنبه حبيب ربه ، النه إنما يتوب خوفا منه وطلبا لرضاه ، وقد مدح هللا التلائبين فلى آيلات 
كثيرة فى كتابه الكريم فقال تعالى مثال :   وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السلموات 

اظمين الغلليظ والعللافين عللن واالرض أعللدت للمتقللين * الللذين ينفقللون فللى السللراء والضللراء والكلل
الناس وهللا يحب المحسنين * والذين إذا فعللوا فاحشلة أو ظلملوا انفسلهم ذكلروا هللا فاسلتغفروا 

 لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إال هللا 
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ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * اولئ  جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتهلا 
أجللر العللاملين ب . وقللال سللبحانه   إن هللا يحللب التللوابين ويحللب  االنهللار خالللدين فيهللا ونعللم

المتطهرين ب . فالتائب يتطهر من خطيئته راجيا مغفرة هللا ، وتوبته تجمع بين خوفه ورجائه ، 
وهللا تعالى أكرم من أن يرد الالجل  إليله خائبلا إنملا يجلب أن يكلون صلادقا فلى توبتله، والتوبلة 

ال كانلت توبتله الصادقة تتضمن الندم على و  قوع المعصية والعزم على أال يعلود التائلب إليله ، وا 
كاذبة لم تتعد القول إلى الفعل ، ولذل  ؟ أمرنا هللا تعالى بصد  التوبة فى قولله تعلالى   يأيهلا 
الذين أمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجلرى 

يوم اليخزى هللا النبى والذين آمنوا معه نلورهم يسلعى بلين أيلديهم وبأيملانهم من تحتها األنهار 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنلا وا فرلنلا إنل  عللى كلل شلي  قلدير ب والتوبلة النصلوح هلى الصلافية 
النقيللة ، يقللال عسللل ناصللح اى صللاف  ال بللار فيلله . وللسللادة الصللوفية مللذاقهم فللى التوبللة 

ان بلين تائلب يتلوب ملن اللزالت وتائلب يتلوب ملن الغفلالت ، وتائلب واسبابها فهم يقولون : شلت
يتوب من رؤية الحسنات . وعندهم ان العوام يتوبون من الزالت ، والخواص يتوبون من الغفلة 
عن هللا ، وخواص الخواص يتوبون من رؤيلة الحسلنات ويعجلب سليدى الشلي  عللى عقلل ملن 

 لناه من الهامه االرتجالى :الغفلة عن هللا فيقول رضى هللا عنه فيما نق
 يعبد هللا بكرة وعشيللللا   الحبيب  وقلبى ذات  كيف انسى 

 العليلللا  به المقام  لتنالى    حيه   فاستريحى نفسى إن جئت 
 وأعشقى تدركى االمان القويا          وأصبرى وأحذرى وسيرى تقرى 

فس  وأنت تشفق   تخاف من ذنبل  ويقول سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه :  التيأس من ن
وتندم عليه بعد فعل  ، ويحكى رضى هللا عنه فيقول : دخللت يوملا عللى سلرى السلقطى فرأيلت 
علية هما  ، فقال ، الساعة د  على دا  الباب فقلت ادخل فدخل على شاب فسألنى عن معنى 

هللذا شللرطها فمللا التوبللة فأخبرتلله وسللألنى عللن شللرط التوبللة فأنبأتلله فقللال هللذا معنللى التوبللة و 
حقيقتها ؟ فقلت : حقيقة التوبلة عنلدكم أال تنسلى ملا ملن أجلله كانلت التوبلة فقلال : لليس هلو 
كذل  عندنا ، فقلت له : فما حقيقة التوبة عنلدكم ؟ فقلال حقيقلة التوبلة أال تلذكر ملا ملن أجلله 

: فقال لى : يلا  كانت التوبة وأنا أفكر فى كالمه . فقال االمام الجنيد فقلت : ما أحسن ما قال 
 جنيد وما معنى هذا الكالم ؟ فقلت : يا أستاذ   الن االمام الجنيد تتلمذ على خاله االمام سرى 
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السقطى ب : إذا كنت مع  فلى حلال الجفلاء ونقلتنلى ملن حلال الجفلاء إللى حلال الصلفاء فلذكرى 
عللى عقلل قولله للجفاء فى حال الصفاء  فلة . ومما نقلنلاه ملن الهلام سليدى وشليخى الشلي  

 رضى هللا عنه :
 

 اكرم جللاه  لذ بجاهى إنه             للى  قال   وحبيبى    ليلى   طال
 تلللراه  ما تمناه ومالست            من رحمتلى   تجد   بى   وتعلق
 فى أساه ما احتيالى وفؤادى           مذنللب   إنى   يا موالى     قلت

 ما تراه   فوقى  الوزر  وجبال           حملهللا  والخطايا أثقلتنى حملتنى 
 بللاله  من أتانا قد شفى هللا            جئتنا  ما   إذا   تخف     ال   قال
ذا   أراه   أدركته  رحمتى   حتى            يممنللللا  قد   المؤمن  وا 

دات فقللال   الصللابرين ويقللول سلليدى عبللد هللا بللن منللازل رضللى هللا عنلله : ذكللر هللا انللواع العبللا
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باالسحار ب فخلتم المقاملات كلهلا بمقلام أالسلتغفار 
ليللرى العبللد تقصلليره فللى جميللع أفعاللله وأحواللله فيسللتغفر منهللا وقللد ورد أن سلليد االسللتغفار هللو 

ى ال الله اال انلت ماورد فى الحلديث الشلريف فلى قولله صللى هللا عليله وسللم :   اللهلم أنلت ربل
خلقتنى وأنا عبد  ، وأنا على عهد  ووعد  ما إستطعت ، أعوذ ب  من شلر ملا صلنعت ، ابلؤ 
ل  بنعمت  على ، وابؤ بذنبى ، فا فر لى إنه ال يغفر الذنوب إال انت ب  . وقد قصد سيدى ذو 

رف النون المصرى رضى هللا عنه رجلال ملن الصلالحين فسلاله : بملا عرفلت ربل  وبلأى شلي تعل
إلي  أهلل حتى عرفته؟ فأجلاب ذلل   الصلالح عفلا هللا عنله:  نعلم رأيلت للى حبيبلا إذا قربلت منله 
قربنى وأدنانى   اى قرب مكانه ال مكان ب واذا بعدت عنه هتف بى ونادانى ، واذا قملت بلالفتره 

نى ر بنى ومنانى ، واذا عملت بالطاعة زادنى وأعطانى ، واذا عملت بالمعصية صبر على وتأنا
 فهل رأيت حبيبا مثل هذا ؟ انصرف عنى وال تشغلنى ثم ولى وهو يقول 

 من ربهم سبب يدنى إلى سبلب   بان لهم  حسب المحبين فى الدنيا
 نعم وأرواحهم تختال فى الحجب   االرض سارية  قوم جسومهم فى

 والر لب  إذا تضرعت باالشفا    لهفى على خلوة منى تسددنللى
 متى أرا  جهارا  ير محتجللب        معتمللدى  هللا يارب يارب أنت 

وكلان شلي  طريقتنلا االكبلر سلليدى الحلاج محملد ابلو خليللل رضلى هللا عنله   وضلريحه المبللار  
بالزقللازيق ب يللدعو ربلله بالللدعاء االتللى : اللهللم بجللاه نبيلل  المصللطفى وحبيبلل  المجتبللى ووليلل  

 صلى هللا    المرتضى وأمين  على وحى السماء سيدنا وموالنا محمد
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عليه وسلم نسال  أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكتب لنا عنلد  بلراءة وعتقلا ملن النلار وأمنلا 
من العذاب وجوازا علىالصراط   وطريقا إلى الجنة وعاقبة إلى الخير اللهلم توفنلا يلاإلهى بكرمل  

 مسلمين مؤمنين موحدين وألحقنا بالصالحين آمين .
 فور له السيد اسماعيل صبرى قوله رحمه هللا :ويعجبنى من شعر المغ

 أالسلرار علمى بأن  عالم  يا عالم أالسرار حسبى محنللة   
 وفتنة أالفكار  شطط العقول  يارب أهلنى بفضل  وأكفنلللى

  ضب الحليم ورحمة الجبار     ومر الوجود يشف عن  لكى أرى 
                                                                                                                                                                                              كما يعجبنى قوله عفا هللا عنه :                  

 عدوال الزمان  ال أبتغى عنه  أنا ياإلهى عند باب  واقللللف
 حاشا لجود  أن يكون قليلال لب أجر ما قدمتلللةما جئت أط

 ويقول سيدى وشيخى الشي  على عقل فيما نقلناه عنه من الهامه الفورى ارتجاال
 رضى هللا عنه:

 فى حماها أجار بالرحمن   مارجوت الجنان إال النلللى
 واهدنا ياكريم هدى حنان   رب هبنا رضا  وأنظر الينلا 

فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانى أتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو     وتعطف على الضعيف بجدوا 
لالحللللس                                                                                                        

لللان                                                                          
 إن تكلنى فقد تكاثر رانلى   ال تكلنى لشر نفسى وقتلللا
 وارعنى بالتقى مع االخوان   رب جنبنى الذنوب جميعللا 

 كما قال رضى هللا عنه:
 ميثاقها االيمان واالسلللالم  يومهللا أرواحنا معروفة من

 والقلب من خوف البعاد ضرام  والعين تبكى خيفة من بعدهلا
 فعارف ولى الشهود مقللام   فلئن صمت فمؤمن ولئن نطقت 

 يدرى دواها الصائم القللوام  إن المعانى للنفوس مراهللم 
 تسكن قلللللللوبوقد سئل سيدى ابو العباس بن عطاء هللا رضى هللا عنه : إالم 

العارفين ؟ فأجاب:إلى قوله   بسم هللا الرحمن اللرحيم ب ألن فلى   بسلم هللا ب هيبلة وفلى إسلمه 
الللرحمن ب عونللة ونصللرته ، وفللى إسللمه   الللرحيم ب مودتلله ومحبتلله ثللم قللال رضللى هللا عنلله : 0

يدى سبحان من فر  بين هذه المعانى فى لطافتها وفى هذه أالسماء فى  وامضلها ويحكلى سل
 على بن الموفق فيقول رضى هللا عنه: حججت نيفلللا 
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وخمسللين حجللة فجعلللت ثوابهللا للنبللى صلللى هللا عليلله وسلللم وألبللى بكللر وعمللر وعثمللان وعلللى 
وألابوى . وبقيت حجة فنظرت الى أهل الموقف بعرفات وضجيج اصواتهم فقلت :اللهلم إن كلان 

هلذه الحجلة ليكلون ثوابهلا لله فبلت تلل  الليلله  فى هؤالء أحد لم تقبل منه حجته فقلد وهبلت لله
بالمزدلفة فرأيت ربى عز وجل فى المنام فقال لى يلاعلى بلن الموفلق تتسلخى عللى ؟ قلد  فلرت 
الهل الموقف ومثلهم واضعاف ذل  وشفعت كل رجل منهم فى اهل بيتله وخاصلته وجيرانله وأنلا 

قلل رحملة هللا الواسلعة فيقلول اهل التقوى وأهل المغفرة . ويصف سيدى وشيخى الشي  على ع
 الهاما طيب هللا ثراه:

 الكريم فضال نللللداه قد أجاب    عجزا وذال من ينادى الكريم 
 من نللللللللاداه أتراه يرد    كللريم   االله  إن علمتم أن
 إنما عفوه وحسن عطللللللاه   نكافأ ضعنلللا  لو باعمالنا 
 إذا دعا مللللللللواله جميل   العبد  فالرجاء من إن رجونا 

 حامال ثقله كثيللللللللرا أذاه  ضعيفلا  أتا    رب رفقا بمن
 ال يرد الضعيف إن ناجللللللاه   تقلللرر أولى إن ربى بما 

 كيف أشكو والقلب حل حمللللاه   أنا با  ولست يوما بشللا 
ذا تليت  ولو اننا نظرنا بتأمل فى قوله تعالى   إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم وا 

عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون * ألذين يقيملون الصلالة ومملا رزقنلاهم ينفقلون 
* اولئ  هم المؤمنون حقا لهم درجلات عنلد ربهلم ومغفلرة ورز  كلريم ب فاننلا نلحلظ أن الوجلل 

يلة النله يحجلز صلاحبه علن وهو الخوف والخشية من هللا مقدم فى الترتيب عللى العبلادات القلب
المعاصللى فيقللى نفسلله بخوفلله مللن  ضللب هللا ..ولللذل  يقللول تعللالى فللى مكافللأه الخللائفين مللن 
 ضبه والكافين أنفسهم عن شهواتها بخوفهم هذا   ولمن خاف مقام ربه جنتلان ب وقلد وصلف 

يؤمرون  هللا المالئكة فمدحهم بخوف هللا فى قوله تعالى   يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما
ب والمعنى يخافون ربهم عاليا عنهم علو القدرة والرتبة قلاهرا لهلم ويلدل عللى هلذا المعنلى قولله 
تعالى   وهو القاهر فو  عبلاده وهلو الحكليم الخبيلر ب ولهلذا كلان صللى هللا عليله وسللم يقلول 

نما عظم خوفله صللى هللا عليله وسللم لعظل م علمله الصحابه انه اخوفهم من هللا واتقاهم هلل . وا 
 بربه جل وعال ولذل  قيل :
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 فما عالم إال من هللا خائف    على قدر علم المرء يعظم خوفه 
ومما تقدم يبلين لنلا إن خلوف العلوام  يلر خلوف الخلواص ،فلالعوام يخلافون العقوبلة والخلواص 

ذا تأمل المؤمن فى خلقتله وأح والله خوفهم خوف االجالل والهيبة ويا بعد ما بين المقامين  ، وا 
وجدها تمر باطوار مختلفة بقدرة ربه ألذى خلقه وسواه فمن الطفولة إللى الصلبا ، أللى الشلباب 
إلى الشيخوخه ، ومن سودا الشعر إلى بياضه ثم آخر المطلاف ملن الحيلاة إللى الملوت ، وملن 
الموت إلى القبر ، ومن القبر إالى البعث والنشور ، ومن البعلث إللى الحسلاب ، وملن الحسلاب 

الثللواب أو العقللاب ، وقللد نبهنللا كتللاب هللا الكللريم إلللى ذللل  كثيللرا كمللا نبهتنللا السللنة النبويللة  إلللى
المطهرة حتى ال تلهينا دنيانا عن آخرانا وما أورع قوله تعلالى   ولقلد يسلرنا القلرآن لللذكر فهلل 

ارهلا من مدكر ب ومن أروع قوله صلى هللا عليه وسلم   لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنه
ال يزيغ عنها اال هال  ب وقوله صلوات هللا عليه وسلالمه عليله   كفلى بلالموت واعظلا ب ويلتعظ 

 امامنا البوصيرى رضى هللا عنه ويعظ  يره بقوله فى بردته المباركة : 
 من جهلها بنذير الشيب والهرم  فان أمارتى بالسؤ ما اتعظلللت

 سى  ير محتشم ضيف ألم برا  وال أعدت من الفعل الجميل قلرى 
 لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسلم  فياخسارة نفس فى تجارتهللللا 
 يبن له الغبن فى بيع وفى سلم  ومن يبع آجال منه بعاجلللللله 

وملا أرقلله رضللى هللا عنله وهللو يعلللل نفسلله بالرجلاء فللى رحمللة هللا تعللالى التلى تغمللر عبللاده مللع 
 معاصيهم حين يقول :

 إن الكبائر فى الغفران كاللللللمم  ة عظمتيا نفس ال تقنطى من ذل
 تأتى على حسب العصيان فى القسم    لعل رحمة ربى حين يقسمهللا

 لدي  وأجعل حسابى لدي   ير منخرم  يارب وأجعل رجائى  ير منعكس
ثللم اسللتمع اليلله وهللو يرجللى نفسلله بشللفاعة صللاحب الشللفاعة العظمللى يللوم القيامللة وهللو موالنللا 

 عليه وسلم فيقول رضى هللا عنه : رسول هللا صلى هللا
 العمم  الحادث   سوا  عند حلول يا أكرم الخلق مالى من ألوذ بله

ال فقل  إن لم يكن فى ميعادى أخذا بيدى  يا زلة القللدم   فضال وا 
 أو يرجع الجار منه  ير محتلرم  حاشاه أن يحرم الراجى مكارمله

 ويقول ابو العتاهيه مذكرا بالموت :
 إن الخطايا ال تفللللللوح    بنللللللللللااحسن هللا
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 بين ثوبيه فضلوح   فاذا المستور منلللللا 
 طويت عنه الكشوح   كم رأينا من عزيللللز
 طائر الدهر الصروح   صاح منه برحليللللل

 جسدا ما فيلله روح  سيصير المرء يومللللا
 علم الموت يللللوح  بين عينى كل حلللللى

و العتاهية يوما على الخليفة هارون الرشيد فوجده فلى مجللس  نلاء فقلال الخليفلة وقد دخل أب
 له : انشدنا شعر  يا أبا العتاهية فقال :

أتظلللللللللللللن سلللللللللللللهم الحادثلللللللللللللات يطللللللللللللليش                                     تعيش كم ترا    ما بدا ل  عش 
 شل     ريلناحلى  جللس    عليلعش كيف شئت لتأتين  وقفةيوما                ول

فبكلى هلارون متلاثرا ملن قللول أبلى العتاهيلة ، فقلال بعللض جلسلاء الخليفلة : لقلدأبكيت ألخليفلله 
 قال:    دعوه فقد وجدنا فى  فلة فأراد ان يوقظنا منها . وما أحكم ما يقول القائل :

 لكان الموت راحة كل حى   ولو آنا إذا متنا تركنلللللا
 ونسأل بعد ذا عن كل شي  لللا ولكنا إذا متنا بعثنلللل

وعندما ملا أحلس موالنلا ابلو بكلر الصلديق رضلى هللا عنله دنلو اجلله أسلتدعى موالنلا عملر بلن 
الخطاب رضى هللا عنه فوعظه حتى بكلى عملر ثلم قلال لله : إن حفظلت وصليتى فلال يل   ائلب 

ن أنللت ضلليعتها فللال يلل   ائللب أبغللض اليلل  منلله ول سللت أحللب اليلل  مللن المللوت وهللو آتيلل  ، وا 
بمعجزة ، ثم قال رضى هللا عنه للحاضرين عندئذ : أوصيكم بلاهلل لفقلركم وفلاقتكم أن تتقلوه وأن 

 تثنوا عليه بما هو اهله وأن تستغفروه إنه كان  فارا والسالم .
وقد دخل رجالن حصنا بناحية المدائن وكان سيدنا سلمان الفارسى أميرهلا فسللما ثلم قلاال لله : 

، قاال : أنت صاحب رسول هللا صللى هللا عليله وسللم ؟ قلال : ال أدرى  أنت سلمان ؟ قال : نعم
نملا  ، فارتابا وقاال لعلله  يلر إللذى نريلد فقلال أنلا اللذى تريلدان ، رأيلت رسلول هللا وجالسلته ، وا 
صاحبه من يدخل معه الجنة . فاعجب لخوفه رضى هللا عنه وشكه فلى أن يكلون أهلال للدخول 

هللا صلللى هللا عليلله وسلللم . وقللد قللال رضللى هللا عنلله : ثللالث  الجنللة فللى صللحبة موالنللا رسللول
أعجبتنى حتى ضحكت مؤمل الدنيا والموت يطلبه ، و افل وليس بمغفول عنه ، وضاح  مللء 

 فيه
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وال يعلللم أسللاخط عليلله رب العللالمين أم راض ، وثللالث أحزنتنللى حتللى بكيللت : فللرا  رسللول هللا 
الوقلوف بلين يلدى ربلى علز وجلل ال أدرى إللى الجنلة أم صلى هللا عليه وسلم ، وهلول المطللع و 

 إلى النار .
وما أر  ما يجمع بله سليدى الشلي  عللى عقلل بلين خوفله ورجائلة حلين يقلول رضلى هللا عنله 

 فيما نلقناه من إلهامه الفورى أالرتجالى العجيب:
 سحالد ملق  ذنبلوقلت يارب عنى ال  ضخامته فى  ذنبى  أو كان كالطود 

 ل ما  نجحا لو منه ضلثر العفلواستك  بللدل  عن   هللا  عطاءمن ظن أن 
 ن يعصى ومن نزحا لر بملن يضلول   طاعتنلللا  تغنيه  مهما اطعنا فما 

 يسمو به كل من ناجى ومن صلحللا    فاعلم بأن مقام العفو مغتسللللل 
 فو قد وضحلا لقام العلدت ملاال وج   بله   أستجرت زادت ذنوبى لكن ما 

 نه صحلللا لو ملعفلفانه بضياء ال   فى ظلللم   الزالت ان نام قلبى من 
 فو منشرحلالالع ضل لت بفلإال ورح  منقبضلللا   الزالت  فما أرانى من 

 منحلا  ضهلن فيلرنى ملعيبى ويغم  مازال يرحم من ضعفى ويستر للى
 رحا لشى فلب ينتلاسب ذنلفاعجب لك  ى لللوالعفو يفرحن الذنب يحزننى 

وها أنت ذا تراه قد عول على عفو هللا الغفور اللرحيم اللذى وعلد بله التلابين المنيبلين فلان كلان 
الذنب قلد احزنله فلان العفلو قلد أفرحله ، فأعجلب ملن ملذنب أحزنله ذنبله فأفرحله ربله حلين قبلل 
توبته و سل حوبته فجعله طلاهرا مطهلرا كلأن للم يقلع منله قبلل العفلو ذنلب   إن هللا للذو فضلل 

 ى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون ب .عل
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 تفانى المحبين
 وجافيت انسى فانتهيت الى االنس       قتلت هوى نفسى فعشت بال نفس

 كتمت الذى القى عن الجن واالنس       ولم ابدا امرى للعباد فطالملللا
      للللللبس    بللللالوعاينلللللت أيللللات اليقلللللين             ىللللللوادركللللت بالوجللللدان سلللللر احبت

 وكيف وقلبى هام فى مشهد القدس         بالورى   وعشت زمانى لست احفل 
 فتم الهدى للروح والقلب والحلس       وما اتخذت روحى سوى هللا  اية
 وقد وضع البرهان من آية الكرسى        تعشقت نور هللا وهو بصيرتللى

 الحس  تجردت عن معناى فى عالم       ومذ شاهدت روحى جالل  وارتقت
تل  آبيلات ملن شلعر االلهلام اللذى شلدا بله ارتجلاال سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل نلور هللا 
مرقده ، وهى تكشف عن تفانيه فى محبة هللا تعلالى ، فقلد فنلى بهلا علن الكلون وملا فيله وملن 
فيه بل وعن نفسه التى بين جنبيه ، ولم يتم له ذل  إال بعد أن قتل هوى اللنفس وهلو الحجلاب 

م بين المخلو  وخالقه سبحانه ، فقد حكى عن نفسه سيدى أبواليزيد البسطامى رضى هللا القائ
عنه فقال وقفت نفسى مع المصلين فلم أر لى معهلم قلدما ، ووقفلت نفسلى ملع الصلائمين فللم 

 أرلى معهم قدما فقلت : يارب كيف الوصول الي  فقال : اتر  نفس  وتعال .
االكبلر كملا جلاء فلى الحلديث الشلريف حلين قلال صللى هللا  وجهاد النفس فى هواها هلو الجهلاد

عليلله وسلللم الصللحابه :   رجعنللا مللن الجهللاد االصللغر الللى الجهللاد االكبللر فقللالوا : ومللا الجهللاد 
االكبر يارسول هللا ؟ قال : جهاد النفس . و يحلذرنا سليدى االملام البوصليرى رضلى هللا عنله ، 

 ه المباركة :من مطاوعة النفس فى هواها فيقول فى بردت
ن تفطمه ينفطم لح   والنفس كالطفل إن تهلمه شب على  ب الرضاع وا 

 إن الهوى ما تولى يصم او يصم   فاصرف هواها وحاذر أن توليلله 
ن              سائمة    وراعها وهى فى األعمل  هى استحلت المرعى فال تسم وا 

لسللادة الصللوفية فللى والتصللوف يقللوم علللى مقاومللة هللوى الللنفس بللال هللوادة ويقللول ا
ن ركبتل  قتلتل  ، كملا يقوللون: إن اللنفس  نصائحهم نفس  كالدابة إن ركبتها حملت  وا 
هى األصل الجلامع للصلفات الزميملة ملن اإلنسلان ، ويقلول سليدى اإلملام أبلو الحسلن 
الشاذلى رضى هللا عنه : اليوصف العبد بأنه هجر المعاصى إال إن كانت للم تخطلر لله 

قيقة الهجر نسيان المهجلور ، هلذا فلى حلق الكلاملين ، فلإن للم يكلن على بال ، فإن ح
كذل  فليهجر علىالمكابدة والمجاهدة كما يقول رضى هللا عنه ، لن يصل العبلد إللى هللا 

 تعالى وبقى معه شهوة من شهواته ، وال مشيئة من مشيئاته ولن يقتل هوى 
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للها تلذليال ويروضلها عللى نسليان نفسه حتى يأخذها بالقوة وشدة المجاهدة اللى أن يلذ
 ذاتها فيقف عند حد الذل هلل تعالى .

ويقول كذل  رضى هللا عنه فلى تلدرج السلالكين : أول منلزل يطلؤه المحلب للترقلى منله 
إلى العال النفس فإذا إشتغل بسياستها ورياضتها إللى أن إنتهلى إللى معرفتهلا وتحققهلا 

ب فإذا إشتغل بسياسته حتى عرفه وللم يبقلى أشرقت عليه أنوار المنزل الثانى وهو القل
عليلله منلله شللي  أشللرقت عليلله أنللوار المنللزل الثالللث وهللو الللروح فللإذ إشللتغل بسياسللتها 
وتمت له المعرفلة هبلت عليله أنلوار اليقلين شليئا فشليئا اللى تملام نهاياتله وهلذه طريلق 
ن العامللة وأمللا طريللق الخاصللة فهللى طريللق مسلللوكة تضللمحل العقللول فللى أقللل القليللل ملل

 شرحها .
ومحبللة هللا لعبللده سللابقة علللى محبللة العبللد لربلله ألنلله تعللالى قللال فللى أحبابلله   يحللبهم 

 ويحبونه ب فتقدمت محبته لهم محبتهم له سبحانه وذل  فضل هللا يؤتيه من يشاء .
والمؤمنون فى محبتهم هلل درجات فمنهم الضعيف المبطل  وملنهم السلريع المجلد اللذى 

ويسللتقل فللى جنللب ربلله الكثيللر ، ويقللول فللى وصللف هللؤالء  يطيللر وال يكفيلله أن يسللير
 المجدين سيدى الشي  على عفل رضى هللا عنه فى إلهامه لفورى :

 قد خلق  لهمو من  تبار                    قدرهم  ولكن على  رجال 
 وهم عند رب  كنور الغسق                  لهم همم كالجبال الرواسى
 فيا عجبلا جلنة  فلى                     مونارهمو فى النعيم المقي

 ويصف لنا رضى هللا عنه حاله فى حب ربه فيقول :
 وليس سوى رحما  للقلب من نطسى      أطوف على األبواب قلبى موجع

 فليس  رامى فيه من يدر  عن قيس        درهللوأعدمنى بالحب علمى بق
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 ي  لالخرى وفى فوتها عرسى ته   ولم أعشق الدنيا فتل  متابة
فانظر رعا  هللا كيف أختار الحب البلاقى عللى الحلب الفلانى فلان حبله هلل حلب خاللد  يلر قابلل 
للفناء ، وعلى الضد منه حب قيس لليلى النه ينتهى بموته وموت محبوبته أما محبوب شيخنا 

ن مات الشي  فيلقى الشي  بعد موته جزاء الحب ملن حبيبله اللذى  يضلاعف الحسلنات فيبقى وا 
 ويرفع الذين آمنوا منكم والذين اوتو العلم درجات.. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه .

وشيخنا رضى هللا عنه يرد محبته هلذه إللى فضلل هللا أللذى حبلب إليله االيملان وزينله فلى قلبله 
 فيقول :

 ونور   يثى وهو لى فى الورى أنسى  لقائ  يارحمن عيدى وعدتلللى
 بشاطئه سفنى على لجه  طسللللى  لقيت جواهللرى  وبحر  منه قد

 وطيبى من محيا  أسمى من الللورس  وطيب الورى ورس ومس  وعنبر 
 إذ الصد  فى الوجدان مرتبه القللدس  وكل رجائى أن أحب  صادقلللا

 وحق  ما حد العطاء على جنللللس   وما فضله وقف على أى عالللم 
 ت مركب االقدار معه على اليبللسجر  إذا رضى الرحمن عن قلب عبده 

ويعلمنا سيدى سلطان العاشقين عمر بلن الفلارض رضلى هللا عنله انله ال ينلال الملؤمن المحبلة 
المذدهره اال بالجهاد ، كما يبين لنا ان المحبة تالزم العقيدة وجودا وعدما فااليمان باهلل يستلزم 

 ة وذل  فى قوله :محبته تعالى وانعدام المحبة ينطوى على مفارقة العقيد
 ودت  العيش  وال بالوال نفس صفا  وما ظفرت بالود روح مراحللة

 حفللللت  وجنة عدن بالمكاره  واين الصفا هيهات بالعيش عاشق 
 ما تسلللت   تسلي  ما فو  المنى ولى نفس حر لو بذلت لها علللى

 فارقت ملتلى  وان ملت يوما عنه  وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب
 عن خاطرى سهوا قضيت بردتلى   وا  ارادة لفى س خطرت لى  ولو

ويشللرح لنللا سلليدى الشللي  علللى عقللل رضللى هللا عنلله كيللف فنللى فللى هللا فبقللى بللاهلل فيقللول فللى 
 الهامه الفورى 

: 
 مع الكواكب ساريلللللللة    أرواحنا فو  السملللللللاء
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 بكل ليل زاهيلللة   وقلوبنا مثل البللدور
 كالطيب أمست زاكية   اسلهللاونفوسنا أنف

 بالحق أمست هاديلة   أشواقنا فى  ذوقهللا
 وهى تذكر صافيللة   أعضائنا طربت بحب 
 ثمر   المحبة   نامية   ومنابت االشوا  ملن 
 أال يار عاشت نائيلة   والروح من وجد علن
 فاستمسكت بالباقيللة   فنيت به عن  يللره

ن    رضيت فلما أخلصلت  ت   فانيلةبقيت وا 
 ثم هو رضى هللا عنه ذاكر ربه على الدوام فى حب وهيام حيث  اب بذل  الحب عن دنياه     

 الفانية فطرحها من قلبه الذى اخاله هلل فيقول:
 وارواحنا فى حبه تتهيلللللم نخلو بنفسنا    أخذنا شجون العشق 

 ملللعونن فإنا بنور هللا نروى   تروى من الثرى  إذا كانت االجساد 
 باسمه يترنلللم   وكيف وقلبى ةلانساه فى العمر لحظ  أتحسبنى

 يتكلللللم  فقلبى بغير الحق ال وده لأفاض على الحق من بحر ج
 ومثلى من فى حضرة الحق يعدم  زهدت حياتى اذ فنيت بحبلللله
 تفانىعلى نورالمشاهد مغلللرم الولوال حجاب الغفلة اليوم فوقنل

 ى حب من أحسن اليها . ولو نظر المؤمن نظرة التامل لوجد أنه يتقلب وقد جبلت النفوس عل
فى نعم هللا الظاهرة والباطنة   وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ب وما جاؤه من اللنعم عللى يلد 
الخلق انما هو كذال  من انعام هللا الذى قدر النعم وساقها باسلبابها وللوال المسلبب سلبحانه ملا 

رميت اذ رميت ولكن هللا رمى ب واذا رس  اليقين فى القللب راى تلل  الحقيقلة كان السبب   وما 
مشاهدة وملذاقا فلاذداد حبلا لربله سلبحانه وتعالى.وقلد جلاء فلى الخبلر أن هللا اوحلى اللى سليدنا 
داوود : ياداوود أحبنى وأحب من يحبنلى وحببنلى إللى خلقلى ، فقلال :  يلارب كيلف أحببل  إللى 

حسانى وذكرهم بذل  .خلق  ؟ قال : أذكرنى ب  الحسن الجميل : وأذكر آالئى وا 
وفر  بين نظرة تلاتى ملن النلاظر عللى المحبلة واليقظلة ولكلل ملن النظلرتين تعبيلر يكشلف علن 

 صاحبها كما يقول القائل :
 الشكرها ام سكرها تتاود     انظر إلى أال صان فى حركاتها
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 دلة تسجوتقول أرباب الحقيق فتقول أرباب البطاله تنثنى
ذارجعت إلى اليقين فانها  فى شكر خالقها تقوم وتقعلد وا 

ويقول السادة الصوفية : ملن رأى الخللق ال فعلل لله فقلد فلاز وملن رأى الخللق ملوتى فقلد جلاز 
ومن رآتهم عين العدم فقد وصل ، ومن ذل  نفهلم معنلى كلان هللا وال شل  معله وهلو االن عللى 

ام سهل التسترى رضى هللا عنله يامسلكين كلان   اى هللا ما عليه كان . ولذل  يقول سيدى االم
ب ولم تكن ويكون وال تكون فلما كنت االن صرت تقول   انا ب كن االن كما لم تكن فانلة االول 

 كما كان .
وذللل  الكللالم يقللرب الفهامنللا كيللف يفنللى المحبللون الصللادقون بمواجللديهم عللن كللل مللا سللوى هللا 

خللر والظللاهر والبللاطن وهللو بكللل شللي  عللليم وقللد طلللب بعللض تعللالى النلله تعللالى هللو االول واال
الناس إلى سيدى الشلي  عللى عقلل رضلى هللا عنله انله يلاتى بابيلات ملن إلهامله الفلورى عللى 

 وزن البيت التالى وقافيته : 
 إن كنت مرتادا بلو  كمال     هللا قل وذر الوجود وما حوى  

االول وختمهلا بالشلطر الثلانى وكلان فيملا قالله فاجابه شيخنا فورا بابيات كثيلرة بلدائها بالشلطر 
 نور هللا مرقده ونقلناه استماعا منه :

 متأدبا فى ساحة االجلللالل     هللا قل وذر الوجود وما حوى ب
   السما من وال  أرلى سوى رب   كل الخلق عن علم فللللم فتشت 
 ذاته منوالللى   وجعلت ذكرى   كل العالمين وجئتللللله  فتركت 

   أناقد جعلت رضا المهيمن مالى          مال الغنىلأن فى ال إن كنت تحسب 
 ال يصح سؤاللى   ولغير وجه   ي  أفضل شرعللللة لمداليدين إل
 وأجعل شهود  لى مسرة حالى    دا  شريعتى وذريعتللىلفاجعل ه
 بالىلإذ ليس  ير  ما حييت ب   ن اللورى لقلبى قد  لست م بارب 

 بالنور والتقوى وفيض كمللال   م مالتنللللىلحب ثلهيجتنى بال
 وب زوال لثلتاتذر روحى ب لم   فان امللت وال ازال  كنت  بالحب 

 وجالله فثبت فى احوالللللى  شاهدت جمالللة روض المحبة قد 
 وهللا لست بما شاهدت ابالللى    الزمان وقصفلله  إن مربى عصف 

 وحق  التعيه خصالللللى  هذا  أاحبه وأخاف سطوة  يلللللره 
 ى لتعال قومى إلى حوض الكريم    يلللللره بانفس إنى ال أمالى 
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 الحب أى تعال   فى   يرض لى  لم         بفضلله  يهلربنى اللهللا ق   

 البرية عيللال بين   فى القدر من  قلبللله إن الذى فهم المحبة 
 ه  يلوملا الل زوال للم يلتلجل  قلبللله  إن الذى فهم المحبة

 االقلللللوال   أقداره وأحذر من  للله  وأتر  سلم لرب   أمره 
   إن كنت مرتادا بلو  كلمللال ب         وذرالعباد   وشانهم   وفعالهلم

فانظر هدا  هللا كيف تدفق شعره الفورى من عطاء هللا الوليائه وكيف ناولنا رشلفات هنيلة ملن 
تامل كيف فنى بحبه فبقى بربه فللم يلركن لغيلره فلانهم زائللون واعجلب بحر حبه العذب الفرات و 

لثباته أمام العواصف والقواصف النها من قضاء هللا وليست من قضاء سلواه الحلظ كيلف احبله   
هللا فهيجه بالحب ثم مأل قلبه نورا وكماال من تقواه فاطمئن فى حياتله بلاهلل وصلد  سلبحانه اذ 

ال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون * اللذين آمنلوا وكلانوا يقول فى كتابه الكريم   ا
يتقون * لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى إالخرة ال تبديل لكلمات هللا ذل  هو الفلوز العظليم ب 

. 
وينصحنا السلادة الصلوفية عللى إخلتالف طلرقهم باالكثلار ملن ذكلر هللا تعلالى الن اللذكر الكثيلر 

المحبة وشدة التعلق باهلل تعالى فيقبل الذاكر عللى الطاعلات ويتجنلب السلئيات  يورث القلب قوة
وقد شددوا فى تلل  النصلحيه حتلى قلالوا : إن ذكلر هللا هلو قياسل  ملع ربل  فبقلدر ملا تجلد ملن 
نفس  فى الذكر ومع المذكور يكون انس  وا تباط  . كما يقولون : آن ذاكر هللا تعالى يشار  

م كمللا ان الللذكر عبللادة ال تتقيللد باوقللات معينللة بللل هللو مبللاح فللى جميللع المالئكللة فللى تسللبيحه
االوقلات وكفلى عظلة للغلافلين أن يقلول سلبحانه وتعلالى   تسلبح لله  السلموات السللبع واالرض 
ن من شي  إال يسبح بحملده ولكلن ال تفقهلون تسلبيحهم إنله كلان حليملا  فلورا ب  ومن فيهن وا 

كالشجرة الخضراء فى وسط الهشليم وكالمقاتلل فلى الفلارين " وفى الخبر " ذاكر هللا فى الغافلين 
. 

ويقول سيدى الشي  على عقل فلى وصلف حالله ودوام تعلقله بربله عللى جميلع احيانله واحوالله 
 رضى هللا عنه :

 زل كله ذكلللر للبى منللذل  ق  وقفت على نجوى االله جوانحلللى
 يزلزله الغيلر ودا اللط  فأصبح   وأخليت قلبى من مناجاة  يللللره
 عاقنى سيلر  وما  وأنطق إجالال  أسارع مشتاقا وأسكت هائملللللا 

 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر     ففى صحوتى شو  وفى  فوتى هوى 
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ومن عالمات الفتح عند الذاكرين اشتعال المحبة الذى يورث علو الهمة فى طلب هللا طمعا فى 
ضلى هللا عنله إللى أوقاتله التلى قضلاها بمكلة المكرملة رضاه . ويحن سيدى عمر بن الفلارض ر 

 وبذل فيها همته مشتغال باوراده التى كانت سبيل وارداته فيقول :
 بت فى إسعادى لشاديا إن ر    روحلى ياسميرى روح بمكة 

 والمقام المقام والفتح بللادى  كان فيها انسى ومعراج قدسى 
 دم أورادى لم تلى وللتواردا         فجلذت نقلتنى عنها الحظوظ 

وقللد كللان سلليدنا ابللراهيم الخليللل عليلله الصللالة والسللالم يقللول فللى دعائلله   اللهللم بحللق كلمللات 
الصللحف آنسللنى بلل  وبلغنللى  ايللاتى فللى جللوار .. وارحمنللى بحضللرة رضللوان .. واجعلنللى فللى 
االرض اسوة حسنة صالحة صادقة تجر عباد  الى رحمت .. وحدثنى فى سرى بما يكشف عن 

وت السلموات واالرض ب ويلذكرنى ذلل  اللدعاء الجميلل بواقعلة وقعلت للى ذات ملرة فقلد كنلت ملك
اصلى نافلة قبل الظهر وسجدت فاذا بحديث مؤنس يهمس فى قلبى : انظر كيف تسجد الجباه 
هلل على االرض فلى الصلالة انهلا مكافلأة للالرض عللى طاعتهلا املر هلل فقلد قلال تعلالى للسلماء 

ا أو كرها قالتا آتينلا طلائعين ب فكافلأ االرض بلأن جعلهلا مسلجدا للمصللين ولالرض   إئتيا طوع
وكافأ السماء فجعلها متجها للداعين فقلت حين خطر لى هذا الخلاطر : سلبحان هللا ربلى العللى 
الوهاب ال مانع لما أعطى وال معطى لملا منلع . وهلو سلبحانه يعللم االنبيلاء والمرسللين وحيلا ، 

 ا ، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا .ويعلم المؤمنين الهام
ويقول العارفون : ان ذكلر هللا يحلدوا قوافلل السلائرين اللى هللا وهلو العبلادة التلى ظاهرهلا أجلور 
وباطنها حضور وباطن باطنها نور على نور . فاذا ذا  الذاكر محبة هللا لم يسلتطيع االنفكلا  

 قدس هللا سره :عنه ويقول فى حبه سيدى الشي  على عقل 
 وما بسوى االحسان قد أسرونى    فى كل موقللف   أسير أسير الحب
 فقالوا نعم قلت اشهدوا وخدونى   قلت هل فيه وصلة وقالوا لى اصبر 

 ولكنهم بالذكر قد شغفونلللى    ولم أدر طعم الحب من بدء نشئتلى 
 لىولكنهم بالحق قد شغلونللل   اعرف ما الجلوى   وكنت خليا لست
 ر بونلللى  لذل  كل الخلق قد   ة لللووجدا ور ب حال حبه فهما 
 لو قتلونللى  وكانت حياتى بعد    ا   لللللنشاهد ربن فكان منانا أن 

 ى لجميع فتون   سلت فؤادى من  ه للفيا ما نحى حسن المحبة باسم
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 وتينى   روحى واليقين وحب    لقائ  إيمانى وذكر   حجتللى
 ففى شدتى ألقى ندا  ولينلى   ت الحب بالعلم خضتهبحزم علم

وقد قال صلى هللا عليه وسلم فى دعائه " اللهم ارزقنى حب  وحب من يحب  وحلب ملن يقربنلى 
جعل حب  أاحب إلى من الماء البارد . وقد قال له أعرابى يارسول هللا متى  الساعة  الى حب  وا 

دت لها صالة وال صياما وال كبير عمل ولكننى أحب فقال : وما أعددت لها ؟ فقال : وهللا ما أع
 هللا ورسوله فقال صلى هللا عليه وسلم :   المرء مع من أحب ب.

 ويصف سلطان العاشقين سيدى عمر بن الفارض فرط حبه و رامه فيقول رضى هللا عنه : 
 وال مثلها معشوقة ذات بهجللة   ذا صبابللة مثلى عاشقا  أر  فلم 

 بجملتللى   إن تتبعوه يضركموا           هو بعض فما  الذى أخذتم فؤادى و 
 البعض كلت  لو احتملت من عشئه    كل عاشق قوى   وجدت بكم وجدا

 لرؤيتللى  خفيت فلم تهد العيون    ى     تأوه    لواللالش الل لى هلان
 وكم من دماء دون مرماى طلللت           نظرة   من  المدى  أروم وقد طال 

جللاء فللى شللرح البيللت االخيللر انلله فللى إحتضللاره رضللى هللا عنلله تمثلللت للله الجنللة فنظللر اليهمللا و 
 وصرا صرخة عظيمة وتاوه وبكى وتغير لونه وانشد :

 ماقد رأيت فقد  ضيعت أيامى   إن كان منزلتى فى الحب عند كمو
 واليوم أحسبها أضغاث احالم   أمنية ظفرت روحى بها زمنلللا 

المقام الذى كنت اطلبه وقضيت عمرى فى السللو  الجلله قلالوا فسلمع قلائال  ثم قال : ليس هذا
 يقول : يا عمر فما تروم ؟ فقال :

 وكم من دماء دون مرماى طلت    أروم وقد طال المدى من  نظللرة
ثم تهلل وجهه وتبسم فعلم الحاضرون انه قد فاز بمرامه . وقد اختلف العلماء فلى جلواز رؤيلة 

وقلالوا إن رؤيلة هللا يخلص بهلا عبلاده المتقلين فلى الجنلة مصلداقا لقولله تعلالى    هللا فى الدنيا
وجوه يؤميذ ناضرة إلى ربها ناظرة ب وبينوا إنها رؤية بال كيف وال تحديلد بلل هلى كملا شلاء هللا 
أن تكلللون ويعاقلللب هللا الكلللافرين بالحجلللاب مصلللداقا لقولللله تعلللالى   إنهلللم علللن ربهلللم يومئلللذ 

لصالوا الجحيم ب . ويشهد لوقوع الرؤية يوم القياملة كلذل  حلديث مسللم  لمحجوبون * ثم إنهم
عن إبى سعيد الخدرى رضى هللا عنه أن ناسا فى زمن رسول هللا صلى هللا عليله وسللم قلالوا : 
يارسول هللا : هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قلال رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم : هلل تضلارون 

 رة صحوا ليس دونها سحاب ؟ قالوا الفى رؤية الشمس فى الظهي
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يارسول هللا ، قال : ما تضرون فى رؤية هللا تبار  وتعالى اال كما تضارون فى رؤيتها الحديث 
الشريف يؤكد وقوع الرؤية فال يتعرض لكيفيتها النه تعالى " ال تدركه االبصار هو يدر  

الدرا  هو أالحاطة وأ الحاطة به سبحانه مستحيله . أما من االبصار وهو اللطيف الخبير " وا 
جوز من العلماء الرؤية فى الدنيا لبعض الخواص فانهم أستندوا جواز وقوعها الى  ان سيدنا 
موسى عليما السالم طلب الرؤية حين قال   رب أرنى انظر الي  ب فلولم تكن الرؤية فى الدنيا 

الستقرار الجبل فقال سبحانه   لن جائزة ما طلبها عليه السالم وقد علق هللا الرؤية على ا
ترانى ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقا بو كان من الجائز عقال أن يستقر الجبل لوأقره هللا ولكنه اند  من هيبة 

ن هللا تعالى لم يعاتب سيدنا المتجلى وما جاز للجبل من التجلى جاز لغيره إذا أراد هللا ثم إ
موسى على طلبه وهو ما يفيد الجواز . وقد أثبت أبن عباس وقوع الرؤية ليلة المعراج لموالنا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال أنها رؤية عين أريها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
للناس " رينا  إالفتنة لعللنا الرؤيا اللتى أوهى المشار أليها فى قوله تعالى " وما ج  

ويقللول بعللض العلمللاء ان سلليدنا موسللى عليلله السللالم راجللع موالنللا رسللول هللا صلللى هللا عليلله 
وسلم عدة مرات وطلب اليه أن يسلال ربله تخفيلف الصللوات علن االملة المحمديلة فحلط هللا فلى 

ان  كل مرة من مرات المراجعة خمسلا حتلى بقيلت خمسلة فلى العلدد وخمسلين فلى الثلواب فطللب
يسللال ربلله التخفبللف فقللال للله موالنللا رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم إنللى راجعللت ربللى حتللى 
أستحييت . وهم يعللون مراجعة سيدنا موسى عليه السالم بانه لم ير ربه كما كلان يريلد فاحلب 

 أن يرى من راى ربه وفى ذل  تبريد لشوقه الشديد . وقالوا فى ذل  شعرا :
 يشهده   حيث ليجتلى النور فيه   يراجعه والسر فى قوله موسى إذ

 هلل حسن رسول إذ يلللردده         يبدوا سناه على وجه الرسول فيا
ويقول السادة الصوفية اذا تمكنت المحبة من القلب اسلتحال أن يسللوا المحلب ربله ويقلول فلى 

 ذل  سيدى الشي  على عقل الهاما رضى هللا عنه :
 ثوب الوقار ويهدينى للقيلاه    زى ويلبسنلىلالحب يكسبنى ع

 محبة قلب قد وهبنلاه لبل ال   وما المحبة قول قد نذخرفللله 
 غر  قصدى محياه بالدمع فى          امسى على أر  اشتا  فى حر  
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 م من ترجلللاه لوهل يرد كري   موارده   عبدا عن لما رد رب
ن اراد  نلللللاه ير المحبة مبناه ومع   الهى بامرء  شرفلا  وا 

 ال تذكينا حميللاه لوالحب إن ط   طال المدى وفؤادى ال يفارقله 
 وكيف أسلو وقلبى بيت نجللواه   ابلدا  ال أنثنى عن هواه لحظة

 فانها حسناتى يوم القللللللاه  رؤيته ير لكل مرام   هجرت 
  عللرف وال تنللدهش لوصللفه فقللد عاشللرناه السللنيين الطللوال وهللو يتحلللى بللذل  الوصللف ومللن ذا

ومن عرف  رف ومن  رف شرب وشرف فاذداد حبا واسلتنار لبلا وقلوى عزملا وحزملا وقلد قلال 
العارفون : المحبة هى ميل  إلى محبوب  بكليت  ثلم إيثلار  هللا عللى نفسل  وروحل  ومالل  ثلم 
موافقت  له سرا وجهرا ثم علم  بعد هذا بتقصير  . وكالمهم هذا يفسر لل  قلول موالنلا رسلول 

 هللا عليه وسلم سبحان  ال احصى ثناء علي  انت كما اثنيت على نفس  . هللا صلى
اللهم اجعلنا يا موالنا ممن قلت فيهم   يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكلافرين 

 يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ب . آمين ..
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 أين التصوف من الكتاب والسنة
وم آثروا هللا على كل ما سواه طلبا لرضاه استرشادا بقوله تعلالى   وهللا خيلر السادة الصوفية ق

وابقى ب وتقليدا لسادتنا الصحابة الكرام الذين أوصلى هللا بهلم موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله 
وسلم فى قوله تعالى   وأصبر نفس  مع الذين يدعون ربهم بالغلدواة والعشلى يريلدون وجهله ب 

هللا عليله وسللم أن يكلون فلى أمتله هلؤالء المجلدون فلى طاعلة هللا فقلال عنلدما  وقد سره صللى
نزلت عليه هذه الوصية   الحمد هلل الذى لم يمتنى حتى أمرنلى أن أصلبر نفسلى ملع نلاس ملن 

 أمتى ب .
ونحن إن تكلمنا عن التصلوف فانملا نلتكلم علن التصلوف الحلق المسلتمد ملن الكتلاب والسلنة ، 

الصلادقين حرصلوا كلل الحلرص عللى التأسلى بموالنلا رسلول هللا صللى هللا  الن السادة الصلوفية
عليه وسلم فى أقواله وأفعالله وأحوالله ، وللم يقفلوا فلى التأسلى عنلد أالقلوال وأالفعلال بلل عمللوا 
على تزيين بواطنهم باالحوال النبوية الشريفة مثل الصبر والحلم والتوكل ، والشكر ، والخوف ، 

، والخشية ، والقناعلة ، والرضلا ، والتسلليم ، والزهلد ، والرافلة ، والرحملة ،  والرجاء ، والخشوع
والسللماحة ، والشللجاعة والصللد  واالخللالص والوفللاء والعفللو والصللفح والتواضللع والعطللف علللى 
البائس الفقير وحب الخير للمؤمنين ، والتألم مما يضرهم ال  .. وال شأن لنا بأدعياء التصلوف 

 هللا القويم وصراطه المستقيم .  من الخارجين عن شرع
ورضى هللا عن شيخنا سيدى الشي  على عقل اذ يقول فيملا نقلنلاه عنله ملن الهامله الفلورى ، 

 طيب هللا ثراه :
 أوأن تكون على السما ال تنطفى  ال تذكر البارى بقصد والية
 من رام  ير جنابه للم يشرف    أذكر لوجه هللا جل جاللله
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ذا اقتديت ف  بتلهلللف  أياته  حافظ على    بالكتاب ل  الهدىوا 
 ولسنة المختار فى السير إقتف    وأنهض بروح  نهضة قدسية 

ذ يقول فى إلهامه كذل  نور هللا ضريحه :  وا 
 أصون به نفسى عن الزيغ والدس  بالقرآن نفسى عقيللدة  وتوجت 

ن شرب الناس الط  اسفسنة خير الخلق فى شربها ك  ال وتصببوا لوا 
 والقلب والحس  فتم الهدى للروح   وما إتخذت روحى سوى هللا  اية

وقد ظن بعض الناس بل بعلض العلملاء ظنلا سليئا بالسلادة الصلوفية حلين تكلملوا علن الحقيقلة 
وقالوا ليس ثم إال الشريعة التى تعبلدنا هللا بهلا ، ولكلن السلادة الصلوفية قصلدوا بالحقيقلة ثملرة 

ى ذللل  تعللرفيهم لكللل مللن الشللريعة والحقيقللة فهللم يقولللون فللى ذللل  العمللل بالشللريعة ، ويللدل عللل
التعريللف : الشللريعة هللى القيللام بمللا أمللر هللا تعللالى ، والحقيقللة هللى شللهود لمللا قضللى هللا وقللدر 
وأخفى وأظهر فقوله تعلالى   إيلا  نعبلد ب شلريعة وقولله تعلالى   وأيلا  نسلتعين ب حقيقلة الننلا 

وقوتنلا اللى حلول هللا وقوتله بعلد أن نلذو  بوجلداننا أنله ال  بهذا القول الكلريم نخلرج ملن حولنلا
حول وال قوة إال باهلل العللى العظليم وهلذه الحقيقلة ال يشلهدها الغلافلون علن هللا تعلالى املا أهلل 
القلوب الحاضرة فيقول كل منهم ما قالله سليدى ذو القلرنين عليله السلالم   ملا مكنلى فيله ربلى 

يلله السللالم   وهللا المسللتعان علللى مللا تصللفون ب أو مللا قللال خيللر ب أومللا قللال سلليدنا يعقللوب عل
سلليدنا موسللى عليلله السللالم   عسللى ربللى أن يهللدينى سللواء السللبيل ب اومللاعلم هللا خللاتم رسللله 
عليلله أفضللل الصللالة والتسللليم أن يللرد بلله علللى المعانللدين مللن الكفللار حللين سللالوه عللن ميعللاد 

 ا شاء هللا ب .القيامة   قل ال أمل  لنفسى نفعا وال ضرا إال م
شلاراتهم  لهلامهم وا  وكما يطلق التصوف على مسل  السادة الصوفية يطلق ايضا عللى علمهلم وا 
الصادرة عن إلهامهم ، ويقول أبو القاسم الجنيد رضى هللا عنه وهو املام السلادة الصلوفية فلى 

رضللى هللا القللرن الثالللث الهجللرى : علمنللا هللذا مقيللد بالكتللاب والسللنة . ويقللول االمللام الشللعرانى 
عنلله : التصللوف علللم انقللدح فللى قلللوب االوليللاء حللين أسللتنارت بالعمللل بالكتللاب والسللنة . كمللا 
انقدح لعلماء الشريعة حين عملوا بماعلموا من االحكام ، وكأنه رضى هللا عنه يشير بقوله هذا 

ذا أردنلا أ ن نعلرف إلى الحديث النبوى الشريف   من عمل بما علم ورثه هللا علم ملالم يعللم ب وا 
كيف أتى هللا السادة الصوفية علومهم اللدنية ، فلنقرا ما قاله سيدى أالملام الكبيلر أبلو الحسلن 
نشغالهم به سبحانه  الشاذلى رضى هللا عنه فى وصف جهادهم النفسهم وقوة اتصالهم بربهم وا 

 عما سواه إذ يقول : 
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لطاعتلله ، والعقللل متحصللنا  المحبللة آخللذة مللن قلللب عبللده كللل شللي  سللواه ، فتللرى الللنفس مائلللة
بمعرفته ، والروح ما خوذة فلى حضلرته ، والسلر مغملورا فلى مشلاهدته ، والعبلد يسلتزيد فيلزداد 
ويفاتح بما هو أعذب من لذيذ مناجاته ليكسى حلل التقريب على بساطه القرية ، فيمس ابكلار 

 الحقائق وثيبات العلوم .
 تعلالى ملا يؤيلده فقلد حكلى هللا سلبحانه ملا كلان وال ينبغى أن نستبعد ، ما قال ، ففلى كتلاب هللا

بين سيدنا موسى عليه السالم وسيدنا الخضر عليه السلالم ، وجلاء فلى وصلف سليدنا الخضلر 
عليله السلالم   فوجلدا عبلدا ملن عبادنلا آتينلاه رحملة ملن عنلدنا وعلمنلا ملن للدنا علملا ب فكللان 

ى عليله السلالم ملع عظلم شلانه الخضر على صلة خاصه بربه خفيت اسرارها على سليدنا موسل
وكبير فضله  وهو كليم هللا ، ورسول ألمة كبيرة شلملت آل فرعلون وبنلى اسلرائيل وكلذل  حكلى 
هللا لنا ما الهم به أم موسلى عليله السلالم أن تفعلله إذا خافلت عللى ابنهلا ملن القتلل حلين كلان 

ضللعيه فلإذا خفللت عليلله فرعلون يللذبح أبنلاء اسللرائيل فقللال تعلالى   وأوحينللا اللى أم موسللى أن أر 
فالقيلله فللى اللليم وال تخللافى والتحزنللى إنللا رادوه إليلل  وجللاعلوه مللن المرسلللين ب فالقتلله رضللى هللا 
عنها فى البحر إطمئنانا إلى وعد هللا الذى ربط على قلبها لتكون من المؤمنين الموقنين ، وقلد 

 رده هللا اليها لتقرعينها ولتعلم أن وعد هللا حق .
لى بن ابى طاللب كلرم هللا وجهله يقلول متحلدثا بنعملة ربله عليله وهلو يشلير اللى وكان إمامنا ع

صدره : إن هاهنا لعلما جما لو أجد له حملة.. كما كان يقول : للو شلئت أوقلرت سلبعين جملال 
فى تفسير سورة الفاتحة . وقد سئل سيدنا عبد هللا بن عباس رضى هللا عنهما : ما علم  إلى 

طرة إلى جانب البحر المحليط كملا قلال لقلد أعطلى عللى بلن ابلى طاللب علم ابن عم  ؟ فقال كق
تسعة أعشار العلم ، وايم هللا لقد شارككم فى العشر العاشر.. وقول سيدنا ابلن عبلاس يفيلد ملا 
خص به إمامنا على من العللم دون  يلره حتلى إبلن عبلاس اللذى لقبلوه بترجملان القلرآن وبحلر 

 العلم .
 وجهله فلى طبقلات اهلل العللم.. النلاس ثالثلة ، علالم ربلانى وملتعلم ويقول إمامنا عللى كلرم هللا

على سبيل النجاة وهمج رعاع اتباع لكل نلاعق ، يميللون ملع كلل ريلح يستضليئون بنلور العللم 
ولم يركنوا إللى ركلن وثيلق . ثلم يصلف رضلى هللا عنله أثلر العللم فلى مسلل  أالتقيلاء أالصلفياء 

بصليرة ، فباشلروا روح اليقللين ، واسلتالنوا ملا اسللتوعره فيقلول : هجلم بهللم العللم عللى حقيقللة ال
 المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الغافلون ، عاشوا بابدان ارواحها 
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معلقة بالمال االعلى ، اولئ  خلفاء هللا فى إرضه ، والدعاة لدينه " فلال يعجلب القلارئ الكلريم إذ 
ى لهل  عمر ، أو يقول ال أبقانى هللا فى بلد يقول أمير المؤمنين عمر رضى هللا عنه : لوال عل

لسللت بهللا يللا أبللا الحسللن ، أو يقللول : أعللوذ بللاهلل مللن معضلللة للليس لهللا أبللو الحسللن اى أن 
المعضلة التى ال يحلهلا إمامنلا عللى تستعصلى عللى بقيلة الصلحابة الكلرام ملع فضللهم وعلمهلم 

 . وسبحان من قال   نرفع درجات من نشاء وفو  كل ذى علم عليم ب
ويقول سليدى وشليخى الشلي  عللى عقلل نلور هللا مرقلده فلى إلهامله الفلورى أللذى تقلنلاه عنله 

 متحدثا ينعمة ربه عليه فيما اتاه من العلم : 
 علومى فى الورى نفحات ربى      فما يلغو مذاقى أاو شموللللللى 
 ولى من مشر  االيمان عللم        سموت به على كل الفحللللول

 ى هللا عنه الهاما لتوه :كما قال رض 
 مة          كم تسكن األرواح من عذبهلكلله حللى كلبحر التج

 مادمت تلقى العلم من سيبه        دع ما يقول الناس من علمهم  
 كما قال رضى هللا عنه الهامه الفورى قوله : 

 ما نفللللد  ندى لكل شيىء ينتهى فى موتللله         ير سر هللا ع
 أملتللله         جاءنى الفيض  إذا سللح الملدد كلملا  ل لى خليلل

 قل هو هللا أحلللللد  نىلكلملا قد زا  قللبى قال لللى        يا مع
 

فانظر الى روعة التضمين الذى ختم به البيت االخير   قل هلو هللا أحلد ويعلزو رضلى هللا عنله 
 لهاما : فضل هللا على الصوفية الى محبتهم هلل سبحانه فيقول ا

 على أنوارهللا ألقللى وصولى   محبلة خالقللى مشكاة  قلبلى
ن الحللب أش  يعز على المنافق والكسللللول          وا  وصبللرلوا 

   
ويؤيده فى القرآن الكريم قوله تعالى   يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينله فسلوف يلأتى 

نين أعلزة عللى الكلافرين يجاهلدون فلى سلبيل هللا وال هللا بقوم يحبهم ويحبونله أذللة عللى الملؤم
 يخافون لومة الئم ب .

 وقد قال رضى هللا عنه فى عدم مباالته بمالمة الالئمين : 
 لست أخشى المالم من حيث كانلا   أعذرونى اوأعذلونى فانللللى 

 محب إال افتتانلللللالاليزيد ال إنمللا اللوم فى المحبة عنللدى 
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 تلقى المالم يذكى هوانللللا   مثلما جرب العاشق جرب الحب
 مالقينا لما رضينا هوانللللا قد رضينا باهلل ال بسلللللواه

 فهل عنه لحظلة نتوانلللى   إننا ملكله وموعدنا الحشلللر
وال ياخذ  العجب من قوله المتقدم ، فقد نقلنا عنه من إلهامه الفلورى قولله شلارحا هيامله فلى 

 إلى لقائه سبحانه : هللا ، وشوقه 
 أزل فى محبتى ظمانللا  لم    أنا لو شرب البخار جميعلللا
 فهذا اللقاء أسمى رجانلللا    لست أروى إال بلقيللا  يارب
 وبهذا لربنا نتدانللللللى نتنادى إلى اليقين هلمللللوا 

 كما نقلنا عنه قوله الفورى من كالم كثير :
 هام القلب من قلللدممسلتل أنا صب ثابت القلللللللدم

 ونجوم الليل من خدمللللى  يجتلينى الحب فى سللللهرى 
 فسلللوى الرحمن لللم أرم  باهلل واصلللللتى       ىلزتلع

 يرتوى من مللورد الكللرم وفؤادى فى هدايتللللللله 
 ذا  طعم الحب لم ينلللللم أيها الباكلى وكل فللللتلى  

نور من المؤمنين: نور على نور يهدى هللا لنوره من يشلاء وصد  سبحانه إذ يقول فى أهل ال
وفلى أهللل السلبق ومللنهم سلابق بللالخيرات بللإذن هللا . وصلد  موالنللا رسلول هللا صلللى هللا عليلله 
وسلم فى قوله ثالثة من كن فيه وجد بهن حالوة االيملان : " ان يكلون هللا ورسلوله أحلب إليله 

 وأن يكلره أن يرجلع إللى الكفلر بعلد أن أنقلذه هللا منله مما سواهما وأن يحب المرء اليحبه اال هلل
 كما يكره أن يقذف فى النار ب . 

وقد ورد أن موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لسيدنا حارثلة بلن مالل  النصلارى رضلى 
هللا عنه : كيف أصبحت يا حارثة ، قال : أصبحت مؤمنا حقا يا رسلول هللا قلال : إن لكلل قلول 

فما حقيقة إيمان  ؟ قال : يا رسول هللا عزفت نفسلى علن اللدنيا فأسلهرت ليللى وأظملات  حقيقة
نهارى وكأنى أنظلر إللى علرش ربلى بلارزا وكلأنى أنظلر إللى أهلل الجنلة يتلزاورون وكلأنى اسلمع 
عواء اهل النار ، فقال له صلى هللا عليه وسلم : عرفت فالزم والمعرفة ملذا  ، والعللم تحصليل 

له :   عرفت ولم يقل لله   علملت ب ، وملن هنلا قيلل لللولى   علارف ب ، وال يقلال ، ولذل  قال 
لله  علالم ب مللع شلرف العلللم ، الن العللم للليس مقصلودا لللذا تله ، ولكنلله مطللوب ليعمللل بله فللى 

 مرضاة هللا 
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وقد يكون العلم حجة على صاحبة إن لم يعمل به ويكلون حجلة لله إن عملل بله فلى طاعلة هللا 
ضاته . ولذل  يقول تعالى فى العامل بعلمه   أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما تعالى ومر 

يحذر االخرة ويرجو رحملة ربله * قلل هلل يسلتوى اللذين يعمللون واللذين ال يعلملون إنملا يتلذكر 
أولللوا االلبللاب ب كمللا يقللول سللبحانه   إن فللى ذللل  لللذكرى لمللن كللان للله قلللب اوأقللى السللمع وهللو 

شللهد ربلله كمللا تشللهده المالئكللة المقربللون الللذين قللال تعللالى فلليهم   بخللافون شللهيد ب اى وهللو ي
ربهللم مللن فللوقهم ويفعلللون مللا يللؤمرون ب وخللوفهم هللذا ال عللن معصللية ولكللن تقللديرا لجالللله 
وعظمته سبحانه وتعالى وطمعا فى رضاه والسادة الصوفية يتادبون حتى فى مقام الجمال ومن 

وايللا  واالنبسللاط ، ويقللول فللى ذللل  االدب واثللره الهامللا  أقللوالهم فللى ذللل  : اجلللس علللى البسللاط
 وارتجاال سيدى الشي  على عقل طيب هللا ثراه :

 درت عن علم وعن عرفان لفص  ن ادب بحار جماللله لووردت ع
 و النوم من بعد الوصال جفانلي       م اشر  وقمت ولم أنم  لوشربت ل

 رة الحنلللللانبلقيا حض إال  وعلمت أن الوجد ليس بمنتللله 

فقوله رضي هللا عنه والنوم من بعد الوصال جفاني ، كقول سيدنا حارثه في الحلديث السلابق : 
فأسهرت ليلي وذل  من شأن االولياء المحبين ، لئن المحبة تقتضي بذل كلل جهلد فلي مرضلاة 

وهلو  حبيبهم جل وعال ، ويقول الساده الصوفية : لمن تبلذل مجهلود  إن للم تبذلله لمعبلود  ،
مايتمشللي مللع قوللله تعللالي   فللاتقوا هللا مللا اسللتطعتم ب انلله يجللب بللذل كللل اسللتطاعه فللي تقللواه 
وطاعته . ومحبته ، وحجتهم في فهمهم هلذا أنله تعلالي أعطانلا فلو  الكفايله وللم يكلفنلا فلو  
االستطاعه ، ولك ن النفس االماره بالسوء تخلد إلي الراحله وتسلتحب العاجلل عللي االجلل فيجلب 

المؤمن جهادها حتي تبذل  ايه جهدها في محبته سبحانه ، وقد وعد هللا المجاهدين فلي علي 
ن هللا لمع المحسنين ب.  مرضاته عونه فقال تعالي   وألذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وا 

ويقول سيدي الشي  علي عقل رضي هللا عنه في جهاد االولياء االتقياء االصفياء فيملا نقلنلاه 
 هامه الفوري المرتجل :عنه من ال

 تبار  من لهموا قد خلق                            رجال ولكن عال قدرهلم

 وهم عند رب  نورالغسق                 لهم همم كالجبال الرواسي
 عجبا جنة في حلر   ونارهموا في النعيم مقيم               فيا
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التلى تقتضلى بلذل الجهلد الجلاد بلدليل قولله إلهاملا ويقصد بالنار فى البيت االخيلر نلار المحبلة 
 رضى هللا عنه : 

 الحب إن زار القللللللوب             فإنه نار تلهلللللللللب 
 ه             وسبيله مر وأصعللللللب لللللللالحب حلو ذوق

 وقوله رضى هللا عنه الهاما كذل  :
 منها على مركب صعب ولو أننى  سهام الهوى لم تثنى عن رحابكلللم     

 ومن نام ال يرقى الى مشهد القرب السرى    وكيف أهاب الصعب او أرهب 
 وقوله رضى هللا عنه :

نما               نار اللمحبة جلذوة  ال تنطفى  والنار تطفئها  المياه وا 
ذا أردت أن توازن بينهم               فزن الرجال بحب رب  واصطفى  وا 

         
 دس هللا سره :وقوله ق

 حسبت الهوى سهال فخضت عبايه           فطورا به أطفوا وطورا به  طسى 
 وصلت بها بر السالمة واالنللس   ناية          لدنه علن للإلى أن اتتنى م

وهللا سبحانه وتعالى كشف لنا فى كتابه الكريم علن جهلاد سللفنا الصلالح فلى كثيلر ملن االيلات 
ليال من الليلل ملا يهجعلون * وباالسلحارهم يسلتغفرون وفلى أملوالهم حلق كقوله تعالى   كانوا ق

للسلائل والمحللروم ب وقولله تعللالى   تتجلافى جنللوبهم علن المضللاجع يلدعون ربهللم خوفلا وطمعللا 
ومما رزقناهم ينفقون * فال تعلم نفس ما اخفى لهلم ملن قلرة أعلين جلزاء بملا كلانوا يعلملون * 

 يستوون ب .افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال 
وكمللا ميللز هللا تعللالى بللين المللؤمن والفاسللق ، جعللل هللا أهللل التقللوى درجللات فقللال تعللالى   ان 
أكرمكم عند هللا أتقاكم ب فجاء فى تمييز بعضهم علن بعلض بأفعلل التفضليل فكأنله تعلالى يقلول 

رابلة ان إن األكرم عند هللا هو األتقى فألتقلى كلل بدرجلة تقلواه فلى كراملة خاصلة عنلد هللا وال  
يفاضل هللا تعالى بين االولياء االتقياء ، فقد فاضل سبحانه بين الرسل الكرام فقال تعالى   تل  
الرسل فضلنا بعضهم على بعض ب والصديقية هى أعلى مراتب الواليلة ، فقولله صللى هللا عليله 

السلبق فلى وسلم لسيدنا الى بكر رضى هللا عنه : وأنت يا أبا بكر الصديق ، إنما هلى شلهادة ب
الصديقية لسيدنا ابى بكر رضى هللا عنه وقد  لب عليه هذا اللقب حتى أ نى الناس علن ذكلر 

 إسمه اكتفاء بلقبه وانعم به من لقب لقبه به موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
 ويقول سيدى االمام الكبير ابو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه : الوالية واليتان وللى يتلولى هللا
، وولى يتواله هللا ، ، كما يقول سلبحانه   هللا يجتبلى إليله ملن يشلاء ويهلدى إليله ملن ينيلب ب 
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أما الولى الذى يتولى هللا فهو الذى يؤتيه هللا الوالية بعد جهاد جاد وصاد  فى سلبيل هللا يريلد 
 به وجه هللا ، اما الذى يتواله هللا 
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لمنن على بساط المحبة . أقول وقد بلين هللا تعلالى انله فهو الذى خرجت له الوالية من خزائن ا
يختص برحمته من يشاء ولكنه بين لنا كذل  من هؤالء اللذين يختصلهم سلبحانه برحمتله فقلال 
عز وجل   إن رحمة هللا قريب ملن المحسلنين ب وهلل تعلالى فلى ذلل  حكملة بالغلة فهلو سلبحانه 

نله يلراه فلان للم يكلن يلراه فانله سلبحانه يلرى يدعونا الى إالحسلان وهلو أن يعبلد الملؤمن ربله كا
عبده ، كما علمنا موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى الحديث المشهور الذى رواه مسلم 
عن سيدنا عمر رضى هللا عنه والذى جاء فيله الحلوار اللذى دار عللى مسلمع سلادتنا الصلحابة 

يعرفونه ل وسئل عن االسلالم وااليملان بين سيدنا جبريل عليه السالم وقد جاء فى شكل رجل ال 
واالحسان وكان كلما اجابله موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم يقلول لله صلدقت ، ويقلول 
سيدنا عمر فعجبنا له يساله ويصدقه ؟ وبعد أن انصرف جبريل عليه السالم قال موالنا رسول 

نلا هللا ورسلوله أعللم ، قلال : هلذا هللا صلى هللا عليه وسلم : يا عمر ، اتدرون من السائل ؟ قل
 جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم .

ويعقب االمام الجالل السيوطى رضى هللا عنه على ذل  الحديث الصحيح فيقول إن قوله صللى 
هللا عليه وسلم : هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يفيد أن االركان الثالثة : االسالم وااليملان 

د ، فمن فلرط فلى ركلن منهلا فقلد فلرط فلى ركلن ملن اركلان دينله . وكلان واالحسان هى دين واح
تعريفه موالنا رسول هللا صلى هللا عليه لنسالم هو أن تشلهد أال الله إال هللا وأن محملدا رسلول 
هللا وتقلليم الصللالة وتللؤتى الللذكاة وتصللوم رمضللان وتحللج البيللت الحللرام إن اسللتطعت إليلله سللبيال 

تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقضلاء خيلره وشلره . وكان تعريفه لاليمان : أن 
وكان تعريفه لالحسان : أن تعبد هللا كان  تراه فان لم تكن تراه فانه يرا  ، وأنظر رعا  هللا إلى 
دقة التعبير فى قوله  صلوات هللا وسالمه عليه :  كأن  تراه ، ألنه سبحانه ال يرى بلالعين   ال 

ر وهللو يللدر  أالبصللار وهللو اللطيللف الخبيللر ب بللل إنلله يللدر  بللاليقين واليقللين فللى تدركلله أالبصللا
 البصيرة فالمحسن يرى ربه بنور البصيرة وال يراه بنور البصر كما يقول القائل : 

 ت أنت لأن   لى                  فقلت ال شللرأيت ربى بعين قلب
 م انلتلن ثلبحيث ال أي           ن       لأنت الذى حزت كل اي

 تلن أنلفيعرف أالين أي           ن  أيلن        لفليس لالين م
 يف أنتلفيعرف الكيف ك  من  كيف                  وليس للكيف 

 أراه أنلللت  فكل  شي      أحطت علما بكل شيلى              
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طيللب هللا ثللراه  وفللى إنشللغاله بربلله فللى جميللع احواللله يقللول سلليدى وشلليخى الشللي  علللى عقللل 

رتجاال :  إلهاما وا 
 نزل كله ذكللللر لى مللبلوقفت على نجوى االله جوانحى         لذل  ق
 يللر له الغلودا ال يزلزللط وأخليت قلبى من مناجاة  يلره         فاصبح 

 اقنى سيلللر لق إجالال وما علأسارع مشتاقا وأسكت هائمللا        وأنط
 وفى مشيتى علم وفى وقفتى سر  وتى        هوى ففى صحوتى شو  وفى  ف

وال تسلتبعد مللا يصلف بلله حالله ،فقللد عاشلرناه السللنوات الطلوال ولمسللنا ملن جهللاده ، وحبله مللا 
يفلو  الوصللف ، وهلؤالء الخللواص لهللم شلانهم ومللواهبهم ، وال يجللوز ان نقيسلهم علللى أحوالنللا 

 له :وهمهنا الفاترة ، وصد  سيدى النبهانى رضى هللا عنه فى قو 
 ال تسل وصف حبهم فهو سللر          بسوى الذو  ماله إفشلللللاء 

وقد نطقوا فتكلموا بما ذاقوا وتحدثوا بنعمة هللا عليهم ، ليبعثوا فينا شيئا من الهملة لعلنلا نسلير 
ن لم نبلغ ركبهم : وهاهو ذا سيدى الشلي  عللى عقلل يكشلف لنلا  على دربهم ونترسم خطاهم وا 

 ن فيما نقلناه عنه من الهامه الفورى فيقول عن مواجيد المحبي
 ياء تقلللواه لفال نالم على إح  ياة للللللله  لإنا محبوه اثرنا الح

 منحاه  أنت   دنى جنونايلارب ز    نونا بئسما زعمللو لإن كان حبى ج
 فوا حسبى اللله لفك قلت أتخذت   جاه تستعين بلللله  قالوا أتخذ ل  
 بالحق إتبعنلاه   ان وصف لإن ك  خطئه فى صفة  ب ال تلقالوا صف الح

خالص ومعرفللللة   وت وأن المقصد الللله لوأن تم  فقلت صد  وا 
 ون ل  البارى هو الجلاه لوأن يك الرحمن منكسلللرا    وأن تعيش مع 
 بالحكم أو تلعب بمعنلللاه   تخل  الشرع الشلريف وال   وأن تسير على 

 قالوا أبتعدتم أجبنا قد رضيلللاه  فلللإن    فإن تكن هكذا كنت المحب 
 منذا يشابه رب العرش نهللواه    ومن سوى هللا نرضاه ونقصلللده  

وهو يشير بقوله : منذا يشابه رب العرش نهواه فهو استفهام انكارى الى االية الكريمة   لليس 
تعلالى   وملن النلاس ملن  كمثله شي  ب او االية الكريمة   ولم يكن له كفوا احد ب او إلى قولله

 يتخذ من دون هللا أندادا يحبونهم كحب هللا والذين أمنوا أشد حبا هلل ب .
 ويقول السادة الصوفية فى ذل  :
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 وبكائهن لغير فقد  باطللللل    سهر العيون لغير وجه  ضائع
 وفى سهره فى حب ربه يقول سيدى الشي  على عقل من إلهامه رضى هللا عنه : 

 إ ن عشت أو مت أعضائى توحده       ة لكل شائب أخلى فؤدى  له  من        
 والكل والجزء واألحشاء تعبللده  متجهللا   وكيف أرض بغير هللا

 لكنه الحب يدعونى وأشهلللتده  إذا سهرت فما أسهرت عن مللل
 روحى سواه تجافى الجفن مرقده  ومذ تغزلت فى ربى وما ألفللت 

 مدت إل ى بمعنى فضله يللللده   ه لللللأسالإذا مددت يدى هلل 
وكنت أمزح معه وأقول : بمعنى فضله يده ، إحتلراس جميلل ال يقلاس بله أى احتلراس فلى عللم 
البيان ، الن إحتراس  هلذا يلا شليخى يتصلل بعقيلدة التوحيلد ، وقلد فرقلت فلى إحتراسل  بلين يلد 

فلى شلبابى قولله صللى هللا عليلله  البشلر ويلد هللا سلبحانه وتعلالى فلى روعلة ظلاهرة ، وقلد قلرات
وسلم : اللهم اجعل حب  أحب الى من نفسى وأهلى وملن الملاء البلارد فعجبلت ملن حلب موالنلا 
رسلول هللا صللى هللا عليلله وسللم للمللاء البلارد إلللى هلذا الحللد ، ثلم حججللت فلى سللنة حلارة ولمللا 

قريبا من الملروة   سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط صرت من شدة الحراره ألهث ، وكان 
شربتلى ب فجلست عنده إل اسلتريح ثلم طلبلت منله ملاء بلاردا وكلان الظملاء قلد بللغ منلى مبلغله 
فاخللذت اشللرب قللليال قللليال وفللى كللل مللرة اشللعر كللأن روحللى كانللت تحللاول مبارحللة جسللدى ولكللن 

هللا الماء البارد يردها الى الجسد فقلت بعد أن أرتويت واسترحت صلد  موالنلا رسلول هللا صللى 
عليله وسللم فلى قولله وملن الملاء البلارد إنله حيلاه االرواح ، وصلد  هللا تعلالى فلى منتله علينللا 
بالمللاء فللى قوللله الكللريم   افللرايتم المللاء الللذى تشللربون *  أأنللتم انزلتمللوه مللن المللزن ام نحللن 

 المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلوال تشكرون ب .
هللا فيه فيقلول فلى الهامله اللذى نقلنلاه عنله طيلب ويتكلم سيدى الشي  على عقل عن أثر حب 

 هللا ثراه : 
لى الجالل شهوده ازجانى           حب المهيمن باليقين روانللى  وا 

 مادامت بالبارى رفعت بيانى  وى عنانى للورى لأصبحت ال ال
 جل المقام فما يبين لسانلى           هلعجزى عن االدرا  إداركى ب

 روح اليقين اظلنى وكسانلى          للورهفبحبه وبسره وبنللل
 ىلللمتمس  بالواحد الديان  انى مغللرم لإن حدثوا عنى ف
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 فالعشق تاجى واليقين عيانى  أسمو بروحى فى حماه وأنتمى 
وقوله رضى هللا عنه : واليقين عيانى يذكرنا بقول امامنا على بن ابى طالب كرم هللا وجهله للو 

 ت يقينا .كشف الحجاب ما أزدد
 ويقول سيدى الشي  على عقل نور هللا ضريحه فى اثر العشق الهاما وارتجاال :  

 ثملللر    له  يذبل  روض من العز لم  والعاشقون لهم فى الحب إن صبروا 
 وااليات والعللللبر   م والدين لوالعل  مياهه الذكر والتقوى منابعلللله

 ن كنت منهم فسر وأسهر كما سهروا خل المعارف للعشا  تقطفهللللا       إ
وملن كالمله هللذا نلدر  ان السلادة الصللوفية المحبلين هلل والهلائمين فيلله واللذاكرين هللا كثيلرا هللم 
أهل علم ومعرفة ، وعلمهم يجيئهم كسبا أو وهبلا أو كسلبا ووهبلا ، فهلذا االلهلام الفلورى اللذى 

 لله ، وهللا سلبحانه وتعلالى كان يتدفق عللى قللب سليدى الشلي  عللى عقلل كلان ملن عطلاء هللا
يعلم االنبياء وحيا ويعلم االوليلاء الهاملا كملا عللم ام موسلى عليله السلالم الهاملا ان تلقيله فلى 
اليم إن خافت عليه ، وربط هللا على قلبها لتكون من المؤمنين وهى ليست من االنبياء بل هى 

، فقللد تفقهللت علللى يديلله فللى  مللن االوليللاء وقللد علمنللا سلليدى الشللي  علللى كثيللرا ممللا علملله هللا
مللذهب االمللام ماللل  ، وأعللاننى ربللى مللن فضللله فالفللت أخيللرا كتللابين فللى المللذهب احللدهما فللى 
العبادات واالخر فى المعامالت وقد وزعناهما هديلة محبلة فلى هللا تعلالى وانتفلع بهملا كثيلرا ملن 

للس االعللى للشلئون المؤمنين فى بالدنا العزيلزة و يرهلا ملن بلالد المسللمين . وقلد تفضلل المج
االسالمية فطبع مرة اخرى كتاب المعلامالت وقلرر طبلع الكتلاب العبلادات وهلو االن تحلت الطبلع 

 وللمجلس فى عمله هذا حسن الثواب .
واذا اراد القللارى الكللريم ان يقللف علللي السللر الللدافع للسللادة الصللوفيه فللي حللب هللا تعللالي بكللل 

نهم كبير هو سيدي شلقيق البلخلي اذ يقلول طيلب احاسيسهم فليستمع الي ما يحكيه لنا امام م
هللا ثراه : عملت في القرآن عشرين سنه حتي ميزت الدنيا من االخرة فاصبته في قوله تعالي   
وما اؤتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند هللا خير وابقي افال تعقلون ب وليلذكر 

 صلي هللا عليه وسلم : اذكلر هللا حتلي يقلال مجنلون القاريء الكريم كذل  قول موالنا رسول هللا
 ، والي هذا الحديث الشريف يشير سيدي الشي  علي عقل في الهامه : 

 يحب من شأنه الجنون            قالوا بان الغرام  ياملن
 ونحن باهلل نستعيللن   قلت أكففوا ليس ذا  حقا
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 يا حبذا ذل  الجنلون   ان كان حبى له جنونللا
 يقول سيدى شي  شيوخى احمد البدوى رضى هللا عنه :و

 عزيز على أعتابهم يسجد العقل  مجانين اال إن سر جنونهم 
 وصد  سبحانه وتعالى اذا يقول 

   اال ان حزب هللا هم المفلحون ب                      
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 ألحب الكامن
 ما أراه  بيانللى للم يعبر ع  بالجالل جنانللى  مأل الحب

 ذوب جنانى  إن بعض الدموع  ىلدمع  أعذرونى إذا توقف
 سال من  أجفانى  لم ير الدمع  رب أعشى يظننى لست أبكى

 أبكى وليس  يرانللى  سحابا  الدملع  إن نار الفؤاد أزجت 
 الحب قوة  االيمللان  إن فى  ب بحل يا فؤادى إن احترقت 

 ليست ككل ا لمعانللى   معان وتكتم سر االحبة فالسلللر
 عن نعيم الجنات  والولللدان   من يشاهد نور المهيمن يفنى

 أجار  الرحمللن   حماها فى   ان إال النلىلالجن مارجوت 
يب هللا ثراه ، وهو تل  أبيات مما شدا به الهاما وأرتجاال سيدى وشيخى الشي  على عقل ط

يشرح لنا فيها كيف أحب ربه حبا  مر قلبه فلم يدع فيه فرا ا لغيره وكيف تظهر على جوارحه 
مظاهر ذل  الحب العميق والدفين ، وكيف جعل حبه سرا مكتوما يعلمه ربه وال يراه الناس ، 

كون فيها فى وكيف افناه ذل  الحب الصاد  عن نعيم الجنات والولدان ، وكيف رجا الجنة لي
حمى الرحمن ، حيث هى دار الكرامة الهل الرضوان ، يدخلونها يوم القيامة ،   يوم ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها 

 االنهار خالدين فيها ذل  الفوز العظيم ب.
وقد عاش حياته مجاهدا فى سبيله وداعيا إليه  وكيف ال يمأل على شيخنا فرا  قلبه حب ربه ،

بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد إجتباه هللا وليا ، آتاه رحمة من عنده وعلمه مالم يكن يعلم 
، ففاض ذل  العلم على لسانه نظما ونثرا ، فهدى به إلى الرشد ، وجذب القلوب إلى ساحه 

مت على الطريقه ، فاشرقت عليها شمس الحق ، فالنت بعد قسوة ، وهامت بعد  فلة وأستقا
 الحقيقة وهى شمس تشر  وال تغرب .
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الخالص إمامنا أالعظم وشيخنا أالكبر سيدى  وهو من اجل الرجال الذين رباهم على الجد وا 
الحاج محمد أبو خليل صاحب الطريقة الخليلة المباركة وقد سل  سيدى الشي  على الطريقة  ل 

يد سيدى وشيخى الشي  عبد السالم الحلوانى وهو من أعظم خلفاء  وهو دون العشرين ل على
سيدى أبى خليل وكان ماذونا له باالرشاد فى حياة صاحب الطريقة وقد فتح هللا بااللهام على 
سيدى الشي  على بعد اربعين يوما من سلو  الطريقة   كما حدثنى بنفسه رضى هللا عنه ب 

ه فاخذه سيدى الشي  عبد السالم الى سيدى الشي  االكبر وكان ال يحسن النحو النه لم يتعلم
واخبره بخبر إلهامه وما الحظه من أخطاءه النحويه وان سلمت معانية فأجلسه الشي  االكبر 
أمامه نحو ربع ساعة   كما سمعت ذل  منه شخصيا ب دون أن يكلمه بشي  ثم قال له : " قم 

نى كرامة لسيدى الشي  أالكبر وكم كان لسيدى ماعدتش تلحن . قال رضى هللا عنه فتقوم لسا
أبى خليل رضى هللا عنه من خوار  الكرمات والفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل 

 العظيم .
وال يخفا  إن ظهور مثل سيدى الشي  على فى السادة الخليلية آية من آيات هللا التلى أيلد هللا 

التللى تللزداد بالمعاينلله تسللكينا وتمكينللا وال أخفللى علللى بهللا دعللوة الحللق وربللط بهللا علللى القلللوب 
القراء  االعزاء أن تل  االية التلى رأيتهلا بنفسلى فلى سليدى الشلي  عللى هلى التلى شلدتنى إللى 
التصللوف وسلللوى الطريقللة الخليليللة علللى يللد سلليدى الشللي  عبللد السللالم الللذى أسترشللد بلله فللى 

واحملد هللا كثيلرا عللى ملا أوالنلى ملن  الطريقة سيدى الشي  على عقل رضى هللا علنهم أجمعلين
بركات الطريقة الخليلية وجزى هللا عنه شيوخى خيرا كثيرا وأقلرا لسللطان العاشلقين سليدى عملر 

 بن الفارض قوله رضى هللا عنه : 
 شوقا إلي  وقلب بالغرام شجللى      ساهللرة لهلل أجفان عين في
 حرى من العوج من الجوى كبدى ال   تقومهلا  ادت لوأضلع نحلت ك
 نار الهوى لم أكد أنجو من اللجلج          ن للوال التنفس م وأدمع هملت 

 عنى تقوم بها عند الهوى حججللى         وحبذا من  أسقام خفيت بهللا  
ويتحدث سيدى القطب االكبر ابراهيم الدسلوقى بنعملة ربله عليله فلى وصلله وصلحوه بعلد سلكرة 

 هللا تعالى فيقول رضى هللا عنه :الحب ليأخذ الناس عنه محبة 
 فتهت على العشا  سكرا بخلوتى    سقانى محبوبى بكاس المحبلة
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 لدكللت  لصم الجبال الراسيات   الللو أض والح لنا نور الجاللة 
 كرة بعد  كللرة   أطوف عليهم  وكنت أنا الساقى لمن كان حاضرا

ن رسول هللا شي ونادمنى سرا بسر وحكمللللة   خى  وقدوتلى وا 
 وثيقا صادقا  بمحبتللى   وعشت حفظت لعهللده   وعاهدنى عهدا

 فصار بفضل هللا من  أهل خرقتى  وهو منكللر  وكم عالم قد جاءنا 
ن  أتى أالذن كى اليجهلون طريقتلى  ملا لوما قلت هذا القول فخرا وا 

 ا المحبون :ويقول سيدى االمام الجنيد رضى هللا عنه فى المشاهدة التى يحظى به
 لست أنساه  فاذكللللللره   حاضر فى القلب يعملللللره

 ونصيبى منه أوفللللللره   فهو موالى ومعتمللللللدى  
 ويقول فى المشاهدة سيدى ابو حمزة الخراسانى رضى هللا عنه :

 فتانسنى بالطف من  وبالعطللف   أرا  وبى من هيبتى ل  وحشة
 ذا عجب الكون الحياة مع الحتفو  وتحى محبا أنت فى الحب حتفه 

ويشرح لنا سيدى الشي  على عقل كيف يحيلى المحلب حلين تقتلله المحبلة فيجملع بلين الملوت 
والحياة   وهو ما يتعجب منه سيدى ابو حمزه فى البيت االخير ب فيقول شيخنا رضلى هللا عنله 

 فى الهامه الفورى :
 للى وأزكى شيملل ألهب الحس   بروحلللى دوره لعب الحب 

 معنى عدملللللى  وبهذا كان    إنما رحمته مغرقتللللللى
 م ينللللم لل للذائع االشجان ب إن قلبى يادجى فى وللللله  
 ده فى  كلللرم لذا  أقصى وج         ليس فى الحب مناما لفتلللى 

 ومذا  الوجد فو  الكلللللللم       نين قاتللللل لح إنما الوجد 
 وعقلى  ودمللى  فالهوى روحى   ربنلللى هوى تطلوأحاديث ال

 و   النغللللللم لإنما حبى ف   ليس حبى نغما أنشلللللده 
 باهلل هوى  تغتنللللم  ارض لف   الحب رضلللا إنما  يافؤادى 

 وما كان اروعه حين انشد الهاما قوله رضى هللا عنه :
 ولكن كل جسمى ذو  اذا هو  نى   لم أذ  خمرة تثيللللللر

 احيا وأفنللللى   من جالل فيه   ثات الغرام تشعل قلبلللىنف
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 أنا ا نى بمن أحب وأقنى    إن اكن فى الورى فقيرا فإنى 
وما أسعد شيخنا بهذا الغنى الحق ألذى يجهله أكثلر النلاس وظنلوا الغنلى كثلرة الملال ونسلوا أن 

ووجلد  علائال فلأ نى ب للم يغنله هللا تعالى حين قال لموالنا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم   
نمللا أ نللاه بشللرف الرضللا وكمللال أالحللوال وعظمللة أالخللال  وتمللام المحبللة  بتكللديس األمللوال وا 

 ومنتهى الطاعة ودوام أالتصال سرا وجهرا .
ويحكلى سليدى االملام الجنيلد رضلى هللا عنله فيقلول : دخللت دار المرضلى بمصلر فرايلت شلليخا 

ل عراقى ل قلت نعم ل قال ومن أهل المحبة قللت نعلم قلال فملا فقال لى ما أسم  ؟ قلت جنيد قال 
الحب ؟ قلت : إيثار المحبوب عللى ملا سلواه . فقلال الحلب حبلان : حلب لعلله وحلب لغيلر علله 

 فاما الذى لعله فرؤية االحسان واما الذى لغير عله فالنه اهل ألن يحب .
ا مجنونلا وعليله جبلة صلوف ويحكى سيدى ذو النون المصرى فيقول رضى هللا عنه رايت شليخ

 ومكتوب على كمه االيمن :
 ينادى يا عبادى أنا البذول  عجبت لمن ينام وذو المعالى
 وكل فعاله حسن جميللل  وهل يجد الخالئق مثل ربى

 وعلى كمه االيسر :
 قد سمعناه سماعللللا   سوف ارميكم حديثللللا  

 ه ذراعلللللا لدنى من من دنى من ربه شلللبرا  
قول سيدى مال  بن دينار رضى هللا عنه : مررت ببعض سك  البصرة فلإذا الصلبيان يرملون وي

رجل بالحجارة ويقولون هو يزعم انه يرى ربه على الدوام قال : فزجرت عنه الصلبيان وقللت لله 
ما الذى يزعم هؤالء ؟ قال : وما يزعمون ؟ قلت يزعمون ان  تزعم ترى ربل  عللى اللدوام فبكلى 

 ما فقدته لما اطعته ثم انشد : وقال وهللا
 ادته القلللرب لمن ع على بعد  ال يصبللللر

 تيمه الحللللب  من   وال يقوى على هجلللر  
 ابصر  القلللب  فقد    الن لم تر  العلللللين  

 وقد حكوعن شاب مدهوش بالكوفة انه كان متمنطقا بمنطقة عريضة ومكتوب عليها 
 ا وعطاء وتحلف وهد  حب ذى العرش ثناء وشرف
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 لترى منه أعاجيب اللطف    فتهجد فى دجى الليل له
والتقرب الى هللا تعالى بالطاعات والعبادات يزيد الحب صفاء وسناء ولذل  يتشو  سيدى عملر 

 بن الفارض رضى هللا عنه الى أيامه التى عاشها فى مكة المكرمة عابدا متبتال فيقول :
 سبيل الرشاد  إلى  ىلحيث ندع مصللىليوما بال يارعى هللا 

 صى  مرادى لواق  منى فمناى   سن  ملال لمن تمنى ماال وح
 وودادى كلما  عاهدتم  ودادى   كم    رامى لفغرامى القديم في

 السلللواد  ومن مقلتى سواد  قد سكنتم من الفؤاد   سويداه  
 ى إسعلادى لشاديا إن ر بت ف  ىلياسميرى روح بمكة  روح

 يل وردى وزادى لوسبيل المس   راهالبى ثلسرى وطي فذراها
 والفتح بللادى  ومقامى المقام   كان فيها انسى ومعراج قدسى 

 تللدم أورادى  م لوارداتى ول  الحظوظ فجلذت  نقلتنى عنها
  :ويتشو  سيدى الشي  على عقل الى أرض الحجاز فيقول فى الهامه الفورى رضى هللا عنه

 تنى بنورها المتاللللى لشغف         بى الرضدع زمانا مضى وعد 
 تال فى إقباللللى لوذئاب تخ  بين بيداء روعت ووهللللاد

 تسامت أو كالحلى والآللللى   ونجوم مثل الحباب على  الكاس 
 اء فى جمع مللال لأتبغى البق قيل ماذا تريد من هذه  االرض  

 ن آملللال باد ملبعد رب الع فقلت وهللا  ير أحمد ماللللى 
 كم صحالللللى لفهما باتباع يا حبيبى رضا  دنيا وديلللن  
 كموا آصالللى لمن وقد طابت  نفحتنى منكموا نفحة الخلللير
 ن  فضل الجملاللكان للبدر م   يا جميال ما مثله من جمللليل

 ومعنى الرضا وباب الوصلال    إنما أنت مصدر النور من  ربى 
 من أنيسى وصاحبى وعياللى  سللى مدح خير الورى أحب لنف

 لحماه الحياه أزجى رحالللى بل ومنى ومن جميع البرايلللا 
وحب موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو الباب الموصل إلى محبة هللا تعالى الن محبته 
 صلى هللا عليه وسلم من محبة هللا وكيف ال وقد جعلل هللا متابعتله صللى هللا عليله وسللم   فلى

 االقوال واالفعال واالحوال ب . الدليل الصاد  على 
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محبتلله سللبحانه وتعللالى وذللل  فللى قوللله الكللريم   قللل إن كنللتم تحبللون هللا فللاتبعونى يحبللبكم هللا 
ويغفر لكم ذنوبكم وهللا  فلور رحليم ب وملا اعظلم ألجلزاء اللذى أعلده هللا للمتلابعين فقلد وعلدهم 

 يافوز من سعد بذل  . سبحانه بحبه كما وعدهم بمغفرته و
ومتابعللة موالنللا رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم  فللى األقللوال واألفعللال واألحللوال تتطلللب جهللاد 
النفس فى هواها دون ملالل او سلام تأسليا بله صللى هللا عليله وسللم فلى عزمله المؤكلد وهمتله 

اليسلر والليلل السابقة وصبره الجميل على كسب الطاعات والقربات فى السفر والحضر والعسر و 
والنهار . وللمحبين نشلوة فلى الغلرام ينسلون بهلا أللم السلهر والجهلاد ، ويقلول فلى ذلل  الهاملا 

 سيدى الشي  على عقل طيب هللا ثراه :
 ىللللابقى ل  ولكن خالقى  كل جاه يزول فى روعة الموت 

 بى قيام  اللياللى  ال تقل طال  أيها الذاكر المجد تأهللللب  
 مر فى لحظة بغير ملللالل  ا  لللو طال عام إن ليل المحب

 قد شفاها التنويع فى  االكحال  ياء تعاملت  لرب عين عن الض
كتحال العيون   وب صعب المناللوأكتمال الفل   أيسر شيلل  وا 

 خالق الفعلللللال لووفاء لل  هو ذكر ور بة وشهللللود 
جا فغلبتنى عيناى فرقدت عند الكعبة ويحكى سيدى مال  بن دينا رضى هللا عنه فيقول كنت حا

 فوقف سعدون على رأسى فقال :
 قم يا حبيبى قد دنى الموعلد    يا أيها الراقد كم ترقلللللد 

 فازدد إذا ما سجد السجلللد    وخذ من الليل وساعاتلللله 
وقد كتب سيدى سعدون رضى هللا عنه اللى بعلض احبابله : أملا بعلد ملن أسلتعمل معلول الفهلم 

على حفر خناد  الكد ومن أتى جب المعرفة أستسقى بدلو الجد ومن نظر فى ملرآة الفكلر  قوى 
 سقطت عنه لذه الكرى ثم أنشد :

 جاهل القلب  افل اليقظللة  ومن الناس من يعيش شقيلللا 
 ت    وأتقى     الحفظهلالوق فاذا كان ذا وفلللاء ورأى حفظ

 ان  للمقيم   عظةلذى   بفال       يملل      ومقلإنما  الناس  راح
وال تدهش حين ترى المحبة االلهية متغلغلة فى احشاء المحبين مخيرة على كل احبائهم فلإنهم 
ن ركب فى سبيله كل صعب فملن  عرفوا هللا فأحبوه ومن عرفه معرفة اليقين ال يستطيع هجره وا 

 ذا  عرف ومن عرف ولع ومن ولع   لزم الباب فنعم فى دنياه 
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لمعرفللة وأدخللله هللا فللى أخللراه جنللة الزخرفللة فتمللت للله سللعادة الللدارين فكللان طيبللا مطيبللا بجنللة ا
ومريدا مرادا وطالبا مطلوبا ومحبا محبوبا والسعيد ملن أسلعده هللا وحلدث علن الحلب والمحبلين 

 وال حرج .
ويحكى أالصمعى فيقول : إن رهلط قليس قلالوا البيله للو خرجلت بله اللى الحلج فتلدعوا هللا لعلله 

سى ليلى فخرج به فبينما هو يرمى الجمار نادى منلاد ملن بعلد تلل  الخيلام يلاليلى قلال: فخلر ين
 قسس مغشيا عليه ثم أفا  وأنشد :

 درى لوما ي  فهيج أحزان الفؤادى وداع دعا أذ نحن بالخيف من منى
 أطار بقلبى طائر كان فى صلدرى  دعا باسم ليلى  يرها فكانملللا

 كما أنقض العصفور من بلل القطر   كرهلللاأذا ذكرت يرتاح قلبى لذ
ذا كان مجنون ليلى قد انتفض حين ذكرت ليلى وهو حب يفنى بفناء محبوبتله ملن بنلات آدم  وا 
فكيف بحب هللا الحى الباقى الذى ال يموت . وأستمع إلى سيدى الشي  عللى عقلل وهلو يصلف 

 حنانه لربه تعالى حيث قال إلهاما رضى هللا عنه :
 كطير سما فى الجو بلله القطر  والحنان يهزنللللى  أحن اليكم

 ويوم لقاكم عندنا العيد والنصر  أحن اليكم واللقاء سلللللعادة  
 وحيث وصف حال المحبين المغرمين به سبحانه وتعالى فى قوله رضى هللا عنه :

 وسمت نفسهم إلى االتصللال  طاب للمغرمين سهد اللياللللى
 قلبهم بالهوى فما هو خالللى   للدوا  واستعدوا لسيرهم وأعلل

 وأستمروا على الرضا بالحلال  شاهدوا جاهدوا أستقاموا أستقروا  
 من جمال المهيمن المتعلللال  عرفوا ربهم فنالوا مناهللللم

 مدد هللا فى الحقيقة  اللللى  أستمدوا من ربهم فامللللدوا 
حبيب جل وعال فإنه ما خلقنا اال لنعرفه وحق للمحبين ان يبذلوا قصارى جهدهم فى مرضاة ال

 ونتمس  بحبه ويقول مجنون ليلى صادقا :
 وكذل  أيام الوصال قصللار    ليل الحبيب مع الحبيب نهللار

 وينصح سيدى سعدون المؤمن فيقول رضى هللا عنه :
 إن المحبين لالحباب خللدام   وكن لرب  ذا حب لتخدمللله

 فقال رضى هللا عنه : وقد سألوا بعيال عن العارفين
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 إلى جليل عظيم القدر  فار  قوم لهم ههم تسموا بهم ابدا
 وقد سمعوه وهو يناجى ربه فيقول :
 ارحم اليوم زلتى وبكائلى   يا رجائى وعصمتى ومنائى
 و ياثى ومعقلى ورجائلى   يا حبيبى ومؤنسى وعمادى

فى الحديث الشريف :   احبوا هللا لما  وختاما اقول : اللهم أرزقنا حب  وحب من يحب  فقد ورد
 يغدوكم به من نعم وأحبونى لحب هللا وأحبوا اهل بيتى لحبى ب .
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 شيخنا أبو خليل رضى هللا عنه 

" وقد عاش شيخنا عمره وهو يذكر هللا سبحانه وتعالى ، ثم عاد نظيفا طيبا طاهرا ، فكلان كلله 
 ا على قدمه "هلل ، ال يعبأ بالناس ، فاذا اقتدينا به كن

جاءت تل  السطور فى رسالة بعث بها شيخى وسليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى هللا 
عنه الى تلميذه الصالح الراحل الصديق السيد سالم جمعه تغمده هللا برحمته ، وقد تعرض فيها 

مامهلا االكبلر سليد ى الشلي  الى الهمة العالية التى كان يتحللى بهلا شلي  طريقتنلا الخليليلة ، وا 
محمد أبو خليل طيب هللا ثراه وهو سيد شلريف ينتهلى نسلبه إللى امامنلا الحسلين السلبط رضلى 

ودفلن فلى مشلهده الملحلق بمسلجده  1920هللا عنه وقد أنتقل الى رضوان هللا فلى آخلر يونيله 
الكبير بميدان ابى خليل بمدينة الزقازيق بعد أن ربى جيال ممن صحبوه وتخرج على يديله أئملة 

السترشلاد بهلم فلى الطريقلة الخليليلة المباركلةاعال وسليدى الشلي   .م كان لنا شرف صلحبتهم وا 
عبللد السللالم ثمللره مللن الثمللرات الطيبللة المباركللة التللى أينعللت بهللا الطريقللة الخليليلله ، وقللد كللان 
سيدى الشي  ابو خليل رضى هللا عنه يرحب به إذا قدم عليه ويقول له على مسلمع جلسلائه : 

لى الكامل ب وكمال التابع إنما يكون من كمال المتبلوع وقلديما قلالوا : إن ذا  الشلبل   أهال بالو 
 من ذل  االسد .

فاذا تكلم سيدى الشي  عبد السالم عن شيخه سليدى االملام ابلى خليلل رضلى هللا عنهملا فانملا 
يصفه وصف الخبير الذى وقف على الحقيقة وكشف أمرهلا عنلد االقتضلاء ليسلتنهض بكشلفها 

أهل الطريق الذين يسيرون على درب إمامهم وصاحب طلريقتهم ، وللذل  قلال لتلميلذه فلى همة 
 أخر العبارة : فاذا إقتدينا به كنا على قدمه .

 وقد بين لنا سيدى الشي  عبد السالم أن شيخنا االكبر أبا خليل رضى هللا عنه 
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ادة الصلوفية شلي  الشليوا عاش عمره وهلو يلذكر هللا سلبحانه وتعلالى ، واللذكر كملا يقلول السل
ومفتاح الفتوح ، وهو منشور الوالية وسلم الهدايلة وشلجرة المعلارف وثملرة كلل علارف ، وللذل  
كللان الللذكر بضللاعة أالنبيللاء وأالوليللاء . وال يللزال الللذاكر يللردد ذكللر هللا تعللالى بلسللانه ، ويتابعلله 

ينجلذب باسلرار اللذكر  بجنانه   اى قلبه ب صارفا همه نحو مقصلوده ومحبوبله سلبحانه ، حتلى
الى عالم النور ، فيضعف عمل خياله ويقوى عمل فكره ، الن الذكر للفكلر بمنزللة السلراج بلين 
يدى الماشلى فلى الظلالم حتلى يصلبح فيغنلى ضلوء الصلباح علن ذلل  الظلالم ، ودليلل ذلل  ملن 

 ذكلرا كثيلرا ، كتاب هللا تعالى قوله سلبحانه فلى سلورة االحلزاب   يلا أيهلا أللذين آمنلوا أذكلروا هللا
وسحبوه بكرة وأصيال هو الذى يصلى علليكم ومالئكتلة ليخلرجكم ملن الظلملات إللى النلور وكلان 

 بالمؤمنين رحيما ب 
ولللئن كللان الللذكر دواء ناجعللا فللى تطهيللر القلللوب مللن امراضللها الخفيللة ، اال انلله البللد فيلله مللن 

جنللب هللا تعللالى والشلليوا االسترشللاد بشللي  عللارف ممللن هيللأهم هللا تعللالى لتربيللة االرواح فللى 
العارفون موجودون فى كل جيل وفلى كلل إقلليم وذلل  ملن فضلل هللا عللى هلذه االملة المحمديلة 
وهم نواب علن موالنلا رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم فلى دعلوة الخللق اللى الحلق ، وأقلرا فلى 

ب أو قولله  شانهم قوله تعالى فى سورة االعراف  وممن خلقنا املة يهلدون بلالحق وبله يعلدلون 
تعالى فى سورة الفرقان فى وصف عباد الرحمن ودعائهم   وأجعلنا للمتقلين اماملا ب فقلد سلالوا 
االمامللة لخدمللة السللالكين الللى هللا تعللالى بمللا مكللنهم هللا مللن االرشللاد االمللين وذللل  عللن خبللرة 

لبخللارى بللامراض النفللوس علمللا وذوقللا وحللاال ، وأقللرا كللذل  الحللديث الشللريف ألللذى رواه االمللام ا
رضى هللا عنه   لن تزال طائفة من هذه االمة ظاهرين على الحلق ال يضلرهم ملن خلالفهم حتلى 
يللأتى أمللر هللا ب ويشللدد السللادة الصللوفية فللى االسترشللاد بشللي  كامللل مللن العللارفين بللاهلل ، كمللا 
يوجبللون علللى المريللد أن يللدقق فللى إختيللاره بحيللث يكللون ذا علللم صللحيح وذو  صللريح وهمللة 

رة نافذة وحالة مرضية فإن لم يجد بهذا الوصف شيخا فى بللده وجلب عليله السلفر عالية وبصي
إليه حيث كان . وقد سافر طويال سيدنا موسى عليه السالم ليلتقى بالخضر عليه السالم حلين 
أمتدحه ربه تعالى وبين أنه تعالى آتاه من لدنه رحمة وعلما وملع ملا كلان عليله سليدنا موسلى 

رسالة فانه لم يزهد فى المزيد من الخير على يد رجال هللا وقد حكى هللا ما من العلم والفضل وال
كان بينه وبين سيدنا الخضر حين ألتقى به ، قلال لله سليدنا موسلى عليله السلالم   هلل أتبعل  
على أن تعلمن مما عملت رشدا قال إن  لن تستطيع معى صبرا  * وكيف تصبر على مالم تحط 

 شاء هللا صابرا  وال أعصى ل  أمرا  قال  به خبرا * قال ستجدنى إن
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فإن أتبعتنى فال تسالنى عن شي  حتى أحدث ل  منه ذكرا ب والواقع إنى ما قرات سورة الكهلف 
مرة أال تملكنى األعجاب بسيدنا موسلى عليله الصلالة والسلالم فانله قلوى الهملة وشلديد العلزم ، 

إلى ماهو اسمى ، دائم الشغف بربه وبكل ملا يسعى من الكمال إلى ما هو اكمل ، ومن السمو 
يقرب إليه ويرضيه سبحانه ، فمع أنه كليم هللا ورسوله لم يزهلد فلى صلحبة الصلالحين ، اللذين 
احبهم هللا واحبوه ، وقد ضرب لنا فلى حرصله عللى االلتقلاء بسليدنا الخضلر عليله السلالم أروع 

هذا نصبا ب والتقى به ليسمع منه وياخذ مثل ، فالتقى به بعد سفر شا    لقد لقينا من سفرنا 
عنه مما علمه هللا الصفيائه واوليائه ، ليضيف نورا الى نوره ، وعلما الى علمه ، وصفاء اللى 
صللفائه ، وقللد أراه هللا علللى يللد الخضللر عليلله السللالم العجللب العاجللب مللن وقللائع خفللى سللرها 

شف علن  وامضلها سليدنا الخضلر الشرعى على كليم هللا عليه السالم حتى فسر له أسرارها وك
عليه السالم ثم ختم بيانه الشافى بقول إن الكلريم والكلريم ماحكلاه هللا تعلالى عنله   وملا فعلتله 

 عن أمرى ذل  تاويل مالم تستطيع عليه صبرا ب .
ويقلول االمللام الشللعرانى رضلى هللا عنلله فللى ضللرورة التلقلى عللن العللارفين بلاهلل كفللى شللرفا بعلللم 

وفية ب أن يطلبلله سلليدنا موسللى عليلله السللالم ويقللول االمللام ابللن عطللاء هللا القللوم   أى الصلل
السكندرى فى حكمه : ال تصحب من ال ينهض  حاله وال يلدل  عللى هللا مقالله . ويقلول االملام 
أبللو الحسللن الشللاذلى رضللى هللا عنلله : أوصللانى  حبيبللى   اى شلليخى سلليدى عبللد السللالم بللن 

ل قللدمي  إال حيللث ترجللوا ثللواب هللا ، وال تجلللس إال حيللث بشلليش رضللى هللا عنلله فقللال ب ال تنقلل
تامن من معصية هللا ، وال تصحب إال من تستعين به عللى طاعلة هللا ، وال تصلطف لنفسل  إال 

 من تزداد به يقينا وقليل ما هم .
ويقول االمام سهل التسترى رضى هللا عنه : إحذر صحبة ثالثة ملن أصلناف النلاس : الجبلابرة 

، القللراء المللداهنين   يقصللد بللالقراء العلمللاء ب والمتصللوفة الجللاهلين . ويقللول السللادة الغللافلين 
سلللقاط حرملللة المسللللمين ،  الصلللوفية ملللن فيللله خملللس ال تصلللح مشللليخته ، الجهلللل باللللدين ، وا 
تباع الهوى فى كل شي  ، وسلؤ الخللق ملن  يلر مبلااله . وقلد رأيلت  والدخول فيما ال يعنى ، وا 

د  ما يقول به السادة الصوفية من ضرورة الصحبة الصلالحة فلى بنفسى من خالل تجربتى ص
 التربية الدينية ، فإنى تخرجت فى كلية التجارة محصال 
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لعلومها المدنية وكنت جاهال بالعلوم الشرعية الالزمة للمسلم الذى يؤمن بربه ويحبه فما كلدت 
سليدى الشلي  عللى عقللل  أعلرف شليخى الجليللين سليدى الشلي  عبلد السللالم الحللوانى وتليملذه

رضى هللا عنهما حتى تعلمت من علوم الكتاب والسنة ما كنت أجهل وملن آداب التصلوف ملالم 
يكن لى به عهد ، وقد شاهدت من الشيخين طيب هللا ثراهما بسطة فى العللم وهملة خارقلة فلى 

يتله منهملا العمل هلل والدعوة اليه بالقول والفعل والحلال ، وكنلت أقلول لنفسلى فلى عجلب مملا را
اذا كنلت ارى هللذه الهملله العاليللة فللى زماننللا المتلاخر فكيللف كانللت همللة سللادتنا الصللحابة الللذين 
وصفهم هللا أروع أالوصاف فى القرآن الكريم ، ثم ال البث إال قلليال حتلى أجلد الجلواب فلى قولله 

لوبنلا حللوا تعالى   ثله من أالولين وقليل ملن أالخلرين ب وكلان كلالم الشليخين أخلاذا ينفلذ إللى ق
مستسا ا إلنهم كانوا يقولون لنا ما يفعللون ، وقلد نصلحوا النفسلهم قبلل أن ينصلحونا ، فكلان 
كالم ألسنتهم مصحوبا بنور أرواحهم ، فإن تكلملوا تكلملوا علن عللم وعملل ليلدخل نصلحهم فلى 

للود قلوبنا صادقا مضيئا ، يجلوا صداها ويصقل مرآتها فتتيقظ لحياتها أالخروية وهى حيلاة الخ
ذات السعادة الدائمة فى جنات النعليم التلى أعلدها هللا لملن تلاب فلى الحيلاة اللدنيا وآملن وعملل 
صالحا ثم اهتدى وهذا التيقظ يدعو الملؤمن إللى بلذل الجهلد فلى مرضلاة هللا تعلالى فيقبلل عللى 

رين الطاعات ويبتعد عن المخالفات ويكثر من ذكر هللا فى الخلوة منفردا وفى الجماعة مع الذاك
 وال يغفل مع الغافلين وال يلهو مع الالهين  أو يعرض عن هللا مع المعرضين .

والطريقة الخليلية تقوم على الطاعات والذكر الكثير على هدى الشرع االسالمى الحنيف ، وملع 
تحصيل المعاش من كسب طيب حالل وبركات سيدى االمام أبى خليل يلمسها كلل مريلد يلتحلق 

ينتسب لطريقته المثللى حتلى يلذدهر حلب هللا فلى قلبله ويلتهلب فيسلهر ويلذكر بركبه ، فال يكاد 
ويذكر، وناهي  بنار الحب الصاد  إذا اسلتكنت فلى الجلوانح ، فانهلا تلزداد عللى أاليلام اشلتعاال 
فال تتطف  إال بلقاء هللا وصد  سيدى الشي  على عقل إذ يقول فى إلهامه الفورى ألذى نقلناه 

 عنه :
 اضت مناهله لوقلبى بنور الحق ف اليا بشهلللللودهأسامر ليلى خ

 به عاش حتى لو اصيبت مقاتلله  وذو الوجد ال يغفو عن الحب لحظة 
 ه ليدر  الوجدان إال مزاول وهل   الهلللالوهل يدر  االيات إال رج

 وأسرى على علم بقلبى أواصلله   أحن على ذل وأهوى على هللدى  
ذ يقول :  وا 
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 أملى فى الوصل يشفى  ألمى  بلحمى ودمى حب من أهوى 
 وأرانى فيه ضمن الخللدم    ليتنى أفنى على أعتابللله 
 بينما قلبى ثوى فى ضللرم    إن دمعى كاد أن يغرقنللى 
 ألهب الحس وأذكى هممللى   لعب الحب بروحللى دوره  

ذ يقول :  وا 
 موقلللف ال يهين  موقف عن  ن سواه وشلرف  لأحفظ لسان  ع
 ال يدر  التقوى سوى القلب الوفى وان الوفالالصبر عن وأصبر فإن 

نمللللا  والنار تطفئها   نار المحبة جذوة ال تتطفللللى المياه وا 
نلللما  لليس التصوف بال  صد  الفعال قرارة المتصللوف  كالم وا 

 فزن الرجال بحب رب  وأصطلف   فاذا أردت بأن توازن بينهللللم 
 لم ير  دار االكرمين ولم يفللى    راد لقلبللله  لالممن كانت الدنيا 

ذ يقول :   وا 
ن كنت تهوى الناس نلت هوانا  إذا كنت تهوى هللا نلت مكانللة    وا 
 لتصبح منا إن سقيت سقانلللا   أال ايها الالحى تجرح كؤوسنللا 

 وتدر  منا علمنا وهدانلللللا  وتعرف عنا ودنا و رامنللللا 
 فهامت بها أروحنا ونهانلللللا  وار من عالم البقللا   تجلت لنا االن

 رأينا بها عند الفناء بقانلللللا  فنينا بها حبا فطابت حياتنللللا  
وكم أنشد سيدى الشي  فى حب هللا ودندن ،  وكلم حركنلا ملن سلكوننا وهليم وكلم تلذكر وذكلر ، 

فقد كلان كملا وصلفته فلى وكم خاف وخوف ، وكم رجا ورجى ، وكم أصطلى بنار الحب وأصلى 
رسالتى عنه المسماه   شاعر األولياء ب الشاعر الذى سحر والساحر اللذى شلعر ، وكلان فيملا 
وجه الناس إليه الربانى الذى شعر والشاعر ألذى ربى ، وسبحان اللذى اعطلى كلل شلي  خلقلة 

س ملن أنله ثم هدى ولئن قدمته على انه شلاعر االوليلاء فإنملا أقدمله بملا أشلتهر بله بلين النلا
ال فقللد كللان طيللب هللا ثللراه بحللرا فياضللا فللى العلللوم  كللان يقللول الشللعر إلهامللا لوقتلله وأرتجللاال وا 
الشرعية ، وشهدت بنفسى أكابر العلماء يجالسونه ليتعلموا منله ال ليتكلملوا بلين يديله ، وكلانوا 

 ال يخفون عنا إعجابهم بما يسمعون منه وال دهشتهم مما يفاض عليه ب 
 قارئ الكريم أن هذا الشعر الرقيق الذى يقرؤه لسيدى الشي  على وال يظن ال



 310 

 
 
 

أو ذل  النثر الدقيق الذى يقرؤه لسيدى الشي  عبلد السلالم جلاء علن دراسلة للشليخين بلاالزهر 
الشريف او المدارس ، فسيدى الشي  على لم يتلق علملا فلى معهلد او مدرسلة وسليدى الشلي  

بعة عشره ملن عملره وللم يلزد عللى دراسلة سلنتين بلاالزهر ، عبد السالم مات أبوه وهو فى السا
وذل  ما يدل  على أن ما علماه كان من عطاء هللا الوليائله ، وكلان فلى اللنظم والنثلر آيلة ملن 
االيات التى أيد هللا بها سيدى الشي  ابا خليل فى دعوته إلى هللا ويزيد فى عجب القارئ العزيز 

نفسه كان أميلا ال يقلرأ وال يكتلب ولكلن جلاءه العللم ملن بلاب  أن يعلم ان سيدى الشي  ابا خليل
الوالية فكان علما لدنيا فياضا زاد حتى  مر تالميذه المثقفين و ير المثقفلين وقلد بهلر العقلول 

 ، فسلم به المعترضون ، وأقره المنكرون ، وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين .
على شيخه سيدى الشلي  عللى الخلواص طيلب  وقد تتلمذ سيدى االمام الشعرانى رضى هللا عنه

هللا ثراه وكان سيدى الخواص أميا ال يقرأ وال يكتب ولكن أالمام الشعرانى راى ملن علمله الللدنى 
ما حمله على اتباعه وأالخذ عنه وهلل فى خلقه آيلات واالملام الشلعرانى يشلير اليله فلى مؤلفاتله 

 كذا فأجابنى بكذا .فيقول : وسألت شي  الخواص سيدى عليا الخواص عن 
وكللان أهللل التحللدى يللأتون الللى مجلللس سلليدى الشللي  أبللى خليللل رضللى هللا عنلله ويسللالونه فللى 
مسائل علميلة عويصلة ، فيلامر الشلي  تلميلذا ناشلئا أن يكتلب لهلم االجابلة فليلهم هللا الناشلي  

هللا إجابة شافية تسمو على عقل الناشي   الصغير ، فيدهشون ويقتنعلون بلأن ذلل  ملن تاييلد 
 لسيدى الشي  ابى خليل ليستدل الناس على صد  واليته .

وقد كان الناس يسالون سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه ، وهو دون العشرين من عملره 
أن يخمس لهلم بيتلا ملن الشلعر أو يشلطرة او يلأتى بقصليدة إرتجاليلة عللى وزن وقافيتله فكلان 

سلمعت يلا عللى ؟ فيقلول سلمعت يلا سليدى ، سيدى الشي  أبو خليلل رضلى هللا عنله يقلول لله 
فيقللول للله أجللب ، فيجللب بمللا يبهللر السللائلين ، وكللذل  كللانوا يسللالونه فللى تفسللير بعللض آيللات 
القلرآن الكللريم فيتللدفق معينللة كانمللا يقللرا علليهم مللن كتللاب مسللطور ، وهللا يخللتص برحمتلله مللن 

 يشاء .
   أبو خليل اليهم ويقول المرحوم المهندس لطفى خشبه وكان ممن يعهد سيدى الشي
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باالجابة   وهو فى بداية التعليم الثانوى ب فى بركة سيدى الشي  عليهم فيما كانو يلهمون به 
 فى االجابة :

 لى الكنوز النادرات  وجلى   وعن شيخى أخذت السر ضا 
 هو الموحى بتل  المبدعات  ولم أ   ير مزمار وشيخلى 

 تباع  را فاخلرات على اال   للخليل زهت وفاضت  مناقب 
ويقول المرحوم اخى فى هللا السيد زكى الحلوانى  أبن سيدى الشي  عبد السالم منوها بفضل 

 سيدى الشي  أبى خليل فى تربيه السالكين حسبة لوجه هللا :
 صقل النفوس وهذب االفكار   عهد من االيمان طال منلارا 
 نارا ورعا فاوضح دعوة وأ  عهد رايت أبا خليل  قللاده  
 عمرى وألبس من تقاه إزار  يامن على علم أمجد قللدره 
 وثبت أقداما وسدت منلارا   هللا اكبر قد وضحت طريقله 

 وشهدت جند  للتقى أنصارا   خفقت جنود الحق حول  دائما
 مارددوا أالذكار وأالشعلارا  حتى كأن  لم تغب من  بينهم

 يمال االنظلارا كأبى قحافه   عبد السالم على يمين  يجتلى  
 ديم السماء تفجرت أنهلارا   وعلى يذخر بالروى كانلله 

 ماحير العلماء واألحبللارا   يا سادة شاهدت من أحوالهلم
 سبحان من رفع الورى أقدارا     للكشف واإللهام منهم قللدرة 

 وأسمعه رحمه هللا وهو يناجى سيدى ابا خليل فى زيارة مشهده :
 قصدى إلي  أقدس األحجارا  نلللت فى فاذا قصد  قبة ما ك

 روحى تجل مساكنا ومزارا  بل أنت فى عينى وفى خلدى وفى
ومما قال سيدى الشي  على عقل فى وصف سيدى االمام ابى خليل رضى هللا عنه وعن اوالده 

 صلبا وعهدا :
 آياته بعد إخفاء تواليلللنا    فانبعثلت  أراد رب  يحيى القوم
 ثابتا فينا أعطاه مواله علما   ومن الطريق أتى مجددهم يحيى 

 من لوجه هللا  داعينا  محمد   أبو خليل أعز هللا سيرتلللله 
 مصرف سيد بالحق ينجيلنا  شهم أشم قوى الجاش ذو هملم  

اليمان  والدينا  فبين العلم  ال حدود لله  أعطاه مواله نورا   وا 
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 مريدينا كين وكم أحيا للسال   فكان بالفيض واإللهام آيتللللنا
 أوالده بقيام الليل راضونلا     معهملأهل الذكر أج وكان سلطان 

وقد عاشر كل ملن سليدى الشلي  عبلد السلالم وسليدى الشلي  عللى إمامهملا سليدى الشلي  أبلا 
خليل سنين عددا فإن وصفاه فانما يصفانه عن خبرة وتقدير لفضله فى تربيتهما تربية صلوفيه 

رها فيهما حينما سلكا الطريقة الخليلية وتربينا فيها عللى أيلديهما جلزى هللا سليدى عالية راينا أث
أالمام أبا خليلل وخلفلاءه عنلا خيلرا كثيلرا . وقلد كلان سليدى الشلي  عبلد السلالم يقلول للى : ان 
شيخنا ابا خليل كان آية ملن آيلات هللا ، وقلد قلص عللى الكثيلر ملن كراماتله معله ، ومنهلا انله 

أبى خليل أول مرة ليتبر  به ال لياخذ عنه ، الن أباه العلالم العلارف بلاهلل سليدى أجتمع بسيدى 
احمد الحلوانى رضى هللا عنه كان قد لقنه الطريقه الخلوتية قبل وفاته فأحب سيدى الشي  عبد 
السللالم أن يلتزمهللا وفللاء البيلله ، ولكنلله رأى فللى المنللام أبللاه يقدملله لسلليدى الشللي  أبللى خليللل 

يرا ، فلما دخل على سيدى الشي  أبلا خليلل كشلف لله الشلي  علن رؤيلاه قبلل أن ويوصيه به خ
يتكلم بها وقال له : ان ما أراده ل  أبو  خير ، فبايع الشي  االكبر وسل  طريقله فلانتفع ونفلع 

 وبور  وبار  ، وسبحان هللا الفعال لما يشاء .
عقلل أنله سلل  الطريقلة  ومن الكراملات الخليليلة التلى قصلها عللى مسلمعى سليدى الشلي  عللى

الخليلية عللى يلد سليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى ، وبعلد أربعلين يوملا فلتح هللا عليله بلاب 
االلهام هو ينادى فى السحر على المئذنة فأخبر بذل  سيدى الشي  عبد السالم فطلب اليله أن 

، فاخلذه سليدى  يغنى شعرا من ذل  االلهام فجاء الشعر جميل المعنى لكن  ير مضبوط النحلو
الشي  عبلد السلالم إللى سليدى الشلي  ابلى خليلل بالزقلازيق وأخبلره بخبلره وبعلدم سلالمة النحلو 
نما كان يحفظ القرآن   النه كان كفيف البصلر ب قلال فلأمره سليدى الشلي   النه لم يتلق علما وا 
لم أبو خليل أن يجلس أمامه على الكرسى فجلس نحو ربع ساعة وسليدى الشلي  سلاكت ال يلتك

بشي  وبعدها قال له سيدى الشي  باللغة العامية : قوم ماعدتش تلحن . قال فتقوم لسانى فى 
 النحو كما لو كنت تخصصت فى دراسته على كبار النحويين .

 وقد كان إمامنا أبو خليل رضى هللا عنه دائم الذكر باالسماء الحسنى وربى تالميذه 
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عللالى   وهلل االسللماء الحسللنى فللادعوه بهللا ب وهللم موفقللون علللى كثللرة الللذكر إمنثللاال ألمللر هللا ت
ببركتلله علللى الللذكر الكثيللر فللى الخلللوة والجماعللة واالال ف عنللدهم كالمئللات وذكللر هللا للله أنللواره 
وأسراره وكفى شرفا للذاكرين قوله تعالى   فاذكرونى أذكركم وأشكروا للى وال تكفلرون ب والمحلب 

 يكثر من ذكر حبيبه .
القشلليرى فللى لطللائف اشللارته عنللد اآليللة الكريمللة   فللاذكرونى اذكللركم ب أحبللونى  ويقللول االمللام

أحللبكم ، ويقللال   فللاذكرونى ب بالتللذلل أذكللركم بالتفضللل   فللاذكرونى ب بقلللوبكم أذكللركم بتحقيللق 
ة مطلللوبكم   فللاذكرونىب علللى البللاب مللن حيللث الخدمللة   أذكللركم ب باإليجللاب علللى بسللاط القربلل

أذكركم بتوفية البلر فلاذكرونى بالجهلد والعنلاء أذكلركم بلالجود والعطلاء  فاذكرونى بتصفية السر 
 .ب

ومللاأروع االمللام القشلليرى رضللى هللا عنلله فللى اشللاراته عنللد قوللله تعللالى   فللاذا قضلليتم مناسللككم 
فاذكروا هللا كذكركم آباءكم او أشد ذكرا ب حيث يقول :   فاذ قضليتم مناسلككم اشلارة اللى القيلام 

ذكرو هللا كذكركم أباءكم الى القيام بحق المحبة ، قضاء المناس  قيام بلالنفس بحق العبودية فا
ستغرا  العمر . ويقلال كملا أن  فاذكروا هللا كذكركم اباءكم قيام له بالقلب على إستدامة الوقت وا 
ستبشلاركم بنلا . ويقلال  اال يار يفتخرون بآبائهم ويستبشلرون بإسلالفهم فلليكن إفتخلاركم بنلا وا 

بائكم عليكم حق التربية فحقنا عليكم أوجب وأفضلالنا علليكم أتلم . ويقلال إنل  ال تملل إن كان ال
 ذكرأبي  وال تنساه على  الب اوقات  فاستدم ذكرنا وال تعترضن  ماللة او سآمة او نسيان .

اقول : وما اعظم اجر الذاكرين ألذى بينله قولله تعلالى   واللذاكرين هللا كثيلرا واللذاكرات أعلد هللا 
هم مغفرة وأجرا عظيما ب وما أنجع ذكر هللا فى تفريح كربلات الملؤمنين ، وذلل  ملا يؤيلده قولله ل

تعالى فى قصة سيدنا يونس عليه السلالم   فللوال أنله كلان ملن المسلبحين للبلث فلى بطنله إللى 
يوم يبعثون ب وقد حكلى هللا قولله اللذى نجلاه هللا بله فقلال تعلالى   وذا النلون إذ ذهلب مغاضلبا 

أن لن نقدر عليه فنلادى فلى الظلملات أال الله إال أنلت سلبحان  إنلى كنلت ملن الظلالمين ب  فظن
فبدا عليه السلالم بكلملة التوحيلد   ال إلله إال أنلت ب وثنلى بالتسلبيح   سلبحان  ب ورد التصلرف 
الى نفسه   إنى كنلت ملن الظلالمين ب وللم ينسلب تصلرفه إللى القضلاء تخلصلا ملن نسلبته إللى 

المقصرون فى الطاعات فى أيامنا هذه ، وقد ورد فى الحديث الشريف   ملامن  نفسه كما يفعل
 مكروب يدعو بهذا الدعاء إال استجيب له ب فلينتفع كل ذى ضائقة 
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مللن المللؤمنين بكلمللات سلليدنا يللونس عليلله السللالم موقنللا باالسللتجابة للله ويحسللن أن يقولهللا 
 المكروب أحد عشر مرة . 

 شرها ، فهى من الشيطان ودليللى ملن كتلاب هللا تعلالى قولله عزوجلل فلى  أما الغفلة ، كفانا هللا
الغافلين  أستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر هللا اولئ  حزب الشيطان أال إن حلزب الشليطان 

 هم الخاسرين ب فهم لم يذكروا هللا بالسنتهم وال بقلوبهم وفى ذل  الخسران المبين .
هللا بللن عبللاس رضللى هللا عنهمللا : لللم يفللرض هللا فريضللة علللى ومللا أبللدع مللا يقللول سلليدنا عبللد 

عباده أال جعل لها حدا معلوملا وعلذر أهلهلا فلى حلال العلذر  يلر اللذكر فانله للم يجعلل لله حلدا 
ينتهى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه إال مغلوبا على عقله فلذل  أمرهم به فى كل االحوال فقال   

جنوبكم ب وقال   يا أيها الذين آمنلوا أذكلروا هللا ذكلرا كثيلرا ب اى فاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى 
 بالليل والنهار وفى البر والبحر وفى الصحة والسقم وفى السر والعالنية .

اللهللم أجزعنللا مشللايخنا خيللرا كثيللرا وأجعلنللا ذاكللرين شللاكرين منفللذين لقوللل  الكللريم   فللاذكرونى 
 أذكركم واشكروا لى والتكفرون ب .

ذا أ ردت أن ترى كيف قدر علماء االزهر الشريف سيدى الشي  أبا خليل فاقرا ملا قالله فضللية وا 
المرحلوم الشلي  عبللد البلارى الشلرقاوى .. طيللب هللا ثلراه ل فللى وصلف سليدى االمللام أبلى خليللل 

 رضى هللا عنه :
 فى المعالى حتى  دا ملكوتلا   يزل  يترقللى  فلم كان ملكا 

 ترب أرض مشى عليها خفوتا   بل فقللل  إن هذا هو الخليل 
 ا للللجالله المنعوت وألفى    من يشاهده شاهد االفق االعلى 

 وقال فيه مرة اخرى :
 منتهاها  يحسب المرء أفقها   إنما الشي  كالسماء مقامللا 

 وتاهللا  ا لما راهاللو أتاه  دودة بحلللدود لفيراها مح
 حدود سواهللا هلوبانت ل   ما كانت لورى فوقه السماء ك

 يلقاهلللا  بةلوجالل وهي   لو مقام لالشي  فى ع من ير 
 ظيم رأهللا لالعالم الع كرة    عارف الوالى ولكلنللم ير ال
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 اما أخونا المرحوم السيد / على السيد فقال إلهاما :
 ت به أالرجاء لشي  قد أزدان  هلل در أبى خليل  إنلللله 

 وانهل وابله وفاض المللاء   رهأحيا المكارم والفضائل عص
 وصول هناء لكال وال دون ال   مادون معرفة االله سعللادة 

أال رضى هللا عن شيخنا االكبر سيدى أبى خليل وجعلنا من المحشورين فى زمرته عندما 
 يتحقق قوله تعالى   يوم ندعو كل ناس بإمهم ب . آمين ..
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 سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى
 هللا عنه رضى

عطرت المقال السلابق عللى هلذا المقلال بسليرة القطلب االكبلر والعللم االشلهر وصلاحب الطريقلة 
مامنللا ، سلليدى الحللاج محمللد أبللو خليللل ، سللاكن ضللريحة المبللار  الملحللق بمسللجدة  الخليليللة وا 

م بعلد أن ملال  1920الكبير بالزقازيق ، والذى انتقل إللى رضلوان هللا وكرامله فلى أواخلر يونيله 
رشادا ، وربلى عللى الحلق وبنلور الصلد  رجلاال مملن قلال تعلالى فليهم    طبا  االرض هداية وا 
يحبهم ويحبونه ب وممن سبقت لهم من هللا الحسنى وألزمهم كلمة التقوى وعزف بنفوسهم علن 
الدنيا ، ومما كانوا يدعون ربهم بالغدواة والعشلى يريلدون وجهله ، وكانلت الشلريعة لهلم سلياجا 

 م رياضا ، والحقيقة لهم ثمارا .والطريق له
ومن أجل هؤالء الرجال اللذين ربلاهم بطريقتله سليدى االملام أبلو خليلل رضلى هللا عنله ، سليدى 
العللارف بللاهلل الشللي  عبللد السللالم الحلللوانى قللدس هللا سللره ، حتللى إزينللت سلسلللة الصللوفية فللى 

دة القللراء االعللزاء أن الهللامهم " باقواللله فللى السللنوات الطللوال السللابقة ، ورأيللت مللن حللق السللا
 ازيدهم معرفة به فى مقالى هذا .

اسمه والقابه : هلو سليدى وأسلتاذى اللذى أسلعدنى هللا بمعرفتله وأخلذت الطريقلة الخليليلة عنله 
 م بعد أن 1929سنة 

تخرجت فى كلية التجارة والتحقت بالعملل بلوزارة الماليلة   الخزانلة ب واسلمه السليد / احملد عبلد 
الللذى اشللتهر فللى صللغره بأحمللد الراضللى وعللرف بللين  النللاس فللى كماللله باسللم السللالم الحلللوانى 

 السيد / عبد السالم الحلوانى رضى هللا عنه وارضاه .
رمضلان ملن  21مولده : وقد ولد رضى هللا عنه فى قرية رأس الخليج مركز شربين  ربيلة فلى 

علام ليللة عيلد هل فى بيت علم وشرف وصالح متوارث وكان رضى هللا يحيى  كلل  1292سنة 
 ميالده ويدعو فيها تالميذه لتناول طعام االفطار معه ويحيها 
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بللالعلم والللذكر ويسللميها   ليلللة الشللكر ب وكللان ينتقللل بنفسلله بللين الموائللد لخدمللة الحاضللرين 
 ويشار  كل مائدة ببعض لقيمات ليدخل السرور على االكلين .

الشلي  أحملد ابلن أحملد بلن إسلماعيل الحللوانى  أبوه : أما أبوه فهو العالمة العارف باهلل سيدى
الخليجى ، الشافعى مذهبا ، الخلوتى طريقة ، وصاحب التآليف الشرعية التى تجلاوزت السلتين 
مللام وقتلله فللى  فللى علللوم الللدين والتصللوف واللغللة والنحللو وقللد كللان رضللى هللا عنلله آيللة زمانلله وا 

هللل ومللا تللزال كتبلله مرجعللا  1308فللى عللام الللدعوة إلللى هللا ، وقللد أختللاره هللا إلللى جللواره الكللريم 
للعلماء وأكابر العلاملين وقلد كلان المرحلوم االديلب الكبيلر حنفلى ناصلف ملن تالميلذه النجبلاء ، 

 فقال مشيرا إلى فضل استاذه من قصيدة طويلة :
 الكون ضلا    وعلى الحر فسيح  للللله لذهب الخير وسارت أه

نمحا   لفضل ال عترى ا  وال أحمللللدلووهى الفضل فل  إنمحاه وا 
 قدر فللللوا    ما تمنيت البقا  وال كونللللهلومضى الناس فل
 االرض الطبللا    من  علمه عم  ألللللذى  دبلأالمام البارع الن

 فى هذه أاليام فللللا   كل من   ا  عللللى لزهرة الدنيا ومن ف
   وا تلللبا  إصطباح  بثناه فى  د لهجلللتلوالذى كل الورى ق
 وتعجب بعد ذا مما يسلللللا   فيما شئتلللله  سله عما شئت
 أو سيا  لم يحز فيه السبلللا    مفلللللردا  فيه  اى فن ليس 
 فى البها ذا اللهدى في  إمتللال    المنتهلللى   الخليج ل  يارأس 

 على أرض العرا   ا لوازدهى تيه  إفتخلللرى    فعلى الشام ومصر
 ن  صلللدا  لمالها إال الرضا م   لللادة    عانىالم ها  يا قطب 

 إال ما اطللللا    ال يسام المرء  قدرتللللى   ثم عذرا فهى مافى
 وقال فيه من قصيدة اخرى :
 كثير الزحلللام العزب   والمورد حبللللله  تزاحم الناس على 

 إال كبدر فى دياجى الظلللللالم  ياسيدا ما مثله فى الللللورى 
 شهر الصلللليام   علي  عند هللا قضى شاكرا مثنيلللللا  لقد ت

 أحياكم هللا الى كل عللللللام   وجاء عيد الفطر فاهناء بللله 
 وقال فيه كذل  فى  يرها :

 أم يستوى المالح والحلوانلللى   هل يستوى بدر السماء وشهابها 
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 دان فجنى جنان عللللومه ل    فاقطف ثمار العلم من أفنانللله
 أوليس وصف  مخجل االذهللان  عذرا فانى فى إمتداح  قاصللرا

 أوفى سرور وافر وأمللللان   وأهتأ بعيد الفطر إذا وافا  فللى 
 ولقد  دا ب  محكم االركلللان   زينت جيد الدهر ياعقد العلللال

 تهمى علي  سحائب  الرضلوان  ال زلت فى أوج المعارف ترتقلى
سللع لسللرده المقللال ، وحسللب  أن تعلللم كيللف صللور نوابللغ العصللر سلليدى و يللر ذللل  كثيللر ال يت

الشللي  احمللد الحلللوانى الخليجللى فللى علملله وفضللله ، وقللد كللان الشللارع الكبيللر واألديللب العظلليم 
 حفنى ناصف فى طليعة هؤالء النوابغ رحمهم هللا أجمعين.

المرحلوم حفنلى  ومن طريف ما اطلعلت عليله فلى رسلائل سليدى أحملد الحللوانى لتلميلذه النابغلة
لى النمسا ، فقال له فيما قال :  ناصف ، قول الشي  له ، وكان يستطلع رأيه فى السفرا 

 حيث اتجهت ونعمة مللللدرار  فاذا ارتحلت فشيعت  سالملللة 
ن سللبق ذللل  فللى  وأسلتطرد سلليدى الشللي  يقللول بعللد ذللل  البيلت : وال اقللول   وديمللة مللدرار ب وا 

ه الغمللام ، ويحللذر االنسللجام وال يطلللب الفقلله السللامى إال تمللام الشللعر وسللار ، إذ المسللافر يكللر 
نهلا ان شلاء هللا حبيبيى : سالتنى علن رايلى هلذه الرحللة ، واللراى مارأيلت أنلت ملن إ ، االبتسام
جعلها هللا ل  وللقطر كله يمنا ايمن ، وأتمها فانهلا ملن اللنعم عليل  وعللى ملن معل  كملا نحلة 

 ذا العصر يتلى فى كل وقت وشهر   لعمرى فخر مصر فى هنتمنى لكم بل احسن ، فانما ذل
وقد اشتهر سيدى الشي  أحمد الحلوانى بين علماء االزهر فى عصره برسوخه فى العلم ولقبلوه 

 لوانى فاشتهر بينهم بذل  اللقب .بالشهاب الح
سلنة وقد هيجنى قوله فى البيت السابق   فشيعت  سلالمة ب الن هللا تعلالى أكرمنلى بمثلهلا فلى 

على يد موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإنى كنت تشرفت بزيارته فى ذلل  العلام  1949
وعند إنتهلاء الزيلارة أسلتاذنته صللى هللا عليله وسللم فلى السلفر إللى مكلة المكرملة الداء العملرة 

 والحج ، وماكدت أبرح حرمه الشريف وأسير 
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منللاا لمطلار المدينللة حتلى رن فللى أذنلى وبصللوته قلليال فللى شلارع العينيللة الركلب مللن ميلدان ال
الشجى قوله صلى هللا عليه وسلم   شيعتكم السالمة ب فغلبتنى روحانية شلديدة فلذرفت اللدموع 

  زار متأثرا بذل  العطف االبوى النبوى الكريم ، وتمثلت : 
 وال النفس التى جاشت مرارا   فلم أمل  دموع العين منى 

فقنى فى الرحللة أنلى أبكلى متلاثرا بملرارة الفلرا  ، فاخلذ يخفلف عنلى وظن صاحبى الذى كان يرا
ويقول : سنعود إنشاء هللا للزيارة ، ولم أصلرح لله بملا كلان ملن سلعادتى بسلماع صلوت موالنلا 
رسللول هللا صلللى هللا عليلله وسلللم جهللارا نهللارا ، ويقظللة ال منامللا إكرامللا مللن المضلليف لضلليفه 

معت كلمة شيعتكم فى هذا المقام ، وكنا نعرف " رافقلتكم الضعيف ، ولم أكن قرأت وعلمت أو س
أو صحبتكم ب فتعلمتها من موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومئذ . ولكنى لم أحاول 
أن اكشف عليها فى القاموس : وأسئل عنها أهل اللغة لثقتى التامة فى صحتها ، ألنها صادرة 

هللا عليله وسللم ، والشليطان ال يسلتطيع أن يتمثلل بله عن أبلغ البلغاء وأفصح الفصلحاء صللى 
كما ورد فى الحديث الشريف ، فما كدت أطلع عليها فلى رسلالة سليدى الشلي  الحللوانى الكبيلر 
حتى عدت إلى تلل  اللذكرى السلعيدة التلى مضلى عليهلا نحلو ربلع قلرن ملن الزملان ، وقلد كلان 

بينه إال حين لعبلت بنلا الطلائرة فلى الجلو لكلمتة تل  صلى هللا عليه وسلم أثر طيب عميق لم أت
لعبا عنيفا خاف منه الركاب واضطربوا اضطرابا شديدا ، حتلى أضلطر قائلد الطلائرة المسلاعد أن 
يخللرج اللليهم ويطمئللنهم ، ولكنللى كنللت قللد سللبقتة فللى إدخللال الطمانيللة عللليهم فكللررت عللليهم ال 

قول ذل  وأنلا فلى  ايله االطمئنلان فلى تخافوا ال تخافوا ، ففيها سالمة إن شاء هللا ، وقد كنت أ
نفسى إستنادا إلى تل  الكلمة الطيبة التى فاقلت فلى سلمعى أشلجى االنغلام وسلجلت فلى خللدى 
أكرم االيلام فكلان للى بهلا سلعادة وأى سلعادة ، ولركلاب الطلائرة سلالمة وأى سلالمة . فملا أرأفله 

ة الجملع   شليعتكم ب ال بلغلة صلى هللا عليه وسلم وملا أرحمله ، وقلد كانلت كلمتله الشلريفة بلغل
الشارة من جوامع كلمة الشلريف تغنلى علن  الفرد   شيعت  ب وفى ذل  اشارة ويالها من إشارة وا 

 طول العبارة ، فما أبر  تل  الزيارة والتى حملت إلى اسعد بشارة .
ورحللم هللا سلليدى الشللي  احمللد الحلللوانى الللذى ردنللى بعلملله الغزيللز وعجبلله العجللاب إلللى قمللة 

باب ، حيث نلت بفضل هللا وبرحمته تل  التحفة ، وشلرفت ملن المكلارم النبويلة بشلرف تلل  الش
 العطفة ، التى دامت ذكراها فلم أنسها ، وكيف أانساها وفى خلدى مثواها .
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 وأى شي  من إاليام بنسيها    ولم أنسها منذ نأت عنى ببهجتها 
 النا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : واقول بعد ذل  ، فى اعتراف بالجمل والفضل ، لمو 

 لكنت محترفا من حر أنفاسى    لوال نسيم لذكراكم يروحنللى
وفللى كنللف سلليدى العالمللة العللارف سلليدى الشللهاب الحلللوانى   نشللأ سلليدى الشللي  عبللد السللالم 
الحللوانى ل رضلى هللا عنهملا وعلن ذراريهملا ل وقلد فقهله أبلوه منلذ صلغره فلى العللوم الشلرعية ، 

مه مذهب أالمام الشافعى علما وعمال ، كما لقنه الطريقة الخلوتية التى كان يسلكها سيدى وعل
الشللي  احمللد ، وقللد سلللكها علللى يللد قطللب زمانلله و للوث عصللره سلليدى الشللي  عمللر بللن جعفللر 
الشللبراوى قللدس هللا سللره ، وكللان وكلليال لمشلليخة االزهللر الشللريف ، وهللو رأس اسللرة الشللبراوى 

القطللب الشللهير فضلليله الشللي  عبللد الخللالق الشللبراوى سللاكن ضللريحه المباركللة ، وجللد سلليدى 
أالنوار الملحق بمسجده المعروف بالدراسة بالقاهرة أملا مقلام جلده سليدى الشلي  عملر فملحلق 
بمسجده الكبير فى قريه شبرازنجى مركز الباجور منوفيه ويقوم على رعايلة الطريقلة الشلبراوية 

الشللبراوى   الشللهير باسللم كامللل ب عضللو المجلللس المباركللة سلليدى وحبيبللى الشللي  مصللطفى 
الصوفى االعلى وهو من علماء أالزهر االجالء ويعاونه اخلوة المفضلال وحبيبلى فضليلة الشلي  
عبد السالم الشبراوى المراقب العام باالزهر الشريف وهما ملن أبنلاء سليدى الشلي  عبلد الخلالق 

بلدين ، وقلد تشلرفت بزيارتله بلامر سليدى الشبراوى وكان رضى هللا عنه إماما لمسلجد الفلتح بعا
الشي  عبد السالم الحلوانى ، حيث قال لى : زره فانه ولى من أولياء هللا تعالى وأبلغله سلالمى 
وشلوقى فزرتلله ودعللا للى رضللى هللا عنلله وكنللت أتلردد عليلله بللين آن وآخلر حتللى انتقللل إلللى دار 

 . 1947كرامته فى سنة 
الحللوانى رضلى هللا عنله إنله عنلد وفلاة واللده   فلى سلنة وقد أخبرنى سيدى الشي  عبد السالم 

هل ب كان فى سن السابعة عشلر ملن عملره وكلان أبلوه يحسلن بله الظلن ويقلول لله فلى  1308
طفولته   عبد السالم شي  االسالم ب وكذل  تنبا له سيدى الشي  عمر الشبراوى بمستقبل زاهر 

وخصه به من بين االطفال وقال لله : اذهلب  ، فقد أعطاه عند زيارته لوالده براس الخليج قرشا
إلى السليدة واللدت  وأعطهلا هلذا القلرش لتحفظله لل  وال تضليعه وتلل  كانلت تحفلة وبشلارة ملن 

 قطب عصره و وث وقته .
وقد كان سيدى الشي  احمد الحلوانى يجل شيخه سيدى عمر الشلبراوى كلل أالجلالل وقلد سلاله 

   فأجابهم على البديهة قائال : أهل الطريق مرة أن يقول قصيدة فى الشي
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 شبرا به باهت محل الفرقد  ال تطمعوا أن اصف القطب الذى
 فليعتصم بالوارث المحمدى   لكننى أقول من يظفر بلللله   

 وكذل  قال فيه مرة اخرى :
 شبرا إلجل  من بلد   وبوركت بوركت من عمر وبور  معتزا     

 كنزى فيا أستاذى المدد المدد       أما أبو عبد السالم فانللللله
وقد حفظ سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى فى صغره القرآن الكلريم كملا حفلظ المتلون العلميلة 
ثم التحق باالزهر الشريف لكن وفاة والده أضطرته أن يعلود إللى راس الخلليج فاشلتغل بالزراعلة 

قله مجلدا فلى دنيلاه وفلى أخلراه ، ، ثم كان له مطحلن ومدرسلة ابتدائيلة ، فكلان بعلون هللا وتوفي
وخللدم بماللله الفقللراء والضللعفاء ، وخللدم الطريقللة الخلوتيللة ، وكللان قللدوة الخوانلله فيهللا ، وقللد 
أخبرنى رضى هللا عنه انله كلان يواظلب عللى قلراءه   ورد سلحر ب قبلل الفجلر يوميلا كملا علمله 

 أبوه رضى هللا عنه .
االكبر والعلم االشهر سيدى الحاج محمد ابو  ثم سل  الطريقة الخليلية على يد صاحبها القطب

خليللل رضللى هللا عنلله وأرضللاه ، وقللد سلللكها برؤيللة رآهللا وقدملله فيهللا والللده لسلليدى ابللى خليللل 
واوصاه بله خيلرا ، فكشلفها لله سليدى ابلو خليلل قبلل أن يحدثله بهلا وكلان قلد اجمتلع بله تبركلا 

دى الشلي  عبلد السلالم ملن رأس وتعرفا ، ولم يكن عللى بالله أن يسلل  طريقتله وقلد ارتحلل سلي
الخلي  والتحق بوظيفة فلى اللدائرة السلنية ثلم سلكرتيرا خاصلا لمحلافظ القنلال ثلم بوظيفلة بلدائرة 
با وص نوبار بالفيوم ، وأخيرا استقر فى العمل بدائرة االمير عمر طوسون حتلى صلار ملامورا 

 للدائرة بالقاهرة حتى سن التقاعد .
الفلالح فاقبلل بقلبله عليله ، وقربله إليله ، فلازدهر وازداد وأزدان  وقد تفرس فيه سيدى ابو خليل

حتى أنه كان يستقبله فى شو  ويقول له   أهال بولى هللا الكامل ب وقال له على مأل من أهلل 
ذن للله سلليدى أبللو خليللل بللدعوة  الطريقللة :وهللا العظلليم وهللا العظلليم أنللت قطللب ، أنللت قطللب وا 

ى حياة الشي  االكبر فصاحبه التوفيق وفتح للطريقة قرى كثيرة ، الناس إلى هللا وتلقين العهد ف
وخاصلللة باالسلللكندرية وماحولهلللا والمنصلللورة وماحولهلللا إللللى قلللرى عديلللدة بالمنوفيلللة وسلللائر 

 المحافظات .
وكللان شلليخه أبللو خليللل يللزوره باالسللكندرية ويللزور معلله تللل  الجهللات وكللان يمدحلله بفضللله 

 ا : وذل  شأن الصاد  الثابت فى رجال للمسترشدين به ليزدادوا به إستمساك
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هللا وأوليائلله الللذى يهملله نشللر دعللوة الحللق ، وال ينظللر مللن دائللره ضلليقة االفللق إلللى رياسللته 
الشخصلية وزعامتله الطريقيلة ، وهللو ملا يقلع فيلله كثيلر ملن المحتللرفين للزعاملات الصلوفية فللى 

فلال يتعلداهم لغيلرهم ، وذلل   أيامنا الحاضلرة مملن يريلدون أن يقصلروا فضلل هللا علليهم وحلدهم
سللر تخلللف التربيللة الصللوفية الحقللة ، مللع أن المللل  هلل يؤتيلله مللن يشللاء وقللد اسللتعان سلليد 
المرسللين موالنلا رسللول هللا صللى هللا عليله وسلللم فلى نشللر دعوتله باصلحابه الكللرام فلى حياتلله 

عللى صللى هللا عليله الشريفة ، فمالوا أالرض علما ونورا فى حياته وبعد إنتقاله إلى الرفيلق األ
 وسلم.

وهؤالء المحترفون الذين لم ينضلجوا فلى تلربيتهم وسللوكهم يلتلف حلولهم علادة نلاس يزخرفلون 
لهللم القللول ، ويظهللرون لهللم فللى دهللاء ونفللا  الللوالء الكللاذب ويمشللون بالنميمللة بيللنهم وبللين 

الكلمللة ،  سللالكى الطريقللة القللدامى ، ويورثللونهم ربيللة فللى الللدعاه الصللادقين مللنهم فتكللون فرقللة
ومن ورائها شتات القلوب وتمز  الطريقة الواحدة ويتحكم هوى النفوس فى كل فريلق فتلنعكس 
الحال مع أن مقاومة هوى النفس هو أساس التصلوف الحلق ، فلاذا تحكلم هلوى النفلوس ظهلر 
الحقد ، وانطلقت أاللسنة فى حلقات الطريقة بالغيبة والقذف والسباب ونعوذ باهلل ملن شلر ذلل  

 ، وقلما سلمت طريقة من ذل  الداء الوبيل وخاصة بعد إنتقال إمامها االكبر . كله
بطال الباطل فلى آخلر أالملر للوهى بنيلان الطلر   ولوال أن سنه هللا تعالى تجرى بإحقا  الحق وا 
كلها صد  سبحانه وتعالى إذ يقول   فاما الزبد فيذهب جفاء وأملا ملا ينفلع النلاس فيمكلث فلى 

هللا االمثللال ب . وكمللا كللان سلليدى أبللو خليللل رضللى هللا عنلله يجللل تلميللذه  االرض كللذل  يضللرب
سلليدى عبللد السللالم ، فقللد كللان التلميللذ يجللل شلليخه كللل االجللالل ويللرد مللا هللو فيلله مللن العللون 
والتوفيللق الللى فضللل هللا ببركللة شلليخه الجليللل أبللى خليللل ، وقللد قللال لللى ذات يللوم : ان سلليدى 

 فى االرض ، كما قال للى إن البركلة التلى يراهلا فلى دينله الشي  أبا خليل كان آية من أيات هللا
ودنياه هى بركة شيخه أبى خليل رضى هللا عنه وقد ورد فى الحديث الشريف القدسلى   عبلدى 
لم تشكرنى مالم تشكر من أجريت النعمة ل  على يديه ب . وانظر بعد ذل  بعض ماقاله سليدى 

هللا عنهلا ل فلى كتابله القليم   السليرة الخليليلة ب عبد السالم فى شيخه سليدى ابلا خليلل ل رضلى 
فى أوائل القرن الرابع عشر " الهجرى  1920الذى ألفه عند إنتقال سيدى إبى خليل فى يونيه 

 " ظهر قطب هذا العصر ، الغوث العامل ، سلطان الذاكرين ، وتاج العارفين ، وقدوة 
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علللى القلللوب فانتعشللت وبسللطت عليهللا  العللاملين ، وحبللل الواصلللين ، والشللمس التللى أشللرقت
شعاع أالخالص فاتبسطت ، وأمطر عليها  يث الرحمة فربت ، وبذر فيها بذور المعرفة فانبتت 
وسقاها من ماء إيمانه فنمت ، والحظها بروح المناجاة فاينعت ، وتعهدها من عبلث الشلياطين 

وتعلالى معرفلة حقيقيلة  وتعدى المفسدين فحفظت حتى أثملرت وعرفلت موالهلا وخالقهلا سلبحانه
فابتهجت ، ودبت فيها روح الحياة الطيبة فألهمت وأعطاها معطى النعم علملا ملن لدنله خالصلا 
من شوائب أال يار فطهرت من رجس الظهور ومن نفثات الشياطين فعملت بما عملت وسلارت 

كلان بسير أهل الحقيقة على ناموس الشريعة فسللكت ، وظهلر الحلق وزهلق الباطلل إن الباطلل 
زهوقا وقامت على ذكر هللا فخشعت ، فآمنوا به ايمانا سل  بهم إلى معرفة نفوسهم ومن عرف 
نفسلله فقللد عللرف ربلله ، وذللل  هللو أالسللتاذ الجليللل والشللي  العظلليم الللذى للليس للله مثيللل سلليدى 
وأسللتاذى وقللدوتى إلللى هللا تعللالى سلليدى الحللاج محمللد أبللو خليللل رضللى هللا عنلله وأرضللاه وأمللده 

 ته فى حضرة سيد أنبيائه صلى هللا عليه وسلم .بروح تجليا
" ظهر رضلى هللا عنله فلى فتلرة كلاد الحلق فيله أن يطملس بلين أملة منصلرفة علن الطاعلة إللى 
اللهو واللعب والفسو  والعصيان ، وتقلب أهل الزيغ حتى أن  ال تجد من يفكر فى إتباع أوامر 

عنله سلا  النفلوس اللى معرفلة ربله بملدد الشرع إال القليل من المؤمنين ، فلما ظهلر رضلى هللا 
نبوى حقيقى أمده هللا به من نور المصطفى صلى هللا عليه وسلم فقد لحظه بعين عنايته وواله 

 برعايته .
دعا الناس إلى العبادة والطاعلة فانتشلرت دعوتله وسلطعت أنلواره فأملد أالرواح ملن نلور روحله 

للى ملوالهم فقلاموا عللى ذكلره وهلاموا فلى حبله الطيبة العالية وبلذر فليهم بلذور الحلب فاشلتاقوا إ
وكلان رضلىاهلل عنله ملع  الحقيقلة ملن مشلكاة ذى الجلالل  ،   وكان رضى هللا عنله لهلم شلمس

الكياسة والفطنة واللذكاء ورجحلان العقلل يقليم وزن الحقيقلة بالقسلط عللى دعلائم الشلرع فسلل  
 المسل  القويم وأنار السبيل وهدى الناس الى صراط مستقيم 

قللد قلللت فللى كتللابى   المربللى ب الللذى ألفتلله فللى مناقللب سلليدى الشللي  عبللد السللالم الحلللوانى   و 
ن للم أر سليدى الشلي  اباخليلل  1947والمطبوع بمطبعلة مصلطفى الحلبلى فلى سلنة  نلى وا  ب وا 

رضى هللا عنه فى حياته فإنى أيقنت بعلو فضله وعظم شانه مما رأيته فى إسلتاذى السليد عبلد 
رضى هللا عنه من الكمال وسمو التربية وهو ملن ثملرات  رسله المبلار  ، وقلد السالم الحلوانى 

 قال سيدى االمام أبو الحسن الشاذلى رضى هللا عنه ليس 
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الشي  من حيا فى نفسه إنملا الشلي  ملن حيلا بله  يلره . وقلد قلال لسليدى الشلي  عبلد السلالم 
عمر طوسون والعودة إللى رأس الخلليج رضى هللا عنه إنه فكر مرة فى تر  العمل بدائرة االمير 

ولكنلله عنللدما استشللار سلليدى أباخليللل لللم يوافللق علللى الفكللرة فنللزل علللى رأى شلليخه وقللد رقللى 
سليدى الشلي  عبلد السللالم إللى وظيفلة ملامور الللدائرة ونقلل عملله إللى القللاهرة فلى أواخلر سللنة 

سلكن شلبرا قريبلا مللن فكانلت تلل  النقللة فرصلة ذهبيلة لتالميلذه المقيملين بالقلاهرة وقلد  1931
المدرسللة الثانويللة فكللان بيتلله كخلللي النحللل . وعلللى الللر م مللن تقللدم أعماللله فانلله كللان يللوالى 
مجالس الذكر فى القاهرة كما كان يوالى أحبابه فى االقاليم بالزيارات بين آن وآخر وكنت أسلعد 

االن قلول سليدى  بصحبته فى تلل  الزيلارات فكنلت آنلس بلاهلل فيهلا انسلا ال يحلد وكثيلرا ملا أردد
 عمر بن الفارض رضى هللا عنه : 

 كانت ليالينا بهم أفراحلللللا   ع جيلرةلم سقيا اليام مضت 
 مألت نواحى أرض مصر نواحا   ة لمذ  بتمو عن ناظرى فلى أن
 من طيب ذكركموا سقيت الراحلا   واذا ذكرتكموا أميل كاننلللى

ذا دعيت إلى تن  بذا  شحاحلللا  ألفيت أحشائى  اسى عهدكم لوا 
وال تعجب ان يكون ذل  حالى ، فشيوخى أالجالء أالمام أبلو خليلل وبركتلاه عللى  سليدى الشلي  
عبد السالم الحلوانى وسيدى الشي  على عقل هم فى مكانة الروح منى ولسان حبى يقول لكلل 

 منهم رضى هللا عنهم وعن أهل الطريق جميعا :
 ى الخليل خليللللال وبذا سم   قد تخللت مسل  الروح منلى

وصد  سيدى االملام إبلن عطلاء هللا السلكندرى فلى قولله : وشليخ  هلو أللذى يجللو ملرآة قلبل  
حتللى تجلللت فيلله أنللوار ربلل  والزال محازيللا للل  حتللى ألقللا  بللين يديلله وزج بلل  فللى نللور الحضللرة  

 وقال ل  : ها أنت ورب  .
ى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى وقد وجهت فى ختام كتابى   المربلى ب كلملة إللى سليدى وشليخ

رضى هللا عنه وقلت فيها : أى أسلتاذى الجليلل .. سلالم عليل  ملن قلبلى أللذى ألقيلت بله اليل  
فتعهدته بحكمت  العالية فلى السلر والعالنيلة وللو أنل  كنلت تعالجله ملن داء ظلاهر لهلان أالملر 

قلبلى ولسلت أدرى بلاى  ولكن  نفذت إلى علله الباطنة تستقصيها وتداويها وملا أكثرهلا فلى مثلل
لسان أشكر هللا الذى أرسل لى الدواء على يدي  فالن القلب بعلد القسلوة وذكلر هللا بعلد  فللة . 

شادة بما كان ل  من فضل على  وعلى  الناس ..  أقول هذا تحدثا بالنعمة وا 
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 تثنى إلي  عنان كلللل واداد   كم من يد بيضاء قد أسديتها 
 سلكت مع أالرواح فى االجساد   يتهالصنائعا أول  شكر االله

أما ما كنت فيه أنت من فضل فقد أشرت إلى بعضه وال أدعى أنى وصلت إلى عده وحسلبى أن 
يكون ما قلت كاشارة أالصبع إلى النجم فى سماه فيهتدى ب  ملن أراد أن يتخلذ إللى ربله سلبيال 

أحد يوازي  او يداني  وأقسلم وأقسم لقد أجتمعت بكثير من ذوى الصالح والفضل فما رأيت فيهم 
ما وجدت صفة محمودة فى القران إال وجدتها بارزة في  ، فالعلم والحلم والصبر والكرم واألقلدام 
والشيم والتسلامح والوفلاء والتواضلع والسلخاء كلل هلذه كانلت ملن صلفات  الغلراء إللى جانلب ملا 

 يه وأتجاه دائم اليه .حبا  هللا به من إيمان فذ باهلل وثقة تامة فيه وأعتماد كلى عل
وأشهد باهلل ما وجدت  شاكيا من الدنيا مرة عللى طلول عشلرتى لل  بلل كنلت دائملا كملا عهلدت  
الراضى الشاكر .. وأشهد هللا ما وجدت  جازعا ملن مصليبة وال متبرملا ملن مكلروه وال أنسلى ملا 

لجميل فقلت قلته لى حين مات نجل تلميذ  المبار  سيدى الشي  على عقل فمدحت ل  صبره ا
لى أنا والشي  على تاتينا المصائب فال نتزحزح كما ال أنسى صبر  الرائع على االمراض الكثيرة 
والشديدة التى ابتليت بهلا فلى سلنوات  االخيلرة والتلى للم تلدع شلبرا فلى جسلم  إال اصلابته ذلل  

النلله الصلبر العجيلب الللذى أدهلش االطبللاء أنفسلهم حتللى قلال لنللا واحلد مللنهم هلذا رجللل عجيلب 
 صابر على ألم ال يطيقة عشرة رجال 

وال زللت ل ياسليدى ل اذكلر عبارتل  الحللوة االخلاذة التلى قلتهلا للى وأنلا اللى جلوار سلرير  وكنلت 
أجريللت العمليللة السادسللة فللى إنسللان عينلل  حللين أطرقللت قللليال ورفعللت راسلل  وخللاطبتنى صللابرا 

د والملل  يشلمل الخيلر والشلر محتسبا   له المل  وله الحمد ، عطف سبحانه الملل  عللى الحمل
إشارة منله تعلالى إللى أنله يجلب أن يحملد فلى الخيلر والشلر عللى السلواء ب والزللت أذكلر كلذل  

 وصيت  لبعض أحباب  حين قلت له وأعلم أن الصبر على الصبر هو الصبر . 
ورحملة " وأذكر ل ياسيدى ل أن  كنت تنكر ذات  وتخفيها فال يزيدها هللا بلذل  إالرفعلة وظهلورا ، 

منه بعباده الن االتصال بمثل  رز  يسوقه هللا للمؤمنين فكم هدى بل  إللى الرشلد وكلم زاد بل  
 اليقين .

 فان قدر  فى االقدار يختال   إن كنت تكبر أن تختال فى بشر 
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 إال وانت على المفضال مفضال   كأن نفس  ال ترضا  صاحبها 
المتلولى قاسلم ل الملدرس االول بالملدارس الثانويلة ومما قاله فى وصفه أخونا المربلى المرحلوم 

سابقا ل وتضمنه كتابى   المربى ب : كان عذب الروح جميل اللقاء أنيس المجلس حللو الحلديث 
 قليل الكالم كثير الصمت فإذا تكلم بذ القائلين .

عب وكان يربى االرواح بالطف ما يكون من الرفق وحسن التدرج فال يلتوى عليه القصد وال يصل
عليه المرام تجلس اليه فيقبل علي  بوجهه وبروحه فتنجذب إليه وتأنس به وتستقى ملن هديله 
وتقتبس من نوره ويعز علي  فراقه فتود أن تبقى معه عللى اللدوام ولكلن جليسله يشلعر لله ملع 

 عذوبة روحه بمهابة تفشى النفوس وجالل يأخذ بمجامع القلوب .
ويرشلد الضلالين بحديثله اللذى اسلتوفى حظله ملن اقتنللاع  فكلان رفلع هللا درجتله يهلدى الحلائرين

ستمالة القلوب وبنظرته المؤدبة ذات التاثير العجيب وبنلور االخلالص اللذى يشلع ملن  العقول وا 
جبينه وتكاد تلمسه فلى نبلرات صلوته وبالقلدوة الحسلنة فلى أفعالله وبحسلن الصلمت فلى جميلع 

 كثير أالحتمال . أحواله.: ال يغضب وال يعتب بل هو بطل واسع الصدر
وكان من فضل هللا عللى  أن اهلدانى عللى يلد هلذا السليد الكاملل فتنلاول نفسلى برفلق وبصلبر  "

شللر  عليهللا نللور عجبيبللين ومللازال بهللا حتللى اسللتفادت وزال نفارهللا وأسللتقامت علللى الطريقللة وأ
 "الحقيقة 

كيلة سليدى الشلي  ومما قاله فى وصلفه شلعرا ملن إلهامله الفلورى تلميلذه الفلذ وثملرة تربيتله الذ
 على عقل طيب هللا ثراهما وتضمنه كتابى المربى ب :

 نهجا من الصد  كانوا فيه وافينا   والوأنتهج قوم خلوا بجالل هللا 
 اسم هللا هادينلا لأصل الطريق وب      فأحمد البدوى الحبر سيدنلللا  

 بين المحبيلللنا  ولم يكن خافيا   لكثرتهلللا له مناقب التحصى 
خالصا  وتمكينا لصدقا وزه   قام هلل صرحا من دعائملللله ا  دا وا 

 فهم على سنة الهادى  مجدونللا           أتباعة مألت كل البالد هللدى 
 المفاضيلنلا  على المرتضى شي    وجاء من بعده البيومى سيدنللا 

 رياسة الكل بين الناس تمكينلللا    سلطان أهل التقى فى عصره وله 
 أتى على الناس أمسى الكل مفتونا     ه  فلت أهل الطريق لمللا وبعد
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 آياته بعد إخفاء توالينلللللا    أراد رب  يحيى القوم فانبعلثت 
 أعطاه مواله علما ثابتا  فينللا  أتى مجددهم يحيى الطريق ومن 

 محمد من لوجه هللا داعينلللا    أبو خليل أعز هللا سيرتللله 
 مصرف سيد بالحق ينجيلللنا     الجأش ذوهملم شهم أشم قوى 

 فبين العلم واإليمان  والدينلللا    أعطاه مواله نورا ال حدود لله
 للسالكين وكم أحيا مريدينلللا   فكان بالعلم واإللهام أيتنللللا 

 أوالده بقيام الليل راضونللللا  وكان سلطان أهل الذكر أجمعهم 
 إلى هنا ينتهى روح  المجدينللا   موكم له خلفاء قال قائلهلللل
 أرضا همو خلقا أزكاهمو دينللا       أجلهم منزال أعالهمو ثقلللة

 اوفاهموا كرما ال يقبل الهونلللا  أحالهم منطقا أقواهموا هممللا 
 إال الكمال وسهل إذ  يناجينللا  مؤدب ما رأينا فى مجالسللله 
 والمس  وأزدانت رياحيا بالطيب   عبد السالم وزكى هللا تربتلله 

 وكان فى سنة المختار مأمونللا أخالقه فى حدود الدين قد رسمت
وقللد أطللال سلليدى الشللي  علللى عقللل فللى وصللف مربيلله سلليدى الشللي  عبللد السللالم وأنتهللى مللن 

 قصيدته الطويلة إلى قوله :
 عبد السالم بفضل الحق هادينا    تاريخه الولى أاللباب نكتبلله

حساب الجمل يدل على العام الهجرى الذى انتقل فيه سيدى الشي  عبد السالم والشطر الثانى ب
ملن  10هل فكان عمره عند إنتقاله فى ليللة الجمعلة  1363الحلوانى إلى دار الكرامة وهو عام 

سللنة ميالديللة وقللد ظللل  70سللنة هجريللة أى 72م ب  1944اكتللوبر  25ذى القعللدة   الموافللق 
هو فى االحتضار حتى قبضه هللا اليه راضيا مرضيا فكانت حياته هلل يذكر بلفظ الجاللة   هللاب و 

وكان مماته هلل شأن اولياء هللا الكرام البرة الذين هم على قدم موالنا رسلول هللا صللى هللا عليله 
وسلم الذى خاطبه ربه سبحانه وتعالى بقوله الكريم   قل إن صلالتى ونسلكى ومحيلاى ومملاتى 

 هلل ربا لعالمين ب
 هم أجمعنا بهؤالء أالولياء أالتقياء فى مستقر رحمت  وأجزهم عنا خير الجزاء آمين ...الل
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 سيدى الشي  على عقل 

 رضى هللا عنه 
واالن اكتب عن الوالى الصفى والعلالم الربلانى التقلى اللذى جلرت للى نعملة هللا عللى يديله فكلان 

هلم بلالمعروف ونهيلي لهلم علن سبب تصوفى وتفقهى ودعلوتى الملؤمنين إللى الخيلر ، وأملرى ل
المنكر ، وقد نلت بذل  كله السعادة الحقة التى أحياها بين الناس فى الدنيا ، وألقى ثمرتهلا إن 

 شاء هللا يوم القيامة يوم ينظر المرء ماقدمت يداه .
ولقد تقلبلت بفضلل هللا فلى نعلم ال تعلد وال تحصلى ملن نعلم اللدنيا الفانيلة وتلدرجت فلى مناصلب 

أدناها الى أعالهلا حتلى صلرت وكليال الكبلر اللوزارات وهلى وزارة الماليله وعمللت ملع  الدولة من
اكثر من خمسة وعشلرين وزيلرا وكنلت موضلع تقلديرهم العلالى وثقلتهم الغاليلة وكلان ملن بيلنهم 
رؤساء للحكومة كما نلت تقدير الدولة السامى وظفرت فى تقلديرها بوسلامين وسلام اإلسلتحقا  

ما ظفرت ببعض أوسمة قيمة ملن بعلض اللدول االجنبيلة وملع االعتلزازى ووسام الجمهورية ، ك
بفضل هللا على  فى كل ذل  فان إعتزازى بسلو  طريق التصوف طريق الحق واالستقامة المقيلد 
باحكام الشريعة والمؤيد بنلور الحقيقلة أعملق فلى نفسلى أثلرا وأعظلم ذكلرا وأكثلر شلكرا ذلل  بلان 

 اقية متصلة فهى لذل  خير وأبقى .الدنيا فانية منقطعة واالخرة ب
ولقد ذاقت روحى من مواجيد العرفان ما يصغر بالقياس إليه فى نفسى ما طلعت عليه الشمس 

 وصد  من قال :
 ومن دراه  دآ بالروح يشريلله  من ذا  طعم بشراب القوم يدريه
 حد وليس سوى المحبوب يحصيه   للقوم سر مع المحبوب ليس لله 

علاش سلعيدا فلى دنيلاه وأخلراه وللم تعكلر عليله صلفوه منكلدات الحيلاة ومكلدرات ومن أنس باهلل 
أاليام الن ظالل االشجار ال تعو  عن السفر السفن الجاريات فى االنهلار وظلملة الليلل التلدوم 

 بل يعقبها إشرا  النهار   يقلب هللا الليل والنهار إن فى ذل  لعبرة الولى االبصار ب 
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نى لست ممن ينكر  ون أثر التربية الصلوفية تواضلعا او أسلتخفاء او انكلارا للذواتهم فلنحن فلى وا 
زمن كثرت فتنة وأشتدت عواصفه وكادت معايير المادة تطمس معايير الروح زورا و ورا ، فمن 
أنكر أثر التربية الصوفية فلى سللوكه فانملا يعلاون بغيلر قصلد تسللط الملادة عللى اللروح ويتلر  

إلى تذكية الروح بالتربية الشرعية والصلوفية الصلحيحة ، واللذى يلتكلم المجال خاليا من الدعوة 
عللن أالثللر الطيللب فللى نفسلله انمللا يللدعو  يللره إلللى عللالج نفسلله عنللد أطبللاء الللروح البللارعين ، 
وخاصة إذا كانت الدعوة خالصة لوجه هللا تعالى وممن نالوا من الدنيا وزينتها نصليبا يحسلدها 

النلله للليس محتاجللا لشللي  مللن النللاس وال هللو مللن المتخللذين  النللاس عليلله أو يغبطللونهم بلله ،
التصوف حرفة لكسب العليش وقلد أملر هللا تعلالى رسلول صللى هللا عليله وسللم فقلال لله   وأملا 
بنعمة رب  فحدث ب فتحلدث رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم بملا حبلاه هللا بله فقلال ملثال : أنلا 

فللى أنعللم هللا عللليهم بلله كمللا جللاء المرسلللين بملا سليد ولللد آدم وال فخللر ، وكللذل  تحللدث سللادتنا 
كتاب هللا تعالى ، وتحدثا بنعمة هللا على أقول إنى ما كنت أستطيع أن اكتب هذه السلسللة ملن 
المقللاالت الجاريللة مللن سللنوات طللوال وماكنللت الؤلللف مللن الكتللب الفقهيللة والصللوفية ماألفللت أ و 

رد الشلللرعية مادرسللت أو الخطلللب الحاضللر مللن المحاضلللرات مللا حاضلللرت أو الدرس مللن المللوا
الجمعة ما خطبت إال ببركة صحبتى لشيوخى االجالء وأخذى عنهم فان أنكرت أثرهم فى تربيتى 
فإنما أكون كمن أنكر شفاءه على يد طبيبه فلم يرشد المريض للطيب الحاذ  . وان مانلته من 

ين كان طالبا  هللا أثر فى طريق التصوف كان الفضل أالول فيه لسيدى الشي  على عقل رضى
بكلية دار العلوم فرجوت الشلي  عبلد الوهلاب أن يتليح للى فرصلة اإللتقلاء بسليدى الشلي  عللى 
لللى تفسلليره االلهللامى  عقللل ال سللتمع إلللى إلهاملله فللى أشللعاره ، ذللل  اإللهللام الفللورى العجيللب وا 

ملن آياتله عنله للقرآن الكريم ، فى علم  زيلر يؤتيله هللا لخلواص عبلاده االتقيلاء االوليلاء كأيلة 
وهو فضل الأنساه مدى الحياة فقد سمعت عنه وعلن مواهبله ملن صلديق المرحلوم الشلي  عبلد 
الوهاب محمد العزيزى ل وكان رحمه هللا من علماء االزهر الشريف ل وكنلت تعرفلت بالشلي  عبلد 
الوهللاب مصللادفة فللى زيللارة للصللديق االسللتاذ حسللين سلليف ل المفللتش السللابق للغللة العربيللة ل 

 ئن الناس بها إلى صدقهم فى الدعوة إلى هللا تعالى .حيطم
 وقد حقق لى صديقى الشي  عبد الوهاب ل رحمه

هللا واسعة ل مارجوته وجمعنى بسيدى الشي  على عقل فى مولد سيدتى الصديقة بنت الصديقة 
ن زينب الكبرى رضى هللا عنهما وعن أمها الزهراء وعن أبيهلا االملام عللى وعلن أخويهلا اإلملامي
 الحسن والحسين أبناء سيدنا على كرم هللا وجهه وعن سائر سادتى االشراف الذين أذهب هللا 
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عنهم رجس المعاصلى وطهلرهم بالطاعلات تطهيلرا ميلزهم بله ليكونلوا فلى المسللمين المصلطفين 
 السابقين بالخيرات بإذن هللا .

بعلين عاملا وقلد قللت فلى وكان ذل  عقلب تخرجلى فلى كليلة التجلارة أى ملن ملدة تزيلد عللى االر 
 رسالة ألفتها عنه ووزعتها هدية دون ثمن وعنوانها :   شاعر االولياء ب

ولقد سمعته الول ملرة فشلعرت حلين سلمعته بلدبيب كلدبيب النملل فلى جسلدى فكلان لشلعره أثلر 
روح فى روح ال أثر شعر فى أذن سامع وما إن فر  شاعر االولياء آنئذ من إنشاده حتلى هلرع 

ه للسالم عليه ، والتبر  به وكنت فيمن سلموا عليه فشلد عللى يلدى ملن دونهلم وهلو الناس إلي
كفيف البصر وقال : من ؟ قلت حسن فقال من أى بللد يلا سليد حسلن ؟ قللت ملن مغا لة فقلال 
مازحا معى : آه ده مشيرا الى لغة بلدنا العامية التلى يقللون فيهلا آه ده ب بلدال ملن   ايله ده ب 

 لقاهرة .التى يقولها أهل ا
وعجبت ليلتها من هلذه اللفتله التلى كانلت لله معلى وقللت فلى نفسلى سليكون لهلذا الرجلل شلأن 
معللى وهللو مللا كللان بحمللد هللا وتتبعتلله بعللد ذللل  فللى الليللالى التاليللة فوجدتلله حاضللا بشللعره علللى 
 الفضيلة وناهيا عن الرذيلة يغلرد فلى وادى المحبلة االلهيلة حينلا وينقلنلا اللى يلوم القياملة حينلا
وآنا يقف بنا على باب الرجاء وآنا يقف بنا على باب الخوف ومرة يذيقنا حالوة االيمان وأخرى 
يحللذرنا مللن فتنللة الللنفس والشلليطان ويرشللدنا الللى جهللاد الللنفس االمللارة ويحضللنا علللى الطاعللة 
يثلار هللا عللى كلل ملا سلواه حتلى ننلال رضلاه ،  ويستنهض همتنا فى طلب هللا والزام شرع هللا وا 

 أكمل الغايات وأسعد النهايات . وذل 
وكثيللرا مللا تحللداه النللاس واختبللروه ليللروا بانفسللهم أن شللعره مللن إلهاملله الفللورى وللليس بالشللعر 
المقول على رويلة وتفكيلر فكلانوا يطلبلون إليله تخمليس بعلض االبيلات أو تشلطيرها أو االتيلان 

ال يحاكى وال يغالب حتلى  بقصيدة كاملة على وزنها ورويها فكان ياتيهم بالعجيب العاجب الذى
كأنه أمهل فيه وأطال التفكير فايقنوا أن ذل  ال يكون إال بعطلاء هللا الوليائله كراملة لهلم وتاييلدا 
لصد  دعوتهم فينتفع السامعون بهذه االية ويتجهون بأرواحهم إلى ساحة القدس ويتخلصلون 

ر إال أوللو من كدورات النفس وكم فتح هللا بشعره أعينا عميا وآذانا صما وق لوبا  لفا ، وما يذك 
مام صوفى وعارف نقى وشي  صلفى  االلباب . فان شئت فقل إنه شاعر سماوى وعالم ربانى وا 
وقد وفقنى هللا فسجلت بيدى إستماعا منه بعض ملا قلال ورددت شلعره فلى المجلالس والمحافلل 

 ولم يسبقنى بذل  سابق وكنت أمزح 
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ل شاعر راو وشاء هللا أن أكون راوي  . ثم كتب له من بعدى معه رضى هللا عنه وأقول له : لك
بعللض أحبللابى وكنللت وجهتهمللا للكتابللة بعللد أن أبللدى لللى سلليدى الشللي  عبللد السللالم الحلللوانى 
ر بته فى مواالة الكتابة حين توقفت عنهلا . وقلد ضلمنت مسلسللة الصلوفية فلى إلهلامهم كثيلرا 

لسللادة القللراء علللى شللعره مقارنللا بشللعر فحللول مللن شللعره الصللوفى األلهللامى الرقيللق وقللد أطلللع ا
شعراء الصوفية أمثال سيدى عمر بن  الفارض وسيدى محلى اللدين بلن عربلى وسليدى الجنيلد 
والشلبلى اللل  .. ورأوا فيمللا كتبلت فللى المقارنللة فضلل هللا بللارزا علللى هلذه االمللة المحمديللة التللى 

كتهلا وقلال : ال يلدرى أولله خيلر أو شبهها موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالمطر فلى بر 
اخره وهذا ما أتاح للمطلع أن يتنزه فى رياض الحكمة ويشلم عبيلر الجنلة ، وهلو ملا يدفعله الن 
يعمللل بعمللل أهلهللا فيللرى فللى البيللان العيللان الللذى يغنيلله عللن الللدليل والبرهللان فيشللهد بنفسلله أن 

ن ليغزوا بله القللوب دون إنلذار أو السادة الصوفية هم عباد الرحمن الذين أتاهم هللا صفوة البيا
 إستئذان 

وببركة معرفتى لسيدى الشي  على عقل عرفت أستاذه وشيخه الذى ربلاه فلى الطريقلة الخليليلة 
وهو الولى الكاملل والعاملل العلارف سليدى الشلي  عبلد السلالم الحللوانى رضلى هللا عنهملا وعلن 

هل المدد أجمعين وفلى لقلائى االول شيخهما االكبر سيدى الغوث أبى خليل وعن رجال السند وأ
بسيدى الشي  عبد السالم سمانى باسمى رضى هللا عنه قبل أن يقدمنى إليه من صحبتهم ملن 
تالميلذه عنللد زيارتلله مللع انللة كللان يصللحبهم  يللرى ممللن ال يعللرفهم مللن قبللل ، وقللد أسللعدنى هللا 

يهم والسلير عللى فمددت يلدى إليله وأخلذت القبضلة ليكلون للى شلرف االنتسلاب فلى الطريقلة إلل
دربهم لعلى أحظى بمددهم فالحق بركبهم . ويقول سيدى االمام محلى اللدين بلن عربلى ل رضلى 
هللا عنه ل فى كتابه الرسائل وروينا فى الخبر المسند اللى رسلول هللا صللى هللا عليله وسللم انله 

ارب صلليت قال : يقول هللا تعالى يوم القياملة " ياعبلدى ، هلل عمللت للى عملال قلط ؟ فيقلول يل
وصمت وتصدقت ويذكر أعماله فيقول   ياعبدى كل ذل  ل  ، هل عملت لى قط ؟ فيقول يارب 
وما هلو العملل اللذى هولل  ؟ فيقلول هللا تعلالى   هلل واليلت فلى وليلا أو عاديلت فلى علدوا هلذا 

 العمل هولى ب.
فى دعوة الخلق فمحبة االولياء من محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النهم نوابه من بعده 

إلى هللا تعالى ومحبة الرسول صلى هللا عليه وسلم من محبة هللا الذى أرسله رحمة للعالمين 
ولذل  ورد فى الحديث الشريف أحبوا هللا لما يغذوكم به من نعمه وأحبونى لحب هللا وأحبوا أهل 

 بيتى لحبى . وقد أحببت شيوخى فى هللا النهم أدواته 
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لتللى عللالجنى بهللا لتصللبح إرادتللى فللى طلبلله السللعى اليلله وقللد جللاء فللى الحللديث تعللالى وأدويتلله ا
القدسللى : عبللدى لللم تشللكرنى مللالم تشللكر مللن أجريللت النعمللة للل  علللى يديلله وال يخفللا  أن هللا 
تعالى حين بار  الحجلر االسلود قبلله سليد المرسللين صللى هللا عليله وسللم ، وحلين بلار  كللب 

هللم عللى السللنة العابلدين فللى المحاريلب إلللى يلوم الللدين بللل أهلل الكهللف المتقلين جعللل ذكلراه مع
وعده هللا من العقالء معهم فقال تعالى   سيقولون ثالثة رابعهلم كلهلم ب وللم يقلل ثالثله والرابلع 
رشاد لمن يلمح أالشلارة  الكلب فاضال بينه وبينهم ، بل قال تعالى   ورابعهم ب وفى ذل  تعليم وا 

، فكيلف باالنسلان العاقلل المكللف اللذى يحلب االوليلاء المتقلين  ويذوقها وهى فلى بلاطن العبلارة
محبلة خالصلة فلى هللا تعلالى ويصللحبهم مسترشلدا بهلم فلى شلرعه وهللداه وهلم اللذين قيلل فلليهم 

 بحق : 
 على البوطن قد دلت ظواهرهم   جلت عن الوصف أن تحصى مآثرهم 

 لللم أحبهم وأداريهم وأوثره  بطاعة هللا فى الدنيا مفاخرهللللم  
 بمهجتى وخصوصا منهمو نفرا                            

وقد تتلمذت على سيدى الشي  عبد السالم وعلى تلميذه االلمعى سيدى الشي  على عقل وكان 
سيدى الشي  عبد السالم يبلار  صللتى بسليدى الشلي  عللى ويشلجعنى فيهلا وقلد قلال للى ذات 

وقد رأيت سيدى الشي  على أول ما رايته شلاعر  مرة : يافالن الشي  على من اساطين الطريق
االوليللاء ثللم رايتلله آخللر مارايتلله ولللى العلمللاء وكبيللر الفقهللاء وشللي  القللراء فكللان لللى مللن شللعره 
الحكمة ومن فقهه العلم ومن قراءتله ضلبط اللتالوة والترتيلل ورأيلت واجبلا عللى  أن أنشلر فضلله 

كما سلكت وقد دخلت يوما على سيدى الشلي   بين الناس لينفعوا به كما انتفعت وليسلكوا دربه
عبد السالم فقال لى أجلس وأقلرا عللى بعلض القلرآن الرى ملاذا علمل  الشلي  عللى فقلرات عللى 
مسمعه رضى هللا عنه بعض أربلاع ملن سلورة البقلرة فسلكت وللم يكلمنلى بشلي  وكأنله بسلكونه 

ى المولللد الحسللينى أكتللب ارتللاح للترتيللل الللذى سللمعه منللى . ورآنللى رضللى هللا عنلله ذات ليلللة فلل
بعض ما ينشده ، سيدى الشي  على من شلعر الهامله فلى كراسلة معلى فقلال للى ملاذا تكتلب ؟ 
قلت اكتب ما اسمع من شلعر سليدى الشلي  عللى فاخلذ الكراسلة منلى وكتلب فلى أولهلا وبخطله 

ومباركلة الجميل   بسم هللا الرحمن الرحيم ب فسرنى ذل  كل السرور النى اعتبرته إذنا بالكتابة 
نلى االن أعليش فلى ذكريلات تلل  االيلام الطيبلة التلى  لها وشجعنى ذل  على موالتها فيما بعد وا 
مضت وبقيت ذكراهلا دانيلة فلى االحشلاء وصلد  أمامنلا عللى بلن ابلى طاللب فلى قولله كلرم هللا 

 وجهه هل  خزان االموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم 
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فى القلوب موجودة . ولئن كان سيدى الشي  على ل طيب هللا ثراه ل قد انتقلل إللى رضلوان هللا   
ودفلن بقرافلة المنلارة باالسلكندرية فقلد بقلى  1948مارس  24فى سن الرابعة والخمسين ب فى 

 فينا بحكمته وعلمه وفضله وبركته .
الشلي  عبلد السلالم وبسليدى  وقد سالت بنفسى سيدى الشي  عللى علن كيفيلة اتصلاله بسليدى

الشي  أبى خليل رضى هللا عن الجميع فقال لى : كنت فى سن السابعه عشر من عملرى وكلان 
بعض أهلى من قريتنا بساط مركز طلخا  ربية قد تعرفلوا إللى سليدى الشلي  عبلد السلالم وكلان 

ه وبركتله يعمل فى تفتيش االميلر عملر فلى قريلة دميلره مركلز طلخلا فملدحوه للى بصلالحه وتقلوا
 وذات ليلة طلبوا إلى  أن اصحبهم لزيارته فى دميره قال فامتنعت 

وأطلت لسانى عليه وعلى شيخه أبى خليل ، ظنا منى أنهما ملن أهلل الطلر  المحتلرفين اللذين 
ال يعلمون شيئا فى أمور دينهم ويتصدرون الدعوة كسبا للعيش ، ولكلن السلعادة كانلت مخبلؤة 

عللى أيللديهما ، فللألح علللى  قللومى وجهلزوا لللى مطيللة فركبتهللا وذهبللت  للى عنللد هللا يسللوقها إلللى  
معهم إلى سيدى الشي  عبد السالم ، فلما وصلنا إلى دميره بدأنا بالمسجد ، وبينما كنت أنتظر 
دورى عند بيت الخالء إذا برجل من تالميذ سيدى الشي  عبلد السلالم يكاشلفنى بلأمر كلان سلرا 

حسنين عقل وكلان أكبلر منلى ويتلولى أملرى بعلد وفلاة واللدى ، بينى وبين أخى المرحوم الشي  
وكنت طلبت منه أن يوفدنى إلى القاهرة التعلم فن القراءات فاستهلنى إللى سلنة اخلرى فغضلبت 
وألححللت عليلله فاسللتمهلنى حتللى تتسللع المللوارد الماليللة وقللد عجبللت حللين قللال لللى ذللل  الرجللل 

ه عللى تأجيلل سلفر  إللى مصلر إللى السلنة المكاشف   يلا أسلتاذ التكلن صللبا ملع أخيل  ووافقل
القادمة ب قال فهزنى كالمه وقلت فى نفسى : إذا كان هذا حال تلميذ الشي  عبد السلالم فكيلف 

 بالشي  نفسه .
قال : وبعد الصلالة ذهبنلا إللى منلزل سليدى الشلي  عبلد السلالم وحضلرنا مجللس اللذكر وقلرات 

اذن قومى باإلنصراف فاجائهم سيدى الشي  على مسمع الحاضرين ماتيسر من القرآن فلما أست
عبد السالم قائال : أتركوا لنا الشي  على عقل وسأتى به إليكم فى بساط حين أزوركم قال ولملا 
علاد الركلب إلللى أهللى علاتبوهم علللى تركلى وأرسللوا أخللى الشلي  حسلانين ليعللود بلى إللى بسللاط  

سلتمهله ، قلال سليدى الشلي  عللى فاستمهله سيدى الشي  عبلد السلالم وكلان كلملا علاد إليله ي
فسلكت الطريقة الخليلية على يد سيدى الشي  عبد السالم وأشتد تعلقى بله وحبلى لله وألهمنلى 

 ربى الشعر وأنا أنبه لصاله الفجر على الماذنة وذل  بعد أربعين يوما من سلو  الطريقة .
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واتتنلى بفضلل ربلى طللب إللى  قال : ولما اخبرت سيدى الشي  عبد السالم بظاهرة االلهلام التلى
أن أنشللده ، فانشللدته فالحللظ أن كالمللى صللحيح المعنللى ولكنلله مختللل النحللو قللال فصللحبنى إلللى 
سيدى الشي  أبا خليل بالزقازيق قال فاجلسنى أمامله عللى كرسلى وبقلى ربلع سلاعة ال يكلمنلى 

لنحلو. وقلد بشي  ثم قال لى   قوم ماعلدتش تلحلن ب قلال فتقلوم لسلانى ببركتله دون أن أتعللم ا
دندن سيدى الشي  على عقل بشعره االرتجالى العزب منذ جاءه به الفتح الربانى إللى أن انتقلل 
إلى رضوان هللا ولم يقف به الفتح الربانى عند قول الشعر بل أفاض هللا عليه فتكلم إلهاملا فلى 

ض إلهى وكثيرا العلوم الشرعية وبهر كالمه عقول العلماء فايقنو بعد التجربة بأنه يغرف من في
 ما سمعت منهم ثنائهم عليه وأعجابهم به وتصديقهم بفتح هللا عليه .

وقد كان من سعادتى أنه رضى هللا عنه سكن القلاهرة وأقلام بلالحى الحسلينى نحلو ثالثله أعلوام 
وكان ذل  على أثر أنتقال سيدى الشي  عبد السالم إلى القاهرة وقد أمرنلى سليدى الشلي  عللى 

ى الحلديث النبلوى بمسلجد قريتنلا فلى االجلازة الصليفية فامتثللت أملره وكلان ذلل  بالقاء دروس ف
بداية عهدى بالعلوم الشرعية وفلى السلنة التاليله أمرنلى بتلدريس فقله االملام مالل  فنفلذت أملره 
ولكنى وجدتنى فى حاجله اللى إالسلتعانه بله بعلد علودتى ملن االجلازة فشلرح للى رضلى هللا عنله 

افيللا مكننللى أخيللرا مللن تللاليف جللزئين احللدهما فللى العبللادات واالخللر فللى أحكللام العبللادات شللرحا و 
وما بعدها ويعيلد المجللس االعللى  1968المعامالت وقد تم طبعهما وتوزيعهما هدية فى سنه 

للشئون االسالمية طبعهما فى الوقت الحاضر بعد أن لمس حاجة المسللمين إليهملا وهلو عملل 
 لى خدماته الجليلة السابقة .مشكور للمجلس االعلى يضيف به خدمة إ

عين سيدى الشي  على عقلل إماملا لمسلجد المواسلاه باالسلكندرية وقلد تلردد  1934وفى سنه 
فى بادئ االمر فى قبول ذل  العمل لحرصه على أن يكون قريبا من القاهرة من أسلتاذه سليدى 

لله إنلى تركلت الشي  عبلد السلالم ولكلن سليدى الشلي  عبلد السلالم دفعله لقبلول الوظيفلة وقلال 
االسكندرية ولنا فيها العديد من المريدين وهم فى حاجة إلى ارشاد  فتولى إرشادهم نيابة عنى 

. وقلد كلان  1948فصدع بذل  أالمر وبقى فى الوظيفة حتى توفاه هللا إلى دار الخلد فى سنة 
ملا الناس يتزاحمون عللى دروس سليدى الشلي  عللى بمسلجد المواسلاة بلين المغلرب والعشلاء ك

كان يتدافعون يوم الجمعة لالستماع الى خطبته حتى كان علدد المصللين خلارج المسلجد يفلو  
 عدد المصلين داخله وما كان أروعه رضى هللا عنه فى قوله المرتجل : 



 335 

 
 
 

 كم تسكر االرواح من عذبه    بحر التجلى كله حكملللة 
 مادمت تلق العلم من سيبله   دع ما يقوم الناس من علمهم

 فى قوله :و 
 فما بلغو مذاقى أو شمولللى   علومى فى الورى نفحات ربى  
 سموت به على كل الفحلول   ولى من مشر  اإليمان علللم

 وفى قوله : 
 قد  سلنا نفوسنا ثم  بنللا            نحن فى عالم اليقين رجلللال
 إنما نحن فو  ذا  شربنللا   وشراب الرجال علم وحلللللم 

 وفى قوله :
 بعلم هللا موالنا سقينللللا   سكرنا ال بخمر يد ولكلللللن 
 وال يرضى االله الكاذبيلللا  صدقناه فنلنا كل خيللللللر 

 وفى قوله :
 لوجه  زاد بالتقوى حنينللا   أحب  حب عبد فى حيلللللاء

 ا لللفنحن بحبلكم متمسكون  صلوا حبلى بكم ال تقطعللللوه  
 فلم أر يركم يسقى اليقينللا   حلىوقد دارت على الكاسات رو 

 وفى قوله :
 وقلبى بنور هللا فاضت مناهلله    أسامر ليلى خاليا بشهللللللوده  

 مقاتله  به عاش حتى لو أصيبت    وذو الوجد ال يغفو عن الحب لحظلة
 نائلله  وأور  من زهر المعارف   لت رياضلللة لرضيت به حتى دخ

 مزاولله   وهل يدر  الوجدان إال   للللا ات إال رجالهلوهل يدر  اآلي
ن كريم الكف ما خ   وت فزادنللللىلسالت فوفانى رج  اب سائلله لوا 

 وأسرى على علم بقلبى أواصلله    أحن على ذل وأهوى على هلللدى 
وهللو يشللير فللى البيللت االول إلللى سللهره الليللل كللله ، فقللد سللهر ليللله كللله رضللى هللا عنلله قرابللة 

ن ينام بضع ساعات فى نهاره تعويضا لهذا السهر الخار  الذى ال يقوى عليه اربعين سنة وكا
إال الخللواص المقربللون مللن أصللفياء هللا المتقللين الللذين شللرفهم بواليتلله وآتللاهم عللزم الصللادقين 

 الذين يحبهم ويحبونه ويذكرهم ويذكرونه ، ولذل  يقول رضى هللا عنه فى سهره مره اخرى : 
 وفى بحار التجلى طاب مورده    مشهللللده القلب من قوة االيمان 
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 ومن يلوذ بباب هللا يسعلللده  ألوذ باهلل ال أبغى به بلللدال   
 إن عشت أو مت اعضائى توحده   أخلى فؤادى له من كل شائبلة 
 لكنه الحب يدعونى وأشهلللده    إذا سهرت فما أسهرت عن ملل
 تجافى الجفن مرقده  روحى سواه   ومذ تغزلت فى ربى وما ألفلت
 مدت إلى  بمعنى فضله يلللده    إذا مددت يدى هلل أساللللله 

وكنت امزح معه رضى هللا عنه وأقول له ما أروع االحتراس فى قول  بمعنى فضله يده فكان 
 يبتسم ويدعو لى ويقول أيضا فى ذل  السهر رضى هللا عنه :

 فرى لى ظلوبهذا تم ل  رائدى فى حبه سهللللرى 
 من حساب هللا واعتبر    يافؤادى كن على حللللذر  

 بالذى قد مر مللن تتصل                        
 ن جاللتكم لأتحلى م   طول ليلى فى محبتكللللم  
 وأنتظمنا فى حمايتكم    قد  رقنا فى مودتكلللللم 

 فى جالل صيب هطللللل                    
 أنت مقصودى ومطلبى      يا حبيبى أنت محتسبللللى 

 ال  منتسبى لأنت يا خ   أنت يارب السما ربلللللى
 أنت لى يا ذا الجالل وللللى                 

 وعلينا تسكب النعم    ولنا من ربنا كللللللرم 
 عتصم لوبوجه هللا ن   نحن بااليمان نغتنللللللم

 ولنا االخالص فى العمللللل                 
ير وكثير جدا وقد كان الناس يستبعدون ان يتوارد عليه الشعر إلهاما بمثل هذه و ير ذل  كث

الغزارة فكانوا يطلبون إليه أن يخمس أو يشطر بعض االبيات كما كانو يطلبون إليه أن ياتى 
بقصيدة على وزن بيت من االبيات ورويه. وأضع تحت نظر السادة القراء الكرام بعض االمثلة 

 إستماعا . سئل مرة أن يخمس البيت التالى : التى نقلناها عنه
 بنوهن أبناء الرجال اال باعدا    بنونا بنو أبنائنا وبناتنلللللا 

 فقالوا توا :
 حال نسل بناتنا   وقالوا لنا ما   دعونا إلى الميراث علما بشرعنا 

 بنونا بنو أ بنائنا وبناتنلللا    فقلت لهم هيا أسمعوا حكم شرعنا 
 بنوهن أبناء الرجال اال باعد                        

 وسئل أان يخمس البيت التالى :
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 إن المقام سما عن الكلمللات   هات النجوم أصغ بها أبياتى 
 فقال فورا 

 ال تحرمونى الوصل قبل مماتى   آل النبى تزايدت لوعاتللى  
 هات النجوم أصغ بها أبياتلى   يا طالبا وصفى لهم باللذات  

 إن المقام سما عن الكلمات                         
 وسئل أن يخمس البيت التالى :

 وعنها أسائل كل من راح وأرتحل     فعنعن وعنعن ثم عنعن وعنعن 
 فقال رضى هللا عنه توا :

 فقد تركت قلبى حزينا على شجن  رمتنى بسهم العين فى ساحة المحن
 ن وعنعن ثم عنعن وعنعن فعنع   فكنت كقمرى ينوح على فنلللن 

 وعنها أسائل كل من راح وأارتحل                              
 وسئل أن يخمس البيت التالى :
 فياليتهن وياليتنللللللللى نعمن بنفسى فافنينللللللللى 

 فقال إرتجاال رضى هللا عنه : 
 لى  دخلن على فحيرننللللللى          رفعن النقاب فادهشننلللل       

 نعمن بنفس فافنينلللللنى    وولين عنى فارقننللللللللى   
 فيا ليتهمن وياليتنللى                        

وال أنسى شدة التصفيق التى كانت تعقب كالمه رضى هللا عنه وقد سئل أن يشطر البيتين 
 االتيين :

 رب ذكرى قربت من نزحلا   أذكرونا مثل ذكرانا لكلللللم  
 شرب الدمع وعاف القدحللا  ا صبا إذا  نلى بكم      وأذكرو 

 فقال الهاما فى روعة ظاهرة :
 إن ذكراكم تزيد الفرحلللا    أذكرونا مثل ذكرانا لكلللللم  
 رب ذكرى قربت من نزحلا   وأعيد وها علينا أبللللللدا 

 نسى الكون فنال المنحلللا    وأذكروا صبا إذا  نى بكلللم 
ذا يمم الح  شرب الدمع وعاف القدحلا    ى دجلللللللى  وا 

 وقد طلبوا إليه أن ياتى بأبيات على وزن البيت التالى وقافيته :
 أقيام الساعة موعلللللده   ياليل الصب متى  للللللذه 

 فقال وأطال ومن ذل  قوله المرتجل :
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 لمريض ملت عللوده  ياليل الصب متى  للده
 و كان لظبى اعهللده أ  ما كان هواى لغانيلللة 

 وباسم هللا أوحلللده   بل السم هللا وفى أسم هللا  
 ومنه عطائى أشهلللده  فاليه هواى وفيه منللاى

 الى أن قال :
 أقيام الساعة موعللده   فمتى القاه و بى شغلف  

وقد كنت حريصا على تسجيل صوته   وهو يتدفق تدفق السيل فلى إلهامله واتفقلت ملع صلديق 
ه من امريكلا بجهلاز تسلجيل إال أن سليدى الشلي  عاجلتله الوفلاة وهلو فلى سلن الرابعلة جاء مع

والخمسللين فرحللل إلللى جللوار ربلله الكللريم ولللم يعللد إلينللا... جمعنللا هللا بلله يللوم القيامللة فللى جنللات 
 النعيم .

اللهللم ال تكلنللا إلللى أنفسللنا طرفلله عللين ، وأجعلنللا ممللن قلللت فلليهم   إن الللذين قللالو ربنللا هللا ثللم 
ستقاموا تتنزل عليهم المالئكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون * نحلن أ

أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى إالخلرة ولكلم فيهلا ماتشلتهى انفسلكم ولكلم فيهلا ماتلدعون * نلزال 
 من  فور رحيم ب .
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 67      االمن وااليمان    
 74      اللجؤ هلل تعالى    
 83     معرفة هللا تعالى    
 90     اللطف فى القضاء    
 100     كن مع هللا فيما اراد        
 108     الصحبة فى هللا تعالى    
 116    الثبات على طاعة هللا تعالى    
 124   الشو  الى هللا تعالى وفى هللا تعالى    
 132     هلل الخلق واالمر    
 141    مال  المل  سبحانه وتعالى    
 150     التوفيق والقضاء والدعاء    
 159      خوف المقام    
 167      االوفياء    
 177     بين الروح والجسد    
 185      القبلة الدائمة   
 194      لحب العارم ا   
 204      نار المحبة    
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  213      اللوم فى المحبة   
 223      حنين وأنين    
 233      هام الهوى س   
 244      رب  فور    
 254      لذة الحب    
 263      الخوف والرجاء   
 273      تفانى المحبين    
 283    أين التصوف من الكتاب والسنة    
 296      الحب الكامن    
 304    شيخنا ابو خليل رضى هللا عنه    
 315 هللا عنه سيدى الشي  عبد السالم الحلوانى رضى    
 327   سيدى الشي  على عقل رضى هللا عنه    

 


