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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕ)                       ة         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقدم
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖ)                       ة         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقدم

321321--  
  

اىمػػد  ها ػػو اوػػود هالاطػػا  هالشػػكم  علػػم  امػػ  الا يمػػة 
الػػػ  ال  اػػػد هغػػػ  مػػػا المػػػمص بػػػ  مػػػن  ال  هالصػػػبلة هالسػػػبلـ علػػػم إمػػػاـ 

 بػع مس  هاأل بيا  سيدص دمحم ه ل  األ قيا  هأصحاب  األ قيا  هغػ  مػن ال
  ديهم إىل يـو الامض هاوزا .

 هباد
ياػػػد السػػػيد عبػػػدالمئيم القذػػػاات أسػػػتاذ األسػػػا  ة ئقػػػا    علمػػػت 
الشػػمياة هاىقيقػػة هاػػيخ الاػػارفك ن   مكا ػػ  هزما ػػ   همػػم  ع مػػا  

يبلػػم الزمػػاف ه بقػػم جػػد ا المجػػاؿ  هصػػائو مدرسػػة غػػ،    ذلػػ   
 علم مم الاصور هالد ور.

 ػػػػ د اًدرسػػػػة الا يمػػػػة أدت دهر ػػػػا   رد غيػػػػد أعػػػػدا  اإلسػػػػبلـ 
بغي هم مل يذالوا خػاا  هرد غيػد م   ْػور م  هعػودة اًنيتػو ك   ديػذهم 
إىل ئ ػػػػاة اإلٙػػػػاف غمػػػػا غػػػػاف ٌػػػػا دهر ع ػػػػيم   رد الشػػػػياة عػػػػن  ػػػػ د 

ـ متكيذهم ِا أرادها هقػد غػا وا يػمهف أ ػم الببلد  هئصار اًتشياك هعد
 أصحاب عقيدة يذشمه ا هيكو وف قوامك علم رعايتها.

ه كػػ ا ّػػد أف السػػيد عبػػدالمئيم هقػػد ه بلميػػ  مدرسػػت  ئصػػذا  
ئصػػيذا  رد عػػن اإلسػػبلـ غيػػد أعدااػػ  هعػػن اًسػػلمك الاقااػػد اًسػػمومة 

هالتمػزؽ الػ ي هاالْماؼ النيكػمي ههقػم األجيػاؿ اًتبلئقػة اػم النيمقػة 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٗ)                       ة         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقدم

  ايش في  ببلد أخم .
ئػػوؿ  ػػ ا اًووػػوع هالػػاد يػػدهر ئػػديلذا عػػن  ػػ ا القطػػو الػػمن  
اامبل :  سػب  همػيبلدد ه شػ    هرئبل ػ  الالميػة هجهػادد لذنيسػ  هجهػادد 
ألدا  هاجب  ْو   ا الدين اىذيد  مشػاين إىل اػيوخ  ه بلميػ د هأ ػم 

م إىل يومذػػا  ػػػ ا ه ػػػ غم  مدرسػػت  المهئيػػػة   ئيػػاة مااصػػػمي  همػػن باػػػد 
 غ ل  أدعيت  هأئزاب  هما متّيز ب  مذهج  السديد    مبية مميدي .

 أس ؿ هللا  ااىل أف يذنياذا بسا   هأف يمزقذا صنيا  السميمة ه ػور البصػاة
                                                  
  الكهد(الكهد(ٓٔٓٔ))

 علم سيدص دمحم هعلم  ل  هصحب  هسلم. هصلم هللا
 المبية –اوميزة 

  ػٜٖٗٔمن رجو  ٖمسا  األرباا  
 ـ.ٕٛٔٓمن مارس  ٕٔاًوافق 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 متَٔد
ُ٘ الصُّْفـَِّٔ٘  البـَِدآ

 ُّفالتََّص ُٓفِسِعَت
 قاؿ القاوت ايخ اإلسبلـ زغماي األ صاري رمح  هللا  ااىل:

))التصػػػػػوؼ علػػػػػم  اػػػػػمؼ بػػػػػ  أئػػػػػواؿ  زغيػػػػػة الذنيػػػػػوس  ه صػػػػػنيية 
 األخبلؽ  ه اما ال ا م هالباطن لذي  الساادة األبدية((

))التصػػوؼ  ػػو علػػم ياػػمؼ بػػ  غينييػػة  هقػػاؿ ابػػن عجيبػػة رمحػػ  هللا:
السلوؾ إىل ئضمة مل  اًلوؾ  ه صنيية البػواطن مػن المزااػ   هتليتهػا 
أب ػػواع النيضػػاا   هأهلػػ  علػػم  ههسػػط  عمػػ   ه خػػمد مو بػػة((   فامػػاد 
التصوؼ  صنيية القلو من أهئاؿ اًادة  هقوام  صػلة اإل سػاف نيػالق 

و  من صنيا قلب   هصػنيت مااملتػ   فصػنيت لػ  مػن هللا الا يم  فالص
  ااىل غمامت .

هْػػن إذ  ػػدعو إىل التصػػوؼ إٔػػا  قصػػد بػػ   زغيػػة الذنيػػوس هصػػنيا  
 ... القلوب  هإصبلح األخبلؽ  هالوصوؿ إىل مم بة اإلئساف

ْػػػن  سػػػمت ذلػػػ   صػػػوفا. هإف اػػػبت فسػػػم  اوا ػػػو المهئػػػت   
اوا و األخبلقػت  أه هػ  مػا اػبت اإلسبلـ  أه اوا و اإلئسا   أه 
 ِا يتنيق مع ئقيقت  هجو مد.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 فصُّىػأٗ عله التَّ
غػػػا وا   –هإف مل يتسػػػموا نسػػػم اًتصػػػوفك  –فالصػػػحابة هالتػػػاباوف 

صوفيك فابل  هإف مل يكو وا غ ل  اها   هماذا يماد نلتصػوؼ أغلػم مػن 
بوديػػػػة  أف ياػػػػيش اًػػػػم  لمبػػػػ  ال لذنيسػػػػ   هيتحلػػػػم نلز ػػػػد همبلزمػػػػة الا

هاإلقباؿ علم هللا نلػمهح هالقلػو   عيػع األهقػات  هسػاام الكمػاالت 
الػػو هصػػ  لػػا الصػػحابة هالتػػاباوف مػػن ئيػػ  المقػػت المهئػػت إىل أهػػم 
الػػػدرجات.)راجع  نيصػػػي   شػػػ ة التصػػػوؼ بكتابذػػػا الصػػػوفية   القػػػم ف 

 هالسذة(.

ُ٘أٍنِّ  فصُّالتَّ ٔ
اف   خاصػة  نيسػ   مجػع إف التكاليد الشمعية الو أمم لا اإل سػ

 إىل قسمك:
أئكػػػػػاـ  تالػػػػػق نألئكػػػػػاـ ال ػػػػػا مة  هأئكػػػػػاـ  تالػػػػػق نألعمػػػػػاؿ 
الباطذػػػػة  أه بابػػػػارة أخػػػػم : أئكػػػػاـ  تالػػػػق ببػػػػدف اإل سػػػػاف هجسػػػػػم   
هأعماؿ  تالق بقلب    فاألعماؿ اوسمية  وعاف: أهامم ه ػواد  فػاألهامم 

فهػت: غالقتػ  هالػزىن  اإلٌية  ت: غالصبلة هالزغاة هاىج ..هأما الذػوا ت
هالسػػػمقة هاػػػمب ايمػػػم ...  هأمػػػا األعمػػػاؿ القلبيػػػة فهػػػت أيضػػػا : أهامػػػم 
ه ػػػػػوا ت  أمػػػػػا األهامػػػػػم: فكاإلٙػػػػػاف ن همبلاكتػػػػػ  هغتبػػػػػ  هرسػػػػػل  ... 
هغػػػػػاإلخبلص هالموػػػػػا هالصػػػػػدؽ هايشػػػػػوع هالتوغػػػػػ    هأمػػػػػا الذػػػػػوا ت: 

 سد.فالكنيم هالذنياؽ هالك، هالاجو هالماي  هالغمهر هاىقد هاى
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

قلػولم  ٌه ا غاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوجػ  ا تمػاـ الصػحابة إلصػبلح 
هيبػػك ٌػػم أف صػػبلح اإل سػػاف متوقػػد علػػم إصػػبلح قلبػػ  هاػػنياا  مػػن 

 األمماض اينيية هالال  الكامذة  ه و ال ي يقوؿ:
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غمػػا غػػاف عليػػ  الصػػبلة هالسػػبلـ يالمهػػم أف َػػ    ػػم هللا لابػػادد 
 إٔا  و القلو:

ى 
َ
ُش ِئل

ُ
ظ
ْ
ى ًَ  ًْ ِى

َ
ْم ، َول

ُ
ى ُصَىِسه

َ
ْم َوال ِئل

ُ
ْجَعاِده

َ
ى أ

َ
ُش ِئل

ُ
ظ
ْ
ى ًَ َ ال  ى } ِئنَّ اَّللَّ

َ
ُش ِئل

ُ
ظ
ْ
ى ًَ  ًْ ِى

َ
ْم ، َول

ُ
ى ُصَىِسه

َ
ْم َوال ِئل

ُ
ْجَعاِده

َ
ى أ

َ
ُش ِئل

ُ
ظ
ْ
ى ًَ َ ال  } ِئنَّ اَّللَّ

ْم 
ُ
ىِبى

ُ
ل
ُ
ْم ك

ُ
ىِبى

ُ
ل
ُ
  22{ { ك

فمػػا داـ صػػبلح اإل سػػاف ممبوطػػا بصػػبلح قلبػػ  الػػ ي  ػػو مصػػدر 
أعمالػ  ال ػا مة   اػك عليػػ  الامػ  علػم إصػػبلئ  بتاليتػ  مػن الصػػنيات 
 اً مومة الو  اص هللا عذها  هتليت  نلصنيات اىسذة الو أممص هللا لا.

 قاؿ اإلماـ جبلؿ الدين السيوطت رمح  هللا :
ة أمماوػػ  مػػن اىسػػد هالاجػػو هالػػماي  ))هأمػػا علػػم القلػػو همامفػػ

  فتذقيػػة القلػػو  ه ػػ يو   هْو ػػا  فقػػاؿ الغػػزا : إ ػػا فػػمض عػػك((
الذنيس  من أ م النيمااض الايذية هأهجو األهامػم اإلٌيػة  بػدلي  مػا هرد 

   الكتاب هالسذة هأقواؿ الالما .
 فمن الكتاب:قول   ااىل: .ٔ

                                                 
ْٓ سٚاٖ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ عٓ اٌ 1 ٍش ٕعّبْ ثٓ اٌجش١ش َع ِِ  َعب

2  ْٓ ِذ١خِ َع ٌُ فِٟ اٌصَّ ٍِ ْغ ُِ اُٖ  َٚ َُ٘ش٠َْشحَ َس ِٖ "* أَثَٝ  أََشبَس إٌَِٝ َصْذِس َٚ َُٕ٘ب ،  َ٘ب   ٜ َٛ  ، ٚتّبِٗ " اٌتَّْم
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 ﴿ ﴿                                            ﴾ ﴾
  ((األعماؼاألعماؼٖٖٖٖ))

 ﴿ ﴿                                       ﴾ ﴾
  ((األ ااـاأل ااـٔ٘ٔٔ٘ٔ))

هالنيوائش الباطذة غما قاؿ اًنيسمهف  ت : اىقد هالماي  هاىسػد 
 هالذنياؽ.
همػػن السػػذة: غػػ  األئاديػػ  الػػو هردت   الذهػػت عػػن اىقػػد . ٕ
، هالػػػماي  هاىسػػػد  هأيضػػػا  األئاديػػػ  اابمػػػمة نلتحلػػػت نألخػػػبلؽ هالكػػػ

 اىسذة هاًااملة الطيبة.
هأمػػػا أقػػػواؿ الالمػػػا : لقػػػد عػػػد الالمػػػا  األمػػػماض القلبيػػػة مػػػن . ٖ

 الكباام الو تتاج إىل  وبة مستقلة 
 يقوؿ النيقي  الكبا الابلمة ابن عابدين   ئاايت  الشهاة:

جو هاىسد هالماي  فمض عػك  همللهػا )) إف علم اإلخبلص هالا
الا ػػػا مػػػن  فػػػات الذنيػػػوس  غػػػالك، هالشػػػض هاىقػػػد هالغػػػش هالغضػػػو 
هالاداهة هالبغضا  هالطمع هالبا  هالبطػم هايػيبل  هاييا ػة هاًدا ذػة  
هاإلستكبار عن اىق هاًاادعة هالقسػوة هطػوؿ األمػ   هْو ػا ِػا  ػو 

قاؿ في  : هال يذنيػ  عذهػا بشػم  مبك   ربع اًهلكات من "اإلئيا " . 
فيلزمػػ  أف يػػتالم مذهػػا مػػا يػػم   نيسػػ  َتاجػػا إليػػ    هإزالتهػػا فػػمض عػػك  
هال ٙكػػن إال رامفػػة ئػػدهد ا هأسػػبالا هعبلما ػػا هعبلجهػػا  فػػ ف مػػن ال 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 يامؼ الشم يقع في ((
هيقػػوؿ صػػائو "مماقػػت النيػػبلح" : ))ال  ذنيػػع الطهػػارة ال ػػا مة إال 

نإلخػػػبلص  هالذزا ػػػة عػػػن الغػػػ  هالغػػػش هاىقػػػد  مػػػع الطهػػػارة الباطذػػػة 
هاىسػػد  ه طهػػا القلػػو عمػػا سػػو  هللا مػػن الكػػو ك  فيابػػدد ل ا ػػ  ال 
لالػػػة  منيتقػػػما  إليػػػ   ه ػػػو يتنيضػػػ  نًػػػنّط بقضػػػا  ئوااجػػػ  اًضػػػطم إليهػػػا 
عطنيا  علي   فتكوف عبدا  فػمدا  للمالػ  األئػد النيػمد  ال يسػرتق  اػت  

 ل   واؾ عن خدمت  إايد.((من األايا  سواد  هال يستم
 قاؿ اىسن البصمي رمح  هللا:

فػػ ذا أخلػػ    هرػػا غل نيػػ  بػػ  هار ضػػاد  قػػاـ فػػ داد  ئني تػػ  الاذايػػة 
 م .ئيلما  وج   هٙم م  هعل م  ما مل يكن يال

فكما ال ٗسن نًم  أف ي هم أماـ الذاس بليػاب ملطاػة نألقػ ار 
هاألدراف ال يليق ب  أف يػرتؾ قلبػ  مميضػا  نلالػ  اينييػة  ه ػت َػ    ػم 

 هللا سبحا   ه ااىل:

دد عػػن ألف األمػػماض القلبيػػة سػػبو باػػد الابػػد عػػن هللا  اػػاىل  هباػػ
جذت  ايالدة   هقد ختنيم علم اإل ساف باض عيوب  نيس   ه دؽ عليػ  
 عل  قلب   فياتقد    نيس  الكماؿ  ه و أباد ما يكوف عذ ...!! 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓٔ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

فما السبي  إىل اغتشاؼ أمماو   هالتامؼ علػم دقػااق علػ  قلبػ  
 ؟   هما الطميق الاملت إىل مااوة   د األمماض ؟  هالتال  مذها ؟

 ػػػو الػػػ ي اخػػػت  رااوػػػة األمػػػماض القلبيػػػة  ه زغيػػػة  إف التصػػػوؼ
 الذنيس هالتال  من صنيا ا الذاقصة.

فالتصػػػوؼ  ػػػو الػػػ ي ا ػػػتم لػػػ ا اوا ػػػو القلػػػ  نإلوػػػافة إىل مػػػا 
يقابل  من الابادات البد ية هاًالية  هرسػم الطميػق الاملػت الػ ي يوصػ  

 اًسلم إىل أعلم درجات الكماؿ اإلٙا  هايلقت.
قػػػما ة اهراد هئلػػػق  -غمػػػا ي ػػػن باػػػض الذػػػاس-صػػػوؼ هلػػػيس الت
 أذغار فحسو.

فلقد الاب عن أذ اف الكلاين  أف التصوؼ مػذهج عملػت غامػ   
ٗقق ا قبلب اإل ساف من ااصػية مذحمفػة إىل ااصػية مسػلمة ملاليػة 
متكاملػػػػة  هذلػػػػ  مػػػػن الذائيػػػػة اإلٙا يػػػػة السػػػػليمة  هالابػػػػادة ايالصػػػػة  

ألخػػبلؽ النياوػػلة   قػػاؿ ئجػػة اإلسػػبلـ هاًااملػػة الصػػحيحة اىسػػذة  ها
س  تااجػ   هذاؽ رم ػ :  اإلماـ الغزا  باد أف اخت، طميق التصوؼ  ًه
))الػػػػدخوؿ   الصػػػػوفية فػػػػمض عػػػػك  إذ ال ٘لػػػػو أئػػػػد مػػػػن عيػػػػو إال 

 األ بيا  عليهم الصبلة هالسبلـ((
))مػػػن مل يتغلغػػػ    علمذػػػا  ػػػ ا  هقػػػاؿ أبػػػو اىسػػػن الشػػػاذ   :

 صما  علم الكباام ه و ال يشام((.مات م
 هسبي  الصوفية إىل ذل  يتم أهال  عن طميق الصحبة الصاىة .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔٔ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 الصخب٘ الصاحل٘

 أ١ّ٘تٙب ٚفبئذتٙب ٚآثبس٘ب-1

إف للصػػػػػحبة أ ػػػػػما  عميقػػػػػا    ااصػػػػػية اًػػػػػم  هأخبلقػػػػػ  هسػػػػػلوغ   
هالصائو يكتسو صػنيات صػائب  نلتػ  م المهئػت هاإلقتػدا  الاملػت  

بة روواف هللا عليهم   ا اًقاـ السامت هالدرجػة المفياػة هما صؿ الصحا
 باػػػػػػد اف غػػػػػػا وا   ةلمػػػػػػات اوا ليػػػػػػة إال رصػػػػػػائبتهم لمسػػػػػػوؿ هللا 

السػػتهم لػػ   همػػا أئػػمز التػػاباوف  ػػ ا الشػػمؼ الا ػػيم إال نجتمػػاعهم  ٍه
 أبصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
  اػاىل  هر ػوا عػن هرااث  مػن الالمػا  الاػارفك ن إف لمسوؿ هللا 

 بػػػيهم الالػػػم هايلػػػق هاإلٙػػػاف هالتقػػػو   فكػػػا وا خلنيػػػا  عذػػػ    اٌدايػػػة 
هاإلراػػاد هالػػدعوة إىل هللا  يقتبسػػوف مػػن  ػػورد ليضػػيبوا لئل سػػا ية طميػػق 
اىػػق هالماػػاد  فمػػن جالسػػهم سػػم  إليػػ  مػػن ئػػاٌم الػػ ي اقتبسػػود مػػن 

ئبلػػ  ابػػاٌم همػػن  صػػم م فقػػد  صػػم الػػدين  همػػن ربػػ   رسػػوؿ هللا 
  همػػن اسػػتقت مػػن  ػػدايتهم هإراػػاد م فقػػد  فقػػد ا صػػ  بمسػػوؿ هللا 
 .استقت من  بع رسوؿ هللا 

ه ػػءال  الػػوراث اًماػػدهف  مػػمافقتهم  ػػت الاػػبلج الاملػػت النيا ػػاؿ 
إلصبلح الذنيوس  ه  يو األخػبلؽ  هالػمس الاقيػدة  هرسػوخ اإلٙػاف  

اػػػة الكػػػماريس  إٔػػػا  ػػػت ألف  ػػػ د أمػػػور ال  ذػػػاؿ بقػػػما ة الكتػػػو  همطال
خصػػػػاؿ عمليػػػػة هجدا يػػػػة   قتػػػػبس نإلقتػػػػدا   ه ذػػػػاؿ نالسػػػػتقا  القلػػػػ  

 هالت  م المهئت.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٔ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

همػػن صئيػػة أخػػم  فكػػ  إ سػػاف ال ٘لػػو مػػن أمػػماض قلبيػػة  هعلػػ  
خنييػػػة ال يػػػدرغها بذنيسػػػ   غػػػالماي  هالذنيػػػاؽ هالغػػػمهر هاىسػػػد  هاألص يػػػة 

فكمػػا أف اًػػم  ال  هئػػو الشػػهمة هال هػػور  هالاجػػو هالكػػ، هالباػػ  
يػػػم  عيػػػوب هجهػػػ  إال رػػػم ة صػػػافية مسػػػتوية   كشػػػد لػػػ  عػػػن ئقيقػػػة 
ئالػػػ   فكػػػ ل  ال بػػػد للمػػػءمن مػػػن أخ مػػػءمن ُلػػػ  صصػػػض صػػػادؽ  
أئسػػن مذػػ  ئػػاال   هأقػػـو خلقػػا   هأقػػو  اٙػػاص   يصػػائب  هيبلزمػػ   فايػػ  
  عيوب  الذنيسية  هيكشد ل  عن خنيااي أمماو  القلبيػة إمػا بقالػ  أه االػ

   ٌه ا قاؿ علي  الصبلة هالسبلـ:
 } ًِ ِم

ْ
إ
ُ ْ
 اْل

ُ
ًُ ِمْشآة ِم

ْ
إ
ُ ْ
ًِ { } اْل ِم

ْ
إ
ُ ْ
 اْل

ُ
ًُ ِمْشآة ِم

ْ
إ
ُ ْ
  33} اْل

فػػػػالطميق الاملػػػػت اًوصػػػػ  لتزغيػػػػة الذنيػػػػوس هالتحلػػػػت نلكمػػػػاالت 
ايلقيػػػة  ػػػو صػػػػحبة الػػػوارث امػػػػدي هاًماػػػد الصػػػػادؽ الػػػ ي  ػػػػزداد 
بصػػحبت  إٙػػاص  ه قػػو  هأخبلقػػا   ه شػػنيم ربلزمتػػ  هئضػػور ٍالسػػ  مػػػن 

لبيػػة هعيوبػػ  الذنيسػػية  ه تػػ  م ااصػػيت  بشاصػػيت  الػػو أمماوػػ  الق
 . ت صورة عن الشاصية اًلالية  ااصية رسوؿ هللا 

 ً عٍٝ ا١ّ٘خ اٌصذجخ ِٓ وتبة هللااٌذ١ٌ-ٕ

 :قاؿ  ااىل 

 ﴿ ﴿                                          ﴾ ﴾

 .((التوبةالتوبةٜٜٔٔٔٔ))

                                                 
 دة اٌّفشدسٚاٖ أثٛ داٚٚد عٓ أثٟ ٘ش٠شح، ٚسٚاٖ اٌجخبسٞ فٟ األ 3
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 :قاؿ  ااىل 

 ﴿ ﴿                        ﴾ ﴾((ٔ٘ٔ٘لقمافلقماف))أصب:رجع   

 أ١ّ٘خ اٌصذجخ ِٓ األدبد٠ث اٌشش٠فخاٌذ١ًٌ عٍٝ -ٖ

 قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُل ا  }}

َ
ُل اَمث
َ
ْىِء َمث اِلِح َوالعَّ ْىِء لَجِليِغ الصَّ اِلِح َوالعَّ َحالَجِليِغ الصَّ

َ
َحا، ه
َ
اِفِخ ، ه

َ
اِفِخ ِمِل اِْلْعِك َوه
َ
ِمِل اِْلْعِك َوه

 ًُ  
ْ
ن
َ
ا أ َحاِمُل اِْلْعِك: ِئمَّ

َ
ًُ الِىيِر، ف  

ْ
ن
َ
ا أ َحاِمُل اِْلْعِك: ِئمَّ

َ
َك الِىيِر، ف ًَ َك ْحِز ًَ بْ ْحِز

َ
 ج
ْ
ن
َ
ا أ بْ ، َوِئمَّ

َ
 ج
ْ
ن
َ
ا أ هُ ، َوِئمَّ

ْ
اَع ِمى

َ
هُ خ

ْ
اَع ِمى

َ
ا خ ا ، َوِئمَّ ، َوِئمَّ

 
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن
َ
 الِىيرِ   أ

ُ
اِفخ

َ
، َوه

ً
َبت ّيِ

َ
ُه ِسًٍحا ط

ْ
ِجَذ ِمى

َ
 الِىيرِ ج

ُ
اِفخ

َ
، َوه

ً
َبت ّيِ

َ
ُه ِسًٍحا ط

ْ
ِجَذ ِمى

َ
 ِزَياَبَك   ::ج

َ
ْحِشق ًُ  

ْ
ن
َ
ا أ  ِزَياَبَك ِئمَّ

َ
ْحِشق ًُ  

ْ
ن
َ
ا أ ا ا ، َوِئمَّ ، َوِئمَّ ِئمَّ

 
ً
ت
َ
ِبيث

َ
ِجَذ ِسًٍحا خ

َ
 ج
ْ
ن
َ
 أ

ً
ت
َ
ِبيث

َ
ِجَذ ِسًٍحا خ

َ
 ج
ْ
ن
َ
  44{ {   أ

 :  قماؿم ئمْذ ملمةم اأُلسميّطدطيّط عمْن 
  --   

َ
 َوو
َ
ِ َوو

اِب َسُظىِل اَّللَّ
َّ
خ
ُ
ًْ ه  ِم

َ
ِ ان

اِب َسُظىِل اَّللَّ
َّ
خ
ُ
ًْ ه  ِم

َ
ٍش،   --  ان

ْ
ُبى َبى

َ
ِلَيِني أ

َ
اَل: ل

َ
ٍش، ك

ْ
ُبى َبى

َ
ِلَيِني أ

َ
اَل: ل

َ
ك

 
َ
ذ

ْ
ه
َ
 أ

َ
ْيف

َ
اَل: ه

َ
ل
َ
 ف

َ
ذ

ْ
ه
َ
 أ

َ
ْيف

َ
اَل: ه

َ
ل
َ
   ف

ُ
ت
َ
ل
َ
ظ
ْ
ا َحى ًَ 

ُ
ت
َ
ل
َ
ظ
ْ
ا َحى اَل: ًَ

َ
، ك

ُ
ت
َ
ل
َ
ظ
ْ
َم َحى

َ
اف

َ
 : ه

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
اَل: ك

َ
اَل: ؟ ك

َ
، ك

ُ
ت
َ
ل
َ
ظ
ْ
َم َحى

َ
اف

َ
 : ه

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
اَل: ك

َ
؟ ك

ىُل 
ُ
ل
َ
ِ َما ج

 اَّللَّ
َ
ىُل ُظْبَحان

ُ
ل
َ
ِ َما ج

 اَّللَّ
َ
اَل ُظْبَحان

َ
اَل ؟ ك
َ
 ؟ ك

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
 : ك

ُ
ذ

ْ
ل
ُ
ِ : ك

َذ َسُظىِل اَّللَّ
ْ
 ِعى

ُ
ىن

ُ
ى
َ
ِ : ه

 َسُظىِل اَّللَّ
َ
ذ
ْ
 ِعى

ُ
ىن

ُ
ى
َ
    : ه

 ِ
ّ
ه
َ
ز ًُ ِ
ّ
ه
َ
ز اِس ًُ

َّ
ا ِبالى

َ
اِس ُشه

َّ
ا ِبالى

َ
ُي َعْيٍن ُشه

ْ
ا َسأ

َّ
ه
َ
أ
َ
ى و ِت، َحتَّ

َّ
َجى

ْ
ُي َعْيٍن َوال

ْ
ا َسأ

َّ
ه
َ
أ
َ
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 ئػػدي  ئذ لػػة ي هػػم بووػػوح غيػػد غا ػػت ٍالسػػة رسػػوؿ هللا 
ه زغػت   الذنيػوس جػ هة اإلٙػاف  ه م نيػع   شع   القلوب أ وار اليقػك 

نألرهاح إىل مستو  مبلاكػت أقػدس  ه طهػم القلػوب مػن أدراف اًػادة  
 ه سمو نإلٙاف إىل مستو  اًماقبة هالشهود.
هصحبتهم   زغت الذنيوس   ه ك ا ٍالسة هراث رسوؿ هللا 

رث ه زيد اإلٙاف  ه وقظ القلوب ه  غم ن  ااىل. هالباد عذهم يو 
 الغنيلة  ها شغاؿ القلو نلد يا هميل  إىل متع اىياة الزاالة.

ٌّذذث١ٓ فٟ أ١ّ٘خ اٌصذجخ ألٛاي اٌفمٙبء ٚا-ٗ

 ٚآداثٙب

 : الطي  صائو "ئااية الكشاؼ"
 قاؿ الطي :

هلػػو  بحػػم   الالػػم ئػػ  صػػار هائػػدا  مػػن أ ػػ   -)ال يذبغػػت للاػػامل
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إلجتمػػاع أب ػػ  الطميػػق زما ػػ   أف يقتذػػع رػػا علمػػ   إٔػػا الواجػػو عليػػ  ا
ليدلود علم الطميق اًستقيم  ئ  يكػوف ِػن ٗػد هم اىػق   سػماام م 
مػػػن اػػػدة صػػػنيا  نطػػػذهم  ه٘لػػػ  مػػػن األدصس  هأف ٖتذػػػو مػػػا اػػػاب 
علمػػ  مػػن غػػدهرات اٌػػو  هئ ػػوظ  نيسػػ  األمػػارة نلسػػو   ئػػ  يسػػتاد 
ذبػػوة  لنييضػاف الالػػـو اللد يػة علػػم قلبػ   هاإلقتبػػاس مػن مشػػكاة أ ػوار ال

هال يتيسػػػم ذلػػػ  عػػػادة إال علػػػم يػػػد اػػػيخ غامػػػ  عػػػامل باػػػبلج أمػػػماض 
الذنيػػػوس  ه طها ػػػا مػػػن الذجاسػػػات اًاذويػػػة  هئكمػػػة ماامبل ػػػا علمػػػا  
 .( هذهقا   ليامج  من رعوصت  نيس  األمارة نلسو  هدسااسها اينيية

اٌتصٛف فٟ فبئذح اٌصذجخ  ألٛاي اٌعبسف١ٓ ثبهلل ِٓ سجبي-٘

 ٚآداثٙب

 د الغزا أبو ئام
 قاؿ اإلماـ ئجة اإلسبلـ أبو ئامد الغزا  رمح  هللا  ااىل:

))الدخوؿ مػع الصػوفية فػمض عػك  إذ ال ٘لػو أئػد مػن عيػو أه 
 ممض إال األ بيا  عليهم السبلـ((

   هقاؿ رمح  هللا:
ألئػػػػػواؿ الصػػػػػاىك  همقامػػػػػات  ا  ))غذػػػػػت   مبػػػػػدأ أمػػػػػمي مذكػػػػػم 

ج" فلػػػم يػػػزؿ يصػػػقل  الاػػػارفك  ئػػػ  صػػػحبت اػػػيات "يوسػػػد الذسػػػا 
 نجملا دة ئ  ئ يت نلواردات.
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 فمأيت هللا  ااىل   اًذاـ  فقاؿ  :
اي أن ئامػػػد  دع اػػػواالل   هاصػػػحو أقوامػػػا  جالػػػتهم   أروػػػت 
َػػ    ػػمي  ه ػػم اللػػ ين نعػػوا الػػدارين اػػ   قلػػت: باز ػػ  إال أذقتػػ  
اػو ئسن ال ن لم  قاؿ: قد فالت  هالقاطع بيذ  هبيذهم  شاالل  

الػػػد يا  فػػػاخمج مذهػػػا ُتػػػارا  قبػػػ  أف ختػػػمج مذهػػػا صػػػاالما   فقػػػد أفضػػػت 
 .علي  أ وارا  من جوار قدست

فاسػػػػتيق ت فمئػػػػا  مسػػػػمهرا  هجبػػػػت إىل اػػػػيات يوسػػػػد الذسػػػػاج 
 فقصصت علي  اًذاـ  فتبسم هقاؿ:

اي أن ئامػػػد  ػػػ د ألوائذػػػا   البدايػػػة  بػػػ  إف صػػػحبت  سػػػتكح  
 بصا   إبرد الت ييد ... ((

 قاؿ أيضا :ه 
))ِػػا ٖػػو   ئػػق سػػال  طميػػق اىػػق أف يكػػوف لػػ  مماػػد همػػمب  

ليدلػػػػ  علػػػػم الطميػػػػق  هيمفػػػػع عذػػػػ  األخػػػػبلؽ اً مومػػػػة  هيضػػػػع مكا ػػػػا 
 األخبلؽ امودة.
 :هماىن الرتبية 

أف يكػػوف اًػػم  غػػالزارع الػػ ي يػػم  الػػزرع  فكلمػػا رأ  ئجػػما  أه 
 . باات  مضما  نلزرع قلا  هطمئ  خارجا  

 .سقت الزرع ممارا  إىل أف يذمو هيرتىب  ليكوف أئسن من الادهي
هإذا علمػػت اف الػػزرع َتػػاج للمػػم   علمػػت أ ػػ  ال بػػد للسػػال  
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مػػن مماػػػد البتػػػة  ألف هللا  اػػاىل أرسػػػ  المسػػػ  علػػيهم الصػػػبلة هالسػػػبلـ 
 .للالق ليكو وا دليبل  ٌم  هيماده م إىل الطميق اًستقيم

الصػبلة هالسػبلـ إىل الػدار اابخػمة قػد هقب  ا تقاؿ اًصطنيم علي  
جا  ايلنيا  الماادين  وان  عذ  ليدلوا ايلق إىل طميػق هللا  ه كػ ا إىل 

 يـو القيامة  فالسال  ال يستغ  عن اًماد البتة((.
 ابن عطا  هللا السكذدري

يقػػػوؿ ابػػػن عطػػػا  هللا السػػػػكذدري  : ))هيذبغػػػت ًػػػن عػػػـز علػػػػم 
عػػن اػػيخ مػػن أ ػػ  التحقيػػق  سػػال  للطميػػق  اترؾ  الماػػاد  أف يبحػػ 

ٌػػػػواد  راسػػػػخ القػػػػدـ   خدمػػػػة مػػػػوالد  فػػػػ ذا هجػػػػدد فليمتلػػػػ  مػػػػا أمػػػػم  
 هليذتهت عما  ت عذ  هزجمد((  هقاؿ أيضا:

))لػػيس اػػيا  مػػن هاػػت مذػػ   هإٔػػا اػػيا  مػػن أخػػ ت عذػػ   
هلػػػيس اػػػيا  مػػػن هاجهتػػػ  عبار ػػػ   هإٔػػػا اػػػيا  مػػػن سػػػمت فيػػػ  

مػػن دعػػاؾ إىل البػػاب  هإٔػػا اػػيا  الػػ ي رفػػع  إاػػار    هلػػيس اػػيا 
بيذ  هبيذ  اىجاب  هليس اػيا  الػ ي هاجهػ  مقالػ   إٔػا اػيا  

 ال ي  ض ب  ئال .
اػػيا   ػػو الػػ ي أخمجػػ  مػػن سػػجن اٌػػو   هدخػػ  بػػ  علػػم 
اًػػوىل  اػػيا   ػػو الػػ ي مػػازاؿ ٖلػػو مػػم ة قلبػػ   ئػػ   لػػت فيػػ  

ار ب  ئػ  هصػلت إليػ   أ وار رب   أ ض  إىل هللا فذهضت إلي   هس
هما زاؿ َاذاي ل  ئ  ألقاؾ بك يدي   فزج ب     ور اىضمة هقاؿ: 

  ا أ ت هرب ((.
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هقاؿ أيضا : هلو أف طميق القـو يوص  إليها نلنيهػم مػن الػا اػيخ 
يسا نلطالو فيها ًا ائتاج مل  ئجة اإلسبلـ اإلماـ الغػزا  هالشػيخ 

مػػا عػػن اػػيخ مػػع أ مػػا غػػاص يقػػوالف عػػز الػػدين بػػن عبدالسػػبلـ أخػػ  أدل
: غ  من قاؿ إف مث طميقا  للالم الا ما أبيػديذا  ما طميق القـو قب  دخٌو

  فلمػػػا دخػػػبل طميػػػق القػػػـو غػػػاص يقػػػوالف: قػػػد فقػػػد افػػػرت  علػػػم هللا 
وػػػياذا عمػػػمص   البطالػػػة هاىجػػػاب  ها بتػػػا طميػػػق القػػػـو همػػػدئا ا  مث 

 موسػػػػم عليػػػػ  السػػػػبلـ قػػػػاؿ: هغنيػػػػم اػػػػمفا  أل ػػػػ  الطميػػػػق قػػػػوؿ سػػػػيدص
﴿ ﴿ للاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم:                                            ﴾ ﴾

 ((الكهدالكهدٙٙٙٙ))
هأروػػاد أل  محػػزة البغػػدادي  هاعػػرتاؼ اإلمػػاـ أمحػػد بػػن ئذبػػ  

 .نلنيض  علي 
 .هاعرتاؼ اإلماـ أمحد بن سميج رمح  هللا أل  القاسم اوذيد

لػػ  اػػياا  يدلػػ  علػػم الطميػػق مػػع غو ػػ  غػػاف هطلػػو اإلمػػاـ الغػػزا  
 .ئجة اإلسبلـ

هغػػ ل  طلػػو الشػػيخ عػػز الػػدين بػػن عبدالسػػبلـ لػػ  اػػياا  مػػع أ ػػ  
 يقوؿ: لقو بسلطاف الالما  ... هغاف 

مػػا عمفػػت اإلسػػبلـ الكامػػ  إال باػػد اجتمػػاعت علػػم الشػػيخ أ  ) 
 (. هأرواد اىسن الشاذ  

الشػيخ مػع سػاة علمهمػا  ف ذا غاف   اف الشيااف قد ائتاجػا إىل
ا من أملالذا من نب   .أهىلنلشمياة فغٕا
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٔ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

 الطالو ّقساٛٗ نتب التصْف
السػػال  الػػ ي يميػػد هجػػ  هللا  اػػاىل  هتقيػػق الابوديػػة اضػػة   
 ذتابػػ  اىػػاة  ئػػك يميػػد مطالاػػة غتػػو التصػػوؼ  فػػ ذا غػػاف تػػت  مبيػػة 

ف الشػيخ هإذا مل ٖػد ايخ عارؼ  فػبل ئػاة  أل ػ  ال ينياػ  اػيبا  إال إبذ
اػػػياا   أه غػػػاف اػػػيا  مػػػن اًتمصػػػوفة اوهلػػػة  وػػػ  إىل مطالاػػػة غتػػػو 

 الاارفك ن.
هأ ػػػػػػ  هللا ال يطلبػػػػػػػوف مػػػػػػن اًميػػػػػػػد إال أدا  النيػػػػػػمااض هالذوافػػػػػػػ  
هالتمس  نلكتاب هالسذة  هال يشغلوف اًميد   البداية بكلػمة مطالاػة 

الاػػة الكتػػو فليامػػ  غتػػو التصػػوؼ  لكػػن إذا هجػػد مميػػد رالبػػة   مط
بذصػػػااض الاػػػارفك    ػػػ ا الشػػػ ف  ه ػػػ غم لػػػ  قػػػوؿ اإلمػػػاـ السػػػهمهردي 
 صائو غتاب عوارؼ اًاارؼ  ليام  ب   يقوؿ اإلماـ السهمهردي:
))مػػػػن األدب   اًطالاػػػػة أف الابػػػػد إذا أراد أف يطػػػػالع اػػػػيبا  مػػػػن 
، ا اىدي  هالالم  يالم أ   قد  كوف اًطالاة بداعية الذنيس  هقلة صػ

علػػػػم الػػػػ غم هالػػػػتبلهة هالامػػػػ   فتػػػػرتهح نًطالاػػػػة غمػػػػا  ػػػػرتهح رطالاػػػػة 
الذػػػػاس  فليتنيقػػػػد اًميػػػػد  نيسػػػػ   هال يسػػػػتحلت مطالاػػػػة الكتػػػػو  هعليػػػػ  
نلتلبت هاإلصبة هالمجوع إىل هللا  ااىل  ف    قد يمزؽ نًطالاة ما يكػوف 

 من مزيد ئال ((.
 :(  ػٗٗ٘يقوؿ الشيخ أبو سايد اًيه  ) و  

  بدايػػة  صػػو   عذػػدما فػػتض هللا علػػت  غا ػػت لػػدي غتػػو غلػػاة   
قمأ ػػا عياػػا   هلكػػ  مل أئصػػ  علػػم مػػا غذػػت أصػػبو إليػػ   فػػدعوت هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٓ)                       متهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد        

قاابل  : اي إٌػت إف األمػم مل يذكشػد   بقػما ة الكتػو  همػا أزاؿ عػاجزا  
مسػتغذيا  بشػت  أجػدؾ فيػ   فتنيضػ  اللهم  عن الوصوؿ إلي   فاجال  

لت هقمأت  نيسا اىقااق ه و من أقػدـ التنياسػا اإلاػارية للقػم ف هللا ع
الكػػم   هيسػػمم )ئقػػااق التنيسػػا( أل  عبػػدالممحن السػػلمت  هأخػػ ت 

 أقمأ القم ف ئ  هصلت إىل قول   ااىل:
﴿﴿                                  ﴾ ﴾((ٜٜٔٔاأل ااـاأل ااـ))   ه ذا هوات

مل أسػتطع ... هقػاـ الشػيخ أف أ قدـ   القػما ة الكتاب  هغلما ئاهلت 
 اػػػم الػػػدلي  أ ػػػت هاإلاػػػتغاؿ : بػػػدفن غتبػػػ    الػػػرتاب  هغػػػاف يقػػػوؿ
 . نلدلي  باد الوصوؿ َاؿ

هئػػػػدث  ػػػػ ا األمػػػػم لئلمػػػػاـ عبػػػػدالو اب الشػػػػاما   ئيػػػػ  أمػػػػمد 
اػػيا  ) سػػيد  علػػت ايػػواص( ببيػػع غتبػػ   هالتصػػدؽ بلمذهػػا   بدايػػة 

 ماـ الغزا    غتاب  )اًذق  من الضبلؿ( :سلوغ  ما    هقاؿ اإل
ابتػػدأت بتحصػػي  علػػم الصػػوفية  مػػن مطالاػػة غتػػبهم  ف هػػم   أف 
خواص خواصهم  مػا ال ٙكػن الوصػوؿ إليػ  نلػتالم بػ  نلػ هؽ هاىػاؿ 

 ه بدؿ الصنيات.أ تهم.
أف الوصػػوؿ إىل اًامفػػة الصػػوفية  ..  :مػػن غػػ  مػػا سػػبق يتضػػض لذػػا

مػػا يهػػم السػػال  ال ٙكػػن تصػػيل  مػػن مطالاػػة  هالسػػلوؾ اىقيقػػت  هغػػ 
 .ب  نجملا دة تت  مبية ايخ عارؼ.الكتو فق 
هإذا عكػػػد السػػػال  علػػػم مطالاػػػة الكتػػػو  دهف صػػػحبة  -

 الشيخ  فلن يص  إىل ات .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕٔ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

 األّلالفصل 

 ىطبُ ّىػأتُ
 ُٔىطبُ مً أب 

 :ُىطبُ مً أم 

  ِمْلد 

  ُىػأت 

 .٘الكدّٗ الطٔب 

 يف دمػل 

 عْدتُ إىل املغسب 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕٕ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

 امسُ ّىطبُ
 ىطبُ مً أبُٔ

  ػػو السػػيد / عبػػدالمئيم بػػن أمحػػد بػػن ئجػػوف بػػن دمحم بػػن محػػزة بػػن 
جانيػػم بػػن اهاعيػػ  بػػن جانيػػم بػػن دمحم اًػػ موف بػػن علػػم بػػن اىسػػن 
اوػػواد بػػن علػػم بػػن دمحم الػػديباج  بػػن جانيػػم الصػػادؽ بػػن دمحم البػػاقم 

 ابػػن ايلينيػػة المااػػد بػػن علػػم زيػػن الاابػػدين بػػن اإلمػػاـ اىسػػك 
 علم بن أ  طالو غـم هللا هجه  ]الطبقات الك،  البن اًلقن[

   الرتالػػم اًولػػد  السػػب  األصػػ   ه مالػػا مػػن عمػػ  "سػػبتة" هقيػػ  إ ػػ
 المار 

  :هزاد اإلمػػػػاـ الشػػػػاما    طبقا ػػػػ  الكػػػػ،  غذيتػػػػ  فقػػػػاؿ: "أبػػػػودمحم
 عبدالمئيم اًغم  القذاهي" غما زاد اًغم : سبة إىل اًغمب.

  ػػت  سػػبة اإلمػػاـ اوليػػ : سػػيدي عبػػدالمئيم قبػػ  أف ه ػػ د الذسػػبة 
يذػػػػور هللا  اػػػػاىل رقدمػػػػ  إقلػػػػيم قذػػػػا  مث  سػػػػو إىل قذػػػػا باػػػػد ذلػػػػ   
فالذسبة إىل اًغػمب اسػو األصػ   هالذسػبة إىل قذػا اسػو اًػ ؿ  

 هصارت الشهمة باد ذل  نلذسبة إىل قذا.

 ىطبُ مً أمُ:
اىمػزة اىػما    ت السيدة سكيذة بذػت أمحػد بػن محػزة بػن دمحم بػن

بن دمحم بن صصم الدين بن علم بػن اىسػك اىػما  بػن دمحم بػن اهاعيػ  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٖٕ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

األعمج بػن اإلمػاـ جانيػم الصػادؽ بػن دمحم البػاقم بػن علػم زيػن الاابػدين 
بػػػن اىسػػػك بػػػن علػػػم بػػػن أ  طالػػػو غػػػـم هللا هجهػػػ    هأمهػػػم السػػػيدة 

د همػن أعيػاف هأسمة أمػ  عميقػة   اجملػ فاطمة الز ما  بذت رسوؿ هللا 
 دمشق بسوراي.

 مْلدِ 
هلد السيد عبدالمئيم   بلدة  مالا  من مقاطاػة سػبتة   اًغػمب 

ـ  هال يوجػػػػػد خػػػػػبلؼ   ٕٚٔٔ ػػػػػػ عػػػػػاـ ٕٔ٘األقصػػػػػم أهؿ اػػػػػاباف 
تديػػد مولػػدد هغػػاف اهػػ  أسػػدا هلكذػػ  الػػا اهػػ    مصػػم إىل عبػػدالمئيم 
بلغػػػة  هيقػػػوؿ عػػػن  نيسػػػ    ذلػػػ : "غػػػاف اهػػػت الػػػ ي هيػػػت بػػػ  أسػػػدا

قبيلتذػػػا نًغػػػمب فلمػػػا فػػػتض   هصػػػني  الممحػػػة هيػػػت  نيسػػػت عبػػػدالمئيم 
 طماا  فيما عايذت"

 ىػأتُ 

غػػػاف السػػػيد عبػػػدالمئيم   طنيولتػػػ  ئػػػاد الػػػ غا  قػػػوي اًبلئ ػػػة 
هالػػ اغمة   ياػػت مػػا يػػم  هيسػػمع  هيػػمه  عذػػ  أ ػػ  رأ  أمػػ   شػػا  صرا 

  اىطػػو فبلئػػظ أ ػػا  بػػدأ إباػػااؿ اىطػػو الصػػغا مث  ضػػع باػػد ذلػػ
ا س لت  أم  عن سبو بكااػ  قػاؿ: إ ػ  يبكػت خوفػا  مػن  الكبا  فبكم ًه
هللا ةذا مذ  أف   ا سػيحدث ٌػم يػـو القيامػة فيبػدأ الاقػاب نلصػغار مث 

 يتلو م الكبار فطم  ت  أم  أف رمحة هللا هاساة.
هبدأ ئيا   الالمية انيظ القم ف الكم   فلم يكد يبلغ اللامذػة مػن 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕٗ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

غػػػػاف قػػػػد ئنيػػػػظ القػػػػم ف الكػػػػم  هجػػػػودد  ػػػػبلهة هفهمػػػػا  مث عمػػػػمد ئػػػػ   
اصػػطحب  هالػػدد ليغشػػم ئلقػػات الالػػم  هالػػدرس علػػم غبػػار الالمػػا    
بلدة  مالا  هقد أ نيػق   دراسػة الالػم هاإلقبػاؿ عليػ  ئػواىل أربػع سػذك 

 هغاف ئصيلة   د اًدة:
 ئنيظ القم ف الكم  ئني ا عن ةهم قلو ه ويدد. .ٔ
 اإلًاـ نلقما ات. .ٕ
 إلًا  ربادئ الذحوا .ٖ
 ئنيظ ما  يسم من األئادي  الشمينية .ٗ
درس النيقػػػػ  اإلسػػػػبلمت علػػػػم مػػػػ  و إمػػػػاـ دار اٌجػػػػمة  .٘

  مال  بن أ س 

 الكدّٗ الطٔب٘.

غػػػػاف هالػػػػدد عاًػػػػا  فاوػػػػبل  هإمامػػػػا ذا مكا ػػػػة غبػػػػاة عذػػػػد الذػػػػاس  
هعػػمؼ عذػػ  قدر ػػ  الكبػػاة   الػػوعظ هالتػػ  ا علػػم الذػػاس  هغػػاف َبػػون  

نيود أب ػػػ  غػػػاف يػػػبلـز  ػػػبلهة القػػػم ف الكػػػم  هغػػػاف ئجػػػة   مػػػذهم ههصػػػ
 .اىدي  الشميد ه  فق  مال  

هقػػد غػػاف السػػيد عبػػدالمئيم يػػم    هالػػدد ايػػا غػػ  ايػػا هيتاػػ  
مذػػ  مللػػ  األعلػػم الػػ ي يػػذهج  جػػ  هيقنيػػوا أ ػػمد  لػػ ا فقػػد اختػػ  الطميػػق 

هالتػدريس باػد ال ي اخت د أبذا  النيضبل   هقد أعد  نيس  لتوىل اإلمامة 
هالدد الا ػيم همل يكػن بػ  ميػ  إىل لاػو همل يصػمف  صػ،د عػن اًضػت   
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕ٘)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

 الطميق السوي.
ػػا بلػػغ سػػذ  اللا يػػة عشػػمة مػػن عمػػمد ئػػدث أمػػما  ا تػػز لػػ  غيا ػػ    ًه

 :هأت م ب  أت اا  نلغا  
ذل  األمم  و هفاة أبي  ال ي أئب  من غ  أقطار  نيس  هغػاف لػ    

 .الم هاإلماـ غ  ات  األب هالقدهة هاً
هقد ئػزف ئػزص  نلغػا  علػم هفػاة أبيػ  همػمض مػن أجػ  ذلػ  مموػا 

ىز ػػػ  أل ػػػ  هوػػػع لذنيسػػػ  خطػػػة هرسػػػم خطػػػا ٌػػػا  ا  الزمػػػ  همل ٖػػػد لػػػ  دها 
هربػػ  ّائػػ     ذنييػػ  خطتػػ  هبلػػوغ قصػػدد بقػػا  هالػػدد إىل جػػوارد يشػػد 

 !! أزرد هيبارؾ خطوا   هينيمح بنيوزد 
ًقػػاديم قػػد فتحػػت لػػ  بػػ ل  ايػػا  لكذػػ  مل يكػػن يػػدرؾ هقتهػػا أف ا

غ  ايا ئيػ  أ ػ  سػيح م بتكملػة التلمػ ة علػم علمػا  اًشػمؽ غمػا 
فيجمػػػع علػػػـو اًشػػػمؽ هاًغػػػمب هٗ ػػػم نلتلمػػػ ة سػػػاد لػػػا   اًغػػػمب 
 ... لكبل اًدرستك 
 مسػل  إىل بلػد بايػد  النيضبل  علم هالدة عبدالمئيم أبفهقد أاار 

البلػػد الػػ  فقػػد فيهػػا هالػػدد هيكػػوف    لالػػ  يذسػػم فػػماؽ هالػػدد رنيارقػػة
ذل  السلو هالاػزا   فاسػتجابت الوالػدة ٌػ ا الطلػو هالػمأي اىصػيد 

 هرويت بنيماق  أمبل    انياا  ِا ياا  من اابالـ.
 فنيكمت   إرسال  إىل أخوال    دمشق.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕٙ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

 يف دمػل
 ػػػػ   ه ػػػزؿ بدمشػػػق ٖٗ٘رئػػػ  عبػػػدالمئيم فاػػػبل إىل دمشػػػق عػػػاـ 

 مػػػا  هالنيضػػػبل  فصػػػادؼ أ ػػػبل همكػػػاص  سػػػهبل هلكػػػ ف عذػػػد أخوالػػػ  الا
اًػػمض الػػ ي الزمػػ  طيلػػة أايمػػ  باػػد هفػػاة هالػػدد نًغػػمب هقػػد هدعػػ  إىل 
 .الا رجاة نًشمؽ  هقد اسرتد قواد هامتؤل ابان هقوة هصحة هفتوة

هسػػه  لػػ  أخوالػػ  مهمػػة اال صػػاؿ بكبػػار الالمػػا  هالنيقهػػا   ذػػاؾ  
و الالم را  سذوات    فيهمػا مػن هقد أمضم   دمشق هأ نيق   طل

علػػػـو اًشػػػارقة غمػػػا  نيقػػػ    علػػػـو اًغاربػػػة هغػػػاف مػػػن أخوالػػػ  بدمشػػػق 
السػػيد َمػػود منيػػ  دمشػػق هأيضػػا خالػػ  زيػػن الاابػػدين الػػ ي غػػاف إمامػػا 

 للشافاية  ذاؾ.
هباد أف بلغ الاشمين من عممد هرأ  أسا     مذػ  الػ غا  هالنيطذػة 

لمػػا  دمشػػق أف ٖلػػس   ئلقػػات الالػػم هالتنيػػوؽ هالذجابػػة طلػػو مذػػ  ع
 .مدرسا ال مستماا هأىوا علي    ذل  غلاا هاستاا وا علي  أبخوال 

  –مع ةهور الذبوغ النيميد هالتنيوؽ ايػارؽ  –هلكذ      د النيرتة 
غػػػػاف ميػػػػاال إىل التصػػػػوؼ هإىل  ضػػػػم الػػػػذنيس هإىل االسػػػػتحيا  مػػػػن هللا 

لػػػ ين أخػػػ  عػػػذهم الالػػػم  اػػػاىل  فلػػػم يقبػػػ  أف ٖلػػػس ٍلػػػس أسػػػا     ا
هاسػػتقم مػػذهم النيضػػ    ه تيجػػة الصػػمار أسػػا     علػػم أف يتصػػدر مقػػاـ 
األسػػتاذية هأف ٖلػػس لئلفػػادة هالتالػػيم اػػمح هللا صػػدرد للتنيكػػا للاػػودة 

 . إىل اًغمب إىل بلدد هغاف ذل  بتوفيق من هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب               (   ٕٚ)                  النيص  األهؿ:  سب  ه ش   

 عْدتُ إىل املغسب
لهػػػا قػػػد هفػػػوا عػػػاد عبػػػدالمئيم إىل بلد ػػػ   مالػػػا  نًغػػػمب لػػػا  أ 

 ... هأئسذوا الوفا  ل  هلوالدد الكم 
فلػػػم يقبلػػػوا أف ٖلػػػس ٍلػػػس هالػػػدد أئػػػد هال أف ٙػػػؤل فماالػػػ  أئػػػد 

 !! ها ت مها مقدـ اإلبن النياو  ليمؤل فماغ الوالد المائ 
فما أف هصػ  إىل  مالػا  هرأهد أ لهػا إال هأصػمها علػم قيامػ  مقػاـ 

مث اسػػػػػتجاب باػػػػػد ذلػػػػػ  أبيػػػػػ  هقػػػػػد قابػػػػػ  األمػػػػػم   بدايتػػػػػ  نلػػػػػمفض 
 !إلصمارا م علم قبوؿ رالبتهم هجلس إىل ئلقة الالم مالما هاع ا

هئضػػم غػػ  مػػن بلغػػ  ايػػ،من أ ػػ   مالػػا  همػػن اًذػػاطق اجملػػاهرة   
هامتلئ اًسجد لم  ه كلم الشيخ عبدالمئيم هتدث إليهم عػن الػدين 
تماػػػػ  ئػػػػ  أبكػػػػم اىاوػػػػمين أت ػػػػاا  همػػػػا بمػػػػم بػػػػ  اًسػػػػلم ْػػػػو ربػػػػ  ٍه

 !هاعجان
هاسػػتممت ئلقػػات علػػم الشػػيخ هالوفػػود أتخػػ  طميقهػػا إىل  مالػػا  
لتسمع الشيخ عبدالمئيم ئػ  أصػبض لرتالػا  اسػم   غػ  مذطقػة سػبتة 

ا.  هما ئٌو
هقػػد أ نيػػق    ػػ د النيػػرتة نيػػس سػػذك بػػك أ ػػ  اًغػػمب غػػاف فيهػػا 

 خا خلد ألفض  سلد.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٛ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 
 

 الفصل الجاىٕ

 التصْف يف بالد املغسب
 ْف يف ٍرا العصسمفَْو التص 

 ٕأّال: الػٔخ أبْ ٓعصٖ املغسب 

 ثاىًٔا الػٔخ أبْ مدًٓ غعٔب 



 الطٔد/عبدالسحٔه الكياٜٕ ّمدزضتُ السّحٔ٘                              الػٔخ فْشٚ حمند أبْشٓد    
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٕ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 التصْف يف بالد املغسبالفصل الجاىٙ: 
غاف عصم الاارؼ ن  ااىل السػيد عبػدالمئيم الاصػم الػ      
ار قا  التصوؼ ها ساع  فقػد اػهدت بػبلد اًغػمب  ضػة رفياػة ه ضػج 

ا   مضػػمارد اػػ ها بايػػدا هقػػد ةهػػمت أ لهػػا  ضػػوجا  ع يمػػا فيػػ   هبلغػػو 
بػػمزت مذهػػا ا ا ػات الصػػوفية الا يمػػة  ااًشػارب اًذوعػػة ةهػػورا هاوػح

ها تشػػمت   بػػبلد اًغػػمب بتشػػجيع اًوئػػدين علػػم ذلػػ  هقػػد قيػػ : إف 
ئكػػاـ  ػػ د اًمئلػػة الزمذيػػة إٔػػا أطلػػق علػػيهم اسػػم )اًوئػػدين( لتشػػجيع 

يػ  هتويػ  ذلػ  غلػ  إىل   ا الالػم  هئػ  الذػاس علػم  المػ  هالذبػوغ ف
هعمػػ  دااػػو ًموػػا   هإىل صػػلة طيبػػة  لقػػ  هإىل  صػػلة ه يقػػة ن 

عمػػ  فاوػػ  لذشػػم األلنيػػة هاًػػودة هاإلخػػا  فيمػػا بيػػذهم ه   ػػ د النيػػرتة 
الزمذية اًبارغػة ةهػم ع مػا  التصػوؼ هأعيا ػ  همػذهم علػم سػبي  اًلػاؿ 

يػػػ  أبػػػو مػػػدين ال علػػػم طميػػػق اىصػػػم: اإلمػػػاـ أبػػػو ياػػػزي هالشػػػيخ اول
هالاػػػػارؼ ن  اػػػػاىل السػػػػيد عبػػػػدالمئيم اًغػػػػم  القذػػػػاات  هالػػػػا  ػػػػءال  

 الا ما  غلا من النيضبل .

 مفَْو التصْف يف ٍرا العصس
غاف ٙل  قمة السمو  : الامػ  نلكتػاب الكػم  هالسػذة الشػمينية 
 مع دهاـ اًماقبة هغلػمة الػ غم هالشػكم هيق ػة القلػو هااػتغال  ن 

 هاعتقادا هسلوغا ها ا ا هعمـو  نيع هعم  للد يا هاابخمة. عمبل  
 طور منيهـو التصوؼ     ا الاصم فلم ياد التصػوؼ الذزعػة إىل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٓ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 الز د هالتقشد هاوذوح عن مل ات اىياة هما إىل ذل .
 هإٔا صار التصوؼ علم أيدي  ءال  الا ما  ما يلت: 

ذحػػو هاألدب التضػػلع مػػن الالػػـو اللسػػا ية غاللغػػة هالصػػمؼ هال .ٔ
 ليذنيتض لا النيهم   غتاب هللا هسذة رسوؿ هللا.

تصي  أغ، قدر من علـو الشمياة اإلسبلمية غالنيق  هالتوئيػد  .ٕ
 كوف الابػادة عػن بصػم هبصػاة هئػو  هاىدي  الشميد ئ 

 هاقتذاع هيكوف الاامل من أ   ايشية هايوؼ من هللا.
س البشػػػػمية الوصػػػػوؿ نلالػػػػم إىل ئقػػػػااق الكػػػػوف هأالػػػػوار الػػػػذني .ٖ

 ه وجيهها  وجيها  صوفيا  فاوبل.
ٍا ػػدة الػػذنيس هدهاـ اًماقبػػة هغػػد الػػذنيس عػػن غػػ  مػػا فيػػ    .ٗ

 .سا  همحلها علم غ  ما في  روا 
   يو السلوؾ هرايوة الذنيس رايوة محيدة. .٘
 التنيكم   أئواؿ اًسلمك ه كوين اًواطن اإلسبلمت الااـ. .ٙ

ذػػة فػػاس الػػ  غا ػػت   ذلػػ  هقػػد ارتػػ  السػػيد عبػػدالمئيم إىل مدي
الوقت من أغ، اًماغز اإلسبلمية هأاهم ا هأغلم ػا صػيتا  فقػد اجتمػع 
ٌػػا علػػم القػػاهاف هعلػػم قمطبػػة ئاوػػمة األ ػػدلس هقػػد فػػم إليهػػا علمػػا  
قمطبػػة عذػػدما اوػػطمب أمم ػػا فػػمارا مػػن النيػػ  ه لمسػػا لبيبػػة يزد ػػم فيهػػا 

و الالمػػػت هغػػػاف الالػػػم ه شػػػجع الالمػػػا  علػػػم البحػػػ  هالتػػػ ليد هالذمػػػ
 الذاس يطلقوف عليها بغداد اًغمب.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٔ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

ه  مديذػػػػة فػػػػاس  اػػػػمؼ علػػػػم الشػػػػيخ أ  ياػػػػزي بػػػػن عبػػػػدالممحن 
اًغػػم  غمػػا صػػحو الشػػيخ أن مػػدين اػػايو التلمسػػا  الػػ ي غػػاف مػػن 
بػػة  همػػن  ذػػا ٙكذذػػا أف   بلمػػ ة أ  ياػػزي ه شػػ ت بيذهمػػا عبلقػػة هد َه

 الػػ ين أت ػػم لػػم هعػػذهم أخػػ   قػػوؿ أ مػػا مػػن أبػػمز اًشػػايخ   طميػػق هللا
م رافق  هل ل  ال بد من اإلاارة إليهما  ذا:   همن مشملم  ضلع ٌه

 أّال: الػٔخ أبْ ٓعصٖ املغسبٕ
ه ػػ ا الشػػيخ مػػن أعيػػاف اًشػػايخ هصػػدهر األهليػػا  لػػ  الكمامػػات 

 .ايارقة هالتصميد الذاف 
بصػاا  هغاف داام اًماقبة اديد اًذاقشة لذنيسػ  قػواي علػم اجملا ػدة

أبدها  البػػواطن فيمػػا ٗػػ  مشػػكبلت فتوئػػات السػػالكك هإليػػ  ا تهػػت 
 . مبية الصادقك نًغمب

هختمج بصحبت  عاعة من أغػابم مشػا٘ها مػذهم : الشػيخ أبومػدين 
 ال ي يقوؿ عذ  باد أف صؿ من بمغا   هاا د الاجااو من غماما   :

زما ذػػا فمػػا "طالاػػت أخبػػار الصػػاىك مػػن زمػػن )أهيػػس القػػم ( إىل 
 رأيت أعجو من أ  يازي".

هغػػػػػاف أ ػػػػػ  اًغػػػػػمب يستسػػػػػقوف بػػػػػ  فيسػػػػػقوف هيمجاػػػػػوف إليػػػػػ    
 اًاضبلت فتذكشد هغاف ل  غبلـ عاؿط   اًاارؼ مذ : 

   األئػػواؿ مالكػػة أل ػػ  البػػداايت فهػػت  صػػّمفهم غيػػد اػػا ت
ّلك  أل   الذهاايت فهم يصمفو ا غيد اا ها.  ِه



 الطٔد/عبدالسحٔه الكياٜٕ ّمدزضتُ السّحٔ٘                              الػٔخ فْشٚ حمند أبْشٓد    
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٖ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 ابد هرسوم  فليست اقيقة .غ  ئقيقة ال متحوا أ م ال 
  من طلو اىق من جهة النيض  هص  إلي  همن مل يكن نألئػد

 مل يكن أبئد
 .أ نيع الكبلـ ما غاف إاارة عن مشا دة أه  ب  عن ئضور 
  ال يكػػوف الػػو  هليػػا  ئػػ  يكػػوف لػػ  قػػدـ همقػػاـ هئػػاؿ همذازلػػة"

هسػػػم" فالقػػػػدـ مػػػػا سػػػلكت  مػػػػن طميقػػػػ  إىل اىػػػق  هاًقػػػػاـ مػػػػا 
ي  سابقت    الالم األز  هاىػاؿ مػا بالػ    فوااػد أقم   عل

األصػػوؿ ال مػػن  تػػااج السػػلوؾ  هاًذازلػػة مػػا خصصػػت بػػ  مػػن 
تػػد اىضػػور بذاػػت اًشػػا دة ال بوصػػد االسػػتتار  هالسػػم مػػا 
ػػػق السػػػو   أهدعتػػػ  مػػػن لطػػػااد األزؿ عذػػػد  جػػػـو اومػػػع َه
ه بلاػػػت ذا ػػػ   فحنيػػػظ ئكػػػػم اًقػػػاـ ينييػػػد النيقػػػ    الطميػػػػق 

اإلطػػبلع علػػم خبػػااي ماا يػػ   هئنيػػظ ئكػػم اىػػاؿ ينييػػد  هينييػػد
بسط    التصميد  ن  هئنيظ ئكػم اًذازلػة يءيػد سػلطاف 
قهػػمد ويػػوش النيػػتض اللػػد    هئنيػػظ ئكػػم السػػم يوسػػع قػػدرة 
اإلطػبلع علػم مكػػامن اًكذػوصت  هئنيػظ ئكػػم الوقػت يػػورث 
 اًماقبة  هئنيظ األ نياس يوص  إىل مقاـ الغيبة   اىضور"

 قاؿ الشاما    الطبقات الك، : 
أقػػػاـ الشػػػيخ  أبػػػو ياػػػزي   بدااي ػػػ  نيػػػس عشػػػمة سػػػذ    الػػػ، ال 
 بغػػػػػ  إال مػػػػػن ئػػػػػّو الشػػػػػجم   الباديػػػػػة  هغا ػػػػػت األسػػػػػد أته  إليػػػػػ  

 هالطا ياكد علي "
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٖ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 قاؿ الشيخ أبومدين:
"هزر ػػػ  مػػػمة   الصػػػحما  ئولػػػ  األسػػػد هالوئػػػوش هالطػػػا  شػػػاهرد 

الوقػػػت هقػػػت الػػػبل  فكػػػاف يقػػػوؿ لػػػ ل  الػػػوئش: علػػػم أئواٌػػػا هغػػػاف 
اذ ػػػو إىل مكػػػاف غػػػ ا هغػػػ ا فهذػػػاؾ قو ػػػ  هيقػػػوؿ للطػػػا ملػػػ  ذلػػػ   
فتذقػػػػاد ألمػػػػمد مث قػػػػاؿ: اي اػػػػايو إف  ػػػػ د الوئػػػػوش هالطيػػػػور أئبػػػػت 

 جواري فتحملت أمل اووع ألجلت.
أبعتو قصبة من أعمػاؿ فػاس  هاسػتوطذها إىل أف  ػو   سكن 

 ةا م يزار. لا هقد علت سذ  هق،د لا

 ثاىًٔا الػٔخ أبْ مدًٓ غعٔب
 .من أعياف مشايخ اًغمب

ه ػػػػو أئػػػػد مػػػػن أةهػػػػمد هللا  اػػػػاىل إىل الوجػػػػود  هصػػػػمف    الاػػػػامل  
همكذػػػػ    األئػػػػواؿ  هملكػػػػ  األسػػػػمار  هأةهػػػػم علػػػػم يديػػػػ  الاجااػػػػو  
هأ طقػػ  بنيذػػوف اىكػػم  هأجػػم  علػػم لسػػا   لطػػااد األسػػمار  هأهقػػع لػػ  

ة الوافمة   قلوب ايلق  هقصػد نلػزايرات مػن غػ  القبوؿ الا يم هاٌيب
   اابفاؽ امقا  هالمن .قطم  هااتهم ذغمد 

 .ه و أئد من عع هللا ل  بك علمت الشمياة هاىقيقة
  هأفػػػ  بػػػببلد اًغػػػمب علػػػم مػػػ  و اإلمػػػاـ مالػػػ  بػػػن أ ػػػس 

هصةػػػم هأملػػػم  هقصػػػدد طلبػػػة الالػػػم هأخػػػ ها عذػػػ  هختػػػمج بصػػػحبت  الػػػا 
بم مشػا٘ها غالشػيخ عبػدالمئيم القذػاات  هالشػيخ القماػت هائد من أغا
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٗ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 هالشيخ القشتاىل هعاعة غباة من أ   الطميق.
هغػػاف عػػيبل ةمينيػػا  متواوػػاا  زا ػػدا  هرعػػا  َققػػا  مشػػتمبل  علػػم أغػػـم 
الشػػيم هأاػػمؼ الصػػنيات هأطيػػو األخػػبلؽ هأغمػػ  اابداب مػػع اقبػػاؿ 

هقػػػػات همماعػػػػاة اػػػػديد علػػػػم اجملا ػػػػدة ه بػػػػوت دااػػػػم علػػػػم َاف ػػػػة األ
 األ نياس هالقياـ بوةااد الشمع.

هقد صحو الشػيخ أبػو ياػز  فذػاؿ مػن بمغا ػ د هاػا د الاجااػو 
مػػن غماما ػػ  ف صػػبض صػػوفيا  هغػػاف مػػن أاػػياخ أ  مػػدين: الشػػيخ الصػػا  
أبػػػػو عبػػػػدهللا الػػػػدقاؽ مػػػػن أغػػػػابم الصػػػػوفية  هغػػػػاف يػػػػرتدد مػػػػن فػػػػاس إىل 

لشػػػيخ أبومػػػدين علػػػم سلجماسػػػة هغػػػاف يقػػػوؿ: أص أهؿ مػػػن أخػػػ  عذػػػ  ا
 التصوؼ  هغاف الدقاؽ إماما   ذل .

 وجػػ  للمشػػمؽ  هأ ػػوار الواليػػة عليػػ  ةػػا مة  هاسػػتنياد مػػن الالمػػا  
هالز ػػػاد هاألهليػػػا  ه اػػػمؼ   عمفػػػة نلشػػػيخ عبػػػدالقادر اوػػػيبل   فقػػػمأ 
عليػػػ    اىػػػـم غلػػػاا مػػػن اىػػػدي   هألبسػػػ  ايمقػػػة  هأهدعػػػ  غلػػػاا  مػػػن 

س أ ػػوارد  فكػػاف أبومػػدين ينيتاػػم بصػػحبت   هياػػدد أسػػمارد  هئػػبلد ربلبػػ
 أفض  مشا٘  األغابم.

 هذغم الشاما  عن السيد أ  اىجاج األقصمي قاؿ:
يقػػوؿ: لقيػػت ايضػػم عليػػ  السػػبلـ  "هاػػت اػػياذا عبػػدالمازؽ 

 سذة را ك هنيسمااة  فس لت  عن اياذا: أ  مدين  فقاؿ:
اإلرادة  ذلػػ   اتد   ػػو إمػػاـ الصػػديقك    ػػ ا الوقػػت  هسػػمد مػػن

هللا  ااىل منيتائا  من السم اًصوف  هاجاب القدس ما    ػ د السػاعة 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖ٘)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 "مذ أعع ألسمار اًمسلك 
 : هاػػت اػياذا أن مػػدين قػاؿ الشػيخ عبػػدالمئيم القذػاهي 

بػػك يديػػ  هقػػاؿ  : اي اػػايو مػػاذا عػػن ٙيذػػ ؟  يقػػوؿ: أهقنيػػ  ر  
الػ ؟ قلػت: اي رب قضػاؤؾ  قلت: اي رب عطاؤؾ  قػاؿ: همػاذا عػن م

قاؿ قاؿ: اي اايو قد واعنيت ل    ا هالنيمت ل    ا : طػوىب ًػن 
ر ؾ أه رأ  من ر ؾ قاؿ ههاتػ  مػمة يقػوؿ: هعػد  ر  سػبحا   ه اػاىل 
   غػػػ  أصػػػحا  همػػػن أئبػػػ  خػػػاا غلػػػاا. قػػػاؿ هقػػػمأ مػػػمة   الصػػػبلة: 

                                  ((ٔٚٔٚ)اإل سػػػاف)قػػػاؿ: فػػػامت  اإل سػػػاف  
اػػنيتي  فلمػػا قضػػم صػػبل   قػػاؿ: ًػػا  لػػوت اابايت سػػقيت مػػن الكػػ س  

  قػػػػاؿ: هقػػػػمأ مػػػػمة:                                        
   فقاؿ: أاهدت مقامهما. اإل نيطار(اإل نيطار(ٗٔٗٔ))

هخصوصػػا ٍػػالس هغػػاف يػػرتدد إىل ٍػػالس الالمػػا    مديذػػة فػػاس  
الشػػػػيخ أ  اىسػػػػن بػػػػن ئػػػػمز م ئػػػػ  فػػػػتض هللا عليػػػػ  نًوا ػػػػو الاليػػػػة 

توج  هالام  هبلغ   مقامػ  األمػ  مث ا صػمؼ هاألسمار المن ية هئقق ال
مشمقا ه مدد   بػبلد أفميقيػة هاسػتوطن   اابخػم وايػة هغلػمت  بلم  ػ  
هػػمت هةهػػمت بمغا ػػ  علػػيهم يقػػاؿ إ ػػ  ختػػمج علػػم يػػدد ألػػد  لميػػ  هة

لكػػ  هائػػد مػػذهم الكمامػػة هال،غػػة لػػ ل  يقػػاؿ لػػ  اػػيخ الشػػيوخ هإمػػاـ 
 الاباد هالز اد.

هأخ  الشيخ أبو مدين   التدريس هاإلرااد هغا ػت تػدث لػ    
أ ذػػا   دريسػػ  باػػد الطمااػػد مػػن ذلػػ  مػػا ئػػّدث بػػ  الشػػيخ الصػػا  أبػػو 

   ٍلػػس اقمااػػ  فجػػا  دمحم الصػذهاجت قػػاؿ: غػػاف الشػػيخ أبػػو مػػدين 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٙ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

رجػػ  لياػػرتض عليػػ  فػػ راد القػػارئ أف يقػػمأ فمذاػػ  الشػػيخ أبػػو مػػدين مػػن 
 القما ة هقاؿ ل : اسكت  مث التنيت إىل المج  هقاؿ: مل أ يت؟ 

 قاؿ: أ يت ألقتبس من أ وارؾ
 فقاؿ ل  الشيخ: ما   غم ؟
 .. فقاؿ ل  المج : مصحد

 فقػػػاؿ لػػػ  أبػػػو مػػػدين: أخمجػػػ  هافتحػػػ  هاقػػػمأ أهؿ سػػػطم مذػػػ  فػػػ ذا فيػػػ : 
                                  ((ٜٕٜٕ)األعماؼ)األعماؼ  

 فقاؿ ل  أبو مدين: أما يكنيي    ا؟

ػػا ااػػتهم أمػػمد هاػػاع   اابفػػاؽ ذغػػم  د سػػام بػػ  عذػػد خلنيػػا  بػػ  ًه
عبػداًءمن رػماغش فػػ مم السػلطاف بطلوعػ  مػػن وايػة إىل ئضػم   هغتػػو 
إىل ها  واية نلوصية علي  أف ٗم  خا َم  ف خ  الشػيخ أبػو مػدين 

   السنيم هاق ذل  علم غلػا مػن أصػحاب  هخػافوا أف يكػوف هرا  
 ذل  ما يغا الذنيوس
ا وػػػػايد ال قػػػػوة لػػػػ  هعػػػػذهم : اػػػػايو اػػػػيخ غبػػػػ فقػػػػاؿ ٌػػػػم 

للمشػػت  همذيتػػ  قػػدرت بغػػا  ػػ ا اًكػػاف  هال بػػد للوصػػوؿ إىل مووػػع 
اًذيػػة  فقػػيض هللا   مػػن ٗملػػ  إىل مكػػاف الػػدفن بمفػػق  هيسػػوق  إىل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٚ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

مماـ اًقاديم أئسن سوؽ  هالقـو ال أرا م هال يػمه  فطابػت  نيوسػهم  
 .هذ و عذهم أبسهم  هارت  إىل أف هص  إىل  لمساف

 رأ  الاباد قاؿ لمفقاا : فلما
 ما يقاؿ ٌ ا اًكاف؟
 .. فقي  ل : الاباد

 .. فقاؿ: مليض للمقاد
 ... فقاؿ باضهم: أهصذا

 فقاؿ:
 سبحاف هللا ه   غاف عممي غل  ماكم إال هصية؟

 هأي هصية أبلغ من مشا دة اىاؿ؟!
 ... هة  يقوؿ: هللا هللا هللا ئ  رؽ صو  
سػػػػمااة علػػػػم ْػػػػو رػػػػا ك سػػػػذة هقػػػػد مػػػػات سػػػػذة  يػػػػد هرػػػػا ك هني
 بتلمساف وبا ة الاباد لا هق،د ةا م يزار.

 هغاف ل  غبلـ عاؿ  نييس علم لساف أ   اىقااق ُسطم عذ  مذ : 
  غػػػ  فقػػػا )أي صػػػو ( األخػػػ  أئػػػو إليػػػ  مػػػن الاطػػػا  مل يشػػػم

 للنيقم )التصوؼ( رااحة.
   من مل يصلض يدمت  اغل  نلػد يا  همػن مل يصػلض ًامفتػ  اػغل
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٛ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 نابخمة.
 .إذا ةهم اىق مل يبق ما  الاد 
  :هيقوؿ عن التوبة 

 طلو اإلرادة قب   صحيض التوبة النيلة.
 :هيقوؿ   الطاعات 

 من إٔ  النيمااض فقد ويع  نيس .
 :هيقوؿ عن اإلخبلص 

اإلخػػبلص مػػا خنيػػت عػػن الػػذنيس درايتػػ   هعلػػم اًلػػ   
 غتابت   هعلم الشيطاف الوايت   هعلم اٌو  إمالت .

 خبلص عبلمة فيقوؿ:هيضع لئل 
 .اىقعبلمة اإلخبلص أف يغيو عذ  ايلق   مشا دة 

 : هيقوؿ   من ٗو اًدح هاللذا 
 من عمؼ  نيس  مل يغرت بلذا  الذاس علي .

  :هيقوؿ   الز د 
الز ػػػػد فميضػػػػة هفضػػػػيلة هقمبػػػػ  : فػػػػالنيمض   اىػػػػماـ  

 هالنيض    اًتشاب   هالقمبة   اىبلؿ.
   قلب  زاجما  فهو خماب. هيقوؿ: من مل ٖد 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٖ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

 :هيقوؿ   ااسبة 
 ناسبة يص  الابد إىل درجة اًماقبة.

 : هيقوؿ عن الدعاه 
مػػػن رأيتػػػ  يػػػدعت مػػػع هللا ئػػػاال  ال يكػػػوف علػػػم ةػػػا مد 

 اا د مذ  فائ رد.
 :مػػػن خػػػمج إىل ايلػػػق قبػػػ  هجػػػود ئقيقػػػة دعتػػػ   هيقػػػوؿ أيضػػػا

لػػػم لػػػ ل  فهػػػو منيتػػػوف هغػػػ  مػػػن ادعػػػم مػػػع هللا ئػػػاال لػػػيس ع
 ةا مد مذها اا د فائ رهد.

 . هيقوؿ أيضا: من  الق بدعو  األما  ال ينيارؽ التوا 
 : هيقوؿ عن أساس الدعاه 

 الدعو  من رعو ة الذنيس.
  هٗ ر مػن صػحبة اًبتدعػة هفتذػة الذسػا  فيقػوؿ: ائػ ر صػحبة

اًبتدعػػة إبقػػا  علػػم ديذػػ  هائػػػ ر صػػحبة الذسػػا  إبقػػا  علػػػم 
 إٙاف قلب .

 ات فيقوؿ: من أراد الصنيا فليتـز الوفا.أما عن الواجب 
  هٗػػ ر مػػن اًيػػ  إىل الػػا هللا فيقػػوؿ: إايؾ أف متيػػ  إىل الػػا هللا

 فيسلب  ل ة مذاجا  .
  هيقػػوؿ أيضػػا : اىضػػور مػػع اىػػق جذػػة هالغيبػػة عذػػ  صر  هالقػػمب
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓٗ)      النيص  اللا : الت صوُّؼ   ببلد اًغمب

مذ  ل ة هالباد عذ  ئسػمة  هاأل ػس بػ  ئيػاة هاالسػتيحاش مذػ  
 مذ  موت.

  :ما هص  إىل صميض اىمية من بقػم عليػ  مػن هيقوؿ عن اىمية
  نيس  بقية.

  هيقػػػػوؿ عػػػػن الػػػػ غم:  سػػػػياف الابػػػػد للحػػػػق طمفػػػػة عػػػػك خيا ػػػػة 
 الػرتة االاػتغاؿ نيلػق عػن ايػالق.....   الغيبة عن اىػق خيبػة

 التا يم امتبل  القلو وبلؿ المب...... 
  هيقػػػوؿ   التوغػػػ :  وغػػػ  علػػػم هللا ئػػػ  يكػػػوف الغالػػػو علػػػم

 ايلق لن يغذوا عذ  من هللا ايبا   ذغمؾ  ف ف
  هيقػػػػوؿ    وئيػػػػد الوجهػػػػة هاًقصػػػػد: لػػػػيس للقلػػػػو إال هجهػػػػة

 هائدة م   وج  إليها ئجو عن الا ا.
 . هيقوؿ: اجا  اىق مقصدؾ ههجهت 
 .من عمؼ أئدا مل يامؼ األئد 
   هيقػػػػوؿ عػػػػن الشػػػػيخ: الشػػػػيخ مػػػػن  ػػػػ ب  أبخبلقػػػػ   هأدبػػػػ

 إبطماق   هأصر نطذ  إباماق .
 :هقد قاؿ في  الاارؼ ايواص   ا 
 قميو الطمؽ علػم اًميػدين  ه قلهػم إىل  غاف م  و الشيخ   

َػػ  النيػػتض مػػن الػػا أف ٙػػم لػػم علػػم اًلكػػوت خوفػػا علػػيهم مػػن  اشػػق 
  نيوسهم باجااو اًلكوت.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 
 

 الفصل الجالح

 يف بالد احلجاش
 السمحً السحٔه 

  قلب زضْل اهلل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 بالد احلجاش الفصل الجالح: فٙ
نيس سػذوات    مالػاي يقػـو رهمػة  أمضم السيد عبدالمئيم 

الػػػوعظ هاإلراػػػاد هالتػػػدريس ئػػػ  أصػػػبض لرتالػػػاي اسػػػم   غػػػ  مذطقػػػة 
سػػبتة  ه   لػػ  األ ذػػا   وفيػػت هالد ػػ  األمػػم الػػ ي جالػػ  يشػػام أ ػػ  مل 
ياػػػد    مالػػػاي اػػػت  يشػػػدد إليػػػ   فلػػػم يكػػػن قػػػد  ػػػزهج  همل يػػػ غم لذػػػا 

 تحتم علي  السات من أجلهم ه مبيتهم.التاريخ أف ل  أخوة  ذاؾ ي
 ػػ ا نإلوػػافة لتػػ  مد أبئػػداث اًشػػمؽ   ذلػػ  الوقػػت مػػن  كتػػ  
قػػو  االسػػتامار األهر  اًقذّػػع تػػت اسػػم الصػػليو للهجػػـو علػػم بػػبلد 
اًشػمؽ هاسػتامار ا  ئيػػ  غػاف يػػم  هجػوب  كتػ  غػػ  قػو  اًنيكػػمين 

قػو  اًاديػة هاًاذويػة من اًسلمك ىماية الدهلة اإلسبلمية ه اببة غ  ال
ىمايتهػػػا مػػػن التنيكػػػ  هالضػػػاد هاإلْػػػبلؿ الػػػ ي أهاػػػ  أف يصػػػيبها 
فوجػد أف غػ  ال ػمهؼ  ػدعود إىل اإل ػاد إىل اًشػمؽ ليتاػ  مكا ػ  بػك 
ػػا مل يكػػن قػػد أد  فميضػػة اىػػج فقػػد  اجملا ػػدين هالالمػػا  اًذاوػػلك  ًه

فمئػ  السػيد قمر أف ي  و إىل ببلد اىجاز أهال ليػءدي فميضػة اىػج  
 ػ ه و   ايامسة هالاشػمين مػن  ٕٗ٘من  مالاي عاـ  عبدالمئيم 

عمػػمد ميممػػا هجهػػ  اػػطم اىجػػاز لت ديػػة فميضػػة اىػػج  ه  طميقػػ  مػػم 
رديذػػة اإلسػػكذدرية هالقػػا مة فرتغػػا    نيسػػ  أ ػػما  مل متحػػ  رئلتػػ  اًقدسػػ  

 إىل الببلد اىجازية.
 ٘ػػػػرتؽ الصػػػػحما  اختػػػػ  طميػػػػق اىػػػػاج الػػػػ ي ٙػػػػم رديذػػػػة قػػػػوص مث

الشػػمقية إىل ميذػػا  عػػ اب علػػم البحػػم األمحػػم ئػػ  يمغبػػوف السػػنين إىل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

ميذا  جدة هلال   امؼ   أ ذا  رئلت    صايد مصم علم األهواع لػا 
ِػػا دفاػػ  باػػد ذلػػ  أف يسػػتقم    ػػ د الػػببلد فيمػػا باػػد ليذشػػم الػػدعوة 

 اإلسبلمية.
 :ع سذواتأقاـ الشيخ عبدالمئيم   الببلد اىجازية  س

ماززا مكمما   عهد الشميد راجض بػن قتػادة إذ غػاف َػ  ئنيػاهة 
هإجبلؿ  ليقاف ركا ت  قضا ا متذقبل بك مكة هاًديذػة اًذػورة يذهػ  مػن 
علػػم هفضػػ  فقهااهػػا هعلمااهػػا اترة   هعابػػدا ماتكنيػػا  نلبيػػت اىػػماـ أه 

 .... رسجد اًديذة اًذورة اترة أخم 
لئل ػار   باػض ااصػي  سػايا  هرا  غسػو أه متذقبل يسام فيهػا 

المزؽ ئ  يستطيع التنيػمغ للابػادة هالالػم دهف أف ٙػد يػدد لبلسػتجدا  
 أه يكوف عالة علم أئد.

هةػػػػ  ٍػػػػاهرا  للبيػػػػت اىػػػػماـ أه اًسػػػػجد الذبػػػػوي الشػػػػميد ٖا ػػػػد 
 نيس   هيصنيت قلب  ئ   اتد هللا منيتائػا مػن علػم السػم اًصػوف  هغذػزا 

تػػاب هاىكمػػة هغػػاف إذا هػػع اًػػءذف يقػػوؿ: أاػػهد أف ال مػػن مامفػػة الك
إل  إال هللا قاؿ: اهدص را اا دص  هي  ًػن غػ ب علػم هللا  اػاىل هغػاف 

 يقوؿ: أدرغت فهم عيع صنيات هللا إال صنية السمع.
 هغاف ل  غبلـ عي  علم لساف أ   اىقيقة مذ :

 قطػػػػع الابلاػػػػق بقطػػػػع اػػػػم النيقػػػػد  هةهػػػػور مقػػػػاـ الابػػػػد باػػػػدـ 
 اإللتنيات إىل السو   ه قة القلو برت يو القدر السابق.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٗٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

  التجميػػػد  سػػػياف الػػػزمذك ئكمػػػا   هالػػػ  وؿ عػػػن الكػػػو ك ئػػػاال
هالض البصم عن األين هقتا ئ   ذقلو األغػواف نطذػا ل ػا م 
همتحمغػػػا لسػػػاغن  فيسػػػكن القلػػػو بتمكػػػك القػػػدر علػػػم قطػػػع 

بصػور  ح الصػدهرا اىكم  هاالبتهاج رذنيسػحات الػوارد  ها شػم 
األغواف مػع  بػوت اًقػاـ باػد التلػوين هرسػوخ التمكػك فتكػوف 

 السما  ل  ردا  هاألرض ل  بساطا.
 :هيقوؿ 

اٌيبة   القلو لا مة هللا  ااىل  و طمس أبصػار البصػاام 
عػػن مشػػا د   رػػن سػػواد ئسػػا  فػػبل يػػم  إال أب ػػوار اوػػبلؿ هال 

 يسمع إال بسواطع اوماؿ.
 لقلػػو تػػت ٍػػار  األقػػدار بذنيػػت هغػػاف يقػػوؿ: الموػػا سػػكوف ا

التنيمقػػػة ئػػػاال   هعلػػػم التوئيػػػد عاػػػا   فيشػػػهد القػػػدرة نلقػػػادر 
 هاألمم نابمم  هذل  يلزم    غ  ئاؿ من األئواؿ.

  هغاف :يقوؿ 
التمكك  و اهود الالم غشنيا  هرجوع األئواؿ إليػ  قهػما  

   هالتصمؼ نلقادح ئكما  هغماؿ األمم امعا .
 صنيا  األسمار   استغماؽ األذغار. هيقوؿ:   اووع 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘ٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

  هيقػػوؿ: الشػػوؽ  ػػو اسػػتغماؽ   مبػػادي الػػ غم طػػمن  مث الغيبػػة
   وس  ال غم اكما   اىضور   أهاخم الػ غم صػحوا فهػو 
بػػػػك اسػػػػتغماؽ لمػػػػة هاليبػػػػة بزعجػػػػة  هئضػػػػور بذاشػػػػة   فللػػػػ  
 الوقت للمشتاؽ استغماؽ  ه لل  اليبة اليبة  ه لل  ئضور.

  هغػػاف  :اىيػػاة أف ٗيػػا القلػػو بذػػور الكشػػد  فيػػدرؾ يقػػوؿ
 سم اىق ال ي بمزت ب  األغواف   اختبلؼ أطوار ا.

هإر قػػػم   درج اىقػػػااق همقامػػػات القػػػمب ئػػػ  صػػػار لػػػ  هصػػػلة 
ليلػػػة  يقػػػوؿ فيهػػػا: "  ليلتػػػاف مػػػع رسػػػوؿ هللا  داامػػػة بمسػػػوؿ هللا 

األسػبلة  اال ذك هليلة اوماة ب ي  ف عمض عليػ  مػا استشػك  علػّت مػن
 ب  عذها عياا "يهاًساا  فيج

 السمحً السحٔه
ا ئدث ب    ذل    درس  يـو   ػ عذػد ٛٚ٘من رمضاف  ِٕٕه
 امئ  اله   ااىل الممحن   امئ  للبسملة:

  الممحن: اسم صاو علم الوقوؼ علػم جبللػ   هاػق علػم ايػوض
  اورد  هسػبحت ئػ  المقػت هلػوال فضػ  هللا علػّت مػا ا تشػلت  

 صمت ئيا  بيذكم  أسام هأ كلم هأعبد هللا هأرجوا رواده 
  الػػممحن: اسػػم  ػػز مشػػاعمي  فقصػػمت مشػػاعمي عػػن التنيسػػا ٌػػ ا

 اإلسم الكم .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

     الممحن: اسم أقلق مضجات  لوال استغا و ه ضمعت إلي  جػ  اػ
 ل اب   ا اللحم ه نيتت   ا الا م.

  :ػ  اًاػىن: الممحن: اسم مكلت سذك طواال  أ نيكم هأ  غم هأقوؿ 
 الممحة اًطلقة مذ  ج  ا   ؟ 

 ف هع  دا  يقوؿ  : أتدب اي قاصم الطمؼ هاإلدراؾ.
 فقلت: علم  اي ر : غيد أص  إىل اًاىن اًقصود؟

فقػػػاؿ  : اي عبػػػدالمئيم:  مذامػػػا   فسػػػ لت   فمأيػػػت رسػػػوؿ هللا 
الػػػممحن: اسػػػم هللا الػػػ ي ادخػػػمد لذنيسػػػ   همل يطلػػػع عليػػػ  أئػػػد مػػػن 

  هاخػػػت  بػػػ  أقوامػػػا   سػػػبهم إىل إهػػػ   ػػػ ا فسػػػما م عبػػػػاد عبػػػادد
 الممحن.

هقػػملم إليػػ   هرفاهػػم فػػوؽ   فّضػػلهم علػػم عبػػادد  هميػػز م بصػػنيا 
ػػػ ا: فػػػ ف ماػػػىن  ػػػػ ا اإلسػػػم: لػػػو عمفػػػت غمػػػا  ػػػػدرؾ  سػػػاام الذػػػاس  ٌه

 ألدرغت غما عمفذا  هلو عمفت هأدرغت لرتغت ه دمت.
 ت ه دمت؟فقلت: ايسيدي اي رسوؿ هللا: ما ماىن لرتغ

 : فقاؿ 
"لرتغػػت البحػػ   هبقيػػت   الذػػور      ػػور اهػػ  الػػممحن  فػػالذور 
ٗبػػو اإل سػػاف الذ ػػم إليػػ  هقػػد يقػػمب القلػػو مذػػ  إليػػ  ه   ػػ ا يبقػػم 
 الشوؽ عامبل  من عوام  القمىب  الدافع للام  اًتص   ايال  .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

ه ػػػدمت أ ػػػت لػػػو هصػػػلت إىل  ايػػػة الالػػػم فيػػػ   هقػػػد ا تهػػػم بػػػ  
اؼ بشػػوؽ ال  تحملػػ   فتػػ هب  فػػبل  ػػدرؾ  هعذػػدما  نيقػػد اإلدراؾ اًطػػ

 فبل ئبلهة هال طبلهة اي عبدالمئيم.
الممحن: اسم خػاص  ال ب  ذغػمد   القػم ف إال هباػد  ػ ا اإلسػم 
أمػػم ع ػػيم  هخػػ، غبػػا  هال يلتصػػق بػػ  مػػن اًالوقػػات عبيػػد إال ه ػػم 

اإلسػػػم يومػػػػا  أصػػػحاب الشػػػ ف الا ػػػػيم  هال يذ ػػػم أئػػػد إىل غتابػػػػة  ػػػ ا 
هائدا نلبصم هالبصاة هالتبصػم  إال هقػد  كلػم  ػ ا الذػاةم   خػوارؽ 
 األمور هأدقها هأصابها هبكبلـ ليس من مستو  الذاةم هاًتكلم.

 اي عبدالمئيم: أ ميد أف  ذ م؟
 فقلت: أخاؼ اي رسوؿ هللا

: مذامػػا  اي عبػػدالمئيم  أبػػق علػػم الطػػمؼ قلػػيبل مث ا  ػػم  فقػػاؿ 
ت عجبػػػا   رأيػػػت اسػػػم الػػػممحن يػػػمددد مبلاكػػػة:  ػػػم محلػػػة فذ ػػػمت فمأيػػػ

م مبلاكػة ال عػػد ٌػػم هال ئصػم  إ ػػم ٗومػوف ئػػوؿ عػػمش  الاػمش هئػػٌو
الػػػممحن لػػػيس ٌػػػم ذغػػػم الػػػا اسػػػم الػػػممحن هالػػػدعا   هاالسػػػتغنيار للػػػ ين 
 مذػػوا هاتبػػوا  ها باػػوا سػػبيل     أصػػوا م قػػوة هرقػػة  ه  هجػػو هم  ػػور  

ربذا هسات رمحت  غ  اػت  رمحػة هعلمػا    ليس غملل   ور   يقولوف :
فػػ المت علػػت  ئػػ  أفقػػت هالاػػمؽ قػػد بلػػ  عيػػع مبلبسػػت  هاسػػتيق ت 

  هأص أقوؿ:                       ((ٜٜ٘٘)النيمقاف)النيمقاف 
فبقيػػت علػػػم ذلػػ  أقػػػوؿ للذػػاس: الػػػممحن اسػػم عػػػبل   الكػػػوف ال 

 يالم  إال هللا.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 قلب زضْل اهلل 
مػػا ئػػّدث بػػ    درسػػ  عػػن قلػػو سػػيدص همػػوالص همػػن ذلػػ  أيضػػا  

 ػػػ ئيػػ  قػػاؿ: أيهػػا الذػػاس: ٚٛ٘مػػن رمضػػاف  ٕ٘يػػـو  رسػػوؿ هللا 
 -مذامػا- عذدما غذػت نًديذػة اًذػورة مقيمػا فيهػا  سػ لت رسػوؿ هللا 

هغػػػاف ذلػػػ    رؤاي ذات ليلػػػة  اػػػا دت فيهػػػا رسػػػوؿ هللا  هسػػػ لت  عػػػن 
   د اًس لة   هغيد ئدث اق الصدر؟

: لقػػد اػػق صػػدري  هأص   اليق ػػة  مػػا اػػامت بشػػت    فقػػاؿ 
فيػػػػ  أمل  هأات  هللا بقلػػػػو سػػػػليم  ليتحمػػػػ   ػػػػزهؿ غػػػػبلـ هللا علػػػػم  ػػػػ ا 
القلػػػو  ألف القلػػػو الػػػ ي خلقػػػت بػػػ  طنيػػػبل  ال يتحمػػػ   ػػػ ا الذػػػزهؿ  
هأ ػػػت اي عبػػػدالمئيم  قػػػمأ غتػػػاب هللا  الػػػ ي قػػػاؿ جػػػ  اػػػ   : بسػػػم هللا 

  الػػػػػػممحن الػػػػػػمئيم:                                          
                      ((ٕٕٔٔ)اىشػػػػػػػم)هقولػػػػػػػ   اػػػػػػػاىل:  اىشػػػػػػػم               

                                 ) الشاما ()الشاما(. 
ار ضػػػػاد ر  فيػػػػ  قػػػػوة  فمػػػػن رمحػػػػة هللا   أف  ػػػػ ا القلػػػػو  الػػػػ ي

ه ورا يػػػة ه قػػػا  هصػػػنيا  هقػػػد سػػػلم مػػػن غػػػ  اػػػت : مػػػن أمػػػماض الػػػد يا 
 ايت الػػممحن الػػ   زلػػت عليػػ   مل ٘الطهػػا اػػت  مػػن   هعلما ػػا  ػػمي فيػػ

قػوة أخػػم   ئيػ  غػػاف غػبلـ هللا  ػػو القػوة هاىيػػاة  هقػد ئني ػػ  هللا مػػن 
 الزيغ هالذسياف هليس للشيطاف سلطاف علي .

 هللا   مكػػػػػػاف  أصػػػػػػبض  ػػػػػػ ا اًكػػػػػػاف بايػػػػػػداهمػػػػػػ  جػػػػػػم  قػػػػػػوؿ 
 عن اٌو .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٗ)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

  ه ػ ا ماػػىن قػوؿ هللا  اػػاىل عػ :                    ((ٖٖ)الػػذجم)الػػذجم 
  ه ػػ ا ماػػىن قػػوؿ هللا  اػػاىل عػػ :                               

                                  ((ٜٜٔ٘ٔ٘)ؿ عمماف )ؿ عمماف . 
  ه ػػػػػ ا  ػػػػػو اًاػػػػػىن   قػػػػػوؿ هللا  اػػػػػاىل :                   

                                                       
                                                   

        ((ٕٕ٘٘) الشور) الشور. 
لقػػد غػػاف الكتػػاب هاإلٙػػاف  ػػورا   قلػػ  هعلػػم قلػػ   هغػػاف قلػػ  
 ػورا   يهػػدي بػ  هللا مػػن يشػػا  مػن عبػػادد إبذ ػ  هأ ػػم بػػ  جػ  اػػ    ٌػػد  

 الذاس إىل صماط هللا اًستقيم ه  ا  و قل  اي عبدالمئيم".
  ا  و قل  اي عبدالمئيم.  اًذاـ:   هباد أف قاؿ ل  رسوؿ 

 :قاؿ السيد عبدالمئيم ًميدي  عن قلو رسوؿ هللا 
مػػن  اي عبػػاد هللا   ػػ ا مػػا هصػػ  إ    هصػػد قلػػو رسػػوؿ هللا 

رسػػوؿ هللا  نيسػػ   هأص  ذػػاؾ نألرض الطيبػػة نًديذػػة اًذػػورة أ اػػم بموػػا  
مل  هللا هئػػػو رسػػػػول  الا ػػػيم اي أئبػػػػاات هأصػػػحا  قلػػػػو رسػػػػوؿ هللا 

الطػػ  ئقػػد هال ئسػػد  فلقػػد عػػاش  ػػ ا القلػػو بقػػوة غػػبلـ هللا الػػ ي ٘
  زؿ علي   هغبلـ هللا ال ا  للمهح هاوسد هئياة لئل ساف.

قلػػو رسػػوؿ هللا اي أئبػػاات هأصػػحا  أبػػيض  فقػػد المػػمد الصػػنيا   
علػػػم الاػػػامل أعػػػع  بيػػػا  هالمػػػمد الذػػػور وػػػيا  فكػػػاف بػػػ  رمحػػػة   ف اػػػمؽ بػػػ

م هللا لػػا د يػػا هأخػػم   هلقػػم هللا بقلػػو للاػػاًك  هغسػػت  السػػبلمة  فػػ  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 سليم  ما  طق عن اٌو .
٘ػػمج مػػن قلبػػ   غػػ    اي أئبػػاات هأصػػحا   إف غػػبلـ رسػػوؿ هللا 

غبلم  ئكمة  هغ  غبلم  غماؿ  هغ  غبلم  ئسن  هغ  غبلمػ  عػاؿ  
هغػػػ  غبلمػػػ  ئػػػق  هغػػػ  غبلمػػػ  صػػػدؽ  هغػػػ  غبلمػػػ  رمحػػػة  هغػػػ  غبلمػػػ  

غبلمػ  وػيا   هغػ  غبلمػ  جػبلؿ  أجػ  اي   مامفة  هغػ  غبلمػ   ػور  هغػ 
عبػػاد هللا  إف غػػ  غػػبلـ رسػػوؿ هللا  قميػػو إىل هللا  هغػػ  غبلمػػ  فصػػائة  

مػػػ  هقػػػار  هغػػػ  غبلمػػػ  أما ػػػة  هغػػػ  غبل هغػػػ  غبلمػػػ  خػػػا  هغػػػ  غبلمػػػ 
اػػػػمؼ  هغػػػػ  غبلمػػػػ  الػػػػ ا  للػػػػمهح هالقلػػػػو  ئػػػػ  غػػػػاف الصػػػػحابة   

م جسػدد الشػميد ٗسػوف بػ  يست  سوف بصػو   عػن باػد إذا الػاب عػذه
راي ل مػػػبهم  هاطمبذػػػاص لقلػػػولم  هاػػػنيا  ىػػػبهم  اهاػػػوا غبلمػػػ  اوػػػامع 
ال ي ال ٖار    فصائت   هال يبار    ببلالت   هالػ ي  ػو الذهايػة   
البيػػاف  هالغايػػػة   ال، ػػػاف اهاػػػوا غبلمػػ  اًشػػػتم  علػػػم جوامػػػع الكلػػػم 

 لاا من اًاا  اهاوا قول :هبدااع اىكم  اًتضمن بقلي  من الكبلـ غ
هُ   }}
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بلؼ مػا يػبطن هالوجيػ  عذػد ذه الوجهك  و اًذافق ال ي ي هم خ
                                                 

 ِغٕذ اٌشٙبة عٓ ععذ ثٓ عًٙي 5

 يسٚاٖ اٌجخبسٜ ٚاإلِبَ أدّذ عٓ أثٟ ٘ش٠شح  6
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 هللا  و صائو اواد هالقدر   همن غبلـ رسوؿ هللا:
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ْ
إ ًُ  

َ
 ال

ْ
ف
َ
ِحب  ِلى ًُ ِخيِه َما 

َ
ِحبَّ ِِل ًُ ى  ْم َحتَّ

ُ
َحُذه

َ
ًُ أ ِم

ْ
إ ًُ  

َ
9{{  ِعِه ِعِه ال

9
  

{{   
ٌ
ت
َ
ل  َمْعُشوٍف َصَذك

ُ
 و

ٌ
ت
َ
ل  َمْعُشوٍف َصَذك

ُ
  1010{{  و

اٌث   }}
َّ
خ
َ
 ك
َ
ت
َّ
َجى

ْ
ُل ال

ُ
ْذخ ًَ  

َ
اٌث ال

َّ
خ
َ
 ك
َ
ت
َّ
َجى

ْ
ُل ال

ُ
ْذخ ًَ  

َ
 هالقتات  و الذماـ. ٔٔ{{ال

ْيٍر   }}:  همن غبلـ رسوؿ هللا 
َ
 ِبخ

َّ
ِحي ِئال

ْ
أ ًَ  

َ
َحَياُء ال

ْ
ْيٍر ال

َ
 ِبخ

َّ
ِحي ِئال

ْ
أ ًَ  

َ
َحَياُء ال

ْ
 ٕٔ{{ال

ًَ إلِاًَماِن   }}  ِم
ٌ
ْعَبت

ُ
َحَياُء ش

ْ
ًَ إلِاًَماِن ال  ِم

ٌ
ْعَبت

ُ
َحَياُء ش

ْ
ْع َما   ، }، }1313{{  ال

َ
اْصى

َ
ْحِي ف

َ
ْعخ

َ
ْم ح

َ
ا ل

َ
ْع َما ِئر

َ
اْصى

َ
ْحِي ف

َ
ْعخ

َ
ْم ح

َ
ا ل

َ
ِئر

 
َ
ذ

ْ
 ِشئ

َ
ذ

ْ
ْيِن   ، }، }  1414{{  ِشئ

َ
ج ًْ ُجْحٍش َمشَّ ًُ ِم ِم

ْ
إ
ُ ْ
 اْل

ُ
َذغ

ْ
ل ًُ  

َ
ْيِن ال

َ
ج ًْ ُجْحٍش َمشَّ ًُ ِم ِم

ْ
إ
ُ ْ
 اْل

ُ
َذغ

ْ
ل ًُ  

َ
  1515{{  ال

 هاهاوا غبلم  اوامع   فصائت  عن الصدؽ:
ِبرَّ   ِئنَّ ِئنَّ   }}

ْ
ى ال

َ
 َيْهِذي ِئل

َ
ْذق ِبرَّ الّصِ

ْ
ى ال

َ
 َيْهِذي ِئل

َ
ْذق ِبررَّ َيْهرِذي   -هال،  ػو ايػا –الّصِ

ْ
ِبررَّ َيْهرِذي َوِئنَّ ال
ْ
َوِئنَّ ال

رررر
ْ
ررررَب ِعى

َ
خ
ْ
ى ًُ ررررى   َحتَّ

َ
ررررْذق َحررررشَّي الّصِ

َ
َيخ
َ
َعْبررررَذ ل

ْ
ررررِت ، َوِئنَّ ال

َّ
َجى

ْ
ررررى ال

َ
ررررِئل

ْ
ررررَب ِعى

َ
خ
ْ
ى ًُ ررررى   َحتَّ

َ
ررررْذق َحررررشَّي الّصِ

َ
َيخ
َ
 ل
َ
َعْبررررذ

ْ
ررررِت ، َوِئنَّ ال

َّ
َجى

ْ
ررررى ال

َ
ِ ِئل

 اَّللَّ
َ
ِ ذ

 اَّللَّ
َ
ذ

ا 
ً
ًل ا ِصررررّذِ
ً
ًل ررررِزَب ، ، ِصررررّذِ

َ
ى
ْ
ررررِزَب َوِئنَّ ال
َ
ى
ْ
ررررى  َيْهررررِذيَيْهررررِذي  َوِئنَّ ال

َ
ررررىِئل
َ
ُجررررىَس   ِئل

ُ
ف
ْ
ُجررررىَس ال
ُ
ف
ْ
) النيجػػػػور:  ػػػػو النيسػػػػق   ال
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 ٙٔ{{  هالك ب هاالْماؼ عن الطميق اًستقيم(
هباػػد غػػ   ػػ ا اي عبػػاد هللا .. ا  ػػمها إىل غػػبلـ هللا جػػ  اػػ    فيػػ  

  صلوات هللا هسبلم  علي :                              
       ((ٜٜٔ٘ٔ٘)ؿ عمماف )ؿ عمماف . 

هلكن غاف القلو عكس ذل  غل   هأل   قلو ليس  و اًالػوؽ 
بػػ  طنيػػبل   إ ػػ  قلػػو أبمػػم مػػن هللا  لػػيس فيػػ  الغلػػيظ   الػػ ي يرتغػػو مػػن 
 نياع  الدـ  هليس في  الني اةة ال   تولد من ادة اللياف الدـ    ػ ا 

 القلو.
األمػػػػك بكػػػػبلـ هللا  الازيػػػػز  إ ػػػػ  قلػػػػو مػػػػن هللا   ػػػػزؿ عليػػػػ  الػػػػمهح

 اىكيم  هإ   اًكاف ال ي مح    ا الكبلـ الا يم.
إ   عاش بػ   هلػ    همذػ   فػبل الػيظ فيػ   هال ف اةػة  بػ  بشااػة  

 مث ا  م إىل قوؿ هللا  ااىل :..  ههائة.
                       ((ٕٕٔٛٔٛ)التوبة)التوبة   

هال ٖػػػػوز أف  وؿ سػػػػبق  مػػػػا قيػػػػ   ػػػػ ا القػػػػوؿ    ػػػػ   أه رسػػػػ
يوصد ب  ُلوؽ مهما بلغ من الشنيقة  هالممحة نلذاس  هلكن هللا جػ  

 ا    مذض  بي  صنيتك من صنيا  : المأفة  هالممحة.
 ... إ   القلو األبيض  ال ي عاش بذور هللا  هبكبلـ هللا

 هبقوة من هللا.
                                                 

 صذ١خ اٌجخبسٜ ِٚغٍُ عٓ عجذهللا ثٓ ِغعٛدي 16
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 ... إ   القلو اًذيو
اص  إ ػػ  القلػػو الػػ ي ئبػػو الػػ ي غسػػاد هللا نلسػػكيذة  فػػازداد إٙػػ

 هللا إلي  اإلٙاف  هزيذ  في   هغمد ل  اًااصت  هالتنيكم فيها ..
 و يسمع  هيشهد.لإ   القلو ال ي ل  ق

   إ ػػ  القلػػو الػػ ي مذػػع هللا عذػػ  القسػػوة  ف صػػبض ليذػػا  رقيقػػا  ال
  اهف   ئق هللا  هال    نيمي    ًا يذنيع أمت   هيقملم إىل هللا.

 قلػػػو الػػػ ي إذا ذغػػػم هللا هجػػػ   ػػػ ا القلػػػو  هزاد ػػػ   ايتإ ػػػ  ال
 هللا إٙاص .

إ ػػػػ  القلػػػػو اًطمػػػػبن أبف طميػػػػق هللا  ػػػػو الصػػػػماط اًسػػػػتقيم  هأف 
 أئسن اًامفة مامفة هللا.

ٗمػػػ  األخػػػبلؽ الا يمػػػة  الػػػ   هلػػػ ا القلػػػو غػػػاف رسػػػوؿ هللا 
  هصني  لا رب    ال ي أرسل   اداي  همبشما   ه  يما   فقاؿ:           

          ((ٗٗ)القلم)القلم. 
نلسػكيذة الباعلػة علػم اٌيبػة هالداعيػة إىل  هقد تلم رسوؿ هللا 

 التقدـ   مع التواوع   هاىلم.
لػػ ا القلػػو صػػائو الوجػػ  الطلػػق ايػػا  الػػ ي يشػػامؾ  ه ػػو 

 عذػػػد لقااػػػ  نإلخػػػبلص  هالوفػػػا    هابػػػة  هاًػػػودة  ئػػػ  إ ػػػ  غػػػاف 
 و إىل أصحاب  من األبذا   هاابن   همن أ نيسهم.أئ

ل ا القلو قد غساد هللا ئسن القبوؿ  ال ي ٖلو ميػ   ه و 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٗ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

القلػػوب  هطاعتهػػا  ئػػ  مل يذنيػػم مذػػ  ماا ػػد  هال اسػػتوئش مذػػ  مباعػػد  
 إال من غتو هللا علي  الشقا   هسو  ايامتة.

امػػػمد لػػػ ا القلػػػو قػػػد مالػػػت إليػػػ  الذنيػػػوس  ها قػػػادت أله  ه ػػػو 
لػػ ا القلػػو  األرهاح  هأصػػحالا  ه بتػػت ماػػ  علػػم الشػػدااد  ه ػػو 

 السليم  بت لذا غماؿ خلق   هقد رزؽ صدؽ النيماسة  هرجائة الاق .
 ل ا القلو السليم ص،   الب سا   هعلم الضما . ه و 

 هيقوؿ عن  نيس :
{{   

ُ
ررْذ أ

َ
ل
َ
َحرررٌذ ، َول

َ
ي أ

َ
ر
ْ
رررإ ًُ ِ َوَمررا 

 ِفررري اَّللَّ
ُ
وِرًرررذ

ُ
ررْذ أ

َ
ل
َ
 ل

ُ
ررْذ أ

َ
ل
َ
َحرررٌذ ، َول

َ
ي أ

َ
ر
ْ
رررإ ًُ ِ َوَمررا 

 ِفررري اَّللَّ
ُ
وِرًرررذ

ُ
ررْذ أ

َ
ل
َ
ِ ل

 ِفررري اَّللَّ
ُ
رررذ

ْ
ِ ِخف

 ِفررري اَّللَّ
ُ
رررذ

ْ
ِخف

ررٍت َمررا ِلرري 
َ
ْيل
َ
ررْىٍم َول ًَ ًْ َبررْيِن   ِمرر

ٌ
ررت
َ
الز

َ
رريَّ ز

َ
 َعل

ْ
ررذ

َ
ج
َ
ررْذ أ

َ
ل
َ
َحررٌذ ، َول

َ
 أ
ُ
رراف

َ
خ ًَ ررٍت َمررا ِلرري َوَمررا 

َ
ْيل
َ
ررْىٍم َول ًَ ًْ َبررْيِن   ِمرر

ٌ
ررت
َ
الز

َ
رريَّ ز

َ
 َعل

ْ
ررذ

َ
ج
َ
ررْذ أ

َ
ل
َ
َحررٌذ ، َول

َ
 أ
ُ
رراف

َ
خ ًَ َوَمررا 

 ِبالٍل 
ُ
َعاٌم ِئال َما َواَساُه ِئْبط

َ
 ِبالٍل َوِلِبالٍل ط

ُ
َعاٌم ِئال َما َواَساُه ِئْبط

َ
 17{{َوِلِبالٍل ط
لػ ا القلػو السػػليم  ز ػد الػد يا   همػػا فيهػا  همػا علقػػت  ه ػو 

 :ل    نيس  إىل ات  من زخارفها  ئ  قي 
{{   ، 

َ
رك

َ
ْبل
َ
َحرٌذ ك

َ
رُه أ

َ
ْعط ٌُ ْم 

َ
ْسِض َما ل

َ
ًَ ألا َضاِئ

َ
 خ

َ
ْعِطيذ

ُ
 أ
َ
ذ

ْ
 ِشئ

ْ
رَك ، ِئن

َ
ْبل
َ
َحرٌذ ك

َ
رُه أ

َ
ْعط ٌُ ْم 

َ
ْسِض َما ل

َ
ًَ ألا َضاِئ

َ
 خ

َ
ْعِطيذ

ُ
 أ
َ
ذ

ْ
 ِشئ

ْ
ِئن

ا
ً
ررْي 

َ
ًَ يِخررَشِة ش  ِمرر

َ
ُصررك

ُ
ل
ْ
ى ًَ  ، َوال 

َ
ن

َ
َحررٌذ َبْعررذ

َ
رراُه أ

َ
ْعط ٌُ ررْيً اَوال 

َ
ًَ يِخررَشِة ش ُصررَك ِمرر

ُ
ل
ْ
ى ًَ َحررٌذ َبْعررَذَن ، َوال 

َ
رراُه أ

َ
ْعط ٌُ   : : فلال فلال ،،َوال 
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 ه    ا  زؿ قوؿ هللا  ااىل:
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

                               ((ٔٓٔٓ)النيمقاف)النيمقاف. 
 ه و ل ا القلو السليم: 

 جوامػػػػػػع الكلػػػػػػم  هالسػػػػػػبع اًلػػػػػػا   هالقػػػػػػم ف الا ػػػػػػيم  أه ػػػػػػم 
 هاىكمػػػػػػة البالغػػػػػػة  هالالػػػػػػـو اومػػػػػػة  ه ػػػػػػو أمػػػػػػت مل يقػػػػػػمأ  همل يكتػػػػػػو 

 مل ٖلس إىل مالم يالم .ه 
  هغيػد ٖلػس  هقػد جػا د ج،يػػ  ليقػوؿ لػ  أبمػم مػن ربػػ :       

 هقد قمأ.
هغيػػد ٖلػػس إىل مالػػػم  ه ػػو الػػػ ي ا شػػمح صػػػدرد بقلػػو يغ يػػػ   

 غبلـ هللا  الازيز اىكيم.
ل ا القلو صائو ال  ن الصػحيض  هالصػدر النيسػيض   ه و 

     قوؿ  أه ماىن.هاللساف النيصيض  انيوظ من التحميد
ه و ال ي غاف قب  المسػالة لػ ا القلػو األمػك قلبػا   هقالبػا  هباػد 

 المسالة أميذا  ل ا القلو  هنلذبوة خاا   اا.
غػػاف لػػ ا القلػػو السػػليم  اًػػوجز   القػػوؿ   مػػع ئسػػن   ه ػػو 
   التابا.

 قاؿ: ها  مها إىل باض أقوال  
 ِبررَك اللهررمَّ اللهررمَّ   }}

ُ
ُعررىر

َ
رري أ ِ

ّ
 ِبررَك ِئو

ُ
ُعررىر

َ
رري أ ِ

ّ
ًْ ِئو ررُع َوِمرر

َ
ش

ْ
خ ًَ ررٍب ال 

ْ
ل
َ
ًْ ك ررُع َوِمرر

َ
ف
ْ
ى ًَ ررٍم ال 

ْ
ًْ ِعل ًْ ِمرر ررُع َوِمرر

َ
ش

ْ
خ ًَ ررٍب ال 

ْ
ل
َ
ًْ ك ررُع َوِمرر

َ
ف
ْ
ى ًَ ررٍم ال 

ْ
ًْ ِعل ِمرر
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

َجاُب 
َ
ْعخ

ُ
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غػػػػاف لػػػػ ا القلػػػػو السػػػػليم ال ياػػػػمؼ اوػػػػ   بػػػػ  غا ػػػػت   هأ ػػػػ  
ضػػايد الشػػجاعة  زيذػػ  صػػارما لؤلخػػ  اػػق هللا مػػن غػػ  ُلػػوؽ  هئػػق ال

ا من يدد ئ  مت غػ  اػت    من القو    هقد مح  راية اوهاد  هما أ ٌز
 ه زؿ قول   ااىل:

                                                
                ((ٖٖ)اًاادة)اًاادة 

  ٓاضٔدٖ ٓا زضْل اهلل:

 هال ي عشت ب      د اىياة الد يااي صائو القلو السليم  
                                                 

 صذ١خ ِغٍُ عٓ ص٠ذ ثٓ أسلُي 19

 ياٌّغتذسن عٍٝ اٌصذ١ذ١ٓ ٚجبِع اٌتشِزٞ عٓ أثٟ ٘ش٠شح  20

 يٌّغتذسن عٍٝ اٌصذ١ذ١ٓ عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه ا 21
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚ٘)      النيص  اللال :   ببلد اىجاز         

 فذبع مذ  ايا غل   هاىسن   هالكماؿ غل    هاوماؿ غل   
 هلقيت رب  ب   لتكوف الشنييع ألمت  يـو  لقاؾ عذد رب عزيز 

 غم    رؤهؼ   رئيم.  

  ٓا ضٔدٖ ٓا زضْل اهلل:

ا ذبذا   هأف يصحض عقيد ذا  هيهت  لس  هللا لذا  أف يصلض فساد قلو 
 أممص رادا. من

 ٓا أم٘ زضْل اهلل:

أغلمها من االستغنيار     د األايـ األخاة من رمضاف  ه و يودعكم  
 .عسم هللا أف يغا ئالذا إىل أئسن ئاؿ  يموي  هيموم رسول  

مث  قمبػػػوا إىل هللا نلامػػػ  الصػػػا   ه ػػػبلهة القػػػم ف  ه نيهػػػم ماذػػػاد  
ول  الكػػم   هاعملػػوا رػػا هالامػػ  تاي ػػ   هأئكامػػ   مث  دارسػػوا سػػذة رسػػ

 هرد فيها  لتكو وا من النياازين.
 أس ؿ هللا أف يستجيو لذا.

 هالسبلـ عليكم هرمحة هللا هبمغا  .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛ٘)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

 
 

 الفصل السابع

 إىل قيا يف صعٔد مصس
 ملاذا قيا؟ 

 :التعسٓف بكيا 

 حٔاتُ يف قيا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜ٘)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

 إىل قيا يف صعٔد مصسالفصل السابع: 
د بضػاا  ه بل ػك سػذة  ا ذتػا ه ك ا أ نيق السيد عبدالمئيم من عمػم 

عشػػػػمة   اًغػػػػمب ئنيػػػػظ فيهػػػػا القػػػػم ف الكػػػػم  هجػػػػودد ه لقػػػػم الالػػػػـو 
األساسية ال  يقب  عليها أملالػ  مػن أبذػا  األسػم النياوػلة ه اصػة أ ػ  
البيت  مث قضػم   دمشػق رػا  سػذك أمت فيهػا  اليمػ  ههصػ  إىل مم بػة 

  لػ ل   مث قضػم   األستاذية هالتصدي للتدريس  هقد راػح  أسػا   
اًغمب نيس سذك إماما هخطيبا ههاع ا هموجها هأستاذا يقصد للػزايرة 
هلؤلخػػػ  عذػػػ   مث قضػػػم   اىجػػػاز ٍػػػاهرا همتػػػ هدا مػػػن الالػػػم هالنيضػػػ  
ا ػػػػدا لذنيسػػػػ   سػػػػع سػػػػذك  ئػػػػ  اغتملػػػػت ماارفػػػػ   هةهػػػػم فضػػػػل    ٍه
 ه ضػػجت خ،ا ػػ   هار قػػم ار قػػا  مشػػهودا    علمػػت الشػػمياة هاىقيقػػة
هصػػػار عاًػػػا  مشػػػهورا    عػػػامل التصػػػوؼ  قػػػاؿ فيػػػ  الشػػػيخ الشػػػاما    
الطبقػػات الكػػ، : "  ػػو مػػن أجػػبل  مشػػايخ مصػػم اًشػػهورين  هع مػػا  
الاػػػارفك  صػػػػائو الكمامػػػات ايارقػػػػة  هاأل نيػػػاس الصػػػػادقة  لػػػ  اػػػػ  
األرفع من مما و القمب هاًذه  الا ب من مذا ػ  الوصػ   ه ػو أئػد 

بػػػك علمػػػت الشػػػمياة هاىقيقػػػة  ه اتد منيتائػػػا  مػػػن علػػػم مػػػن عػػػع هللا لػػػ  
 السم اًصوف  هغذزا من مامفة الكتاب هاىكمة".

 :هقاؿ عذ  الاارؼ ن  ااىل الشيخ/ أمحد دمحم روواف 
مقيمػػا علػػم الكتػػاب هالسػػذة  اليػػورا علػػم الػػدين  يتاهػػد  غػػاف 

اًبائػػة مميديػػ  نلتقػػو  هالامػػ  الصػػا   هغػػاف بمػػم م أبخػػ  األسػػباب 
رن يػػا  جػػامع الػػ  ال  شػػغلهم عػػن هللا  اػػاىل  هغػػاف زا ػػدا  عارفػػا  عاًػػا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

إىل مقػاـ اًشػا دة باػد اجملا ػدة  بك علم الشمياة هعلم اىقيقة  هص  
هغػػاف إذا أاػػار إىل أمػػت أف يػػتكلم نلقػػم ف هاىػػدي  يػػتكلم مػػا اػػا  هللا 

لػػػ  الاػػػادات   أف يػػػتكلم  هإذا قػػػاؿ لػػػ  أ صػػػت ال ٖػػػد اػػػيبا   خػػػمؽ هللا
  اػمؼ قذػا هسػذ  بضػع ه بل ػك سػذة صار  واد  باا  ًا جا  ب  الذػ  

باػػد اغتمػػاؿ إمامتػػ    طميػػق القػػـو  هإف غػػاف مل يتػػزهج فقػػد اػػغلت  عػػن 
 الزهاج ع اام األمور ال    ااىل هللمسلمك فيها صبلح.

 ملاذا قيا؟

 التعسٓف بكيا
لصػػايد ياػػىن األرض  ػػت مديذػػة مصػػمية قدٙػػة   صػػايد مصػػم )ها

الطيبػػػة( اههػػػا اًصػػػم  القػػػد  )اػػػابت( ه  الاصػػػم البطلمػػػم عمفػػػت 
نسم )غذابوليس( ه  الاصم القبطت نسم )غػوص( همذهػا اإلسػم الاػم  
)قو ػػة( الػػ ي ئػػمؼ إىل )قػػىن أه قذػػا( هغا ػػت َػػ  المئػػاؿ علػػم طميػػق 

هقنيػ  هقػوص  طميق اىجاج اًصميك هاًغاربة قدٙا ذ ان  هإاين  من قذا
 إىل عي اب علم البحم األمحم همذها إىل جدة عن طميق البحم.

هيػػػػػ غم األدفػػػػػو  خػػػػػ،ا يصػػػػػني  نالستنياوػػػػػة هالػػػػػ يوع هاال تشػػػػػار 
لػا هقػاؿ: "إ ػا  قدسػت نبػ  عبػدالمئيم"    فيقوؿ: إ ػ  رؤ  الذػ  
 أب ا عش الصاىك هم ه  الاارفك. –هيصنيها األدفو  أيضا  
عبدالمئيم  نيس  أف ال ي دفاػ  إىل  ػمؾ ـ السيد ي هم لذا من غبل

اًغػػمب هالتوجػػ  إىل اًشػػمؽ إٔػػا  ػػو المالبػػة   اوهػػاد   سػػبي  هللا هإف 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

غػػػػػاف بػػػػػدأ ا نلتوجػػػػػ  إىل بػػػػػبلد اىجػػػػػاز فػػػػػ ل  ألدا  فميضػػػػػة اىػػػػػج 
ماػ،ا   هاستكماؿ أدهات اوهاد ال   ساعدد   بلوغ اًماد  فيقوؿ 

ميو  مالػػػػاي  هأص أعطػػػػت الػػػػدرهس   عػػػػن ذلػػػػ : "عذػػػػدما غذػػػػت   قػػػػ
ػػة  مسػػجد ا  هأص أتػػدث عػػن جهػػاد  رسػػوؿ هللا  هعػػن دعو ػػ  الكٙم

إىل هللا  هعػن الاقبػػات الػػ  هقنيػػت   سػبي  الػػدعوة  غذػػت داامػػا  أمتلػػ  
أمامت هغذت داام التنيكا   األمة اإلسػبلمية الػ  بػدأت  رسوؿ هللا 

د ا الدسااس خاصة من ايارج   تهدد ا ان  ه تهدد ا الني   ه تهد
هعلػػػػم األخػػػػ  مػػػػن أهلبػػػػ  الػػػػ ين رفاػػػػوا الصػػػػليو اػػػػاارا ٌػػػػم ةلمػػػػا 

 هعدهاص  هبدأها اٌجـو علم اًشمؽ.
مث يقوؿ: لقد غذت دااػم التنيكػا فيمػا غا ػت عليػ  ئالػة اًسػلمك 
مػػن  ػػمؾ ديػػذهم هاال غمػػاس   د يػػا م  هالذػػزاع بػػك ملػػوؾ الطوااػػد  مث 

 طك هاًوئدين ِا  دد اإلسبلـ.الذزاع بك اًماب
هغا ػػػت أخبػػػار األ ػػػدلس  صػػػ  إ   همػػػا فالتػػػ  أهرن اًسػػػيحية   
األ دلس  لقد غا ت موجة زئد أطلػق عليهػا اًءرخػوف الغمبيػوف ئمغػة 
)االسػػػػػرتداد( هلؤلسػػػػػد  ػػػػػ د اًوجػػػػػة اًسػػػػػيحية بػػػػػدأت تقػػػػػق باػػػػػض 
ػػا وػػايق  أف  ػػ د الذجائػػات  مجػػع إىل مػػا غا ػػت عليػػ   الذجائػػات  ِه

 ئالة اًسلمك من اإل غماس   د يا م ه مؾ  خم م.
مث يقػػػػوؿ:    ػػػػ ا اوػػػػو اًػػػػتبلطم  ه لػػػػ  األئػػػػواؿ الػػػػ  عليهػػػػا 
اًسلموف ه ل  الدهؿ ال   تػ مم علػم اًسػلمك  هعلػم دهؿ اإلسػبلـ 

 استقم رأيت علم أف أ مؾ اًغمب ها   إىل األرض اًقدسة.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

 ااب ية: إذف ال ي هجه  إىل قذا األسباب
اىػػػػمب الضػػػػارية الػػػػ  يشػػػػذها الصػػػػليبيوف   ما ػػػػم أقطػػػػار  أوال:

اإلسػػػػبلـ اهلػػػػة ا تػػػػزاع أرض اًسػػػػلمك الطيبػػػػة  هاالسػػػػتمتاع بشمسػػػػها 
 الساطاة هجو ا اومي  هخاا ا الوافمة.
 هغا ت   د اىمب   ميدا ك:

اىمب اًسلحة ال   وج  جهػدا وػاما علػم الشػاـ قاصػدة  .ٔ
ا ٗي  ب  من أقاليم َاهلة الرتغيز علػم مصػم بيت اًقدس هم

 هالشاـ.
اىمػػبلت التبشػػاية اًذ مػػة هالػػ  قػػد  ػػء م    نيػػوس الّسػػ ج  .ٕ

من الذاس هقػد غػاف أغػ، أ ػم للقػاامك نلتبشػا مػا ئػدث   
مديذػػػػة األقصػػػػم مػػػػن فتذػػػػة يمجػػػػع النيضػػػػ  باػػػػد هللا  اػػػػػاىل   

  اػػاىل انياد ػػا ه لبيػػت اإلسػػبلـ   قلػػوب أ لهػػا للاػػارؼ ن
الشيخ أبو اىجاج األقصمي أقمب  بلمي  الاارؼ ن  اػاىل 

 السيد عبدالمئيم القذاات إىل قلب .
 ض قػاأعذدما قامت الدهلة األيوبيػة السػذية اًػ  و علػم  ثانيًا:

الدهلػػػػة النياطميػػػػة الشػػػػياية اًػػػػ  و ا تمػػػػت نلقضػػػػا  علػػػػم غػػػػ  أ ػػػػم 
و الشػػيات إىل اًػػ ا و للتشػػيع  هئولػػوا الدراسػػة   األز ػػم مػػن اًػػ  

ا ااتد صبلح الدين األيو    ذل   فم رجاؿ الشياة ههلػوا  األرباة ًه
هجػػو هم اػػطم صػػايد مصػػم هاختػػ ها مذػػ  مسػػمئا ألفكػػار م ه رااهػػم   
هيقػػوؿ األدفػػو  إ ػػم اختػػ ها مػػن قػػوص هإسػػذا هأبذػػود هأسػػنيوف هالا ػػا 
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ألامػػػة مسػػػارح لذقػػػ   ػػػماث الشػػػياة   مواجهػػػة اًػػػ  و السػػػ  هفقػػػ  ا
األرباػة فيقػػوؿ األدفػػو  عػن إسػػذا: هغػػاف التشػػيع لػا فااػػيا هالػػمفض لػػا 

 ماايا  غما يقوؿ عن أسنيوف: بلدة مامهفة نلتشيع الشذيع.
هقػػػد  يػػػ  هللا  اػػػاىل ٌػػػءال  الاػػػارؼ ن  اػػػاىل سػػػيدي عبػػػدالمئيم 

 هأبذا  مدرست  هقد قاموا أبممين  امك:
يػػء م فيهػػا أفكػػار  تصػػك القلػػوب ه صػػحيض الاقااػػد ئػػ  ال .ٔ

 اًتشياك ه لبيت م  و أ   السذة   القلوب.
الوقػػوؼ نًمصػػاد للشػػيايك النيػػارين مػػن هجػػ  صػػبلح الػػدين  .ٕ

األيػػػو  ئػػػ  ئقػػػق هللا  اػػػاىل اْسػػػار اًػػػد الشػػػيات ها ػػػداثر 
 أفكار م علم يد رجاؿ مدرسة سيدي عبدالمئيم القذاات.

هاىقيقػػة هإىل فقػػ  ئاجػػة  ػػ ا اإلقلػػيم إىل عمػػ  الشػػمياة  ثالثااًا:
هإىل  صوؼ مسػتذا  مقػم بػ  الذنيػوس  إماـ دار اٌجمة اإلماـ مال  
 ه ص  إىل مامفة هللا اىقة.

هل ل  فذحن  م  أف أمم رئي  السيد عبدالمئيم إىل قذػا إٔػا  ػو 
اث يػػػا  هنقتذػػػاع داخلػػػت أبف  بتوجيػػػ  إٌػػػت أهال هإبذف مػػػن رسػػػوؿ هللا 

د    ػ د النيػرتة الزمذيػة ه ػءال  الاػارفوف   ا اًوقع  و األ سػو وهػاد
يشمح هللا صدهر م ًا يوجههم إلي   ه٘ال  صدهر م بػمد اليقػك  فهػم 

ههللا  اػػػاىل ٖاػػػ  ٌػػػم  ػػػورا يهتػػػدهف بػػػ   هٖاػػػ  ٌػػػم  يػػػمهف بذػػػور هللا 
 التيسا أمارة علم اإلذف ٌم.

ال  وجػػػػػد ئػػػػػ  اابف دراسػػػػػة َققػػػػػة عػػػػػن غينييػػػػػة هصػػػػػوؿ الشػػػػػيخ 
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القذػاات إىل مصػم الػا أف اًػػمهايت  قػوؿ إ ػ  غػاف قػد  اػػمؼ عبػدالمئيم 
إىل أئػػد الالمػػػا  اًصػػميك   مكػػػة أ ذػػا  موسػػػم اىػػج  هطلػػػو مذػػػ  أف 
يصػػطحب  إىل مصػػم  ف خػػ د إىل مديذػػة قػػوص   أهؿ األمػػم ًػػا ٌػػا مػػن 
اػػهمة علميػػة هغا ػػت متلػػ  إذ ذاؾ الااصػػمة الالميػػة لئلقلػػيم  هلكذػػ  مل 

وص إال  ػبلث ليػاىل هئػوؿ هجهػ  إىل قذػا  أل ػ  رأ  يقم هلكذ  مل يقم بق
رؤ  مذاميػػػة ئببػػػت إليػػػ  التحػػػوؿ إىل قذػػػا ليتاػػػ  مذهػػػا مػػػوطن الكنيػػػاح 
هالذضػػػاؿ  هليقػػػيم لػػػا مدرسػػػت  الصػػػوفية الا يمػػػة الػػػ   قػػػـو علػػػم علػػػم 
الشػػػػمياة هاىقيقػػػػة هالامػػػػ  للػػػػد يا هالػػػػدين همذهػػػػا  اػػػػم أ ػػػػوارد هأسػػػػمارد 

 األرجا .
مل يكػػن لديػػ  مػػا يمبطػػ  ركػػة  بػػدالمئيم يقػػوؿ السػػيوطت: إف ع

هاًديذػػة  هاقتذػػع اجػػة الشػػيخ اًصػػمي أبف هاجبػػ  اإلسػػبلمت يػػدعود إىل 
اإلقامػػػة   قػػػوص أه قذػػػا لافػػػع رايػػػة اإلسػػػبلـ هلػػػيالم اًسػػػلمك أصػػػوؿ 

 ديذهم هليجا  مذهم دعاة للحق هجذودا لدين هللا.
هػػػػد هافػػػػق عبػػػػدالمئيم علػػػػم المئيػػػػ  إىل مصػػػػم هغػػػػاف ذلػػػػ    ع

  ػ.ٔ٘٘ايلينية النيااز لدين هللا النياطمت سذة 
إىل قذػػا هباػػد أف أمضػػم الشػػيخ عبػػدالمئيم  بل ػػة أايـ بقػػوص رئػػ  

ئي  إلتقم نلشيخ عبػدهللا القماػت أئػد أهليااهػا الصػاىك  فا اقػدت 
 أهاصم ابة هاأللنية بيذهما هتان ه زامبل   هللا.

هػػػا لقػػػو القذػػػاات يطلػػػق علػػػم غػػػ  مػػػن قػػػدـ إىل قذػػػا مػػػن الػػػا أ ل
ه كػػ ا عػػمؼ الشػػميد عبػػدالمئيم  ذػػاؾ ه ػػو ئػػاؿ الالمػػا  هاًنيكػػمين 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘ٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

هاألدن    غ  الاامل يلتصق لم اسػم اًكػاف الػ ي اسػتقمها فيػ  هطػاب 
 ٌم ب  اًقاـ.

 حٔاتُ يف قيا
سػػػػاعد جػػػػو قذػػػػا اٌػػػػادئ الشػػػػيخ عبػػػػدالمئيم علػػػػم ئيػػػػاة الت مػػػػ   

بذنيسػػػػ  ليتاػػػػمؼ علػػػػم ف مضػػػػم عػػػػامك غػػػػاملك يتابػػػػد هيػػػػدرس ه٘تلػػػػم 
خبااي ا  هال يقطع علي    ا االخػتبل  هذاؾ التابػد إال خمهجػ  للتجػارة 

 ال  ياتمد عليها   مااا .
قػػد اختػػ  لذنيسػػ  مذهاجػػا  ال ٗيػػد عذػػ  طػػواؿ ئيا ػػ    غػػاف   دفقػػ

ه و الام  بيدد ئ  يكسو قو    هقد دّرت علي  التجارة   قذػا راػا 
هالػا لم فقما  الطبلب هالماالبك   الالم هفاا ساعد   علم اإل نياؽ ع
   هغا ت  ار     بيع األقمشة.القادرين من أبذا  اًسلمك

هال ا  أف ما فالػ  السػيد عبػدالمئيم القذػاات غػاف أسػلون ُتلنيػا 
عمػػػا  ػػػو متبػػػع   مصػػػم   ذلػػػ  الاصػػػم فقػػػد غػػػاف الا مػػػا  يتذػػػاهلوف 

ٌػم   ئػ  هلػو غػا وا أجور م من بيت مػاؿ اًسػلمك   هغػاف  ػ ا ئقػا 
ف أ ػػػماي  اًسػػػلمك غػػػا وا ياتػػػ،هف أف مػػػن أوػػػد السػػػلطة اىاغمػػػة  غمػػػا 

الاػػار علػػيهم أف يشػػغلوا الالمػػا  أبمػػم ماااػػهم  فكػػا وا يتكنيلػػوف عػػذهم 
 نيم مػن ب ل   ئ  يتنيمالوا لمسالتهم الالمية  هلكن السيد عبدالمئيم 

  هغػاف يكتنيػم   ا األسلوب اًتبع  هجا د  و ليكسو قو   من عمقػ 
 أبق  القلي  هيذنيق الباقت علم هص  اتاجك  هالتبلمي  اًاوزين.
 مصػػم  ه  ػػما ألف الدهلػػة األيوبيػػة باػػد أف  ولػػت مقاليػػد اىكػػم  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

علػػم القضػػا  علػػم اًػػ  و باػػد ا يػػار الدهلػػة النياطميػػة عملػػت جا ػػدة 
الشيات ه شم اً  و الس  إب شػا  اًػدارس للتػدريس ه شػم اًػ  و 
السػػػ   هئمصػػػت علػػػم أف يتػػػوىل اًذاصػػػو الكبػػػاة أصػػػحاب اًػػػ  و 
السػػ   هلػػ ا فقػػد أصػػدر اًلػػ  )الازيػػز ن( بػػن صػػبلح الػػدين األيػػو  
قػػمارد بتايػػك الشػػيخ عبػػدالمئيم القذػػاات اػػياا ًديذػػة قذػػا  همذػػ  ذلػػ  

 التاريخ صار سيدي عبدالمئيم يامؼ نلقذاات  ه  ا    القمار:

 
هقػػد  ػػزهج الشػػيخ عبػػدالمئيم نبذػػة الشػػيخ القشػػاي هباػػد هفا ػػا 
 زهج  بل ة أخمايت أّو مذهن  ساة عشػم هلػدا هبذتػا   هاسػتقم الشػيخ 

 "نسم اًل  الازيز ن بن صبلح الدين األيو  
قد أصدرص قمارص بتايك الشيخ أبو دمحم عبدالمئيم بن أمحد بن 
ئجوف بن أمحد بن دمحم بن محزة بن جانيم بن اهاعي  بن 
جانيم ال غت بن دمحم اً موف بن علم بن ئسك بن علم جانيم 

 الباقم بن سيدي علم زين الاابدين بن موالص الصادؽ بن دمحم
قد أصدرص قمارص  اإلماـ اىسك سب  سيدص رسوؿ هللا 

 بتاييذ  اياا ًديذة قذا بصايد مصم"
 صادر عن مل  مصم الازيز ن
 ابن صبلح الدين األيو 

 ـ ٓٚٔٔ - ػ ٙٙ٘
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

عبػػدالمئيم القذػػاات بقذػػا هغػػاف ممغػػزد زاهيػػة وا ػػو وػػٗم  اىػػاىل  ٖتمػػع 
 فيها نلوافدين علي  من غ  مكاف.
 :س  بمصٍا ال ٗيد عذ  طواؿ ئيا  هاخت  الشيخ عبدالمئيم لذني

 :يام  نلتجارة ئ  ال ٗتاج ًاو ة أئد -
o   فقد  نيم أف ياتمد علم بيت اًاؿ   مااا. 
o   ه نيػػػػػم أف ياتمػػػػػد علػػػػػم  ػػػػػمي مػػػػػن األ ػػػػػماي     ػػػػػدبا

 .مااا 
o   الطيػػػػو ليكػػػػوف قػػػػدهة لغػػػػاد   السػػػػلوؾهاختػػػػ   ػػػػ ا

هلػػػ ل  غػػػاف ٗػػػ  غػػػ  أ باعػػػ  علػػػم الامػػػ  هاوهػػػاد 
 اوبك. عمؽالمزؽ من لكسو 

هغػػػاف ياتكػػػد للابػػػادة فػػػرتات طويلػػػة مػػػن اليػػػـو هالليػػػ  خػػػبلؿ  -
  رائتػػػػػػ  مػػػػػػن الامػػػػػػ   عمػػػػػػبل بقػػػػػػوؿ هللا  اػػػػػػاىل:           

                           )الشمح()الشمح(. 
هما بػك  ػ ا هذاؾ غػاف لقػاؤد   ئلقػة الالػم نًكػاف الػ ي بػ   -

ئيػػ  ٖتمػػع نلوافػػدين مػػن غػػ  مكػػاف قذػػا  مػػزارد همسػػجدد   
 .يسماوف ل   هيتدارسوف ما   هيتتلم هف علي 

 :هاستمم علم ذل  ئ  ممض هفا    -
o  فقد استمم ممو  ئواىل ا ذا عشم يوما. 
o   :هغاف اًميدهف ال ين ٗيطوف بنيماا  يسػماو   يقػوؿ
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛٙ)      النيص  المابع: إىل قذا   صايد مصم   

"أزؼ الوقػػػػػػػػت ه ػػػػػػػػ ا مػػػػػػػػا هعػػػػػػػػد الػػػػػػػػممحن هصػػػػػػػػدؽ 
 .اًمسلوف"

o صبلة   ممو  أبداهمل يذقطع عن ال. 
o   هصباح يـو الوفاة صلم النيجػم هدخػ  السػميم هسػّلم

قمااا أبػيض إىل الشػيخ أ  اىسػن الصػباغ هقػاؿ لػ : 
"  ا غنيػ  ه ػ د اًبلبػس الػ  ٙلكهػا اإل سػاف ه ػ ا 
 ػػػو السػػػرت اىقيقػػػت للبػػػدف"  هسػػػلم  عمامػػػة مث قػػػاؿ: 
"لػػػػو ُخػػػػاّط الذػػػػاس فيمػػػػا ٙلكػػػػوف   الػػػػد يا هبػػػػك بم ػػػػة 

ئػػدة مػػن  اػػيم اوذػػة لقػػ فوا بذاػػيم الػػد يا   عػػمض ها
 البحم هلتمّذوا اابخمة علم عج ".

o  هجلػػػػس اولسػػػػة األخػػػػاة هفاوػػػػت رهئػػػػ  إىل نراهػػػػا
 ػػ ٕٜ٘صباح يـو اوماة التاسع من اهم صنيم لاػاـ 

 ٔٗعامػػا قضػػم مذهػػا  ٕٚـ  باػػد أف عػػاش ٜ٘ٔٔ/ 
عامػػا   الصػػايد قضػػا ا   خدمػػة اإلسػػبلـ هاًسػػلمك 

   اػػػػاليم السػػػػذة الشػػػػمينية  هالػػػػدعوة إىل اىػػػػق  هإئيػػػػا
 همكاـر األخبلؽ.

هقػػػػد صػػػػلم عليػػػػ  أغلػػػػم مػػػػن عشػػػػمة أالؼ اػػػػا  مػػػػن  بلميػػػػ د 
همميدي   هدفن   قذػا ئيػ  يقػوؿ األدفػو : "هغا ػت هفا ػ  بقذػا هدفػن 

 وا بها  يزار هال يكاد ٘لو من زاام أه عابم".
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٙ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 الفصل اخلامظ

 مدزضتُ الصْفٔ٘
 ْ٘ٓىظسٓتُ الرتب 

 ٘مكسزات الدزاض 

 ٘الغآ٘ مً الدزاض 

 ْ٘ٓأضظ ىظسٓتُ الرتب 

 العله أّال : 

 ثاىٔا: العنل 

 ثالجا: األخالم 

 السّح ّاليفظ 

 ٕتساثُ العلن 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 مدزضتُ الصْفٔ٘الفصل اخلامظ: 
أصػػػبض للسػػػيد عبػػػدالمئيم القذػػػاات مدرسػػػة غبػػػاة طػػػار سػػػيطها   

الػػم أف ينيػػدها الاػػامل اإلسػػبلمت  ئػػ  دعػػت غلػػاا مػػن الالمػػا  هراالػػ  ال
إليهػػػا مػػػن غػػػ  مكػػػاف سػػػوا  مػػػن مصػػػم أه مػػػن خارجهػػػا ليلتقػػػوا نلسػػػيد 
عبػػػػدالمئيم  هيذاقشػػػػوا ماػػػػ  الالػػػػم  هيتالمػػػػوا مذػػػػ   هليكتػػػػو التػػػػاريخ 

علػػم علػػم مدرسػػة فميػػدة مػػن  وعهػػا هأسػػتاذ ا السػػيد  ا  اإلسػػبلمت سػػطور 
 عبدالمئيم القذاات.

ادس هإذا غػػػاف الاػػػارؼ الا ػػػيم قػػػد عػػػاش   الضػػػوف القػػػمف السػػػ
اٌجمي ف ف   ا القمف غاف غالقمف المابػع اٌجػم   هغػبل القػم ك المابػع 
هالسادس غاف اإل سجاـ التاـ فيهمػا بػك النيقهػا  هاًتصػوفة  هقػد عػع 
ع مااهم بك النيق  هالتصوؼ  هغا وا   مصم علم هائـ ها سػجاـ إذ مل 
قػوؿ  ّد أئدا مػن اًتصػوفة اًصػميك قػد خػالد عليػ  ذلػ  القػم ك  

أه فا  ةا م الكتاب هالسذة  ف  ػ  قػمف سػيدي عبػدالمئيم قػد عاػوا 
بػػػك الشػػػمياة هاىقيقػػػة ه ػػػ ا يػػػدلذا علػػػم أف التوافػػػق اتـ بػػػك الشػػػمياة 

 هاىقيقة.
هقد رسم صورة مشػمقة للتوافػق بيذهمػا اًستشػمؽ النيم سػت الػ ي 
أسلم هأطلق علم  نيس  اسم عبدالوائد ٗت  ئي  يقػوؿ: إف الشػمياة  

لػػداامة هاىقيقػػة مذهػػا رلابػػة اًمغػػز هإف الطميػػق  ػػو مػػا يبػػدأ مػػن  قطػػة غا
علم الداامة متجها إىل اًمغز   هعلي  فبل  ذاقض هال  ذافم بك الشػمياة 
هاىقيقػػة إذ غػػ  خػػ  يبػػدأ مػػن  قطػػة علػػم الػػداامة يصػػ    الذهايػػة إىل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 ذػػػا اًمغػػػز  هاًمغػػػز   الذهايػػػة نلذسػػػة إىل عيػػػع ايطػػػوط هائػػػد  ه ػػػو 
 ذات هللا أه اىقيقة اًطلقة.

همػػن  ذػػا ف  ذػػا  اػػد السػػيد عبػػدالمئيم القذػػاات أسػػتاذ األسػػا  ة   
علمػػػت الشػػػمياة هاىقيقػػػة   هاػػػيخ الاػػػارفك ن ئقػػػا  همػػػم  ع مػػػا  

بقػػم جػػد ا  المجػػاؿ  هصػػائو مدرسػػة غػػ،    ذلػػ    يبلػػم الزمػػاف ه 
 علم مم الاصور هالد ور.

 ىظسٓتُ الرتبْٓ٘
 مبيػة اإلمػاـ عبػدالمئيم القذػاات ألبذااػ  ه بلم  ػ    الطميػق غا ت 
  قـو علم: 

 . التمس  تداب الشمياة الغما 
 .ختلي  القلو من غدرات البشمية 
  طهػػػا الػػػذنيس مػػػن قػػػ   األذ   لتاػػػود غمػػػا غا ػػػت   أصػػػلها 

  قية  قية.
 .اًزاهجة بك الالم هالام  لتحقيق غماؿ الابودية 

ػػ ا فقػػد ختػػمج مػػن تػػ ت يديػػ   بلميػػ  ّبػػا  سػػلكوا طميػػق اىػػق  ٌه
هطميق ايا  هطميق الالم  هطميق الام   هغػا وا اًلػاؿ اىػق   السػا 

   طميق اٌد  هالذور.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 مكسزات الدزاض٘
غػػػاف اًػػػذهج الدراسػػػت ٌػػػ د اًدرسػػػة يقػػػـو علػػػم دراسػػػة ه لبيػػػت 

 ه مسيخ ما يلت:
 ة.اللغة هعلومها للحاجة إليها لنيهم الكتاب هالسذ 
 القم ف الكم :  بلهة هفهما هاستذباطا ه ابدا 
 .التوئيد لمعاية الاقيدة ه مسياها   الذنيوس 
 . اىدي  الشميد رهاية هدراية هاقتدا 
   فق  إماـ دار اٌجمة مال مذهجا هسلوغا 
  دراسػػة مػػا ٗتػػاج إليػػ  مػػن علػػـو الػػد يا لتطػػويم اىيػػاة هالذهػػوض

 لا.
 ىلوؿ ٌا.دراسة مشكبلت اًسلمك ههوع ا 
 .فهم اجملتماات اإلسبلمية للتنياع  هالتاايش ماها   إٖابية 
 .دراسة غ  صفع همنييد   علـو الد يا هالدين 

 الغآ٘ مً الدزاض٘
مامفػػػة الابػػػد ربػػػ  مامفػػػة ئقػػػة  قػػػـو علػػػم أسػػػاس عبوديػػػة ئقػػػة   .ٔ

هعبػػػادة ُلصػػػة لػػػ   ه مقػػػم نلابػػػد ئػػػ  يتالػػػق  لػػػق اىيػػػا  التػػػاـ 
   ه ال  يايش دااما بك ايوؼ هالمجا .اامة  هاًماقبة الد
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

مامفة الابد ىقػوؽ إخوا ػ  اًسػلمك  هالامػ  علػم التاػاهف ماهػم   .ٕ
ه شػػػػم التػػػػ خت بيػػػػذهم  ها تشػػػػار اىػػػػو  ه  هللا  همتػػػػىن اًسػػػػلم 

 ألخي  ما يتمذاد لذنيس  من ئو ايا  هزهاؿ الضم.
مة أمػػػم الػػػد يا هالاااػػػد مػػػن ذلػػػ  غلػػػ : صػػػبلح أمػػػم الػػػدين هاسػػػتقا .ٖ

 هالايش   إخا  ه ااهف هئو هسبلـ.

 أضظ ىظسٓتُ الرتبْٓ٘
غػػػػاف للسػػػػيد عبػػػػدالمئيم أسػػػػس لذ ميتػػػػ  الرتبويػػػػة يالمهػػػػا ألبذااػػػػ  

إى الاان و االشاادين ع ااو  ماا  "ه بلميػػ د اوػػدد نسػػتممار  فيقػػوؿ ٌػػم: 

  هغاف يشمح دااما  "و من وأخدق، فمو ترك واحنة فقن ضن الطر ق
  درهس  ه غتان   هيطبقهػا علػم  نيسػ  أهال  ليكػوف قػدهة   د األسس 
 طيبة لتبلمي ة.

 ال: العله أّ
غػػاف السػػيد عبػػدالمئيم يوصػػت أبذااػػ  بطلػػو الالػػم ه شػػمد   غػػ  
مكاف هأف ال يكتمود  فيقوؿ ٌم: إف طلو الالػم اػديد  هئني ػ  أاػد 
 .من طلب   هالام  ب  أاد من ئني    هالسبلمة مذ  أاد من الام  ب 
هيقػوؿ أيضػا: إف الػدين اإلسػبلمت ديػن علػم هإخػبلص  فمػن  ػمؾ 

 ... هائدة و  الطميق  فتالموا علمكم  هليس لغاد
 :قاؿ رسوؿ هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٗٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

{{   
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أ َبىَّ

َ
َيد
ْ
ل
َ
ِ ف

ْيَر اَّللَّ
َ
َساَد ِبِه ػ

َ
ْو أ

َ
ِ أ

ْيِر اَّللَّ
َ
ًما ِلؼ

ْ
َم ِعل

َّ
َعل

َ
ًْ ح  َم

ْ
أ َبىَّ

َ
َيد
ْ
ل
َ
ِ ف

ْيَر اَّللَّ
َ
َساَد ِبِه ػ

َ
ْو أ

َ
ِ أ

ْيِر اَّللَّ
َ
ًما ِلؼ

ْ
َم ِعل

َّ
َعل

َ
ًْ ح َم

اِس 
َّ
ًَ الى ُه ِم

َ
َعذ

ْ
اِس َمل

َّ
ًَ الى ُه ِم

َ
َعذ

ْ
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 :فيما يمهي  ابن مساود روم هللا عذ   ههرد   األ م
  {{  مً حعلم علما لم ٌعمل به لم ًضده العلم ئال هبرامً حعلم علما لم ٌعمل به لم ًضده العلم ئال هبرا  }}

فكو ػػػوا مػػػن علمػػػا  ايػػػا  همػػػن علمػػػا  الاطػػػا   هال  كو ػػػوا مػػػن 
 علما  السو .

ا غاف يقول  عن الالػم: إف مصػدرد أئاسػيس مم بطػة بػك الاقػ   ِه
جديػدا مػن بيا ػ  هأبوابػ    هاإلرادة يذتج مذها اإل تاج النيكم  سػوا  غػاف
هالالػػم علػػم  -الػػ اغمة–أه مػػم بل خزيذػػة أسػػمار ٍلػػس اإل تػػاج النيكػػم  

الواقع   هالالػم الطبياػت   فػاألهؿ ئسػن ةػا مد  هاللػا  توطػ  اًامفػة 
 ه و ما يتبصمد اإل ساف هيذ م ب  ةا م األايا  هأسبالا اينيية.

نلػػدين  ه ػػو الػػ ي  هاألخػػا الالػػم الطبياػػت  يػػم ب  ار باطػػا ه يقػػا
ٖم صائب  إىل البح  هالتذقيػو هرا  خػالق الكػوف  هيدفاػ  إىل الامػق 
إىل ما هرا  ذل  من أمور  سػيطم علػم الػذنيس فتجػم صػائبها إىل غػبلـ 
هللا هأقػػواؿ المسػػوؿ  هالموػػوخ جسػػما يا هرهئيػػا   ئلقػػة مػػن ئلقػػات 

 ػدا بذنيسػ  الذور اإلٌت ال ي يو و ًػن ا قػم هسػار    ػ ا الطميػق ٍا
ليبلغػػػا اًم بػػػة الاليػػػا مػػػن  ػػػ ا الالػػػم أه أهػػػم ئقػػػااق الػػػدين  هبػػػ  أخػػػ  
التصػػوؼ  بػػ   ػػو التصػػوؼ  نيسػػ   هالالػػم أصػػ  الاقااػػد الديذيػػة مػػدلبل 

 :علم ذل  بقول   ااىل
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘ٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

                                                      
                                   ((ٔٛٔٛ)ؿ عمماف )ؿ عمماف  

 هقول   بارؾ ه ااىل:
                                                         

 فصلت(فصلت(ٖٖ٘٘))
 سػوؿسيدص عبد هللا بن عبػاس روػم هللا عػذهم أف ر مهي  يهئدي  

 :قاؿ هللا 
والجهاد والجهاد   مً الصالة والصيام والحجمً الصالة والصيام والحج  عىذ هللا أفضُل عىذ هللا أفضُل   العلِم العلِم   طلُب طلُب   }}

{{عضَّ وجلَّ عضَّ وجلَّ   في ظبيل هللافي ظبيل هللا
ٕٖ
  

 

 ثاىٔا: العنل
غاف السيد عبػدالمئيم يػدعوا غػ  مػن ب ػم إىل ئلقػة علمػة نختػاذ 
ئمفة  هإىل اًزيد من الام  ًن يام  إىل جا و الالم  فهػو وػمهرة ال 

الممق  ب  هنسػتغبلؿ غػ  طاقػة اإل سػاف مػن أجػ   يكتنيت مذها را يسد
 ايا ل  هللذاس ِن ئول   هللحياة ال  خلقها هللا لذا.

مث لت هم  امة هللا ال  أعطا ػا لذػا يقود ػا الاقػ  الػ ي أهدعػ  هللا 
 سبحا   ه ااىل أما ة غ،  عذد اإل ساف.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

   يبدأ ع ا     غلا من األئايك بقول   ااىل: هل ل  غاف 
                                    ((ٔٓ٘ٔٓ٘)التوبة)التوبة  

هغاف يقوؿ  نيساا   باض جلسا   أف   د اابية تلػم لػا المجػ  
الصو  قلبا هقالبا  ف صبض لا   مقاـ ايوؼ هإ ا الطميق اًوصػ  إىل 

 روا  الممحن علي  هما يموم ب  المسوؿ.
فهو تت ئكم مػا قالػ  .... عم  بالم هأخبلؽ همن راح إىل الا 

 هللا  ااىل:
                                          

           ((ٛٗٛٗ) اإلسما) اإلسما  
ؼ قبػػػػ   صػػػػو   هقػػػػاؿ السػػػػيد عبػػػػدالمئيم مػػػػمة أخػػػػم  إف الذػػػػ  
صػلب   همل ٙذاػ   ػ ا  المسالة بغار ئػما   فػا قطع عػن الػد يا إال مػا يقػيم

مػػػن أف يامػػػ  قبػػػ  المسػػػالة هباػػػد ا عمػػػ  أ ػػػ  األرض ليقػػػيم اًسػػػاهاة 
هالادالػػة لمسػػالة سػػوؼ  لقػػم عليػػ  مػػن ربػػ   فلمػػا أه يهػػا أقػػم هللا الالػػم 

  هالامػػػػ  تايت  زلػػػػت علػػػػم سػػػػيدص رسػػػػوؿ هللا بقولػػػػ   اػػػػاىل:       
                          ((ٜٜٙٙ)الاذكبوت)الاذكبوت 

لقػػػد جػػػا  اإلسػػػبلـ ليحػػػارب البطالػػػة هٗػػػض علػػػم الامػػػ  هاإلمػػػاـ 
ال يقاػػد أئػػدغم عػػن طلػػو الػػمزؽ ه ػػو "يقػػوؿ:  عمػػم بػػن ايطػػاب 

 "أرزق   هقد علمتم أف السما  ال متطم ذ با  هال فضةاللهم  يقوؿ: 
 النيػػػارؽ عمػػػم بػػػن ايطػػػاب روػػػم هللا عذػػػ  قومػػػا مػػػن عبػػػدؿ  هسػػػ
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

""  العفرررت والحشفرررتالعفرررت والحشفرررت  فررريىم؟ فلرررالىا:فررريىم؟ فلرررالىا:  " مرررا اْلرررشؤة" مرررا اْلرررشؤةالقػػػيس: 
ههرد مللػػػ    ٕٗ

   هقدـ هفد علم مااهية فقاؿ ٌم:ةمل سب  عن اًمؤ عن األئذد 
فلرررالىا: العفررراف وئصرررال  اْلعيشرررت، فلرررالىا: العفررراف وئصرررال  اْلعيشرررت، مرررا حعرررذون اْلرررشؤة فررريىم؟ مرررا حعرررذون اْلرررشؤة فررريىم؟   ""

ذ." ذ."كال: اظمع ًا ًٍض  كال: اظمع ًا ًٍض
هجػػػا  رجػػػ  إىل اىسػػػن بػػػن علػػػت روػػػت هللا عذهمػػػا هقػػػاؿ لػػػ : إ  

 غل   فقاؿ ل  اىسن:  أ شم مصحنيت  ف قمأد نلذهار
ىررىن ًىمررك فرري صررىعخك ، ومررا البررذ " "  ىررىن ًىمررك فرري صررىعخك ، ومررا البررذ اكررشأه بالؼررذاة والع رر ي، ٍو اكررشأه بالؼررذاة والع رر ي، ٍو

 2525""مىه لشصكك وسصق مً حعىل.مىه لشصكك وسصق مً حعىل.

 ثالجا: األخالم
قػػاؿ القذػػػاات  را  جديػػػدة مل يسػػػبق  إليهػػػا أئػػػد مػػػن قبػػػ    ماػػػا  
التصػػػػػوؼ همنيا يمػػػػػ  إٙػػػػػاص مذػػػػػ  أف التصػػػػػوؼ أ ػػػػػم أرغػػػػػاف األخػػػػػبلؽ 

 اإلسػػػػػػػبلـ هلكذػػػػػػػ  رغػػػػػػػن مػػػػػػػػن )فالتصػػػػػػػوؼ لػػػػػػػيس رغذػػػػػػػا مػػػػػػػن أرغػػػػػػػػاف
 أرغاف األخبلؽ(.

هاألخػػػبلؽ اىسػػػذة  ػػػم صػػػائبها إىل اىسػػػن هالكمػػػاؿ  هالكمػػػاؿ  
  ه  ا بػػػػػػاع الػػػػػػدين  مءغػػػػػػدا غلػػػػػػ    القػػػػػػم ف ه  ذات رسػػػػػػوؿ هللا 

  نيساا     د بقول   ااىل:
                                  ((ٜٜٙٙ)الاذكبوت)الاذكبوت              

                                                 
 عٓ دج١ت ثٓ ِشح اٌغعذٜ، جبِع اٌّغب١ٔذ ٚاٌّشاع١ً ذاثٓ اٌّشصثبْ( 24

 سث١ع األثشاس ٚٔصٛص األي١بس، ٚ اٌّغتيشف فٝ وً فٓ ِغتظشفي 25
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

                                               
    د(د(الكهالكهٕٕٛٛ))                                  ((ٗ٘ٗ٘)الاذكبوت)الاذكبوت 

: "إ ػػ  لػػيس القاػػود عػػن الامػػ   -أيضػػا   –  التصػػوؼ  هقػػاؿ 
عمػػاؿ اًذكػػمة هاًبتدعػػة   الػػدين  فػػ غم هللا ٖػػو أف أه فاػػ   ػػ د األ

ينيالػػ  عاقػػ  إبدراؾ  فػػ ف مل ٖػػدد سػػق  عذػػ  ئػػق الابػػادة هأصػػبض ٍذػػوص 
هإف غػػػػاف ئقيقػػػػة   درجػػػػة اوذػػػػوف  أمػػػػا إذا غػػػػاف  نياقػػػػا  فهػػػػو مطالػػػػو 

 ."نإلقبلع عن البدعة ئ  يلوب هيمجع إىل رب 
غلػػاا هدعػػػا   همػػن أجػػ  ذلػػ  ئػػػمص القذػػاات علػػم ذغػػػم األخػػبلؽ

إليهػػػا علػػػم اعتبػػػار أ ػػػا منيتػػػاح غػػػ  األعمػػػاؿ الطيبػػػة هاٌدايػػػة هالطميػػػق 
اًوصػػ  إىل مامفػػة غتػػاب هللا هسػػذة رسػػول   هقػػاؿ فيهػػا  اػػاريد هماػػا  

 جديدة همن ذل :
"أف األخػػبلؽ  ذبػػع مػػن مػػزيج مػػن الالػػم ال ػػا م هالبػػاطن  هالامػػ  

ألمػػػارة فتغسػػػلها مػػػن اًذػػػتج اًسػػػتذا  طويػػػ  الػػػمهح فرتسػػػل  إىل الػػػذنيس ا
أدرا ػػػػا هلػػػػ ا ٗصػػػػ  الذقػػػػ  عػػػػن اإلدراؾ الصػػػػحيض هاًامفػػػػة فػػػػيال  
البدف فيتج  الك  إىل هللا هإىل غبلـ رسػوؿ هللا  ه ػ د  سػمم األخػبلؽ 

فقاؿ هللا  اػاىل  الزاغية ه ت أعلم درجات الكماؿ هلا ا صد الذ  
                      ((ٗٗ)القلم)القلم" 

د السػػيد عبػػدالمئيم قولػػ  عػػن األخػػبلؽ أب ػػا  امػػة هللا يلقػػ  هيءغػػ
  بتنيسػػػػػا جديػػػػػد لقػػػػػوؿ هللا  بػػػػػارؾ ه اػػػػػاىل                      

                                          ((ٖٖ)اًاادة)اًاادة. 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٚ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

ىسػػػذة ألف الػػػدين مل   أف الذامػػػة اًقصػػػودة إٔػػػا  ػػػت األخػػػبلؽ ا
  يكػػػن صقصػػػا   هلكػػػن ماػػػىن                    بمسػػػالة سػػػيدص دمحم

  خم األ بيا  هالمس   هب  غم  الدين نلمسـو  مث ار ضػم هللا  بػارؾ 
ه اػػػاىل اإلسػػػبلـ ديذػػػا ه ػػػو الػػػدعوة امديػػػة الػػػ  هصػػػ  للذػػػاس  ور ػػػا  

ة هجا ػػا هعلمػػا هعمػػبل هأخبلقػػا  دايػة ه بصػػمة هقػػوة هإٙػػاص همامفػػة هعػػز 
  فقػػػد:                                            

           ((ٔٔٓٔٔٓ)ؿ عمماف )ؿ عمماف . 
 

 السّح ّاليفظ
همػػن اًووػػوعات الػػ  رغػػز عليهػػا بكلػػمة ىاجػػة اًميػػدين إليهػػا   

 مهح: اوهاد المهح هالذنيس  فقاؿ عن ال
إ ا أعلم   اوو م من الذنيس ال صػاٌا  القهػا  فهػو الػ ي يالػم 
هئػػدد ما يتهػػا ه كويذهػػا هابػػداعها  هقػػد جالهػػا هللا سػػما عذػػدد ال صػػاٌا 

 نل ات القدسية: 
                    ((ٕٕٚٚ)ص)ص. 

 :أما الذنيس
 فهػػت اىالػػة   اوسػػد  سػػتمد غيػػاف ئيا ػػا مػػن هجػػود الػػمهح بيذهػػا
هبػػػك اوسػػػد هاوبػػػ  اًوصػػػوؿ بػػػك الػػػمهح هالػػػذنيس  ػػػو  ػػػ ا الشػػػهيق 
هالػػزفا  فػػ ذا مػػا صػػادت الػػمهح بطػػ  عمػػ  التػػذنيس ها سػػدت الطػػمؽ 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٓٛ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 اوسد ماها. اًوصلة للتيار اٌواات  ها قطع   ا السبي  فيموت
هإف الػػػػػذنيس  ػػػػػت الػػػػػ   سػػػػػيطم علػػػػػم غافػػػػػة األعضػػػػػا   ه امػػػػػ  

 هئمغة مع اإل صاؿ نلمهح. بواسطتها إدراغا  هئسا  هماىن هقوال
هلػػ ل  فػػالمهح نقيػػة بمجوعهػػا إىل رلػػا  هالػػذنيس  ػػت الػػ   ػػ هب 

  مع اوسد غما يالمذا هللا  ااىل:               ((٘٘٘٘)التوبة)التوبة. 
هإف المهح مءمذة هال  تطلػو إال ايػا  هال  اػرتؼ إال رػن أرسػلها 

 ط هللا الازيز اىكيم.فهت قواـ ايا   البدف هاًمادة إىل صما
هأمػػػا الػػػذنيس فهػػػت مباػػػ  األ ػػػوا  هالشػػػم هالذزالػػػات هالوسػػػاهس  
   هالقيػػادة إمػػا إىل ا بػػاع الػػمهح فيضػػا  ٌػػا الطميػػق  أه  ػػمؾ لػػ ا ا فتقػػع

 :اًهال  مستشهدا بقول   ااىل
                         ((ٖٖ٘٘)يوسد)يوسد. 

هصػػنيات غلػػاة فيمػػا غتػػو  ا   هذغػػم السػػيد عبػػدالمئيم للػػذنيس أهػػا
 فقاؿ:  هره   خ ا مسميا   ِا جا    غتاب هللا 

  إف الػػػػػػذنيس الماوػػػػػػية  ػػػػػػت الػػػػػػ    درجػػػػػػة اإل صػػػػػػاؿ نلػػػػػػمهح
 مستدٙة.

 .هالذنيس اًموية  م مقاـ اإلستذارة 
 .هالذنيس اللوامة  ت ال    مقاـ اإلطبلع 
 .هالذنيس األمارة  ت ال    مقاـ ال لم هال لمات 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٔٛ)      النيص  ايامس: مدرست  الصوفية     

 

 ُ العلنٕتساث
 .... عاش السيد عبدالمئيم ئياة مبارغة 
 خّلد لذا فيها من غتان   الكلا همذها: 

  نيسا القم ف الكم . .ٔ
 رسالة   الزهاج .ٕ
 غتاب األصنييا  .ٖ
 أئزاب هأهراد .ٗ
  ػٚٛ٘درهس اهم رمضاف  .٘

هاًسػػػػج  مذهػػػػا نيسػػػػة درهس ألقيػػػػت   نيسػػػػة أايـ مػػػػن أايـ 
 قػػػت درهس الشػػػهم ػػػػ  أمػػػا نٚٛ٘عػػػاـ  اػػػهم الصػػػـو اًبػػػارؾ

 هالاػػػػػػػػػػاـ  هاألعػػػػػػػػػػواـ السػػػػػػػػػػابقة هالبلئقػػػػػػػػػػة فهػػػػػػػػػػت منيقػػػػػػػػػػودة
 أه الا مسجلة

غلمػػػػػات غلػػػػػاة  شػػػػػمت   طبقػػػػػات الشػػػػػاما   هطبقػػػػػات  .ٙ
 السبكت  هطبقات اًذاهي هالا م.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 
 الفصل الطادع

 أعالو مدزضتُ الصْفٔ٘
 . الػٔخ أبْاحلطً بً الصباغ الصْيف1

 الػٔخ أبْاحلجاج األقصسٖ -2

 كسغٕالػٔخ ال -3

 عالقتُ مبعاصسُٓ -4
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 أعالو مدزضتُ الصْفٔ٘ الفصل الطادع:
يػػ غم لذػػا اًءرهخػػوف عػػددا غبػػاا ًػػن  لقػػوا الالػػم علػػم يػػد السػػيد 
عبػػػدالمئيم  هأفػػػػادها مػػػػن مدرسػػػت  الا يمػػػػة  الػػػػ  ختػػػمج مذهػػػػا ع مػػػػا  

   ه ببل هفضبل  هسلوغا  هأخبلقا.المجاؿ هالية  همامفة ن 
لا ػػيم لتاػػاليم مدرسػػة  ػػ ا الاػػارؼ الا ػػيم   هقػػد غػػاف اإلمتػػداد ا

 ػػءال  األغػػابم األماجػػد  الػػ ين محلػػوا رايػػة اوهػػاد مػػن باػػدد  هأغملػػوا 
اًسػػاة الطػػا مة الػػ  بػػدأ ا هأطلاػػوا موسػػا   غػػ  زمػػاف همكػػاف  همػػن 

  ءال  األبمار األخيار الا من خصصذا م برتعة خاصة: 
  يو س بن عيسم بن جانيم اٌامت األرمذ. 
 . عبدالممحن بن موسم الكذد  الداذاه 
 . عبدالممحن بن ابما يم الشذهور 
 .طلحة بن دمحم بن علم بن مطيع القشاي 
 محزة الصااغ القوصت 
 . عبدالمئيم بن علم بن اىسك بن اي 
 .عبدالممحن بن دمحم بن عبدالازيز أبوالقاسم القوصت 
  عبدهللا بن عبدهللا بن اثبت الشذهور 
 األٔاطم الذحو  الشها صا  بن الازي 
 سليماف بن ّاح بن عبدهللا أبو المبيع القوصت 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٗٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 . يوسد بن دمحم بن علم القاهت اًامهؼ نًغاهر 
مػػػود أبػػػو  ػػػور أبذػػػا   هاىسػػػن  هغمػػػاؿ الػػػدين  هعػػػاؿ الػػػدين  َه

بػػن اػػافع القذػػاات  هابػػن اىػػبله    هابػػن اوزامػػم ها  السػػيد عبػػدالمئيم
 ك....   أعا

 . الػٔخ أبْاحلطً بً الصباغ الصْيف1
 ش    بيػت يوصػد أب ػ  يسػتغىن عػن الذػاس نوػد  هٗقػق األمػ  
نلامػػ    فقػػد غػػػاف هالػػدد صػػػباالا   ػػدر عليػػػ  اًهذػػة مػػػا ٖالػػ    ئالػػػة 
راوػػػية  بايػػػدا عػػػن ذؿ اىاجػػػة   همػػػا  ػػػمد مػػػن ذلػػػة   هلػػػيس مػػػن ذهي 

ة رػػا  لبػػ  مػػن البطالػػة ه م اللػػما  الاػػميض  الػػ ين قػػد  نيسػػد أهالد ػػم اللػػ
هالكسػػػ  هالتنيكػػػا   اًلػػػ ات  هقػػػد مػػػاؿ أبواىسػػػن بػػػن الصػػػباغ إىل 
الز ادة هالتصوؼ مذ   اومة أةافمد  ها صػد نلػورع هالتقػم هالصػبلح 

 هئسن األئده ة.
ئنيػػػظ القػػػم ف الكػػػم  هقػػػمأ القػػػما ات  ههػػػع اىػػػدي   غمػػػا درس 

 .الة هاألدبعلـو الامبية: غالذحو هالصمؼ  هاللغة هالببل
ت ئيػ   هقد أعا   علم ذل  ما غا ت متتاز ب  قوص     ا الوق

غا ػػت عاصػػػمة الصػػػايد الالميػػػة  هقػػػد سػػافم مػػػن أجػػػ  تصػػػي  الالػػػـو 
هاًاػػػارؼ  هدرس علػػػم األعػػػبلـ الا مػػػا    النيسػػػطاط همكػػػة اًكممػػػة 
هاًديذػػة اًذػػورة ها تهػػم بػػ  األمػػم إىل صػػحبة الشػػيخ عبػػدالمئيم ليجمػػع 

 اىقيقة هالشمياة.بك علمت 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٘ٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

يقػػوؿ عذػػ  األدفػػو     معػػة السػػيد عبػػدالمئيم: "هلػػو مل يكػػن لػػ  
مػػن أصػػحاب  إال الشػػيخ اإلمػػاـ أبػػو اىسػػن بػػن الصػػباغ لكنيػػاد مػػن سػػاام 
األمػػم  } هلػػبن يهػػدي هللا بػػ  رجػػبل هائػػدا خػػا لػػ  مػػن محػػم الػػذام{  

ةهػم فيػ   ئػ   طػق   اًاػارؼ رػ   فيػ   هأبػد   ف ف سم الشيخ 
 من سمد ما غاف ٘نيي ".

هغاف ايا  عبدالمئيم يل  علي  غلاا  هيمفع مػن اػ    ئػ  قػاؿ 
 .في : دخ  أبواىسن من نب ما دخلذا مذ 

ا تهػػػت إليػػػ  رائسػػػة  ػػػ ا الشػػػ ف   هقتػػػ     الػػػداير اًصػػػمية  هبػػػ  
هختػمج بػ  الػا هائػد مػن أ لهػا ملػ : الشػيخ الدقت  مبية اًميػدين لػا  

ع القوصػػػت  الشػػػيخ علػػػم الػػػدين اًذنيلػػػوطت  هالشػػػيخ أ  بكػػػم بػػػن اػػػاف
اإلمػػاـ ٍػػد الػػدين علػػت بػػن ه ػػو بػػن مطيػػع القشػػاي  اًاػػمهؼ نبػػن 

 .قيق الايد  هالا م  د
ئسػػػن التهػػػ يو ألصػػػحاب   يلح هػػػم  هغػػػاف الشػػػيخ الصػػػباغ 

رماعػػػاة ئنيػػػظ األدب   غػػػ   نيػػػس هغػػػاف إذا  اتد أئػػػد يميػػػد اال قطػػػاع 
ليػػا  فػػ ف قػػاؿ لػػ : رأيتػػ    اللػػوح انيػػوظ مػػن أصػػحا  عذػػدد  يطػػمؽ م

قبلػػ   هأجلسػػ  عذػػدد   بيػػت خلػػوة هإف قػػاؿ: مل أرؾ   اللػػوح انيػػوظ 
 .من أصحا  مل ٖلس  عذدد

هغاف يقػوؿ: اللػوح انيػوظ  ػو ديػواف اًوجػود فيػ  غػ  مػا غػاف   
هغػػاف  رين أه يكػػوف  هأف هللا  اػػاىل أطلاػػ  عليػػ   هأاػػهد  مػػا فيػػ االػػد

  إذا أجلػػس أئػػدا  عذػػدد   بيػػت خلػػوة   نيقػػد أئوالػػ  همػػواردد بكػػمة 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٙٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

هعشية  هيبلطد غبل مذهم را يليق رزاجػ   هيذزلػ  مذػازؿ الطميػق درجػة 
درجػػة  هيقػػوؿ لػػ : ا ت ػػم اًذازلػػة النيبل يػػة   اليػػـو النيػػبل   ف  ػػ  رن   

هغػػاف ٘ػػمج علػػم  فكػػاف يقػػع ئػػاؿ اًميػػد علػػم مػػا يقػػوؿ الشػػيخ بايذػػ  
أصػػػحاب  هيقػػػوؿ ٌػػػم: أفػػػيكم مػػػن إذا أراد هللا  اػػػاىل أف ٗػػػدث   الاػػػامل 

 ئداث أعلم  ب  قب  ئده  ؟
 .فيقولوف: ال  فيقوؿ: ابكوا علم قلوب َجوبة عن هللا 

 هقد  ق  األدفو  عن رسالة الشيخ علم الدين اًذنيلوطت قاؿ:
يقػوؿ: سػ لت دخلت علي    مموػ   فسػ لت  عػن ئالػ   فسػمات  

ما ال ي  ؟ فقي   : ابتليذاؾ نلنيقػم فلػم  شػ   هأفضػذا عليػ  الػذام 
فلػػم  شػػغل  عذػػا  همػػا بقػػم إال مقػػاـ أ ػػ  االبػػتبل  لتكػػوف ئجػػة علػػم 

 أ   الببل .
هي غم الشيخ علم الدين اًذنيلوطت القوصت قاابل : ههات زهجتػ  

لكلمتػك هئػدد عااشة ابذة الشيخ عبدالمئيم  قوؿ: هاتػ  يػمدد  ػا ك ا
 ممارا    ممو   "السبلـ عليكم هالسبلـ علم من ا بع اٌد ".

ػػا غػػاف  هذغػػم أ ػػ  غػػاف   مموػػ  ٗػػو ايلػػوة  هب ػػس نلوئػػدة ًه
مر الشػػهاد ك مث قػػبض  هغا ػػت هفا ػػ    مذتصػػد اػػاباف غػػعذػػد هفا ػػ   
 ػػػػػ  هدفػػػػن عذػػػػد قػػػػدمت اػػػػيا  عبػػػػدالمئيم  ه كػػػػ ا فػػػػ ف ئيا ػػػػ  ٖٔٙ

الا ػيم  هصػديق عمػمد هامتػداد لالػـو مدرسػت  الػو  امتداد ىياة اػيا 
 اهػػدت الشػػمياة هاىقيقػػػة هربػػت أجيػػػاال  شػػمت علمػػػا هعمػػبل   هخلقػػػا  

 هسلوغا  هفضبل .
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٚٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 الػٔخ أبْاحلجاج األقصسٖ -2
 ػػػػو السػػػػيد يوسػػػػد بػػػػن عبػػػػدالمئيم الػػػػز  الشػػػػها أب  اىجػػػػاج  

د   مديذػة هيذتهم  سب  إىل سيدص علم بن أ  طالو غـم هللا هجه   هل
بغػػداد   الاػػماؽ   مذتصػػد القػػمف السػػادس اٌجػػم  ه ػػمىب   أئضػػاف 
أسػػمة ااػػتهمت نلز ػػد هالػػورع هالتقػػو  فحنيػػظ القػػم ف الكػػم    سػػن 
مبكػػػمة  مث  لقػػػم  اليمػػػ  الػػػدي  تػػػت رعايػػػة هالػػػدد الػػػ ي غػػػاف يشػػػغ  
هقتػ اؾ مذصػبا    الدهلػة مشػارفا   الػػديواف ه نيقػ  الشػيخ أبػو اىجػػاج 

اـ الشافات هدرس التنيسا هاىدي   هأغلم من قما ة م م  و اإلمعل
األدب هاللغػػة  هداـه علػػم قػػما ة غتػػو التصػػوؼ  هأت ػػم لػػا أت ػػما  نلغػػا  
ا اكػػػػس علػػػػم ئيا ػػػػ  فيمػػػػا باػػػػد ئػػػػ  صػػػػار عاًػػػػا    علمػػػػت اىقيقػػػػة 

 هالتشميع.
ااتهم نلصبلح هالتقو  هالزارة الالم هسػاة األفػق ِػا جاػ  أ ػ  

قبلػػػػوف عليػػػػ  لػػػػيا هم هيماػػػػد م   أمػػػػور ديػػػػذهم  هغػػػػاف علػػػػم بغػػػػداد ي
ئلقات هع   هذغمد اقباؿ اديد فابل ّم  هغلػم أ باعػ  همميديػ   هإىل 
جا ػػػو ذلػػػ  غػػػاف ال يموػػػم أف ياػػػيش عالػػػة علػػػم الػػػاد فااػػػتغ  بغػػػزؿ 
ػػػا ااػػػتدت  الصػػػوؼ هئياغتػػػ   هغػػػاف لػػػ  ئػػػا وت مشػػػهور   بغػػػداد  ًه

سية   الاماؽ هخاصة   مديذة بغػداد الني  الديذية هاالوطمانت السيا
 مغهػػػا السػػػيد أبواىجػػػاج هرئػػػ  مػػػع أهالدد هأسػػػم   إىل مكػػػة اًكممػػػة  
همكػػػ  لػػػا زمذػػػا   ه  أ ذػػػا  ذلػػػ  رأ    مذامػػػ  رؤ  ه وا ػػػد  طالبػػػ  

 نلمئي  إىل مديذة األقصم   صايد مصم.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٛٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

ه  مديذػػة األقصػػم ااػػتهم أبواىجػػاج بالمػػ  ههرعػػ  ه قػػواد فػػالتد 
اس ئولػػػ  يالمهػػػم هيماػػػد م إىل أمػػػور ديػػػذهم هد يػػػا م هازداد  الػػػق الذػػػ

الذاس ب  ًا رأهد في  من مكاانيات هما استشامهد من رهئا يػة صػافية  
جا ػػو هئسػػن خلػػق  فقػػد غػػاف يقػػوؿ ٌػػم: "مػػن  هاػػنيافية  ورا يػػة  هلػػك

رأيتمػػود يطلػػو الطميػػق فػػدّلود عليذػػا  فػػ ف غػػاف صػػادقا فاليذػػا هصػػول   
طػػمدصد هأباػػدصد لػػببل يتلػػد اًميػػدين  ف  ػػ  ال يصػػ  إىل  هإف غػػاف الػػافبل  

 ابوب من  و بغاد َجوب"
 هقي  ل  ممة: من ايا ؟

 26فقاؿ: ايات أبو جاماف 
 ف ذوا أ   ٙزح  فقاؿ:  لست أمزح 
 فقي  ل : غيد؟ 

فقػاؿ: غذػت ليلػة مػن ليػػا  الشػتا  سػهماص هإذا أب  جاػماف يصػػاد 
جػػع لكو ػػا ملسػػا   فاػػددت عليػػ   لػػ  الليلػػة مذػػارة السػػماج فيذزلػػق هيم 

 سبامااة ممة ه و ال يمجع  فقلت    نيست: سبامااة هقاة هال يمجع؟
فامجت إىل صبلة الصبض مث رجات  ف ذا  و جالس فػوؽ اًذػارة 

 وذو النيتيلة  ف خ ت من ذل  ما أخ ت.
هيووػض اػيبا  مػن جهػػادد لذنيسػ  تنييػزا ًميديػػ  علػم جهػاد الػػذنيس 

 فيقوؿ: 
                                                 

 ءيدششح وبٌخٕفغب 26
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٛ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

"غذػػػػػت   بػػػػػدااي م أذغػػػػػم "ال إلػػػػػ  إال هللا" ال أالنيػػػػػ   فقالػػػػػت   
 نيسػػت مػػمة: مػػن ربػػ ؟ فقلػػت: ر  هللا  فقالػػت  : لػػيس لػػ  رب إال 
أص  فػػػػ ف ئقيقػػػػة المبوبيػػػػة امتلالػػػػ  الابوديػػػػة فػػػػ ص أقػػػػوؿ لػػػػ : أطامػػػػ  
 طام   من  ذم  قم  قم  إمػش متػش  اهػع  سػمع  أبطػن  ػبطن  ف  ػت 

 ف ذا أص رب  هأ ت عبدي  قاؿ: متتل  أهامم  غلها 
فبقيت متنيكما   ذلػ   ف هػمت   عػك مػن الشػمياة فقالػت  : 

 :هللا  ااىل جادٌا بكتاب
 ف ذا قالت ل : من  فق  ٌا: 

                              ((ٔٚٔٚ)ال ارايت)ال ارايت . 
 هإذا قالت ل : ُغ   ق :

                          ((ٖٖٔٔ)األعماؼ)األعماؼ. 
  هإذا قالػػػػػػػػػػػػت: امػػػػػػػػػػػػش  قػػػػػػػػػػػػ :                       

    هإذا قالػػػت لػػػ : ابطػػػن  قػػػ : االسػػػما (االسػػػما (ٖٖٚٚ))                      
                          ((ٕٜٕٜ) االسما) االسما. 

ل ؟ فقالت: اخلػع عليػ  فقلت:  ل  اىقيقة فما  إذا فالت ذ
خلػػػػع اًتقػػػػك  هأ وجػػػػ  بتػػػػاج الاػػػػارفك هأمذطقػػػػ  رذطقػػػػة الصػػػػديقك  

  هأقلدؾ بقبلاػد اققػك  هأصدي عليػ    سػوؽ ابػك:        
                             ((ٕٕٔٔٔٔ)التوبة)التوبة. 
 يقوؿ:  هغاف 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٓ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 ع نلشػيخ   َبتػ  ف  ذػا ْػو رسػوؿ هللا ال يقدح عدـ االجتما 
هالصػػػػحابة هالتػػػػاباك  همػػػػا رأيذػػػػا م  هذلػػػػ  ألف صػػػػورة اًاتقػػػػدات إذا 
ةهػػػمت ال تتػػػاج إىل صػػػورة األاػػػااص   ػػػبلؼ صػػػورة األاػػػااص إذا 
ةهػػػمت تتػػػاج إىل صػػػورة اًاتقػػػدات فػػػ ذا ئصػػػ  اومػػػع بيذهمػػػا فػػػ ل   

 غماؿ ئقيقت.
 :د ذاع صيت الشيخ   غ  أرجا  الصاي

ف من غ  أْا  الببلد فنيتض ٌم هاسػع ه ف قب  علي  التبلمي  هاًميد
صدرد هرئاب بيتػ   هأسػبغ علػيهم مػن فػيض علمػ  ه االيمػ  ه وجيها ػ  

 .بقدر ما أئاطهم بكمم  هغماما  
الصػػػاىك   هغا ػػػت لػػػ  صػػػبلت طيبػػػة إبخو ػػػ  الالمػػػا  هالنيقهػػػا  ه 

 .ما م بلداف األقاليم
السػت  هاالسػتماع إليػ  فكػاف  فكا وا غلاا ما ينيدهف إلي  لزاير ػ  ٍه

ٗضم إلي  من مديذة قوص غ  يـو  ػبلاث  الشػيخ علػت بػن دقيػق الايػد  
 .هالشيخ أبوالاباس اًللم  هالشيخ عبدالقادر بن  وح
هيػػزر م   مػػد م هغػػاف  ػػو أيضػػا يػػ  و إىل إخو ػػ  مػػن رجػػاؿ هللا 
ماهػم ئلقػات الػدرس  هقما م هيلتقم أبصحاب  ه بلمي د همميدي  هياقد

 .هالوعظ هال غم
هغػػاف علػػم لقػػا  دااػػم مػػع قطػػو زما ػػ  الشػػيخ عبػػدالمئيم القذػػاات 

يقػػػدرد هيقدمػػػ    ٗضػػػم ٍلسػػػ  هئلقػػػات ذغػػػمد  هغػػػاف الشػػػيخ ٗبػػػ  ه 
 .ٍالس  دهف الاد
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٔ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

همػػن  صػػااح  للمميػػدين اًػػء لك للالػػوة أف السػػال  قبػػ  دخولػػ  
 خلو   ال بد ل  من أممين:

ما:  ض عقيد    صحي أٌه
 رايوة  نيس  من الذائية األخبلقية اث يهما:

فيقػػػػػوؿ عػػػػػن األمػػػػػم األهؿ: فلػػػػػتكن عقيػػػػػد   عذػػػػػد دخولػػػػػ  إىل 
خلو ػػ  أف هللا لػػيس غمللػػ  اػػت  فكػػ  مػػا يتجلػػم لػػ  مػػن الصػػور   
خلو   فق  سبحاف هللا  مذػت ن  هائنيػظ صػورة مػا رأيػت  هااػتغ  

و مذػ    خلو ػ  سػواد  هال نل غم عقدا هائدا  هالاقد اللا  أال  طلػ
  الق اٌمة لغاد.

هأمػػػػا عػػػػن األمػػػػم اللػػػػا  فيقػػػػوؿ أبػػػػو اىجػػػػاج للسػػػػال : هعليػػػػ  
نلمايوػػػػة قبػػػػ  ايلػػػػوة  هالمايوػػػػة عبػػػػارة عػػػػن  ػػػػ يو األخػػػػبلؽ ه ػػػػمؾ 

 المعو ة  هتم  األذ .
فػػػ ذا دخػػػ  السػػػال  خلو ػػػ  صػػػحو ماػػػ  قو ػػػ  الضػػػمهر    مػػػدة 

يتابػد الليػا   السػذة  فقػد غػاف خلو   ألف اصطحاب الزاد فيهػا مػن 
الطػػػواؿ   الػػػار ئػػػما   هيتػػػزهد مػػػن عذػػػد السػػػيدة خدٖػػػة  هغػػػاف ٗػػػ ر 
السال  إذا أفمط   اووع ألف السػال  إذا أفػمط   اوػوع أد  ذلػ  

 إىل اٌوس هذ اب الاق .
ه كػػػػ ا عػػػػاش مذػػػػارة يهتػػػػدي لػػػػا اًتصػػػػوفوف ه ػػػػاداي للمماػػػػدين 

 ػػ ه ٕٗٙويا   اػهم رجػو مػن عػاـ هاًميدين ئ  لقت رب  راويا مم 
 ـ.ٕٗٗٔ
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٕٜ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 الػٔخ الكسغٕ -3
 ػػػػو دمحم بػػػػن أمحػػػػد بػػػػن إبػػػػما يم القماػػػػت األ دلسػػػػت مػػػػن اوزيػػػػمة 
ايضػػما  ه ػػت مديذػػة   بػػبلد األ ػػدلس قبالػػة سػػبتة  غػػاف مػػن السػػادات 
األغابم  هالطماز األهؿ  صحو نًغمب أعبلـ الز اد ها تنيػع لػم فلمػا 

 ن صحب  أه اا دد.هص  إىل مصم ا تنيع ب  م
 يقوؿ:  غاف 

 .ائتقار النيقما  سبو الر كاب المزاا 
 يقوؿ: هغاف 

مػن الػض مػػن عػارؼ ن أه ه   وػػمب هللا   قلبػ   هال ٙػػوت 
 ئ  ينيسد ماتقدد.

قػػػاؿ األدفػػػو : إف الشػػػيخ القماػػػت هصػػػ  إىل قذػػػا لػػػزايرة الشػػػيخ 
ءذف لػػػ   هالػػػاد عبػػػدالمئيم فجلػػػس علػػػم البػػػاب يومػػػا   هاث  يػػػـو  همل يػػػ

يػػدخ   قػػاؿ: فػػ غم أ ػػ  فكػػم   سػػبو ذلػػ   فقػػاـ   خػػاطمد  أ ػػ  إٔػػا 
 مذع بسبو أ   جا  علم أ   ايخ يزهر اياا .

قاؿ: هقلت: لػو جبػت علػم أ  مميػد أزهر اػياا ألذف   فذويػت 
 ذل .

 هايادـ خمج هقاؿ: نسم هللا ادخ .
لػػا الوصػػوؿ : "إلػػـز الابوديػػة ه دالػػا  هال  طلػػو همػػن أقوالػػ  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٖٜ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

إليػػػ   فػػػ ذا أرادؾ لػػػ  أهصػػػل  إليػػػ   هأي عمػػػ  خلػػػ  ئػػػ   طلػػػو بػػػ  
 الوصوؿ".

هغاف يقوؿ: أبػت البشػمية أف  توجػ  إىل هللا  اػاىل إال   الشػدااد  
فقيػ  لػػ    ذلػ : قػػاؿ: عطشػػت مػمة   طميػػق اىػاج  فقلػػت يػػادمت: 
رة  االمؼ   من البحم اًا   فغمؼ   ما ا ئلػوا  فلمػا ذ بػت الضػمه 

 المفت ف ذا  و ما .
 همن أقوال : ال يكوف االبتبل  إال   النيحوؿ من المجاؿ.

أقػػاـ ٍػػاهرا ركػػة اًكممػػة باػػد ٍيبػػ  مػػن بػػبلد األ ػػدلس مث  ػػزح إىل 
الصػػايد هاسػػتقم بقذػػا قبػػ  ٍػػت  السػػيد عبػػدالمئيم إليهػػا  ه ػػو أهؿ مػػن 

  هغػػاف اسػػتقبل  لػػا  هأغػػـم هفاد ػػ   هةػػ  مبلزمػػا  للشػػيخ طػػواؿ ئيا ػػ 
السػػيد عبػػدالمئيم ٗبػػ  غلػػاا ئػػ  أ ػػ  زهج ابذػػ  علػػم الػػدين ابذػػة الشػػيخ 

 القمات.
غػػد بصػػمد    خػػم أايمػػ  ه ػػو  باػػد الشػػيخ عبػػدالمئيم القذػػاات 

 ػػ هدفػن   مكا ػػ   ٜٜ٘عشػية ايمػيس السػادس مػن ذي اىجػة سػذة 
الػػ ي ياػػيش فيػػ    ميػػداف سػػيدي عبػػدالمئيم  هأ شػػ  لػػ  مسػػجد ٗمػػ  

 اه .
 بلميػػػػ  سػػػػيدي عبػػػػدالمئيم هأصػػػػحاب  غلػػػػاهف  هإٔػػػػا خصصػػػػذا ه 

ع مااهم الر باطهم ب  ار باطا أه ق  هللقمب اًكػا    اًػزارات  هألف 
متػػداد الا ػػيم لتاػػاليم مدرسػػة  ػػ ا الاػػارؼ  ه ػػم الػػ ين اال ػػءال  غػػا وا 

 محلوا راية اوهاد من بادد هأغملوا اًساة الطا مة ال  بدأ ا.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜٗ)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 عاصسُٓعالقتُ مب -4
قد ذغمص فيما سبق أف السيد عبدالمئيم عذدما غػاف بػببلد اًغػمب 

أ  ياػػز  هالشػػيخ أبػػو مػػدين ه لقػػم عذهمػػا هأخػػ  عذهمػػا التقػػم نلشػػيخ 
الكلػػػا  هغػػػ ل  إلتقػػػم رشػػػايخ اىػػػممك الشػػػمينيك أ ذػػػا  إقامتػػػ  بػػػببلد 
اىجػػاز ه لقػػم عػػذهم الالػػـو الػػ  يقومػػوف ببلهػػا  ه شػػم ا   ٍالسػػهم  

ًػػػػا جػػػػا  إىل مصػػػػم غػػػػاف يلتقػػػػم بكػػػػ  مػػػػن يسػػػػمع عذػػػػ  مػػػػن الالمػػػػا  ه 
 هالصاىك  هلكن أبمز  ءال  هال ين غاف ٌم أت ا مباام علي :

 وىلزالشيخ  بنالرازق اجلا .1
السػػػػيد  بػػػػ  ه ػػػػو مػػػػن  بلمػػػػ ة الشػػػػيخ أبومػػػػدين  هقػػػػد اجتمػػػػع

عبػػدالمئيم ئػػاؿ إقامتهمػػا رصػػم  هقػػد ذغػػم ذلػػ  الاػػارؼ ن 
ىجػػاج األقصػػمي  هقػػد ذغػػم ٌمػػا ماػػا  أئػػواال   اػػاىل الشػػيخ أبوا

صػػاىة فاوػػلة ال ّػػد مذهػػا إال مػػا أت ػػس بػػ  الػػذنيس ه ػػش لػػ  
 اطمبذاص إىل اًقمر من غمامات أهليا  هللا  ااىل.

العامل الصويف ابرايي  ثابت املعارو  باابو الليسانان     .2

 م(1166يا / 562)
مػػن  هاعػػظ هاػػاعم مصػػمي ماػػمهؼ   صػػوؼ ه سػػبت إليػػ  الكيزا يػػة

ف اػػػام أغلػػػمد   الز ػػػد  ه ػػػو  اطوااػػػد اًتصػػػوفة رصػػػم  لػػػ  ديػػػو 
 نلقا مة.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب (                 ٜ٘)     النيص  السادس: أعبلـ مدرست  الصوفية

 القطب أبو الهجا شامل: .3
 مدفوف وزيمة الد و نويزة

 الصين أمحن البنوي  .4
  ذاؾ رهاية  قوؿ:

أف السػػػيد أمحػػػد البػػػدهي  بػػػادؿ مػػػع الشػػػيخ القذػػػاات المسػػػاا   بػػػ  
  ػءرخ للسػيد أمحػد هزار قذا  ه ت موجودة   باض الكتو القدٙة الػ 

البػػدهي  بػػ  إف باػػض َػػ  السػػيد أمحػػد البػػدهي يتذاقلو ػػا إىل اليػػـو   
 مػن الواقػع  ٍالسهم  ب  هيصمهف عليها  ه  د المهاية يذقصػها الكلػا

فمػن اًءغػد أف القطبػك مل يلتقيػا أبػدا   همل يكتػو   ه تذاقض مػع التػاريخ
 :أئدٕا لآلخم

 ػػػػػ  بيذمػػػػا ٕٜ٘ ػػػػو    عػػػاـ  ألف السػػػيد عبػػػػدالمئيم القذػػػاات -
 ػػػػػ ههصػػػػ  مصػػػػم عػػػػاـ ٜٙ٘السػػػػيد أمحػػػػد البػػػػدهي هلػػػػد عػػػػاـ 

 . ػ أي أف القذاات  و  قب  مولد البدهي أبربع أعواـٕ٘ٙ
هنلتاىل ال ي ٙكن أف يكوف صحيحا  أف السػيد أمحػد البػدهي  -

قػػػػد زار وػػػػميض السػػػػيد عبػػػػدالمئيم   طميقػػػػ  مػػػػن اىجػػػػاز إىل 
اـ   قذػا فػرتة مػن الوقػت  هذلػ  طذطا  بػ  هررػا يكػوف قػد أقػ

جػػدة  -عيػػ اب علػػم البحػػم األمحػػم –قػػوص  –ألف طميػػق قذػػا 
  اىجػػػاز  غػػػاف داامػػػا طميػػػق األامػػػة هاًتصػػػوفة هالالمػػػػا    
ذ الم هعود م من هإىل اىجاز  سوا  مذهم من غػاف   مصػم 

 أه قادما إليها.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٙ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 الفصل الطابع

 ّصفُ ّنساماتُ
  إنسامات اهلل ْ٘ٓللنؤميني املعي 

 ًٓأٍّاو املسٓد 

 ٘ٔالهسامات احلط 

 ْ٘ٓالهسامات املعي 

 املهاغفات 

  صفات ضٔدٖ عبدالسحٔه 

 ُإنسامات 
 ضٔدٖ عبدالسحٔه املعيْٓ٘ مً نسامات- 1

 الهسامات احلطٔ٘ -2
 نسامات لُ بعد ّفاتُ -3

 نسامات عصسٓ٘ -4
 كراية القضية الضائعة-  كراية العشر قروش
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٚ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 ساماتُّصفُ ّنالفصل الطابع:

 املعيْٓ٘ للنؤميني إنسامات اهلل 

 أٍّاو املسٓدًٓ
 ذاؾ أمور  وؿ  واطم غلا من إخوا ذا السػالكك   اػ  باضػهم 
ي ػػػن بذنيسػػػ  ةػػػن السػػػو   أ ػػػ  علػػػػم الػػػا ُ ػػػد   أه ٙشػػػت علػػػم الػػػػا 
 صواب  هباضهم ي ن بذنيس  أف الطميػق إىل القػمب مػن ئضػمة هللا 

إىل اػيا  أب ػ  ال يميػد أف بخػ   مسدهد أمامػ   هباضػهم يوجػ  السػبو
بيدد إىل فض  هللا هفتض هللا هإغماـ هللا ج    عبلد  هباضػهم ي ػن أ ػ  
ُمقصػػػػػم   الابػػػػػادات  هالػػػػػا ٍتهػػػػػد   الطاعػػػػػات  هعليػػػػػ  إف أراد أف 
ينيتحػػػػوا لػػػػ  ماػػػػاليم اإلاػػػػارات  هأف يسػػػػمهد نًكااػػػػنيات أف ٖتهػػػػد   

 . إىل الا ا  هغلها ةذوف.الطاعات  هيزيد   الذواف  هالقمنت ....
بنيضػػ  هللا   طغػػم ه تػػواىل عليػػ   ا  بيذمػػا  ػػ ا األخ قػػد يكػػوف مغمػػور 

إغمامػػات هللا  لكػػن لُتابطػػ    النيهػػم  هسػػو  ةذػػ  اًملػػو  نلػػو م ي ػػن 
 مل    د ال ذوف.

 الهسامات احلطٔ٘
فػػ ف الذػػاس   األزمذػػة اًاوػػية غػػاف ُجػػ   القهػػم نسوسػػات  هال 

مهف نإلغمامات اإلٌية إال إذا غا ت َسوسػة هملموسػة   يارتفوف هال يُق
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٛ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

غا وا يادهف الكمامة أف ٙشت اإل ساف علم اًا   أه أف يطا اإل سػاف 
ببػػػ  اًػػػم    بيتػػػ  .... مػػػع أف  ػػػ ا الػػػ ي  ُ٘   اٌػػػوا   أه أف ياػػػمؼ مػػػا 

 ذغمصد هأملال  ُيسمم   عمؼ الاارفك غمامات ئسية.
وف لئلغػػػماـ  هقػػػد  كػػػوف لئلسػػػتدراج هالكمامػػػات اىسػػػية قػػػد  كػػػ

  هالكمامػػػات اىسػػػية قػػػد تػػػدث للمػػػءمن هقػػػد تػػػدث هالايػػػاذ ن 
لغػػا اًػػءمن  فقػػد تػػدث ًػػن ٘ػػاهي جذيػػا   فيحملػػ  علػػم سػػطض اًػػا   
يػ  ًػن  ي  للالق أ   ٙشت علم اًا   أه ٗمل  هيطا   اٌػوا   هُ٘ هُ٘

بػػػ    البيػػػوت  ه ػػػ ا أمػػػم لػػػيس ر د أ ػػػ  يطػػػا   اٌػػػوا   أه يُذببػػػ  رػػػ ُ٘ ا 
  بغميػػػػػو علػػػػػم عمػػػػػ  اوػػػػػن:                              

    ((ٕٕٚٚ)األعماؼ)األعماؼ. 
هقد تدث   د اإلغمامات اىسية ًن  م علم الػا اًلػة اىذينييػة 
إذا جا دها أ نيسػهم رجا ػدات فادئػة   ئيػا م الكو يػة  غمػا ٗػدث 

 اض الم باف   األديمة  ب  لباض البوذيك ال ين ال يءمذػوف ن لب
  ِارسػػػػػػتهم لليوجػػػػػػا  فيصػػػػػػلوف إىل اًمئلػػػػػػة الػػػػػػو يسػػػػػػمو ا عذػػػػػػد م 
)الذمفػػػػاص( أ  النيذػػػػا   هٗػػػػدث ماهػػػػم أمػػػػور عجيبػػػػة  ي ػػػػن الذػػػػاس أ ػػػػا 

هرسػػػول   ًػػػن مل يػػػءمن ن  إغمامػػػات هلكذهػػػا اسػػػتدراج مػػػن هللا 
  اإلغمامػػػػات اىسػػػػية هقاػػػػت للحبيػػػػو  صػػػػحيض أف  ػػػػ د لكػػػػن  

إغماـ هللا للحبيو     د اإلغمامات غاف تداي  ٌػ د اًاجػزة للكػافمين 
أه اًشػػػمغك أه اًااروػػػك  هاًاجػػػزة  كػػػوف تػػػداي ًػػػن ياػػػارض الذػػػ   
هالكمامة ليست فيها تد ألئػد هإٔػا فيهػا أتييػد مػن هللا  هدليػ  مػن هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٜ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

مػػػػوالد جػػػ    عػػػػبلد  فالنيػػػػارؽ بػػػػك الكمامػػػػة  أف  ػػػ ا الابػػػػد مءيػػػػد مػػػػن
هاًاجػػػزة أف اًاجػػػزة مقمه ػػػة نلتحػػػدي  أمػػػا الكمامػػػة فلػػػيس فيهػػػا تػػػد 

 ألئد من خلق هللا.
ص يػػػػ  عػػػػن أف الكمامػػػػة ال يطلبهػػػػا ه  إذا غا ػػػػت ئسػػػػية  لكػػػػن 
تدث لؤلهليا  إذا واقت لم األمور  هادٌمت لم الشبوف  هأئاطت 

ػػا  مػػن هللا لػػم اىيطػػات  فيلجػػ هف إ   أه أتييػػدا  مػػن ىل هللا فتػػ    نيٖم
  هقػػت الشػػدة الشػػديدة  هال يلتنيػػت إليهػػا الػػو  مػػن قبػػ  هال  هللا 

مػػػػػن باػػػػػد هال يطلبهػػػػػا  فػػػػػالو  ال يطلػػػػػو الكمامػػػػػة أبػػػػػدا  هإٔػػػػػا يطلػػػػػو 
 اإلستقامة.

 الهسامات املعيْٓ٘
أل ػػ  اإلسػػتقامة  للصػػاىك  هأتييػػد هللا  أمػػا إغمامػػات هللا 

ن أ بػاع سػيد األهلػك هاابخػمين  فػ ص أةػن علػم قػدر علمػت أ ذػا عياػا  م
 لا مكممك  لكذذا ال  ذ م. –هاىمد   –

هالكمامػػػة اًاذويػػػة  ػػػت الكمامػػػة الػػػو ياتػػػ  لػػػا الصػػػاىوف  هيهػػػتم 
ػػا اإلسػػتقامة: بشػػ  ا اًقمبػػوف أل ػػا دليػػ  الاذايػػة مػػن هللا      أٌه   

              ((ٖٖٓٓ)فصػػػػػػػػلت)هقػػػػػػػػد قيػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػا:  فصػػػػػػػػلت
)اإلستقامة خا من ألػد غمامػة( إذا رزقػ  هللا اإلسػتقامة  هئني ػ  هللا 

   مػػن الػػزالت الػػو ياقبهػػا اىسػػمة هالذدامػػة فػػاعلم علػػم اليقػػك أ ػػ
ال  تالػػػم عذػػػ   ألف  باػػػك هللا  هأف عػػػك هللا  ػػػماؾ  هأف عذايػػػة هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٓٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

يػػػة مػػػن هللا بابػػػادد أف يػػػوفقهم لسػػػلوؾ طميقػػػ  القػػػو  همذهجػػػ  أغػػػ، عذا
 اًستقيم.

  اػ ف  نيػم مػن  الاصمة لؤل بيا   هاىنيػظ لؤلهليػا   هقػد قػاؿ 
 هر ة األ بيا  هْن عياا  مذهم إف اا  هللا:

ًَ   } ِئنَّ } ِئنَّ  ًَ ِم ِعْصَمِت   ِم
ْ
ِعْصَمِت ال
ْ
   ال

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن
َ
ِجَذ {  الال  أ

َ
ِجَذ {ج
َ
  ٕٚج

الػػػدهاعت الػػػو أال  ػػػد عذػػػد النيكػػػم   اًاصػػػية  أه اٌػػػم نًاصػػػية 
 سػػاعدؾ علػػم  ػػ د اًاصػػية فتمتذػػع عػػن عملهػػا  ه ػػ ا لاذايػػة هللا بػػ   

لػػ   فػػبل قػػوة لذػػا علػػم طاعتػػ  إال بنيضػػل  هماو تػػ   هال  هرعايػػة هللا 
 ئوؿ لذا عن ماصيت  إال اني   هرعايت .

الابػػد بكمامػػة التوفيػػق  ه ػػت غمامػػة عزيػػزة  همػػن  إذا أغػػـم هللا 
   غتاب  إال ممة هائدة هعلػم لسػاف  ػ :   عز ا مل ي غم ا هللا     

        ((ٛٛٛٛ)ػػػػود )يوفقػػػػ  لنياػػػػ  ايػػػػاات  هعمػػػػ  الطاعػػػػات    ػػػػود
 هاإل نيػػػػػاؽ   األهجػػػػػػ  اًبارغػػػػػات  هاًسػػػػػػارعة إىل القػػػػػمب مػػػػػػن هللا 

 نألعماؿ الصاىات .... ماذا  بغت هرا  ذل ؟.
 اٌػػػوا   أه ٙشػػػت لكػػػن الػػػذنيس  ميػػػد الشػػػهمة  فرتيػػػدد أف يطػػػا  

علػػم اًػػػا  ئػػػ  يقػػػوؿ الذػػػاس فػػبلف ه  يصػػػذع غػػػ ا هغػػػ ا   ػػػ د اػػػهمة 
  :} ِئنَّ :} ِئنَّ مذهػػا  هجالػػ  فػػيمن يقػػوؿ فػػيهم  هراي  ههاػػة ئني ػػ  هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٔٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

هجاػػ  قلبػػ  سػػػليم  ه ػػزع مذػػ  الغػػ  هاىقػػػد  إذا أغممػػ  هللا 
سػػد وميػػع خلػػق هللا فػػاعلم علػػم اليقػػك أ ػػ  مل يقمػػ     ػػ ا اًقػػاـ هاى

ػػػػػػػ  أهليػػػػػػػا  هللا:    إال أل ػػػػػػػ  مػػػػػػػن ُغم                            
                       ((ٗٚٗٚ)اىجػػػػػػػػػػػػػم)اىجػػػػػػػػػػػػػم                            

ئػػ  مػػوالد هأ ػػىن عليػػ  نلقلػػو السػػليم؟ خليػػ  همػػن الػػ ي مد الشػػاما (الشػػاما (ٜٜٛٛ))
  هللا:                        ((ٛٗٛٗ)الصػػػػافات)ف  ػػػػت علػػػػم قػػػػدـ ايليػػػػ    الصػػػػافات

ألف قلب  سليم  ليس في  الػ  هال ئقػد هال ئسػد ألئػد مػن اًػءمذك  
لكػػػن الػػػذنيس  تاجػػػ  ال هػػػور  هال هػػػور ٗػػػ  مػػػن قػػػدر ا عذػػػد ئضػػػمة 

 .الديهور 
هرزق  خشيت   هأصبحت ختشم هللا   السػم   إذا أغمم  هللا

هالالػػػػن  ال  ماقػػػػو إال هللا  هال ختشػػػػم إال مػػػػن هللا  هال ختػػػػاؼ إال مػػػػن 
ػػػ  الالمػػػا  الػػػ ين مػػػدئهم هأ ػػػىن  ع مػػػة هللا هقػػػدرة هللا  ف  ػػػت مػػػن ُغم 

  علػػػػػػػػػػػيهم هللا:                                  ((ٕٕٛٛ)فػػػػػػػػػػػاطم)لػػػػػػػػػػػيس  فػػػػػػػػػػػاطم
الما  ال ين ٌم ألسذة فصيحة  هغلمات  يبتها غ ا  هُخطمػو موقاهػا  ال

غػػػ ا  همءلنيػػػات صػػػنيتها غػػػ ا .... لكػػػن الالمػػػا   ػػػم الػػػ ين   قلػػػولم 
 خشية هللا ه قواد.

ههجػػػػدت مػػػػيبل    قلبػػػػ  نلكليػػػػة للحضػػػػمة  إذا أغممػػػػ  هللا 
إلقتػػػػػدا  امديػػػػػة  أه ز ػػػػػدا    دار الػػػػػد يا الد يػػػػػة  أه ٕػػػػػة عاليػػػػػة   ا

نلصػػػػػحابة اٌػػػػػادين اًهػػػػػديك  أه رالبػػػػػة اػػػػػديدة   مصػػػػػائبة الػػػػػوار ك 
  لكذهػا الاارفك ..... غ   ػ د هأملاٌػا هأاػبا ها إغمامػات مػن هللا 

فيما بيذ  هبيذهم  هيقػوؿ  إغمامات لؤلفماد الُكم   ال ين ٖالهم هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 فيهم غما هرد   األ م:
  {{  حذ ػيري حذ ػيري أوليائي جحذ كبائي ال ٌعلمهم أأوليائي جحذ كبائي ال ٌعلمهم أ  }}

ألف  ػػ ا ئنيػػظ ٌػػم مػػن فتذػػة ايلػػق  همػػن فػػ  الػػد يا  همػػن ئػػو 
ػػػ  الصػػاىك  ألف ايلػػػق فتذػػػة  يقػػػوؿ  ال هػػور  هغػػػم غػػػاف يػػود ذلػػػ  ُغم 

 :موالص اإلماـ أبو الازاام 

 مث يتحدث عن الالما  الااملك هُغم   الصاىك:

يدعوف ايلق هيمهف أ م ٙشوف علم طميق أدؽ من الشػام هأئػدُّ 
ق فتذػػة  متيػػ  إلػػيهم الػػذنيس ه ػػمغن إلػػيهم  فيحػػو مػػن السػػيد  ألف ايلػػ

أف يسػػمع  ذػػػااهم  هيتلػػػ ذ رػػػدئهم  هُ سػػػم الػػػذنيس باطػػػااهم هزايرا ػػػم  
هٗدث لئل ساف ز وا إذا ا تموا ب  هقػاموا عذػدما يمه ػ   أه ع مػود أه 

 .هقمهد ... هغ    ا فتذة للذنيس
 :هالذنيس غما قاؿ إمامذا أبو الازاام 

ػػػ  الاػػػارفك إال مػػػع خػػػمهج )ال يذتهػػػت جهػػػاد الػػػذني س ئػػػ  مػػػع ُغم 
الػػذػمنيمس األخػػػا( طاًػػػا اإل سػػػاف يتػػذنيس   د يػػػاد فػػػبل بػػػد أف يستحضػػػم 
داامػػػا  هأبػػػدا  ع مػػػة هللا  هجػػػ،هت ئضػػػمة هللا ئػػػ    ػػػ  الػػػذنيس هاقاػػػة 

 تت طاا  خشية هللا ج    عبلد.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

هجا  قلب  موواا  لزيذت   فزيذ  را يػزين بػ   إذا أغمم  هللا 
ئضػػم    زيػػن القلػػو نيشػػوع  أه زيػػن القلػػو نىضػػور  أه زيػػن أ ػػ  

القلػػو نيػػوؼ هايشػػية مػػن ئضػػم    أه زيػػن القلػػو نإلخػػبلص لػػ    
يقػػػوؿ   هائػػػػدة مذهػػػػا علػػػػم  الذػػػوااي  مػػػػاذا  بغػػػػت هرا  ذلػػػػ ؟ ههللا 

 سبي  اًلاؿ:
الُص   }}

ْ
الُص إلِاخ
ْ
ًْ   ِظش  ِظش    إلِاخ ًْ ِم هُ   ِظّشِي ِظّشِي   ِم

ُ
ْوَدْعخ

َ
هُ أ

ُ
ْوَدْعخ

َ
َب   أ

ْ
ل
َ
َب ك
ْ
ل
َ
ًْ   ك ًْ َم    َم

ُ
ْحَبْبذ

َ
 أ

ُ
ْحَبْبذ

َ
  ًْ ًْ مِ مِ   أ

  ِٜٕعَباِدي{ِعَباِدي{

فكو ػػ  يُػػزين قلبػػ  نإلخػػبلص ف  ػػت مػػن ايػػواص  هأ ػػت َبػػوب 
   ىضػمة هللا  مػاذا  بغػػت باػد ذلػػ ؟! دخلػت   قػػوؿ هللا:          

                          ((٘ٗ٘ٗ)اًااػػػػدة)ػػػػ   ميػػػػػد اػػػػيبا  هرا  ذلػػػػػ  مػػػػػن  اًااػػػػدة 
م هالكػػػػػا ن هالبػػػػػوذي األمػػػػػور الػػػػػو يشػػػػػرتؾ فيهػػػػػا مػػػػػع اًػػػػػءمن السػػػػػائ

 هالذصما  هاجملوست هالاد؟!!.
 .... لكن  ماغمات الاصور اً لمة 

 !!!!جالت   د األفكار  اشش   أفكار اًميدين
ئػػػ  أ ػػػم مهمػػػا ختػػػ، م  همهمػػػا تػػػد هم   ػػػ  عقيػػػد م أ ػػػػم ال 

 ةهمت الكمامات اىسية علم أيديهم !!!يكو وا صاىك إال إذا 
ج  ه ػ ا لػيس مػن النيطذػة هال مػن اىكمػة هلو ئػ  غا ػت اسػتدرا 

 هصحابت  الكماـ. هال من اًذهج الكم  ال ي غاف علي   بيذا 

                                                 
 أدبد٠ث ِغٍغالد ٚأدبد٠ث ِمتجغخ عٓ دز٠فخ ثٓ ا١ٌّبْ  29
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٗٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 املهاغفات
هسػػ تدث عػػن غمامػػة ياػػد ا الذػػاس أـ الكمامػػات  هيسػػتادهف ٌػػا 
بكػػػػ  اإلسػػػػتادادات  هيسػػػػتادهف ببػػػػ ؿ غػػػػ   ػمنيمػػػػس ه نيػػػػيس   سػػػػبي  

 الوصوؿ إليها  ما   د الكمامة؟
أريػػػػد أف أصؿ اًكااػػػػنية  هأصؿ مقػػػػاـ الكشػػػػد  يقػػػػوؿ أئػػػػد م: 

هأصػػػػا مػػػػن أ ػػػػ  اًكااػػػػنيات  هْػػػػن  قػػػػمر غمػػػػا قػػػػمر أامػػػػة الصػػػػاىك  
غسيدي َػم الػدين بػن الاػم   هسػيدي أبػو اىسػن الشػاذ   هسػيدي 
أبػػو الاػػزاام  هالػػا م مػػن ُغم ػػ  األهليػػا  هالصػػاىك أف الكشػػد  ػػور مػػن 

   فيكشد لئل ساف.هللا يتجلم   القلو باد صنيا د ه قا د
 ماذا يكشد ل ؟

إذا غػػػػاف مػػػػن اًُسػػػػتدرجك سيكشػػػػد لػػػػ  الاػػػػورات  ه ػػػػ  يموػػػػم 
مسلم أه مػءمن أف يطلػع علػم عػورات ايلػق؟!! أه يطلػع علػم عػورات 

 !! ئ  إخوا  !! ليس عذدد هقت ٌ ا الكبلـ
لكػػن اًػػءمن التقػػت الذقػػت اًتػػابع للحبيػػو الصػػنيت الػػو  لػػيس لػػ  

تام  إال موالد  هال يمجو من هللا إال مػا يزيػد قمبػ   دؼ   أهل  أه   خ
مػػن هللا  هيذػػاؿ بػػ  روػػا مػػوالد جػػ    عػػبلد  ه ػػ ا  دفػػ  هالايتػػ   ه ػػ ا 

 .ئال  الداام   غ  أمورد مع هللا 
ال ي يميد القمب من موالد  هليس لػ   ػم إال روػاد  مػا الكشػد 

 الذافع ل ؟
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٘ٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

صػػبلئها  أه لػػ  عػػن عيػػوب  نيسػػ   ليقػػـو إب أف يكشػػد هللا  
لػ  عػن أئػواؿ أ ػ  اإلسػتقامة ليقػـو لػا  هيامػ  بامػ   يكشد هللا 

لػػ  عػػن مػػمادد   غبلمػػ   غلذػػا  قػػمأ القػػم ف   أ لهػػا  أه يكشػػد هللا 
 .هقد  قمأ  نياسا للقم ف هلكذها  را  ههجهات   م للالق   القم ف

لػػػ ل  أعجػػػو ًػػػن يتاصػػػو لػػػمأ  ُمنيسػػػم مػػػع أ ػػػ  هجهػػػة   ػػػم!! 
أمػػػمص هخػػػ  لذػػػا منيسػػػما   أعطػػػم الػػػاد  ه ػػػ  اىبيػػػو  هالػػػ ي أعطػػػاد

  مايذا ؟ غذا لن ٓتلد  ب  إ   عذدما أراد أف ينيسم قػاؿ لػ  ربػ :       
              ((ٜٜٔٔ)القيامة)ًاذا؟ ألف غ  بياف علم ئسػو الاصػم  هعلػم  القيامة

  هعطػا  هللا ئسو اإل ساف  هممادد ه يت  هقلب  مع ئضمة الػممحن 
    يسع األهلك هاابخمين  ب  غلهم عياا  ال يساهها خمدلػة أه ذرة

 .باض علـو رب الااًك 
هلك هاًنيسػػمين   القػػم ف هلكػػن فلػػيس الشػػ ف أف  نيقػػ  غػػبلـ اًػػء 

مػػمادد مذػػ    القػػم ف  مػػاذا يميػػدد مذػػ     الشػػ ف أف يُلهمػػ  هللا 
 ػػ د السػػورة   ػػ د اابيػػة لتكػػوف مػػن أ ػػ  الاذايػػة؟ مػػاذا يميػػدد مذػػ   

ومػاالت هغمػاالت  لتكوف من األهليا  الصاىك الػ ين خصػهم هللا 
   د السورة؟

الابػػد رػػػماد هللا  أف يُلهػػم هللا  –ه ػػو أعػػػبلد  –فالكشػػد  ذػػا 
   ايت هللا  أه رػػػػػػػماد ئبيػػػػػػػو هللا همصػػػػػػػطنياد   أئاديػػػػػػػ  اىبيػػػػػػػو 

 اًصطنيم الو أجما ا هللا علم لسا       د اىياة.
   فػ ايؾ أف  تاصػو ه  ػن  لػ  الػا مػماد هللا  هللا  همماد
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أف ال ي غااني  ب  هللا  و الصحيض هما عػاداد ايطػ   أه أ ػ  هئػدؾ 
اًكااػػد راػػا  غتػػاب هللا  أ ػػت ُمكااػػد رػػا ٘صػػ   هغػػ  مػػن هصػػ  

رػا ٘صػ  همػا يليػق بػ  همػا يذبغػت لػ  ليذػاؿ  إىل   ا اًقاـ غااني  رب  
  هعطا  هللا ج    عبلد  ه  ا أعلم الكشد.فض  هللا هإغماـ هللا

هلػػ ل  أ ػػ غم    ػػ ا اًقػػػاـ أ  غذػػت غػػ ل   بسػػماعت قصػػػ  
الصػػػػاىك  هقػػػػما ة مػػػػا ُغتػػػػو عػػػػن الاػػػػارفك  فكذػػػػت متالقػػػػا  نلكشػػػػد 
اىسػػت  لكػػن اػػيات الشػػيخ دمحم علػػت سػػبلمة رمحػػة هللا هروػػوا   عليػػ  

 قاؿ: 
 ( اي ُب  أعلم الكشد الكشد الالمت )
الابػد رػمادد   غبلمػ   فيذطػق عػن هللا  ه ػ ا  يكااد هللا أف 

    قػػػػوؿ هللا:                       ((ٙ٘ٙ٘)الكهػػػػػد)ػػػػ ا اًقػػػػػاـ الكػػػػػم   الكهػػػػػد 
 لصائب  الكليم. هال   أرس  هللا 

 فػػ علم مقامػػات الكشػػد    ػػ ا اًقػػاـ باػػد أف يُكااػػد هللا 
 مذها. ها  هب  وب  فيتوب إىل هللا الابد ب  وب  هعيوب   بايوب  فيداهي

يكااػػػني  نًذهػػػاج القػػػو   هالصػػػماط اًسػػػتقيم الػػػ ي يسػػػل  عليػػػ  
ليص  إىل مماد هللا  ه طمااق بادد أ نيػاس ايبلاػق  هإايؾ أف   ػن أف 
ما هوض ل  من طميق  و طميق أ   التحقيق  هما سػواد فهػو الميػق!! 

هلكػػن  .... دد ايبلاػػقلكػػن  طمااػػق لػػيس باػػ....  ػػ ا علػػم قػػدرؾ  
 بادد أ نياس ايبلاق.

ليس علم نب  ُئج ػاب  هجاػ  لكػ   فتض ل  الباب لكن هللا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٚٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

د مػن األبػواب الػو يػدخ   ُٗ رج  من الاارفك هالصاىك ما ال يُاد هال 
  أبػواب ال عػد  ٌػا هال ئػد ٌػا  هلػو مذها إىل عطػا  ئضػمة الو ػاب 
 ػػ ا اػػهور همػػا اسػػتطاذا سػػمد ا غلهػػا  ذغمص ػػا عػػدا  ولسػػذا   ٍلسػػذا 
 تتاج إىل مااملة رهئا ية صمفة.

 ػػ ا الكشػػد لكػػم يذالػػ  اإل سػػاف ال بػػد أف يم نيػػع عػػن قلبػػ  الػػممْين 
 :أه الغمْك أه الغماـ
ال يوجد فيذػا أئػد علػم قلبػ  رميْػن  ألف  -هاىمد   -هْن غلذا 
  المين للكػافمين:                                         

                             )هالػػمين  ػػو الغطػػا  الشػػديد  )اًطنينيػػك()اًطنينيػػك
 ال ي طُبع:
                ((ٛٚٛٚ)التوبة)التوبة  

 :هالغمك يكوف لؤل بيا  هاًمسلك  هل ل  قاؿ في  ئبي  
هُ   }}
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 :هبك الغمك هالامك  قطة
 ا  ...إذا رُفات الذقطة من الغك صارت عيذ

 .. فتقع الاك علم الاك
هئ  ال ٖوؿ  ػواطمغم أف الغػك  ذػا يشػاب  مػا عذػدص قػاؿ ئبيػ  

 يدي أبػػو اىسػػن الشػػاذ  لسػػ   عذػػدما  وقػػد عذػػد  ػػ ا اىػػدي
                                                 

 صذ١خ ِغٍُ ٚعٕٓ أثٟ داٚد ِٚغٕذ اإلِبَ أدّذ عٓ األغش اٌّضٟٔ  30
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٛٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 هجا  ل    مذام :
 (. المْك األ وار ال المْك األاليار اي مبارؾ )

أل ػػػػوا  هاًػػػػاؿ الغػػػػك عذػػػػدص  ػػػػو الػػػػد يا هالشػػػػهوات هاى ػػػػوظ ها
 هاألهالد هالوةينية ...

 !لكن   ا ليس عذد رسوؿ هللا 
 ... لكن الغك عذدد  و األ وار

ر قػػػم   مقامػػػات القػػػمب مػػن هللا رأ  أف الػػػ ي غػػػاف فيػػػ   فكلمػػا ا
 ... غاف الميذا  أل   صار أقمب إىل موالد ج  هعبل

 ِا غاف في . فيستغنيم هللا 
أمػػػا الغمػػػاـ فيكػػػوف لذػػػا   ػػػ  الغمػػػاـ ٗجػػػو وػػػو  الشػػػمس علػػػم 
الػػػدهاـ؟ ال  ٗجػػػو وػػػو  الشػػػمس إىل هقػػػت مالػػػـو  فػػػ ذا مػػػم الغمػػػاـ 

و نلذور التػاـ  هغػاف فيػ  اىبيػو اًصػطنيم ا قشع ال بلـ  هأامؽ القل
 علي  أفض  الصبلة هأمت السبلـ.

  لكػػن فيذػػا قلوبذػػا عياػػا  أ ػػ  اإلٙػػاف ُيشػػمؽ فيهػػا  ػػور اىبيػػو 
مػػػػػن يكػػػػػوف عذػػػػػدد اػػػػػت  مػػػػػن الغمػػػػػاـ  فػػػػػ ذا اّلػػػػػم الغمػػػػػاـ ف  ػػػػػت   

 اًواجهات الالية مع اىبيو اًصطنيم علم الدهاـ:

 .متحو غ  ات    قلو اإل ساف ه ء ل  إىل ئضمة الممحن 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٓٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 صفات ضٔدٖ عبدالسحٔه 
طويػػػ  القامػػػة  ِتلبػػػا  هعػػػميض اوسػػػم  أبػػػيض البشػػػمة   غػػػاف 

مسػػتديم الوجػػ   هاسػػع اوبهػػة  هوػػاح اوبػػك  مقػػوس اىػػاجبك  هاسػػع 
 ػػدالا  عيػػ  ايػػد  أقػػىن األ ػػد  قصػػا الايذػػك مػػع سػػوادٕا  طويػػ  أ

الشػػػارب  رقيػػػق النيػػػم  منيلػػػج األسػػػذاف  ذا ىيػػػة غلينيػػػة  ٙيػػػ  لو ػػػا إىل 
اللوف ال    غشام رأسػ   وػام المقبػة  غلػا الشػام  هاسػع اًذكبػك  
 طوي  ال راعك  هاسع الكنيك  هغاف يلبس عمامة علم طمبوش أبيض.

 إنساماتُ
ذغم ػا صػائو الطبقػات هالذبهػا   رهي عن الشيخ غمامػات غلػاة

 هالا م

 ضٔدٖ عبدالسحٔه املعيْٓ٘ مً نسامات- 1
 قول :
  "فتض     ليلة اوماة هعمفت ما خ  هللا ٌ د األمة مذها" 
  أعمؼ من الذاس من لػو أراد أف يغنيػ  عػن هللا سػبحا   ه اػاىل"

 هإاار   علم  نيس . مل يستطع"
   عن هللا ساعة""أ   عقد علت   الباطن أف ال أالني 
  رأيت   مذامت أ  صػادت مذػارا إىل أعبل ػا ه زلػت فوجػدت"
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٓٔٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

 عك ما    أسنيلها"
   غاف سيدي عبدالمئيم إذا هع اًءذف يقوؿ: "أاهد أف ال إل

إال هللا" يقػػػػوؿ: "اػػػػهدص رػػػػا اػػػػا دص"  فُسػػػػب  عػػػػن أي اػػػػت  
 اا دت؟ فاد: اهدت مقاـ الوئدا ية.

يػة سػامية قوامهػا خشػية هللا هاإلمتلػاؿ   د الكمامات  تضمن ماا  رهئ
 لشميات  ه االيم .

 الهسامات احلطٔ٘ -2
  من غماما   أ   إذا قػاؿ لاػامت: اي فػبلف  كلػم علػم الالمػا  فيػتكلم

علػيهم   ماػا  اابايت هاألئاديػػ .. مث يقػوؿ لػ  اسػػكت فػبل ٖػػد 
.  ذل  الاامت ما  غلمة هائدة من  ل  الالـو

   ئػاؿ فػاخم هغشػد صػاؼ  فتػوار  عذػ  أف رجبل من أ   مصم ل
ف  م إىل الشػيخ عبػدالمئيم فوافػاد جالسػا  يتووػ    إص   فقػاؿ: اي 

هفقد ػػ  غلػػ    سػػيدي قػػد جبتػػ  قاصػػدا هغػػاف   ئػػاؿ مػػع هللا 
فشػػمب     –ياػػ  مػػا  هوػػو د  –فقػػاؿ الشػػيخ: ااػػمب مػػا   اإلص  

 فوجد ئال  غل    اىاؿ.
  أبواىسػػػن الصػػػباغ يػػػمه   لميػػػ د هزهج ابذتػػػ  الشػػػيخ  أ ػػػ  أهػػػع

أ باعػػػ   سػػػبيض األطيػػػار هاألاػػػجار هالذجػػػـو هاألفػػػبلؾ ئػػػ  جاػػػ  
 قلولم  لع هأجسامهم  م اد.
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 نسامات لُ بعد ّفاتُ -3
  قاؿ الشيخ غمػاؿ الػدين بػن عبػدال ا م: زرت جبا ػة قذػا هجلسػت

عذد ق، سػيدي عبػدالمئيم هإذا يػد خمجػت   مػن قػ،د هصػافح  
  ال  اػػػػ  هللا طمفػػػػة عػػػػك  فػػػػ     أعلػػػػم عليػػػػك هقػػػػاؿ  : اي بػػػػ

 هأقوؿ: اي ئسمات علم ما فمطت   جذو هللا.
  ره  أ   ًا مات سيدي عبدالمئيم رأ  باض اًشايخ يقػـو هيقاػد

هيدخ  ه٘مج هي هم علي  اإل زعاج فُسب  عن ذل ؟ فقػاؿ: مػات 
  بػػبلد اًشػػمؽ رجػػ  مذنيػػمد   قطػػمد اهػػ  عبػػدالمئيم هلػػو مكلػػت 

 جلت   بل ة أايـ لكاف غ  من ر د  طق نىكمة.

 نسامات عصسٓ٘ -4
 كراية العشر قروش: .1

همػػن اوديػػد اًسػػتمم مػػا ذغػػمد األسػػتاذ/ أمحػػد ئسػػك جػػ،ة راػػيس 
 عاية الشباف اًسلمك رحاف ة قذا قاؿ: 

ئػػػد   السػػػيد اًهذػػػدس عبداىميػػػد داهد الػػػ ي غػػػاف منيتشػػػا  
هماػػت األسػػتاذ عبػػدالو اب ـ  هقػػد زر ػػ  ٜٚٗٔلػػمي قذػػا   سػػذة 

اىذػػاه  اػػامت هعضػػو ومايػػة الشػػباف اًسػػلمك   ذلػػ  الوقػػت 
 ألمور  تالق نوماية  قاؿ سياد  :

غذػػت ِػػن ال يارتفػػوف بكمامػػات األهليػػا   هئػػدث أف  قلػػت   
ـ ف قمػػت   عمػػارة السػػت    ٖٕٜٔإىل قذػػا مغضػػون علػػت سػػذة 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٔٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

قذا  هباد فرتة مػن الػزمن عبا مع أئد أصدقاات هغاف م مورا رمغز 
طلو م  ذل  الصػديق أف  ػ  و سػواي لػزايرة سػيدي عبػدالمئيم 
لذػػدعوا هللا  ذػػاؾ لالػػ  يسػػتجيو الػػدعا  فذذتقػػ  مػػن قذػػا  فمفضػػت 

 ه طاهلت علم مقاـ السيد عبدالمئيم القذاات.
 .هلكن م مور اًمغز صمم علم زايرة القطو القذاات

ر بذقلػػ  إىل جهػػة غػػاف هباػػد فػػرتة هجيػػزة مػػن الػػزمن صػػدر قػػما
 ... يمالو   الذق  إليها

فلمػػا أخػػ،  بػػ ل  قلػػت لػػ : اي أخػػت اعقػػ   ػػو ياػػ  السػػيد 
هأام علم ملنيػ  نلذقػ   اي أخػت عبدالمئيم أصبض هزيما للداخلية 

هصم هاعبػد هللا  بقػم أئسػن مػن السػيد عبػدالمئيم .. هزدت  ص ّط 
 د الليلػػػة    طػػػاهىل علػػػم مقػػػاـ السػػػيد ألقصػػػم ئػػػد ِكػػػن  ه   ػػػ

جػػاا  اػػا    اًذػػاـ هقػػاؿ  : بكػػمة  ػػزهر السػػيد  ػػد هائػػدا   
 اًقاـ أعط  عشمة قمهش ها تهت الشغلة.

فقمػػػت مػػػن  ػػػومت متػػػ غما مػػػا رأيػػػت    ػػػومت ه وجهػػػت إىل 
 !! مسجد سيدي عبدالمئيم هصلت رغاتك   اًسجد

مث دخلػػػت اًقػػػاـ فػػػ ذا   أجػػػد  نيػػػس الشػػػا  الػػػ ي رأيتػػػ  
هفاج     ا الشا  هقاؿ  : إ ػت اللػت راح  ػدفع  مذاما  صحوة
قػػػمهش  هخمجػػػت مػػػن اًقػػػاـ   ئالػػػة رهئيػػػة عاليػػػة جػػػدا    ةالاشػػػم 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٔٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

ه وجهت إىل ّع محاد    م مورية عاجلػة هعػدت مذهػا باػد  بل ػة 
 أايـ ألج   بل ة خطانت  ذبة نلذق .

 هقاؿ سياد  :
هغمامػػة سػػيدي  مذػػ  ذلػػ  التػػاريخ هأص أؤمػػن بكمامػػة األهليػػا  عمومػػا
 عبدالمئيم خصوصا   هصدؽ هللا الا يم إذا قاؿ:

                                          

                                   

                                              

                     )يو س()يو س(  

 كراية القضية الضائعة  .2

ئػػػدث عذهػػػا فضػػػيلة الشػػػيخ علػػػم دمحم اػػػاغم عذػػػدما غػػػاف 
 رايسا كمة قذا الشمعية  قاؿ:

ًػػػػػا عيذػػػػػت موةنيػػػػػا قضػػػػػاايا رحكمػػػػػة قذػػػػػا الشػػػػػمعية سػػػػػذة 
الشػػػميد   ـ  هغػػػاف هالػػػدي   ذلػػػ  الوقػػػت هغػػػيبل لؤلز ػػػمٜٚٔٔ

 .م هقو ب هقد أهصا  أف ألوذ رقاـ قطو قذا فكذت أقضت ما 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٗٔٔ)     ما            النيص  السابع: هصني  هغما

هئػػػػدث أف صػػػػدر قػػػػمار هزارة اىقا يػػػػة بذقلػػػػت إىل القػػػػا مة 
ف خ ت أجمد القضااي لتسليمها ألئد زمبلات  هإذا   أجػد قضػية 

 !! ت عذها غلاا هلكن دهف جده لفاقدة فبح
  فتوجهػػت إىل مقػػاـ القطػػو   ئالػػة الضػػو اػػديد  ئيػػ

 صليت الاشا  مث أخ ت  خم الضميض هقلت:
 !ص ويني  إزاي ما  كممش ويني اي سيدي عبدالمئيم أ
مث عػػػدت  –هرددت ذلػػػ  مػػػمارا  –القضػػػية وػػػاعت مػػػ  

 .ًذزىل هٔت
هقبػػػ  النيجػػػم جػػػاا  اػػػا    اًذػػػاـ هأخػػػ،  أف القضػػػية 

 .أرسلت وهة ما هذغم   اتريخ هرقم ارساٌا
السػجاام الػ    بػةهات  علم علفاستيق ت فزعا هده ت ما 

 !غا ت تت الوسادة  مث نرئت اًذزؿ فورا إىل اكمة الشمعية
فلما ر   خنيا اكمة قاؿ  : خػا اي مػوالص ئصػ  ليػ  
اػػت    عقلػػ   لكػػ   م ػػ  هدخلػػت قلػػم اىنيػػظ )الػػدفرت خا ػػة(  

فػ ذا   أجػد  لػ  اًالومػات !!! ....  هاطلات علم دفرت الصػادر
فسػػػمرت غلػػػاا هنرئػػػت قذػػػا إىل القػػػا مة اػػػاغما !!! .... يحة صػػػح

 ذاغما أفضاؿ سيدي عبدالمئيم.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٘ٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 الفصل الجامً

 أحصابُ ّأّزادِ
 أّ حصب خته الصالٗ حصب ضٔدٖ عبدالسحٔه .1

 احلصب الهبري .2

 حصب احلكٔك٘ .3

 حصب الطهٌْ .4

 حصب تفسٓج الهسّب .5

 حصب التْنل .6

 حصب اليْز .7
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٙٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 
 أحصاب ضٔدٖ عبدالسحٔه الكياٜٕ

و   ممت إىل رج  أعطم من الكمامات ئ  " ل
 مبع   اٌوا  فبل  غرتها ب  ئ   ذ مها غيد 

  هئنيظ اىدهد   ده   عذد األمم هالذهت
 ه دا  الشمياة" 

 )أبواليزيد البسطامت(
 أئزاب ااب ية: السباةيذسو لسيدي عبدالمئيم القذاات 

 أه ئزب ختم الصبلة ئزب سيدي عبدالمئيم .ٔ
 اىزب الكبا .ٕ
 ئزب اىقيقة .ٖ
 ئزب السكوف .ٗ
 ئزب  نيميج الكمهب .٘
 ئزب التوغ  .ٙ
 ئزب الذور .ٚ
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٚٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 )حصب خته الصالٗ( حصب ضٔدٖ عبدالسحٔه -1
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٛٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                 
                                                  

                                                  
                     )البقمة()البقمة(  

                                 
             

                                                           
                                               

                                                    
                                                  

                                                     
                                                  

                                                    
                                               

                                                
                                )البقمة()البقمة(  

                                   )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                                  
              )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                      
                                   )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                                  
                                                          
                                                   

                                                      
                )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                                          
                  ) الذسا ()الذسا(  

                                                    
                                             

                         )اال ااـ()اال ااـ(  

                                                    
           

                                                
                                                

                                             
                     )األعماؼ()األعماؼ(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٓٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                 )التوبة()التوبة(  

                                                     
                                 )يو س()يو س(  

                                                        
                     )ود() ود (  

                                      ) ط ()ط(  

                                                        
                           ) ط ()ط(  

                                                     
  )ط ()ط (

                                                      
             ) األ بيا ()األ بيا(  

                                                   
                                      

                                             
              ) األ بيا ()األ بيا(  

                                                     
  )اًءمذوف()اًءمذوف(
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                           
              ) القص ()القص(  

                                                      
                               ) القص ()القص(  

                                                   
                                                

  )فاطم()فاطم(  

                                                     
  )الزمم()الزمم(

                                                 
                 )الافم()الافم(  

                                        
                                                  

         )الافم()الافم(  

                                               
                                              

  )الدخاف()الدخاف(
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٕٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                     )دمحم()دمحم(  

                                                       
                                          

                                                
                                              

                                                  
              )اىشم()اىشم(  

                                             )التغابن()التغابن(  

                                             ) اًزم ()اًزم(  

                                                       
                                                    

                                               
                                                        
                                                          
                                                        
                                                           

               )البقمة()البقمة(  

  سػػبحاف هللا هاىمػػد  هال إلػػ  إال هللا ههللا أغػػ، هال ئػػوؿ هال قػػوة
 الا يم ) بلاث( إال ن الالت
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٕٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

    عدد ما علم  هز ة ما علم  همػ   مػا علػم  سػبحاف هللا هاىمػد
هال إلػػ  إال هللا ههللا أغػػ، هال ئػػوؿ هال قػػوة إال ن الالػػت الا ػػيم  
عدد خلق   هز ة عماػ   هروػا   نيسػ   همػداد غلما ػ   سػبحاف هللا 
  هامػػدد  همذتهػػم علمػػ   سػػبحاف هللا  ذلػػ  التسػػبيض الػػ ي سػػبح
لذنيسػػػ   سػػػبحاف هللا داامػػػا   دٙومتػػػ   سػػػبحاف هللا  سػػػبيحا يالػػػو 
 سػػػػبيض اًسػػػػبحك  هينيضػػػػ  علػػػػم  سػػػػبيحهم لنيضػػػػل  علػػػػم عيػػػػع 

 خلق .
  اىمػػد  وميػػع َامػػدد غلهػػا  علػػم عيػػع  امااػػ  غلهػػا  علػػم عيػػع

خلقػػ   اىمػػد  محػػدا يػػوا   امػػ  هيكػػافئ مزيػػدد  اىمػػد  غمػػا 
 عز جبلل  ه ور غ،ايا .يذبغت لكـم هج  ر  ه 

   اىمد  ال ي محدد لذنيس   اىمػد  محػدا ينيضػ  علػم محػد غػ
أ ػت الوائػد األئػد  النيػمد اللهػم  ئامد  غنيضل  علم عيػع خلقػ   

الصمد  هأ ت اىت القيـو  الداام األبػدي  هأ ػت اًليػ  اًقتػدر  
 القػػػديم القػػػػادر  هأ ػػػػت الالػػػػت األعلػػػم  الػػػػممحن الػػػػمئيم  الشػػػػكور

أ ت األهؿ فػبل اػت  قبلػ   اللهم  الانيو  الغنيور الودهد  التواب  
هأ ػػت اابخػػم فػػبل اػػت  باػػدؾ  هأ ػػت ال ػػا م  فػػبل اػػت  فوقػػ   

 هأ ت الباطن فبل ات  ده  .
   إ  أستغنيمؾ ف    أ ت هللا ال ي ال إل  إال أ ت اىت القيػـو اللهم

 النيار ال  وب هأ وب إلي .
   ًػػا ال  ؾأاػػمؾ بػػ  هأص أعلػػم هأسػػتغنيم  إ  أعػػوذ بػػ  مػػن أفاللهػػم
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

أعلم  أعوذ بكلمات هللا التامات من اػم مػا خلػق همػن اػم  نيسػت 
 هما فيها.

  اىمػػد  الػػ ي عافػػا  ِػػا ابتلػػم بػػ  الػػاي هفضػػل  علػػم غلػػا ِػػن
 خلق  نيضيبل  اىمد  ال ي محد  نيس .

   مفياػػػة  ت سػػػيدص دمحما الوسػػػيلة هالنيضػػػيلة هالدرجػػػة الااليػػػة الاللهػػم
 هابال  اًقاـ امود ال ي هعد   اي أرئم المامحك.

  علم سػيدص دمحم غمػا أمم ذػا أف  صػلت عليػ   هصػ  علػم   اللهم  ص ّط
سيدص دمحم صػبلة ذاغيػة  بلغػ  الدرجػة هالوسػيلة  هصػ  علػم سػيدص 

 دمحم غلما ذغمد أئد من خلق  هئي  ما ذغم.
   سلمت  علي . سلم علم سيدص دمحم سبلم  ال ياللهم 
  علػػم مبلاكتػػ  اًقػػمبك هعلػػم أ بيااػػ  اًمسػػلك هعلػػم  اللهػػم  صػػ ّط

 .عبادؾ الصاىك من أ   السماهات هاألراوك
   االنيم للمءمذك هاًءمذات هاًسلمك هاًسلماتاللهم. 
   س ل اللهم : 

 .      اي هللا اي رب اي رمحػػن اي ملػػ  
 عزيػػز اي قػػدهس اي سػػبلـ اي مػػءمن اي مهػػيمن اي

اي جبػػػار اي متكػػػ، اي خػػػالق اي نري  اي مصػػػور 
 اي عنيػػػػػػو اي اػػػػػػكور اي هدهد اي ر هؼ اي علػػػػػػت
 اي ع ػػػػيم اي علػػػػيم اي ئلػػػػيم اي غػػػػم  اي ئكػػػػيم
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 اي لطيػػػػد اي خبػػػػا اي هيػػػػع اي بصػػػػا اي قػػػػديم 
 اي غبػػػػػػا اي متاػػػػػػاؿ اي مػػػػػػوالي اي  صػػػػػػا اي بػػػػػػم 
 اي ه ػػػػػػػػم اي أهؿ اي  خػػػػػػػػم اي ةػػػػػػػػا م اي فػػػػػػػػاطم

  قػػػػابض اي نسػػػػ  اي رازؽ اي قػػػػااماي نطػػػػن اي 
اي داام اي هاسػع اي اػاغم اي صػادؽ اي خػافض 
 اي فػػػػػاطم اي قػػػػػادر اي قػػػػػا م اي الػػػػػافم اي هائػػػػػد 
اي أئػػد اي فػػمد اي صػػمد اي الػػ  اي علػػت اي ه  
 اي قػػػوي اي جػػػواد اي قميػػػو اي ٍيػػػو اي رقيػػػو 
اي ئسػػيو اي مغيػػ  اي َػػت اي ِيػػت اي مبػػدي 

اي  ػػور اي ئػػق اي مبػػك  اي مايػػد اي محيػػد اي ٍيػػد
 اي متػػػػػك اي ئػػػػػت اي قيػػػػػـو اي ه ػػػػػاب اي  ػػػػػواب
 اي فتػػػػػػاح اي فاػػػػػػاؿ اي غػػػػػػا   اي  ػػػػػػادي اي ها 

اي نقػػت اي ئنيػػيظ اي َػػي  اي اػػديد اي اػػهيد  
 اي سػػػػميع اي بػػػػديع اي رفيػػػػع اي نعػػػػ  اي هارث 

 اي هغي  اي جلي  اي هللا.           
   ذػػا ها ػػدص هاسػػرتص هأجػػمص هاالنيػػم لذػػا هارمحذػػا هعاف ااعػػد عذػػاللهػػم

ها صمص هارزقذا خاي الد يا هاابخمة هاصػمؼ عذػا اػم مػا   الػد يا 
 هام ما   اابخمة.

   خػػ ص مػػن أ نيسػػذا إليػػ  هأئػػت قلوبذػػا بػػ غمؾ هارزقذػػا اللبػػات اللهػػم
 .علم طاعت  بك يدي  هافتض لذا طميقا إلي 

   بسم هللا علم دي. 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

  بسم هللا علم  نيست. 
  ا ي  ر علم أ لم هماىل هأهالدي هعلم غ  ات  أعط بسم هللا. 
   بسم هللا خا االها. 
   هال   السػػػما  بسػػم هللا الػػ ي ال يضػػػم مػػع اهػػػ  اػػت    األرض

 .ه و السميع الاليم
  أامؾ ب  ايبا. بسم هللا استنيتحت هعلم هللا  وغلت هللا ر  هال 
   م  اؾ من خاؾ الػ ي الاللهم ياطيػ  الػاؾ هال  إ  أس ل    ٌه

  هج   ذاؤؾ ه قدسػت أهػاؤؾ هال  ٙلك  سواؾ أ ت ر  عز جا
 إل  الاؾ.

   اجالػػػ  هإاي ػػػم   عيػػػاذؾ مػػػن اػػػم غػػػ  ذي اػػػم  همػػػن اػػػم اللهػػػم
 .الشيطاف المجيم

    بػك   س ل  محػايتهم هإجػار م  إف ر  علػم صػماط مسػتقيماللهم
هعػػن مػػاالهم   يػػدي هأيػػديهم  هعػػن ٙيػػ  هعػػن أٙػػا م  هعػػن مػػا 

همػػن فػػوقم همػػن فػػوقهم همػػن تػػ  همػػن تػػتهم  همػػن خلنيػػم همػػن 
 :خلنيهم

                                            

                       . 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٚٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 احلصب الهبري -2
صبلة النيجػم   يتلم   ا اىزب ليلة اوماة باد صبلة الاشا  هباد

:  غ  يـو
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٛٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                         )البقمة()البقمة(  

                                                 
           ) الذسا ()الذسا(  

                                                
  ) األ بيا ()األ بيا(  

                                                    
                                            

                               ) الذم ()الذم(  

                                              )يس()يس(  

  قمأ سورة الواقاة هاىشم هاًل  أبغملها قمأ سورة الواقاة هاىشم هاًل  أبغملها   

                                                
                     )بلث ه بل وف ممة() بلث ه بل وف ممة (  

                                                      
                                               

      )بلث ه بل وف ممة() بلث ه بل وف ممة (  

                                               
                                       

                )أربع ه بل وف ممة()أربع ه بل وف ممة(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٕٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

السػػػػػػماهات هاألرض هأص وػػػػػػػمن  تكػػػػػػو اي مػػػػػػن بيػػػػػػػدد ملاللهػػػػػػم  
ملكو ػػ  أ ػػزؿ عليذػػا مػػن فػػيض رمحتػػ  الػػمن  علػػم عبػػدؾ النيػػا  علمػػا  
يبااػػم قلػػ   هرزقػػا  ٗنيػػظ  نيسػػت هأ لػػت ههلػػدي يكػػوف وػػيا ا  للػػػذنيس 
هالقلػػو هالبصػػاة ئػػ   ذنيػػتض أمػػامت غذػػوز مامفتػػ  ألسػػا علػػم طميػػق 

ال الضػػالك   مػػع الػػا اًغضػػوب علػػيهم ه و ػػداؾ اًسػػتقيم هألصػػ  بغيػػ
هأ ػػزؿ عليذػػا مػػن اػػ بيو رمحتػػ  فضػػبل  غمػػمص بػػ  لذكػػوف أ ػػبل لػػدخوؿ 
جذػػػات الذاػػػيم مػػػع الػػػ ين أ امػػػت علػػػيهم هاغنيذػػػا اي ربذػػػا سػػػو  اًذقلػػػو 
هعقػػػػػوؽ الوالػػػػػدين هالولػػػػػد هاػػػػػم اىاسػػػػػدين هاىسػػػػػد هاجاػػػػػ  أعػػػػػدااذا 
مػػػ لولك هوػػػع   جيػػػد م ئػػػببل مػػػن مسػػػد  ئػػػ  ال ْػػػس تذا ػػػم هال 

هاطمػػس بطلسػػم )بسػػم هللا( بصػػاام الػػ ين ال يءمذػػوف   شػػام بشػػمهر م 
بػػػػ  هال بذبيػػػػ  هال بكتابػػػػ   هأصػػػػمها علػػػػم الاذػػػػاد هالاصػػػػياف ببغػػػػت  
هجا مها بذنيت القم ف  هاالممص بنييض من  امت  الشاملة الكاملػة ئػ  
ال  ػػم  الا ػػا هال  شػػام إال لػػا لتكػػوف ألجسػػامذا طػػمن هألفبػػد ذا عجبػػا 

امػػة ه نيوسػػذا إزا  ذلػػ  نلابػػادة قاامػػة هلػػ  هاجاػػ   ػػ د الػػذام عليذػػا دا
مػػن مذاذػػا فضػػل  ف هصػػ  لذػػا مػػن فضػػل  اللهػػم  هئػػدؾ اػػاغمة ئامػػدة  
 .ئ  ال  م  الاؾ
مػػػن مذاذػػػا اللهػػم  مػػػن مذاذػػا سػػػرتد ف رسػػ  عليذػػػا مػػن سػػػرتؾ  اللهػػم  

 .  خاد فامذحذا من خاؾ
 مػػػن خػػػ لذا  اللهػػػم  مػػػن مذاذػػػا عنيػػػود فامذحذػػػا مػػػن عنيػػػوؾ  اللهػػػم  

 .ئ   كوف  ه  هللا هإىل هللااممص فامذحذا من قو    
أ ػػت اللطيػػد هلػػيس   اًالوقػػات مػػن ا صػػد لػػ ا اإلسػػم اللهػم  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٓٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

أبػػدا  ه نيػػمدت بػػ  هئػػدؾ هأ ػػت اىلػػيم  همذحػػت مػػن  ػػ ا اإلسػػم مػػن 
فامذحذػػػا مػػػن  ػػػ د الصػػػنية جػػػزا  اللهػػػم   شػػػا  مػػػن عبػػػادؾ  فػػػزا م هللا  
   أعماقذا.لتحسن ب  أخبلقذا  ه طيو ب

إ ػػ  رئػػيم  هلػػيس   اًالوقػػات رئػػيم سػػواؾ هأ ػػت أرئػػم اللهػػم  
 المامحك  هما أدري ما الممحن؟ اسم عبل   الكػوف فمػؤل الكػوف أعاػ  

ع الوصػػػوؿ إليػػػ  ف  ػػػت الػػػممحن هغػػػاف فػػػوؽ مسػػػتو  الاقػػػوؿ فلػػػم  سػػػتط
الػػمئيم   هأص الابػػد اًالػػوؽ الػػ لي  فكػػن   اي رمحػػن هاي رئػػيم رمحػػاص  

أجزؿ   الاطا  هأدخل    ئضم   ألفوز نلموا هصػدط  نيسػت مػن ه 
الػػد س هقلػػ  مػػن الذػػاس هاجالػػ  مقػػيم الصػػبلة همػػن ذريػػو  هاجالػػ  
ئاف ػا للاهػػود  هعهػػدؾ أهال  هقاامػػا نًنيػػمهض  هفموػػ  أهال  هزد   
من ئسذا   ئػ   تػوار  سػيبا   هقػوي إٙػا  هيقيػ    ألاػام نلذاػيم 

اػػز الكامػػ   هالضػػيا  الشػػام   هاجاػػ    مػػن هلػػدي مايذػػا الػػداام  هال
باد عو    هأطػ    عمػمي  هلتكلػم مػن ئسػذا   ئػ  ألقػاؾ مطمػبن 
البػػػػاؿ  هاغنيػػػػ  مػػػػن اػػػػم األمػػػػماض  هإف أردت ذلػػػػ  فاجالػػػػ  خنيينيػػػػا 
لبلمتحاف ال للاقاب  هاجا    من أممي راػدا  همػن عمػمي ائسػاص  

ا  هاجػػػز  اوػػػزا  األه   فقػػػمي اػػػكما هصػػػ،  مػػػنهمػػػن الذػػػاي صػػػدقة  ه 
هدلذػػػػا علػػػػم طميػػػػق اًامفػػػػة لذشػػػػهد  هعلمذػػػػا ميػػػػادين التوئيػػػػد لذسػػػػاد  
هأالػػمق    اػػم الوئػػدة ئػػ  ال أر  هال أئػػس إال لػػا  هاجاػػ  لسػػا  
بتػ  أقػو  األمػور  رطبا ب غمؾ  هنلصػبلة علػم  بيػ   هاجاػ  َبتػ  َه

    هلكػػػػػنجبػػػػػ  عذػػػػػحعذػػػػػدي ه    ػػػػػم   هارزقػػػػػ  مػػػػػاال غلػػػػػاا  ال لي
 ليقػػػػػمب  إليػػػػػ  نإلئسػػػػػاف هالصػػػػػدقات  هلػػػػػيحنيظ علػػػػػت مػػػػػا  هجهػػػػػت

 .من ال ؿ هالضيم 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٔٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

إ   أ ت اوامع خلق  فاعا  علػم خػا مػا تػو  هأ ػت اللهم  
إ ػػػ  أ ػػػت صػػػائو األ ػػػار اللهػػػم  الػػػداؿ فػػػدل  علػػػم خػػػا مػػػا  موػػػم  

هال  هالبحار هاًا  هب  أئييت  فبل تمم  قطػمة اًػا   يػـو  ذػزع الػمهح 
إ   أ ػت هئػدؾ صػائو اللهم  عذد الوقوؼ  هال عذد ادة اىساب  

 .اوذاف هاوحيم فذج  من اوحيم هأدخل  جذت 
إ  عبػػدؾ هلكػن  نيسػػت  وسػوس   فغا ػػا  هىبػ  عمفهػػا  اللهػم  

ه   ايمػػػػ  أدخلهػػػػا لتامفػػػػ   فػػػػ ذا عمفتػػػػ  فبصػػػػم ا اليقػػػػك ها ػػػػد ا 
 اًهتدين.صماط   هاغشد عذها الغطا  لتكوف من 

إف األمػػم أمػػمؾ  هأص بػػك أمػػػمين  أمػػمؾ أ ػػت هأمػػم  نيسػػػت  اللهػػم  
قوي أممؾ هأواد أمػم  نيسػت  هاخػ ٌا بقو ػ  لرتوػم بموػاؾ اللهم  ف

 ه ص، علم ببلا  لتنيوز نلذايم.
إ   أٌمت  نيست فجور ا ه قوا ا  هلوال رمحت  ما عمفػت اللهم  

ر ها ػد ا إىل و ع من  نيسػت النيجػإ ز اللهم  بلٌا  فالتقو   هل لت   و
 التقو  لتكوف مع اًتقك.

إ  أ وسػػػػ  بذبيػػػػ  اًصػػػػطنيم  فػػػػاجزد عػػػػ  اوػػػػزا  اللهػػػػم   -
 األه  فلوالد ما عمفت   هبدهف رسالت  ما هئد  .

علي  ها د   نيست للصبلة  هاجا  ل ة اػما   اللهم  ص ّط  -
 نلصبلة علي .

 صبلة علي .علي  هاجا  قوة يقي  نل اللهم  ص ّط  -
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٖٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 علي  هّ  من غ  ام نلصبلة علي . اللهم  ص ّط  -
 علي  هافتض علم نلصبلة علي . اللهم  ص ّط  -
 علي  هاجا  غ  ئواست للصبلة علي . اللهم  ص ّط  -
 علي  هاجا  بدأ قيامت نلصبلة علي . اللهم  ص ّط  -
 علي  هاجا   اية يومت نلصبلة علي . اللهم  ص ّط  -
 علي  هاجا  اغلت غل  الصبلة علي . ص ّط اللهم   -
علي  هاجا  صبل  علي  روػا  هلػ  ئػ   صػ   اللهم  ص ّط  -

 إلي .
عليػػ  هاجاػػ  صػػبل  عليػػ  ز ػػة عماػػ  هروػػا   اللهػػم  صػػ ّط  -

  نيس  ألبلغ مذتهم ما  صبوا إلي .
عليػػػ  هاجاػػػ  صػػػبل  فميضػػػة هفمئػػػا لػػػ  ئػػػ   اللهػػػم  صػػػ ّط  -

 أغوف مذ  هإلي .
ئشػػم    زمم ػػ  هّػػىن مػػن عتابػػ  هأدبػػ  أبدبػػ  هقػػمب  االلهػػم  

 .  الد يا ه اابخمة إلي 
اللهػػػم  هصػػ  اي رب عليػػػ  هعلػػػم  لػػ  الطيبػػػك الطػػػا مين هارض 

ر الػػػدجم هأغػػػـم المااػػػدين الاػػػاملك علػػػم عػػػزة  صػػػم ه عػػػن أصػػػحاب  بػػػد
الدين  همن  ػباهم إبئسػاف إىل يػـو الػدين ه خػم دعػوا م أف اىمػد  

 ملك.رب الاا
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٖٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 حصب احلكٔك٘ -3
 غاف يقمأد سيدي عبدالمئيم باد صبلة أربع رغاات يوميا .

                                                
  )البقمة()البقمة(

                                                          
                                               
                                                      
                        )البقمة()البقمة(  

                                                         
                              )البقمة()البقمة(  

                                      )البقمة()البقمة(  

                                              
                                                   

                                                         
                                                 

                                          )البقمة()البقمة(  

                                                  
  )البقمة()البقمة(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                
                                                 

                                                
                                                       
                                               

                                                
                                              

                                                  
                                                       

                                                   
                                         

                                                       
                                                   
               )البقمة()البقمة(  

                                                    
                                        )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                    )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                  )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

             )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                                       
                 )ؿ عمماف() ؿ عمماف (  

                                                         
                                             

                                                  
       ((ٔ٘ٗٔ٘ٗ  )ؿ عمماف )ؿ عمماف   

                                                 
           ) الذسا ()الذسا(  

                                                      
                                                 
                                          

                                              
                                                   
                                                        

                                                 
                      ) الذسا ()الذسا(  

                                                  
  )اًاادة()اًاادة(
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                   
                                                  

                                                           
                                 )اًاادة()اًاادة(  

                                                           
          )األ ااـ()األ ااـ(  

                                                           
                                       )األ ااـ()األ ااـ(  

                                                    
                                                 

         )األ ااـ()األ ااـ(  

                                                     
                                       )األ ااـ()األ ااـ(  

                                             
                                                 
                                     )األ ااـ()األ ااـ(  

                                                      
                                                        
                  )األ ااـ()األ ااـ(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٚٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                    
                                                          
                         )األعماؼ()األعماؼ(  

                                                        
                                                     

                                                          
                )األعماؼ()األعماؼ(  

                                                     
  )األعماؼ()األعماؼ(

                                                        
                             )األعماؼ()األعماؼ(  

                                                 
                                      )األعماؼ()األعماؼ(  

                                           )األعماؼ()األعماؼ(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٛٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                   
                                                 

                                          
                                       )األ نياؿ()األ نياؿ(  

                                                    
                                             

                                                 
  )األ نياؿ()األ نياؿ(  

                                             
                                                    
  )األ نياؿ()األ نياؿ(

                                                 
                                              

                                       )التوبة()التوبة(  

                                                  
                             وبة(وبة()الت)الت  

                                                      
                       )التوبة()التوبة(  

                                                    
                             )التوبة()التوبة(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٖٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                               
                                                  
                                             

                                                 
                )التوبة()التوبة(  

                                                        
                                                   

                                )يو س()يو س(  

                                                         
                        )يو س()يو س(  

                                                     
        )يو س()يو س(  

                                                          
                                                  

                                                    
                                                    

  )يو س()يو س(

                                                    
         )يو س()يو س(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٓٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                    
                                             

        )يو س()يو س(  

                                         )يو س()يو س(  

                                                
                                              

             )يو س()يو س(  

                                                   
                                                      

             )يو س()يو س(  

                                                           
                                                    

                                                     
                             )ود() ود (  

                                                     
                  )ود() ود (  

                                                   
                                                         
                        )المعد()المعد(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٔٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                  
                            )المعد()المعد(  

                                                          
                   د(د()المع)المع  

                                               
                                             
  )ابما يم()ابما يم(

                                              
                              )اىجم()اىجم(  

                             )اىجم()اىجم(  

                                                   
                                               

        )اىجم()اىجم(  

                                            
  )الذح ()الذح (

                                                    
                     ) الذح ()الذح(  

                                                           
                      ) االسما ()االسما(  



 الطٔد/عبدالسحٔه الكياٜٕ ّمدزضتُ السّحٔ٘                              الػٔخ فْشٚ حمند أبْشٓد    
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 

 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                      
                                                    

       ) االسما ()االسما(  

                                               ) االسما ()االسما(  

                                                           
  )االسما ()االسما (

                                                           
      )الكهد()الكهد(  

                                                   
                                                          

                                              
              )الكهد()الكهد(  

                                                )الكهد()الكهد(  

                                                
                                                   
       )الكهد()الكهد(  

                                                      
                 ) األ بيا ()األ بيا(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                
                                            
  )األ بيا ()األ بيا (

                                                            
  )اىج()اىج(  

                                                    
                                            

                                          
                               ج(ج()اى)اى  

                                                    
                                                

        )اىج()اىج(  

                                            
                              )اىج()اىج(  

                                                    
                                                   

                                                 
                                            

                                )اىج()اىج(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٗٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                       
                                              

                                          
  )اًءمذوف()اًءمذوف(  

                                 )اًءمذوف()اًءمذوف(  

                                                       
  )اًءمذوف()اًءمذوف(  

                                      )اًءمذوف()اًءمذوف(  

                                                    
  )النيمقاف()النيمقاف(  

                                             )النيمقاف()النيمقاف(  

                                                 
                                                   
  )النيمقاف()النيمقاف(

                                              
                               ) القص ()القص(  

                                                        
          ) القص ()القص(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٘ٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                             
              ) القص ()القص(  

                                                    
                               ) القص ()القص(  

                                            
           )الاذكبوت()الاذكبوت(  

                                                   
                                    )الاذكبوت()الاذكبوت(  

                                                   
                                                    
              ) ()المـه   )المـه

                                              
  (()المـه)المـه  

                                                     
                 )لقماف()لقماف(  

                                                       
                                                

                                          )لقماف()لقماف(  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٙٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                                     
                   )فاطم()فاطم(  

   فلما س لت قل  قاؿ إ   اىق  اي ئق أ ت اىق اللهم ..
هس لت رهئت قالت أ ت اىق  هس لت عقلت قاؿ إ   اىق  
هس لت بصمي قاؿ لقد ر ؾ أ ت اىق  ه بات جوارئت هقل  
هعقلت فقالوا عياا  إ   أ ت اىق  فذطقت بلسا  اي ئق  هأ ت 

 ق.اىق همذ  اىق هإلي  اى
   أص من أص فلم أجد أص فتواريت أص هبقت اىق  هفذيت أص  هداـ

اىق  هذ بت أص هجا  اىق  هبالت أص  هااسو اىق  
هئشمت إىل اوحيم أه الذايم أص غما أمم اىق  فمن أين أغوف 
أص بغا اىق؟! فمن أين جبت؟ قاؿ: من عذد اىق  اي رهح 

ف اىق  فلم يبق   من األمم ات  ار دي إىل جسدي قالت: إبذ
ف ص الباط  هأ ت اىق  ف لبس  غسا  اىق ألغوف ئقا  ف ذا 

 وج  بتاج اىق ه  د األيدي أمد ا اللهم  ذغم    لم اىق  
 ساالة اىق.

   ارفع اًقت ئ  ب ي   فلما جا  اىق هز ق الباط  هئق اللهم
 اىق فصارت  نيست ئقا إبذف اىق.

 اي مقلو اللي  هالذهار  هجالت ةبلـ اللي  ئقا  هبياض م  الله
الذهار ئقا  أٌمذا فيما بك األممين غلمة اىق  ال  ا سلخ مذها 
 الذهار ف صبحت ويا ا  همسا هو  إليها اللي  ف صبض
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٚٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 ويا ا هقمما. 
   اي ٍم  األ ار هاي من جالت ما  ا ع ن نىق  هجالت اللهم

نىق  عمّطفذا طميق االسم اىق  ال ي  نيجمت مذ  البحار أمبلئا 
 عيوف اًا  الا ب هعيوف اًا  األجاج.

   اي من أ بت األاجار نىق  هجالت مذ  اىلو هاًا   اللهم
هالصا  هالطا   عمفذا طميق االسم اىق  ال ي جالت  علم غ  
  وع مذها  فارقا اكمة اىق  اي ئق  اي سذدي  اي ئق  ات ت
الاقوؿ فلم  ام الا اىق  هزاالت غلمة اىق  هامابذا غ س اىق  
هقيامذا هرغوعذا هسجودص غل  للحق  اي ئق  اي سذدي  فلما 
 نيمست    نيست هجد ا للحق فكذت هات اي ئق أهع ب   
هبصمي اي ئق أبصم ب   هقدمت اي ئق أسا لما  هيداي اي ئق 

اىق السنيلت  فمن اي ئق اي  أبطش لما  ف  ت اىق الالوي  هأص
علوي اي نرئ اي مصور علم السنيلت ئ  أغوف علم بيذة من 

 اىق.
   اىق   صور  غما  ميد  هلكن اجا  قل  علم صورةاللهم

 هب ل  أّو من عقاب اىق.
   أف قلػػػ   وجػػػ  إىل اوبػػػاؿ فم  ػػػا  ذطػػػق أب ػػػ  أ ػػػت اىػػػػق  اللهػػػم

قػػا ؾ ئػػق  هاىشػػم ههعػػدؾ ئػػق  هعػػ اب  ئػػق  ه امػػ  ئػػق  هل
ئػػق  هعػػ اب القػػ، ئػػق  فار ػػد قلػػ  غسػػاا ئزيذػػا ف فمئػػ  بكلمػػة 

 اىق ئ  يكوف مع اىق.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٛٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

   ه لتبتاػػد عػػن اىػػق  ه اػػد اهغإ   وجهػػت بذنيسػػت فكا ػػت  ػػم اللهػػم
اىق ئػ   ذقطػع األ نيػاس  فػ ذا عػادت ال  تػذنيس  ف المقها   اور

 إال نىق  هال  ستطيو الا اىق.
   أسػػػا    ػػػ د الػػػد يا هأعلػػػم أف    ايػػػة  فاجهػػػ   ػػػايو إ  اللهػػػم

عػػمض أعلػػم اىػػق هغلمػػة اىػػق  هبػػ ل  أغػػوف مػػع اىػػق  هعذػػدما 
ه ػػ د  ػػت اابايت   غتػػاب مذػػزالت عذػػدما قمأص ػػا مل علػػم اىػػق  

 ّد فيها الا اىق ف مذا ب   أ ت اىق.
   طػ   إٔػا ا الباإ    الم أ  ما  وسلت ل ا قاصدا  ايم الػد ياللهم

 أقصد  ايم اابخمة.
   إ ػػ   الػػم لكػػ  ِػػا  لو ػػ  ملكػػا يسػػبض نسػػم اىػػق  ههيػػتهم اللهػػم

مبلاكػػػػة اىػػػػق  فػػػػاجالهم   خػػػػدمو إذا مػػػػا اػػػػا  اىػػػػق  هألبسػػػػ  
 ورا ية   د اابايت  هاجالها ألمماوت انيا ا اتمػا هلبصػمي  ورا يػة  

 غاملة للحق ئ  أص  اىق نىق  هأغوف   خدمة اىق.
 علػػػػم اىبيػػػػو خػػػػادـ اىػػػػق  الػػػػ ي عمفذػػػػا اىػػػػق  هبػػػػ   للهػػػػم  صػػػػ ّط ا

استضػػػا ت الذنيػػػوس ه القػػػت نىػػػق  هأ زلػػػت عليػػػ  اىػػػق  ه لػػػوصد 
  نىق                              ((ٔٓ٘ٔٓ٘) االسما) فامذن عليذا بسم االسما  

  من ئػق "أ زلذاد" هما بيذهما  هبسم "ما بيذهما" هما سم ا إال اىق
إىل المسػػػوؿ اىػػػق  اػػػا دا نىػػػق   ػػػ يما نىػػػق  هعلػػػم  لػػػ  الػػػ ين 
 واصوا نىػق  هالصػحابة الػ ين جالػوا غلمػة اىػق همػن  ػباهم ِػن 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜٗٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 رأ  اىق  هسار   طميق اىق.
  علػػػم طػػػ  هاجاػػػ  اػػػنياعو يػػػـو القيامػػػة ئػػػق  هلذجػػػاة  اللهػػػم  صػػػ ّط

 .الاصاة من أمت  عامبل عذد اىق
  علم من أئببت  علػم ئػق  هأٌمتػ  غلمػة اىػق  هفضػلت   اللهم  ص ّط

علػػم ئػػػق  هصػػػا   إىل اىػػػق  فكا ػػػت غمػػػا أمػػػمت داعيػػػا إىل اىػػػق 
 إبذف اىق.

  علػػػم مػػػن اصػػػطنييت  لمسػػػالة اىػػػق  ليبشػػػم بػػػدين اىػػػق   اللهػػػم  صػػػ ّط
فو  ديذ  علم ئق  غما أمم اىق  ه مؾ لذا غبلـ اىق   تػد  إىل 

 .اىق  فهو الضيا  اىق
  علم مػن أغممتػ  نًقػاـ اىػق  عذػد مليػ  ئػق  فجالتػ   اللهم  ص ّط

أفضػػ  األ بيػػا  هاًمسػػلك علػػم ئػػق  فاجالذػػا مذػػ  لذكػػوف إىل اىػػق  
هساص   طميقػ  لذصػ  إليػ  لذتالػق بػ  اي ئػق  ف  ػت اىػق همذػ  

 .اىق هإلي 
    هص  هللا اي رب علم الذ  اىق هعلم  لػ  هصػحب  هسػلم  سػليما

 ا.غلا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٓ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 حصب الطهٌْ -4
  

                                                      
                                                   

                                                     
                                                     
                                                             

                                                  
                                                   

                                       )اىديد()اىديد(  

 إ  سبحت لػ  بلسػا  أهال  فلػم يقػو علػم التسػبيض هوػ ت هم  الل
إىل قلػػػ  فطػػػاهع  "سػػػبحاف هللا" ) ػػػبلث ه بل ػػػوف مػػػمة نلقلػػػو ال 
نللسػػػاف(  فلمػػػا فػػػمغ قلػػػ  مػػػن التسػػػبيض قػػػاؿ   أسػػػق  فسػػػقيت   
هقلػػػػػت "سػػػػػبحاف هللا الا ػػػػػيم" ) ػػػػػبلث ه بل ػػػػػوف مػػػػػمة نلقلػػػػػو ال 

ض  قػػػاؿ أطامػػػ  ف طامتػػػ   نللسػػػاف(  فلمػػػا فػػػمغ قلػػػ  مػػػن التسػػػبي
هقلت "سبحاف هللا هال ئوؿ هال قوة إال ن" ) ػبلث ه بل ػوف مػمة 
نلقلػػػو ال نللسػػػاف(  فلمػػػا فػػػمغ قػػػاؿ اللسػػػاف: اجاػػػ    ئػػػبلهة 
أ  هقها  فقلت: "اي عزيػز اي ئكػيم" )مااػة مػمة نلقلػو ال نللسػاف 
ه   ػػػػده (  فلمػػػػا فػػػػمغ القلػػػػو هاللسػػػػاف يػػػػداي  طلػػػػو  صػػػػيبها  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٔ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

لػػت: اي رب اي مػػن لػػ  ملػػ  السػػماهات هاألرض هأص مػػن أ ػػ  فقا
األرض هأدخػػػ  وػػػمن مػػػن ملكتػػػ  ملكػػػ  جػػػز ا مػػػن  اػػػيم السػػػما  
بممحتػػػ   اي مػػػن أ ػػػت أ ػػػت الػػػ ي تيػػػت همتيػػػت  فما ػػػت  هسػػػوؼ 
ٗيػػا  اي مػػن أ ػػت األهؿ هال أعلػػم ًػػاذا هيػػت لػػ ا اإلسػػم  نيسػػ   

هيػػت  نيسػػ   القلػػو بمػػم  أف أقػػوؿ أ ػػ  ال اػػت  قبلػػ   فلمػػاذا
األهؿ؟!  ػػػػ ا  ػػػػو سػػػػمؾ  هأ ػػػػت اابخػػػػم  هال  خػػػػم لػػػػ    هأ ػػػػت 
ال ا م   هأ ت الباطن   علو الذنيس أقم ػا  هبيقيػ  أ بتهػا  اي مػن 
أ ت بك  ات  عليم سكن  نيست من اووع الػ ي ٗػدد ا هسػكن 
قل  من النيزع ال ي يارتي  هاجالػ  ئػك أصديػ  بيػا أهؿ هاي  خػم 

إٔػػػا نلقصػػػد الػػػ ي أرد ػػػ  لذنيسػػػ   هنلالػػػم هاي ةػػػا م هاي نطػػػن  
اة  فقلػت مؾ  هلوال مػا أقنيلػت أمػامت نب اىػال ي ار ضيت    س

أب   بك  ات  اق الاق   ها شغ  القلو فسكن الاق  هالقلػو 
اػػػػق السػػػػم اًصػػػػوف   خلقػػػػ  السػػػػماهات هاألرض   سػػػػتة أايـ  

ػػاذا مل ختلقهػػا   يػػـو هأ ػػت القػػادر؟! هقػػدر   مل يارت  يهػػا اػػ    ًه
 نيسػػػت هال   قلػػػ   إف قلػػػ  عػػػاد فزعػػػا  ه نيسػػػت عػػػادت جزعػػػة  
فسكن القلو هالذنيس هالاق  اػق  ػ ا السػم الكػامن   اسػتواا  
علػػم الاػػمش  هلػػيس لػػ  اسػػتوا  هال مكػػاف هال أمػػور ئػػد ا الزمػػاف 
ركاف  هلكن القلػو قػد فػزع هالػذنيس قػد جزعػت  فسػكن القلػو 

تواا  علػػػم الاػػػمش هاػػػق هسػػػكن الػػػذنيس هسػػػكن الاقػػػ  بسػػػم اسػػػ
علم  را يلج   األرض هما ٘مج مذها  هما يذزؿ مػن السػما  همػا 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 يامج فيها.
  هللا هللا هللا  لقػػد سػػكذت  نيسػػت هسػػكن قلػػ  هسػػكن عقلػػت عذػػدما

علمت أب   ماػت أيذمػا أغػوف  هئيلمػا أغػوف  لقػد إطم  ذػت أ ػ  
ه  المفيػػػق   الالػػػػن الػػػػداام ال  ،ئػػػػ  ألاتػػػذس بػػػػ  عذػػػػد  ػػػػومت  

يق و  اي من جالت اللي  لباسا هسػ لت  غيػد اغتسػبت السػكوف؟ 
فقػػػاؿ: مػػػن  يبػػػة هللا  اي مػػػن جالػػػت الذهػػػار ماااػػػا  هسػػػ لت : غيػػػد 
اغتسػػػػػبت الضووػػػػػا  هالغوالػػػػػا ؟ فقػػػػػاؿ:  ػػػػػو  مػػػػػن هللا  فػػػػػاألهؿ 
اللهم  اسػػػػتهاب مذػػػػ  فسػػػػكن  هاللػػػػا  خافػػػػ  فنيػػػػزع هاسػػػػتجن  فػػػػ

 طػػػػ  هالزلػػػػ  سػػػػكن قلػػػػ  هسػػػػكن عقلػػػػت هسػػػػكن  نيسػػػػت مػػػػن اي
                                                        

              ((٘٘)اًمتحذة)اًمتحذة 
    بسػػػػػػ   بسػػػػػػ                                       

                                                  
                                        )الصػػػػػػد()الصػػػػػػد( 

  هأص اي رب سػػبحت   فاقبػػ   سػػبيحت  هقػػد اػػهدت لػػ  نلقػػدرة 
علػػت  هالالػػو هاًامفػػة هالاػػزة  هئااػػا أف أقػػوؿ مػػا ال أفاػػ   هأ ػػت

رقيػػو هئسػػيو  فػػ ٌم  الصػػواب أل تػػدي  هأباػػد  عػػن الضػػبلؿ 
هالنيجور  اي من بيدد ملػ  غػ  اػت   هعػز غػ  اػت   ف  ػت لكػ  
ات   فاجال  ايبا من الشت   ال ي جالت مذ  الشت   ألغػوف 

 ايبا  عذدؾ رقدارؾ اًالـو هعلم  الواسع.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 عليهػػػا غلمػػػة  اي رند اي رند اي الػػػواثد  إف اوػػػوارح لتضػػػطمب فػػػ  زؿ
سػػكذا مػػن يػػدي   هجبتػػ  مقصػػما   ئقػػ    ٌػػا مػػن عذػػدؾ  كػػوف

هأخمجػػػت   غتػػػان أقػػػمأد اي الػػػواثد اي الػػػواثد إف اإلوػػػطماب لياػػػود  
هالػػػذنيس ال  موػػػم إال نبػػػوب  فكػػػن   أ ػػػت هئػػػدؾ  ال أروػػػم 
نلقػػػػدرة هال نلاػػػػزة  هال نلممحػػػػة  هلكػػػػن أروػػػػم بػػػػ  هئػػػػدؾ  هال 

هال يسػػكن عقلػػت إال أ ػػت اي هللا اي يسػػكن قلػػ  هال يسػػكن  نيسػػت 
 هللا اي هللا.

  قػد سػكن ئبػ  هلكػن أريػدؾ أف   قلػ   هللا ال إل  إال أ ػت  أ ػ
 سػػػػكن أ ػػػػت  نيسػػػػ  ال نلقػػػػمب هال نلباػػػػد  أص جػػػػزع أص ئػػػػااف 
 فسكن اوزع ها د اىااف  عامل الغيو هالشهادة الازيز اىكيم.

 ألفػػػػبلؾ هاألبػػػػماج اي مػػػػن جالػػػػت السػػػػنين علػػػػم البحػػػػار عاامػػػػة  ها
  نلقػػػػػدرة هاقنيػػػػػة هجالػػػػػت لػػػػػؤلرض رهاس اػػػػػاُات           

                                             ((ٛٛ)التغػػػػػػػػػػابن)التغػػػػػػػػػػابن  
اي صػػائو الذػػور  اجاػػ    قلػػ   ػػورا  ه   نيسػػت  ػػورا  ه  عقلػػت 

الذػػػور  لػػػ  ملػػػ  السػػػماهات   ػػػورا  مػػػن سػػػم  ػػػ ا الذػػػور  همػػػا  ػػػو
   هاألرض                                               

       ((ٜٜٗٗ) الشور) الشور. 
   اي مػػػن أخنييػػػت  نيسػػػ  بقػػػدر   اللهػػػم                        

                                                  
                         ((٘ٔ٘ٔ) الشػػور) قمبذػػا إليػػ  ئػػ   سػػكن الشػػور  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٗ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

  األجساـ ه موم المهح  ه نيمح اوػوارح  ه سػاد الذنيػوس     
                                                     

       ((ٖٖ٘٘) الشػػور) فصػػا أمػػمي إىل أئسػػن األئػػواؿ  ا شػػل  مػػن الشػػور  
اوزع إىل السكوف هاجال    األرض مقيما علم ئب   ه  اوذػة 
متطلاػػا  إىل هجهػػ  ه  الذػػـو ذاغػػما  الهػػ   ه  الػػذنيس ال يغمم ػػا 
إال ئبػػ   اي مػػن ابػػ  أئببػػت سػػيدص همػػوالص دمحم  الذػػ  السػػاغن 

كذت  قلبػػػ  فسػػػكن  هتاي ػػػ  اًذزلػػػة علػػػم قلبػػػ  نهػػػ   الػػػ ي أسػػػ
 فسكن.

  علػم سػيدص دمحم مػن نلسػكوف عمفتػ  ه  اوػزع عمفتػ    اللهػم  صػ ّط
ه  النيػػػػماغ قصػػػػد    ه  الامػػػػ  أرد ػػػػ   فوجد ػػػػ   ػػػػو دمحم الماػػػػيد 
الكامػػ  الذػػ  الاامػػ   مػػن الذػػور قػػد اصػػطنييت  هإىل جا بػػ  دعيتػػ   

  ئضمة القػدس قمبتػ   فػمأ  مػا رأ  هإىل أهم اًما و رفات   هإىل
                        ((ٔٔٔٔ)الػػػػذجم)مث أ زلتػػػػػ  السػػػػػكوف  فقػػػػػاؿ    الػػػػذجم 
                   ((ٔٔٔٔ) الشػػػور) هسػػػكذا لذنيوسػػػػذا مػػػن اوػػػػزع  الشػػػور  

هألبصػػارص مػػن الزيػػغ هلاقولذػػا مػػن الضػػبلؿ  هصػػ  اي رب علػػم مػػن  
كمهمػػات  عاليػػات  هعلػػم مػػن غػػا وا سػػكذا  لػػ   زهجػػات طػػا مات م

 ذاسػػػػ  مػػػػذهن بػػػػدهر الػػػػدجم هوػػػػيا  اًلكػػػػوت  هعلػػػػم الصػػػػحابة 
الكػماـ  هالصػديق سػاغن الغػار  ئبيبػ  هرفيقػ  هالاامػ  علػم  صػم   

 هعلم من ا با  هسكن إىل سذت   مك.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٘٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 حصب تفسٓج الهسّب -5
 :يقمأ   ا اىزب غاف الشيخ القذاات 

 .عذد  زهؿ الشدااد -
 .توو  قب  قما   هغاف يتطهم هي   -
 ٗٔٔهيبػػػػدأ بكػػػػ  أهؿ سػػػػور القػػػػم ف الكػػػػم   هعػػػػدد م  -

 .سورة
 مث يتلو اىزب:  -

   اق منيا يض القم ف الكم  افتض بي  هبيذ  طميػق اإلجابػة ًػا اللهم
اي مػػن جالػػت القػػم ف رمػػز  ػػدايت    اللهػػم  أدعػػوؾ بػػ  هأ وسػػ    

اللهػم  هجالت   ية عذػواف  ػورؾ  هجالػت خواصػ  سػما مػن أسػمارؾ  
 اجاػػػ  القػػػم ف    ػػػورا أستضػػػت  بػػػ  ألسػػػا إليػػػ   هاجاػػػ  القػػػم ف 
  عػػزا يػػمفا  مػػن الػػ ؿ  هاجاػػ  القػػم ف   الػػىن مػػن ه ػػدة النيقػػم  
 هاجاػػػػػػػ  القػػػػػػػم ف ئػػػػػػػمزا مػػػػػػػن غػػػػػػػ   بػػػػػػػق هةػػػػػػػامل  همػػػػػػػارد هجػػػػػػػاف 

 هايطاف رجيم.
   إ   وسػػلت إليػػ  رنيػػا يض غذػػزؾ األهػػم فبحػػق منيتػػاح السػػم اللهػػم

 رجا  عبدؾ فيما يم ي   هما يطلب  هما يبتغي .اًصوف ال ختيو 
   إف الكػػػػػمب ااػػػػػتد همل أجػػػػػد   سػػػػػذدا إال منيػػػػػا يض قم  ػػػػػ  اللهػػػػػم

إف األمػم جػد  هأ ػت أعلػم بػ  مػ   فسػلمت اللهػم  ف مسكت لػا  
زمامػػ  إىل جذابػػ   هأمسػػكت بقبضػػت   اي ػػ  البيذػػات فػػبل ختػػ ل  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٙ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 هأص قػػابض علػػم  لػػا  هإذا خػػ لت  هأص ماػػت منيػػا يض سػػمؾ ه ػػمغت 
 غم   اي    فمن بخ  بيدي هأين الطميق ال ي  سلك ؟

   إف منيػػػا يض قم  ػػػ  الكػػػم   ػػػو الاذػػػواف الػػػداؿ عليػػػ   فقػػػد اللهػػػم
 ػور بصػا  ةػا ما هنطذػا ئػ  أصػ  إليػ   اللهػم  وللت الطميق  

 سػػػم إىل ئضػػػم    ألفػػػىن النيذػػػا  اىسػػػتقػػػمب  نلػػػمهح هاواللهػػػم  
لقابض علم منيا يض السم  فكيد ال  نيتض   أبػواب ا هاًاذو  ف ص

 هاا  فتجيو   ا ال ي يتوس  لا عذدؾ  هيستشنيع لا لدي .
   إ ػػ   الػػم أ ػػىن أذ بػػت غلػػاا  هلكػػىن أسػػتغنيم هأ ػػوب إليػػ   اللهػػم

هدخلػت   ئضػػم   اتابػا  قيػػا طػا ما  مث أمسػػكت نلآللػئ الغاليػػة 
سػػمت هغيػد  طػػمد لػا رهئػم هج الػػ يتفمػؤلت لػا قلػػ  ه نيسػت ه 
 من رمحت  من تلم ووا مؾ.

   أ ػػت غػػم   همل  اػػودص الػػا ذلػػ   ئلػػيم همل ْػػس بغػػا ذلػػ   اللهػػم
هأص جبت  ل ين البابك  هأمسكت منيا يحت مات ألئ م نلقػمب 
مذػػػ  ى ػػػة  موػػػي   فػػػا  م إ  هئػػػ  عقػػػد   اي منيػػػمج الكػػػمهب  

ا دها   إال هلقػػد ااػػػتدت ايطػػوب  هغلػػػمت الػػ  وب همل يذنيػػػع فيهػػػ
دها  اًابػػود  ف  ػػت اًابػػود هأص الاابػػد  هأص الماغػػع هأص السػػاجد ) 
سجود     د اللح ػة ه قػوؿ هأ ػت سػاجد "سػبحاف ر  األعلػم" 
 ػػػػػبلث مػػػػػمات(  هأ ػػػػػت الباسػػػػػ  هأ ػػػػػت القػػػػػابض  هأ ػػػػػت المافػػػػػع 
هايػػافض  هأ ػػت اًاػػز هاًػػ ؿ  هأ ػػت الكػػاان قبػػ  أف يكػػوف غػػ  

باػد ا  هالصػاد همػا باػد ا  هاأللػد هالػبلـ ات   فبسم الذوف همػا 
هاًيم هما باد ا  هالكاؼ هاٌا  هالاك هالسك هالقاؼ هما قبلهػا  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٚ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

هال أدر  مػػػا قبلهػػػا  إال إهػػػ  األع ػػػم الػػػ ي هوػػػات  علػػػم الليػػػ  
 ف ةلم هعلم الذهار فاستذار.

   أةلم طميق من ةلمػ   ئػ  ال يػما   هأ ػم اي رب طميػق مػن اللهم
يلقا   هبسم األلد هالبلـ هاًيم هالما  همػا   هسػطها  أئب  ئ 

إال علػػػػـو التذزيػػػػ  مػػػػن لػػػػدف رب ئكػػػػيم علػػػػيم  فبسػػػػم ا الػػػػ ي   
 هسطها   من يكوف بذصم   هيني  غمبو هيقض ئاجو.

   بسم القلم هما غتػو  هقسػم  بتلػ  هالػ ي ئػ  لػ ا البلػد اللهم
 مسػػػ لو بػػػك أص أقسػػػم بػػػ  عليػػػ   فػػػارفع دعػػػاات إليػػػ   ها  ػػػم  

يػػدي    ػػمة ٗنيهػػا اللطػػد هاًغنيػػمة هالممحػػة هالذورا يػػة الشػػاملة  مث 
 اجذب  لوقو  ف   مشغوؿ الباؿ عجوؿ غما خلقت .

   اق نًزم  هاق اًد م هاق من فتحت عليػ  النيػتض الػمن   اللهم
هالنيمت ل  مغنيمة اىبيو استجو لدعو   هقو ئجو هأ لػ  مػن 

 ةلم .
   اػػػق طػػػ  هاػػػق يػػػس هاػػػق دمحم األمػػػك سػػػمؾ اوػػػامع الػػػداؿ  اللهػػػم

عليػػ   دلػػىن علػػم الطميػػق الصػػواب هّػػ  مػػن النيػػ  هالاقػػاب  مػػا 
 ةهم مذها هما بطن هقو عزمت ئك ختور الازاام.

   اػػق القػػم ف الكػػم   همػػا  لػػوصد بػػك يػػدي  اقبلػػ  مػػ  خالصػػا اللهػػم
 هأرجو ب   صمة علم أعداات هأعداا .لوجه  

 علػم سػيدص دمحم هعلػم  ؿ سػيدص دمحم غمػا صػليت علػم  هم  صػ ّط الل
إبػػما يم هعلػػم  ؿ ابػػما يم  هصػػ  اي رب علػػم دمحم صػػبلة عػػدد غػػ  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٛ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

  قطة   القم ف الكم .
  علم سيدص دمحم صبلة تني ىن لا. اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم  غذي  لا. اللهم  ص ّط 
  ة  ذصم  لا.علم سيدص دمحم صبل اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم صبلة  از  لا. اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم صبلة أفوز لا. اللهم  ص ّط 
  غنيم   لا. صبلة علم سيدص دمحم اللهم  ص ّط  
  علم سيدص دمحم صبلة ال  ا ب  لا. اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم صبلة  وصلىن لا. اللهم  ص ّط 
  علػػػم سػػػيدص دمحم الػػػ ي اػػػمئت صػػػدرد هيسػػػمت أمػػػمد   اللهػػػم  صػػػ ّط

هعلػػػػػم األ بيػػػػػا  فضػػػػػلت  هإىل الاػػػػػاًك أرسػػػػػلت  هإىل اوذػػػػػة ملكتػػػػػ   
هنلاذايػػػة المن يػػػة أئطتػػػ  ه  اىضػػػمة القدسػػػية أدخلتػػػ   همػػػن غيػػػد 
اىاسػػػدين ئني تػػػ   هعلػػػم أعدااػػػ   صػػػم   فكػػػاف   ئيا ػػػ  وػػػيا ا 

   يـو لقاؾ ويا ا ه ورا .ه ورا  هغاف   ِا   ويا ا ه ورا  هجالت
   انيا  فيذا أئيا ا هعذد اًوت هعذد البا  هعذد اللقا .اللهم 
   تاي ػػ   هرػن أ زلتهػػا عليػػ   فػبل ختيػػو   رجػػا       وسػػلتإاللهػم

 إ   السميع البصا  اي ٍيو اي ٍيو اي ٍيو.
 هصلم هللا علم سيدص دمحم البشا الذ يم هعلم  ل  هصحب  هسلم.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٜ٘ٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 حصب التْنل -6
  ،يقػػػػمأ  ػػػػ ا اىػػػػزب عذػػػػدما يميػػػػد اًػػػػم  عمػػػػ  أي اػػػػت    أمػػػػم ٘صػػػػ 

 أه ٘  الاد:
     بس   بس                                       

                                )يوسد()يوسد(  

   أ باتهػػا بممحتػػ  غػػن ئاغمػػا علػػم  نيسػػت اػػق مغنيم ػػ  الػػاللهػػم  
 ه ت  ٌا من أمم ا رادا.

   بسػػػػػػػػػ   بسػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػق اللهػػػػػػػػم                              
                                   (( االسػػػػػػػػػػػػػػما االسػػػػػػػػػػػػػػما))  
وػػاؾ همغنيم ػػ   اي مػػن عليػػ  اجالػػ  مػػن التػػوابك  ألئػػوز ر اللهػػم  

  وغلت   غ  ات   فبل  كل  إىل الاؾ اي رب الااًك.
                                   

                                      
                                             

                                                 
                                      )اًءمذوف()اًءمذوف(  

   قلػ  ال يػءمن بغػا مػا اجا   نيسػت ال  تبػع الػا مػا ذغػمت  ه اللهم
قلػػت  هجسػػمت ال يسػػام إال ًػػا أهوػػحت هجػػوارئم ال  تكسػػو 
 إال رػػػا بيذػػػت  هأ بػػػت  ئػػػ  ال أغػػػوف مػػػن الاػػػادين اي  اػػػم اًػػػوىل

 هاي  ام الذصا.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٓٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

   إ  علي   وغلت فبل  كل  إىل الاؾ اي رب الااًك.اللهم 
      بس    بس                         
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٔٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                      
                                      

                        )النيمقاف()النيمقاف(  

   اػػػػق  ػػػػ د اابايت البيذػػػػات دسػػػػتورؾ الا ػػػػيم مػػػػن عذػػػػد رب اللهػػػػم
ئكػػػيم فصػػػلت   نيصػػػيبل   ف لبسػػػ  مػػػن ئلػػػ   ػػػ د اابايت ئلتػػػك  
ئلة داخلية  كسو القلػو  فػبل يشػغل  أئػد سػواؾ  هئلػة خارجيػة 

اس هالوسػػػػواس ايذػػػػاس الػػػػ ي يوسػػػػوس   صػػػػدهر  قيػػػػ  اػػػػم الذػػػػ
الذػػػػػػػاس  هاجالػػػػػػػ  اي رب اػػػػػػػق " مل " هأبماجهػػػػػػػا هاػػػػػػػق " ئػػػػػػػم " 
هأفبلغهػا  هاػق " طسػم" هملكو ػا  هاػق مػن  ػو ئػق   غػ  أمػػم 

 أمم ب    غتاب مبك.
   اجالػػ  ِػػن جالػػت ٌػػم اًامفػػة ئػػ  ألقػػم تيا ػػ  الا مػػم  اللهػػم

 هئ  ألقم سبلما من اًصطنيم.
   اجالػػ    الػػد يا أسػػا علػػم مذهاجػػ  األهػػم الاػػ ا وذابػػ  اللهػػم

متنيمالا لاباد    ساماا لكبلم   مطياا ألهامػمؾ ه وا يػ   هأ ػزؿ 
علػػػػت مػػػػن رمحتػػػػ  سػػػػكذا لذنيسػػػػت  ئػػػػ   طيػػػػو اًايشػػػػة هٗسػػػػن 

 اإل كاؿ   اي من أ وغ  علي   هال أ وغ  علم أئد سواؾ.
   الاؾ اي رب الااًك.إ  علي  أ وغ   فبل  كل  إىلاللهم  
   إف   د الصنيات ال ميمة ال  غم تهػا مػن عبػادؾ فػبل  الهػا اللهم

   ااصت ئ  أغوف عذدؾ مقبوال.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٕٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

   إف  ػػػ د األعمػػػاؿ القبيحػػػة الػػػ  بيذتهػػػا    اي ػػػ    هألزمتذػػػا اللهػػػم
اىجػػة   االبتاػػاد عذهػػا فكػػن    صػػاا علػػم  نيسػػت ئػػ  ال أقملػػا 

 ألص  إلي .
   إف القضػػػا  ئػػػق هالقػػػدر ئػػػق  ها ػػػت ئػػػق فاجاػػػ  قضػػػا ؾ اللهػػػم

 هقدرؾ لطنيا عليذا همغنيمة لذا .
   إ  علي  أ وغ  فبل  كل  إىل الاؾ اي رب الااًك.اللهم 
     بس   بس                                  

                                       
                                           

                                           
                                           

                   (()القص )القص  

   ا ػػػد  إىل مػػػا أمػػػمت هألبسػػػػ   ػػػوب الموػػػواف ألغػػػوف مػػػػن اللهػػػم
 اًهتدين.

  لصبلة عليػ  صػبلة علم من اصطنييت  نلمسالة  هأمم ذا ن اللهم  ص ّط
 امود.  ليق ب  هرقام 

  الـو المن ية.علم سيدص دمحم امؾ الزاخم نل اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم علم  البا م   اارؾ الذورا ية. اللهم  ص ّط 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٖٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

  علم سيدص دمحم  ورؾ الصا  لالوم  اًلكو ية. اللهم  ص ّط 
  علػػػم سػػػيدص دمحم اًتوغػػػ  عليػػػ  هفػػػاز بموػػػا  اىضػػػمة  اللهػػػم  صػػػ ّط

 الالية.
  ٌيةعلم سيدص دمحم اًباوث نىق هاابايت اإل اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم الصابم علم األذ  هغ  بلية. اللهم  ص ّط 
  علم سيدص دمحم الشاغم   غ  ات  لمب ال،ية اللهم  ص ّط 
  علػػم سػػيدص دمحم هاجالػػ  لذػا سػػذدا يكمػػ  لذػػا عذػػ  ئػػق  اللهػم  صػػ ّط

 الابودية.
  علم سيدص دمحم هاجا   ل  خا ال،ية. اللهم  ص ّط 
  لم سيدص دمحم هلذبتغم ب  الوسيلة إىل اىضمة الالية.ع اللهم  ص ّط 
  علػػػػم سػػػػيدص دمحم ه مجػػػػوا بػػػػ  اًغنيػػػػمة عذػػػػد اًقامػػػػات  اللهػػػػم  صػػػػ ّط

 القدسية
  علػػم سػػػيدص دمحم هاجالػػ  اػػنييات   اابخػػمة هفػػػوزي    اللهػػم  صػػ ّط

 األمور الد يوية.
  بذػا غػ  علي  هعلػم  لػ  هصػحب  هالتػاباك هارفػع عذػا اي ر  اللهم  ص ّط

 بلية اي  ام اًوىل هاي  ام الذصا.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٗٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

 حصب اليْز -7
غػػاف الشػػيخ عبػػدالمئيم ه بلميػػ د يقمؤه ػػ  باػػد صػػبلة الاصػػم يػػـو 

 السبت دهاما يمجوف من هللا أف ينيتض بصا م هيذا طميقهم:
 .بس   هب  أستاك فكن   مايذا اي ماك 
 فكن   مايذا اي ماك.بس   هب  أستاك  
   بسػػػػػ   هبػػػػػ  استضػػػػػت  فكػػػػػن  ػػػػػوري إىل طميقػػػػػ

 اًستقيم.
 .بس   هال ئوؿ هال قوة إال ن الالت الا يم 
  بسػػ   ربذػػا افػػتض بيذذػػا هبػػك قومذػػا نىػػق هأ ػػت خػػا

 فهػػو ئسػػ   ئسػػ  النيػػاتك  ئسػػ  هللا ه اػػم الوغيػػ   ئسػػ  هللا
إىل هللا  هللا   غ  األمػور  ئسػبذا هللا سػيء يذا مػن فضػل  هرسػول  إص

 راالبوف  ما اا  هللا ال قوة إال ن.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٘ٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

                                           
                                              

                                         
                                        

                              

  

                                                   
                                                    

                                                   

   اػػق رطلػػع النيجػػم هوػػيا د اوميػػ  اجاػػ    قلػػ   ػػورا ه  اللهػػم
 نيسػػػت  ػػػورا  اي مػػػن أ ػػػت الذػػػور هلػػػيس غملػػػ   ػػػورؾ  ػػػور  اجاػػػ    
قبسػا مػن  ػػورؾ  ليكػوف وػػيا ا   عبػاد  هعػػزا   مايشػو  ه صػػما 

اي مػػن أ ػػت هللا الا ػػيم   بػػت  ػػورؾ   قلػػ   م  اللهػػعلػػم أعػػداات  
 هعلم    عقلت هاالنيم   ذ    هاالنيم للمءمذك هاًءمذات.

   اي مػػن أ ػػت ايػػا همذػػ  ايػػا أسػػ ل  مػػن ايػػا غلػػ  هأعػػوذ اللهػػم
 أ ت ر  ال إل  إال أ ت اًغ  المئيم.  ب  من الشم غل   ف  

   هلػػػ  وب هالػػػد  هزهجػػػا  إ  أسػػػ ل  مغنيػػػمة لػػػ  و  غلهػػػا  اللهػػػم
هأهالدي هإخػػػػوا  هأخػػػػػوا  همػػػػػن لػػػػ  ئػػػػػق علػػػػػت   الػػػػػد يا اي رب 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب      (          ٙٙٔ)     النيص  اللامن: أئزاب  هأهرادد          

الااًك  هاامح صدري هيسم أممي هإخوا  هأخوا   همن ل  ئػق 
علػػت   الػػد يا اي رب الاػػاًك  هااػػمح صػػدري هيسػػم أمػػمي هاقػػض 
ئػػػػاجو اي قاوػػػػت اىاجػػػػات هارفػػػػع ذغػػػػم  هوػػػػع هزري   هقػػػػدس 

غشػد عػ  قصػد  هأعلػم قػدر  إ ػ  علػم  سمي   ه زد فكم  ها 
 غ  ات  قديم.

    بسػػ   اجالهػػا ردااػػت  ال إلػػ  إال هللا اجالهػػا  ػػور
اىمػد  رب الاػاًك اجالهػا طاػامت  اي قػو  اي قهػار  اي ئلػػيم اي 
النيار  اجالها اما   إف متسػىن بضػم فػبل غااػد لػ  إال أ ػت  هإف 

   صػيو بػ  مػن  شػا  مػن عبػادؾ هأ ػت  مد   ا فبل راد لنيضل 
 الغنيور المئيم )ه قمأ سورة يس(.

   إ  أعػػػوذ بػػػ  مػػػن اػػػم الذػػاس همػػػا أوػػػممها همػػػن اػػػم فػػػبلف اللهػػم
همػػا و   هأعػػوذ بػػ  مػػن ٕػػزات الشػػياطك  هاوػػن هاإل ػػس هأعػػوذ 
م هاػػػػا ت هجػػػػو هم هعمػػػػو  بػػػػ  ر  أف ٗضػػػػمهف  ات ػػػػت عقػػػػٌو

يػػ  هبيذػػ  اػػق مػػن أرسػػلت  هصػػموا إال قاصػػدا يقصػػد   ػػا فػػافتض ب
 .نٌداية المن ية سيدص دمحم 

  علػػم سػػيدص  اللهػػم  صػػ ّط علػػم سػػيدص دمحم صػػبلة الذػػور   اللهػػم  صػػ ّط
 دمحم مائم ال لمة هملبت الذور.

  علم سيدص دمحم اٌاد  إىل الذور. اللهم  ص ّط 
  م علػػم سػػيدص دمحم ن ػػم الذػػور هعلػػم  لػػ  هصػػحب  هسػػل اللهػػم  صػػ ّط

  سليما غلاا.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب           (       ٚٙٔ)     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                  اًماج

 املراجع
ابن اًلقن: "طبقات األهليا "  تقيق  ور الدين اميبة  دار اًامفة باهت  .ٔ

 ـ.ٜٙٛٔلبذاف   -
السيد ئسن مذصور ااباف: "الضيا  الساري   ئياة سيدي عبدالمئيم  .ٕ

 .ـٕٛٓٓالقذاات" دار اىسك اإلسبلمية  
اوامع أها  ّبا  أ  النيض  غماؿ الدين الشافات: "الطالع السايد  .ٖ

 .ـٕٔٓٓالصايد"  تقيق ساد دمحم ئسن  اٌيبة اًصمية للكتاب  
أ  عبداًوا و عبدالو اب بن أمحد األ صاري: "  يو الطبقات  .ٗ

 .ـٜٕٓٓالك، "  دار المهوة  
أمحد اوارد عمار: "السيد عبدالمئيم القذاات اتريخ هذرايت" اًكتبة  .٘

 .ـٕٚٔٓاألز مية للرتاث 
ما م: "مساجد مصم هأهلياؤ ا الصاىوف"  اجمللس األعلم للشبوف  سااد .ٙ

 .ـٜٙٚٔاإلسبلمية 
ساد القاوت: "الاارؼ ن سيدي عبدالمئيم القذاات"  دار الميو  .ٚ

 .ٕٗٓٓللطباعة  
 .ـٜٛٙٔصبلح عزاـ: "أقطاب التصوؼ اللبل ة"  دار الشاو   .ٛ
 .ـٖٜٜٔ  ٕعبداىليم َمود: "أبومدين الغوث" دار اًاارؼ  ط .ٜ
عبداىميد السيد أمحد: "سيدي عبدالمئيم القذاه "  دار الت ليد  .ٓٔ

 .للطباعة هالذشم
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب           (       ٛٙٔ)     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع                  اًماج

  ٔعبدالممحن ئسن َمود: "الطبقات الك، "  مكتبة اابداب  ط .ٔٔ
 .ـٖٜٜٔ

عبدالقادر اويبل : "سم األسمار هم هم األ وار   ما ٗتاج إلي   .ٕٔ
 .ـٕٚٓٓ  ٕالمية  طاألبمار"  تقيق أمحد فميد اًزيدي  دار الكتو ال

فارهؽ ااغم جا ك: "قطو قذا سيدي عبدالمئيم القذاات"  .ٖٔ
 .ـٕٙٔٓ 
فوزي دمحم أبوزيد: "اًذهج الصو  هاىياة الاصمية"  دار اإلٙاف  .ٗٔ

 .ـٕٙٓٓهاىياة  
فوزي دمحم أبوزيد: "اماب أ   الوص "  دار اإلٙاف هاىياة   .٘ٔ

 .ـٖٕٔٓ
جة األسمار همادف األ وار"  ور الدين أ  اىسن علم بن يوسد: "ل .ٙٔ

 .ٕ٘ٓٓ  ٔاوزيمة للذشم هالتوزيع  ط
يوسد بن اهاعي  الذبها : "جامع غمامات األهليا "  تقيق ابما يم  .ٚٔ

 .ـٜٗٛٔ  مكتبة همطباة مصطنيم اىل   ٖعطوة عوض  اوز  اللا   ط

بمغة ئبيب  همصطنياد صلم هللا هللا  ااىل ه  توفيق ا تهم ب >>
 هصج  ه ل  هسلم << علي  هعلم  ل 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٜٙٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 اًءلد: فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد ب ة عن 

     ـ  ٜٛٗٔأغتػػػػػػوبم ٛٔ بػػػػػػ ة: هلػػػػػػد فضػػػػػػيلت
 ػػ نوميػزة  ممغػز ٖٚٙٔمن ذ  اىجة  ٘ٔاًوافق 

السذطة  المبيػة  ج ـ ع  هئصػ  علػم ليسػا س غليػة 
ـ  مث عمػػػػ  ٜٓٚٔدار الالػػػػـو مػػػػن جاماػػػػة القػػػػا مة 

هصػػػ  إىل مذصػػػو مػػػديم عػػػاـ  نلرتبيػػػة هالتالػػػيم ئػػػ 
 ـ.ٜٕٓٓرديمية طذطا التاليمية  ه قاعد سذة 

  الذشػاط: يامػ  رايسػا للجمايػة الاامػة للػدعوة إىل هللا رصػم  هاًشػهمة بػػمقم
ػا فػمهع   ٘ٓٔاارع  ٗٔٔهمقم ا المايسم  ٕٕٗ عيػع  اًاػاد  نلقػا مة  ٌه

سػػبلمية لذشػػم الػػدعوة أْػػا  اومهوريػػة.  غمػػا يتجػػوؿ رصػػم هالػػدهؿ الامبيػػة هاإل
اإلسػػػبلمية  هإئيػػػا  اًُلػػػ  هاألخػػػبلؽ اإلٙا يػػػةد نىكمػػػة هاًوع ػػػة اىسػػػذة.  ػػػ ا 
نإلوػػافة إىل الكتػػانت اٌادفػػة إلعػػادة ٍػػد اإلسػػبلـ  مػػن التسػػجيبلت الصػػو ية 
الكلػػػاة هالوسػػػاا  اًتاػػػددة للمحاوػػػمات هالػػػدرهس هاللقػػػا ات علػػػم الشػػػماا  

 www.Fawzyabuzeid.comشبكة الن خبلؿ موقا  علم هاألقماص اًدٍة  هأيضا م
ه ػػو أئػػد أغػػ، اًواقػػع اإلسػػبلمية   نبػػ  هجػػار  إوػػافة  ػػماث الشػػيخ الالمػػم 
الكامػػ  علػػم مػػد  نيسػػة ه بل ػػك عػػاـ مضػػت  هقػػد مت إفتتػػاح هاجهػػة للموقػػػع 

 نللغة اإلّليزية.
 :  يػػػدعو إىل  بػػػ  التاصػػػو هايبلفػػػات  هالامػػػ  علػػػم عػػػع  -ٔدعػػػػو

لصػػػػد اإلسػػػػبلمم  هإئيػػػػا  رهح اإلخػػػػوة اإلسػػػػبلمية  هالػػػػتال  مػػػػن األئقػػػػاد ا
ٗػػمص علػػم  مبيػػة  -ٕهاألئسػػاد هاأل ػػمة هاألص يػػة هالا ػػا مػػن أمػػماض الػػذنيس  

يامػ   -ٖأئباب  نلرتبية المهئية الصافية باد   يو  نيوسهم ه صػنيية قلػولم.  
  هإئيػا  التصػوؼ علم  ذقية التصوؼ ِا ااب  من م ا م بايػدة عػن رهح الػدين
 السلوغم اًبىن علم القم ف هالسذة هعم  الصحابة الكماـ.

  دفػػ  : إعػػادة اجملػػد اإلسػػبلمم بباػػ  الػػمهح اإلٙا يػػة  ه شػػم األخػػبلؽ 
 اإلسبلمية  هبرتسيخ اًبادئ القم  ية. 
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٓٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 اًسإات الدعوية للشيخ نإلذاعة هالتلينيزيوف : 
م نإلذاعات غلها هبقذوات غاف لنيضيلت  مسإات أغلم من أف تص

التلنيزيوف اًصم  اًتاددة مع الالم أبف الشيخ يمفض ال،امج اياصة أه بمامج 
التوؾ او ال   دؼ للبلبلة هاإلاثرة هأتليو المأ  هاستغبلؿ اىوادث أه أتجيج 
الني   ه و يمئو بمامج هبقذوات التلينيزيوف اًصم  هال   م  ام  جادة علم 

الوسطية هالاصمية ه دؼ إىل رأب الصدع هعع الشم  ه وصي   شم الدعوة 
 الدعوة اٌادفة نألسلوب او اب هالماقم.

 ه   غم من  ل  اًسإات علم سبي  اًلاؿ ال اىصم :
 أهال : خطبة هصبلة اوماة : باض ايطو علم اٌوا  مباامة مذها :

خ ٘طو اوماة *عع من مسجد الذور ادااق اًااد  نلقا مة. الشي
 بورسايد.بالزاهية اىمما  نلقا مة. * عاة من اًسجد الكبا رديذة بورفءاد األهىل من غ  اهم رسجد الذور مذ  أغلم من عشمين عامام. * عاة من مسجد 

 *دعا  الصباح. * اجمللة الديذية.اث يا : ال،صمج الااـ: 
ة غلمة متاددة. * خطبة هصبلة : * أمسيات ديذياثللا : إذاعة القم ف الكم 

اوماة علم اٌوا .من مساجد متاددة. * خطبة هصبلة اوماة رسجد 
 التلينيزيوف اًصم  عدة ممات.
 :* ئدي  الصباح.  * األمسية الديذية.راباا : إذاعة هس  الدلتا 

 * بمصمج: عصافا اوذة. خامسا : إذاعة الشباب ه المايوة:
 * بمصمج من بيوت هللا.نلتلينيزيوف: سادسا : القذاة األهىل 
 .* بمصمج   زممة الذىب 
: * ئلقات من بمصمج الساة الاطمة.* ه بمصمج ساباا : القذاة السادسة

  ايت َكمات.
 * ئلقات من بمصمج : لقا ات إٙا ية . اثمذا : القذاة اللامذة:
 * بمصمج فتاه  علم اٌوا .اتساا : القذاة اللقافية:

 * أمسيات ديذية متاددة. اما  : إذاعة القا مة الك، :عا
 * ئلقات بمصمج أهليا  هللا الصاىوف . ئاد  عشم: القذاة التاليمية :

: ئلقات من بمصمج فق  اًمأة هبمصمج اثىن عشم: قذاة القا مة نلتلينيزيوف
 جدد ئيا   هال يزاال مستمما ف إىل ات٘ر .

 دعوية بكليات هماا د اواماات ه مماغز اًسإات اإلعبلمية هال
 الشػباب ه األ دية اللقافية هاومايات الديذية ه اللقافية ه الالمية :

أئىي الشيخ الاديد من اًذاسبات الديذية هاإلئتنياالت نلكلا من 
اواماات نلوج  البحم  هالصايد  هغ ا نلذواد  المايوية هاومايات 

لقافية هالمايوية نلوجهك البحم  هالقبلم  غما اارؾ هاًستشنييات  هاًماغز ال
هأئىي الاديد من اًذاسبات بدعوات من عديد من اًءسسات اإلجتماعية 
تلد ااف ات  غما دعم إىل عدد من إئتنياالت الصلض نلصايد  نلقا مة ُه

 هصلم هللا علم سيدص دمحم هعلم  ل  هصحب  هسلم. علم مدار سذوات غلاة.
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٔٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 2018َ إثش٠ً 5اٌش١خ اٌّيجٛعخ دتٝ تبس٠خٗ  بئّخ ِؤٌفبدل 
 وتبة 107عذد يّظ عششح عٍغٍغخ تذتٜٛ عٍٝ 

 د ط (تشجّخ ذ ط، طجعبد، د،   اٌىتبة َ د ط (تشجّخ ذ ط، طجعبد، د، اٌىتبة  َ

   1أعشاس يٍخ إثشا١ُ٘  93 9اٌىش٠ُ ،  فٝ تفغ١ش اٌمشآْاٌغٍغخ األٌٚٝ ،  
  1 1، جتفغ١ش آ٠بد اٌّمشث١ٓ 96  1 1 شآْٔفذبد ِٓ ٔٛس اٌم 4

  1 2تفغ١ش آ٠بد اٌّمشث١ٓ، ج 102  1 2 ٔفذبد ِٓ ٔٛس اٌمشآْ 14
  1 دىّخ ٌمّبْ ٚثش اٌٛاٌذ٠ٓ 103  3 ِٛعٝٚأعشاس اٌعجذ اٌصبٌخ  48
ا٢داة اٌمشآ١ٔخ ِع ي١ش اٌجش٠خ  91

 

  1 3تفغ١ش آ٠بد اٌّمشث١ٓ ، ج 105  1
  3 صاد اٌذبج ٚاٌّعتّش 2 9      ،ٗــــــــــــفماٌاٌغٍغٍخ اٌ ب١ٔخ ،  

  1 و١ف تىْٛ داع١بة عٍٝ ثص١شح 52  2 ِبئذح اٌّغٍُ ث١ٓ اٌذ٠ٓ ٚ اٌعٍُ 5
  1 اٌص١بَ شش٠عخ ٚدم١مخ 71  2 ِختصش صاد اٌذبج ٚاٌّعتّش 54
  1 ص١بَ األتم١بء 95  1 إوشاَ هللا ٌألِٛاد 72

  1 عٕٓ اٌٙذٜ 104  1 دالئً اٌفشح ثبٌشدّخ اٌّٙذاح 100
  4 دذ٠ث اٌذمبئك عٓ لذس ع١ذ اٌخالئك 7 11   ،اٌذم١مخ اٌّذّذ٠خاٌغٍغٍخ اٌ بٌ خ ،  

  2 اٌىّبالد اٌّذّذ٠خ 22  2 إششالبد اإلعشاء ج 13
    2 ٖٚاجت اٌّغ١ٍّٓ اٌّعبصش٠ٓ ٔذٛ 33  2 اٌشدّخ اٌّٙذاح 23
  1 اٌغشاج ا١ٌّٕش 61  1 2إششالبد اإلعشاء ج 35
  1 اٌجّبي اٌّذّذٜ ظب٘شٖ ٚثبطٕٗ 85  1 ثبٔٝ اث١ٕٓ 70
  1 ششف شٙش شعجبْ 90  1 تج١ٍبد اٌّعشاج 87

  2 اإلِبَ أثٛ اٌعضائُ اٌّجذد اٌصٛفٝ 1 7    ،ِٓ أعالَ اٌصٛف١خ،  4اٌغٍغٍخ  
  1 اٌّشثٝ اٌشثبٔٝ اٌغ١ذ أدّذ اٌجذٜٚ 41  1 اٌش١خ دمحم عٍٝ عالِٗ ع١شح ٚعش٠شح 3

  1 اٌش١خ اٌىبًِ اٌغ١ذ أثٛ اٌذغٓ اٌشبرٌٝ 59  2 عالَ إثشا١ُ٘ اٌذعٛلٝش١خ اإل 45
  1 اٌش١خ عجذ اٌشد١ُ اٌمٕبئٝ ِٚذسعتٗ اٌشٚد١خ 107  1 اإلِبَ أثٛ اٌعضائُ، ع١شح د١بح 97

  2 إصالح األفشاد ٚاٌّجتّعبد فٝ اإلعالَ 26 7    ،اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١بحخ ، خبِغاٌغٍغٍخ اٌ 
  2 وٛٔٛا لشآٔب ٠ّشٝ ث١ٓ إٌبط 39  4 و١ف ٠ذجُّه هللا 34
  1 ثٕٛ إعشائ١ً ٚٚعذ ا٢يشح 67  1 لضب٠ب اٌشجبة اٌّعبصش 50
أِشاض األِخ ٚثص١شح  75

تٕض٠ً ِٓ 40000إٌجٛح

 اٌّٛلع

  1 فمٗ اٌجٛاة أعئٍخ اٌّٛلع 92  1
  1 ييت اٌٌّٛذ إٌجٜٛ 16 7،  ٍّٕبعجبدٌ اٌخيت اإلٌٙب١ِخ، 6اٌغٍغٍخ 

سجت ٚاإلعشاء ييت شٙش  17

 ٚاٌّعشاج

  1 ييت شٙش شعجبْ ٚ ١ٌٍخ اٌغفشاْ 18  1

  1 اٌذج ٚ ع١ذ األضذٝ 20  1 ييت شٙش سِضبْ ٚ ع١ذ اٌفيش 19

  2 ِجٍذ ِٕبعجبد د١ٕ٠خ،اٌخيت اإلٌٙب١ِخ،  55  1 ييت اٌٙجشح ٠َٚٛ عبشٛساء 21
  1 ٌٍعصشاألشف١خ إٌج٠ٛخ  78 1،اٌخيت اإلٌٙب١ِخ اٌعصش٠خ، خغبثعاٌغٍغٍخ اٌ 

  1 تشث١خ اٌمشآْ ٌج١ً اإل٠ّبْ 9 5          ، اٌّشأح اٌّغٍّخاٌغٍغٍخ اٌ بِٕخ،  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٕٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

  2 فتبٜٚ جبِعخ ٌٍٕغبء 44  2 اٌّؤِٕبد اٌمبٔتبد 43
اٌّشأح اٌّغٍّخ ث١ٓ اإلثبدخ  106  1 اٌذت ٚاٌجٕظ فٝ اإلعالَي 74

 ٚإٌٙٝ

1  
  2 ك اٌصذ٠م١ٓ إٌٝ سضٛاْ سة اٌعب١ٌّٓطش٠ 6 12، اٌيش٠ك إٌٝ هللااٌغٍغٍخ اٌتبععخ ،  

  2 اٌّجب٘ذح ٌٍصفبء ٚ اٌّشب٘ذح 28  1 طش٠ك اٌّذجٛث١ٓ ٚأرٚالُٙ 25
  1 سعبٌخ اٌصبٌذ١ٓ 31  1 عالِبد اٌتٛف١ك ألً٘ اٌتذم١ك 30
تذفخ اٌّذج١ٓ ِٕٚذخ  57  1 ِشالٝ اٌصبٌذ١ٓ 32

اٌّغتششذ٠ٓ ف١ّب ٠يٍت فٝ ٠َٛ 

 عبشٛساء ٌٍمبٚلجٝ تذم١ك

1  
  1 أدغٓ اٌمٛي 64  1 ٔٛافً اٌّمشث١ٓ 60
دعٛح اٌشجبة اٌعصش٠خ  79

 ٌإلعالَ

  1 1ِجبٌظ تضو١خ إٌفٛط ج 88  1
   1 2ِجبٌظ تضو١خ إٌفٛط  89

  6 ِفبتخ اٌفشج 8 7، األروبس ٚاألٚساداٌغٍغخ اٌعبششح،  

  5 ِختصش ِفبتخ اٌفشج 37  1 أروبس األثشاس 15

  2 أٚساد األي١بس تخش٠ج ٚششح 40  3 أروبس األثشاس صغ١ش 38

  2 جبِع األروبس ٚاألٚساد 73  1 ١ًٔ اٌتٙبٔٝ ثبٌٛسد اٌمشآٔٝ 56

  1 اٌصٛف١خ ٚ اٌذ١بح اٌّعبصشح 10 16 ِعبصشح، دساعبد صٛف١خ، 11اٌغٍغٍخ  

  1 أثٛاة اٌمشة ِٕٚبصي اٌتمش٠ت 12  1 اٌصفبء ٚاألصف١بء 11

  1 إٌّٙج اٌصٛفٝ ٚاٌذ١بح اٌعصش٠خ 36  3 اٌصٛف١خ فٝ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ 29

  1 ِٛاص٠ٓ اٌصبدل١ٓ 49  1 اٌٛال٠خ ٚاأل١ٌٚبء 42

  1 إٌفظ ٚصفٙب ٚتضو١تٙب 53  1 اٌفتخ اٌعشفبٔٝ 51

  1 ِٕٙبج اٌٛاص١ٍٓ 63  1 ع١بدخ اٌعبسف١ٓ 58

  1 اٌعيب٠ب اٌصّذا١ٔخ ٌألصف١بء 68  1 ٔغّبد اٌمشة 65

  1 اٌّمشث١ِٓمبِبد  83  1 ششاة أً٘ اٌٛصً 77

   1 آداة اٌّذج١ٓ هلل 98

  1 فتبٜٚ جبِعخ ٌٍشجبة 24 6، اٌفتبٜٚ،  عشش١ٔخ باٌغٍغخ اٌ  

  1 2فتبٜٚ فٛس٠خ ج 80  1 1فتبٜٚ فٛس٠خ ج 76

  1 4فتبٜٚ فٛس٠خ ج 86  1 3فتبٜٚ فٛس٠خ ج 84

   1 ٠غأٌٛٔه 101

  2 أعئٍخ اٌشجبةٔٛس اٌجٛاة عٍٝ  27 3، أعئٍخ صٛف١خ، عشش ٌ خ باٌغٍغخ اٌ 
  1 إشبساد اٌعبسف١ٓ 99  1 ألعئٍخ اٌصٛف١خٌاألجٛثخ اٌشثب١ٔخ  69

  1 عؤاالد غ١ش اٌّغ١ٍّٓ 81 3، دٛاساد ِع ا٢يش، عشش اٌغٍغٍخ اٌشاثعخ 
أعئٍخ دشح عٓ اإلعالَ  94  1 دٛاساد اإلٔغبْ اٌّعبصش 82

 ٚاٌّغ١ٍّٓ

1  
  2 عالج اٌشصاق ٌعًٍ األسصاق 46 4، شفبء اٌصذٚس، عششاٌغٍغٍخ اٌخبِغخ  

  1 ثشش٠بد اٌّؤِٓ فٟ ا٢يشح 62  3 ثشبئش اٌّؤِٓ عٕذ اٌّٛد 47
    1 ثشبئش اٌفضً اإلٌٟٙ 66
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٖٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 أين  د مءلنيات فضيلة الشيخ فوز  دمحم أبوزيد
 القا ػػػػػمة اٌا د رقم اًكتبة إسم

 األز م القااد جو م اارع ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الام  اجمللد مكتبة

 اىسك ميداف الغبلـ أـ سوؽ ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ اوذدي مكتبة

اف عابدين الشيخ اارع ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ اًقطم دار  ٗر

 الدراسة اوانيم  صا  الشيخ ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ الكلم جوامع مكتبة

 نىسك األهقاؼ عمارة ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ التوفيقية مكتبة

 اىسك مسجد خلد السويلم زقاؽ ٕ ٖٜٕٕٔ٘ٚٗٚٔٓ اىسك أ وار نزار

 نىسك الاده  ئسن ميداف ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ الازيزية مكتبة
 نلدراسة القااد جو م اارع ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ اوميلة النيذوف

 نىسك اىسيىن اًشهد اارع ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ اىسيذية مكتبة

 األز م خلد عب  دمحم اارع ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلاة مكتبة

 .  نييسة السيدة ميداف ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ الالم  نييسة مكتبة
 اًصمي اًكتو

 اىدي 
 اميد اارع ٕ اللوا  عمارة ٕٖٜٖٕٚٔٗ

 اللوؽ بباب البستاف اارع ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ غيبلىن غام  األديو

 الدقت ميداف التحميم  اارع ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ اإل ساف دار مكتبة

 ئمب طلات ميداف ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ مدبوىل مكتبة

  صم مديذة الذصم اارع  ٕٓٓٓ طيبة ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ  صم مديذة مدبوىل

 السذرتاؿ جوار عدىل اارع ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ اًصمية الذهضة

 الرتسا ة صدي خلد ئجازي . د ش ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ هالتوزيع للذشم  بل

 األز م اوامع خلد األ ماؾ  درب ٜٕٚٚٗٓ٘ٓٓٔٓ للرتاث األز مية اًكتبة

 األز م قاادال جو م اارع ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ القم  أـ مكتبة

 نألز م الصذادقية اارع ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ اىديلة األدبية اًكتبة

 اوديدة مصم أمك  أمحد.د اارعٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشمينية المهوة مكتبة

 اإلسػػػػكذدرية  

 جاد مطام أماـ المم   َطة 21224629282 سوص غش 
 لوؿزال صنيية المم   َطة 21221232698 اللقا  اإلسبلمم الكتاب

 مصم َطػة دا ياؿ  الذىب اارع ٙٙ 21114114322 موسم سايد دمحم غش 

 مصم َطة دا ياؿ  الذىب ش ٗ 23-3928549 الصياد مكتبة

 جابم سيد  إهاعي   اًشاأمحد ٖٕ 23-5462539 سيبوي  مكتبة
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٗٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 األبيض أمحد/ أ -المم  َطة 21288343555 األبيض الكش 
 األقػػػػػػػاليم  

 علم الازيز عبد مدرسة ووار -الزقازيق ------- دمحم اىافظ بدع غش 

 الدين  ور اارع – الزقازيق 255-2326222 عبادة مكتبة

 البده  السيد مسجد أماـ -طذطا 242-3334651 اتج مكتبة

 التجارة غلية أماـ هاًاتصم سايد شٜ -طذطا 242-3323495 قمبة مكتبة

 ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٓٔٓ التحميم غش 
 السذرتاؿ  أماـ السوداف اارع - الشيخ غنيم

 السبلـ عبد أمحد سامم/أ
 مستشنيم ووار جيهاف اارع - اًذصورة ٖٕٕٕ٘٘ٛٓٓٔٓ اواماة صحافة مكتبة

 سليماف عماد/أ الطوار  
 اٌاد   ش عق   عزبة اًذصورة  ٜٕٙٗٔٗٔٓٓٔٓ اًهداة الممحة مكتبة

 هفد  عاطد/أ
 ابن مدرسة ووار اللا وية اارع -اًذصورة ٖٓ٘٘ٔٚ٘ٓٓٔٓ اللا وية صحافة مكتبة

 أمحد الدين غماؿ اىاج لقماف 
 اليـو أخبار صحافة
 سامل صبلح مدرسة ووار -اًذصورة – طلاا ٜٕٕٗٗٚٚٔٗٔٓ األ مىب دمحم اىاج

 طلاا غوبم  أماـ التجارية 
 بربرى غزاىل محاده أ -فايد 21226468292 اإلميان مكتبة

 خريى دمحم حسن ح الشهداء، السويس،ش 21227962429 الصحافة كشك

 املهىن التكوين أمام عرايب امحد شارع -سوهاج 293-2327599 السمان عبدالفتاح أوالد

 القناوى الرحيم عبد سيدي مسجد أمام -قنا 21269518616 احلسن أبو كشك

 ٜٗٙٙٛٙٛٓٓٔٓ إسذا -القمااي غش 
 دمحم جاىا  -زيذو السيدة ش - إسذا -القمااي

 الذوىب دمحم رمضاف دمحم هاألستاذ الميس

 أماـ اًذسم الااطم عبد دمحم ئسىن غش  ٖٕٜٛٔٗٔٔٔٔٓ إبسذا ئسىن غش 
 األقصم - إبسذا الممد مستشنيم

ة ثذٚس األ٘شاَ ٚاٌجّٙٛس٠خ ٚاأليجبس ٚاٌّىتجبد اٌىجشٜ  أ٠ضب
ة  ج١ّع أٔذبء اٌجّٙٛس٠خ،ث  اٌىتت ٚتٕض٠ًلشاءح ٠ّٚىٓ أ٠ضب

 ِجبٔب ِٓ ِٛلع اٌش١خ خٌّيجٛعا إٌغخ
www.fawzyabuzeid.com  ،ٚعٍٝ ِٛلع أ

www.askzad.com إٌبشش،أٚ  يٌىتبة اٌعشثِٝٛلع ا 
 دذائك اٌّعبدٞ ثبٌمب٘شح، 105ػ 114داس اإل٠ّبْ ٚاٌذ١بح،

 02-25261618ف،  ،02-25252140د،  
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٘ٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 ٖ مقدمة
 ٘ متهيد

ايُة الصُّوفػطي ة  ٘ وُّؼ ػمْامطيُد الت صم  ٘ البػطدم
يُة الت صوُّؼ ٙ  ش ة علم الت صوُّؼ ّٕط  ٙ أ
 ٔٔ إٔيتها هفااد ا ه اثر ا-ٔ ٔٔ الصحبة الصاىة

الػػػػػػػػدلي  علػػػػػػػػم إيػػػػػػػػة -ٕ
 الصحبة من غتاب هللا

الػػػػػػػػدلي  علػػػػػػػػم إٔيػػػػػػػػة -ٖ ٕٔ
 دي الصحبة من اى

ٖٔ 

أقواؿ النيقها  هاد ك -ٗ
   إٔية الصحبة ه دالا

   اؿ الاػػػػارفك نأقػػػػو -٘ ٗٔ
 فاادة الصحبة ه دالا

ٔ٘ 

 ٜٔ السال  هقما ة غتو التصوؼ
 ٕٔ ه ش    الشيخ عبد المئيم القذاام  سو: النيص  األهؿ
 ٖٕ  ش      مولدد  ٕٕ    سب  من أم  سب  من أبي 
 ٕٙ   دمشق ٕٗ القدهة الطيبة.
 ٕٚ عود   إىل اًغمب
 ٕٛ التصوؼ   ببلد اًغمب: النيص  اللا 

 ٖٔ : الشيخ أبو يازي اًغم ٔ ٜٕ منيهـو التصوؼ     ا الاصم
 ٖٖ الشيخ أبو مدين اايو :ٕ

 ٔٗ   ببلد اىجاز:  النيص  اللال 
 ٛٗ قلو رسوؿ هللا  ٘ٗ لممحن المئيما

 ٛ٘ إىل قذا   صايد مصم:  النيص  المابع
 ٘ٙ قذائيا      ٓٙ التاميد بقذا ًاذا قذا؟

 ٜٙ رست  الصوفيةمد: النيص  ايامس
 ٕٚ  الغاية مذهامقمرات الدراسة ٔٚ   ميت  الرتبوية



 الطٔد/عبدالسحٔه الكياٜٕ ّمدزضتُ السّحٔ٘                              الػٔخ فْشٚ حمند أبْشٓد    
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 من اًطبوع ٚٓٔالكتاب        (        ٙٚٔ)     ايامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                    

 ٖٚ أهال: الالم ٖٚ أسس   ميت  الرتبوية
 ٚٚ اثللا: األخبلؽ ٘ٚ اث يا: الام 
 ٔٛ  ما   الالمت ٜٚ المهح هالذنيس
 ٕٛ أعبلـ مدرست  الصوفية: النيص  السادس

. الشػػػػػيخ أبواىسػػػػػن بػػػػػن ٔ
 الصباغ الصو 

شػػػػػػػػػػيخ أبواىجػػػػػػػػػػاج ال -ٕ ٗٛ
 األقصمي

ٛٚ 

 ٜٗ عبلقت  رااصمي  -ٗ ٕٜ الشيخ القمات -ٖ
 ٜٙ هصني  هغماما   :النيص  السابع

 ٜٚ أه اـ اًميدين ٜٚ إغمامات هللا اًاذوية للمءمذك
 ٜٜ الكمامات اًاذوية ٜٚ الكمامات اىسية
 ٜٓٔ صنيات سيدي عبدالمئيم  ٗٓٔ اًكاانيات
 ٓٔٔ الكمامات اىسية -ٕ ٜٓٔ يةغمامات ماذو -ٔ  إغماما 
 ٔٔٔ غمامات عصمية  -ٗ ٔٔٔ غمامات ل  باد هفا    -ٖ

 ٖٔٔ غمامة القضية الضاااة ٔٔٔ غمامة الاشم قمهش
 ٘ٔٔ النيص  اللامن: أئزاب  روم هللا عذ  هأهرادد

 ٚٔٔ  ئزب سيدي عبدالمئيم أه ئزب ختم الصبلة -ٔ
 ٖٖٔ ئزب اىقيقة -ٖ ٕٚٔ اىزب الكبا -ٕ
 ٘٘ٔ ئزب  نيميج الكمهب-٘ ٓ٘ٔ  ئزب السكوف -ٗ
 ٗٙٔ  ئزب الذور -ٚ ٜ٘ٔ  ئزب التوغ  -ٙ

 ٜٙٔ التاميد نلشيخ اًءلد ٚٙٔ اًماجع
 ٖٚٔ أين  د مءلنيات الشيخ ٔٚٔ قاامة مطبوعات الشيخ

 ٘ٚٔ النيهمست
 .. الطباة اللا يةمماقم الصاىك  طبع:تت ال


