
  



  ٔالضتُٕٔالضتُٕ  الهتاب اخلاوطالهتاب اخلاوط
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  قمة امل                  ٖ              نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  تطُ هللا اٌرزّٓ اٌرزيُتطُ هللا اٌرزّٓ اٌرزيُ

  ِمذِحِمذِح

الحمد هلل ولى الصالحين والصالة والسالـ على سلطاف المقربين وقػدوة 
 الصالحين سيدنا محمد نور الصدؽ وبحر اليقين وآلو وصحبو اجمعين.

ىذه مجموعة لقاءات بيننا وبين ثلة مباركة مػن الرجػاؿ  وبعد  ..... 
الصػػادقينا الػػذدن هػػدلعغب الركبػػػة امكيػػدة لػػى ملابعػػػة سػػيد امولػػين وا  ػػػردنا 
وهركػػق قلػػوبغب وهغأػػوا أرواىغػػب إلػػى نيػػل العطػػاءات اللػػى دلأ ػػل اهلل هعػػالى بغػػا 

قػر الجمعيػػة العامػػة علػى عبػػاده الصػالحينا وكانػػا ىػػذه اللقػاءات المػػغردة لػػى م
 للدعوة إلى اهلل هعالى بالمعادى.

ا وامطػوار اللػى دلنقػل  وقد ركزنا ليغا على كيأيػة اللسسػى برسػوؿ اهلل  
ا والمػػنغا الػػذى دممػػى عليػػو المردػػد لػػى ليغػػا السػػال  لػػى سػػلوكو إلػػى اهلل 

جغػػاده لنأسػػوا ولطمػػو لجوارىػػػو عػػن المػػغواتا وصػػػووً للزكيػػة الػػنأ  وكمػػػاؿ 
 .بين ددى اهلل الح ور 
وألمحنػػا إلػػى نػػل مػػن العطػػاءات ا لغيػػة اللػػى هُمػػن، مىػػل ىػػذا المقػػاـا  

وقػػد بيانػػا درجػػات التمػػر اللػػى درهقػػى ليغػػا الواصػػل ىلػػى دػػلب لػػو مقػػاـ الرجوليػػة 
 والممار إليو بقولو سبحانو:  عند اهلل 

                             [[ٕٖٕٖ  ]امىزاب]امىزاب  
 ل  لركبة النأوس العلية بمدة وهطلعغا لغذا المقاـ.وذ
والتػػػالـ لػػػى ىػػػذه المعػػػانى وإف كػػػاف دحلػػػاج إلػػػى النأػػػوس الملتوهيػػػةا  



  
  قمة امل                  ٗ              نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

والقلوب اللقية النقية إو أننا ىاولنا جغدنا هقردق ىذه المعػانى وهبسػيطغا مىػل 
 مقاـ ا ىساف وا دماف مع ا سلمغاد لى كل أمر با دات القرآنيػة وامىاددػ 

 الصحاح النبودة وأقواؿ امئمة والصالحين.
وقػد سػػميناه منسػػمات القػػرب  مف مػػا ليػػو مػػن معػػانى إنمػػا ىػػى نسػػمات  

من المعارؼ ا لغية والعلـو الربانيػة هلػوح ىقائقغػا لػى صػدور المقػربين بحسػق 
مػػا قػػػدار اهلل مػػػن امرزاؽ الوىبيػػػة للسػػػامعين هُلػػرجب بغػػػا ألسػػػنة العػػػارلين بعبػػػارات 

 :العنكبوت[94 ]غا ولغمغا للسامعينا وىى من باب قوؿ اهلل دسغل لقغ

                                            
 :]الكهف[ ومن ل ل لي و سبحانو

                                                
دنلأع بو كػل مػن قػرأه أو طالعػوا وأف دجعلػو هبيانػاً للنأػوس  واهلل نسسؿ أف

 .ونوراً للقلوب ونأاء لما لى الصدور
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب

 ىػ ٖٔٗٔمن صأر  ٖٔمساء الخمي : 
 ـ ٕٓٔٓمن دنادر  ٕٛ
 :ا محالظة الغربيةا جمغوردة مصر العربيةالجميزة 

 :ٖٜ٘ٗٓ٘ٔ-ٗٓ-ٕٓٓٓ ا:ٖ٘ٗٗٗٙٓ-ٗٓ-ٕٓٓٓ 
 :www.fawzyabuzeid.com 


 :fawzy@fawzyabuzeid.com 

fawzyabuzeid@hotmail.com 

ffaawwzzyyaabbuuzzeeiidd@@yyaahhoooo..ccoomm



  
  توب نسمات ال      ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  

  !!خخاٌزٛثاٌزٛث  بدبدٔغّٔغّ
  

اٌزٝ رؼطً اٌزٝ رؼطً   ٌؼمجبد ٚاٌؼٛائكٌؼمجبد ٚاٌؼٛائكاا

  11فٝ طش٠ك هللا فٝ طش٠ك هللا   اٌغبٌهاٌغبٌه

  ٚإٌظر تاٌّؼرٚفٚإٌظر تاٌّؼرٚف  ضٕح اٌطرر اٌدّيًضٕح اٌطرر اٌدّيًذرن ذرن 

  اٌٍّٙىاخ اٌثالزاٌٍّٙىاخ اٌثالز

  أٚالً: شر ِطاعأٚالً: شر ِطاع

  ٜ٘ٛ ِرثغٜ٘ٛ ِرثغثأياً: ثأياً: 

  ثاٌثاً: إػداب اٌّرء تٕفطٗثاٌثاً: إػداب اٌّرء تٕفطٗ

  

  
 

 ـٜٕٓٓأبردل  ٜىػا  ٖٓٗٔمن ربيع الثانى  ٖٔالخمي ا  –المعادى  ٔ



  
  توب نسمات ال      ٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔطّاخ اٌرٛتح!ٔطّاخ اٌرٛتح!

  ٌؼمثاخ ٚاٌؼٛائك اٌرٝ ذؼطً اٌطاٌهٌؼمثاخ ٚاٌؼٛائك اٌرٝ ذؼطً اٌطاٌهاا

  فٝ طريك هللا فٝ طريك هللا 

نردػػػد أف نلنػػػاوؿ جانبػػػاً لػػػيتب أجمعػػين ...  إ ػػوانى وأىبػػػابى بػػػارؾ اهلل 
آ ػػر لػػب نلعػػرض لػػو مػػن قبػػل لػػى أىػػواؿ الصػػالحين والسػػالتين والنػػاىجين علػػى 

دل ػػ، ىػػذا المػػنغا لػػى إمػػاـ مػػن أئملػػو وىػػو  مػػنغا الحػػ  لػػى كػػل وقػػا وىػػينا
 ا لقد كاف دقوؿ:سيدنا أبو ىذدأة 

{{   ِٓ ُذ أَْعأَُي َػ ْٕ َُٚو ٌَْخ١ِْش،  ِٓ ا َْ َػ َّٕجِٟ َوبُٔٛا ٠َْغأٌَُٛ َّْ أَْفَسبَة اٌ ِٓ ئِ ُذ أَْعأَُي َػ ْٕ َُٚو ٌَْخ١ِْش،  ِٓ ا َْ َػ َّٕجِٟ َوبُٔٛا ٠َْغأٌَُٛ َّْ أَْفَسبَة اٌ ئِ

 ُٗ ْْ ُأْدِسَو َخبَفَخ أَ َِ ش  ُٗ اٌؾَّ ْْ ُأْدِسَو َخبَفَخ أَ َِ ش  {{اٌؾَّ
22

  

  ذرن ضٕح اٌطرر اٌدّيً ٚإٌظر تاٌّؼرٚفذرن ضٕح اٌطرر اٌدّيً ٚإٌظر تاٌّؼرٚف

ددواف علب  صو بوىرصو عليوا  للما علب رسوؿ اهلل منو ذل 
وأوصاه بتلماف ىذا السر لال دب، لقينا بسسمائغب وأوصالغب ونعوهغبا المنا

 .منو مىد ىلى ولو كاف من  اصة المالزمين لسيدنا رسوؿ اهلل 
وىذره بسو دبي، بإسب رجل منغب قبل موهو ىلى و دؤذدو لى ىياهوا 

السلر وأمرنا بالسلر الجميلا وليو وىلى و دؤلق عليو الخل  مف ددننا ددن 
 

 جامع المسانيد والمراسيل  ىذدأة بن اليمافا  عن ٕ



  
  توب نسمات ال      7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 :دقوؿ امسلاذ النبيل 

١َْٔب ٚا٢ِخَشحِ   }} ُٗ فٟ اٌذُّ ُٖ اٌٍَّ ، َعَزَش َُ ٍِ ْغ ُّ ُٖ اٌ ْٓ َعَزَش أََخب ١َْٔب ٚا٢ِخَشحِ َِ ُٗ فٟ اٌذُّ ُٖ اٌٍَّ ، َعَزَش َُ ٍِ ْغ ُّ ُٖ اٌ ْٓ َعَزَش أََخب َِ  }}
33

  

انظرا ما العمل الذى هسلوجق بو أف دسػلرؾ اهلل لػى الػدنيا ودسػلرؾ لػى 
 !!و ىو طاعات وو عبادات وو جغاد وو هتليأات....  ا  رة؟

وإنمػػا مراعػػاة ممػػاعر المسػػلمينا وهسػػلر علػػى مػػن رأدلػػو علػػى  طي ػػة مػػن 
المسلمين لال هأ حو أماـ الخل ا وإذا أردت أف هوجو لو نصػحاً للػيتن ىمسػاً 
ولى أذنو بحي  و دسمع كيػره ىلػى و هأ ػحو وهسػبق لػو ىرجػاً أمػاـ الخلػ ا 

مػا ليػو ليلػين وليتن بسسلوب ىتيب ىلى و دنأػر منػ ا هبلػدأ بػسف همدىػو بخيػر 
ل  ودنصا ل ا لإذا مدىلو بخير ما ليو نوىا برلػ  ولػين إلػى الػذى هردػد أف 
هنوه عليو مما و هرضاه من قولو أو لعلو أو ىالوا وىنا هتػوف ا سػلجابة محققػة 

 :النحل[ 521] ل  مف ىذا ىو المنغا الذى دقوؿ ليو اهلل
                                               

 لى المنالقين: بعد أف نزؿ قوؿ اهلل  وأراد أصحاب رسوؿ اهلل 

                                  [[ٛٗٛٗ  ]اللوبة]اللوبة  

لػػسرادوا ا للػػزاـ بلحقيػػ  ىػػذه ا دػػة بػػسو دصػػلوا علػػى المنػػالقينا لطلبػػوا 
السػر وصػاىق السػر أبوىذدأػة ليخبػرىب ولتنػػو  وألحػوا مػراراً وهتػراراً علػى كػاهب
 أبداً. لب دتن دبي، بسر رسوؿ اهلل 

 

 مسند ا ماـ أىمد وصحي، ابن ىباف عن أبى ىردرة. ٖ



  
  توب نسمات ال      8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

قػػاؿ: دػػا أميػػر المػػؤمنين و هتثػػر  -بعػػد أف ألػػ، عليػػو  ىلػػى أف عمػػر  
ر إلػػى أف دسػػل  مسػػلتاً أبػػداًا لاضػػط علػػىا للػػن أ بػػر وألمػػى سػػر رسػػوؿ اهلل 

إذا لػػب دػػره اعلػػذر و !ذدأػػة لػػى المصػػلين علػػى الجنػػازة د ػػل وصػػلىى إذا رأى أبػػا
 بسى عذر جميل عن الصالة على ىذا ا نساف.

وىػػذه رىمػػػة مػػن النبػػػى العػػدناف ىلػػػى بمػػن هظػػػاىروا با دمػػاف وأضػػػمروا  
 .التأر والمقاؽ والنأاؽ منو رىمة مغداة ونعمة مسداة للخل  أجمعين 

وسسلو عمر: دا أباىذدأة ألىا نأاؽ؟ قاؿ: دػا أميػر المػؤمنين و ألمػى سػر 
اهللا ودػػػذىق عمػػػر وبعػػػد أدػػػاـ هطػػوؿ أو هقصػػػر دسػػػسلو: دػػػا أباىذدأػػػة ألػػػىا  رسػػوؿ
ليقػػوؿ: دػػا أميػػر المػػؤمنين و ألمػػى سػػر رسػػوؿ اهللا ىلػػى طعػػن عمػػر ...  نأػػاؽ؟

بػػػالخنجر وىػػػو ذاىػػػق لصػػػالة الصػػػب، ونػػػزؿ منػػػو الػػػدـ وقػػػاؿ: دػػػا أباىذدأػػػة ألػػػىا 
رج الػدـ مػن بطنػو نأاؽ؟ قاؿ: دا أمير المؤمنين و ألمى سر رسوؿ اهللا للمػا  ػ

 واه ، لو أف عمر و ن  مالقيًا ربوا قاؿ دا أباىذدأة ألىا نأاؽ؟
قاؿ: و دا أمير المؤمنين وو هسسلنى عن نل بعدىا وو أبي، سراً لرسػوؿ 

ىرصػػاً علػػى كلمػػاف  أى لػػب دخبػػره إو وىػػو  ػػارج للقػػاء ربػػو  -اهلل بعػػدؾ أبػػداً 
   - سر رسوؿ اهلل 

 عن المر لتى دلجنبو.  سوؿ اهلل لتاف أبوىذدأة دسسؿ ر 
والسػػال  الػػذى دردػػد أف دطػػوى مػػا بينػػو وبػػين مػػووه مػػن بعػػدا ودتػػوف مػػن 
أىل الود والقرب وبد أف دبدأ أووً باللعرؼ علػى العوائػ  اللػى هعوقػو عػن السػير 



  
  توب نسمات ال      9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

إلى مووه وعن المغلتات اللى هجعلػو د ػيع سػعيو وجػده واجلغػاده وطاعلػو لػى 
 زعمو لمووه.

ركز الصالحوف على ىذه الحقائ  من البدادػةا السػالتوف دركػزوف ولذل  
على ما دعملػوفا الخيػر الػذى دعملونػو والبػر الػذى دؤدونػو واموراد اللػى دقومػوف 
بغاا لتن المخلصػوف دحرصػوف علػى معرلػة العوائػ  وام طػار اللػى هعػوقغب عػن 

 .السير إلى الواىد القغار 

  اٌٍّٙىاخ اٌثالزاٌٍّٙىاخ اٌثالز

 :دقوؿ ليو ا نس ذ منغا ىددثاً صحيحًا لعوائ وأىب ىذه ا

{{   ِٗ ْشِء ثَِشْأ٠ِ َّ ٌْ َٚئِْػَدبُة ا زَّجٌَغ،  ُِ  ًٜ َٛ َ٘ َٚ ُِطَبٌع،  ٍَِىبٌد: ُؽرٌّ  ْٙ ُِ ِٗ ثاَلٌَس  ْشِء ثَِشْأ٠ِ َّ ٌْ َٚئِْػَدبُة ا زَّجٌَغ،  ُِ  ًٜ َٛ َ٘ َٚ ُِطَبٌع،  ٍَِىبٌد: ُؽرٌّ  ْٙ ُِ   ثاَلٌَس 

}}
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علػػػػى  ػػػػالؼ ىػػػػذه ىػػػػى أساسػػػػيات العػػػػارلينا لػػػػنحن قػػػػد بػػػػدأنا بغػػػػؤوء 
 :التثيردن من أىل الطرد  ولتن مجل أف نتوف من أىل

ََٕه ٠َ   }} ـْ ِد٠ ََٕه ٠َ اْخٍِ ـْ ِد٠ ًُ اْخٍِ ٌْم١ٍ ًُ ا َّ َؼ ٌْ ًُ ْىِفَه ا ٌْم١ٍ ًُ ا َّ َؼ ٌْ {{  ْىِفَه ا
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وانظر إلى الحبيق عندما دقوؿ "ثالث مغلتات" أى هغل  ا نسػاف أى 
ه ػػيع عملػػو وو دلحقػػ  أملػػو طالمػػا ليػػو  صػػلة مػػن ىػػذه الخصػػاؿا أى وبػػد أف 
دلطغر أوًو من ىذه الخصػاؿ ثػب دعمػل عمػل البػر أو دعمػل النوالػل والقربػات هلل 

 

 ا ولى اموسط للطبرانى ا وروى لى الجامع الصحي، لإلماـ السيوطى رواه ا ماـ عبداهلل بن عمر  ٗ
 لدنيا عن معاذ.رواه الحاكب وابن أبي ا  ٘



  
  توب نسمات ال      ٔٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ا نساف على أى ىاؿ ولى أى زماف كاف.مف الأرائض و دلخلى عنغا 

  أٚالً: شر ِطاعأٚالً: شر ِطاع

 :امولى ن، مطاع: طبيعة النأ  البمردة الم،ا وليغا دقوؿ اهلل 

                    [[ٕٕٔٛٔٛ  ]النساء]النساء  
لطبيعة النأ  طبعا على الم، وعلػى امثػرة وعلػى امنانيػة وعلػى ىػق 

ىدهو لى زماننا ا فا ىلػى هلمسػو مػع اللمل  وإف كاف ىذا المرض زاد وزادت 
الصغار لى بدادة امطوارا لتل طأل ىردص علػى اللملػ  ونسػوا ا دثػار ونسػوا 

 .ُ ل  التـر الذى دحبو التردب الغأار 
مػػدح امنصػػار لػػى  لطبيعػػة الػػنأ  الحػػرص وا مسػػاؾ والمػػ،ا واهلل  

 :الحشر[ 9]لى  قولو عز نسنو

                                         
أى و لالح إو بعد أف دػلخلص ا نسػاف مػن  لػ  المػ،ا ولػذل  دقػوؿ 

: "أقػػب، القبػػي، صػػولى نػػحي،" إذا كػػاف المػػ، سػػيدى عبػػدالوىاب المػػعرانى 
دجػػوز أىيانػػاً عنػػد بعػػض املػػراد إو أنػػو و دجػػوز عنػػد أىػػل القػػرب وعنػػد الُعباػػاد 

موضػػحاً  ا ودقػػوؿ عػػاملين الػػراكبين لػػى الػػوداد مػػن اهلل وعنػػد الزىػػاد وعنػػد ال
 ىقيقة ا سالـ:



  
  توب نسمات ال      ٔٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ُْ ئالَّ }} ٍُُر ٌذ٠ُِٕى ، َفال ٠َْق ِٗ َْٕفِغ ٌ َٓ ٠ ـَ ٘زا اٌّذِ َّْ هللا اْعَزْخٍَ ُْ ئالَّ ئ ٍُُر ٌذ٠ُِٕى ، َفال ٠َْق ِٗ َْٕفِغ ٌ َٓ ٠ ـَ ٘زا اٌّذِ َّْ هللا اْعَزْخٍَ ئ

ُْ ثِّٙب ُى ُٕ ُٕٛا ِد٠ ُٓ اٌُخٍِك، أال فض٠ِّ َخبُء ُٚزْغ ُْ ثِّٙباٌغَّ ُى ُٕ ُٕٛا ِد٠ ُٓ اٌُخٍِك، أال فض٠ِّ َخبُء ُٚزْغ {{اٌغَّ
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مجلمعػػات وأنػػلب هعلمػػوف جميعػػاً أف مجلمعػػات المسػػلمين امولػػى كانػػا 
نموذجيػػػة كػػػل ممػػػتالهغا ىلػػػا بخلػػػ  ا دثػػػار والتػػػـر وا نأػػػاؽ طلبػػػاً  رضػػػاء 

ا ومعظػػػػب الممػػػػاكل ا جلماعيػػػػة المعاصػػػػرة لػػػػن ُهحػػػػل إو إذا التػػػػردب الػػػػرزاؽ 
هحلػػػى امكنيػػػاء بخلػػػ  ا نأػػػاؽ وهطغػػػروا مػػػن نػػػ، الػػػنأ  وعملػػػوا علػػػى إسػػػعاد 

لمجلمعات هسػلطيع أف إ وانغبا و القوانين هسلطيع أف هسوقغب إلى ذل  وو ا
هدلعغب ركمػاً عػنغب إلػى ذلػ ا ولتػن الػذى دسػوقغب إلػى ذلػ  ا دمػاف والركبػة 

ا ولن دحل مماكلنا إو ىذا الُخل  التػردب الػذى ربػى عليػو ليما عند الرىمن 
 أصحابو التراـ. رسوؿ اهلل 

الرهبػة العليػا لػى منػازؿ العنادػة والوودػة عنػد اهلل لمػن  وجعػل رسػوؿ اهلل 
طغػػر مػػن المػػ،ا ىلػػى أف اهلل جعػػل الحتمػػة امولػػى مػػن الزكػػاة لػػى كلػػاب اهلل ه

 :التوبة[ 501] واضحة جلية لى قوؿ اهلل

                                            
 هطغرىب من الم، والبخل وا مساؾ واللقلير:

                    [[ٔٓٓٔٓٓ   ا ا]سراء]سراء  

 

 رواه الطبراني لي اموسط عن عمراف. ٙ



  
  توب نسمات ال      ٕٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

وإذا هطغػػر ا نسػػاف مػػن ىػػذه اموصػػاؼ لقػػد زكػػا نأسػػو وأصػػب، إنسػػاف 
ا ىلى قػالوا لػى أصػحابو التػراـ: جعػل اهلل الػدنيا والمػاؿ زاكياً وزكياً عند اهلل 

لى أدددغب ولب دجعلغا لى قلوبغبا لتانا الدنيا ىينة لينة عندىبا و دسػلغلوف 
ا لينػػالوا المناصػػق العاليػػة لػػى أوقػػات امزمػػات للثػػراء الأػػاىس ولتػػن دسػػلغلونغ

 القرب من اهلل.
ا بعػد ىجػرهغب إلػى المددنػة وجػد أف المػاء انظر إلى عثماف بن عأػاف  

الػػذى دمػػربو المسػػلموف لػػى المددنػػة مػػن ب ػػر دسػػيطر عليغػػا رجػػل دغػػودى ودبيػػع 
لغػػب المػػاءا وأراد أف دحػػرر المسػػلمين مػػن ىػػذا لأػػاوض الرجػػل علػػى أف دمػػلرى 

رجػػلا لس ػػذ دأاوضػػو ىلػػى اره ػػى أف دمػػاركو ودتػػوف لتػػل الب ػػر منػػو لػػرلض ال
رجػػل مػػنغب النصػػرا وبعػػد أف انػػلرى نصػػر الب ػػر بػػإثنى عمػػر ألػػر درىػػب اهأػػ  
ا وأذاع بػػػين المسػػػلمين أف دمػػػربوا  معػػػو علػػػى أف دتػػػوف لتػػػل رجػػػل منغمػػػا دػػػـو
ودمػػاوا آنيػػلغب لػػى دومػػو لػػال دحلػػاجوف أف دػػذىبوا إلػػى الب ػػر لػػى دػػـو اليغػػودىا 

ودى بالتساد منػو لػى دومػو و دجػد مػن دمػلرى منػو المػاءا لػذىق لسصيق اليغ
إلى عثماف وعرض عليػو أف دمػلرى النصػر ا  ػر مػن الب ػر ولتنػو رلػضا لظػل 
دسػػػاومو ىلػػػى انػػػلرى نصػػػر الب ػػػر ا  ػػػر بسربعػػػة آوؼ درىػػػب مػػػع أنػػػو انػػػلرى 

 نزلػػػػا قيملػػػػو منػػػػو جعلػػػػو هلل ...  النصػػػػر اموؿ بػػػػإثنى عمػػػػر ألأػػػػاً! لمػػػػاذا؟
وانو المسلمينا لب دسلغل ىاجلغب إلػى المػاء ورلػع سػعره بػل جعلػو صػدقة و  

:"مػػن دمػػلرى ب ػػر رومػػا ولػػو الجنػػة" لقػػاـ عثمػػاف بغػػذا جاردػػةا ولػػذل  قػػاؿ ليػػو 
"العملا لقاؿ   : "و على عثماف ني اً بعد ىذا اليـو



  
  توب نسمات ال      ٖٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

بذل  لقػد ىػدث قحػط لػى المددنػة ولػب دتػن عنػد  ومع ذل  لب دتلرِ 
بيوت ىأنة من الدقي ا ولى ىذه امثنػاء ولػد إلػى المددنػة ألػر اللجار وو لى ال

جمػل محملػة بالػػدقي  مػن بػالد المػػاـ هجػارة لعثمػافا وذىػػق هجػار المددنػة إليػػو 
دعرضوف عليو أف ددلعوف لو ضعر ثمنغا لرلضا لعرضوا عليو ال ػعأين لػرلض 

الػذى جاءنى من دملرى بسكثر من ىذاا لنظروا إلػى بع ػغب وقػالوا: ومػن  وقاؿ:
 جاءؾ ونحن هجار المددنة كلغا؟ قاؿ:

أنػػغدكب أنػػى جعللغػػا صػػدقة علػػى لقػػراء المسػػلمين وبعلغػػا بعمػػر أمثالغػػا 
 .لرب العالمين 

لػػن هأػػ  ممػػاكل ىػػذا الزمػػاف إو بسنػػاس مػػن ىػػذا الصػػنر مػػن الرجػػاؿا 
الػػذدن درجػػوف مػػا عنػػد اهللا ودطلبػػوف رضػػا اهلل والػػدار ا  ػػرةا لػػبغب هحػػل ىػػذه 

 مبينًا مقامغب: نلغى ىذه امزماتا ولذل  دقوؿ ليغب الممتالت وه

{{ ْٓ ٌَٚىِ َٚالَ َفالٍَح،   ٍَ ْٛ ََّٕخ ثَِىْثَشِح َف ٌَْد ُْ ٠َْذُخٍُٛا ا َِّزِٟ ٌَ َّْ ُثَذالََء ُأ ْٓ ئِ ٌَٚىِ َٚالَ َفالٍَح،   ٍَ ْٛ ََّٕخ ثَِىْثَشِح َف ٌَْد ُْ ٠َْذُخٍُٛا ا َِّزِٟ ٌَ َّْ ُثَذالََء ُأ ئِ

ُْٔفظِ،  َِٚح األَ ََٚعَخب ِخ اٌقَّْذِس،  َِ ََٚعالَ  ِٗ ِخ اٌٍَّ َّ ب ثَِشْز َ٘ ُْٔفظِ، َدَخٍُٛ َِٚح األَ ََٚعَخب ِخ اٌقَّْذِس،  َِ ََٚعالَ  ِٗ ِخ اٌٍَّ َّ ب ثَِشْز َ٘ َدَخٍُٛ

 ِّ ْغٍِ ُّ ٌْ ١َغ ا ِّ ِخ ٌَِد َّ ِّ َٚاٌشَّْز ْغٍِ ُّ ٌْ ١َغ ا ِّ ِخ ٌَِد َّ َٓ َٚاٌشَّْز ١ َٓ ١}}
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ومقاـ امبػداؿ وىػو أعلػى المقامػات لػى الرجػاؿ بعػد املػراد والصػددقين 
والنبيػػين والمرسػػلينا لنػػالوا ىػػذا المقػػاـ بمػػي ين سػػالمة الصػػدور مػػن النأػػاؽ ومػػن 
الغػػس ومػػن الخػػداع ومػػن الحقػػد ومػػن الحسػػد وكيرىػػاا وا نأػػاؽ وا دثػػار طلبػػاً 

 

 الحتيب وابن أبي الدنيا لي كلاب السخاء مىق  عن الحسن مرساًل.  ٚ



  
  توب نسمات ال      ٔٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 .لمرضاة اهلل 
إذا وجػػدت المػػاؿ عزدػػزاً عليػػ ا و  وىنػػا ميػػزاف دجعلػػو السػػال  لنأسػػوا

هسلطيع أف هلصػرؼ ليػو أو هخرجػو بسػغولةا وإذا  ػرج مػن عنػدؾ هلبعػو نأسػ  
وربما هندـ عليو وربما هلحسر على لعلوا لاعلب أن  لى ىػذا المقػاـ هحلػاج إلػى 
وقأػػة قبػػل أف هقبػػل علػػى النوالػػل واموراد والطاعػػات للػػلخلص مػػن ىػػذا الُخلػػ  

ؿ لػػػى كأػػػ  ىينػػػاً لينػػػاً سػػػغالً مادمػػػا هنأقػػػو لػػػى اهلل وهللا أووً ىلػػػى دصػػػير المػػػا
ودتػػػوف المػػػاؿ عسػػػيراً ونػػػددداً إذا أنأقلػػػو ليمػػػا دغ ػػػق اهللا ولػػػذل  قػػػالوا: مو 
سػرؼ لػػى الخيػر  لػػو ا نسػاف أنأػػ  مالػػو لػى الخيػػر لػال إسػػراؼ ولػو أنأقػػو كلػػوا 

 لو: لإف أبابتر أهى بمالو كلو لرسوؿ اهللا لقاؿ 

ب أَْثَم١ْذَ }} ب أَْثَم١ْذَ َِ َِ   ُٗ ََٚسُعٌَٛ ُُ هللا  ُٙ ٍَِه؟ لبي: أَْثَم١ُْذ ٌَ ْ٘ ُٗ ألَ ََٚسُعٌَٛ ُُ هللا  ُٙ ٍَِه؟ لبي: أَْثَم١ُْذ ٌَ ْ٘ {{ألَ
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لػػسقره ولػػب دعلػػرض عليػػوا لتػػن ا نسػػاف لػػو أنأػػ  قرنػػاً واىػػداً لػػى المػػر 
لقد أساء وقد جعػل نأسػو لػى ىػب وكػب ونتػد لػى الػدنيا ودػـو العػرض والجػزاءا 
لو أنأ  قرنػاً واىػداً ليمػا دغ ػق اهلل كػسف دنأقػو لػى المسػترات أو المخػدرات 

 على النساء أو ما نابو ذل . أو
لػػػالقرش الواىػػػد ىنػػػا دتػػػوف ىسػػػرة وندامػػػة علػػػى ا نسػػػاف منػػػو دمػػػلرى  

إف لػب هلداركػو هوبػة مػن  بنأسو سوء الجزاء ودملرى بنأسو جغنب والعياذ باهلل 
بػػو عليػػوا لػإذا كػػاف المػػاؿ ىينػاً لينػػاً لػػى دػدؾ لػػى الخيػػر لسبمػػر  اهلل ودقبػل اهلل 

 لسنا من أىل البر. 
 

 سنن اللرمزي وأبوداود عن عمر.  ٛ



  
  توب نسمات ال      ٔ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

الم، ىو الداء اموؿ الذى وبد أف دػلخلص منػو ا نسػاف قبػل أف دبػدأ ل
ا والمػػػ، المطػػػاع لػػػى زماننػػػا ىػػػذا أف السػػػير والسػػػلوؾ إلػػػى ى ػػػرة الػػػرىمن 

ا نساف هسوؿ لو نأسو أف دصرؼ ما ناء على نأسو وعلػى أووده وو دحاسػق 
ض نأسو على ذل ا بل أنػو دلػلم  العػذر لنأسػو لػى ذلػ  ودقػوؿ كمػا دقػوؿ بعػ

النػاس: مػن وسػع علػى عيالػو وسػع اهلل عليػوا اللوسػعة علػى العيػاؿ وعلػى نأسػ  
 ممروطة بمروط صحيحة لى كلاب اهلل.

المرط اموؿ: أف دتوف ىذا الماؿ الػذى ىصػللو مػن ىػالؿ ولػي  مػن  
ىػػراـا المػػرط الثػػانى: أف هنأقػػو لػػى ىػػالؿ أىلػػو اهللا للػػي  مػػن اللوسػػعة علػػى 

ا المػرط الثالػ : أف دتػوف لػي  ليػو ق ربػ  نأس  أف هملرى بو ني اً دغ 
 :إسراؼ منو و دحق المسرلينا قاؿ 

ْخ١ٍََخٍ }} َِ َٚال  َٚرََقذَّلٛا فٟ َغ١ِْش َعَشٍف  َٚاْؽَشثٛا  ْخ١ٍََخٍ ُوٍٛا  َِ َٚال  َٚرََقذَّلٛا فٟ َغ١ِْش َعَشٍف  َٚاْؽَشثٛا  {{ُوٍٛا 
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أى وو  ػػػيالء وزىػػػوا وا سػػػراؼ أف هػػػسهى بطعػػػاـ دتأػػػى لعمػػػرة وهقدمػػػو 
دليػػ  بمسػػلب وأنػػا وزوجػػ  وولػػدؾ ثالثػػةا والبػػاقى دلقػػى لػػى الطردػػ ا لغػػذا و 

ا وإنمػػا مػػنغا المػػؤمنين مػػا قػػاؿ ليػػو دػػؤمن بػػاهلل ودممػػى علػػى مػػنغا رسػػوؿ اهلل 
 سيد امولين وا  ردن:

ِٓ ٠َْىِفٟ األَْسثََؼَخ.   }} ١ْ َٕ َُ اإِلْث َٚطََؼب  . ِٓ ١ْ َٕ َٛاِزِذ ٠َْىِفٟ اإِلْث ٌْ َُ ا ِٓ ٠َْىِفٟ األَْسثََؼَخ. طََؼب ١ْ َٕ َُ اإِلْث َٚطََؼب  . ِٓ ١ْ َٕ َٛاِزِذ ٠َْىِفٟ اإِلْث ٌْ َُ ا طََؼب

ب١َِٔخَ  َّ َُ األَْسثََؼِخ ٠َْىِفٟ اٌثَّ ب١َِٔخَ َٚطََؼب َّ َُ األَْسثََؼِخ ٠َْىِفٟ اٌثَّ {{َٚطََؼب
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 المسلدرؾ على الصحيحين عن عمرو بن نعيق.  ٜ
 صحي، مسلب عن جابر. ٓٔ



  
  توب نسمات ال      ٔٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

مػػػا دمػػلغيو أصػػػيق باللخمػػػةا  نسػػاف إذا أكػػػل كػػلا ف ا أى هقلػػل قلػػػيالً م
لػػو هحػػامى لالسػػمنة واللخمػػةا العصػػر مػػن أف معظػػب أمػػراض كلتػػب دعلػػب جيػػداً و 

لػػى بدنػػو دجػػد الخمػػوع لػػى الطاعػػات  سػػيظل سػػليماً معالػػاً اللخمػػة وأكػػل قلػػيالً ل
 لى نسنغب:  إقباؿ امولين الصالحين منغب كما قاؿ  لربو ودقبل على اهلل 

ٔسٓ لَٛ ال ٔأوً ززٝ ٔدٛع ٚئرا أوٍٕب ال ٔؾجغ فّٓ أ٠ٓ ٔسٓ لَٛ ال ٔأوً ززٝ ٔدٛع ٚئرا أوٍٕب ال ٔؾجغ فّٓ أ٠ٓ   }}

{{  ٠أر١ٕب اٌّشك٠أر١ٕب اٌّشك
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المرط الرابع: أو دتوف ليو زىو أو لخر أو  يالءا مف ا نساف لخره 
و يالءه بُخلقو وأوصالو وهعاملوا ولي  بما دد لو لى بطنو أو بما د عو على 

ذل  كلو ُ لقو  جسمو من مالب  أو دأرنو لى بيلوا إنما امساس اموؿ لى
وأوصالو لى هعاملو مع ا  ردن لغى اللى عليغا المعوؿ لى الدنيا وعند رب 

الُخل  اموؿ الذى دنبغى أف دلطغر منو أى مردد ىو  إذاً ....  العالمين 
 :الم، واللقليرا قاؿ 

َزَذٌِّجج١َبٌد فِججٟ } }  ُِ ب  َٙ َِّٕخ أَْغَقجبُٔ ْٓ أْؽجَدبِس اٌججَد ج ِِ َخبُء َؽجَدَشٌح  َزَذٌِّجج١َبٌد فِججٟ اٌغَّ ُِ ب  َٙ َِّٕخ أَْغَقجبُٔ ْٓ أْؽجَدبِس اٌججَد ج ِِ َخبُء َؽجَدَشٌح  اٌغَّ

َِّٕخ،  ُٓ ئٌَِججٝ اٌجججَد ٌُْنقجج ٌِجَه ا ُٖ رغ َّٕجب َلججبَد ِِ  ٍٓ ْٓ أََخجَز ثُِنْقجج جج َّ ْٔجج١َب َف َِّٕخ، اٌذُّ ُٓ ئٌَِججٝ اٌجججَد ٌُْنقجج ٌِجَه ا ُٖ رغ َّٕجب َلججبَد ِِ  ٍٓ ْٓ أََخجَز ثُِنْقجج جج َّ ْٔجج١َب َف اٌذُّ

ْٔجج١َب  َزَذٌِّجج١َبٌد فِججٟ اٌذُّ ُِ ب  َٙ َّٕبِس أَْغَقبُٔ ْٓ أْؽَدبِس اٌ ِِ ًُ َؽَدَشٌح  ٌُْجْخج ا ْٔجج١َب َٚ َزَذٌِّجج١َبٌد فِججٟ اٌذُّ ُِ ب  َٙ َّٕبِس أَْغَقبُٔ ْٓ أْؽَدبِس اٌ ِِ ًُ َؽَدَشٌح  ٌُْجْخج ا َٚ

َّٕبِس  ُٓ ئٌَجٝ اٌ ٌُْنْق ٌَِه ا ُٖ رغ ب َلبَد َٙ ْٕ ِِ  ٍٓ ْٓ أََخَز ثُِنْق َّ َّٕبِس َف ُٓ ئٌَجٝ اٌ ٌُْنْق ٌَِه ا ُٖ رغ ب َلبَد َٙ ْٕ ِِ  ٍٓ ْٓ أََخَز ثُِنْق َّ   ..ٕٕٔٔ{{َف

 

 السيرة الحلبية لي سيرة اممين المسموف. ٔٔ
لػي املرادا مىق  عن علػيا معد ىق  عن أبػي ىردرةا مىل  عن جابرا م ط  عػن أبػػي سػعيدا مابػن عسػاكر  عػن  مقط  ٕٔ

 أن ا ملر  عن معاودة.



  
  توب نسمات ال      ٔ7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

: :   لػى نػسف ىػذا الحػدد  لػى السػخاء أنػولػى نػسف ىػذا الحػدد  لػى السػخاء أنػوعن سيدنا أن  أنو قػاؿ عن سيدنا أن  أنو قػاؿ وروى وروى 

{{   ِٗ ب َسُعُٛي اٌٍَّ َٙ َُّٚي ُخْطجٍَخ َخطَجَ ِٗ أَ ب َسُعُٛي اٌٍَّ َٙ َُّٚي ُخْطجٍَخ َخطَجَ َٓ }}، ٚلبي: ، ٚلبي: {{  أَ ج ِِ ُّٟ َلِش٠جٌت  ِخ َٓ اٌغَّ ج ِِ ُّٟ َلِش٠جٌت  ِخ اٌغَّ

 ًُ ٌْجَِخ١ َٚا َّٕبِس،  َٓ اٌ ِِ َّٕبطِ، ثَِؼ١ٌذ  ْٓ اٌ ِِ َِّٕخ، َلِش٠ٌت  َٓ اٌَد ِِ ، َلِش٠ٌت  ِٗ ًُ اٌٍَّ ٌْجَِخ١ َٚا َّٕبِس،  َٓ اٌ ِِ َّٕبطِ، ثَِؼ١ٌذ  ْٓ اٌ ِِ َِّٕخ، َلِش٠ٌت  َٓ اٌَد ِِ ، َلِش٠ٌت  ِٗ اٌٍَّ

 ِِ ِٗ ثَِؼ١ٌذ  َٓ اٌٍَّ ِِ ِِ ثَِؼ١ٌذ  ِٗ ثَِؼ١ٌذ  َٓ اٌٍَّ ِِ َّٕجبِس، ثَِؼ١ٌذ  َٓ اٌ ج ِِ َّٕبطِ، َلِش٠جٌت  َٓ اٌ ِِ َِّٕخ، ثَِؼ١ٌذ  َّٕجبِس، َٓ اٌَد َٓ اٌ ج ِِ َّٕبطِ، َلِش٠جٌت  َٓ اٌ ِِ َِّٕخ، ثَِؼ١ٌذ  َٓ اٌَد

 ًٍ ْٓ َػبثٍِذ ثَِخ١ ِِ  ِٗ ٌّٟ أََزتُّ ئٌَٝ اٌٍَّ ًٌ َعِخ ِ٘ ًٍ ٌَََٚدب ْٓ َػبثٍِذ ثَِخ١ ِِ  ِٗ ٌّٟ أََزتُّ ئٌَٝ اٌٍَّ ًٌ َعِخ ِ٘ {{ٌَََٚدب
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 :ولػػػػػػػػػػذل  دقػػػػػػػػػػوؿ سػػػػػػػػػػيدى أىمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػن عطػػػػػػػػػػاء اهلل السػػػػػػػػػػتندرى 
ق فٝ وً ٠َٛ ٌٚٛ ثألً اٌم١ًٍ ٌزىزت فٝ ٘زا ا١ٌَٛ فجٝ ق فٝ وً ٠َٛ ٌٚٛ ثألً اٌم١ًٍ ٌزىزت فٝ ٘زا ا١ٌَٛ فجٝ )رقذَّ )رقذَّ 

  ..د٠ٛاْ اٌّزقذل١ٓ(د٠ٛاْ اٌّزقذل١ٓ(

ِْ ِِ}}  ::٠ٚمٛي ٠ٚمٛي  ِْ ٠َٕجِضال ٍَىجب َِ ٍَ ٠ُقجُر اٌِؼجبُد ف١جٗ ئاِلَّ  ٛ٠ ِِٓ ِْ ب  ِْ ٠َٕجِضال ٍَىجب َِ ٍَ ٠ُقجُر اٌِؼجبُد ف١جٗ ئاِلَّ  ٛ٠ ِِٓ ب 

 َُّ ِٕفمجبً َخٍَفجب، ٠َٚمجُٛي ا٢َخجُش: اٌٍّٙج ُِ َُّ أػجِظ  ج َُّ ف١مُٛي أزُذّ٘ب: اٌٍَّٙ ِٕفمجبً َخٍَفجب، ٠َٚمجُٛي ا٢َخجُش: اٌٍّٙج ُِ َُّ أػجِظ  ج ف١مُٛي أزُذّ٘ب: اٌٍَّٙ

ُِِّغىبً رٍَفبً  ُِِّغىبً رٍَفبً أػِظ  {{أػِظ 
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وبد لإلنساف إذا أراد أف دتوف من المقػربين أف دتػوف مػن امسػخياء  إذاً 
الصػدقات ومػن أىػل ا نأػاؽ بتػل مػا  ومن امجواد ومػن أىػل ا كػراـ ومػن أىػل

دملػػ ا إف كػػاف دملػػ  مػػاوً أنأػػ  مػػن مالػػو وإف كػػاف دملػػ  جاىػػاً أو منصػػباً أنأػػ  
مػػػن جاىػػػو علػػػى ال ػػػعأاء والمسػػػاكين ليق ػػػى لغػػػب الحػػػوائا طلبػػػاً لرضػػػاء رب 

ا وإف كػػاف معػػو علمػػاً وبػػد أف دجعػػل لػػى علمػػو ىػػذا صػػدقةا إف كػػاف العػػالمين 
بػػد أف دجعػػل نصػػيباً منغػػا للأقػػراء والمسػػاكينا وإف كػػاف مدرسػػاً ودعطػػى دروسػػاً و

 

 رواه اللرمذي عن أبي ىردرة. ٖٔ
 صحي، البخارى عن أبي ىردرة. ٗٔ



  
  توب نسمات ال      ٔ8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

طبيبػػػػػػاً وبػػػػػػد أف دجعػػػػػػل قػػػػػػدراً أو سػػػػػػغماً لػػػػػػى عيادهػػػػػػو للأقػػػػػػراء والمسل ػػػػػػعأين 
والمساكينا وإف كاف عالماً دس ذ أجراً على علمو وبد أف دتوف لو دروساً لوجػو 

 اهلل دعلب بغا المحرومين والمحلاجين

                            [[ٚٚ  ]الطالؽ]الطالؽ  
أى لػػػي  ا نأػػػاؽ مػػػن المػػػاؿ لقػػػط ولتػػػن مػػػن كػػػل نػػػل هملتػػػو وبػػػد أف 

 دتوف ل  ليو إنأاؽ ىلى هتوف من الذدن دقوؿ ليغب اهلل:

                     [[ٖٖ  ]البقرة]البقرة  
وو دنلغى من ىذا الجغاد إو إذا علػب أف كػل مػا عنػده ىػو ملػ  هلل وأنػو 

عنػػدما أعطانػػا كػػل مػػا لػػى  ممػػور بالنيابػػة عػػن مػػووها لػػاهلل دلصػػرؼ لػػى ىػػذه ا
 الدنيا قاؿ لنا:

                                 [[ٚٚ  ]الحددد]الحددد  
لسنػػا  ليأػػة عػػن اهلل لػػى ىػػذا المػػاؿا لػػو كػػاف المػػاؿ مالػػ  مػػا ىاسػػب  

رهين مػن أدػن عليو رب ا لتن مف الماؿ ماؿ اهلل دحاسب  عليوا دسػسل  عليػو مػ
اكلسػػػبلو؟ وليمػػػا أنأقلػػػو؟ لػػػو كػػػاف المػػػاؿ مالػػػ  وأنأقلػػػو لػػػى اىلسػػػاء الخمػػػر و 
دحاسػػب  عليػػو اهللا ولػػو أنأقلػػو لػػى المسػػترات والمخػػدرات لػػن دحاسػػب  عليػػو 
اهللا لتػػػن مف المػػػاؿ مػػػاؿ اهلل دحاسػػػب  عليػػػو اهللا مػػػن أدػػػن اكلسػػػبلو؟ أى مػػػن 

لالمػػاؿ مػػاؿ  إذاً أـ لػػى ىػػراـ؟  ىػػالؿ أـ مػػن ىػػراـ؟ وليمػػا أنأقلػػو؟ أى لػػى ىػػالؿ
اهلل والخل   ل  اهلل وأنػا آ ػذ مػن المػاؿ مػا دتأينػى ووبػد أف أجعػل منػو نصػيباً 



  
  توب نسمات ال      ٔ9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 لى ىددثو القدسى: لخل  اهللا ولذل  دقوؿ اهلل 

)األغ١ٕبء ٚوالئٝ ٚاٌفمشاء ػ١بٌٝ فارا ثخً ٚوالئٝ ػٍٝ ػ١بٌٝ )األغ١ٕبء ٚوالئٝ ٚاٌفمشاء ػ١بٌٝ فارا ثخً ٚوالئٝ ػٍٝ ػ١بٌٝ 

  أرلزُٙ ٔىبٌٝ ٚال أثبٌٝ(أرلزُٙ ٔىبٌٝ ٚال أثبٌٝ(

ينا ولػػذل  انظػػر لػػى صػػحر امولػػين ىػػذه أوؿ صػػأة مػػن صػػأات الملقػػ
بوودلػػو وبلقػػوى اهلل  ولػػى امىيػػاء المعاصػػردنا و هجػػد أبػػداً رجػػالً أكرمػػو اهلل 

وبمػػػودة اهلل وىػػػو نػػػحي، أو بخيػػػلا مف اهلل كػػػردب دحػػػق كػػػل كػػػردبا لالبػػػد أف 
 دلطغر ا نساف من  ل  البخل.

ق بػػو وإذا أ ػػرج ا نسػػاف مػػا عليػػو مػػن الزكػػاة إذا كػػاف عنػػده مػػا دسػػلوج
الزكػػػاة لغػػػذا ىػػػو الحػػػد امدنػػػىا لتػػػن مػػػن أراد العػػػال وبػػػد أف دتػػػوف لػػػو إنأػػػاؽ 
وصػػدقات كيػػر الزكػػاةا مف الزكػػاة لرد ػػة لرضػػغا اهللا وىلػػى لػػو أ ػػرج ا نسػػاف 
الزكػػػاة م ػػػبوطة لربمػػػا دتػػػوف ىسػػػابو منخرمػػػاً ليتػػػوف عليػػػو ددػػػن وىػػػو و دعلػػػبا 

د ػػمن أنػػو أدى مػػا عليػػو  للػػذل  وبػػد أف دزدػػد عليغػػا ا نسػػاف ولػػو قلػػيالً ىلػػى
 :ا قاؿ لمووه 

{{   َُ ْٛ ٌَْدَغِذ اٌقَّ ََٚصَوبُح ا ٍء َصَوبٌح،  ْٟ َُ ٌُِىً َؽ ْٛ ٌَْدَغِذ اٌقَّ ََٚصَوبُح ا ٍء َصَوبٌح،  ْٟ ٍء َصَوبحٌ   }}،،{ { ٌُِىً َؽ ْٟ ٍء َصَوبحٌ ٌُِىً َؽ ْٟ   ٌُِىً َؽ

اِس ث١َُْذ اٌض١َبَفخِ  اِس ث١َُْذ اٌض١َبَفخِ ََٚصَوبُح اٌذَّ {{  ََٚصَوبُح اٌذَّ
1515

  

لالبيا الذى و دد لو ضيوؼ ىػو لػي  مػن بيػوت الػرىمن الػذدن دلنػزؿ 
 لرضواف.لغب بالمعانى الحساف وبالأل، وبا اهلل 

 

 .الرالعي عن ثابا لي جامع امىادد ا والثانى مكر  عن أن   ٘ٔ



  
  توب نسمات ال      ٕٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

وبػػػد أف دتػػػوف المػػػؤمن و دلعلػػػ  قلبػػػو إو بربػػػوا والمػػػاؿ لػػػى دػػػده وسػػػيلة 
ولػػي  كادػػػةا إذا جعػػػل المسػػلب المػػػاؿ كادػػػة لسػػػد ىالػػو وضػػػاع نػػػسنوا لتػػػن إذا 
جعػػل المػػاؿ وسػػيلة لنيػػل رضػػاء اهلل وللعمػػل الصػػال، الػػذى طلبػػو اهلل وللحصػػوؿ 

أصػحابو التػراـا إذا  على المناصق العالية مع رسوؿ اهلل ومػن هبعػو برضػواف مػن
 جعلا الماؿ وسيلة ولي  كادة سعدت وسعد ب  كل من ىول .

  ثأياً: ٜ٘ٛ ِرثغثأياً: ٜ٘ٛ ِرثغ

وبد أف دلخلص ا نساف إذا أراد أف دتوف مػن عبػاد الػرىمن مػن الغػوى 
النأسىا من الغوى لمنأعة عاجلة أو لػدنيا زائلػة اودتػوف ىػواه كمػا دقػوؿ سػيدنا 

 رسوؿ اهلل: 

ُٓ أََزذُ   }} ِِ ُٓ أََزذُ الَ ٠ُْإ ِِ ِٗ الَ ٠ُْإ ب ِخْئُذ ثِ َّ ُٖ رَجَؼبً ٌِ ا َٛ َ٘  َْ ُْ َززَّٝ ٠َُىٛ ِٗ ُو ب ِخْئُذ ثِ َّ ُٖ رَجَؼبً ٌِ ا َٛ َ٘  َْ ُْ َززَّٝ ٠َُىٛ {{  ُو
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وللقردق ىذا الُخل  سسضرب مثالً ىسي دوض، اممػورا لالػذى دردػد أف 
دتػػوف ممػػغورا لػػى أى بنػػد مػػن بنػػود الحيػػاة مثػػل الموسػػيقى أو الغنػػاء أو اللمثيػػل 
 أو التػػرة ودصػػب، عالميػػاً أى دخػػرج عػػن النطػػاؽ المحلػػىا وبمعنػػى أصػػ، دصػػب،

 محلرلًا ولي  ىاوداًا ماذا دأعل؟
الذى سيلعق على ىواه ولي  لو نػسف بقواعػد اللعبػةا ىػذا ىػل دسػلطيع 

 أف دذىق إلى أى متاف ولو ىلى نادى لى قردة؟!
لتن ىلى دلصعد وبد أف دممى على القواعدا وإذا أراد أف دتػوف رجػل 

 

 و.الخطيق عن ابن عمر  ٙٔ



  
  توب نسمات ال      ٕٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

لبػػػع لػػػو مجػػػاؿ كبيػػػرا المػػػرط ىنػػػا أف دممػػػى علػػػى ىسػػػق مػػػا دقػػػوؿ مدربػػػوا لي
هعليمات المدرب وو دخالأغاا وىذه ىى نأ  القاعدة لػى أى أمػر مػن اممػورا 
سػػيمثل كمػػا دردػػد ىػػو أـ سػػيمثل كمػػا دردػػد المخػػرج؟! وىلػػى لػػو كػػاف مػػاىراً جػػداً 
ىل سيؤدى الػدور ىسػق قدراهػو ومغاراهػو اللػى سػيخلرعغا أـ ىسػق هوجيغػات 

 المخرج؟! سيؤدى ىسق هوجيغات المخرج.
ا لالػذى دردػد أف دنػاؿ مقامػاً مػن مقامػات القػرب مػن وىى نأػ  الحتادػة

ى ػػرة اهلل أوؿ مبػػدأ دقطػػع ىػػواها ومػػاذا دنأػػذ؟ دنأػػذ هوجيغػػات المخػػرج امعظػػب 
ا ولػػذل  قػػاؿ للأردػػ  كلػػو والمبػدع امكػػـر والمػػدرب اممثػػل سػػيدنا رسػػوؿ اهلل 

 وىب المسلمين:

ُٖ رَجَؼبً }} َٛا َ٘  َْ ُْ َززَّٝ ٠َُىٛ ُٓ أََزُذُو ِِ ُٖ رَجَؼبً الَ ٠ُْإ َٛا َ٘  َْ ُْ َززَّٝ ٠َُىٛ ُٓ أََزُذُو ِِ ِٗ الَ ٠ُْإ ب ِخْئُذ ثِ َّ ٌِ ِٗ ب ِخْئُذ ثِ َّ ٌِ}}
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أنا أمل  ألمعيػة وذكػاء ولػى هوقعػات وا لراعػات ومالىظػاتا ىػذا ليمػا 
و نػػػص ليػػػو "و اجلغػػػاد مػػػع الػػػنص" لسجلغػػػد ليمػػػا و نػػػص ليػػػو وأكمػػػل نأسػػػى 

عنػدما  بسدوات ا جلغادا وأىب أدوات ا جلغاد ىى اللػى وضػحغا رسػوؿ اهلل 
 :ؿ سسلو أىدىب وقاؿ: أسلأا من دا رسوؿ اهلل؟ قا

ٍْجََه،}} ٍْجََه،اْعَزْفِذ َل ْٛنَ   اْعَزْفِذ َل َٚأَْفَز َّٕبُط  ْْ أَْفَزبَن اٌ ئ ْٛنَ َٚ َٚأَْفَز َّٕبُط  ْْ أَْفَزبَن اٌ ئ َٚ}}
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لمػػػاذا؟ مف ىػػػذا الرجػػػل طغػػػر قلبػػػوا ولػػػب دعػػػد لػػػى قلبػػػو كيػػػر ا  ػػػالص 
والصدؽ واليقينا إذا كاف القلق ملل بالمماكل والمواكل والمماكل وأردػد أف 

 

 الخطيق عن ابن عمرو. ٚٔ
 رواه أىمد بإسناد ىسن عن وابصة بن معبد. ٛٔ



  
  توب نسمات ال      ٕٕ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ا لماذا؟هسير الدنيا كلغا كما أرددا ومعظب الناس ا ف كير راضية عن اهلل
منغب درددوف كذا وكذا واهلل و دعطػيغبا وىػذه ىػى ممػتلة العصػر وىػى 
عػػدـ الرضػػاا ىلػػى وصػػل اممػػر لػػى الغلػػو لػػى الغػػوى أف النػػاس هردػػد أف هقلػػرح 
علػػى اهلل كيػػر هعػػيسا وإذا لػػب دعطػػو اهلل كمػػا دردػػد دعلػػرض علػػى اهللا وىػػذا مػػن 

لغػػوى موجػود لػػالنأ  الػنأ  مف الغػوى ىػػو المحػرؾ امعظػػب للػنأ ا لطالمػا ا
 ىيةا وإذا كانا النأ  ىية لغى ىية هلدك .

 ماذا ألعل؟ إذاً 
وىػو مػا دحبػو اهلل ومػا دحبػو ...  :وبد أو دتوف لى ىػوى إو ىػوى واىػد

ا باهلل عليتب لو وصػلنا كلنػا إلػى ىػذه الحالػة ىػل سيحصػل  ػالؼ رسوؿ اهلل 
ؼ بيننػػا دػػسهى مػػن أدػػن؟ بػػين اثنػػين منػػا لػػى أى ق ػػية أو أى رأى؟ وا لتػػن الخػػال

 من أف كل واىد دردد ىواها والمصيبة التبرى أنو دردد أف دنلصر لغواه.
 وقاؿ لى محتب كلابو: وبد كما وض، اهلل  إذاً 

                                            
                      [[]النازعات]النازعات  

لػي  لػو لػى طػق القلػوب دواا منػو  إذاً طالما أف ا نساف دحركو الغػوى 
لػي  لػو اللػزاـ ودردػد أف دممػى علػى ىػواها ومصػيبة ا نسػاف لػى الػدنيا أنػو دردػد 
أف دممػػى علػػى ىػػواه ودػػرى أف المػػرع المػػردر دتلأػػو مثػػل القػػوانين ليػػرى أنغػػا 

بسى وضػع مػن اموضػاع هلزموا كذل  قوانين المرع هتلأو ودردد أف دلحلل منغا 



  
  توب نسمات ال      ٕٖ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ودممى على ىواها و لنحن مطػالبين بػسف نممػى لػى الػدنيا كمػا دحػق اهلل وكمػا 
 ا ونعمل بقوؿ اهلل:دحق رسوؿ اهلل 

                                              
                       [[ٖٖٔ٘ٔ٘  ]امنعاـ]امنعاـ  

مػػػػة  ػػػػروج الغػػػػوى مػػػػن ا نسػػػػاف أف ا نسػػػػاف دحػػػػق الناصػػػػحين إذا عال
نصحوه لوجػو اهللا ودأػرح إذا ُوجػو وجغػة سػليمة هرضػى مػووه وو دنلصػر لنأسػو 
مع إ وانو الذدن سبقوه لى طرد  اهللا لتػن إذا كػاف ىػو مػازاؿ ملحأػز ودردػد أف 
ا دػػدالع عػػػن نأسػػػوا ومػػػن الجػػػائز أف دتػػػذب لػػى الق ػػػيةا ىػػػذا نأسػػػو هلعػػػق بػػػو

 ىو الذى قاؿ ليو اهلل: والجغاد امعظب الذى أمرنا بو المصطأى 

                                       ] المم []المم[  
ودسػػاىا أى أنػػو دممػػػى لػػى هيارىػػػا ودػػدالع عنغػػػاا مػػثالً لمػػػاذا لػػب هصػػػلى 

كػاف لػى   الأجر لى جماعة؟  هللم  امعذارا أىل ا دمػاف دقػوؿ أنػا مقصػر وإف
عذر كذا أو كذاا ولتػن لػي  معنػى ىػذا أف أهػرؾ صػالة الأجػرا وىتػذا لػى كػل 
أمػػرا لالػػذى دائمػػاً ملحأػػز مف دػػدالع عػػن نأسػػو لػػإف نأسػػو هلعػػق بػػوا ولتػػن مػػا 

 عالمة  روج الغوى؟
أف ا نسػػاف دائمػػاً دػػلغب نأسػػو باللقصػػيرا ومػػن منػػا كيػػر مقصػػر لػػى طاعػػة 

كير رسوؿ اهلل وصل إلػى التمػاؿ لػى طاعػة  اهلل؟! ىل ىناؾ أىد لى الدنيا كلغا
كلنػػػا مقصػػػردنا ولػػػذل  قػػػالوا: ممقػػػاـ العبػػػد اللقصػػػير  وانظػػػر إلػػػى  إذاً اهلل؟ وا 



  
  توب نسمات ال      ٕٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 الصالحين من البدء إلى ا ف هجدىب دائماً دلغموا النأ 

 و ػػػالر الػػػنأ  والمػػػيطاف واعصػػػغما
 

 وإف ىمػػا مح ػػاؾ النصػػ، لاهغمػػا
ونغب ودحػػاولوف مػػدىغبا سػػيدنا بػػل إنغػػب كػػانوا دغ ػػبوف مػػن الػػذدن دػػراء 

 ا ماـ على قاؿ لى نسنو رسوؿ اهلل:

ِضٌَِخ ٘}} ْٕ َّ ِّٕٟ ثِ ِِ َْٔذ  ِضٌَِخ ٘أَ ْٕ َّ ِّٕٟ ثِ ِِ َْٔذ  َُِٛعٝببأَ  ْٓ ِِ  َْ َُِٛعُٝسٚ  ْٓ ِِ  َْ {{ُسٚ
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ومػػع ذلػػ  كػػاف دقػػوؿ عنػػدما كػػانوا دمدىونػػو: ماللغػػب اجعلنػػى  يػػراً ممػػا  
 دقولوف اللغب إنى أعلب بنأسى منغب  ىلى و دغلر بالقوؿ.

المثنػػين ومػػدح المػػادىين لمازالػػا نأسػػو إذا كػػاف ا نسػػاف سػػيغلر بثنػػاء 
و دغرنى مدح وو ثناءا وإنما دائماً أهغب الػنأ  إلػى أف أصػل  إذاً ه ح  عليوا 

إلى مقامػات العػارلين والصػالحين اللػى نجػدىا لػى كلػاب اهلل ولػيمن كػانوا ىػوؿ 
 رسوؿ اهلل وليمن بعدىب من الصالحين إلى دومنا ىذا. 

 ....روف ممػػػػػا دأػػػػػرح بػػػػػو المبلػػػػػدئوفىلػػػػػى أف الصػػػػػالحين الصػػػػػادقين دأػػػػػ
ودأػروف مػن اللسديػدات ودنسػبونغا هلل !! وف مػن الترامػات!! دأػر روف من الرؤداتد
ا لماذا؟ 

ىلى و هأللن النأ  مف النأ  إذا للنا وقأاا والوقوؼ ىجاب عػن 
ا لالبد لإلنساف أو دتوف لو ىػوى إو ليمػا دحبػو اهلل ودحبػو الوصوؿ إلى اهلل 

 .رسوؿ اهلل 
 

 صحي، مسلب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. ٜٔ



  
  توب نسمات ال      ٕ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ا ف بيننا؟ المماكلأسسلتب باهلل عليتب .. ماسبق معظب و 
 بال ن :سببغا 

الميػػػل إلػػػى مػػػا دردػػػده الغػػػوىا دردػػػد أف هتػػػوف ىػػػذه الق ػػػية لػػػى مصػػػلحة 
صػػاىبوا دردػػد ىػػذا اممػػر مػػن أجػػل ابنػػو مػػع أنػػو دػػرى أنػػو علػػى كيػػر الحػػ ا لتننػػا 

ا و دخػػالوف عنػدما ننظػػر لػػى اممثلػػة الم ػػي ة مصػػحاب رسػػوؿ اهلل هجػػدىب كػػانو 
لػػى اهلل لومػػة وئػػبا لػػو كػػاف ىلػػى أبيػػو أو ابنػػو أو أ يػػو لإنػػو كػػاف و دنصػػره علػػى 

 الباطلا وإنما نصره لو أف دبين لو أنو على الخطس.
قلػػػل أبػػػاه لػػى كػػػزوة بػػػدرا لقيػػػل لػػػو: لِػػػَب  سػػيدنا أبوعبيػػػدة بػػػن الجػػػراح 

لبػى مػن قللا أباؾ؟ قاؿ:  أا أف دقللػو أىػد مػن أصػحاب رسػوؿ اهلل ليلغيػر ق
 !ناىيلو من أجل رجل ممرؾ

وسػػيدنا عبػػداهلل بػػن أُبػػى وكػػاف صػػالحاً لمػػا سػػمع أف أبػػاه سػػيقللا لػػذىق 
إلػػى رسػػوؿ اهلل وقػػاؿ لػػو: دػػا رسػػوؿ اهلل ائػػذف لػػى أف أقلػػل أبػػى لػػإنى و أطيػػ  اف 

 أرى أمامى قاهل أبى وو أىق أف أقلل مسلمًا بتالر.
التػػالردنا لقػػاؿ: دػػا  سػػيدنا عمػػر بعػػد كػػزوة بػػدر وقػػد أسػػروا سػػبعين مػػن

رسوؿ اهلل أعطنى لػالف قردبػػى وإلػى أبػى بتػر لػالف قردبػو وىتػذا نقطػع أعنػاقغب 
 !!أف قلوبنا لي  ليغا ىوادة للح  ىلى دعلب اهلل 

انظػػر إلػػى اللربيػػة النبودػػة النورانيػػةا أصػػب، الرجػػل مػػنغب دقػػوؿ الحػػ  ولػػو 
  طس.على نأسو ودقوؿ الح  ولو كاف مراً ودعلرؼ بخطسه إذا أ



  
  توب نسمات ال      ٕٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

لػػإذا رأدػػا نأسػػ  هخمػػى أف هعلػػرؼ بخطػػسؾ لػػاعلب أف ىػػذا مػػن المتػػر 
الخأى الذى هسلدرجو ل  نأس ا مف الرجل و مػانع عنػده مػن ا علػراؼ بسنػو 
أ طػػػسا انظػػػػر إلػػػػى الرجػػػل وىػػػػو علػػػػى المنبػػػر وأمػػػػاـ الجميػػػػع قػػػاؿ: أ طػػػػس عمػػػػر 

امصػ، وأصابا امرأةا كاف الرجل منغب إذا أللى وظغر لػو أف للػواه ليسػا ىػى 
 ددعو الناس ودصعد المنبر ودقوؿ:

قد ألليلتب بتذا وظغر لى أف امص، كذا وكذا لػارجعوا عػن رأدػى اموؿ 
؟! ىػؤوء ىػب  ا من الذى دقدر على ىذا اممػر اليػـو و ذوا برأدى الذى قللو اليـو

 الرجاؿ الذدن رباىب ا سالـ:

                                          
                                        [[ٕٖٕٖ  .]امىزاب.]امىزاب  
وبػػد لإلنسػػاف أف دلبػػرأ مػػن الغػػوى ىلػػى هسػػلقيب الػػنأ  علػػى طاعػػة  إذاً 

 .اهللا مف الجندى اموؿ الذى دعين النأ  ودقودغا علي  ىو الغوى
 إبػػن وو بنػػا وو زوجػػة لػػى لػػانزع الغػػوىا لػػال أىسػػاب وو أنسػػاب وو

 .....الح ا الح  لوؽ الجميع
أنا مازلا أىلاج إلى هغذدق كبير لى طرد  العلػى  إذاً لإذا جاملا أىداً 

 :المجادلة[ 22] ا مف طرد  اهللالتبير 

                                            
                                                   



  
  توب نسمات ال      ٕ7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                         

من الذى دسلطيع أف دػزف نأسػو بغػذه ا دػة؟ لػإف ىػذه ا دػة ىػى ميزانػ  
، كػل مػا ليػ  علػى قػدـ الذى هزف بو أىوال  ىلى هعرؼ أف ىواؾ انلغى وأصب

 .الحبيق المصطأى 

  ثاٌثاً: إػداب اٌّرء تٕفطٗثاٌثاً: إػداب اٌّرء تٕفطٗ

 !!!والطامة التبرى "وإعجاب المرء بنأسو"
 !داء دجعل ا نساف دوماً لى  سراف ىداء العجق دا إ وان

 ورضاه عنغا! من نأسو وإعجاب المرء بنأسو أى سروره
 !من نأسو لإنو سيقرسروراً وكوف ا نساف م
مػػػن طػػػػالب المػػػغرة كمػػػا قلنػػػػا دقػػػر عنػػػػد مرىلػػػة مػػػػن  اً ىػػػل رأدػػػلب أىػػػػد

المراىل أـ أنػو دردػد أف ُدخػرج كػل دػـو جددػد ؟ دردػد أف ُدخػرج كػل دػـو جددػدا 
 لتن ملى دقر عند المرىلة اللى ىو ليغا؟

إذا أعجق بنأسػوا وا عجػاب نعػى عليػو اهلل ىلػى علػى أصػحاب رسػوؿ 
 اهلل لقاؿ لغب:

                                            
                                       



  
  توب نسمات ال      ٕ8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

        [[ٕٕ٘٘  .]اللوبة.]اللوبة  
آلػػة ا لػػات للسػػالتين والواصػػلين ا عجػػاب بػػالنأ ا ليػػرى نأسػػو ولػػى 

ج إلػى اطػالع لػى  من امولياء أو ىو رجل عظػيب وو دحلػاج إلػى مزدػدا لػال دحلػا 
كلػػػق وو دحلػػػاج إلػػػى أعمػػػاؿ وو أنأػػػاس وو دحلػػػاج إلػػػى نػػػل أبػػػداًا وىػػػذا ىػػػو 
الوقػػػوؼا والوقػػػوؼ معنػػػاه اللخلػػػرا أى دولػػػة لػػػى العػػػالب ا ف لػػػو وقأػػػا علػػػى 

 ماىى عليو من مدنية لمدة نغر واىدا أدن سلتوف؟
سلصػػب، لػػى ذدػػل القائمػػةا مف العػػالب دائمػػاً لػػى مزدػػدا مػػا ىػػو سػػبق بيػػع 

 انعنا؟ منو لب دلب هحددثغا منذ أداـ الثورةا وىتذا نأ  الحتادة.مص
 أصحاب العارلين اسمغب طالب المزددا أدن ذل ؟ لى قوؿ اهلل:

                                  [[ٖٖ٘٘  ]ؽ]ؽ  
مػػا ىػػو ىػػػذا المزدػػد؟ مػػػا و دخطػػر علػػػى البػػاؿ وو دحػػػيط بػػو الخيػػػاؿ وو 

 إذاً وىو لى ىذه الحياة ا ولتنو سيرى ىنػاؾ مػا و عػين رأت وو دعلمو ا نساف 
 سمعا وو  طر على قلق بمر.

لتػػػوف ا نسػػػاف دعجػػػق بنأسػػػو دردػػػد إذا جلػػػ  مػػػع جماعػػػة أف دعظمػػػوه 
ودوقروها وإذا لب دعظمو أىدىب دس ذ موقر منو ولو دا لياً لػى نأسػوا لمػاذا ؟ 

التػل أف دعظمػو ودبجلػو منػو  منػو لػب دعظمػوا وىػذه عمليػة نأسػية لغػو دردػد مػن
 :درى نأسوا لتن الصالحين دروف أنأسغب و نلا دقوؿ ا ماـ أبوالعزائب 

 علمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػى كنػػػػػػػػا و نػػػػػػػػل
 

 لصػػرت و نػػل لػػى نأسػػى ولػػى كلػػى
 



  
  توب نسمات ال      ٕ9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 بػػػػػو هنػػػػػزه صػػػػػرت ا ف موجػػػػػوداً 
 

 بػػػػػػو وجػػػػػػودى وامػػػػػػدادى بػػػػػػو ىػػػػػػولى
 ومػػػػػػػن أنػػػػػػػا؟ عػػػػػػػدـ اهلل جملنػػػػػػػى 

 
 لصػػػػػػػرت صػػػػػػػورهو العليػػػػػػػا بػػػػػػػال نيػػػػػػػل

نأسغب لو هخلى عنغب جمػاؿ الجميػل و دسػاووف قلػيالً وو كثيػراًا دروف أ 
؟ بمػا ليػ  مػن جميػل إبػداع صػنع  ليممى بما ليو من جماؿ اهللا بب أنػا متػـر
اهللا مػػاذا لػػ  لػػى كػػل ىػػذا؟! إنػػو جمػػاؿ اهلل وكمػػاؿ اهلل وصػػنع اهلل ولطػػر اهللا 

ل  المعنودػة ىل سػللباىى بػو علػى  لػ  اهلل؟! لتػن بػب هلبػاىى؟ بُخلقػ  وبسوصػا
بصػدق  وأمانلػػ  ومروءهػ ا ليحػػ  لػ  أف هلبػػاىى بغػا منغػػا مػن صػػنع ا لتػػن 
سػػللباىى بمػػتل  أو جسػػم  أو بعائللػػ ا إنغػػا ليسػػا مػػن صػػنع ا سػػللباىى 
بالمػػاؿ لإنػػ  سػػللركو أو دلركػػ ا لتػػن هلبػػاىى بتػػـر ام ػػالؽا اللػػى ىػػى أ ػػالؽ 

 منبياء والمرسلين:ا واللى مدح اهلل بغا االقرآف وأ الؽ النبى العدناف 

                       [[ٔٔٗٔٔٗ  ]اللوبة]اللوبة  

                                     [[٘ٗ٘ٗ  ]مردب]مردب  
قبػػل أف دمدىػػو بالرسػػالة والنبػػوة مدىػػو بصػػدؽ الوعػػدا لػػب دقػػل دػػا أدغػػا 

 الذدن آمنو اهقوا اهلل وكونوا مع الصالحين ولتن قاؿ:

                                         
  [[ٜٜٔٔٔٔ  ]اللوبة]اللوبة  

أهػى بالوصػر الػػذى دسػلحقوف بػػو الصػالح وىػػو الصػدؽا انظػػر إلػى ثنػػاء 



  
  توب نسمات ال      ٖٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 اهلل لى القرآف ىلى الثناء العظيب على  ير ولد عدناف:

                        [[ٗٗ  .]القلب.]القلب  
ذا أعجػػق ا نسػػاف بنأسػػوا لػػوجل  لػػى مثػػل ىػػذه المجػػال  إلػػى دػػـو إ

القيامة لن هؤثر ليوا منو و دس ذ التالـ على نأسو بل دعلقد أنو لغيرها لال دقػرأ 
لى التلق منو دعلقد أنو و دحلاج إلى كلػق وو دحلػاج إلػى قيػاـ ليػل وو هػالوة 

 قرآفا وىذا دقوؿ لو ربو:

                            
 أى لماذا اطم ننا إلى الحالة اللى أنا ليغا؟!

                    .. ..  ي ِ ي ِ الذى درب  الذى درب    

                                       
           ]الأجر[]الأجر[  

عػينا لإنػ  لػو  ارجع إلى المربى مرة أ رىا وو هرضى عن نأس  طرلة
 .  رضيا عن نأس  لقد بعدت عن رب  

لآلػػة ا نسػػاف الرضػػا عػػن نأسػػو لػػى كػػل وقػػا وىػػينا وأنػػلب هػػروف ىلػػى 
العػػػالب الملح ػػػر الػػػذدن دطبقػػػوف مقػػػادي  الجػػػودة علػػػى كػػػل صػػػغيرة وكبيػػػرة مػػػن 
مزروعػػػػاهغب ومصػػػػنوعاهغبا ولتػػػػنغب كيػػػػر راضػػػػين عنغػػػػا وباللػػػػالى هجػػػػد كػػػػل دػػػػـو 

لتػػػن نحػػػن و ا لراعػػػات وو اكلمػػػالات ونمػػػد  مخلرعػػػات وإضػػػالات جددػػػدةا



  
  توب نسمات ال      ٖٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ما الػذى نحػن ليػو ....  ف عن أنأسنا.و أدددنا لتل الجغات ومع ذل  نحن راض
ىلػػػػى نرضػػػػى عنػػػػو؟! لقػػػػر المعلومػػػػات أـ لقػػػػر الصػػػػناعات أـ لقػػػػر الزراعػػػػات أـ 

 امىواؿ اللى و هسر لى ىذه المجلمعات؟! لغى مصيبة المجلمع كلو.
اؿ و درضػػى عػػن نأسػػو بحػػاؿا ولتػػن دائمػػاً لا نسػػاف الػػذى دردػػد التمػػ

دلغب نأسو ودحاوؿ دائماً أف دتملغاا وا ماـ امعظب الػذى وصػأو اهلل بالتمػاؿ 
 قاؿ لو اهلل منبغاً لنا لى ى رهو:

                        [[ٔٔٗٔٔٗ  ]طو]طو  
أى اطلػػق المزدػػدا وطالػػق المزدػػد و دنلغػػى أبػػداً عنػػد ىػػد وو قػػدر وو 

و  لػػػي  لػػػو ىػػػد وو قػػػدر وو مقػػػدار مف اهلل  ف المزدػػػد مػػػن اهلل مقػػػدار م
جعػػػل النأػػػوس الطيبػػػة الطػػػاىرة  منلغػػػى لتماوهػػػو وو كادػػػة لتماوهػػػوا بػػػل اهلل 
 .هطلق دوماً مزدد التماؿ من الواىد الملعاؿ 

أف دجملنػػا بجمالػػو وأف دتملنػػا بتمػػاؿ التمػػل مػػن رجالػػو  نسػػسؿ اهلل 
 قبػػػاؿ والرضػػػا عػػػن اهلل لػػػى كػػػل ىػػػاؿ وأف دجعلنػػػا نجاىػػػد وأف درزقنػػػا القبػػػوؿ وا

 أنأسنا ىلى نتوف علماء ىتماء لقغاء
 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب



  
  ناب نسمات اإل      ٖٕ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  اإلٔبثخاإلٔبثخٔغّبد ٔغّبد 

  ِٕٙح اإلِبَ أثٝ اٌؼضائُ ِٕٙح اإلِبَ أثٝ اٌؼضائُ 

  2020فٝ رضو١خ إٌفظ فٝ رضو١خ إٌفظ 

  ِٕٙدٕإِٙدٕا

  ضرٚرج ذسويح إٌفٛشضرٚرج ذسويح إٌفٛش

  اد ٌٕيً اٌّراد اد ٌٕيً اٌّراد ــــــــــــــاٌدٙاٌدٙ

  أٚالً: اٌؼٍُ تأياَ هللاأٚالً: اٌؼٍُ تأياَ هللا: : صصٚضائً ذسويح إٌفٚضائً ذسويح إٌف

  ثاٌثاً: زىّح األزىاَثاٌثاً: زىّح األزىاَ: : ثأياً: اٌؼٍُ تأزىاَ هللاثأياً: اٌؼٍُ تأزىاَ هللا

  راتؼاً: ذٍٛيساخ األضّاء ٚاٌظفاخراتؼاً: ذٍٛيساخ األضّاء ٚاٌظفاخ

  خاِطاً: اٌرشثٗ ترضٛي هللا خاِطاً: اٌرشثٗ ترضٛي هللا 

إٌّٓ اإلٌٙيحإٌّٓ اإلٌٙيح

 

 ـٜٕٓٓمن مادو  ٚا ػى ٖٓٗٔمن جماد اموؿ  ٕٔالخمي ا  –المعادى  ٕٓ



  
  ناب نسمات اإل      ٖٖ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اإلٔبثخٔغّبد اإلٔبثخ

  ِٕٙح اإلِبَ أثٝ اٌؼضائُ ِٕٙح اإلِبَ أثٝ اٌؼضائُ 

  فٝ رضو١خ إٌفظ فٝ رضو١خ إٌفظ 

  ِٕٙدٕإِٙدٕا

لػػػػى هزكيػػػػة  لعػػػػزائب درسػػػنا اليػػػػـو إف نػػػػاء اهلل عػػػن مػػػػنغا ا مػػػػاـ أبػػػى ا
أقػػػػوؿ   ػػػػوانى العلمػػػػاء  الػػػػنأ ا وعنػػػػدما أقػػػػوؿ مػػػػنغا ا مػػػػاـ أبػػػػى العػػػػزائب 

امجالء الذدن دنقبوف لى بطػوف التلػق والمراجػع أننػا قػد علمنػا علػب اليقػين أف 
ا ماـ أبا العزائب جمع لػسوعىا جمػع كػل مػا قالػو الصػالحوف السػابقوفا وىػذاب 

ل، لغػػذا العصػػر وو دصػػل، لغػػذا العصػػر سػػواها وعػػداؿ وأ ػػرج دواءاً عصػػرداً دصػػ
وو دنبغى لطبيق معاصر أف دسهى بسدودة من كلػاب القػانوف لػى الطػق  بػن سػينا 
مػػع أنػػو كػػاف أعظػػب كلػػق الطػػق لػػى عصػػره وإلػػى  مسػػة عصػػور بعػػده لػػى أوربػػاا 
لقػػد كػػاف ىػػو التلػػاب الأردػػد لػػى الطػػقا لغػػل دجػػوز أف نػػسهى بػػدواء مػػن كلػػاب 

بػػن سػػينا ونعطيػػو لمرضػػى العصػػر بػػدوف أف نغذبػػو ونمػػذبو القػػانوف لػػى الطػػق  
 ونجعلو صالحاً للعصر؟ بالطبع و دجوز.

نقػػػػػق ببصػػػػػره لػػػػػى كلػػػػػق الصػػػػػالحين السػػػػػابقين  لا مػػػػػاـ أبػػػػػوالعزائب  
وببصػػيرهو لػػى كػػالـ رب العػػالمين وبسػػردرهو لػػى أىػػواؿ سػػيد امولػػين وا  ػػردنا 



  
  ناب نسمات اإل      ٖٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

نػا أجمعػينا ولػذا لغػو الػدواء وجمع لنا المػأاء النػالع للنأػوس لػى ىػذا العصػر ل
الجامع المانعا لمن أهانا بمل عن كيره رل ناها لي  اعلراضاً عليػو ولتػن منػو 

 كير المناسق لنا لى عصرنا:

 إو لنػػػػػػػػػا وبنػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػوالى من كيرنا لى عصرنا و هتمأن
والرجػل مػػن لػرط رىملػػو وىرصػو ونػػأقلو لػو وجػػد أدػة نصػػيحة صػػحيحة   

كلػق أىػل التلػاب أو السػابقين مػن امنبيػاء والمرسػلين  أو دواء نالى ىلػى لػى  
كػػاف دػػسهى بػػو منػػو ىػػردص علػػى نػػأائنا وهغػػذدق نأوسػػنا وصػػقل قلوبنػػا وبلوكنػػا 

 لمرادنا.
وقػػد هعودنػػاا أو ىتػػذا نظػػاـ العصػػرا لنظػػاـ العصػػر عبػػارة عػػن مػػدارسا 
ىلى لى الجامعاتا لتل قسب من أقساـ الدراسات العليا لػى الجامعػات دعلبػر 

سػػة لػػو أىدالػػو  ولػػو نظمػػو ووسػػائلوا والمعيػػد الػػذى دنلسػػق مى قسػػب وبػػد مدر 
وأف دممى على ىداها لال دجوز لمردد أف دنلسق لغذا القسب ثب دػسهى بمدرسػة 
أ رى ومنغا آ ر دد لو لى ىذا القسب مف الجميع ىنا دعلرض عليػوا وعنػدما 

مدرسػػػة دلحػػػدث واىػػػد منػػػا لػػػى أى زمػػػاف أو متػػػاف عليػػػو أف دلحػػػدث باسػػػب ال
 العزميةا ودنقل لى أقوالو ودمثل لى أىوالو وألعالو مسل  المدرسة العزمية.

أمػػا إذا أراد أف دنقػػق لػػى كلػػق السػػابقين وهحدثػػو نأسػػو بػػسف دػػسهى بمػػل 
جددػػػد للمردػػػددن لػػػب دسػػػمعوه مػػػن امسػػػاهذة أو الممػػػاد  ا  ػػػردن لقػػػد أ طػػػسا 

الػػػذى دصػػػحق  ولتػػػى و دلػػػوه ا نسػػػافا عليػػػو أف دخلصػػػر الطردػػػ ا لا نسػػػاف
طبيػػق ا لصػػاص عػػالمى لػػى أى مجػػاؿا لِػػَب دصػػحبو؟ ىػػل ليػػلعلب منػػو طردقػػة؟ أـ 



  
  ناب نسمات اإل      ٖ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ليػػػسهى بطردقػػػة أ ػػػرى هنػػػال  طردقلػػػو؟ بػػػالطبع ليػػػلعلب منػػػو طردقلػػػوا بػػػل إف الػػػذى 
دذىق إليو بعد ذل  دذىق إليو منو دممى على منغا امسلاذ لػالفا وهحػدث  

 كل ىذه اممور بسبق النأوس.

  ٛشٛشضرٚرج ذسويح إٌفضرٚرج ذسويح إٌف

ولذل  وبد مػن هزكيػة النأػوس وهغػذدبغاا وو دحػدث اللغػذدق واللزكيػة  
إو للنأوس الراقية السامية العاليةا ومع أنغا كػذل  إو أنػو وبػد لغػا مػن اللزكيػةا 
ونسهى لغا بمثاؿا لالجواىر والمعػادف النأيسػة ىلػى هظغػر بصػورة جميلػة وطيبػةا 

ا أد لغػػػا النػػار لتػػى أ لصػػغا مػػػن مػػن أدػػن نػػسهى بغػػػا أوًو؟ مػػن امرض ثػػب بعػػدى
المػػوائقا بعػػد ذلػػ  هصػػب، جػػواىر راقيػػة أو معػػادف نأيسػػة كاليػػةا مػػثالً الػػذىق 
قبل هخليصػو مػن المػوائق نسػميو مهبػر  أى الػذىق المخلػوط بعناصػر امرضا 
ىػػذا اللبػػر ىػػل هحلػػى بػػو أنثػػى؟ أو ىػػل دوضػػع لػػى هػػاج ملػػ ؟ أو ىػػل نصػػنع منػػو 

 ملى نلجمل بو؟ إذاً نقود؟ وا 
بعد أف نس ذ ىػذا اللبػر وند لػو الأػرف الحػرارى العػالى لتػى نخلصػو مػن 
المػػػػوائقا ودخػػػػرج بعػػػػد ذلػػػػ  الػػػػذىق الػػػػذى دسػػػػمونو مالػػػػذىق ا بردػػػػز  أى 
الخػػػالصا وكلمػػػا زادت النقػػػاوة كلمػػػا زادت الغػػػالوةا لغػػػل الػػػذىق عيػػػار أربعػػػة 
 وعمردن مثل عيار ثمانى عمر؟ وا لتٌل على ىسق النقػاوةا وبعػد أف نخلصػو

 من الموائق نُأصصو وُنصنأو وُنصنعو ونجمل بو ونحلى بو.
وىػػػى  –وىتػػػذا نأػػػوس الصػػػالحين ونأػػػوس العػػػارلين ونأػػػوس الملقػػػين  

وىى نأوس عالية وكاليػة مثػل الػذىق بػل أكلػى  –نأوستب إف ناء اهلل أجمعين 



  
  ناب نسمات اإل      ٖٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

من الذىق لتنغا موضوعة لى هػراب الجسػبا ولػذل  وبػد أف أد لغػا لػى لػرف 
لتى أصأى الػنأ  مػن دواعػى الغػوى وميػوؿ اللػراب  –النأ   جغاد –الجغاد 

وميػػػوؿ العناصػػػر اللػػػى َهَمػػػتل ا نسػػػاف منغػػػا وَهَتػػػوف وأُنمػػػل منغػػػاا وذلػػػ  كلػػػو 
 بجغاد النأ .

لتن لو كانا النأ  مػن معػدف  سػي  لمغمػا أد لناىػا النػار والجغػاد 
رصاصػاًا   و هرهقىا لالرصاص مثاًل مغمػا نصػأيو ونرقيػو و دػسهى بجددػدا لسػيظل

 كذل  النأوس الوضيعة والدني ة.
وقػػػد ضػػػربوا المثػػػل بػػػإبلي  لعنػػػة اهلل عليػػػو لقػػػد كػػػاف طػػػاووس المالئتػػػة  

بالمجاىدات والعباداتا للب دلرؾ موضع نبر لػى السػموات السػبع إو وسػجد 
ليو هلل سجدةا وقد صأى نأسو بالعبادات والمجاىػدات إلػى أف أصػب، طػاووس 

ة كلبلػػو طبيعلػػو ولطرهػػو ا بليسػػية لاسػػلح  الطػػرد مػػن المالئتػػةا لتػػن لػػى النغادػػ
 ىذه الح رات النورانية ى رة المالئتة.

نس ػػذ مثػػاؿ آ ػػر مػػن البمػػر: موسػػى التلػػيب جػػوىر نأسػػو نقػػى وصػػأىا  
هربى لػى بيػا لرعػوفا ىػل أثػرت ليػو ىػذه اللربيػة وأ رجلػو مػن نقاوهػو وصػأاءه؟ 

 أبداً وذل  منو معدف أصيل دقوؿ ليو الحبيق: 

{{ َِ ُْ فِٟ اإلْعال ُ٘ ١ٍَِِّخ، ِخ١َبُس ِ٘ ُْ فِٟ اٌَدب ُ٘ ُْ َفِخ١َبُس َِؼبِد َِ إٌّبُط  ُْ فِٟ اإلْعال ُ٘ ١ٍَِِّخ، ِخ١َبُس ِ٘ ُْ فِٟ اٌَدب ُ٘ ُْ َفِخ١َبُس َِؼبِد إٌّبُط 

ٛا ُٙ ٛائَِرا َفَم ُٙ {{ئَِرا َفَم
2121

  

وموسػػى السػػامرى الػػذى ربػػاه جبردػػل وكػػاف دػػسهى لػػو بغزالػػة هرضػػعوا لغػػل  
 

 رواه ا ماـ أىمد عن جابر. ٕٔ



  
  ناب نسمات اإل      ٖ7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 أ رجلو ىذه اللربية من وضاعلو و سلو؟ و
 اه لرعػػػوف مرسػػػللموسػػػى الػػػذى رباػػػ

 
 وموسػػػػى الػػػػذى ربػػػػاه جبردػػػػل كػػػػالر

لإف الموضوع كلو درجع لاصلا ليجق علينا أف نحمد اهلل أنو  لػ   اً إذ 
 نأوسنا من طينة أصأياءه ومن نور سيد رسلو وأنبياءه.

  اٌدٙاد ٌٕيً اٌّراداٌدٙاد ٌٕيً اٌّراد

ولتن وبد من الجغاد لتى هصػأو الػنأ  وهرقػى وهنػاؿ المػرادا ودجػق  
ا ىػػذا أف أضػػع ىػػذا المػػراد أمػػاـ عينػػى منػػو الباعػػ  الػػذى سػػيعيننى علػػى الجغػػاد

المراد قد دتوف أف أىظى بأ ل اهلل العظيب وقد دتوف مرادى أف أىظػى بمقػاـ 
 الخاللة والنيابة عن اهلل وأد ل لى قوؿ اهلل:

                          [[ٖٖٓٓ  ]البقرة]البقرة  
 وقد دتوف مرادى أف أهحق  بوراثة التلاب:

                                          [[ٖٕٖٕ  ]لاطر]لاطر  

وقػػد دتػػوف مػػرادى أف ألنػػى لػػى ذات اهلل وو دتػػوف لػػى ىمػػة لػػى سػػػواه 
طرلػػة عػػين وو أقػػلا المغػػب أف دتػػوف لػػى مػػراد منػػو ىػػو الػػذى دعػػين العبػػد علػػى 

 الجغاد.
 بػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػرادى منػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػى

 
 عػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػرادؾ و أىيػػػػػػػػػػد

 



  
  ناب نسمات اإل      ٖ8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

و الػػذى دحتػػى ىيػػ  وىػػ - أوقػر اهلل بػػين دددػػو أبػػا دزدػػد البسػطامى  
قػػاؿ لػػى: دػػا أبػػا دزدػػد مػػاذا هردػػد؟ لقلػػا: أردػػد أو دتػػوف لػػى مػػراد مػػع  –دقػػوؿ 

 مرادؾا لقاؿ: أنا عبدى ىقاً وولى  صدقاً.
لجغػػاد الػػنأ  للصػػأيلغا مػػن نػػوائبغا ومػػن دواعػػى عناصػػرىا لبلػػوغ  إذاً  

صػطأاه كلاب اهلل وسنة ىبيبو وم  المرادا ىذا الجغاد اعلصر ا ماـ أبوالعزائب 
 ومناىا امصأياء والعرلاء والحتماء السابقين وجاء لنا بمنغا عاٍؿ وراٍؽ وكاٍؿ 

 أولو علب وآ ره معرلةا ومن عرؼ نأسو لقد عرؼ ربو. 

  ٚضائً ذسويح إٌفصٚضائً ذسويح إٌفص

ووسػػائل الجغػػاد واللزكيػػة واللرقيػػة واللصػػأية واللخليػػة واللجغػػز لللحليػػة  
 .العلب باهلل وبسداـ اهللأولغا  واللجلية عند ا ماـ أبى العزائب 

ولذل  كاف عندما دػد ل الرجػل لػى روضػة أبػى العػزائب دقولػوف لػو هعػالى 
ومػػا ىػػى أدػػاـ اهلل اللػػى قػػاؿ ليغػػا اهلل لنبيػػو موسػػى ...  لنعلمػػ  أووً مػػن ىػػو اهلل؟

 التليب:

                      [[٘٘  ]ابراىيب]ابراىيب  
ئل والمنطػ  لتنػو العلػب الػذى والعلب باهلل لي  علب كلق الألسأة والدو

دُتسق القلق  مػية اهلل والخػوؼ مػن اهلل ومراقبػة اهلل وىػذا العلػب و دؤ ػذ إو 
 :من أىل الخمية وليو دقوؿ ا ماـ  أبوالعزائب 



  
  ناب نسمات اإل      ٖ9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 العلب دجعلنى أ مى من الرب
 

 أراقق اهلل بامع اء والقلق
 إف لب أكن أ مى من ربى لمن جغلى 

 
 لغيقوإف علما علـو التمر وا

 وإف هحصلا من علب ومن لقو 
 

 مثل الجباؿ الرواسى لب دزؿ ىجبى
 العلب معراج أىل الحق والحسنى 

 
 مغواة أىل الجأا والبعد والردق

 
  أٚالً: اٌؼٍُ تأياَ هللاأٚالً: اٌؼٍُ تأياَ هللا

أوؿ  طػػوة ىػػى العلػػب بػػاهلل والعلػػب بسدػػاـ اهللا وأدػػاـ اهلل ليسػػا السػػبا  
أدامنػػا نحػػنا لتػػن أدػػاـ اهلل علػػب واسػػع وامىػػد وا ثنػػين مػػن أدػػاـ امسػػبوع منغػػا 

 نذكر موجزه أما هأصيلو ليحلاج إلى وقا آ ر إف ناء اهلل.
لسدػػاـ اهلل ىػػى امدػػاـ اللػػى دلطػػور ليغػػا العبػػد منػػذ أف  لقػػو مػػووه إلػػى أف 

منغا دـو الميثػاؽا ودػـو ألسػا بػربتبا ودػـو ...  :هنلغى مغملو ودرجع إلى مووه
هػػو الػػدنيا وذلػػ  مف الػػدنيا كلغػػا عبػػارة عػػن دػػـو نمػػسهو لػػى بطػػن أمػػوا ودػػـو ىيا

واىدا ودـو ىلولػو لػى عػالب البػرزخا ودػـو عرضػو لػى دػـو القيامػةا ودػـو الخلػود 
 لى جنة ددـو نعيمغا أو نار و دنأ  عذابغا. 

ىػػػذه امدػػػاـ دجػػػق أف دعرلغػػػا ا نسػػػاف لتػػػى هزكػػػو نأسػػػو ودصػػػأو طبعػػػو  
 ونػػا ا مػػاـ محمػػد علػػى سػػالمة ا وقػػد ذكػػر لنػػا مو ودميػػل بالتليػػة إلػػى ربػػو 

 موجز لغا لى كلاب اسمو مأداـ اهلل .

  ثأياً: اٌؼٍُ تأزىاَ هللاثأياً: اٌؼٍُ تأزىاَ هللا



  
  ناب نسمات اإل      ٗٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

بعد العلب باهلل والعلب بسدػاـ اهلل دبػدأ ا نسػاف لػى هعلػب أىتػاـ نػرع اهلل  
اللى وبد لو منغا أو اللػى و كنػى لػو لػى العمػل عنغػاا و دػلعلب ليقػوؿ أو لينػاظر 

 :لب ما دحلاجو ليعمل ودأوز بمحبة اهلل أو ليجادؿ وإنما دلع
 ىص ػػػػػػػػل امىتػػػػػػػػاـ بالقػػػػػػػػدر الػػػػػػػػذى

 
 يو الوقػػػػػػػػا و قػػػػػػػػاؿ دقػػػػػػػػوؿ ػػػػػػػدقل
 ىص ػػػػػػػػػػػل العلػػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػػـز صػػػػػػػػػػػادؽ 

 
 و هتػػػػن لػػػػى العلػػػػب كسػػػػالناً ملػػػػوؿ

 وىذه ىى المرىلة الثانية لى وسائل هزكية النأ . 

  ثاٌثاً: زىّح األزىاَثاٌثاً: زىّح األزىاَ

 :وبعد أف دلعلب ا نساف امىتاـ
ىتمػػة امىتػػاـا وىػػو أوؿ  دأ لػػى العمػػل بغػػا ليأقغػػو اهلل عليػػو أف دبػػل

لتػػى دُطغػػر الػنأ  ودزكيغػػاا وأقػػوؿ ذلػػ   علػب دلنػػزؿ لػػو مػػن الحػاكب الحتػػيب 
وأنا أعلب أف معظب الحاضردن دظنػوف أف هزكيػة الػنأ  بقيػاـ الليػل وصػياـ النغػار 

ة الوىيػدة ذكار وامورادا ومع أف ىذه اممور وبد منغا لتنغػا ليسػا الوسػيلوام
للزكيػػة الػػنأ ا ومػػا ىػػى إو نوالػػل دلقػػرب بغػػا ا نسػػاف إلػػى ربػػو إذا هسسػػى ليغػػا 

 وأنا ىنا أبين منغجنا الذى سلتناه. -وأصل، ليغا النية بحبيق اهلل ومصطأاه 
وبعد أف دلغمػو اهلل بحتمػة امىتػاـ دعػرؼ الحتمػة مػن جعػل الصػلوات 

وىػػػذه بالعصػػػر وىػػػذه   مػػػ  والحتمػػػة مػػػن هسػػػمية ىػػػذه بػػػالأجر وىػػػذه بػػػالظغر
بػػالمغرب وىػػذه بالعمػػاءا ولمػػاذا كانػػا ىػػذه أربػػع ركعػػات وىػػذه ركعلػػاف وىػػذه 
ثالثػػػة؟ والحتمػػػة مػػػن صػػػياـ رم ػػػاف والحتمػػػة مػػػن مناسػػػ  الحػػػاا ولِػػػَب كػػػاف 



  
  ناب نسمات اإل      ٗٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

الطواؼ؟ وِلَب كاف سبعًا؟ وِلَب كاف السعى؟ وِلَب كاف سػبعًا؟ ولِػَب كػاف الرمػى؟ ولِػَب  
 كاف الوقوؼ بعرلات؟

ىتمة واىدة ولتػن لػو لػى كػل مقػاـ مػن ىتػب امىتػاـ مػا وىى ليسا 
 :  من باب قولو  و هسلطيع أف هخطو امقالـ دلغمو بغا الحتيب العالـ 

                                           
                [[ٕٜٕٜٙٙ  ]البقرة]البقرة  

خطغػػػا بقلػػػب منغػػػا علػػػـو و هلحملغػػػا وإف كانػػػا علػػػـو و هسػػػلطيع أف ن 
العقػػػوؿ وو هسػػػلطيع أف هحيزىػػػا النقػػػوؿ وإنمػػػا هلحملغػػػا قلػػػوب الأحػػػوؿ الػػػذدن 

 أ لصوا قلباً وقالباً هلل ولح رة الرسوؿ:
 علػػػػػػػب كيػػػػػػػق عػػػػػػػن نػػػػػػػغود

 
 و بعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػى أو بعملػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 بػػػػػػػػػػػػػل بأ ػػػػػػػػػػػػػل اهلل ربػػػػػػػػػػػػػى 
 

 وبطػػػػػػػػػػػػػػػػو  يػػػػػػػػػػػػػػػػر رسػػػػػػػػػػػػػػػػل
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 

 
 أعلمػػػػػػػػػػونى بعػػػػػػػػػػد جغلػػػػػػػػػػػى

 ق ىلػػػىكمػػػأوا لػػػى الحجػػػ 
 

 أنػػػػػػػػػػغدونى نػػػػػػػػػػور أصػػػػػػػػػػلى
 

 .وعلب ىتمة امىتاـ دس ذ النأ  بالتلية إلى ى رة المل  العالـ
 وىذا العلب و دُعلمو أىد وإنما دُلغب بو العبد.

  راتؼاً: ذٍٛيساخ األضّاء ٚاٌظفاخراتؼاً: ذٍٛيساخ األضّاء ٚاٌظفاخ



  
  ناب نسمات اإل      ٕٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

بعػػد علػػػب ىتمػػة امىتػػػاـ هلػػػوح لػػو أسػػػماء وصػػػأات الحػػ  ظػػػاىرة لػػػى  
واف مصير أو منأعل بسر هصػردر أسػماء امكواف ليرى أف امكواف وما لى امك

ا وهلػػػوح لثنػػػا قلبػػػو أنػػػوار ىػػػذه الصػػػأات ليعمػػػ  ىػػػذه امسػػػماء الحػػػى القيػػػـو 
 وذل  منو درى أف الح  دعامل الخل  معاملة عالية بغذه امسماء الراقية.

والخلػػػ  بالعػػػداوة ودجػػػاىروف بالمعاصػػػى  ليػػػرى مػػػن دظػػػاىروف الحػػػ  
و دعػاملغب بمثػل معػامللغب  ولوا ولتن اهلل ودعلنوف الحرب على اهلل وعلى رس

بػػل دػػرزقغب ودلػػووىب بوودلػػو ودأػػل، لغػػػب أبػػوب اللوبػػة ودنػػادى علػػيغب طالبػػػاً أف 
درجعػػوا إليػػو ودعأػػو عػػنغب ودصػػأ،ا لػػيعلب بػػذل  أف المعاملػػة اللػػى هليػػ  بػػالخل  
دنبغى أف هتػوف علػى أوصػاؼ الحػ  ليلجمػل بسوصػاؼ الحػ  لػى معاملػة الخلػ  

 لى السالتين: وؿ ا ماـ أبوالعزائب ولذل  دق

)آي اٌؼضائُ أطجبء سزّبء زىّبء ٌُٙ زبي ِغ هللا ٠دزة اٌىبفش )آي اٌؼضائُ أطجبء سزّبء زىّبء ٌُٙ زبي ِغ هللا ٠دزة اٌىبفش 

  ٚإٌبفش فّب ثبٌه ثبٌّإِٓ اٌّط١غ؟!(ٚإٌبفش فّب ثبٌه ثبٌّإِٓ اٌّط١غ؟!(

لما بػالتب بالمعاملػة اللػى نراىػا مػن كثيػر مػن إ واننػا الػذدن عنػدما أراىػب 
دروف أهػػػذكر قيػػػادات الجػػػيس لػػػى مراكػػػز اللػػػدردق وىػػػب دػػػدربوف الجنػػػود إذ دصػػػ

لرمانػػػػات عسػػػػتردة ونػػػػدة وزجػػػػر للمبلػػػػدئين مػػػػن المردػػػػددنا لغػػػػل ىػػػػذه هربيػػػػة 
بػالطبع هنأيػر مف مػن دأعػل ذلػ  لػب دػرى بثنػا قلبػو ....  للمردددن أـ هنأير لغب؟

وو بنػػور سػػره أسػػرار اهلل لػػى أسػػماء اهلل الػػذى دعامػػل بغػػا اهلل  لػػ  اهللا ودطلػػق 
تونوا على ىذه الغي ة لػى معاملػة من  اصة المقربين ومن عباده المحبوبين أف د

أف أعلمػوا  ا  ردنا ودسمر سيد امولين وا  ردن أف دنادى لػى كػل وقػا وىػين



  
  ناب نسمات اإل      ٖٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ودػسمره دا عباد اهلل أنػو سػبحانو وهعػالى دحػق  مػن  لقػو مػن كػاف علػى  لقػو! ... 
 أد اً أف دقوؿ:

{{   ََ ْٛ ْدٍِغبً ٠َ َِ  ِّٟٕ ِِ  ُْ َٚأَْلَشثَُى  َّٟ ُْ ئٌَِ َّْ أََزجَُّى ََ ئِ ْٛ ْدٍِغبً ٠َ َِ  ِّٟٕ ِِ  ُْ َٚأَْلَشثَُى  َّٟ ُْ ئٌَِ َّْ أََزجَُّى جِخ ئِ َِ جِخ اٌِم١َب َِ ىػل  {{اٌِم١َب
 ... أو اللالين للقرآف؟ ؟أو صوااـ النغار !!؟ ...قاؿ قوااـ الليل
 :ولتنو قاؿل ! .... \لب دقل 

{{ َْ ٠َُْٚإٌَُفٛ  َْ َٓ ٠َْأٌَُفٛ َٕبفبً اٌَِّز٠ َْ أَْو ٛطَُّئٛ ُّ ُْ أَْخالَلبً اٌ ُى ُٕ َْ أََزبِع ٠َُْٚإٌَُفٛ  َْ َٓ ٠َْأٌَُفٛ َٕبفبً اٌَِّز٠ َْ أَْو ٛطَُّئٛ ُّ ُْ أَْخالَلبً اٌ ُى ُٕ {{أََزبِع
2222

  

 وىذه ىى صأة المؤمنا من المؤمن دا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:

إْ   }} ُّ إْ اٌ ُّ ْأٌُٛفٌ اٌ َِ ٌٌْف  ُٓ ئِ ْأٌُٛفٌ ِِ َِ ٌٌْف  ُٓ ئِ ِِ  }}
2323

  

 ل بسسماء اهلل وصأات اهلل لى معاملة  ل  اهلل.ليلجما 

  ترضٛي هللا ترضٛي هللا   خاِطاً: اٌرشثٗخاِطاً: اٌرشثٗ

ثب بعد ذل  دنظر ليرى أف ما دحبو اهلل من عقيدة أو عبادات أو نوالػل  
وقربػػػات أو أ ػػػالؽ ومعػػػامالت ىػػػو مػػػا كػػػاف عليػػػو السػػػيد السػػػند العظػػػيب الػػػذى 

يبا ليعمػ  ىػذا امسػلاذ امعظػب ودحػاوؿ أف دلمػبو بػو وصأو ربو بسنػو رءوؼ رىػ
لى كل أىوالو لى عباداهو ولى أ القو ولى معامالهو ولػى كالمػو ولػى نومػو ولػى 
طعامػػو ولػػى نػػرابو ولػػى كػػل أىوالػػو وذلػػ  لينػػاؿ القػػرب مػػن ربػػو منػػو علػػب علػػب 

اهلل اليقين أف أىواؿ ىذا السيد امعظب ىى اللػى دحبغػا اهللا ومػن أراد أف دحبػو 
 

 رواه اللرمذي والخرائطي لي متاـر ام الؽ عن جابر.  ٕٕ
 علـو الددن مسند المغاء عن جابر.إىياء  ٖٕ



  
  ناب نسمات اإل      ٗٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 وبد أف دممى على ىداه مف اهلل قاؿ لنا:

                                              
                                ]امىزاب[]امىزاب[  

ىػػل قػػاؿ لقػػد كػػاف لتػػب لػػى صػػالة رسػػوؿ اهلل؟! أو لػػى ىي ػػة رسػػوؿ اهلل 
 ىرة مثل اللحية والعدبة والعمامة والمتل؟!الظا

وا ولتػػن لػػى رسػػوؿ اهلل نأسػػوا لػػى أ القػػو ولػػى معامالهػػو ولػػى عباداهػػو 
ولى هوجغاهو ولى نواداه ولى كل أىوالو الظاىرة والباطنة نحػو مػووها لػإف همػبو 

 المؤمن بتل ذل  دحبو اهلل جل لى عاله.

  إٌّٓ اإلٌٙيحإٌّٓ اإلٌٙيح

راً وباطنػاً مػنا اهلل عليػو لزكػى نأسػو ود ػل ظػاى لإذا همػبو برسػوؿ اهلل  
 لى قوؿ اهلل:

                      ]المؤمنوف[]المؤمنوف[  
 قاؿ هعالى لى سورة امعلى: أى أصب، من المألحينا لماذا؟

                                              
 .... توف موضع نظر اهلل بعد ذل  دصب، وىو لى ال

 !!!! المالئتة لى الما امعلىوموضع نظر 



  
  ناب نسمات اإل      ٗ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 !!!لينظر إليو المالئتة ليجدونو مثاًو مجماًل 
 !!!إليو ليرلع عن أىل امرض العذاب بسببو ودنظر اهلل 

ونظػر اهلل إلػى قلبػو ... آ ر ود ل لػى قلبػو أىداً وإذا أىق ىذا الرجل 
 ... و ىػػداه وولقػػو لػػى كػػل أىوالػػو لمػػا دحبػػو ودرضػػػاهو وإذا أىباػػلوجػػده ليػػو أىباػػ

 .ودصير ىذا الرجل ىو ا ماـ الذى ددعو الخل  بحالو قبل قالو إلى اهلل 
لػػػػى جغػػػػاد الػػػػنأ  وهزكيلغػػػػا  ىػػػذا بإ لصػػػػار مػػػػنغا ا مػػػػاـ أبػػػػوالعزائب 

وهصػػأيلغا وهطغيرىػػا ىلػػى هصػػل إلػػى مقػػاـ اليقػػين وهتػػوف مػػن الػػذدن دقػػوؿ لػػيغب 
 :رب العالمين 

                                           
               [[ٔٓٛٔٓٛ  ]ىود]ىود  

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب



  
  جلهادنسمات ا    ٗٙ    ت القربنسما

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  اٌدٙبداٌدٙبدٔغّبد ٔغّبد 

2424خٙاد اٌدٛارذ خٙاد اٌدٛارذ 
  

  اٌؼسيّح ٚاٌدٙاداٌؼسيّح ٚاٌدٙاد

  زفظ اٌٍطاْ ٚاٌثطٓ ٚاٌفرجزفظ اٌٍطاْ ٚاٌثطٓ ٚاٌفرج

  ِٓ ثّراخ خٙاد إٌفصِٓ ثّراخ خٙاد إٌفص

  

  
  

 

 ـٜٕٓٓمن مادو  ٚىػا  ٖٓٗٔمن جماد اموؿ  ٕٔالخمي ا  –المعادى  ٕٗ



  
  هادنسمات اجل    ٗ7    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  اٌدٙبداٌدٙبدغّبد غّبد ٔٔ

  خٙاد اٌدٛارذخٙاد اٌدٛارذ

مػػا هتلمنػػػا ليػػػو كػػػاف المػػػنغا العزمػػى لجغػػػاد الػػػنأ  البػػػاطنىا لتػػػن ىػػػذا 
الجغػػاد دسػػللـز معػػو جغػػاد الجػػوارحا مف الجػػوارح و نػػسف لغػػا بػػالنأ  لتنغػػا 

 الجنود المنأذة واللى هعمل ما هؤمر بو.
لاليػػػد إذا أمػػػرت با عطػػػاء أعطػػػا وإذا أمػػػرت بالقلػػػل قللػػػا وإذا أمػػػرت 

لغػػى مػػن الجنػػود المنأػػذةا كػػذل   إذاً بر بػػرت وإذا أمػػرت بالسػػرقة سػػرقاا بػػال
بالنسػػػبة للسػػػػاف إذا أمرهػػػو باللسػػػػبي، أو بػػػلالوة القػػػػرآف أو بالصػػػالة علػػػػى النبػػػػى 
العػػدناف أنصػػا ونأػػذ وإذا أمرهػػو بالقػػذؼ والسػػق والمػػلب واللعػػن كػػذل  دنأػػذا 

 ولذل  جعلغب اهلل نغوداً:

                                            
                  [[ٕٕٔٔ  ]لصلا]لصلا  

لغذه الجوارح وبد لغا من جغادا وجغادىا ليو إعالء لمسف الػنأ   إذاً  
وهرقيػػة لػػدورىا ومغامغػػا ووظيألغػػاا والجػػوارح المػػؤثرة واللػػى دجػػق علػػى ا نسػػاف 

أف دنلغػػػى مػػػن جغػػػاد الػػػنأ  بسػػػرعة ىػػػى اللسػػػاف  أف دنلبػػػو إليغػػػا إذا كػػػاف دردػػػد
والبطن والأرجا لغى الجوارح امساسػيةا ومعظػب آلػات ا نسػاف سػببغا اللسػاف 
مثل التذب والغيبة والنميمة وقػوؿ الػزور والسػق والمػلب واللعػن والسػحرا كػل 



  
  هادنسمات اجل    ٗ8    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 :ذل  سببو اللساف ولذل  قاؿ 

{{ ِ٘ ُُٚخٛ َّٕبِس َػٍَٝ  َّٕبَط فٟ اٌ ًْ ٠َُىتُّ اٌ َ٘ َٚ ِ٘ ُُٚخٛ َّٕبِس َػٍَٝ  َّٕبَط فٟ اٌ ًْ ٠َُىتُّ اٌ َ٘ َٚ ، ُْ ِ٘ َٕبِخِش َِ ْٚ َػٍَٝ  ، أَ ُْ ِٙ ، ُْ ِ٘ َٕبِخِش َِ ْٚ َػٍَٝ  ، أَ ُْ ِٙ

 ُْ ِٙ زِ َٕ ٌِْغ ُْ ئاِلَ َزَقبئُِذ أَ ِٙ زِ َٕ ٌِْغ {{ئاِلَ َزَقبئُِذ أَ
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  اٌؼسيّح ٚاٌدٙاداٌؼسيّح ٚاٌدٙاد

وقد كاف عندى لى الجميزة لػى مجلػ  ا  ػواف أخ جددػد سػسلنى عػن  
منغا سددد دممى عليػوا لقلػا لػو أف جميػع إ واننػا معغػب المنػاىا لتننػا مثػل 

بعػػد  روجػػو وو دنأػػذ الطبيػػق الػػذى دتلػػق الرونػػلة ليس ػػذىا المػػردض ودمزقغػػا 
 منغا نلا لماذا دأعل الطبيق بعد ذل ؟!

كل ما عليو أف دتلق الرونلةا ولتى دنأذ المردض مػا لػى ىػذه الرونػلة 
مػثالً عنػدما دػسمرؾ الطبيػق  –عليو أف دلحلى بالعزدمة وا رادة لتػى دػلب المػأاء 

داً أو هسكػػل اللحػػب السػػمين ىػػل منػػو دترىػػ  أو منػػو و دحػػق لػػ  الخيػػر؟ أبػػ
ولتنو دعلب أف السمين سي رؾا وىو بذل  دمنع  من الػذى د ػرؾا وإذا كػاف 
لدد  العزدمة وا رادة دلب المأاءا أما إذا اللقدت ىذه العزدمة و ػارت نأسػ  

 وأكلا السمين لسلظل مرد ًا بل سيزداد المرض. 
وبػد وأف دتػػوف لػػدى ا نسػػاف العزدمػػة وا رادةا وبػػدوف ىػػذه العزدمػػة  إذاً 

رادة و أسػػلطيع أنػػا أو كيػػرى مسػػاعده ا ولػػذل  عنػػدما قػػاؿ الرجػػل لرسػػوؿ وا 
ومػع أف الرسػوؿ جعػل  –اهلل: دا رسوؿ اهلل ادعو اهلل أف دجعلنى مع  لى الجنة 

 

 رواه ا ماـ أىمد عن معاذ بن جبل.  ٕ٘



  
  هادنسمات اجل    ٗ9    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 اهلل بيده كل نل إو أنو قاؿ للرجل:

ُدٛدِ }} ُدٛدِ َفأَِػِّٕٟ َػٍَٝ َْٔفِغَه ثَِىْثَشِح اٌغُّ {{َفأَِػِّٕٟ َػٍَٝ َْٔفِغَه ثَِىْثَشِح اٌغُّ
2626

  

لػػػة عليػػػ  أف هجلغػػػد وهتثػػػر مػػػن أى إذا كنػػػا هردػػػد الوصػػػوؿ لغػػػذه المنز 
 السجود ومن النواللا وىذا كما قلا رسوؿ اهلل الذى قاؿ لو ى رة اهلل:

                           .]ال حى[.]ال حى[  
دجػػػق أف دتػػػوف ىنػػػاؾ دور لإلنسػػػافا إمػػػا إذا بلغػػػا ىػػػذه المنزلػػػة  إذاً  

ظُلب ولػب دس ػذ مثػل ىػذه  العلية بدعوة من الرجل الصال، لما ذنق ا  ر الذى
الػػدعوة؟! لػػذل  دجػػق أف ُهحصػػل المجمػػوع الػػذى دؤىلػػ  لػػذل ا صػػحي، أننػػا 

 زكيناؾ لتن  دجق أف ُهحصل المجموع الجغادى الذى دد ل  ودوصل .

  زفظ اٌٍطاْ ٚاٌثطٓ ٚاٌفرجزفظ اٌٍطاْ ٚاٌثطٓ ٚاٌفرج

لقلا لغذا امخ السائل كل مػا أردػده مػن إ ػوانى أنػو لػو ىأػد الواىػد  
رج وىالد بعػد ذلػ  علػى الأػرائض لػإف ذلػ  دتأيػوا منغب اللساف والبطن والأ

للػػو أمسػػ  ا نسػػاف لسػػانو لغػػو َملَػػٌ  وأعلػػى منػػو بػػذل  و دلحػػرر لػػو محاضػػر 
ولن دتػوف عليػو ددػوفا لػإذا كػاف مرهبػى مائػة جنيػو لػى المػغر ولػي  علػىا ددػوف 
بذل  أعيس لى سالـا أما إذا كاف مرهبى مليوف جنيو لى المػغر وأصػرؼ اثنػين 

 لأائدة؟!لما ا
!! وأقػرأ عمػر أجػزاء مػن القػرآف !! لإذا كنػا أصػلى كػل دػـو ألػر ركعػة 

 

 صحي، مسلب عن كعق امسلمى.  ٕٙ



  
  هادنسمات اجل    ٘ٓ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ومػػع ذلػػ  هتلمػػا بتلمػػة واىػػدة لػػى ىػػ  واىػػد مػػن بنػػى ا نسػػاف لػػإنى أقػػر 
 !بغذه التلمة لى موقر ذؿ

وإذا قلا لغذا الرجػل ىيػا لنلصػال، ونحػرر مح ػر صػل، دقػوؿ و ادلػع 
عنػػدما أقػػوؿ نأػػد الرصػػيد دقػػوؿ  ػػذ أوًوا وإذا دلعػػا لغػػذا وذاؾ دنأػػد الرصػػيد و 

 عا نأسى والذى ضيعنى ىو اللساف!من امىتاـ اللى علىاا بذل  ضي
ودروس هزكيػػػة النأػػػوس امولػػػى اللػػػى كػػػاف ددرسػػػغا رسػػػوؿ اهلل مصػػػحابو  
كانػػا مػػن نػػقين جانػػق نظػػرى مثػػل الػػذى نحػػن ليػػو ا ف وجانػػق آ ػػر عملػػى 

 دقوؿ ليو سيدنا أبوبتر: 

  رزؼٍّْٛ اٌىالَ{رزؼٍّْٛ اٌىالَ{}وٕب ٔزؼٍُ اٌقّذ وّب }وٕب ٔزؼٍُ اٌقّذ وّب 

كانوا دجلسوف مع سيدنا رسوؿ اهلل مػع الخلػ  وو دػلتلب أىػد مػنغب إو 
 ا لغل نسلطيع لعل ذل  دا أىباب؟مع الح  

إذا اسلطعنا ذل  لقد وصلناا وقد كنا نزور الصالحينا وأذكػر أنػى كنػا 
أجل  مع الرجػل الصػال، سػاعة أو أكثػر لػال دػلتلب وو أهتلػب لتنػو الحػاؿ ىػو 

كاف دلتلبا وكنا أنػعر بعػدىا أف ىنػاؾ نػحن دا لػى بػاطنىا لتػن ا ف   الذى
دػسهى امخ وكػل مػا دردػده ىػو اللسػاف وبػذل  هقأػل للحػة القلػق والجنػافا ولقػد 

 قالوا:

  )ثبٌسبي رضو١خ إٌفٛط ال ثبٌفٍٛط ٚال ثبٌذسٚط()ثبٌسبي رضو١خ إٌفٛط ال ثبٌفٍٛط ٚال ثبٌذسٚط(  

 لتنو و دردد إو الثرثرةا وقد قاؿ الحبيق لى ذل : 



  
  هادنسمات اجل    ٘ٔ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

{{ ُْ َّْ أَْثَنَضُى ئِ َٚ ُْ َّْ أَْثَنَضُى ئِ َٚ َْ ُمٛ ِٙ َزَف١ْ ُّ َْ اٌ ِّٕٟ اٌثَّْشثَبُسٚ ِِ  ُْ َٚأَْثَؼَذُو  ِٗ َْ ئٌٝ اٌٍَّ ُمٛ ِٙ َزَف١ْ ُّ َْ اٌ ِّٕٟ اٌثَّْشثَبُسٚ ِِ  ُْ َٚأَْثَؼَذُو  ِٗ ئٌٝ اٌٍَّ

 َْ ُلٛ َزَؾّذِ ُّ َْ اٌ ُلٛ َزَؾّذِ ُّ {{اٌ
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 " –أى الذدن دداعوف العلب والمعرلة  –والملأيغقوف 
أمػػا المػػؤمن الحقيقػػى لحليلػػو الصػػما و دػػلتلب إو عػػن ضػػرورةا وعنوانػػو 

 الذى د عو دائماً على جبغلو وعلى لسانو:

ُٗ ا}} َُ اٌٍَّ ُٗ اَسِز َُ اٌٍَّ َُ َسِز ْٚ َعَىَذ َفَغٍِ َُ أَ َُ َفَنِٕ َشأً رََىٍَّ ِْ َُ ْٚ َعَىَذ َفَغٍِ َُ أَ َُ َفَنِٕ َشأً رََىٍَّ ِْ}}
2828

  

وكػػاف سػػيدنا أبػػوبتر د ػػع ىصػػاة هحػػا لسػػانو كػػى و دػػلتلب كثيػػراً منػػو 
ا دردػػد أف دتػػوف طالبػػاً مبػػرزاً لػػى لصػػل الصػػما لػػى مدرسػػة سػػيدنا رسػػوؿ اهلل 

لغػػل لػػو قررنػػا ا ف الصػػما لمػػدة  مػػ  دقػػائ ا ىػػل دلحمػػل أىػػد؟ لػػن دلحمػػل 
 الجميع لى ا نصراؼ مع أف ا ماـ أبا العزائب قاؿ لنا: أىد بل سيسلسذف 

 لػػػػػػػػى كالمػػػػػػػػى دػػػػػػػػدار راح طغػػػػػػػػور
 

 دسػػػتر الػػػروح مػػػن قبيػػػل اللجلػػػى
 لػػػػػػى سػػػػػػتوهى دػػػػػػدار راح اللجلػػػػػػى 

 
 سػػػػػدرة ووجغػػػػػا مػػػػػن الملجلػػػػػى

ىػذه دػا إ ػػوانى ىػى أىػػواؿ العػارلينا لمػػن دردػد اللجلػػى عليػو بالصػػماا  
والقلػػػػػق والأتػػػػػر  والصػػػػػما لػػػػػي  صػػػػػما اللسػػػػػاف وىسػػػػػق ولتػػػػػن اللسػػػػػاف
ا قػػػاؿ اهلل هعػػالى لػػػى والجػػوارحا هجلػػ  كػػػل ىػػذه الجػػػوارح لػػى ى ػػػرة العػػارؼ

 :]طه[ محتب التلاب لى سورة
 

 سنن اللرمذي عن جابر.  ٕٚ
 مسند المغاب عن الحسن.  ٕٛ



  
  هادنسمات اجل    ٕ٘    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                          

 والغم  ىنا ىو لغة القلوب وذل  لتى دأاض على العبد:
 والصػػػػػػػػػما معػػػػػػػػػراج وجوعػػػػػػػػػ  طغػػػػػػػػػرة

 
 لصػػػما رلػػػرؼ ى ػػػرة اللػػػوابوا
من الذى دسلطيع ضبط اللساف؟ من دسلطع ذل  أضمن لػو متانػة لػى   

أعلى منازؿ الرضوافا ومن دقدر على ذل  و دحدث بينو وبين أىػد مػن الخلػ  
ممػػاكل مف كػػل الممػػاكل هػػسهى مػػن اللسػػافا لبمجػػرد كلمػػة هقػػـو الحػػرب بػػين 

دة أد ػػػاً هلحػػػوؿ المػػػرأة مػػػن دوللػػػين أو عػػػائللين أو بػػػين نخصػػػينا وبتلمػػػة واىػػػ
 ىالؿ إلى محرمة على ا نساف مف: 

َّٓ ِخذُّ }} ُٙ َْٚ٘ضٌُ  : َّٓ ِخذُّ ُ٘ َّٓ ِخذُّ ِخُذ ُٙ َْٚ٘ضٌُ  : َّٓ ِخذُّ ُ٘ {{ِخُذ
2929

  

وىناؾ كلمػة واىػدة دسػلوجق بغػا ا نسػاف ثمػانين جلػدةا وإف لػب دجلػد 
 ىنا لى الدنيا دجلد بغا ىناؾ وىى قذؼ المحصن أو المحصنة.

بػػاد الػػرىمن الػػذدن لػػي  إذا ا نسػػاف ملػػ  اللسػػاف لػػوراً دصػػب، مػػن ع إذاً 
للمػػػيطاف علػػػيغب سػػػلطافا وذلػػػ  مف سػػػلطاف المػػػيطاف دظغػػػر أووً لػػػى لللػػػات 

 اللساف.
كػػذل  أىأػػد الػػبطن ممػػا نغػػى عنػػو الػػرىمن ومػػن ا مػػلالء ومخالأػػة سػػنة 

لقيمػػػات دقمػػػن صػػػلبوا  وأصػػػحابو!النبػػػى العػػػدنافا ماذاكػػػاف دسكػػػل ى ػػػرة النبػػػى 
 

: الن َتػػاُح َوالطاػػػاَلُؽ َوالراْجَعػػةُ »عػػْن أبػػػي ُىَردْػػػَرَة ا قػػػاَؿ: قػػاَؿ رسػػػوُؿ اهلل:   ٜٕ : َوىػػْزُلُغنا ِجػػػد  سػػػنن اللرمػػػذي  «ثَػػاَلٌث ِجػػػُدُىنا ِجػػػد 
 وأبوداود.
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 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 عماء وإذا هعمى و دلغدى ودقوؿ:وكاف إذا أكل طعاـ الغداء و دلناوؿ ال

}أوٍزبْ فٝ ا١ٌَٛ ِٓ اٌغشف{}أوٍزبْ فٝ ا١ٌَٛ ِٓ اٌغشف{
3030
  ..  

وىنػػاؾ كثيػػر مػػن إ ػػوانى دقػػوؿ و أسػػلطيع كػػض البصػػر وو أسػػلطيع منػػع 
اللسػػاف وذلػػ  مف كػػل واىػػد مػػنغب دمػػا  ػػزاف الوقػػود وىػػو الػػبطنا وو دمنػػع 
ذل  إو الجوعا لإذا مميا على اللقيمػات لػن دسػلطيع اللسػاف التػالـ بػل إف 

لقلػػق دح ػػر لػػى ىػػذه الحالػػة ودػػذكرا وىنػػا دتػػوف ذكػػر القلػػق وو دػػسهى ذكػػر ا
 القلق إو مع الجوع وىو الصياـ:

 جػػػع أضػػػعأنغا وىػػػاذرف مػػػن كيغػػػا
 

 لػػػػػالنأ  نػػػػػيطاف دبيػػػػػد السػػػػػالتين
لالجوع ىػو الػذى د ػعر الػنأ  عػن المعاصػىا ولػذل  هقػوؿ السػيدة   

 عائمة رضى اهلل عنغا:

َُّٚي ثَالٍَء َزَذَس فِٟ}} َُّٚي ثَالٍَء َزَذَس فِٟأَ ب   أَ َّّ ٌَ ََ ْٛ ٌَْم َّْ ا ب اٌّؾجَُغ، َفا َٙ ِخ ثَْؼَذ َٔج١ِِّ َِّ ِٖ األُ َّّب ِ٘ز ٌَ ََ ْٛ ٌَْم َّْ ا ب اٌّؾجَُغ، َفا َٙ ِخ ثَْؼَذ َٔج١ِِّ َِّ ِٖ األُ ِ٘ز

ََّسْذ  ََٚخ  ، ُْ ُٙ ، َفَضُؼَفْذ ُلٍُُٛث ُْ ُٙ َْٕذ أَْثَذأُ ِّ ُْ َع ُٙ ََّسْذ َؽجَِؼْذ ُثطُُٛٔ ََٚخ  ، ُْ ُٙ ، َفَضُؼَفْذ ُلٍُُٛث ُْ ُٙ َْٕذ أَْثَذأُ ِّ ُْ َع ُٙ َؽجَِؼْذ ُثطُُٛٔ

 ُْ ُٙ َٛارُ َٙ ُْ َؽ ُٙ َٛارُ َٙ {{َؽ
3131

  

واممر الثال  ىو ىأد الأرجا وكما قلا لإف ىأد الػبطن دحأػد كػل  
مذفا لالبطن إذا كاف لاركاً ىل هنظػر العػين؟ الجوارحا ولذل  لب أذكر العين وا

و هسػػلطيعا كػػذل  امذفا أمػػا الأػػرج إذا ىصػػنو المػػرء إو للحػػالؿ الػػذى أىلػػو 
 

 رواه البيغقي لي المعق عن عائمة بلأد أكثر من أكلة كل دـو سرؼ.  ٖٓ
 ابن أبي الدنيا لي كلاب الجوع. ٖٔ



  
  هادنسمات اجل    ٘ٗ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

اهلل لإنػػػو ُدخػػػرج رجػػػاوً أو نسػػػاءاً دػػػذكروف اهلل ودتونػػػوف لػػػى ميػػػزاف ىسػػػناهوا وو 
 دػػسهى برجػػاؿ دبغ ػػغب اهلل ودغػػدموف نػػرع اهلل كمػػا دحػػدث لػػى الزنػػا والعيػػاذ بػػاهلل

. 
وجغػػاد ىػػذه الجػػوارح ىػػو امسػػاس قبػػل النوالػػلا وإدػػاؾ أف هػػد ل علػػى  

النوالػػل قبػػل أف همسػػ  لسػػان  مف الػػذى سػػلعملو لػػى َسػػَنة سل ػػيعو لػػى ِسػػَنة 
بتلمػػة واىػػدةا وإدػػاؾ أف هقبػػل علػػى النوالػػل وأنػػا لػػب هقػػر علػػى اللقمػػة اللػػى 

 هد ل بطن  مف لقمة واىدة ه يع عبادة أربعين دوماً. 
بػػػادئ ذى بػػػدء اللسػػػاف ثػػػب الػػػبطن ثػػػب الأػػػرجا بعػػػد ذلػػػ  أى عمػػػل ل إذاً 

 هعملو دتوف رلعة ل  ودد ل لى قوؿ اهلل:

{{ ُٗ ًِ َززَّٝ أُِزجَّ َٛافِ َّٕ َّٝ ثِبٌ ب ٠ََضاُي َػْجِذٜ ٠ََزَمشَُّة ئٌَِ َِ َٚ ُٗ ًِ َززَّٝ أُِزجَّ َٛافِ َّٕ َّٝ ثِبٌ ب ٠ََضاُي َػْجِذٜ ٠ََزَمشَُّة ئٌَِ َِ َٚ}}
3232

..  

  ِٓ ثّراخ خٙاد إٌفصِٓ ثّراخ خٙاد إٌفص

وذلػػ  منػػ  جاىػػدت الجغػػاد امعظػػب لػػى ىأػػد ىػػذه امع ػػاء وىػػذه  
هػلب بػالتالـ أو بػالقراءة وا طػالع ولتػن دلزمغػا الأعػل واللنأيػذا  المجاىدات و

وأنا على المسػلوى المخصػى مليػا مػن الػدروس وأردػد أف أ للػى بنأسػى لتػى 
 أصأيغا وذل  مف الدروس بال ىسابا ولتنى و أجد من دعمل بغا:

 العلػػػػػػػػػػػػػػػػب دغلػػػػػػػػػػػػػػػػر بالعمػػػػػػػػػػػػػػػػل
 

 لاعمػػػػػػػػػػػػػل هنػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػل اممػػػػػػػػػػػػػل
 ماذا أأ ذ؟ آ ذ: 

 

 صحي، البخارى عن أبي ىردرة.  ٕٖ



  
  هادنسمات اجل    ٘٘    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب دقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 

 عػػػػػػػين اليقػػػػػػػين لمػػػػػػػن وصػػػػػػػل
 عػػػػػػػػػين اليقػػػػػػػػػين وبعػػػػػػػػػده ىػػػػػػػػػ  

 
 اليقػػين كبػػرى الوودػػة لاهصػػل

 
 إذا عملا لإنغب دعطونى علب اليقينا وىذا العلب من باب: 

                           [[ٕٕٕٕٛٛ  ]البقرة]البقرة  
 وبعد علب اليقين أنلقل إلى عين اليقين:

                                           
                      ]اللتاثر[]اللتاثر[  

 :دقوؿ سبحانو ام رىلى ا دة و 

                        ]الحاقة[]الحاقة[  
 ما الأرؽ بين علب اليقين وعين اليقين وى  اليقين؟

 :  علب اليقين -
بػػػو العبػػػد مػػػن كلػػػاب اهلل ومػػػن سػػػنة  اهلل ىػػػو علػػػب ا لغػػػاـ الػػػذى دلغػػػب 

 رسوؿ اهللا ولتنو دلغب وو دطلع وو دمغدا وىى بدادة الوودة.
 :  أما عين اليقين -

ليعػػػادن ليػػػو العبػػػد الملتػػػوت ليخبػػػر عنػػػو ودعػػػادن الجنػػػة ليلحػػػدث عنغػػػا 
 ودعادن الحبيق ليخبر عن جمالو وعن كمالوا لتن لب دلب القرب بعد.
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 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 :  أما ى  اليقين -
دنػػة ومجانسػػة ومباسػػطة ومؤانسػػة ووصػػل واهصػػاؿا وبالمثػػاؿ دل ػػ، لمعا

المقػػاؿ... مػػثالً وصػػر أنػػاس صػػادقين البيػػا الحػػراـ مىػػد امنػػخاص 
ولعلمو أنغب صادقين أصب، الخبر عنػده  بػر صػدؽ وصػحةا ىنػا أصػب، 
ىذا الخبر علب دقين لتنو لب درى ني اًا أما عندما دػذىق ىػذا المػخص 

راـ من بعد لغو عين اليقػينا أمػا عنػدما دػذىق إلى متة ودرى البيا الح
 إلى البيا الحراـ ودلمسو لغو ى  اليقين.

ىػػػذه دػػػا إ ػػػوانى علػػػـو المقػػػربين اللػػػى هأػػػاض علػػػى العػػػارلين بعػػػد جغػػػاد 
اللسػػاف وجغػػاد الػػبطن وجغػػاد الأػػرج مف ذلػػ  ىػػو الػػدليل علػػى صػػأاء الػػنأ  

 وهزكيلغا.
 ا ....أف دجملنا بجمالو نسسؿ اهلل 
 ......ملنا بتماؿ أىل كمالو وأف دت

 اوأف دنعمنػػػػػػػا بػػػػػػػالنظر إلػػػػػػػى بػػػػػػػددع جمالػػػػػػػو اوأف دػػػػػػػذدقنا لػػػػػػػذة وصػػػػػػػالو
ودتمػر لنػا  اوأف دجعلنػا لػى نػور علػى نػور اوأف دلوجنا بلاج معارؼ أىل كمالػو

 ور ىلى نجاىدىا لى اهلل ى  الجغاد.لدائماً وأبداً عن أنأسنا المس
 .وسلب وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو



  
  لقرب نسمات ا      ٘7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  3333اٌمشثخاٌمشثخٔغّبد ٔغّبد 

  ٌّارا خٙاد إٌفص؟ٌّارا خٙاد إٌفص؟

  أٚي طفاخ اٌّطٍُأٚي طفاخ اٌّطٍُ

  اٌرخٍض ِٓ طفاخ إٌّافميٓاٌرخٍض ِٓ طفاخ إٌّافميٓ

  اإليّاْ ٚاإلزطاْاإليّاْ ٚاإلزطاْ

  اإلخالصاإلخالص

  " اٌظّد زىُ ػظيُ"" اٌظّد زىُ ػظيُ"

  شؼة اإليّاْشؼة اإليّاْ

  
 

 

 ـٜٕٓٓمن دونيو  ٚىػا  ٖٓٗٔن جماد ام ر م ٕٔالخمي ا  –المعادى  ٖٖ
 



  
  لقرب نسمات ا      ٘8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اٌمشثخٔغّبد اٌمشثخ

  ٌّارا خٙاد إٌفص؟ٌّارا خٙاد إٌفص؟

 ف:و مسالر  ف وإلى اهلل و كلنا إف آجاًل أو عاجاًل عن الدنيا راىل

                          ]النجب[]النجب[  

                        ] العل []العل[  
سػػػػػللعق بػػػػػالمالدينا أوسػػػػػيتوف معػػػػػ  مليػػػػػاراتا سػػػػػلمل  دوؿ ولػػػػػي  
قراردطا سلسهى لحظة ودقوؿ لػ  هعػالىا سػلقوؿ والػذى معػى؟ اهركػو وهعػالى كمػا 

 األنعام[ 99] نزلا من بطن أم  سلنزؿ إلى بطن امرض:

                                           
لي  معػ  نػل إو التأػن المػرعى! ومػاذا بعػد ذلػ ؟ سػلذىق إلػى دار 
الخلودا منزلل  ليغػا دائمػةا لػن هحػاؿ علػى المعػاش وىياهػ  ليغػا لػن هغلػز وو 

 هلغير:

               ًً ًً  [[ٙ٘ٙ٘  ]امىزاب]امىزاب  
 ثل بعض؟ وا صاىق الدار قاؿ:وىل كلنا م



  
  لقرب نسمات ا      ٘9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                    [[ٖٖٔٙٔٙ  ]آؿ عمراف]آؿ عمراف  
ما ىذه الدرجات؟ أنا هخػرج مػن الػدنيا إمػا مسػلب أو مػؤمن أو محسػن 
أو مػػوقن أو زاىػػد أو عابػػد أو عػػارؼ أو عػػالب أو ولػػىا لالبػػد أف هخػػرج بدرجػػة 

الػدنيا ولػي  لػو  من ىذه الػدرجات مػن الحيػاة الػدنياا أمػا الػذى دخػرج مػن ىػذه
درجة عندما دسهيو مل  الموت ودتر لسانو عن التالـ هظغػر لػو النليجػة وهُأػل، 

 عينو الباطنية:

                                      ]ؽ[]ؽ[  
عند ولاهو قاؿ لمن ىولو: إنػى أرى ى ػرة مػا ىػب  عمر بن عبد العزدز 
مالبػػ  بي ػػاء علػػى رءوسػػغب أرددػػة   ػػراء هلػػوح مػػنغب بػػإن  وو جػػن دلبسػػوف 

! وسػػمع قرآنػػا دللػػى لصػػرؼ النػػاس ولمػػا عػػادوا وجػػدوه قػػبض وقػػد رائحػػة ذكيػػة
إنػػى أرى .. ا رجػػل آ ػػر رأى أ لػػو هبتػػى عليػػوا قػػاؿ لغػػا: لمػػاذا هبتػػى؟!سػػجى! 

أبػػواب السػػموات وقػػد للحػػا وأرى الجنػػات وقػػد زدنػػا وأسػػمع مناددػػاً دنػػادى 
قد بلغناؾ الدرجة القصوى لى الجنة وإف لب هتن هردىػاا منػو  ودقوؿ دا أبا على

 دردد رليع الدرجات.
إذا كػػػاف واىػػػد مػػػن أصػػػحاب الطمػػػوح ليمػػػا عنػػػد اهلل ولػػػي  لػػػى الأػػػانى  

عندما دتمأوف لو عن منزللو مثل سيدنا عمر بػن الأػارض عنػدما أروه منزللػو لػى 
 الجنة قاؿ:

 إف هتن منزللى لى الحػق عنػدكب
 

 لقػػػد ضػػػيعا أدػػػامى مػػػا قػػػد رأدػػػا
 



  
  لقرب نسمات ا      ٙٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 منو دردد نل أعلى وأكلى وأرقى وأسمى وأبغى وأزىى.
 إذا كاف نخص لي  لو منزلة دقوؿ عند موهو: 

                                [[٘ٙ٘ٙ  ]الزمر]الزمر  
وبػػد أف دخػػرج ا نسػػاف مػػن ىنػػا ولػػو منزلػػة دعرلغػػا ودػػرى اسػػمو لػػى  إذاً 
لػو كنػا وزدػراً لػى الػدنياا ىػل سػلدـو  ....نأسواع عيغا بعينيو أو دطلبسجالهغا 

 ل ؟! لتن لى ا  رة دائمة:

               ًً ًً  [[ٙ٘ٙ٘  ]امىزاب]امىزاب  
 لن دجردؾ أىد من القصور وسلتوف وجيغاً: 

                           [[ٗ٘ٗ٘  ]آؿ عمراف]آؿ عمراف  
 ىذا لققا وىناؾ لقق أعلى منو:

                     ]امىزاب[]امىزاب[  
ىنػػػاؾ وجغػػػاء الجنػػػة وىنػػػاؾ وجغػػػاء المنػػػةا ىػػػاروف الرنػػػيد عنػػػد لحظاهػػػو 
ام يػػرة مػػع أنػػو كػػاف  ي ػػر ودحػػق الصػػالحين قػػاؿ لغػػب: ضػػعونى علػػى امرضا 

 وأ ذ دلمرغ ودقوؿ: دا من و دزوؿ ملتو ارىب من قد زاؿ ملتو.
نغػػا مػػؤمن وىنػػاؾ محسػػن أدنػػى درجػػة لػػى التمػػر ىػػى مسػػلب وأعلػػى م

وىنػاؾ مػوقن وىنػػاؾ زاىػد وىنػػاؾ عابػد وىنػػاؾ عػارؼ وىنػػاؾ وارث وىنػاؾ لػػردا 
 ودرجات كثيرة أولغا مسلب.



  
  لقرب نسمات ا      ٙٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

علػىا أف أراجػع ....  ىل أنا مطم ن أنى متلوب لػى كمػوؼ المسػلمين؟
نأسىا المسلب لو أوصاؼا إذا كانا ىػذه اموصػاؼ لػىا سػسلرح وأىنػل نأسػى 

 ى.وأطلق المزدد مهرق

  أٚي طفاخ اٌّطٍُأٚي طفاخ اٌّطٍُ

أوؿ أوصػػػاؼ المسػػػػلب أف دسػػػلب وجغػػػػو هللا سػػػػمى مسػػػلماً منػػػػو دسػػػػلب  
وجغػػو هللا أى دسػػلب كػػل اممػػور لح ػػرة اهلل وو دعلػػرض علػػى أى ق ػػاء ق ػػاه 
عليػػػو مػػػووها لتػػػػن الػػػذى دعلػػػػرض علػػػى اهللا ىػػػل دصػػػػ، ذلػػػ  ىلػػػػى لػػػى بػػػػاب 

 امدب؟!

                      [[ٕٖٕٖ  ]امنبياء]امنبياء  

 عطى لأالف صبياناً وأعطى ل  بناهاًا ىو كما دماء:أ

                                            
                                             ]المورى[]المورى[  

ىػػػد عنػػػد ىػػػل سلحاسػػػبو؟! إذا كػػػاف لػػػ  ىػػػ  لخػػػذه! ىػػػل ىنػػػاؾ ىػػػ  م 
؟! لػػػا علراض علػػػى اهلل  طػػػس نػػػنيع دجعػػػل صػػػاىبو دلػػػسرج، صػػػاىق الحػػػ  

 ودد ل لى قوؿ اهلل:

                                          
        [[ٔٓٙٔٓٙ  ]اللوبة]اللوبة  



  
  لقرب نسمات ا      ٕٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 مف المسلب مقامو اللسليب:

                      [[]النساء]النساء  
اليػػـو ىػػر أو بػػردا مػػن لػػو ىػػ  اللػػد ل لػػى ذلػػ  كيػػر  القػػو وباردػػوا ومػػا 

 .ة و دعلمغا إو اهلل علي  إو أف هرضى بسمر اهلل وهعلب أف ىذا لحتم
اممػػر الثػػانى ىلػػى دتػػوف ا نسػػػاف مسػػلماً: وبػػد أف دطغػػر مػػن أوصػػػاؼ 

 !المنالقينا وىذه المصيبة اللى دقع ليغا معظب المسلمين

  فاخ إٌّافميٓفاخ إٌّافميٓاٌرخٍض ِٓ طاٌرخٍض ِٓ ط

 ما ىى أوصاؼ المنالقين؟

َٓ خبْ  }} ِّ ََٚػَذ أْخٍََف ، ٚئرا اْؤرُ َس َوَزة، ٚئِرا  َٓ خبْئرا َزذَّ ِّ ََٚػَذ أْخٍََف ، ٚئرا اْؤرُ َس َوَزة، ٚئِرا  َذ   ئرا َزذَّ َ٘ َذ ٚئرا ػب َ٘ ٚئرا ػب

َُ َفَدشَ  َُ َفَدشَ غذَس، ٚئرا خبف {{  غذَس، ٚئرا خبف
3434

  

سػػػالـا إنػػػو درلػػػع مػػػن  إلل لػػػو ومػػػا الػػػذى ليػػػو صػػػأة مػػػن ىػػػذه الصػػػأات مػػػا
ْٓ   ثجالسٌ ثجالسٌ   }}: كموؼ ا سالـ مف بو صأة من أوصاؼ النأاؽا قاؿ  ج َِ ْٓ ج َِ   َّٓ َّٓ ُوج ُوج

ٕبفِمبً خبٌقبً  ُِ ِٗ وبْ  ٕبفِمبً خبٌقبً ف١ ُِ ِٗ وبْ  ٌُ   ف١ ْغجٍِ ُِ  ُٗ َُ أََّٔج ََٚصَػ  ََ ََٚفب ْْ َفٍَّٝ  ٌُ َٚئ ْغجٍِ ُِ  ُٗ َُ أََّٔج ََٚصَػ  ََ ََٚفب ْْ َفٍَّٝ  {{َٚئ
3535 – 

 ... ىل ىناؾ مسلب دتذب؟! ومنو دصلى ودصـو !! 
ىػػػل ىنػػػاؾ مسػػػلب دغػػػدر؟! وا ىػػػل ىنػػػاؾ مسػػػلب دخػػػوف العغػػػد؟! وا ىػػػل 
ىنػػاؾ مسػػلب دأجػػر لػػى الخصػػومة ودمػػغر بخصػػمو ودمػػنع عليػػو ودمػػلتيو؟! وا 

 

 صحي، البخارى عن أبي ىردرة.  ٖٗ
 رواه مسلب وا ماـ أىمد عن أبي ىردرة. ٖ٘



  
  لقرب نسمات ا      ٖٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

مػػن المسػػلمين أجمعػػين؟! ا دخػػرج مػػن لسػػانو كلمػػة هػػؤذى أىػػد اؾ مسػػلبٌ ىػػل ىنػػ
 :و

ُٓ ثبٌ}} ِِ ْإ ُّ ُٓ ثب١ٌٌََْظ اٌ ِِ ْإ ُّ َٚال١ٌََْظ اٌ ٌْجَزِٞء  َٚال ا  ِْ ب َٚال اٌٍَّؼَّ  ِْ ب َٚالطَّؼَّ ٌْجَزِٞء  َٚال ا  ِْ ب َٚال اٌٍَّؼَّ  ِْ ب ٌَْفبِزؼِ طَّؼَّ ٌَْفبِزؼِ  ا {{   ا
3636

  

 من المسلب دا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: إذاً 

{{   ِٖ ٠ََٚذ  ِٗ ْٓ ٌِغبِٔ ِِ  َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُّ َُ اٌ ْٓ َعٍِ َِ  ُُ ْغٍِ ُّ ِٖ اٌ ٠ََٚذ  ِٗ ْٓ ٌِغبِٔ ِِ  َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُّ َُ اٌ ْٓ َعٍِ َِ  ُُ ْغٍِ ُّ {{اٌ
3737

  

و المسػلب دمػب   الرسػوؿ ... المسلموف كلغب من لسػانوا  وبد أف َدسلب
 همبيغاً عظيمًا دقوؿ ليو:

ٚال ٠خشج ِٕٙب ئال ٚال ٠خشج ِٕٙب ئال   ،،اٌّغٍُ وبٌٕسٍخ ال رمف ئال ػٍٝ ط١تاٌّغٍُ وبٌٕسٍخ ال رمف ئال ػٍٝ ط١ت  }}

{{  ط١ت، ٚئرا ٚلفذ ػٍٝ ػٛد ٘ؼ ٌُ رىغشٖط١ت، ٚئرا ٚلفذ ػٍٝ ػٛد ٘ؼ ٌُ رىغشٖ
3838

..  

 !!!نحػػػن كػػػل ممػػػاكلنا سػػػببغا سػػػالطة اللسػػػاف اللػػػى هحػػػدث منػػػا لبع ػػػنا
ا ىػل !! "ىػزاراً كمػا نقػوؿ "ونسميو   ثقيالً  اً دتوف مزاى !اً أو نلما! إف لب دتن سبا 

 المسلب عنده ىذا التالـ؟!
ولتػػػن دخػػػرج التلمػػػة اللػػػى ! ... هاالمسػػػلب و دخػػػرج كلمػػػة هحػػػزف أ ػػػ

الحبيػػػق أعطػػػاؾ ميػػػزاف هػػػزف بػػػو كػػػل أىوالػػػ  مػػػع جميػػػع امىبػػػاب .... هسػػػرها 
كيػرؾا ىػل  الذى و هره يو لنأس  و هأعلػو مػع ....ببساطة وا  وافا ما ىو؟

 ! ..كلمة نابية أو جاليػة  ىناؾ أسغل من ذل ؟ أنا و هرضى أف دقوؿ ل  أىدُ 
 

 رواه أىمد واللرمذي وابن ىباف عن عبداهلل بن مسعود. ٖٙ
 صحي، البخارى عن عبداهلل بن عمرو. ٖٚ
 رواه ا ماـ اىمد وابن أبي نيبة والطبراني. ٖٛ



  
  لقرب نسمات ا      ٙٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 لماذا أنا هقوؿ لغيرؾ كلمة نابية أو جالية؟! إذاً 
لػػػػو ا نسػػػػاف وزف نأسػػػػو بغػػػػذا الميػػػػزاف سػػػػيرهاحا لػػػػذل  نعجػػػػق عنػػػػدما 

 :دخللر المسلمين ىلى لى المسجد على ا مامة وا ذاف وكير ذل ! قاؿ 

ََٚفبِخشٍ َفٍُّ َفٍُّ   }} ًِّ ثََش  ٍَْف ُو ََٚفبِخشٍ ٛا َخ ًِّ ثََش  ٍَْف ُو {{  ٛا َخ
3939

  

نصػػػػلى مػػػػن أجػػػػل الجماعػػػػةا لتػػػػن و دجػػػػق أف دحػػػػدث بػػػػين المسػػػػلب 
والمسلب ما دزدد لى ا ىن لى القلوب والبغ اء لى الصدورا وسبق كل ذلػ   
كلمػػػة نابيػػػة أو كلمػػػة جاليػػػةا الػػػذى دجعلػػػ  هقػػػوؿ ىػػػذه دجعلػػػ  هقػػػوؿ الثانيػػػة 

 ةا التلمة العظيمة.الحسنةا التلمة الحتيمةا التلمة العليم
ىػػل ىنػػاؾ مسػػلب دوضػػع لػػى ددػػواف أىػػل ا سػػالـ ومجالسػػو كلغػػا كيبػػة  

ونميمة؟! ماؿ ىذا وماؿ ا سالـا الجماعة الذدن دصأغب اهلل لى القػرآف ودقػوؿ 
 ليغب:

                           [[ٕٕٗٗ  ]المائدة]المائدة  
 ىب اليغودا ودقوؿ الرسوؿ:

{{  زّغ ؽش٠ىبْ فٟ اإلثُزّغ ؽش٠ىبْ فٟ اإلثُاٌّنزبة ٚاٌّغاٌّنزبة ٚاٌّغ  }}
4040

  

 ]األنعام[ ماذا ألعل دارب؟ إذاً والسامع نرد  منو نجع الملتلبا 

 

 تبرى عن أبي ىردرة.سنن البيغقي ال ٜٖ
المغلاب والمسلمع نردتاف لي ا ثب" كردق وللطبراني من ىدد  ابػن عمػر بسػند ضػعير نغػى رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو  ٓٗ

 هخردا أىادد  ا ىياء العراقيا وسلب عن الغيبة وعن اوسلماع إلى الغيبة



  
  لقرب نسمات ا      ٙ٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                          
   ولتن:                    ]اللوبة[]اللوبة[  

ىػػػل ىنػػػػاؾ مسػػػػلب ..... و كيبػػػة وو نميمػػػػة وو إىػػػن لػػػػى الصػػػػدورا  إذاً 
أف دظػن ظػن السػوء بػػسى !!! دجػوز عليػو بعػد أف د ػل لػى قلبػػو امنػعة النورانيػة 

 من البردة؟!مسلب رجل 
لػػى قلبػػو سػػوء ظػػن السػػوء ىػػو مصػػيبة العػػالب كلػػوا الػػذى دظػػن السػػوء ىػػو 

 :أزف نأسى بموازدن المسلب اً لحلى أكوف مسلموإو لإنو دظن الخير ... 

ْٓ عَ   }} َِ  ُُ ْغٍِ ُّ ْٓ عَ اٌ َِ  ُُ ْغٍِ ُّ ِٖ اٌ ٠ََٚذ  ِٗ ْٓ ٌِغبِٔ ِِ  َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُّ َُ اٌ ٍِ ِٖ ٠ََٚذ  ِٗ ْٓ ٌِغبِٔ ِِ  َْ ٛ ُّ ْغٍِ ُّ َُ اٌ ٍِ  }}
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لػػػال كػػػذب وو كيبػػػة وو نميمػػػة وو دمػػػين زور وو قػػػوؿ زور وو سػػػق وو 
نلب وو لعػن وو أى لأظػة نابيػة أو جاليػة هخػرج منػو إلػى أىػد مػن  لػ  اهلل وو 

 دخرج منو إو التالـ الذى دقوؿ ليو اهلل:

                                         
          ]الحا[]الحا[  

وإذا نظرت إلى أصحاب رسػوؿ اهلل ونمػاذجغب لػى ىػذا المجػاؿ هعجػق  
 !!!كسف معغب دكلوراه لى الذوؽ العاـ

 والذوؽ العاـ ىو ميزاف أىل ا سالـ.
 

 صحي، البخارى عن عبداهلل بن عمرو. ٔٗ



  
  لقرب نسمات ا      ٙٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ما ىى مواد ا دماف؟ !!س ذ مواد ا دمافللل ااً توف مؤمنهأف هردد 

  ّاْ ٚاإلزطاّْاْ ٚاإلزطاْاإلياإلي

{{ ، ُٗ َٗ ئال اٌٍَّ بَدُح أَْ اَل ئٌ َٙ ب َؽ َ٘ َْ ُؽْؼجًَخ، أَْػاَل ََٚعجُؼٛ ُْ ثِْضٌغ  ب َّ ، اإِل٠ ُٗ َٗ ئال اٌٍَّ بَدُح أَْ اَل ئٌ َٙ ب َؽ َ٘ َْ ُؽْؼجًَخ، أَْػاَل ََٚعجُؼٛ ُْ ثِْضٌغ  ب َّ اإِل٠

ِٓ اٌطَِّش٠كِ  َِبطَُخ األَرٜ َػ ب ئِ َ٘ ِٓ اٌطَِّش٠كِ َٚأَْدَٔب َِبطَُخ األَرٜ َػ ب ئِ َ٘ {{َٚأَْدَٔب
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 أعرؼ ىذه المعق وأنأذىا وأعمل بغا مكوف من أىل ا دماف.
طلػػع عليػػو ظػػاىراً أمػػا المحسػػن لإنػػو دعبػػد اهلل كسنػػو دػػراها ودمػػعر أف اهلل د 

وباطناً وو هخأى عليو  أادػاها دػرى لػى كػل أىوالػو أف اهلل و هخأػى عليػو  اليػة 
لػػى نأسػػوا وىػػذه بدادػػة ا ىسػػافا أدػػن نحػػن والبدادػػة؟! والنغادػػة: "كسنػػ  هػػراه" 

 وبين البدادة والنغادة إىساف العمل هلل. 
كػز ا سػالـ ولمػاذا در ..  ِلَب نلحدث كثيراً عػن جغػاد الػنأ  ونركػز عليػو؟

على اموامر وعلى النواىى وعلى ما دحبو اهلل وعلػى مػا دبغ ػو اهلل؟ وا جابػة أف 
أى إنسػػػػاف لػػػػى بػػػػدء  لقػػػػو الروىػػػػانى أقػػػػر واعلػػػػرؼ بربوبيػػػػة ووىدانيػػػػة ى ػػػػرة 

 األعراف[ 572] الرىمنا التل المسلب وكير المسلب:

                                                  
                                            

لتانػػػػا مرىلػػػػة الػػػػدنيا ا لبػػػػاراً للصػػػػدؽ لػػػػى ىػػػػذا ا قػػػػرارا نػػػػغدت هلل 
 

 ىردرة. صحي، مسلب وابن ىباف عن أبي ٕٗ



  
  لقرب نسمات ا      ٙ7      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

بالوىدانيػػػة وكنػػػا روىػػػاً مجػػػردة و ليغػػػا نػػػغوة وو ليغػػػا ىػػػد وو ليغػػػا  يػػػاؿا 
المػػػغوة وركػػػق ليػػػو الػػػنأ  وركػػػق ليػػػو القػػػوة وجعػػػل اهلل لػػػ  جسػػػماً ركػػػق ليػػػو 

 الغ بية والقوة الحياهية اللى هحلاجغا كلغا من كرائز وكيرىا ليخلبرؾ:

                            [[ٕٕ  ] المل] المل  
مػػن الػػذى سػػيولى بمػػا قػػاؿ؟ ومػػن الػػذى سػػيخل بمػػا عاىػػد عليػػو الواىػػد 

 الملعاؿ؟ ولذل  قاؿ اهلل لى إبراىيب:

                      ]النجب[]النجب[  
ولىا بما عاىد اهلل عليوا وقاؿ لينا وىذا ىو اممػر المخيػر لػى  الصػة 

 المؤمنين:

                                         
  أى لػػي  كػػل المػػؤمنين صػػدقوا منػػو قػػاؿ:              ي  مػػن ولػػ

   النػػػاس:                           ىػػػؤوء الرجػػػاؿ لػػػى كػػػل عصػػػر
 ولي  لى عصر رسوؿ اهلل لقط:

                                                
         .]امىزاب[.]امىزاب[  

نوىػػده وو نمػػرؾ بػػو نػػي اً  ىػػذا العغػػد وىػػو عغػػد الربوبيػػة وم ػػمونو أف 
وأف نطيعو لال نعصاه وأف نذكره لال ننساه وأف نمتره لال نتأػر نعمػو وعطادػاها 



  
  لقرب نسمات ا      ٙ8      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ىذه هأاصيل بنود العغد.
اللوىيػػد هلل بػػسف نوىػػده وو نمػػرؾ بػػو نػػي اًا ومػػا معنػػى نوىػػده؟ أى كػػل  

 عمػػل وكػػل قػػوؿ و دردػػد بػػو ا نسػػاف ظػػاىراً أو باطنػػاً إو وجػػو اهللا ولػػذل  قػػاؿ
 :ىبيبنا وقرة أعيننا 

ْٓ َفٍَّٝ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشنَ }} ْٓ َفٍَّٝ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشنَ َِ َِ}}
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منو صلى من أجل الناسا للو لب درى النػاس و دصػلى لغػذا قػد أنػرؾا 
لتن لو كنا أصػلى وأسػعد عنػدما درانػى النػاس لغػذا لػي  ردػاءا لتػن الػذى لػو 

لغػذا ىػو  رأى الناس قاـ إلى الصالة وإذا لب دره الناس هسػاىل ولػب دُقػب الصػالة
 المرائى منو دصلى من أجل الناس:

ََ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشَن، }} ْٓ َفب َِ ْٓ َفٍَّٝ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشَن ، ٚ ََ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشَن، َِ ْٓ َفب َِ ْٓ َفٍَّٝ ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشَن ، ٚ َِ

َق ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشنَ  ْٓ رََقذَّ َِ َق ٠َُشائِٟ َفَمْذ أَْؽَشنَ َٚ ْٓ رََقذَّ َِ َٚ}}
4444

  

 :وجمعغا لى الحدد  القدسى عن اهلل 

{{ ِِ ِٗ َغ١ِْشٞ، َفأََٔب  َّالً أَْؽَشَن ف١ِ ًَ ٌِٟ َػ ِّ ْٓ َػ َِ ِِ ِٗ َغ١ِْشٞ، َفأََٔب  َّالً أَْؽَشَن ف١ِ ًَ ٌِٟ َػ ِّ ْٓ َػ َِ َٛ ُ٘ َٚ ُٗ ثَِشٌٞء.  ْٕ َٛ ُ٘ َٚ ُٗ ثَِشٌٞء.  ْٕ

{{ٌٍَِِّزٞ أَْؽَشنَ ٌٍَِِّزٞ أَْؽَشنَ 
4545

  

 أى عمل ه ع ليو ني اً مع اهلل و دقبلو اهلل مف ىذا العمل ليو نرؾ:

 

 رواه ا ماـ أىمد عن عبدالرىمن بن كنب امنعرى. ٖٗ
 مسند ا ماـ أىمد عن عبدالرىمن بن كنب. ٗٗ
 مسند ا ماـ أىمد وسنن ابن ماجة عن أبي ىردرة. ٘ٗ



  
  لقرب نسمات ا      ٙ9      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                            
                            ]التغر[]التغر[  

 :أى الذى دقوؿ ليو وىذا ىو المرؾ الخ

ًِ َػٍَجٝ اٌقََّفجب }} ّْ َّٕج ْٓ َدثِج١ِت اٌ ِِ َِّزِجٟ  ْشُن أَْخَفجٝ فِجٟ أُ ًِ َػٍَجٝ اٌقََّفجب اٌّؾِ ّْ َّٕج ْٓ َدثِج١ِت اٌ ِِ َِّزِجٟ  ْشُن أَْخَفجٝ فِجٟ أُ اٌّؾِ

بءِ  َّ ٍْج بءِ فِجٟ اٌٍَّج١ْجٍَِخ اٌظَّ َّ ٍْج {{فِجٟ اٌٍَّج١ْجٍَِخ اٌظَّ
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 ]يوسف[ودمير إليو اهلل لى قولو: 

                                        
نػػرؾا لمػػاذا؟ منػػو دػػد ل امنػػياء لػػى طاعػػة  أكثػػر المػػؤمنين إدمػػانغب ليػػو

 اهلل.

  اإلخالصاإلخالص

طاعػػػة اهلل هحلػػػاج إلػػػى ا  ػػػالصا وا  ػػػالص أف دتػػػوف العمػػػل  الصػػػاً 
و ليو ىد للنأ  وو ليو نظر إلى الخل ا إذا كاف العمل ليػو نظػر  لوجو اهلل 

للخلػػ  وهطلػػع إلػػيغب ودردػػد أف دثنػػوا عليػػو ودمػػدىوه ودعظمػػوه ودبجلػػوه مػػن أجػػل 
ا العمل لإف ىذا العمل ليو نرؾ  أىا وإذا كاف العمػل ليػو ىػد للػنأ  أى ىذ

سيعجق بنأسو ودلباىى بغا ودألخر بعملو ودُػدؿ علػى الخلػ  بغػذا العمػل ودُػدؿ 
على اهلل بغذا العملا وما داـ ىو دطيػع اهلل لعلػى اهلل أف دحقػ  لػو كػل مػا دلمنػاه 

 

 لي جامع المسانيد والمراسيل. اْلحتيب مؾ ىل   عن عائمَة رضَي اللاُو عنَغا. ٙٗ



  
  لقرب نسمات ا      7ٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 لى ىتمو: ودردد أف دمارؾ اهلل 

                                ]امنبياء[]امنبياء[  
دحبػ  وو  الذى أنا هردده و هػدرى إف كػاف  يػراً لػ  أـ نػراًا لػاهلل 

درضػػى لػػ  إو الخيػػرا لتػػن أنػػا و هػػرى الخيػػر لالبػػد أف هسػػلب منػػو أعلػػب بػػ  
منػ  وأرىػػب بػػ  منػػ  وأىػػن عليػػ  مػػن أبيػػ  وأمػػ ا لػػإذا منػػع لػػإف المنػػع دػػراه 

و دمنع  يػراً عػن مػؤمن إو إذا كػاف لػى باطنػو بػالء  ين عطاء مف اهلل الصالح
و دردد أف دُنزؿ علي  بالء وو أف دصيب  بداءا لإذا رأى ىػذا  أو داءا وىو 

 الصرؼ ىنا عطاء أـ بالء؟! إذاً الخير لى نظرؾ ليو ذاؾ صرلو عن ا 
 عطاء منو صرؼ عن  البالء أو الداء.

ف العمل لي  ليو نظر للخلػ  وو ىػد للػنأ  وأف ا  الص أف دتو  إذاً 
دتػػػوف المقصػػػد رضػػػاء اهللا إذا وصػػػل ا نسػػػاف إلػػػى ىػػػذه الحالػػػة دبمػػػره سػػػيدنا 

 رسوؿ اهلل كما بمر أبوذر وقاؿ لو:

{{ ًُ ٌْم١ٍ ًُ ا َّ ٌَْؼ ََٕه ٠َْىِفَه ا ـْ ِد٠ ًُ اْخٍِ ٌْم١ٍ ًُ ا َّ ٌَْؼ ََٕه ٠َْىِفَه ا ـْ ِد٠ {{اْخٍِ
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لػػنحن قػػد ج نػػا إلػػى الػػدنيا مػػن أجػػل ىػػذا ا ملحػػاف وىػػذا ا  لبػػار لػػى  
 اهلل ولى طاعة اهلل ولى نتر اهلل علػى نعػب اهلل وعطادػاه ولػى إلػراد اهلل  معرلة

باملوىيػػػة وعػػػدـ المػػػرؾ بػػػو مى نػػػل سػػػواها وأى املحػػػاف وبػػػد أف هتػػػوف ليػػػو 
لػػى نػػسف  درجػػات للمملحنػػينا وهقػػددر للمبػػرزدن والملأػػوقين ولػػذل  قػػاؿ اهلل 

 

 ذ.رواه الحاكب وابن أبي الدنيا عن معا  ٚٗ



  
  لقرب نسمات ا      7ٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 المملحنين:

                  [[ٖٖٔٙٔٙ   آؿ عمر آؿ عمر]اف]اف  
 ىل وبد من اوملحاف؟ وبد من اوملحاف:

                                              
                                             

                             ]العنتبوت[]العنتبوت[  
 لالبد من اوملحاف ىلى دعلب ىذا من ذاؾا ما ىى مواد اوملحاف؟

                                                
                  [[ٔ٘٘ٔ٘٘  ]البقرة]البقرة  

ا أو دبلليػ  أنا صاىق متاف عظػيب إذاً من الجائز أف دبللي  بغا كلغا 
ببع ػػػغا للتػػػوف متانلػػػ  أقػػػلا أو دبلليػػػ  بواىػػػدة لقػػػط للتػػػوف المتانػػػة أقػػػلا 

 لتلما زاد البالء كلما عظب العطاءا ولذل  قاؿ سيد الرسل وامنبياء:

عن ُمْصَعِق بِن َسْعٍد عن َأبِيِو قاؿ قُػْلُا: دا رسوَؿ اهللا َأي  النااِس َأَند  
ْٔج١َِبُء ثُ}}َباَلًء؟ قاؿ:  ْٔج١َِبُء ثُاال ًُ اال َث ِْ ًُ فبال َث ِْ ًُ َُّ اال َث ِْ ًُ فبال َث ِْ {{َُّ اال

4848 
ليخرج ا نساف من الػدنيا ولػو  ...... مف البالء ىو السبق لى العطاءا

 

 مسند ا ماـ أىمد وسنن اللرمذي. ٛٗ



  
  لقرب نسمات ا      7ٕ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 درجة. 
الػػبالء لػػي  كلػػو الػػذى ذكرنػػاه ولتنػػو جػػزءا لغنػػاؾ بػػالء أنػػد وقعػػاً علػػى 
الػػنأ  وىػػو الػػذى و دأطػػن لػػو إو الصػػالحوف وىػػو الحأػػد مػػن المعاصػػى اللػػى 

 .. مثاًل مثل: ساف نأسو من جميع النواىى؟نغى عنغا اهللا كير دحأد ا ن

                         [[ٕٕٔٔ  ]الحجرات]الحجرات  

                      [[ٔٔٔٔ  ]الحجرات]الحجرات  

                       [[ٔٔٔٔ  ]الحجرات]الحجرات  
بمخللػر  ما موقأى لى مادة النغى ىػذهوكيرىا التثير!  كل ىذه نواىىا

 .؟ وىذه ىى بدادة المسلب.؟بنودىا.؟
 :... وىى مادة اموامر والطاعات... المادة الثانيةثب هسهى 

                                    [[ٕٖٕٖٛٛ  ]البقرة]البقرة  

                             [[ٖٖٗٗ  ]البقرة]البقرة  
 ...جات العلياء البالء واوبلالء للنجاح لى در أما 
نأسػو إذاً مػن الوقػوع ليمػا نغػى عنػو رب ػو .. ودعلػب تير دحأد ا نساف ل

الخلػػ  أجمعػػين آدـ أ ػػرج مػػن الجنػػة بمعصػػية  المػػرء علػػب اليقػػين أف أبانػػا وأبػػا
 لغا: لغا وو ىدا  واىدةا لتير هطمع أف هد ل الجنة مع المعاصى اللى و عدا 



  
  لقرب نسمات ا      7ٖ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                               
         ]طو[]طو[  

 ]األعراف[ والمعصية ىنا كانا نغياً واىداً:

                                        
و همغل بال  بنػوع المػجرة وو هأتػر لػى ذلػ ا بعػض الجغػاؿ دقولػوف 

 جرة الحنطة مالقم، ا وىل ىناؾ أىد دسمى القم، نجرة؟!أنغا ن
إنغػػا روادػػػة هوراهيػػة و دلقبلغػػػا ىلػػػى العقػػل العػػػادىا و دغػػب نػػػوع المػػػجرة 

  ولتن المغب ىو النغى:                      ولتنو قرب منغا لوقع لى
مػن كػل نغػى  البالءا ولذل  أىب ما دحرص عليو طالق العليػاء أف دحصػن نأسػو

 ورد لى كلاب اهلل أو نبو عليو ونوه عنو سيدنا رسوؿ اهلل.
إذا ىأظػػػا نأسػػػ  مػػػن المنغيػػػات هُػػػد ل نأسػػػ  لػػػى الطاعػػػاتا لتػػػن  

 الذى  لط ىذه بلل  وىذه لى معظب المسلمين ا ف:

                               [[ٕٕٔٓٔٓ  ]اللوبة]اللوبة  
 :التوبة[ 501]قاؿ هعالى لى  ما نسنغب؟

                                              

  " اٌظّد زىُ ػظيُ"" اٌظّد زىُ ػظيُ"



  
  لقرب نسمات ا      7ٗ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

الجغاد اموؿ لى المنغيات وأعظػب المنغيػات اللػى دقػع ليغػا اللسػاف  إذاً 
ا مػػن ملػػ  لسػػانو لقػػد ملػػ  أو اللػػى هقػػع ليغػػا الػػبطن أو الأػػرج والعيػػاذ بػػاهلل 

اف الػػػدرس اموؿ مصػػػحاب الحبيػػػق اموؿ ىػػػو الصػػػماا ولػػػذل  كػػػىالػػػو ... 
 :متاـر ام الؽ للخرائطىكلاب لى  كما ورد  الدرداء دقوؿ سيدنا أبو 

رؼٍّٛا اٌقّذ وّب رزؼٍّْٛ اٌىالَ، فاْ اٌقّذ زىجُ رؼٍّٛا اٌقّذ وّب رزؼٍّْٛ اٌىالَ، فاْ اٌقّذ زىجُ   }}

ػظجج١ُ، ٚوججٓ ئٌججٝ أْ رغججّغ أزججشؿ ِٕججه ئٌججٝ أْ رججزىٍُ، ٚال ػظجج١ُ، ٚوججٓ ئٌججٝ أْ رغججّغ أزججشؿ ِٕججه ئٌججٝ أْ رججزىٍُ، ٚال 

ٚال ٚال   رزىٍُ فٟ ؽٟء ال ٠ؼ١ٕه، ٚال رىٓ ِضسبوب ِٓ غ١جش ػدجت،رزىٍُ فٟ ؽٟء ال ٠ؼ١ٕه، ٚال رىٓ ِضسبوب ِٓ غ١جش ػدجت،

  ..{{    كير ىاجةكير ىاجةممِؾبء ئٌٝ غ١ش أسة ِؾبء ئٌٝ غ١ش أسة 

المصػػيبة لػػػى زماننػػا أف معظػػػب المسػػػلمين و دبػػالى بغػػػذه المخالأػػػات وو 
دحاسػػق نأسػػو عليغػػا علػػى أنغػػا مخالأػػاتا َمػػْن مػػن المسػػلمين دحاسػػق نأسػػو 

 على التذب؟
بػػػل إنػػػو دلػػػلم  لنأسػػػو امعػػػذار ىلػػػى دبػػػرر كذبػػػوا ودبػػػرر لنأسػػػو الغيبػػػة 

واللعن والتلمة النابية والتلمة الجالية ومػا نػابو ذلػ  والنميمة والسق والملب 
 مما دخرج من اللساف.

لتػػػن بدادػػػة أصػػػحاب رسػػػوؿ اهلل كانػػػا لسػػػاف و دػػػلتلب إو بمػػػا درضػػػى 
الػػػرىمنا نحػػػن ا ف نػػػذكر اهلل أو نللػػػو كلػػػاب اهلل ولتػػػن و مػػػانع أف دػػػسهى أىػػػد 

 ا ىل دص، ذل ؟!ونلتلب معًا لى كيبة إنساف ثب أعود مرة أ رى للالوة القرآف
دجػػق أف دتػػوف اللسػػاف طغػػر مػػن إصػػابة عػػػورات  إذاً لػػو سػػسهلو القػػرآف 

جميػػع بنػػى ا نسػػافا ىلػػى كػػاف الواىػػد مػػنغب لػػو نػػادى ىلػػى علػػى ىيػػواف دناددػػو 



  
  لقرب نسمات ا      7٘      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 بلأد ىسن دتلبو عليو الرىمن.
سػػيدنا عيسػػى عليػػو وعلػػى نبينػػا أل ػػل الصػػالة وأهػػب السػػالـ رأى  نزدػػراً 

لػػو إنػػو  نزدػػرا لقػػاؿ كرىػػا أف دنطػػ  لسػػانى بغػػذه  لقػػاؿ مػػر دػػا مبػػارؾا لقػػالوا
 اللأظةا لتننا ا ف نقولغا  دميين كرمغب رب العالمين:

                         [[ٚٓٚٓ  ]ا سراء]ا سراء  
اهلل كرمػػو وأنػػا أىينػػو ثػػب أرجػػوا بعػػد ذلػػ  رىمػػة اهللا ىلػػى لػػو كػػاف ابنػػ  

 ى ذل  النبى الرءوؼ الرىيب:ليجق علي  أف هربيو على الخل  القودبا قاؿ ل

{{   ِٓ ْٓ أََدةٍ َزَغ ِِ  ًَ ، أَْفَض ُٖ ٌَََٚذ َٚاٌٌذ   ًَ ب ََٔس َِ ِٓ ْٓ أََدةٍ َزَغ ِِ  ًَ ، أَْفَض ُٖ ٌَََٚذ َٚاٌٌذ   ًَ ب ََٔس َِ  }}
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أىسػػػن عطيػػػة هعطيغػػػا وبنػػػ  أف هعطيػػػو  لػػػ  ىسػػػنا ىلػػػى التأػػػار لػػػى 
 القرآف انظر كير دنادى عليغب اهللا مرة دقوؿ:

              :ومػػػػػرة دعظمغػػػػػب ودقػػػػػوؿ              نػػػػػدائنا  لتػػػػػن
  نحػػػػن:                             نػػػػداء كلػػػػو ىنػػػػاف ورقػػػػة ورىمػػػػة

ا دعلمنا اهلل ىلى لى مخاطبة التالردن اللتػردب واللعظػيبا ونأقة من الرىمن 
 األعراف[ 579] لتنو عندما دصر أىوالغب قاؿ:

                                                 
                                            

 

 مسند ا ماـ أىمد عن عمرو بن سعيد. ٜٗ



  
  لقرب نسمات ا      7ٙ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ىلػػى دترىنػػا لػػى ىػػذه اموصػػاؼا لتػػن عنػػدما دنػػادى علػػيغب نػػداء كلػػو 
 الذى و دسسؿ عما دأعل وىب دسسلوف. أدب وذوؽ من اهلل 

 ن الدنيا ومعو نغادة بسنو:لجغاد ا نساف المسلب ىلى دخرج م

                      ] دون []دون[  
وبد أف دجاىػد أوًو نأسػو لػى المنػع عػن كػل مػا نغػى عنػو اهللا وو دُػ َػِوؿ 
وو دجلغػػدا ودجاىػػد نأسػػو بعػػد ذلػػ  لػػى الطاعػػة منػػ  لػػو مػػات البػػر والبحػػر 

أرط لى النػواىىا نغػى واىػد مػن الممتػن أف ُدَخل ػص علػى والجو عبادة وأنا م
 ىذا الرصيد من العبادة.

عنػػدما دػػذىق المػػخص بعبادهػػو إلػػى الجنػػة دنػػادى منػػاد اهلل مػػن كانػػا لػػو 
مظلمػػة عنػػد لػػالف لليخػػرجا ليقػػوؿ أىػػدىب إنػػو نػػلمنى ودقػػوؿ آ ػػر إنػػو سػػبنى 

 ل الجنػة ىلػى ودقوؿ آ ر إنػو اكلػابنىا ليقػوؿ رب العػزة وعزهػى وجاللػى و هػد
هرضػػػى  صػػػمائ ا وو درضػػػوا عنػػػو إو إذا دلػػػع لغػػػب مػػػن رصػػػيد ىسػػػناهوا وبعػػػد 

بمػاذا هنأػع  إذاً انلغاء رصيده دعلن إلالسو ولب درضػغب بعػد ليس ػذ مػن سػي اهغبا 
الطاعػػػػات لػػػػى ذلػػػػ  الوقػػػػا؟! ولػػػػذل  قيػػػػل: و دتػػػػوف الرجػػػػل رجػػػػالً إو عنػػػػد 

 المعاصىا مف الطاعات سغلة.
ج مػػن ىػػذه الػػدنيا علػػى مقػػاـ مػػن مقامػػات الػػددنا لػػو ا نسػػاف سػػيخر  إذاً 

أراد أف دخرج على درجة مسلب صػادؽ ا سػالـ لػرب العػالمين لعليػو أف دحأػد 
نأسو من المنغيات ودعين ودجاىد نأسو على أداء الطاعات ودحاوؿ أف دحليغػا 
بػػػا  الص هلل عنػػػد أداء ىػػػذه الطاعػػػات ىلػػػى هتػػػوف قربػػػات دنػػػاؿ عليغػػػا أرلػػػع 



  
  لقرب نسمات ا      77      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 .د رليع الدرجات الدرجات عن
امساس الثانى: أف دخرج من ىذه الدنيا سالماً لى عالقلو با  ردنا لػب 
دسكل أىد ولب دغس أىد ولب دسلولى على ميراث أىػد ولػب دلسػبق لػى مصػيبة 
مىد ولب دلسبق ىلى لى أذى نأسى أو معنوى مىػدا وأظػن أف ىػذه امنػياء 

ف نػػتلغب؟ سػػلتوف الجنػػةا لػػو لػػو اهبعغػػا مجلمػػع المسػػلمين ا ف لمػػاذا سػػيتو 
 ا نساف المسلب عمل بقوؿ الحبيق:

{{ ِٗ ُٗ ِب ال ٠ْؼ١ِٕ ْشِء رَْشُو َّ َِ اٌ ِٓ ئِْعالَ ْٓ ُزْغ ِِ ِٗ ُٗ ِب ال ٠ْؼ١ِٕ ْشِء رَْشُو َّ َِ اٌ ِٓ ئِْعالَ ْٓ ُزْغ ِِ}}
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كاف لى قمة القرب مػن  القػو وباردػوا لتننػا لاسػر ل ػوليين ونردػد أف 
نعػػرؼ كػػل صػػغيرة وكبيػػرة عػػن كيرنػػاا امل ػػل أف أعػػرؼ كػػل صػػغيرة وكبيػػرة لػػى 

 بقوؿ الحبيق:صحيألى عماًل 

َّٕبطِ }} ْٓ ُػ١ُٛةِ اٌ ُٗ َػ ُٗ َػ١ُْج ْٓ َؽَنٍَ َّ َّٕبطِ طُٛثَٝ ٌِ ْٓ ُػ١ُٛةِ اٌ ُٗ َػ ُٗ َػ١ُْج ْٓ َؽَنٍَ َّ {{طُٛثَٝ ٌِ
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انمػػغالنا بػػا  ردن أدى إلػػى انلمػػار سػػوء الظػػن بػػين المسػػلمين وىػػذا ىػػو 
الوبػػاء امعظػػب الػػذى دمػػر مجلمعػػات المسػػلمينا علػػى ا نسػػاف أف دحسػػن ظنػػو 

 بالجميعا وو دوجد مسلب سيد ل لى روضة:

                                ]امنعاـ[]امنعاـ[  
إو إذا طغػػر نأسػػو بػػالمطغرات القرآنيػػة وصػػأى قلبػػو بػػالمراىب المحمددػػة 

 

 رواه أىمد واللرمذي وابن ىباف عن أبي ىردرة. ٓ٘
 ملر  عن أن  لى جامع المسانيد والمراسيل. ٔ٘



  
  لقرب نسمات ا      78      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

مػػن مػػرض سػػوء الظػػنا وبػػدوً مػػن سػػوء الظػػن َىس ػػن الظػػن بتػػل مسػػلب مػػن عبػػاد 
ا مف سػوء الظػن ىػػو الػذى أ ػػرج إبلػي  عنػػدما لػب دسػػجد  دـ ظنػاً منػػو اهلل 

 ]األعراف[ أنو أل ل منو:

                                              
لطرد من رىمة اهلل مع أنو َعَبد اهلل اثنين وسبعين ألػر سػنةا ىلػى نعػرؼ 
أف العبػػػادة بمأردىػػػا و هغنػػػى وو هنأػػػعا َمػػػن الػػػذى سػػػيلعبد هلل مثػػػل إبلػػػي ؟ و 

مػػا الػػذى طػػرده مػػن رىمػػة اهلل؟  إذاً ؟ أبػػداًا دوجػػدا وىػػل أنتػػر إبلػػي  وجػػود اهلل
مخالألو ممر واىد هلل وىو السجودا للب هنأعو طاعلػوا ىػذا مػن أجػل أف دتػوف 

 المخص من المسلمين:

                          .]لصلا[.]لصلا[  

  شؼة اإليّاْشؼة اإليّاْ

أف  لػػإذا أراد أف دتػػوف مػػن المػػؤمنين لإنغػػا هحلػػاج إلػػى نػػل أكلػػىا لعليػػو
 دنظر إلى نعق ا دماف ودلعرؼ عليغا ودعلمغا ودعمل بغا:

{{ ، ُٗ َٗ ئال اٌٍَّ بَدُح أَْ اَل ئٌ َٙ ب َؽ َ٘ َْ ُؽْؼجًَخ، أَْػاَل ََٚعجُؼٛ ُْ ثِْضٌغ  ب َّ ، اإِل٠ ُٗ َٗ ئال اٌٍَّ بَدُح أَْ اَل ئٌ َٙ ب َؽ َ٘ َْ ُؽْؼجًَخ، أَْػاَل ََٚعجُؼٛ ُْ ثِْضٌغ  ب َّ اإِل٠

ِٓ اٌطَِّش٠كِ  َِبطَُخ األَرٜ َػ ب ئِ َ٘ ِٓ اٌطَِّش٠كِ َٚأَْدَٔب َِبطَُخ األَرٜ َػ ب ئِ َ٘ {{َٚأَْدَٔب
5252

  

أدػػػن المسػػػلموف ا ف الػػػذدن دميطػػػوف امذى ىلػػػى عػػػن الطردػػػ  العػػػادىا 
 

 صحي، مسلب وابن ىباف عن أبي ىردرة. ٕ٘



  
  لقرب نسمات ا      79      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

دعمػػل بغػػذا الحػػدد  املمػػاف واموربيػػوف لالػػذى درمػػى ورقػػة لػػى المػػارع الػػذى 
عليػو كرامػة والػػذى دقطػر زىػػرة مػن ىددقػة عليػػو كرامػةا لتػػن نػوارعنا بغػػا أذى  

 كامل للمسلمينا ىل ىذا نغا ا سالـ؟
وا ونقػػوؿ إننػػا مػػن المػػؤمنين! إف أقػػل درجػػة مػػن درجػػات ا دمػػاف إماطػػة 

 امذى عن الطرد .
امذى عن الطرد  أى عن طرد  اهلل أى دجػق أف أكػوف أنػا  ىقيقة إماطة

 صورة لما دنبغى أف دلجمل بو أىل طرد  اهللا ما الذى ضيع الطرد ؟
مف مػػػن دنلسػػػق إلػػػى الطردػػػ  ودقػػػوؿ عنػػػو المػػػي  لػػػالف وسػػػلوكو وألعالػػػو 
مناليػػة مقوالػػو لغػػذا قػػد هسػػبق لػػى امذى لطردػػ  اهللا ولتػػن إماطػػة امذى عػػن 

دتػػوف قػػدوة طيبػػة ونمػػوذج ىسػػن لػػى سػػيره وسػػلوكو مػػع أىلػػو ومػػع طردػػ  اهلل أف 
 .زمالءه لى عملو ومع جيرانو ومع أصدقاءه ومع كل  ل  اهلل 

وبالنسػػػػػػبة  ماطػػػػػػة امذى العػػػػػػاـ لػػػػػػإف الػػػػػػذى علػػػػػػب أوربػػػػػػا النظالػػػػػػة ىػػػػػػب 
المسلموفا لعندما للحػوا امنػدل  وجػدوا أىلغػا دلبػاىوف بػسف لالنػة لػب هسػلحب 

 وهسمى قددسةا من الذى أد ل الحمامات إلى أوربا؟لى ىياهغا وو مرة 
فا مف ددننػػا دوجػػق علػػى كػػل مسػػلب أف دغلسػػل لػػى كػػل و إنغػػب المسػػلم

رأى أصػػػحابو دػػػد لوف عليػػػو وأسػػػنانغب  سػػػبع مػػػرة علػػػى امقػػػلا ى ػػػرة النبػػػى 
 صأراء كير نظيأة لقاؿ لغب:

{{ ْْ الَ أَ ْٛ ٍْسبً ؟ ئِْعَزبُوٛا فٍَ َّٟ ُل َْ ػٍ ُْ رَْذُخٍٛ ْْ ِب ٌَُى الَ أَ ْٛ ٍْسبً ؟ ئِْعَزبُوٛا فٍَ َّٟ ُل َْ ػٍ ُْ رَْذُخٍٛ أَُؽكَّ ػٍٝ أَُؽكَّ ػٍٝ   ِب ٌَُى



  
  لقرب نسمات ا      8ٓ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

زِ  َِّ زِ ُأ َِّ ٛسٍ ٝ ٝ ُأ ُٙ ًِّ ط ٛاِن ػَٕذ و ُْ ثبٌّغِ ُٙ ْشرُ َِ ٛسٍ ال ُٙ ًِّ ط ٛاِن ػَٕذ و ُْ ثبٌّغِ ُٙ ْشرُ َِ {{ال
5353

  

وأمػػػػرىب أف د ػػػػعوا عطػػػػراً قبػػػػل د ػػػػوؿ المسػػػػجد أو قبػػػػل الجلػػػػوس لػػػػى 
مجل ا َمن الذى علب أوربا كل ذل ؟ المسلمينا لتن الػذدن دقولػوف أنغػب مػن 
الصالحين وهعلقػد النػاس أنغػب ىػب الصػالحين ودلبسػوف  يمػاً أومرقعػات والػذى 
دممى ىالياً والذى دلػرؾ نػعره وكلػو قمػل ودقولػوف أف ىػذه كرامػاتا مػن الػذى 

 قاؿ أف ىذه كرامات؟!
الترامػػات مػػا كػػاف عليػػو محمػػد رسػػوؿ اهلل وصػػحبو التػػراـا ولتػػن ىػػؤوء 
زل واا ربما ظنوا أف لى ىذا جغػاد للػنأ ا ولتػن جغػاد الػنأ  دنبغػى أف دؤسػ  

أو أهبػع مثػل ىػؤوء وو أقلػدى بغػب على منغا رسوؿ اهلل والػذدن ىولػوا ليجػق 
لػػػى كػػػل وقػػػا  ولتنػػػى أقلػػػدى بسهبػػػاع رسػػػوؿ اهلل والصػػػحابة امجػػػالء التػػػراـ 

 وىين.
البعض دعيق على الصوليو أنغب دلبسوف زدػاً نظيأػاً ودركبػوف سػياراتا مػا 

 .إنغا صأاء القلقا صأى قلب  وكن كير ن ا...  ىى الصولية؟
 دقوؿ: سيدى أبوالعباس المرسى 

زمػػا مػػرة لػػى نأسػػى أف ألػػب  الخمػػن وأف آكػػل الخمػػن وذىبػػا إلػػى ع
سيدى أبى الحسن الماذلى مسػلسذنو لػإذا بػو دتلمنػى قبػل أف أسػسلو ودقػوؿ: دػا 

 أبا العباس اعرؼ اهلل وكن كير ن ا.
دائرة ا دماف هحلاج إلى جغاد أعظب لى العمل بمعق ا دماف ىلػى  إذاً 

 العمل بمعبة دزدد لى درجة ا دماف.دلحق  ا نساف بغاا وكلما دزدد لى 
 

 رواه أىمد والطبراني لي التبير عن هماـ بن العباس. ٖ٘



  
  لقرب نسمات ا      8ٔ      نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

كسنػػو دػػراها وأساسػػو ا  ػػالص لػػى العمػػل هللا   ا ىسػػاف أف دعبػػد اهلل 
بػػسف دلحػػرى لػػى كػػل عمػػل إ ػػالص القصػػد ليػػو هللا ودلحػػرى ثانيػػاً أف هتػػوف ىػػذه 
النية الطيبػة مػن بدادػة العمػل و هأارقػو إلػى منلغػاها وأو دػرى العمػل بسػبق قوهػو 

 لو: ولتن دراه هوليقاً من اهلل  أو ىرصو أو مغارهو

                       [[ٛٛٛٛ  ]ىود]ىود  
وأف دالىد أف الذى دمده بالحوؿ والطوؿ والقوة والمعونة لى كل عمل 
ىػػو اهللا ولػػوو إمػػداد اهلل لػػو لمػػا اسػػلطاع نَػَأسػػاً واىػػداً أف دلوجػػو بػػسى طاعػػة إلػػى 

 مووها ليلحق  لى كل أعمالو بقوؿ اهلل:

                          ]الأاهحة[]الأاهحة[  
وأو دُدؿ بعملو على اهلل ليظن أنو بلغ منازؿ عليػا أو درجػة لػى الجنػة أو 
نعيمػاً مػن نعػػيب القػرب بسػػبق عملػوا بػػل دعلقػد أف كػػل ذلػ  منػػة مػن اهلل ول ػػل 

منػػو عمػػالً عليػػو ىسػػاباً نػػددداً مػػا هقبػػل  مػػن اهللا أمػػا عملػػو للػػو ىاسػػبو اهلل 
واىػػداً لغأػػوات الػػنأ  وإسػػاءاهغا وكػػروره أو عػػدـ هحقػػ  إ الصػػو ليػػوا لػػػيعلب 

 علب اليقين أف الأ ل ل ل اهلل:

                                                
          ] دون []دون[  

مقػػاـ ا دقػػاف لػػو نػػسف آ ػػرا دقػػافا و إذا هحقػػ  بػػذل  ارهقػػى إلػػى مقػػاـ ا 
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب     



  
  حلبيبنسمات ا    8ٕ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  اٌسج١تاٌسج١تٔغّبد ٔغّبد 

تسثية هللا تسثية هللا   اإللرذاء فٝ خٙاد إٌفصاإللرذاء فٝ خٙاد إٌفص

  5454ِٚٓ ػٍٝ ٔٙدِٗٚٓ ػٍٝ ٔٙدٗ  ِٚظطفاِٖٚظطفاٖ

  

  األٌٚياء ٚاألٌٚياء اٌّرشذْٚاألٌٚياء ٚاألٌٚياء اٌّرشذْٚ

  إٌّٙح اٌٛضظ ٌطيذ األٌٚيٓ ٚاآلخريٓإٌّٙح اٌٛضظ ٌطيذ األٌٚيٓ ٚاآلخريٓ

  اٌؼارفيٓاٌؼارفيٓز٘ذ ز٘ذ اٌسا٘ذيٓ ٚاٌسا٘ذيٓ ٚز٘ذ ز٘ذ 

  ٌُٛ٘ ٚاٌذخًٌُٛ٘ ٚاٌذخًاألتذاي تيٓ اٌظذق ٚااألتذاي تيٓ اٌظذق ٚا


 

 ـٜٕٓٓمن دونيو  ٛا ىػ ٖٓٗٔمن جماد ا  ر  ٖٔا بعد الجمعة –المعادى  ٗ٘
 



  
  حلبيبنسمات ا    8ٖ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اٌسج١تٔغّبد اٌسج١ت

اإللرذاء فٝ خٙاد إٌفص تسثية هللا ِٚظطفاٖ اإللرذاء فٝ خٙاد إٌفص تسثية هللا ِٚظطفاٖ 

  ِٚٓ ػٍٝ ٔٙدِٗٚٓ ػٍٝ ٔٙدٗ

لػال  أ ى الحبيق وداكػل مػن دردػد أف دصػل إلػى اهلل مػن الطردػ  القردػق!
 هلمعق بو السبل وو د ل وو عن الح  دلوه أو دغيق! ....

هسكػدت أف  إو إذا.... وو هجاىد نأسػ  لػى اهلل علػى أى ىي ػة بع و هلا 
أو أىػد صػحابلو التػراـا الػذى  لػط اممػر  ىذه الغي ة كػاف عليغػا رسػوؿ اهلل 

علػػى كثيػػر مػػن المسػػلمين لػػى الحتػػب علػػى الصػػالحين مػػا رأوه علػػى بعػػض أىػػل 
 الجذب الصادقين.

  األٌٚياء ٚاألٌٚياء اٌّرشذْٚاألٌٚياء ٚاألٌٚياء اٌّرشذْٚ

ف لغػػػب طػػػرؽ لػػػى جغػػػاد الػػػنأ  و دسػػػلطيع أف و وأىػػػل الجػػػذب الصػػػادق
ف و ب ليغػػػا أى عبػػدا ىػػػذه  صوصػػػياتا وأىػػل الجػػػذب الصػػػادقدقلػػدىب ودلػػػابعغ

عمومػػػاً و نعلػػػرض علػػػيغب وو نقلػػػدى بغػػػبا قػػػدوهنا لػػػى السػػػير إلػػػى اهلل العلمػػػاء 
العاملين من الصالحينا لالمجذوب دسمى ولىا أمػا العػالب العامػل ليسػمى وليػاً 

 مرنداً منو درند ودوجو ولذل  قاؿ اهلل:

                                      [[ٔٚٔٚ  .]التغر.]التغر  
 لطػػا بػػين أىػػل الجػػذب الصػػادقين وبػػينالػػذى أوجػػد اللػػب  أف النػػاس  



  
  حلبيبنسمات ا    8ٗ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

سػػذاجة عػػواـ المسػػلمين المخابيػػل الػػذدن عنػػدىب  بػػاؿ لػػى عقػػولغبا ومف لػػى 
وطيبػػػة وبسػػػاطة لتلمػػػا رأو نخصػػػاً ليػػػو قصػػػور لػػػى عقلػػػو ودأعػػػل أنػػػياء كردبػػػة 

 للوودة؟! لغؤوء وما وىذه ىى الممتلةا ما دعلقدوف أنو ولى من امولياءا
ا لتػػػػن أىػػػػل !ىػػػػؤوء مخابيػػػػل أو مجػػػػانين عنػػػػدىب قصػػػػور لػػػػى عقػػػػولغب

 :ف لغب عالماتو الجذب الصادق
أف دتػػوف علػػى علػػبا لػػال دأعػػل نػػي اً بػػدوف علػػبا لػػذل   :العالمػػة امولػػى

هجد أف امولياء الذدن انلغروا من أىل الجذب كػانوا علمػاء مثػل سػيدى أىمػد 
لبػػدوى كػػػاف مػػػن لطاىػػل العلمػػػاء ولػػػو كلػػػقا وسػػيدى إبػػػراىيب الدسػػػوقىا ولػػػى ا

 عصرنا كاف المي  أىمد رضواف وكاف من كبار العلماء.
أف دحػالد علػى نػرائع اهللا مف أىػل الجػذب الصػادقين  :العالمة الثانية

وبد أف درد اهلل ىالغب لغػب وقػا الصػالة ليػؤدوا الصػالة هلل لػال دغيػق لػى ىػذه 
لن هجد رجالً من أىل الجذب الصادقين مأطراً عيانػاً لػى نغػار رم ػاف  اللحظةا

ا وكػػػػذل  لػػػػن هجػػػػد رجػػػػالً مػػػػن أىػػػػل الجػػػػذب منغػػػػب مػػػػؤدبين مػػػػع الػػػػرىمن 
 الصادقين دأعل ألعاوً مع النساء هنترىا عليو المردعة الغراء.

ىػػػذه ىػػػى امىػػػواؿ اللػػػى  لطػػػا الحػػػ  بالباطػػػل ولباسػػػا علػػػى النػػػاس  
ى الصػػػولية الصػػػادقينا مف ىػػػؤوء هصػػػدر مػػػنغب أىػػػواؿ و وجعلػػػلغب دعيبػػػوا علػػػ

 .  هطاب  المرع وو هطاب  أىواؿ رسوؿ اهلل 
لتػػن أنػػا أقػػوؿ ىلػػى الصػػادقين مػػن أىػػل الجػػذب و نػػؤمر باهبػػاعغب لػػى 

ل الرجػػل مػػنغب ووصػػل إلػػى إو إذا هتماػ جغػادىب منأسػػغب وسػػلوكغب إلػػى اهلل 



  
  حلبيبنسمات ا    8٘    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

بإرنػاد أىػل اهلل للوصػاؿا لغنػا أهبعػو  التماؿ واسلقرت بو امىواؿ وأمره اهلل 
 لى ىذا الحاؿ.

علػػى سػػبيل المثػػاؿ ّمػػن دسػػلطيع أف دقػػر كمػػا كػػاف دقػػر سػػيدى أىمػػد 
البدوى أداماً و دقعد وو دمرب وو دناـ وو دسكلا ىذا ىػاؿ و دسػلطيع إنسػاف 
أف دلابعو والذى دحاوؿ أف دقلده ليو سيغل  نأسو منو أد ػل نأسػو ليمػا لػي  

د وؿ ليػػوا لتػػػن ملػػى أهبعػػػو؟ بعػػدما اسػػػلقرت بػػو امىػػػواؿ وأُمػػر أف درنػػػد لػػو الػػػ
 الرجاؿ.

  إٌّٙح اٌٛضظ ٌطيذ األٌٚيٓ ٚاآلخريٓإٌّٙح اٌٛضظ ٌطيذ األٌٚيٓ ٚاآلخريٓ

لػػذل  نحػػن نممػػى علػػى المػػنغا الوسػػطى الػػذى كػػاف عليػػو سػػيد امولػػين 
 وا  ردن والذى قاؿ لنا اهلل ليو:

                                         
                             [[ٖٖٔٗٔٗ  .]البقرة.]البقرة  
و دجوز لرجػل منػا أو دنلسػق إلينػا أف دلػرؾ أىلػو وذودػو ودػذىق إلػى  إذاً 

متػػاف منعػػزؿ إف كػػاف لػػى مسػػجد  ػػرب أو لػػى صػػحراء ودػػزعب أنػػو هأػػرغ لعبػػادة 
ابػػن مػػردض  يػػر مػػن قيامػػو ألػػر  اهلل مف ىػػذا لػػي  نغجػػاًا قيامػػو ليلػػة علػػى رعادػػة

ا لػػي  مػػن منغجنػػا العزوبيػػة بػػسف دظػػل المػػرء مػػع ليلػػة صػػالة للحميػػد المجيػػد 
اوسػػػلطاعة البدنيػػػة والماليػػػة منصػػػرلاً عػػػن الػػػزواج بحجػػػة أف ىػػػذا أقػػػوى لػػػو علػػػى 

 :طاعة اهلل لقوؿ الحبيق 



  
  حلبيبنسمات ا    8ٙ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ...{ ...{ ِّ ِٗ ئِٔ َٚاٌٍَّ ب  َِ ََٚوَزا أَ ُْ َوَزا  ٍُْز َٓ ُل ُُ اٌَِّز٠ ُْٔز ِّ أَ ِٗ ئِٔ َٚاٌٍَّ ب  َِ ََٚوَزا أَ ُْ َوَزا  ٍُْز َٓ ُل ُُ اٌَِّز٠ ُْٔز ِٗ أَ ٌٍَِّ ُْ ِٗ ٝ ألَْخَؾبُو ٌٍَِّ ُْ ٝ ألَْخَؾبُو

َُّٚج إٌَِّغبَء،  َٚأَرََض َٚأَْسُلُذ  َُٚأَفٍِّٝ  َُٚأْفِطُش،   َُ ، ٌَىِِّٕٝ أَُفٛ ُٗ ٌَ ُْ َُّٚج إٌَِّغبَء، َٚأَْرَمبُو َٚأَرََض َٚأَْسُلُذ  َُٚأَفٍِّٝ  َُٚأْفِطُش،   َُ ، ٌَىِِّٕٝ أَُفٛ ُٗ ٌَ ُْ َٚأَْرَمبُو

ِّٕٝ ِِ َّٕزِٝ َف١ٍََْظ  ْٓ ُع ْٓ َسِغَت َػ َّ َِّٕٝف ِِ َّٕزِٝ َف١ٍََْظ  ْٓ ُع ْٓ َسِغَت َػ َّ {{َف
5555

  

لي  من ىػددنا أف دظغػر ا نسػاف لػى صػورة زردّػة لػى مالبسػو وىي لػو مػع 
 إف مػػنغا ا مػػاـ أبػػوالعزائب ا للقػػودب نأسػػوا ماددػػة بحجػػة أف ىػػذاسػػلطاعلو ال

:"رضٚج أخًّ إٌغبء ٚوً أؽجٙٝ :"رضٚج أخًّ إٌغبء ٚوً أؽجٙٝ وأرضاه الذى نحن أهباعو قاؿ لنػا ليػو

اٌطؼبَ ٚاؽشة أفخش اٌؾشاة ٚاعزخذَ أ١ٌٓ اٌفشاػ ػٍجٝ أْ اٌطؼبَ ٚاؽشة أفخش اٌؾشاة ٚاعزخذَ أ١ٌٓ اٌفشاػ ػٍجٝ أْ 

لتػن ....  ػ١ٍٗ ثؼذ رٌجه".ػ١ٍٗ ثؼذ رٌجه".  ٠ىْٛ وً رٌه ِٓ زالي ٚرؾىش هللا ٠ىْٛ وً رٌه ِٓ زالي ٚرؾىش هللا 
المػػاؿ لبػػدوً مػػن أف أسػػالر لػػى ا ف مػػثالً أنػػا مسػػالر وذاىػػق إلػػى أسػػواف ومعػػى 

ف  و قطػػار متيػػر أسػػالر لػػى قطػػار عػػادى بحجػػة أف ىػػذا جغػػاد للػػنأ  والصػػالح
 كانوا كذل ! من قاؿ ذل  من الصالحين؟!

  اٌؼارفيٓاٌؼارفيٓز٘ذ ز٘ذ اٌسا٘ذيٓ ٚاٌسا٘ذيٓ ٚز٘ذ ز٘ذ 

 !!ف نل آ رو ف نل والعارلو ىذا نظاـ الزاىددنا والزاىد
لػػى كػػل وجبػػة عسػػل ع علػػىا ومعػػى اممػػواؿ وأطعػػب أوودى اهلل وساػػأفا لػػو 

أسود بحجة أف ىذا جغاد منأسغبا أى جغاد ىذا؟! لو لي  معػى أممػى علػى 
 ع على من معى؟!قدرىا لتن لو كاف معى للماذا و أوس  

معى اممواؿ وأرلض أف آهى موودى بمروىػة أو هتييػر بحجػة أف ىػذا 
 

 صحي، البخارى ومسلب عن أن  بن مال . ٘٘



  
  حلبيبنسمات ا    87    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

هبػػػػذدر وأقػػػػوؿ أف الصػػػػالحين كػػػػانوا دنػػػػاموف لػػػػى الصػػػػير لػػػػى لػػػػرف ليجاىػػػػدوف 
 أسغبا ىل ىذا جغاد للنأ ؟! وعلى منغا من ىذا الجغاد؟!أن

ُروى عنو أنو لما أقبلا الولػود للػد وؿ لػى ددػن اهلل  الحبيق اوعظب 
ألواجػػاً انػػلرى ىلػػة لمقابلػػة الولػػود بسػػبعة وعمػػردن جمػػلا ىػػل كػػاف لػػى ذلػػ  

 هبذدر أو إسراؼ؟ و:

                                               
          [[ٖٕٖٕ  ]امعراؼ]امعراؼ  

دتوف معو الماؿ وهتػوف عبادهػو قيػاـ الليػل ودصػـو النغػار بحجػة أف ىػذا 
منغا الصػالحينا نقػوؿ لػو: دػا ىػذا لقػد أد لػا نأسػ  لػى كيػر مػد لغا لقيػاـ 

 الليل وصياـ النغار للأقراء الذدن و دملتوف أما أنا لعباده  ا نأاؽ:

                       [[ٖٖ  ]البقرة]البقرة  
دقـو الليل ودصـو النغار وىو مقلر ودظن أف ىذه ىى العبػادةا أى عبػادة 
 ىذه؟! عباده  ا نأاؽا مف لتل إنساف عبادهوا ىلى هد ل لى قوؿ الخالؽ:

                       [[ٚٚ  ]إبراىيب]إبراىيب  
ا منأسػػنا نقلػػدى بحبيػػق اهلل ومصػػطأاها نحػػن لػػى كػػل مراىػػل جغادنػػ إذاً 
 من الصحابة واللابعين الصادقين والعلماء العارلين العاملين... وَمن بعده

 الذدن قاؿ ليغب اهلل:



  
  حلبيبنسمات ا    88    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                      [[ٜٜٓٓ  ]امنعاـ]امنعاـ  
لخبػاؿ وأىػل لتن الذى ورد عن الصالحين ليو ا ػلالط لامػر بػين أىػل ا

الجػػذبا وىلػػى أىػػل الجػػذب الصػػادؽ و نقلػػدى بغػػب وو نعلػػرض علػػيغب منغػػب 
 دأعلوف ذل  ممر بينغب وبين اهلل.

لتػػن نقلػػدى بػػالولى المرنػػد العػػالب العامػػل الػػذى علػػى ىػػدى اهلل وعلػػى 
ىػػدى ىبيػػق اهلل ومصػػطأاه وعلػػى ىػػدى أصػػحابو المبػػاركين وعلػػى ىػػدى  يػػار 

لػػػى دػػـو الػػػددنا وىػػػذا ىػػػو الغػػدى الػػػذى ممػػػينا عليػػػوا اللػػابعين وُكمػػػل اموليػػػاء إ
 وعليو نغجنا ونغا الصالحين أجمعين إف ناء اهلل.

  تيٓ اٌظذق ٚاٌُٛ٘ ٚاٌذخًتيٓ اٌظذق ٚاٌُٛ٘ ٚاٌذخً  األتذاياألتذاي

البػػػَدؿ ىػػػو الػػػذى بػػػداؿ صػػػأاهو بصػػػأات محبوبػػػوا لبػػػداؿ سػػػرعة الغ ػػػق 
ا وبػداؿ العجلػة لػى كػل اممػور بامنػاة وسرعة ا ثارة بالحلب من سيد الحلمػاء 

أى اللػػسنى لػػى كػػل أمػػرا وبػػداؿ الظلػػب والميػػل إليػػو بالعػػدؿا ىػػؤوء ىػػب امبػػداؿا 
 :وىذا الجغاد دقوؿ ليو المي  أبودزدد البسطامى 

)١ٌغذ اٌىشاِخ أْ رط١ش فٝ اٌٙٛاء فاْ اٌط١ش رفؼً رٌه، ٚال )١ٌغذ اٌىشاِخ أْ رط١ش فٝ اٌٙٛاء فاْ اٌط١ش رفؼً رٌه، ٚال 

أْ رّؾٝ ػٍٝ اٌّبء فاْ األعّبن رفؼً رٌه، ٚال أْ رمطغ ِب أْ رّؾٝ ػٍٝ اٌّبء فاْ األعّبن رفؼً رٌه، ٚال أْ رمطغ ِب 

فاْ ئث١ٍظ ٠قٕغ رٌه، ٌٚىٓ فاْ ئث١ٍظ ٠قٕغ رٌه، ٌٚىٓ   ث١ٓ اٌّؾشق ٚاٌّنشة فٝ ٌسظخث١ٓ اٌّؾشق ٚاٌّنشة فٝ ٌسظخ

  اٌىشاِخ أْ رن١ش خٍمبً ع١ئبً ف١ه ثخٍك زغٓ(.اٌىشاِخ أْ رن١ش خٍمبً ع١ئبً ف١ه ثخٍك زغٓ(.

وىػػػذا ىػػػو جغػػػاد أىػػػل اليقػػػين وىػػػو أف دُػّأِلػػػى نأسػػػو أى صػػػأاهو ودغيرىػػػا 



  
  حلبيبنسمات ا    89    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ودبػػدلغاا إذا رأدػػا أف كػػل صػػأاهى جمػػاؿ لسنػػا محػػرـو مػػن الوصػػاؿ ومحػػرـو مػػن 
يػػوب درجػات أىػػل التمػاؿ مف الػػذى دردػػد الوصػاؿ والتمػػاؿ لإنػػو دبحػ  عػػن ع

نأسػػو و عػػن عيػػوب كيػػره!ا مف الػػذى دبحػػ  عػػن عيػػوب كيػػره لػػن دػػرى عيػػوب 
 نأسو.

العيػوب؟! و دوجػد  مػن ة معظب إ وانناا ىل ىنػاؾ أىػد  ػاؿٍ وىذه مصيب
أمػػا سػػي ةا أ ػػرى صػػأات  مػػن العيػػوبا لتػػن ىنػػاؾ صػػأات ىسػػنة و أىػػد  ػػاؿٍ 

لػػب دػػسهى واىػػد و .. للػػي  إو واىػػداً لقػػط ! الخػػالى مػػن العيػػوب لػػى التػػوف كلػػو 
 :قبلو وو بعده وىو رسوؿ اهلل 

 مػػػػػػن ذا الػػػػػػذى مػػػػػػا سػػػػػػاء قػػػػػػط
 

 ومػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػػنى لقػػػػػػػػػط
دردد ىذا البيا لى صػحراء دسوح ودجوؿ وىو المي  ابن الأارض أ ذ  

 لإذا بو دسمع من دقوؿ لو:..... المقطب 

 محمػػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػػػػادى الػػػػػػػػػػػػػذى
 

 عليػػػػػػػػػػو جبردػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػبط
ا ىػو الػذى دسػلط كاميراهػو علػى أما الباقى لتلنا لينا عيوبا والماىر لين 

نأسػػػو ودػػػرى ىػػػذه العيػػػوب ودعالجغػػػا واىػػػداً هلػػػو ا  ػػػر وىػػػذا ىػػػو الػػػذى دتػػػوف 
مؤىاًل لمقامات التماؿ ومطلوباً مف دتوف من ُكمػل الرجػاؿ منػو دصػل، عيػوب 
نأسػػوا إلػػػى أف دتػػوف قردػػػق مػػن القردػػػقا وليػػو جمػػػاؿ دمػػابو جمػػػاؿ الحبيػػػقا 

ونسػػسؿ اهلل أف دجعػػل لنػػا ليػػو أولػػى نصػػيق وجمػػاؿ الحبيػػق الػػذى  صػػو اهلل بػػو 
 ىو:



  
  حلبيبنسمات ا    9ٓ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                        [[ٗٗ  ]القلب]القلب  
لالبَدؿ بداؿ صػأاهوا ولمػا بػداؿ صػأاهو قػد دخصػو اهلل بعطػاءا ومػن جملػة 
ىذا العطػاء أف دبػدؿ اهلل ىي لػو إلػى عػدة ىي ػات لػى عػدة أمػاكن وجغػات ليزدػده 

 رسالة اهللا كير؟رلعة عنده لى الدرجات لى هبليغ 
لحلػى دزدػد لػو اهلل ! ... من لينا دسلطيع أف دغطى التوف كلػو؟! و دوجػد

لى امجر دعمل لو عػدة صػورا صػورة هصػلى الجمعػة ىنػا وصػورة هصػلى الجمعػة 
لػػػى الصػػػعيد وصػػػورة هصػػػلى الجمعػػػة لػػػى أندونيسػػػيا وصػػػورة هصػػػلى الجمعػػػة لػػػى 

ل قػائب بػسوامر اهلل ومحػالد باكسلاف وكل صورة لغا أجرىا ولغػا نورىػاا لتػن التػ
 على لرائض اهلل.

لتػػن الػػذى دػػداعى البدليػػة وهػػارؾ للصػػالةا لغػػذا دعػػيس لػػى وىػػب أو لػػى 
لػػػب  أو لػػػى  بػػػاؿا أو ضػػػح  عليػػػو مجموعػػػة مػػػن المػػػياطين وألبسػػػوه الخلعػػػة 
 دعة وقالوا عليو أنو سلطاف السالطين وضػحتوا علػى مػن ىولػو بغػذه التيأيػة 

 وانلغى اممر.
ر: بػػسف الػػذى أسػػاء لتثيػػر مػػن الصػػالحين كثيػػر مػػن المنلسػػبين وىنػػا هحػػذد

للطرؽ ودداعوف أنغب ممػاد  ودعملػوف لػى موضػوع الجػن والسػحر ىلػى دجػذبوا 
المردددنا ىلػى أف النػاس ا ف ربطػوا ىػذا الموضػوع بالصػالحين وجعلوىػا وزمػة 
 مػػن لػػواـز الصػػالحين أف دعرلػػوا لػػى السػػحر والجػػنا مػػن الػػذى قػػاؿ ذلػػ ؟! مػػا

 للسحر والجن؟! صالحين ومالل
لتثير منغب دممى لى ىػذا المنغػاجا وإذا ممػى لػى ىػذا المنغػاج د ػلو 



  
  حلبيبنسمات ا    9ٔ    نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ودقولػػوف لػػو أف لالنػػاً عمػػل كػػذا وكػػذا ظغػػروا لػػو الجػػن ودنصػػبوه ودسػػاعدوه بػػسف دُ 
بعػض بامم ا للسهيو الناس من ىنا ومن ىنػاا وكػل الػذى معػو جػاف دتمػأوف لػو 

 األعراف[ 27] بحانو: أادا بنى ا نساف من باب قولو س

                                        
ا لطردػ  الػرىمن علػب وعمػل ورعادػة هلل لتن لي  ىػذا طردػ  الػرىمن 

. 
بخصوصػػيات منغػػا إمتانيػػة  لامبػػداؿ بػػداؿ اهلل صػػأاهغب و صػػغب اهلل 

صوصػية لػزـو هربيػةا منػو اللواجد لى أكثر مػن موضػع لػى وقػا واىػدا وىػذه  
 لددو مردددن أىدىب عنده ممتلة لى متاف وأىدىب لى متاف آ ر.

وبد من صورة ىنا وصورة ىنا أو أكثر من صورةا ودراه التل لى  إذاً 
وقا واىدا مثل الذى دحدث لى عالب الرؤدا لمن الممتن أف دراه لى ليلة 

قيقة واىدةا لغذه واىدة  مسمائة وكل واىد درى رؤدة ولتنغا هلعل  بح
وو ليلحدث إكرامات من رب البردة لزـو اللربية ولي  للمباىاة وو للأخر 

 (.(.  ِٓ لبي أٔب فمذ ٔأِٜٓ لبي أٔب فمذ ٔأٜ  ))  :ودقوؿ أنا وأناا قاؿ الرجاؿ 
.وصػػػػػػػػػلى اهلل علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػػػد وعلػػػػػػػػػى آلػػػػػػػػػو وصػػػػػػػػػحبو وسػػػػػػػػػلب



  
  ملعيَّ ت انسما  9ٕ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  5656ٔغّبد اٌّؼ١َّخٔغّبد اٌّؼ١َّخ

                          [[9292  ٌاٌا]فرر]فرر  

  

  ثٍح اٌسكثٍح اٌسك

  اٌظٛر اٌٙاديحاٌظٛر اٌٙاديح

  ذاءذاءــــــٔثا٘ح االلرٔثا٘ح االلر

  ِّٙح اٌّؤِٓ فٝ اٌسياجِّٙح اٌّؤِٓ فٝ اٌسياج

  أثر اٌرفك ٚاٌٍيٓأثر اٌرفك ٚاٌٍيٓ

  
  

 

 ـٜٕٓٓ من دوليو ٜىػا  ٖٓٗٔمن رجق  ٕٔالخمي ا  –المعادى  ٙ٘



  
  ملعيَّ ت انسما  9ٖ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اٌّؼ١َّخٔغّبد اٌّؼ١َّخ

                            

  ثٍح اٌسكثٍح اٌسك

 ليتب أجمعين: إ وانى وأىبابى بارؾ اهلل 
عمػػا ليػػو  ىبيػػق اهلل ورسػػولو وصػػأى اهلل ونبيػػو ظغػػر لػػى الػػدنيا لػػى زمػػاف

الظلمات وانلمرت ليو الجغاوت وطػبا ليػو الأسػاد لػى كػل امنحػاء والجغػاتا 
لاسػلطاع بغملػو العاليػػة وروىػو الراقيػة وأ القػػو السػامية أف دغيػر ىػػاؿ العػالب كلػػو 

 !لى أوقات قصيرة نعلمغا جميعًا وقرأناىا وسمعناىا لى كلق السيرة
كبػار المػؤر ين والأالسػأة أعجػزت لطاىػل العلمػاء و  وأسرار ىذا الللغيير

لى كير ىدث ىذا الزلزاؿ الربانى العنير الػذى كياػر التػوف  ... واوجلماعيين 
 كلو لى ىذا الوقا اليسير؟!

ولب دتن ىػذا الحػدث لللػة لػى الزمػاف و دلتػرر وو دحػدث مػرة أ ػرىا 
 ممتناً مى ثلة مباركػة دلعلقػوا بغػذه الػذات المػردأة ودلخلقػوا لتن جعلو اهلل 

بس القغا ودلسسوا بأعالغا ودقلدوا بغددغا وهتوف لغب أرواح عالية وىمب راقيةا و 
درددوف الدنيا الدنية وو المغوات الخأية أو الجلية بل هتوف كل ىملغب إرضػاء 

 لى كل ىاؿ ولى كل نَأ  ولى كل عمل. ذات اهلل 
 دصػنع لغػب ودأعػل لو وجدت ىذه الثلة لى كػل زمػاف ومتػاف لػإف اهلل 



  
  ملعيَّ ت انسما  9ٗ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 :بغب كما لعل مع النبى العدناف 

                            [[ٕٜٕٜ  ]،الأل]،الأل  
لى أى زماف ولى أى متافا لب دخصص ى رة الرىمن لػى القػرآف عػن 

  ىذه الثلة زماف أو متاف:               أدن كانوا وكيػر كػانواا لػى أى أرض
علػى أدػددغب  زماف من أزمنة الػدنيا بػانوا جعػل اهلل من أرض اهلل كانوا ولى أى 

 وجعل ىذا اممر وعداً على ذاهو: ىذا ا نعاـ وىذا ا كراـا بل زاد اهلل 

                                     
 النور[ 11] ومنتب أى من اممة لى أى زمافا ما ىو الوعد؟

                                        
                                                  

                                                 
ر الميعػػػادا دخلػػػر الوعيػػػد لرىملػػػو و دخلػػػ وعػػػد و دلخلػػػر مف اهلل 

وىنانلػػػػو وعطأػػػػو ونػػػػأقلوا لتنػػػػو و دخلػػػػر الوعػػػػدا إذا وعػػػػد ولاػػػػىا وإذا أوعػػػػد 
 .ورأللو وىذا من عظيب صأات العظيب  هدخلر لحنانلو ومغأرهو وعأو 

مسػػػػػرىغا ىػػػػػذا التػػػػػوفا والقػػػػػائمين  ىػػػػػذه الثلػػػػػة المباركػػػػػة جعػػػػػل اهلل  
 بامدوار ليغا دنأذوف مسرىية:

                             [[ٕٜٕٜ  ]،الأل]،الأل  



  
  ملعيَّ ت انسما  9٘  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

مػػنغب مػػن دمثػػل دور الِصػػّدد  ومػػنغب مػػن دمثػػل دور الأػػاروؽ ومػػنغب مػػن 
دقػـو بػػدور ذى النػوردن ومػػنغب مػػن دقػـو بػػدور بػاب مددنػػة العلػػب ومػنغب مػػن دقػػـو 

 بدور سعد بن أبى وقاص ومنغب من دقـو بدور مصعق بن الزبير.
دخلػػػػو منغػػػػا زمػػػػاف وو متػػػػافا والمسػػػػرىية لصػػػػولغا و الثلػػػة المباركػػػػة و 
امرض ومػػػن عليغػػػاا كػػػب عػػػدد الممثلػػػين لػػػى ىػػػذه  هنلغػػػى إلػػػى أف دػػػرث اهلل 

 المسرىية؟
   مثل العدد الذى وضعو المخرج لى امولية:                    

       كب كاف عدد ألراد المسرىية الذدن كانوا معو؟ 
 دىب مائة وأربعة وعمروف ألأاًا كل واىد لو دور:كاف عد

                            [[ٔٙٗٔٙٗ  ]الصالات]الصالات  
لتػػل واىػػد لػػو دور مػػلقنا ىػػذا الػػدور منغػػب أ لصػػوا وصػػدقوا هسػػما 
امدوار بسسػػمائغبا وإف كانػػا هسػػطع امضػػواء علػػى مػػن دقومػػوف بػػسداء أدوارىػػب 

امرض ومػػػن  مػػػوف كغي ػػػاهغب إلػػػى أف دػػػرث اهلل وهػػػنأ، امسػػػرار قلػػػوب مػػػن دقو 
 عليغا.

ا والػػدور الثػػانى نسػػميو الصػػّدد  والػػدور لالػػدور اموؿ ثابػػا للحبيػػق 
الثال  نسميو الأاروؽ ... وىتذاا لامدوار و هنلغى من التوف إلى دـو القرارا 
إذا نػػزؿ السػػلار وانلغػػا مسػػرىية النبػػى المخلػػار لػػى ىػػذه الػػدار كػػاف ىػػذا بدادػػة 

 .نغادة العالب وعالمة القيامة اللى أنبسنا بغا الواىد القغار 



  
  ملعيَّ ت انسما  9ٙ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

إذا انلغى العقد علػى مػن دػؤدى دوراً لػوراً دتػوف قػد هػب هجددػد العقػد أو 
عقد جددد لمن دؤدى ىذا الدور من العبيدا ىل هوجد مسرىية هلب لػى ليلػة مػع 

 نقص ممثل؟!
ار موجػػود مػػن وا لالبػػد أف دتػػوف كػػل الأردػػ  جػػاىز وهتػػوف جميػػع امدو 

دؤددغاا ووبد أف دحسن امداءا والمخرج أنػرؼ عليػوا وصػادؼ اللقردػر الػذى 
 دؤددو عنو أنو صال، مداء ىذا الدور.

  اٌظٛر اٌٙاديحاٌظٛر اٌٙاديح

  لمسرىية                             همثل على مسرح التػوف
 إلى أف درث اهلل امرض ومن عليغا:

 ن أىػػػل اليقػػػينو دغيػػػق النػػػور عػػػ
 

 كير ذا والنور لى امل  المبين
 نمسػػػنا طػػػػو الحبيػػػػق المصػػػػطأى 

 
 لػػب هغػػق دػػا طالػػق الحػػ  اليقػػين

 مػػػػػن دقػػػػػل كابػػػػػا لػػػػػذاؾ لحجبػػػػػو 
 

 كيػػػر دخأػػػى نػػػور رب العػػػالمين
ىػػػل دسػػػلطيع التػػػوف أف هملػػػد ليػػػو الحيػػػاة بػػػدوف المػػػم  لحظػػػة؟! وو   

حيػػػاة! مػػػن الػػػذى أقػػػوؿ دػػػـو أو سػػػاعة بػػػل لحظػػػة! لػػػو ماهػػػا المػػػم  ماهػػػا ال
دسػػػػلطيع أف دعػػػػيس أدامػػػػاً بػػػػدوف نغػػػػار أو ضػػػػياء أو ىػػػػرارة؟! مػػػػن الػػػػذى دسػػػػوى 

 النباهات؟! ومن الذى دن ا المزروعات؟! ومن الذى دن ا امجساـ؟!
و هسلطيع الدنيا أف هعػيس بغيػر المػم  نَأسػاً أو أقػلا لتيػر دسػلطيع 

قلػػوب بنػػور اهلل امىيػػاء أف هتػػوف لغػػب ىيػػاة بػػدوف المػػم  الحقيػػة اللػػى هحػػى ال



  
  ملعيَّ ت انسما  97  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

جػل لػى عػالها لػو كابػا نػػم  الغدادػة ونػم  العنادػة انلغػا مقامػات الوودػػة 
وىذا دتوف بدادة النغادةا نغادة امكػواف وبدادػة القيامػة كمػا أنبػس ووضػ، الػرىمن 

  لى القػرآفا ولػذل  وبػد أف هتػوف المػم  المحمددػة ممػرقة علػى القلػوب
 ض ومن عليغا.امر  اللقية النقية إلى أف درث اهلل 

نػػػػػم  امكػػػػػواف لجميػػػػػػع بنػػػػػى ا نسػػػػػافا مهبػػػػػػاع امددػػػػػاف وللتػػػػػػالردن 
والممركين بح ػرة الػرىمن وىػى نػم  التيػافا لتػن نػم  النبػى العػدناف و 
هلوح إو لى قلوب أىل ا دماف لػال دراىػا كػالر وو همػرؽ علػى ممػرؾ منغػا لػو 

اؿا لػال همػرؽ أنرقا عليو  لع جلباب التأػر ولػب  جلبػاب ا دمػاف لػى الحػ
إو علػػػى قلػػػوب أىػػػل ا دمػػػافا ولػػػذل  و دمػػػعر بغػػػا وو دسػػػلمد ب ػػػياءىا وو 

 دح  بحرارة العقيدة وقوة ا دماف اللى همد بغا إو ذووىا وأىلغا.
...  مػػا الػػذى دجعػػل ا نسػػاف هنلابػػو الغيػػرة مى أمػػر مػػن أمػػور ددػػن اهلل؟

د جػػذوهغا ونارىػػا ونورىػػا مػػن الحميػػة ا دمانيػػة والحػػرارة النورانيػػة اللػػى هسػػلمإنغا
 ا سيدنا موسى ماذا قاؿ؟ إنى رأدا ناراً أـ "إنى آنسا ناراً" ؟ ير البردة 

                                                 
          [[ٔٓٔٓ  ]طو]طو  

 رة الرىمن:والنار ىنا ىى نار ىرارة ا دماف ونار ىرقة الحق لح 

 الحػػػق نػػػار لػػػى الأػػػؤاد ونػػػوره
 

 دجلػػػػػػػى الأػػػػػػػؤاد لطالػػػػػػػق باردػػػػػػػو
  لمسػػػػرىية                             مسػػػػلمرةا والقػػػػائمين بغػػػػا



  
  ملعيَّ ت انسما  98  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ىػػب أىػػل معيػػة ى ػػرة الرسػػوؿ الموصػػلوف بح ػػرهو لػػى أى زمػػاف ومتػػافا كلمػػا 
خػال  امعظػب والبػارئ انلغى عقد رجل وجاء أجلو قاـ كيرها من الػذى دقيمػو؟ ال

 :امكـر بإنارة الحبيق المعظب 

 إف هتونػػػػػػػػػوا أىلغػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػزهب بمػػػػػػػػػا
 

 قػػػػػػػػدر اهلل مػػػػػػػػن الخيػػػػػػػػر لراكػػػػػػػػق
 أو هتػػػػػػػػػػػن للمخلصػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػربغب 

 
 صػػرهب العالػػة لػػى سػػأل المواكػػق

لالمسػػرىية سػػللب بتػػب أو بغيػػركب مف ىػػذه ىػػى أنػػوار اهلل وأضػػواء رسػػوؿ  
 الحجة البالغة. هلل اهلل وبد أف همرؽ على الوجود ىلى هتوف 

  ٔثا٘ح االلرذاءٔثا٘ح االلرذاء

العرب بغذا المرؼ العظيبا وآثػر اهلل أىػل مصػر بغػذا التػـر  آثر اهلل 
العميب لتن إف قصرت لغيرىب على أىبة اوسلعداد ليللقر ىذا المرؼ وليقػـو 
بغذا المقاـ وىو مقاـ الوراثة للحبيق عليو أل ل الصالة وأهب السالـ لى هبليػغ 

 لجميع امناـ.  رسالة اهلل 
والػػػذى سػػػيقـو بالرسػػػالة وسػػػيؤدى اممانػػػة لغػػػو عامػػػل عنػػػد اهللا والػػػذى 
دعمػػل عنػػد مػػووه ىػػل دتلػػو مػػووه لػػى أى بنػػد مػػن البنػػود إلػػى سػػواه؟ ىانػػا هللا 

ودجعلو لػى بحبوىػة مػن العػيس ولػى ركػد مػن الغنػاء ولػى  وبد أف دلووه اهلل 
ونظػػرات  ملحػػوظ بعنادػػة اهلل   يػػر ور ػػاء دعجػػق منػػو كبػػار امكنيػػاء مف ىػػذا

 سيد الرسل وامنبياء:
 ومػػػػػػػػػػن هتػػػػػػػػػػن برسػػػػػػػػػػوؿ اهلل نصػػػػػػػػػػرهو

 
 إف هلقػػو امسػػد لػػى آجامغػػا هجػػب

 



  
  ملعيَّ ت انسما  99  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ما سػامنى الػدىر ضػيماً واسػلجرت بػو
 

 إو وجػػػدت جػػػواراً منػػػو لػػػب د ػػػب
كيػػر دتػػوف الواىػػد لػػى جػػيس رسػػوؿ اهلل المعاصػػر ودلخلػػوا عنػػو طرلػػة  

لتػػػػػن كػػػػل الموضػػػػػوع أف لػػػػ  دور لػػػػػى  عػػػػين أو أقػػػػػل؟! و دتػػػػوف ذلػػػػػ  أبػػػػداًا
 المسرىية ىل سلؤددو كما هردد أنا أـ كما دردد المخرج؟

ىػذه ىػى كػل الق ػيةا لػو أددػا الػدور كمػا دردػد المخػرج للمػاذا دلخلػى 
عنػػ ا لتنػػ  لػػو أردت أف هممػػى علػػى ىػػواؾ لإنػػ  سػػلخل بػػسدوار التػػل ووبػػد 

 أف دلخلى عن  ودجل بآ ر دؤدى الدور كما دنبغى.
الق ػػية اللػػى هحلػػاج مػػن ا نسػػاف أف دللػػـز اللزامػػاً هامػػاً بمػػا كػػاف  ىػػذه ىػػى

عليػػو الحبيػػق وأصػػحابو العظػػاـ منغػػب ىػػب امئمػػة والغػػداة والقػػادة لنػػا لػػى ىػػذه 
ا  الحياة ومن بعدىب مػن السػلر الصػال،ا مػن كػاف علػى ىػددغب لػسنعب بػو وأكػـر

أو إهاللػػاً وإف   لػػنحن نقلػػدى بػػو ونغلػػدى بغددػػوا مػػن رأدنػػا ليػػو هخليطػػاً أو  اللػػاً 
كػاف مؤدػد بالترامػات ودػػلتلب با نػارات ونمػغد ليػػو أنػواراً واضػحة جليػػات إو 
أننا و نسهب بو وو نقلدى بو منو كير قدوة لى ىذه امىواؿا لالقػدوة ىػو الػذى 

عػنغب لػى كػل وقػا  دلمبو بما كػاف عليػو الحبيػق وصػحبو ام يػار رضػى اهلل 
 وىين.

  و: لماذا قاؿ اهلل لى كلاب                           ؟ 
ىػػل ىنػػاؾ واىػػد دػػؤدى مسػػرىية بمأػػرده؟! ودصػػ، أف دقػػـو واىػػد بتػػل 
امدوارا والذى دأعل ذل  لغو المستين الذى جعل نأسو نيخاً ودجمع ىولػو 

 الناسا ني  من ىذا؟! ما الدور الذى أعطاه ل  المخرج؟!



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓٓ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

سنػػا  ػارج المسػػرىيةا لتػن مػػن الػػذى لػو أنػػا وضػعا لنأسػػ  الػدور ل
وسػػيحظى بػػالنور مػػن الحميػػد ..... وسػػيحظى باللسديػػد .... سػػيحظى بالجمػػاىير 

 المجيد؟
الػػذى ألبسػػوه وكسػػوه ووالػػوه ووجغػػوه وإلػػى جمػػالغب جعلػػوه دمػػغد ىػػذا 
الجمػػاؿ ودمػػغد ىػػذا التمػػاؿ ىلػػى دقلػػدى بغػػب لػػى كػػل وقػػا وىػػاؿا وىػػذا مػػن 

 ل مع ال الؿ ودجعل نأسو إماماً أو نػيخاً المحاؿ أف دجغل مع الجغاؿ أو د
 .ددعوا لنأسو مف التل ددعوا إلى سيد التل وسيد التل ددعوا هلل 

  ِّٙح اٌّؤِٓ فٝ اٌسياجِّٙح اٌّؤِٓ فٝ اٌسياج

لالػػػػذى سػػػػبقا لػػػػو الحسػػػػنى وكلػػػػق لػػػػى ددػػػػواف أىػػػػل السػػػػعادة وُ ػػػػص 
 بالحسنى والزدادة وُأدرج لى دللر:

                   [[ٔٓٛٔٓٛ  ]ىود]ىود  
 ت لو صأحة ممرقة لى سجل:وصار 

                                 [[ٔٓٔٔٓٔ  ]امنبياء]امنبياء  
وصدر لػو قػرار العزدػز الغأػار إلػى أف دن ػب إلػى صػأوة ام يػار وامطغػار 

 الحج[ 71] لى نمرة:

                                       
لػػػى أىػػػل الحسػػػنى والزدػػػادة ودلبسػػػوه مالبػػػ  الحسػػػنى وبػػػد أف دن ػػػب إ



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ودسػػندوف لػػو دوراً علػػى قػػدـ صػػحابى هقػػى نقػػىا دتػػوف ىػػذا الػػدور ىػػو المغمػػة 
 .الجليلة اللى دقـو بغا لى ىذا التوف ركبة لى رضاء اهلل 

لالذى دقـو بالدور وبد أف دلب  مالبػ  صػاىق ىػذا الػدور ىلػى دنػاؿ 
ىذا الػدورا لتػن ا نسػاف الػذى دػسهى إلػى بو صاىق  العطاء الذى  ص اهلل 

 الدنيا ودخرج منغا ولي  لو دور لما الأرؽ بينو وبين امنعاـ؟!

ا الأػػرؽ بػػين المسػػلب وكيػػره أف لػػو دور لػػى الػػدنيا ىػػدده لػػو رب العػػزة 
لي  دوره ناىية أىلػو مػن أكػل ونػرب وكيػره مف ىػذا الػدور ىػو موكػل ليػو عػن 

ره لى نػرع اهلل ولػى إعانػة رسػوؿ اهلل علػى هبليػغ ا لتن دو اهلل لغذا الدور هلل 
 دعوة اهلل ولى ام ذ بسددى الخل  إلى ى رة اهللا لغذا ىو الدور امعظب:

                                 
كػػػب عػػػددىب؟ مألوىػػػة ىلػػػى هسػػػع التػػػلا لػػػو كانػػػا امُمػػػة ألػػػر مليػػػوفا 

وف رسػػاوت اهللا أصػػبحا ألػػر مليػػارا ليتػػوف ليتػػوف عػػددىب ألػػر مليػػوف دبلغػػ
عػػػددىب ألػػػر مليػػػار دبلغػػػوف رسػػػاوت اهللا لتػػػن مػػػع هبليػػػغ رسػػػاوت اهلل ىنػػػاؾ 

 :األحزاب[ 19] :ى كما قاؿ هعالى لى ا دة نرط

                                                 

  أو من أجل مصلحة أو من أجل لالذى دؤدى دور من أجل الخل
منأعة أو من أجل رئاسة زائلة أو من أجل دنيا لانيةا ىل لو نصيق لى ىذه 
ا دة؟ و منو دخمى الخل  وو دخمى اهلل لغذا لي  لو نصيق لى أىل 



  
  ملعيَّ ت انسما  ٕٔٓ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 العنادةا أىل العنادة نرط اهلل لغب لى ىذه ا دة:

                                             
        

و درىبوف وو دخالوف وو دخموف من الخل  منغب لى ىصانة الح  
من أف دتوف لو دور لى ىذا اممرا  ىؤوء ىب أصحاب ىذا الدورالالبد للمؤ 

كثير من الناس لى ىذا الزماف ظن أف دوره أف دقـو بالعباداتا وأف دزدن نأسو 
اف عليو سيد الساداتا دوره لى العمامة والعدبة واللحية والسواؾ ظاىرًا بما ك

 والجلباب والصالة والصياـا دورؾ ىذا لنأس :

                          [[ٗٙٗٙ  ]لصلا]لصلا  
رب العػػزة لػػ لتػػن مػػا الػػذى أنػػا عمللػػو هلل ومُمػػة ىبيػػق اهلل ومصػػطأاه؟!

 دقوؿ لسيدنا موسى:

الً لظ؟ لبي: ٔؼُ ٠بسة ف١ٍذ ٌه الً لظ؟ لبي: ٔؼُ ٠بسة ف١ٍذ ٌه }٠ب ِٛعٝ ً٘ ػٍّذ ٌٝ ػّ}٠ب ِٛعٝ ً٘ ػٍّذ ٌٝ ػّ

ٚفّذ ٌه ٚرقذلذ ٌه، لبي: ٠ب ِٛعٝ أِب اٌقالح فٍه فٍخ ٚفّذ ٌه ٚرقذلذ ٌه، لبي: ٠ب ِٛعٝ أِب اٌقالح فٍه فٍخ 

ٚأِب اٌق١بَ فٍه ض١بء ٚأِب اٌقذلخ فٍه ثش٘بْ، ٌٚىٓ ً٘ ٚأِب اٌق١بَ فٍه ض١بء ٚأِب اٌقذلخ فٍه ثش٘بْ، ٌٚىٓ ً٘ 

ػٍّذ ػّالً ٌٝ؟ لبي: ٠بسة ِٚب ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٜ أػٍّٗ ٌه؟ ػٍّذ ػّالً ٌٝ؟ لبي: ٠بسة ِٚب ٘ٛ اٌؼًّ اٌزٜ أػٍّٗ ٌه؟ 

َّٝ ػذٚاً  َّٝ ػذٚاً لبي: ً٘ ٚا١ٌذ ٌٝ ١ٌٚبً أٚ ػبد٠ذ ف {{  لبي: ً٘ ٚا١ٌذ ٌٝ ١ٌٚبً أٚ ػبد٠ذ ف
5757

  

 

 الدرر المنلثرة وإىياء علـو الددن وروح البياف. ٚ٘



  
  ملعيَّ ت انسما  ٖٔٓ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

أصلحا المعوج منغب ! أو ين أو المؤمنينىل واليا أىدًا من المسلم
أدقظا الساىى منغب ىل  !!ونبغا الغالل منغبأ !!وقربا البعيد منغبأ

 !!؟؟وأ ذت بيد المسرؼ على نأسو منغب إلى الطرد  المسلقيب القودب
ىذا ىو دور المؤمن نحو المسلمين ودور نحو ا  ردن هدعوىب إلى 

 ددن رب العالمين.
بد منو بالرل  والرىمة والحتمة والموعظة الحسنة دور مع المسلمين و

واللينا وإداؾ والمدة لتل وسائل اللربية الحددثة وصلا لى النغادة إلى النغا 
 الذى اصطأاه اهلل وزكى عليو ىبيبو ومصطأاه:

                                           
                     [[ٜٜٔ٘ٔ٘  ]آؿ عمراف]آؿ عمراف  

لذكروا أف المدة والقسػوة وال ػرب والطػرد وكيػر ذلػ  مػن ىػذه اممػور 
هنأر وهسبق اممراض النأسية والعصبيةا لال دوجد أرقى وو أهقػى وو أعلػى مػن 

دػػدعوىب بػػاللين ىلػػى قػػاؿ لػػو  مػػنغا الح ػػرة المحمددػػةا ىلػػى التػػالردن كػػاف 
 اهلل:

                                [[ٖٖ  ]المعراء]المعراء  
لالرل  واللين والرىمػة بالمسػلمين وكيػر المسػلمين ىػى المػنغا السػددد 

سالح امبػرار والملقػين  صػالح أىػواؿ المسػلمين ولجػذب  الذى جعلو اهلل 
التػػػالردن إلػػػى ىػػػذا الػػػددنا لتػػػن المػػػدة لػػػى الحػػػرب لمػػػن أعلػػػن الحػػػرب علػػػى 



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓٗ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 المسلمين.
ولػذل  إدػاؾ أف هقلصػر  !أف دتوف لتػل واىػد دور لػى ىػذا الػددن لالبد

وأنا هنظر إلى نأس  وهظن أن  بلغػا الغادػة ووصػلا إلػى النغادػة منػ  قػائب 
بامذكػػار والعبػػادات والصػػياـ وهػػالوة القػػرافا أنػػا علػػى مػػا دػػراـ لػػى ىػػذه الحالػػة 

 !!!!لنأس 
اللػػى نصػػرهغا لتػػن الػػدور امعظػػب ىػػو مػػا الػػذى لعللػػو لربػػ ؟ مػػا النصػػرة 

 لنبي ؟ ما دورؾ؟
وهممػػى بالغيبػػة ... للأػػرؽ بػػين المسػػلمين ..... و هس ػػذ دور المػػياطين 

وهجلػ  لػى المجػال  اللػى دبغ ػغا رب العػالمين لػى ... والنميمة بين الملقػين 
ا لسنػا قػد بعػدت عػن ...!!!القيل والقاؿ وكثرة السؤاؿ والسق والمػلب واللعػن

 الخط بعد الممرقين.
وًو أف هصل، سلوكياه  وهنظب أ الق  وطباع  وهجعلغػا صػورة لالبد أ

من طباع وأ الؽ الحبيق ثب هبػدأ هممػى لػى امرض علػى نغػا الحبيػق طبيػق 
 دداوى.

  ثر اٌرفك ٚاٌٍيٓثر اٌرفك ٚاٌٍيٓأأ

كل مسػلب لػى الػدنيا دوره طبيػق دػداوى العصػاة والمػذنبين ىلػى دػردىب 
ولػػػذل  عنػػػدما ا ولػػػن دػػػلب ىػػػذا إو بػػػاللينا إلػػػى سػػػاىة ل ػػػل رب العػػػالمين 

هلصػػأ، صػػأحات هػػارد  هجػػد أف الػػذى كػػاف دػػؤدى الػػدور مػػع العصػػاة والمػػذنبين 



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓ٘  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

والجبػػػاردن ىػػػب الصػػػالحين منغػػػب كػػػانوا دلعػػػاملوف معغػػػب بػػػالرل  واللػػػين إلػػػى أف 
 .دلينوىب ودد لوىب على طرد  رب العالمين 

ىػػل دسػػلطيع أىػػد أف دمػػتل الحددػػد بػػدوف أف دلينػػو لػػى الأػػرف الحػػرارى 
 ودصغره؟!

لتذل  المبعددن وامنرار والأجار والتأار لغب كالحددد ومن أجػل أف 
هغددغب وهمتلغب بالددن الجددد لالبد أف هس ذىب بالرل  واللين إلى أف هصػغر 
طباعغب وهخأػر كلػواءىب وهمػتلغب علػى مػا دحبػو رب العػالمين وعلػى مػا جػاء 

 .بو سيد امولين وا  ردن 
يلى ولتػػػن ىػػػذه مسػػػ ولية العلمػػػاء إدػػػاؾ أف هقػػػوؿ أف ىػػػذه ليسػػػا مسػػػ ول

 والوعاظا كل مسلب مس وؿ:

}وً ِغٍُ ػٍٝ ثنش ِٓ ثنٛس اإلعالَ فارا رٙبْٚ ئخٛأه }وً ِغٍُ ػٍٝ ثنش ِٓ ثنٛس اإلعالَ فارا رٙبْٚ ئخٛأه 

فبؽذد ٌئال ٠إرَٝ اإلعالَ ِٓ لِجٍَه{فبؽذد ٌئال ٠إرَٝ اإلعالَ ِٓ لِجٍَه{
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وبػػد أف دتػػوف لػػى كػػل دػػـو محػػػاووت لػػى ددػػن اهللا لسىػػاوؿ مػػع لػػػالف 
ع لػػالف ىلػػى أقربػػو للحػػ ا ومػػع لػػالف ىلػػى أجعلػػو دلػػوب عػػن نػػرب الخمػػرا ومػػ

ىلػػى أجعلػػو دلػػوب عػػن معاكسػػة النسػػاءا ومػػع المجلػػ  الأالنػػى ىلػػى أجعلغػػب 
دلوبوف عن القيل والقاؿ والغيبة والنميمةا دع  من المحاووت لػى قيػاـ الليػلا 

 لاهلل لو دحلاج إلى العبادة لالسموات ملي ة:

 

 السنة لمحمد بن ناصر المروزى عن دزدد بن مرثد. ٛ٘



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓٙ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                       [[ٙٙ  ]اللحردب]اللحردب  

 لتن وظيألنا:

                                      
                  

 إذا نأذت ىذا المرط:

               [[ٔٔٓٔٔٓ  ]آؿ عمراف]آؿ عمراف  
انظػػر إلػػى هرهيػػق كػػالـ اهللا أى و هصػػل إلػػى ىقيقػػة ا دمػػاف إو بعػػد أف 

 بالمعروؼ وهنغى عن المنترا وكير هسمر بالمعروؼ وهنغى عن المنتر؟ هسمر

ْٓ رَُؼٛيُ }} َّ َُّ ثِ َْٕفِغه ثُ ْٓ رَُؼٛيُ اْثَذْأ ثِ َّ َُّ ثِ َْٕفِغه ثُ ثُ األلشة فبأللشة{ثُ األلشة فبأللشة{  اْثَذْأ ثِ
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متانل  عند اهلل وقرب  دـو القيامة عند اهلل ودرجل  لى الجنػة عنػد اهلل 
 جػل مقرونة بما بذللػو نحػو  لػ  اهلل بجػذبغب وجػرىب وانلمػالغب إلػى ى ػرة اهلل

 لى عاله.
لالػػذى دصػػلى لػػى الليلػػة ألػػر ركعػػة أو دصػػـو الػػدىر لغػػؤوء اسػػمغب  -

 !ُعّباد
والذى دلرؾ الدنيا ودعيس لى الصحراء وو دػسكلوف إو قلػيالً لغػؤوء  -

 !اسمغب زّىاد
 

 طالبين وهحأة المحلاج لي نرح المنغاج.إعانة ال ٜ٘



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓ7  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

لمػا رأى رجػل عػين ىذا طردقنا وو النبػى أمرنػا بػذل ا ولػذل  ولي   -
 : الرجل ماء لى الجبل وهحلغا   رة لقاؿ

رسػػوؿ اهلل ائػػذف لػى أف أعػػيس لػػى ىػذا المتػػاف أهوضػػس مػن ىػػذه العػػين  دػا
 وآكل من ىذه امنجار وأهعبد هلل لقاؿ لو:

{{   ِٗ ِٗ فِٟ ث١َْزِ ِِ َمب ُِ  ْٓ ِِ  ُٗ ِٗ َخ١ٌْش ٌَ ًِ اٌٍَّ ُْ فِٟ َعج١ِ َُ أََزِذُو َمب ُّ ٌَ ِٗ ِٗ فِٟ ث١َْزِ ِِ َمب ُِ  ْٓ ِِ  ُٗ ِٗ َخ١ٌْش ٌَ ًِ اٌٍَّ ُْ فِٟ َعج١ِ َُ أََزِذُو َمب ُّ ٌَ

بً  َِ َٓ َػب بً ِعز١ َِ َٓ َػب {{  ِعز١
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 وقاؿ لى الحدد  الجامع: 

{{  ال س٘جب١ٔخ فٝ اإلعالَال س٘جب١ٔخ فٝ اإلعالَ  }}
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وظيألنا أف نتوف وسط الناس لى امسواؽ وعلى المقاىى ولى لتن  -
المصػػػػادر نس ػػػػذ المسػػػػلمين بػػػػالرل  واللػػػػين إلػػػػى الطردػػػػ  الصػػػػواب 

ا وعلػػػػى ىػػػػذا الػػػػنغا كػػػػاف الموصػػػػل إلػػػػى رضػػػػواف رب العػػػػالمين 
 الصالحوف أجمعوف.
عليػػو  نػػا المػػي  عبػػد السػػالـ الغردػػق رضػػواف اهلل ولػػذل  دػػروى أف أ ا

عزائب إلػػى بورسػػعيد ليق ػػى مػػع ا  ػػواف نػػغر رم ػػافا للمػػا أرسػػلو ا مػػاـ أبػػوال
أى لػػى كػػل دػػـو مسػػجدا  !ذىػػق وجػػدىب قػػد أعػػدوا لػػو قائمػػة بثالثػػين مسػػجداً 

 منتب لقط. لقاؿ لغب: أنا أردد قائمة بثالثين مقغى ودسهى معى واىدٌ 

 

 رواه البزار عن أبي ىردرة. ٓٙ
 .{أف اهلل أبدلنا بالرىبانية الحنيأية السمحة:}سعد بن أبي وقاص عند البيغقيكمر الخأا ولي لأد ىدد   ٔٙ



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓ8  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

لتػػاف دػػذىق كػػل دػػـو بعػػد صػػالة العمػػاء واللػػراود، إلػػى مقغػػى ودجلػػ  
مرهأػػػػع ليسػػػػمعو مػػػػن دجػػػػاوره ليمػػػػدىب الحػػػػدد   ودلحػػػػدث مػػػػع زميلػػػػو بصػػػػوت

ثػػػب الػػػذى دجػػػاورىب وىتػػػذا ىلػػػى  !!ليلركػػػوف مػػػا بسدػػػددغب ودسػػػلمعوف للحػػػدد 
ليقػػر علػػى نػػل مرهأػػع ودوضػػ، لغػػب الػػددن  !!دجلمػػع كػػل مػػن لػػى القغػػوة ىولػػو

ليس ػذىب  !..ودظػل ىتػذا ىلػى السػحور... بطردقة سلسة مبسػطة علػى قػدرىب 
 من القغوة إلى المسجد.

ف الصػػالحوف دػػذىبوف إلػػى الطػػرؽ الملي ػػة بقطػػاع الطردػػ  ودظلػػوا وقػػد كػػا
وراءىب ىلى دلوبوىب ودجعلوىب دنقلبوا من قطاع طرد  إلػى أنػاس دػدلوف الخلػ  

 على طرد  اهلل جل وعال.
ىذه ىى مغملنػا لػى ىػذه الحيػاة اللػى أوجػدنا مػن أجلغػا اهللا وضػمن لنػا 

يا والنعػيب امعظػػب امكػـر دػـو لقػػاء إذا قمنػا بغػا السػػعادة اللامػة التاملػة لػػى الػدن
 اهلل جل لى عاله.

لتانػػا النليجػػة بعػػد أف : ... أصػػحاب رسػػوؿ اهلل قػػاموا بغػػذه المغمػػة -
وبعد أف كػانوا ىأػاة عػراة أصػبحوا  !أصبحوا سادة على أكابر العبيد اً كانوا عبيد

 .أمراء وأكنياء دلحتموف لى مصائر العباد والبالد لى ىذه الحياة
 لماذا؟ 
منغػب قػاموا بػسداء ىػذه الرسػالةا وىػػذا ىػو نأػ  اممػر إلػى أف دػػرث اهلل  

 .امرض ومن عليغا 
وانظػػػر إلػػػى الصػػػالحين أجمعػػػين لػػػى بػػػدادلغب هجػػػدىب لقػػػراء ومسػػػاكينا 



  
  ملعيَّ ت انسما  ٔٓ9  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ولتنغب منغب أ لصوا لى ىذا اممر وممػوا علػى نغػا الصػحابة السػابقين هجػد 
اولحػوف  ودىػب وربمػا دػرلض لى النغادػة أف امكػابر والعظمػاء والملػوؾ دنمػدوف

غب أىيانػػػػاًا ودسػػػػعى التػػػػل لزدػػػػارهغب مف ىػػػػدلغب رضػػػػاء اهلل والقيػػػػاـ نأف دقػػػػابلو 
  بالمغمة اللى كاف عليغا                         . 

لقػػب داعيػػاً هلل بػػاهلل هأػػز برضػػاء اهلل وهسػػعد مػػع ىبيػػق اهلل ومصػػطأاها وو 
للخل  وو للمغرة وو للسمعة وو للمنأعة العاجلػة وو للػدنيا هقب داعياً هلل طلباً 

 :الزائلة بل ضع لى أذف قلب  دائماً قوؿ ا ماـ أبوالعزائب 
 لػػػػػػإذا دعػػػػػػاىب أف دػػػػػػدلوا كيػػػػػػرىب

 
 قػػػػػػػػاموا بحػػػػػػػػوؿ منػػػػػػػػو و بأخػػػػػػػػار

 دػػػػػػدعوف والرىبػػػػػػوت مػػػػػػلء قلػػػػػػوبغب 
 

 بالغػػػدى ىػػػدى المصػػػطأى المخلػػػار
 وإذا رأدػػػػػػػػا الخلػػػػػػػػ  مقبلػػػػػػػػة لػػػػػػػػال 

 
 ن ركػػػػػػػػوف مقػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن نػػػػػػػػارهػػػػػػػػرك

 لػػػػػالخل  للنػػػػػة مػػػػػن أردت صػػػػػدوده 
 

 ونػػػػػػغود أىػػػػػػل البعػػػػػػد لػػػػػػى امدوار
 

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔٓ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  !!اٌزوشٜاٌزوشٜٔغّبد ٔغّبد 

  6262  ٌٍقبدل١ٌٍٓقبدل١ّٓ٘غبد ّ٘غبد 

  

  اٌردٙس ٌٍسضٛر تيٓ يذٜ رخاي هللااٌردٙس ٌٍسضٛر تيٓ يذٜ رخاي هللا

  فضائً ِداٌص اٌظاٌسيٓفضائً ِداٌص اٌظاٌسيٓ

  ِرع االػداب تإٌفصِرع االػداب تإٌفص

  ححاٌثؼذ ػٓ ِداٌص اٌغيثح ٚإٌّيّاٌثؼذ ػٓ ِداٌص اٌغيثح ٚإٌّيّ

  

  
 

 ـٜٕٓٓو من دولي ٓٔىػا  ٖٓٗٔمن رجق  ٖٔبعد الجمعةا  –المعادى  ٕٙ



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اٌزوشٜ!ٔغّبد اٌزوشٜ!

  ّ٘غبد ٌٍقبدل١ٓ ّ٘غبد ٌٍقبدل١ٓ 

  اٌردٙس ٌٍسضٛر تيٓ يذٜ رخاي هللااٌردٙس ٌٍسضٛر تيٓ يذٜ رخاي هللا

مػػن أراد الح ػػور بػػين دػػدى رجػػاؿ اهلل ليجػػق عليػػو قبػػل الػػد وؿ علػػيغب 
واللطيػػق  أف دجغػػز قلبػػو ولػػي  بدنػػوا مف هجغيػػز البػػدف بالغسػػل والػػزى الحسػػن

ىػو : للد وؿ على الصػالحينلامساس اموؿ ولتن لي  ىذا ىو امساس .... 
أف دزدػل مػن صػػدره الوسػاوس والغػواج  ودنػػزع مػن قلبػو الغػػل والحقػد وامنانيػػة 
وىق الرداسةا ىلى أنغب انػلرطوا ىلػى دنػاؿ ا نسػاف العطادػا لػى مجػال  أىػل 

 الوودة أف دد ل ونأسو ليسا معو.
لالذى دد ل ونأسو معو سيحـر من عطادا اهلل اللػى دنزلغػا علػى مجػال  

مف الػػذى دػػد ل ونأسػػو معػػو لإنػػو علػػى امقػػل سػػيتوف  وأرضػػاىبا الصػػالحين 
معو ظػن السػوء لػى إ وانػوا ليجػق علػى مػن أراد الػد وؿ علػى الصػالحين قبػل 

عنػػدما أراد أف دحػػا إلػػى  سػػأره إلػػيغب أف دسػػالر مػػن نأسػػوا ا مػػاـ أبػػوالعزائب 
 بيا اهلل الحراـ قاؿ: 

 منػػى أسػػالر و مػػن كػػونى الػػدانى
 

 ألػػػػػػػػردت ربػػػػػػػػى و ىػػػػػػػػور وولػػػػػػػػداف
 وجغػػػا وجغػػػى هلل العظػػػيب ولػػػى 

 
 نػػػػوؽ عظػػػػيب إلػػػػى ل ػػػػل ورضػػػػواف

 



  
  لذكرىنسمات ا  ٕٔٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ولذل  لما د ل ىناؾ قاؿ:
 قلبػػى دػػرى لػػى مقػػاـ  ليػػل ى ػػرهو

 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػوار مقلػػػػػػػػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػػػػػػػر وددػػػػػػػػػػػػػػػاف

 من الذى سيرى؟ 
العػػين أـ عػػين البصػػيرة؟ القلػػق ىػػو الػػذى سػػيرىا لتػػن الػػذى نأسػػو معػػو 

لغػػػذا لػػػن دنلأػػػع سػػػيلطلع للنػػػاس وعنػػػده اسػػػلعداد للمػػػ  والوسػػػاوس وا لبػػػاسا 
 بمجال  الصالحين.

لمنيػا كػاف مػن باقطق وقلو لى مركز مغاكة  المي  إبراىيب الملقامى  
المربينا من هالمذهو المجيددن كاف المي  أبو الليل وىو قطق مددنة بنػى مػزار 
ىاليػػاًا وكػػاف المػػي  دػػوزع اللحػػب بنأسػػو ودعطػػى هلميػػذه المػػي  أبػػو الليػػل عظمػػة 

ا ولػػػى ذات مػػػرة أعطػػػاه لحمػػػة لقػػػاؿ لػػػو: لػػػي  ىػػػذا واسػػػلمر علػػػى ذلػػػ  سػػػنين
 نصيبىا لقاؿ لو: أنا نجحاا منو جاء ونأسو ليسا معو.

 :قبل أف دذىق ا نساف إلى رىاب الصالحين إذاً 
؟دلرؾ نأسو ودسهى بروىو  ! ىل ىذا مأغـو

والذى سيسهى بروىو سػيرى نأسػو أقػل الموجػوددن نػسناًا ودػرى نأسػو أنػو 
ي  معو نل ودسهى وىػو دردػد أف دخػدـ طمعػاً لػى أف دترمػوه و دنأع وو درلع ول

أو درلعػػوها لتػػن الػػذى دػػسهى وىػػو جػػال  ملعػػزز ودردػػد مػػن دترمػػو ودعظمػػو لمػػاؿ 
 ىذا ومجال  الصالحينا لمجال  الصادقين:

                          [[ٜٜٔٔٔٔ  .]اللودة.]اللودة  



  
  لذكرىنسمات ا  ٖٔٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  فضائً ِداٌص اٌظاٌسيٓفضائً ِداٌص اٌظاٌسيٓ

أف ا نساف دقر ليغا وقأة مػع الػنأ  ىلػى دصػح،  ميزة ىذه المجال 
ىالػػوا ولػػذل  وبػػد أف دخػػرج مػػن المجلػػ  لػػى كػػل مػػرة بمػػل لػػى عيػػوب نأسػػو 
ودصػػػححغاا والحقيقػػػة وىػػػذا لػػػي  لللبػػػاىى أنػػػى كنػػػا أهعلػػػب ىلػػػى مػػػن إ ػػػوانى 

 الصغار مف كل أخ  صو اهلل بخصوصية و هوجد عند البقية.
ت وإذا اعلقػد بػذل  أىػد لينػا لال دوجد أىػد لينػا جمػع كػل الخصوصػيا

لسنقوؿ لو أنا أكواؾ إبلي ا وعندما نجل  سودا لعلػى كػل واىػد أف دسػلأيد 
مػػػػن كػػػػل  صوصػػػػيات إ وانػػػػو ليػػػػلعلب مػػػػن ىػػػػذا  صوصػػػػية المحبػػػػة ومػػػػن ىػػػػذا 
 صوصػػية الزىػػد ومػػن ىػػذا  صوصػػية الػػورع ومػػن ىػػذا  صوصػػية الصػػدؽ ومػػن 

ذا  صوصػية النقػاء ىذا  صوصية ا  الص ومن ىذا  صوصية الصأاء ومن ىػ
 .ومن ىذا  صوصية اللوكل على اهلل 

ا مف لتل واىد عنده  صوصػية  صػو بغػا اهلل مػن عطػاء رسػوؿ اهلل  
عطػػاء رسػػوؿ اهلل دلػػوزع علينػػا كلنػػاا لتػػل واىػػد لينػػا لػػو نصػػيق لػػى اللركػػة ولػػي  
لواىد لقط أو اثنينا وكل واىد نصيبو دخللر عن ا  را لالذى أ ػذ هواضػعو 

 ػػػذ ىيػػػاءه والػػػذى أ ػػػذ لينػػػو والػػػذى أ ػػػذ نػػػأقلو والػػػذى أ ػػػذ رىملػػػو والػػػذى أ
والذى أ ذ مودهو والذى أ ذ إكرامو والذى أ ذ إدثاره والػذى أ ػذ هوجغػو إلػى 
اهلل والػػذى أ ػػذ قيػػاـ الليػػل والػػذى أ ػػذ صػػياـ دػػومى ا ثنػػين والخمػػي  والػػذى 

 أ ذ هالوة القرآف.
أ ػػػذ القػػػدر  لتػػػل واىػػػد أ ػػػذ نػػػلا ىلػػػى أصػػػحابو وو نػػػدرى مػػػن مػػػنغب



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔٗ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

امعظب من هركػة رسػوؿ اهلل لػال دجػق علينػا أف نحتػب لػى ذلػ  مف الصػالحين 
قػػالوا: الخصوصػػية و هقل ػػى امل ػػليةا لػػدائماً دظغػػر الػػذى دػػلتلب وعنػػده بيػػاف 
ولي  معنػى ذلػ  أنػو امل ػل لػُربا صػاما أل ػل مػن نػاط ا وُربا لسػاف بيػاف 

يػػافا لَمػػِن امل ػػل إذف؟ البيػػاف ومحػػرـو مػػن العيػػافا وُربا صػػاما مػػن أىػػل الع
  صوصية والخصوصية و هقل ى امل لية.

ذىبنػػػا دومػػػاً لػػػى بلػػػدة هسػػػمى البػػػرل  لزدػػػارة إ واننػػػا ىنػػػاؾا واسل ػػػالنا  
أىػػدىب وكػػاف رجػػل أمػػى و دقػػرأ وو دتلػػقا لقلػػا   ػػوانى نحػػن ج نػػا إلػػى ىنػػا 

لػى مػاذا  لتى نلعلب من ىذا الرجل درس عملى لى الحقا لتاف الرجل ملحيراً 
دأعل من أجلناا لي  لمصلحة بيننػا ولتػن مػن أجػل الحػق مف اهلل ألػاض عليػو 
مػػن الحػػقا ليجػػق علػػى امخ أف دػػلعلب مػػن إ وانػػو ىػػذه الصػػأات ودنػػاؿ مػػنغب 

 .الغبات والوراثات اللى  صغب بغا سيد السادات 

  ِرع االػداب تإٌفصِرع االػداب تإٌفص

اللػػى ُ ػػص  والممػػتلة والمع ػػلة إذا ىػػداث أىػػدىب نأسػػو بػػسف الأ ػػيلة
 !بغا و دوجد قبلغا وو بعدىا وأف الناس دجق أف دقأوا عندىا ودصبحوا مثلو

إ واننػا أىػل الجماعػات أكثػر لغذه ىى المصيبة التبػرى اللػى وقػع ليغػا 
ا سػػػالميةا لظنػػػوا أنغػػػب علػػػى الصػػػواب وكيػػػرىب علػػػى الباطػػػل وأف دتػػػوف التػػػل 

ظػػاىر ولػػي  معتػب نػػل مػػن مػاذا أ ػػذهب مػػن رسػوؿ اهلل؟ ال .... مػثلغبا لمػػاذا؟!
ا لإذا ىدثغب أىد بمػل مػن اممػور الباطنيػة دنترونغػا بحجػة أنغػب أولػى !الباطن

بغاا لغب محروموف مػن العطػاء البػاطنى ودردػدوف مػن امُمػة أف هقػر عنػد العطػاء 



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔ٘  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 !!!!!الذى أ ذوه من سيد امُمة وىو العطاء الظاىرى
؟! أدػػن الرؤدػػات أدػػن الخمػػوع الػػذى معتػػب؟! أدػػن الح ػػور بػػين دػػدى اهلل

 الصادقة؟! أدن الأراسة النورانية؟! أدن التمر الذى رآه عمر وكيره؟!
و دوجد عندىب ىذا التالـا لغب دلغوف ىػذا التػالـ والػذى ىػب ليػو ىػو 
النغادة وىذا ىػو الخطػس الػذى وقعػوا ليػوا لتػن المػؤمن الصػادؽ ىػو الػذى دعلػب 

واىػػد منػػا لػػى كػػل نَأػػ  طردػػ   أف هلل طرائػػ  بعػػدد أنأػػاس الخالئػػ ا أى أف لتػػل
مألػػوح إلػػى ى ػػرة اهلل دوصػػلو إلػػى رضػػواف اهلل ول ػػل اهلل وكػػـر اهلل وعطػػاء اهلل 

 جل لى عاله.
قبػػػػل الػػػػد وؿ علػػػػى الصػػػػالحين دجػػػػق علػػػػى امخ أف دخلػػػػع نأسػػػػو  إذاً 

ودلركغػػػػا  لأػػػػوا وإذا اسػػػػلطاع أف دػػػػدلنغا ليػػػػا ىنػػػػاه: مادلػػػػن نأسػػػػ  لػػػػى أرض 
وؿ  لإذا د ل عليغب لال دتػوف معػو إو الػروح الخموؿ همرؽ علي  أنوار الوص

ىلى دناؿ الألوح ا لتن طالمػا الػنأ  موجػودة للتػوف الغيػوب والعطادػا مأقػودة 
 كير موجودة.

  اٌثؼذ ػٓ ِداٌص اٌغيثح ٚإٌّيّحاٌثؼذ ػٓ ِداٌص اٌغيثح ٚإٌّيّح

مػػػػن دػػػػسهى إلػػػػى ىنػػػػا دُنظػػػػر إليػػػػو علػػػػى أنػػػػو دصػػػػحق الصػػػػالحينا لحركاهػػػػو 
نحػػرص عليػػو ىلػػى نتػػـر وو وسػػتناهو وأقوالػػو مراقبػػة مػػن ا  ػػردنا لػػسوؿ نػػل 

نحػػـر ىػػو هجنػػق زوت اللسػػافا والبعػػد عػػن مجػػال  الغيبػػة والنميمػػة اللػػى هعقػػد 
 :لى كل متافا قاؿ 



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔٙ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ًَ ٚلبيَ   }} ُْ ل١ َٖ ٌَُى َٗ َوِش َّْ اٌٍَّ ًَ ٚلبيَ ئ ُْ ل١ َٖ ٌَُى َٗ َوِش َّْ اٌٍَّ {{....ئ
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ىل نستا وو نػلتلب؟ و بػل نػلتلب ولتػن لػى امىاددػ  المأيػدة مثػل 
وآ ػر عػن السػيدة زدنػق وآ ػر ِسير الصالحين ليقرأ أىػدنا عػن سػيدنا الحسػين 

دحتى لنا قصة عن السيد البدوى أو سػيدنا إبػراىيب الدسػوقى ليتػوف المجلػ   
 كلو معطر بذكر الصالحينا لعند ذكر الصالحين هنزؿ الرىمة.

لتػػػن المصػػػػيبة أف دتػػػػوف الواىػػػػد منلسػػػق للصػػػػالحين ودردػػػػد لػػػػى ىػػػػذا  
ىػػذه المجػػال   المجلػػ  أف دقػػرأ نمػػرة ام بػػار والحػػوادث الخاصػػة بػػا  ردنا

 قاؿ لنا ليغا اهلل:

                                      [[ٙٛٙٛ  ]امنعاـ]امنعاـ  

لالػػػػذدن دجلسػػػػوف لػػػػى ىػػػػػذه المجػػػػال  سػػػػماىب اهلل ظػػػػالمينا ظػػػػػالمين 
 منأسغبا لتير أجال  الصالحين وأنا مع الظالمين؟ و دجوز.

مجػال  وو أجػال  إو مػن أؤانػ  ليجق أوًو أف أهطغر من مثل ىػذه ال
وأجد لى جلوسو قرباً من القردق وىباً وعلماً دجعػل القلػق دخمػى ودراقػق اهلل 

 :لى الح ور ولى المغيقا نجل  مع من دا رسوؿ اهلل؟ قاؿ 

 ْٓ َِ ْٓ }َخبٌِظ  َِ َٚئَِرا َِٔغ١َذ َروََّشنَ   }َخبٌِظ  َٗ أََػبََٔه،  َٚئَِرا َِٔغ١َذ َروََّشنَ ئَِرا َرَوْشَد اٌٍَّ َٗ أََػبََٔه،  {{ئَِرا َرَوْشَد اٌٍَّ
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ا ودصػلى لػى الليلػة ألػر ركعػة ودصػـو الذى سػيقطع العمػر لػى طاعػة اهلل
 

 صحي، ابن ىباف عن أبي ىردرة. ٖٙ
 ابن أبي الدنيا عن الحسن لى جامع المسانيد والمراسيل. ٗٙ



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔ7  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

الدىر كلو ودقرأ القرآف مرة بالليل ومرة بالنغارا دـو القيامة من الممتػن أف دبيػع 
ىػػػذه الطاعػػػة ثمنػػػاً لجلسػػػة باطػػػل لعبػػػد مػػػن عبػػػاد اهللا ىيػػػ  دقػػػوؿ لػػػو اهلل دػػػـو 
القيامة: لػن هػد ل الجنػة ىلػى هرضػى  صػمائ ا ولػن درضػى الخصػماء إو بعػد 

سػػػػػيدلع ىنػػػػػا مػػػػػن رصػػػػػيد ىسػػػػػناهوا لػػػػػو أنػػػػػا و أؤدى إو الأػػػػػرائض أف دػػػػػدلعا و 
 المألرضة وبعيد عن ىذه المجال  لسنا من امكنياء والوجغاء دـو اللقاء.

 لالمؤمن الحردص ىو الذى دمس  لسانو إو كما قاؿ اهلل:

                           
 النساء[ 559] أى أف معظب ىذه المجال  و  ير ليغا:

                                          ..  

 :دقوؿ قائل أنا أجل  لى ىذه المجال  وو أهتلبا قاؿ 

}اٌغبِغ ٚاٌّنزبة ؽش٠ىبْ فٝ اإلثُ{}اٌغبِغ ٚاٌّنزبة ؽش٠ىبْ فٝ اإلثُ{
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 و لرؽ بين ا ثنين:

                                      [[ٙٛٙٛ  ]امنعاـ]امنعاـ  

لماذا؟ ىلى هتػوف صػأحة مددونيلػو  اليػة دػـو القيامػةا سل ػح  عليػ  
نأسػػػ  وهقػػػوؿ لػػػ  إف اهلل سػػػيلحمل عنػػػ ا وا اهلل دلحمػػػل عنػػػ  إذا أ طػػػست 
قبػػل أف هعػػرؼ الصػػالحين وىاولػػا أف هرضػػى مػػن أ طػػست لػػى ىقغػػب لرل ػػواا 

 

 ذكره الغزالي لي ا ىياء. ٘ٙ



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔ8  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 عنى.للو هبا ولب أرجع إلى مثل ذل  لإف اهلل د من أف درضيغب 
لتن إذا كنػا مػع الصػالحين لػى مجالسػغب وىػى الجنػة وبعػدىا أجلػ   

مع البطالين وىى جغنبا لتير أقبلغا علػى نأسػى وأسػعد بغػاا دقػوؿ قائػل إنغػا 
صػػػلة أرىػػػاـ وأقػػػاربا امقػػػارب إمػػػا أف دقربػػػونى أو ىػػػب عقػػػاربا أجلػػػ  معغػػػب 

رسػوؿ ونلتلب إما لى ىتادة عػن رسػوؿ اهلل أو ىتادػة عػن صػحابى مػن صػحابة 
اهلل أو ىتادة عن رجل من الصػالحين مػن عبػاد اهلل أو نػلتلب لػى آدػة مػن كلػاب 

 .اهلل أو لى ىدد  عن رسوؿ اهلل 
سػػػػر المصػػػػائق بػػػػين المسػػػػلمين لػػػػى ىػػػػذا الزمػػػػاف ىػػػػى ىػػػػذه المجػػػػال ا 
مجػػػػال  الغيبػػػػة والنميمػػػػة واللػػػػى ليغػػػػا هحسػػػػ  وهجسػػػػ  وسػػػػوء ظػػػػن وقػػػػذؼ 

 للمحصنات الغالالت وللمحصنين الغاللين.
ذىق رجل مىد الصالحين وىدثو عن أخ لوا لقػاؿ لػو: ىػل أنػا اليػـو 
؟ قاؿ: وا قاؿ: ىل أنا اليـو ىاربا الأرس؟ قاؿ: وا قاؿ: ىػل  ىاربا الرـو
أنا اليـو ىاربا اليغود؟ قاؿ: وا لقاؿ لو: دا أ ػى دسػلب منػ  الػرـو والأػرس 

 واليغود وو دسلب من  أ وؾ المؤمن.
ليػػـو ىػػو أف المسػػلمين دخوضػػوف لػػى بع ػػغبا ولػػذل  ممػػتلة ا سػػالـ ا

ىل ىذه ىى هعاليب ا سالـ؟ أبداًا لو ممينا على هعػاليب ا سػالـ لػإف كػل الل ػاـ 
 سلرجع وسلنلغى مماكلنا.

الذى دصحق الصال، و بد أف دممى على نغا الصالحينا ولػذل   إذاً 
مجػػال  لالػػذى دجالسػػنا لػػو جلػػ  معنػػا ىنػػا  مسػػين َسػػَنة وو دسػػلطيع أف دلػػرؾ 



  
  لذكرىنسمات ا  ٔٔ9  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

الغيبة والنميمة لنقوؿ لػو إنػ  لػن هقػرب مػن اهلل وو ِسػَنةا لػإذا أردت أف هلقػرب 
 من اهلل وهصب، من عباد اهلل الصالحين لالبد أووً أف هتر لسان .

 لسػػػان  و هػػػذكر بػػػو عػػػورة امػػػرئ
 

 لتلػػػػػػػػ  عػػػػػػػػورات وللنػػػػػػػػاس ألسػػػػػػػػن
 لػػى أ بػػار النػػاس ولتػػن كػػن ل ػػولى لػػى أ بػػار ام يػػار و هتػػن ل ػػولياً  

ولى أىواؿ الصالحين وامبرارا وو هسسؿ عن الدنيا الدنية ولتن اسسؿ عن زدنػة 
 ا  رة البغية.

لصن لسان  طواؿ ىياه  عن مجال  الغيبة والنميمةا وو هلسام، مػع 
 نأس  لى مجل  ىلى و هنزل  لى مجل  آ ر ودصب، مرضاً لى القلق:

                   [[ٔٓٔٓ]البقرة]البقرة  
ن أىواؿ الصالحين وأىواؿ الملقينا ولتن أعػيس لػى رىػاب وسلحـر م

 ىتادات الصالحين والملقين وأ بار السلر الصال، امولين.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب

 



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٔٓ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  

  اٌقبٌس١ٓاٌقبٌس١ٓٔغّبد ٔغّبد 

  6666سخبالد هللا فٝ األسكسخبالد هللا فٝ األسك

  ٔثذأ ترٍخيض ِثادٜء أً٘ اٌرخظيضٔثذأ ترٍخيض ِثادٜء أً٘ اٌرخظيض

  ضيذٔا زيٓ اٌؼاتذيٓضيذٔا زيٓ اٌؼاتذيٓ

   تٓ ػّر تٓ اٌخطاب  تٓ ػّر تٓ اٌخطاب ضاٌُ تٓ ػثذهللاضاٌُ تٓ ػثذهللا

  ضيذٞ ِسّذ تٓ ػٕاْ ضيذٞ ِسّذ تٓ ػٕاْ 

  اٌشيخ ِسّذ إترا٘يُ اٌطّاٌٛطٝ ِٓ األز٘راٌشيخ ِسّذ إترا٘يُ اٌطّاٌٛطٝ ِٓ األز٘ر

  اٌشيخ ِسّذ اٌثٙٝ شيخ األز٘راٌشيخ ِسّذ اٌثٙٝ شيخ األز٘ر

  ٚٔخرُ تطرُّ اٌظذقٚٔخرُ تطرُّ اٌظذق

 

 

 ـٜٕٓٓمن أكلوبر  ٛىػا  ٖٓٗٔمن نواؿ  ٜٔالخمي ا  –المعادى  ٙٙ



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٔٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٔغّبد اٌقبٌس١ٓٔغّبد اٌقبٌس١ٓ

  سخبالد هللا فٝ األسكسخبالد هللا فٝ األسك

الحمػػد هلل الػػذى أكرمنػػا وجعلنػػا نلسسػػى بحبيبػػو ومصػػطأاه ونسػػللغب منػػػو 
حابو المبػاركين لػى كػل أنأاسػنا لػى ىػذه الغدى والرنػاد ونممػى علػى ىػدى أصػ

الحيػػاةا والصػػالة والسػػالـ علػػى الحبيػػق امكػػـر والسػػيد السػػند امعظػػب سػػيدنا 
محمػػد وآلػػو وصػػحبو وكػػل مػػن همسػػ  بغددػػو وسػػار علػػى سػػبيلو إلػػى دػػـو الػػددن 

 وعلينا معغب أجمعين آمين آمين دارب العالمين.
و دخلػػػػػو زمػػػػػاف وو  ...   ليتب أجمعين: إ وانى وأىبابى بارؾ اهلل 

صػػورة ىيػػة  متػػاف مػػن إظغػػار رجػػاؿ صػػدقوا مػػا عاىػػدوا اهلل عليػػو دجعلغػػب اهلل 
 ملحركة ناطقة بقوؿ اهلل:

                             [[ٕٜٕٜ  ]،الأل]،الأل  
عمػػقاً دملػػ  علػػيغب أل ػػدهغب وألبػػابغب ىلػػى دصػػل  دعمػػقوف الحبيػػق 
لػػيغب وأكلػػى عنػػدىب مػػن أنأسػػغب وأمػػوالغب أعػػز ع ىػػذا العمػػ  إلػػى أف دتػػوف 

 :لى ىددثو  وأوودىب وكل نل ىو لغب لى ىذه الحياةا وليغب دقوؿ 

ٍِٟ أََزتَّ }} ْ٘ أَ َٚ  ، ِٗ ْٓ َْٔفِغ ِِ  ِٗ َْ أََزتَّ ئ١ٌَِْ ُٓ َػْجٌذ َززَّٝ أَُوٛ ِِ ٍِٟ أََزتَّ الَ ٠ُْإ ْ٘ أَ َٚ  ، ِٗ ْٓ َْٔفِغ ِِ  ِٗ َْ أََزتَّ ئ١ٌَِْ ُٓ َػْجٌذ َززَّٝ أَُوٛ ِِ الَ ٠ُْإ

 َٚ  ،ِٗ ْٓ ِػْزَشرِ ِِ  ِٗ َِٚػْزَشرِٟ أََزتَّ ئ١ٌَِْ  ، ِٗ ٍِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ِٗ َٚ ئ١ٌَِْ  ، ِٗ ْٓ ِػْزَشرِ ِِ  ِٗ َِٚػْزَشرِٟ أََزتَّ ئ١ٌَِْ  ، ِٗ ٍِ ْ٘ ْٓ أَ ِِ  ِٗ ِٗ ئ١ٌَِْ ِٗ َرارِٟ أََزتَّ ئ١ٌَِْ َرارِٟ أََزتَّ ئ١ٌَِْ



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٕٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ِٗ ْٓ َرارِ ِِ ِٗ ْٓ َرارِ ِِ}}
6767

  

ىػػؤوء القػػـو انأػػردوا بػػالعلب أووً والعمػػل علػػى ىػػدى الحبيػػق وأصػػحابو 
النجباء ثانياًا سماىب الناس مرة بالصولية ومرة بالصالحين ومرة بالصادقين ومرة 
بسىل الطرد  وكلغا مسميات هػدؿ علػى قػـو علمػوا ثػب عملػواا الأػارؽ الجػوىرى 

ن كيرىب من رجاوت اممة ىػو ىػذا اممػرا علػب ثػب عمػلا ولػى العمػل بينغب وبي
وبصػػحابلو البػػررة التػػراـا وبػػدئغب ىػػو الحػػق الػػذى  اقلػػدوا بالحبيػػق امعظػػب 

 وصأناه بالمعنى الذى ذكرناه:
 الحػػػػػق مبػػػػػدأنا والوجػػػػػو قبللنػػػػػا

 
 والمصػػػطأى قػػػدوهى لػػػاعلب مراقينػػػا

 
  رٍخيض ِثادٜء أً٘ اٌرخظيضرٍخيض ِثادٜء أً٘ اٌرخظيضٔثذأ تٔثذأ ت

ئ أىػػل اللخصػػيصا بػػدادلغب الحػػقا وكػػادلغب وجػػو اهللا هلخػػيص لمبػػاد
وسبيلغب إلى ذل  ىو ا قلػداء بحبيػق اهلل ومصػطأاها دػا نعػب البدادػة ودػا ىنػاءة 

 النغادة ودا عظمة الرعادة لغذا المنغا الذى وصلوا إليو لبلوغ ىذه الغادة.
ىػػؤوء القػػـو هسػػلطيع أف هقػػوؿ ىػػب النػػبالء والوجغػػاء والعظمػػاء لػػى كػػل  

اف ومتػػافا ىػػب النػػبالء مف كػػادلغب نبيلػػة و الػػدنيا أرادوا وو الجنػػة وا  ػػرة زمػػ
 :قصدوا وإنما قصدىب وىمغب ىو وجو اهلل 

 وجنػػة الخلػػد لػػو ظغػػرت بطلعلغػػا
 

 لأارقػػػػػػا ىسػػػػػػنغا بالزىػػػػػػد ىمػػػػػػلغب
 و كػػػػرء هلل دحجػػػػبغب ودمػػػػنعغب 

 
 ووجػػػػػػػػػػػػػو اهلل هقصػػػػػػػػػػػػػده سػػػػػػػػػػػػػردرهغب

  

 لي جامع المسانيد والمراسيل. مطق ىق  عن عبد الراىمن بن أَبي ليلى عن أَبِيوِ  ٚٙ



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٖٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

                                         [[ٕٕٛٛ  ]التغر]التغر  

جعلغػػب عظمػػاء الػػدنيا وعظمػػاء ا  ػػرةا هعػػاَلْو  وىػػب الوجغػػاء مف اهلل 
على عظماء الدنيا للب دميلوا إليغب ولػب دركنػوا نحػوىبا بػل إف الملػوؾ واممػراء 
ىػػػب الػػػذدن كػػػانوا وو دزالػػػوا دسػػػعوف نحػػػوىب وىػػػب دزىػػػدوف ليمػػػا ليػػػو ىػػػؤوء بػػػل 

عِرضوف بالتلية على ما دلأ لوف علػيغب ودردػدوف أف دصػلوىب بػو مػن ىبػات أو دُ 
 عطاء. 

وما اللب  اممر على المعاصردن وكيرىب إو لظغور ثلػل هػداعى اللمسػ  
بغددغب والممى على منغاجغب لتػن الحػاؿ كيػر ىػاؿ السػابقين والصػادقين مػن 

 المعاصردنا ولذل  دقوؿ قائلغب: 

 يػػػػػػػػػامغبأمػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػاـ لإنغػػػػػػػػػا كخ
 

 وأرى نسػػػػاء الحػػػػى كيػػػػر نسػػػػائغا
أىل الطرد  وصل بغب اممر إلى أف الناس كانوا دحلأػوف بغػبا لمػن أراد  

 أف دحلر دمينػاً مغلظػة كػاف دقػوؿ: موىيػاة أىػل الطردػ  ا وكػانوا دسػسلوف اهلل 
دعػائغب منغػب عظمػوا  ملوسلين بسىل الطرد  ليحق  اهلل رجػائغب ودجيػق اهلل 

 جػػػل لػػػى عػػػاله وأىبػػػوا ىبيػػػق اهلل ومصػػػطأاه ىبػػػاً ىقيقيػػػاً مػػػن اهلل لعظمغػػػب اهلل
 .قلوبغب لرلع اهلل نسنغب ومتانلغب لى الدنيا ودـو لقاءه 

  ضيذٔا زيٓ اٌؼاتذيٓضيذٔا زيٓ اٌؼاتذيٓ

كػػػاف عظمػػػاء الخلأػػػاء دلوجغػػػوف إلػػػى ىػػػؤوءا لػػػب دتػػػن  الرجػػػل مػػػن أىػػػل 
ميػػر الطردػ  ىػػو الػػذى دطػرؽ دار الخليأػػة أو بػػاب امميػػر وإنمػا كػػاف الخليأػػة وام



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٔٗ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 والوزدر ىو الذى دسعى جاىداً ودود أف دحظى بلقاء من ىذا الرجل الصال،.
الحػراـ  ذىق ىمػاـ بػن عبػد الملػ  الخليأػة اممػوى لػيحا بيػا اهلل 

وأراد أف دطػػوؼ بالبيػػا للػػب دسػػلطع أف دصػػل للحجػػر مػػن نػػدة الزىػػاـا لجػػل 
يأػػػة بالجنػػػد ليوسػػػعوا لػػػو الطردػػػ  ودنحػػػوا الخلػػػ  عػػػن الحجػػػر ىلػػػى دسػػػللمو  ل

 الدولة.
وبعػػػػد أف انلغػػػػى مػػػػن المطػػػػاؼ إذا برجػػػػل دػػػػد ل المطػػػػاؼ ليقبػػػػل عليػػػػو 
الخل ا منغب من دردػد أف دحظػى بلقبيػل دػده لػإف لػب دسػلطع دمسػ، علػى ثيابػوا 
ووسػعوا لػػو الطردػػ  وأ لػوا لػػو المطػػاؼ وهركػوه بمأػػرده دقبػػل الحجػر ودلمسػػ، بػػو 

ليأة: مػن ىػذا؟ لعجق الجند الذدن ىوؿ ىماـ من ذل ا وسسؿ رجل منغب الخ
والخليأػػػة دعرلػػػو ولتنػػػو و دحػػػق أف دػػػرى أىػػػل المػػػاـ رجػػػالً لوقػػػو وىػػػو  ليأػػػة 
للمسػػلمين لقػػاؿ: و أعرلػػوا وكػػاف لػػى ركػػاب الخليأػػة الأػػرذؽ المػػاعر اممػػوى 

 الممغور لسنمد قصيدة على الأور:
 ىػػػػذا الػػػػذى هعػػػػرؼ البطحػػػػاء وطسهػػػػو

 
 والبيػػػػػػػػػػا دعرلػػػػػػػػػػو والحػػػػػػػػػػل والحػػػػػػػػػػـر

اللقػػى النقػػىا وكػػاف ىػػذا الرجػػل ىػػو سػػيدنا زدػػن  ىػػذا ابػػن بنػػا رسػػوؿ اهلل 
 وأرضاه. العابددن بن سيدنا الحسين 

  ضاٌُ تٓ ػثذهللا تٓ ػّر تٓ اٌخطاب ضاٌُ تٓ ػثذهللا تٓ ػّر تٓ اٌخطاب 

ومػػا زاؿ ىمػػاـ لػػى ىجلػػو رأى ىلقػػات العلػػب لػػى بيػػا اهلل الحػػراـ لنظػػر 
إليغػػا ووجػػػد ىلقػػة منغػػػا كاصػػة ومزدىمػػػة بالح ػػورا دسػػػلمعوف إلػػى رجػػػل عليػػػو 



  
  لصاحلنينسمات ا  ٕٔ٘  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

لى الحلقة دسلمع إلى الدرسا وبعد انلغػاء الرجػل مػن  سيما الصالحينا لجل 
درسػػػو هقػػػدـ إليػػػو وعرلػػػو بنأسػػػػو وقػػػاؿ لػػػو: أنػػػا ىمػػػػاـ بػػػن عبػػػد الملػػػ   ليأػػػػة 

 المسلمين لسل ىاجل ؟
 وكػػاف ىػػذا الرجػػل ىػػو سػػيدنا سػػالب بػػن عبػػداهلل بػػن عمػػر بػػن الخطػػاب 
تػػ  أجمعػػينا لسجػػاب الخليأػػة قػػائاًل: أسػػلحى منػػو أف أسػػسؿ كيػػره لػػى بيلػػوا لم

الخليأة ما ناء اهلل مراقباً لو ىلى وجده  ارجاً من باب بيػا اهلل الحػراـ لخػرج 
 وراءه وأسرع ثب هوجو نحوه وقاؿ لو: ا ف  رجنا من بيا اهلل لسل ىاجل ؟

لقاؿ لو: ىاجًة من ىوائا الدنيا أـ من ىوائا ا  رة؟ قاؿ: مػن ىػوائا 
كيػرى ىػوائا ا  ػرةا قػاؿ: دػا الدنيا لسنا و أسػلطيع أف ألبػى لنأسػى ل ػاًل عػن 

 أ ى إذا كنا و أطلق الدنيا ممن دملتغا لتير أطلبغا ممن و دملتغا؟! 
عزة اللقى ووقػار الزاىػددن وأنأػة الملواضػعين لػرب العػالمين اللػى جعلػا 

ىػلا لػى قلػوبغب  الملوؾ صغاراً أماـ أعينغبا و دػسبغوف بػذى سػلطاف مف اهلل 
ف والجبػروتا وو دنحنػػوف أمػاـ أميػر أو كنػػى مف لغػو وىػده عنػػدىب ذو السػلطا

جعػػل ىػػق الحبيػػق أكبػػر ىمغػػب ومبلػػغ علمغػػب لػػال دمػػلغلوف عنػػو بغيػػره  اهلل 
 طرلة عين وو أقل.

قػػد هقػػوؿ ىػػذا لػػى العصػػور الأاضػػلة وامدػػاـ التردمػػة الناصػػعة الصػػالحةا 
 أقوؿ ل : و دا أ ىا لتما قلا لى بدادة ىددثى:

وزف ىػؤوء وعلػى أوصػالغب وعلػى منغػاجغب لػى   رجاًو علػى جعل اهلل 
وكػػـر اهلل  علػى  لقػػو ولػيغب دقػػوؿ ا مػاـ علػػّى  كػل زمػػاف ومتػاف ىجػػة هلل 
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 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

وجغو: ماللغب و هخػل امرض مػن قػائب لػ  بحجػةا إمػا ظػاىراً ممػغوراً أو باطنػاً 
 وبيناهو . مسلورًا ل ال هخلوا امرض من ىجا اهلل 

  ضيذٞ ِسّذ تٓ ػٕاْ ضيذٞ ِسّذ تٓ ػٕاْ 

وقػػػد كػػػاف لػػػى عصػػػر مػػػن  -نػػػي اً ممػػػا رآه  مػػػاـ المػػػعرانى دحتػػػى ا 
–العصػػور المظلمػػة لػػى هاردخنػػا ا سػػالمى لػػى عصػػر أوا ػػر الدولػػة المملوكيػػػة 

وقػػد قصػػده  : رأدػػا بعينػػى رأسػػى سػػيدى محمػػد بػػن عنػػاف ليقػػوؿ  
بعػػض الخلػػ  لػػى نػػأاعة لػػدى السػػلطاف الغػػورىا لػػذىق إليػػو مػػن أجػػل ىػػؤوءا 

 لو ملذلاًل: قبال دده وقدميو وباطن قدميو وقاؿلقاـ السلطاف واىل نو و 
دا سيدى أعززهنا بزداره  لنا لى ىذا النغارا إف مملتلػى وكػل مػا ليغػا و 

 .دساوى  طوة واىدة من  طواه  اللى مميا بغا إلينا اليـو
هلل رجػػاؿ دظغػػر لػػيغب قػػوؿ الواىػػد  -ىلػػى لػػى ىػػذه العصػػور المظلمػػة!!

 :ماف مىل الأغب والعيافوقوؿ ظاىر على مدى الز  الملعاؿ

                              [[ٛٛ  ]المنالقوف]المنالقوف  
نأر من المؤمنين لى كل زماف ومتاف دظغر لػيغب عػز الػرىمن لػى ىػؤوء 
القػػػػـو الػػػػذدن لػػػػى نظػػػػر الغيػػػػر ضػػػػعأاء ومسل ػػػػعأين أمػػػػاـ ذوى امبغػػػػة والعػػػػزة 

 والسلطافا ىلى لى عصرنا.

  ٘يُ اٌطّاٌٛطٝ ِٓ األز٘ر٘يُ اٌطّاٌٛطٝ ِٓ األز٘راٌشيخ ِسّذ إترااٌشيخ ِسّذ إترا
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لأػػػى بدادػػػة القػػػرف العمػػػردن د ػػػل  ػػػددوى مصػػػر عبػػػاس الثػػػانى امزىػػػر  
المػػردر عنػػدما كػػاف امزىػػر موضػػع رجػػاؿ اهلل ومتػػاف الصػػالحين مػػن عبػػاد اهللا  

 كاف نيو و الصلحاء امهقياء العرلاء وقبل ذل  علماء ولقغاء.
قلػة بالسػوداف بدادلو عندما جاء من دن دحتى المي  صال، الجعأرى 

إلى مصػر ليػدرس لػى امزىػر المػردر ورأى النسػاء بع ػغن ملبرجػات وملزدنػات 
للب دسلر ىذا الوضع ولب دره، إلػى ىػذه المنػاظر لأتػر لػى الرجػوع إلػى بلدهػوا 
قػػػػاؿ: د لػػػػا إلػػػػى مسػػػػجد سػػػػيدنا الحسػػػػين لوجػػػػدت المػػػػي  محمػػػػد إبػػػػراىيب 

لمػػا وصػػلا عنػػده جالسػػاً لػػى ىلقلػػوا ل –مػػن علمػػاء امزىػػر  - السػػمالوطى 
قاؿ لى مبادىػاً: ىػل اموليػاء و دتونػوف أوليػاء إو إذا سػتنوا لػى أعػالى الجبػاؿ 

 ولى الغابات بعيداً عن الناس؟!
الػػولى و دتػػوف وليػػاً إو إذا سػػتن بػػين العقػػارب وىمػػى نأسػػو وىمػػاه ربػػو 

لعلمػا أنػو دقصػدنى ..... من لدغ ىذه العقاربا قاؿ ووجو إلىا ىػذا الخطػاب 
 !!ع على ما لى نأسىاواطل

 وكانوا كلغب على ىذه الماكلة وعلى ىذا المنغاج: 

                              [[ٔٓٛٔٓٛ  ]دوسر]دوسر  
ذىق إليو مرة أ رىا وقاؿ جلسا بجػوار كرسػيو وقلػا لػى نأسػى ىػل 

 المي  درى النبى لى اليقظة ولى المناـ؟ وإذا بو دللأا إلىا ودقوؿ:
ىػو  ػاطر لػى قلبػو لػب دلحػدث بػو  –د نعب دا ولػد نعػب دػا ولػد نعب دا ول 
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آ ػػر كيػػره قػػاؿ: رأدػػا النبػػى لػػى المنػػاـ لحػػدثنى ثػػب قػػاؿ لػػى: دػػا ولػػدا  -لسػػاف 
قػػػاؿ: ثػػػب ذىبػػػا لػػػى اليػػػـو اللػػػالى إلػػػى درس النحػػػو لػػػى امزىػػػر وجلسػػػا لػػػى 
الحلقػػةا وانطلػػ  المػػي  لػػى الػػدرسا وقلػػا لػػى نأسػػى: دقػػوؿ النبػػى لػػى دػػا ولػػد 

ا صػػػغير؟! لػػػإذا بالمػػػي  دلوجػػػو إلػػػىا ودقػػػوؿ: قػػػاؿ لػػػ  دػػػا ولػػػد علػػػى لغػػػة لغػػل أنػػػ
 العرب.

كػاف علػى ىػذه المػاكلة علمػاء امزىػرا بصػر وبصػيرةا صػأاء لػى القلػػق 
ولى السردرةا علب ظاىر وعلػب إلغػامى علمػو لغػب العلػى وعلػب  ػاص ذاهػى أسػر 

 بو إليغب ى رة النبىا لتانوا كلغب على ىذه الماكلة.

  اٌثٙٝ شيخ األز٘راٌثٙٝ شيخ األز٘ر  اٌشيخ ِسّذاٌشيخ ِسّذ

لػػػد ل الخػػػددوى عبػػػاس امزىػػػر والطػػػالب ممػػػغولوف بالحلقػػػات ىػػػوؿ 
مدرسيغب للب دقب إليو أىد ولػب دسبػو بػو أىػدا وبعػد د ولػو د ػل المػي  محمػد 
البغػػى نػػي  امزىػػر لػػى ذاؾ الوقػػاا لػػإذا بالحلقػػات هػػنأض ودقػػـو كػػل الطػػالب 

 بركلو.ودللأوف ىوؿ المي  دلثموف دده ودلمسحوف بو ودللمسوف 
لاكلاظ الخددوى لى نأسو واسلدعى رئي  ددوانػو وقػاؿ لػو: ادع المػي  
لزدارهى لى القصرا لدعا المػي  لزدارهػو لػى القصػرا واسػلقبلو الخػددوى بحأػاوة 
بالغػػة ولتنػػو كػػاف قػػد أضػػمر لػػى نأسػػو أف د ػػع لػػو سػػماً لػػى لنجػػاف قغػػوةا لػػسمر 

بالمػي  وىػو دلحػدث معػو  بإى ار القغوة وقراب إليو الأنجػاف وليػو السػبا وإذا
دأػػل، لػػاه ودقػػوؿ لػػو: انظػػرا لوجػػد الخػػددوى بحػػراً محيطػػاً مػػلالطب اممػػواجا ثػػب 
قاؿ لو: ماذا دأعل لنجان  لى ىػذا البحػر المحػيطا بسػب اهللا وهنػاوؿ الأنجػاف 
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 ونربو ولب د ره السب.
والنماذج لى ىذا الباب و هعد وو هحصىا وإنما ذكرت نمػاذج لنقلػدى 

: مىتادات الصالحين جنػد مػن دناا لقد قاؿ سيدى ا ماـ الجنيد بغا لى ىد
 جند اهلل هقوى عزائب المردددن .

مػػا أقصػػده مػػن ىػػذا كلػػو أف أىػػل الطردػػ  ىػػذه أوصػػالغب وىػػذه أىػػوالغبا 
علمػػوا ثػػب عملػػواا كػػانوا لػػى العلػػب و دُبػػارواا وهصػػأ، صػػأحات أئمػػة الصػػالحين 

بقين وو المعاصػردن وو الالىقػينا هجدىب لى العلب و د ػارعغب أىػد مػن السػا
بجد واجلغاد و دعرؼ النـو وو الرقاد لى هحصيل العلػبا قػاؿ إمامنػا أبػوالعزائب 

: 
 ىص ػػػػػػػػػػل العلػػػػػػػػػػب بعػػػػػػػػػػـز صػػػػػػػػػػادؽ

 
 و هتػػن لػػى العلػػب كسػػالناً ملػػوؿ

 
  زظً اٌؼٍُ تؼسَ طادقزظً اٌؼٍُ تؼسَ طادق

ا  جدوا واجلغدوا لى العلب ىلػى لػاقوا لػى كػل العلػـو رؤسػاء ىػذه العلػـو
وكػػػاف رجػػػالً أعجميػػػاً و دػػػلقن العربيػػػة لػػػى  ى عبػػػد القػػػادر الجيالنػػػى ىػػػذا سػػػيد

بدادلػػػػوا أقبػػػػل علػػػػى العلػػػػب وأهقنػػػػو ىلػػػػى صػػػػارت ىلقلػػػػو دح ػػػػرىا علمػػػػاء اللغػػػػة 
ليسػػلأيدوا مػػن مأرداهػػو اللغودػػة اللػػى دسػػوقغا لػػى كالمػػوا وعلمػػاء النحػػو ليلعلمػػوا 

لزائػدة لػى منو أسلوب سرده للتالـ وعػدـ وقوعػو لػى لحػن أو  طػس والأصػاىة ا
سػػػوقو لادلػػػة والبػػػراىين والمػػػواىد مػػػن كػػػالـ العػػػرب لػػػى ىػػػذا التػػػالـا وعلمػػػاء 
 اللأسير ليسػلقوا منػو اللأسػيرات ا لغيػة الطازجػة النازلػة مػن سػماء ل ػل اهلل 
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علػػػى قلبػػػو والنػػػاط  بغػػػا لسػػػانوا وعلمػػػاء الأقػػػو ليلعلمػػػوا منػػػو كيأيػػػة اسػػػلخالص 
ا ىلى أف بعض الأقغػاء سوؿ اهلل امىتاـ من آدات كلاب اهلل ومن أىادد  ر 

ذىػػق إليػػو ليسػػسلو لػػى مسػػسلة لػػى الحػػيض وقػػاؿ: دػػا سػػيدى أردػػد أف أعلػػب ليغػػا 
آراء الأقغػػاءا لقػػاؿ: آراء الأقغػػاء لػػى ىػػذه المسػػسلة هسػػعاً وذكرىػػاا ثػػب قػػاؿ لػػو: 
انلظػػػر أزدػػػدؾ منغػػػاا وزاده إلػػػى هسػػػع وثالثػػػين مسػػػسلة ليسػػػا مػػػذكورة لػػػى كػػػالـ 

ومػػن أراد  -راد أف دسػػلزدده لقػػاؿ: ىسػػبى ىػػذا دػػا سػػيدى الأقغػػاء السػػابقينا وأ
أىػل كػل لػن وأىػل كػل  -وأرضاه لى ىذا البػاب  اللأصيل لليرجع إلى سيرهو 

 علب كانوا دح روف مجلسو ليلعلموف منو لى لنغب ولى علمغب.
ولػػي  ىػػو بمأػػرده لػػى ىػػذا البػػاب بػػل كػػل السػػابقين والالىقػػين مػػن أئمػػة 

 اء ىتماء كادوا من لقغغب أف دتوف أنبياء.الصالحينا كلغب علماء لقغ
كػػػاف دح ػػػر مجلسػػػو أجلػػػة العلمػػػاء لػػػى   سػػػيدى أبوالحسػػػن المػػػاذلى 

زمانػػوا سػػلطاف العلمػػاء لػػى الأقػػو عزالػػددن بػػن عبدالسػػالـا وأكبػػر محػػدث لػػى 
عصره عبدالعظيب المنػذرىا وأكبػر مأسػر لػى زمانػو ابػن دقيػ  العيػدا كػل ىػؤوء  

سلطاف العلماء العز بن عبدالسػالـ لغػب بعػد أف كانوا دح روف مجلسوا ودقوؿ 
دلواجد عند سماع ىددثو: ىلموا اسلمعوا إلى ىػذا العلػب لإنػو ىػدد  عغػد بػاهلل 

  . 
وسػػػػػيدى أىمػػػػػد بػػػػػن إدردػػػػػ  هلقػػػػػى الطردػػػػػ  علػػػػػى دػػػػػد نػػػػػيخو سػػػػػيدى 
عبػػدالوىاب اللػػازى لػػى بػػالد المغػػربا وبعػػد اللحاقػػو بػػالرلي  امعلػػى ذىػػق إلػػى 

ىصاػػل مػػا معغػػب أجمعػػينا واىلػػار لمػػن دػػذىقا لػػرأى  كيػػره مػػن الصػػالحين ىلػػى
لى المناـا لقاؿ: دا سيدى إلى من أذىق؟ قاؿ: لي  لػ  إو القػرآفا  النبى 



  
  لصاحلنينسمات ا  ٖٔٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 لانقطع للالوة القرآف.
عليػػو مػػن علػػـو القػػرآف وأسػػرار القػػرآف وبيػػاف القػػرآف مػػا  وألػػاض اهلل 

موجػػود لػػى  وذاؾ -أعجػػز كػػل أىػػل اللأسػػير وأىػػل البيػػافا ىلػػى أنػػو ُىتػػى عنػػو 
أنػػو ذات دػػـو جلػػ  بعػػد صػػالة الأجػػر دأسػػر آدػػة لػػى كلػػاب اهللا وظػػل  -سػػيرهو 

دأسػػر ليغػػا ىلػػى ىػػاف الظغػػرا وصػػلوا الظغػػر وأ ػػذ دأسػػرىا بلأسػػير جددػػد إلػػى 
العصػػػػرا وصػػػػلوا العصػػػػر وأ ػػػػذ دأسػػػػرىا بلأسػػػػير جددػػػػد إلػػػػى المغػػػػربا وصػػػػلوا 

ـ الثػانى كػذل ا المغرب وأ ذ دأسرىا بلأسير كردق وجددػد إلػى العمػاءا واليػو 
 واليـو الثال  كذل ا وبعد ثالثة أداـ قاؿ للحاضردن والسامعين: 

واهلل لػػو أطػػاؿ اهلل أعمارنػػا ومتثنػػا إلػػى دػػـو الػػددن مػػا انلغيػػا مػػن هأسػػير 
 .ىذه ا دة وما كررت كالماً قللو قط

 : ورة التغرس٘ٙم سر قولو هعالى لى !لل، من اهلل لمن أدن ىذا؟
   ََناُه رَْىم َناُه رَْىمَ آهَػيػْ     ًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلاْمَناُه ِمن لاُدناا ِعْلماً ًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلاْمَناُه ِمن لاُدناا ِعْلماً آهَػيػْ

 بب نالوا ذل ؟
بحسػػن ىػػبغب لرسػػوؿ اهلل وىسػػن ملػػابعلغب مصػػحابو الغػػداةا علػػى ىػػذا 
المنغػػػػاج ممػػػػوا وبغػػػػذه اموصػػػػاؼ هخلقػػػػواا أوؿ أ القغػػػػب واللػػػػى أ ػػػػذوىا مػػػػن 

سنػػو مػػن أىػػل الجاىليػػة قبػػل هلقيػػو الرسػػالة المحمددػػة ب ىبيػػبغب مػػا ُوصػػر بػػو 
 .... الصادؽ اممينا وأوؿ أ الؽ الصالحين الصدؽ

  طرُّ اٌظذقطرُّ اٌظذقٚٔخرُ تٚٔخرُ ت



  
  لصاحلنينسمات ا  ٖٕٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

أو  .. إف كاف لى لغػو..... والصدؽ مع  ل  اهلل ...... الصدؽ مع اهلل
 أو لى جد: ... لى مزاح

َٚالَ أَُلُٛي ئاِلَّ َزّمبً }} َضُذ  ِْ َٚالَ أَُلُٛي ئاِلَّ َزّمبً ئِٟٔ ألَ َضُذ  ِْ {{ئِٟٔ ألَ
6868

  

ص لػى لػى امقػواؿ وا  ػال و دجوز أ ذ العغػد لمػن و دلحػرى الصػدؽ
 .لبدادة الصالحين الصدؽ لى كل وقا وىين مع اهلل ومع  ل  اهللامعماؿا 

عنػػدما ىصاػل العلػػب لػػى بلدهػػو مجػػيالف   سػيدى عبػػد القػػادر الجيالنػػى 
وكانػػا ىملػػو عاليػػة لػػى طلػػق العلػػبا وىػػذا ىػػو  –ومػػا ىولغػػا مػػن بػػالد لػػارس 

لسػػأر إلػػى بغػػداد لاسػػلسذف أمػػو لػػى ا –امسػػاس: "مػػا ُعبػػد اهلل ىقػػاً إو بػػالعلب" 
ىلػػى دسػػلزدد لػػى هحصػػيل العلػػبا لسذنػػا لػػو وجػػاءت بػػسربعين ددنػػاراً و اطلغػػا لػػو 

 لى ثوبو من الدا ل وقالا لو:
اسػػلعن بغػػا علػػى طلػػق العلػػبا لتػػن مػػا دمػػا هردػػد طلػػق العلػػب ليجػػق 

 علي  أف هعاىدنى قبل أف هسالرا قاؿ: على ماذا دا أماه؟
اىدىاا و رج مػع قاللػة مسػالرة قالا: عاىدنى على أو هتذب أبداًا لع

إلى بغدادا و ػرج قطػاع الطردػ  وأ ػذوا دسػلولوف علػى مػا لػى القاللػةا وجػاءت 
 نوبلو وأىاطوا بو وقالوا: ما مع ؟

ف ددنػػاراًا لألمػػوه ولػػب دجػػدوىا لظنػػوا أنػػو دمػػزح للركػػوه و قػػاؿ: معػػى أربعػػ
دن: إف ىلػػى دنلغػػوا مػػن القاللػػةا ثػػب أ ػػذوه إلػػى زعػػيمغب ورئيسػػغب وقػػالوا سػػا ر 
 ىذا دزعب أف معو أربعين ددناراًا لاقلرب منو وقاؿ لو: ماذا هقوؿ لى ذل ؟

 

 .رواه الطبراني عن ابن عمر رضى اهلل عنغما ٛٙ



  
  لصاحلنينسمات ا  ٖٖٔ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

ىػػى لػػى  ف ددنػػاراًا قػػاؿ: إنػػ  همػػزحا قػػاؿ: و ىػػاو معػػى أربعػػنعػػب! قػػاؿ: 
جلبابى وقد  اطلغا أمػى لػى مػن الػدا لا قػاؿ: ولمػاذا لػب هتػذب دػا للػى ىلػى 

 ؟بمال  هنجو من ىؤوء
زعيمغب على الأػور وقػد  قاؿلا أبداً!! قاؿ: مف أمى عاىدهنى أو أكذب

: دػػا قػػـو ىػػذا املنػػع عػػن التػػذب منػػو عاىػػد أمػػو أو دتػػذب ىػػزاه صػػدؽ الغػػالـ
 ونحن عاىدنا اهلل بػ مو إلو إو اهلل محمد رسوؿ اهلل  لماذا نقوؿ؟!!

للػػاب اهلل علػػيغب علػػى دػػد ىػػذا الغػػالـ وىػػو ذاىػػق لطلػػق العلػػب!! ولػػب 
بعػد  ميخة وو ُأذف لػو لػى دعػوة النػاس إلػى اهلل   وو لب  ىلة المدتن هميا 

لػػنعلب علػػب اليقػػين أف وإنمػػا بسػػبق  لػػ  واىػػد مػػن أ ػػالؽ المسػػلب الصػػادؽ! 
   !وام الؽ القرآنيةب دنالوىا إو باموصاؼ المحمددة ىؤوء القـو ل

ا جاىػػػد لػػػى أ ػػػالؽ !لجاىػػػد لػػػى ىػػػذا البػػػاب همػػػغد العجػػػق العجػػػاب
لػى ىػذا لنػا أجمعػين لنلحػ  بغػب  اهلل أف دأػل،ؿ الملقػين عسػى الصالحين وأىػوا

 ... ونأوز بمقاماهغب !ترع من ىياضغبون !نمرب نرابغبالرىاب! ل
 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلب



  
  لصاحلنينسمات ا  ٖٔٗ  نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 
ايسٖح نىا ٔرز ختزٖص وفتاح روٕس نت  

 :باجلاوع الضغري ) ٌكاًل عَ  نٍش العىاه(
)ز( صب٘  ،)م( هلىا ،)ً( ملضمي ،)ر( لمبدارٙ

( 4) ،)ٓ( البَ واجٛ ،)ُ( لمٍضاٟ٘ ،)ت( لمرتوذٙ ،زأز
)لي( صمحس يف  ،( هلي إال ابَ واج3ْ) ،هلؤالٞ اصربعٛ

)ك( لمحاني يف وضتسرنْ ٔإال  ،)عي( البٍْ يف سٔاٟسٓ ،وضٍسٓ
 ،)تذ( لْ يف التارٖذ ،)خس( لمبدارٙ يف اصزب فىبني،

 ،)ط ( لمطرباٌ٘ يف الهبري ، ( البَ لباُ يف صحٗحْ)ل
)ظ(  ،)طط( لْ يف الضغري ،)طط( لْ يف اصٔصط

 ،)ش( البَ أب٘ عٗبٛ ،لضعٗس ابَ وٍضٕر يف صٍٍْ
 ،)ع( صب٘ ٖعمٜ يف وضٍسٓ ،)ع (لعبس الزسام يف اجلاوع

)فز(لمسٖمى٘ يف  فىبني،)قط( لمسارقطين يف الضٍَ ٔإال 
)ِ (  ٛ،ب٘ ٌعٗي يف ايمٗ)لن( ص ،وضٍس الفززٔظ

)عس( البَ  ،)ِل( لْ يف الضٍَ ،لمبّٗك٘ يف عع  اإلمياُ
)خط(لمدطٗ   ،)عل(لمعكٗم٘ يف الضعفاٞ ،عسٙ يف الهاون

 ٔإال فىبني )إٌتّٜ( يف التارٖذ 

 

  



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔ٘          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  الفهرستالفهرست
  صأحةصأحة  الموضوعالموضوع

  ٖٖ  المقدمةالمقدمة
  ٘٘  نسمات التوب نسمات التوب 

  ٙٙ  لى طرد  اهلل لى طرد  اهلل   اللى هعطل السال اللى هعطل السال   لعقبات والعوائ لعقبات والعوائ اا
  ٙٙ  هرؾ سنة السلر الجميل والنص، بالمعروؼهرؾ سنة السلر الجميل والنص، بالمعروؼ

  ٜٜ  المغلتات الثالثالمغلتات الثالث
  ٓٔٓٔ  أوًو: ن، مطاعأوًو: ن، مطاع
  ٕٕٓٓ  ثانياً: ىوى ملبعثانياً: ىوى ملبع

  ٕٕٚٚ  ثالثاً: إعجاب المرء بنأسوثالثاً: إعجاب المرء بنأسو
  ٕٖٕٖ  نسمات اإلناب نسمات اإلناب 

  ٖٖٖٖ  لى هزكية النأ  لى هزكية النأ    منغا ا ماـ أبى العزائب منغا ا ماـ أبى العزائب 
  ٖٖٖٖ  منغجنامنغجنا

  ٖٖ٘٘  ضرورة هزكية النأوسضرورة هزكية النأوس
  ٖٖٚٚ  المراد المراد الجغاد لنيل الجغاد لنيل 

  ٖٖٛٛ  وسائل هزكية النأ وسائل هزكية النأ 
  ٜٖٜٖ  أوًو: العلب بسداـ اهللأوًو: العلب بسداـ اهلل

  ٓٗٓٗ  ثانياً: العلب بسىتاـ اهللثانياً: العلب بسىتاـ اهلل
  ٓٗٓٗ  ثالثاً: ىتمة امىتاـثالثاً: ىتمة امىتاـ

  ٕٕٗٗ  رابعاً: هلودحات امسماء والصأاترابعاً: هلودحات امسماء والصأات
  ٖٖٗٗ   امساً: اللمبو برسوؿ اهلل  امساً: اللمبو برسوؿ اهلل 

  ٗٗٗٗ  المنن ا لغيةالمنن ا لغية



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔٙ          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٙٗٙٗ  نسمات اجلهادنسمات اجلهاد
  ٚٗٚٗ  جغاد الجوارح جغاد الجوارح 
  ٛٗٛٗ  العزدمة والجغادالعزدمة والجغاد

  ٜٜٗٗ  ىأد اللساف والبطن والأرجىأد اللساف والبطن والأرج
  ٗ٘ٗ٘  من ثمرات جغاد النأ من ثمرات جغاد النأ 

  ٚ٘ٚ٘  نسمات القرب نسمات القرب 
  ٛ٘ٛ٘  لماذا جغاد النأ ؟لماذا جغاد النأ ؟
  ٔٙٔٙ  أوؿ صأات المسلبأوؿ صأات المسلب

  ٕٕٙٙ  اللخلص من صأات المنالقيناللخلص من صأات المنالقين
  ٙٙٙٙ  ا دماف وا ىسافا دماف وا ىساف

  ٜٜٙٙ  ا  الصا  الص
  ٖٖٚٚ  " الصما ىتب عظيب"" الصما ىتب عظيب"

  ٛٚٛٚ  نعق ا دمافنعق ا دماف
  ٕٕٛٛ  نسمات احلبيبنسمات احلبيب

بيق اهلل بيق اهلل ا قلداء لى جغاد النأ  بحا قلداء لى جغاد النأ  بح
  المردرالمردر  ومصطأاه ومن على نغجوومصطأاه ومن على نغجو

ٖٖٛٛ  

  ٖٖٛٛ  امولياء وامولياء المرندوفامولياء وامولياء المرندوف
  ٘ٛ٘ٛ  المنغا الوسط لسيد امولين وا  ردنالمنغا الوسط لسيد امولين وا  ردن

  ٙٛٙٛ  زىد الزاىددن وزىد العارلينزىد الزاىددن وزىد العارلين
  ٛٛٛٛ  امبداؿ بين الصدؽ والوىب والدجلامبداؿ بين الصدؽ والوىب والدجل
  ٕٜٕٜ  نسمات املعيَّ نسمات املعيَّ 

  ٖٜٖٜ  ثلة الح ثلة الح 



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔ7          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  ٜٜٙٙ  الصور الغاددةالصور الغاددة
  ٜٜٛٛ  نباىة اوقلػػػداءنباىة اوقلػػػداء

  ٓٓٔٓٓٔ  المؤمن لى الحياةالمؤمن لى الحياةمغمة مغمة 
  ٘ٓٔ٘ٓٔ  أثر الرل  واللينأثر الرل  واللين

  ٓٔٔٓٔٔ  نسمات الذكرى!نسمات الذكرى!
  ٔٔٔٔٔٔ  ىمسات للصادقين ىمسات للصادقين 

  ٔٔٔٔٔٔ  اللجغز للح ور بين ددى رجاؿ اهللاللجغز للح ور بين ددى رجاؿ اهلل
  ٖٖٔٔٔٔ  ل ائل مجال  الصالحينل ائل مجال  الصالحين
  ٗٔٔٗٔٔ  مرض اوعجاب بالنأ مرض اوعجاب بالنأ 

  ٘ٔٔ٘ٔٔ  البعد عن مجال  الغيبة والنميمةالبعد عن مجال  الغيبة والنميمة
  ٕٕٓٔٓٔ  نسمات الصاحلنينسمات الصاحلني

  ٕٕٔٔٔٔ  رجاوت اهلل لى امرضرجاوت اهلل لى امرض
  ٕٕٕٕٔٔ  أ بللخيص مبادىء أىل اللخصيصأ بللخيص مبادىء أىل اللخصيصنبدنبد

  ٖٕٖٕٔٔ  سيدنا زدن العابددنسيدنا زدن العابددن
  ٕٕٗٔٗٔ  سالب بن عبداهلل بن عمر بن الخطاب سالب بن عبداهلل بن عمر بن الخطاب 

  ٕٕٙٔٙٔ  سيدي محمد بن عناف سيدي محمد بن عناف 
  ٕٕٚٔٚٔ  المي  محمد إبراىيب السمالوطى من امزىرالمي  محمد إبراىيب السمالوطى من امزىر

  ٕٕٛٔٛٔ  المي  محمد البغى ني  امزىرالمي  محمد البغى ني  امزىر
  ٜٕٜٕٔٔ  ىصل العلب بعـز صادؽىصل العلب بعـز صادؽ

  ٕٖٕٖٔٔ  ونخلب بسر  الصدؽونخلب بسر  الصدؽ
  ٖٖٛٔٛٔ  المي  المؤلرالمي  المؤلرنبذة عن نبذة عن 

  ٜٖٜٖٔٔ  قائمة مؤلأات المي  المطبوعةقائمة مؤلأات المي  المطبوعة
  ٔٗٔٔٗٔ  قائمة المتلبات والموزعينقائمة المتلبات والموزعين



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔ8          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

  نبذة عو املؤلفنبذة عو املؤلف

  العارف باهلل الشيخ فوسى ذلمد أبوسيدالعارف باهلل الشيخ فوسى ذلمد أبوسيد

  :ج ـ ع.  –كربية  -ـا الجميزةا مركز السنطة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔالميالد 
  ا جامعة القاىرة  ـ.ٜٓٚٔالمؤىل: ليسان  كلية دار العلـو
 مل: مددر عاـ بمددردة طنطا اللعليمية سابقًا.الع 
  :ا بجمغوردة مصػر العربيػة اهلل دعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلىالنماط

ولغػا ا ىػدائ  المعػادى بالقػاىرة ٘ٓٔ ارعنػ ٗٔٔى ومقرىا الرئيس ٕٕٗوالممغرة برقب 
ؿ العربيػػػة والػػػدو  الجمغوردػػػةدلجػػػوؿ لػػػى جميػػػع الجمغوردػػػةا كمػػػا لػػػروع لػػػى جميػػػع أنحػػػاء 

بالحتمة والموعظة ؛ ثل وام الؽ ا دمانيةوإىياء المُ ا لنمر الدعوة ا سالميةوا سالمية 
 .الحسنة

ا ولو التثير مػن اللسػجيالت الـسبا ضالة إلى التلابات الغادلة إلى إعادة مجد ا 
الصػػوهية والوسػػائط الملعػػددة للمحاضػػرات والػػدروس واللقػػاءات علػػى المػػرائط وامقػػراص 

 لمدمجة.ا
وأد ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػالؿ موقعػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػبتة المعلومػػػػػػػػػػات الدوليػػػػػػػػػػة ا نلرنػػػػػػػػػػا 

WWW.Fawzyabuzeid.com  والذى هب الللاىو بعد اللطودر وأصب، أىد أكبػر
المواقع ا سالمية لػى بابػو وجػارى إضػالة هػراث المػي  العلمػى التامػل علػى مػدى أربعػين 

 .ا وجارى إضالة الوجو ا نجليزى للموقع ىالياً عاـ م ا
 والعمػػل علػػى  دػػدعو إلػػى نبػػذ اللعصػػق والخاللػػات بػػين المسػػلمين -ٔ: وهوػدعػػ

ا وامىساد اواللخلص من امىقادا ا سالمية ا  وةوإىياء روح ا جمع الصر ا سالمى
 .وكيرىا من أمراض النأ  اوامنانية اوامثرة



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔ9          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

غب سذدق نأو بعد هغوالصادقة اللربية الروىية الصالية بدحرص على هربية أىبابو  -ٕ
 .وهصأية قلوبغب

وإىيػػاء ا عػػن روح الػػددن ةممػػا نػػابو مػػن مظػػاىر بعيػػد اللصػػوؼدعمػػل علػػى هنقيػػة  -ٖ
 .وأصحابو التراـ ؿ رسو الوعمل التردب السلوكى المبنى على القرآف  صوؼالل

   ونمػػػػػر ام ػػػػػالؽ ا إعػػػػػادة المجػػػػػد ا سػػػػػالمى ببعػػػػػ  الػػػػػروح ا دمانيػػػػػة: ىدلػػػػػو
 .المبادئ القرآنيةلرسي  ب ا وكذل ا سالمية

  قائمة مؤلفات الشيخ 

 ضة سصووى توابا  ف  ص  صساص عدد مخ

 5، عدد : مو أعسام الصوفيةصلضلة أسال : 

المي  محمد على سالمو  -ٕط  ٕا ماـ أبو العزائب المجدد الصولىم -ٔ
ني  اٌ سالـ  -ٗ المربى الربانى السيد أىمد البدوى. -ٖسيرة وسردرة.ا 

 السيد أبو الحسن الماذلى المي  التامل -٘يب الدسوقى.ا السيد إبراى
 41، عدد : الديو ساحلياةصلضلة ثانيا : 

مائدة المسلب بين الددن و العلب.  -ٛ. ٕؤنأحات من نور القرآف ج -ٚوٙ
 -ٔٔ للاوى جامعة للمباب. -ٓٔنور الجواب على أس لة المباب.  -ٜ

هربية القرآف لجيل ا دماف مهرجب  -ٕٔمهرجب لاندونسية .ط  ٚمأاه، الأرج م
 إصالح املراد و المجلمعات لى ا سالـ -ٖٔلإلنجليزدة وامندونسية . 

كونوا قرآنا دممى بين -٘ٔكير دحب   اهلل م دلرجب لاندونيسية .  -ٗٔ
 .المؤمنات القانلات -ٙٔالناس مدلرجب لاندونيسية  .



  
  اخلاتوىٛ            ٔٗٓ          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 معاصر.ق ادا المباب ال -ٛٔللاوى جامعة للنساء.  -ٚٔ
 ط ٕزاد الحاج و المعلمر م -ٜٔ

 : املهاصبات الديهية :4اخلطب اإلهلامية: مج

 7، عدد: ساحد دللدف  ، سطبعة أةشدلطبعة 

 : ا سراء و المعراج.ٕج -ٕٔ: المولد النبوى. ٔج -ٕٓ
: نغر رم اف و عيد ٗج-ٖٕ: نغر نعباف و ليلة الغأرافا  ٖج -ٕٕ

 عيد امضحى المبارؾ.: الحا و  ٘ج -ٕٗ الأطر المبارؾ.
الخطق ا لغامية  -ٕٙ: الغجرة و دـو عانوراء.  ٙج -ٕ٘
 اكلاب واىدٕ:المناسبات الددنية طٔ:ما

 7عدد:  احلكيكة احملمدية:صلضلة ثالجا : 

 الرىمة المغداة. -ٕٛط . ٖىدد  الحقائ  عن قدر سيد الخالئ  م -ٕٚ
 لمحمددة.التماوت ا -ٖٔ. ٕط ا جٕمٔإنراقات ا سراء:ج ٖٓ-ٜٕ
 صلى اهلل عليو وسلب واجق المسلمين المعاصردن نحو الرسوؿ -ٕٖ
 السراج المنير.-ٖٖ مهرجب لإلنجليزدة  

 41: عدد : الطزيل إىل اللَّهصلضلة رابعا : 

عالمات  -ٖٙالمجاىدة للصأاء و المماىدة  -ٖ٘أذكار امبرار  -ٖٗ
 .الصالحينمراقى  -ٖٛرسالة الصالحين  -ٖٚاللولي  مىل اللحقي  

 -ٔٗ .كير هتوف داعيًا على بصيرة  -ٓٗطرد  المحبوبين و أذواقغب  -ٜٖ
هحأة المحبين ومنحة المسلرنددن ملى  -ٕٗنيل اللغانى بالورد القرآنى.



  
  اخلاتوىٛ            ٔٗٔ          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 مهرجب أندونسي طرد  الصددقين  -ٖٗعانوراء  للقاوقجى مهحقي  ا 
 أىسن القوؿ. - ٗٙم نوالل المقربين. -ٗٗ

 صوفية معاصزة: دراصاتصلضلة خامضا: 

 تواب 41عدد :

 الصأاء وامصأياء. -ٙٗالصولية و الحياة المعاصرة  -٘ٗ
ط  ٕم الصولية لى القرآف والسنة -ٛٗأبواب القرب و منازؿ اللقردق  -ٚٗ

 .المنغا الصولى والحياة العصردة -ٜٗ مهرجب إنجليزي .
 -ٖ٘نى الأل، العرلا -ٕ٘موازدن الصادقين  -ٔ٘ .الوودة وامولياء -ٓ٘
 .ياىة العارلينػػػػس -ٗ٘ا.وصأغا وهزكيلغا  ػػػالنأ
   نسمات القرب.٘ٙم منغاج الواصلين. -٘٘ 

 8عدد :  صادصا : صلضلة شـفاء الصدسر:

أوراد  -ٛ٘ط .ٕأذكار امبرار م -ٚ٘ط . ٖمخلصر مأاه، الأرج م -ٙ٘
 ط .ٕعالج الرزاؽ لعلل امرزاؽ م -ٜ٘ط ا ٕم م هخردا ونرح ام يار 

 اأسرار العبد الصال، وموسى  - ٔٙبمائر المؤمن عند الموت. -ٓٙ
 بمردات المؤمن لى ا  رة. -ٖٙمخلصر زاد الحاج والمعلمر. -ٕٙ

 صابعا : حت  الطبع للمؤلف :

 ائر الرىمن مىل ا دمافاػػػبم -ٕ .ثانى اثنين مإذ ىما لى الغار  –ٔ
 -٘ . ٕرب  العالمين مطإلى رضواف طرد  الصددقين  -ٗا سالـ واليغود  -ٖ

 ىقائ  اللصو ؼ النقّي. -ٙ ا ٕأسرار العبد الصال، وموسى مط



  
  اخلاتوىٛ            ٕٔٗ          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 القاىرة رقب الغاهر إسب المتلبة
 ش جوىر القائد امزىر ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ المجلد العربي

 الحسين سوؽ أـ الغالـ ميداف ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ الجندي
 ش المي  ردحافاعابددن ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقطب
 المي  صال، الجعأرى الدراسة ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ جوامع التلب

 عمارة اموقاؼ بالحسين ٔ ٜٕ٘ٚٔٗٓ٘ اللوليقية
 زقاؽ السودلب  لر مسجد الحسين ٕ ٖٜٕٔ٘ٚٗٚٔٓ بازار أنوار الحسين

 نميداف ىسن العدوى بالحسي ٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العزدزدة
 ش جوىر القائد بالدراسة ٖٓٔ ٜٕٙٛٚٓٓ٘ الأنوف الجميلة

 ش الممغد الحسينى بالحسين ٕٕ ٕٜٕٔٗ٘ٓ٘ الحسينية
 ش محمد عبو  لر امزىر ٔ ٜٕٓٔٛٓٔ٘ القلعة

 ميداف السيدة نأيسة . ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ نأيسة العلب
المتلق المصري 

 الحدد 
 ش نردر ٕعمارة اللواء  ٕٖٜٖٕٚٔٗ

 ش البسلاف بباب اللوؽ ٕٛ ٜٜٖٕ٘ٗٔٙ نىامددق كامل كيال
 ش اللحردرا ميداف الدقي ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ دار ا نساف
 ميداف طلعا ىرب ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ متلبة مدبولى

 ا ش النصر مددنة نصرٕٓٓٓطيبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ مدبولى مددنة نصر
 ش عدلى جوار السنلراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ النغ ة المصردة

 ش دىجازيا  لر نادي اللرسانة ٙ ٜٖٜٖٖٔٗٗ ىال للنمر واللوزدع
 ميداف امزىر أماـ الباب العباسي ٕٙٗٛٓٓ٘ٛٔٓ المتلبة الأاطمية

 ش جوىر القائد امزىر ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ أـ القرى
 ش الصنادقية بامزىر ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ امدبية الحددثة
 ش د.أىمد أمينا مصر الجدددةٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الروضة المردأة



  
  اخلاتوىٛ            ٖٔٗ          نسمات القرب

  

 (٘ٙ) نتاب      أبٕسٖس حمىس فٕسٝ ٗذالغ باهلل العارف

 ةػتندردػػػا س  
 محطة الرملا أماـ مطعب جاد ٕٜٕٛٓٓٙٗٔٓ كم  سونا

 محطة الرملا صأية زكلوؿ ٜٕٖٕٛٙٔٓٔٓ التلاب الستندرى
كم  محمد سعيد 

 موسى
 نارع النبى دانياؿا محطػة مصر ٙٙ ٖٓٓٗٔٔٗٔٔٓ

 ش النبى دانياؿا محطة مصر ٗ ٖٓ-ٜٕٜٖٗ٘ٛ متلبة الصياد
 ماعيلا سيدى جابرالمميرأىمد إس ٖٕ ٖٓ-ٜٖٕ٘ٙٗ٘ متلبة سيبودو

 ػػػػػػاليبامقػ  
 الزقازد ا بجوار مدرسة عبد العزدز على ------- محمد كم  عبد الحالد 

 نارع نور الددن –الزقازد   ٘٘ٓ-ٕٕٖٕٓٓٙ متلبة عبادة
 طنطا أماـ السيد البدوى ٓٗٓ-ٖٖٖٔ٘ٙٗ متلبة هاج

 اللجارةأماـ كلية المعلصب و ش سعيد ٜ طنطا ٓٗٓ-ٜٖٕٖٖ٘ٗ متلبة قربة
كم  اللحردر 
سامى أىمد 
 عبدالسالـ

 سنلراؿالش السوداف أماـ كأر المي   ٕٖٜٛٔ٘ٛٓٔٓ
 الحاج أىمد كزالى بربرى -لادد -------- متلبة ا دماف

نارع المغداءا الحاج ىسن  -السود  --------- كم  الصحالة
ا أماـ المباف المنياا أبراج الجامعة ٛٙٓ-ٕٖٕٓٛٚٗ دار امىمدي للنمر محمد  يرى
أوود عبدالألاح  المسلمين

 السماف
 المغنى أماـ اللتودن سوىاج ش اىمد عرابي ٖٜٓ-ٜٜٕٖٕ٘ٚ

 أماـ مسجد سيدي عبد الرىيب القناوى قنا ٜٙٔٙٛٔ٘ٙٔٓ كم  أبو الحسن
 كم  ىانى

 محمود
ا ىانى محمود عبد قنا ميداف الساعة ٜٖٜٖٖٜٜٓٔٓ

ردة وام بار لللوزدع و دار المعق والدور القومية لللوزدع أد اً بدور امىراـ والجمغو  المولى
ا والنمر ومن المتلبات التبرى ام رى بالقاىرة والجيزة وامستندردة والمحالظات.

ودمتن ا طالع إليتلرونيا على نبذة مخلصرة عن المؤلأات مع المقدمة والأغرسا على 
 www.askzad.comأكبر موقع علمى للتلاب العربى على ا نلرنا 

  كما دمتن هنزدل التلق إليتلرونيا بمروط الموقع.كما دمتن هنزدل التلق إليتلرونيا بمروط الموقع.
  المعادي بالقاىرةاالمعادي بالقاىرةا  ٘ٓٔ٘ٓٔش ش   ٗٔٔٗٔٔدار ا دماف والحياةا دار ا دماف والحياةا   أو هطلق من النانر:أو هطلق من النانر:

  ٕٕٕٕٕٕٕٕٛٔٙٔٙ٘ٓٓٓٛٔٙٔٙ٘ٓٓٓا لاك :ا لاك :  ٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٓٗٔ٘٘ٓٓٓٓٗٔ٘٘ٓٓٓت: ت:   



 

 

 مساحة العارف باهلل

 فضيلة الشيخ فوسى ذلمد أبوسيد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


