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 زبدة االولياء السيد الشيخ احلاج احلافظ عثمان بدر الدين الثامين قدس سره العزيز
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 اَُعوُذاِبِهللا ِمَن الّشيطٰاِن الرَِّجيم 
 ِبْسِم اهللِّٰ الرَّْمحِٰن الرَّحيمِ 

 
 

(1) 

هذه الطريقة السامية تكون الرتبية بكثرة الذكر والعبادة هلل تعاىل، ويعلموننا يف هذه   يف
واخليال اىل هللا تعاىل فيكون بذلك من الواصلني، ما بني اجلسم والروح  الطريقة توجيه الفكر 

  توجد النفس وهي احلائل، لذلك جيب ان يكون هناك واسطة هم االنبياء واالولياء الكرام ،
   (2)          ابتباع هؤالء ميكن الوصول اىل رذى هللا تعاىل جل وعال. 

ونتيقن يف انفسنا بقرب علمه منا جل وعال والتأدب معه سبحانه وتعاىل ، ونشهده انه   
  هو املنعم جل وعال يف كل نعمة ، ومع الدوام على هذا احلضور يصل اىل درجة العرفان ، 

ن يكون قلبك  ر قلبك عن العالئق والعوائق، جيب أن تطها جيب أن تكون عارفمن أجل أ
، ومعلوم أن هذا ال يكون بدون عمل  ،ابلذكر والفكر واحملبة واخلوف يتنور القلب ا،جمرد  

وعلى اخلصوص زمان الشباب فهو فرصة، اذا اعتاد على العبادة من زمان الشباب و�لفها  
(3) ،   ال يعاين يف زمان املشيب، لذلك قيل قبل جميئ ربيع االول توجه اىل بيت هللا احلرام،  

ن ما كنتم) االية الكرمية تنبؤك أيها املؤمن بنعم هللا عليك ، واجب عليك  (وهو معكم أي   
 أن تعرف هذه النعم و تعطيها حقها ابلشكر حىت تدوم  

آمني حبرمة سيد املرسلني،   )علين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(اللهم اج  
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 قال قطب الدين الشعراين رضي هللا تعاىل عنه:  

رغم أن عمري وصل اىل سبعني عاما اىل أن نفسي ال زالت أتمرين ابملعاصي و مل خترج عن  
(4) كو�ا أمارة ابلسوء ، نسأل هللا تعاىل أن ال خيرجنا من ديوان اجملاهدين ألنفسهم ،     

لكن لوال النفس والشيطان لكان االنسان مثل املالئكة، لكن املالئكة ليس عندهم مقام، 
اجلانب الروحي من االنسان يرتقى بكثرة ذكر هللا تعاىل ، وابالعراض عن ذكر هللا تعاىل  

 نعوذ ابهلل يصري االنسان اقرب اىل الشيطان، � حافظ � هللا ،  

لعربة واال ال يكون هناك فائدة من بقائه ، يكون مثل  لذلك ييجب النظؤ اىل الدنيا بعني ا
 احليوان وال فرق بينه وبني احليوان،  

 
خراج ما سوى هللا من القلبجيمع اخللق مع اخلالق لذلك جيب إ مبا أنه ال يوجد مكان  (5)  

ليكون الئقا لنظر هللا تعاىل   

هللا تعاىل خطوتني األوىل أن تدوس على نفسك   إىل  وكما قال شيخنا : الطريق للوصول 
ربك جل وعال  إىل والثانية تصل  

نعم قال هذا يف بيته الشريف : نقي خيالك وتربأ من كل العامل ، وأستأنس حبقيقة  _
  سلطان األزل جل جالله

إيذاء املؤمنني فهو مثل الذي يلقي بنفسه يف البئر ، أحد  إن أرادأيها املؤمن ،   

مثال الذي يفعل السوء ،هذا   

ى خالقك جل وعال من أجل  أوال جيب أن تؤدب نفسك اليت تعاديك ، وأن تتعرف عل
هذا جيب أن تذكر هللا جل وعال   (6)  

وتتفكر ومن جهة أخرى جيب أن تتخذ اخلوف والرجاء منهجا وهكذا تتنور الروح وخترج   
 من ظلمة النفس 
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 العبودية ستة أشياء: 

 التعظيم واحلياء واخلوف والرجاء واهليبة  

الجل هذا ان اول ما جيب على املريد ان حيافظ عليه  ان مراد العبودية هو معرفة هللا تعاىل، 
من العالئق والعوائق ، وتنوير قلبه بنور اخلوف واحملبة ، هبذا يرتقى   هو تصفية قلبه وفكره

 فوق مقام املالئكة ، ومعلوم ان هذا ال يكون بدون عمل.

نفسهميف هذا الزمان ازداد حب الناس وإعجاهبم أب  لكن   (7)   
هذه العداوة كم هي  اإلنسان   ومن املعلوم أن النفس والشيطان أعداء جاهزين دائما ضد

 شديدة ضد املؤمنني  

هللا جل وعال   إىل لكنها أشد ضد السالكني يف الطريق  
تشوقهم أنفسهم ابجتاه الشهوات وطريق الضاللة، وجيب على السالكني دائما خمالفتها واذا  

لنفس خالف ا  

بسرعة يقطع مسافات يف السري والسلوك والشهوات ينال مقامات التقوى      
   األمان األمان ! ال تلتفت إىل اخللق بل انشغل برضى اخلالق جل وعال (8)

 
،البصرية (يضرها) ويشوش الفكر  إىل القلب مثل الغبار الذي �يت   إىل اخلواطر اليت أتيت   

ويبدأ ابلعمل هبا تطفئ نور  معها اإلنسان  إن استمرت هذه اخلواطر القبيحة واسرتسل
 اإلميان بسرعة من القلب 

 (9) وتزول ابلكلية وهكذا ستكون النتيجة وتكون سبب زوال االسالمية ابلكلية 
عبادة الصدقة عبادة الصوم وسائر العبادات وأفضل   ،لذلك البد من احملافظة على العبادات

 العبادات رتبة العلم ابهلل 
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أخرجه الرتمذي بلفظ ((أ� دار احلكمة   يف احلديث الشريف *(أ� مدينة العلم وعلي ابهبا)

  وعلي ابهبا) وقال غريب 

* 
هللا بقلبه ،    إىل وتفكر وجترد عما سوى هللا تعاىل يصل للصدق ، ويصلاإلنسان  اذا ذكر

 أما القلب الغافل حمروم  

على مقام هو مقام أ   فات البشرية وال يكون فيه صفاءمن حمبة هللا تعاىل ويتدنس ابلص
 (10) احملبة االهلية واحلب 

 (4) االهلية وهو املقام العايل ودرجة تصل هبا حملبة هللا تعاىل     
الروحي ألنه من حمبة هللا وحمبة الرسول صلى  وهو ظاهر جلي ان حمبة هللا من مثراهتا الوجد  

 هللا عليه وسلم 

( قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا)     
 " (11) قال موال� جالل الدين الرومي: "آه من العشق وحاالته ، احرق قليب حبرارته
وسلم   جذبة من جذابت الرمحن توازي عمل الثقلني كن كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  

لتنال شرف حديثه صلى هللا عليه وسلم ويزول الوهم   صحيح مسلم*( فطوىب للغرابء)*
   والسراب وتنال املشاهدة 

وظيفته  اإلنسان  اليأس والكدر و�ر الكرب هذه الثالثة يف الدنيا سبب االضطراب فإذا ترك 
 (12) يسقط يف اخلسران ومن

مرات عديدة أن نتحقق بطريق االفتقاروصا� السيد السامي رضي هللا عنه كرر   
ن نستشعر قرب علمه جل  احلق جل وعال جيب علينا أ إىل  ال يوجد مسافة لتقطعها لتصل 

ة للنفس وهذا طريق طويل ال يلزم  وعال منا، حنصل على هذا االستشعار ابلر�ضة واجملاهد
ن ننشغل عن سواه أ استعداد الذين يكون لديهم  ابجملاهدة واملشقة على مدى الزمن لكن   
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إىل  فهم يكون أقوى وأسرع ويصلون احلقائق بسرعة بدون تعب لكن الذين ال يعملون     (13) 
كنت صادق بطلب  إذا   سيتعبون، ال تقل فقط ابلقول إن احلق يف الدين ، هذا صحيح

أن    بجيب العمل هبا : منها احلسي ومنها املعنوي جيجدا  ثالثة أمور مهمة   رضى هللا تعاىل
نزله هللا تعاىل وجتلى به احلق وحمبة مرشده وال جيوز التحدث  يدافع أعلى مدافعة عن كل ما أ

ه كله من هللا جل وعال، واحذر أنابلقبض والبسط ألن   تشتكي من حمبوبك 
 (14) الثاين مهما حصل اترك احلساب للمرشد قطعا هذه وظيفته

ما كان وما مل يكن واحرص على عدم نسيان حمبوبك   الثالث انسَ   
هلية لطريق احلق جل وعال ثالث أركان: االوىل املعاملة وإطاعة األوامر اإل  

 الثاين تزكية النفس ابلر�ضات واجملاهدات هذه كالمها تكون سبب لدخول اجلنة ان شاء هللا 

واحلضور الدائم مع هللا جل وعال وعدم الغفلة  والثالث االعتدال يف الر�ضات واملعامالت    
القرب من هللا سبحانه وتعاىل لكن هذا ايضا   إىل  واذا استمر احلضور مع هللا يؤدي   عنه

 يرجع للتوفيق االهلي لذلك جيب احملافظة على االسباب اليت تزيد من احملبة واالخذ ابالوامر 
(15)   إىل  طريق العمل قصريا ليس ابلطويل وواصل الشرعية مع احلضور التام ستجد بسرعة  

   املطلوب واحملبوب وجيب عدم نسيان االدب والطهارة القلبية واحملافظة عليها
هللا كثرية من هذه االمور واكرب قاطع لالنسان    إىل االمور اليت تقطع املريد عن طريق الوصول

صه من رعو�ت نفسه  هو نفسه اليت بني جنبيه ومن االمور الالزمة صحبة املرشد خيل   

   ( قل هللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون )

يتوهم وجود نفسه ويقول ( ا� ا� ) لذلك احلق جل وعال يقول اإلنسان   (16) 

عبدي استحي ، ليس لك شي ، كل شيء يل) ومع ذلك النفس بشكل خفي ختالف   )
 احلق جل وعال وتنسب لنفسها  

وهللا سبحانه وتعاىل خاطب النفس : انت من انيت ؟ قالت ا� ا� وانت انت لذلك أول  
 االمر هو التخلص من وهم النفس والتعلق حبضرة هللا جل 
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ابلعجز والفقر بني يدي هللا تعاىل  وعال لذلك عند اداء العبادة االعتقاد  
  عند التفكر هبذا أتيت جتليات اجلمال واجلالل على القلب ويفر العبد عند ذلك من نفسه

ريه، ملتجأ إليه على الدوام وجيب احملافظة على هذا االلتجاء ، إىل  (17) 
علوم أن  هذا العامل وما فيه عبارة عن دار ضيافة جيب أن يعرف هذا ويتيقن به ، ومن امل

 املسافر جيب أن يسرتيح 

 يف دار الضيافة وهناك أمور جيب أن ال يراها وال ينظر اليها وال ينشغل هبا 

   ان هللا سبحانه وتعاىل حيب العبد الذي يتصف ببعض الصفات مثل الفقر والعجز
رضى هللا تعاىل واذا كانت هذه نيتك الزم حمبة   إىل أيها السالك! مرادك ومقصودك الوصول

 ربك وال ترجع عنها  

حلظة لكن ال ميكن لقلب أن حيتوي على حمبة حمبوبني لذلك يف احلديث حمبة الدنيا رأس  
 كل خطيئة ، واجب  

     (18) علينا اخرجها والشي القبيح االخر أنك جتمع بني حمبة الدنيا والنفس
هذه الوديعة انت وجودك هو وديعة وامانة من احلق جل وعال لذلك احرص على استخدام 

    فيما خلقت ألجله وهو 
 الذين يسلمون من الغفلة ابلكلية هم قلة قليلة جدا  

هللا تعاىل فإذا استخدمناها    إىل كل االعضاء واجلوارح خلقت لنستخدمها يف طريق الوصول
 يف غري وظيفتها يكون خيانة 

هو جل وعال مطلع علينا وهو معنا أين ما كنا لذلك جيب أن ال نغفل عن معيته جل  و 
 وعال يف كل حلظة وإن هللا  

ال ميكن للعبد أن ميتحن ربه لذلك واجب علينا دوام املراقبة وطريق  و ميتحن العبد 
 الفناءواحلضور الدائم والتخلق  
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كلمات التصوف ابخالق هللا فاذا مل حيصل التخلق ال فائدة من حفظ      
 (19) ألجل رضى هللا تعاىل جيب أن نتعرف على عيوب انفسنا 

كيف ميكن ان نتعاىل على الناس أال ميكن ان نتعاىل على عيوب انفسنا ؟ يف هذه احلالة  
  إىل يلزمنا الرتك ، واستحضار العجز والفقر ونسيان النفس وإطاعة أوامر هللا تعاىل ليسوقنا

.اخلسران نعوذ ابهلل إىل ذلك سيسوقنا  السعادة االبدية وعكس  

 

 

 

 

 املكتوابت 

 

 

 
ن حيفظكم من مجيع اآلفات  السالم عليكم سالما خمصوصا وأسال هللا واجب الوجود أ

 ظاهرا وابطنا و حيفظكم من 

عمورا وجيعلكم يف كل العوامل من  نوار وجيعله عامرا منور قلوبكم ابألكدار ظاهرا وابطنا وي األ
هل اجلمال والوصال  أ  

ن يدمي علينا  وأرفعه للموىل سبحانه وتعاىل وأسال هللا أ  مالدواوأكرر دعائي لكم على    

(20) على احلق   االرتباط واالخوة واالجتماع   
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كما هو معلوم يف احلديث القدسي احملبة يف هللا تعاىل توجب حمبة هللا سبحانه ، لذلك يلزم  
عالية وخصوصا حمبة طريقتنا النقشبندية وأولياؤ� ساداتنا لنكسب  احملافظة على احملبة هبمة  

سعادة الدارين الدنيا واآلخرة ورضى هللا تعاىل ورضى رسوله صلى هللا عليه وسلم، إن ذكر  
هللا ابب وصاله وأفضل العبادات هو ذكر هللا تعاىل ، لكن كل الذكر ليس ذكرا على الوجه  

رب اهلداية على الكمال د إىل  الصحيح ، وكل ذاكر ال يصل   

لكن الذكر جمازا هو لسان وحرف وصوت، لكن احلقيقي هو احلضور الدائم ومراقبة هللا    
هذا هو الذكر احلقيقي وهذا هو الذي يثمر احلضور   على الدوام    تعاىل وتكراره حىت يبقى

القرب إىل مع هللا سبحانه وتعاىل ويؤدي   

يسر هللا لنا ولكم آمني حلظة تستشعر قرب هللا تعاىل منك والوصال ويف كل (21)   
هذه االفضلية    طريقتنا العلية النقشبندية أسلم الطرق وأفضلها ابتفاق االولياء والعلماء اثبتا

 ظاهرة ابالمتثال لألوامر 

جل  وابطننا متخلقا أبخالق هللا تعاىل من أهلية واتباع السنة السنية النبوية ظاهر� التواضع  اإل
هذا البد من جماهدة النفس االمارة ابلسوء والثبات على جماهدهتا هكذا طريقتنا من حيث  

وكما هو   الباطن حضور مع هللا وحمبة هللا الظاهر مشغول بتنفيذ االوامر الشرعية ومن حيث 
فضل قبول عند هللا تعاىل كما هو يف احلديث القدسي ، لذلك جيب علينا احلفاظ  مقبول أ

هللا    على حمبة طريقتنا العلية النقشبندية وحمبة شيخنا يف الدنيا واالخرة نكون مع النيب صلى
 عليه وسلم والصحابة الكرام

ابب الوصال الرابين وافضل العبادات واعالها رضي هللا عنهم ، ذكر هللا    
 لكن ليس كل ذكر هو ذكر حقيقي 
 وكل ذاكر هو واصل لطريق اهلدى 

احلقيقي هو احلضور الباقي يف القلب من حضور مع     جمازية الذكر هو لسان حرف وصوت
 هللا تعاىل  
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 من خالل هذا الذكر يفتح لك ابل اهلدى والوصال من هللا تعاىل واسرار القرب 

 يسر هللا لنا ولكم آمني 
 طريقتنا النقشبندية العلية افضل الطرق امجاال واسلمها ابتفاق االولياء والعلماء اثبتا 

 هذه االفضلية ابالمتثال لالوامر االهلية والسنة السنية النبوية 

الخالق االهلية جيب دوام اجملاهدة للنفس واحلضور الدائم  وابطنا التخلق اب  

(22)طريقتنا ظاهر االمور مشغول ابمر الشريعة وابطنها االنشغال احلضور مع هللا وحمبة هللا      

ع هللا سبحانه وتعاىل هي احلضور ماإلنسان  أعلى املراتب االميانية اليت ممكن ان يصل هلا  

أخرجه  (أفضل إميان املرء أن يعلم أن هللا معه حيث كان)مثلما يف احلديث الشريف : 
 البيهقي يف شعب اإلميان 

 
:العارفني أحد   لذلك قال    

ومؤنسك، كن مسرورا أبنسه هو انيسك  اطلب قلبك من ربك، كن حاضرا بقلبك  
ورادكم واستقامتكم الشرعية هبذا الشكل  أن حتافظوا على أذكاركم وأ  حسب هذا البيان جيب

قريبني من طرق اهلدى وعرفان املوىل، واحملافظة على حمبة إخوانكم لكي تكونوا   ونتكون
 (23)موفقني للدخول يف الطائفة السبحانية 

 *وهللا املوفق واهلادي وعليه توكلي واعتمادي * 
جركم آمني ن يضاعف لكم أ ض الفياض أسال هللا املفيأهديتموين صندوق عنب أ  

إخواين هناك خصوصا احلاج عبدهللا أفندي وأسال هللا أن يرزقكم  بلغوا سالمي على كل 
صركم يف كل وقت ، ن يكون هللا والسيد السامي �الثبات واالستقامة وأ  

وال وآخراوالسالم عليكم أ   
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 متوز  ١٥
  خليفة السيد السامي االمام السيد عثمان بدرالدين بن سلمان

 

 

 

 

 

 

ىل مدير قسم التلغراف عزت العاصم افندي مكتوب ابلتلغراف السريع اهديكم سالما  إ
خمصوصا واسالكم عنكم مستفسرا عن حالكم راجيا من املوىل جل وعال ان يدمي عليكم  

 (24)الصحة 

والعافية وحيفظكم من كل انواع االكدار واالحزان ظاهرا وابطنا وجيعلكم مظهر للعناية  
 وجتلي الرعاية ويتفضل عليكم  

يف الدارين ويعطيكم كمال مطالبكم ويكرمكم بوصاله وحمبته وجيعلكم مراتحني البال مع  
التوفيقات  محدا هلل تعاىل ،آاثر  اكرر دعائي لريب على الدوام الثبات يف هذا الطريق

حضرة ملك امللوك ابلطريقة العلية النقشبندية   إىل  الصمدانية والعناية السبحانية والسلوك 
ويكرمكم ابالنتساب اليها نرسل لكم سالما ونوصيكم بنصيحة اخوانكم ذوي اهلمة العلية  

(25) وأعدها  احسب هذه    ونوكل فضيلة احلافظ االرزجناين (من مدينة ارزجنان) صادق افندي 
رح وقد جعلين هللا من بين البشر أفضل  فكيف ال أ  �ا عالمة استبشار اشكر هللا على ذلكإ
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كرمهم وحبيب رب العاملني وجعلنا اخواننا يف هذه الطريق وعبد حمض هلل رب  املخلوقات وأ
ان   ادعوا هللا   العاملني وابملقابل مين علينا هللا ورسوله ابلرضا، اساس اخللقة نيل هذا املقصد

 يوفقكم لذلك ، جتلت حقيقة ظاهرة وهي معية هللا تعاىل من االزل وحمبة االولياء مل يزل
اصفاكم واجتباكم هللا سبحانه لذلك جيب الشكر واوصيكم ابستشعار عجز الشكر ، النه  

(26)  ، والغاية من خلقاإلنسان  الغاية من خلقتها هي خدمة  كل املوجودات واالشياء
القيام بوظيفة العبودية لربه جل وعال ، هبذه احلالة املطلوب هو الشريعة ، الطريق  اإلنسان 

احلضور مع هللا  إىل  واملعرفة للوصول  

  
ابلظاهر العمل االوامر الشرعية والسلوك ابلطريقة وكثرة ذكر هللا     ال يوجد طريق غريه

وجماهدة النفس على الدوام، وختلية القلب عن السوى واخلياالت واالوهام لكي حيصل  
(27) هللا كما جربه االولياء    إىل احلضور مع هللا وتزكية النفس ابخالق هللا هذا جمرب للوصول

وظيفته العبدية ووجدا طريقا قلبيا للوصول ايضا هبذا يكون العبد قد ادى  من قبل  
الكامل ، وهذا الوصول يدوم له ،يسر هللا لنا ولكم آمنياإلنسان   ويصل لرتبة   

كما تعلمون طريقة صحيحة على معتقد أهل السنة واجلماعة اتباع اوامر هللا واجتناب ما  
واكمل التحيات ودوام الذكر  �ى عنه هللا، والتزام سنة سيد� رسول هللا عليه افصل السالم 

(الذين ءامنوا وتطمئن قلوهبم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن القلوب)  (28) القليب 
الكامل وذو اميان حقيقي من الكرام اإلنسان  هذا املعىن اجلليل ، يشعر انه  

ومن التسميات اليت يستخدمو�ا الصحابة الكرام واهل التصوف ، شهود ، وصل،  
 واحلضور ويف الطريقة النقشبندية العلية اخللوة مع هللا 

وكما يف احلديث   (حيبهم وحيبونه) اآلية  (رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا) اآلية  
(29) :الشريف  

"أخرجه مسلم يف صحيحه تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تراه فإنه يراكاإلحسان أن  " 
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 واحلديث 
"أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان أن يعلم أن هللا معه حيث كان ميان املرءأفضل إ " 

ن نسلك الطريقة للوصول للمعرفة والتقوى احلقيقية ،  من هذا يلزمنا أ  
  بشرى جديدة توصل للسعادة الكربى 
املعاين العالية وتزكي نفسك وحتصل على    إىل بروحكانه من العظيم ان تكون بشرا وترقى 

العناية ( فارسي اين كار دولتست كنون ) يف هذا الباب قال امساعيل حقي قدس سره  
كنت حقا تريد احلق فاصحب مرشدا كامالإذا   العايل: (30)  
العارفنيأحد  وكما قال  

الذي زكى نفسه لطريق    اخللف لكن ابملعىن صار من السلسلم خلري اخللف بسرعة خري
 اهلدى  

 
 واثبت انه صاحب الشرف 

وكما تفضل الشيخ املرشد احلاج حممود السامي قدس هللا سره ابلتوفيق الصمداين : مداومة 
و كما قيل  احلضور مع هللا ، تنال نعمة االستئناس ابهلل الذكر ، ومالزمة     

عارف نقشبندي  إىل  وليكن جاهل �يت   
االعظم جاءت السعادة العرش  إىل  من الكواكب (31) 

احسنوا الظن خبالقكم وارفعوا اهلمة وارفعوا طلبكم ابلذكر والفكر واوصيكم بلزوم احلضور  
ال ترضوا ابلغفلة عن هللا جل وعال، فالغفلة شؤم مذموم ، اسعوا   مع هللا تعاىل واملشاهدة

األعداء ، كونوا مستقيمني يف  لتتحقوا ابالنسانية هبمة ، وال ترضوا ابجلهل فإن اجلهل أكرب  
 هذا الطريق لتنبتوا ، على قدر االستقامة واحملبة يكون العطاء 

  الطريق النقشبندي وكن نقشبند�   إىل اذا كنت طالبا لسعادة الدارين تعال
 (32)وصلتين رسالتكم ابلتلغرام وتربيككم ابلعيد ، أمتىن لكم مجيعا أن يكون هذا العيد عيد  

ان تبلغوا   ارجو  شكركم خصوصا اخواين الكرام وارجو هللا ان جيزيكم اخلري عين املسرات وأ
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السالم واالحرتام الخواننا قائم مقام العزيز السيد حتسني واذا كان موجودا املدير والناصح  
فضيلة الصادق وأخي احلافظ ابراهيم و نوري ديداميز رشادة السعدين و يوسف وسائر  

براهيم الصغرياالخوان و جنيب آغا و ا اوصيكم ان تلتزموا اجلماعة وال تفارقوها ، السيد    
ابراهيم نيابة عين وهو مثل كل اخواننا ذو اخالق حسنة ومستقيم واوصيك ابللطف مع  

 (33)اخوانك واملرمحة 
انتبهوا دائما ان يكون رأس مالكم الشريعة الغراء وانيسكم حضرة املوىل جل وعال ،     

والسالم عليكم وعلى من    ونالحظ على الدوام نصرة احلق واستاذ� السيد السامي لنا 
 لديكم من اخوان الدين بلغوا خمربكم مدير الربيد  

 محدي أفندي مين السالم والسؤال عن حاله  

 
خلفة السيد السامي 5 338 شوال  

 عثمان بدر الدين بن سلمان

 

 
 

سالمي لرشادة اخلليل و العزيز يوسف ضياء و الضابط يعقوب و السيد �ظم والسيد  
توفيق اهديكم مين سالما خمصوص مستفسرا عن حالكم اسال هللا واجب الوجود  

الكرم واجلود ان حيفظكم من كل اآلفات واالكدار املادية واملعنوية وان جيعلكم     (34)صاحب
مظهرا للفيوضات الرابنية والتجليات اجلمالية وان يعمركم ابلطافه ، أسأل هللا لكم مجيعا  
 العزة والسعادة يف الدارين اكرر دعائي لريب الباري جل وعال ، اسال هللا ان جيمعكم مع  

احملبة وان اتلقى رسائلكم وانتم يف عافية وخرياخوانك على     
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اسال هللا لكم السرور ويكرمكم ابلنظر لوجهه الكرمي وينعم عليكم ابلعافية واملعافاة الدائمة  

ريب " آه من    إىل  وميأل قلوبكم ابلعشق واحملبة االهلية واكرر دعائي  ويرزق قلوبكم مرادها (35)
عامل االفرتاق آه" عجبا هل يتقدر يل ان التقي مالقات صورية مع اخويت واحبائي ؟! معىن  

القرب والبعد ال يتصور ، والسري القليب ال ينحصر ابلزمن ، على الرغم من ذلك بساط  
قة القلب مرتبط ابهلمة ودوام اهلمة والعبودية هي بعناية هللا ، والن احملبة واالرتباط عمي

غري هذا يكون مشوب ومن شؤو�ت الزمان     عندئذ يكون االخوة هلل ، ويف هللا ، وابهلل
الغريب انشغالين مع كرب سين مما جعلنا انقطع عن كتابة مكتوابيت وجعلين حمزو� لذلك ،  

تقصريي فقد إىل لكن يف طريقتنا الصحبة جتلي القلب وتزيد االنوار ، امتىن ان ال تنظروا  (36) 

على قليب بعض احلزن مما يؤثر على كتاابيت يطرأ     
هذا الزمن اصبح االسالم فيه غريبا من الضروري جدا ان يكون لالنسان طريقة على  

له احلضور مع هللا تعاىل وهي نعمة كبرية كما تعلمون الشريعة والسنة النبوية ليدوم   
الغفلة والبعد مع مرور الزمن إىل  أمان أمان احفظوا احلضور مع هللا حىت ال تنجروا    

وكما قبل من "حفظ حفظ" من حفظ حرمة هللا سبحانه وتعاىل حفظه هللا تعاىل ، � نور  
   (37)االبصار يف الدنيا نسالك رؤيتك بنور القلب واحلضور الكامل ابلقلب

معرفة  اعظم وابل هو البعد والغفلة عن هللا تعاىل، ومن القبيح طلب القرب من هللا مع عدم 
  النفس وعدم معرفة هللا

  ويف هذا العامل جيب حتصيل الصفات واملعاين السامية 

       الذكر الدائم يكفي حلصول ذلك  

فاذا مل حتصل لالنسان هذه األخالق    من دون الذكر الدائم ال تكون متجردا عن االكوان
اما الذين يعيشون مع اهلوى والنفوس فهذا سيقودهم إىل    ال يكون بينه وبني احليوان فرق

اما اإلنسان الذي يكون قلبه متوجها إىل مواله دائما فهذا يقوده إىل ان يكون انسا�   النار
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لالكوان وجتعل القلب جنة العرفان وكما الرمحن وزبدة اخلالصة  كامال وجتعله يف عني عناية 
   قال ابراهيم حقي رضي هللا تعاىل عنه:

 "ميوت القلب الذي يتبع للنفس "
 (38)اجلحيم ابحلب تصبح جنان 

وساكن الدار يصبح أبمان  ويصبح اخلوف امان عندما تصبح عبدا عاشقا  
ال تكونوا من ارابب الغفلة   العالية انتبهوا واحرصوا ان تكونوا من هذه الزمرة والطائفة 

 والغرور والد�ءة هؤالء يصرفون  

 

  عمرهم بسرعة ابللهو واللعب والتمتع مبا يف الدنيا وال يشاهدون احلقيقة وال �خذون العربة،
: الكرمية   كما يف اآلية     

  ٧يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون" سورة الروم_ " "
    غافلون عمارة اآلخرة وعن عمارة قلوهبم ، اما املؤمن حاله ليس هكذا

  اكثر الناس يف الدنيا انشغلوا يف متاع الغرور وانقطعوا عن احلق
مرتبة ادىن واذل من احليوان إىل  ووصلوا   
هبمته ليكون انسا� كامال من افضل اخلالئقفينهض اإلنسان  اما (39)   

رهبم إىل  احلق وخيرجون من انفسهم  إىل ويرتقى ليصل ملرتبة اعلى من مراتب املالئكة واصال   
وكما قال شيخنا الغوث االعظم السامي قدس هللا سره السين يف بعض مكاتيبه الغوثية:  

املنتسبني إىل هذه الطائفة العلية جيب  هكذا جيب على   هذا السر  إىل  "كن مع هللا" يشري 
   ٢٩هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا " البقرة_" ان يكونوا

ان يكون انسا� كامال لذلك قال بعض العارفني يف  اإلنسان   لذلك املراد واملطلوب من
يفهم من هذه الكلمة   تفسري كلمة "لكم" اي ألجل إمتحانكم   ( 04 )    

ال ننشغل هبا وننشغل ابهلل احلق جل وعال هبذا نكون انسا� كامالحىت املباحات جيب ان      
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  إىل هذه االكوان فتنة لذلك افتحوا اعينكم وبصريتكم جيداإذا  األمان � اخواين االحباب
  إىل  هذه العوامل فسوف تتوجهون   إىل واذا مل تفتحوا اعينكم عامل الوجوب والتنزه والتقدس

تنظروا للخلق بعني واحد فتصريوا مثل الدجالال  عامل التدين   
االنسان خليفة هللا يف االرض ومرآة التجلي املطلق ، لذلك ال تنزلوا عن مرتبة اآلدمية لكي 

متابعة السنة السنية واالقتداء ابالولياء الكمل وطاعتهم تكونوا قد اطعتم   ال ختسروا وتندموا
ية وهبذا الشكل تصلون لرتبة اإلنسان الكامل التح هللا جل شأنه ورسول اهلدى عليه أكمل  

وما امجل ما قاله الكاتب زاده : "غب عن ذاتك ،    كونوا حبضور دائم مع هللا جل جالله  
( 14 الف عامل   ١٨واحلاصل لقد جعل هللا قلبك مرآة تنعكس فيه  لقد جعلك مرآة جتلياته (

مجعية احلقائق وانت ايضا نسخة من االسرار  إىل انت ايضا انظر وجعلك جامعا المسائه
اإلنسان   الناقص لكن  لإلنسانالغيبية ، هذا اخلطاب حقا هو لالنسان الكامل وايضا 

 الكامل يلزمه ان يكون يف مرتبة دوام اخلدمة واملتابعة وان يعرف انسانيته واال  

وا�كم يصري ضائعا، وهبذا يصبح بنار اجلالل وفراق البعد، عصمنا هللا     
  هذا الكمال الذي نقصده جيعل لكم حلية فاخرة وجيملكم ، وكل االسباب موجودة لديكم 
( 24 انظر اسرار اهل الكمال كن مثل اهل الصفاء   يف وسط النقصان  ال تبق لتصلوا هلذا (

االنسان بني جاللية بشريته ومجال روحانيته ، كن ذو جالل من دون    حضرة احلق إىل توسل
الباطن يف سر اخللقة وانكم مستخلفني يف   احتقار للناس ، هبمة عالية تفكروا بعقلكم

                                                                                     األرض 
 

الف �فورة  إىل  اذا عندك �فورة ال تنظر: احد العارفني قال  
الدجال  إىل بعني املشاهدة ال انظر  

مجال نور املصطفى( صلى هللا عليه واله وصحبه وسلم )  إىل  انظر  
  احذر ان حترق روحك بنار اجلالل
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ال نعرف عن اهل الذوات العالية النقصان وال نتصوره يف حقهم احلمدهلل واملنة     
هللا    إىل متوجهنيلكن الختالف الزمان ال تنشغلوا هبذه االحوال كونوا اثبتني يف هذا الطريق 

( 34 ، هكذا نسال هللا تعاىل ان يكرمنا بكرمه واحسانه ان ييسر لنا  األغيار إىل وال تنظروا (
احلمدهلل على انعامه واحسانه  هذا السلوك   

 "ومن آ�ته منامكم ابلليل والنهار"
  الليل ابلغفلة ويف النهار ابليقظة ايضا انتم غافلون عاين اآلي الكرمية انكم تنامون يف ومن م

النوم أخ املوت" تكونون مثل االموات ولستم اموات  مل تتنبهواإذا     
  "املؤمن حي يف الدارين " 

    نسان الكامل الذي حيىي يف كال العاملني ، كونوا مؤمنني حقاهذا يكون لإلقيل كما يف 
( 44 لذلك   قلبكم مطهر ال تكون هناك فائدةبصريتكم مفتوحة و مون إذا مل تكن وكما تعل (

:يقول هللا تعاىل يف اآلية الكرمية   

  "ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى"

  "فإ�ا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور"
  عمى القلب يكون ابالحتجاب مبا سوى هللا هذا هو عمى القلب

  عمى الباطنإىل احلق أ اخللق عند هذا يكون املتوجه إىل احلق واآلخر متوجه وجه متوجه إىل
كان شخص له عينني وهو يف الظالم الدامس  إذا   مثال  صاحب هذا القلب ال مييز شيء 

عمىى الشمس هلذا السبب يصبح حبكم األ كيف له أن ير     
)   ق بنفس العنياخللق واحل إىل غلب العوام يف الظالم ، هذه الظلمة بسبب نظرهمأ 54 ) 

ال ترضوا أن تكونوا مثل األعمى ، إن شاء هللا    ر يكون مثل احليوا�ت وصاحب هذا النظ
هل الكمال والعرفان وال تكونوا حمجوبني وبعيدين عن احلقتكونون من أ    

ال تنسوا هذا السر   يف طريقتنا يف اخللوة اجنما ويف الكثرة وحدة إذا  ذا كان هذا كله فالبدإ   
ال تبيعوا آدميتكم هبوى النفس وال ترموا آدميتكم   وال تتخذوا مسلكا آخر    

:أبيات امساعيل حقي رضي هللا عنه كيف عرف اآلدمية  إىل وانظروا  
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نسان  افتح عينيك مراد احلق منك أنك إ  
تتجلى جتليات الرمحن اإلنسان  من  

 متحلي حبلية االمساء  
 بصورة درويش 

 النه عند نفخ الروح صار فيض
 صارت املعاين يف روح اجلسم 

  ال تسأل إبنكار عن لذة هذا السر
 جيري مع ما شربته واكلته مع دمك
 مع كلمة كن صار كل شيء ساكن 

 على رغم هذا كله ابطنك مرجان نقي
ابطنك إىل  ارحل من ظاهرك  

حلظة احلقيقة  إىل  واعارج   
( 64 ) ( هللا تعاىل  مرشدكأ فافهموا ) 

من جانب آخر بلغوا سالمي للسيد رشدة املصطفى فوزي و علي فؤاد مثنوي خان و  
غوموش خانة) احلاج امحد افندي واخللفاء الكرام رشدة   غوموش خا�وي (من مدينة 

امساعيل و احلاج مصطفى افندي و توفيق أفندي بلغوهم سالمي واحرتامي الكامل، وانين  
ون منهم وامتىن ز�رهتم يف مكتبهم واذا جاءت العناية االهلية ان شاء  فوق العادة مسرور وممن

   هللا لكن اين ارجوا معذريت
   انتظر منكم مكتوابت تبشرين بدوام الواردات واالفتقار حلضرة هللا جل وعال

ومن جهة اخرى بلغوا سالمي الخي احلافظ ابراهيم افندي وسائر اخوانه سالما خاصا مع  
وقبلوا يدي السادة حممد حميي الدين و حممد نور الدين   م  كامل االحرتا ( 74 )    

اخي العزيز يوسف ضياء افندي و املفيت فضيلة حممود افندي اوصلوا هذا املكتوب و لقد  
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نعم هكذا احملبة يف     اسال هللا ان يدمي كتابة قلمكم ويزيد يف حسن اخالقكم  قرأت مكتوبه
لكن ال تتأثروا ان شاء هللا ال    هلل تقتضي  

   يكون هناك ضحول
ماذا نقول " هللا يفعل ما يشاء" الباقي هو     جنسه إىل هللا جل وعال يسوق كل واحد

 الباقي جل جالله 
 اسال هللا ان يكون �صركم والسيد السامي رضي هللا عنهوالسالم عليكم اوال وآخرا 

   ١٣٣٧صفر اخلري  ١٧
السامي قدس سره العزيزخليفة السيد    

  عثمان بدر الدين بن سلمان

 

 
وحتصيل هذا االستعداد ليس كما هو    ليس خسارة االستعداد االنساين هي اكرب مصيبة 

!فافهم  متصور انه سعادة كبرية  ( 84 ) 

من مالى جرزي مصحف حسنا مجالك صور اتبر خال وحظ ما تلو� غري حرف ال   "
 "بقرءان جميد

:الطريقة العلية اكثر شيء خيافه على مريديهشيخ    
  اوال دعوى الكرامة 

جيب مراعات ثالثة امور: من حيث الظاهر االلتزام ابلشرع الشريف والعمل ابلسنة النبوية  
التخلق     املطهرة  

هذه االمور الثالثة جيب احملافظ   ابالخالق احلميدة و ابطنا احلضور الدائم مع هللا تعاىل
 عليها هبمة عالية وبكثرة  
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اإلنسان   مرتبة  إىلاإلنسان  جماهدة النفس وكما قال رضي هللا عنه هبذه االمور الثالثة يصل 
   الكامل

والثاين الغفلة عن الل  الذي مينع من لقاء هللا شيئني: االول حب الدنيا   
تربية النفس حىت    إىل خوان ابلكلية والرجوعاجملادلة واملناظرة لإلك وشيء مهم اخر وهو تر 

ربك هذا  إىل تصل  

الزم من اجملادلة،    
لهالذي يسعد� ويفرحنا هو االمر اال  ( 94 ) 

 "هللا جيتيب اليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب "
فافهم : "وهللا    وكالمها درجتني عاليتني  كما يف اآلية الزمرة االوىل احملبوبني والثانية احملبني

 �خذ الفاين  

 ويعطي الباقي 
لو كان ميكن االستغناء عنه الستغىن    ال ميكن االيتغناء عن املرشد أبي شكل من االشكال

 سيد� ابو بكر عن سيد� رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
وكما قال سيد� ابو احلسن الشاذيل ألحد مريديه كم ان النفس عدوة من حيث الظاهر اال  

)ا�ا من حيث الباطن نعمة كبرية 05 ) 

كل     املؤمن حي يف الدارين" صدق رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  "
 الذين مجعوا الكماالت 

يف هذه االمور الثالثة امتم الكماالت     املعنوية والصورية ليس اال هبذه االمور الثالثة  
ظاهرا متمسكا   موجودة  

ا حاضرا مع هللا سبحانه وتعاىل  وقلب   ابطنا متخلقا ومتحققا ابالخالق احلميدة  ابلشريعة 
 وعدم الغفلة عن هللا  
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تنال خالصة الروح ، ضياء الشمس؛ نور القمر  سبحانه    
اذا مل حيصل حائل بني القلب والروح يستفيد القلب من الروح من سر العلوم ومن سر احلق  

تكفي كلمة واحد كن حاضرا مع هللا  املعرفة و حقائق أتيت هبذه القابلية   
ومن هذه الصحبة انعكاس وانصباغ    هذا الطريق جتد صحبة التكمليف   

) انصباغ بلون احلق بصبغة هللا 15 )    
" وكما قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم " التقوى حملها القلب  

الصدر ثالث مرات  إىل هلذا اشار :    
"أخرجه مسلم يف صحيحه  هنا، االقوى ها هناالتقوى ها هنا ، التقوى ها  " 

يقول االمام الشافعي حول االميان ابالولياء : هناك ثالثة اقسام االول منكرين ابلكلية ،  
( 25 والثاين يؤمنون ابالولياء يف الزمان السابق ، الثالث يؤمنون بوجود االولياء لكن ال  (

د األول  السلطان مرا  يعينون وحيددون شخص معني ، الثالثة مصروفون عن طرق اهلداية 
:يقول    

 تعال نذكر املوىل  
  هل حنن نطلب الدنيا الكاذبة 

لكن من احلكمة االهلية ان    لديه قوةأحد  يعرف وال أحد  لكن ال   االميان ابهلل تعاىل سهل
 ارسل هللا سبحانه  

فقد اطاع هللا وقد آمن ابهلل   وتعاىل النيب صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يطعه
القوة  هذه هي     

قبلنا فهو يقبلنا من حمض الفضل والكرم الرابينإذا  لذلك جل وعال    
وكذلك وراث النيب صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيصل لك الوصول  

!والقبول فافهم  
ابلفيوضات، وعندما  مريديه السالكني مل يفتح عليه أحد  املرشد األعظم قدس سره شاهد 

( 35  دقق وحتقق وجد انه  (
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! فافهم  يطالع ابلرسالة القشريية فأمره برتكها  
فإنه ال  اإلنسان  مل توجد يف إذا  اخلوف والرجاء، احلياء والبعد عن املعاصي، هذه االربعة 

   ينحو 
الرتكالسلوك برتك االربعة التالية : ترك الدنيا، ترك اآلخرة، ترك النفس ، وترك     

   ترك الدنيا وامليل اليها لذلك ينزوي 
ترك النفس أبن اجترد عن النفس وإرادهتا   خرة اتصرف كأ�ا ظاهرة وال اابيلترك اآل    

   وترك الرتك أبن ترتك هذه الثالثة 
"اما يف الشريعة فال يوجد "ال أابيل ( 45 ) 

 ال جيوز قراءة بعض كتب اهل التصوف وتطبيق حاهلم 

  
ال يلزم تطبيق غري القرءان واحلديث ، لكن البعض يكون حاهلم �قص او يكون معجبا  

   حبال
)نستلهم منهم حالة العشق ، من قلوهبم يفيض الفيوضات ، واكون مسرورا وشاكرا 55 ) 

سرارالعارف به سكران واقف على على األ   
هللا ، اجلبان ، املتكرب، وصاحب اخلياالت الكثرية  إىل ثالثة ال يصلون  

" "كما تكونوا يوىل عليكم " البصر وما طغى ما زاغ "  
القبلة  إىل توجه   

كان ظاهرك وابطنك  إذا   اذا كان ظاهرك ابلتصديق وابطنك ابلتكذيب فهذا نفاق،
 التصديق بدون عمل هذا شيطانية، 

ة ابطنك تصديق واميان وظاهرك الرتك هذه زندق  ( 65 )   
ظاهرا يعمل ابلشريعة ، وابطنا يتخلق ابخالق هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان   لكن كمال  
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االسالم هو العمل ، االميان هو    فيجمع الكماالت  ويكون ذكر هللا متأصل عنده  
   االعتقاد، االحسان هو املشاهدة

"يف بعض اخلطاابت االهلية: "أ� أنت مبا أيدتك  
جنان القلبشوهدت ورود   

 شوهد من الصحبة اخلزامى انتشر  
ربت انوار سيد� حممد (صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم ) اش  

 وشوهد اصبعه الذي شق القمر  
 لقد مر القلق ومل يعد هناك خوف  

 شوهد الوصال صباحا مساءا  
 اليوم شم يعقوب رائحة يوسف 

 شوهد يعقوب وقد اصبح صحيحا
تطيع النطق وحلت عقدت الذي ال يس  
 مدينة شيخي يف طريق بعيد

 تفتحت الورود من جاء � ترى ؟
  أ� أمام شيخي ، وبيده قدح

كت العشق، والنزيف، من الذي جاء؟ س  
 شيخي حزين، احب كلماته

 ارى وجه االولياء، من جاء ؟ 
 امسك يد شيخي واساله عن بيته  

 كن جمد وقبل يده ، من جاء ؟  
 صوت الشهداء، دمهم الذي مل جيف 

 اعطي روحي من اجل الصحبة، من جاء ؟  



26 
 

 اهل الدموع ، أصحاب يونس 
 من السم نضج الطعام، من جاء؟

احلق جل وعال غافر يعفوا عن الذنوب، ومن مغفرته وعفوه ينسي املالئكة ما كتبوا ، هو  
 الغفار، وجيعل صاحب 

ذنبه ، من �يت إليه ال يعود إال جمبور اخلاطرالذنب ينسى  ( 75 ) 

 "من نسي نسي،، احلق مر ولو كان در"
أخرجه أبو نعيم   ويف احلديث الشريف " من عمل مبا علم علمه هللا ما مل يعلم "  

مرة وبعضهم يراه  بعض أهل اجلنة يرى اجلمال االهلي يف كل مجعة وبعضهم يراه يف اليوم 
مرة   صباحا مرة ومساء  

ومن يرى اجلمال     ومنهم من يرى اجلمال االهلي على الدوام كما هو يف احلديث الصحيح
 االهلي مرة ينسى 

مجال اجلنان " من كان يل كنت له ومن كنت له يكون له ما كان يل    

  
   د أكن لك كما تريدير : " � ابن آدم كن يل كما أثريف اال 

يكون  اإلنسان  كل انسان سيلقى سعادة وشقاء، مجال وجالل، لطف وقهر، اين يتوجه
!هذا نراه يف االقدار االهلية، فافهم! وأتمل   هذا جزاؤه  ( 85 )   

  إىل والعشاق واحملبني اذهبواولياء  يوم احملشر يقول هللا تعاىل لأل يف احلديث القدسي : يف
 صفوف احملشر 

ما    واخرجوا كل من احبكم ألجلي وكل من سلم عليكم ألجلي وكل من زاركم ألجلي
 اعظمها من بشارة 

اهل العشق �خذون الزبدة،    العلم ظاهر سؤد والعلم ابطن زبدته  
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    سيد� ابو يزيد يقول ليس كل من يقرأ وحيفظ الكتب هو عامل
هكذا يقول العامل الرابين    العامل من �خذ اللدين من هللا جل وعالامنا   

  "وعلمناه من لد� علما  "
هذا العلم اللدين   إىل هذه اآلية تشري  

  " أ� عند املنكسرة قلوهبم ألجلي "
وكما هو معروف عن األبدال ، قطعوا االرادة النفسية والبشرية وتبديلها إبرادة احلق جل  
( 95 ) هذه السعادة الكربى ال    األولياء مستقيمة منتهى االستقامة  من األزل قلوب  وعال

يقول االمام الغزايل يف    ميكن ارتكاب املعاصي إال ابلسهو و النسيان يتبعو�ا ابالستغفار
دائرة الصمت ، وال   إىل  كتابه املنقذ من الضالل بداية الطريق املشاهدة واملكاشفة مث يرتقى

  يعرب عنه ابلقول ، وهؤالء ليسوا معصومني من االخطاء منهم من يتكلم بوحدة الوجود
ي عن  نقل االمام البخار  واحللول ومنهم من حيمدون على أ�م وصلوا ، كل هذا خطأ

(60)   سيد� علي رضي هللا عنه يقول : "خاطبوا الناس على قدر عقوهلا " ال تنقلوا شيئا ال
يفهمونه فيكذبونه لنقص فهمهم " كما هو يف احلديث الشريف نقل مثل هذه االمور  

!فتنة لعدم فهمهم إىل يؤدي    
العبادات، يقول لبعض عباده ا� مل  يف احلديث الوارد أن هللا تعاىل يوم القيامة ال يقبل بعض 

خبال هبا ، لكن خبأت لكم هذا اليوم اذهبوا وانظروا يف صفوف احملشر  اعطكم الدنيا ليس 
يقول أهل احملشر هؤالء ملن    ، كل من احبكم بلغوه السالم وخذوه ادخلوه معكم اجلنة 

  هؤالء عندما اخرتمت، نعم هؤالء كيف صاروا هكذا    نضع هلم اعتبارا ومل نرجوة منهم هذا
جيب مراعاة أربعة آداب لكل سالك الدنيا هم اختاروين   

األدب مع هللا، األدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم، األدب مع  (61)
" املرشد، واألدب مع اإلخوان ، فافهم وأتمل: "اجملاهدة تورث املشاهدة  

"نعمة كاجلماعة كما يف احلديث "ال عذاب كالفربة وال   
  عشقت مجاال ال ميكن رؤية وجهه يف هذا العامل
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مل يكن، مزكيا لنفسه، خمليا لقلبه، قلبه وروحه أتيت عليها  إذا  كامالاإلنسان   ال يعد
 التجليات 

 "إن هلل رجاال من نظر إليهم نظرة واحدة سعد سعادة ال يشقى بعدها ابدا"
   رجاء� هبذه االحاديث املتفق عليها

ك وصيات لشيخنا رضي هللا عنه جيب على املريد ان يراعي مسعه وبصره له، هنا  
  االوىل: مهما وصل املريد ملراتب جيب ان يعلم ان اول خطوة للسري والسلوك هي نفسه

(62) اعلى املراتب ، جيب أن يعلم أن نفسه اخبث من نفس فرعون   إىل الثانية: مهما وصل
:كان سيد� موسى عليه السالم يناجي ربه  مبئة مرة   

 

 
ضل الناس هم أمة حممد  والسلوى ، فأجابه � موسى إن أف  �ريب ارزق بين اسرائيل املن

     فضلتهم على كل الناس
سيد� ابو بكر رضي هللا عنه متحققا ابحلقيقة، سيد� عمر رضي هللا عنه متحقق ابلشريعة، 

هللا عنه متحقق ابلطريقة، وسيد� علي رضي هللا عنه ابملعرفة   سيد� عثمان رضي  (63)   
عندما نطق سيد� بالل احلبشي ابلشهادة : أشهد أن ال اله اال هللا، سعد رسول هللا صلى  

: وصحبه وسلم كثريا لقولههللا عليه وعلى آله   
"وال    جيب أن يتوافق لسانك الظاهر مع الباطن ، كما يقول السيد السامي رضي هللا عنه

    تكونوا كالذين نسوا هللا" اآلية 
" "رأيته بعيينوأتمل :   

(64) وأيضا هناك آ�ت ترهيب   
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 "ومن أظلم ممن ذكر آب�ت ربه فأعرض عنها إ� من اجملرمني منتقمون"
اذا مل تعرض عن املخلوقات ال تطمع ابلتجليات والعزة، اطلب عامل احملبة والعشق، العامل  

 أربعة: ملك ، ملكوت، 

   جربوت، الهوت
 واملراتب ايضا اربعة 

 شريعة، طريقة ، معرفة، حقيقة  
أيضا اربعة اإلنسان   ويف جسم  

  نفس، قلب ، روح، وسر
 النفس: يقابلها مرتبة الشريعة

رتبة الطريقة القلب : م  
 الروح: مرتبة املعرفة 
  السر: مقام احلقيقة 

 لذلك كن اتبعا حلضرة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم  
 لكل مرتب هلا اهلها وأتيت التجليات حسب املرتبة 

 
مل  إذا  الطبيعة البشرية ابلشريعة ، النفس ابلطريقة، هكذا يتم اصالحها ، الروح والسر (65)  

 تتحقق ابلتخلية ال يكون التجلي فافهم وأتمل

احد األولياء ذهب هو ومريده يطوف ابلكعبة ويقول لبيك اللهم لبيك فسمع هاتفا يقول    
 ال لبيك وال سعديك فسمع املريد ذلك فاغمي على الشيخ  

الطواف فسمع هاتفا يقول له ابلقبول ويقول سبعني    إىل مث قام الشيخ راجعا  

فافهم  سنة وانت تدعوا فجاءك القبول   
روحه يف الفضاء   طوف اذا جترد املريد ت  
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 ال خترج عن مجع الطواف واجعل نفسك قرابن 
 خرجت ثالث فرق مع اإلسكندر  

حدى الفرق  تلة أحجار فقال هلم خذوا من هذه األحجار فإ�ا أحجار مثينة، إ إىل فجاؤوا
 قالوا إنه يريد أن يعذبنا  

حبمل الصخور ويزيد علينا املشقة فأعرضوا عنها ومل حيملوا شيئا، أما الفرقة الثانية فقالوا  
 �خذوا قليال حىت ال نرد 

 أمره ، أما الفرقة الثالثة فأخذوا الكثري كما أمرهم ، 
 (66)وعندما وصلوا وتفقدوا األحجار وجدا أ�ا أحجار مثينة 

أما الذين مل حيملوا كانوا أشد الندامة أل�م مل يعوا أمره ، أما الذين أخذوا قليال فكانت يف  
مل �خذوا كثريا، أما الذين أخذوا كثريا فكانوا يف سعادة ونعيم حسرة شديدة أل�م     

  هكذا الذين يتبعون األنبياء العظام
  اما الكافرون فهم يف انكار

توجه قلوهبم لرهبم واالمتثال لالوامر االهلية ظاهرا وابطنااملؤمنون يصلون لرهبم ب    
ويف احلديث الشريف ثالثة من كن فيه وجد االميان الكامل : االول ال خياف يف هللا لومة 

 الئم ، الثاين: ال يدخل  

    (67)يف علمه ر�ء، يرجح اآلخرة على الدنيا
حيبهم وحيبونه" اآلية كما يف اآلية الكرمية: "فسوف �يت هللا بقوم   

   أوال احلب اثنيا اجملاهدة اثلثا ال خياف يف هللا لومة الئم
 احلبيب ال حيب دعوة العشق الكاذب 

 يقولون دعوة العشق الصادق خترج بدل الدمع دما
 اذا كنت حتب هللا حقيقة 

 ترتك حمبة سوى هللا  
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 الذين حيبون هللا  
اجلنة بسالم  إىل يذهبون  

ي : كيف يكون صادقا يف حمبته من يشكو من ضرب حبيبه ، فقال قال احلسن البصر 
مل يشكره على ضربإذا  شقيق البلخي: ال يكون صادقا    

مل يتلذذ يف ضربهإذا  كيف يكون صادقا يف حمبته  فقال مالك ابن دينار    
فيه مل يعرف أنه يضربه حبا إذا  فقالت السيدة رالعة العدوية : كيف يكون صادقا يف حمبته  

سيد� يوسف قطعن أيديهن   إىل هذا الكالم أنه غريب فالنساء اللوايت نظرن  إىل ال تنظروا 
(68) ملا رأن من حسنه     

 فكيف الذي يشاهد اجلمال اإلهلي 
  العبودية ستة أشياء

  تعظيم، حياء، خوف، رجاء، حمبة، هيبة 
الرجاء، احملبة واهليبة أتيت بكثرة التأمل  ظاهرا وابطنا تعظيم و حياء خوف ، يف املوائد اإلهلية 

:والتفكر، قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم يف احلديث الشريف  

   
إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم مسحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر األرض خري لكم  

 من بطنها، 
نسائكم، فبطن األرض خري لكم   إىل مركموإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم خبالئكم، وأ

 (69)من ظهرها

أخرجه الرتمذي    
 ويف حديث آخر 

 (شاوروهن خالفوهن)موضوع 
النفس إىل لناء ومشاورهتن وخمالفتهن أل�ن مياجسام النس  إىل هذا احلديث يشري   
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أخرجه الرتمذي  إن هللا طيب حيب الطيب /  
أخرجه البخاري و مسلم  قلوبكم ونياتكم إىل  صوركم وأعمالكم بل ينظر إىل إن هللا ال ينظر  

 "آمل تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني" (70)
النهاية ، أي ان العباد جيب ان يكونوا   إىل  االلف أتيت من اخللق والالم واسطة وامليم تشري

   معي اوال واخرا 

وليعرفوين وليقبلوا علي وفيها معاين كثرية      
 سيد� عثمان عندما مجع القرءان ، شك يف كلمتني  

سيد� زيد    إىل إلزالة هذا الشك ارسل  احدامها "خللق هللا" ابلتثنية و األخرى "مل يتسنه" 
الشام  إىل بن اثبث (71) 

    فرجع اليه برسالة ان الكلمتني صحيحتني
رتبت العلم أعلى الرتب   لذلك قيل "خذ العلم من أفواه الرجال  "  

 
 

   : من مشى خلف ظامل سبع خطوات كتب من اجملرمنيكما قيل

  "ويف اآلية الكرمية "إ� من اجملرمني منتقمون
! فافهم  النفس لذلك وجب خمالفتهاوأكثر شي ظامل هي   

!ما وسعين ارضي وال مسائي ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن" فافهم وأتمل  " 
 ويف اآلية اجلليلة  

 "وإذا تتلى عليه آ�تنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا"
قصدون  العاشقون عند الشهيق والزفري يكون عندهم مثل العيد ال�م يلفظون "هو" و ي

    (72)بقوهلم "هو" هو احلق جل وعال
تعرف انه جل  واكرب عيد انك   شيخنا قدس سره يقول قد يسعد بقول هللا له كن سعيدا 
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من اركان طريقتنا كل نفس �خذه املريد يستشعر قرب احلق منه وعال اكرب من كل شيء     
   لسيد� اخلضر عليه السالمسيد� موسى كليم هللا تعاىل اظهر ثالث مراتب بصحبته 

االمتثال لالوامر االهلية واالنتهاء عن     االوىل "فأردت أن اعيبها "إسناد العيب لنفسه
واخلري من احلق والشر من انفسنا النواهي الشرعية    

   مرتبة الطريقة "الثانية: "فأرد� أن يبدهلما رهبما
مرتبة احلقيقة وهي إرادة هللا تعاىل إىل الثالثة : "فأراد ربك" يشري    

العلم اللدين الوهيب من هللا تعاىل  إىل مث إن اخلضر عليه السالم يشري    
    يف علم النحو عالمة الرفع اربعة 

     (73)وجود االنسانية ايضا يطبق ايضا
ة فناء ابحملبة " ا "  درج إىل  يكون املريد مشغوال بربه وبشيخه ابلرابطة و يصل   ن، ا ، و 

وكن حاضرا قائما دائم    كن فرد الفرد" اي ختلى قلبيا عما سوى هللا تعاىل   قيللذلك   فرد 
  احلضور �تيك هذا املعىن وهذه الفردية 

"ن" األ�نية   و" عالمة الود احملبة    

 
لكن دعوى "ا�      ومن اال�نية هناك طريقتني للكسب: االول ان تفىن بوجودك يف هللا 

وجيب أن يظهر "أحسن هللا إيل" عند ذلك تصبح انفاسك كلها     احلق" جيب أن تسقط 
درجة األدب مع هللا إىل وتصل     يعين يتبدل الفناء ابلبقاء   "هو"    
" "تعشقوا ولو هبرةقيلكما   

(74) " ٣٧فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم" البقرة   
  : وعندما تنام

رب بك أمسينا وبك أصبحنا وبك حنيا ومنوت وإليك املصري اللهم �   
 : وعندما نستيقظ 
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  اللهم � رب بك أصبحنا و بك أمسينا وبك منوت وحنيا وإليك النشور
  : قال سيد� علي كرم هللا وجهه

أتى بثالث سنن صار من رجال هللامن   : 
 قطع معىن االعراض   

 مداراة اخللق اتباعا للسنة  

  حتمل أذى اخللق 
اإلمام الرتمذي يقول: هللا ميدح املؤمنني ومن املؤمنني ميدح رجال هللا ويقول جل وعال يف  

 (75)اآلية 
 "من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه"

رجال الشريعة واملقصود ابلرجال هم     
 ورجال احلقيقة هم رجال هللا 

  :لدفع كل بلية تقرأ ثالث مرات
� ودود � ودود � ذا العرش اجمليد � مبدئ � معيد � فعاال ملا يريد اسألك بقدرتك اليت  

 قدرت هبا على خلقك  

� مغيث أغثنا � مغيث أغثنا �    وأسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء ال إله اال أنت
  مغيث أغثنا

 (76)منلة جاءت برجل من جراد
 كن يل كما سليمان املغيث العايل 

" ملؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء واملنافق يف املسجد كالطري يف القفصا " 
 "الدنيا حانوت الشيطان "

 من حجب عن اجلن بسر السد  
االبد  إىل من يقول بلى لربه ال يرى البالء  

 أمدد اخللق هو احلق مدد
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  ال ترى سوى حضرة املوىل
  " منذ ألست بربكم قالوا "بلى

اإلهلية جواهبا "بلىإن أعلى األوامر  "  
  ودوام التعظيم لالوامر اإلهلية 

  "وجودك ذنب ال يقاس به ذنب آخر" (77)
"وإذا تتلى عليهم آ�تنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم  

أحدهم شرب شرااب فاصبحت معدته تؤمله    منزل أبو علي الزلباري   إىل ذهب بعض الفقراء
فضحك الرجل    فجاءه ملك تعهده ان يدفنه    وتركوه  اصحابه متردوا عليه  وأصابه إسهال

تعاىل أ� اليوم أخدمك "أهل هللا تعاىل ال    فقال له أنت كنت ختدم لوجه هللا   وتبسم وتويف 
  (78)  االستقامة فوق الكرامة    دار إىل لكنه انتقل من دار  ميوتون" واخللق يظنون أنه ميت

   االستقامة خري من ألف كرامة 
 "املؤمن حي يف الدارين"

 
ال  إذا   ألن كرامة العلم جدا كبرية    كثريون الذين لديهم الكرامة الكونية أما كرامة العلم قليل

(79) يوجد استقامة ال يوجد كرامة علمية      

" أقفاهلاأفال يتدبرون القرءان أم على قلوب  " 
  قلوب املؤمنني والكافرين مقفلة 

الصباح حاضرا مع هللا    إىل جاء سيد� بشر احلايف مرة حاسر القدمني ووقف على قدمية 
امام احلانوت    جل وعال  

 فسأله مرة شخص � امام ملاذا تقف هنا امام احلانوت وفيه يهود ونصارى 
ف هنا الشكر نعم هللا تعاىل علي واقابلها  فقال إن هللا أنعم علي بنعم ظاهرة وابطنة وإنين اق

 (80)ابلشكر والسرور
وعلى اخلصوص أربعة آداب جيب مراعاهتا   هذه آداب القوم  
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ومعرفة هللا والرضى ابلقضاء     أدب املوىل: اي مراعات أوامره الشرعية واجتناب نواهيه
  والقدر

الثاين األدب مع رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم إبحياء سنته صلى هللا  
 عليه وعلى آله وصحبه  

  وسلم والتخلق أبخالقه الشريفة وترجيحه على كل شيء
  االدب الثالث مع املرشد حبفظ حرمته وحمبته

وأن ينصحهم  الرابع : االدب مع اخوانه وسائر املسلمني أن حيب هلم ما حيب لنفسه  
 اللهم إن قلبنا يف مملكتك اجعله صافيا

 مالك امللك أنت وامللك ملكك
 اذا مل �يت منك التوفيق فال فائدة  

ل عقله هنا فسوف يتضررمكل من يستع  
 من ادرك احلقيقة فإنه ال ينطفئ

 ال اله اال هللا حامين ومن دخل حامين  "(81)
الدنيا واآلخرةآمين من العذاب ، الزاهد من ربح قلبه يف   " 

:ونوصي لكل مرض   
   حي صمد ابقي وله كنف واقي دخلنا يف كنف هللا واستجر� سبقة رسول هللا"

 "عسى هللا أن يكف أبس الذين كفروا وهللا أشد أبسا وأشد تنكيال
 يف احلديث الشريف

أخرجه أبو داود نفسي طرفة عني وال أقل من ذلك إىل اللهم ال تكلين (82) 

جعلين من الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون وا   
عليه الصالة والسالم آخا بني املهاجرين واألنصار هذه املأخاة ال تنقطع يف االمة االسالمية  

عامل الذات ومن عامل الذات ميكننا    إىل احلب يف هللا يوصل  أل�ا مرتبطة بسر احملبة القلبية 
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  إىل واذا صار  درجة التمكني  إىل ق يصلعامل االطالق ومن عامل االطال   إىل ان نذهب
جتلي الذات   إىل درجة التمكني يصبح مظهرا لتجليات الصفات ومن جتلي الصفات يصري

ذلك يف سورة يس اآلية   إىل تشري  وبعد جتلي الذات يصري حمال لشمس احلقيقة   

" وهذا تقدير العزيز العليم وهذه العزة للعزيز من يكون فيه االستعداد        "والشمس
(83) تعال وانتسب إىل التكية وكن عاشق  والقابلية وصدق الطلب يناهلا  

 اذا كنت عجوزا قطعا سيذهب العجز عنك 
  كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أصحاب القبور

حيفظك� غالم ! احفظ هللا     
 من عمل مبا علم علمه هللا علم ما مل يعلم 

موىل املوايل  إىل خدمة الرجال سبب الوصال   
أردمت دوام النعم  إذا  عن سيد� سفيان الثوري عن سيد� االمام جعفر الصادق قال :

 فعليكم ابلشكر

" لئن شكرمت ألزيدنكم" هذه اآلية الكرمية من النعم اإلسالمية "    

هناك ضيق يف الرزق والنعم فعليكم ابالستغفار كان إذا    
 " (84)وعند املشقة واملصاعب نقول : "ال حول وال قوة اال ابهلل

وكما يف حديث سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن صحة البدن  
أخرجه البخاري   نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة والفراغ))(( نعمة والفراغ نعمة 

وأمهية هذه النعم أنه ابجلسم الصحيح ميكن للعبد ان ميتثل ألوامر العبودية ويصل لدرجة  
قال ابو احلقاين    احملبة بفراغ قلبه عما سوى هللا جل جالله وتنزل على قلبه األسرار االهلية 

ل هذا  وعندما مدحوا سيد� علي قا ذكرت هللا ذكره معكإذا  رضي هللا عنه: رافق الذي 
:الدعاء  (85)  

" خذين مبا يقولون واجعلين خريا مما يظنوناغفر يل ماال يعلمون وال تؤااللهم  " 
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:وعندما سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف نعرف األولياء؟ قال   
" ومما رزقناهم  ذكر هللا وجلت قلوهبم والصابرين على ما أصاهبم واملقيمني الصالة إذا  الذين

"ينفقون  
:خالصة طريق النقشبندية ثالثة أشياء من عمل هبا يصبح من أهل الكمال  

ودائم احلضور مع هللا   ابطنا متخلقا ابخالق هللا  ظاهرا عامل ابلسنة السنية     
شيئني: نفسه ، وصحبة السوء من أهل النفوس اإلنسان   وموانع  

" املنة   إىل احملبة و امليم إىل  حم" احلاء تشري     
االميان حمفوظ ضمن مخس قالع : االول جدار من حديد،   منة هللا على خلقه إىل تشري

(86) جدار من برونز، الرابع جدار من فضة، اخلامس جدار   الثاين جدار من حناس، الثالث 
     من ذهب، هبذه الصورة نشبهه، املندوب و املستحب والسنة واجلائز والفرض

تركته جيعلك ترتك السنة  إذا  فاالعداء اول شيء جيعلونك ترتك املندوب مث بعدها املستحب 
لذلك جيب على املؤمنني أن ال   مث بعدها نسأل هللا العافية يكون الطريق لرتك الفرائض

سألوا سيد� اأب بكر وسيد� علي عن سبب   يرتكوا املندوابت حىت حيفظوا اميا�م ودينهم
بكر رضي هللا عنهسبق أيب      

 قال سيد� أبو بكر الصديق رضي هللا عنه مخسة أشياء 

  تالناس فوجدهتم منهم من طلب الدنيا واتبع هواه وطلب اآلخرة، فقد طلب إىل  نظرت 
خريت بني عمر الدنيا وعمر اآلخرة فاخرتت اآلخرة املوىل     

 عندما اعطش ال اشرب املاء واتنفس  
حىت أشبع عندما أجوع ال آكل   

 ال أفارق جملس سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم   
  (87)سبقتكم هبذه االشياء اخلمسة 

 "وقليل من عبادي الشكور"
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قال شيخنا رضي هللا عنه: حنن نشكر على نعمة العافية الننا من خالل هذه العافية نقوم  
 بواجب العبودية 

الشاكرون قليلون لكن قيمتهم كبرية     
ن: االول يذكرهم هللا فيذكروه  الذاكرون نوعا  

 والثاين يوجههم هللا لذكره
هؤوالء العباد املنتهني عن املخالفات ومن     نور املشاهدة  إىل والعبد أيضا يذكر هللا بتوجهه

االميان ينتقلون  إىل االنتهاء     
غوجدواين يف جملس جاء شاب يلبس اخلرقة وجلس ويستمع ، مث  مرة كان السيد عبداخلالق 

ويقول ما هذا؟ فقال لبشاب قم واخلع ز�رك فقام وخلع ز�ره واصبح مسلما  يقوم الشيخ
 فقال الشيخ للحضور هو خلع ز�ره وحنن جيب أن خنلع ز�ر أنفسنا 

 قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

(88) أخرجه الرتمذي وقال غريب  ""اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا   
حضرة سيد� موسى عليه السالم خاطب ربه يوما فقال � ريب انت خالق اخللق تدخل  

اجلنة والقسم اآلخر النار، كيف يكون ذلك؟   إىل قسما منهم  
موسى وزرع وانتظر ملوسم  فقال احلق � موسى: اذاهب وازرع مث تعال خلطايب فذهب سيد� 

وذهب ملناجاة احلق جل     احلصاد مث حصد وفرق السنابل عن القمح مث وضعه يف عنرب
� موسى من أين تعلمت هذا ؟   وعال   

   فقال � ريب أنت الذي علمتين 
فقال : أرأيت كيف تفرق بني القمح وسنبله ، أ� افرق بني الذي يطلبين من الذي ال  

  (89)يطلبين هكذا
بصورتني: االول ينشغلون مبحاربتهم هبذه  اإلنسان  النفس والشيطان حياربوناإلنسان    اعداء

   الصورة ال ميكن أن يرفعوا رؤوسهم
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بصحبة هللا جل جالله حيفظهم من شر أعدائهم  هكذا تكلم أولياؤ� الكبار:    القسم الثاين
 ابحلركة بركة وابلنية ربح 

هذا ظاهرا يكون بعد انشغال الباطن     بعد الثبات �يت النبات   هذه احلركة إبرشاد املرشد
لالمتالء ابحملبة واالسرار والتقدم واحلصول على الربكات، قال احملققني   ابملوىل جل وعال

(90) اجتناب املعاصي واآلاثم وهذه هي الشريعة ،   االكابر العظام : التقوى ثالث مراتب
     وهي مرتبة العوام

الغفلة واالخالق الذميمة هذه مرتبة اخلواص أهل الطريقالتخلص من     
التخلص مما سوى هللا سبحانه وتعاىل ، واحلضور الدائم مع هللا تعاىل ، هذه مرتبة خواص  

ومنهم من قال بطريقني اخلواص مرتبة احلقيقة     

(91)   الثاين: ومنهم من يتوقى ابهلل عن نقائص نفسه  االول : يتوقى من شر نفسه ابهلل
  ابللطف االهلي واالحسان االهلي كله حيصل هذه هي احلقيقة 

ظاهرهم وابطنهم الدنيا وهؤوالء هم الكافرون  االنسان يف ابطنه اربع نوا�  
ابطنهم الدنيا ويظهرون أ�م يريدون اآلخرة  نظاهرهم الدنيا وابطنهم االخرة وهؤوالء املؤمنو     

  اما الذين ظاهرهم وابطنهم يريدون اآلخرة هؤوالء هم رجال هللا وأهل احملبة  

  "إمنا األعمال ابلنيات"أخرجه البخاري ومسلم  
" أ� املطلوب فاطلبين جتدين  من أراد معينا فاهلل يكفيه " 

قال سيد� سهل التسرتي : يطلب املوت ثالثة:شخص ال يعرف ما بعد املوت، وشخص  
واآلخر يشتاق للقاء هللا  اما االمثني االوىل فهي مذمومة  وأما األخرية    القدر اإلهلييفر من 

ابدر بقراءة الدرس � طالب احلق معرفة نسخة الذات ابلعلم األزيل فهي ممدوحة    
(92) احلرام سهوا فإن دعاؤه ال   إىلأحد  نظرإذا  قال سيد� علي كرم هللا وجهه ورضي عنه:

وال جيد فائدة من أعمالة وال لذة فيها   يستحاب أربعني ساعة     
احلرام فإن دعاؤه ال يقبل أربعني يوما وال جيد فائدة من اعماله وال لذة   إىل اذا مال بقلبه   



41 
 

خيشى على اإلنسان من الضاللة يف هذه الدنيا  مع ذلك فإن   األمان � ريب! نلجأ إليك
ن يتعلقون ابآلخرة يعاتبون ألنه جيب أن نتعلقالذي   

لذلك جيب أن ننصح الناس لكل ال يضلوا   ابملوىل جل وعال   
منبع العربة   إىل الذين ال ينظرون  

عاينوهإذا   ال يفهمون حايل اال   
   املوت أكرب واعظ وكايف 

احملبة سيد� ابراهيم خليل الرمحن خلوفه من هللا تعاىل نتيجة هذا اخلوف هي     
 "القرءان غالب ال مغلوب"(93)

  وال ننسى حمبة املرشد فهي الزمة 
 

 "وعلى هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني"
  "الصالة هي االتصال التام ابمللك العزيز العالم"

 "الصالة صلة بني العبد وربه"
واالنسان هو اجلامع هلذه األمساء  املوجودات هي مظهر لتجلي االمساء اإلهلية     

ني هذين طريق احلق وجيب  يف جسمه جهنم يف طرفه األيسر، واجلنة يف طرفه األمين، ما ب
!فافهم ابالفتقار أن تسلكه   

سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاطب سيد� جربيل عليه  
 السالم: أ� جئت رمحة 

مين؟  ماذا استفدت  للعاملني  
  (94)� رسول هللا كنت ال ءامن اخلوف اإلهلي، أما اآلن فقد أمنت

 أال أيها الساقي  
 ادر كأسا و�وهلا 
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 كه عشق اسيان منوده 
 ويل افتاد مشكلها 

   احملب العاشق يطلب احملبة 
  سيد� رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعاذ من ثالثة 

 من خائنة األعني   
 من النفاق القليب  

 العمل للر�ء 
   نعوذ ابهلل تعاىل 

:قال سيد� علي وبعض األولياء   
 

:أن يهتم وحيافظ على أمور منهااإلنسان   جيب على  
   األول أن ال ينطق غري احلق

يذكر هللا وهللا يذكرهاإلنسان  لذلك أن   
(95) كما يف     حنفظ بذلك اللسان من الال يعين     الثاين: الصمت ، نسكت لوجه هللا تعاىل 

  القرءان الكرمي أمر هللا السيدة مرمي ابلسكوت 
 كيف السيدة مرمي سكتت فنطق سيد� عيسى ، كذلك ليسكت لسانك وينطق قلبك 

   آ�ت هللا يكون عبادة خصوصا اآلية الكربى وهي أولياء هللا تعاىل  إىل  والنظر كذلك بنظر
اللغو إىل واال تنزل   ما سوى هللا تعاىل  إىل واحفظ عينيك من النظر    

  حركة هي حركة ابطنك ان تتحرك من   الرابع: كل حركة تتحركها تنوي هبا التعبد واكرب
كما يف احلديث الشريف   االخالق احلميدة   إىل االخالق الذميمة   

(96)" واىل رسوله هللا  إىل  املهاجر من هاجر  " 
من إحدى الثالث نوا�االنسان بعبوديته لربه ال خيلو   

 اخلالص من النار  



43 
 

 طلب نعم اجلنة 
  والثالث أن يعبد هللا هلل

 آمني   اللهم إجعلنا من عبادك احملض جباه نبيك األمني 
:قال تعاىل يف اآلية الكرمية    

  "تعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان"
فسكميقول جل وعال أعينوا قلبكم وال تعينوا أن   

 قابلوا صفات احلق جل وعال هبذه الصفات: العجز ، والذل، الضعف، واالفتقار
ويقابل ذلتك بعزه يقابل هللا جل وعال عجزك بقدرته (97)   

ويقابل افتقارك بغناه ويقابل ضعفك بقوته   
وعند ظهور سلطنة السلطان يسهل معرفتها  والكل يعرفه هذه أسهل وأسلم طريق للعبودية      

ممكن ان يتعرف على هذا السلطان من يكثر    لكن معرفة السلطان هذا شأن العارفني
!حسنه  فافهم اخللوة، ممكن ان يتعرف على هذا السلطان جل وعال  ويشاهد    

 تفكر وأتمل كثريا 
:واخلالصة دائما يكرر سيد� الشيخ هذه الثالثة   

 كن ظاهرا عامال ابلشرع الشريف  
 مكتسبا لالخالق احلميدة  

  واحملافظة على احلضور الدائم 
الكمال إىل هذه الثالث توصل    

  يلزم جدا دوام صحبة اجلليل ذو الشأن
  وجودك الظاهري هو العامل الصغري، أما العامل الكبري فهو الباطن الذي يكون مع هللا تعاىل 

شباحالعامل الظاهري عامل األ    
 (98)اما العامل الباطن هو عامل االرواح وعامل النور احملمدي عليه الصالة والسالم

اإلنسان ابحلضور مع هللا يتحصل لديه الكماالت املعنوية والصورية، وال يرتك العمل لآلخرة  
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� صاحب البصرية املنورة ويقوم منا البد منه   
التكمل والكمال هبمة عالية واغتنم استعدادك قبل أن    إىل اغتنم العمر واألنفاس لتصل

   يضيع وقبل أن متر الفرصة انظر وال تغفل
  إن الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك

  اذا قيل لك إن جمنون ليلى فرك وجهه برتاب الدار وحبجر دار ليلى 
 لقلت : ملاذا يفعل هذا؟ 

شيء! لكنه تراب دارها وحجر دارها ، إذا هو  نعم   يف الرتاب واحلجر ال يوجد  لقال لك
  اتبع هلا 

 

   
 وشوهد مرة وهو يعظم كلبا يف الصحراء أميا تعظيم

 فقالوا له أنت جمنون ، ولكن لنسألك ! ملاذا تعظم هذا الكلب ؟  
 فقال لقد شاهدته مرة مير من أمام ابب دار ليلى 

  !هذا هو السبب
   � عزيزي هذا هو قانون العشق واحملبة 

   حتب احلبيب وحبيب احلبيب و ماهو عائد للحبيب او متعلق به
   ال ميكن ان تبقى بدون عشق وحمبة 

 وال تسري يف الطريق بدو�ا
   (99)ويف رواية أن سيد� آدم خلق من تراب اجلنة 

ويف حديث النيب صلى هللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أ� من نور هللا واملؤمنون  
:ويف اآلية الكرمية  نوري من    

 "فتمنوا املوت إن كنتم صادقني"
   وهنا حقيقة املوت هو موت اإلرادة
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اجلمال واللقاء اإلهلي إىل الء املشتاقونهؤ    
حديقة القصر وهو يتفاخر إىل األمراء لباسه الفخم ونزل أحد   لبس    

السالم عليهكلما رأى احدا من اخلدم يف حديقة القصر ال يسلم عليه وال يرد     
 (100)فإذا برجل فقري قال له

أ� ملك املوت جئتك ألقبض روحك فدهش وندم على اإلسراف الذي أسرفه فقال له أال 
قال : ال متهلين قليال    

:رجل آخر  إىل  مث جاء مالك املوت  فقبض روحه ومضى سيد� عزرائيل  
  فقال له: أ� ملك املوت جئتك ألقبض روحك 

  إىل انظر   اجلمال اإلهلي  إىل أ� أنتظرك منذ زمن ، إنين مشتاق  فسر الرجل وقال له: أمان 
تسمح يل اتوضأ وأصلي ركعتني إذا   ريب إىل عملك واقبض فإنين مشتاق    

فصلى الرجل وعندما سجد قبض روحه عندما أسجد اقبض روحي (101)  
 املوت ليس بعيد عن اإلنسان

وأوال جيب عليك أن ال هتمل ما البد منه وهي واجباتك  هللا تعاىلظائما حاضرا مع     
هللا سبحانه وتعاىل خيرب� أن حسن الظن فوائده كثرية لنا اللهم أعنا وانصر�     

     اذا قال الشيطان لالنسان : افعل كذا وكذا 
ملك  إىل حبسن الظن ، فإن هللا يبدل هذا الشيطاناإلنسان   وفعل هذا  

العبد يكون موفقا ويكون له شأن عايلوهذا     
وال يكون موفقا  شيطان  إىل وعكس ذلك لو جاب ملك واسأت الظن به يبدله هللا تعاىل   

  سوء الظن يظهر وصاحبه مسؤول
  العبدية تتطلب تذلل وافتقار على ابب احلق جل وعال

   ة اال بسوء الظن قال صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ال يزول اخلري عن هذه األم
  ويكون الناس يف هذا الزمان كالسكارى (102)
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يوجد أنواع للسكارى و   
   الغفلة، حب الدنيا 

: هللا سبحانه وتعاىل يقول كيف   احد األولياء  سئل 

 "إمنا املؤمنون إخوة"
فقال له ؟ كيف نكون إخوة     

  انت اخوه وهو اخوك، لكن الصور خمتلفة 
حتصيل العلم فأوصوا أبربعة أشياءسئل بعض األولياء عن    

 أن تطلب العلم وتدور حول دائرة العلماء كما يدور الغرائب 
  وأن تكون حريصا كما يكون حرص اخلنزير على طعامه

 
 وأن تكون طالب له ابلتملك الكلي 

  أن تتحمل املشقة واألذى يف سبيل العلم
 يف احلديث الشريف

 (103) اللهم إين أعوذ بك من الفقر والكفر
والفقراء نوعني: االول يكون فقريا قلبيا معنو�، فقريا من حمبة هللا، من معرفة هللا، من 

 األسرار واحلقائق، واألخالق  

وهذا فقر مذموم  احلميدة  
ومليئ قلبه    والثاين قلب فقري مما سوى هللا ، متصف ابالخالق احلميدة، وحمبة هللا ومعرفته

   ابحلقائق واألسرار
  الفقر فخري" حديث شريف ينطق هبذا املعىن"

قال النيب صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة : ال افتخر بشيء إال أن اجلس مع  
 صهيب وسلمان وبالل  
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   نتذاكر هللا سبحانه وتعاىل
يوم القيامة  الدنيا ، سينظر إليها يوما واحد وهو  إىل  مل ينظر هللا تعاىل     

   كل يوم هو غنيمة هو فرصة فاغتنمها
   (104)واعرف وظيفة العبودية يف كل زمان

سبعني عاما فإن: قسم منه للطفولة ، وقسم آخر للشباب وقسم آخر  اإلنسان   لو كان عمر
 للنوم ، وآخر للشهوات  

النفسية، وآخر للحزن واألمل، وآخر للمشاغل الدنيوية، فإن العمر مير فمىت نطبق األوامر 
 اإلهلية الظاهرة  

 !!والباطنة؟
 اليوم اآلخر هو يوم أبدي 

 
 ذاك اليوم هو 

 "يوم يفر املرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه"
اليوممن خالل هذه اآلية اجلليلة جيب أن حنسب حساب هذا      

  روحك يف جسمك جاءت لكي تساهد اجلمال وتتلذذ مبشاهدته
املؤمنني جنوده أكثر من    إىل الشيطان واضع عرشه على املاء وحوله مردته وأتباعه ، ويرسل

   (105)غريهم ، مث جيتمعون ويسأهلم ماذا فعلتم؟
   فيقول: واحد أ� بقيت عنده حىت قتل

فيقربه منه  فيقول : فرقت بني الرجل وزوجتهفيسأل اآلخر  فينسر من فعله    
   ألنه ابلزواج حتصل اجلماعة واجلماعة ترضي احلق جل وعال

   إن الطالق أبغض احلالل عند هللا
  هلذا يف الطالق ال يوجد رضى هللا عز وجل 
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 اللهم احفظنا ، اللهم إ� نعوذ بك من شر الشيطان
  بسر اجلماعة حتصل املعية مع هللا تعاىل

   األذكيان يفهمون أل�م يستمعون بكليتهم وحيصلون على االستفادة واالستفاضة التامة 
 :قال الويل حممود السامي رضي هللا عنه

 كن مع هللا فإن مل تكن مع هللا  
 كن مع من يكون مع هللا  

 (106)واصحب احلق وإن مل تصحب احلق 
التسنيم وشراب الطهور  اخلالص الصايفابلصحبة تشرب شرااب  اصحب من يصحب احلق    

  الصحبة شرط والركن االعظم
 األول حمبوب ، والثاين مقصود  
 شراب الطهور من حمبة الذات،  

هكذا قال األولياء   ان مل تشرب من هذا الشراب هنا فلن تشرب منه هناك  
نعوذ    الذي يكون بعيد عن احلق تكون اقواله وافعاله واعماله واخالقه كلها بعيد عن احلق  

  ابهلل تعاىل 
عليه أن يشكر ربه أل�ا حمض الفضل اإلهلياإلنسان  اذا صارت احملبة والكماالت عند    

حنن حنتاج لالفتقار   ابالفتقار والتذلل ( 710 )   
مظهرا للعامل الكبريهذا الوجود االنساين اصبح     

 عند هذا كل الكائنات تسبح حبمد هللا  
فإذا عصى هللا عندها كأمنا كل الكائنات عصت   واإلنسان قائم ابلعبودية     

!اللهم احفظنا �رب   
  ليس الوصول إال ابلعجز

الرزق خيتلف عن الرزاق  مرتبة العرفان إىل  ملاذا الصويف يدفع اخلواطر، ألجل الوصول    
:احلاج عبدهللا األحرار أوصى بعض إخوانه  
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   أصل العبادات : خضوع ، خشوع، تضرع، انكسار، وحضور، هذه هي العبادة
    ابلقلب الصايف توفق لتشاهد العظمة اإلهلية 

     (108)وهذا حيصل مبحبة املوىل جل وعال
األولني واآلخرين ظاهرا وابطناوهذه احملبة حتصل ابلتمسك بسنة سيد     

 السنة الظاهرة ممكن اجراؤها وااللزم السنة الباطنية أيضا بطريق املعرفة 
واهلرب من املتخذين التصوف هلو ولعب  واملتخذين الدنيا دارا  واهلروب من علماء الظاهر   

  والسالمة والسعادة إبتباع السنة ظاهرا وابطنا 
الشريفوكما هو يف احلديث    

 
    " أخرجه البخاري ومسلم:  اْلَعاِئد ِيف ِهبته َكاْلَكْلِب يعود ِيف قيئه، لَْيَس لنا مثل السوء

 قال تعاىل يف اآلية الكرمية 
 "وأحسن كما أحسن هللا إليك"

قالوا : احلق جل وعال يف االزل كان ظاهرا وحنن يف الباطن، اآلن حنن يف الظاهر واحلق جل  
مقابل هذا االحسان جيب على العبد أن يشهد ظهور افعال احلق جل     وعال ابطن  (109)

  وعال 
 عند النقشبندية ثالثة أمور مهمة جدا 

مطعمه  إىل ينتبه الطهارة: أن يبقى على وضوء دائما   
 نسبة احلضور الدائم مع احلق جل وعال  

 يف احلديث الشريف
  ارسلت نبيا نذيرت بشريا 
 قال لقمان عليه السالم

وأوتيت احلكمة بدون حساب   قرأت كتب األنبياء     
شيء مما فيها  إىل  اطرافه ومل ميل قلبه إىل خانة ومل ينظر إىل دخل شخص    
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الطعام احفظ بطنك وكل قليال من احلالل وعندما تتكلم  عند الصالة احفظ قلبك وعند  
   احفظ لسانك

  وعندما متشي احفظ نظرك
 وال تنسى شيئني: االول ال تنسى ربك  

إحسانك للناس ،   وال تذكر شيئني  والثاين ال تنسى املوت (110)   
 وإساءة الناس لك 

  منم واصل منم درهر دو عامل
مل نتخطى هذه  إذا   وقلب، فيها عيوب جيب معرفتهايف الوجود اإلنساين ، نفس، روح 

رضى ربنا إىل  العيوب ال نصل  
  احملبة أربعة أقسام: األوىل روحانية، الثانية قلبية، الثالثة نفسانية، والرابعة عقلية 

   األرواح جند جمندة ما تعارف منها إئتلف وما تناكر منها اختلف 
 هذا من عامل األزل 

وكل شيء راجع للنفس ، وأما احملبة النفسية فهي تدور حول الشهوات   
    (111)واحملبة العقلية تتجه حنو األمور الدنيوية 

   العبد مدبر والرب مقدر
 عندما يصري العبد متحريا يف شيء ما جيب أن يراجع أهل هللا األولياء رضي هللا عنهم،  

رواحهم مطلقة يطلب منها االستمداد واألولياء يف اآلخرة أجسادهم يف القبور وأ  
جنازة متشي   إىل اردمت أن تنظروا إذا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

، طلحة  إىل  فانظروا (112)   
ُحيكى أن عابدا مسع قوما يعبدون شجرة من دون هللا ، فحمل فأسا وذهب ليقطع تلك  

    أين وأي شيء تريد ؟ يرمحك هللا  إىل الشجرة ، فلقيه ابليس يف صورة شيخ ، فقال له :
فقال له : ما أنت وذاك؟ تركت    فقال : أريد قطع هذه الشجرة اليت تعبد من دون هللا  

فقال العابد : البد    فالقوم ان قطعتها يعبدون غريها     عبادتك وتفرغت هلذا   
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ى االرض  فصارعه العابد وضربه عل  فقال ابليس : أ� أمنعك من قطعها   يل من قطعها 
:وقعد على صدره ، فقال له  

إن هللا تعاىل قد أسقط عنك هذا  ابليس : أطلقين حىت أكلمك ، فأطلقه فقال له : � هذا 
فقال العابد : البد يل من قطعها    ، وله عباد يف األرض لو شاء أمرهم بقطعها   (113)،

  فدعاه للمصارعة مرة اثنية ، وصرعه العابد
فقال    فقال له ابليس : هل لك أن جتعل بيين وبينك أمرا هو خري لك من هذا الذي تريد 

 له : وما هو ؟ فقال له : 

    أنت رجل فقري ن فلعلك تريد أن تتفضل على اخوانك وجريانك وتستغين عن الناس 
فقال : نعم فقال ابليس :ارجع عن ذلك ولك علي ان اجعل حتت رأسك كل ليلة دينارين  

وتتصدق منهما فيكون ذلك انفع لك وللمسلمني من قطع    أتخذمها تنفقهما على عيالك
فتفكر العابد وقال صدقت فيما قلت ، فعاهدين على ذلك وحلف    ذه الشجرة  ه  

متعبده ، فلما أصبح العابد رأى دينارين حتت رأسه فأخذمها وكذلك   إىل ابليس وعاد العابد 
 يف اليوم الثاين 

فلما كان يف اليوم الثالث وما بعده مل ير العابد شيئا فغضب وأخذ الفأس وذهب للشجرة  
ليقطعها فاستقبله ابليس يف صورة ذلك الشيخ الذي لقيه يف املرة األوىل ، وقال له : أين  

قطع هذه الشجرة   إىل  تريد فقال العابد :  

فتناوله العابد ليغلبه كما غلبه من قبل ذلك ، فقال    ذلك من سبيل   إىل ،قال له : ليس
 ابليس : هيهات هيهات !

لعصفور ، مث قال : لئن مل تنته عن هذا األمر  وأخذ العابد وضربه على األرض كا 
،لذحبتك (114)     

فقال العابد : خل عين وأخربين كيف غلبتين ؟ فقال ابليس : ملا غضبت هلل تعاىل سخرين  
 لك وهزمين أمامك  
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واآلن غضبت للدنيا ولنفسك فصرعتك     
:رتبة عالية  إىل من يتحلى ابلصدق يف ثالثة أمور يوصله هللا تعاىل    

   األوىل أن جتعل الدنيا يف يدك ، وال جتعلها يف قلبك
   الثانية : أن خترج من قلبك املخلوقات وال تلتفت ملدحهم وذمهم

  الثالث أن تنشغل بتزكية نفسك
  رؤي شخص يسمونه الصبور يف الشام

حبيبك  رؤي يف جنازة حبيبه فرؤي وهو ال يبكي فقيل له ملاذا ال تبكي على فراق   
  قال لقد بكيت سنني عاما حىت تعطلت ومل يعد خيرج منها دمع

   رأى أ�س شااب يضرب رجال عجوز
 فجاؤا وسألوا العجوز عن السبب  

،فقال أنتم ال تعرفون، إنين ادعيت احملبة ملدة ثالثة أ�م ، وهذا جزاء املدعي (115)    
  وهللا أعلم ابلصواب

مراتحني قسمني يف الدنيا   
    األول هم ال خيطر على ابهلم أمور اآلخرة واحلساب أبدا، هؤوالء أحرقوا بيوهتم أبيديهم

األليم  وألقوا أبنفسهم يف العذاب   
  والقسم اآلخر صابرين على مصائب الدنيا غري متأثرين هبا، عابدين لرهبم

 ويوجد قسمني معذبني لكن الفرق بينهم شاسع  
 ما اكرب الفرق بني املعذب ابلدنيا واملعذب ابآلخرة

 تويف رجل مسكني من أهل جمالس الذكر 
فرآه أحدهم يف املنام فقال له ماذا فعل هللا بك ، قال ذهبت املسكنة وأنعم هللا علي إنعاما  

   (116)بسبب دوامي على

جمالس الذكر    
سبحانه وتعاىل يقول يف اآلية الكرمية هللا   
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 "لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم"
 قال صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم يف احلديث الشريف 

 (***) اذا صدرت النصيحة بذكر هللا من اللسان فهي نقض لنفسه
هللا عليه وعلى   مسعوا حديثا من رسول هللا صلىإذا  الصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل عليهم

 آله وصحبه وسلم 

العمل فورا ونقلوه ألهلهم وعياهلم إىل  ابدروا     
و�مر أوال نفسهاإلنسان   األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حيب أن ينهى    

مث بعدها يبلغ اخللق  ألن النفس أكرب عدو وهي احلائل يف العبد وربه  (117)     
:قال تعاىل  

" تا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلونقمل تقولون ما ال تفعلون * كرب م ءامنوا � أيها الذين  " 
واال يكون حجة علينا ال لنا  جيب ان �تم مبقتضى اآلية    

،هناك شيئني البد من االهتمام هبا ، وعدم الرتاخي والتكاسل والتهاون هبا (118)   
وفيها سر إهلي جيب أن حنفظه ونرعاه ونعظمه  االول أن هذا الوجود اإلنساين أمانة رابنية 

  وحنافظ على احلضور الدائم مع هللا تعاىل
كما أن خيانة األمانة حرام كذلك جيب أن �تم هبذه األمانة كما �تم ابمانة اودعت لدينا  

وعندما تضيع نتعاقب ونغضب حنفظها من الضياع والتلف      
مودوع فيها ، ألي درجة حيب أن حنفظها ونرعاها، تفكر هذه األمانة اإلهلية والسر اإلهلي 

واملؤمن بينه وبني ربه عهد  جيب أن يويف بعهده جيب أن هللا وأن خنافه أكثر وأتمل      
:قال تعاىل  

 "أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإ�ي فارهبون"
 وكثري من اآل�ت ختطر وتؤكد هذا لذلك جيب أن نويف ابلعهد 

وامر الظاهرية وابطنا االمتثال ابالوامر الباطنية والتخلق ابخالق هللا تعاىلظاهرا ابالمتثال لال    
،عندي مرشد كامل واسلم له وانقاد له ابحملبة الكاملة  (119)       
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وهكذا جيب للطريقة أن تكون موافقة ومطابقة للسنة النبوية، طريقة املعرفة واحلقيقة اجلامعة 
تعاىلعلى هللا  وطريق التعرف   

منا يكون  شيخا إ مة النفس ويكون صاحبها ليسن مل تكن الطريقة كذلك فهي طريقة خلدإ
لذلك جيب االحرتاز كل االحرتاز بعيد كل البعد عن العقل   

أبغض شيء العجب والغرور والتخلص منه ظاهرا سهل، لكن التخلص منه ابطنا هو  
  الصعب وحيتاج جملاهدة

وعدم االلتفات له   أوالوجيب على السالك تركه     
،عند ذلك تصل احدى يديك للعرش واالخرى للعامل األدىن (120)       

 جيب أن ال نضيع هذه الفرصة منا قبل املوت وأن ننظر مبا هو واجب علينا
واحفظنا من مجيع اآلفات    اللهم �رب أمتم لنا نور� واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

  الصورية واملعنوية أوصلنا ملشاهدة مجالك والتأدب � أكرم األكرمني و� أرحم الرامحني
ميسحون ميل املعاصي من قلوهبم  العارفني مراقبني لقلوهبم      

  بنظرة منهم تصري الصخرة السوداء جوهر
   النفس تصري حديقة إهلية 

رائحة احلراممن أنفاس املعاصي خترج منها    
  اذا نظروا اليك فإ�م يقودونك بنظر اهلمة 

  كالم يفتح ابواب العربة
ذا غابوا غاب املددإ   

حدا فإن بصريته تتنورإذا امدوا أ   
هذه احلديقة ابلعشق إىل  ادخل   

  وكن مريدا ابلعشق
   تعال ابلصدق عاشقا للمرشد

،تقطع عوامل الوصال (121)     
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 احلسىن هللا   مساءأ

 
  

ُهَوهللاُ الَِّذی ٰالاِٰلَه ِاالّٰ ُهَو  الرَّْمحٰن الرَِّحيُم اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس   َوهلِلِّٰ اْالَْمسٰاُء اْحلُْسٰنی فَاْد ُعوُه هِبَا. 
ُ اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلَغّفارُا ْلَقهَّاُر اْلَوهَّاُب الرَّزّٰاُق   السَّٰالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيزُاْجلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ

اَْلَقاِبُض اْلَباِسُط اْخلٰاِفُض الرَّاِفُع اْلُمِعزُّ اْلُمِذلُّ السَِّميُع اْلَبِصُري َجلَّ   اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم َجلَّ َجٰاللُْه.
اَْلَعِلیُّ اْلَكِبُري    الشَُّكوُر َجلَّ َجٰاللُْه.َاخلََْكُم اْلَعْدُل اللَِّطيُف اْخلَِبُري اْحلَِليُم اْلَعِظيُم اْلَغُفورُ  َجٰاللُْه.

اْحلَِفيُظ اْلُمِقيُت احلَِْسيُب اْجلَِليُل اْجلَِميُل اْلَكِرُمي الرَِّقيُب اْلُمِجيُب اْلَواِسُع احلََْكُم َجلََّجٰاللُْه  
اْلَمِتُني اْلَواِلی  اَْلَوُدوُد اْلَمِجيُد اْلَباِعُث الشَِّهيُد احلَْقُّ اْلوَِكيُل اْلَقِویُّ   .
اْلُمْحِصی اْلُمْبِدُئ اْلُمِعيُد اْلُمْحِی اْلُمِميُت احلَْیُّ اْلَقيُّوُم  َجلََّجٰاللُْه. اْحلَمِيُد.

ُر َجلَّ  َجلََّجٰاللُْه. ُم اْلُمَؤخِّ  اْلَواجُداْلَماِجُد اْلَواِحُد اْالََحُد الصََّمُد اْلَقاِدُر اْلُمْقَتِدُر اْلُمَقدِّ
اَْلَربُّ التـَّوَّاُب    َاْالَوَُّل اْالِٰخُر الظَّاِهُر اْلٰباِطُن اْلَواِلی اْلُمتَـَعاِلی َجلََّجٰاللُْه.)     (122)، ْه.َجٰاللُ 

َتِقُم اْلَعُفوُّ الرُُّؤُف اْلَماِلُك اْلُمْلِك ُذواجلَْٰالِل َواْالِْكَراُم . الرَّبُّ اْلُمْقِسُط اْجلَاِمُع   اْلُمْنِعُم اْلُمنـْ
ارُّ النّٰاِفُع النُّوُر اْهلٰاِدی َجلَّ َجٰاللُْه.اْلَغِنیُّ اْلُمغْ  اَْلَبِدِيُع اْلٰباِقی اْلَواِرُث   ِنی اْلُمْعِطی اْلَماِنُع الضّٰ

الرَِّشيُد الصَُّبوُر َ�َصاِدُق ٰ� َسٰتّاُر ٰ�َمْن لَْيَس َكِمْثِلِه َشْیٌء ِفی اْالَْرِض َوٰالِفی السََّماِء َوُهَو  
ٰ� َداِئًما ِبٰال فـََناْء    ٰ� نِعَم اْلَمْوَلی َوٰ�نِْعَم اْلنَِّصُري ُغْفٰراَنَك رَبـَّٰنا َواِلَْيَك اْلَمِصُري. السَِّميُع اْلَبِصريُ 

يِع   َوَ� قَاِئماً ِبٰالَزَواْل َوَ� ُمَدبِّراً ِبٰال َوزِيْر. َنا اُُموَرٰ� َو َعلي اَبـََويـْٰنا َوَعٰلی مجَِ ْل َعَليـْ  َسهِّ
 

ِاَن َهللا َو َمٰلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلی   َاَالِاَيل ِهللا َتِصُري اْالُُموْر. َني َواْلُمْؤِمٰناِت َكافََّة ُكلَّ َعِسْري.اْلُمْؤِمنِ 
     النَِّبیِّ ٰ� اَيـَُّها الَِّذيَن ٰاَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً.
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 َعَلى َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َوَعَلى آِل َسيِِّدَ� ُحمَمٍَّد َصَالًة تـُْنِجيَنا هِبَا اَللَُّهمَّ َصلِّ   َدفَعه َصٰالُت ُمْنِجَيه:
يِع السَّيَِّئا ُرَ� هِبَا ِمْن مجَِ يَع اْحلَاَجاِت َوُتَطهِّ يِع ْاَالْحَواِل َوْاآلفَاِت َوتـَْقِضى لََنا هِبَا مجَِ ِت  ِمْن مجَِ

يِع اخلَْْريَاِت ِىف اْحلََياِت  َوتـَْرفـَُعَنا هِبَا ِعْنَدَك اَْعَلى الدَّ  َرَجاِت َوتـَُبلِّغَُنا هِبَا اَْقَصى اْلَغاَ�ِت ِمْن مجَِ
،َوبـَْعَد اْلَمَماتِ  (123)     

اَللَُّهّم َصلِّ َصٰالًة ٰكاِمَلًة َوَسلِّْم َسٰالماً اَتمَّ َعَلی َسيِِّدٰ� ُحمَمًَّد  الَِّذی تـَْنَحلُّ بِِه اْلُعَقُد و   .
َفرُِج بِِه اْلُكَرُب َوتـُْقٰضی بِِه اْحلََواِيُج َوتـُٰناُد بِِه الرَّٰغاِئُب َو ُحْسُن اْخلََوامتِِ َوُيْسَتْسَقی اْلَغمٰ  اُم َ�  تـَنـْ

 ٰ�  ِبَرْمحَِتكَ  َو َعَلی ٰالِِه َو َصْحِبِه ِفی ُكلِّ َلْمَحٍة َو نـََفٍس ِبَقَدِر ُكلِّ َمْعُلوِم َلَك. ِبَوْجِهِه اْلَكِرْمي.
 اَْرَحَم الٰراِمحِنيْ 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
  كل من ينشغل ابخللق قلبه يصري حزين 

  دين التوحيد مؤيد ابحلقيقة 



57 
 

 
تتخلص من الرتدد اذا كان فكرك صافيإ  
عني اليقني  إىل ذا انفتحت لك بوابة الفكر تنقلكإ   
 

 ال تظن ظنا هذه كهانة تكون  
السوى قبال هللا واترك إ  إىل اجلأ   

 
 ال تكن يف العامل الفاين  

عامل ال متناهي  إىل ارحل منه تصل   

 
 

نسانالشيطان ، ويصبح شيطا� يف صورة إعراض عن الذكر يتسلط عند اإل   
!اللهم احفظنا (124)     

 
 

  :يف صالة التهجد اقرأ
  اول ركعة: آية الكرسي
  اثين ركعة: آمن الرسول 

  اثلث ركعة: سورة السجدة
  رابع ركعة: سورة امللك
  خامس ركعة: إ� أنزلناه

مرات سورة اإلخالص ٤السادسة:    
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 يف صالة األوابني: نقرأ االخالص ثالث مرات 
 

  :صالة التسابيح
ول ركعة: والضحى وسبح ابسمأ   

  اثين ركعة: أمل نشرح 
  اثلث ركعة: قل � أيها الكافرون

جاءإذا  الرابعة:   
 

 صالة الوتر 
 

ركعة: والضحىأول    
  الثانية: قل � أيها الكافرون

  الثالثة: اإلخالص
 

 صالة الصبح 
  أول ركعة: أمل نشرح و أمل ترى كيف فعل ربك

  اثين ركعة: قل � أيها الكافرون واالخالص
 

،سألت الزهرة الصفراء  (125)     
 ملاذا لونك أصفر  

 قالت هكذا العشق
  جيعل العاشق أصفر
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العشق فجد املعشوق اذا اردت    
دم على العشقكن ابلعشق ، و    

 
 كل شيء له مثن  

  إال العشق ليس له مثن 
 

وكما  الباقية أغلى من الكربيت األمحراإلنسان  اإلمام علي كرم هللا وجهه ورضي عنه: حياة
 هو معروف أن الكربيت األمحر أغلى من النحاس والذهب 

 � قليب كن من اجل احملبة 

      (126)وكن يف احلب وللحب 
 من اجل االصدقاء 

 كن فداءا هلم 

 جئنا هلذا العامل و�اجر

 لتشرب شراب املعرفة 

 لنعرب عرب اجلسد الفاين 

 كن عازما وكن حمبا

 توجه حنو �ر احلب 

 احبث عن الروح يف داخلك 

 ابلعشق كن عاشقا � قلب

هللا اترك الغري الجل   
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 اطرد اال�نية  

 لرتى احلق من كل مكان 

 �داك اخلالق تعال ايل 

 أال تعرف كيف السري ؟ 

 وصلت اىل السلطان! 

 حافظ على الصدق يف آن

 لرتى رؤية العيان  

نشأت فرق كثرية     

 أرين طريق الوصول � ريب 

 حبرمة الشيخ بدر الدين 

 اللهم اكرمنا حبرمته � ريب.

 
ألرضاإلنسان خليفة هللا يف ا      

 القدر ال يتغري ، هكذا ما جاء عن هللا تعاىل 
الدنيا بعني احلكمة وافهم طريق اهلدى  إىل  انظر (127)        

،واحليواناإلنسان   وإال تكون مثل احليوان ينظر بال فائدة وال يوجد عندها فرق بني  

 حىت ال يوجد فرق ،حىت االبتسامة من الدين 

الرؤية من الدين حىت اذا الفكر �قص، حىت   

 اذا يف االجتهاد مل تصب يف وجه من االوجه

 حسن العامل اتبع خلتم الدين 
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 وجه التمثيل من اجلمال املوافق  

 انت من الرأس اىل القدمني من اصل الدين 

  
 

 ويف اخلامتة  
صمداين والقطب  اللهم انفعنا خاصة بروحانية القطب الشيخ العارف ابهلل تعاىل الفرد ال

ل بعمره مبزيد العافية قدس هللا أسراره العلية اللهم أكرمنا بفيضه وأدم علينا بره وأطالرابين 
  وانفعنا بربكته وأنفاسه
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