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                                                                    (1) 

 
احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل  

 وصحبه أمجعني. 
رص وال  وال حتىص، وال حت    د  ع  اهلل سبحانه وتعاىل علينا ال ت    عم  فإن ن    أما بعد:  

قين ورشح صدري  يلّع أن وف    -سبحانه وتعاىل-نته وفضله  ستقىص، ومن عظيم م  ت  
نو   اذلين  والصاحلني  األويلاء  حب  املحمدي  إىل  بانلور  ورسائرهم  وجوههم  اهلل  ر 

ووجهين إىل تتبع سريهم وأقواهلم وأفعاهلم، واكن السبب يف ذلك لكه وادلي    ،املبارك 
مهاوش  حممود  ومغفرته-  الكبيس   الشيخ  رمحته  شآبيب  عليه  اهلل                  ، -أنزل 

 
الكبيس اماهر    حممد الشيخ    (1)   الشيخ حممود مهاوش  بغداد  م(:1953/ ه1373)  بن  ثم  ،  ودل يف 

م،  1959اعم    اتلىق بالسيد انلبهانفيها،  ويلاء  األ ة  لزيار  هواكن يصحب  ،ىل دمشقه إدلا و  معارحتل  
إىل   سن   قىضو  ة تاوياللك  ةمدرس انتسب  ملرض  و  ة دراسي  ةفيها  يكمل  إىل    به،  ألم  لم  رجع 

ها عند الشيخ  في  هكمل دراستأو  ،  يالينسيدنا عبد القادر اجل  جامعيف    ةالقادري  ةاملدرس 
املدرس اخلطيب  ،عبدالكريم  عبدالقادر  الطايئو  ،والشيخ  ادلين  كمال  اعم   الشيخ 

إىل    م، 1973/1974 انتسب  بغدادجامعثم  اإلسالمية    يف وخترج    ، ة  العلوم  اعم  لكية 
وفقه اهلل  ،  ه ل وادلم  ثم استلم ع    همع دراست م  1971اعم    منذم، عمل يف اتلجارة  1976/1977

السيد  ىل العراق دخل  إوىل  األ   ة السيد انلبهانيف زيار  بلناء جوامع كثرية يف بغداد وغريها.
مع  اجلواكن  الضيوف عندهم    ة يف غرفىلع السيد انلبهان    - عرش سنوات  ه وعمر-حممد ماهر  

  : قال    . يل  سيدي ادع   :هلال  وق  ة قبل يده الرشيفف  والعلماء والعراقيني  ةاحللبي   منا  غفرير 
  ة اهلم  ذهه  انظروا إىل  :للحضور   نا فقال سيد  .صري مثلكأريد أن أسيدي    ال:ق  ؟لكو  دعأش  بإي

 حممد ماهر(.شيخ . )مراسلة كتابية مع الالوادل رمحه اهلل طلبه ذايت ورس   
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 ىلع منهج املحبة هلل فقد اكن هل األثر العظيم يف أفراد أرسته وأحبابه تربيةر وسلواكر 
 عّز وجل.    ،صاحلني اذلين نالوا مقامات القرب والود من اهللورسوهل وحمبة األويلاء وال

حرضة موالنا العارف    -رمحه اهلل تعاىل-  الوادل  وصحبهم  تأثر بهم    من  أعظم  واكن  
  السلوك وسار يف درب    ،اذلي أخذ عنهاحلليب        أمحد انلبهانبن  حممد  الشيخ  باهلل  
ىلع   ذوالعض بانلواج ،ونقل سريته وأخالقه وأفعاهل ،، وحرص ىلع حفظ أقواهلعنده

 ومثاالر   ،ملسو هيلع هللا ىلصتباع للجناب املحمدي الكريم  واتلمسك بها لكونها من نور اال  ،االلزتام
ا عملي   ا وتطبيقر حوال واألخالق،  به يف األقوال واألفعال واألا جلوانب اتلأِّس عظيمر

الوادل   تعاىل-فاكن  اهلل  ما    -رمحه  ا  وترصف  كّ ذ  ي  كثرير الشيخ  بسلوك  يف  رنا           العديد ه 
ا  ويكرر علينا دائمر   ،من احلاالت والوقائع واحلوادث اليت نمر بها يف حياتنا ايلومية

و وتوجيهاتهإنصاحئه  ما    ،رشاداته  ا  السديدة    بهذه   يستشهد اكن  وكثرير األقوال 
رته يف احلرضة  ج  اكن يديرها يف ح  واتلرصفات احلميدة يف جمالس العلم واذلكر اليت  

ويف خطبه   ،ميةح  ويف مسجد سيدنا اجلنيد ابلغدادي يف بغداد الم   ،القادرية املباركة
 ومواعظه يف كثري من املناسبات. 

الوادل   به  قام  مما  تعاىل-واكن  اهلل  س    - رمحه  مجع  درر  أن  حاويرا ىلع  مباراكر  ا  فرر
م   املعارف،  ونفائس  اللطائف،  وخرائد  انلصائح،  وفرائد  ذلك ق  احل كم،  ا              تنصر

سبحانه   فاضها اهلل  أنه اهلل تعاىل من واضح العبارات ولطائف اإلشارات اليت  ك  بما م  
السائرون  ليك يهتدي به    -قدس اهلل رسه   -وتعاىل ىلع لسان موالنا الشيخ انلبهان  

 ويسري ىلع نهجه السالكون. 
اليت  دة  امليف  وصاغها  ها الوادل  كتبهو تلك األقوال اليت    كتابوما حواه هذا ال

اعم   من  امتدت  واليت  انلبهان  الشيخ  موالنا  فيها     ـهاملوافق 1393 ـهإىل  1366الزم 
السفر  1974ىل  إم  1947 هذا  اإلم، وسىم  فيوضات)حتفة  من  نبهان(  خوان  ،  الشيخ 

حباب  يطلع عليه إال بعض األيف املكتبة، ولم  وبيق هذا السفر املبارك مدة طويلة  
 خوان. واإل
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خاصة بعد  م يلّع أن أنرشه يلعم نفعه ويفيض نوره،  ت  ح  ورأيت من الواجب الم  
كما  حمبيه  أحد   الوادل   رأى  الشيخ  »  يل:  قال  أن  بعض    مجعوقد  مس  أ  الوادل    رأيت 

ال الرايئ  خ  واأل  «طبع كتابهين  أ  حممد ماهرودله    مرأ والده وأيف بيته ومجع    املحبني
 . عزمت عليه ما يعلم ب

أمحد   الشيخ  املهمة  هلذه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  هيّأ  حممد  وقد  قام  ف  ،عبوش بن 
واالستنارة    ،مضمونهسهل اإلفادة من  توإخراجه للناس بصورة    ،بتحقيق هذا الكتاب

 جزل هل العطاء. أ و ،فجزاه اهلل عنا خري اجلزاء ،بمفهومه
نسأل اهلل تعاىل أن ينفع انلاس بهذا الكتاب، وأن جيزل لاكتبه األجر    :ا خرير أ و

خالصر  إخراجه  العاملني ىلع  وأن جيعل جهد  الكريمواثلواب،  لوجهه  إنه سميع    ،ا 
   جميب.

 . العاملني وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 
   وىلع آهل وصحبه أمجعني.   وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد 

 حممد ماهر حممود مهاوش                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 ه1443ذي القعدة  4اجلمعة 
 م2022حزيران  3املوافق   
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اذلي  احلمد َّلل  اذّلي هدانا هلذا وما كنا نلهتدي لوال أن هدانا اهلل، احلمد َّلل   
  ، َي  ت ار  اء  و  ا ي ش  وا اَّلل   ﴿القائل سبحانه:  َي  ل ق  م  د  ه  ا اع  ق وا م  د  اٌل ص  ن ني  ر ج  م  ؤ  ن  ال م  م ّ

ل ي ه   ى  ع  ن ق ىض  م م  ن ه  ر   ف م  ن ي نت ظ  م م  ن ه  م  ﴾  َن  ب ه  و  يالر ل وا ت ب د  ا ب د  م   (.  23)األحزاب و 
أصحابر   ملسو هيلع هللا ىلصا  حممدر سيدنا  أرسل   هل  وجعل  بأيهم    وأتبااعر   ا واصطفاه،  اكنلجوم 

اقتدى اإلنسان اهتدى إىل احلق واقتفاه، فصىل اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه صالة 
 . توجب هلم رضاه

د   عن  املحمدي  ر  وأترىض  الوارث  الزمان،    ادلهر،   جمدد  الاكمل،اذلايت  الفرد  ة 
العباد إىل سبيل اهلدى والرشاد بن أمحد  العارف باهلل سيدي الشيخ حممد    ،مرشد 

ومن سار ىلع سريه    ،وأصحابه  ،وعن آهلم(  1974-1900ه/  1318-1394)  انلبهان  
   واقتىف أثره إىل يوم ادلين.

 أما بعد:
الاكملني، والعارفني املحققني، من واجب األمة أن تتعرف ىلع املرشدين  فإنه  

واإلصالح اإلرشاد  يف  ومناهجهم  وأعماهلم  صفاتهم  ىلع  بهم   ،وتطلع          ، وتقتدي 
 . أصحابهم وأتباعهمقواهلم اليت ينرثها أ أحواهلم و تتبع من خاللإال ذلك  ما و

شهد ه، وظهر أمره، و يت  ذاع ص  اذلي  -    انلبهان    احممدر سيدي  العارف باهلل    وإن
ومن عرفه وأنصفه    ،هل باملعرفة الاكملة والوراثة الشاملة األكابر من شيوخه وأقرانه

زمانه أهل  جهدهقد    -من  انلوايح  يفاألمة  إلصالح    بذل  وتمّي  لك  ذلك  ،  فوق   
هو  وتهيئتهم ليك يتعاظم دورهم يف اإلصالح، اكن هذا اجلانب ،  بإصالح املصلحني
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ما  أعظم  اإلنسان  من  حياة    يشاهده  العظيميف  السيد  فأصلح  هذا  ، العلماء  ، 
يلكون أثرهم أبىق، ويلكون اإلصالح اذلي جيري  وارتىق بهم إىل مدارج الكمال،  

 .ىلع أيديهم أنىق وأطهر وأفضل
محلت ومشاعل    انلبهانيةادلعوة    لقد  واألرياف فعم    ،اهلدايةانلور  املدن            ت 

نبار والرمادي والفلوجة واخلادلية  األمدن  ما املعاهد يف  و  ،وغريها   يف سورية والعراق
من   العراقأوغريها  براك اال  إ   ماكن  من  وتعليماته،  ستمداد  شعاع إوما يه  ته        ال 

  .بآثاره إنما ي عرف اإلنسان ه،  ومن نور
األنوار  ظهر من خالللقد   العبء    هذه  الوارث   بمددشخصيات محلت هذا 
و املحمدي انلبهان  ،  السيد  صورة  فيهم  وأفعاهلم ه  ئ  ومباد  تمثلت  أقواهلم  يف 
اكن لك  و، يف حراكته وسكناته ولكماته يتبعهاكن لك منهم حيرص ىلع أن ، فورواياتهم

ره، وحيظى  ك  ر بذ  ك  ذ  يل    ،املرتبة انلبهانيةحيرص ىلع أن يعيش يف ظالل  هم  نواحد م
 .برشف االنتساب إيله

مجلة من الشيوخ  وأقواهل  وقد أسهب يف ذكر سريته وبيان شمائله وخصائصه  
 . الفضالء والكتّاب العظام

ا انلاس  و  ودع  يف العراق  أذاعوا أمره  غمرتهم السعادة واذلين  وإن أقدم أصحابه
  حلب،   يف  هإقامت  مّدة  هالزم  فقد  -رمحه اهلل-  الشيخ حممود مهاوش   للتعرف عليه  

  باهلل  املعرفة  من  ديوان  يف  ا مسطورر   آه ر  وال  ،من قبل  هسمع  يطرق  لم   ما     منه  وسمع
 . اهلمم  ورفع تعاىل

  أن   لوال  نلهتدي  كنا   وما   هلذا  هدانا   اذلي  هلل  احلمد   :الوق  ،جلنابه  انتسب
وتدوين هذا    ،وبدأ بتسجيل الكمه  ،م1948/ـه1367  اعم  به  هاجتماع  واكن،  اهلل  هدانا 

أيد بني  اذلي  نبهان(    نا ياملخطوط  الشيخ  فيوضات  من  اإلخوان  أقدم  و )حتفة  هو 
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قال: »وانفرد الشيخ حممود مهاوش أنه اكن يسجل حني ادلكتور حممد فاروق انلبهان 
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لك  دفرته  يف  يكتب  أراه  كنت  عليه،  أطلع  لم  دفرت  يف  وأقواهل  الشيخ                 أحاديث 
يسأل    ما  وأحيانرا  الشيخ  األلوّس   (1)الشيخ جييب«ويسمعه من  الشيخ هشام               وذكره 

« وان من فيوضات الشيخ نبهانخ حتفة اإل»رسالة:  يف كتابه )السيد انلبهان( قال: »
 .(2) «ا، واعتمدتها يف الكتاب، فجزاه اهلل بما جيزي أحبابه وأويلاءهأفادتين كثرير 

األعمال  فيها من علوم ومواهب من أعظم    كابر بما إن نرش تراجم العلماء األ 
واإلخالص ألوئلك    باجلميل  ، وتبعث يف القلب معاين العرفانهلم  اليت تبني الوفاء

 الكرام اذلي أدوا الواجب ونصحوا الطالب.  
 ب  ب  حم    ٌق ل  ح خ  م  وال اكلوفاء الس                          فان اجلميل فضيلةٌ ر  وليس كع  

  (3)يقال ويكتب وأهدى ما  أبر               ها  ال ونرش  ـالرج  آثار  رك ـوذك 
الم  هلأراد اهلل   السفر  ال أن يظهر  يف  خ  ذا  حممد ماهر مهاوش شيخ  فطلب مين 

العظيم الكزن  هذا  املنة -فأرسعت    ،إظهار  هذه  ىلع  ريب  ا  فيه   -شاكرر لإلحبار 
 واستخراج نفائسه، وعرض آلئله.  

 قسمني:إىل العمل  ت  وقد قسم
 وفيه فصالن:  )حياة الشيخ حممود مهاوش(، ابلاب األول 

 .سرية الشيخ حممود مهاوش الفصل األول: 
 . انلبهانحممد  سيدنا الشيخ للعارف باهلل ه صحبت  الفصل اثلاين: 

 
 (. 204) تأيلف ادلكتور حممد فاروق انلبهان «انلبهان، شخصيته، فكره، آثارهالشيخ حممد » (1)
 (. 313: 1) 1طتأيلف الشيخ هشام األلوّس  «السيد انلبهان»كتاب  (2)
انلقشبندي(  3) مرّس  حممد  أمحد  الشاعر  للشيخ  قصيدة  األزهر  »وانظر  .  من  أعالم  مجهرة 

 (. 408: 1) «الرشيف
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يف جمالسه   السيد انلبهان    (1) من مذاكرات  بنفائس    هذا الفصل   وقد أتبعت  
الشيخ  سيدنا ويف أمور عديدة  يسأل    - رمحه اهلل-وفيها الشيخ حممود مهاوش  العامرة  

انلبهان   وهذه  جييب  حممد  فر غتها ،  املوجودة   املذاكرات  الصوتية  أصوهلا    من 
  لتسهل الفائدة   ؛يه باللهجة املحلية  ولم أضعها كما   ،اللغة العربيةب  وأثبتها   عندي

الكريم ابلالد   للقارئ  شىت  ويف  املذاكرة    أثبت  ،  )بصيغة  صوت         ( Barcodرموز 
 كما هو يف األصل.  

 وفيه فصالن:، )كتاب حتفة اإلخوان عرض وحتليل( ابلاب اثلاين
بالكتاب تعريف  األول:  اتلحقيق،    ،الفصل  يف  ومنهيج  فيه،  املؤلف  ومنهج 

 ونماذج من النسخة املخطوطة.
 انلص املحقق. الفصل اثلاين: 

 الفهارس الفنية. ثم 
ق ِدم  وافر الشكر واتلقدير واالمتنان أوالر لل هوإن

 
حممد ماهر  شيخيطيب  يل أن  أ

 . مهاوش اذلي أمدين بهذا املخطوط 
ملشاَينا اذلين أفدنا منهم الكثري، قدير  الوفاء واتللكمات  أرفع أسىم  وكذلك   

فنا بهذا السيد العظيم ، همعبارات وال تيف حقال تعجز عنه  م  هشكر، وفهم من عر 
 ، وحفظ من بيق ونفعنا بهم. إىل اعلم الربزخ فرحم اهلل من انتقل منهم

 

 
الدعوية  املذاكرات جلسات    (1)   الشيخ حممداكن يعقدها  باهلل  حيثما حل       انلبهان  عارف 

،  داخل سورية وخارجها   أو أسفاره،  يف حلب  يف غرفته اخلاصة، أو بيوت إخوانهوارحتل، سواء  
ذلك، ويه ختتلف عن ادلروس الرسمية اليت اكن يقيمها يف جامع اللكتاوية للرجال أو  وغري  

 .   ففيها األسئلة واالستفسارات واملناقشات، للنساء
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شيخ  سادة العلماء اذلين أفدنا منهم الكثري، وأخص باذلكر اللل  والشكر موصوٌل 
  ادلكتور حممد بن حممود فجال، والشيخ أمحد األستاذ  حافظ، و  مصطىف   بن   عبد اهلل

والشيخ حممد بن يلع  والشيخ مصطىف بن عبد القادر مامو،    قرو،  بن عبد الرمحن  ا
ور،  بن    والشيخ سامرعمايا،   د  ن  اكن هل ي ٌد أو فضٌل بعد  اهلل    ِك وعبد الفتاح الق   م 

وتعاىل- اجلزاء  -سبحانه  اهلل خري   فجزاهم  الكتاب،  وأوفاه، وجعل   يف خدمة هذا 
ا لوجهه الكريم، وينفع به.  .ماقدموه يف مّيان حسناتهم  أسأل اهلل أن جيعله خالصر

 

 (1) أمحد بن حممد عبوش                                            

         
 
 

 
 
 
 
 
 

 
عبوش    (1) حممد  بن  حلب  م(:1979ه/1399)أمحد  مدينة  يف  واثلانوية  س  ر  د  ،  ودل                اإلعدادية 

م، خترج 1997يف مدرسة دار نهضة العلوم الرشعية )اللكتاوية(، وخترج فيها ونال شهادتها اعم  
  م ادلرر احلسان يف تراج »من أعماهل:    م، 2001يف لكية الرشيعة اإلسالمية جبامعة األزهر اعم  

 .«أصحاب السيد انلبهان

 ه1443ذي القعدة  4اجلمعة 
 م2022حزيران  3املوافق   
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 الفصل األول 
 رحمه اهلل الشيخ محمود مهاوش سيرة

ابلارع  واملتحدث  الصالح،  واتلاجر  العامل،  الالعالم  املشهور،  انلبهاين  ل م                  ، ع 
 مهاوش   بن  حممود   الشيخإنه    فضله ونبله معارصوه من األويلاء والعلماء،ب  شهد    ن  م  
 ، املكىن بأيب نافع. (1)سي  ب  الك   وينسّ ح   بن  منصور بنا

  كرب من أ  ويه  ،يعر  د    ابلوة  عشريفخذ    من  وينسّ ح    منصور  مهاوش احلاج    وادله
   .ةسي  ب  ك    يف العشائر
    يوسف.  ين  ابل    ةمحد نارص الكبيس من عشري   ةمه شمسوأ 

عال، كثري املال  ،اعل  ق  ل  خ    اذاحلاج مهاوش صاحلرا    وادله  اكن  ،حمسنرا   حسن الف 
  احلج   من  ةالعود   وبعد  ،وزوجته  محدأ   ودله  برفقته  واكن  ،بلاإل  ىلع   ـه1341  اعم  حج

ه    يقول    ودلي   يا »  :يل  قال  خيبانل و  انلجف  بني   ما   ،خيبانل  قرب    :محدأ  احلاجودل 
  سااعت   وبعد  ة،وربش    هل  وطبخت  ،ابلعري  تفنوخّ «.  دنت  قد  املنية  نإ ف  ابلعري  خ  وّ ن  

 حبدود   ةقافل  معهم  واكن  ة، الربي  يف  ومات  .«تشاهدأ  ةالقبل  ىلإ  وجهين  محدأ»  :قال
  ، ودفناه  ،عليه  وصلينا   ،فغسلناه  ،بالصحراء  هل  فحفرنا احلاج أمحد:    يقول  ،باعرأ  ةعرش

مهاوش:ال  يقول  ،الرمادي   ىلإ  ةالقافل  وسارت  حممود    سعيد   حممد  الشيخ  شيخ 
   :س ادلر يفنلا  يقول  اكن اتلكرييت

 قرب   مهاوش  رب  ق   ب  ر  ق    وليس  ر ف  ق    ماكن يف مهاوش    وقرب  
 .(2) يف ابليت املشهور ب ر  ح    ةلكم من بدالر 

 
ة(  1) ب ي س   تقريبرا   كم   180  مسافة   بغداد  عن   تبعد   يت، ه    مدينة   قرب   العراق،  غرب   تقع   مدينة:  ك 

 . ( 435: 4) ابلدلان معجم انظر. تقريبرا  كم  80(  األنبار حمافظة مركز) الرمادي مدينة وعن
 قرب   حرب   قرب   قرب   وليس   ر  ف  ق   ان  ـبمك ب  ر  ــ  ح  وقربابليت املشهور هو:    ( 2)

 (. 74:1)  «واتلبيني ابليان
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 الفصل األول 
 رحمه اهلل الشيخ محمود مهاوش سيرة
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 والدته ونشأته: 
  نما   صاحبة دين وخلق،  أرسة   يف،  م1910  اعم  كبيسة  ناحية  يف  - رمحه اهلل-  ودل

 . الكتاتيب يف الكريم  القرآن وتالوة واخلط الكتابة مبادئ  وتلىق وأورق، غصنه
  الرشيعة   علوم  س ر  ود    ،م1937اعم    إىل الرمادي  ة(س  ي  ب  ح من مسقط رأسه )ك  ز  ن  

  ،كرييتالزاهد حممد سعيد بن موىس اتل  الشيخ الورع    ادليلم   مفيت  يد   ىلع  والعربية
الفقه البن هشام    «انلدى  قطر»كتاب  بدأ  تابوعلوم العربية  عنده  قرأ  و    ، ثم قرأ 

»حتفة املحتاج برشح  و»منهاج الطابلني« للنووي،  فقرأ    ىلع مذهب اإلمام الشافيع
اهلاملنهاج«   قرأ  يمتيالبن حجر  ثم   ،« قرأ   «مجع اجلوامعكتاب  ثم  الفقه،          يف أصول 

الفرائض   يوم ويللة، اكن«الرحبية»يف علم  نادررا يف ذاكئه طابلرا    ، وحفظها يف  ذكي ا 
وي  د  وح   واملناسخات،  املواريث  يقسم  فأخذ  بصريته،  الشيخ  ع  ة  سعيد ني  حممد                  

 يف قضايا املرياث. 
 اتلجارة،  عمل يفثم    م،1947  اعم  الرمادي  يف  ادلينية  العلمية  املدرسة  يف  جختر  

ا  واكن    .توفيق أيّما  فيها  موفقر
   اكن آيةر و،  مترباعر العلماء، وأخذ َيطب يف جامع الرمادي الكبري    ثم لبس زي  

ي   اخلطابة،  أمور  يف  انلاس  املنرب،  ين،ادلعلم  احلق ىلع        و الَياف   ويصدح بكلمة 
 يف اهلل لومة الئم. 

 .هعلم اتلجويد ىلع يد املرحوم عبد الرمحن بن عبد العزيز حىت أتقنس  ر  ثم د  
ويعطيهم، وحيسن إيلهم،   حيب الفقراء واملساكني، جيلس معهم  -رمحه اهلل-اكن  

ا أشد اتلواضع مع إخوانه وأحبابه.   متواضعر
ل فه اتلكرييت إىل جوار ربه، انتقل الشيخ حممد سعيد م 1942 اعم  ويف الشيخ   فخ 

 بقية علوم اآللة.  عليه الشيخ حممود  عبد اجلليل السيد إبراهيم اهلييت، فقرأ 
 م. 1947ورغم أن عمله اكن يف بغداد إال أنه لم يستقر فيها حىت اعم  
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بغداد    جوامعدروس وعظ وإرشاد يف العديد من    لشيخ حممود مهاوش واكنت ل
اذلي    -قدس رسه -  ر اجليالينسيدنا عبد القاد  جامعإىل أن استقر وعظه وإرشاده يف  

      الرصافة   جهة  من  الشيخ  باب  منطقة  يفوذلك      اجليالينسيدنا    رضيحفيه    قعي
   .بغداد يف

 أرسته: 
 وهو األخ األكرب، وأربع أخوات.  -رمحه اهلل- هل أخ واحد هو احلاج أمحد 

  ة.وحلبي ،دمشقيةو ة،عراقي :زوجات ثالثتزوج الشيخ حممود  
،  منريو،  مروانو،  نافعو(،  ا صغرير   تويف)  شاكرهم  أوالده    ورىب فأحسن الرتبية،  

   .بناتوست ، ماجد حممدو، سهلو، سعدو، ماهر حممدو
 : يف صحبة العلماء واألويلاء
مهاوش   حممود  الشيخ  اهلل- اكن  األسفار،    -رمحه  والعلماء،  كثري  للعلم  حمب ا 

بالر   من  يزامحهم  بكثري  اتلىق  منهم  كب،  وأخذ  وابلاطن  الظاهر  العلم  شيوخ 
 إجازات منوعة.

ي قادري شيخ الطريقة  و  ل  و  ضياء ادلين م  حممد  بالشيخ  يف املدينة املنورة  اجتمع  
بو  -رمحه اهلل-  القادرية الشيخ حممود أن  ذ  ي  و  .دها ر  ، وأجازه  ادلين  كر  الشيخ ضياء 
وتويف    ،يف بغداد تسع سنني، ويف املدينة املنورة ستني سنة  امقأ واهلند    منالقادري  

ا، وأجاز  . بالطريقة القادرية يف املدينة املنورة  ه عمره مئة واثنا عرش اعمر
ا ه    عبد الغفور   الشيخأجازه  و   انلقشبندية  الطريقتنيباملدين   اّسب  الع  سيد بن ش 

عنه:  ،  والقادرية متحدثرا  مهاوش  حممود  الشيخ  الغفور:    قاليقول  عبد  الشيخ  يل 
هاجرنا من أفغانستان إىل اهلند ومن اهلند إىل املدينة، وبقينا أنا وأوالدي نأكل نوى  

بعد طحنه وعجنه الغفوويقول    .اتلمر  عبد  يل  :  رالشيخ    ضحوةر   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  »قال 
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وأنا أعطيك طريقة ودلي    انلهار يف روضته الرشيفة يقظة: ياودلي أنت نقشبندي
 .  «عبد القادر

وكتبها خبطه    ،الطريقة القادريةالشيخ عبد الغفور  أعطاين  قال الشيخ حممود: ف
 .    الرشيف

 
 
 
 

مهاوش  وصحب   حممود  الشيخ  الشيخ  دمشق  رمحه -(1)احلارونأمحد  الويل  يف 
 ورأى منه كرامات وأحواالر عظيمة.  ،-اهلل

»  ماكتبه منها   ماهر:  حممد  الشيخ  ودله  ا   بسياريت  توجهت  :الوادل  يقوليل           يومر
 ة،د ب  ع  م    غري  غلبها أ   والطرق  ء،شتا   الوقت  واكن  فقطية ]زوجيت[  جِ احل    وميع  الشام   ىلإ

)   وبعد  ،اجد    ا غزيرر   املطر   واكن   الطريق   اكن  ة السوري  احلدود   قبل   (يل ب  ر  ط  منطقة 
  عال   حىت  كرثأ  تنغرز  اخلروج  ردتأ  ولكما   ]الطني[  لح  بالو    ةرا السي  زت نغر  ا ف  الر وح  م  

  فاستحييت   ،غزير  واملطر  ،السيارات  ةركح  قليل  والطريق  ة،ربعاأل  طاراتاإل  الطني
  وتوجهت    ،احلارون  سيدي  وناديت  الشام  ىلإ  فتوجهت    ،  انلبهان  سيدي  ناديأ  نأ
  ة السيار  غلت  شأ  ثم  ،الكيالين  القادر  عبد   بسيدي]توسلت[    ت  ي  وانتخ    العراق  ىلإ

 
  من   علمار،  ج  أمحد بن حممد بن غنيم، احلارون احل    (:ه1382- 1315)    احلارون   أمحد  الشيخ   (1)

يف دمشق،    الصاحلية  يحودل يف    .باهرة  ظاهرة  كرامات  صاحب  دمشق،  يف   الصوفية  أعالم
ع ت هل مؤلفات   مملكة اإلنسان، والطب، والترشيح،  و  األخالق، واتلفسري،  ويف اتلصوف،  مج  

تويف يف دمشق ودفن عند الشيخ رسالن    .علم انلبات، وعلوم أخرى والفلك،  ووالكهرباء،  
 .«عرش اهلجري  الث»تاريخ علماء دمشق وأعيانها يف القرن اثل .ادلمشيق

الشيخ عبد الغفور والشيخ ضياء 
 القادري 

 (1 ملف مسموع رقم) 
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املعبد املعروف[،    فتالزِ   ىلع  تميش  نها أك  فواهلل   وبقيت    رحليت  كملت  أ و]الطريق 
الشام، فرت          اكن  ذاإ  الوادل  ة اعد  ومن-   ،العراق  ىل إ  ة العود   ردتأ و  عمل   كملتأ  ة يف 
              ويسلم   يذهب  الشام  يف  اكن  ذاإو  ،سيدنا   من  ذناإل  بعد  الإ  يسافر  ال  حلب  يف

السفر  اهلاشيمحممد  الشيخ  و   احلارونأمحد  الشيخ    ىلع                  فذهبت   :يقول  - قبل 
  طريق  يأ  من  :يل  فقال  .بغداد   ىلإ  بالسفر  يل  ذنائ  يسيد  :وقلت  احلارون  سيدي  ىلإ

  حج  وت ر  ك  ع  »  :يل   فقال  (ل ح  الو    ةقص  نسيت    وقد)  . سيدي  مرأت  كما   :فقلت  ؟تذهبس
ب د[    ق  ج  الق    طريق  ىلع   تمش    ال   حممود  ع    إىل اآلن   القادر  عبدو  نا أ  ين ك  بِ ل  وت  ]الغري م 
         سيدي   فقلت  ،  قال  كما   فاكن   كتفه  عن   وكشف     « سيارتك  من    جمروح  كتيف
 ا.ه.  «سيدي  مرأت كما 

دمشق  و يف  صحب  أبو    الشيخكذلك   وحص  ن    والشيخ  ،(1)امليداين   اخلريحممد 
 . ، رمحهم اهللاملارديين

  بالطريقة الشاذيلة يف دمشق     (2)  اهلاشيم العارف باهلل الشيخ حممد  وأجازه  
      بورد خاص لقضاء احلاجات وتفريج الكربات.و

 
امليداين(  2) أبو اخلري  العلماء يف دمشق،    ه(1380-1293)  الشيخ حممد  ودل يف يح  رئيس رابطة 

  الث تاريخ علماء دمشق وأعيانها يف القرن اثل»وانظر    امليدان، وتويف يف يح العقبة يف دمشق.
 . «عرش اهلجري 

، ادلمشيق سكنرا، شيخ      (ه1391-1298)  اهلاشيم  حممد   الشيخ   باهلل  العارف   (2) اتللمساين أصالر
و( من أعمال )تلمسان(، هاجر إىل الّشام  بد  الطريقة الشاذيلة يف بالد الشام. ودل يف مدينة )س 

م، من مؤلفاته: مفتاح اجلنة يف رشح عقيدة  1911 ـه/1329مع شيخه الّشيخ حمّمد بن يلّس اعم  
مع نظمها، القول الفصل القويم يف بيان  أهل السنة، سبيل السعادة يف معىن لكميت الشهادة  

تويف  العارفني.  العاكفني يف رشح شطرنج  اخلائفني وسمري  أنيس  احلكيم،          املراد من وصية 
السالكني« تأيلف   ودفن يف   يف دمشق اهلاشيم مريب  وانظر »العالمة حممد  مقربة ادلحداح. 

 رضا قهويج. 
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العراق  مع    خاصةحبة  ص  هل  نتواك  يزوره  واكن،  (1) القيس  قاسم  الشيخمفيت 

قاسم  وحىت أصبح موضع رسه،    ،وَيدمه  عمله  ىلإ  ذهابه  قبل  ا يومي       ف تعر  الشيخ 
  الشيخ   تلميذه  صحبة  بواسطة و   الشيخ حممد انلبهان  سيدنا  ىلع العارف باهلل  

   .م 1952 اعم  األوىلواكنت   .مرتني إيله الرحال إىل حلب شد  و مهاوش  حممود 

 
عضو جملس املعارف ببغداد، وعضو جملس األوقاف    ه(:1375-ه1293الشيخ قاسم القيس )   (1)

، خطيب احلرضة القادرية، ورئيس  ( م1928-م  1922)  يفالعليم، وعضو جملس اتلميّي الرشيع  
مجعية اهلداية اإلسالمية، انتخب ملنصب مفيت العراق بعد وفاة الشيخ يوسف عطا، رمحه اهلل  

تويف   بغدادتعاىل.  ا يف  مؤلفر األربعني  قاربت  آثاررا جليلة  ترك  القادرية،   ودفن يف احلرضة   ،          
   (. 7:  2(. و»ادلرر احلسان« )267:  1)  3ن« ط  يف شىت العلوم والفنون. انظر كتاب »السيد انلبها 
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   الشيخ قاسم القيس  -2الشيخ حممود مهاوش  -1

  عين  اكتب  ي،رسِ   موطن  أنت  مين،  ا دن  »:  لشيخ حممود مهاوش ل  قالهو اذلي  و 
ما :  اكتب  حممود،  حاج  يا  صدري  يف  اليت  رأيت    املجموعة  أحد،  بها    اعرصين 

مرص  ت ال يف  د  ج  ما و    ال أن املجموعة اليت يف صدري إمن الفنون،    ن  ين يف ف  وق  ف  من ي  
سوري يف  العراق  ةوال  يف  قاسم،    وأنا ،  وال  قاسم    أنا الشيخ  عينا الشيخ                      : كتب 

  .(1) «شيخك رأيت مثل   ما   أنا 

 
    (.108:2و»ادلرر احلسان« )  ،(267:1)  3»السيد انلبهان« ط  انظر كتاب (1)  
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   الشيخ قاسم القيس  -2الشيخ حممود مهاوش  -1
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1 2 
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 لشيخل و  ،(1)هاوي الز    جمدأ   لشيخمالزمة ل  لشيخ حممود مهاوش اكنت ل  كذلكو
 عثمان  لشيخلو  ،(3)اخلطيب  القادر  عبد   لشيخلو  ،(2) س رِ د  الم    ةاري  ب    الكريم  عبد

 
أول رئيس لرابطة علماء  ومفيت العراق،    :(ه1387-1300)الشيخ أجمد حممد سعيد الزهاوي    (1)  

كماكتب    يف مقربة اخلّيران، قال عن السيد انلبهان    ها ودفن في   ، وتويفيف بغدادودل  العراق  
املرشد الكبري العارف باهلل الشيخ انلبهاين هو نور  خبط يده إىل الشيخ حممد حممود الصّواف: »

علماء بغداد يف القرن الرابع عرش اهلجري« للشيخ يونس الشيخ إبراهيم  تاريخ  »تلك ابلالد«.  
    (. 22:1)  3»السيد انلبهان« ط (. وكتاب 102السامرايئ )

قرية   يف  ودل  ه(:1426-1323)   بيارة   الكريم عبد  بالشيخ   املشهور  س ر  د  الم   الكريم  عبد  الشيخ   (2)
اعم   العراق  يف  حلبجة  قضاء  العليا(  شيش  احلرضة  1901)دره  جامع  مدرسة  يف  مدرس  م، 

    تويف القادرية، ورئيس مجعية رابطة العلماء يف العراق، هل مؤلفات باللغة العربية والكردية،  
الرابع عرش  يف القرن  علماء بغداد  تاريخ  »   . يف بغداد  القادرية  احلرضة   مقربة  يف  ودفن   يف بغداد

 (.   1962(، و»نرث اجلواهر وادلرر« )20:1)  3ان« طالسيد انلبه(، و»442اهلجري« ) 
رئيس عشرية القيسية، انتهت إيله مشيخة علم  :  (ه1389-1313)الشيخ عبد القادر اخلطيب    (3)

الشيخ  سيدنا  القراءات يف العراق، ورئيس مجعية رابطة العلماء يف العراق. اتلىق بالعارف باهلل  
يف القرن الرابع علماء بغداد  تاريخ  م. انظر »1962آذار    17حممد انلبهان يف بغداد حني زارها  

 (.   245:1)  3»السيد انلبهان« ط (. وكتاب411) «عرش اهلجري 
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  حممد   لحاجلو  ،(2)العايص  ناظماألمري    لشيخلو،  ابلاينالط    يلع  لشيخلو  ،(1)بنديش انلق
 .(4) طه املال  الستار عبد لشيخلو ،(3)الفياض

 
 ( ، رمحهم اهللالشيخ نوري مال حويش، الشيخ حممود مهاوش، جنم ادلين الواعظ)الشيخ 

 
شيخ الطريقة انلقشبندية، ودل    ه(:1417-1314الشيخ حممد عثمان رساج ادلين انلقشبندي )  (1)

  ة يف تركيا يف مدينم. وتويف    1886 ـهاملوافق سنة  1314يف حمافظة حلبجة سنة    طويلةيف قرية  
 (. 52« )رساج القلوب »وانظر كتاب  م. 1997 ـهاملوافق سنة   1417سنة ودفن فيها  ةرتكيالرست 

  اجلول ودل يف  تل  .  العراق  يف  العبيد  عشائر  شيخ  :( ه1404-1338)  العايص  ناظم   األمري  الشيخ   (2)
ا، ناحية تازة يف حمافظة كركوك  ، تمّيت حياته بالعطاء والكفاح من أجل احلق، مات مسمومر
 (. 409: 2تراجم أصحاب السيد انلبهان« )ادلرر احلسان يف » ودفن يف مسجده يف احلوجية. 

ل ناصح، الشيخ  ادلاّلل انلاصح، اذلي اكن يقول:    (:ه1392-1318احلاج حممد الفياض )(  3) »أنا دالا
ب ركة أهل الفلوجة وويلها، ودل يف كبيسة بمحافظة األنبار، وكراماته   انلّبهاين وارث الرسول«

»هذه وصييت ألوالدي وللك من يسمع الكيم  اكنت وصيته كتبها عنه الشيخ خليل:  ،  ال تنتيه
مقربة الفلوجة  تويف يف الفلوجة، ودفن يف    يف حيايت وبعد ممايت بصحبة الشيخ انلّبهاين واتباعه«. 

   (. 108:2(. و»ادلرر احلسان انلبهان« )276: 1)  3يد انلبهان« ط القديمة. كتاب »الس
املصلح،    واملفيت  املقدام،   واخلطيب  ،اإلمام  الشيخ  :(ه1385-1350)الشيخ عبد الستار املال طه    (4)

الستار   املال  اعبد  طه بن  وتويف    كبيسة  يف  ودل  انظر  ودفن  ،  الفلو»فيها.  علماء  ة جتاريخ 
 (. 302:2العلمية فيها« و »ادلرر احلسان يف تراجم أصحاب السيد انلبهان« )يات صوالشخ
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أويت  ،للعلماء  وى أم  - رمحه اهلل-اكن   ما         بسيارته صطحب  يو   ،َيدمهم بكل 
  ر  ك  ذ    كما والترشف بلقائه  لزيارة السيد انلبهان    حلب  ىلإمن يرغب منهم باذلهب  

   .ويلاءواأل العلماء  من القوم ةليع    مع اكن الة إمدين دخل وما  ،دروسه حدأ يف ذلك
لوزير ا والشيخ حممود مهاوش  الوادل    بني  اكن»حممد ماهر:    شيخال   ابنهكتب يل  

  ، والكويت  بغداد   بني  ةد يعد   وزيارات  ،ةقوية  صل  (1)الرفايع  يوسفد  يالكوييت الس
  معه  جاء  زياراته  حدى إ   ويف،  الوادل  بيت  يف   يزنل  بغداد  زار  ذا إالشيخ يوسف    واكن

حمافظ ابلنك    ةمقابل  الوادل  من  وطلبوا أحد مؤسس بيت اتلمويل الكوييت    يعز  ب    محدأ
 ،اللقاء  هلم  الوادل  وهيأ  ،العراق  يف  ساليمإ  بنك  نشاءإ ب  ةموافق  خذأل  العرايق  املركزي 

الشيخ حممود    بني  واكن،  فشلهأ  اءرأحد الوز   نأ  الإ  ابلنك  نشاءإ  ىلع  حافظامل  ووافق
 رحيل  بعد   يوسف  السيد  مين  وطلب،  عديدة  زيارات  مهاوش والسيد يوسف الرفايع

  خ أ  اكن  الوادل  رحيل  وبعد  ،جلنابه  رسلتها أ و  نسختها ف  احلارون  الشيخ  كتب  الوادل
  اكن   وادلكم نإ :قال منري يوسف  السيد لأفس ،يوسف السيد   عند  الكويت يف منري

  علمأ  ال  منري  خأ  جابهأ  . الرس  بهذا  خلفه  من  النفلق  جبل  ىلع  وقع  لو  ا رس    حيمل
   .اهلل  رمحهم .سيدي  يا 

  سبواعر أ  الوادل   بدار   نزل     (2) افق  الس  عبد القادر  احلبيب الشيخ    السيد  وكذلك 
 والصاحلني  ويلاءلل   زياراته  مجيعيف  واكن معه    الوادل  وخدمه   ،يف بغداد حني زارها 

 .  «الكرام  ابليت هلأ و

 
من أعيان اعئلة الرفايع احلسيبة يف الكويت، وكبار    ه(:1439-1351الشيخ يوسف الرفايع )  (1)

  بعد  2018 اعم  فيها   ودل يف الكويت، وتويفعلمائها، وزير دولة، وعضو جملس األمة الكوييت،  
الصوفية واتلصوف يف ضوء الكتاب والسنة،    :منها   ،هل مؤلفات كثرية  ،املرض  مع  طويل  رصاع

   .http://rifaieonline.net، وانظر موقعه خواطر يف السياسة واملجتمع
القادر السقاف )  (2) السيد الرشيف، اإلمام العالمة، ودل بمدينة    :ه(1431  -  1331الشيخ عبد 

ا فيها،  نعالعلم  أخذ فيها  ،  سيئون اغدر مدينته نتيجة اتلضييق    كبار الشيوخ، ثم عمل مدرسر
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 فاضالر   ا اعلمر   واكن  صحابهأ  من   لغ  ر  ف    الرحيم عبد الشيخ  اكن  مرص   علماء  ومن
 اكنو  م، 1959  ىلإ  م 1955  اعم  ةالرشيع  ة لكي  يف  ا ومدرسر   عظماأل  ماماإلجامع    يف  ا وخطيبر 

  .حممود مهاوش   نافع ذكر ذلك كما  ،لشيخ حممود ا مع وقاتهأ غلبأ
  ( 1) الرمضاين  سماعيلإ  الشيخ  ة معهاذلين اكنوا ىلع صل  نيالعراقي العلماء    ومن

لشيخ حممود، با   ة دائمة  صل  وهل  ،تباعأ  هل  واكن،  جليل  قادري   شيخ وهو    املوصل  هلأ  من
     .م1995  اعم يف اهلل ةرمح  ىلإ انتقل ،مخيس لك  ة الشيخ حممود غرف يف  حيرض اكنو

 عمله: 
  ،العراق  ىلإ  دمشقو  حلب   من ة وتصديرها  قمشاألة  جتار  يف  -رمحه اهلل-عمل  

   خر آ  ا مصنعر   استورد   وبعدها   ،العراق  ىلإ   سويرسا   من  ة قمشلل   ا عر ن  ص  م  استورد    ثم 
 

اعم   عدن  إىل  حينها  العلماء  واإلرشادوطاف     ـه1393ىلع  لدلعوة  ندونسيا،  أو  ، سنغافورة 
داعيرا  ومرص،  و  ،سورية و جدة  مدينة  يف  املقام  به  استقر  العريب،  واخلليج  الرشقية،  أفريقيا 

ا، واكن بيته ملجأ ل      ودفن  ،   ـه  1431ربيع اآلخر    19تويّف صباح يوم األحد    ،العلمطالب  مذكرر
جين القطاف من مناقب وأحوال اإلمام العالمة »يف مقربة املعالة يف مكة املكرمة. وانظر  

   .«خليفة السالف عبد القادر بن أمحد بن عبد الرمحن السقاف
(1)  ( الرمضاين  إسماعيل  بن    م(:1915ه/1333الشيخ  إسماعيل  بن  إسحاق  بن  إسماعيل  الشيخ 

 قرية )الزنيلة( من قضاء أيب اخلصيب اتلابع ملحافظة ابلرصة،  يفحممود امللقب بالرمضاين، ودل  
ابلرصي  ر  د   اجلبار  عبد  والشيخ  العمارة  مفيت  الشيخ عالء  وادلينية ىلع  العربية  العلوم  س 

     االوهاب الفضل عالمة ابلرصة، عني إمامر والشيخ عبد املعطي سعد اخلويطر والشيخ عبد  
ا وخطيبرا 1965يف احلرضة القادرية ملدة سنة اعم      م بعدها رحل إىل الكويت وعمل فيها إمامر

   (. 94يف عدة مساجد فيها. وانظر كتاب )تاريخ علماء بغداد يف القرن الرابع عرش اهلجري 

 عند السقاف القادر عبد الشيخ داعء
 رسه  قدس اجليالين القادر سيدنا

 (2 ملف مسموع رقم) 
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  ريب دللت  ملانيا أ  ىل إ  م1967  اعم  بنه مروانا  وفد وأ   ة،قمشلل   ولكها ،  وفرنسا   ملانيا أ  من
  واحد   لكواكن    م،1970  اعم  فرنسا   ىلإ  ا منرير ابنه    وفدأ و  ، ملايناأل  للمصنع   ا خبرير   يلكون

    .للتدريب ةسن  يبىق
مد  حم الشيخ  يل    كتب  ،(1)باغادل  ظافر  احلاج  حلب  يف   عنده  عمل   من  ولأ و

                      »حدثين احلاج ظافر قال: وضعين وادلي للعملماهربن حممود مهاوش: 
  عنده  تشتغل  :وادلي  يل  وقالسنة،    عرشينثالثة و  عمري   واكن  حممود   احلاج  عند

 . بأي أجرة يعطيك ارض  و
 ة. لريستني  عطاينأ  شهر  وبعد :ظافر احلاج  يقول

 ةنسب  هل  وجعل  ،املحل  مهسلّ حىت    احلاج حممود مهاوش   مع  ظافر  احلاج  واستمر
 ،يف حلب  حاسنيانل    خان  ولحمله أ  واكن  ة،محيد  بوأ  عثماناحلاج    ومعه  ،رباحاأل  من
  ة باملشارك   حمال    هل  وفتح  (2) الفياض  جاسم  احلاجب  أت ثم    ة،صالحي  خانإىل    انتقل  ثم

   ة. العديل  خان يف حمال    وفتح ،جاسم احلاج عنه انفصل ثم ،يف حلب

 
الصا     م(:1928/ه1346)  احلاج ظافر ادلباغ  (1)   أرسة   يف  ونشأ  ،  حلب   مدينة  يف  ودل ،  لحاتلاجر 

  زاره   من   أول   و ه    انلبهان  سيدال  ىلع  شبابه  منذ   تعرف   والصاحلني،  اهلل   ألويلاء   حمبة   متدينة 
  العلم   حلقات  حلضور   سيدنا   وجهه   ثم ،  هجري (  1365)  سنة   عمر  أيب  وادله   مع   خوتهإ  من

    املحتاجة   األرس  عن   الكشف  جلنة  أعضاء  أحد   اللكتاوية، مسجد    يف  القرآن  وتالوة   والفقه
)من ترمجة كتبها   هل جهود عظيمة يف خدمة العلم واملساجد.  اإلسالمية،  انلهضة  مجعية  يف

    ابنه حممد(. 
الويل  بن  ااتلاجر اتليق، وادلال انلاصح احلاج جاسم    (:ه1403  -  1344احلاج جاسم الفياض )  (2)

العراقيني  العرايق   أوائل  بالعراق، هو من  الفياض. ودل يف مدينة كبيسة  حممد بن عبد اهلل 
  - رمحه اهلل-اذلين صحبوا سيدنا انلبهان، وتعرفوا عليه وذلك عن طريق الشيخ حممود مهاوش

اكن هو والشيخ حممود مهاوش سببرا وحلقة الوصل ملعرفة كثري من إخواننا العراقيني بسيدنا و
و تويف  الفاروق الكريم.  جلامع  اتلابعة  املقربة  يف  الفياض  حممد  احلاج  وادله  جبوار                    دفن 

 (. 152:1انظر »ادلرر احلسان يف تراجم أصحاب السيد انلبهان« )يف الفلوجة. 
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 اعم  من  وذلكة،  سنمخس وعرشين    من  كرثأ  الوادل  مع  بيقف  ظافر  احلاج  ما أ
دمشق  (1) ةيقر  احل  سوق    يف  حمال    فتح  ثم  م،1948   ر ينذ حممد    احلاج  به  ووضع  ،يف 

  نذير   واحلاج  ظافر  احلاج  بني  يأ  دمشق   محل ب  حلب  حمل   وربط  ،(2) بسطايط
حممد    بسيدنا )أبو توفيق(    بسطايط  نذيرحممد  احلاج    ف  رّ وع    -اهلل  رمحه-  بسطايط
  نذير   حممد  توفيق  بوأ  السيدفاكن  ،  حلب  ىلإ  معه  خذه أي  اكن  حني    انلبهان

 الرجال   منهو  و م،  1959  اعم   منذ  ةيقر  احل  سوق  ب  حمله  يف  لوادلل  ا رشيكر   بسطايط
  ودروس   حلقات  بتسجيل  يكلفه اكن    والوادل  ،انلبهان  سيدنا  تباعأ  ومن   ،الصاحلني

 انلبهان  سيدالو،  وأحبابه يف الشام  لسيدنا   ا خادمر   واكن  ،دمشق   يف  اهلاشيم حممد    الشيخ
  الصالح   الرجل  ابن  منري  العمل   يف  كذلك   معه  واكن  ،تلوفيقو ابأ   نت أ  :هل  يقول   اكن
   «.املفيت  ةمحز

  - أبو توفيق-يقول احلاج نايج محايم، رمحه اهلل »اكن السيد حممد نذير بسطايط  
  وترحاهلم،   هملِ ح    يف  يقصدونه  ،تكلف  بدون  انلبهانيني  خواننا إل  ا ج  حم    دمشق  يف

اخلاص  من  ويدفع  ،بيدهم  ويأخذ  ،ويساعدهم   حواجئهم  يقيض   فيسهر  ،ماهل 

 
حياذي من اجلنوب سوق احلميدية، وسوق مدحت باشا يف مدينة دمشق    قسوريقة:  سوق احل    (1)

 . ا وسوق اخلياطني رشقر  ا وجادة ادلرويشية غربر   من جهة الشمال،
اتلاجر انلاصح، موئل األحباب يف دمشق، وقايض    ه(:1395  -1351)احلاج حممد نذير بسطايط    (2)

ودل   بسطايط.  توفيق  السيد  ابن  نذير  حممد  احلاج  اهلل  - حواجئهم  امليدان    -رمحه  يح                  يف 
    ، م 1959حممود مهاوش بمنطقة احلريقة يف دمشق اعم    الشيخيف اتلجارة مع  يف دمشق، عمل  

رافق أبو توفيق السيد انلبهان إىل أماكن عدة داخل سورية وخارجها مثل: زيارته إىل مقام  
الشيخ خادل انلقشبندي  يف دمشق وكذلك يف رحلته إىل العراق والكويت. انتقل إىل الرفيق  

ا إىل العراق بسيارته وذلك بعد منطقة  1975األول  ترشين    20األىلع يوم االثنني   م، واكن متوجهر
»أبو الشامات« انقلبت به السيارة وتويف إثرها. انظر »ادلرر احلسان يف تراجم أصحاب السيد  

   (. 162:2انلبهان« )



 
 
 31 

 اعم  من  وذلكة،  سنمخس وعرشين    من  كرثأ  الوادل  مع  بيقف  ظافر  احلاج  ما أ
دمشق  (1) ةيقر  احل  سوق    يف  حمال    فتح  ثم  م،1948   ر ينذ حممد    احلاج  به  ووضع  ،يف 

  نذير   واحلاج  ظافر  احلاج  بني  يأ  دمشق   محل ب  حلب  حمل   وربط  ،(2) بسطايط
حممد    بسيدنا )أبو توفيق(    بسطايط  نذيرحممد  احلاج    ف  رّ وع    -اهلل  رمحه-  بسطايط
  نذير   حممد  توفيق  بوأ  السيدفاكن  ،  حلب  ىلإ  معه  خذه أي  اكن  حني    انلبهان

 الرجال   منهو  و م،  1959  اعم   منذ  ةيقر  احل  سوق  ب  حمله  يف  لوادلل  ا رشيكر   بسطايط
  ودروس   حلقات  بتسجيل  يكلفه اكن    والوادل  ،انلبهان  سيدنا  تباعأ  ومن   ،الصاحلني

 انلبهان  سيدالو،  وأحبابه يف الشام  لسيدنا   ا خادمر   واكن  ،دمشق   يف  اهلاشيم حممد    الشيخ
  الصالح   الرجل  ابن  منري  العمل   يف  كذلك   معه  واكن  ،تلوفيقو ابأ   نت أ  :هل  يقول   اكن
   «.املفيت  ةمحز

  - أبو توفيق-يقول احلاج نايج محايم، رمحه اهلل »اكن السيد حممد نذير بسطايط  
  وترحاهلم،   هملِ ح    يف  يقصدونه  ،تكلف  بدون  انلبهانيني  خواننا إل  ا ج  حم    دمشق  يف

اخلاص  من  ويدفع  ،بيدهم  ويأخذ  ،ويساعدهم   حواجئهم  يقيض   فيسهر  ،ماهل 

 
حياذي من اجلنوب سوق احلميدية، وسوق مدحت باشا يف مدينة دمشق    قسوريقة:  سوق احل    (1)

 . ا وسوق اخلياطني رشقر  ا وجادة ادلرويشية غربر   من جهة الشمال،
اتلاجر انلاصح، موئل األحباب يف دمشق، وقايض    ه(:1395  -1351)احلاج حممد نذير بسطايط    (2)

ودل   بسطايط.  توفيق  السيد  ابن  نذير  حممد  احلاج  اهلل  - حواجئهم  امليدان    -رمحه  يح                  يف 
    ، م 1959حممود مهاوش بمنطقة احلريقة يف دمشق اعم    الشيخيف اتلجارة مع  يف دمشق، عمل  

رافق أبو توفيق السيد انلبهان إىل أماكن عدة داخل سورية وخارجها مثل: زيارته إىل مقام  
الشيخ خادل انلقشبندي  يف دمشق وكذلك يف رحلته إىل العراق والكويت. انتقل إىل الرفيق  

ا إىل العراق بسيارته وذلك بعد منطقة  1975األول  ترشين    20األىلع يوم االثنني   م، واكن متوجهر
»أبو الشامات« انقلبت به السيارة وتويف إثرها. انظر »ادلرر احلسان يف تراجم أصحاب السيد  

   (. 162:2انلبهان« )
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  : الكريم   السيد   هل   يقول  دمشق  يف   قضية  هل  من   وك  يسافروا،  حىت  ونومهم  طعامهم  ىلع
    .«دمشق يف نتأ و حلب يف أنا  :هل قال وذللك. توفيق  أبو إىل اذهب
  علم طالب  واكن  ،الرمحن عبد  اللطيف  عبد  احلاج  رشيك هل  ولأف  بغداد  يف  ما أ

             رشاكءه   وجعلهم  ، خوتهإو  (1) س ر  لغ  ا  العزيز  عبد  احلاجب  أت   ثم   ،الرمادي  يف  معه
  ا رشيكر   معه  وجيعله  ،الصادق  منياألب  يأيت أن    -اهلل  رمحه-  الوادل  ةطريقو،  املحل  يف

  ه ن  د  ي  د    وهذا   ،رباحاأل  من  املضارب   ة نسب  يرفع  وباستمرار  ،منه  املال  سأ ور  ا مضاربر 
  مرهأ  كما   للعمل  وقته  لك  يعطي   وال  ة،مراقب  العمل  يراقبالوادل    واكن،  رشاكئه  مع

   .ودنياه دينه مرأ  يف اهلل وفقه الإ الوادل مع  حدأ  اشتغل ما  ولكن   سيدنا 

 
 واحلاج أمحد مهاوش(، حفيده أسامة حممد ماهر)الشيخ حممود مهاوش و

أ      احدر أ  معهم  وجيعل  وهم يف اخلامسة عرشة،  العمل  ىلإ  زنهلمي    فاكن   والدهأما 
    . لكه العمل  يسلمه ثم  ،عوده يشتد  نأ ىلإ

 
ْرس   (1)   كبيسة، بمحافظة األنبار يف العراق، مدينة  يف  ودل    (:ه1427  –   1346)   احلاج عبد العزيز الغ 

يف   مدينة  عمل  يف  وتعرّ   برشكة  «الرطبة»اتلجارة  الكبيس،  مهاوش  حممود  الشيخ  ف  مع 
ادلرر احلسان يف تراجم ». وانظر سريته يف   انلّبهانحممد سيدنا  العارف باهلل بواسطته ىلع 

   . (330:1) «أصحاب السيد انلبهان
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  مهاوش   حممود   الشيخ مع  بالعمل  حممد نذير بسطايط )أبو توفيق( احلاج   استمر 
  واكن   ،املفيت  محزة  منري  بمشاركة  العراق  مع  باتلجارة  اشتغل  ثمم  1966/1967م  اع  إىل
     .«بدمشق احلميدية  سوق يف حمل هل

 باركة:امل ه آثار
ثالثني  وبىن حوهل  يف بغداد،    دي املسجد الكبري يف منطقة ادلاو    -رمحه اهلل -أنشأ  

دينية،  ،نرا داك  واملؤذنو  ومدرسة  واخلطيب  لإلمام  الرواتب  داررا  يعطي  واكن           هلم ، 
 . اخلاصماهل من 

 
    يف بغداد( دي ادلاو   منطقة يف  مهاوش  حممود   الشيخ   جامع)

اهلل-شي د  و مناطق    -رمحه  بغدادعدة  مساجد يف  فهدمها   ،يف  متهالكة  اكنت 
دمن جديد وجعل ملن يقوم عليها رواتب، و  أاعد بناءها و سيدنا جامع ومرقد    جد 

ش   وجامع  مدرسة  يف  وساهم  ابلغدادي،  اجلنيد  ادلينيةق  اإلمام  والوة    جامع   ةمنار، 
 . رمحه اهلل ،الفياض  حممد احلاج  من مرأب م1950 اعمة الفلوج  يف الصديق
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  فذهب   ،ترميمه  وقافاأل  ةوزار  فقررت   ا قديمر   امسجدر   اجلنيد اكنسيدنا  جامع  و
 امبلغر   واكن   ،للرتميم  املخصص   املبلغ  منهم  وطلب  ،وقافاأل  ىلإ  شيخ حممود مهاوش ال

 ا كبرير   ا جامعر   ابتىنف  .أبين اجلديدو  القديم  بهدم  قومأ  نا أ  :فقال  يئرا،ش  يساوي   ال  ازهيدر 
  املسجد اليزال  و  ،-رمحهما اهلل  -سيدنا اجلنيد وخاهل سيدنا الرسي السقطيل  ا ورضحير 

ع واجلمااعت ا باجل م     .اعمرر
 رحالته:  

كثرية  -اهلل  رمحه-سافر   دعوية برحالت    مرات 
ومرص،    وبلنان،  دمشق،و  حلب،  إىل  سافر ، فقد  جتاريةو

  وفرنسا،   ،بريطانيا و  وأملانيا،   وإيران،  واملغرب،
 وفرنسا   أملانيا   من  يديه  ىلع   وأسلم  وإيطايلا،  وسويرسا،
ا  يراسلونه واكنوا  كثريون،   .دائمر

  اعم   األوىل  حجته  واكنت  مرة،  من  أكرث  حجو
  اعم     انلبهان  السيد  مع  وحج  اإلبل،  ىلع  م1940
                                               . م1965

  حممود   مع احلاج،    انلبهانالعارف باهلل  سيدنا حممد  وت مع  بري  إىلوسافر  
  مدينة   وزار  (2) (مّحانا )  مدينة  يف  أيام  بضعة  وأمىض،  (1)شمس   فوزي احلاج  و  ،انلاشد

 . اتلارَيية بآثارها  كب  ل  ع  ب  
ا  معه وسافر     .الرشيف إىل مدينة القدس أيضر

 
شمس  (1) فوزي  الشهرة    :ه(1410-1340)  احلاج  صاحب  اإلسالمية،  انلهضة  مجعية  رئيس 

  - رمحه اهلل-وتويف    ،ودل يف مدينة جرس الشغور    اتلجارية واملزنلة االجتماعي ة يف أسواق حلب،  
ايب يف حلب، رمحه اهلل. »ادلرر احلسان« )1989يف اعم     (.493:1م، ودفن يف مقربة الع ر 

(2)  ّ  . كم رشق بريوت  26تبعد  ، اللبنانية قضاء بعبدا يف حمافظة جبل بلنانانا إحدى القرى مح 
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ا    انلبهان  السيد   مع  وزار يف سفح  (    1) موالنا خادل انلقشبنديومرقد  رضيح  أيضر
دمشق، يف  قاسيون             ،الصغري  أمحد  واحلاج  ، شمس  فوزي   احلاجمعه  و  جبل 

  ، انلاشد  حممود   واحلاج  ،(3)حسون  أديبحممد    والشيخ  ،(2)ادلباغ  عمر  أبواحلاج  و
     .(4)وادلكتور حممد فاروق انلبهان

 : وفاته 
 جرى قبلها  وادله وما ة  مهاوش أحداث وفا بن حممود  الشيخ حممد    ودلهروي نلا  ي

اهلل،    ما وبعدها   ىلع  اإلنسان  هذا  كرامة  ىلع  »يدل  حممود    الشيخ  الوادلفيقول: 
 

ي انلقشبندي،  د رور سه(: أبو ابلهاء ضياء ادلين خادل اله1242-1193)موالنا خادل انلقشبندي    (1)
ذو اجلناحني جناح الرشيعة واحلقيقة، أحد أهم الشخصيات العلمية يف انلصف األول من  

استقر به املقام يف  ،  اهلجري، ودل يف نوايح السليمانية من بالد األكرادالقرن اثلالث عرش  
العقد اجلوهري يف الفرق بني كسب ودفن فيها   دمشق الفوائد، رسالة  ، من مؤلفاته: فرائد 

واألشعري، رسالة يف آداب املريد مع شيخه، رشح ىلع العقائد العضدية، وغريها.    يدياملاتر 
  .«ي العالم املجدد حياته وأهم مؤلفاتهالشيخ خادل انلقشبند »انظر 

صاحب املواقف الوطنية والشخصي ة القوي ة،    :(ه  1401-  1316)  احلاج حممد ادلباغ أبو عمر  (2)
ة والعاّمة، احلاج حممد بن حممد أبو عمر ادلب اغ. ودل   واملرافق للسيد انلبهان يف جمالسه اخلاص 

 (. 89:2م. انظر »ادلرر احلسان« )1980أواخر اعم  يف مدينة حلب. وتويف 
دار نهضة    مدير  ، العامل، وادلاعية املؤثرالعالم    ه(:1429  -  1331)الشيخ حممد أديب حسون    (3)

ف زهاء واملدرس فيها، أل    بعد مديرها األول الشيخ حممد لطيف،  العلوم الرشعية )اللكتاوية(
ا بني كتاب ورسالة، اإلمام واخلطيب واملدرس يف جامع أسامة بن زيد، ود فن      عرشين مؤلفر

   (.26:2لب. »ادلرر احلسان« )حبيف جامع أسامة بن زيد يف يح أقيول 
سيدنا  حفيد العارف باهلل  م(:1940ه/ 1358ادلكتور حممد فاروق بن أمحد بن حممد انلبهان، )  (4)

حصل ىلع املاجستري من جامعة ،  يف يح باب األمحر يف مدينة حلبودل    ،انلبهانالشيخ حممد  
لكية  -من جامعة القاهرة    «  ادلكتوراه»ىلع الشهادة العاملية  وم  1965اعم    -لكية اآلداب-القاهرة

أكرث  هل  ،  م2000حىت    1977دار احلديث امللكية احلسنية من اعم    مدير،  م 1968اعم    -دار العلوم
اال  منها:  أ،  مطبوعر ا  مؤلفر ثالثني  االمن  الترشيع  يف  اجلمايع  نظام  جتاه  اإلساليم،  قتصادي 

    .(43:1»ادلرر احلسان« )  انظر  .وغريها احلكم يف اإلسالم، املدخل للترشيع اإلساليم، 
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 : وفاته 
 جرى قبلها  وادله وما ة  مهاوش أحداث وفا بن حممود  الشيخ حممد    ودلهروي نلا  ي

اهلل،    ما وبعدها   ىلع  اإلنسان  هذا  كرامة  ىلع  »يدل  حممود    الشيخ  الوادلفيقول: 
 

ي انلقشبندي،  د رور سه(: أبو ابلهاء ضياء ادلين خادل اله1242-1193)موالنا خادل انلقشبندي    (1)
ذو اجلناحني جناح الرشيعة واحلقيقة، أحد أهم الشخصيات العلمية يف انلصف األول من  

استقر به املقام يف  ،  اهلجري، ودل يف نوايح السليمانية من بالد األكرادالقرن اثلالث عرش  
العقد اجلوهري يف الفرق بني كسب ودفن فيها   دمشق الفوائد، رسالة  ، من مؤلفاته: فرائد 

واألشعري، رسالة يف آداب املريد مع شيخه، رشح ىلع العقائد العضدية، وغريها.    يدياملاتر 
  .«ي العالم املجدد حياته وأهم مؤلفاتهالشيخ خادل انلقشبند »انظر 

صاحب املواقف الوطنية والشخصي ة القوي ة،    :(ه  1401-  1316)  احلاج حممد ادلباغ أبو عمر  (2)
ة والعاّمة، احلاج حممد بن حممد أبو عمر ادلب اغ. ودل   واملرافق للسيد انلبهان يف جمالسه اخلاص 

 (. 89:2م. انظر »ادلرر احلسان« )1980أواخر اعم  يف مدينة حلب. وتويف 
دار نهضة    مدير  ، العامل، وادلاعية املؤثرالعالم    ه(:1429  -  1331)الشيخ حممد أديب حسون    (3)

ف زهاء واملدرس فيها، أل    بعد مديرها األول الشيخ حممد لطيف،  العلوم الرشعية )اللكتاوية(
ا بني كتاب ورسالة، اإلمام واخلطيب واملدرس يف جامع أسامة بن زيد، ود فن      عرشين مؤلفر

   (.26:2لب. »ادلرر احلسان« )حبيف جامع أسامة بن زيد يف يح أقيول 
سيدنا  حفيد العارف باهلل  م(:1940ه/ 1358ادلكتور حممد فاروق بن أمحد بن حممد انلبهان، )  (4)

حصل ىلع املاجستري من جامعة ،  يف يح باب األمحر يف مدينة حلبودل    ،انلبهانالشيخ حممد  
لكية  -من جامعة القاهرة    «  ادلكتوراه»ىلع الشهادة العاملية  وم  1965اعم    -لكية اآلداب-القاهرة

أكرث  هل  ،  م2000حىت    1977دار احلديث امللكية احلسنية من اعم    مدير،  م 1968اعم    -دار العلوم
اال  منها:  أ،  مطبوعر ا  مؤلفر ثالثني  االمن  الترشيع  يف  اجلمايع  نظام  جتاه  اإلساليم،  قتصادي 

    .(43:1»ادلرر احلسان« )  انظر  .وغريها احلكم يف اإلسالم، املدخل للترشيع اإلساليم، 
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 ،  الظهر  ة صال   ىلإ  ويبىق يومي ا    السوق   ىلإ  يزنل   اكن  -تعاىل  اهلل  رمحه-مهاوش 
 ت. ابلي ىلإ يعود ثم  

  حمله   ىلإ   ذهب  م1983ترشين األول    13   ه/ 1404  حمرم  7  اخلميس   ايلوم  ذلك   يفو
 .  أمور أخرى و العمل ترتيب يف والدهأ معادث وحت ،عليه ظاهر والرسور

  احلاج  مع  املحل  يف  خوانه إ  مع  اجتمع   بل  ابليت  ىلإ   يذهب  لم  الظهر  ة صال   وبعد
الرمحن،    اللطيف  عبد           ، معه  جلسف  (1)الفياض  حيىيشيخ  ال  جاء  وبعدها عبد 
  حيىي   شيخال  مع  يتحدث  الوادل  اكن  :فقال  املحلةمقدم  يف  جيلس  منري  خأ  واكن
  نين أل  منها   وخايف  رؤيا   رأيت  نا أ  حيىي  شيخ  يا   :فقال  السمع   سرتقأ  وكنت  ضالفيا 

           الشيخ   وجاء  ة القادري  ةاحلرض يف  يننأ  رأيت  :يقول  -بها   مرسور  ولكنه-  ا هكذ  لست
  فقدموين  : يقول  .حيىيشيخ لل همد  د  ع   ويلاءاأل  من كثري  ومعه ]اجليالين[ القادر  عبد

 ة.للصال  بهم ا مامر إ
  العزيز   عبد  احلاج  عند  وجلس  الوادل  فذهب  عنده  من  حيىي  احلاج  خرج  ثم

  يكن   ولم   يثدباحل   ه ؤيمل  والرسور  ة ساع  من   كرثأ   وبيق  ،جبواره   حمله   واكن   س ر  الغ  
 . العرصة صال  قبيل ىلإ هكذا خرأ يت نأ الوادل  ةاعد من

املعمل)  الم  ك    ىلإ  ا ابعثو  :فقال  املحل  من  خرجنا   ثم سيارة    مع  يت أيل(  سائق 
  خذ أ  الغداء  وبعد  ابليت  ىلإ  وصلنا   وملا  اهنفطلب،  ابليت  ىلإ  املعمل  من  (2) وني  م  الك  

 
الفياض    (1) حيىي  فياض    :ه(1435  –   1358)الشيخ  اّل  م  بن  اهلل  عبد  بن  محد  بن  حيىي  الشيخ 

الكبيس، اعلم اعمل، وتاجر صادق. ودل يف قرية كبيسة اتلابعة ملحافظة األنبار يف العراق،  
، أوقعه املرض    -رمحه اهلل-الشيخ عبد العزيز سالم السامرايئ    حصل ىلع اإلجازة العلمية من

م فاضت 2014أيار    2 ـه، املوافق  1435رجب    2قرابة مخس سنوات، ويف صبيحة يوم اجلمعة  
ّمان. وانظر: كتاب »السيد انلبهان«   روحه إىل ربها ودفن يف مقربة سحاب القريبة من مدينة ع 

   . (443:2رر احلسان يف تراجم أصحاب السيد انلبهان« )و »ادل  (216:  1) 3( و ط  131: 1) 1ط
ي ون( 2) م   لفظة فرنسية وتعين الشاحنة الكبرية اليت تنقل فيها ابلضائع.  الك 
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 والسمن   رزاأل  ى اشرتف  ةالغذائي   املواد  حمل  ىلإ  وني  م  الك  ب   معه  وذهب  كمالأخ    الوادل  
أو  ة،كبري  بكميات  املواد  من  كثريالو        واعد     ،بالكميون  الوادليركب      ةمر  ولهذه 
ا، وقد تفاجأنا من ذلك. كبري  كميات اكنتو ابليت يف نزاهلا بإ  مرأ و ابليت ىلإ  ة جد 

  عمك   ىلإ  اذهب  :يل  وقال  ،اجليالين  القادر  عبد  سيدنا   ةحرض   ىلإ  ذهبثم  
   .املستشىف ىلإ العشاء بعد آيت  نا أ و باملستشىف

 . عنده قت  ف   ةعملي جلأ من املستشىف يف اكن- رمحه اهلل- محدأ احلاج عيمو
ب   السيد   حبابأ   منوهو    الكبيس   فرج  سماعيلإ   احلاج  ىل إ  احلديثوأنتقل 

 . الكويتإىل  سفره  يف وصاحبه ،حلب ىلإ ا مر ئدا يت أي اكنانلبهان، و
  سيدنا   ةحرض  يف  غرفته  يف  موعظتهوادلك    كملأ  نأ  بعد»  :سماعيلإ  احلاج  لا ق
  واكنت ،  اثلاين  الطابق  يف  ةاحلرض  رواق  يف   غرفته  واكنت  ،اجليالين    القادر  عبد

  نزونلا   وعند  ،معه  وكنت  ةالصال   ىلإ  فزننلا   .املغرب   ذنأ  :يقول  .الربزخ   عن  حمارضته
  ،وفقرها   غناها   ،ومرها   حلوها   ادلنيا   رأيت  نا أ  سماعيلإ  جا ح  يا   :قال  ادلرج  من

  ،هنا   يلعّ   تصل  نتأ  ةبكر  سماعيلإ  جا ح  يا   :وقال  تهب  ج    ونفض   ةكذب  لكها 
  :فقال  !عليك  صلأ  إيش  اهلل  ىلع  توك  :هل  فقلت  املسجد  ةباح  يف  موضع  ىلإ  شارأ و

 «. لك قولأ كما 
  ،العشاء  ةصال   ىلإ  اذلكر   ةحبلق  أبد  املغرب   وبعد  ،املغرب   وصىل  مر  احل    ودخلنا 

  اكثرير   يتعرق  صبحأ  ةوالسن  العشاء  صاله  وبعد،  الستينات  من  يقطعها   لم  ةاحللق  وهذه
  وهو   ،طارق  خ األ  بسيارته  معه  وذهب.  ابليت  ىل إ  يب  ا اذهبو  :خوانهإل  فقال  واستفرغ 

  اتصل   :الوادل  هل  فقال  عليه  نانئلالطم  الطب  ةمدين  ىل إ  خذهأ و   ،هبيحم  من  ضابط
  الطب   ةمدين  ىلإ  ا فورر   فخرجت  بلغينأ و  طارق  خاأل  يب  اتصل  .بانتظاري   نهمأل  بماهر

 فقبلت   صحته  بكامل  ولكن   رسير  ىلع  ا جالسر   الوادل  فوجدت  العارش   الطابق  يف
  دينكم   اهلل  ستودعأ  ،مفارق  نا أ  ودلي  يا   ال  :فقال  .خبري  نتأ  هلل  احلمد  :وقلت  يده

  نميش   خذنا أ   ثم  ،كتيف  يل   رك اف    تعال  ماهر   :وقال  ،عمالكمأ  وخواتيم   ماناتكمأ و
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 اهلل  ستودع  أ  مفارٌق   نا أ  ابين  :يلع  ويردد.  خبري  نتأ  يابا   :قولأ و  املستشىف  ممر  يف  معه
 و  يده  من  ساعته  ونزع   .عمالكم أ  وخواتيم   ماناتكمأ و  دينكم

 
 جيبه   يف  ما   غ  ر  ف  أ

  ، عمالكمأ  وخواتيم  ماناتكمأ و  دينكم  اهلل  ستودعأ  ابين  : وقال،  عطانيها أ و  تهب  وج  
               وذهب   ،طارق  خاأل  فبعثت    ،ودعهمأ  خواتك أ و  خوانكإ  ىلإ  ابعث  ابين  :وقال

  شهد أ  فقط:  يقول  وهو   املشىف  واقر    يف  نميش  الوادل  مع  وبقيت  ،بلغهمأ و  ابليت  ىلإ
   اهلل. رسول ا حممدر   نأ شهدأ و اهلل الإ هلإ ال نأ

  ماء   وطلب  ،ا رير كث  يتعرق  صبحأ  عليه  والسالم  وصوهلم  وبعد  ةخواإل  وجاء
         قلأ  معه  الطبيب  ودخل  ،نعاشاإل  ةغرف  ىلإ  ا فورر   لق  فن    ،يسقط  أناكد  و  ،فرشب 

 .راجعون يلهإ نا إو هلل نا إ :وقال خرج  ثم  ةدقيق من
  ،ابليت  ىلإ  الطاهر   جثمانه   قلنا نو  ،يلالر   عرش  ةاحلادي  جتاوزت   ةالساع  واكنت

 والوجهاء  والعلماء  وكركوك   ةالفلوج   هلأ  ووصل  ،يلالر   العراق  مجيع  ىلإ  اخلرب  ووصل
هو  و  ،قطان  اهلل  عبد  احلاج   ، وتوىل غسلهبيته  يف  لسِ وغ    ،الوادل  دار  ىلإ  الفجر  بعد
 .كركوك  هلأ من الصاحلنيمن 

  يلع  الشيخ يتقدمهم    ويلاءواأل  العلماء  من  مهيب  بموكب  اجلثمان  وخرج
   الشيخ   واكن  ،اجليالين    القادر  عبد  سيدنا   ةحرض  ىلإ  ومريديه  الطابلاين

  وعند   ،ةالقادري  احلرضه   يف  ينتظرون  كثري  وعلماء  املدرس ]بيارة[    الكريم  عبد
  ، قالكما    واكن  ،هنا   اغدر   يلعّ   تصل  :وقال  مسأ  را شأ  هو  :سماعيلإ  احلاج  قال  وصونلا 
مقربة    يف  - اهلل  رمحه -  ودفناملدرس،    الكريم   عبد  الشيخ  املصلني   مأ و  عليه  وصلينا 
    ة.القادري ةاحلرض

  هل أ  من  ه وومريد  ومجاعته  الطابلاين  يلع  والشيخ  العلماء  وبيق  ابليت  ىلإ  عدنا 
  ة الكثرية الغذائي  ملوادا  رشائهوعرفنا حينها سبب    ،يامة أثالث  الوادل  بيت  يف  كركوك 

 ة. الكمي هبهذ
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 يف مقربة احلرضة القادرية( -رمحه اهلل-الشيخ حممود مهاوش )رضيح 

 انلبهان   سيدنا   حبابهأ   مع  ومجعك  ،جناته  فسيح  سكنكأ وأيها املحب    اهلل  رمحك
 «.  ملسو هيلع هللا ىلص املصطىف احلبيب كنف  حتت صحبتهم اذلين ويلاءاأل ومجيع

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 

ر الطابلانيةحلقة  بعد وفاة الشيخ  ذك
 حممود يف بيته

 (  3ملف مسموع رقم) 
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 حممود يف بيته

 (  3ملف مسموع رقم) 
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 الفصل الثاني
 صحبته للعارف باهلل الشيخ محمد النبهان  

 

 وأثره فيه:  اتلعرف ىلع السيد انلبهان  -1

ا  خ  وإذا س    (1)عداءعيد فإنهم س  س  ل     ر اإلهل أناسر
العناية   قادته  ممن  مهاوش  حممود  الرمحانية اإلهليةالشيخ  األقدار  وساقته   ،            

 .سيدنا الشيخ حممد بن أمحد انلبهان احلليب  ،إىل شمس املعرفة الربانية
ألطاف    ريوي نلا كيف تداركتهف  ،نلأخذ بيده وهو حيلِق بنا يف سماء السعادةو
 وساقه من أرض العراق إىل حلب األبية لريتوي من حبر الفيوضات انلبهانية  ،ابلاري 
 : رمحه اهلل -بصوته مسجلهو  كما - فيقول

  ترشف   قد  العراق  أهل   من  أحدٌ   اكن  وما   بهانانل   الشيخ  إىل  أويت   »الفقري  
 .غريه  وال ،ناظم مرياأل وال ،الفياض  حممد احلاج ال ،بالشيخ

  اعم   فدلوين  ،بعلمائكم  أجتمع  أن  أريد  أنين  ألهلها   وذكرت   حلب  إىل  دخلت
  ذاك يف    أيم  ودلتين  ايلوم،  ذاك  يف  حيايت   سجلت    حيايت،  تاريخ  الرابع  الشهر  يف  ،م1947
  أتيت   يوم  سعاديت   وهذه  حيايت،  تاريخ  وهذا  والديت،  هذه  الوالدة،  تلك  ودلت    ،ايلوم

 . الشيخ  أعتابترشفت بو
 داعه  معه،  واجتمعنا   دعوة،  هل  عملوا   األزهر،  يف  ختر جحليب    شيخ  ىلعأوالر    وينل  د  

الرزاق   عبد    .باألشعار  ويأيت   اتهاك بالف    ويأيت   ويمزح  يضحك  الشيخ  و،ل  او  ن  األخ 
،  اتلكرييت  سعيد   حممد   الشيخ  عند  علم  طالب  أنا   طليب؛  ليس  هذا  لواو  ن    يا :  هل  قلت

 
 . «أم القرى املشهورة باهلمزية»وصريي من قصيدته املسماة ابليت لإلمام رشف ادلين ابل  ( 1)

 . (141: 1)   ( 35)بيت رقم  «البن حجر اهليتيماملنح املكية يف رشح اهلمزية »انظر:      
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 الفصل الثاني
 صحبته للعارف باهلل الشيخ محمد النبهان  

 

 وأثره فيه:  اتلعرف ىلع السيد انلبهان  -1
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الشيخ  و  ،القيس  قاسم   الشيخ، اذلي قال عنه  الصالح  اتليق   الورع   ،ادليلم  لواء  مفيت
  عندكم   ما أ!  الشيخهذا    إىل   يب   تأتونثم    «بقنا س    سعيد  حممد   الشيخ »:  الزهاوي   أجمد

 أنا   الفقري  ،-ا خرير   اهلل  جزاه-  شمس  فوزي   احلاج  دعوة  نلا   فعمل!  رة؟آخ    علماء
  توضأ أل  ماءر   أتمىن  كنت  مئة،   وجدت  اواحدر   لبت  ط  سعاديت،  واكنت  بالشيخ  اجتمعت

  رين،ه  ب    رين،م  غ    عقل،  أخذ  قليب،  أخذ   ين،ذ  أخ    ألعتابه  انتسبت    ا لم    ابلحر،  فوجدت    به
أخذت  حلب  إىل  ميع  فآخذ   العراق  إىل  آيت   فرصت   ال  ،    القيس   قاسم   شيخأمثال 
  بغداد   من  خادم،  يلك  ومايل  وسياريت  أنا   الفياض،  حممد  والشيخ   الزهاوي   أجمد  والشيخ

  رأس   عنده  يكن  لم  إذا اتلاجر   ،الر ال  د    رصت   مفلس  أنا   الشيخ، إىل  أوصل  حلب  إىل
   ،دالالر   يعمل  مال

 
،  طه  مال   الستار  عبد  الشيخ  أوصل  الفياض،  حممد  الشيخ  ل  ص  و  أ

  فانلاس  باملحبة  الشيخ  عن  يتلكم  ملا   املريد  تبالغ،  أنت:  يل  يقولون..  أوصل  أوصل
  والفندق   السيارة  ،بعينكم  انظروا   تعالوا   مشلكة  ال  .املبالغة  أهل  من  أنت:  هل  يقولون

  ينام   هناك،  يبىق أن    يلزم  أوصله  واذلي  هناك   إىل  أوصلهم،  تفضلوا   ،ا جمانر   والطعام
        الشيخ   القيس،  قاسم  الشيخ  الزهاوي،  أجمد  الشيخ  الفياض،   حممد  احلاج  هناك،

 . لنيدال   وصاروا  ادلعوة  فانترشت  وغريهم، الستار عبد
  حممود   حاج يا :  يل قال   الشيخ

 
    . «بصحيفتك العراقيني لك   ك رِش  ب  أ

هذه    يف  السيد انلبهانب  صلته  -تعاىل  اهلل  رمحه-الشيخ حممود مهاوش   ندو    وقد
 : فيها ومما جاء    سيدنا  الكم  من ا كثرير  فيها  مجعاليت ننرشها و رسالةال

  املفتقر الرايج عفو ربه القدير،    واتلقصري،  باذلنب  املعرتف  الفقري،  العبد   يقول»
  اخلريات   من   ومل   ذ نوبه،  اهلل  غفر-  الكبيس  مهاوش   بن   حممود   الغين،  اهلل  إىل
 : (1) وبهذ ن  

 
نوب:  (1) ، أو فيها اذل  ل و  ء   ادل  ل  ى، أو دون  الم 

 
 . ( 85:  1) «»القاموس املحيط: . انظرماٌء، أو الم ل

 والقصد هنا املعىن املجازي ال احلقييق.      
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  دي،املحم    الوارث   الاكمل،  املرشد  بمعرفة  -الشكرو  احلمد  وهل-  يلعّ   اهلل  من    ملا 
  وحامل   املحبني،  قطب  الربانية،  واألرسار  دية،املحم    واألنوار  العرشية،  اهلمة   صاحب

   حمّمد   الشيخ  ريب  إىل  وقدويت   وشييخ  سيدي  العرفان،  حمقق  العارفني،  لواء
  ه الزمت    فقد  ونفحاته،  بمعارفه  واملسلمني  ونفعين  حياته،  يف  اهلل  أطال  ،  انلّبهان

  نشأت    منذ  سميع  يطرق  لم  ما    منه  وسمعت  ،-اهلل  محاها -  حلب  يف  إقاميت  مّدة
  والعروج   م،م  اله    ورفع  تعاىل  باهلل  املعرفة   من   ديوان،  يف  ا مسطورر   رأيته  وال  إنسان،  من

  وعّفته   وكرمه  همته  وعلوّ   ومعارفه  علومه  من  فشاهدت  م،س  الن    بارئ   إىل  باألرواح
 ، ينورس    ،وقادين  ،وبهرين  ،غمرين  ما   وعطفه  ورمحته  ولطائفه  وشمائله  ونـزاهته

  عرصه   وجمدد  ،زمانه  غوث    أنه  حتقق  ابلصرية   أهل  من  رآه  من  نّ إ  حبيث  ،وأرسين
 . أمجعني زمانه أهل وإمام العارفني، سيد هو بل وأوانه،

  كنا   وما   هلذا  هدانا   اذلي  هلل   احلمد:  وقلت  هلل،    جلنابه  انتسبت    فقد  ذلا
 أتردد  فبقيت    ،ـه  1367  اعم   احلمد  وهلل  به  اجتمايع  واكن  اهلل،  هدانا   أن  لوال  نلهتدي

   ولم  حتىص،  وال  تعد  ال  اليت   معارفه  من  أسمع   سنني،  بضع   خدمته  يف
 
  حلفظ   ق فّ و  أ

ناين،  لضعف  أعقله  وال  أسمعه  فكنت  ،القليل  الزنر  إال  الكمه   بأموايل   وانشغايل  ج 
         سفري   عند   سيّما   ال  وأحبايب  أصحايب  بلعض   أذكر   وكنت  نسياين،  وكرثة  وعيايل

  الكمه   نور   ينكسف  إذ  وعصياين،  غفليت  حسب  ىلع  الكمه  من  هلم   أذكر   العراق  إىل
  زماننا،  يف  العارف   هذا  بمثل  سمعنا   ما :  ويقولون  منه  فيعجبون  لساين،  ىلع  جيري   حني
  كّرر  :  ويقول  والشهرين،  والشهر   وايلومني  ايلوم   امتذلذر   يبىق   ا شيئر   منهم  سمع  من  وك

 .ا وتعجبر  ا حبرّ  ذلك  فّييدهم تيرّس، ما  هلم فأذكر ،الشيخ من سمعته ما  علينا 
   القيس   قاسم  الشيخ  زمانه  مةعال    العراقية  ادليار  مفيت  األفاضل  هؤالء   ومن

  بأمر   االهتمام  قطب  ،انلعمان  حنيفة  أبو  بل  الزمان،  فقيه  ومنهم  ،-اهلل  رمحه-
  حفظه -  الزهاوي   أجمد  الشيخ  فضيلة  ،حاوي   والفضائل  العلوم  لسائر  ومن  ،املسلمني

  تداركه -  ببغداد  األعظم  اإلمام  خطيب  ،الاكمل  واملرشد  ،العامل  العالم  ومنهم  ،-اهلل
  ومنهم  اخلطيب،  القادر  عبد   الشيخ،  انلجيب  الصويف  اإلمام   -العباد  رب    بلطفه  اهلل
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  األقران   ىلع  به  من  ومنهم  ،الفياض  حمّمد  احلاج  زماننا   أويس  بل  األمة  هذه  زاهد
 كبار  من  وغريهم  كبيسة،  ومدرّس   وخطيب  إمام  طه،  املالّ   الستار  عبد  الشيخ  نتباىه

  الكمه   مين   يسمعون  اكنوا   اذّلين   يت لسم    امللل   خشية  ولوال  والصاحلني،  العلماء
   .به ويتذلذون
  انلاس  يف  لشهرتهم  ،  شيخنا   ماكنة  عرف  نو املذكور  ن  م    عرف  من  فإن
 «. والعارفني واألويلاء للصاحلني خمالطتهم كرثة مع واتلوقري، بالوالية

  السيد انلبهان  أسكنه  ،العراقيني  الوافدين  أول  -تعاىل  اهلل  رمحه-  حممود   والشيخ
  مذاكراته   من  لكثري  فتاحامل   هوو  ،واحلرض  السفر  يف  هالزمو  اللكتاوية،  يف  غرفة  يف  

  وجهورية   لسانه  وطالقة  فهمه   بقّوة  يتمّي  حمبوبة،  شخصية  كونه  مع  هذا  وحتقيقاته،
 .  وخدمته  صحبته يف صدقه بربكةقد نال الكثري و علمه، وسعة صوته

 : يف صحيفتك نيالعراقي   لك
  أبرشك »  يف هذا امللف الصويت ينقل الشيخ حممود مهاوش قول السيد انلبهان هل:

 «. صحيفتكيف   العراقيني  لك حممود  جا ح يا 
 

 
 
 
 : عميتن    لي و  

قب اذلي اكن يكرره الشيخ حممد مهاوش ويتغىن بذلك لكما ذكر سيدنا  لهذا ال
يلكما    انلبهان   ّّي    وقد،  صيخال  حامدالشيخ  ذلك    ذكر                  هل     اكن  وقد  ،  بها   ت م 

نا   ليسأليمكنه    ما   باألدب  املمزوج   واألسلوب   اجلرأة  من              هذا  و  ء،يش  لّك   عن  سيد 

»أبرشك لك  قول السيد انلبهان  
  العراقيني يف صحيفتك« 

 ( 4 ملف مسموع رقم) 
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:  عنهانلبهان    سيدنا   قال  حىت  ،ا جامعر   ا كتابر   أو  ،ا فيّاضر   اكن   هلذا   ،غريه   عن  لم يظهر 
ألين لم ا أمورر  مهاوش  حممود  احلاج سألين   لقد»  .     أحدٌ  عنها  يس 

 السيد انلبهان: ف ىلع ت عرا   العراق من رجلأول 
أول  عن    -حفظه اهلل- حفيد السيد انلبهان ادلكتور حممد فاروق انلبهان    دثنا حي
 : يقول -رمحه اهلل-لشيخ حممود مهاوش هل لرؤية 
-  انلبهان  السيد  اكن  حيث  (1) ةي  ر  اجلاب    قرية  يفي  عمر  من  العارشة  يف  كنت»
أرى  فإذا  ،  فيها   الصيف  يقيض  -ثراه  اهلل  طيب          وصلت   مةخ  وف    جديدة  سيارةيب 

  السيد   ريدأ  : يل  قال.  سهأ ر  ىلع  ة م  ع    ويضع  ،اجلبة  يلبس  شيخ  يقودها   الرييف  ابليت  ىلإ
  ،لكه  الليل  قىض  ،جملسه  يفانلبهان    السيد  استقبله،  قريب  بستان  إىل    هخذت  أ  .انلبهان

 . الصباح  يف اغدرثم 
هذاجاء  شهر  بعد                 حلب   يف  قيمأ  نأ  ريدأ:  انلبهان  للسيد  قالف  الرجل   ه 

 . الشيخ جانب ىلإ سنوات  عرش الرجل  قامأ. جانبك ىلإ
 احلاج هو  ،  انلبهان  السيد   عرفاذلي  ول  األ  العرايق  الرجل  هو  الرجل  هذا  اكن

   .الكبيس مهاوش  حممود 
قديم  ]سوق    ينةد  م  ال  سوق    يف  انلحاسني  خان  يف  جتاري   عمل  -رمحه اهلل-اكن هل   

 مدينة حلب[ وهل غرفة خاصة يف اللكتاوية قبل بناء املدرسة.يف 
  خوانإ  من   عدد  مع  الشيخ  ىلإ  يت أي  العرص  عند  يوم   لك  يف  -رمحه اهلل-اكن  و 
 جاسم  واحلاج  ،ادلباغ  عمر  وبأ و  ،الصغري  محدأ  واحلاج  ،شمس  ي فوز  احلاج  ،الشيخ

،  الشام  طريق  يف  مزرعة  ىل إ  يذهبون  اكنوا ،  وغريهم  ،انلاشد  حممود   واحلاج  ،الفياض
 .الليل ىل إ اجللسة  وتستمر
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:  عنهانلبهان    سيدنا   قال  حىت  ،ا جامعر   ا كتابر   أو  ،ا فيّاضر   اكن   هلذا   ،غريه   عن  لم يظهر 
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 .انلبهان  السيد   عن للناس    ويتحدث   ،بغداد  ىلإ  يذهباكن    مهاوش   حممود   احلاج
  يت أ ر  ،الشيخ  لزيارة  يأتون  عيانأ و  وجتار  علماء  من  العراقية  الوفود   تأ بدو 
  حممود حممد    والشيخ  ي،الزهاو  جمد أ  والشيخ  ،سي الق  قاسم   الشيخ  العراق  مفيت

  حممد   واحلاج  ي ابلدر  العزيز  عبد  والشيخ  ،السامرايئ  العزيز   عبد  والشيخ  ،الصواف
 . لفياضا  رسةأ وك ،الفياض
  ، الفلوجة  من  خاصة  ،بهم  ويفرح  ،العراق  من  خوانهإ  حيب  انلبهان  السيد  اكن

، (1) ]السعدي[  امللك   عبد  والشيخ  ،الشمال  من  العبيد  شيخ  ناظم  مريواأل  ،نبارواأل

 
حمافظة األنبار، عمل    يفهيت  مدينة  ودل يف  (:  م1937/ه1356ادلكتور عبد امللك السعدي )   (1)

الرمادي يف  ادلينية  املدرسة  ومدير  الفلوجة,  يف  اآلصفية  املدرسة  يف  ا  مؤلفاته: ،  مدرسر من 
والقانون   الرشيعة  الرشعية وعقوبتها يف  وألفاظه  -العالقات اجلنسية غري  الطالق  جمدلان، 

مستجداتها املعارصة،  املعارصة يف الفقه اإلساليم، فقه العبادات، فقه املعامالت، فقه الزاكة و
 )مراسلة كتابية(.   فقه األيمان وانلذور، وغريها كثري. 
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، (2)]الفياض[  خليل  والشيخ  ،(1)]الفياض[  براهيمإ  واحلاج  ،الفياض  حيىي  واحلاج
 . الكبيسيني من ريهمغ وعرشات ،(3)جروان اعيش والشيخ ،لوّس األ  هشام والشيخ

  املشهود   العراق  جتار  من  واكن  ،انلبهان  السيد  ومذاكرات  لكمات  يسجل  واكن
  الفهم   حيسن  ،ا متلكمر   ،شجااعر   ،ا كريمر   واكن  ،واالستقامة  والعلم  باتلجارة  هلم

 . العراق يف جمتمعه باحرتام وحيظى ،واحلديث
 .  تارَيه  يسجل نأ  جيب ي اذل ولاأل العرايق نهإ
 . وادلهم تراث خدمة ىلإ بغداد يف بناءهأ دعوأ و

 .امللزتم املحب الصادق  الرجل هلذا  ون ين  د  م   العراق يف خواننا إ لك
 « ا.ه.  ا خالصر إو ،وطالقة ،ا وفهمر  ،دعوةر  عرفت   من نشطأ ن  م   -رمحه اهلل- اكن

 
اتلاجر الصالح، أبو عبد احلكيم، ابن الويل الصالح   :ه(1433  -  1349)احلاج إبراهيم الفياض    (1)

الفيّاض الكبيس   نشأ يف بيت علم ووالية، أكرمه اهلل تعاىل ويف مدينة كبيسة،  ودل  حممد 
رمحه  -باتلعرف ىلع الوارث املحمدي سيدنا الشيخ حممد انلبهان بواسطة أخيه احلاج جاسم  

مهاوش  -اهلل حممود  اهلل-والشيخ  ود ف ن    -رمحه  يِف  ت و  املايض،  القرن  مخسينات  يف                  وذلك 
   (. 98:1فلوجة. انظر:  كتاب »ادلرر احلسان« )يف مسجد وادله احلاج حممد الفياض يف ال

    ابن الويل الصالح حممد بن عبد اهلل بن فياض، ودل   م(:1935/ ه1353الشيخ خليل الفياض )  (2)
أجازه  ،  يف قرية اإلسماعيلية اتلابعة لقضاء هيت، خترج يف املدرسة العلمية اآلصفية فيها  

ا يف املدرسة العلمية  1959تاريخ  ب  الشيخ عبد العزيز سالم السامرايئ إجازة اعمة م، عني مدرسر
م، كما عني للوعظ  يف جامع الفلوجة الكبري، وجامع احلاج شاكر الصايح،  1958اآلصفية اعم  

   (. 108) «تاريخ علماء الفلوجة»امع الصديق وغريها.  وج
ودل    الشيخ املحب، واتلاجر الصادق املنفق،    :ه(1438  –   1358) الشيخ اعيش جروان الكبيس    (3)

ا يف قرية الزاغريد وتسىم )الزاغريت( اتلابعة نلاحية الصقالوية قرب  1939اعم   م، اكن معلّمر
ا باسم )الروضة املحمدية( يف القرية اليت اكن فيها الفلوجة، أحبّه أهلها   وأحبهم، بىن مسجدر

وزيارة   احلاجة  وذوي  الفقراء  خدمة  ولزم  تقاعد،  حىت  وخطيبرا  ا  إمامر معهم  وبيق  ا،  مدرسر
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف مدينة السليمانية بعد  ،  األرحام وإخواننا وخدمتهم بنفسه وماهل

 (.251:1احلسان يف تراجم أصحاب السيد انلبهان« )معاناة طويلة. »ادلرر 
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  الرب  وجوه   يف  وهل  أخرى،  كثرية  وأذواق  كرامات  الكبيس  مهاوش     حممود   للشيخ
  وتالميذه  أصحابه ملتىق يه   القادرية  احلرضة يف غرفة هل  واكنت اخلريات،  من كثري
  جامع   يف  ذكر   حلقة  يقيم  أعوام  عرشة  من  ألكرث  وبيق   وخارجه،  العراق  داخل  من

ّف   واملذاكرات،  ادلروس   ويليق    اجليالين   القادر  عبد   سيدنا    غفري،  مجع   حوهل  واتل 
   األجل.    وافاه حىت  -تعاىل  اهلل رمحه- يفرت ولم واتلوجيهات،  بالوعظ فأفادهم

 : السيد انلبهان  الفهم بمعيةمن أدبه يف  
قال:   تعاىل  اهلل  رمحه،  الوادل  روى يل:  قال  مهاوش   ماهر   حممدابنه الشيخ   حدثين

  احلاج   منهم  إخواننا   بعض   مع  بسياريت  األوقات  بعض   يف  انلبهان  السيد  آخذ  نتك
        حلب  بساتني  حول  الفياض  جاسم  واحلاج،  صغريال  د أمح  واحلاج  ،شمس  فوزي 

 اخلارجية   السيارة   إنارة  أشغلت  قد  وكنت  السيد  مع  عودتنا   وأثناء  األيام  أحد   ويف
 جبواري انلبهان    والسيد  ،محار   يا  الضوء  أطفئ  :قائالر   السائقني  أحد  يب  فنادى  ،اكملة
  وأنت   الدةابل    طبعه  من  احلمار  :يل  يقول  سيدي  :فقلت  ؟ لك  يقول  ماذا  :يل  فقال  يسمع

 :وقالانلبهان    السيد  فرس     ،اكحلمار  تكن  وال  منها   فخذ   اإلهلية  املعارف  جبوارك 
    . الفهم هذا إىل  اسمعوا 

 : من باريس  إىل السيد انلبهان  هرساتل
سيدنا  ال  إىل  فرنسا   من  خاصة  رسالة  مهاوش   حممود   الشيخ  أرسل باهلل  عارف 

  س ر  د    يف    سيدنا   قرأها   وقوة إرشاقها ونورها   هميتها ل ف    انلبهان  الشيخ حممد
 :نصها  وهذا الرجال لتشحذ اهلمم،

غري  األقدار  شاءت  !سيدي»   للتفكر   ادليار  هذه  ىلع  عل  أط    أن  اختيار  من 
  وغفلتهم  وأخالقهم  اعداتهم  من  ورأيت    مدنها،  من  مدينة  دخلت    فلكما   واالعتبار،

  مدينة   لك   فيف   السماء،  إىل  رويح   وعرجت    ،الشهباء  نلوايح  قليب   ن  ح    قهم خاّل   عن
 .  ميع أراك   طائرة لك ويف
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  وأصىف   أقوى   أوروبا   بالد   يف  الروحاين  واتلعلق  احلضور  يكون  كيف!  ا عجبر   يا 
 . ! خدمتكم ويف أيديكم  بني كنت مما 

 والشهوة  بيةاللك     املادة  رأيت    لكما   انلاس  بني  وأنا   دمويع  سالت    كم!  سيدي
  والقدسية   اللكتاوية  سماء  إىل  ت  ج  ر  ع    ،سواها   وليس  ،عندهم  تتجىل  احليوانية
 .انلبهانية

             فعوا دوان  ،حيوانية  غرائز   وأشبعوا   ،دنيوية  حياةر   موا نظ    إنهم  م  ع  ن    !سيدي  يا 
  الكماالت،  عن   يبحثون  وال   ،الفضائل  يعرفون  ال  ولكنهم  ،دنيوية  ظاهرة  علوم يف  

            جنيف  يف  منهم  ر  ف  بن    اجتمعت    فقد  تائهني،  حيارى   وجدهم   باحٌث   باحثهم  وإذا
  بل  لإلسالم  لدلعوة  ليس  البرشية   وإسعاد  اإلنسانية  يف   معهم  وتباحثنا   سويرسا   يف

 احلوار  لا ط  فلما   ،بالفلسفة  ادلكتوراه   شهادة    حازوا   نفرٌ   منهم  واكن  ،األنام  إلسعاد
                 فلماذا   واالخرتااعت  الصنااعت  علوم  يف  تتعمقون  إنكم:  هلم  قلت  وابلحث

  م ظِ ن  ي    ما   لكم  ظهر  فإذا  دين  أي  عن  اتلجريد  مع  األديان  دراسة  يف  تتبحرون  ال
 ميادين  شىت  يف  األموال  ننفق  إننا :  يل  فقالوا   ؟لكم  ا دينر   جعلتموه   للبرش  السعادة
  بدعوتكم   رشونب  ت    ال  املسلمون  أيها   أنتم   فلماذا  ،املسيحية  دين  إىل  لدلعوة   األرض 

  وبعد   اعتنقوه   احلق  هو   أقوهل  ما   م وجدت    فإن  كم بلغت    قد  ين إ  ها :  هلم  قلت  ! انلاس؟  ىلع
  أكرث   اكن  لو  قصري  ووقت  واحدة،  جلسة  هذه:  فقالوا   بلالدكم  داعة  نكونوت  ذلك
   .هذا من

 للحياة   ا وتنظيمر   ،مرانالع    يف  ا ورقير   حضارةر   بالدهم  يف  رى ي    من  إن  :سيدي
  مروءة   وال  حياء  فال   ،أضل  هم  بل  اكألنعام   أنهم  خالهلا   من  بل  معها   يرى   والصناعة

  املعاشية  انلاحية  من  أما   ابلهائم،  شةي  ع    ا يعيشوأن    املادة  همهم  بل  ،إنسانية  وال  بل
 . املعيشة يف اجلحيم بالد  وبالدهم ،والرمحة الرخاء بالد  بالدنا  فإن

  أحبث    ذهبت    بالدهم  يف  نزويل  أول  أنين  عظىم  وطامة  كربى   ةي  ل  ب    لسيدي  وأذكر
 بالسؤال  أكتف    ولم  بنفس  ذهبت    وادلجاج  والغنم  ابلقر  يذحبون  وكيف  ،اللحوم  عن
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  والقدسية   اللكتاوية  سماء  إىل  ت  ج  ر  ع    ،سواها   وليس  ،عندهم  تتجىل  احليوانية
 .انلبهانية

             فعوا دوان  ،حيوانية  غرائز   وأشبعوا   ،دنيوية  حياةر   موا نظ    إنهم  م  ع  ن    !سيدي  يا 
  الكماالت،  عن   يبحثون  وال   ،الفضائل  يعرفون  ال  ولكنهم  ،دنيوية  ظاهرة  علوم يف  

            جنيف  يف  منهم  ر  ف  بن    اجتمعت    فقد  تائهني،  حيارى   وجدهم   باحٌث   باحثهم  وإذا
  بل  لإلسالم  لدلعوة  ليس  البرشية   وإسعاد  اإلنسانية  يف   معهم  وتباحثنا   سويرسا   يف

 احلوار  لا ط  فلما   ،بالفلسفة  ادلكتوراه   شهادة    حازوا   نفرٌ   منهم  واكن  ،األنام  إلسعاد
                 فلماذا   واالخرتااعت  الصنااعت  علوم  يف  تتعمقون  إنكم:  هلم  قلت  وابلحث

  م ظِ ن  ي    ما   لكم  ظهر  فإذا  دين  أي  عن  اتلجريد  مع  األديان  دراسة  يف  تتبحرون  ال
 ميادين  شىت  يف  األموال  ننفق  إننا :  يل  فقالوا   ؟لكم  ا دينر   جعلتموه   للبرش  السعادة
  بدعوتكم   رشونب  ت    ال  املسلمون  أيها   أنتم   فلماذا  ،املسيحية  دين  إىل  لدلعوة   األرض 

  وبعد   اعتنقوه   احلق  هو   أقوهل  ما   م وجدت    فإن  كم بلغت    قد  ين إ  ها :  هلم  قلت  ! انلاس؟  ىلع
  أكرث   اكن  لو  قصري  ووقت  واحدة،  جلسة  هذه:  فقالوا   بلالدكم  داعة  نكونوت  ذلك
   .هذا من

 للحياة   ا وتنظيمر   ،مرانالع    يف  ا ورقير   حضارةر   بالدهم  يف  رى ي    من  إن  :سيدي
  مروءة   وال  حياء  فال   ،أضل  هم  بل  اكألنعام   أنهم  خالهلا   من  بل  معها   يرى   والصناعة

  املعاشية  انلاحية  من  أما   ابلهائم،  شةي  ع    ا يعيشوأن    املادة  همهم  بل  ،إنسانية  وال  بل
 . املعيشة يف اجلحيم بالد  وبالدهم ،والرمحة الرخاء بالد  بالدنا  فإن

  أحبث    ذهبت    بالدهم  يف  نزويل  أول  أنين  عظىم  وطامة  كربى   ةي  ل  ب    لسيدي  وأذكر
 بالسؤال  أكتف    ولم  بنفس  ذهبت    وادلجاج  والغنم  ابلقر  يذحبون  وكيف  ،اللحوم  عن
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          يربطونها   أو  ،فتموت    رأسها   ىلع  يرضبونها   أو  ،ا خنقر   اذلبيحة   َينقون  فوجدتهم 
                 اجلدل   فيسلخ  ،فتموت    تلرضبها   الكهرباء  من  مسامري  ىلع  فتمر   الكهرباء  ىلع
  اليت   املنخنقة   أو  ،امليتة  حلوم  حلومهم   أن  عندي  فتحقق   ،اللحم  ويقطع   ،الكهرباء  ىلع

 . اآلية   برصيح   حمرمة  بالدهم  من   تأيت   اليت   واملعلبات  حلومهم  فإن  وهلذا  ،القرآن  ذكرها 
  نسافر   اوغدر   ،باريس  ايلوم  ،فرنسا   من  لكم  أكتب  أنا   وها   ،سويرسا   زرنا   :سيدي

 .  بريوت  إىل نلعود  وأثينا  إيطايلا  ثم ،أملانيا  ثم ،نلدن إىل اهلل شاء إن
 . احلمد وهلل ميع اكنت وإن انلبهانية األنوار  لواقح إىل العودة اهلل رزقنا 

 . ب ر  الق   يف لكم  معرفيت من  أكرث دع  ابل   حالة  يف كمعرفت    لقد : سيدي يا 
  اليت  ابلالد   أكرب  فرأيناها   باريس  إىل  دخلنا   الكتاب  هذا  تسطري  بعد:  يقول  ثم
        نزونلا   وعند  الطبيعة،  ومجال   عةوالس    املادي  والريق  واحلضارة  العمران  يف  رأيناها 

  وفيه   ،ا واسعر   ا جامعر   فيها   وجدت    ،إيله  فأوصلوين  ،املسجد  عن  سألت    الطائرة  من
 صلينا   فلما ،  اجلزائر  من  ومفت    إمام  وفيه  ،للقرآن  مدرسة  وفيه  ،اإلساليم  ابلناء  روعة
  مسلمون   فرنسيون  وفيه  ،عندهم  يصلون  املسلمني  من  مجاعة  وجدت    العرص  معهم

              املال  جلمع  وسيلة  اجلامع  جعلوا   قد  واإلمام  املفيت  أن  إال  لإلسالم  متعشقون
  املصلني   يف  تكلمت    احلال  رأيت    فلما   ،اجلمال  يف  املتحف  من  أعظم  اجلامع  ألن

  املشايخ   من  ادلين  تأخذوا   وال  ،املسلمني  من  اإلسالم  تأخذوا   ال:  هلم  قلت  بكلمة
  الشخصيات   أرباب  ينادي  وأنه  ،اإلسالم  وعزة  اإلسالم  عن  هلم  وتكلمت    ،نييِ املعاش  

               رأى   أنه   أخربين  فيصل  يدع   مسلم  فرنس  بينهم  واكن   ،األمانة  هذه   لهممِ ح  يل  
    عليه   فأفاض   اإلسالم  اعتنق  أنه  وأخربين   ،فاعتنقه  لإلسالم  يدعوه   رجالر   املنام  يف

  وبعد   املسجد،  يف  لكها   يقضيها   واحد  سبت  يوم  لك  الصالة  ىلع  يعكف  وأنه  ،نوره   من
  يلجمعوا   ؛اثلاين   ايلوم   يف  أحرض  أن  باهلل  سألوين  معهم  حمارضيت  من   انتهيت    أن

 وطلبوا   ،اهلل  شاء  إن  ا غدر   إيلهم   أعود   أن  فوعدتهم   ،اإلسالم  اعتنقوا   اذلين    رفقاءهم
  ، واملفيت  اإلمام  من  ا كبرير   ا ألمر   تأملت  لكين  ،فيهم  أخطب  أن  اجلمعة  إىل  بقيت    إن
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  املسجد  إىل   أتردد وسوف الشالكة،  هذه ىلع  لكهم  ادلين   مشايخ أن  يعلموا  أن  وخفت
 سويرسا   يف  ميع  باريس  يف  ميع  هو  اذلي  سيدي  من  املدد  ا طابلر   اهلل  بإذن  فيها   دمت    ما 

   .املعية هلذه  حدود  ال ماكن لك يف ميع
 ضيعوا   اذلين   من  مسلم  مئة  يعدل   اإلسالم  يف  هؤالء   من  يدخل  من  إن   :سيدي  يا 

 . « احلضارة وطريق اإلسالم طريق  الطريقني
 
 
 

 

  راح   أمس  ،أخونا   حممود   حاج   هذا يف  تسجيل آخر: »  ويقول السيد انلبهان  
  ، وعرف  ،وفهم  ،ّي  م    ،فيها   رسين  اجد    ،مكتوب   وثاين،  مكتوب   أول  نلا   بعث  با وأور  إىل
  لكن   بكثري  هذا  من  أكرث   نعرف  با و أور  إىل   أروح  ما   غري   من  أعرفها   هذه   .مت  وخ  
 .  بعينه رآها  هو

   بني   حبلب  عنده  أنا   أكون   انلبهاين  الشيخ  عجيب  عجيب  غريب  غريب:  قال
 . «!هيهاي  !هيهاي! أوروبا  يف ميع وهو بالطيارة ميع اآلن وأكون اغفالر  وأكون يديه

 
   
 
 

 من فرنسا مهاوش  حممود  الشيخ رسالة
 بصوت السيد انلبهان

 ( 5 ملف مسموع رقم) 
 

 

  مهاوش  حممود  الشيخ رسالةمتابعة ل
 بصوت السيد انلبهان 

 ( 6 ملف مسموع رقم) 
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 بصوت السيد انلبهان 

 ( 6 ملف مسموع رقم) 
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 و  قرية ابْل  إىل    هجرة السيد انلبهان
  حني: »قال  (1) بشري  صالح  الشيخ  نلا   روى :  رد  يْ

وابلويدر  قرية   إىل  اللكتاوية  من   انلبهان  السيد   هاجر   السيد   مع   ناظم   األمري   اكن، 
  وحممد  حداد، منريحممد و  مهاوش، حممود   اكلشيخ العلماء من  مجع مع وقتها  انلبهان
 .«(2) الشايم

 : ( 3)جامع الشيخ حممود مهاوش يف بغدادزيارة 
الشيخ    مهاوش  حممود   الشيخ  احلاج:  قائالر   -حفظه اهلل (4)صيخال  حامدحيدثنا 

  وتعريف    ،للرابطة  واسطةر   يكون   أن  اهلل    اختاره   -برضوانهاهلل    دهتغم  -  الكبيس
-   ،حسناته  مّيان  يف  وهذا   -به  اهلل   نفعنا -  انلبهان  حممد  بسيدنا   ني يالعراق  خواننا إ

 وغريه،   الفياض   حممد   احلاج  الصادقني   الرجال  أوئلك  ومن  - اجلزاء  خري  اهلل   جزاه

 
العالم والفقيه املفيت الشيخ صالح بن حممد بن    :ه(1441  –  1356)  ّج الشيخ صالح بشري احل    (1)

حلب، من أوائل    يفبشري بن أمحد الصالح احليج املاريع. ودل يف بدلة مارع يف منطقة عزاز  
ا، وذلك من اعم )  مدرسة اللكتاوية  يفعمل  من   ا ومدرسر    تويف  م(.  1975م إىل اعم  1964موجهر

   (. 224:1سان« )، ودفن يف مدينة الرحيانية. »ادلرر احليف تركيا 
العالم، ادلاعية، املتحدث ابلارع، الشيخ حممد بن عبد   :ه(1401 –  1343)الشيخ حممد الشايم  (2)

ودفن  يف حلب،  استشهد  وودل يف مدينة حلب ، ونشأ يف مدينة ابلاب،  ،  اهلل بن سليمان الشايم
   (. 96:2احلسان« )يف جامع املدرسة السلطانية مقابل مدخل قلعة حلب. »ادلرر 

م،  1962آذار  17املوافق    ،ه1381  شوال11  السبت  العراق اكنت  إىل   األوىل  نلبهانا  زيارة السيد   (3)
 . م1968 اكنون األول 28املوافق ، ه1388 شوال 8واثلانية يوم األحد 

اهلل  جنم   صيخ  حامد الشيخ    (4) العامل، العالم    (:م1954ه/  1373)  اجلنايب  علوش   حممد  عبد 
  عند   انلبهان ولقائه  سيدنا   برؤية  ترشف  م، ،1954  اعم  مدينة الفلوجة  واتلاجر الصالح، ودل يف

  السابقني   صحب  إيله،   واالنتساب  حلب   يف   بزيارته  اهلل  أكرمه  ثم    ،   م1968  اعم  للعراق  زيارته
انلبهان  من   األولني السيد  واكن   وماكرم  األدب  منهم   فتعلم   إخوان    أيوب   الشيخ  األخالق، 
 يوم  وفاته  عند  معه  واكن  م  1974  األخرية  السنة  خالل  حرض  أو  سفر  يف  اليفارقه  الفياض
 أيام. )مراسلة كتابية(.   بأربعة وفاة سيدنا  بعد  أي هجري  1394 شعبان 10 األربعاء
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ن    ب ر مح  ت ه    ﴿َي  ت ص ّ   بها   وأكرمه   إياه  اهلل  وهبها   رّبانيّة  منحة   وهذه  اء    م                  و اَّلل ّ    ي ش 
ل   ذ و

ض  ﴾    ال ف  يم   (.  74)آل عمران ال ع ظ 

  عند   -به  اهلل  نفعنا -  انلبهان  حممد  املحمدي  الوارث   الكريم  سيدنا   ىلع  تعرفت  
          مرة   ولأ  برؤيته  فترشفت    ،بقدومه  سمعنا   ،م1968  اعم  العراق  ىلإ  اثلانية  زيارته

، العرص  صالة   بعد  ببغداد  ديادلاو    منطقة  يف  الكبيس  مهاوش   حممود   احلاج  جامع  يف
 مام الشيخ عبد القادر العاين، رمحه اهلل. اإلبرشف السالم عليه يف غرفة  وحظيت  

  قادمة  جمموعة   بكل  ف ر  ع  ي    (1)-اهلل   رمحه-  ابلدري   العزيز   عبد   الشيخ   واكن
 ا.مرحبر ا هل فيقف للسالم ىلع سيدنا، 

  كما   (2)  الواعظ  ادلين  جنم   العالمة  الشيخ  السيد انلبهان  يمني  عن  جيلس  اكنو
   سيدنا   من  فطلب     ة(اري  ب  )   س رِ د  الم    الكريم   عبد   العالمة  الشيخ   يساره   عن  ا جالسر   اكن

ل م    سورة  وقرأ   ،صدره   ىلع  ووضعها   الرشيفة   يده  سيدنا   فمد  ،هل  يدعو   أنانلبهان  
 
  ﴿ أ

ح   ر ك  ﴾   ل ك   ن رش   د   .(1)الرشح  ص 

 
  ودل العالمة ادلاعية، واخلطيب املصقع،    :ه(1389–1349)عبد العزيز ابلدري  الشهيد  الشيخ    (1)

م، وسافر 1962لعراق اعم  تعرف ىلع السيد انلبهان يف ا  ،يف حملة »سوق املعتصم« بمدينة سامراء
رمحه اهلل  -للشيخ ابلدري    إيله أول مرة بصحبة الشيخ األمري ناظم العايص رمحه اهلل تعاىل.

ط، مثل: اإلسالم بني العلماء واحلاكم،  مؤلفات عديدة، منها املطبوع، ومنها املخطو  -تعاىل
حكم اإلسالم يف االشرتاكية، القرآن كتاب اهلل اخلادل. تويف يف بغداد ودفن  يف مقربة اإلمام 

   (.310:1(. و »ادلرر احلسان« )300-295: 1)  3وانظر: كتاب »السيد انلبهان« ط  األعظم. 
رئيس مجعية    ه(:1396-1298املعاضيدي الشهري بالواعظ )  الشيخ جنم ادلين بن مال عبد اهلل    (2)

رابطة العلماء يف العراق، ورئيس مجعية اآلداب اإلسالمية، وتصدر لإلفتاء بعد وفاة الشيخ 
من مؤلفاته: اغية اتلقريب رشح نداء املجيب، بغية السائل  وودل يف بغداد،  ،  قاسم القيس

 ـه، ودفن يف مقربة الشيخ معروف الكرخ  1396ة  رشح منظومة العامل، تويف يف األعظمية سن
علماء بغداد  تاريخ »هذا الرجل َنن نتبارك به«. انظر »:يف بغداد،  قال عن السيد انلبهان  
 (. 28:1) 3(. و»السيد انلبهان« ط 686يف القرن الرابع عرش اهلجري« )
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ح   ر ك  ﴾   ل ك   ن رش   د   .(1)الرشح  ص 

 
  ودل العالمة ادلاعية، واخلطيب املصقع،    :ه(1389–1349)عبد العزيز ابلدري  الشهيد  الشيخ    (1)

م، وسافر 1962لعراق اعم  تعرف ىلع السيد انلبهان يف ا  ،يف حملة »سوق املعتصم« بمدينة سامراء
رمحه اهلل  -للشيخ ابلدري    إيله أول مرة بصحبة الشيخ األمري ناظم العايص رمحه اهلل تعاىل.

ط، مثل: اإلسالم بني العلماء واحلاكم،  مؤلفات عديدة، منها املطبوع، ومنها املخطو  -تعاىل
حكم اإلسالم يف االشرتاكية، القرآن كتاب اهلل اخلادل. تويف يف بغداد ودفن  يف مقربة اإلمام 

   (.310:1(. و »ادلرر احلسان« )300-295: 1)  3وانظر: كتاب »السيد انلبهان« ط  األعظم. 
رئيس مجعية    ه(:1396-1298املعاضيدي الشهري بالواعظ )  الشيخ جنم ادلين بن مال عبد اهلل    (2)

رابطة العلماء يف العراق، ورئيس مجعية اآلداب اإلسالمية، وتصدر لإلفتاء بعد وفاة الشيخ 
من مؤلفاته: اغية اتلقريب رشح نداء املجيب، بغية السائل  وودل يف بغداد،  ،  قاسم القيس

 ـه، ودفن يف مقربة الشيخ معروف الكرخ  1396ة  رشح منظومة العامل، تويف يف األعظمية سن
علماء بغداد  تاريخ »هذا الرجل َنن نتبارك به«. انظر »:يف بغداد،  قال عن السيد انلبهان  
 (. 28:1) 3(. و»السيد انلبهان« ط 686يف القرن الرابع عرش اهلجري« )
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  ، سيدنا   أجابه  سائل  سأل  لكما ،والوجهاء  العلماء  من  مباراكر   ا مجعر   احلضور  اكن
   ،املغرب   لصالة  أذن  حىت

 
ق ال ت    احلجرات  سورة  من  وقرأ   ،الكريم  السيد  ا ن  م  فأ  ﴿  

اب   ر  ع 
ن ا   األ   ن وا   ل م    ق ل  آم  م  ن  ت ؤ  ك 

ل  ن ا   ق ول وا   و  ل م  س 
 
ا   أ ل م  ل    و 

خ  ان    ي د  يم   
م    يف    اإل  وب ك 

إ ن   ق ل    و 
يع وا  وهل     اَّلل     ت ط  م  ال    و ر س  م    ِمن    ي ل ت ك  ال ك  م  ع 

 
ي ئار   أ ورٌ   اَّلل     إ ن    ش  ف  يمٌ   غ  ا    . ر ح  إ ن م 

ن ون  ٱ ؤم  ين  ٱ  لم   
ن وا    ذل  ام  وهل     َّلل   ا ب    ء  ر س  م  ي رت اب وا    ل م  ث م   ۦ و 

 
 ب أ

وا  د  ه  ى مو ج  ل ه 
ى م  و  ه  س  نف 

 
ب يل    يف    و أ   س 

ئ ك    َّلل   ٱ ئل  و 
 
م    أ ق ون  ق لٱ  ه  د  ى ون     لص  لِم  ت ع 

 
م  َّلل   ٱأ ين ك  ا   ي عل م    َّلل   ٱو    ب د  ىت  ٱ  يف    م  ىو  م  ا   لس  م    و 

رض  ٱ  يف  
 
ِل   َّلل   ٱو    أل ء    ب ك  ي    يش  ل يم  ن ون  ع  ل ي  م  ن  ك  ع 

 
وا    أ سل م 

 
ن وا    ال    ق ل  أ  يلع      ت م 

م م ك 
ى ن    َّلل   ٱ  ب ل    إ سل  م  ل ي  ي  مع  ن  ك 

 
م  ه    أ ىىك  ن  د 

ى يم  نت م  إ ن  ل إل  ق ني  ك  د  ى   ي عل م    َّلل   ٱ  إ ن    ص 
ي ىت  ٱ ب  غ  ىو  م  رض  ٱو   لس 

 
ري   َّلل   ٱو   أل ا  ب ص  ل ون    ب م   (. 19-14)احلجرات ﴾ ت عم 

 ء.والوجها  العلماء من كريم كبريٌ مجٌع   املهيب  املشهد ذلكوحرض 
 .لكه املسجد ملت ف الطعام   مائدة مدت الصالة انتهاء وعند
)األخ األكرب للشيخ حممود مهاوش(    مهاوش   أمحداحلاج    دار  إىل  سيدنا   انتقل

  السيد   ىلع  بالسالم  انلاس  أخذ  فحينئذ،  واسعة  دار   ويه  اجلديدة،  بغداد  يف  الاكئنة
 .انلبهان
 .األخالق ىلع فيها  يوجه  اليت الفلوجة يف  جمالسه إىل نرتدد ا كن    ذلك  بعد ثم

الفلوجة     ..« الفيّاض  اهلل  عبد  حمّمدإبراهيم بن    احلاج  املرحوم  دار  يف  نزلويف 
    انتىه الكم الشيخ حامد.  

حممد الشيخ  نلا  ا   مهاوش   ماهر  يروي  وبعضر الزيارة،  هذه  وقائع  من              طرفرا 
بما  الشيقة  أحداثها  قائالر   من  وفيوضات  كرامات  من  األوىل  سيدنا    ةزيار»:  فيها 

  واحلاج  صغريال  محدأ  حلاجاء مع سيدنا  وجا   اكنت بسيارة الوادل من حلب،للعراق  
أ  والشيخ  شمس  فوزي                   بقائهم   ةطيل  الوادل  بيت  يف  ا ونزلو  حسون،  ديبحممد 

اكن املنظم    -رمحه اهلل-والوادل    ،هل العراقىلع أثر كبري  أ  ذه الزيارةواكن هل،  العراق  يف
 ة.عجيب صص وفيها قة، هلذه الزيار
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ا م أنه اكن    ةيف هذه الزيار  انلبهان    من كرامات السيد و يف الرمادي  عند    دعو 
بسيارتهفأ  ئها وجها أحد   الوادل  الم  إفلما وصلوا    ،خذه  دار  قال سيدنا ىل      ضيف 

سيدي    :فقلت هل  :يقول  ة؟ املدين  ذهن من هخترجنا اآلأن  ج حممود تقدر  ا ح  للوادل:
و متلكف  داع الرجل  و  :فقال  !العلماء  قد  الوادل  .خرجينأ استعجل        فطلبت   :يقول 

الم   االستعجالمن  رسيعر أ و  ،ضيف  كبيس  ،ا كلنا  باجتاه  وصونلا ة،  وخرجنا          وعند 
سيدنا ه  مدينة  ىل  إ يل  قال  حممود  ا ح  :يت  راحئأ  ا؟هن يوجد    ذاما ج    ة. الصحاب  ةشم 

 .عبد اهلل بن املبارك جبوارنا سيدنا  يا سيدي هذا   :فقلت

ذ بالشيخ عبد  إو  ة، طه واملدرس للقاء الشيخ عبد الستار ماّل   ةىل كبيس إثم ذهبنا  
خ الستار   العلم  عن وطالب  تزيد  مسافة  السيد  مخسة    رجوا  يستقبلون  مرت  كيلو 
ابلد»بنشيد ا  ر طلع  ثنيات  من  انلبهان  واستقبل    « وداعلعلينا  استقبال السيد 

املنورة،باملدين  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطىف  للحبيب    ةالصحاب يومر   ة  عدنا    امشهودر   ا واكن  وعندما 
احتفال  أعلمنا   منها  السيد  خروج  بعد  الرمادي  يف  اكن  ابلنات نه  ملدارس           كبري 

 . رماديليف ا

الوادل  الأ س  :يقول  انلبهانلت  الم  أذلي  ا  ما   سيد  ماذاأضيف  خرجه               :قال  ؟ م 
وبعدها علمنا باالحتفال   ة،املدين  ىلإيزنل    سوفب  ضال يا ودلي ولكن هناك غ 

    .يف شوارع الرمادي بعد خروجنا منها  ةبلنات اثلانوي

العراق    وىلاأل  ةالزيارويف   سيدنا إىل    ة الفلوج مدينة  ىل  إ    انلبهان  ذهب 
وكبيسلوا  ورمادي  الوادل  ة،  اهلل-يذكر  لزيار  خذت  أ  :يقول  -رمحه   سيدنا    ةالسيد 

 : وملا خرجنا قال ة،طال الزيارأ عبد القادر وجلس سيدنا يكلم سيدنا عبد القادر و
ا، هل    ى رأتيه  آين  أالقادر من    دويلاء مثل سيدي عباأليف  ت  أير  ج حممود ما ا يا ح   وجهر

 .  « أو كما قال خلفمن أمام أو من  
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 كرامات نبهانية عظيمة: -2 
 (: م رْ مزرعة الك  حتيا بهم لك أرض يزنلون بها ) 

الشيخ           يوم   يف:  اهلل  رمحه   الوادل  يقول »  قال:  مهاوش   حممود   ماهر   حممدروى يل 
  مع   بسياريت  حلبمدينة    حول  لةو  ج    يف     انلبهان  سيدنا   أخذت    اخلمسينات  يف

 ورجاالر   نساءر   البساتني  أحد  يف  شاهدت    البساتني  حول  مروري   وأثناء   ،إخواننا  بعض 
  املناظر،  هذه  سيدنا   يرى  أن  حياءر  السيارة اجتاه  فغريت   أمايم  واكنوا   مخر،  موائد  حول

:  هل  قلت  .«!ين؟ إىل أ  ؟حممود   جا حيا    بك  »ما :  صوته  بأىلع  يناديانلبهان    بالسيد  وإذ
  السيارة إىل    نظروا   فلما   إيلهم،  واجتهت  طرييق   فغريت  «  عليهم »:  قال.  ترى   كما   سيدي 
     يبحث   والنساء  ، املوائد  من  اخلمر  يرفعون   الرجال   وأصبح  ،اضطربوا   الشيخ  وفيها 

  يرحب   ،املزرعة  صاحب  جاءف ،  السيارة  منانلبهان    السيد  فزنل  به،  يتسرتن  يشء  عن
  الشاي  ورشبنا «  شايال  عندكم  نرشب   ئنا ج»:  سيدنا   هل  فقال  ،انلبهان    بالسيد

              هلم أويس  ،االعتيادية  مورباأل  إال  يتلكم  ولم  مرسور،انلبهان    والسيد  عندهم،
 كما   سيدي   يا :  لسيدنا   البستان  صاحب  فقال  باالنرصاف،  استأذن  ثم  ،أحواهلم  عن
  بكرة   كذلك  وهو»:  سيدنا   فقال  ابليت،  يف  شاءللع    ا غدر   أدعوك   املزرعة   يف  نا زرت  

  بيت  إىل  مبكرين   نذهب  أن  السيد  أمرين  اثلاين ايلوم  ويف  وانرصفنا،  ،«عندك  انا ش  ع  
  فخرجت   ابلاب  وطرقنا   الرجل،   بيت  إىل  بسياريت  إخواننا   مع  السيد  فأخذت  الرجل
  نزلت   انلبهان  السيد  شاهدت    فلما  موجود،  غري  والرجل  جبةحم     واكنت  الرجل  زوجة

  وتذكر   منه،  صينلِ خ  !  سيدي  يا :  وتقول  زوجها   من  تشتيك ويه  به  مرحبة  أقدامه  ىلع
  جاء   ثم  الصدور،  اعريات  نساء  وتماثيل  تصاوير،  لكه  وابليت  كثرية،  أشياء  للسيد

 يالطف   والسيد  رسور  جلسة  واكنت  ، انلبهان    بالسيد  ورحب   ادلار،  صاحب
  اكن   بل  رشعية  خمالفات  من  بيته  يف  وما   زوجته  قالت  مما   بيشء  معه  يتلكم  ولم  الرجل،
  ذن أاست  ثم  متأخرة  ساعة  إىل  اجللسة  وطالت  ويمازحه  اعم  حبديث  الرجل  حيدث
  ، يديك  ىلع  اهلل  إىل  تائب  إين!   سيدي  يا :  وقال  ابلاب  ىلع  ادلار  صاحب  فوقف  السيد،

:  وقال  هل،  وداع  السيد  ففرح  لك،  هدية  هو  زيارتك  يف  ا سببر   اكن  اذلي  البستان  وإن
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  إذن :  السيد  فقال  ،الرجل  فأىب  ،لك  بستانك  أبق  األخذ،  يد  وليس  العطاء  يد  يدنا   َنن
  عليكم   انلاشد   بيت  ،كذا  عليك  حممود   حاج :  وقال  ،القيمة  د د  وح    ،بقيمته  نأخذه

 . حىت أعطاه ثمنه ،إخوانه ىلع اثلمن ووزع  ،كذا عليك الصغري  أمحد حاج  ،كذا
  ملسو هيلع هللا ىلص  احلبيب  مع  زمرته  حتت  وجعلنا   ، به  أحلقنا و    حباهل  يغري    سيدنا   اكن  هكذا

 «.  الكريم   السيد  بهذا ارتبط من ومجيع
مهاوش  ال  وذكر حممود  دروسه  -اهللرمحه  -شيخ              ، مر  الك    ةقصاملسجلة    يف 

األوأن   ال  لرية   بستني ألفول اكن  الرشاء  محد  أ  جواحلا   مهاوش،  شيخ حممود دفعها 
   .فياضال واحلاج جاسم ، واحلاج فوزي شمس  ،صغريال

ىل احلاج فوزي  إ  ومنه    ،لوحده  شيخ حممود مهاوش ىل ال لك املزرعة إم  ثم انتقل  
  حىت   ،ا اعمر قرابة عرشين  عنده    ت املزرعةوبقي  ،فياضال ىل احلاج جاسم  ، ثم إشمس

 بمئتني وسبعني ألف لرية سورية. لرشكة  احلاج جاسم ا باعه
 
 

 
 

 :يف الزبداين  مهاوش  حممود  الشيخ بيت  يف   انلبهان  للسيد كرامة
  دار   يفانلبهان    السيد  زارنا ماهر حممود مهاوش قال: »  حدثين ابنه الشيخ  حممد

  مع   وجلسنا   ،خاصة  جلسة  السيد   من   الوادل   وطلب  م 1959  اعم  الزبداين   يف   الوادل
   به   واكن  ع،بالرص    مروان  أخ  سقط  يرشدنا   والسيد  األثناء  هذه  ويف    سيدنا 

  الشام   يف  عنه  األطباء  وعجز  الرابع  الطابق  من  حلب  يف   سقوط   إثر  طويلة  فرتة  منذ
  ليت ا   االرتباك حالة    إىلالسيد انلبهان    انتبه   بالرصع   مروان  إصابة  وبعد   ،بريوت   ويف

 مروان !  سيدي  :الوادل  فقال!  حممود؟  حاج  يا   األمر  ما :    فقاليف ابليت.    تحصل

 قصة كرم احلاج فوزي شمس
 ( 7 ملف مسموع رقم) 
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 بمئتني وسبعني ألف لرية سورية. لرشكة  احلاج جاسم ا باعه
 
 

 
 

 :يف الزبداين  مهاوش  حممود  الشيخ بيت  يف   انلبهان  للسيد كرامة
  دار   يفانلبهان    السيد  زارنا ماهر حممود مهاوش قال: »  حدثين ابنه الشيخ  حممد

  مع   وجلسنا   ،خاصة  جلسة  السيد   من   الوادل   وطلب  م 1959  اعم  الزبداين   يف   الوادل
   به   واكن  ع،بالرص    مروان  أخ  سقط  يرشدنا   والسيد  األثناء  هذه  ويف    سيدنا 
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 قصة كرم احلاج فوزي شمس
 ( 7 ملف مسموع رقم) 
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  مرصوع   وهو  ،السيد فأخذه  ،ههات!  يل؟  تقل  لم  ملاذا:  السيد  فقال  ،فرتة  منذ  رصع   فيه
   ه،يف  يف    تفلف  ه،مف  من  َيرج  والزبد

 
  ن إ  ما   فواهلل  باليرسى،  وأقام  ايلمىن  أذنهيف    نذّ وأ

  ، هذا  يومنا   إىل   السيد  بربكة  اهلل وشفاه  ،ادلرس  إىل  يستمع  واعد  ،أفاق  حىت   السيد  أتم
   .«هلل واحلمد

 
 

 
 

 :  بصرية ىلع مائدة الطعام  كشف
 مهاوش   حممود   الشيخ  حممد ماهر قال: »سمعت من وادليالشيخ  روى يل ودله  

  حقائق   عن  يل  فش  فك    حبلباعمة    دعوة    سيدنا   مع  حرضت :  اهلل  رمحه،  الكبيس
               نفس   ت  ف  ز  فع  ،  واكللكب  ،واكذلئب  ،اكحلمار  هو  من  فرأيت،  احلارضينبعض  

  تأكله   ا حشيشر   أي)  يالر ص  ق    أيديهم  يف  الطعام   فينقلب  يأكلون  اكنوا   إذ  الطعام   عن
 . (ادلواب 
  باألكل   يلع    فأحلوا ،  تسبيحه   وأسمع  يديه  يف  حبِ س  ي  اكن    الطعام  فإن    سيدنا   أما 

 . واكتفيت فرشبته لنب من  ا كأسر   فناولين أستطع فلم
إياها سيدنا   ةاخللو  من  الوادل  خروج  بعد  ذلك  واكن  منه  سمعتها  أدخله   اليت 

 . ورةذك امل  ةادلعو بعدحصلت معه مرة أخرى و .انلبهان
  زكريا   سيدنا   جامع  مام أ  من  طرييق  ويف  السوق  ىلإ  ذهبت  :رمحه اهلل  الوادل  يقول 

كشف    ،-امعاجل  خلف  ةصالحي  خان  يف  الوادل  حمل  واكن-  يف حلب   )اجلامع األموي( 
ف يل    وهذا ،  خزنير  ةبصور   وهذا  ،لكب  ةبصور   هذا  ،حقائقهم  ىلع  ا جتارر   رأيتاهلل 

 مروان ابن احلاج حممود مهاوش  حادثة
 ( 8 ملف مسموع رقم) 
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  ستطيعأ   ال  ينأن  سيدنا   ىلإ   فشكوت   احلال  هذا  حتملأ  فلم   وغري ذلك،  ،محار  ةبصور
 «. عين فرفعها  ةاحلال بهذه انلاس اعملأ و عيشأ نأ

األيام تلك  الشيخ حممود مهاوش متحدثرا عن         وأنا   يللة  عرشين   بقيت:  يتابع 
  عبد   الشيخ  واكن  ساعة،  نصف  إال    انلّبهان  سيدنا   يفارقين  ولم  ،أنام  ال  بغداد  يف

    .يراه  وال يسمعه ال وهو اجلواب،  وأعطيه  سيدنا   فأسأل يسألين اخلطيب القادر
 اتلويم:قرية يف   املطحنةالكم 

: لا قعن حال آخر للشيخ حممود مهاوش    -رمحه اهلل-احلاج نايج محايم    حدثنا 
اتلويم    املطحنة  متهلكّ   مهاوش   حممود   احلاج»         وجلس   ،يتلكم  ال  يامأ  ثالثة  فبيقيف 

مرة    دخللقد    طبيعته، إىل  اعد   حىت  يوم لك  رغيف  سوى   يأكل  ولم  ، املئذنة غرفة  يف
  ال   نا أ و  حرام  ماهل  املطحنة  صاحب  : هل  قالتف  عطلةت م  واكنت  فلكمته  طحنةم  ىلإ

 . « حالل بمال الإ مري أ ينصلح
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 :  كريمةآثار نبهانية    -4
 «دستور السالكني»

الفقرا »قصيدة   إال صحبة  العيش  ذلة  سيدي    «ما  مدينألفها  بن ش    أبو    عيب 
بـ ،اتللمساين   األنصاري   احلسني  الشيوخ»ويلقب    لشيخ ا  سها ومخّ ،  «شيخ 
 ريض اهلل عنهما.  ،(1)عريبال  بن ادلين  حمييسيدي   األكرب

اللكتاوية   يف  قصة  القصيدة  نايج محايم    عنها   حدثين هلذه  اهلل -احلاج    - رمحه 
  ع ب  ط    العراق  ىلإ  الكريم   للسيد  وىلاأل  ة الرحل  بعدم قال:  2014اكنون األول    7بتاريخ  

 سيدنا   مع ختميس    مدين  أيب  سيدنا   قصيدةبأمر سيدنا    مهاوش   حممود   احلاج  خاأل
إالقصيد  وصلت،    يبعرال  بن  ادلين  حميي ة،  اللكتاوييف    عتزِ وو    ،حلب  ىلة 

  الكريم   السيد   جلس  وقد  ،العرص  صالة   بعد  ذلك   واكن  ،    انلبهان  للسيد  وقدموها 
   .(الفقرا  صحبة الإ العيش ذلة ما ) .قراءتها   يف وبدأ فتحها  ،غرفته يف

  وأفاض ىلع انلاس باتلحقيقات   ،واغص إىل أعماقها   ،وأخرج كنوزها   ها فرشح 
 .قراءتها  يلكمل اعد ثم  ،وصىل املغرب   صالة حانتحىت  ،العظيمة
 ة، الغرف   وازدمحت  ،شىت  مشارب   من  شىت  قوامأ  فجاء  ،نلاسإىل ا  األخبار    توصل
اتلايل    العرصصالة    بعد  الكريم  السيد  وجلس ايلوم    ة القصيد  يقرأ   جملسه  يفيف 

 
األكرب    (1) للشيخ  الصحيح  اللقب  هو  العريب:  بن    حمييسيدي  ابن  حممد   اهلل   عبد  أيب   ادلين 

امللقب    -ا اغبلر -بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل احلاتيم الطايئ، وأمحد بن عبد اهلل هو    يلعّ 
ي    بالعريب  اذلي اكن  االسم  وي  وهو  نفسه،  به  قال:   و  عّرف  الفتوحات  خاتمة  كتبه، فيف  به  قع 
ويف موضع اخر    . منشئه خبطه حممد بن يلع بن حممد بن العريب الطايئ احلاتيم وفقه اهلل  وكتب

وقد ناداه بها   1/185اسمه عبد اهلل بن حممد بن العريب    -شقيقةر -واكن يل عم أخو وادلي    قال
حيىي بن األخفش،   :رجل من أهل الفضل واألدب وادلين يقال هل  يف رؤيا عجيبة رآها   ملسو هيلع هللا ىلص انليب  

 (. 267:1( و)553:4املكية. وانظر »الفتوحات املكية« )  ذكرها الشيخ األكرب يف الفتوحات
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  وبعد   ،العرص  صالة  بعد  من   ،يامأ  ثالثة   احلال  واستمر،  أرسارمن    فيها   ما   ويرشح
 «. السالكني دستور  ة القصيد هذه » :هلم قال ثم ،لعشاءإىل ا املغرب  صالة

 

  تفاعلهم  واكنة، مر ولأل وا جاؤ وعلماء   قوم حضور    ت  د  ه  ش   ةاثلالث  ياماأل اكنت
 :يتب هناك  واكن، اتلصور  يفوق

 ا رثع   نإ  فر  الط   ض  وغ   ومعىن ا حس    ا أبدر    د  ج     خواناإل   ىلع  غيِن وباتل  
  : هلم  وقال  «.ينغ  باتل    وليس   خواناإل  ىلع   وباتلفيِت   نها إ»  :الكريم  السيد   فقال

  ما   ىلع  ويدور ة،  وكبري   صغرية  لك   يف   يثارهمن، إخوا اإل  خدمة  ويه  ة،و  ت  الف    من  اتلفيت»
      «. هلم يلقدمه  حيتاجونهم
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 : (1)جاء يف آخر هذه الرسالة بقلم الشيخ عبد العزيز سالم السامرايئ 
احلليب  نبهان  بن  أمحد  بن  حممد  باهلل  العارف  من حلب  العراق  إىل  جاء            »قد 

م وأمرين أن أكتب هذه الرسالة  1962من آذار سنة    17املوافق    1381شوال سنة    11يف  
قد تعهد احلاج حممود ابن املرحوم مهاوش  بالتشكيل مع تراجم انلاظم واملخّمس، و

الفقري عبد    ،الكبيس بطبعها  وفق اهلل اجلميع لسعادة ادلنيا وكرامة اآلخرة. بقلم 
الكبري  الفلوجة  جامع  يف  واخلطيب  واإلمام  املدرس  السامرايئ  سالم  بن               العزيز 

   م«.1962يار سنة من أ 22املوافق   1381من ذي احلجة سنة  18يف العراق. وذلك يف 
 

 
 
 
 
 
  

 
- ودل    ، ركن العلم يف العراق، وشيخ الشيوخ  :ه(1393  -1337) الشيخ عبد العزيز السامرايئ    (1)

تعاىلر اهلل  سامراء،    -محه  مدينة  واملدرس اكن  يف  الفلوجة  يف  الكبري  اجلامع  وخطيب           إمام 
جيل عظيم يديه  ادلينية، خترج ىلع  العلمية  مدرسته  اإلسالمية،  ،  يف  العقائد  مؤلفاته:  من 

ظر: األخالق املحمدية، جدول األمثلة يف الرصف، حتفة اإلخوان يف فن ابليان، وغريها. وان
   (.318:1»ادلرر احلسان« )و  ،(309-306: 1)  3»السيد انلبهان« ط

( الفقرا  صحبة إال العيش ذلة ما) 
 الشيخ حممود مهاوش 

 ( 9 ملف مسموع رقم) 
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   : تسجيل دروس السيد انلبهان 

حممود  ل  اكن  لشيخ 
  اهتمام   - رمحه اهلل-مهاوش  

  بتسجيل   فريد   خاص
دروس    رشطةأ   وحتويل

حممد    سيدنا   ومذاكرات
 يرجوه   واكن  بل    انلبهان

، بل وتوسل إيله الالكم  هذا  لكه  العالم  يسمع  أن  أتمىن  :هل  ويقول  ،بذلك  هل  يسمح  نأ
 مهاوش   حممود   الشيخ.  أن يرىض بتسجيل الكمه    ملسو هيلع هللا ىلصبسيدنا رسول اهلل  يف ابلداية  

   ما  دييب يطلع  لو ياسيدي واهلل: اكن يقول للسيد انلبهان
 
 . لكمة ]أترك[ حوّ ر  أ

احلاج   اتفقيف ابلداية  : »دلي  كماهو مسجل    - رمحه اهلل-يقول احلاج نايج محايم  
دروس   تسجيل ىلع  اللبابيدي محدالشيخ أ معخادم سيدنا انلبهان   رسويج مصطىف 
 نا أ  :قالأظهر أمرهم  لكن سيدنا  حني  واستمروا لفرتة قصرية  ،  ا رس  انلبهان  سيدنا  

 . ذلك يعيد الأ مصطىفاحلاج  مرأ و، يترض     هذه، ابدر أ رىضأ ال
وذات  واحلاج مصطىف رسويج رس وخصوصية،    مهاوش   حممود   احلاج  بني   اكن

 منه  وطلب  رسويج  مصطىفاحلاج    هلكمف  السفر  منقدم الشيخ حممود مهاوش  يوم  
  ودخل   ،ليستفيد انلاس  بالتسجيل هلم  انلبهان ليسمح    السيد  ويتوسل إىل  رجوي  أن

  وأستحلفك   جنابك  عند  طلب   يل  سيدي»:  وقال  انلبهان  السيد  يد  لوقب    حممود   احلاج
  سيدي »:  قال.  اطلب:  قال.  «ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  سيدنا   حتبه  اذلي  حبيبك  جباه  تردين  أال  باهلل
 انلبهان السيد  يد  لوقب  «  بالتسجيل  نلا   وتسمح   نسمعه  بما   لكه  الوجود   ينتفع  أن  نريد 

  التسجيل   وأصبح  ،جيابباإل  الكريم  السيد  فأجابه  واتلوسل  احللف  وأاعد  ،وركبته
         ، الطاولة   ىلع  امليكرفون  يوضعاكن    األعياد  مثل  ةيدعد  مناسبات  ويف  بل  ا علني  
األرشطة    ومعها   غرفيت  إىل  املسجلة  رسويج   مصطىفاحلاج    حيمل  املساء  ويف
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ف   اتلاريخ   وأسجل   أجلساملسجلة، 
  يوزع   بالتسجيل  العمل  كرث  وإذا   ،وايلوم

 .  اهليب رجب  األستاذ منهم ،إخوة ىلع
 أذن   حيث   مشهودةر   ا أنفاسر   نتاك
 . بالتسجيل وموالنا  سيدنا 

 لللكتاوية،   بالنسبة  تلك  األيام
 أيامنا   يه  وحبيبنا   سيدنا   للكتاوية

  لك   يف  ا وصدقر   ا حقر   بها   َنىي  وأنفاسنا،
 . سف  ن  

سيدنا ويف     احلاج اكن    مذاكرات 
  فتح ي    ،قوية  ة ذف   شخصية  مهاوش   حممود 
  الكريم   السيد  وينطق  السؤال،ب  عليها 

    .قبل من ينطقه  لم بما  وينطق باجلواب،
  وسيدنا،   موالنا   بأنفاس  يتنفس   اذلي  الرجل  ذلك  مهاوش   حممود احلاج    ت  ي  ع  و  
 . هناك فر  غ  إحدى المهاوش  حممود   احلاج غرفةاكنت   املدرسة بىنت أن وقبل

 ،مهاوش   حممود الشيخ    فيها   -واهليام  كرها وس    خبمرها -انلبهانية    واملذاكرات
 لك  يف  يرسه   أن  ملصطىف  ومباح  ،عظيم  رأم  فيها   رسويج  مصطىفاحلاج  ب  صلته

 .  اه «وبهيبة   األىلع املل  يف لكنها  حال،  بوحدة ذلك عن   أعرب أن ويمكن األمور،
مهاوش    اشرتى   حممود  الشيخ    مصطىف   حاجلل  عطاها أ و  ،لنيجِ س  م  بعدها 

 منها   يلكون   خر آ   ىلإ  مسجل  ن م  ةرشط األ   سخن  ت    و  ،سيدنا دروس    يسجلل   رسويج
   . «إىل العراق معه ةنسخشيخ مهاوش ال  خذأ وي ،نا نسخت
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ر القديمةوكتابته ىلع نماذج من ترقيمه   : أرشطة ابل ك 
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مهاوش قول   حممود  الرسول    ،الشيخ  أجل  من  سيدي  اهلل:  التمنع    ملسو هيلع هللا ىلصرمحه 
للنيب   ا  إكرامر ن  ملسو هيلع هللا ىلصالتسجيل  هذه  واهلل  تند  ،  الزم  اإلساليم ت وات  العالم  يف                رش 

 لكهم. يف بيوتهم 

 
 
 

 

  مثالر ف  رشطة املسجلة،يقدم بلعض األ  -رمحه اهلل-الشيخ حممود مهاوش اكن  و
 :  يقول أول رشيط

 : الرحيم الرمحن  اهلل  بسم

م  اليت   املذاكرة  إىل  اآلن  نستمع    العرفان  حمقق   ومربينا   ومرشدنا   سيدنا   بها   تكر 
    وذلك   -انن  الم    الكريم   هو  إنه  به  واملسلمني   اهلل  نفعنا -  انلبهان  حممد  الشيخ  موالنا 

 ه. 1383 القعدة   ذي 13 وبتاريخ  اجلامع  يف املباركة غرفته يف حلب يف

  بمذاكراته   والعمل  ، طريقه  ىلع  نميش  أن  ورزقنا   ،بها   واملسلمني  تعاىل  اهلل  نفعنا 
 . جميب كريمٌ   سميع إنه بأخالقه واتلخلّق

 واهلل: مهاوش  حممود  الشيخقول 
 لكمة أروح ما دييب يطلع لو ياسيدي

 ( 10 ملف مسموع رقم) 

 

التمنع : مهاوش  حممود  الشيخقول 
ا للنيب  ملسو هيلع هللا ىلص التسجيل إكرامر

 ( 11 ملف مسموع رقم) 
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   فإين  باطالر   وانقىض  ضيااعر   مين  العمر   ذهب  قد   كنت    وإن  وإين
 
  إخواين   نظر  ت  ف  ل  أ

  بدعوة  يلع   يتكّرموا  وأن  ،وأخالقه وأفعاهل بأقواهل للتمّسك بانلور اهلل أكرمهم اذلين
 . صاحلة

 

 

 

 
 : -نفعنا اهلل به-حممد الفياض رؤيا الشيخ 

 كتب احلاج حممود مهاوش خبطه:
 3/3/64زرته يف  الشيخ حممد الفياض 

بغداد مرسالر   بت   إىل  بيوم  بعدها  اإلهلية    عنده يللة فجاءين  من قبل احلرضة 
 يبلغين بما يل: 

مقدمة رشيط بصوت الشيخ حممود 
 مهاوش 

 ( 12ملف مسموع رقم ) 
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 بها، وإن لم تكن معك   فرس  الر ع  ك العناية ف  ت  من أهل العناية وجاء    إن كنت  
واحدة إىل العقد    الرمح عنده غرزةر   ز  ر  الشيخ نبهان، اغ    فعليك بالعارف املرشد الفرد  

م نفسك  لِ نفسك عنده، واستسلم عنده، وس    ر زلعه، والزم غق  إىل نصف الرمح، وال ت  
هل، فوض أمورك إيله، وال ترتك عملك بيد غريك، بل انزل للسوق، وكن يف السوق  

 للشيخ.  ا مع اهلل، مراقبر  ا حارضر 

الزم   بل  أن ترتك عملك خترس اجلهتني،  أخرجها   (1)ناك  الس  وإياك  فقط       بيدك 
من قلبك، الزم الشيخ، اصدق معه، سلم هل، انطرح عنده فما تدري إال وقد أصبحت  

   نائبرا عنه. 
 رؤيا للشيخ حممود مهاوش: 

  م 15/4/1957و  1376رمضان    15يللة االثنني  كتب الشيخ حممود مهاوش بقلمه:  
دة يوسف منهم، فقيل للناس  و  نفس مع جممع من انلاس، عرفت أخ أمحد وع    رأيت  

ا حيلق ملسو هيلع هللا ىلصفهرعنا إيله، فوجدناه    ملسو هيلع هللا ىلصوللجموع بأنه جاء رسول اهلل   ، وجدته جالسر
ذا به ىلع صورة إلتها، وشعره، أي شعر حليته مافضل منها، فأخذت بيده الكريمة وقب  

  ملسو هيلع هللا ىلص ره أي من شعره  وإذا بانلاس يريدون أن يتربكوا بأثهو،  سيدنا انلبهاين، بل هو  
يف حمرمة وجعلها يف جييب، قلت يف نفس: هذه تكون    ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ حزمة من شعره  

ا من هذه الرؤيا واحلمد هلل.    ميع يوم القيامة، ثم استيقظت فرحر
ا  إن شاء    اذلي رحل عنا لكن أثره باق    املحب  هذا  سرية  من   غيض   هذا :  ختامر

لو ان،   . اجلزاء خري عنا  وجزاه حببيبه اهلل  آنسه  ،اهلل رمحهاهلل مابيق الم 
 

 
ود السيارة اذلي يتحكم بالسيارة، والقصد هنا أن ت  (1) ق  اكن( هلجة حملية وتعين م    تحكم )ال س 

 . واهلل أعلم. باألمور أنت 
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 مذاكرات وحتقيقات نبهانية  -5

انلبهان   سيدنا  مذاكرات  حممود    يف  الشيخ  حضور  اكن  العامرة  وجمالسه 
يف أثناء  اليت اكن يوجهها لشيخه ستفساراتالسئلة وا مهاوش مشهودرا من خالل األ 

العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد  ؤديها  واملذاكرات اليت اكن ي   (1) يف ادلروس   لقاءاته به
 . ، ونقدم لكم نماذج منها وغريها  ،يف اللكتاوية انلبهان 

 عليه السالم:  سيدنا يوسفاجلمال والكمال و
تعطي قوة فهم، سيدنا سليمان نال هذه املرتبة، احلق    : الزناهة  السيد انلبهان  

﴾يقول:  ان  ل ي م  ا س  ن اه  م  ه ّ ف  ، زرنا سيدنا (2) ابلارحة كنت أسأهل عنها (  79)األنبياء  ﴿ف 
 وك واحد أسأهل عن احلالة اليت هو فيها. ،وسيدنا إبراهيم ،وسيدنا يوسف ،سليمان

 عليه السالم.  ،بيين وبني سيدنا يوسف نسبة قوية  
  .: أوهلا نسبة اجلمالاحلضور  أحد

  .السيد انلبهان: ال
 ثانيها نسبة انلطق باحلق.    -سيدي-دها : بعسائل

 
حاهل، فله  يناسب    اكنت دروس السيد انلبهان موزعة لاكفة فئات املجتمع لك ىلع حسب ما (  1)

مثالر درس للعلماء بني املغرب والعشاء من لك ثالثاء، ودرسان للنساء يف صبيحيت السبت  
واألربعاء، ودرس لعاّمة انلاس مساء اجلمعة بني املغرب والعشاء، وهذه ادلروس اكنت تقام 
  يف جامع اللكتاوية، أما املذاكرات فيه جلسات خاصة هلا روحانيتها وترتيبها، وتكون فيها 
األسئلة واملناقشات، والتلزتم بماكن معني بل تكون يف غرفة السيد انلبهان يف اللكتاوية،  

    وتكون يف بيوت إخوانه، ويف مزرعة الكرم، ويف القرى واألرياف، ويف األسفار املنوعة.
عقب املؤتمر اإلساليم الكبري اذلي عقد  ،  م1954القدس الرشيف اعم      ( زار السيد انلبهان2)

 .دمشقيف 
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ا  وري ما هل قيمة عندياجلمال الص    واهلل    - يا شييخ-السيد انلبهان: أنا    ، نعم أبدر
 ل القول ومجال املعىن.  ا مج  

ا.     ال شك مجال الوجه هذا مالزم جلمال احلقيقة أبدر
يكون    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول     أن  بد  فال  وأعالهم،  أقواهم،  ألنه  أمجلهم؟  اكن  ملاذا 

ا.   أمجلهم، البد من هذا أبدر
الوجود اعرٌف   جدماو   ا، وال رسوٌل   يف  أبدر ا، مجال    ما هو مجيل  أبدر  ما هو مجيل 

باجلالل،  يوسف  سيدنا  عن  املحمدي  اجلمال  زاد  لكن  عليه،  يظهر                  املعىن 
مع   ملسو هيلع هللا ىلصألن الكمال ظهر عليه، وإال ملا جتارست سيدتنا زيلخة أن تأيت لعند الرسول 

الرسول   م    ملسو هيلع هللا ىلصكون  تتجارس، اجلالل  اهليمنة، ما   نم  ي  ه  أمجل لكن ال  تتجارس   وهل 
ا، تقف عند ح   ا أبدر  ها هناك. دِ امرأة أبدر

الاكمل    الشيخ هذا  مهاوش:  املعىن،    -سيدي-حممود  ومجال  الصورة،  مجال  هل 
 ومجال العبارة.  

م  ربانية يقول: )اجلمال هو إم  (  1): سيدي يلع وفا سائل ك  ا تأويل األمور إىل ح 
اجلمال، بينما أويت رسول    ر  ط  اإلهلية، وقد أويت سيدنا يوسف ش  إهلية، أو تزنيل املعاين  

 .لك اجلمال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 انلبهان: الكمال.   السيد

 : سيدنا يوسف أويت تأويل األحاديث. احلضور  أحد
 انلبهان: نعم اتلأويل.   السيد

 
سيدي يلع وفا ابن سيدي حممد وفا، ودل بالقاهرة   رباينالعالم ال :ه(807-759)  السيد يلع وفا( 1)

حات رقيقه  يف أرسار الطريق  نظم  ه(، هل759)سنة   ومن مؤلفاته: »الوصايا«، و»ابلاعث  ة.  وموش 
األربع« يف   األحبر  املرتع من  و»الكوثر  اخلواص«،  أحوال  و»املسامع ىلع اخلالص يف  الفقه، 

 . وهو أول من توىل مشيخة السجادة الوفائية  الربانية« يف اتلصوف، و»مفاتيح اخلزائن العلية«
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ريه.  ملسو هيلع هللا ىلص بينما سيدنا حممد  :  احلضور  أحد ط   أويت اتلأويل واتلزنيل، مجع اجلمال بش 
انلبهان: ألن سيدنا يوسف ما مجع، ذللك اكن جتليه مجايل ا، اكن من أهل   السيد

   .ملسو هيلع هللا ىلصألن لك الرسل من سيدنا حممد  ملسو هيلع هللا ىلصمن سيدنا حممد   وشطرٌ  اتلأويل، جتليه جزءٌ 
: سيدنا    الشيخ املجالس جنابك تفضلت  علينا قلت  حممود مهاوش: يف بعض 

رآه   »من  وذللك  والكمال،  اجلمال  أعطي  األعظم  واحلبيب  اجلمال،  أعطي        يوسف 
هابه« فقد  بعد  زيلخة   (1)ىلع  استطاعت  ملا  يوسف  مع  املحمدي  الكمال  اكن            لو 

 أن تقرب منه.  
 : ملا استطاعت أن تقرب منه.   انلبهان  السيد

ال ]سيدنا[ يوسف فيه فتنة، واجلمال املحمدي  يا سيدي اكن مج  :  احلضور  أحد
 فيه الر محة.  
لّة ما   السيد  ا اكن فيه فتنة، لكن ملا اكن يه؟ ألنه جزءٌ   انلبهان: الع    ، ملا اكن جزءر

 ]فتنة[. هذه يه العلة.      الك   فمافيه   ]اجلمال املحمدي[
مٌ   لكن ر  غ  م  يوسف  غرمٌ   سيدنا  م  بنفسه  هو  املحمدي،  لم  باجلمال  يرى ،  ا 

بِ  ق   ل املحمدي. املحمدي يزوره ي 
 باملحمدية املتجردة فيه.    سيدي هو يتغزل  :  احلضور  أحد 

 انلبهان: ما يف غري املحمدية يف الوجود، هم انلاس.    السيد

 
من رآه بديهة هابه، ومن خالطه »لفظ    «جامعه»الرتمذي يف    وى لكن ر  لم أجده بهذا اللفظ؛  (1)

.  ( 27: 6( )3638) حديث رقم ( ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف صفة انليب ، كتاب املناقب)  «معرفة أحبه
)فصل يف    «اجلامع لشعب االيمان»ورواه ابليهيق يف    وقال: هذا حديث ليس إسناده بمتصل. 

 . ( 13: 03( ) 1350)وخلقه( حديث رقم  ملسو هيلع هللا ىلص خلق رسول اهلل 
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تفضلت    :احلضور  أحد ما  مثل  يعقوب   سيدي  سيدنا    فيه  يشهد   اكن  مشهد 
   املحمدية املرشقة.

 انلبهان: املرشقة األصلية فيه إي نعم.     السيد
 وإال حاشاه أن يكون اغئبرا يف الصورة أو مثلما يقولون.   : احلضور  أحد

ذلك،   السيد من  أىلع  ذلك،  من  ىلع 
 
أ هو  باهلل!  أعوذ  باهلل!  أعوذ  انلبهان: 

وا﴾   س  س  ت ح   (. 87)يوسف  ﴿ف 
 
 
 
  

 : اجلمال واجلالل والكمال
ا يعتين بايلوم، ال   م    لك   ﴿يعتين بليل أو نهار  احلق دائمر و    ي و  ن    يف    ه 

 
أ )الرمحن    ﴾ش 

ني  ﴿يف يوم ك  (  29 ل ف    مخ  س 
 
ن ة    أ ل ف  ﴿ك    (4)احلاقة    ﴾س 

 
ن ة    أ ألن  (  47)األنبياء    ﴾س 

ايلوم جامع، ايلوم اذلي يمده من؟ الكمال، أما أحد الشقني فال يصح، احلق يقول:  
ن ا ﴿ و  ح  م  ل   آي ة   ف 

ل ن ا  الل ي  ع  ار   آي ة   و ج   .  (12)اإلرساء  ﴾انل ه 
الوجود،  قوي ا معبئ   يتلكم بكالم لني ويكون ]هو[  اإلنسان  وهكذا األصل 

ا، لكها تهابه، ولو حىك  يتلكم بكالم لني لكن القلوب لكها   ختاف منه، تهابه أبدر
 نأمن هل.   يقول لك: ال

ن    ف ال  ﴿احلرضة اإلهلية إنه   م 
 
ر    ي أ ك  م    إ ال    اَّلل     م  و  ون    ال ق  (  99)األعراف  (  اخل  ارس  

ش    إ ن  ﴿اذلي يعرفه اليأمن    بِك    ب ط  يدٌ   ر  د  لك يشء وحده، مّيان (  12)الربوج    ﴾ل ش 

اجلمال والكمال، وعن سيدنا يوسف 
 عليه السالم

 ( 13 ملف مسموع رقم) 
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اإلنسان يكون متجليرا معك باجلمايلات ولكن ذراتك   خاص، لك يشء وحده، 
ش   إ ن  ﴿مملوءة باخلوف  بِك   ب ط  يدٌ  ر  د  اٌل ﴾ ﴿ ل ش  ع  ا  ف  يد   لِم   . (16)الربوج  ﴾ي ر 

فإذا مافهمنا أن اجلالل ممده الكمال أو اجلمال ممده الكمال فهذا نقص، االثنان  
د هذا دون هذا الكمال، من الاكمل، يتجىل باجلمال اآلن بهذه اللحظة  مهجورات، يم

الكمال  وخوف،  احرتام  منه  مملوء  لكه  قلبهم  الكمال،  يمده  لكن  اإلخوان                مع 
و الن يطلع   د  ال ينفك، مجال وحده أو جالل وحده، الكمال يمد االثنني بآن واحد، ج 

اال يمد  واحدة،  نبعة  عني  من  ترى  االثنان  وباجلالل  الكمال،  ترى  باجلمال  ثنني، 
ا.   الكمال دائمر

يه صحيحة. إي    هذه ما   ،عبدية  عبدية ما   !كنت أقول هلم: قبل يسمون فالنرا  
أين العبدية؟ أين الكمال؟ أين اهليبة اليت آخذة القلوب؟ املريد إذا اكن ماهو مملوء  

 هيبة من شيخه فال فائدة.  
ا وال ذرة، تبني هو ماهو مرىب، تبني هو فاقد    اجلمال وحده اليتسفيد أبدر منه 

 اليشء، هو ماعنده يشء. 
 الشيخ حممود مهاوش: اجلمال اليريب. 

مظهر   اجلالل  الكمال،  هو  يريب  اذلي  اجلالل،  وال  اجلمال  ال  انلبهان:  السيد 
حسبه، لك يشء   موزع ىلع  فهذا  يريب،  الكمال  للكمال،  مظهر  واجلمال  للكمال، 

لكمال يمد االثنني، وإال فاجلالل واجلمال مظهر فقط مثل الليل وانلهار موزع،  وا 
مظهر لليوم، واذلي يريب الكمال، لكن مظهره يقتيض ايلوم هذا املجلس جاليل،  

 جملس بعد ساعة يكون مجايلا، هذا تربية، يريب، لكن من ي مد االثنني؟ الكمال. 
 رؤوسهم الطري. هذا  يمزح ويضحك لكن معيب ذراتهم، كأن  ىلع   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

من أين جاء؟ من اجلمال؟ من الكمال، مع كونه يقول: أنا ابن امرأة تأكل القديد.  
ا ألنه كمال، حمرتم معظم مهاب.   ومع هذا قلبهم مملوء احرتامر
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املرتبتني   تعرف  لم  إذا  خري،  منهم  يأيت  فال  وحده  مجال  أو  وحده  جالل  أما 
هو  فماعرفت   يمد  اذلي  ا،  أبدر هذا    احلقيقة  يقيض  الكمال  مظهر  لكن  الكمال 

معهم   يتلكم  بعدها  قلبهم،  مقطوع  خائفون  اللحظة  بهذه  مجاالر  يكون  املجلس 
رف هذا  تعهم لكها بالكمال، إذا لم  ذرات    باجلمايلات، لكن الكمال ممد      ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  

ا، وإال إذا اكن اجلمالتفلن   . الينفك عن الكمال مطلقر وحده    عرف املريب، املريِب مرىب 
 والكمال يمده يتالىش، تالىش راح. 

 
 
 
 

 ما: اعئشة ريض اهلل عنه السيدة السيدة خدجية و
خدجية أفضلهن    ملسو هيلع هللا ىلصالشيخ حممود مهاوش، رمحه اهلل: بالنسبة لزوجات الرسول   

 أم اعئشة؟ 
ن    السيد أكرب، وبه أقول.    ور ]السيدة[ اعئشة  انلبهان: أهل اهلل يرون 

به ]السيدة[ اعئشة لم يبتل  به أحد، لكما اكن أكرب  ألجل ذلك االبتالء اذلي ابتليت  
 عند اهلل اكن ابتالؤه أكرب.   

 زوجة رسول.   ،يقدِ بنت ص   يقةر دِ رآها ص   ملا رآها أول ما  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   هذه

 اجلمال واجلالل والكمال
 ( 14 ملف مسموع رقم) 
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ا منها،   حممود مهاوش، رمحه اهلل: أما قالت هل مرة: )وقد أبدلك    الشيخ اهلل خرير
ا  أبدلين خرير ا منها، واهلل ما  أبدلين خرير ا منها، واهلل ما  أبدلين خرير فقال: واهلل ما 

  .(1)وأعزتين إذ أذلين انلاس(  منها، صدقتين إذ كذبين انلاس،
ا، أنت تسألين    ملسو هيلع هللا ىلص اذلي يقوهل    ،انلبهان: وهذا لكه صحيح  السيد الخالف فيه أبدر

أنت تسألين    ،ا بر  بالفضل الباخلري، احلديث باخلري وأنتم تتلكمون بالفضل،  التطلعوا  
 بالفضل الباخلريية.  

 يؤدبنا مع أهل اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص يؤدبنا مع رسول اهلل  اهلل
 .(2)«هذه احلمرياءخذوا شطر دينكم عن »عظمة   اعئشة  سيدتنا 

ق  االبتالء  الر  وفوق اعلم  العرش  فوق  رقاها  واذلي  به  ابت ل ي ت  قضية   (3)ا اذلي 
 اإلفك. 

 
:  41( )[24864)مسند الصديقة اعئشة( حديث رقم  -)مسند النساء    «مسنده»رواه أمحد يف    (1)

 وأصله يف الصحيحني. بدون )وأعزتين إذ أذلين انلاس(  . (356
قال احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث ابن احلاجب  »  :«كشف اخلفاء»مام العجلوين يف  قال اإل   (2)

من إمالئه: ال أعرف هل إسنادرا، وال رأيته يف يشء من كتب احلديث إال يف انلهاية البن األثري  
ولم يذكر من خرجه، ورأيته يف الفردوس بغري لفظه وذكره عن أنس   «،ح م ر»ذكره يف مادة  

، وذكره ابن كثري أنه سأل احلافظني  «احلمرياءخذوا ثلث دينكم من بيت »بغري إسناد بلفظ: 
الفردوس  يف  يله، لكن  أقف  لم  ادلرر:  يف  السيويط  وقال  يعرفاه،  فلم  عنه  واذلهيب          املزي 

انتىه. وقال احلافظ عماد ادلين يف ختريج    «.خذوا ثلث دينكم من بيت اعئشة» عن أنس:  
ا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا املزي  أحاديث خمترص ابن احلاجب: هو حديث غريب جد  

فلم يعرفه، وقال: لم أقف هل ىلع سند إىل اآلن، وقال شيخنا اذلهيب: هو من األحاديث الواهية  
الف  .اليت ال يعرف هلا سند  القاري: لكن يف  ردوس من غري إسناد وخذوا ثلث  انتىه. قال 

 . ( 424: 1) ( 1189)دينكم من بيت اعئشة. حديث رقم 
انلبهان    (3) السيد  القليل من  قال  إاّل  يعرفه  قّا هذا ال  الر  اسمه اعلم  ـ  العرش  العالم فوق   :

الرقّا  الرقا، هذا اعلم  العاملون. هناك اعلم فوق اعلم العرش اسمه اعلم  إاّل  انلاس، ال يعرفه 
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 بالفضل الباخلريية.  

 يؤدبنا مع أهل اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص يؤدبنا مع رسول اهلل  اهلل
 .(2)«هذه احلمرياءخذوا شطر دينكم عن »عظمة   اعئشة  سيدتنا 

ق  االبتالء  الر  وفوق اعلم  العرش  فوق  رقاها  واذلي  به  ابت ل ي ت  قضية   (3)ا اذلي 
 اإلفك. 

 
:  41( )[24864)مسند الصديقة اعئشة( حديث رقم  -)مسند النساء    «مسنده»رواه أمحد يف    (1)

 وأصله يف الصحيحني. بدون )وأعزتين إذ أذلين انلاس(  . (356
قال احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث ابن احلاجب  »  :«كشف اخلفاء»مام العجلوين يف  قال اإل   (2)

من إمالئه: ال أعرف هل إسنادرا، وال رأيته يف يشء من كتب احلديث إال يف انلهاية البن األثري  
ولم يذكر من خرجه، ورأيته يف الفردوس بغري لفظه وذكره عن أنس   «،ح م ر»ذكره يف مادة  

، وذكره ابن كثري أنه سأل احلافظني  «احلمرياءخذوا ثلث دينكم من بيت »بغري إسناد بلفظ: 
الفردوس  يف  يله، لكن  أقف  لم  ادلرر:  يف  السيويط  وقال  يعرفاه،  فلم  عنه  واذلهيب          املزي 

انتىه. وقال احلافظ عماد ادلين يف ختريج    «.خذوا ثلث دينكم من بيت اعئشة» عن أنس:  
ا، بل هو منكر، سألت عنه شيخنا املزي  أحاديث خمترص ابن احلاجب: هو حديث غريب جد  

فلم يعرفه، وقال: لم أقف هل ىلع سند إىل اآلن، وقال شيخنا اذلهيب: هو من األحاديث الواهية  
الف  .اليت ال يعرف هلا سند  القاري: لكن يف  ردوس من غري إسناد وخذوا ثلث  انتىه. قال 

 . ( 424: 1) ( 1189)دينكم من بيت اعئشة. حديث رقم 
انلبهان    (3) السيد  القليل من  قال  إاّل  يعرفه  قّا هذا ال  الر  اسمه اعلم  ـ  العرش  العالم فوق   :

الرقّا  الرقا، هذا اعلم  العاملون. هناك اعلم فوق اعلم العرش اسمه اعلم  إاّل  انلاس، ال يعرفه 
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 ( 1)اكن يقول: »أو خمريّج هم؟! السيدة اعئشة تقول: يّف يتلكمون؟!«  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول

 وَنن نقول هذا القول. 
يّها، ورقّاها.   االبتالء  ق   اكن ل ر 

 . يسأل عن فتنة السيدة اعئشة مع سيدنا يلع )حسب فهيم( سائل
ظهرت    سيدنا  ملا  رجعت    جييب:  العالمات  القوي وانسحبت    هلا  القوة،  هنا   ،           

 ملا يظهر هل احلق ينسحب، هذا هو القوي، لك هذا العمل عبادة وريق هلا.
 إذا لم ي فت َت  فالي عرف، سيدتنا اعئشة افتتنت وع رفت يف االفتتان نعم.    اإلنسان

السيدة    الشيخ بني  اضل  ي ف  أن  اإلنسان  الحيتمل  اهلل:  رمحه  مهاوش،  حممود 
 من األدب.   خدجية وبني السيدة اعئشة وبني ابلتول، ليس

 انلبهان: لك واحدة هلا ناحية.  السيد
 حممود مهاوش، رمحه اهلل: لك واحدة أمة، لك واحدة أمة حباهلا. الشيخ

 
ا إال العارف باهلل، غريه ما أحد يفهمها هالئكة هؤالء لطيفون لطيفون فوق اللطف ال يفهمامل

قا هذا عظمة عظمة عظمة إىل آخره، هذا ال يشهدها  ا، اسمها اعلم الر  ا أبدر ا أبدر يدركها أبدر
لعالم الرقا  اذلي أعرض عن ادلنيا واآلخرة، والوجود إال املوىل جل جالهل حىت فاحلق بني حىت  

الوجود هو عبدي حممد بن عبد اهلل اب  ملسو هيلع هللا ىلص   أنه سيد  حىت نصل  نلا    عثه قالوا هل لكهم: يارب 
وراءه أو نراه أو نتبارك أو أو أو إىل آخره، هذا سبب العروج. وقال سيدنا الشيخ عبد العزيز 

قا هو فوق احلجب السبعني اليت يه فوق العرش. »اإلبريز ابلا ادلباغ    ب الرابع : اعلم الر 
  (. 288: 1يف ذكر ديوان الصاحلني« )

ما   باب،  )كتاب تفسري القرآن  « صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    خمريّج هم«   »أو    :ملسو هيلع هللا ىلص قول انليب    (1)
   . (173: 06) ( 4953)ودعك ربك وما قىل( حديث رقم  

   »يّف يتلكمون«: فجاء بلفظ »قلت: سبحان اهلل   :-ريض اهلل عنها -أما قول أمنا السيدة اعئشة  
باب حديث اإلفك(  -)كتاب املغازي   «صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    وقد حتدث انلاس بهذا؟« 

 . ( 116: 05)  (4141)حديث رقم 
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  ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول    ه السيدة خدجيةلت  م  انلبهان: اليشء اذلي ع    السيد
بهذا   اكنت  واحدة غريها  يف  ما  وتوانسه،  وتؤانسه  مثلها،  ثان   واحد  يوجد  ال 

  يكيف سيدتنا فاطمة ،    وأتت هل ]بأوالد[، يكفيها سيدتنا فاطمةالشلك،  
 احلياء. ت  لك   ش    ،(1)  ملسو هيلع هللا ىلصاكنت حينما تدخل عليه يقوم هلا  أنها 

، وادلافع   ومظهره األول سيدتنا فاطمة  قطب احلياء سيدنا عثمان   
 باألول لكونها بضعة من أبيها. 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاتبعوا بنات الرسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصاتبعوا أزواج الرسول    هكذا
 لوا وجنحوا وبرهنوا.ابت   وهؤالء 

ا ىلع وجه األرض صار منه خريٌ  أنا   !ياودلي لكن اذلي لم يبتل      مارأيت واحدر
ا.  ا. من يستطيع أن يأيت يل بفرد  واحد  من خملوقات اهلل؟ أبدر  وما ابتل أبدر

 
 
 
 
 

 
 
 

 
باب ما جاء يف فضل فاطمة ريض اهلل عنها( وقال:  -)أبواب املناقب    «جامعه»رواه الرتمذي يف  (  1)

 . (175: 06( )3872)غريب من هذا الوجه. حديث رقم  هذا حديث حسن صحيح

  اعئشةالسيدة السيدة خدجية و
 ( 15 ملف مسموع رقم) 
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باب ما جاء يف فضل فاطمة ريض اهلل عنها( وقال:  -)أبواب املناقب    «جامعه»رواه الرتمذي يف  (  1)

 . (175: 06( )3872)غريب من هذا الوجه. حديث رقم  هذا حديث حسن صحيح

  اعئشةالسيدة السيدة خدجية و
 ( 15 ملف مسموع رقم) 
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يْس الق  سيدنا أ ينو   :  (1) ر 

 
 
أ سيدنا  مهاوش:  حممود  أين  ي  و  الشيخ  من  الفناء  هتجاءس  وهذا  املحبة            هذه 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيف رسول اهلل 
ن عت ه   ،ّيته عن غريه واكنت م    ، ملسو هيلع هللا ىلصيف طلب رسول اهلل    ه  دق  : ص  انلبهان    السيد  م 

، وأمه د  بوادلته، واكن هو معروفرا فقريرا آلخر ح    تذهب. بل هو بار    أمه، لم تقل يه: ال
تعارض    ،ملسو هيلع هللا ىلصيف قلبه يشء، اكن يريد أن يصل إىل الرسول    بيق  عجوز بيق يلخدمها،

احلق    ،ملسو هيلع هللا ىلصن االجتماع برسول اهلل  مبار  بها، هذا منعه   ألنهمعه األمر اإلليه يف أمه  
غزوة    ملسو هيلع هللا ىلصغزا رسول اهلل    ضه جسمه بروحه، اكن يقول: »واهلل ماأعطاه من الروح، عو  

ج    معه، وما   إال وغزوت   الرشيف إال شّج    ش  ت رباعيته إال  رس  ك    وما   وجيه،وجهه 
ح.  ر  ت    وهذه تصري مع املريد، املريد ملا شيخه يقول هل: ابق  هنا، ال  (2)«باعييترست ر  ك  

 صته تأتيه لعنده، لك يشء يصري مع الشيخ بل أرىق. وذ ّراته مع الشيخ فلك ح  

 
ويس بن اعمر، من سادات اتلابعني،    م(:657-م  594ـه/  37-ق ـه   28ين املرادي )ر  أويس الق    (1)

 
أ

   انليب ه بأمه، برش  ر  ومنعه من القدوم عليه ب      ملسو هيلع هللا ىلص   أصله من ايلمن، أسلم ىلع عهد رسول اهلل
وصفاته ألصحابه فقد جاء يف صحيح مسلم »إن خري اتلابعني  به وذكر اسمه، ونسبه،    ملسو هيلع هللا ىلص 

    أويس، وهل وادلة، واكن به بياض. فمروه فليستغفر لكم«. وأفرد اإلمام مسلم  :رجل يقال هل
قال:   اخلطاب  بن  عمر  عن  فروى  فضائله،  من  بابرا  صحيحه  يقول  »يف  اهلل  رسول  سمعت 

اكن به    ، ل ايلمن من مراد ثم من قرنلصحابته: يأيت عليكم أويس بن اعمر مع أمداد أه
درهم  إال موضع  منه  فربأ  بر  ،برص  بها  هو  وادلة  استطعت   ،هل  فإن  اهلل ألبره؛  أقسم ىلع            لو 

ه، ثم شهد معركة نهاوند يف جيش    19سكن الكوفة يف حدود سنة  «  أن يستغفر لك فافعل
ن لك موضع، ويتمسحون به،  الكوفة، واعش أكرث دهره مستخفيرا، وجعل انلاس يف طلبه م

ه، فأصيب يومها، وانتقضت عليه  37خرج مع سيدنا يلع بن أيب طالب يف موقعة صفني سنة  
  « حلية األويلاء»   مرتجم يف   جراحته، فاستشهد يف الرقة، وفيها مسجد أويس القرين جبوار قربه. 

(2 :79 ) . 
:    . (334:  2) )آخر غزوة أحد(    « السرية احللبية»ين احل ل يب يف  ذكرها ن ور ادلِ   (2) ، كث مان ي ة  ي ة  باع  والر 

 (. 718:1« )القاموس املحيطانظر » .الِسن  اليت بني  اثل ن ي ة  وانلاب  
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 .ملسو هيلع هللا ىلصعث انليب حممود مهاوش: إذن هو بلغه ملا ب   الشيخ
بلغه، ومعروف  السيد الرسول    ةانلبهان:  بينه وبني  الروحية،    ملسو هيلع هللا ىلصالصلة  الصلة 

أنتما ياعمر ويايلع جتتمعان معه  »والرسول اكن يمدحه أمام الصحابة، واكن يقول:  
فه وبنّي مّيته ملسو هيلع هللا ىلص، اكن الرسول «فاطلبا منه أن يستغفر لكما   . و ص 

   .يتشوق هل  ملسو هيلع هللا ىلصمود مهاوش:اكن هو يشتاق بايلمن ملا يسمع بالرسول حم الشيخ 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل يف فين  ف ين   ، اليتشوقانلبهان:   السيد

ه، الصدق هو اذلي يوصل للحب، احلب هذا احلب؟ صدق    إىل  إيش اذلي و ّصله
 . ال يوصل للصدق

  رأّس اذلي ين  ي  إياكم، رأيت بع  إياك إياك أن يغلب حب ك صدق ك، إياكم ثم 
لكن احلب    ،بل قد ينقلب وينعكس  ،وتسعون  ةحبه يسبق عليه خطر يف املئة تسع

اذلي َيرج عن الصدق وهو االتباع هذا اثلابت، نعم االتباع، يأيت يرى هذا ويل ا 
بكليته إيله  ينجذب  هناك    ،هذا صاحلرا  جّوى  مايف  حقيقة،  ليس ىلع  هو  لكن 
اتباع]ألنه[  نعم    .أدىن يشء ينقلببه  حقيقة فينقلب، إذا خالف مراد   إي    .بدون 
رأيناه وهذا  اتباع،  ماعنده  ذل  ألنه  اآلن بكرثة بكرثة،  موجودرا  رأيناه    لك بعيننا، 
يرزقه   أن  أريد  أنا  أريده  اال]اهلل[  اذلي  االتباع،  اللك  احلب،  أول  يطلع  منه  تباع 

بون اهلل فاتّب عوين  االتباع هو يعطي احلب الصحيح من عند اهلل   ن ت م حت  ﴿ق ل إن ك 
بّون هم﴾  ( وإذا احلق أحبهم حيبونه  31)آل عمران    حي  ب بكم اهلل﴾ )املائدة  ﴿حي  ب هم وحي  

54  .) 
حممود مهاوش: هذا احلب الصادق اذلي نشأ عن االتباع وهذا صاحبه   الشيخ

 ماهو ىلع خطر. 
ا، وذاك خطر يف املئة تسعة وتسعون وثالثة أرباع إن لم أقل انلبهان:  السيد أبدر

لك يف املئة مئة، مايف حقيقة حتمله، احلب يلزمه حقيقة حتفظه، يلزمه شخصية،  
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أنتما ياعمر ويايلع جتتمعان معه  »والرسول اكن يمدحه أمام الصحابة، واكن يقول:  
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أساس، أسا   يلزمه  وهمر   س يلزمه  اليعطيه    ا،وليس  املحب  هذا  املرات  من  مرة 
 ه يبطل ]يرتك[.     مراد    املحبوب  

 اكن من أهل العناية؟ يدنا أويس حممود مهاوش: هل س الشيخ
بها،  انلبهان:    السيد ونطق  العناية،  أهل  من  اهلل  »نعم  ماغزا رسول   ملسو هيلع هللا ىلصواهلل 
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هذا أويس عندهم! ماهو    ن  م ما أحد يرد عليه السالم، م  ل  هذا فقري مبذول، لو س  

ا حىت عمه ملا قال هل سيدنا عمر قال هل: لم يبق  عندنا إال راع، هذا ابن    ...يشء أبدر
، هذا غري خمالط  ا جمنونر   ا يعين فقري مسكني جمنون، يسمونه جمنونر  .أخ، هذا ال أحد

 للناس، ليس مع انلاس، جمنون. 
   .أشعث أغرب  ب  : ر  أحدهم
يف الوجود يعين يف املاليني   هذه عناية خاصة، أهل العناية أفرادٌ انلبهان:  السيد
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 طريق.  اع  ط  كثريون اكنوا ق  
 . شك أن سيدنا عمر وعلي ا أفضل من سيدنا أويس  حممود مهاوش: مما ال الشيخ
 . ما يف شك من جهة الفضلانلبهان:   السيد
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  هذا   وألطف،  جيتمع يصري أنور    اذلي ال  ابلعيد  .وهذا يصري،  عند سيدنا أويس القرين
   .نا أويسدمنهم سي ليس هل ابتالءات،
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موجودون،  ؟واحد  أويس أناس   هؤالء  هناك  اآلن  قاعدة،  ليست  العناية 
ا، أنا كنت    يتطلبونها، إذا رأيت   ا يتطلب العناية فافهمه كذابرا أبدر أسمعها عناية    واحدر

 ماض.  فعٌل  ط  ل  بدون بالية بدون ابتالء نقول هل :خ  
 حممود مهاوش: امهلل حمبة من غري ابتالء.  الشيخ
الرسول إيش يقول: )إذا أحب اهلل    !دت؟ج  و    !؟انلبهان: إيه هذه صارت   السيد

ا ابتاله(  يشء يف الوجود. ب هذا أين يتلكم، واهلل ماعنده خرب   .رها بِ د   (1) عبدر
 .(2)ناية(ه العناية الترضه اجل  ت  أدرك   ن  حممود مهاوش: )م   الشيخ
ت ه مايه عن نية، افهمها حققها   انلبهان: ملاذا الترضه   السيد ن اي  ن اية؟ ج  دير    .اجل 

ن اية وال ا    بالك! ال أنه يعمل ج  ن اية بانلية أبدر ترضه ال ال، اليعمل بانلية، اليأيت باجل 
ه ر ط  فقال:»  ألنه  بدر  أهل  اطلع ىلع  اهلل  ماشئتم    لعل  غفر  ؛  اعملوا  قد  اهلل  فإن 

لم يبق عندهم استعداد أن يعملوا    ،ال ال  ،يعملون وي غفر هلم  عىنليس امل  (3) «لكم
ا  . خمالفة أبدر
 . : العناية حتفظهحممود مهاوش  الشيخ

 
فصل يف أي انلاس أشد  -الصرب ىلع املصائب  -  70يف »اجلامع لشعب اإليمان« )  ابليهيقرواه    (1)  

ا 236:  12( )9329بالء( حديث رقم ) (. والرتمذي يف »جامعه« بلفظ »إن اهلل إذا أحب قومر
   باب ما جاء يف الصرب  -ابتالهم« وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. )أبواب الزهد  

 (. 202: 4( ) 2396ىلع ابلالء( حديث رقم ) 
: كما قالوا: )من قائالر   «اتلنوير يف إسقاط اتلدبري»ذكره اإلمام ابن عطاء اهلل السكندري يف    (2)

   .( 44: 01)بيان وإعالم(  -سبقت هل العناية لم ترضه اجلناية(. )باب 
       رواه ابلخاري «  لعل اهلل اطلع ىلع أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإن اهلل قد غفر لكم»(  3)

     .( 59:  04) ( 3007) باب اجلاسوس( حديث رقم -)كتاب اجلهاد والسري    «صحيحه»يف 
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حتفظه ليس من الوقوع بالعمل إنما حتفظه من الوقوع بانلية   انلبهان:  السيد
 .ال ماعمل (1) «إنما األعمال بانليات وإنما للك امرئ مانوى »

 . ىلع املعصية : ال يعزم  حممود مهاوش   الشيخ 
ا، اليعزم.  انلبهان:   السيد ا أبدر ا اليعزم أبدر  ال أبدر

 . آديم املعصية أحدهم:
املعصية،انلبهان:    السيد   هذه،    آديم  اآلدمية  اآلدمية  املعصية    بانليه املعصية 

إبليس   باأللف    ذاك رجوعه خطر،  األمر،بالباألمر،  انليه خطره    واحد،اذلي يف 
 نه خالف األمر، هذاخالف انليه. وذاك باملئة تسعة وتسعون وثالثة أرباع خطره أل

 
  

 
 

 : لوة  اخل  و لةزْ الع  
ا أن تكون باجلسم؟   لة ليست رشطر ز   الشيخ حممود مهاوش: الع 

 السيد انلبهان: باألول رشط.  
 الشيخ حممود مهاوش: باألول، بابلداية. 

ا   ا، أوهلا رشط. خصوصر السيد انلبهان: باألول رشط لكن بعدها ال، ليس رشطر
للسماع،   أهل  أناس  هناك  غِ نورهم  إذا اكن  ي ش  العزلة،  من  أقوى  أقوى،  لون  يصري 

ّغلون العارف بقلبهم الصادق وهمتهم العايلة، والعارف هذا غذاء هل. ا  لعارف، ي ش 

 
 . (6: 1( ) 1يف »صحيحه« )باب بدء الويح( حديث رقم ) «ابلخاري »رواه ( 1)

 سيدنا أويس القرين واملحبة
 ( 16 ملف مسموع رقم) 
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ا احلرضة اإلهلية، لك ذرات الوجود  من ذرات الوجود ليس فيه  ليست هناك ذرةٌ 
 ما يف يش اسمه يش ينقطع أو ينفصل عن احلرضة اإلهلية.   ،مظاهر للحرضة اإلهلية

 بني العزلة واخللوة؟  -سيدي -الشيخ حممود مهاوش: ما الفرق 
يلزمه غرفة صغرية   اخللوة  أخص،  اخللوة  انلاس،  لة عن  ز  الع  انلبهان:  السيد 

ا، هذا أخص.  يغلقها والجيعل هلا نوافذ  أبدر
زلة؟   الشيخ حممود مهاوش: إذرا العزلة عن انلاس ولو اكنت يف الفضاء تسىم ع 

 السيد انلبهان: إي.
 الشيخ حممود مهاوش: واخللوة؟  

رّي ىلع مقداره صغري،    ا السيد انلبهان: اخللوة يلزمه غ  بيت، البد من بيت، بيت ص 
 ولكما اكن أصغر يكون أحسن.  

 سيدي؟ أحدهم: دون نوافذ  
 السيد انلبهان: 

ا  بدون نوافذ حىت ال ا، ال يرى بياضر ا أبدر   حىت يظهر قلبه.يرى ضوءر
 الشيخ حممود مهاوش: هل يمكن أن تكون هذه بدون مرشد؟  

ا، ما و   هل    د سري يف الوجود بدون مرشد، اذلي المرشدج  السيد انلبهان: ال أبدر
ا بدون مرشد، هناك قاعدة يقولون: اذلي ليس هل شيخ   شيخه الشيطان، ما وجد أبدر

 شيخه الشيطان.
 أحدهم: احلبيب األعظم حالة خاصة؟ 

 السيد انلبهان: نعم.
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ا، مايه بطاقته، البد من داّل  يدهل،    أما اإلنسان من نفسه نلفسه فال يستطيع أبدر
 ولكها ترجع للسالك، لصدق السالك.

 
 
    
 
 : ّل  ح   واتلا ّل  خ  اتلا 

أقواهلم، فحيث صار    )أنوار العارفني تسبق    :(1) قول سيدي ابن عطاءي أحدهم:  
 .(2)عبري(نوير وصل اتل  اتل  

 : هذا الصحيح.السيد انلبهان 
تنوير   شيخ- يلزمها  غري    - يا  ا  واحدر تعتقد  ن و  وال  ي نوِ م  اليشء )ر،  ر                   فاقد 

 .  (ال يعطيه
 

تاج ادلين أبو الفضل أمحد بن حممد بن عبد الكريم  ـه(:  709-  658ابن عطاء اهلل السكندري )  (1)
اجل  ابن   اهلل،  املاليك.ذ  عطاء  السكندري،  اال   ايم،  يف  القاهرة ودل  إىل  انتقل  ثّم  سكندرّية، 

  ىلع أهل اتلصوف يف ابلداية  ا  ليستكمل حتصيله العليم، وأقام فيها حىت وفاته، واكن منكرر 
اجلامع  حىت اتلىق بالشيخ أيب العباس املرّس فصار من أشّد املالزمني هل، وخلفه ىلع كرسيه يف  

العروس،   وتاج  واتلنوير،  املجرد،  والقصد  املنن،  لطائف  مؤلفاته:  من  وفاته،  بعد  األزهر 
، املدرسة املنصورية يف القاهرةيف  وقد حظيت بقبول وانتشار كبري. تويف    ،واحلكم العطائية

)حرف األلف  ودفن بمقربة املقطم، وانظر »ادليباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب«
يف ترمجة وادله  »طبقات الشافعية الكربى«و  ،( 242: 1) (65) كر من اسمه أمحد( ترمجة رقم ذ-

    .( 23:  9) ( 1297)مئة( ترمجة رقم   تيق ادلين السبيك )الطبقة السابعة فيمن تويف بعد السبع 
بلفظ »تسبق أنوار  «  احلكم العطائية واملناجاة اإلهلية»ابن عطاء اهلل السكندري يف  سيدي    (2)  

   . (45: 01) ( 182)أقواهلم فحيث صار اتلنوير وصل اتلعبري« حكمة رقم  احلكماء

 وةل  زلة واخل  الع  
 ( 17 ملف مسموع رقم) 
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 اآلن كثريون يأتون يتلكمون أقول هل: اسكت اسكت )فاقد اليشء ال يعطيه(. 
: اتلخلق، بعدها اتلحقق، بعدها حقيقة.    أوالر

دت يف الوجود. وانلاس  ج  ل، أّما تتحىل قبل أن تتخىل فهذه ما و  ح  ل ثم اتل  خ  اتل  
 تريد هكذا أن يعطيهم اهلل ىلع ما هم عليه. 

 أحدهم: هذا مستحيل. 
ليس مستحيالر  انلبهان:  وإنما هو جهل، واهلل  هذا جهل، جهل، هذا   ،السيد 

  عيب، اآلن اإلنسان اذلي يتلكم هذا الالكم أستصغره، أستصغره كأنه ما هل وجود، 
 ون. بكالم ال يفهم تلكموناس يأتون لعندي كبار وزراء يانلبعض 

 الشيخ حممود مهاوش: جنابك تتفضل اتلخل ثم اتلحل، اتلخل ماهل وجود. 
 السيد انلبهان: األصل اتلحل.
 . مٌ ه  الشيخ حممود مهاوش: اتلخل و  

ا اتلحل موجود فاتلخل رفع احلجاب، اتلحل موجود اليأتيك  السيد انلبهان: إذر 
ا: األصل اتلحل.   اآلن، الفقري أقول هلم دائمر

سيديالشي مكتوبة  مهاوش:  حممود  تتخىل   .(1)خ  كتبتها؟  انلبهان:             السيد 
عن اليشء العارض اذلي جاء ىلع احلقيقة وىلع الفطرة، تتخىل عنه، اتلحل موجود،  

احلق يقيدونه، واحلق مطلق عن اإلطالق،    ال أن تتخىل ثم تتحىل، احلق أىلع من هذا،
أنت تأخذ مئة، هو أىلع من أن يعطيك مئة، !  ويعطيك مئةواحلق حاشاه ، تطلب مئة  

  هو يعطيك لكن أنت أخذت مئة، هو املعطي للخري واملانع للرش.
 

 
 . هذا يدل أن الشيخ حممود مهاوش اكن يكتب الكم السيد انلبهان يف حياته   (1)
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 . هذا يدل أن الشيخ حممود مهاوش اكن يكتب الكم السيد انلبهان يف حياته   (1)
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   :  ابتالء السيد انلبهان
 طي ورسوري يف اخلدمة، أنا أخدم اجلماعة! اهلل! س  :  ب  السيد انلبهان 

ل ك.الشيخ  ب ت ىل، وم  لّل، وم  د   حممود مهاوش: م 
ب ٌد.   السيد انلبهان: وع 
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ا يتلكم عليه. ]يتلكم[، ال  ما كنت أعتقد أحدر

 ة ألعمل. ه  ج  ينفع، مايل و   أعمل شيئرا ال ال ،(1)ةنالأعمل فايأنا من صغري  
هؤالء الرجال، هؤالء ىلع عيين ىلع راّس، وأكرب نعمة أن وضع اهلل    ىلع عيين،

قليب،   يف  عبدر حبهم  أحدهم  اكن  ولو  أحبهم،  ا  فقرير جد  ،  ا ا  رويح   مقّمالر              حبييب 
 هو حيايت.

 الشيخ حممود مهاوش: هم حيبونك أكرث.  
بعدما مات وقفت    -اهلل يرمحه-السيد انلبهان: الشيخ ياسني رسيو ]املؤقت[  

 .ة اهلل عليهشيخ حممد ال أحد يعرفك يف ادلنيا إال األموات فقط. رمح   عليه قال يل: يا 

 
 . له فع حيسن اذلي ال اليش الفاينة: لكمة باللهجة املحلية وتعين  (1)

 اتلخل واتلحل
 ( 18 ملف مسموع رقم) 
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قال يل: حممد ابن الشيخ ياسني أبوه اكن    أمس واحد حييك يل من يومني ثالثة 
 أنا ما سمعتها.   ،يقول هل

بماذا  احلضور   أحد  ياسني  الشيخ  ابن  حممد  فسألت  باجلنازة  نميش  كنا   :
 أوصاكم الوادل؟ قال: ما أوصانا إال بيشء واحد وهو أن نالزم السيد ]انلبهان[.  

السيد انلبهان: رمحة اهلل عليه، كنت أعده من األويلاء الصحيحني، كنت أعده  
فان، أقول هلم: اصحوا يتلكم أحد    ال يعرفونه كذلك، لكن ويل ال  من صغري، ر  ع 

 ىلع الشيخ ياسني.  
 الشيخ حممود مهاوش: اليعرفك إال األموات؟  

واهلل   إي  انلبهان:  شييخ-السيد  من    -يا  كنا   ،األتراكسمعتها  ملا                  ورأيتها 
 تراك، األموات يقولون يل.  واأل يف العراق حيكون يل سيدنا عبد القادر،

يعرفون الشيخ انلبهاين خويدم خادم    ال  !ش عرفهم بالشيخ انلبهاينإيصحيح  
ا.   مع بسطي ورسوري، هذه اليعرفونها أبدر

 
 
 
 
  

 
 

  ابتالء السيد انلبهان
 ( 19 رقمملف مسموع ) 
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  ابتالء السيد انلبهان
 ( 19 رقمملف مسموع ) 
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 : احلال واملقام
وا اَّلل ّ   صحبة الصادقني    بد نلا من  ال :  السيد انلبهان   ن وا ات ّق  ين  آم   

ا اذل ّ ه  ي ّ
 
﴿ي ا أ

﴾ ق ني  اد  ع  الص ّ ون وا م  ك  وا ( ألن احلق شهد هلم:  119. )اتلوبة  و  د  ه  ا اع  ق وا م  د  اٌل ص  ﴿ر ج 
ل ي ه ﴾ ع  )األحزاب  اَّلل    قال:  23.  ملا  للحق  أعطوه  اذلي  العهد  م ﴾ (  ب ّك  ب ر  ت   ل س 

 
  ﴿أ

 ذوه هنا، هذا اللك يف اللك، هذا العلم وهذا العمل. ف  ( ن  172)األعراف 
الضعيفني،  ال أهل    تصاحبوا  صاحبوا  الصادقني،  صاحبوا  األقوياء،  صاحبوا 

 الفهم، هؤالء صاحبوهم. 
دير بالك ودلي،   تصاحب املجاذيب،أن  إياك    املجاذيب،تصاحبوا انلاقصني   ال

سن     ، تعطيه إياها يدعو عليك  ثم مسألة يطلبها ال  ،إىل املجذوب عرش سنني  واهلل  حت 
 ويزعل من لك عقله، لكن هو قلبه طاهر، ونفسه كبرية، وعقله صغري.

ال أبدر   أنا  املجاذيب  يصاحب  أصحايب  من  ا  أحدر أحبهم أرىض  أنا  َنبهم،            ا، 
اإلطالق، الط    ىلع  أنواع  أحبها،  لكها  املجاذيب  لكها ر  أنواع  اإلطالق  ىلع  ق 

ألنه    ،اكن عنده قوة ألفاد نفسه  لكن ال، املجذوب ضعيف، لو  أحبها،لكهم حمبوبون،
لكم   لو عنده كمال  نفسه،ناقص،  نفسه فه  ل  لم يكمل  أن يكمل    لإن  يمكن 

اليعطيه،   !غريه؟ اليشء  أبدر هذا    فاقد  معقول  لكن غري  بعيد،  من  إيله  حتسن           ا، 
تأكل منه، اصح إذا أعطاك شيئرا   تأكل معه، إذا أطعمك ال  تقل هل: ادع يل. وال  ال

 ا،تقل هل: ادع يل. أنت تعمل هلل أساسر   وال  ءتأخذه، من بعيد بلعيد تعطيه وترجع لورا 
   طيه ثم إذا لم توافقه هذا املجذوب جمرب يا شيخ، لو أنك صاحبته عرشين سنة تع

 يف مسألة صغرية يدعو عليك.
أنت لم تصاحبه هلل،   ! هب  صاح    :قال لك  ن  أنت م  ]لكن[    هذا عند اهلل معذور،

أنك صاحبت   أنت صاحبت  لو  ماعمل معك هكذا،  لغ  ه هلل  ملالك، ال، هذا  ه  أو  رض 
 غلط.

 هر اذلي أمامه مهما اكن.  ق  ارية ي  ه  الشيخ حممود مهاوش: احلال هل قوة ق  
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 جاء إال من القهار. السيد انلبهان: احلال ما 
 يأيت ىلع يشء إال قهره.  الشيخ حممود مهاوش: ذللك ال

نفسك، ويقهر نفس من أتاه احلال، ويقهر    السيد انلبهان: ملن يأخذ؟ أول مايقهر
مركوزرا   اآلخرين، احلال  يكون  أن  بد  ال  فقط  لكن  حمققة،  احلال  فائدة           ذللك 

   .ىلع صدق وإخالص
 . يدوم لكن الالشيخ حممود مهاوش: 

ا،كيف يدوم السيد انلبهان:   لك حال يزول، احلال رسول أتاك رسوالر   !يصري مقامر
 ومىش.  قهاررا أعطاك خربرا 

ك ل ٌة طيبة.  
 
 الشيخ حممود مهاوش: هو أ

رة طيبات   ف  السيد انلبهان: أضع لك أكلة طيبة وراء أكلة طيبة حىت تكون س 
 وأعطيك املقام بعدها.

ا   بكاملها ال  رق األغيار  حي    الشيخ حممود مهاوش: اهلل   يرتك شيئرا، ينظفها تنظيفر
 باجلملة.

ا يبتليه؟ يبعث  السيد انلبهان: هذا هو األصل، ملاذا أقول لك: ملا اهلل حيب عبدر
القه   هذه  حرقر هل  حترقه  الاريات  عبدر   ا  يصري  شيئرا،  الترتك  هلل،  ذلك   ا  بعد             يهمه 

 يهمك لك هؤالء.  ملك املوت، ال سيدنا إرسافيل وال  سيدنا جربيل وال ال
يف    حلال يشعر اإلنسان أنه غري حمتاج للسلوك، ما الشيخ حممود مهاوش: نزول ا 

 مراتب يسلكها.
السيد انلبهان: ألن احلال غري منسوب إيله، احلال منسوب إىل اهلل، احلال يأيت 

 . إىل اإلنسان أاليقهر هل نفسه؟ لك فكره أنه سيبىق يف هذا احلال ويدوم معه
   .قيدهتلال ب  ح   هناك لو !يا لطيف الشيخ حممود مهاوش: 
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ا تأتيك األحوال، طّهرها   ،طّهر  حالك أنت  ،قيد نفسك أنتانلبهان:    السيد ودائمر
  ﴾ ون  ر  ه  ط  ه  إ ال  ال م  س  م  فل ح  ق د  ﴿( طهرها:  79)الواقعة  ﴿ال  ي 

 
ن  أ ك    م  ا ز  (  9)الشمس  ﴾  ىىه 

 أي من طهرها. 
يأيت إال    واالستجالب، اليأيت باتلصنع واتلفاعل    الشيخ حممود مهاوش: احلال ال

ا.   هجومر
ال إال من القهار، ال  ، احلال الالسيد انلبهان: هجوٌم قّهاريٌ  يأيت    يأيت من اجل م 

ا، يف حلظة ي صفيك ىلع املراد أنت تريد أن تموت    من الرحيم، ال  من الودود أو يأيت أبدر
 ىلع تلك احلالة.  

 نموت إال عليها.   الشيخ حممود مهاوش: إن شاء اهلل ال
حال    السيد انلبهان: تريد أن تموت ىلع تلك احلالة. احلال يزول، لك حال يزول،

 وراء حال بعدها يصري عندك مقام. 
    الشيخ حممود مهاوش: كم صاحبه يفهم وقت احلال! لكه فهم. 

»أعدى عدوك نفسك    ب لإلنسان نفسهيِ غ  الم    ،انلفسالسيد انلبهان: ملاذا؟ أزال  
  .(1)  اليت بني جنبيك«

ا بتاتر   يل انلفس  ز  احلال ي   ا، يرجعه للصل للفطرة اإلهلية، يصري من أمجل  مطلقر
 وأكمل انلاس يف احلال. 

 
 

 
(  343))فصل يف ترك ادلنيا وخمالفة انلفس واهلوى( حديث رقم  «  الزهد الكبري»رواه ابليهيق يف    (1)

: رواه ابليهيق يف الزهد بإسناد ضعيف وهل  «كشف اخلفاء»مام العجلوين يف  اإل قال . (156: 01)
   . (168: 1( )412)شاهد من حديث أنس. حديث رقم 
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 : صاحبه  ىلع وأثره  الصادق احلال 

  اهلل   إن»:  هل   وقال  -عليه السالم-   جربيل  سيدنا   نزل  ملا   بكر   أبو   سيدنا :  سائل
 .(1)«لج  فح   قام اهلل؟  عن راض أنت فهل  عنك راض   اهلل: لك يقول

 . عليه اهلل فضل   وجد  :  انلبهان  السيد
  واذلي  ،حاٌل   هع  ف  د    اذليال،    ،دوه ي قع    أن  ا دوا رأ  لت  ف  ي    اذلكر  يفقام    اذلي  هذا  ايلوم

ق    أحد    ال  احلال    دفعه  اذلي جاء لم يدفعه احلال، لكن األول أراد  اين ، اثلاأبدر   عده ي 
الشيخ بشري والشيخ عمر أن يقعدوه. ال ال ماهكذا اتفقنا، قلنا هلم: اتركوه هذا دفعه  

ّ و  ك   لم  ع  ما  يشل إحال، واذلي يدفعه احلا   . سي
 .  نعهو مصط   ما الشيخ حممود مهاوش: 

ا   انلبهان:  السيد     هت  بأش»  جعفر   سيدنا   ،حال  دفعه  الصديق  سيدنا   وهذا   .أبدر
  اخلري   لك  فهذا  حاالر   ادلافع  اكن  إذا  ،حال  ادلافع  هذا  اأيضر   (2) «ياجعفر  يقل  وخ    يقل  خ  

 . نفسه مع موجود  هو ما  ،رايح ؛أي يشء  ل  م  ع   ولو ،االتق  ت   بل  ق   ولو ،فيه
   .عندهم مل  س  الم   هذا: مهاوش  حممود  الشيخ
 .ا أيضر  سليم وهذا : انلبهان  السيد

 
 .  . وليس فيه )فحجل((82: 01)  (166) حديث رقم  «املعجم» يف ئ«ابن املقر»رواه ( 1)
ما صالح فالن بن    باب: كيف يكتب هذا،  )كتاب الصلح«  صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه  (  2)

   . (184: 3)( 2699)فالن، وفالن بن فالن( حديث رقم 

 وصحبة املجاذيب احلال واملقام
 ( 20 ملف مسموع رقم) 
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ما صالح فالن بن    باب: كيف يكتب هذا،  )كتاب الصلح«  صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه  (  2)

   . (184: 3)( 2699)فالن، وفالن بن فالن( حديث رقم 

 وصحبة املجاذيب احلال واملقام
 ( 20 ملف مسموع رقم) 
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 حىت]أن جيلس[    هل  وقالوا   ينر  ي    لم  بشري  الشيخ  بعدها   ،ناهز  م  غ    .يل  قالوا   نزل  فلما 
 .احلال ادلافع ؛اتركه  ارجع أن  هل صفقنا 

 . اإلهلية للحرضة مملوكٌ ؛ بيدك  ليس ، ارصخ عيّط قم   احلال  أتاك إذا أنت
 حاالر   ادلافع  يكون  فقط،  هلل  لكه  هذا  ترقص و  بالعريب  يكبالرت    (1) قاوي بالرش    تغين

 . عندك من ليس
 . ةباملر   شعوره  دق  ف    هذا: أحدهم
 .يعمله  يأتيه إيش: انلبهان  السيد
 . الم سل م احلال هذا: مهاوش  حممود  الشيخ
  يقوم  ،]يدورون[  لونت  ف  ي    يقومون   أناس  هناك  اآلن  ،حال  إيله  دفع  اذلي:  السيد

  تكون   أن  إال  صاح    وأنت  تفتل أن  إياك،  ال،  يفتل  أنه حاهل ويعرف  صاح    وهو  يفتل
 احلال  يف  االتقّ ت    اقلب  قم ،مانع  يف  ما   تعملأن    تريد  إيش  ،اأبدر   مانع  ال  فهذا  مدفواعر 

قبول  وم   ،انلفس  ال  القلب،  احلال  هل  ادلافع   يكون   فقط  ،عبادة  هو  عندي   أنا   ،حلو
ا وال س حي   أحدال ف انلاس يرضب أن  أراد ولو شييخ يا   . يشعر أبدر

جيلسه[  ركض   ،عرف  ما   بشري  الشيخ أن   احلال  ،مدفوع   هذا   هل   صحنا   ]أراد 
  ده قع  ي  أن    أراد  واحد  أت   مت  اخل    يف  وَنن  ،إيله  نظرأ  أنا   ،كرلذلِ   يقوم  أن  قبل  فيه  يشتغل
 ، وهو رايح حلاهل، أنا أنظر إيله.اتركين إشارة فأعطاه  بشري الشيخ

 . الطريق ابن  اذلكر ابن هذا: مهاوش  حممود  الشيخ
  أريد  ذللك  ،أنا   يؤذيين  يؤذي  ما   فأول  نلفسه  يقوم  اكن  لو  هذا:  انلبهان  السيد

 .يرتكونه يتابع ال بن  ج    ىلع يسحبوه  أن مبارشة

 
 . ابلدوية العربية باللهجة  (1)
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  ابلدو   يأيت   ملا   ..العيس  حادي  ملايأيت   ]مجع بعري[  اعراألب  :  مهاوش   حممود   الشيخ
   . شعور بدون تميش  هلا  دونّص ق  وي   دونحي   

 . واثلالثة وايلومني ايلوم  ، ]تميش[اأبدر : انلبهان  السيد
  : مهاوش  حممود  الشيخ

 . يومني  ايلوم  بدل وتميش الطريق  ي و  ط  وت   س الحت 
  تسحب   ،اإلبل  مالاجل    من  ؟لت  ق    منهم  وكم  كم  تعرف  لكن:  انلبهان  السيد

ق   بق  اق  ن  ثالثة  بهم  تأيت    هلا   حيدو   ،اأبدر   سحت    الو  اثلقل  وحاملة  س حت    وال  ناقات 
    .انلفس يبط   القلب  يبط  بل  األلفاظ يبط    ال الصوت   يبط    .احلادي

      لكن   ،فيه  تتغذىف  طيب  القلبلكن    رشقاوي   غيني    واحد   - شييخ-  واهلل 
 .   وبكرٌ  ،وعمرو ،وزيد ،وأريد   ،أنا  هناك يكون ما 

فل ح  ق د ﴿
 
ن أ ك   م  ا ز   . ( 9)الشمس  ﴾ىىه 

 .  الشلك  هذا ىلع ا دائمر أن نكون  أريد أنا ! أوالدي وهكذا
  خندمه !  أحسنها   ما !  أمجلها   ما .  نفسه  طهر   ،نفسه  زىك  اذلي  يعرفها؟  من  هذه

  به  أت   احلالو  ا فاسقر   يكون  قد،  طريق  ابن  أو  االر محّ   يكون  قد،  اكن  مهما   بعيننا 
  ال      احلال  ألن  اهلل  من  الفضل  هذا،  اأبدر   مانع  ال  الصالح  إىل  الفسق  من  وأخرجه

 . به لإلنسان عالقة
 . بيدك  ليس  اأبدر   ،تعاىل  اهلل  من  مبارشةهو    احلال  لكن  ،هب  عالقة  املقام لإلنسان

 
 

 

  

 وأثره  الصادق احلال
 ( 21 ملف مسموع رقم) 
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  ابلدو   يأيت   ملا   ..العيس  حادي  ملايأيت   ]مجع بعري[  اعراألب  :  مهاوش   حممود   الشيخ
   . شعور بدون تميش  هلا  دونّص ق  وي   دونحي   

 . واثلالثة وايلومني ايلوم  ، ]تميش[اأبدر : انلبهان  السيد
  : مهاوش  حممود  الشيخ

 . يومني  ايلوم  بدل وتميش الطريق  ي و  ط  وت   س الحت 
  تسحب   ،اإلبل  مالاجل    من  ؟لت  ق    منهم  وكم  كم  تعرف  لكن:  انلبهان  السيد

ق   بق  اق  ن  ثالثة  بهم  تأيت    هلا   حيدو   ،اأبدر   سحت    الو  اثلقل  وحاملة  س حت    وال  ناقات 
    .انلفس يبط   القلب  يبط  بل  األلفاظ يبط    ال الصوت   يبط    .احلادي

      لكن   ،فيه  تتغذىف  طيب  القلبلكن    رشقاوي   غيني    واحد   - شييخ-  واهلل 
 .   وبكرٌ  ،وعمرو ،وزيد ،وأريد   ،أنا  هناك يكون ما 

فل ح  ق د ﴿
 
ن أ ك   م  ا ز   . ( 9)الشمس  ﴾ىىه 

 .  الشلك  هذا ىلع ا دائمر أن نكون  أريد أنا ! أوالدي وهكذا
  خندمه !  أحسنها   ما !  أمجلها   ما .  نفسه  طهر   ،نفسه  زىك  اذلي  يعرفها؟  من  هذه

  به  أت   احلالو  ا فاسقر   يكون  قد،  طريق  ابن  أو  االر محّ   يكون  قد،  اكن  مهما   بعيننا 
  ال      احلال  ألن  اهلل  من  الفضل  هذا،  اأبدر   مانع  ال  الصالح  إىل  الفسق  من  وأخرجه

 . به لإلنسان عالقة
 . بيدك  ليس  اأبدر   ،تعاىل  اهلل  من  مبارشةهو    احلال  لكن  ،هب  عالقة  املقام لإلنسان

 
 

 

  

 وأثره  الصادق احلال
 ( 21 ملف مسموع رقم) 
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 : األدب م  لي ع  ت   
 يرزقنا   اهلل   األدب؟  نتعلم-  سيدي  -  كيف:  -اهلل  رمحه-  مهاوش   حممود   الشيخ

 . األدب
ا،  ليس  األدب  األدب،  أهل  من  األدب  تتعلم:    السيد   إيله  يوصلك  وال  علمر

 . الصحبة إال خطر  فيه العلمو خطر،  فيه القولو خطر، فيه العمل ها؛  العمل
 سبقتنا؟  بم   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول صحبنا  لكنا  بكر أبا  يا :   يلع سيدنا  هل قال
ها   الصحبة وأعطيت اهلل  رسول صحبت   يلع يا : قال  الصحبة هلا حق.  .(1)حق 

 
  

 
   

 : يف السري شة  حْ الو  
  مقٌت   معه  يصري  بدأهو  :  يقول  أحدهم  سيدي :  اهلل  رمحه  ،مهاوش   حممود   الشيخ  

 انلاس.  من
. منيحة.   السيد انلبهان: أخ 

  َيتل   إياه،  هأعطيت    جنابك  اذلي  الو ر د    يسحب  هذا  إي:  مهاوش   حممود   الشيخ 
  جتلس   ملاذا  حبقك؟  ا من    تقصري  هناكهل    أيب  يا :  يقولون  وزوجته  بناته  ،أهله  عن

 ! بسهراتنا؟ ؤنسنا ت   ال أنت    نا ت  ك  ر  ت    إي كذا؟  ملاذا ! وحدك؟
 . وجلس وحده  الغرفة عليه أغلق   هذاأن  يظهر

 
 . خترجيه لم أجد (1)

 تعلم األدب
 ( 22 ملف مسموع رقم) 

 
 
 97 

 .ضعفه  ن  م  : انلبهان   السيد
 َيتل. أو جج،ح  ت  ي   أو، يسحب و رده حلاهل جيلس  :مهاوش  حممود   الشيخ 

  انلاس،   يرى   أن  يريد   يعد   لم   انلاس،  من   مقٌت   معه  يصري  بدأ  أنه  يل  شاك   بعدها 
 . استوحش

ا  . نعم إي: انلبهان  السيد  .يحةمنجد 
 ضعف؟  نقطة  أليست هذه لكن   -سيدي–  يحةن  م  : مهاوش  حممود  الشيخ
 .  قوة  نقطة هذه ال،: انلبهان  السيد
   أهله؟ َيالط كيف  طيب: مهاوش  حممود  الشيخ
 أهله،   عن  ال  انلاس  عن  نتلكم  َيالطهم،  أن  بد  ال  الرشيعة  يف:  انلبهان  السيد

 . بمقدارلكن  معها  ويتلكم إيلها، يأيت  أن بد ال زوجة هل هم،إيل يأيت  أن بد ال أهله
 . قر  بالف   تأحس    هزوجت  : مهاوش  حممود  الشيخ

ن   يهابونين،  اكنوا   لكن   كنت،  أنا شك،    ال:  انلبهان  السيد     ادلار   باب   أدق  حني   م 
شغلة    أروح                بالطريق   ال  ميع،  يتلكم  يتجارس  أحد  ال  لكن]أقضيها[  عندي 

ا   أدخل  ،بابليت  وال !  أخ :  أخيت  يل  تقول  يشء؟  يلزمكم:  ابليت  ألهل  أقول   جلو 
  زوجيت   عندي   يعين  نتلكم،  ما   هذا  من  أكرث.  بيتنا   هو  ما :  بقليب  أقول!  بيتكم  أليس

ا، أحد  مع  أتكلم ما  أرجع يحة،ن  م   يل هيأها  اهلل  .مستوحش أبدر
لستم  :  فيقول  ون؟ رِص ق  م    َنن  أهله  يسأهل  هذا :  مهاوش   حممود   الشيخ أنتم 

  لكم   أوقاٌت   حقوق،  هل  ريب  گذلك  أنتم لكم حقوق يلع    مقرصين لكن مثل ما 
  بالنسبة   مقت  عنده  صار  أنه  يشعر  حيايت؟  من  حق  يل   أليس  نلفس،  يل  وأوقاٌت 
 . بينهم جيتمع أن يريد ال للناس،
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 .ضعفه  ن  م  : انلبهان   السيد
 َيتل. أو جج،ح  ت  ي   أو، يسحب و رده حلاهل جيلس  :مهاوش  حممود   الشيخ 

  انلاس،   يرى   أن  يريد   يعد   لم   انلاس،  من   مقٌت   معه  يصري  بدأ  أنه  يل  شاك   بعدها 
 . استوحش

ا  . نعم إي: انلبهان  السيد  .يحةمنجد 
 ضعف؟  نقطة  أليست هذه لكن   -سيدي–  يحةن  م  : مهاوش  حممود  الشيخ
 .  قوة  نقطة هذه ال،: انلبهان  السيد
   أهله؟ َيالط كيف  طيب: مهاوش  حممود  الشيخ
 أهله،   عن  ال  انلاس  عن  نتلكم  َيالطهم،  أن  بد  ال  الرشيعة  يف:  انلبهان  السيد

 . بمقدارلكن  معها  ويتلكم إيلها، يأيت  أن بد ال زوجة هل هم،إيل يأيت  أن بد ال أهله
 . قر  بالف   تأحس    هزوجت  : مهاوش  حممود  الشيخ

ن   يهابونين،  اكنوا   لكن   كنت،  أنا شك،    ال:  انلبهان  السيد     ادلار   باب   أدق  حني   م 
شغلة    أروح                بالطريق   ال  ميع،  يتلكم  يتجارس  أحد  ال  لكن]أقضيها[  عندي 

ا   أدخل  ،بابليت  وال !  أخ :  أخيت  يل  تقول  يشء؟  يلزمكم:  ابليت  ألهل  أقول   جلو 
  زوجيت   عندي   يعين  نتلكم،  ما   هذا  من  أكرث.  بيتنا   هو  ما :  بقليب  أقول!  بيتكم  أليس

ا، أحد  مع  أتكلم ما  أرجع يحة،ن  م   يل هيأها  اهلل  .مستوحش أبدر
لستم  :  فيقول  ون؟ رِص ق  م    َنن  أهله  يسأهل  هذا :  مهاوش   حممود   الشيخ أنتم 

  لكم   أوقاٌت   حقوق،  هل  ريب  گذلك  أنتم لكم حقوق يلع    مقرصين لكن مثل ما 
  بالنسبة   مقت  عنده  صار  أنه  يشعر  حيايت؟  من  حق  يل   أليس  نلفس،  يل  وأوقاٌت 
 . بينهم جيتمع أن يريد ال للناس،
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  يصري  هذه ال أعرفها، لكن سوف  ،ت  ق  الم    جيوز ال   مقترا؛  ليس :  انلبهان  السيد 
  الوحشة،   من  بد  ال  باخلري،  ه رِش ب    وحشة  صارت   إذا  معه،  تصري  رضوري   وحشة،  معه

 . فائدة فال   الوحشة  حتصل لم إذالككم أنت والقاعدون 
ا أرى  إذا رصت   ،استوحشت   أنا    . يمر  حىت قاقبالز   أختىب بعيد من قريبرا  واحدر

 . نكرههم  أن نريد ال انلاس  من نستوحش وقت: مهاوش  حممود  الشيخ
 كيف؟  تكرههم أن ريدت ال: انلبهان  السيد

 . ه ر  ك  ]عندنا[    يصري: مهاوش  حممود   الشيخ 
              ىّب ر  الم    أنت،   منك  الضعف  ضعف،  ره  ك    غري،  ك ره  ك    أنت:  انلبهان  السيد 

ا كرهٌ   عنده يصري ال  . أبدر
  ؟الكره    هذا ميع يصري   -سيدي– ملاذا  إي: مهاوش  حممود  الشيخ
 . ضعفك ن  م  : انلبهان  السيد
  احلقري   ،حرتمامل  رونقّ وحي     احلقري،  حيرتمون  أراهم  أنا :  مهاوش   حممود   الشيخ

 . حمرتم  عندهم
  منه   بد  ال  نعرفها،  َنن   هذه  شيئرا،  عندك  وتساوي   تراها   أنت:  انلبهان  السيد

ر،   املحرتم  الزمان،  اكذ ه ر  حمتق  الرسول    .  هل  يقومون  والكذاب  حمرتم،  واملحتق  هذه 
 . جاهلني لسنا  َنن جاهلون،  هم الَنتقرهم؛ لكن منه بد  ال هذاأخرب عنها لكها، 

  هل   أدعو  لكن  اتلوحيد،  أعطاين  -احلد  فوق  أذى–   آذاين  يلع  اهلل    سلطه  واحدٌ  
  كم   انظر   للتوحيد،  أوصلين  سبب   بل  آذاين   أنه  سبب   وليس  اتلوحيد،  سبب  هو  ألنه
 . قر  الف  

 . عندهم  ما   اعتقاد  حىت  هم  ،عندهم  ما   اعتقاد  حىت  هؤالء :  مهاوش   حممود   الشيخ
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  يأيت،   عندك   من  عتقاداال هلم،  داعؤك   باالعتقاد،  تأتيهم  أنت  إي:  انلبهان السيد
 .احليوانات من أضل بل حيوانات هم ل،ل  ه  ب  س    هم ماعندهم، هم

 . هلم كرهٌ عندي   يصري  ملا  نفس عن  أرىض ال أنا : مهاوش  حممود  الشيخ
 إي هذا غلط، هذا نقص. : انلبهان  السيد

 . ، ال أريد أن أكرههمهلم رمحة أكون أن أتمىنالشيخ حممود مهاوش: أنا 
  املحرك   لتشهد   قوة  يلزمها   وى،ق  ت    حىت  هذه  ىلع   تقدر  ال:  انلبهان  السيد 
 . اهلل هو  واملسكن
 ؟ هلم رمحة ونكون ،احلالة هذه من َيرجنا  اذلي  ما : مهاوش  حممود  الشيخ
  طريق من  املرجع  من هذه  وتأخذها   املرجع، مع  ورابطتك  سريك :  انلبهان السيد

  أساء   واحد  إذا  باخلصوص   تزيد،  قد  بل  حالك  من  تأخذها تقدر أن    ال  هذه  اذلوق،
  سبب   املسء  هذا  يرى   بل  املسء  يرى   ال  هكذا؛  ليسوا   اهلل  أهل  إي  حتبه،  ال  إيلك
  سبب   يراه  أن   وبني  عليك،  ويتلكم   يؤذيك   تراه   أن  بني !  الفرق   كم  انظر .  اهلل  إىل  رقيه
   الفرق؟  كم  .اهلل إىل رقيه

 . تأخذها   أن تقدر ال حلالك  املرجع،  عند  من تأخذها   هذه
ا  منه  بد  ال  املرجع  ذلك  ألجل ا  أبدر ا،  أبدر   لزوم   هل  ليس  املرجع  يقول  واذلي  أبدر

  جاهل   هذا :  هل  قلت  سألين،  واحد  يوم  كذا   من  بلغين  ألنه–  أمحق  جاهالر   يكون
،  ث  ع  ب    ما   احلق  لاكن  وإال   -أمحق ؟  وبعث  رسالر ن    - السالم  عليهم-  الرسل  ين،ر  م  خ  لم  ل  م 
ى  ﴿:  وقال  (1)«تأدييب  فأحسن  ريب  بينأد  »:  قال  يبعثهم،  أن  قبل  اكملون،  لكهم إ ن ك  ل ع ىل  و 

يم   ظ  ق  ع 
ل   . (4)القلم ﴾  خ 

 
أبو سعيد بن السمعاين يف أدب  أخرجه  :  «ادلرر املنترثة يف األحاديث املشتهرة»قال السيويط يف    (1)

اإلمالء من حديث ابن مسعود، والعسكري يف األمثال، وابن اجلوزي يف األحاديث الواهية  
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  يأيت،   عندك   من  عتقاداال هلم،  داعؤك   باالعتقاد،  تأتيهم  أنت  إي:  انلبهان السيد
 .احليوانات من أضل بل حيوانات هم ل،ل  ه  ب  س    هم ماعندهم، هم

 . هلم كرهٌ عندي   يصري  ملا  نفس عن  أرىض ال أنا : مهاوش  حممود  الشيخ
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يم   ظ  ق  ع 
ل   . (4)القلم ﴾  خ 

 
أبو سعيد بن السمعاين يف أدب  أخرجه  :  «ادلرر املنترثة يف األحاديث املشتهرة»قال السيويط يف    (1)

اإلمالء من حديث ابن مسعود، والعسكري يف األمثال، وابن اجلوزي يف األحاديث الواهية  
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             يصل   أن  َياف  ويمسحه؛  ادلم   مسكي    عليه  يزنل  ادلم  أحد  غزوة   يف  وهو
  وعمه   وجهه،  ج  وش    مكسورة،   ورباعيته  األرض،  ىلع  اهلل  يغضب    ال  حىت   األرض،   إىل

:  قال  قتادة  أبو  سيدنا   وجاء  واآلخر،   واآلخر  به،  لوا مث    ،ع د  وجم    مقتول  يديه  بني  محزة
  عند   قريش  مزنلة  تعلم  لو  قريش؛   ىلع   تتلكم  ال»:  قال.  قريش  ىلع  تكلم!  اهلل  رسول  يا 

                مراده   ل  ج    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول(  1) «يعلمون  ال  فإنهم  قويم  اهد   امهلل   عليهم،  تكلمت  ملا   اهلل
 .الء ه  ج   فهمانني، ماهم صغار، ألنهم منهم علز  ي   ال حقيقتهم،  إىل يردهم أن

  ! يؤذيين   فلماذا  هآذيت    ما   يؤذيين،  ال  باحلقيقة  العالم  اجلاهل،  يؤذيين  أنا؟  يؤذيين   من
  سبب  أصري  آذاين  ما   ض و  ع    سعادته،  سبب  أصري  فأنا   الشيق،  اجلاهل  إال  اليؤذيين
 . ّيةالم   صارت  هنا  سعادته،

  ها؟فهمت  
ا.الشيخ حممود مهاوش: فهمت    ها تمامر

هِ  تفهمها، أن بد الالسيد انلبهان:   .ا عليه مركوز الوجود  ألن ها م  وت ف 
 . حقيقية رابطة رابطة، يلزمها 

 
ابن عساكر  وأخرج  قلت:  نارص.  بن  الفضل  أبو  يصح، وصححه  ال  وقال          من حديث يلع 

رسول اهلل  أن أبا بكر قال: يا  »من طريق حممد بن عبد الرمحن الزهري عن أبيه عن جده:  
لقد طفت يف العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك فمن أدبك؟ قال: أدبين ريب،  

   .( 45: 1) (8) انتىه. حديث رقم  .«ونشأت يف بين سعد
عن عبد اهلل بن عبيد    «اجلامع لشعب اإليمان»لم أجده بهذا السياق، لكن روى ابليهيق يف    (1)

   ، وشج يف جبهته فجعلت ادلماء تسيل ىلع وجهه قيل: ملسو هيلع هللا ىلص قال: ملا كرست رباعية رسول اهلل  
ا، ولكن بعثين  ا وال لعانر إن اهلل تعاىل لم يبعثين طعانر »:  ملسو هيلع هللا ىلص يا رسول اهلل، ادع اهلل عليهم فقال  

اهد   يعلمون  داعية ورمحة، امهلل  ال  فإنهم  )ا  وقال:  «قويم  لرابع عرش من شعب  هذا مرسل 
ىلع أمته ورأفته بهم( حديث      ملسو هيلع هللا ىلص فصل يف حدب انليب    ملسو هيلع هللا ىلص اإليمان وهو باب يف حب انليب  

 . (45: 3( )1375)رقم  
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      هذا   بعدها   به،  أساوي !  فيالطيف  لكمة  قال  واحد  إذا  هكذا،  كنت    األمر  أول
   أن  بد  ال  فأنا   ،اآلن  شقاوته  مندعنا    ه،جهل    إال  آذاين  ما 

 
          ىّب ر  م    أنا   ألنه  عنه؛  ّي  م  أ

      سعادته،   سبب  أكون   حىت  هل   أدعو  عليه؟  أمّي  بإيش  املحمدية،  احلرضة  قبل  من
 . الاكفر قتل حيب اكن ما   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول اكن هكذا وبينه؟ بيين الفرق  كم

 
 
 

 

 : هاوعظمت   وعةاللا  
 .  اللوعة  هذه نا م  ر  حي   ال اهلل: انلبهان  السيد   

يّا  امٌ   غريه     قهوة   عني     هواه  مح  د  ا  م   (1)األضالع ا تقتنيه دوامر
  اللوعة،  هذه  منه  تروح الروح  عن  واغب  اجلسم  ب ر  ق    اللوعة،  يزيد الروح  قرب  

ا،  نا م  يقربوا   أن  النريدهم   انلاس  من  وكم   كم  ذلك  ألجل   حىت   بعيدين   يلبقوا   أبدر
ا اللوعة هذه ألن بامليجء  هلم نأذن  . عظيمة جد 

  حترقهم،   اللوعة  معهم  تبىق   حىت  بعدهمن    ضعف،  معهم  ضعيفون،   ناس  هناك
 . رجعهمت   تبدهلم،

  وهو   اجلسم  فراق  يف  يكون  ملا   املحب  سيدي:  اهلل  رمحه،  مهاوش   حممود   الشيخ
 حيتاج  هنا   اللقاء  وحيرض،  باألعتاب  عليه يمنّ   احلق  ا فلم    شوى،ي    يبىق  احلب  لوعة  يف
 . العزم تصحيح  إىل حيتاج اللقاء قوة، إىل

 
 . (62: 1) (3) ، بيت رقم «ديوان انلادرات العينية» . ة لسيدنا عبد الكريم اجليلي  ن  ي  من الع   (1)

 الوحشة يف السري
 ( 23 ملف مسموع رقم) 
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 .معه  عدق  يل   الصديق  بكر أليب حيتاج:  انلبهان السيد   يقول
 . اكنت  اليت اللوعة   يلتحمل قوة؛ إىل حيتاج  اللقاء: مهاوش  حممود  الشيخ

 . العزم  تصحيح  عنده يكون  أن بد ال اللقاء عند هنا 
دِ   يلزمه  صادق،  ال  يقدِ ص    الصديق،  بكر  أليب  حيتاج:  انلبهان  السيد           يقص 

  جاءه   إذا  ألنه  ؛ي و ِصله  برسعة  هذا   ،د موجو  يقصدِ   معه  يكون  رضوري   صادق،  ال
ونه  اآلخرون  . منه اللوعة فرتوح هذه]ي زنلونه[  ي و ط 

ن،  ال  هذه  واللوعة ا  ثمن  ماهلا   ت ثم  ا،  أبدر  دموع   من  أىلغ  اخلشية،  بدموع   وال  أبدر
  اللوعة   بهذه  يزيده  أن  أراد  احلق  حينما   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولب  ريمت   اليتيه    اللوعة  هذه  اخلشية،

؛  قوالر   عليه  سيزِنل  ألنه  هذه؛  ألجل  الويح  عنه  قطع   ويأخذه   يتحمله  حىت  ثقيالر
 . بولبالق  

ّديق  هناك   يكون   فالزم ا،  موجود   ص   اللوعة  هذه  عنه  تروح  دقائق  خبمس  دائمر
  دقائق   خبمس  ذلك،  شابه  ما   أو  علمي ا   أو  فكري ا   أو  عقلي ا   أو  غريبرا   الواحد  اكن  إذا  لكها 

 . وتقطعه بتاترا  لكها منه  تروح
 . اهلل أحباب األفراد إال يناهلا  ال وهذه 

 . السري يف منها  أىلع يف ما  هذه اللوعة
 . اإلليه بالفضل إال تأيت  ال هذه اللوعة
 . فقط بالفضل إال تأيت  ال بالعلم، تأيت  وال بالعمل، تأيت  ال اللوعة

: تعاىل  اهلل  قال  اللوعة  جاءت  ملا   هناك!   أكملها   وما !  أمجلها   ما   اللوعة  هذه  ىلع  آه
ين  ﴿ اه  يف  ادل ّ ر   إ ك 

﴾   ال  ّ  
ن  ال غ  د  م   . اللوعة أهل يعرفها   هذه  (256)ابلقرة ق د ت ب ني   الر ش 

  بعيد   يكون  حينما   اللوعة  صاحب  هذا  -سيدي–   ألنه:  مهاوش   حممود   الشيخ
 . ابتالءات  عدة الطريق يف تعارضه باألعتاب متعلق وهو، اجلسم
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  حيس  أنه  يظنون  انلاس  حيس؛   ال  اللوعة  صاحب  بها،  حيس  ال:  انلبهان  السيد
ا، حيس ال وهو  .  اجلهات  لك من به حميط معه حبيبه حيس؛ ال قف،ت  أحس فإذا أبدر

 . تصحيح  إىل حيتاج وحيرض يقرب  ملا  فهذا: مهاوش  حممود  الشيخ
 .جنبه  يق دِ ص   يلزمه: انلبهان  السيد
 . يقرب  ملا  احلب وشغف احلب  يف هذه اللوعة  تتمكن حىت: حممود  الشيخ
لق  اليت  إلنسانيته  يرجع  ملا   تتمكن:  انلبهان  السيد  مولود   لك»  اليت  عليها،  خ 

   .تقِويه  اليت هذه (1) «الفطرة ىلع  يودل
   ويهودي؟ جموّس  نرصاين هناك  اكن ملاذا
  عنده   احلق  ذلك  ألجل  اإلنسانية،  عن   ،هذه  املرتبة  عن   بلعدهم   لكه  هذا 
   .يشء لك  من أىلع اإلنسانية

د   ن ا   ﴿ل ق  ل ق  ان    خ  نس   
ن    يف    اإل  س  ح 

 
﴾    أ يم  و 

ىه  ﴿  ( 4)اتلني  ت ق  ر د دن  رين   ﴾ث م      لآلخ 
ل   ﴿ سف 

 
ل ني  أ ف  ى ين  ٱ إ ال  س   

ن وا   ذل  ام   . (6-5)اتلني  رجعوا  اذلين ﴾ء 
ا أن تعتقد وال اإلنسانية، من أىلع هناك فليس وإال   بدون  اإلسالم  يفهم واحدر
ا اإلنسانية ا أبدر  . منه وتروح  تأيت  يكون، ال ،أبدر
  عليها؛   اهلل  فطره   اليت للفطرة  يرجع  ملا   فقط،  اهلل  أهل   إال  عرفها   ما   انلقطة هذه

ِرق    ﴿ال    هناك  الكماالت،  لك  فيها   الكمال؛  يه د    ب ني     ن ف  ح 
 
﴾  ِمن  أ ل ه   . (285)ابلقرة    ر س 

ل    ﴿ت ل ك    فلله  اتلفضيل  أما   ،معظمون  حمرتمون  لكهم  الرسل ل ن ا   الر س  م    ف ض  ه   ب ع ض 
ى  ﴾ ىلع    .( 253)آل عمران  ب ع ض 

 
باب ما قيل يف أوالد املرشكني( حديث رقم  -)كتاب اجلنائز    «صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    (1)  

القدر  «  صحيحه»يف    «مسلم»ورواه    .(100:  2)  (1385) يودل -)كتاب  مولود  لك  معىن               باب 
 . ( 2047: 4) «2658» ىلع الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني( حديث رقم 
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 .  جالهل جل  هل يه إنما  نلا، ليست  هذه
  املريد  عةو  ل    الصادق،  عةو  ل    السالك،  عة و  ل    هذه  عنها   تقول  اليت  وعة اللّ   هذه  

 ب    ا طبعر   بذاتها   وعةاللّ   هذه  ادية، ر  الم    إىل  املريد  من  تتحول
 ب    تكون  نه،و  ل 

  والرسول   نه،و  ل 
ا   اكنملسو هيلع هللا ىلص   ا  املحبوبني  لك  مع  موجودة  وهذه  ادلوام،  ىلع  عة  و  بل    دائمر   املحبوبني   خصوصر

 .  ادلوام  ىلع  معهم موجودة  هذه  املرادين
ا؛   بعمل  أو  مل  بع    أو  برياضة  أو  بمجاهدة   اإلنسان  إيلها   اليصل   وعة اللّ   هذه    أبدر

ا  عناية،  يعين إهلية، نحةم   هذه  . املرتبة  هذه يف دائمر
  لكهم   ابلتة،  يعارضه  أن  ملٌك   وال  إنسانٌ   وال  ةٌ رش  ح   وال  ٌش ح  و    ال  درق  ي    ال  هناك

 .املرتبة  هذه صاحب مع يتأدبون
 اجتمع؟   إذا  اللوعة    هذه  لصاحب  اإلليه  اتلوفيق  عالمةما :  مهاوش الشيخ حممود  

دِ   هل  اهلل  هيأ  إذا  عالمتها :  السيد ا،ص  دِ   هل  هيأ  إذا  يقر ا ص       تضعف   ال  فاللوعة  يقر
، فقط  باهلل   العارفون  إال  يعرفها   ال  هذه  ادلوام،  ىلع  تزداد  اللوعة  بل  تثبت  وال  تقل  وال

  زيادة اللوعة اليعرفها إال العارف، غري العارف اليعرفها.
ا  العارف  . ادلوام  ىلع  اللوعة  هذه يف دائمر

 . اإلهلية  القوة يه  هذه الش؛ب  ب   بزنين هذه اللوعة املراتب، أىلع اللوعة هذه  
   .اللوعة هذه حيرمنا  ال اهلل 

 . الصديقية إىل  لصادقمن ا تنجو اللوعة  هذه
   .العارف إال يعرفها   ال هذهاللوعة  قضية  ؛ اليعرفونها  انلاس من كثري 

                        منك؛   ال  احلرضة  من   هذه  تفِهمه،  باهلل  العارف  إال  مقدارها   قِدري    ال
ل ك   اجتهادك من ال  ،علمك  من ال ،عملك من ال

ى ل   ﴿ذ  ت يه   اَّلل     ف ض  ن ي ؤ  اء    م   و اَّلل    ي ش 
 . (4 اجلمعة ) ﴾  ذو الفضل العظيم 
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 :قسمان إمجاالر ، أقسام اللوعة يف انلاس 
  الروح  قرب  هل، حها وِ ر  ي    اجلسم قرب  والقرب  اللوعة، همالزمت   تبىق بابلعد منهم

  كم   ذلك   ألجل  اللوعة،  هذه   منه  تروح  الروح  عن  واغب  اجلسم   قرب   اللوعة،  يزيد
ا،  برسعة   إيلنا   قربوا ي    أن  النريدهم   انلاس   من   وكم   هلم   نأذن  حىت   بعيدين  بقوا يل    أبدر

ا اللوعة  هذه ألن بامليجء  .  عظيمة  جد 
 . الفؤاد ىلع إال تأيت  ال واللوعة
 القلب؟  حمل  من أخص  حملها : مهاوش  حممود  الشيخ
 القلب  حياة  شيئرا،  يساوي   ال  بدونها   القلب  يه،  القلب  روح:  انلبهان  السيد

 .اللوعة
  املحبوب   سوى   يشء  باهل  يف  َيطر   وال  ، يشهد  ال  ،عليه  يمن    احلق    :اللوعة    صاحب  

ا  صاحبها   يعرف  ال  اللوعة  لوازممن    لوازمها،  من  هذه  ابلتة،  ،األم  ال  ،الوجود   يف  أحدر
 ابلتة،  (1) ش ر  الف    وال  ،ش ر  الع    وال  ،السماء  وال  ،املال  وال  ، الودل  وال  ،املرأة  وال  ،األب  وال

 . مرجعه حمبوبه إال اليعرف
ا، يبيعونها   اسانل هذه اللوعة  . فقط إهلية عناية اللوعة رخيصر
 حترقهم،   اللوعة  معهم  تبىق  حىت  نبعدهم  ضعف،  معهم  ضعيفون،  ناسأ  هناك

ا،  األصل  حترق  ال  اللوعة  العارض،  حترق  حترق؟   إيش.  رجعهم ت    هلم،دِ ب  ت    حترق  ال  أبدر
 . للكمال  ترجعه  لفطرته،  رجعهوت    حترقه   لكه  هذا  الفطرة،  ىلع  عرض   اذلي  العارض   إال

ا  اللوعة  هذه العناية، ألهل مالزمة  هذه ّدر هذه مالزمتهم، دائمر  . الت ق 
ا   اللوعة   ني  الغ  مايف إال العني،    ،ني  غ    يف  ما   الوجود   يف  قطة،انل    ترفع  شأنها   من  دائمر

   . حقيقة مايف وهيم، -احلجاب يعين-

 
ر ش: ما دون العرش من ملك 1)    واهلل أعلم. اهلل. ( الف 
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ي   د    غريه  قهوة   عني   هواه ا مح  ا  امٌ م   (1)األضالع ا تقتنيه دوامر
  الزاعمة  ويعطي   تأتيه ملا   الزعيم   يتوهم   ينبسطوا،  ملايرحبوا   برحبهم،  اتلجار  يتوهم 

ا  حقيقة  ماهلا  هذه ذلك،  ىلع سوق   ينبسط، حقها   . أبدر
ٌ غ    هل  اكن  ما   نرا ي  ع    اكن  ملا   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  هنا   من              ه وضعت    إذا  الرشيف  شعره   ،ني 

  ألنه  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  ناهلا   هذه  ظل،  هل  ليس  الرشيف  جسمه  حىت   ظل،  هلليس  ف  الشمس  يف
 .(2)«ياجابر نبيك نور   اهلل خلق ما  أول» األنوار  نورهو 

           معه،   باقية  ويه  وتويفمنه    وماراحت    الصديق  لسيدنا   اللوعة  هذه  جاءت
  مسك  الرسول  سكن، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول بعد  ، ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  بوجود  هذه  يتحمل،  يعد ولم

 .حيرتق ،(3)شوائه راحئة انلاس يشم كبده  حىت سنوات، ثالث  قبل الالكم  عليه

 
  ( 3)ديوان انلادرات العينية، بيت رقم  . انظر  من القصيدة العينية لسيدنا عبد الكريم اجليل  (1)

(1 :62) . 
: رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اهلل بلفظ  «كشف اخلفاء«يف    «مام العجلوين اإل »قال    (2)

أخربين عن أول يشء خلقه اهلل قبل األشياء. قال: يا  قال قلت: يا رسول اهلل، بأيب أنت وأيم،  
درة حيث   جابر، إن اهلل تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك انلور يدور بالق 
شاء اهلل، ولم يكن يف ذلك الوقت لوح وال قلم وال جنة وال نار وال ملك وال سماء وال أرض  

يِنٌ وال إنس    .( 265: 01( )827) حديث رقم  .. احلديث.  وال شمس وال قمر وال ج 
)القسم اثلاين: يف مناقب األفراد «  الرياض انلرضة يف مناقب العرشة»ذكره املحب الطربي يف    (3)

      الفصل اثلاين عرش: يف ذكر نبذ من فضائله(   -ابلاب األول يف مناقب أيب بكر الصديق-
   .( 60: 01))السنة اثلاثلة عرشة(  «انمرآة اجلنان وعربة ايلقظ»وايلافيع يف ( 195: 1)
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،  لكه   قيالصد   سيدنا  م    يقول   اكن  هل،   شهد  ملسو هيلع هللا ىلص  والرسول  ،(1) صدقت    صدقت    ن ع 
الرسالة    سبقين   ولو  فاتبعين   هفسبقت    - الرسالة  قبل-   بكر  ا وأب  أنا   تسابقت :  قبل 

 .(2) هتبعت   ال
 
 
  

 
ن  واحل   احل ْزن    :ز 

؟ ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا الرسول   !احلاج عبد الرمحن ب ر صة: سيدي ن  ز 
 أما ح 

انلبهان   ماهو  السيد  ال،  احل  هذا  زن احل  مثل  :  ماهو  )إن ز  ،  فقط  الكثري  ن 
يل   تلدمع(ز  ح  القلب  والعني  جو    (3)ن  من  راض   القلب  أستاذ-ى  لكن  هذا    -يا 

ط، الوالويل خ  ا، كم تريد أن تبيك ابك    حزٌن أم سخط؟ ابلاكء ما   (4) س   ،عليه يش أبدر
مِ لكن الترضب وت   ،ماعليه يش  ش. ه 

 
: »إن اهلل بعثين إيلكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال انليب    عن أيب ادلرداء    (1)

: »لو ملسو هيلع هللا ىلص باب قول انليب  -   ملسو هيلع هللا ىلص )كتاب أصحاب انليب    «صحيحه»يف    «ابلخاري »صدق« رواه  
 (.  5: 5( ) 3661)كنت متخذا خليال«( حديث رقم  

 . خترجيه لم أجد (2)
بلفظ »إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال ما يرىض    «صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    (3)

اجلنائز   )كتاب  ملحزونون«  إبراهيم  يا  بفراقك  وإنا  انليب    -ربنا،  قول  بك  ملسو هيلع هللا ىلص باب  »إنا   :
    .( 83: 2)  (  1303)ملحزونون«( حديث رقم 

ت  ودع ت و (4) اح  ل ت  و ص  و  ع 
 
: أ يِت  ة  ىلع   ال م 

 
أ ر  ل ت  ال م  ي لل و   . بالو 

 وأثرها وعةالل  
 ( 24 ملف مسموع رقم) 
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ناشئة؟و  الالو   إيش  ىلع  ن    يل  يأتون  انلريب  باب  يف  يأتون    (1) اباتد  عندنا 
الشِ   (2)ت  س  بادلِ  يأخذون  واريقلبونه  ي    ،يقصون شعرهم  (3)ح  نعوذ   (4) طونغ  ل  ز  ومنهم 

 باهلل! طاشوا يعين لم يبق عقل.
 ؟ ا يتناىف مع الرض ن  احلاج حممود مهاوش، رمحه اهلل: احل ز  

ال، انلبهان:  ف    ال  السيد  وص  هذا  ا،  أبدر متواصل   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول    يتناىف  اكن 
 احلالة. ذه  يف ه. الفقري بقيت سنني (5)األحزان

ن.   احلاج حممود مهاوش: انلاس ال تعرف مفهوم احل ز 
 يفهمون.السيد انلبهان: التعرف، ال

 زين! حاحلاج حممود مهاوش: من يصري هل ويقع برصه ىلع 
،    -حاج عبد الرمحن  يا -سنني    السيد انلبهان: آه ياشييخ أنا بقيت   ف ت  ع  لكن ض 

متواصل  حزينٌ  سنة  ،  األربعني  قريب  هلا  صار  يعين  أقعد   ،األحزان،  كنت               ل ّما 
    ىلع األرض فكراّس العظام

ب، ض  ]تقف[  ك   جت  ن ص  أكل،    ف، ضعيف، قلة  ع  مثل الم 
قلة   أكل،  جهة  ماعندي  من  كتاب    متواصل    وحزينٌ   ،أكل  أطالع  كنت  األحزان، 

ا،   ا هذ فايع، والر]أمحد[  أهل احلقيقة مع اهلل« لسيدي    »حالة   الكتاب أحببته كثرير
مدة    ، بقيت  يعين كنت كذا ومتواصل األحزان، ال أشتيه أتكلم، والأشتيه ضحاكر 

 ىلع هذه احلالة، مبسوط مرسور مرتاح. 

 
أن تذكر انلاحئة امليت بأحسن أوصافه وأفعاهل وتبكيه وتنوح عليه. ثم حتولت إىل مهنة تقوم   (1)

 بها بعض النساء لكسب املال.
ت: ادلِ ( 2) ر كبري مصنوع من انلحاس اغبلر س   ا، يستخدم يف الطبخ. ق د 
 .واد ال قدر املحرتق بالفحم ويقال هل: )السخام(س (3)
ن د ال ف رحصلها أ (4) ا بلسانها يف  فمها ع  وته  ة أي رددت ص 

 
ر أ  .زغرد، يقال: زغردت ال م 

 (. 134:  1)  (215)( حديث رقم  ملسو هيلع هللا ىلص )باب كيف اكن الكم رسول اهلل    «الشمائل»رواه الرتمذي يف    (5)
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ة: سيدي    كيف نفرق بني احلزين ىلع مافاته؟احلاج عبد الرمحن ب ر ص 
ٌن    ىلع مافاته،  السيد انلبهان: ال ال ز  ٌن ما هو هكذا، ح  ز    ليس هذا للمبتدي، ح 

ما  ما   ىلع  حزين   فاته، ىلع  هو  بل  الطبخة،  إيش  فهمان  ماهو  للمبتدي  ذاك              فاته 
ويرى حاهل مع احلرضة اإلهلية  مع احلرضة اإلهلية يعين عبد بني يدي احلرضة اإلهلية  

متذل العبدية،  حبقوق  قائم  ماهو  العبدية،  حبقوق  قائم  للحرضة  منكرس    ،لماهو 
 اته فرضيانة.اإلهلية ىلع ادلوام، أما ذر  

ن ال   ، بل ينايف الصرب بل ينايف التسليم. ا ، الّزعل ينايف الرضا ينايف الرض احل ز 
احل    والرضز  أما  ذرة    ا ن  لك  قلبه  ابلعض،  بعضهم  مع  جيتمعون  يتنافون،          فال 

مع   ا  يرى حاهل مقرصر راضية، لكن  ذراته  تقصريمن  ليس  اإلهلية  صوم    احلرضة 
 وصالة وحج وزاكة. 

 ة: سيدي هذه احلالة تصري يف بعض األوقات مع املحب؟ ص  ر  احلج عبد الرمحن ب  
انلبهان: املحب صاحب حال خا  ف، مايه  ئف، هذا احلزين ماهو خا ئالسيد 

أخرى،   مرتبة  اخلوف  خوف،  ا  متواصل  قضية  احلرضة  مع  احلرضة  إلهلية  األحزان 
لكن يرى حاهل    ،!هو يروح يأخذ ماشاء اهللو   ،بكماالتها ىلع هذا العبدمتجلية  

تريد  هل:  قلت   إذا  الصادق  املحب  الوجوه،  من  بوجه  ينظر  املحب  بعبديته،  ا         مقرصر
يِ   ؟ب ك  و  ب  أن حيبك حم    ع  ا؛ يشهد  ط  ي  أبدر اللكمة  عليك، ال يرىض أن يسمع منك هذه 

وهذا   ا،  أبدر املحبوب  مع  هل  الوجود  املحب   ، الصحيحهو  حاهل  وضعت   لو                  حىت 
واملحبوب  املئذنة  يف  هو  حاهل  يرى  ال  املغارة  يف  املحبوب  ووضعت   ئذنة  الم                  يف 

 أدىن حتت. بالعكس ال يرى  حاهل إال  ،يف املغارة
؟   احلاج رشيد: سيدي احلزين يعتقد أن ربه راض 

 يف شك، معلوم.  السيد انلبهان: ما 
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ة: سيدي    كيف نفرق بني احلزين ىلع مافاته؟احلاج عبد الرمحن ب ر ص 
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« األول  الشق  الشايم:  حممد  وسلم-اكن  والشيخ  عليه  اهلل  الب    -صىل    رش  دائم 
 متوايل األحزان«. 

ن  ز  ن هل، هذا الفرق، الب رش للغري واحل  السيد انلبهان: الب رش للغري ال هل، واحل ز  
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، احل    ،لكم للغريالب رش   ن الب رش  هو مربوط يف أحد     ن ما ز  من كماالت من نتائج احل ز 
ا، مربوط بينه وبني اذلات اإلهلية ا أبدر ،   ؛من املخلوقات مطلقر ألنه لم يبق عنده ثان 

ن ال يناهل إال األكابر، احل   ن ال يناهل أي  اكن،  ز  هذا احلزن ال يكون ألي  اكن، احل ز 
ن الز   ن واحل ز  ن للكابر، هذا وصف األكابر، أنتم ال تفرقون بني احل ز  عل، هذا  احل ز 

 م. م وهذا اعل  اعل  
ن نوراين؟ حممد الشيخ     أديب حسون: احل ز 

يف    ال،  انلبهان:السيد   ظلماين،  وال  نوراين  ن  ز  ح  نوراين ز  احل  مايف  مايف  ن 
 والظلماين، هو وراء ذلك. 

م عليه بفراق أحبابه واكن حيّن؟  ك   احلاج حممود مهاوش: املحب الصادق إذا ح 
ما  اكمل،  ماهو  هذا  انلبهان:  فيك    السيد  أنت  رأيتك  إذا  أنا  اآلن  اكمل،  هو 

ا يف بغدادهل  الكمال   با، أبعثك إىل أو هنا ]يف حلب[؟ أبعثك إىل أورو   أتركك قاعدر
ا ]يبىق[  إذا شهدت   أتركه يقعد يف بالده    منه الكمال، ال  أملانيا، أنا ال أرىض واحدر

ا،  نت مرتبة املحبة. من بدل بلدل؛ انلاس يف حاجة، انلاس يف حاجة، اذلي تعنيه أ أبدر
ن؟  احلاج حممود مهاوش: يعين هذا جزء من احل ز 

ن، نتيجة احلب ]ينتيه[  السيد انلبهان: ال، املحب ملا َيلص   احلب يدخل يف احل ز 
           ن مرتبة كمايلة ز  ن أىلع ألن احلب مرتبة مجايلة، وتلك مرتبة كمايلة، احل  ز  احل زن، احل  

 جاليلة.ال 
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 بان.و  حممود مهاوش: رقيق ذ احلاج 
 ني، معلوم. تالسيد انلبهان: مجع بني اثلن

ن.   احلاج حممود مهاوش: مرتبة احرتاق الشمعة حترتق وتذوب احل ز 
انلبهان:   جّوى   ا لرب    ماطلعت    ب،احل هذا  السيد  جّواتك  مايف حيرتق  بعد،   ،

   حرقات.
 ماهو؟يف القلب ذا احلزن : سيدي أثر ه حسون  أديبالشيخ 

عطي الطمأنينة  أن ي  ،ن يف القلب الطمأنينة والسكونز  احل    أثر  السيد انلبهان:
 والسكون. 

 رسور يف القلب؟ هناك  الشيخ أديب: سيدي 
أم   ذراته مرسورة،  ذرة من  انلبهان: لك  قلنا السيد  الرض  ال  :ا  احل  ا يناقض  ن ز  ، 

الرض  ينفك عنك،    رسور، هذا رسور ال  فيها ، ودلي لك ذرة من ذراتك  ا اليناقض 
الوجود اسمه يشء يفقد   ، عندك يف خميلتك  وبيق   لم يبق عندك أحد، مايف يش يف 

 هذا احلزن.  ،مايف غري احلرضة
ن عزيز حىت تفسريه عزيز.  الشيخ حممود مهاوش: يعين احل ز 

أعز    انلبهان:  العزيز  أعز    أعز    السيد  حيكيه  ،من  أن  واحد  أراد  إذا                    هذا 
 ما ]يستطيع[. 

ل  يه احلب أو، اذلي يأتيه معتربة عند أهل اهلل  مرتبة ما   :نهذا احلب هل مرتبتا 
اه ما  أمره لشيخه أو مرجعه للرسول هذا   . و معترب عند أهل اهلل أبدر

احل    اليعرف َياذلي    ب  أما  الركني،  الركن  هذا  احلب  هذا  االتباع  عن             رج 
ذا احلب يوصله للمعرفة، املعرفة ه ،بنهاية االتباع طلع معه ح   ،يتبع شيخه إال أن

 صاحب احلزن.  ترجعه للحب األصل، هو هذا
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 أنا قصدي املحب فراق املحبوب يورث احلزن. احلاج حممود مهاوش: 
 ملحبة، هذه بالشوق واالشتياق.السيد: ال ال تلك مرتبة ا

ن؟ أما فراق املحبوب احلاج حممود مهاوش:   يورث احل ز 
 .يف فراق ما  ،يف فراق السيد: ما 

 . مثل سيدنا يعقوب احلاج حممود مهاوش: 
  ء من يشدل  و  اك ت  ه اذلي نعنيه، ذن  ز  سيدنا يعقوب ليس ح  يف فراق،    السيد: ما 

اكن  ،أصل وحسن ومجيل يوسف  يعقوب، سيدنا  يوسف اكن شيخ سيدنا    ت سيدنا 
 . السالم ما مرتبته أىلع من مرتبة سيدنا يعقوب عليه

ىلع سيدنا    احلق يتجىلفسيدنا يعقوب اكن ملا ينظر لسيدنا يوسف وهو صغري   
بتجل   وأكمل  يعقوب  ق  الملا    ،أتم  عليه  د  يكون  يتجىل  يوسف  جل  اتلباحلق  امه 

  ، مرتبة األتم واألكمل  ،املرتبة ذه  منه ه   راحتملاراح يوسف    ،ام فقطواتلم  لا مالك
وإال حاشاه   ، راحت مع يوسف املرتبة اليتىلع  ،ىلع يوسفاكن    ىلع هذه، ما نه  ز  اكن ح  

   .حاشاه حاشاه
 ىلع املرتبة. [ ن  ز  ]ح   ، إي َنن ال نكون هكذا

أبو بكر   الشايم: سيدنا  الغار   ملسو هيلع هللا ىلصملا اكن بصحبته    الشيخ حممد      وهما يف 
ن   ال  ﴿قال لصاحبه:  ن ا  اَّلل    إ ن   حت  ز  ع   ؟ املرتبةذه ه  يه ( 40)اتلوبة:  ﴾م 

   السيد انلبهان: سيدنا الصديق اكن دخل يف مرتبة ايلقني، اكن يف أول مرتبة 
ايلقني فيه  ،من مراتب  هل:    ا دخل  ن    ال  ﴿قال  ن ا   اَّلل     إ ن    حت  ز  ع         لسيدنا قال  حممد    ﴾م 

اكنت مرتبته مرتبة يقني    ،يه مرتبة شهود   مرتبته ما   تسيدنا أبو بكر اكن   ،أيب بكر
يه يف ذاك الوقت ألن السالك احلقييق عند الرسول هو سيدنا  أن يغذِ   ملسو هيلع هللا ىلصفأراد الرسول  

الصديق   ما   ،الصديق سيدنا  الصديق،  سيدنا  هو  اذلايت  احلقييق  السالك  ثاين،           يف 
رّبة ما  الم ك  واكن    ملسو هيلع هللا ىلص   اإال سيدنا حممدر   ترى   ، ما بكر  ا ترى سيدنا أب  إذا طلّعت  يف 
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حممد   سيدنا  ىلع  هؤالء    . ملسو هيلع هللا ىلصَيىش  جاء  القو  وملا  ]الغار[، واف وقف  الكذا  فوق          ن 
الصديق: ملاذا؟ جاءه    .ونس حاهل هو لكه ىلع بعضه  .(1) إذا نظروا رأونا   قال سيدنا 

   .ملسو هيلع هللا ىلص قال هل الرسول احلزن مع كون مرتبته مرتبة ايلقني، 
ن    ال  ﴿لكمة   ن    ال  ﴿يف أبرد منها يف القرآن    ما   ﴾حت  ز  ن ا   اَّلل     إ ن    حت  ز  ع  يف  أبرد   ما   ﴾م 

القرآن لك  يف  م  الرب  تعطيك    ،منها  لسيدنا    كهس  ود،  الشهود  مرتبة  من  مرتبة  أول 
 ،استلم اخلالفة ،ملسو هيلع هللا ىلصموت الرسول بوكملت هذه شجرة الشهود إالظهرت   الصديق ما 

ن    ال  ﴿أوهلا    ذهه ،  ملسو هيلع هللا ىلصوقف موقف الرسول    ،وصارت الردة ن ا   اَّلل     إ ن    حت  ز  ع  ها وضع  ﴾م 
 . يتحمل سيدنا الصديقأن قدر اليلو لم يكن عنده يقني   ،فيه

  بم    ملسو هيلع هللا ىلصبكر لكنا صحبنا رسول اهلل    : »ياأبا سيدنا الصديق قال هل سيدنا يلع  
الرسول وأعطيت الصحبة حقها«. هذه أنا أقوهلا وأريد    يلع صحبت    سبقتنا؟ قال: يا 

ا يفهمها عين، قليل من يفهمها هذه ا قليل.   ،أحدر  جد 
ن؟ احلاج حممود مهاوش: سيدي كيف نفرق  بني احل زن واحل ز 

ن ذاك اتلعب، والطريق يع ر وفيه كذا، ذاك  السيد انلبهان: احل ز  ج  ين اذلي فيه ح 
  ، ملسو هيلع هللا ىلصاملرتبة بذاتها ذهبت من الرسول    ،، اتلعب يه مرتبةغري هذا، غريها ذاك اتلعب

ن بالفتح ذاك فيه   ن بالسكون، احل ز  ن غري احل زن، َنن نعين باحل زن مرتبة احل ز  احل ز 
ب، فيه عمل ت ع ب، يف احل ز ن سكون واطمئنان   ن  ﴿ن ص  ك 

ى ل  ى و  ن  ق ال  ب ىل  م  ل م  ت ؤ  و 
 
ق ال  أ

ِئ   ق ل يب   م   (. 260  ابلقرة)  ﴾يِل ط 

 
-»صحيحه« بلفظ »لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا« )كتاب تفسري القرآن   يف  «ابلخاري »رواه    (1)

( حديث رقم  «ثاين اثنني إذ هما يف الغار إذ يقول لصاحبه: ال حتزن إن اهلل معنا »باب قوهل:  
باب من فضائل أيب  -)كتاب فضائل الصحابة  «صحيحه»ورواه مسلم يف  (.  66:  06)   (4663)

 . ( 1854 :04)  (2381)( حديث رقم بكر الصديق 
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  ، ملسو هيلع هللا ىلصاملرتبة بذاتها ذهبت من الرسول    ،، اتلعب يه مرتبةغري هذا، غريها ذاك اتلعب

ن بالفتح ذاك فيه   ن بالسكون، احل ز  ن غري احل زن، َنن نعين باحل زن مرتبة احل ز  احل ز 
ب، فيه عمل ت ع ب، يف احل ز ن سكون واطمئنان   ن  ﴿ن ص  ك 

ى ل  ى و  ن  ق ال  ب ىل  م  ل م  ت ؤ  و 
 
ق ال  أ

ِئ   ق ل يب   م   (. 260  ابلقرة)  ﴾يِل ط 

 
-»صحيحه« بلفظ »لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا« )كتاب تفسري القرآن   يف  «ابلخاري »رواه    (1)

( حديث رقم  «ثاين اثنني إذ هما يف الغار إذ يقول لصاحبه: ال حتزن إن اهلل معنا »باب قوهل:  
باب من فضائل أيب  -)كتاب فضائل الصحابة  «صحيحه»ورواه مسلم يف  (.  66:  06)   (4663)

 . ( 1854 :04)  (2381)( حديث رقم بكر الصديق 
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قول   أن  نفهم  كنا  َنن  مهاوش:  حممود  والسالم- انليب  احلاج  الصالة  - عليه 
 توجل؟ حتزن( يعين ال لصديق )الل

ما  ال،  انلبهان:  الصديق  السيد  سيدنا  هكذا،  يشء   هو  فيها  هذا،  من             أىلع 
ما  هذا لكن  سيدنا   من  ذلك،  من  أىلع  الصديق  سيدنا  هذا،  من  فيها يشء  يه، 

الرسول   يعد يصرب سيدنا    ملسو هيلع هللا ىلصالصديق اعلم بذراته أن احلق حيفظ  لم  خذ، 
 
أ لكن 

حتزن إن اهلل    حتزن. أرجعه ملرتبته اليت اكن عليها بكلمة »ال  الصديق، فقال هل: ال
 معنا« أرجع سيدنا الصديق حلقيقته. 

 

 
 

 
 : ةيا ع  الم  
واهلل كثري    -سيدي–تك  ي  ع  : اهلل يرزقنا احلج بم  -رمحه اهلل-حممود مهاوش    شيخال

، بعضهم لم حيج  ]أي معك إىل احلج[  من إخواننا قلوبهم تتفطر يريدون أن يروحوا 
فرضهم يقضوا  ت    ،لم  الفريضة  هذه  يريدون  مزدوجة  لكن  تكون  باملعية،  قىض 

 وحجة مربورة. 
 : هم ميع أم أنا معهم؟ السيد انلبهان 

 اهلل جيعلنا َنن معك. الشيخ حممود مهاوش: 
 السيد انلبهان: إذا كنتم أنتم ميع تنبسطوا، إذا اكن أنا معكم. 

 اهلل جيعلنا َنن معك. الشيخ حممود مهاوش: 
ا معنا، جنابك   -سيدي –األستاذ حسان فرفويط رمحه اهلل: واهلل   جنابك دائمر

 معنا شئنا أو أبينا، لكن الرس أن نشهد جنابك. 
أو     أنا معك، أنا معك شئت  بد أن تكون ميع، ال  السيد انلبهان: ال، أنت ال

ا معكمأبيت    إن رضيت  وإن مارضيت  أنا معكم.  ،، أنا دائمر

ن ن واحل ز   احل ز 
 ( 25 ملف مسموع رقم) 
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 ة: رْي الغ  

انلبهان   ة،  من  يناهلا   مرتبة  هناك:  السيد  ري    وهذه   شقني،  أحد  والغرية   الغ 
ت    بشوكة أحدكم شيك  إذا: يقول   ملسو هيلع هللا ىلص اكن لطافة،ل توصلك س  س   .(1)بأملها  ح 
 .بالوجود  الساري  اللطف هو بالوجود، الساري  اللطف  هو ملسو هيلع هللا ىلص اكن

 أاغر؟  إيش ىلع: مهاوش، رمحه اهلل حممود  الشيخ
 . ترى   ال عيناك عينيك،  من حىت تغار: السيد انلبهان

 (2)«سواه يراه فما  بعيين ال بعينه  أراه  عني بأي حبييب جتىل   إذا»
ا: احلارضين  أحد غريه؟ معه  . أبدر

ا،  رةط  خ    ةري  الغ  :  السيد انلبهان ا،   خطرة  فالغرية  بيدك  احلق  يأخذ  لم  إذا  جد    جد 
- شييخ  يا -  أهلك  أن  كدت    وإال  هلل،  واحلمد،  حفظين  احلق  لكن  ،مدة  ميع  يت  ق  ب    أنا 
 لطيف.  يا 

ر ق  اليت  يه  منها،  بد   ال  الغرية 
ا وال    الِسوى   من  ترتك   وال  الِسوى،  حت     لكن   ،خاطرر

 . هناك موتات إيلها  تصل حىت
ي   ب د  ا  ونالع     .حاهل  ظهري   أن يقدر ال  الغرية، معهم دائمر

يف السن اكنت تقول هلم: من أجل    وكربت    سيدتنا زيلخا يف آخر عمرها ملا عميت  
أنفقت    اهلل خذوين حمل ما  ا  يكون يوسف. بعدما  قال هلا  ماهلا واكنت غنية جد   ،

 
 . خترجيه لم أجد (1)
)ابلاب اثلالث والستون  «  الفتوحات املكية»يف     عريب  ال ادلين بن  يي حم سيدي  لشيخ األكرب  ل  (2)

   . (305: 01) يف معرفة بقاء انلاس يف الربزخ بني ادلنيا وابلعث( 

 مع السيد انلبهان املعيّة
 ( 26 ملف مسموع رقم) 
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 ة: رْي الغ  

انلبهان   ة،  من  يناهلا   مرتبة  هناك:  السيد  ري    وهذه   شقني،  أحد  والغرية   الغ 
ت    بشوكة أحدكم شيك  إذا: يقول   ملسو هيلع هللا ىلص اكن لطافة،ل توصلك س  س   .(1)بأملها  ح 
 .بالوجود  الساري  اللطف هو بالوجود، الساري  اللطف  هو ملسو هيلع هللا ىلص اكن

 أاغر؟  إيش ىلع: مهاوش، رمحه اهلل حممود  الشيخ
 . ترى   ال عيناك عينيك،  من حىت تغار: السيد انلبهان

 (2)«سواه يراه فما  بعيين ال بعينه  أراه  عني بأي حبييب جتىل   إذا»
ا: احلارضين  أحد غريه؟ معه  . أبدر

ا،  رةط  خ    ةري  الغ  :  السيد انلبهان ا،   خطرة  فالغرية  بيدك  احلق  يأخذ  لم  إذا  جد    جد 
- شييخ  يا -  أهلك  أن  كدت    وإال  هلل،  واحلمد،  حفظين  احلق  لكن  ،مدة  ميع  يت  ق  ب    أنا 
 لطيف.  يا 

ر ق  اليت  يه  منها،  بد   ال  الغرية 
ا وال    الِسوى   من  ترتك   وال  الِسوى،  حت     لكن   ،خاطرر

 . هناك موتات إيلها  تصل حىت
ي   ب د  ا  ونالع     .حاهل  ظهري   أن يقدر ال  الغرية، معهم دائمر

يف السن اكنت تقول هلم: من أجل    وكربت    سيدتنا زيلخا يف آخر عمرها ملا عميت  
أنفقت    اهلل خذوين حمل ما  ا  يكون يوسف. بعدما  قال هلا  ماهلا واكنت غنية جد   ،

 
 . خترجيه لم أجد (1)
)ابلاب اثلالث والستون  «  الفتوحات املكية»يف     عريب  ال ادلين بن  يي حم سيدي  لشيخ األكرب  ل  (2)

   . (305: 01) يف معرفة بقاء انلاس يف الربزخ بني ادلنيا وابلعث( 

 مع السيد انلبهان املعيّة
 ( 26 ملف مسموع رقم) 
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يا  أنا   زيلخا. قالت هل: نعم. قال هلا: كيف حالك؟ قالت: أنا ىلع ما   سيدنا يوسف: 
مثلك   قالت: ال،  تزتوجينين؟  أما  قال:  أنا منك  ؟ يأخذ مثل  عليه.  أين  قال: احلق  !   !

. قالت: نفذ أوامر ربك   .(1) أمرك 
ا !حمبوبه  مع اوجودر  هل يرى  املحبهل   غريةاليف  ا أبدر ا  أبدر  . أبدر
 : - ريض اهلل عنها- اعئشة سيدتنا ةرْي غ  

 شخصيتها   صغرها   من  ألنها   ؛(2)تها ر  طام    اكنت   رية،الغ    يف   اكنت  اعئشة  سيدتنا 
 آخر مرة هذه يف السنة العارشة.  .(3)«أمكم  اغرت  »: يقول.  كبرية

تها  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد إال راحت ما  تها ري  غ   د   .راحت ما   لكن ،راحت ح 
كأنه   اعئشة، وسيدتنا  سودة سيدتنا  نزوجتا  ومعه  احلجاز يف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول اكن ملا 
 ،ثقيلةيه    وتلك  خفيف،  ومج  ل ها   ،خفيف  ومحلها   ،خفيفة  اعئشة  سيدتنا   أن  يظهر

  اجلمل   حسب   ىلع  يمشون  - عنهم  اهلل  ريض-  الصحابة  ثقيل،  ومجلها   ،ثقيل  ومحلها 
ك    اثلقيل،                      : قال  هلا،  يقول  أن  يريد   الرسول   جاء.  لوا د  ب  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص   للرسول  وا ش 

رِي   أن   توأرد   صار،  هكذا !  اهلل  عبد  أم  يا   املؤمنني   أم   يا                       ! نيب  أنك   وتديع :  قال  .ن غ 

 
، ومن  يف تفسريه  ، وابن أيب حاتم يف تفسريه  من زيلخا اإلمام الطربي يوسف  ذكر زواج سيدنا    (1)

يف  اإلمام  طريقهما   املنثور »السيويط  أعلم «  ادلر  واهلل  يل  فذكر  قال:  إسحاق  ابن                     عن 
أن إطفري]العزيز[ هلك يف تلك الليايل، وأن امللك الريان بن الويلد زوج يوسف امرأة إطفري 

عن وهب بن منبه، ومن  راعيل ]زيلخا[.  ونقله السيويط كذلك من رواية احلكيم الرتمذي  
أيضر  الشيخ عن وهب  أبو  تعاىل:    «الطربي تفسري»نظر  ا. ارواية  قول اهلل  وكذلك  ﴿يف تفسري 

يلوس  ك  م   أجر نا  نضيع  وال  نشاء،  من  برمحتنا  نصيب  يشاء،  منها حيث  يتبوأ  األرض  يف  ف 
الرازي تفسري  »و(.  220:  13( )56:  12)يوسف  ﴾املحسنني قول اهلل    «ابن أيب حاتم  يف تفسري 

ادلر  »و   (. 2161:  07( )11723( حديث رقم )56:  12تعاىل: )نصيب برمحتنا من نشاء( )يوسف
:  12يف تفسري قول اهلل تعاىل: )نصيب برمحتنا من نشاء( )يوسف    « املنثور يف اتلفسري املأثور 

56 ( )04 :553 .) 
ه  (2) رت  ن ه، س  ء  دف  ر اليش   . طم 
 . (36:  07) ( 5225)باب الغرية( حديث رقم  -)كتاب انلاكح  «صحيحه»رواه ابلخاري يف  ( 3)
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 سمعت    أما قال:    ذلك؟  فعلت    لم  :  ألبيها   ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ،ىلع فمها   أبوها   لطمها   ذلك  هلا   قال  ملا 
ِرق ال  ريةالغ   صاحب: قال قالت؟ ما  ف   .(1)أعاله من  الوادي أرض  بني ي 

 .اهلل نيب أنا  أبيت   أو شئت  : هلا  قال ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول
  ثمانية   ابنة  ويه   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عنها   ت و يف  السن،  صغرية  يه   هكذا،هل    قالت  يه

ا، عرش  .«اءري  م  احل   هذه عن  دينكم شطر  ذوا خ  » لكن سنني،  تسع ابنة تزوجها  اعمر
 أول :  قالوا عن سيدتنا اعئشة    منهم  سمعت  وكم  كم   إخواننا   من  ابلعض   اكن

  . الكعبة   ورب   كذبت  :  قلت    .اعئشة  لسيدتنا   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حب  اإلسالم  يف  ظهر  حب
 من قال. وأنتم 

 . باإلفك رضبها  احلق تغار، واكنت
  لكف  مهما   حمبوبه  َيالف  أن  يمكن  ال  طبيعي ا   حب ا   اكن  ولو  املحب  أعرف  أنا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ماشيرا  ويبىق (2) «كمي  ت   يف»ك: ويقول يمر  ملسو هيلع هللا ىلص اكن األمر،
  وا ك  ماح    عليها   وا ك  ح    أنهم  بلغها   ملا   منها،  راحت  ذهوه  قالوا،  مثلما   ليس  أنه  لدل  

 . الشلك ذا ه  اعئشة سيدتنا  من راح
       : اثنتني  أظهرت   ألنها   الوجود؛  يف  وجد   ما   أمجل  من   اإلفك  حادثة] :  هلم  قلت

أه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أجل  من  ويه  انلاس،  يقول  كما   طبيعي ا   حب ا   هلا   حمب ا  اكن  ما   أنه  احلق  ب ر 
 .  انلاس  أدىن حاهلا  ترى  صارت  الغرية، منها  راحت كذلك
 

 
       الوادي   أسفل  تبرص  ال   ريى الغ    إن:  ملسو هيلع هللا ىلص   قوهل)  احلديث«  »أمثال  يف  األصفهاين  الشيخ  أبو  رواه  (1)

-   النساء  مسند)«  مسنده»  يف  املوصل   يعىل  أبو  ورواه  . (56:  01)  (56)   رقم  حديث(  أعاله  من
 . 129: 08[  4670] رقم حديث( اعئشة سندم

-)كتاب املغازي   «صحيحه»رواه ابلخاري يف  .  يقوهلا لعائشة إبان حديث اإلفك  ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب    2))
 . (116: 05) (4141) اب حديث اإلفك( حديث رقم  ب
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 سمعت    أما قال:    ذلك؟  فعلت    لم  :  ألبيها   ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ،ىلع فمها   أبوها   لطمها   ذلك  هلا   قال  ملا 
ِرق ال  ريةالغ   صاحب: قال قالت؟ ما  ف   .(1)أعاله من  الوادي أرض  بني ي 

 .اهلل نيب أنا  أبيت   أو شئت  : هلا  قال ملسو هيلع هللا ىلص فالرسول
  ثمانية   ابنة  ويه   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عنها   ت و يف  السن،  صغرية  يه   هكذا،هل    قالت  يه

ا، عرش  .«اءري  م  احل   هذه عن  دينكم شطر  ذوا خ  » لكن سنني،  تسع ابنة تزوجها  اعمر
 أول :  قالوا عن سيدتنا اعئشة    منهم  سمعت  وكم  كم   إخواننا   من  ابلعض   اكن

  . الكعبة   ورب   كذبت  :  قلت    .اعئشة  لسيدتنا   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حب  اإلسالم  يف  ظهر  حب
 من قال. وأنتم 

 . باإلفك رضبها  احلق تغار، واكنت
  لكف  مهما   حمبوبه  َيالف  أن  يمكن  ال  طبيعي ا   حب ا   اكن  ولو  املحب  أعرف  أنا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ماشيرا  ويبىق (2) «كمي  ت   يف»ك: ويقول يمر  ملسو هيلع هللا ىلص اكن األمر،
  وا ك  ماح    عليها   وا ك  ح    أنهم  بلغها   ملا   منها،  راحت  ذهوه  قالوا،  مثلما   ليس  أنه  لدل  

 . الشلك ذا ه  اعئشة سيدتنا  من راح
       : اثنتني  أظهرت   ألنها   الوجود؛  يف  وجد   ما   أمجل  من   اإلفك  حادثة] :  هلم  قلت

أه  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أجل  من  ويه  انلاس،  يقول  كما   طبيعي ا   حب ا   هلا   حمب ا  اكن  ما   أنه  احلق  ب ر 
 .  انلاس  أدىن حاهلا  ترى  صارت  الغرية، منها  راحت كذلك
 

 
       الوادي   أسفل  تبرص  ال   ريى الغ    إن:  ملسو هيلع هللا ىلص   قوهل)  احلديث«  »أمثال  يف  األصفهاين  الشيخ  أبو  رواه  (1)

-   النساء  مسند)«  مسنده»  يف  املوصل   يعىل  أبو  ورواه  . (56:  01)  (56)   رقم  حديث(  أعاله  من
 . 129: 08[  4670] رقم حديث( اعئشة سندم

-)كتاب املغازي   «صحيحه»رواه ابلخاري يف  .  يقوهلا لعائشة إبان حديث اإلفك  ملسو هيلع هللا ىلص اكن انليب    2))
 . (116: 05) (4141) اب حديث اإلفك( حديث رقم  ب
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 : كحبا  يرزقنا  اهلل
 :  خماطبرا السيد انلبهان  مهاوش  حممود  الشيخ

    .كحبِ  يف فنينا ي    اهلل ،كحب   نا ق  ز  ر  ي   اهلل
  حبك ،  ملسو هيلع هللا ىلص، أنا عني رسول اهلل  اهلل  لرسول  حبك  يل   كحب  :  انلبهان  سيدنا   يقول

 أخذ ليب.  ألم أقل لك: وجود يل، أنا ال ملسو هيلع هللا ىلصهل  حبك يل
 هذا دين اإلسالم.  

! جبانرا  يكونوأستاذ  شيخ  تطابق.  الابق؟ ط  هل ت   خبيالر
أنك  ، ا أنت صغرير   أراكا، ملاذا؟ ألين صغرير أجده  اعل  كمال  يشء يل ب   جئت   مهما 
غ   ص  احلقيقةأنت  ما رت   يفتح،  احلب  بمقدارك   ،  إال  استعداد  الك  عندك   (1)تبانش  ، 

 رج يقول: أنا أكرب من ابلحر املحيط، استعداده استعداده. حينما يمتلئ َي  
ما ا،    أنا  أبدر استعداد       ، اهلل  عبد  أنا   قيد،  عندي  ما  وأنا   قيد  االستعدادعندي 

وصفك إال  و، ماعندي يشء كبري يف الوجود، لكه قيدك  الصفات عبد  ال  اذلات  عبد
  هذا فقط عبّا دمايغ.  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

عن    يسألينأن    عطشان   قليب  -واهلل-  وأنا                    كماالت عن    حقائقواحد 
 ، عن ذات معارفعن  

 
 ]أحبث[  ر  وِ د  الوجود، أ

 
  قلنا لوال املسجلة لكنا  ر خرب مايف،  وِ د  أ

 . أكرث من هذا
 

ز اإلبرم  ق  ( 1) ي طرف إصبع اخليّاط يلقيه و خ   .ع يغط ّ

  ، وابتالء السيد اعئشةالغرية
 ( 27 ملف مسموع رقم) 
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 . عليك مت  حك  ،ادلنيا   من أدىن رصت   بادلنيا  تقيدت   إذا  حممود  جا ح يا 
 الشيخ حممود مهاوش: وهو كذلك. 

انلبهان: أنت    السيد  مظاهرك، ال،  من  ادلنيا مظهر  ادلنيا،  فوق  أنت  التتقيد، 
هلا، وصفك أنت، أنت إذا كنت واطيرا دونرا    ادلنيا الوصف  ادلناءة،  بال  ادلنوِ بحققها  

ا من ادلناءة اللكبية، و ا من ادلنو وهو القرب وهو الكماالت وهو  إ مشتق  ذا اكن مشتق 
ا، أنت ادلنيا،  ت    يئرا ش  ليسالشخصية هذه يه ادلنيا، ادلنيا   ادلنيا غري  مسكه بيدك أبدر

امللكف،  ،ملكفة أدخله    هات    أنت  حىت  أعطين  تريد  يشء  أي  ادلنيا  من  أعطين 
ركها يف الكماالت، اتركها  صونها، اتقِ ن  وجد يف الوجود، أنتم ت    وأطالعه من أحسن ما 

   لذلات اإلهلية الكمال اتلام. مظاهر  
  اإليمان،   ديِ ق  ت    الشخصية  يشء،  لك  قبل  الشخصية  اعيلة،  شخصيةيلزمها  

. الشخصية الشخصية.  ؛ ألن الشخصية فيها اإلحساناإليمان  من  أىلع  الشخصية
حّقق،    ،ني ّ ب    ،ِّي يشاء، م  ل! من أنت؟ لك ذلك فضل اهلل يؤتيه من  م  إيش ثواب وإيش ع  

صفته،   ليس  صفتك  إيش  القيد  تسألوين  لم  إذا  ألين  تسألوين  أن  أريد  اسألوين، 
مطلق  ال؟  تكلمأ لكه  شيئرا،  يقيدوا تقيد  أن  يريدون  اهلل،  يقيدوا  أن  يريدون   ،

 الرسول، يريدون أن يقيدوا احلديث، احلديث العالم يقولون هل: ضعيف.
  واحدة  رة ف  س    ىلع  جنتمع  َنن  اإلنسان،  رد  بص    نوموجود   لكهم ..  القادر  عبد  سيدنا 

 . الم   قد   من   وجهل ،عرف من ف  ر  ع   املحمدية،  احلرضة مع
 

 
 

 
 

اهلل يرزقنا  قول الشيخ حممود مهاوش:
 حبك، اهلل يفنينا حببك

 ( 28 ملف مسموع رقم) 
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   .لعندك  يأيت  لكه الوجود   ىلع من  ي   تعاىل  اهلل: مهاوش  حممود  الشيخ
 . لكهم  أخدمهم وأنا  آمني،: انلبهان   السيد 

  ، اهلل يمن  ايلهود   حىت، املسلمون فقط  ليس،  با أورو  حىت: مهاوش   حممود  الشيخ
   ىلع الوجود لكهم ينتسبون إىل هذه األعتاب.

 
 
  
 

 . بعاداته اعداتنا  ري  غ  وي   ،سيدنا  يشتيه ما  نا اشتهاء   جيعل  اهلل :حممود  الشيخ
 
 
 

 

الصحو، اهلل    اهلل ي ميتنا حببك حىت نلىق اهلل، َنن النريد  :  مهاوش   حممود   الشيخ
 يميتنا حببك حىت نلىق اهلل، النصحو إال باملوت. 

 
      
  

 

 جيعل اهلل  :مهاوش  حممود  الشيخ 
 سيدنا يشتيه ما اشتهاءنا 

 ( 30 ملف مسموع رقم) 

 

ىلع  ن  يم   اهلل  :مهاوش  حممود  الشيخ
 الوجود يأيت لعندك

 ( 29 ملف مسموع رقم) 

 

اهلل ي ميتنا   :مهاوش  حممود  الشيخ
 حببك حىت نلىق اهلل

 ( 31 ملف مسموع رقم) 
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 :  (1) نصري ز يْن ني رح
   . إن شاء اهلل نين  ي  ز   نصريرح الشيخ حممود مهاوش: لكنا 

  ، ]باختياري[  يبيتبط    ،ين ب  ح  س  ، الت  ستخدموينا   -ياشييخ-واهلل  :  انلبهان  السيد
أنيف، ]بل[   ا عن  فقط    رغمر أنبسط،  ا  أنبسط جد   واألوالد   املرأة   تلحقوا   الأنبسط 

ّينوهم،  واللريات،  كونوا   افرا،عض    تكونوا   وال  انلاس، زّينوهم  ىلع  ني اكلِ   تكونوا   ال  ز 
لكهم ثانويات ألنه أمرنا،   اك،ذ  األصل  ،(2)اتيّ و  ن  ا ث    ذههلك يشء لوحده،  لكن    أقوياء،

ا الضعف أرىضال  واهلل   (3) اتلويم ىلإ أروح ملا  ،أبدر
 
 هم رقد أشتغل وأنا ، لكهم لهمغِ ش  أ

   ..، أشتغل معهممرات وعرش
   ، هذا اذلي أحبه.املهيأ  الطاهر انلظيف الاكمل  اليشء إال أحب ال
  كنت   يقربين،   اأحدر   رأيت  ا م  يقربكم،   أحد   يف  ما   راحتكم،   ىلع  أدلكم   أنا 

  رى معك ت  ما   دقائق  مخس  همف  خال    ا،أبدر   احدر أ  رأيت  ا مواهلل    ،وأيم  يقربين  أيبأن    أظن
 . اأبدر  اأبدر  ا حدر أ

 
 
 
  

 

 
 تأمر منتهني عما تنىه.   ( لكمة باللهجة العراقية وتعين جيدين ملزتمني بما ين ني)ز   (1)
 (. 88اثل انوي: مادون األهم يف املرتبة، يقال: أمر ثانوي ييج بعد غريه أهمية. ( املعجم الوجّي )   (2)
انلبهان فيها مشاريع ، اكن للسيد إدلب  حمافظة يف الظهور  أبو ناحية تتبع سورية قرية اتلويم (3)

 زراعية. 

نصري رح  الشيخ حممود مهاوش: 
 نني لكناي  ز  

 ( 32 ملف مسموع رقم) 
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 ة الكسل: حالشكوى 
يف   إخوانه،  مع  انلبهانللسيد    مذاكرةجاء  من      مهاوش   حممود   الشيخو  مجع 

 :  األيام من يوم يف حاهل رشحي
  بواسطة   الكسل  اكن  ولو  الكسل،  العبد  ىلع احلق    يريم  أوقات :    انلبهان  السيد

ا، قوة  لك  ما  تشهد  لكن الشيطان، من إبليس،   وال تعمل،  وال تقوم،أن   تقدر  ال  أبدر
ا، يشء وال تتلكم،   . الفناء  من يشء  هذا يعين تمامر

 ثقالن  نفس  لقيت    حوة،ض    الصبح  فقت    - سيدي–   ايلوم   :  مهاوش   حممود   الشيخ
،  ثقيالر   فقت  بنويم،  كسالن الر س   أربعة،   صاروا   ركعتني،  صليت    توضأت  رحت    ك 
 . تع  ج  ر   جلنابك توجهت   ها، رأيت باألخري ركعات، ثماين اثلامنة، أكملت  

 . رجعت  : انلبهان  السيد
ع ت   جلنابك توجهت  : مهاوش  حممود  الشيخ  .ر ج 
  أريدك  هذا  رقه،حت    أن   أريدك  اجلسم   هذا  رب   يا :  هل  أقول   اهلل،  إىل  أتوجه  رصت  

ِريه،   نيه،ف  ت    أن ق ال   قليهت    تذ    غري   ا سمعر   غريه،  وامنحين  لكه،  يل و  ي    ليهخت    محوه،ت    ة،بالم 
 . نور من شيئرا  امنحين القلب،  هذا غري ا قلبر  ابلرص، هذا غري ا برصر  السمع،  هذا

    .ابلرص  ال العني  لك املنسوب : السيد انلبهان
  طحنهم ت    ذريهم،ت    شويهم،ت    حترقهم،  أن  أريدك   ؤالء ه:  مهاوش   حممود   الشيخ

  يكون   نوررا،  يل   ابعث  املرشد،  نور  من  نور،  من   نوررا   يل   تبعث  غريهم،  يل   وتبعث   طحنرا،
ا   أبدلين  السمع،  هذا  غري  السمع  أنت  جواد،   أنت  ،يمعط  أنت  ابلرص،  هذا  غري  برصر
ل ين اذلي  هذا من كريم، س   .  رأيته ما ! بدقيقتني؟  قبل ك 

 .أنت أنت،: انلبهان  السيد
 . رأيته ما  رأيته، ما : مهاوش  حممود  الشيخ
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   !أنت :لكال ق ما  أنت،: انلبهان  السيد
ل ين    اكن  اذلي  هذا  من:  مهاوش الشيخ حممود   س   انلور،  د  م  الم  !  دقيقتني  قبل  ك 

ت  أنت  أنت  كريم،  أنت  معطي،  أنت  موجود،  املدد  اإلليه،  انلور    حايل   نسيت  ، ر ح 
          ساعة   قبل  !كم  أدري   ال  ساعة،  يل  صار  يعلم  اهلل  ، ق  د  ي    [رسويج]  مصطىف  وإذ
           ابلاب  أفتح  أعرف  ال  ش وّ ش  م    ش،وّ ش  م    ثالثة  يومان  يل  صار  أتكلم،  أعرف  ال

 : أخينا  ملصطىف أقول  !يب صار إيش حايل، وأنىس]أغلقه[  أسكره  وال
 
 أنا  ترى  ؛يّن ع  أ

ا   أريد   كنت    إذا   شت،و  ش  ت    شيئرا، أعمل  أعرف  دت  ع   ما   أعمل،   أعرف   ال   ، أنساه  غرضر
  . أفتحه أن أريد ال بيدي فتحته  اذلي ابلاب  أنساه، بيدي وهو

 .  نفسك تنىس اهلل شاء إن: السيد انلبهان
  املسجلة  هذه  أغلقه،  أو  أفتحه  أعرف  عدت    ما   ابلاب:  مهاوش   حممود   الشيخ

   وأنا   ساعتان  ت  مض   رشيط،  أي  رقمأي    أريد
 
  أسمعه،   أن  أريد  اذلي  الرشيط  ىلع  رد وِ أ

 . تشوشت انكرس، عقل، يف ما  عندي صار أعرفه، عدت   وما 
  حقيقتك،  هذه  يه،  هذه  حلقيقتك،  رجعت    حقيقتك،  يه  هذه  ال؛:  انلبهان  السيد

 .  اهلل فضل ذاك اهلل، فضل وايلقظة وابليان احلياة  اهلل،  فضل اآلخر  لكن
   بعده؟ ابلقاء الفناء،  هذا ياسيدي: سائل

  اهلل   من  يزداد  األصل،  هو  ألنه  ابلقاء؛  يصري  الفناء  بعد  نعم  إي:  انلبهان  السيد
 . تعاىل

  األمر   جنابك،  أمرحتت    أكون  أين  لكه  ايلوم   طليب  فهذا :  مهاوش   حممود   الشيخ
 . بهذه  حتققين أن أريد للمر، ذ فِ ن  م   أنا  األمر، أنا  تأمره  اذلي 

   األمر؟  مظهر أم أنت األمر  ذفِ ن  م  : انلبهان  السيد
                أريد  األمر،  مظهر  إي  األمر،  مظهر  األمر،  مظهر:  مهاوش   حممود   الشيخ

 . متهيئ متيقظ، حارض، األمر، بامتثال أنا  أنه بهذه، حتققين أن
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 . بهذه  حتققين أن أريد للمر، ذ فِ ن  م   أنا  األمر، أنا  تأمره  اذلي 

   األمر؟  مظهر أم أنت األمر  ذفِ ن  م  : انلبهان  السيد
                أريد  األمر،  مظهر  إي  األمر،  مظهر  األمر،  مظهر:  مهاوش   حممود   الشيخ

 . متهيئ متيقظ، حارض، األمر، بامتثال أنا  أنه بهذه، حتققين أن
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 .ال أريده، أنا  اذلي األمر ال للمر، متهيئ: مهاوش  حممود  الشيخ
 .ال: انلبهان  السيد
  اإلرادة   اإلرادة،  هذه  يل  ر  ذ    إرادة،  يل  تكون  أن  الأريد  أنا :  مهاوش   حممود   الشيخ

 ا متهيئر   أنا   اجعلين.  يروح  بابلحر  الينفع،  سمادها   ،اسمادر   تروح  اجعلها و  ذ رِها   احمها 
 أن      يريد   ،هو  كيفه  ىلع   شهوة،  يل   ليس  إي  املرشد،   أمر  المتثال

 
  ]أنظف[   ل زّ ع  أ

،اّل د   جيعلين يريد أو مراحيض،  . ]باختياره[ بكيفه الر
 . الصحيح  هذا: انلبهان  السيد
 .بكيفه : مهاوش  حممود  الشيخ
 . حملها  يف األشياء يضع احلكيم  الصحيح،  هذا  الصحيح،  هذا: انلبهان  السيد
  عندي   ويستوي   املراحيض،  ل زِ ع  :  يل  يقول  عندي   يستوي :  مهاوش   حممود   الشيخ

 . هذه  مثل هذه  يلع، انلاس د ّل  ر ح  : يل  يقول
 هنا  من  يشء،  األمر  من  لك  ليس  الَيصك،  واحد،  يشء  أيوا،:  انلبهان  السيد

ن   ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص للرسول: يقول احلق ءٌ ل ي س  ل ك  م  ر  يش  
م 
   (.128) آل عمران ﴾ األ  

 
 
 
  

 

 حالة كسل شكوى من
 ( 33 ملف مسموع رقم) 
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 : ميع اهلل  ناظري،  اهلل شاهدي، اهلل
البد   هلم:  ركعتني منقول    احلرضة   يدي   بني   حالك  وتستحرض،  الفجر  قبل  ن 

 . باحلضور اإلهلية
 . سواك  للفقري  ن  فم   الفقري  وأنا  الغين أنت ياغين
 . سواك للعاجز ن  فم   العاجز  وأنا  القادر أنت ياقادر
 . سواك للضعيف ن  فم   الضعيف وأنا  القوي  أنت ياقوي 

 . (1) سواك  لذليلل ن  فم   اذليلل وأنا  العزيز  أنت ياعزيز
 . سواك  للجاهل  فمن  اجلاهل  وأنا   العالم  أنت  اعلم  يا   الفقري(  عند  من  ) هذه  يااعلم

 . سواك  للفاين ن  فم   الفاين وأنا  ابلايق أنت بايق يا 
   .سواك للميت ن  فم   امليت وأنا  الح  أنت يح يا 

 ضور. حبيقوهلا لكن فقط  
 يقوهلا   ساعة  وعرشين  أربع   فلك   ت  رث   ك    وإن  ،فقط  لكمات   ثالث   عن  عبارة  دنا زو
 فاليعود   فقط،  معناها   ويعطيها .  ميع  اهلل  ناظري،  اهلل  شاهدي،  اهلل:  مرة   عرشة  إحدى

 . اأبدر  اأبدر  خمالفة  فاليعمل معه واهلل ناظره  واهلل شاهده  اهلل اكن  إذا معه، اأحدر  يرى 
  اعمة   إجازة  فيها   هذه(  ميع   اهلل  ناظري،  اهلل  شاهدي،  اهلل: )مهاوش   حممود   الشيخ

 إلخواننا؟ 
د  ،  حضور يلزمها   لكنإي : انلبهان   السيد  . مرة عرشة إحدى إىل ها ح 

 
. وذكرها سيدي  (225:  1)الرسالة الرابعة(  -)الرسائل  املرصاتية  «الرسائل»ذكرها سيدي زروق يف  (  1)

ر»يف   مصطىف ابلكري  ح     .(57: 1) «و ر د الس 
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ا  الأجّيه   ادلنيا   حباب  بها،  أجزته  فما   دنيا   وحبّاب  يقوهلا   اكن  إذا  أما     حباب   ؛أبدر
 .(1)«الكب وطالبها  جيفة ادلنيا »: قال ملسو هيلع هللا ىلص الرسول و ا،لكبر  احلق سماه ادلنيا 

 
 
 

   

 : واتلوحيد األدب
   .واتلوحيد األدب  يف حدثتت جنابك: مهاوش  حممود  الشيخ

 .  لكها  احلرضات حرضة أبواب اإلهلية،  احلرضة أبواب هذه: السيد انلبهان 
  هذا   األدىن،  وال  األىلع  ال  اليعرف   مرجع  هل   اذلي:  أقول  كنت    واحد،  توحيد

 . ني اثن وال األىلع من املشايخ، واحد ال ،غري املشايخ املشايخ وال ال ،اتلوحيد
رث    مشايخ هل صار إذا: مهاوش  حممود  الشيخ    .ا شيئر   لحص   فما  ك 

اكت  ،األدب  ثم ]يتلكم[ بس    ساكت  تتلكم،  ذراتك  لك   لكن  الرضورة،  مقدار، 
   .ناطق لكن
 

 
        ا عن يلع بلفظ »ادلنيا جيفة فمن أرادها فليصرب موقوفر «  حلية األويلاء» يف    «أبو نعيم»رواه    (1)

  . (238:  8)يوسف بن أسباط(  -ىلع خمالطة الالكب« )ذكر طوائف من مجاهري النساك والعباد  
وذكره السيويط يف ادلرر بلفظ: ادلنيا جيفة، وانلاس الكبها، رواه أبو الشيخ يف تفسريه عن 

: أوىح اهلل إىل داود: يا داود مثل ادلنيا  يلع مرفواعر ا، ثم قال: وأخرج ادليليم عن  يلع موقوفر 
  حديث   كمثل جيفة مجعت عليها الالكب جيرونها، أفتحب أن تكون مثلهم فتجرها معهم؟!  

   .( 464: 1) ( 1313)رقم  

 ميع اهلل ناظري، اهلل شاهدي، اهلل
 ( 34 ملف مسموع رقم) 
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 :  شدرْ الم   نعمة ىلع اهلل شكر
 رشد؟ الشيخ حممود مهاوش: كيف نشكر اهلل ىلع نعمة الم  

 سبهن  ت    ال  تعاىل،  هل هلل  اهلل  وفقك  اذلي  الفضل  هذا  تنسب: أن  السيد انلبهان  
                          لك   اليكشف  واحلق  أكرث،  املرشد   لك  كشف  قدوإال    رى ت  ما ذلاتك،  

  مثلما لك    يكشف  بعدها   ،إمجاالر     اخلصوصية  عن  كل  يكشف  إنما     املرشدعن  
الصديق    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول    كشف لسيدنا  يكشف    ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  حقيقة  عنصار 

 . عظيم الصديق  سيدنا  اهلل، رسول يا  صدقت   اهلل،  حبيب يا  صدقت  
      دخلوا   الكبارهؤالء    عوف،  بن  الرمحن  عبد  وسيدنا   عفان،  بن  عثمان  سيدنا 

 .  ، هم دخلوا ملا يعلمون من سيدنا الصديقبكر  أيب سيدنا   بدخول اإلسالم يف
  هذه  أهالر   لست    وأنت  عليك اهلل به    تفّضلاذلي    الفضل   يعين  اهلل  تشكر   فلما 

  وهكذا   اخلصوصية،  عنأكرث مماكشف لك    كل  يكشف  الشكر هذا  شكر،  يلزمها 
ت م   ل ِئ   ﴿ نهاية ال ما  إىل ر  ك  م    ش  ن ك  يد  ز 

 (. 7)إبراهيم ﴾    أل  
ا  ا  اهلل، فضل هذا  اهلل، فضل   اهتر  دائمر   أحسن   حالك ترى  ما  اهلل،  فضل تراه  دائمر

ن  ألن  ملاذا؟  واحد،  أقِل   من   إذا   أمانة،  عندك  أنت،  منك  ال  اهلل  من  فيك  اذلي  احل س 
 .  شكر  يلزمها من األيام يأخذه منك،  ا عيته يومر اد  

  ط  س  الب    تعطيك  تبور،  لن  جتارة  وأي!  راحة  وأي  ،راحة  املعرفة  واهلل  شييخ
          الصغري ابنك    تتلىّق   ما   مثل  تتلقاهم   بالعباد،  والرمحة  والسعة  والراحة  والرسور

 األدب واتلوحيد
 ( 35 ملف مسموع رقم) 
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قال يل ذلك السكران: أعطين   . كرب  عنده  وال  ٌس ف  ن    عنده  ما   هذا  ثالثة،  سنتني  ابن
 
 
)هلل( كىف، داخل عليك، قل هل: كىف، أنا   :لها، قلت هل: خذ. قال يل: قل هلبِ ق  يدك أ

 اليسمع مين. 
 
 
 
     

 :(1)كتيب أصحايب
  ا؟كتابر  لك فلِ ؤ  ت   أال العارفني بلعض  قيل: ، رمحه اهللمهاوش  حممود  الشيخ

 . أصحايب كتيب: قال
 باحلقائق،  ا كتابر نلا  تؤلفأال  :قالوا  هكذا، سيدنا  عند  باحلرضة واذلين: أحدهم

 . السطور يف ال الصدور يف الكيم  جعل  وتعاىل سبحانه احلق م:هل قال
 .أصحايب كتيب: مهاوش  حممود  الشيخ
  هذه،  ها   فتنة  هذه(  أصحايب  كتيب)   لكمة  حممود   جا ياح   لكن:  انلبهان    السيد

 . صاحيب فالن: لك وقال للشيخ، رجعت   إذا إال  الوجود   يف الفَت أكرب ن  م   فتنة
ّ د   ادليلل هنا  نعم: أحدهم  . كل
 . هه  وِ ش  ي    الشيخ، ه وِ ش  ي   وإال: أحدهم

 
، كما ذكر ذلك الشيخ عبد  القائل هو الشيخ أبو احلسن الشاذيل    .«كتيب أصحايب »قال:  (  1)

«  لواقح األنوار القدسية يف مناقب العلماء والصوفية= الطبقات الكربى »الوهاب الشعراين يف 
 . (26: 02)  ( 310)يف ترمجة سيدي اإلمام أمحد أيب العباس املرّس ترمجة رقم  

 املرشدشكر اهلل ىلع نعمة 
 ( 36 ملف مسموع رقم) 
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 . الشيخ  هونوِ ش  ي  ،  هونوِ ش  ي  : انلبهان  السيد
 .همهو ب  اعرتف اذلين صحابهأ سيدي يإ: مهاوش  حممود  الشيخ
 ؟ن  م  : انلبهان  السيد
 . الشيخ: مهاوش  حممود  الشيخ
  لك   اعرتف  ما   شيخه،  هب  لك  اعرتف  إذا  لشيخ،ا  اسأل  إي  نعم،  :  انلبهان  السيد

  آالف   عرشة  من  عرشة  عنده  اكن  إذا  آالف،  عرشة  عنده   الشيخ  تريد؟  كم  .فال 
 . فجيّد

 . واحد  اثنان،  عنده اكن وإذا: مهاوش  حممود  الشيخ
 . عنده املقصد يح،نم إي: انلبهان  السيد
 . إي: مهاوش  حممود  الشيخ
  هم :  لك  يقولون  لكهم  اآلن!  هم  لكن  اعرتف،  هو   إذا  لكن:  انلبهان  السيد

 . لكهم! الشيخ أصحاب  من هو  حاهل يعد واحد  لك  ،الشيخ أصحاب
 . اجلنيد   صحابأ سيدي اآلن: مهاوش  حممود  الشيخ
 .  عنهم  اهلل ريض إي: انلبهان  السيد
   ، بعده  ا علمر   ادلنيا   ؤوا مل  اجلنيد  أصحاب  مثل  سيدي  اآلن  :مهاوش   حممود   الشيخ

 . (1) وري انل    نياحلس أبو

 
قرية بني هراة بغدادي املنشأ واملودل، خراساين األصل من  أبو احلسني أمحد بن حممد انلوري: (1)

وذللك اكن يعرف بابن ابلغوي، من كبار أعالم اتلصوف يف القرن   ، ومرو الروذ يقال هلا بغشور 
صحب رسي ا السقطي وحممد بن القصاب، واكن    اثلالث اهلجري، وهو من أقران اإلمام اجلنيد،

سيم  اإلمام انلوري إذا دخل مسجد الشونّيية انقطع ضوء الرساج من ضياء وجهه، فذللك  
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 . (1) وري انل    نياحلس أبو

 
قرية بني هراة بغدادي املنشأ واملودل، خراساين األصل من  أبو احلسني أمحد بن حممد انلوري: (1)

وذللك اكن يعرف بابن ابلغوي، من كبار أعالم اتلصوف يف القرن   ، ومرو الروذ يقال هلا بغشور 
صحب رسي ا السقطي وحممد بن القصاب، واكن    اثلالث اهلجري، وهو من أقران اإلمام اجلنيد،

سيم  اإلمام انلوري إذا دخل مسجد الشونّيية انقطع ضوء الرساج من ضياء وجهه، فذللك  
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  احلاملون   حال،  لك  ىلع،  قليلون  إي  .لكهم  أصحابه  أصحابه  إي:  انلبهان السيد
  ن اآل  جتد  لكن  بصفاتهم،  بأعماهلم  برهنوا   ياشييخ،  نوا ه  ر  ب    هؤالء   هذا  مع،  قليلون
 . الطبل مثل ن  ر    ب م   ب م   الفالين الشيخ صاحب

   . الشاذيل احلسن أبو  سيدي: مهاوش  حممود  الشيخ
 . عنه  اهلل ريض: انلبهان  السيد
 . ّس ر  الم   العباس أبو عنده من جاء: مهاوش  حممود  الشيخ
 .إي: انلبهان  السيد
 .  سكندري ال اهلل عطاء ابن  منه جاء ّس ر  الم   العباس أبو: مهاوش  حممود  الشيخ
 .إي: انلبهان  السيد
 .  بهم فتخري   أصحاب هؤالء  إي: مهاوش  حممود  الشيخ
  حقيقة،  أصحابه  هؤالء   أصحابهم،  هؤالء   أصحابهم،  هؤالء :  انلبهان  السيد 

 . أظهروا  وهؤالء 
ن    انلبهان  الشيخ،  انلبهان  الشيخ  :تقول  ثالر م  اآلن  لكن  وفالن  فالن  صاحبه؟  م 

  ون، م  ن  ي    وحون،ر  ي  ،  اأبدر   استعداد  عندهم  وال  سمعوا،  وال:  لك  يقول  اسأهل  تعال   وفالن،
 .بالشيخ نع  ط    هذا بالشيخ، يليق ال ،بهم يليق  بكالم يتلكمون

 . أصحابه يكونون أصحابه، اذلين   -سيدي- أصحابه: حدهمأ
 .  الشيخ  سألت   إذا إال فتنة اللكمة  هذه فتنة، اللكمة  فهذه: انلبهان  السيد

 
ا  ا وال علومر انلوري، مات سنة مخس وتسعني ومئتني، يقول رمحه اهلل: ليس اتلصوف رسومر

انظر هو أخالق.  لوا »  وإنما  الكربى  األخيارقالطبقات  لواقح  األنوار يف  صفة  »و   ، (75:1)  «ح 
 (. 531:1) «الصفوة
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  هم،لقيت    ونكثري  ،كذب  هناك  -شييخ-  واهلل  .أصحايب  يقولون:  كثريون  ناس
  إي !  أين  تالميذهم،  من  سيدي  أو  اجليالين،  القادر  عبد  سيدي  أو  الرفايع،  سيدي

!  عنهم  تعاىل   اهلل   ريض   ،اجليالين  القادر عبد  سيدي  ،!الرفايع  سيدي  أين.  نسبة  مايف
 الشيخ،  بكرامات  الشيخ  يمدح  ذاك  مريده  ،شموس   شموس،  أقمار،  جنوم،هؤالء  
م    استقامة  ريدي  الشيخ!  ؟ماكشفات  ريديالشيخ  !  ؟كرامات  ريدي  الشيخ ت ق  ا   ﴿ف اس  م    ك 
ر ت   م 

 
ن أ م  ﴾   ت اب   و  ع ك   (112) هود م 

 
 
 

 
   األئمة األربعة ومراتبهم:

م ن﴿ ت ق    و  ق ه    هل     جي  ع ل  اَّلل     ي  ز  ي ر  ا و  ن    خم  ر جر ي ث    م  ب    ال    ح   .(2سورة الطالق)  ﴾حي  ت س 
، إال العلم باتلقوى )واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكل  العلم وحده اليكيف
 .  (282)يشء  عليم( سورة ابلقرة 

  ، نا أمحد بن حنبل  سيد  و  ،سيدنا الشافيع    م  ل  ع    ،حنيفة    سيدنا أيب  م  ل  ع  
 وليس العلم هذا وحده! حاشاهم حاشاهم.   وسيدنا مالك هذا لكه ثمرة علم اتلقوى،

م الليل ثالثة  واكن يقسِ   «شبعت    منذ ستة عرش سنة ما »  يقول:سيدنا الشافيع  
 سيدنا الشافيع، ومثله أمثال.  ، وثلث للمطالعة، ةثلث للنوم، وثلث للعباد أقسام:

 الشيخ حممود مهاوش يسأل: سيدي  من األبدال أم من األوتاد؟
 األربعة. : ال. من األوتاد، أىلع من األبدال، اكن أحد األوتاد سيدنا 

 ا باهلل.وسيدنا أبو حنيفة اكن اعرفر 

 «كتيب أصحايبمعىن »
 ( 37 ملف مسموع رقم) 
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 ا. وسيدنا مالك اكن إمامر 
 ا.بن حنبل اكن صّديقر أمحد وسيدنا 

 املراتب. نوا[ ي  ]ز  لكهم حلّوا 
 يكيف، ريض اهلل عنهم.   إي العلم وحده ال

 . وَنن يلزم أن نسري ىلع سريهم
 .وبرصنا ولساننا تسمع، وال العني ترى، يلزم أن َنفظ سمعنا  هذه األذن ال

ا  ا، أبدر يلزم أن يكون سمعنا وبرصنا وعقلنا وفكرنا ويدنا ورجلنا لكه حمفوظر 
 ا. يكون حمفوظر 

  
 
 
 

 :اجلنوبية أمريكا زر ج   من يوسف حممد  الشاعر  ادلاعية  مع
ل   أليس: مهاوش  حممود  الشيخ

 
 صدقهم؟  عن  الصادقني  ليسأ

 . اأبدر : انلبهان  السيد
 الصادقون؟   سيتمّي كيف إذن: مهاوش  حممود  الشيخ
الواحد    يكن  لم  إذا  ،يتحمل  حىت  الوجود   يف  يلظهرهم؛  اأبدر :  انلبهان  السيد

 .  اإلهلية  الكماالت يتحمل فال  ا صادقر 
  ستة   صار هل  -عنده خرب احليج ]يقصد الشيخ حممود مهاوش[-  واحد  لعندي  أت 

به،    مريكاين األ  ،سنة  عرش   سبعة  أو  عرش أتيت   كأنه   ،يوسف  حممداذلي           هذا 

 األئمة األربعة ومراتبهم
 ( 38 ملف مسموع رقم) 
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 علماء   إىل  نبعثوي  آالف،  مخسة  ،أربعة  أسلموا   اجلنوبية،  األمريكية  اجلزر  من
 . إيلهم يأيت   أحد وال املسلمني
 . بهم وآيت  إيلهم سأذهب أنا : قال
  احلاج]  يّج احل    بعدها   الشام،  إىل  مرص،  إىل  أت   أنفسهم،  ناّس  رآهم  العراق  إىل  أت 

  : شعره   يف  يقول،  ترمجان  ومعه  إجنلّيي هو    شاعر،  هو  حلب،  إىل  به  أت [  مهاوش   حممود 
   لعندك؟ آليت   نتأ أين : يل قل. زمن من عنك أحبث إسالم؟  يا  أنت أين

  صاحب     ،القوية  الشخصية   صاحب  عن  يبحث  اإلسالم  اعكس؛:  هل  قلت
 . اإلسالم عن نبحث َنن  ال يبحث هو اإلسالم ،كماالته  ملهحي    حىت،  اهلمة
 .  الشخصية صاحب عن يبحث  هو اإلسالم 

    .أهله عن يبحث اإلسالم: مهاوش  حممود  الشيخ
 
 
  

 
 : إعطاء الودل الصالح أكرث من غريه 

   أن   بإماكين  هل:  اهلل  رمحه  الكبيس  مهاوش   حممود   احلاج  سأهل
 
  أوالدي  أحد  كرمأ

 املال؟  مجع يف ا وتعبر  ا تدّينر   وأكرثهم أصلحهم ألنّه

 األمريكي ادلاعيةمع 
 يوسف حممد الشاعر

 ( 39 ملف مسموع رقم) 
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انلبهان    فأجابه   رّبما   ا،أحدر   تمّّي   وال  ،هلل  األمور  اترك   حممود   يا » :  السيد 
ع ط    هلل؟  تقول  فماذا  صالح،  إىل  الفاسق  وانقلب  ذلك،  غري  إىل  العابد  انقلب

 
  ذي   لك  أ

 . (2)«تعاىل اهلل أراد فيما  تتدخل وال ،(1)حقه حق
  رمحه -  ة احلاج حممود مهاوش وفا   بعد   اهلل  إىل  رجعوا   أوالده  بعض   أن  فحدث

 . األرحام ويصلون الفقراء ىلع ينفقون وأصبحوا  ،-اهلل
  بينهم  لزرع   العطاء  يف   بينهم  فّرقحممود    احلاج  أن ولو  العارفني، الكم  إىل  فانظر

      .وابلغضاء العداوة

 : ابألموات االجتماع
نا   عن اجتماعه باألموات؟   انلبهان  سأل الشيخ  حممود مهاوش الكبيس سيّد 

: تسأل عيّن أم عن غريي؟ قال: سيّدي أسأل عنكم وعن غريكم! فأجاب  فقال  
 بهم فأجتمع  بالنسبة يل  وأّما  لغريي فيجتمعون يف وقت دون وقت،  بالنسبة   :       

 .(3) يف أي وقت شئت؛ ألنين مطلق غري مقيد، وأنا الوارث املحّمدي

 :  لكمات يف مناسبات -6
مسجلة ألقاها الشيخ حممود مهاوش   لكمات   مندعوية  سات  م  إرشاقات وه    ههذ

ا باهلل ورسوهل، وأحباب اهلل الصاحلني ووراثه    -رمحه اهلل- يف مواقف متنوعة، مذكرر
 .الاكملني السيما سيدنا حممد انلبهان 

عارف باهلل  ال  النتقال  األوىل  السنوية    يف   - اهلل  رمحه–  مهاوش   حممود   الشيخ  لكمة -1
 . اهلل   رمحه  ،الشايم  حممد  الشيخ  ويقدمه  ،م1975  اعم  انلبهان  الشيخ حممدسيدنا  

 
باب من أقسم ىلع أخيه يلفطر يف اتلطوع، ولم  -)كتاب الصوم« صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه  (  1)

 . (38: 03)  ( 1968)ير عليه قضاء إذا اكن أوفق هل( حديث رقم 
 (. 560ص  2ج  3انظر كتاب »السيد انلبهان« )ط ( 2)
 (. 369ص  2ج  3انظر كتاب »السيد انلبهان« )ط  (3)
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 ( اهلل رمحه  ،الشايم حممد  الشيخ تقدمة)
 . خطواتك   ىلع نسري وجعلنا  ،حاتكف  ن   من اهلل حنا ف  ن   :أمحد أبا  سيدي
 حلناها ر    برحلة  ذكرينت    ،طويل  غياب    بعد   ايلوم  لنا ف  ح    يف  أراها   قة رش  م    صورةٌ 

 . بغداد إىل العظيم ومرشدنا  ،إمامنا  مع
 باملرّحبني   ا مليئر   وجدناه  بغداد  مطار  وصلنا   عندما   -إخوة   يا -  قوندِ ص  ت    هل

  اإلجراءات   تعّطلت  بغداد  بمطار  حل    بما   األمن  رجال  ىرأ   وعندما   ،واملستقبلني
  هنالك  فأجرت   نزنلاها،  اليت   ابليوت   إىل  األمن  رجال  بنا   حلق  فيما   فيه،  القانونية

 . الرسمية  اإلجراءات
 . وأرشق أضاء حل    حيثما  الساطعة اگلشمس -اهلل رمحه- شيخنا  واكن
ل مٌ   ايلوم    جتارها   من   يكون  أن   اهلل  وأرجو  العامل ني،  ورجاهلا   بغداد   أعالم   من  ع 
 . ا مشكورر  فليتفّضل مهاوش  حممود   الشيخ  الصادقني

 ( اهلل رمحه  ،مهاوش  حممود  الشيخ  لكمة)
 . وبراكته اهلل  ورمحة عليكم  السالم
  الصادقة،  األنفاس  صاحب   ،املحققني  وإمام  ،العارفني تاج ،نعميت  وويل    سيدي 

 . الظاهرة والكرامات الفاخرة، واألحوال اخلارقة، واألفعال
  الفتح  صاحب  فأنت  ،ابلاهرة  واملعارف  الزاهرة،  باحلقائق   موالك  كأكرم    فقد

ينّ  والرس اجلل، والكشف وق،م  ر  الم    واملقام وق،املأل    . الس 
 أحوال  يف  العايل  واملعراج  ،اكملعايل  املتني  واملاكن  ،رب الق    يف  صدرةالم    املزنلة  لك
 . انلهايات
 .الوالية منازل يف الرفيع ود الط   لك

 . اتلحقيق يف الطويل وابلاع اتلمكني،  يف الراسخ  القدم لك 
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  هذا   أوتاد  أحد  فأنت  ،الصفات  وحماسن  األخالق  رشائف  يف  ابليضاء  ايلد  لك
 . قادته صدور من وصدر سادته، أراكن من وركن الطريق،

 . املوارد   خزينات كشف يف نلا  كنت  ، واألحوال املشالكت حل يف نلا  كنت  
 . املريدين وتربية املعرفة  مقام انتىه  إيلك 

  وقلوبهم   هيبتك  من  صدورهم  ملت  ،  اخللق  إىل  زك وأبر    الوجود   إىل  اهلل  ك أظهر  
 . حمبتك من

 . والعام اخلاص عند  اتلام القبول  لك اهلل أوقع
ق    ، األعيان  لك  ب  ل  ق   ر  ق ك  العادات،  لك  وخ  نط 

 
  يدك   ىلع  وأظهر  باملغيبات،  وأ

جرى   العجائب،
 
  ، الطريق  هذا  معالم  من  برز  ما   بك  ا وأحي  احل كم،  لسانك  ىلع  وأ

  الطريق   ألهل  ا وإمامر   الصادقني،  ىلع  وحّجةر   للسالكني،   قدوةر   أصبحت   حىت
 . املسرتشدين
          سلكت    أنك   حلب  أهل  من   الطريق   يف   كإخوان    أخربنا   : نعميت  وويلّ   سيدي 

  تعذر   ،املنال  عزيز    ،املرىم  بعيد  ،املرتىق  صعب    طوررا   بدايتك  وأحوال  املجاهدة  يف
 . املحبوبني  بنياملقر   وعظماء العارفني، أجالء  من نهايتك يف نت  كف ،سلوكه عليهم

  نفسك   من  خرقت    لقد  ،انلبهانيّة  واملعايل  ،العليّة  اهلمم  صاحب  يا   سيدي
      اتلامة   اهليبة  لك  وأوقع  القلوب،  لك  لوذل    العجائب،  يدك   ىلع  اهلل  وأظهر  العوائق،

 . وقدوة حّجةر  وأقامك العيون، يف  ابلهيّة والوجاهة الصدور، يف
ل مٌ  فأنت  . اتلحقيق ذوي  العارفني من وقدر ،الطريق  هذا أعالم من ع 

 : نعميت وويلّ  سيدي
  جبنابك،   وترّشفت    ألعتابك،  تسبت  ن فا   سنة،  ثالثني   قبل  حلب  يف  ك زرت    لقد

  رينه  ب    وقد
 
 بالرشيعة تمسكك  ن  وم    ،الكريمة أخالقك  من  رأيت   ما  وأخذين  ينرس  وأ
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.  اكملة  املحمدية  األخالق  زرعت    لقد  تك،و  ت  ف    ن  م  ،  كرمك  ن  م  ،  شجاعتك  ن  م    ،الغّراء
  شد    حىت ،  أخالقك  من  ا طرفر   وأصحايب  ومشاييخ   ألحبايب  أذكر  العراق  ىلإ  رحت  

 ا مجيعر   فاعرتفوا   ،برؤيتك  واالنتفاع  ،لزيارتك  العراق  يف  العلماء  أجالء   الر حال
 . بصحبتك  وانتفعوا  بفضلك،

الّء  هؤالء  ومن   . اهلل رمحه، القيس  قاسم الشيخ العراق مفيت : األج 
 .الزهاوي  أجمد الشيخ  العراق  دلى  اإلساليم املؤتمر رئيس السادة  هؤالء  ومن
 . الفيّاض حممد  احلاج انلبهان بالسيد الفاين الزمان أويس األفاضل هؤالء  ومن

 .العايص ناظم األمري والقوة  الفتوة صاحب األمراء وويل ويلاءاأل أمري: ومنهم
 . وغريهم، وغريهم، طه املالّ  الستار عبد الشيخ: ومنهم
  وترّشفت    تكّرمت    ما   وبعد  ،خطابك  بذليذ  وانتفعوا   بأعتابكم  ترّشفوا   لكهم

 فيها   وأّسست    مرتني،  العراق  فـزرت    الطاهرة،  بأقدامك  مرتني  العراق  أرض 
 . اذلكر  وحلقات واإلرشاد الوعظ جمالس فيها  عقدت و املدارس،
 :العراق يف أّسستها  اليت املدارس  هذه ومن

 . الفيّاض  حممد احلاج جنل  الفيّاض خليل الشيخ رأسها  وىلع ،الفلّوجة مدرسة
            الشيخ  أحبابك  من  ا مديرر   عليها   وجعلت    الرمادي،  يف  مدرسة  وأسست  

 . السعدي امللك عبد
  الشيخ  ا ومديرر   ا قيّمر   عليه  وجعلت    كبيسة  يف  ادلينية  العلوم  مدرسة  وأسست  

 . طه املالّ  الستار عبد
 .(1)رحيّم إبراهيم الشيخ أحبابك من عليها  وجعلت   ،يته   يف ومدرسة

 
ّيم: )  (1) ي بن جاسم بن حديد،    ه(:1404  -  1353الشيخ إبراهيم رْح  د  الشيخ إبراهيم بن رحيّم بن ج 

ه  مالّشمري، ودل يف مدينة ه يت،   ه  شيخ  إجازةر علمية بما  الشيخ عبد العزيز السامرايئ    نح 
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         ذلك   وغري،  العايص  ناظم  الشيخ   راعية   حتت  ها وجعلت    ،جيةو  احل    يف  ومدرسة
 . األعمال من

  يشيدون  املساجد،  يعمرون   اذلكر،  حلقات  يقيمون  العراق  يف  أتباعك  وهؤالء 
         ا تقي    وال  اصاحلر ى  تر  فال   املنكر،  عن  وينهون  باملعروف  يأمرون  العلم،  مدارس 

 .نبهاين إنه: عنه  ويقال إال ااعبدر  وال وراعر  وال
  حبك،  ىلع  نا يميت    أن  العظيم  العرش   رب   العظيم  اهلل   أسأل  : نعميت  وويلّ   سيدي

  ذلك   العظيم،  املصاب   ذلك   لفراقك  مصابنا   جيرب   وأن  نهجك،   ىلع  السري   يرزقنا   وأن
 . األيلم  املصاب

 ماتهد  ص    من   الصخر   يذوب   اٌب ص  م  
 ت  ف  ص    موارد ه  عرفان    حبر    ىلع
 نوره   شع    من    انلبهان  الوارث   ىلع
 لفراقه   ما بادلِ   ألبكي  وإين

 رمحة  سحية  املوىل  من  عليه
 

 جيمد    وابلحر  فيه  قاف  ويرجف 
 مورد    هلل   فيه  مريد   لكل

   يسعد    فباهلل  يسىع  جاءه  فمن  
   وأنشد    أمس  زلت  ما   وأندبه
 مرسمد    وعفوٌ   رضوان  وهتاف  

 

   .وبراكته  اهلل  ورمحة عليكم والسالم
  

 
 

 
أخذ وأفاد من علوم الرشيعة والعربية، إضافة إىل املنطق، واحلكمة، وأدب ابلحث واملناظرة.  

ا وخطيبرا   ا  عمل إمامر ا ومدرسر يف الفلوجة. وافاه األجل إثر تماس كهربايئ   يف عدة جوامعوواعظر
 (.87:1) «ادلرر احلسان»جوار قرب وادله يف مدينة ه يت.  ودفنيف معمل يف الفلوجة، 

 تأبني يف مهاوش  حممود  الشيخلكمة 
 انلبهان سيدنا

 ( 40 ملف مسموع رقم) 
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 . رمحه اهلل ،مهاوش يف رثاء احلاج حممد الفياض  حممود   احلاج لكمة -2
 الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم

ت ق ني   ﴿إ ن   ن ات   يف   ال م  ن هر يف   ج  د   و  ع  ق  ق   م  د  ند   ص  ل يك   ع  ر ﴾    م  ت د  ق   ( 55 -54) الرمحن م 
   الكريم.   الراحل أيها  عليك  السالم

 الفياض.    حممد حاج  يا  عليك والسالم
ا  يا  عليك  السالم  ادلين.  أعالم من علمر
 ايلقني.  أراكن ركنرا من يا  عليك  السالم

 .وبراكته اهلل ورمحة عليك  مسال ال
 واألحباب.  األهل يبكيك   ايلوم
 والطالب.  املدرسة تبكيك   ايلوم
 واملحراب.  املسجد يبكيك   ايلوم
 واملساكني.  الفقراء تبكيك   ايلوم
 األرض.  أهل بكيكي كما  السماء أهل يبكيك   ايلوم
 اعرفو فضلك.  يبكيك   ايلوم

تبكيك  ل    وتبكيكقلوبنا،    ايلوم         فقدناه   ركنرا   نبيك  فإننا   بكيناك   ِئ  عيوننا، 
ا  ادلين، نبيك أراكن من  العارفني.   أعالم من علمر

 األمة. هذه  زاهد يا  عليك  السالم
 الزمان.  أويس يا  عليك  السالم
 العرفان.  أهل حبيب يا  عليك  السالم
 القاصدين.   كعبة يا  عليك  السالم
 املحمدي.  الكرم صاحب يا  عليك  السالم

   ايلوم؟  بعد نقصد من لزيارتك، الفلوجةنقصدك، كنا نؤم  كعبةنلا  كنت  
 الكريم:  الراحل أيها 
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 الكريم:  الراحل أيها 
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  حني  ورسولك  خالقك  إىل  عليها، وأقبلت    انلاس  أقب ل  حني  ادلنيا   يف  زهدت    لقد
مٌ تستقبلك    واملالئكة  نودعك  عنهم، َنن   انلاس  أدبر ال  م  ﴿س  ل ي ك  ا   ع  ت م    ب م  رب      ص 
ق ىب   ف ن ع م   ار  ﴾ ع   ( 24) الرعد   ادل 

ويستقبلك أبو بكر    ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ويستقبلك  الفياض،  حممد  حاج  يا   نودعك
 الصديق اذلي كنت فانيرا به.

 ادلموع؟ سالت  أن بعد أقول ماذاماذا أقول عنك ياحاج حممد؟ 
 يودعك؟ اذلي  يقول ماذا  اجلموع؟ هذه  رأيت أن بعد أقول ماذا

 .أمثالك ىلع ا دمر  تقطر وأفئدتنا  دعناكلقد و
ا  واهللكنت    املسلمني.  أئمة من إمامر
 . وبراكته  عليك اهلل فرمحة
ا  كنت   ا    كنت    العلم،  لطالب  سندر   صدق   جنة  إىل  رحلت  وقد  ادلين،  ملدارس مددر

 . الربزخ  ذلك يف وأنت لك  فهنيئرا  مقتدر، مليك عند
  صفوفرا   السماء  مالئكة  أرى   كأين  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يستقبلك  يوم  لك  هنيئرا 
 . الطاهرة  روحك يستقبلون
  ءعزا والعلم،    لطالب  ءعزا وادلين،    ملدارس ء  عزا والفياض،    لعائلة  ءوعزا 

 . وبراكته اهلل ورمحة عليك  اهلل  سالموللمسلمني، 
 

  
 
 
   

احلاج  عن مهاوش  حممود  جااحل لكمة
 ، رمحهما اهللالفياض حممد

 ( 41 ملف مسموع رقم) 
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الشيخ حممود مهاوش الكبيس   يلقيهاترحيبية بعلماء األزهر ومن معهم  لكمة   -3
و- اهلل  جناتهأرمحه  فسيح  جامع    -سكنه  رحاب  يف  أقيم  اذلي  احلفل  ضمن 

 م.  1975الفلوجة الكبري اعم  

 .  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . ، مح لة القرآنر، علماء األزهةليأصحاب الفض
الفلوج أرحب بكم   أهل  نيابةر عن  ترحيب  املدينةأمجل    ة الطاهر  ة املسلم  ة، 

 ة. انلظيف
 . ا حبملة القرآنمرحبر 

 . ا بعلماء األزهر يف مدارس أيب حنيفةمرحبر  
 . ا جبوار احلسنيمرحبر 
 . ا بأحباب أمحد ابلدوي مرحبر 
 . ا بتالميذ السيد تاج العارفني ابن عطاء اهللمرحبر 

 .ابلوصريي ا بتالميذ مرحبر  
 . ا بكم برياض عبد القادر اجليالينمرحبر  
 .ا بكم يف رحاب اجلنيد مرحبر  
 .ا بكم عند أيب حنيفة انلعمانمرحبر  
 . ا بكم بمدد معروف الكرخمرحبر  
 . والفرات ةا بأهل انليل، يف شاطئ دجلمرحبر  
 . ا يف دار السالم، مرحبر ةنانا بأهل الك  مرحبر  

 . بكم وسهالر بكم، وأهالر   وسهالر ا وأهالر مرحبر 
اذلي َيرج الكمه مرحبر  األرواح،  الرسول، حادي  نقشبندي حسان  بالسيد      ا 

،  برزمن القلب اذلي منه    ةٌ سو من القلب فيخرق القلوب، لك الكم َيرج وعليه ك  
 . بكم يف مدينة لكها مؤمنون مسلمون طاهرون أنقياء صلحاءا وأهالر فمرحبر 

 . ل ومن فضيلة هذه املدينةا من أفاض طرفر   موسأذكر لك
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و- اهلل  جناتهأرمحه  فسيح  جامع    -سكنه  رحاب  يف  أقيم  اذلي  احلفل  ضمن 

 م.  1975الفلوجة الكبري اعم  

 .  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 . ، مح لة القرآنر، علماء األزهةليأصحاب الفض
الفلوج أرحب بكم   أهل  نيابةر عن  ترحيب  املدينةأمجل    ة الطاهر  ة املسلم  ة، 

 ة. انلظيف
 . ا حبملة القرآنمرحبر 

 . ا بعلماء األزهر يف مدارس أيب حنيفةمرحبر  
 . ا جبوار احلسنيمرحبر 
 . ا بأحباب أمحد ابلدوي مرحبر 
 . ا بتالميذ السيد تاج العارفني ابن عطاء اهللمرحبر 

 .ابلوصريي ا بتالميذ مرحبر  
 . ا بكم برياض عبد القادر اجليالينمرحبر  
 .ا بكم يف رحاب اجلنيد مرحبر  
 .ا بكم عند أيب حنيفة انلعمانمرحبر  
 . ا بكم بمدد معروف الكرخمرحبر  
 . والفرات ةا بأهل انليل، يف شاطئ دجلمرحبر  
 . ا يف دار السالم، مرحبر ةنانا بأهل الك  مرحبر  

 . بكم وسهالر بكم، وأهالر   وسهالر ا وأهالر مرحبر 
اذلي َيرج الكمه مرحبر  األرواح،  الرسول، حادي  نقشبندي حسان  بالسيد      ا 

،  برزمن القلب اذلي منه    ةٌ سو من القلب فيخرق القلوب، لك الكم َيرج وعليه ك  
 . بكم يف مدينة لكها مؤمنون مسلمون طاهرون أنقياء صلحاءا وأهالر فمرحبر 

 . ل ومن فضيلة هذه املدينةا من أفاض طرفر   موسأذكر لك
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عبد العزيز السالم،   : علماء األزهر القدماء يقال هلك  ملتاها منذ أربعني اعألقد  
ا ىلع الطالب ىلع احلصري،  ىلع تدريس العلوم الرشيعة اإلسالمية اعكفر واكن منهماكر 

األزهر يف سابق زمانه ينهمك ىلع تعليم الرشيعة،    يضّم الطالب حبلقات گحلقات
ترونه    ، فلك ما ا وراعر ا تقي  ا اعلمر ا زاهدر ويكتب هلم متقشفر   ،لمهقيؤلف للطالب ب

 .رمحه اهلل وأسكنه فسيح جنانه ،من هذه العمائم يه من تالميذ عبد العزيز السالم
علم هؤالء الطالب    لقد نشأ طالبه ىلع العلم وىلع الورع واتلقوى ، ثم بعد ذلك

حيتاج  طبيب،  إىل  حيتاج  مرشد،  إىل  حيتاج  بل  انلفوس  اليهّذب  وحده  العلم            أن 
ر ب   م  م  إىل  عن  يبحثون  فأخذوا  األخبار    ب  ر  ،  فتواردت  مرشد اعرف،  وعن  اكمل 

وا فشد    يف حلب،  ةوأن ضاتلهم موجود   ،واشتهرت األفاكر أنهم يفوزون يف هذا الطلب
وبذلك فازوا  ،الرحال إىل العارف الشيخ حممد انلبهان يلتلّقوا عليه تهذيب انلفوس 

ووحدانر  زرافات  إيله  يذهبون  فاكنوا  املحقق،  هذا  عند  يتبطلبهم  بآداب    بونأدا، 
ينالقرآن اإليمانت،  إىل  اإلسالم  مقام  من  اإلحسان، قلون  إىل  اإليمان  ومن   ،       

القرآنتين بقول  يتمثّلون  ابلاطن،  الفقه  إىل  الظاهر  ون وا  ﴿  قلون من فقه  ك  ن  ك 
ى ل  و 

ىن يِـ ب  عمران    ﴾ن  ر  عليه   (79)آل  يتوافدون  وأخذوا  الاكمل،  املرشد  بهذا  ف سعدوا 
 . ويبايعونه ىلع اتلخلق بأخالق الرسول عليه الصالة والسالم

ووفوا   ،واعهدوه   ،انلاس  وترشفت هذه ابلالد بزيارته مرتني، فبايعه  ،منه تكر  إو
  ، احىت أصبح من أصحابه ومن أحبابه من يقوم ببناء املساجد منفردر   ،عهدهم معه

   وحده.  ويقوم باإلنفاق ىلع الطالب ، ةر مدرس عمِ ومن أحبابه من ي  
وهذا أخ    ،ومن أقدم هؤالء انلاس اعئلة الفياض اليت كنتم بضيافتها هذا ايلوم

 .يها رس اإلنفاق عليها وىلع طالبها وىلع مدىلع قد عّمر مدرسة وقام 
صو   الشيخ  هذا  أحباب  من  وينهون وكثري  باملعروف  يأمرون  قّوامون          امون 

 .يمشون ىلع وجه األرض ة عن املنكر، تراهم كأنهم مالئك
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نهم علموا أن العلم وحده اليهّذب انلفوس، وال بّد لطالب العلم من مرشد  إ
 . اكمل يعلّمه أخالق الرسول وآداب الرسول

يف   ايلوم  أنتم  بوها  يتنّعم  الطاهر،  املسجد  ويسمعون    كمهذا  الفلوجة  أهل 
 . بتهاالت الرّبانيةمعكم من آيات اذلكر احلكيم ومن املدائح انلبوية واال

 .فأهالر وسهالر بكم
 والسالم عليكم. 

 
 
 

 

 : الشيخ حممود مهاوش رمحه اهلل مصادر ترمجة
 املسجلة.   انلبهان يددروس ومذاكرات الس•
 (.300: 1)   3ط  «انلبهان  السيد» كتاب•
 .«كتاب »ادلرر احلسان يف تراجم أصحاب السيد انلبهان •
 .، رمحه اهللمهاوش  حممود   الشيختسجيالت بصوت  •
 كتابية.، مراسلة مهاوش ابن احلاج حممود  ماهر حممد  شيخال•
 عبد اللطيف عبد الرمحن الزباز.صديقه احلاج أوراق كتبها عنه •
رمحه  -احلاج نايج محايم  ،صيخال  حامد  الشيخادلكتور حممد فاروق انلبهان،  •

 مراسلة كتابية.    -اهلل
  .احلاج خليل األمحد رات كِ ذ  م  •

 

مجع أمام  مهاوش  حممود  جااحل لكمة
 علماء من األزهر الرشيفمن 

 ( 42 ملف مسموع رقم) 
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 :نوان الكتابع
فقال:   مقدمتها  يف  رساتله  مهاوش  حممود  الشيخ  سميتها  ) سىم  حتفة  وقد 

نبهان الشيخ  فيوضات  من  مؤلف    وحرصت    اإلخوان  أراد  كما  العنوان  إبقاء  ىلع 
 املخطوط واكتبه. 

وقد اشتهرت لكمة »اإلخوان« كمصطلح يعرب عن أتباع الشيخ من امللزتمني  
ود  جمالسه  حضور  ىلع  حيرصون  اذلين  باستمرار،  بمنهجه،  ويالزمونه  روسه، 

 .(1)ويستشريونه يف أمورهم
بن أمحد  حممد    انلبهان، فهو  سيّدنا الشيخ حمّمد و)نبهان( هو جد العارف باهلل  

 . (2) بن نبهان ومنه عرف بانلّبهان وانلّبهاين

 :موضوع الكتاب
باهلل  ل  اتلكم  ض  ر  ع   انلبهان  سيدنا  لعارف  حممد  الشيخ    الشيخ  بأسلوب 

ؤ لف حتقيقات، وإرشادات، وصاغها    -حممود مهاوش، رمحه اهلل فقد مجع يف هذا الم 
نها بأسلوب مفيد لعموم انلاس.  ود و 

 : سبب تأيلف الكتاب
السبق يف صحبة العارف باهلل قدم  صاحب    -رمحه اهلل-الشيخ حممود مهاوش  

وهل األثر العبق   ،ذلك يف سريته  بينت    كما   ،يف العراق  الشيخ حممد انلبهان    سيدنا 
بدأ   إنه  بل  به هناك،  انلاس  تعريف  اهلل -يف  العلماء   -رمحه  القوم من كبار  بعلية 

وفتوحاته   ،واألويلاء انلبهان  السيد  حتقيقات  هلم  بذلك إفما    ،فروى  سمعوا            ن 

 
 (. 129انظر كتاب » الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره« )  (1)
من بالد، من املرتبة انلبهانية   " نبهان"كثريون يستفيدون من : »( جاء يف مذاكرة مسجلة هل 2)

 «. اليت وضعها اهلل يل، من بالد كثرية، مارأوين بأعينهم،  احلق أراهم

)
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 :نوان الكتابع
فقال:   مقدمتها  يف  رساتله  مهاوش  حممود  الشيخ  سميتها  ) سىم  حتفة  وقد 

نبهان الشيخ  فيوضات  من  مؤلف    وحرصت    اإلخوان  أراد  كما  العنوان  إبقاء  ىلع 
 املخطوط واكتبه. 
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 (. 129انظر كتاب » الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره« )  (1)
من بالد، من املرتبة انلبهانية   " نبهان"كثريون يستفيدون من : »( جاء يف مذاكرة مسجلة هل 2)

 «. اليت وضعها اهلل يل، من بالد كثرية، مارأوين بأعينهم،  احلق أراهم

)
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حىت تدفق أهل العراق إىل ذاك اجلناب، يلنهلوا من معينه الصايف، ويستقوا من  نبعه 
 الزالل.

املؤلف   اهلل-حرص  انلبهان  -رمحه  السيد  الكم  يسجل  يسمح    ،أن  أن  ورجاه 
مع تربئه    ،    منه  هبعض ما سمع  ن  أراد، وإننا جنده هنا قد دو    فاكن هل ما   ،بذلك

  ! أو يترصف بعبارته  ،وأىّن ألمثايل أن حيفظ الكم الشيخوتأمل قوهل: »   ،من حوهل وقوته
م  إ ف م  إ لالكمه  ىق  ر  نه ال            وإنما يه قطرة من حبر زاخر   ،منه  د  ع  م اذلي ص  ل  الس    ن  ال 

ق   ساحل  ر  ع  ال  وال  يسري   ،هل  ع    ةونبذة  ها  قليمث  و  ول    ،يم  ج  كرس  اليت    ،ها  العلوم  أما 
  واهلل  ،  ه بها فال حيصيها إال ربه اذلي خص    ،واملعارف اليت أفاض بها   ،صدرت منه

 . «أسال أن حيفظ لساين وقليب من الزيغ والزلل عن مراده
أصابتين منه يف بعض   حاٌت ش  ر  مجعه فقال: »إنها    وصف الشيخ حممود مهاوش ما 

 إبل    ،من طالب انلحو وابليان  ولست    ،منها   ه  ت  ي  ع  ما و    فكتبت    ،االجتمااعت
 
يّم  نين أ

تكن    لم  لم    :فو اهلل ال يقال للعبد  ،ىل املبىنإوال تنظر   ،فخذ املعىن  ،أعجيم اللسان
   .«ا؟لم  كنت مذنبر  :وإنما يقال هل ؟ا بر ر  ع  م  

 : منهج املؤلف يف الكتاب
  أقوال  من  مادتها   واقتبس  ،مهاوش   حممود   الشيخ  ألفها   دينية  أدبية  حتفة  هذه

 . انلبهان  حممدالشيخ    سيدنا العارف باهلل 
يف   أبدع  انلبهان  قد  للسيد  لكمات  انلفوس،    إظهار  وتزيك  اهلمم،  تشحذ 

 ، فريد  أديب  بأسلوب واللكمات    هذه األقوال  املؤلف  صاغو   ،صويف عظيم  ملنهج وتؤصل  
أديب أريب،   -رمحه اهلل-فالشيخ حممود مهاوش    ، والغرابةالفنية  اكللوحاتجاءت  

املحلية  باللهجة  انلبهان  السيد  قاهل   املؤلف الالكم كما  لم ينقل نلا  اعلم خطيب، 
مع مرااعة    ،احللبية اليت قد يصعب فهمها ىلع القارئ، بل صاغها بأسلوبه اجلميل

 اء.فجاءت انلصوص اكدلوحة الغن ،املعىن اذلي قصده شيخه السيد انلبهان
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ودونها يف حياة  ،وصاغها  ،هذه اللكمات -رمحه اهلل –حممود مهاوش   الشيخمجع 
  ونفع   اهلل  حفظه  قال»:  يف املخطوط   قوهل  ذلك  ىلع  يدل  ومما   السيد حممد انلبهان  

   .هلا دِ ع  ن   ولم « وقد أبقيناها كما كتبها به
املخطوط غري   تأيت ضمن  وأشعار  آيات وأحاديث  الشواهد من    ؛ خمرجة اكنت 

 ألن قصد املصنف مجع الكم السيد انلبهان فقط. 
العظيم دعوت  ف السفر  االطالع ىلع هذا  اجلّد،  شم  و  ،اهلل  بعد  رت عن ساعد 

مضبوطة خمرّجة دون إسهاب وتطويل،    ،وشددت العزم ىلع إخراج هذه ادلرة انلفيسة
فنرث نلا هذا اللكمات العظيمة    ،طابلرا املدد ممن تفجر ادلر من ثناياه  ،مستعينرا باهلل

   .سيدي حممد بن أمحد انلبهان 

 منهج يف اتلحقيق: 
ابنه   ▪ يده، وأخذتها من  املؤلف خبط  اليت كتبها  الوحيدة  النسخة  اعتمدت ىلع 

 حممد ماهر. الشيخ 
الكم رشح بعض  كتبت انلص حسب القواعد اإلمالئية املعروفة اآلن، ووضعت   ▪

و  ]...[ حارصتني  بني  ﴿....﴾    وضعت  املؤلف  منجمني  قوسني  بني  اآليات 
 واألحاديث واألقوال بني عالميت تنصيص »...«. 

ا  اللكمات ت  ضبط ▪  . إىل اتلعديل إشارة غري من وإمالء   ورصفرا  َنور
  رقم   ووضعت  مائل  خبط   املخطوط   صفحات  من  صفحة  لك  نهاية  إىل  أرشت  ▪

 [ 1] / باحلاشية وليس انلص  داخل  حارصتني بني الصفحة
 رمحه  أو  عنه  اهلل  ريض  أو(  وسلم  عليه  اهلل  صىل)  عبارة  املواضع  بعض   يف  زدت ▪

 .  ] [ حارصتني  بني ذلك  ووضعتأو رشح لكمة،   ،اهلل
 عزوت اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية ضمن نص املؤلف.  ▪
  الصفحة   ورقم   ،اجلزء   كتابة مع    جت األحاديث الرشيفة من مصادرها املعتمدةر  خ   ▪

   . احلديث فيها  ورد  اليت
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العظيم دعوت  ف السفر  االطالع ىلع هذا  اجلّد،  شم  و  ،اهلل  بعد  رت عن ساعد 

مضبوطة خمرّجة دون إسهاب وتطويل،    ،وشددت العزم ىلع إخراج هذه ادلرة انلفيسة
فنرث نلا هذا اللكمات العظيمة    ،طابلرا املدد ممن تفجر ادلر من ثناياه  ،مستعينرا باهلل

   .سيدي حممد بن أمحد انلبهان 

 منهج يف اتلحقيق: 
ابنه   ▪ يده، وأخذتها من  املؤلف خبط  اليت كتبها  الوحيدة  النسخة  اعتمدت ىلع 

 حممد ماهر. الشيخ 
الكم رشح بعض  كتبت انلص حسب القواعد اإلمالئية املعروفة اآلن، ووضعت   ▪

و  ]...[ حارصتني  بني  ﴿....﴾    وضعت  املؤلف  منجمني  قوسني  بني  اآليات 
 واألحاديث واألقوال بني عالميت تنصيص »...«. 

ا  اللكمات ت  ضبط ▪  . إىل اتلعديل إشارة غري من وإمالء   ورصفرا  َنور
  رقم   ووضعت  مائل  خبط   املخطوط   صفحات  من  صفحة  لك  نهاية  إىل  أرشت  ▪

 [ 1] / باحلاشية وليس انلص  داخل  حارصتني بني الصفحة
 رمحه  أو  عنه  اهلل  ريض  أو(  وسلم  عليه  اهلل  صىل)  عبارة  املواضع  بعض   يف  زدت ▪

 .  ] [ حارصتني  بني ذلك  ووضعتأو رشح لكمة،   ،اهلل
 عزوت اآليات بذكر اسم السورة، ورقم اآلية ضمن نص املؤلف.  ▪
  الصفحة   ورقم   ،اجلزء   كتابة مع    جت األحاديث الرشيفة من مصادرها املعتمدةر  خ   ▪

   . احلديث فيها  ورد  اليت
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 ترمجت األعالم الواردة يف انلص بإجياز.  ▪
 لنص. رشح خمترص ل  وأأو توضيح  حيتاج إىل تعليق    ىلع ما وضعت تعليقات   ▪

 وصف املخطوط:
 . م 1958/1961بني اعم  ما بقلم الشيخ حممود مهاوش املخطوط مكتوب   ▪
 حسابات يومية ومسطر. يف دفرت  ▪
 سم.    20سم، والطول  15 عرضه ادلفرت صفحة  وحجم  ▪
 صفحة.  200وعدد صفحاته  ▪
 أبيض. ولون ورقه ▪
 لكمة تقريبرا.  120 ويقدر عدد اللكمات يف الصفحة الواحدة  ▪
 لكمات.  د سبعويف السطر الواح  ▪
ا.  17 وعدد األسطر يف الصفحة الواحدة ▪  سطرر
 حممد ماهر مهاوش. شيخ ال وهو حمفوظ دلى ▪
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 :املخطوطة نماذج من النسخة 
 

 
 ( من املخطوطة1الصفحة رقم )
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 :املخطوطة نماذج من النسخة 
 

 
 ( من املخطوطة1الصفحة رقم )
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 
 ]مقدمة[ 

أنواع   وأجرى ىلع أيديهم الكريمة    ،اهلدى  ق  ر  احلمد هلل اذلي فتح ألويلائه ط  
وم    ،الفضائل واهتدى،  رشد  بهم  اقتدى  وم    ن  فمن  وأفلح،  فاز  بأذياهلم   ن  تمسك 

 .وأقبح  د  ر  نال الط  باالعرتاض قابلهم 
وأشكره شكر من حتقق أن اخلري   ،أمحده محد من علم أن ال ملجأ منه إال إيله

 .يهلكه بيديه، وأستعينه وأعتمد يف أموري لكها عل
  ،ىجادل    ومصابيح    ،اهلدى  وىلع آهل وأصحابه جنوم    ،دنا حممد وأصل وأسلم ىلع سيِ 

 عدد من صىل عليه. 
 وبعد:   

املفتقر  ، الرايج عفو ربه القدير،  املعرتف باذلنب واتلقصري  ،يقول العبد الفقري
   وبه: ومل من اخلريات ذ ن   ، نوبهاهلل ذ  غفر  ،  حممود بن مهاوش الكبيسِ  إىل اهلل الغينِ 

من  لم   يلع    ا  و-  اهلل  احلمد  الاكمل  -شكرالوهل  املرشد  الوارث   [1]  /  بمعرفة 
الع   اهلمة  صاحب  املحم    ،شيةر  املحّمدي  الربانية  ،ديةواألنوار  قطب   ،واألرسار 

سيدي وشييخ وقدويت إىل ريب الشيخ    ،حمقق العرفان  ،وحامل لواء العارفني  ،املحبني
نبهان حياته-  (1)حممد  يف  اهلل  ونفحاته  ،أطال  بمعارفه  واملسلمني   (2) ونفعين 

مدة  فقد الزمت    - الع  -قاميت يف حلب  إه  من  اهلل  منه    -(3)بط  محاها     وسمعت 
 

، وإيله ينسب  ، فنبهان هو جدههو العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد بن أمحد بن نبهان    (1)
 ، فيقال: نبهان، ونبهاين، وانلبهاين.اسمه

 .   يدل ىلع أنه كتب هذه الرسالة يف حياة سيدنا حممد انلبهان( هذا 2)
ب: اهلالك.   (3)      . (184:1) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»الع ط 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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وأشكره شكر من حتقق أن اخلري   ،أمحده محد من علم أن ال ملجأ منه إال إيله
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، وإيله ينسب  ، فنبهان هو جدههو العارف باهلل سيدنا الشيخ حممد بن أمحد بن نبهان    (1)
 ، فيقال: نبهان، ونبهاين، وانلبهاين.اسمه

 .   يدل ىلع أنه كتب هذه الرسالة يف حياة سيدنا حممد انلبهان( هذا 2)
ب: اهلالك.   (3)      . (184:1) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»الع ط 
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من املعرفة    ،ا يف ديوان  وال رأيته مسطورر   ،من إنسان  لم يطرق سميع منذ نشأت    ما 
  ، فشاهدت من علومه  ،م س  ىل بارئ الن  إباألرواح    روج  والع    ،اهلمم  ورفع    ،باهلل تعاىل

  ورمحته وعطفه   ،ولطائفه  ،وشمائله  ،ونزاهته  ،وعفته  ،وكرمه  ،وعلو همته  ،ومعارفه
ن من رآه من أهل ابلصرية حتقق  إحبيث    ،ينوأرس    ،ينورس    ،وقادين  ،رينه  وب    ،رينم  ما غ  

وإمام أهل زمانه    ،بل هو سيد العارفني  ،وجمدد عرصه وأوانه  [2]  /  ،أنه غوث زمانه
 . أمجعني

  وقلت:، هلل جلنابه ذلا فقد انتسبت  
ق ال وا   ﴿  يٱ  َّلل      حل  مد  ٱو 

ىىن ا   ذل  د  ا  ه  ىذ  ا   ل ه  م  ن ا   و  ي  نل  ه    ك  ا   ت د  ن  ل وال 
 
ىىن ا   أ د   ﴾ َّلل   ٱ  ه 

 (. 34ف ألعرا )ا
  ،فبقيت أتردد يف خدمته بضع سنني  ،(ه1367)  اجتمايع به وهلل احلمد اعمواكن  

ت      ،ىصد وال حت  ع  أسمع من معارفه اليت ال 
 
أ  ،القليل  ر  ال الزن   إق حلفظ الكمه  فّ و  ولم 

أعق   بأموايل وعيايل  ،اينن  لضعف ج    ؛لهفكنت أسمعه وال    ، وكرثة نسياين  ،وانشغايل 
 
 
أ العراق    ر  ك  ذ  وكنت     اليت خلت -بلعض أصحايب وأحبايب ال سيما عند سفري إىل 

  ف  س  ك  ن  إذ ي   ،هلم من الكمه ىلع حسب غفليت وعصياين أذكر   -اقمن العارفني احلذّ 
ما سمعنا بمثل هذا    :فيتعجبون منه، ويقولون  [ 3]  /الكمه حينما جيرى ىلع لساين  نور  

زماننا  يف  شيئر   ع  م  س    ن  م    وك    ،العارف  متمنهم  يبىق  وايلومني  ذلذرا ا  والشهر    ،ايلوم 
فّييدهم    ،فأذكر هلم ما يتيرس  . ر علينا ما سمعته من الشيخرِ ويقول: ك    ،والشهرين

 .ا عجبر تا وذلك حب  
العراقية عالمة   الشيخ    ومن هؤالء األفاضل مفيت ادليار   القيس   قاسم    زمانه 

فه. -رمحه اهلل- ر   وكىف به ملن ع 
  ن  وم    ،االهتمام بأمر املسلمني  ب  ط  ق    ،بل أبو حنيفة انلعمان  ،ومنهم فقيه الزمان

 .  حفظه اهلل  ،الشيخ أجمد الزهاوي  فضيلة   ،لسائر العلوم والفضائل حاوي 
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خطيب   الاكمل  واملرشد  العامل  العالم  ببغداد  ]جامع[  ومنهم  األعظم   اإلمام 
رب  - بلطفه  انل    - بادالع    تداركها  الصويف  اخلطيب  ،جيباإلمام  القادر  عبد    الشيخ 
/[4 ] . 

  ،مةومنهم زاهد هذه األ
 
 . زماننا احلاج حممد الفياض س  ي  و  بل أ

مام وخطيب  إ  ، طهال  الشيخ عبد الستار الم    ،به ىلع األقران نتباىه  ن  ومنهم م  
 . وغريهم من كبار العلماء والصاحلنية، يسب  ك   س  رِ د  وم  

  ويتذلذون به، فإن    ،ه  اذلين اكنوا يسمعون مين الكم    يت  م  س  امللل ل    ولوال خشية  
،  لشهرتهم يف انلاس بالوالية واتلوقري  ،شيخنا    ماكنة    ف  ر  عرف املذكورين ع    ن  م  

 مع كرثة خمالطتهم للصاحلني واألويلاء والعارفني.
س   ش    ع  م  وبعدما  املذكورون بعض الكمه  الرحال إىل حلبد  السادة  يلفوزوا    ؛ وا 

 وذليذ اخلطاب.  ،وتمتعوا باملشاهدة ،بالطلب، وقد اجتمعوا باجلناب
 ،-ه وكرمهرزقين اهلل ذلك بمنِ -بادلوام ىلع حمبته وخدمته    ا وقد أمروين مجيعر 

وأىّن ألمثايل أن حيفظ الكم   ،  أمجع بعض ما سمعته منه ذللك فقد رأيت أن   [5]/
وإنما   ،منه د  ع  م اذلي ص  ل  الس    ن  ال م  إ لالكمه ىق  ر  فإنه ال م   !أو يترصف بعبارته ،الشيخ

ها عجيم ول    ةونبذة يسري   ،هل وال ساحل  ر  ع  ال ق    زاخر    يه قطرة من حبر    ،ها قليمث  و  كرس 
منه اليت صدرت  العلوم  بها   ،أما  أفاض  اليت  اذلي    ،واملعارف  ربه  إال  فال حيصيها 

 .ه بها خص  
 . لل عن مرادهوالز   يغ  أسال أن حيفظ لساين وقليب من الز   واهلل  

ْ »ها  وقد سميت     ،نفع اهلل بها مؤلفها ،  « نبهان  وضات الشيخ  ي  اإلخوان من ف    ة  ف  حت 
 واملسلمني.  ،واكتبها  ،وسامعها  ،وقاريها 
ه يف هذه  ما مجعت    نفعين اهلل وإياك بعلوم أهل اهلل وأرسارهم أن    -يا أخ-علم  ا و

وإنما يه   ة،منظم  ةوال أحباث جامعبل      [6/ ]  ،ا ىلع فصول وأبوابالرسالة ليس مرتبر 
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خطيب   الاكمل  واملرشد  العامل  العالم  ببغداد  ]جامع[  ومنهم  األعظم   اإلمام 
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منه اليت صدرت  العلوم  بها   ،أما  أفاض  اليت  اذلي    ،واملعارف  ربه  إال  فال حيصيها 

 .ه بها خص  
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ه يف هذه  ما مجعت    نفعين اهلل وإياك بعلوم أهل اهلل وأرسارهم أن    -يا أخ-علم  ا و
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االجتمااعت  حاٌت ش  ر   بعض  يف  منه  و    فكتبت    ،أصابتين                ولست    ،منها   ه  ت  ي  ع  ما 
وابليان  ن  م   انلحو   إبل    ،طالب 

 
أ اللسان  يّمٌ نين  املعىن  ، أعجيم  تنظر   ،فخذ               وال 

 ا؟مذنبر  لم  كنت   :وإنما يقال هل ؟ا بر ر  ع  تكن م    لم  لم   :فو اهلل ال يقال للعبد ،ىل املبىنإ
مشغوالر  كنت  وملا  منهماكر هذا  بل  األموال  جبمع  والعيال  ،  األهل  اكن    ،وكرثة 

قليالر  الشيخ  حرضة  من  خبدمته    فاملرجو    ،نصييب  اهلل  أكرمهم  اذلين  إخواننا  من 
بلفظ الشيخ    لكن    ،وصحبته أن يراسلوين بما سمعوه منه أو يكتبوه يف هذه الرسالة

 . بأنفاسهم الطاهرة  ]أهل اهلل[ الكمهم  نور   ن  إ ف ؛وال يترصفوا بعبارته
وبه أستمد   ،لأوإياه أس ، ستعنيأوباهلل -فأقول   وهذا أوان الرشوع يف الكمه  

    :[7] /- اهلداية واتلوفيق
 : -ونفع بهحفظه اهلل - قال
 
 
   ،ةو  ل  اخل    هاب  بذ    ب  ه  ذ  لوة ي  يف اخل    س  ن  األ

 
  ،رك  بذهاب اذلِ   ب  ه  ذ  ي    ر  ك  يف اذلِ   س  ن  واأل

 
 
   ،بذهاب االجتماع  ب  ه  ذ  يف االجتماع ي    س  ن  واأل

 
ي ن   ﴿و    اهلل دائمبس  ن  واأل

 
م  أ ع ك  و  م  ه 

ا  نت م  م   (. 4  احلديد) ﴾ ك 

 : املجالس واالنتفاع بها
فاملجلس هل بيته  ولو اكن يف  اثنان  ،املجلس للديب  املجلس   :وقد حيرض يف 

 واآلخر حمروم من األنوار.  ،أحدهما يأخذ األرسار

 : املحبة مزيان  
 ته يف قلبك. تك عنده فانظر حمب  حمب    تعرف   ذا أردت أن  إ

أن   أردت  ق    إذا  ق    ك  ر  د  تعرف  فانظر  ماذا    ومّيان    ،عندك  ه  ر  د  عنده  انظر  هذا 
 ! فتأمل ،ذاك حترير املّيان ،ك يف مالك وأهلكحمبوب    ض  وِ ف  ت  
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اتلفويض:    مراتب      [8/ ]   من ال جيد يف نفسه  وال ييأس   
حي  ب   ين  ٱ  و  ِهر  ت ط  انل ف س اثلاين من أهل االستسالم  وقد تكون يف    ،(222  ابلقرة)  ﴾لم 

والشيطان   أن    واملبايعة،  اإل  يريد  واتل  يبعد  ايلأس  ربه عن طريق        ص ل  خ  نسان عن 
 من هذه املراتب العايلة.

  ،ة فيكوك ذرّ   ،وسكناتك  ،كك يعرف حراكت  انلعمة الكربى أن تعتقد بأن مرجع  
ك يعرف  مرجع    بأن    اعتقدت    حيث    ،العنايةك من أهل  ن  أ و  ،من اهلل فيك  فهذه عنايةٌ 

 . لك يشء فيك 

 : الصدق واملحبة
ما لم يقطعه أهل اذلكر والعبادة والزهد يف مخسني    انلاس من يقطع بساعة    ن  م  

والسري  ،  ا اعمر  بلحظة،  بكاملها  فباعها  يملك  وما  نفسه  سلّم  من  اهلل إوذلك  ىل 
  وال صالة بل برس     م  و  ما سبقكم أبو بكر بكثري ص  » و  [9/ ]   باإلقدام ال باألقدام 

 .(1)«يف صدره  ر  ق  و  

 
 . صدره« يف  وقر بيشء ولكن صيام وال   صالة بكثري بكر أبو سبقكم  ما »حديث  (1)

  - الصديق  بكر  أيب  فضائل)  املزين   اهلل  عبد  بن  بكر  قول  من  الصحابة«  فضائل»  يف  أمحد  رواه
  الرتمذي   احلكيم   ورواه(.  173:  1( )118)  رقم  حديث(  بانلاس«  يصل  بكر  أبا   مروا : »قوهل  بقية

  يف  - واملائتان العرشون األصل ) املزين  اهلل عبد بن بكر قول من سند  بال األصول« نوادر» يف
 .أيب بزيادة املزين  اهلل عبد بن  بكر أبو فيه ووقع (.  55: 3( ) عبيد واألراكن ملك القلب أن

  هو   اذلي  العلم  بيان:  العلم  كتاب  -  العبادات  ربع)  إسناد  بال  اإلحياء«»  يف  الغزايل  اإلمام  وذكره
 (.  23: 1( )كفاية فرض

:  األخبار«  من  اإلحياء  يف  ما   ختريج   يف  األسفار  يف  األسفار  محل  عن   املغين »  يف  العرايق  اإلمام  قال
  الرتمذي   أخرجه   احلديث  صيام«  كرثة   وال   صالة   بكرثة   انلاس  بكر   أبو  فضل   ما »  حديث
« أجده ولم املزين  اهلل  عبد  بن بكر أيب قول   من انلوادر  يف  احلكيم   بكر أبو فيه  ووقع .  مرفواعر

 .أيب بزيادة املزين  اهلل عبد  بن

اب ني   ﴿ إ ن  اَّلّل  حي  ب  اتل و 
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أخذت   املشايخ  ةطريقال  وقد  بعض  ىلع  بداييت  يف  ثالث    ،الشاذيلة  واكنت 
املرتبة يف سنني  ،مراتب يقطع  من  بعضهم  املراتب   ،واكن  يلّع يف  فتح  اهلل  ولكن 

   وأخذت    ،(1) اثلالث يف بضع سااعت
 
ر  أ

ذلك عناية    الشيخ أن    م  ل  فع    ،ها للشيخ وزيادةر د ف 
   بأن ال جتد يف القلب غري املحبوب   ىل صدق  إمن اهلل يل خاصة، فاملوضوع حيتاج  

 .وال درجات   ا وال ثوابر  ةر ن  وال ج   ،وأموال وزوجة وعيال ومراتب خ  س  من و  
ا   نفيتحدا  اآلخرهما مفارقة  يصل املحب مع املحبوب إىل درجة اليريد أحد    .معر

 ومن أهوى أنا   أنا من أهوى 
 رتف من قلب املحبوب. غ  قوي ألنه ي   املحب  

   نإ
 
  ،أخذها عنه يف املحبة واذلوق    [10/ ]  ا من علوم شيخه اليتاملريد شيئر   رد  ف  أ

بالرسِ  املريد  من  انلاس  املحبة    استفاد  فيه  والشيخ  اذلي  املريد  احلب  رس     ،بني              ى 
 السامعني. يف الالكم حىت أخذ عقول  

ثم  فيه،  أو ودل أو رتبة أو مال حىت فين   ا من زوجة ا اعدي  شيئر   إنسانٌ  وربما أحب  
ها أن تلك الروح ضعيفة ومريضة حتتاج  فعالمت    ،ه للولبِ من ح    ا أقل  شيخر   أحب  

 ها للشيخ يعمل بها ما يشاء. ها تسليم  ومداوات   ،وتطبيب ىل مداواة  إ
 . هم أهل اتلوحيد (2) ريدج  أهل اتل  

 
 مراتب، اثلالث مراتب»الطريق الشاذيل هل ثالث يف مذاكرة مسجلة:   السيد انلبهان قال( 1)

وأبنّي    لشيخرصت أكتب لو  «بمقدار نصف ساعة أو أكرث أو أقل من نصف ساعة  رستها أنا 
 . هل كيف السري وكيف كذا

»:  اتلجريد  (2)   العطائية:  احلكم  يف    من   األسباب  يف  إياك  اهلل   إقامة  مع  اتلجريد   إرادتكجاء 
« قال  العلية  اهلمة   عن   اَنطاط  اتلجريد   يف   إياك  اهلل   إقامة   األسباب مع  وإرادتك  اخلفية   الشهوة

  اثلوب   جردت  :تقول    .واإلزالة  اتلكشيط  هو  اللغة  يف  اتلجريد  اإلمام ابن عجيبة يف رشحه:
  ثالثة   ىلع  فهو  الصوفية  عند  شعره. وأما   أزلت  اجلدل  وجردت  ثوبه،  أزال  فالن  وجترد   عين،  أزتله
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أفردت   أفرد  حينما  ملكه  يف  بني  ه  املحبة    فأهل    ،عبيدهك  أهل  هم  اتلجريد 
 .دوا من قلوبهم ما سواهجر  ،  واتلفريد

 . هم يف لك يشءأهل اتلجريد يرون حمبوب  
 ،وتسمع به  ،به  رص   ب  ت      [11/ ]  حىت  ،كفرد  د املحبوب حىت ي  ر  ف  هو أن ت    :واتلجريد

به آخره   وتقعد    ،وتميش  إىل  الصحيح:  .  به  إيل    ال»كما ورد يف  يتقرب  يزال عبدي 
 . (1)«سمعه  اذلي يسمع به وبرصه اذلي يبرص به  ه فإذا أحببته كنت  بانلوافل حىت أحب  

  : هل  فقال  ،دخل عليه الشيطان  يأ  ،فإذا صحا من جنونه انقطع  ،املحب جمنون
 . وأفسد حاهل ،فوسوس هل ،وهذا حالل ،هذا حرام

 .(2)والرسالة   ال ما ناهل الرسول بكامله سوى انلبوة  ن  العارف املريب ي  
 

  األسباب   ترك   هو  الظاهر  فتجريد    .ا معر   هما   أو  ،فقط  ابلاطن  أو  ،فقط  الظاهر  جترد   أقسام:
  والعوائق   انلفسانية  العالئق  ترك   هو  ابلاطين  واتلجريد    ، اجلسمانية  العوائد  وخرق  ادلنيوية
 الظاهر  جتريد    تقول:  أو  اجلسمانية   والعوائد  ابلاطنية  العالئق  ترك   هو  معار   وجتريدهما ،  الوهمية

       القلب   يشغل  ما   لك  ترك   هو  ابلاطن   وجتريد     اهلل   طاعة  عن   اجلوارح  يشغل  ما   لك  ترك   هو
 هو  الظاهر  يف  الاكمل  واتلجريد  هلل  والقالب  القلب  فرادإ  هو  وجتريدهما     اهلل  مع   احلضور   عن
  وصف   لك  من  القلب  جتريد  هو  ابلاطن  ويف    اثلياب  معتاد  من  ابلدن  وتعرية  األسباب  ترك 

 ا كس  كمن   كذاب  فهو  باطنه   دون  ظاهره  جرد   من  وأما   .كريم  وصف  بكل  وحتليته  ذميم
  فهو   ذلك  تأيت  أن  ظاهره  دون  باطنه  جرد   ومن.  مليح  وظاهره  قبيح  باطنه  بالفضة  انلحاس

،  باطنه  تنشب  ظاهره  تنشب  من  أن  الغالب  إذ   قليل   وهو   بانلحاس   الفضة  ا كس  كمن   حسن
ومن  يف   تكون  ال   والقوة،  به  باطنه  شتغلا  باحلس  ظاهره  اشتغل  ومن   بني   مجع  اجلهتني، 

  خلزانة  يصلح اذلي الصايف املشحر اذلهب وهو الاكمل الصديق فهو وابلاطن الظاهر جتريدي
 (. 30: 1)( اتلجريد- األول  ابلاب( )احلكم رشح يف اهلمم  إيقاظ)امللوك 

 . (105: 8) ( 6502) رقم  حديث( اتلواضع باب- الرقاق كتاب)  صحيحه«» يف  ابلخاري«» رواه (1)
ه   ق ل  ﴿:    مسجلللسيد انلبهان  س  ر  يف د    جاء(  2) ىذ  ا ه  ب يل  واا    س  دع 

 
ى   َّلل   ٱ  إ ىل    أ ة    ىلع   ري  ن ا   ب ص 

 
  أ

ن  
م  إال رسالة الترشيع،    ملسو هيلع هللا ىلص ذاقه حممد    احلق بني للتابعني أنهم يذوقون ما   ( 108)يوسف    ﴾ ت ب ع ين  ٱ  و 
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العبد يراها باهلل ىلع ما   ىلع العبد بمعرفة األشياء فإن    أن يمن    وإذا أراد احلق  
 اكشفة. ال م   ا كما أنزهلا اهلل كشفر  ،يه عليه

 :واهلمة العالئق
ق     وغريه، فمعناها أن    ،وكرّس   ،وودل  ،ومال  ،العالئق من زوجةعليك  ت  ي  و  إذا 

 .ها ها بغري حملِ ت  ع  ض  للعالئق و   ة  اهلم   ت  ه  جِ فإذا و   ،ضعيفةٌ  اهلمة  
قطع    صاحب    وإن   عليه  جيب  خلالقه  ؛العالئق  اهلمة  بهمته  إذا    ،يلتجه  وذاك 

لو اشتغل بادلنيا جبسمه فقط ال بقلبه    أما     [12/ ]  .هبِ ر  بها ل    ه  ج  و  فها عن قلبه وت  رص   
 ا.يضر أة ومتجه خلالقه م  فذاك صاحب ه  

 : األعمال ادلنيوية مع دوام احلضور مع اهلل إتقان
األ  -ه ونفعين به رس     س  دِ ق  -سأتله   ادلنيا:  عن صاحب  يتوجه إسباب يف       ما أن 
ها  بعض    ه  تلعطي    ؛هفيعطيها لك    ،وقوة وحزم ومثابرة وتنظيم وسهر  ونشاط  د  إىل عمله جب  

اآلخرة عن  ينرصف  ادلنيا   فيتعب    ،لكنه  م    ،يف  فيها  ف  اكثرر وينهمك  اهلموم    ه  ب  ك  رت   ا 
ه نور  وليس يف وجه    ،ا وال جيد للعبادة طعمر   ،ليس هل راحة  ،مهمومٌ   واألحزان، متعٌب 

 دلينه .   عن قلبهفضالر 
وح هل نور  ل  وي    ،حالوة العبادةخرة فيذوق بعض  ىل اآل إوإما أن ينرصف بقلبه  

  ،فّيهد يف أسبابه ودنياه  ،وال يهتم به  ،فيعرض عن العمل ادلنيوي   ،اإلقبال ىلع اهلل
رشيكه، فتكون أعماهل  منه زبائنه، ويفارقه    ب  ر  ه  عمله، ت    وَيتل    ،فينقص نشاطه

م   اكنت  أن  بعد  هل:    ة،مظ  ن  خمتلة  اخلاطرويقول  إثمر »فيأتيه  باملرء  ي  أ  ا كىف                ع يِ ض  ن 

 
الوجود إال رسالة الترشيع التكون ايلوم، لك  نقص    : ما ، وقال  عداها لكه نذوقه باتلبعية  ما 

   .واهلل املعطي باق ،يشء باق
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ر    ، ىلع اآلخرةوإقباهل    ،فيتهم حاهل  [13]/  (1)«من يعول   ، عن طريق اآلخرة  ع  ج  وربما 
 فكيف الطريق؟   .فشيق وهلك ،وتمسك بادلنيا تمسك األعىم

اهلل-   فقال بدنياه-حفظه  املشغول  أما  فيها   ،:  متاكبلر ماكثرر   ،املنهمك  عليها ا   ، ا 
ربهمعرضر  عن  لكٌب   ، ا  إنسان  فذاك  بالشقاء   ؛ يف صورة  نفسه  قد حكم ىلع           ألنه 

  ، عّدوة لربه  ،ويه عّدوة هل  ، ها الكبويه جيفة وطالب    ،واتلاكلب عليها   ،يف حمبتها 
دلينه ج  ب  فصاح    ،عّدوة  حىت  بقلبه  ظالمقلب    ت  ل  ع  ها  يف  انلورت  ب  ج  وح    ،ه  عن             ، ه 

انلور أهل  الفجوره  ت  وجعل    ،وعن  أهل  منهم  ،يتقرب من  ألن معشوقه   ؛حىت صار 
 . فهذا حمكوم عليه باإلعدام ،معهم

خوفر  العمل  يف  زهد  حىت  وجسمه  بقلبه  اآلخرة  ىلع  أقبل  اذلي  اآلخر           ا وأما 
ادلنيا  اخل    ،من  أعماهل  ىلع  ضعيف  ل  ل  فدخل  جاهل  انهزم   ،فهذا  قد  ضعفه           ومن 
 . وساءت أحواهل ،فتعطلت أعماهل  [14/ ] ،وريض بالكسل ،من العمل

املؤمن اذلي هل مرجع من املرشدين فهو    وأ  ،أما املؤمن العارف باهلل وبأحاكم اهلل
 ،ا من لك جوانبها منظمر  متقنر يعطي ادلنيا عمالر   ،واآلخرة حقها   ،ها يعطي ادلنيا حق  

  . نه أعطاين حيق فاجزه عينخلالقه: امهلل إه فقال العمل  قد أعطى ذلك العمل حق  
املحبة مين ومن خليق أعطيته  إين  اخلالق:  فإين    ،فقال  أنا  املتقن  »أما  العبد  أحب 

برشط أن يكون ذلك    ه  ل  للمتقن عم    وأما عبادي فقد جعلت يف قلوبهم حمبةر «  عمله
 .(2)  «عمله إن اهلل حيب العبد املتقن  » ي مر ألاملتقن أتقن عمله امتثاالر 

 
  قال .   545:  4(  8526)  رقم  حديث(  واملالحم  الفَت  كتاب)  املستدرك« »  يف  احلاكم« »  رواه  (1)

 . ومسلم ابلخاري  رشط  ىلع: اتللخيص يف اذلهيب
  يتقنه«   أن   عمالر   أحدكم   عمل  إذا  حيب  تعاىل  اهلل   إن »  بلفظ  اإليمان«  شعب »  يف  ابليهيق«»  رواه  (2)

 . (232: 7)( 4929)  رقم  حديث( أدائها  من جيب وما  األمانات -اثلالثون و اخلامس)
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باحلرضة    ٌق ل  ع  وأما قلبه فهو م  ،  ا أن يكون قد أتقن عمله يف جسمهوبرشط أيضر 
ه يف العمل،  إىل خالقها فهو اكئن بائن، قلبه مع اهلل وجسم    ن  ح  ه فت  وأما روح    ،اإلهلية

 . وجسمه يف الفرش   [15/ ]  روحه يف العرش 
 ،ا طعامر   ، ال يأكل  وال يعمل عمالر   ،ال يتحرك حركة  ،ه  ه يف عمل  بل إنه يرى سيد  

 ه يف ذلك العمل. إال ويرى سيد   ا رس درسر د  وال ي   ،ا رشابر  وال يرشب  
فعلمه األسماء   ،فهذا خليفة اهلل يف األرض، وقد جعل اهلل آدم خليفة يف األرض 

أفضل   ،لكها  فهو  سنته  ىلع  ذريته  من  اكن  فمن  املالئكة،  فوق  خليفة              فجعله 
وبني صفة    ،وهم أجسام نورانية لطيفة  ،ألنه مجع بني صفة املالئكة  ؛ من املالئكة

فمن غلب إيمانه ىلع شهوته فهو   ،يأكل ويرشب وينكح وينام ويبيع ويشرتي  ، البرش
 أفضل من املالئكة. 

 :ثالث مراتب اتلقوى 
 . ك الرِش   أن تتيق   •
 نوب. أن تتيق املعايص واذل   •
 [ 16] /. (1)وى أن تتيق السِ  •

وا   ﴿  :واألويلاء يف املرتبة اثلاثلة ات ق  م    اَّلل     و  لِم ك  ي ع   .(282سورة ابلقرة  )  ﴾. اَّلل     و 
احلق تالميذ  عالماتهم    ،هؤالء  أهل   ا يكونوأن  ومن  فهم  أسخياء،  كرماء 

 . املعاين
 انلعمة شكرها.   ىل املنتقم، فدوام  إعم، وانلقمة توصل ن  ىل  الم  إوصل انلعمة ت  
 
 
 ىل نفسه سلبها منه.إفنسبها  نعمةر  اهلل ىلع عبد   م  ع  ن  أما إذا أ

 
   حفظ الرس عما سوى اهلل سبحانه وتعاىل. (1)
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فيقدلوم  الك   مشيخة  انلاس  ىلع  يعملون  ال  الطرقن  ل  يكونو  ،أهل    ن بل 
ن ني  ﴿قال تعاىل:   ،ننيناصحني ومبيِ  ؤ م  ع  ال م  ر ى ت نف  إ ن  اذِلك 

 . ( 55 اذلاريات)﴾  و ذ ِكر  ف 
  وتذاكروا يف املحبوب هناك ال عنيٌ   -ذري الع    احلب  -  املحبة  إذا اجتمع أرباب  

 ىلع قلب برش.  ر  ط  وال خ   ،سمعت وال أذنٌ  ،رأت
ظهر األرسار  اإلهلية مصونة ومستورة، العارف ال ي    املعرفة، األرسار    غري    املحبة  

 
 
 .[17/ ] فإنه يؤديها هل أمانة   أو اكن يف املجلس صاحب   ،بها  ر  م  اإلهلية إال إذا أ

 ،بل يعرفون اليشء اذلي يف قلبك  ؛ىل بيان اللسانإأهل القلوب ال حيتاجون  
ك، بل ما هكذا مراد    :يف اتلعبري قالوا لك  ت  ط  ل  وغ    ،هلم ما يف قلبك  حىت لو ذكرت  

 منك.  فهم يعربون عما يف قلبك بأفصح   ؛ك كذا وكذامراد  
  ك  ر  د  وال ي    ،عن اعلم امللكوت   ، العقل معقوٌل ىل حمبة  إ  ل عقلك، حتتاج  غِ ش  ال ت  

 . العالم احلس سوى بعض  
 .(1) اجلربوت  بل واعلم   ،امللكوت   اعلم    فيدرك   اإلليه   أما انلور   
فياٌض   أساؤوا    انلور  والعلماء  اإلسالمإمطلق،  ِ   (2) ىل  القايل         اخلايل   بتعبريهم 

 ِ  ! احلال وماذا ينفع تعبري املقال إذا لم يكن هناك تعبري  ، عن اتلعبري احلايل 
 . [18/ ]  ايلقني أهل   إذا أردت أن تعرف اإلسالم الصحيح فجالس   
 . يرسي عليه احلكم ،رسي ىلع صاحب الغفلةالزمان وتقلباته وأحاكمه ي   

 
م امللك:  م امللكوت، اعلم اجلربوت، اعل  م امللك، اعل  العوالم ثالثة: اعل    :  قال السيد انلبهان   (1)

اعلم الشهادة جزء بسيط بالنسبة لعالم امللكوت، اعلم امللكوت: اعلم األرواح اسمه اعلم  يعين  
األمر... ويوجد يشء أىلع: اعلم اجلربوت، هذا اعلم الرّس، من يدركها؟ الصادق األمني الزنيه  

 (. 498:1) 3كتاب » السيد انلبهان« طانظر  .العفيف
خالف  وامل  ال،انلاس بالقول املجرد عن احل  همبدالتل  ( القصد بعض العلماء أساؤوا إىل اإلسالم2)

 ، واهلل أعلم. للفعال
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  بل لم يبق عندهم زمانٌ   ،وال ماكنٌ   وأما أهل الشهود فال حيكم عليهم زمانٌ  
  .(1) «حب ادلنيا رأس لك خطيئة» وال ماكنٌ 

 : االبتالءات
املحبة فال بّد هل من االبتالء، يبتليه   ق  ز  ور    ،ىل اهلل تعاىلإإذا صدق العبد يف سريه  

تعاىل أمجعني  اهلل  اخللق  عليه  ابلعيد  ،فيسلط  عليه  يسلط  أمره  بداية                     ، فيف 
 . ثم الصديق ثم احلميم ثم األقرب فاألقرب 

عنايةٌ  الصادق  س    وللمحب  ]  عليه  ط  ل  فلكما  دهل  إنسانر     [19/  املتسلّ ا  ذلك          ط  
ت    ،اهلل  ىلعىلع اتلعرف   وال يزال ،  ال اهللإا  بق  يف قلبك أحدر ويناديه االبتالء أن ال 

بيق يف قلبه  حىت ال ي    ،يف صاحبه  ،يف أخيه  ،يف زوجته  ،يف أبيه  ،يف أمه  ،يبتليه يف أقاربه
 . يف قلبك سوى خالقك ق  ب  ولكما أتته واحدة نادته أن ال ت   ،اأحدر 

:  [20/ ]  تقول  ،وهناك مواقف للنفس فإنها تقول عندما يتلكون عليها ويؤذونها 
يقولون  ليسأنا   ما   ،كما  عندي  يت    وليس  َيوضون ر  فتهج    ،همونبه  وتراهم              هم 

  ، عنها   ا ىلع صاحبها الرض ل  خ  د  ت  ف    ،منهم  وترى أنها خريٌ   ،يف لعبهم وبهتانهم وكذبهم
بما يتلكمون إن    ،فتغل صدره عليهم  فتناديه:  تأتيه عناية اهلل  اذلين    وهناك  هؤالء 

رسٌل  هم  عليك  إيلك  تسلطوا  اهلل  عند  حمبةر إو  ،من  عليك  سلطهم  اهلل    ؛ فيك   ن 
وتفرد  يلفرد   أن    [21]  /(2)هك  غري  مفارقت    ،  عليها  هان  ما  هلا    ،همانلفس  طاب  وما 

 
  من   الشعب   يف  ابليهيق   رواه  :املشتهرة«  األحاديث  يف  املنترثة   ادلرر »  يف  السيويطاإلمام    قال   (1)

،  احلسن  مراسيل   وابليهيق  دينار،  بن  مالك  الكم  من  الشيطان  ماكيد  يف  ادلنيا   أيب  وابن  مرفواعر
 . مسعود  بن سعد  الكم  من مرص تاريخ يف  يونس وابن  مريم، ابن عيىس  الكم  من الزهد يف

  ابن   بأن  حجر   ابن  اإلسالم  شيخ  وتعقبه  املوضواعت،  يف  احلديث  عدّ   وقد (:  السيويط)  قلت
:  1)(  185)  رقم   حديث  -  احلاء  حرف   . إيله  حسن  واإلسناد  احلسن   مراسيل  ىلع  أثىن  املديين

105 )   . 
فبقدر ما يشغل   ، »ما دام يلتفت إىل غريه فزاوية من قلبه مشغولة بغريهالغزايل:    اإلمامقال    (2)
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ورجوع   خالقها إها  تذيللها  معهم  ،ىل  تبىق  أن  تريد  وت    ،بل   يمدحونها 
 
  ، بهم  ف  ل  أ

 ،منهم داءر ع    أشد   انلفس   أن   ني   ب  فت   ،يلهإوعن مراتب االتلجاء  ،فتقطعك عن موالك
  وق  ذ  وهناك ت  .  (1) «ك اليت بني جنبيكعدى أعدائك نفس  »أوهنا تفهم رس احلديث  

 .فتنشغل يف عيوبها  ،ها عداوت  
األعداء   تسل    وأما  عليهماذلين  فرتجع  عليك  والشفقة   [22/]  طوا               بالرمحة 

ري   أ ومن هنا تعلم بأنه ال صاحب إال اهلل، و  ،اعيلة  ىل مرتبة  إأن نقلوك   ىل اهلل  إنه ال س 
ك ممن  يبإخالص وصدق فانتظر بعده االبتالء يأت  عمالر   فلكما عملت    ،بدون ابتالء 

 . معه اإلحسان عملت  
  ت  رس   به خ    ه بمثل ما اعملك  وقابلت    انلفس    ن ظهرت  إ ا فواالبتالء يأتيك امتحانر 

وقابلت    ن كنت  إو  ،الصفقة العناية  أهل  ك    ه  من    ل  ب  ق    ت  ن  باللطف واإلحسان حبيث 
   من اهلل فيك. بهذه املعاملة تنتظر منه هذا العمل فهذه عنايةٌ  أن يعاملك    [23]/

 : االبتالءات ثالثة
تعاىل:    ،لالختبار   ابتالءٌ  ▪ نل  ب﴿قال  مو  ن ك  ى   ل و  ىت  ين  ٱ  ن عل م    ح  د  ه 

ى ج  م   لم  نك    م 
ين  ٱو   رب   ى ا   لص  ن بل و  م  و  ك  خب ار 

 
 . (31 حمّمد) ﴾ أ

تعاىل:    ،للتعريف  وابتالءٌ  ▪ نل  ب﴿قال  مو  ن ك  ِمن     ل و  ء   و  ٱ ب يش  جل وع   ٱخل وف  
ن ق ِمن   و  و  ٱص   ىل   مو 

 
و  ٱأل نف س  

 
ب رِش   ٱأل و  ىت   ر  رب  ين   ٱثل م  ى ين  ٱ لص   

ا   ذل  م   إ ذ ا ب ت ه  ى ص 
 
  أ

 إ ن ا  
يب ٌة ق ال واا  ص   إ يل  م 

ا إ ن ا ع ون     ه  َّلل    و  ج 
ى ل ي  ر  ئ ك  ع  ئل  و 

 
مأ م و ر مح ة    ه  بِه  ىٌت ِمن ر  ل و  ص 

ئ   [24]/ ئل  و 
 
م   ك  و أ ون  ٱه  ت د  ه   .(157-157ابلقرة ) ﴾ لم 

 
قل اهلل ثم   :وإىل هذا اتلفريد واتلجريد اإلشارة بقوهل تعاىل،  بغري اهلل ينقص منه حب اهلل
  ال هلإ  :بل هو معىن قولك ،إن اذلين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا  :ذرهم يف خوضهم وبقوهل تعاىل

 (316:4.)«إال اهلل أى ال معبود وال حمبوب سواه
  من   شاهد  وهل ضعيف،  بإسناد  الزهد  يف   ابليهيق  رواه:  اخلفاء«  كشف»  يف  العجلوين   اإلمام  قال  (1)

 . (168: 1)( 412) رقم   حديث. أنس حديث
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احلديث:    د  ر  و    ،واملحبة  للريق  وابتالءٌ  ▪ أحب  »يف  عبدر   إذا  ابتالهاهلل  . (1) «ا 
 ه ليسمع أنينه.  صوت   ليسمع  

بتل وملاذا ابتالك، هل بينك وبينه عداوة؟ مهما كنت    ،ابتالك تلعلم من هو الم 
  .؟!عليه ثم يبتليك هذا االبتالء  ٌل ب  ق  فكيف أنت م   ،هم عيال اهلللك   ن اخللق  إ ف

 .فما ابتالك إال للمحبة والوصول واملعرفة
ت    [25] /ومن عبادة    ،غيار من األ  ك  ص  االبتالء َيلِ  يف قلبك    يق  ب  األصنام يك ال 

 ا. أحدر 

نعمة ع  إ  نعمةٌ   ،االبتالء  بواسطة إ  فوصلت    ،يلهإ  ت  ه  ج  و  ت  ف    بتل  الم    ت  ف  ر  ذا  يله 
 االبتالء.

 عنه بواسطة االبتالء.  ت  د  ع  فب   ، عنهاغفالر  ذا كنت  إنقمة  ،واالبتالء نقمة
بالءر أشد  »  ورد يف احلديث:  ،هليةاإل للحرضة    حمبوٌب   ىلت  ب  والم   ثم    كم  األنبياء 

من األصنام    ،غيارلصك من األأراد أن َي    ،ال أرادك  إ  ، فما ابتالك  (2)«األمثل فاألمثل
يف األوالد   ،الزوجة  أصنام    ،األموال  أصنام    ،قلبك[  26/]  املعشوقة  أصنام   ،أصنام 

 . والزاعمة ،واجلاه ،والكرّس  ،أصنام الوظيفة ،األصدقاء والرفقاء
ق قلبه لّ ه اذلي ع  عليه معشوق    ط  لِ س  ن ي  أا  عبدر   احلق إذا أحب    اعدة    ت  ر  لقد ج  

 به مهما اكن.

 
(  بالء   أشد  انلاس  أي  يف  فصل  -  املصائب  ىلع  الصرب  -  70)   اإليمان«  شعب»  يف  ابليهيق«»  رواه    (1)

 .   236: 12( 9329)  رقم حديث
  غريب   حسن   حديث :  وقال  ابتالهم«   ا قومر   أحب   إذا   اهلل   إن»  بلفظ  جامعه«»  يف    و»الرتمذي« 

 .    202:  4(  2396)  رقم  حديث(  ابلالء   ىلع  الصرب   يف   جاء  ما   باب  -  الزهد   أبواب. )الوجه  هذا   من
  جاء   ما   باب  -  الزهد  أبواب. )صحيح  حسن  حديث  هذا:  وقال   جامعه«»  يف   الرتمذي«»  رواه  (2)

 .   203: 4( 2398)   رقم  حديث(  ابلالء  ىلع الصرب يف
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 وانلاس يف االبتالءات َيتلفون:  
ط عليهم حمبوبهم  وهم من إذا ابتالهم احلق فسل    ،منهم املرادون للحرضة اإلهلية 
فأخرجوا اللك من قلوبهم    ،  [27/ ]  أخذوا العربة   ،من زوجة أو مال أو صديق أو ودل

 وهؤالء هم ادلرجة األوىل.  ،وبال رجعة ،دفعة واحدة
لِ   ن  من قلبه م    ج  ر  َي     ر  وآخ    وهكذا  ،  ا عليه أيضر   ط  ل  س  ثم ي    ، آخر  ق  لِ ع  وي    ،ط عليهس 

 . وهذا وسط، ىل آخرإيبىق يف التسلط من واحد 
يصاحله ثم  إنسان  من  األذى  يتلىق  اذلي  ما إويرجع    ،واثلالث:  عليه  ىل             اكن 

 . [28/ ] وهذا ال خري فيه ،ةر رب   ال يأخذ ع  
 : فصل يف املحبة

احلب  أاعلم   القصوى   ن  الغاية  هو  وللمؤمنني  ولرسوهل            العليا   روةواذل    ،هلل 
وتابع    ،من ثمارها   دراك املحبة مقام إال وهو ثمرةٌ إ  د  ع  فما ب    ،من املقامات وادلرجات

 ال وهو مقدمة من مقّدماتها.إ قامٌ م   املحبة   ل  ب  وال ق   ،من توابعها 
 ة اإليمان بها.وقد أنكر كثري من العلماء حمبة  اهلل  لعز  

  [ 29]  /هلل ورسوهل    احلب    وأن    ،يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة  وقد ورد احلب  
م  ﴿  قوهل:  -تعاىل-ويدل ىلع إثبات احلب هلل    !ال وجود هل؟  ما   ض  ر  ف  وكيف ي    .فرض  ب ه  حي  

ب ون ه   حي   بّار َّلِلّ  ﴿وقوهل:   ،(54 املائدة) ﴾ و  د  ح  ش 
 
ن وا  أ ين  آم   

 . (165 ابلقرة) ﴾ واذل 
اهلل    دوق رسول  فقالاحلب رشطر   ملسو هيلع هللا ىلصجعل  الصحايب  سأهل  اإليمان حني  يف             :ا 

        ،  (1)«يلك مما سواهما إ   أحب  رسوهل  واهلل   أن يكون  »  قال:يمان؟  اهلل ما اإل  رسول    يا 
 

: قال  اإليمان؟  وما   اهلل  رسول  يا :  قال  العقيل  رزين  أيب  عن»  بلفظ  مسنده«»  يف   أمحد«»  رواه  (1)  
ا   وأن   هل،   رشيك  ال   وحده   اهلل  إال   هلإ   ال   أن  تشهد   أن»   اهلل   يكون  وأن  ورسوهل،   عبده  حممدر

  حديث   -املدنيني  مسند. )صحيح  حسن  حديث  هذا:  وقال  سواهما«  مما   إيلك  أحب  ورسوهل
 .   (113:  26)( 16194) رقم حديث( العقيل  رزين أيب
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آخر   حديث  يكون  »ويف  حىت  أحدكم  يؤمن  ورسوهل    ال  أحب  اهلل  مما     ايله 
يله من أهله  إ  أحب    [30]   /ال يؤمن العبد حىت أكون » :،  ويف حديث آخر(1)«سواهما 

 .(2) « ونفسه وماهل وانلاس أمجعني
قال اهلل   م    إ ن  ق ل  ﴿:  -تعاىل- وقد  اب ااؤ ك  ء  ن   م  اك  ب ن ااؤ ك 

 
م  و أ ىن ك  و  إ خ    اآلية    ﴾و 

 أ، وإنما  (24  اتلوبة)
 
 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول    ر  م  جرى ذلك يف معرض اتلهديد واإلنكار، وقد أ

، وقد (3)«عم وأحبوين حلب اهلل إيايوكم به من انلِ ذ  غ  أحبوا اهلل ملا ي  »باملحبة فقال:  
يقربين إىل حبك    من حيبك وحب ما   ك وحب  مهلل ارزقين حب  ا »  :ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف داعئه  

،   [31]  /(5) «املرء مع من أحب»:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال  (4) «يّل من املاء ابلارد إواجعل حبك أحب  
الصديقوقال   بكر  اهلل  »:    أبو  حمبة  من خالص  ذاق  ذلك   ،-تعاىل-من          شغله 

 .(6) « وأوحشه عن مجيع البرشعن طلب ادلنيا 
 

  رقم   حديث(  مالك  بن   أنس  مسند   -الصحابة  من   املكرثين   مسند)  مسنده«»  يف    أمحد« »  رواه   (1)  
(13959 ) (21 :387) . 

  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  حمبة  وجوب   باب  -  اإليمان  كتاب)  عبد«»  بلفظ  صحيحه«»  يف   مسلم«»  رواه  (2)
 . (67:  1)( 44) رقم حديث( أمجعني وانلاس  والوادل والودل،  األهل من أكرث

  رقم   حديث( ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  بيت أهل مناقب باب -املناقب أبواب)   جامعه«» يف  الرتمذي«» رواه (3)  
 . غريب حسن  حديث: وقال. (126: 6)( 3789)

(  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  أهل  مناقب  من  -الصحابة  معرفة  كتاب)   املستدرك«»  يف   احلاكم«»  ورواه
:   اتللخيص   يف   اذلهيب   قال  َيرجاه؛  ولم   اإلسناد،   صحيح:  وقال.  (162  :3)(  4716)  رقم   حديث
 . حبيث حسب روايات من غريهما  يف وال  إياي«»  لفظ فيهما  وليس : قلت. صحيح

  وحب   حبك،  أسألك  إين  امهلل:  يقول  داود   داعء  من  اكن»    بلفظ  جامعه«»  يف   الرتمذي«»  رواه  (4)
  املاء   ومن  وأهل،  نفس  من   إيل  أحب  حبك   اجعل  امهلل  حبك،  يبلغين  اذلي  والعمل  حيبك،  من

 . غريب حسن حديث: قال و.  ( 472: 5) ( 3490)  رقم  حديث(  ادلعوات أبواب)  ابلارد«
  رقم   حديث ( وجل عز  اهلل حب   عالمة   باب  -  األدب  كتاب) صحيحه« »  يف    ابلخاري«» رواه  (5)  

(6168  )(8 :39) . 
الغزايل يف    (6) املنجيات    «اإلحياء »ذكره اإلمام  )ربع  إسناد  املحبة والشوق واألنس  -بال  كتاب 
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واملؤمن ال يلهو   ،ومن عرف ادلنيا زهد فيها   ،همن عرف ربه أحب  »وقال احلسن:  
 واآليات واألحاديث واآلثار ادلالة ىلع املحبة كثرية.  ، (1) «ن تفكر حزنإ حىت يغفل ف

  ة  بّ ح  والم  
 
 : ب  رض   ىلع ثالثة أ

    .حسانلإل  األول: حب   
   .للصفات اليت صدر منها اإلحسان واثلاين: حب  

   .[32] /لذلات واثلالث: حب  
املؤمنني حب  األول:  اإلحسان  ،  فاحلب  هذا  يكون  واآلخرة  وقد  ادلنيا   ،يف 

   .ة ىلع اإلحسانيف احلقيق هم متعلقةٌ ون اهلل إلحسانه، فمحبت  فهؤالء حيب  
اليت صدر   ،اخلواص  حب    واحلب اثلاين: بالصفات  يتعلق  منها   (2)ت وهو حب 

األفعال انلعمة    ؛األول  وهذا فوق    ،هذه  قد رىق من  الم  إ ألنه  أهل ألن  أ و  ،نعمىل  نه 
 . وهؤالء أحبوا الصفات  ،هيتذلل هل وحيب  
 هال يبعث  يتعلق باذلات  وهو حب    ،وعليه املعول  ،اخلواص    خواص    حب    :واثلالث

   بل هو حب    ،هذا احلب يشء  ىلع   [33]  /
 
  أ

  ،ىل عطائهإه  صاحب    فال يلتفت    ،هقلب    ب  رش 
حب    ،ونفعه  ،ورضه   ،ومنعه هل  بل  ذاته  نما إه  لكمال    ، وجالهل  ،وقدسه  ،وصفاته  ،هو 

واآل  ،وعظمته انلقائص  األفعال  ،تا ف وبراءته من  قد رىق من         فصاحب هذا احلب 
   وعليه اكنت رابعة    ،فحبه غري معلل بيشء  ،اذلاتىل  إومن الصفات    ،ىل الصفاتإ

 
   .( 295: 4)والرضا: بيان شواهد الرشع يف حب العبد هلل تعاىل( 

الزهد والرقائق عن بديل بن ميرسة موقوفر   (1) املبارك يف  ابن  ا )باب اإلخالص وانلية(  أخرجه 
   .( 98:  1( )209) حديث رقم 

 يف األصل )صدر(.  (2)
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واملؤمن ال يلهو   ،ومن عرف ادلنيا زهد فيها   ،همن عرف ربه أحب  »وقال احلسن:  
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   بل هو حب    ،هذا احلب يشء  ىلع   [33]  /
 
  أ
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   .( 295: 4)والرضا: بيان شواهد الرشع يف حب العبد هلل تعاىل( 

الزهد والرقائق عن بديل بن ميرسة موقوفر   (1) املبارك يف  ابن  ا )باب اإلخالص وانلية(  أخرجه 
   .( 98:  1( )209) حديث رقم 

 يف األصل )صدر(.  (2)
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ا يف جنتك بل ألنك أهل  وال طمعر   ،ا من نارك ما عبدتك خوفر »تقول:  [ -رمحها اهلل-]
 .(1)  «ذللك

 : (2)  -قدس رسه -سيّدنا عبد الكريم اجليل   [ 35/ ]  وكما قال املحب اذلايت 
 مطامع ومايل يف يشء سواك   ك ال يل بل ألنك أهله  حببت  

الرض   ممزوجٌ وهذا  املحبة  من  اثلالث  رش     ب  وللعوام  واالبتالء،    ، ب بالفناء 
م  ﴿ب  وللخواص رش    ب ه  ن اس  م رش  

 
ل م  لك   أ  . (60  ابلقرة) ﴾ قد ع 

العارفني بداية  يه  الطريق  عوام  بداية    ،فنهاية  يه  املحبة  يف  العوام  ونهاية 
   . العارفني يف املحبة

  اهن صاحب  إإذ    ،أودية الفناء واالبتالء   يه أول    :ويه حمبة اذلات  ،واملحبة اثلاثلة
  ، ألنه اغب عن اثلواب  ؛وهو احلظ األىلع  ،هفحظه حمبوب    ،ا ه  نلفسه حظ  ال يرى حببِ 

 . ا وصار به مغمورر  ،باذلاتحبه   [35]/وتعلّق  ،واغب عن حظوظ نفسه
احلِب   وما  هذا  شىت    ب  ل  ط  ي    أعراٌض   دون  املحبني  فمشارب  ا،  أعواضر   ،عليها 

م، ورشب  رشب العوام وحمبت   ىل الصفات، ورشب  إهم  هم نظر  وحمبت    اخلواص    هم حلّظه 
ت ع ل م   ف ال   ﴿:  -تعاىل-قال    ،ىلع وصفه ألنهم مع حمبوبهم  أحدٌ   ر  د  ق  العارفني الكمل ال ي  

ع ني   
 
ة  أ م ِمن ق ر  يف   ل ه  خ 

 
ا أ ٌس م   (. 17 السجدة)﴾  ن ف 

 
  وقد   األوائل،  املصنفني  من  أسنده  من  جند  ولم  العدوية،  رابعة  السيدة  عن  القول  هذا  اشتهر  (1)

  رمحه   وفاته  قبيل  عجيبة   قصة   يف   الفارض   ابن   ترمجة  يف  اذلهب«  شذرات»  يف  العماد   ابن  ذكره 
    .( 266: 7)( 632) سنة حوادث. اهلل

(  33)، بيت رقم  «ديوان انلادرات العينية».  من القصيدة العينية لسيدنا عبد الكريم اجليل   (2)
(1:67) . 
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الصحابة وأحواهلم   املقامات لكِ   واكنت مقامات  ترى أقوى من هذه       ها، أال 
من ذاق شيئرا من خالص حمبة اهلل أهلاه »يقول:    أيب بكر الصديق     [36]  /إىل قول  

 .(1) «ذلك عن لك ماسواه
الصديق   من  الالكم  الرسول  هذا  قال  وقد  دونه،  املقامات  سائر             ملسو هيلع هللا ىلص  جتد 

حقه صالة  بقكم  ماس»:  يف  بكثري  بكر  صيام    أبو  وقر   وال  بيشء                     ولكن 
 .(2)«يف صدره 

 ، نقل عنهم من بذل نفوسهم وأمواهلم  وما   وكذلك إذا تأملت يف الصحابة  
  وقتاهلم القريب وابلعيد يف حق اهلل تعاىل  ،وطرحها بني يدي اهلل ورسوهل يف احلروب 

تعاىل  ،  [37]  / اهلل  مرضاة  طلب  يف  وديارهم  أمواهلم  عن                ذلك   دل    ،وخروجهم 
 اهلل تعاىل ومشاهدته. ىلع امتالء بواطنهم حبب  
ىلع أمر   يقدر غريهم عليه فذلك يدل    وابلالء اذلي ال  د  ه  وأما صربهم ىلع اجل  

 قد ملك بواطنهم ورصفها ىلع حكم حمبة اهلل تعاىل. 
ما  اثلناء  وانظر  من  العزيز  كتابه  يف  حقهم  يف  اهلل  به   وما   ،ذكر                  وصفهم 

 ،وجهاد انلفس واهلوى   ،ومن جهاد الكفار  ،وإخالص اإليمان  ،من اتلصلب يف ادلين
وتالوة    ،والصالة  ،من الصيام    [ 38/ ] لهم لعبادة اهللوتبت    ،وجترعهم مرارة املجاهدة

الليل  ،القرآن املسجد  ،وقيام  الشهواتب  وح    ،ومالزمة  عن  انلفس        وصربهم   ،س 
 . ىلع الفاقة واجلوع 

 
من  »: وذللك قال بعضهم:  قائالر «  اتلنوير يف إسقاط اتلدبري»ذكره اإلمام عبد الكريم اجليل يف    (1)

 .  (30: 1( ))مقامات ايلقني« ذاق شيئا من خالص حمبة اهلل، أهلاه ذلك عما سواه
-من قول بكر بن عبد اهلل املزين )فضائل أيب بكر الصديق  «فضائل الصحابة»رواه أمحد يف    (2)

 .  (173: 1) ( 118)بقية قوهل: »مروا أبا بكر يصل بانلاس«( حديث رقم 
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الصحابة وأحواهلم   املقامات لكِ   واكنت مقامات  ترى أقوى من هذه       ها، أال 
من ذاق شيئرا من خالص حمبة اهلل أهلاه »يقول:    أيب بكر الصديق     [36]  /إىل قول  
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حقه صالة  بقكم  ماس»:  يف  بكثري  بكر  صيام    أبو  وقر   وال  بيشء                     ولكن 
 .(2)«يف صدره 

 ، نقل عنهم من بذل نفوسهم وأمواهلم  وما   وكذلك إذا تأملت يف الصحابة  
  وقتاهلم القريب وابلعيد يف حق اهلل تعاىل  ،وطرحها بني يدي اهلل ورسوهل يف احلروب 

تعاىل  ،  [37]  / اهلل  مرضاة  طلب  يف  وديارهم  أمواهلم  عن                ذلك   دل    ،وخروجهم 
 اهلل تعاىل ومشاهدته. ىلع امتالء بواطنهم حبب  
ىلع أمر   يقدر غريهم عليه فذلك يدل    وابلالء اذلي ال  د  ه  وأما صربهم ىلع اجل  

 قد ملك بواطنهم ورصفها ىلع حكم حمبة اهلل تعاىل. 
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الليل  ،القرآن املسجد  ،وقيام  الشهواتب  وح    ،ومالزمة  عن  انلفس        وصربهم   ،س 
 . ىلع الفاقة واجلوع 

 
من  »: وذللك قال بعضهم:  قائالر «  اتلنوير يف إسقاط اتلدبري»ذكره اإلمام عبد الكريم اجليل يف    (1)

 .  (30: 1( ))مقامات ايلقني« ذاق شيئا من خالص حمبة اهلل، أهلاه ذلك عما سواه
-من قول بكر بن عبد اهلل املزين )فضائل أيب بكر الصديق  «فضائل الصحابة»رواه أمحد يف    (2)

 .  (173: 1) ( 118)بقية قوهل: »مروا أبا بكر يصل بانلاس«( حديث رقم 
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نظرت   ذلك علمت    فإذا  من غريهم  يف  أقوى  اكنوا  األحوال   ،أنهم  ملكوا        فهم 
ألن قوة الصحابة من قوة   ؛ولم تملكهم األحوال، وغريهم ملكتهم األحوال لضعفهم

 . ملسو هيلع هللا ىلصانليب 
املحب يف حمبته   ق  د  املحبوب ص   م  ل  فإذا ع  ، وف من نتائج املحبةش  واعلم أن الك  

    [ 39/ ]  وكشف هل عن علوم اغمضة  ،وأطلعه ىلع أرساره   ،رفع بينه وبينه احلجاب
 وأرسار اعيلة.

 واملحبة يف ثالثة أشياء:
وجر    ،وعالمتها كف األذى عنهم  .حمبة املؤمنني بلعضهم يف اهلل تعاىلاألول:  
 انلفع إيلهم. 

اهلل سنته  ملسو هيلع هللا ىلص  واثلاين: حمبة رسول  اتباع  اَّلّل   ﴿  وعالمتها  ب ون    
حت  نت م   ك  إ ن   

ق ل 
م  اَّلّل   ات ب ع وين  حي  ب ب ك 

 . (31 آل عمران)﴾ ف 
 واثلالث: حمبة اهلل، وحمبة اهلل تكون بطاعته وعدم خمالفته.

وإال فهو    ،وعالمة املحب هلل إذا نزل به بالء أو رخاء ال يتغري  وال يضطرب 
   . [ 40/ ]  كذاب

 :املعرفة واملحبة والسابق منهما
قبل   املعرفة  أن  حمبةاعلم  حمبةوبعد    ،ها  كرثة    ،ها  من  تأيت  قبلها  اليت  فاملحبة 

 وما »ورد يف احلديث:    تباع.واال  ،وحمبة املرشد،  والعبادة  ،واذلكر  ،واتلقوى   ،انلوافل
يسمع به  زال عبدي يتقرب إيل بانلوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه اذلي  ي

  وتسىم    ،ىل املعرفةإ، وهذه املحبة توصل صاحبها  احلديث    (1) «  وبرصه اذلي يبرص به
 املحبة األوىل. 

 
 . (105: 8) ( 6502) رقم  حديث( اتلواضع باب- الرقاق كتاب)  صحيحه«» يف  ابلخاري«» رواه (1)
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توصل صاحب   حمبة  إها  واملعرفة  وتلك  منها،  تتودل  بل  اثلانية  املحبة     [41]  /ىل 
ينال صاحب   اليت  بعد  اذلات  مقام  ها  وقبل    ها  يوجد اعرف غري حمب،  وال  العبدية، 

كما    ،ني، حب أول وحب ثانب  بني ح    ن ذإاحلب ال يمكن أن توجد املعرفة، فاملعرفة  
 ذكرناه. 

وصاحب املحبة    ،حمبة املرشد توصل هلا   األوىل كما أن    ة  للمحب    ئٌ هيوالصدق م  
 وهو ىلع خطر.  ل  ص  أنه و   ن  ظ   ،ع  ج  ممن وصل إيلها ثم ر   فكثريٌ  ،ر  ط  األوىل ىلع خ  

 واملعرفة قسمان: 
 . لصاحبها اعرف  [42/ ]  ويقال ،معرفة  أوىل

 . ٌق ويقال لصاحبها اعرف حمقِ  ،ةٌ ق  ومعرفة ثانية حمقِ 
حيوز املعاين واألرسار من املرشد، واملرشد مأمور بأداء األمانات    املحب الصادق

وال يناهلا من ليس    ،ىل املحب الصادقإواملعاين اللطيفة    فيعطي األرسار    ،ىل أهلها إ
 القضاء والقدر إال من طرق املحبة.  م  ه  ف  حمبة  ألنه كثيف، وال ي  هل 

إنسانر  أن  لو   : إنسانر مثاهل  أحب  آخرا  حبه  ،ا  يف  املحبوب   ، وصدق  أمره                 ثم 
تأيت  املحب وهو    ،سنةر   يل  إ  بأن ال  للوصالشد حب  أفيذهب ذلك  ا لكنه ذهب حب    ،ا 

فيف    ،مر من املحبوب ذ صدر األإ     [43/ ]  ،حمبوبه سنةر فانقطع عن    ،المتثال األمر
هذا   ،يف الوصال واالنفصال ،يف املنع والعطاء ،املحبة ينال الرسور يف القضاء والقدر

 مع املحبة.  ل  القضاء والقدر بفهم  ح  
به، وهم اذلين أحبوا اذلات املوصوفة بالكماالت ذلاتها    ر  ك  م  اذلات ال ي    ب  وحم   

يأيت منها  قل    ،ال نلفع  املرتبة  يعرفها   وهذه  الصفات  ؛من    ، ألن أكرث املحبني أحبوا 
 لخ. إ ،والغفور ،واملحسن ،الكريم :مثل

ال أهل احلب الطبييع،     ،وهم أهل احلب الروحاين  ،وهؤالء هم أهل احلب اذلايت 
الالكم  ليس معهم  الطبييع  احلب  باحلقيقة،    ؛أهل  أنفسهم  أحبوا  احلب  أألنهم  هل 
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يأيت منها  قل    ،ال نلفع  املرتبة  يعرفها   وهذه  الصفات  ؛من    ، ألن أكرث املحبني أحبوا 
 لخ. إ ،والغفور ،واملحسن ،الكريم :مثل

ال أهل احلب الطبييع،     ،وهم أهل احلب الروحاين  ،وهؤالء هم أهل احلب اذلايت 
الالكم  ليس معهم  الطبييع  احلب  باحلقيقة،    ؛أهل  أنفسهم  أحبوا  احلب  أألنهم  هل 
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بل    ،ألنهم  أحبوا األمر  ؛ والفراق    الوصال    مر املحبوب  أالروحاين استوى عندهم دلى 
 سم وهو امتثال أمر املحبوب. ل  هنا ابل   املراد ،دلى الفراق يف وصال   [44]  /هم 
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هم  بل مطلوب    ،همأو يكرم    ،همب  رِ ق  ن ي  أوأهل احلب الروحاين ال يطلبون من املحبوب  

دومر   ،ه هم رسور  ورسور    ،همطلوب   يريدون  معهبل  يكونوا  أن  يكون    ،ا  أن  هو    ال 
 . هميكون مع مراد   ال أن    ه  أي يكونوا مع مراد   ،معهم

مملوك ب  ح   اذلات  يملك  ،حبوب ملل    اب  ما  ومجيع  وماهل  وقطبها    ،هو  وعليها 
لعيالك يا أبا بكر؟ قال: اهلل   ما تركت  »:  ملسو هيلع هللا ىلصحني قال رسول اهلل      /  [45]الصديّق  

 .(1)«ورسوهل
ال الصادق  ي    املحب  بل  فقط  املحبوب  الكم  حيفظ  بأن           بمحبته   ل  خ  د  يرىض 

ضعونه كما وي    ،دخلونهفي    ،هل القلب مع الرتحيب  يفتحون  ،فيأخذ اللك  ،ىل القلبإ
حىت    ،ذرة ذرة حىت ال يبىق معك من القديم ذرة  كن وب  هِ ذ  ي    ،يريدون ال كما يريد

 كأنك هم بل ظلّهم.   ك فتكون  تتبدل لك  
وال يرتك هل   ،يهقّ ن  املحبوب ىلع الصغرية والكبرية حىت ي    هأن حياسب  املحب ال بد  

 .  [46/ ] ال حياسب ٌل م  ه  أما غري الصادق فم   ،إال وحياسبه عليها  وال هفوةر  ،ا خاطرر 
اثنان:   املرشد  دلى  اكلصيامأيكون  باملجاهدات  يشتغل    ، والصدقة  ،حدهما 

 ومجيع العبادات.  ،واتلهجد ،والصالة
األقلب    وآخر مشغوٌل  يسبق  اثلاين  فإن  املرشد،  مع  األعمال  ه  وهو صاحب  ول 

فصاحب املحبة    ،يسبقه بأعمال القلب من املحبة واتلعلق بآالف السنني  ،اجلسمانية
 .وصاحب املجاهدة سيّار ،طيّار

 
  رقم   حديث (  الصديق  بكر  أيب  مناقب   باب  -  املناقب   أبواب)  جامعه«»  يف   الرتمذي   رواه  (1)

 . صحيح حسن حديث: قال و(  52: 6( )3675)
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 مع ادلائن. دين والم   ،اثنان ليس هلم نفس: املحب مع املحبوب 
وإذا رؤي    ،وال يريد الالكم  ، وال حيب الضياء  ،ا نه ال ينام كثرير أمن عالئم املحب  

منه لك العوائق    ج  ر  خ  ىل قلب املحب في  إيدخل املحبوب    ،  [47/ ]  ا كأنه املجذوب تمامر 
ت  إ وذللك ف  ،دفعة واحدة أربعني سنة من صاحب    ل  د  ع  ن حلظة من حلظات املحب 

 العبادة يف الريق. 
يقطعها  مسافات  دليه  ليس  روحاين  ،املحب  ألنه  حلظة  عنده  املسافات   ،بل 

 وليس مع الروح مسافات. 
 ه.املحب الصادق ال يشعر إال بأوصاف حمبوبه صارت مع

 ا مع حمبوبه. نه يرى نفسه مضطرر إبل  ا فهو مطرود رأى نفسه حمب  ملحب إذا ا
اليسرية  املدة  هذه  ]   الصحابة وصلوا يف  الرسول     [ 48/  يصله [  ملسو هيلع هللا ىلص]  مع  ما ال 

واكنوا يتقاتلون    ،ا هلمغريهم بآالف السنني وذلك بمحبتهم للرسول، اكن الكمه ترياقر 
 .(1)امتهىلع خن   

 . والعارف ساكن ،املحب متحرك 
ّ د  واملحبوب م   ،بذ  ع  املحب م    .ٌل ل

بعلمه   الإ  وما أصاب يوسف    ،ياهإال بمحبته  إوما أصاب يعقوب بفراق يوسف  
  والعذاب    ،يف تلك االبتالءات اليت مرت بهما   -تعاىل-وقد رقّاهما اهلل    ،نه حمبوب أ

 .اذلي أصابهما 

 
  رجل   كف  يف   وقعت   إال   خنامة  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   تنخم   ما »  بلفظ  صحيحه«»  يف   «ابلخاري »  رواه  (1)

  وضوئه«  ىلع يقتتلون  اكدوا  توضأ وإذا   أمره، ابتدروا  أمرهم  وإذا  وجدله،   وجهه بها  فدلك  منهم، 
:  3( ) 2731)  رقم  حديث(  احلرب   أهل  مع  واملصاحلة  اجلهاد  يف  الرشوط   باب  -  الرشوط   كتاب)

193 .) 
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    .  [49]  /وإال وقع يف االبتالءات ،ال موالهإن ال حيب اإلنسان أوذللك جيب 
 : العارف وقلبه

العبودية  منالعارف    ب  ل  ط  م   اتلحقق بصدق  إنما هو  فيه    ،ربه  تبىق  حبيث ال 
 بقية.

ي   لم  بالعبودية،   ق  ب  العارف  يتحقق  لم  وإال  أخروية  وال  دنيوية  حظوظ                هل 
وشتان    ،ويتحقق بمقام أهل العرفان  ،وال تتحقق عبوديته حىت يتحرر من األكوان

 همه احلضور ورفع الستور.  ن  وبني م    ،همه احلور والقصور ن  بني م  
 بل مراده مراد سيّده.  ،العارف ال إرادة هل مع سيّده

شيئر  يستغرب  يتعجب من يشء   ،ا العارف ال  احلق   [50]  /   وال           فلكها جتليات 
 . يف هذه ادلار

 عز وجل.  ،موالهببل فرحه وحزنه    ،وال حيزن لشقائها   ،العارف ال يفرح لرخائها 
 والفاين ال يثبت سوى اهلل.  ،العارف يثبت األشياء باهلل

اخللق يف  احلق  يرى  احلق،  العارف  سوى  اخللق  يف  يرى  ال  ورد والفاين   ،                    
ن  ﴿  :وجاء يف كتابه العزيز    ،(1)  « ربهفقد عرف  نفسه  عرف    ن  م  »  يف احلديث: م 

 
يب   أ  

جي 
ه   ر  إ ذ ا د اع  ط   (. 62 نلمل)ا  ﴾ال م ض 

ف االضطرارإ ذللك  يفارقه  ال  العارف  مثريات    ،ن  عند  فاضطراره  غريه  أما 
 زال اضطراره.   [51/ ] فإذا زالت ،األسباب

هم  لك     ألن اخللق  ا مهما اكن ماهل  وال يكون غني    ،ا مديونر   الإالعارف ال يموت  
 ا. ال مديونر إعياهل فال يموت 

 
املشتهرة:    (1) األحاديث  يف  املنترثة  ادلرر  يف  السيويط  ثابت»قال  غري  انلووي:  ابن   ،قال  وقال 

 . (185: 1( )393)حديث رقم «.  السمعاين: هو من الكم حيىي بن معاذ الرازي 
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أ إذا  َيوذ  العارف  ال  خض    رج ي  إذا  املعطر  اكإلناء  الطيب  إال  أحد منه              ه 

   .ظهر ما فيه
   :الفرق بني العالم والعارف 

 والعارف حيكم بما أراه اهلل تعاىل.  ،العالم حيكم بما رأى
ا مهما رأى منه  . [52] / وهكذا ،والعالم حيتقر العايص ،العارف ال يستحقر أحدر

    ،ه  ب  رش   م    الصويف ابن  
من لك املشارب فاجتازها   ب  والعارف ال مرشب  هل ألنه رش 

 ده.  حىت أصبح مع سيِ 
 من عالمات الصويف: 

ي  أ الشهرة ح  م  وي    ،زِ الع    بعد    ل  ذ  وي    ،ىنالغ    بعد    ر  ق  ت  ف  ن  بعد         والعارف ال هذا   ،   
 . أذهل أم أعزه  ،أفقره أم أغناه ،أظهره أم أخفاه  ،بل كما يريد مواله ،وال ذاك

أو اخلمول    العارف ال يكون عبد   ها  ع  يوزِ   مراتب    هل    ، والفقرىن  والغ  الظهور 
 .بمحلها 

األحاديث ىلع حسب    ع  زِ و  ألنه ي    ؛احلديث انلاسخ من املنسوخ   ف  ر  ع  العارف ي  
وال ينال هذه    ،فيه احلديث    [ 53/ ]  ل   ه يف املجلس اذلي ت  نفس    ر  وِ ص  فهو ي    ،جمالسها 

والكشف   ،كأهل الكشف واملاكشفة، واملاكشفة كثري أهلها   ،املرتبة إال أهل الفهم
 .هو عليه وأهله قالئل األمر ىلع ما  م  ه  ف  

م﴿ سيّدنا سليمانىلع طريقة أهل الفهم  ه  ف  ا ف  ىه  ىن   ن  ل يم   (. 79 األنبياء)﴾  س 
الرسول   قال  واكن يف جملسه مرشك حديثر   [ملسو هيلع هللا ىلص] ربما  منافق  ،ا  مؤمن  ،أو   ( 1)أو 

سيِ  حبضور  يقوهل  اذلي  واكن  بكر  وهكذا،  أيب  عمر    غري  [  ]دنا  يسمعه  اذلي 
]  ،والصحابة اآلخرون   ملسو هيلع هللا ىلص ىلع رسول اهلل    دخلت  »:  []   دنا عمريقول سيِ    [54/ 

 
 يف األصل )مؤمنني(.  (1)
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 يف األصل )مؤمنني(.  (1)
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أبو بكر ز    ،وعنده  كأين  وواهلل  يتلكمان بكالم عريب فصيح      (1) «بينهما   يج   ن  واكنا 
  ل  د  ت  س  فكيف ي    [ملسو هيلع هللا ىلص]جمالسها وجمالسيه    ب  س  ومن هنا جيب توزيع األحاديث ىلع ح  

 ؟! ه وبني ما استدل به عليه  كما بني املرشق واملغرب وبين   العالم حبديث ىلع أمر  
ا  كهم طريقر لِ س  ال ي    ، هب  رش   مريد م    فيعطي لك    ،مشارب املريدين  ف  ر  ع  العارف ي  

عليهواحدر  كما  ]  ا  ي    [55/  املريد  اكن  ربما  زماننا،  مشايخ   أكرث 
 
املجاهدات    ف  ل  أ

 ا! ا واحدر طريقر   يسلكونصاحب حمبة فكيف  واآلخر   ،والرياضات
كذاب للعارف:  منهم  ،جمنون  ،رساح   ، يقال  يتأثر  كذلك   ؛ فال  ليس                ألنه 

هم حباهل وقاهل أنه م  ل  ع  وحيسن إيلهم حىت ي    ،ويعطف عليهم  ،ة طويلةبل يطاوهلم مد  
  وهو يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص ، وأوذي  [ملسو هيلع هللا ىلص]   ىل اهلل كما قيل يف الرسولإ فريجعون    ،ليس كما يقولون

 .(2)«اهد  قويم فإنهم ال يعلمون[ 56/ ]  امهلل »
اإل  ،العارف ال ينترص نلفسه ولو أهني إذا اكنت  فإنه    ،هانة تقع ىلع ادلينإال 

 ألنهم ال يعلمون.  ؛(3)بل يرمحهم ،ينترص هلل ال نلفسه

 
  زنيج   كأين واهلل  و  فصيح عريب  بكالم يتلكمان واكنا  بكر أبو وعنده  اهلل رسول   ىلع دخلت» (1)

  سرية   يف  املتعبدين  وسيلة»  يف   باملالء   املعروف  ادلين  معني  حفص  أبو  الشيخ  أخرجه  بينهما«
  العرشة«   مناقب  يف  انلرضة  الرياض»  يف  الطربي   املحب  ذكر   كما   خمطوط،  املرسلني«  سيد

:  اتلاسع الفصل -الصديق بكر أيب مناقب يف  األول ابلاب- األفراد مناقب يف: اثلاين القسم)
 (. 151:  1( )خصائصه يف

 .يعلمون  ال  فإنهم قويم  اهد   امهلل  (2)
  ب  د  ح    يف   فصل  -   ملسو هيلع هللا ىلص   انليب  حب -14. )مرسل  هذا :  وقال  اإليمان«   شعب »  يف   ابليهيق«»  رواه

 (. 45: 3( )1375) رقم حديث(  بهم ورأفته أمته ىلع   ملسو هيلع هللا ىلص  انليب
 يف األصل )رمحهم(.  (3)
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وال يستطيع   ،ميلتحمل العال    ؛أعطاه قوة العالم  فان  ر  فاحلق إذا أعطى العبد الع   
لته احلرضة اإلهلية  مح    ،بل هو خادم هلم  ،ويعلمهم  ،ا ممن يرشدهمأن يرى نفسه خرير 

 . [57/ ] فقام بها  تلك الوظيفة  
والعارف ال يأخذون    ملسو هيلع هللا ىلص الرسول    ذللك فإن    ،العقل والفكر يطرأ عليهما اآلفة

 . من أمور الرشيعة  (1)إيلهرد ق ما ي  بل العقل السليم يصدِ  ،عن العقل والفكر
ليس   خاص    ٌض ر  غ  هل  العارف  و  بل    ،نفساين  اعم،  إلهانات    ن  ط  غرضه  نفسه 

 . يلوصلهم إىل ربهمنلاس ا
ي   الم    ، لون الصدقةب  ق  العارفون ال  هدي معها حىت اهلدية إذا لم يشهدوا صدق 

يقبلو الزناهة  ؛ها نفال  أهل  ]  ألنهم  رسورهم [58/  األخذ،  ال  العطاء  يهمهم  فهم   ،           
م بماهل ونفسه ليس  والسيد اذلي ال َيد  ،  (2) «د القوم خادمهمسيِ »أن يعطوك لريحيوك  

 ة. بلتاد  بسيِ 
  ، اممن األويلاء من إذا ذكر الويل أو الصحايب يمرون عليه فرياهم، ومنهم الشم  

 ماع اذلي يسمع من أبعد املسافات.  ىل املرشق، ومنهم الس  إيشم من املغرب 
 . [ 59] / وحاهل أكرب من قاهل   ، هلك   أما العارف فقلبه الكون  

 
 )إيلهم(. يف األصل  (1)
  ويف   الصحبة،  آداب  يف  السليم  الرمحن  عبد  أبو  رواه:  اخلفاء«  كشف»  يف  العجلوين   اإلمام  قال  (2)

،  جرير  عن   اخلطيب  ورواه  وانقطاع،  ضعف   سنده ا   ضعيف  بسند   نعيم  أبو   ورواه  مرفواعر   جد 
 هريرة   أيب  عن  ضعيف   بسند  بمعناه  ما   الطرباين  وروى   مسنده،  يف  ادليليم  وأخرجه  انقطاع،  مع

  القوم   سيد »  ملسو هيلع هللا ىلص   قوهل  املجتىب  يف  دريد  ابن  وعند  خادمهم«،  اهلل  سبيل  يف  الغزاة  أفضل»  رفعه
  سيد »  أنس   عن  الصوفية   أربعينه   يف  الطرباين  وعند  ،ملسو هيلع هللا ىلص   بها   تفرد   اليت  اللكمات  يف  خادمهم«

 إنه  يقال  قد  أنه  ىلع  علمت،  كما   ضعيف  فاحلديث  رشبا«  آخرهم  وساقيهم  خادمهم  القوم
 (.528:  1( )1515) رقم حديث. فتدبر مر كما  طرقه  تلعدد   لغريه حسن
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م عليه ك  ولم حي     ،والعارف يدرك حقيقية األمر باإلشارة  ،لم يدرك العبادةا الع
 . بل يف اتلجل اإلليه  ،زمان وال ماكن

حتج   ال  احل  ب  والعارف  ربه ج  ه  عن  خالصة    ؛ب  فهم  العبودية  مقام  يف  ألنه 
.  اخلالصة 

وليس هو    يف وجه من ال حيبه  يبشفرناه    ، العارف يعمل عمل املنافق بالصورة
 . ىل ربهإه بمستقيم بنية أخذه يك يوصل  

صاحلة نيته  العارف  انلية،  واملنافق  العارف  بني  اخللق   ، والفرق  إيصال           وهو 
   .[60]  /ويظهر خالف ما يبطن  ،واملنافق نيته خبيثة ألغراضه ،ىل اهللإ

 :اذلكر واذلاكرون
 . يف طريق أهل اهلل قوي   ركنٌ  اذلكر  

م  ﴿يف كتابه العزيز:    - تعاىل- قال اهلل   ر ك  ذ ك 
 
ر وين  أ ، وقال  (152  ابلقرة) ﴾  ف اذ ك 

وا  ﴿ :  -تعاىل- ر  ن وا اذ ك  ين  آم   
ا اذل  ه  ي 

 
ث ريار ي ا أ رار ك    : وقال تعاىل  (. 41  األحزاب)﴾  اَّلل   ذ ك 

ي﴿ إ ذ ا ق ض 
ة  ٱ  ت م  ف  ل وى وا    لص  ر  ى  َّلل   ٱ ف اذك  ا و ىلع   ع ودر ق  ا و  ىمر ي  مق  وب ك 

ن   (. 103النساء )  ﴾ج 
شعائر    يلع     ت  رث   ك  »اهلل:    وقد سأهل الصحايب فقال يا رسول    ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهلل  

 
 
أ بأمر  فأوصين  فاتين  ك  ر  د  اإلسالم  ما  رطبرا   به  لسانك  يزال  ال  فقال:  بذكر    وأوجز 

 .(1)«اهلل

 
  رقم   حديث(  املازين   برس  بن  اهلل  عبد   حديث  -الشاميني  مسند)  مسنده«»  يف  أمحد  رواه  (1)

  فضل   يف  جاء  ما   باب  -  ادلعوات  أبواب)    جامعه«»  يف  الرتمذي  ورواه.  (226:  29)(  17680)
 . الوجه  هذا من  غريب حسن  حديث: وقال(. 388: 5(  )3375)  رقم حديث( اذلكر

 
 
 185 

وآخر يذكر اهلل لاكن    ها م  سِ ق  ي  دراهم  [  61]   /  يف حجره  لو أن رجالر »  :ملسو هيلع هللا ىلص  وقال
  .(1)«اذلاكر أفضل

والسالم:    وقال الصالة  أعمالكم»عليه  خبري  أنبئكم  عند  ،  أال  وأزاكها 
درجاتكمأ و  ،مليككم يف  والفضة  ،رفعها  اذلهب  إنفاق  من  لكم  وخري    ،وخري 

ذكر   :قال ؟وما ذاك يا رسول اهلل :قالوا  ؟هملكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناق  
 . «اهلل

وأسهلها    ،ىل اهللإقلت يا رسول اهلل: أي الطرق أقرب    -م اهلل وجههكر  -وعن يلع  
[  62]  /: يا يلع عليك بمداومة ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصفقال    ؟هلل تعاىلاوأفضلها عند    ،ىلع عباد اهلل

يايلع ال تقوم الساعة حىت ال يبىق    :ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  .لك انلاس يذكرون اهلل  :فقال يلع  .اهلل
:  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال هل يلع: كيف أذكر يا رسول اهلل؟ فقال هل  .ىلع وجه األرض من يقول اهلل

  ، الاهللإ  هلإال    ملسو هيلع هللا ىلص  مين ثالث مرات ثم قل مثلها وأنا أسمع فقال  غمض عينيك واسمع
 .(2)«ا عينيه ثم قاهلا يلع كذلكمغمضر  ،ثالث مرات

 
.  116:  6(  5969)  رقم  حديث(  حممد:  اسمه  من  -  امليم  باب)  األوسط«  املعجم»  يف  الطرباين  رواه  (1)  

  األذاكر  كتاب. )وثقوا   ورجاهل  األوسط،  يف  الطرباين  رواه:  الزوائد«  جممع»  يف  اهليثيم  احلافظ  قال
 (.   74:  10( )16751) رقم حديث( منه واإلكثار تعاىل اهلل ذكر  فضل باب -

م اهلل وجهه-وعن يلّع    (2) قلت يا رسول اهلل: أي الطرق أقرب إىل اهلل، وأسهلها ىلع عباد اهلل،  -كر 
[ اهلل. فقال يلع: لك انلاس  62: يا يلع عليك بمداومة ذكر / ]ملسو هيلع هللا ىلص وأفضلها عند اهلل تعاىل؟ فقال  

يلع ال تقوم الساعة حىت ال يبىق ىلع وجه األرض من يقول اهلل.  : يا  ملسو هيلع هللا ىلص   يذكرون اهلل. فقال
: غمض عينيك واسمع مين ثالث مرات  ملسو هيلع هللا ىلص فقال هل يلع: كيف أذكر يا رسول اهلل؟ فقال هل  

فقال   أسمع  وأنا  مثلها  قل  يلّع  :  ملسو هيلع هللا ىلص ثم  قاهلا  ثم  عينيه  ا  اهلل، ثالث مرات، مغمضر إال  ال هلإ 
إيلها بعد حبث طويل ىلع نسبة احلديث إىل الشيخ مجال   نا اتفقت  املصادر  اليت وصل  كذلك«

ادلين أبو املحاسن يوسف بن عبد اهلل بن عمر العجيم الكوراين يف رساتله »رحيان القلوب  
روى سيدي يوسف    يف اتلوصل إىل املحبوب« واليت ما تزال خمطوطة، وقد قال اإلمام الشعراين:  

األنوار  )  وانظر  ثم ذكره. ،  تصل عن يلع بن أيب طالبالعجيم شيخ السلسلة يف رساتله بسنده امل
   (.  27: 1)باب سند اتللقني الصويف( )( القدسية يف معرفة قواعد الصوفية 
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للحسن ابلرصي  لقنها يلع  الع    ،ثم  للحبيب  احلسن  دلاود    ،يمج  ثم  ثم حبيب 
الكرخ  ،[63] /    الطايئ داود ملعروف  للرس    ،ثم  الس  ثم معروف  الرس    ،يط  ق  ي  ي  ثم 

انتقلت    ،للجنيد الرتبيةإثم  أرباب  م    ،ىل  اهلل    ل  خ  د  فال  اذلكرإىلع  باب  من    ،ال 
ب    ،ر الواليةو  ش  ن  ن اذلكر م  أل  ؛فالواجب ىلع العبد أن يستغرق فيه أوقاته       منه  د  وال 

 . يف ابلداية وانلهاية
 . ولكن اذلاكرين َيتلفون

 .من يذكر مع الغفلة :فمنهم
 . من يذكر مع ايلقظة :ومنهم
 . من يذكر مع احلضور :ومنهم
  ،اللسان  [ 64/ ]   وها هنا يسكت  ،ه احلضور والشهود عن اذلكرتمن أسك  :ومنهم

ناناذلِ   وينتقل   ألن حقيقة    ؛ أهل هذا املقام  يف حِق     ةل  ف  فيصري ذكر اللسان غ    ،كر للج 
يشء سواه لقوهل    ىل املذكور وعن لِك إ كر  اذلكر عند هؤالء القوم هو االنقطاع عن اذلِ 

 إ يل  ه  ت ب ت يال ﴿: -تعاىل-
ت ب ت ل  بِك  و  م  ر  ر  اس 

اذ ك   .( 8  املزمل) ﴾ و 
 .عند الظهور الرِسِ  واستظالم   ،اذلكر هو اندراج اذلاكر يف املذكور

وَنن نسأل اجلليس    ( 1) «أنا جليس من ذكرين»يقول احلق يف احلديث القدّس:  
 ا! ن أجاب فهو ذاكر وإال فكيف اكن ذاكرر إ ف ، عن جليسه[  65]/بأن َيربنا 

 
  ابليهيق   وعند  مرفواعر   اعئشة  عن  سند  بال  ادليليم  رواه:  اخلفاء«  كشف»  يف  العجلوين   اإلمام  قال  (1)

  أنت   أقريب  رب   يا   -والسالم  الصالة   عليه -  موىس  قال:  قال  كعب   بن  أيب  عن   الشعب  يف
        الشيخ   أيب  عند  وَنوه .  ذكرين   من   جليس  أنا   موىس  يا :  هل  فقيل   فأناديك؟  بعيد   أو   فأناجيك

ا   وابليهيق   كعب،   عن   اثلواب  يف                     : انلرض  بن  ملحمد   قال  أسامة  أبا   أن  آخر  موضع  يف  أيضر
              جليس   أنا :  يقول  وهو  أستوحش  يل  ما   فقال  ابليت؟  يف  اجللوس  طول  من  تستوحش  أما 
  تروي   أليس:  األحوص  أليب  قال  أنه  احلاريث  نرض   بن  حممد  عن   الشيخ  أبو  وأخرجه. ذكرين   من

 

 
 
 187 

فهو صاحب    ،ا ا بل لم يكن ذاكرر وإال لم يكن جمالسر   ،اجلليس يصف املجالس
 .كر فتبعها ه حلضور اذلِ ى مالت نفس  اعدة، صاحب هور 

زماننا  يف  اذلكر  حلقات  نرى  اذلكر  ،َنن  أثناء  أهلها  س    ،يهيم             اكرى وكأنهم 
  نون بعد حلظة  خ  د  وي    ،ويضحكون  ،ذا بهم يمزحونإفإذا انتىه اذلكر و،  احلضور  من

قوا بعد  بل    [66/ ]  ا رام يف اذلكر صحيحر والغ    ر  ك  فلو اكن هذا الس    ،قصرية من سكرهم
 اغئبون صامتون.  ر  ك  ا وهم يف حالوة اذلكر والس  وأيامر اذلكر سااعت 

 . ومنهم من يذكر اهلل يلذكره اهلل  ،من انلاس من يذكر اهلل ألن اهلل ذكره 
 . اذلكر  ر  د  ص  وم   ،بل ألنه مستحق اذلكر ،واثلالث يذكره ال هلذا وال ذلاك

م  ﴿وقوهل تعاىل:   ر ك  ذ ك 
 
وين  أ ر  أدعوكم ذلكري أذكركم    : أي  ( 152  ابلقرة )﴾  ف اذ ك 

 . بأنكم من اذلاكرين
أهل العلم وهو ما قول الشيخ يف اذلكر  [  67]  /عما سألين به بعض     وسأتله

أفضل ما قلته أنا وانلبيون »  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  ن انليبأعند الصوفية بلفظ اجلاللة )اهلل( مع  
 فكيف يذكر أكرثهم بلفظ اجلاللة؟ (1) « اال اهللهلإال  من قبل

أفضل ما قلته أنا وانلبيون  »ن احلديث املذكور  إبما يل:    -حفظه اهلل-  فأجاب
وهذا ما أرسل املرسلون   ،ودلاللة انلاس ىلع اتلوحيد   ،للترشيع  « اال اهللهلإمن قبل ال  

 
      املرفوع   يف  معناه  ابليهيق  وعند!  انلاس؟  بمجالسة  أرجو  فما   ذكرين   من  جليس  أنا :  قال  أنه

      عبدي   مع  أنا :  قال  -وجل  عز -  اهلل  إن :  يقول  ملسو هيلع هللا ىلص   القاسم  أبا   سمعت   قال  أنه   هريرة  أيب  عن
.  أصح  واملرفوع   ومرفواعر   موقوفرا   هريرة  أيب  عن  األوزايع  ورواه.  شفتاه  يب  وحتركت  ذكرين   ما 

      معك   وأنا   يب  ظنك  عند  أنا   عبدي:  تعاىل  اهلل  قال  بلفظ  أنس   عن  وصححه  احلاكم  ورواه
 (. 233:  1( )611) رقم   حديث. ذكرتين  إذا

 (.   273:  1( )874) رقم  حديث( حممد: اسمه من - امليم  باب) ادلاعء«» يف  الطرباين«» رواه (1)  
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فون  ن  وهذا ذكر العوام اذلين ي    ،[68/ ]  ثباتال اهلل فيه انليف واإلإ  هلإكر بال  به، واذلِ 
 .خواطرهم ووساوسهمما جيدونه من  به 

للنيف  وأما أهل   اذلين ال يملكون ما حيتاج    احلضور بل دوام    أهل    ،اخلصوص 
 لتهم وهو )اهلل(. يّ ذكرهم بما أخذ خم    ن  إ ف ،فهم مع احلرضة اإلهلية ،احلضور

 .فاملوضوع فيه عموم وخصوص 
 . لسان الترشيع للنيف واإلثباتفذكر العموم هو 

 . وهذا أىلع وأهله اخلواص ،وذكر اخلصوص هو ذكر حمبوبهم
 :وما قدروا اهلل حق قدره 

ا / ]   . أو يقدروه قدره   -تعاىل-ن يقوموا حبقه  أ[  69وال يمكن ألهل املحبة عمومر
تعاىل:   ر ه  و﴿قال 

ق د  ق   ح  اَّلل    ر وا  ق د  ا  نليب(  67الزمر) ﴾  م  يمكن  رسول  ،فال             ، أو 
ولم يأت    ،ألنه أت باالسم اجلامع وهو اهلل  ؛ أو حمب أن يقّدر اهلل حق قدره   ،أو اعرف

 ،بل جاء باالسم املحيط جلميع األسماء  ،أو األسماء األخرى   ،أو الرحيم  ،باسم الرمحن
العلوم واملعارف فال يمكن أن يدخل حتتها  العبد  من  طي   ع 

 
أ أو أن يقوم    ،فمهما 

ر ه  ﴿[  70]  /ها  ر  د  ق    ِق حب
ق  ق د  ر وا اَّلل   ح  ا ق د  م  والعارفني،   ه  ل  س  بمعرفتهم ر    (67الزمر )﴾  و 

فأنت ال تقدر    ،حبقوقه قيام ببعض قدره تعاىل  هل والقيام    فمعرفة العارف واالستسالم  
 ! ؟قدره  ق  اهلل ح   ر  د  ق  العارف حق قدره فكيف ت  

 ؟! قدرها فكيف باالسم اجلامع وحتته مجيع األسماءاملراتب الرشعية ال تقوم حبق  
ي    -عليه وسالمهاهلل  صلوات  -  الرسولف أبو  قدره   حق    أحدٌ   ه  ر  د  ق  لم    حىت وال 
 [ 71/ ]  أن يقدر  ال يستطيع أحد  ،وال غريهم  ،وال جربيل  ،وال سيّدنا عيىس  ،بكر

فماذا   نمنه، إذ  أىلعهو بمزنتله أو    المنإ  ه  ر  د  ق  ن الكبري ال ي  أل  ؛حق قدره     ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  
ووصل      ملسو هيلع هللا ىلص  مع انليب   ىل جربيل حني عرجإأال ترى    ؟يعرف الصغري ممن هو أكرب منه
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 ؟!فقال هل احلبيب: أها هنا يرتك اخلليل خليله  .ىل السدرة قال: يا حممد هذا ماكينإ
 قال: يا حممد لو جتاوزت قيد شعرة الحرتقت. 

/   ؟فإذا اكن الرسول ال يستطيع أحد أن يقدره حق قدره فكيف باحلرضة اإلهلية
وهذه املرتبة أنكر    ،نبياءما لم تنله األ  ملسو هيلع هللا ىلص  دي الوارث بمحمد  نعم ينال املحم    [72]

 (1)  «نبياء بساحلها وقفت األخضت حبرر »   عليها أكرث العلماء كقول الشيخ األكرب:
عليه وانلكري  اإلنكار  من  وأقعدوها  ادلنيا  مراده    ،فأقاموا  يعرفوا  فمراد    ولم 

 ،أي لم َيوضوه   ،نبياء بساحلهوقفت األ  -بمحّمد-ا  ا حممدي  الشيخ هنا خضت حبرر 
هل    ٌك ل  مثاهل : لو اكن م    ،نبياءال ختوضه األ  والعارف َيوض بمحّمد ما   ،وهو حبر حمّمد

مع امللك ال يدخلها ]أماكن[  ىل حمالت  إن انلديم يدخل  إ ف  [73/ ]  ،وهل نديم  ،وزراء
أىلع مراتب العارفني ال تصل    ن  أمع العلم    ،وهكذا العارف الوارث املحّمدي  ،الوزراء

 والعارف نوره تبيع.  ،ن األنبياء نورهم أصلأل ؛بياء واملرسلنيألدىن مراتب األن 
حق  إولرنجع   اهلل  إعطاء  من  بصدده  َنن  ما  األنبياء    ،ه  ر  د  ق    ىل  وصل  فقد 

 . ةري  ىل مقام احل  إوالعارفون 
فتاهوا    [74/ ]  ،حينما أرادوا أن يقوموا ببعض قدره تعاىل حتريوا بني مجاهل وجالهل

ر  فسيِ   ،اجلمال واجلاللا بني  حتري  والصفات،  ب ه   ﴿  دنا موىس وبني األسماء  ر  جت  ىل   ا  ل م 
قار  ع  ر  موىس  ص  اّكر و خ  ل ه  د  ع  ب ل  ج   (. 143 األعراف)﴾ ل ل ج 

 
البسطايم    (1) يزيد  إىل أيب  القول  الشيخ حممود مهاوش: ينسب هذا  حاشية  يف    علق عليها 

بساحله«  املخطوط. األنبياء  ا وقفت  حب  رر ت   ض  العبارة منسوبة    .»خ  إىل  وستأيت هذه  رصاحة 
ا وقفت األنبياء بساحله«.سيدنا أيب يزيد، بعنوان  ت  حب  رر ض   )قال أبو يزيد: »خ 

ومنهم سيدنا أمحد بن مبارك يف سؤاهل  ، كثري من الصوفية إىل سيدنا أيب يزيد البسطايم هنسب
ا  : خضنا حبورر قول أيب يزيد البسطايم    وسأتله    لشيخه سيدنا عبد العزيز ادلباغ فقال:  

فقال   بسواحلها.  األنبياء  ...  وقفت  عظيم،  وقدرها  جسيم  خطرها  انلبوة  وانظر   لخ  إ: 
أشلك علينا    ما   بلعض   تفسريه  يف–)ابلاب السابع  «  اإلبريز من الكم سيدي عبد العزيز ادلباغ»

 . (394: 01) من الكم األشياخ(
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د ىن  ﴿   ملسو هيلع هللا ىلص     الرسالة  صاحب    ولكن  
 
و  أ

 
ني   أ ن  ق اب  ق و س  ىل  ف اك  ت د  ن ا ف    انلجم )﴾  د 

ولكهم    ،نبياءاأل  وحممد نيب    - عليهما الصالة والسالم-ن موىس جزء من حمّمد  أل  ( 9
يف القرآن،    (1) لكةذ  ف  نبياء مجعوا ما جرى معهم ومع أممهم فجعلوه  وإن األ  ،نواب عنه

 اجلامع جلميع الكتب.  [75/ ] وكتابه ، وحممد اجلامع للنبوة والرسالة
األ من  أن  تعرف  أن  مسألة جيب  بل  وهنا  القرآن  يف  يذكروا  لم  واألمم  نبياء 

م  ﴿قال تعاىل:    .ويعرفهم العارف  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   يعرفهم الرسول ن ه  م  ل ي ك  و  ن ا ع  ص  ن ق ص  م م  ن ه  م 
ص   ن ل م  ن ق ص  نبياء  ولكن اهلل أخربه جبميع األ  ،أي يف القرآن   (78  اغفر )﴾  عليك  م 

 واألمم.
ألنه ودل يلتمم ماكرم    ؛رسوٌل   وال  يب  ها ن  دل  ولم ي    ملسو هيلع هللا ىلص  حممد سيدنا  واعلم أن والدة  

  . الوراثة   والدة    ،هذه الوالدة[  76]  /وجيب علينا معرش هذه األمة أن ن ودل      ،األخالق
ن ةٌ ﴿  قال تعاىل: س  ٌة ح  و  س 

 
ول  اَّلل   أ م  يف  ر س  ن  ل ك  د  اك  ولكن َنتاج  (  21  األحزاب)   ﴾ ل ق 

املعراج السمع،  ألداة  حفظ  املعراج    ،والفؤاد  ،وابلرص   ،واللسان  ،ويه  أداة  وهذه 
 . والعروج

بِك  الك  ﴿واحلق يقول:   اء ر  ط  ن  ع  ا اك  م  بِك  و  اء ر  ط  ن  ع  ـؤ الء م  ـؤ الء و ه  د  ه  ن م   
ورار  ا؟ زمان الزمان فسد: فأي زمان لم يكن فاسدر إن   وال تقل    (20  اإلرساء)  ﴾حم  ظ 

وك   الرشيف  وجهه  ج   زمانملسو هيلع هللا ىلص  رباعيتهت  رس   ش  أم  الراشدون  ،  اخللفاء  فيه             ؟ قتل 
ب برأسه؟ املطلوب أن تكون أنت الزمان واملاكن ع  قتل احلسني والل  [  77]  /    أم زمان

 . فال يأخذك زمان وال ماكن
 الالكم مجيل ولكن هل من قلوب ينبت فيها؟ 
 املائدة املحمدية ممدودة ولكن هل من جائع؟ 

 
ل كة: جممل  (1)   ذ   (. 465مافصل وخالصته. )املعجم الوجّي الف 
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بل حىت خميلته من اخلواطر    ،ولسانه  ،وبرصه   ،الرجل اذلي حييم سمعهالرجل لك  
 الفاسدة. 

ي   ف    ر  ه  ظ  املؤمن هو اذلي    ورد  يف احلديث: [  78]  /راحئته    م  ش  ت  بماكرم األخالق 
رب  » تعاىل  باهلل  ريض  من  اإليمان  طعم  دينر   ،ا ذاق  ا نبي    ملسو هيلع هللا ىلصوبمحمد    ،ا وباإلسالم 

 راحئة اإليمان منه. ت  م  اإليمان من ش  بل ذاق طعم  (1)«ورسوالر 
فإذا    ىل قلوبكمإىل صوركم بل ينظر  إإن اهلل ال ينظر  »الصور ليس هلا حقيقة  

 .(2) «ىل نفسهإوجد فيه غريه مقته وولكه 
فانفخ ألعمالك    [79/ ]   ،ر ولكن ينفخ يف الصور األرواحمن أسمائه املصوِ   احلق  

 ا.روحر 
ولك   ،بل بأعمال القلوب   ،اإلسالمية ال بأعمال الصور والطقوس اعمل باآلداب  
هل   م  ويف لك اعل    ،املصطىف واملجتىب للك جملس  ملسو هيلع هللا ىلصفإنه    ةاحلسن يف رسول اهلل القدوة  

د  واعلم حمم    ،حممودٌ   العرش    م  واعل    ،السماء  م  ه اعل  م  خاص ، فمجلس أمحد اعل    جملٌس 
  م  اعل    ، وك  ويف العرش حممودٌ   ،ويف األرض حممدٌ   ،فهو يف السماء أمحد    ،م األرض اعل  

 ،وهو روح الوجود   ،ومقام االصطفاء عند احلرضة اإلهلية  ، وفيه احلرضة املحمدية أمجع
- وهو سيدنا إبراهيم  ،  وب، واملحبوب أىلع من اخلليلبواملح  ،حبيب اهلل  [80]   /وهو  

والسالمع الصالة  املقامات،  املحبة    فمقام    ،-ليه  أن    أىلع  والكرّس    فلو   العرش 
نيوالسماوات   واألرض  قلبه      من  زاوية  أحس    ملسو هيلع هللا ىلصاكنت يف  مع حبيبه   ؛بها   ملا          ألنه 

 
  حديث (  ا رب    باهلل  ريض   من  اإليمان   طعم   ذاق  باب  -  اإليمان  كتاب)  صحيحه«»  يف  مسلم«»  رواه  (1)

 (. 62: 1( )56)  رقم
  وخذهل،   املسلم،   ظلم   حتريم  باب  -  واآلداب  والصلة   الرب  كتاب)  صحيحه«»  يف  « مسلم»  رواه  (2)

  إىل   ينظر  ال   اهلل  إن»  بلفظ  (.1987:  4( )2564)  رقم   حديث(  وماهل  وعرضه،   ودمه،   واحتقاره
 أما   متقاربة؛  بألفاظ  غريه  رواه  و  وأعمالكم«  قلوبكم  إىل  ينظر  ولكن  وأموالكم،  صوركم

 . أجدها  فلم احلديث تتمة
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ت األنوار للنبياء والعارفني واألويلاء،  ع  ز  و  ومنه ت   ،ه  باسم   ه  اسم    ع  ده اذلي مج   مع سيِ 
 
 
 ومنه توزع انلور للعالم أمجع. ،وقوته هىلع استعداد انلور    ذ  خ  أ

السالم -  قال جربيل ]   -عليه  معه ووصال      [81/  السدرةإحني عرج  »ىل  لو : 
ي    (1)«الحرتقت  م  د  ق    موضع    جتاوزت   يسع    ،الصغري  ع  س  فالكبري  ال  الصغري  ولكن 

درجات   للك  حدود،  إالكبري،  جلربيل  حدود،  وللك  ادلرجات،  رفيع  للمصطىف  ىل 
ع ل ومٌ ﴿قال تعاىل: ، حدود  اٌم م  ق  ن ا إ ال  هل   م  ا م  م   (. 164 الصافات )  ﴾و 

فقطإاألعمال   السدرة  و    ملسو هيلع هللا ىلص  وهو  ،ىل  السدرة  السدرة  ف جربيلق  فوق   ، عند 
الر   نزل  فأخذه  ر  ف  وهناك  ]   ىل ماكنإ  ملسو هيلع هللا ىلصف  املحبة    [82/  فزنلت  الرفرف  يسع    ، ال 

ن ا  ﴿وعليها عرج حىت   ىل  د  ت د  د ىن  ﴿   (8  انلجم)﴾  ف 
 
و  أ

 
ني   أ ن  ق اب  ق و س    انلجم )﴾  ف اك 

 م وتلك اململكة أن  م، ومن مجلة ذلك العال  لطيف من ذلك العال   جنٌس  رف  ف  والر   (9
طائفةر  اإل  فيها  املالئكة هائمني يف احلرضة  شيئر   ،هليةمن  يعرفون  اهليام ال         ا سوى 

اإل احلرضة  يعرفون  إحىت    ،هليةيف  ال  وذ    ،نفسهمأنهم  القلب  صفا          ا شيئر   ت  ق  فمىت 
ىل ادلنيا واآلخرة ال ينال هذه  إجهة  هل و      [ 83/ ]  واذلي   ،الزهد   من هذه األشياء عرفت  

 . املقامات
 يقول بعض املحبني: 

 ب ــت طايـة والوقـــمع رجال املعرف   هل الصفا تر  العجايبأارشب رشاب 
 ،الطايب طاب بهم بل هم الوقت الطايب، الوقت الطايب ليس فيه بيعالوقت  

ذلك    ،سوى املحبوب   ،ال زاعمات  ،ال كرّس   ،ال مال   ، ال ودلو  ، ال زوجة  ،ال رشاءو
 . [84/ ] (والوقت طايب )الوقت املسىم  

 
:  قال  ربك؟  ترى   هل  السالم،  عليه  جربيل  سألت»  بلفظ  األوسط«  املعجم »  يف  الطرباين«»  رواه  (1)

(  حممد:  اسمه  من  -  امليم  باب)  الحرتقت«  أدناها   رأيت  لو   نور،  من  ا حجابر   سبعني   وبينه  بيين  إن
 .املعراج ذكر فيه  وليس.  278: 6( 6407) رقم حديث
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 . جهة ملن يعّرفك يف اهللال بالو  إال جتد الصفاء 
القول شأن  ذا طلبت احلفظ فجالس  إ ون شأنهم دقوالصا   ،العموم   املحفوظني، 

 انلفع والعمل. 
يريك    ،لصك هناك قبل القيامةَي    ا بيض الوجه، خذ معك وجهر ا ي  خذ معك شيئر 

ه  ه، ودلك حمبت  ه وعيوب  ه، املال حمبت  ه وعيوب  ها، يريك أخاك حمبت  ها وعيوب  الزوجة حمبت  
 . ا من قلبكمجيعر   [85]  /هم  فتخرج   ،ن ليس سواهأ م  ل  ع  ت   ن  أىل إوعيوبه، 

 !يف حمله ع  ض  ذا و  إىن ما أمجل الغ  
 !يف حمله ع  ض  ذا و  إالعلم  وما أكمل  

و حملها  يف  األشياء  يضع  اذلي  أحالمإالشجاع  أضغاث  فلكها  تعاىل:   .ال        قال 
ى حي   ﴿ى ذ   ىي  ىب  ٱ خ  ت  ك 

ة  ل  و   . (12 مريم) ﴾ب ق 
 .وختلق بهوأنت يا أخ خذ القرآن 

عملك يف  تناجيه  حمبوب  لك  يكون  أن  طريقك  ،الرسور  نومك  ،يف    ، يف 
املدح    ، ألم الفقر والغىن، ألم  ال حتس بألم    [86/ ]  بتجارة وال عمل،  ال حتس    ،ويقظتك

 . ا واذلم، فأنت مرسور دومر 
 بل رسوره حلظات ثم يتكدر.  ،اليس هل رسور أبدر  اذلي ال جيد املحبة  
والشباب بعده  ،والكرّس بعده عزل ،والصحة بعدها سقم ،الربح بعده خرسان

 . ج املحبةن  ب   ،جن  ألنه يف ابل   ؛فال حيس بيشء ب  ح  وهكذا، أما الم   ،هرم
   [ 87/ ]   ،ا مادحر   ال تر  !امادح واذل  م  ل  ول    لك  ذا اكن هذا يمدحك وذاك يذمك فما إ

 ها.بل عليك أن تتعرض ألعمالك وأحوالك فتصلح   ،ا وال ذام  
ت    ،حمبوبك يف مملكتك أفردك يف مملكته  ذا أفردت  إ  ل  غ  ش  ي  باملحبوب    ل  غ  ش  كما 

 الكبري أوسع. ؛بل بالعكس  ،فيك املحبوب 
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 الكبري أوسع. ؛بل بالعكس  ،فيك املحبوب 
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أوهام وخياالت   القدّس  اعدلكها  احلديث  املراتب. ورد يف  أرادنا »  :هذه  من 
    ، ومن اكتىف بنا عّما نلا كنا هل  ،ومن أراد منا أعطيناه  ،ومن أحبنا أحببناه  ،أردناه

 .(1) «وما نلا 

 . قامكأفانظر فيما  [88]  /ك  ن تعرف مقام  أذا أردت إ
ربما    ؟ ين يريد  أ  ؟ين ذاهٌب أ  ،هحياسب عمل    ،هحياسب عقل    ،هالعاقل حياسب نفس  

 أو جناسات املعاين.  ،باحأو جناسات امل ،دخلت عليه جناسات املعايص
  ك  ن  م    ت  ب  ل  ذا ط  إنها  أ  -وأكرث مطابلها املباحات -  ومن عالمات مطالب انلفس

 . ىلع ذلك الطلب ةر رص   تبىق م  فإنها  ،ولم تنفذه هلا  ،ا شيئر 
  / ىل يشء آخرإذ انتقل من ذلك اليشء  ف  ن  ا ولم ي  ذا طلب شيئر إ ف  أما الشيطان   

[89 ].   
 :ايبها جمالسة الو  

جالست  إ بصفوهابي    ذا  فجالسه  ي    ،ا مريضر   تها  بلطفواملريض                      ،داوى 
فإن   فانظر يف قلبك  ،ى عقيدتكوحتد    ،وتكلم يف عقيدته  ،ذا حتدى املراتبإما  أ

ورأيته عدو    حرارةر   وجدت   عليه  للرد  إال واندفااعر  هناك  فليس  تتلكم،  أن  فإياك  ا 
إذا وجدت   وأما  قلبك  برودةر   الزناع واجلدل،  املدد  ،ا ورأيته مريضر   يف  يأتك     ، فتلكم 

 ا. عدو  ]تنظر إيله[ أن تنظره وإياك ثم إياك 
 . هه ورجوع  فهذا يرىج توبت     [90] / .والوهابية قسمان: وهايب عن اجتهاد

 
»حالة أهل احلقيقة مع اهلل« بلفظ »قال اهلل تعاىل يف بعض    يف    ذكره سيدنا أمحد الرفايع  (1)  

ب نا أحببناه، ومن اكتىف بنا عّما نلا   ن أح  نّا أعطيناه، وم  ن أرادنا أردناه، ومن أراد م  الكتب: م 
نّا هل وما نلا« )احلديث اثلالث عرش  ّب( حديث رقم   -ك  ن أح  رء  مع م   . (71: 1)  (13)الم 

 
 
 195 

ذايتّ  خ  -  ووهايب  ذلكل  أي  ىلع  أبدر   -ق  يرجع  ال  اجتهاديون  ،افهذا    ،وأكرثهم 
للمريض  الطبيب  بلطف  امليدان  يتوب ويرجعأفإما    ،فطاوهل يف  ينهزم    ، ن  أن  وإما 

 . عنك
 ا ولو وجد مع الوهايب أخالقر   ،اا أبدر ن حيب وهابي  أأويلاء اهلل    وال يمكن ملحِب 

 ا ن يقع بينهما احلب بتاتر أوال يمكن    ،ا رها هل تقديرر يف الظاهر فيقدِ   صاحلةر   وأعماالر 
/ [91] . 

أهل    بأعمال السموات واألرض فال يتجاوز اتلقدير عند حمِب   ولو أت الوهايب  
  ن ت  أاهلل، فمهما جالس املحب ألهل اهلل أهل ابلغض فال يمكن  

  ،وى د  عليه الع    ي  رس 
   ،وأكرث املعايص تكون يف العدوى 

 
وهذا    ،اهلل فال يكون يف العدوى   ل  ه  إال بغض أ

 مّيان ملن يديع حمبة أويلاء اهلل.
 : من شيخه ن  ذْ طلب املريد اإل  

  ،من أمور ادلنيا واآلخرة  أي أمر  أو  ا  رر ف  س     أو يسافر  ذا أراد املريد أن يعمل عمالر إ
املريد صادقر  بأمر املرشد املريب  عمل    أيِ ىلع    يقدم  فال    ،ا واكن    ه أي اذلي اختذ  ،إال 

 . [ 92]  /آخر املنقطع اذلي ليس هل مرجعٌ   ،عين باملريد جبميع رشوطهأ و، هل امرشدر 
 عند طلب اإلذن:  ،ةثالث هل مراتب  فهذا املريد 

ي    ، وال يشكو  ،وال يعمل    ،أنه ال يتحرك    :أعالها  ذلك للشيخ بقلبه حىت    د  ر  بل 
ت   أو  باهل  ىلع  خطر  اذلي  اليشء  بذلك  الشيخ  يناهلا   .ه  ك  ر  يأمره  ال  املرتبة                  وهذه 

 . من املريدين ال األفراد  إ
   للشيخ   ر  ك  ذ  ويه أن ي    ،أدىن من األوىليه  اليت  و  ،املرتبة اثلانية: ويه الوسطى

نه إ ف  ،ذلك اخلاطر    [93]  /أي  ،هأو يرتك   ،هيعمل    ىلع باهل أن   ر  ط  وخ    ،ما اختلج يف صدره 
أجنيب ليس    وكأنه رجٌل   ،ها عليهص  ق  يذكر ذلك لشيخه ىلع سبيل احلاكية والقصة ي  

ا جواب الشيخ يف اإلقدام  ا منتظرر مستسلمر  ،أو الرتك هل  ،وال شهوة يف اإلقدام ،هل ميل
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ذايتّ  خ  -  ووهايب  ذلكل  أي  ىلع  أبدر   -ق  يرجع  ال  اجتهاديون  ،افهذا    ،وأكرثهم 
للمريض  الطبيب  بلطف  امليدان  يتوب ويرجعأفإما    ،فطاوهل يف  ينهزم    ، ن  أن  وإما 

 . عنك
 ا ولو وجد مع الوهايب أخالقر   ،اا أبدر ن حيب وهابي  أأويلاء اهلل    وال يمكن ملحِب 

 ا ن يقع بينهما احلب بتاتر أوال يمكن    ،ا رها هل تقديرر يف الظاهر فيقدِ   صاحلةر   وأعماالر 
/ [91] . 

أهل    بأعمال السموات واألرض فال يتجاوز اتلقدير عند حمِب   ولو أت الوهايب  
  ن ت  أاهلل، فمهما جالس املحب ألهل اهلل أهل ابلغض فال يمكن  

  ،وى د  عليه الع    ي  رس 
   ،وأكرث املعايص تكون يف العدوى 

 
وهذا    ،اهلل فال يكون يف العدوى   ل  ه  إال بغض أ

 مّيان ملن يديع حمبة أويلاء اهلل.
 : من شيخه ن  ذْ طلب املريد اإل  
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ا جواب الشيخ يف اإلقدام  ا منتظرر مستسلمر  ،أو الرتك هل  ،وال شهوة يف اإلقدام ،هل ميل



 
 
 196 

  ا سوى أمر  ال يعلم شيئر   ،نه متجرد إل بل  من مي  وليس يف قلبه مثقال ذرة    ،أو الرتك 
 إفهذا    ،الشيخ

 
 . [ 94/]   ا بذلك وناجحر   ،ا وفاحلر   ،ا وامتثل اكن مأذونر   ،أو نهاه  ،الشيخ  ه  ر  م  ذا أ

 ،ونوى ىلع تنفيذه  ،ذا خطر هل أمرٌ إ  ويه  ،اليت يه مرتبة املكر  :أما املرتبة اثلاثلة
ا لعله أو متمنير   ، بهأو ترباكر   ،الشيخ من  ولكنه خجالر   ، أو مالت نفسه هل  ،أو اشتهاه

 ، ولكه ميل للتنفيذ أو الرتك   ،ولكه شهوة  ،ا بشيخهيله ماكرر إنه يذهب  إ يوافق هواه ف
الم    م  دِ فيق   باللفظ  املعسولة  لقضاء شهوتهت  ر  املقدمات  اإلذن ىلع هذه   ،ب  فيطلب 

العارف  ،احلالة ي  إ ف    [95]   /وهنا مرتبة  م    م  ش  نه  تفوح    ،ا نر ت  ن  الكمه  ومقدمته وشهوته 
ري    َّلل   ٱو  ﴿فيتجاهل معه فيقابل مكره بمكره    ،راحئتها دليه ين  ٱ  خ  ر  ىك    آل عمران )﴾  ل م 

54 .) 
هل اخلري    ،موفق»  : فيقول  اهللإفيها  شاء  عني  «  ن  هو  العارف   وهذا  من             ؛ املكر 

الم  إ  إذ    ت  س  ن 
 
باملكر  ن  ذ  أ بدأ  اذلي  األمر  إو  ،هو  ذلك  نتيجة  هل  يبني  لم  الشيخ               ن 

خوفر  عنه  ونهيه  أمره  القطيعةمن  من  عليه  ا  ،ا  هو  بما  عليه  أشار  لو  هلألإذ           ،نفع 
  ، وربما انقطع عنه  ،ا للشيخ فيخجلخمالفر   ،ىلع مشتهاه    [96/ ]   أن يقدممن  فال بد   

 ولو بعد حني.  ق  د  الِص  ق  ز  ر  لعله ي   ،إن الشيخ يطاوهل بعد ذلك متجاهالر   بل
 . ه وكرمهنِ م  معهم واألدب بني أيديهم ب   نا اهلل الصدق  ق  ز  ر  

 :كال  س والسا جال  والم   س  ل  جْ والم   ة  ما اله    صاحب  
ي    ،يف بداية أمره ىلع نفسه  ه  ت  هم    ه  جِ و  ي    ة  م  اله    صاحب   وساخ نظفها من األحىت 

 ،من ميوهلا واعداتها   ،من املباحات  ،املكروهاتمن    ،والعفونات، ينظفها من املعايص
  ، ىلع اهللانلاس داال      [97/ ]   ىلإه بهمته  توج    ه  س  ف  ن    ت  ر  ه  فإذا ط    ،وتكمل  حىت تتطهر  

 لون ىلع ربهم. ب  ق  وي   ،ته العايلةبهم   انلاس  ل  فع  تفن
   املرتبة    وصاحب  

 
ي  األ انلاسنفس    ل  غ  ش  وىل ال  بعيوب  إنه مشغوٌل   ،ه         ، بعيبه   بل 

  ، وهناك يؤذن هل باإلرشاد  ،كما ذكر  ل  ىل نقصه حىت يكم  إبل    ،ىل نقصهمإال ينظر  
 ه.عبارت   م  ه  ف  وت   ،إشارته ع  م  س  فت  
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وو    انلاس  بتذكري  اشتغل  لو  ق  ه  ظ  ع  أما  ووعظها   ل  ب  م  نفسه  ي    ،تذكري  سمع  فال 
  ،هاجلهتني، خرس نفس    رس   خ   [98]  /بل ربما  ،لالكمه

 
 ه.  غري  رس  َي    ىل أن  و  فمن األ

بالكرامات يرىض  ال  اهلمة  ومراتبها،    ،صاحب  باجلنان  باملاكشفاتوال           ،وال 
 . وال يبغ به بديالر  ،-وجل   عز  -ال يرىض إال به 

ف    ليستفيد    ؛ إال من هو أىلع منه  ال جيالس    اهلمة    صاحب   ي  ري   منه    ث  ر  ىق، وهذا 
 املراتب العايلة. 

ا   ، وهذا دائمر يلعمل عليه مشيخةر   ؛من هو أدىن منه  فيجالس    انلفس    ما صاحب  أ
 . [99/ ]  به نفسه  ب  ع  ل  ت  يف اتلدين،  
ّم،ل  ل    تابعةٌ   ة  م  ، واله  ه  ت  م  ه    اإلنسان    وقيمة   ته اكن ذلك مبلغه، قت هم  فأينما تعل    ه 

 .(1) «من أصبح وهمه ادلنيا فليس من اهلل يف يشء»وقد ورد يف احلديث 
 يكون معك.  أن   ه  ل  مِ ال حت   كن معه كن مع املرشد كما يريد ال كما تريد،  

ر  ر   األبواب  ل  ج  ب   يف  الص    ،واقف  يف  ور  ولكنه  ج    ل  ج  ر    ب  در،  الصدر  ا  مر س  يف 
 إنما يه أدب.  ؛العلم واملطالعة ليس يف كرثة  ،يف القلب ولكنه مطرودٌ 

  هلية إال للدباء، واألدباء عندهم أعدى عدو  اإل  [ 100]  /احلق ال يعطي األرسار
 هلم يه أنفسهم. 

قوا مراتب اإلسالم واإليمان  سوى أنهم طب    ،ادلينا يف  الصوفية لم يزيدوا شيئر 
 واإلحسان.

 
 . 203: 03كتاب ذم ادلنيا(  -)ربع املهلاكت  «اإلحياء»ذكره اإلمام الغزايل يف  (1)

املطبوع بهامش اإلحياء: أخرجه الطرباين «  ختريج أحاديث إحياء علوم ادلين»قال العرايق يف  
وكذلك رواه ابن أيب ادلنيا من حديث    ،يف األوسط من حديث أيب ذر دون قوهل وألزم اهلل قلبه 

ضع بإسناد  صاحب أنس  منفردة  الزيادة  هذه  وروي  حذيفة  حديث  من  واحلاكم  يف 
 .  الفردوس من حديث ابن عمر والكهما ضعيف
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وو    انلاس  بتذكري  اشتغل  لو  ق  ه  ظ  ع  أما  ووعظها   ل  ب  م  نفسه  ي    ،تذكري  سمع  فال 
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بالكرامات يرىض  ال  اهلمة  ومراتبها،    ،صاحب  باجلنان  باملاكشفاتوال           ،وال 
 . وال يبغ به بديالر  ،-وجل   عز  -ال يرىض إال به 

ف    ليستفيد    ؛ إال من هو أىلع منه  ال جيالس    اهلمة    صاحب   ي  ري   منه    ث  ر  ىق، وهذا 
 املراتب العايلة. 

ا   ، وهذا دائمر يلعمل عليه مشيخةر   ؛من هو أدىن منه  فيجالس    انلفس    ما صاحب  أ
 . [99/ ]  به نفسه  ب  ع  ل  ت  يف اتلدين،  
ّم،ل  ل    تابعةٌ   ة  م  ، واله  ه  ت  م  ه    اإلنسان    وقيمة   ته اكن ذلك مبلغه، قت هم  فأينما تعل    ه 

 .(1) «من أصبح وهمه ادلنيا فليس من اهلل يف يشء»وقد ورد يف احلديث 
 يكون معك.  أن   ه  ل  مِ ال حت   كن معه كن مع املرشد كما يريد ال كما تريد،  

ر  ر   األبواب  ل  ج  ب   يف  الص    ،واقف  يف  ور  ولكنه  ج    ل  ج  ر    ب  در،  الصدر  ا  مر س  يف 
 إنما يه أدب.  ؛العلم واملطالعة ليس يف كرثة  ،يف القلب ولكنه مطرودٌ 

  هلية إال للدباء، واألدباء عندهم أعدى عدو  اإل  [ 100]  /احلق ال يعطي األرسار
 هلم يه أنفسهم. 

قوا مراتب اإلسالم واإليمان  سوى أنهم طب    ،ادلينا يف  الصوفية لم يزيدوا شيئر 
 واإلحسان.

 
 . 203: 03كتاب ذم ادلنيا(  -)ربع املهلاكت  «اإلحياء»ذكره اإلمام الغزايل يف  (1)

املطبوع بهامش اإلحياء: أخرجه الطرباين «  ختريج أحاديث إحياء علوم ادلين»قال العرايق يف  
وكذلك رواه ابن أيب ادلنيا من حديث    ،يف األوسط من حديث أيب ذر دون قوهل وألزم اهلل قلبه 

ضع بإسناد  صاحب أنس  منفردة  الزيادة  هذه  وروي  حذيفة  حديث  من  واحلاكم  يف 
 .  الفردوس من حديث ابن عمر والكهما ضعيف
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ه، ا تر  ذا فنيت  إ  :أي  (1) «تراه  فإن لم تكن  ،اعبد اهلل كأنك تراه»يف احلديث:    د  ر  و  
 كما قال املحب: 

  عني    أيِ  حبييب ب  ىل  ذا جت   إ
 
 ( 2) اه  و  س   اه  ر  ا ي  م  ين ف  ي  ع  ال ب   ه  بعين    اه  ر  أ

ذ   واتلخلية  العلماء    ر  ك  وقد  اتلحلية  مقام  منهما   ،باهلل  السابقة  يه   ،وما 
إنما    ،بل اإلنسان مفطور ىلع اتلحلية  ،وأنا أقول: ال يوجد حتليةٌ [  101]  /ومراتبهما،  
ات للنفس واحلي    ،ومن العقارب   ،خلية من العفوناتفإذا حصلت اتل    ،يه اتلخلية

 .ليةحىل أصله ويه اتلإاعد اإلنسان 
كن اذلكر  ةر مر    ت وقد  واملخلوقاتفتجىل    ،(3) يف  اخلالق  يل  إخراج    وأردت    ، 

أخرجت    ،املخلوقات ولكما  آخر،  جاء  إنسانرا  أخرجت  حبٌر،  حبرر   فلكما  جاء   ا 
ىل العجز وجدت  إأخرجت جبالر جاء جبل حىت عجزت، فلما وصلت  [  102]  /ولكما  

 . نفس ها أنت وربك

 
اإليمان    «صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    (1) انليب  -)كتاب  سؤال جربيل  اإليمان،    ملسو هيلع هللا ىلص باب  عن 

 «صحيحه»ورواه مسلم يف    .( 19:  1)  (50) واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة( حديث رقم  
  ( 8)باب معرفة اإليمان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة( حديث رقم  -)كتاب اإليمان  

(01 :36 ).   
)ابلاب اثلالث والستون يف معرفة  « الفتوحات املكية»عريب يف  ال ادلين بن يي لشيخ األكرب حم( ل2)

 . ( 305: 01) بقاء انلاس يف الربزخ بني ادلنيا وابلعث( 
مسجلة للسيد انلبهان أنه حني دخل اخللوة يف الشام ثالثة أيام صار عندي  جاء يف مذاكرة  (  3)

قال: أنا   قطعة* فلم تك موصوالر والفصل قاطع( نفسك    عندها فتح )قطعت الورى من ذات
إىل   اإليمانفطريت  بطريق  أخذتها  سليمة  فقبل ،  اآلن  أذكر  باخللوة  كنت  األيام  من               يوم 

وإذ   يل  ينكشف  يالطيفتأن  جبال  جبالر   !أتيين  للعجز،   أرفع  وصلت  أن  إىل  اثنان                يأيت 
واملخلوقات   اإلهلية  احلرضة  انفتحت  عجزت  أنت فوجدت  أنا  انفصال،  وال  اتصال               ال 

 م، حىت رأيتها بذرايت. وأنا الموصول والمفصول، عرف من عرف وجهل من قد ال 
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واحدة   خرجت  فلكما  والرعونات،  العفونات  منك  خترج  املجاهدة  فكذلك 
    وهكذا لكن املحبة خترجهم مجلة واحدة. ،جاءت غريها 
 : «بكم م  ص  »يسري يف اآلية  السالك

بد   ل ون  ﴿أن يسري يف اآلية:    السالك ال  ق  ع  ي  م  ال   ه  ف   ٌ يم  ٌم ع  ب ك  م     ابلقرة )﴾  ص 
171.) 

صم  بكم  [  103]  /، والسالك  وانلفاق صم  بكم  عيٌم عن احلقفأهل الكفر  
 جمذوب.  ،مسلوب  ،فحينئذ يقال للسالك: جمنون ،عيٌم عما سوى املحبوب 

 . ال يرى سواه ،يف حمبوبه جمذوٌب  ،عن اعداتهم، جن  عن أحواهلم ب  ل  نعم س  
   ت  ت  ب  فإذا ن    ،من الزمن  ةر د  حتت األرض م    ن  ف  د  ها ت  ع  ر  ز    ل  ب  ق    ة  ب  احل  

 
  ع  ب  خرجت س  أ

 .سنابل يف لك سنبلة مئة حبة، أما اليت ال تدفن فيأخذها اهلواء
املحبني   أحد  تعاىل:  قارئر [  104]  /سمع  قوهل  يقرأ  ن ي ا ﴿ا  ادل  يد   ي ر  ن  م  م  نك  م 

ة   ر  اآلخ  يد   ي ر  ن  م  م  نك  م  عمران)  ﴾و  الم  (  152  آل     « يزيد  أبو»  ب  ح  فقال 
عينيهق  طفوقد    - من  املوىل  :قال  - ادلم  يريد  من  لدلنيا أين  قلبه  يف  ليس  هذا  ؟ 

 واآلخرة مثقال ذرة. 
 . يف سائر أحواهل ل  د  ب  هلية إال من ت  ال يتعرف ىلع املعارف اإل

 ويتأدب معهم.  ،وجيانسهم  ،ومن أراد أن يفهم أحوال الرجال الكبار فليجالسهم
 ! لك العوائد ق  ر  فكيف خت   [ 105] / أنت ال تقدر ىلع تغيري اعدة من اعداتك 

قبل   يتلطف  أاإلنسان  ابلطالني  ن  ت    ،ويمزح  ،يضحك  ،جيالس                ف  ط  ل  فإذا 
وهلذا أنكروا عليه حني    ،ألنه لم يبق بينه وبينهم نسبة  ؛ال يستطيع أن جيالسهم

 وا عليه باإلنكار.د  وش   ،تلطفت روحه
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واحدة   خرجت  فلكما  والرعونات،  العفونات  منك  خترج  املجاهدة  فكذلك 
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171.) 
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  ع  ب  خرجت س  أ
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 وا عليه باإلنكار.د  وش   ،تلطفت روحه
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مع حمبوبه  عنهم، اختىل  ر اختىل  فإذا تنو    ،حدأاإلنسان قبل انلور يندمج مع لك  
 . بروحه وجسمه

 . نه جيالس لك إنسانإ انلور ف[  106]  / م  د  ذا ع  إأما 
فإذا وقع اإلنسان    ،يرسي به وهو ال يشعر  ،املكر يرسي بابن آدم كرسيان املحبة
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 ، ال يرتكونه وشأنه  ،هلية فإنه حماسب ىلع الصغرية والكبريةأما املراد للحرضة اإل

ومبتىل الصادق حماسب  دائمر   ،بل  يزنل واملبتىل  أن  يستطيع  ال  الرصاط  ماش  ىلع        ا 
 .[107] /عن الرصاط ألنه مبتىل 

يف صورة   وال ،ولكن اليتجىل يف صورة الاكمل ،الشيطان يتجىل يف صورة احلق
 انليب والعارف. 
 .ىل قلبكإوسخة فال يدخل  ذا لم جيد يف قلبك زاويةر إالشيطان 
ي   ما  انل  أكرث  الشيطان من   ف  دخل 

 
األ الم    ،ارةم  س  ف  ب  ح  أما  م  إ الصادق        دٌ د  س  نه 

 وال سبيل دلخول الشيطان عليه.  ،من لك جوانبه
 . [108] /ارة، أما الشيطان فهو ضعيفاذلي يهلك اإلنسان يه انلفس األم  

  ،فإذا أعطيتها دخل الشيطان فأوقعك يف احلرام  ،انلفس تطلب منك املباحات 
 ا. ىل قلبه طريقر إ ليك ال جيد الشيطان   ؛ن الصادق يمنعها من املباحاتإ ذللك ف
 .(1)ما بني زيد وعمرو  ينقىض  ر  م   هذا الع  ي  ىلع   ط  خ  ا  

 . اصدق  تر  املرشد يطرق  باب ك

 
ومعىن ذلك اتلأسف، واهلل    أي باألغيار،زيد وعمرو،  يميض عمره باالنشغال باملراد خطأ أن    (1)

 أعلم.  
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ينتفع منه بدون  ا فال  أما غري الصادق فلو جالس صاحب الوقت مخسني اعمر 
الويل أل  ؛صدق يأكل  ؛من معرفة اهلل  أشد    [109]  /ن معرفة    ، وينكح  ،ويرشب   ،ألنه 
 من معرفة اهلل. فمعرفة الاكمل أشد   ،واحلق ليس كذلك ،وينام

ثم يأخذه    ،ليستأنس به  ؛ىل مرتبتهإ  ل  زن   ت  ي    ،ىل مستوى الصغريإهل    ومّية الاكمل نز
 ىل ربه. إيلوصله 

 : االشتهاء لليشء
 هأو أحب    (1) ]شيئرا[  مع عبده أنه لكما اشتىه اإلنسان    - تعاىل-جرت اعدة احلق  

ن السالك  إحىت    [110/ ]  ،ه هلقلب    ل  ي  وبقدر م    ،اه هلهب فيه بقدر مشتذ  ع  أن ي    فال بد  
ىل اعلم امللكوت ويف قلبه مثقال ذرة من حالوة  إال يمكن أن َيرج من اعلم امللك  

ميل   امللكإأو  اعلم  منه    ،ىل  َيرج  أن  يمكن  ال  امللكوت  اعلم  اعلم  ىل  إوكذلك 
 . ىل اعلم امللكوت إاجلربوت ويف قلبه حالوة 

 ىل األوىل. إىل أىلع منها ويف قلبه ميل إوهكذا فال ينتقل السالك من مرتبة 
وليس    ،أنه نظيٌف   ني   ب  ت    .أخطأت    :فقال  ،واعرتف به  ،ذا وقع اإلنسان يف اخلطأإ

جتانس انلجاسة  وبني  فقالأذا  إولكن    ،بينه  خمطئر   :خطأ  أكن  [ 111]  /  ل  فأو    ،ا لم 
 بها. ا متلطخر فبيق يف انلجاسة  ،وبينه وبني انلجاسة جمانسة ،فذاك جنٌس  ل  اد  وج  

ما عبدتك  »واكنت تقول ملوالها:    ،ركعة  ئةم  مخسلك يللة    دٌ ر  هلا و    «رابعة  »اكنت  
ولو أن األمر بيدي    ،بل ألنك تستحق العبادة  ،ا يف جنتكوال طمعر   ،ا من نارك خوفر 

باملاء  ألطفأت   أحدٌ   وألحرقت    ،نارك  يعبدك  ال  يك  بانلار  انلار خوفر   جنتك  من                ا 
ما أفعل   :فقالت  ؟مئة ركعة  مخسلك  يللة   ني  ملاذا تصلِ   :قيل هلا   (2)«ا يف اجلنةأو طمعر 

 
 إضافة ليستقيم انلص.  (1)
ا   وال   نارك   من  خوفرا   عبدتك  ما : »تقول  رابعة السيدة    اكنت (2)  . ذللك«  أهل  ألنك  بل  جنتك  يف  طمعر

           األوائل،   املصنفني   من  أسنده  من   جند  ولم  العدوية،   رابعة  السيدة  عن  القول  هذا   اشتهر
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  ض  ر  يوم الع    ملسو هيلع هللا ىلصذلك يلقال عين أين من العابدات بل فعلت ذلك يلبايه يب رسول اهلل  
 مئة ركعة.  مخس يللة   ها لك  د  ر  ويقول: هذه و   ،موىس  عيىس وأصحاب   ي  وار  ح  

يقول    [112/ ]  وال مانع من وجود املال بيد املؤمن  ،الزهد احلقييق هو زهد القلب 
وهكذا:   هكذا  وم  ﴿به  ر  ح  ال م  و  ائ ل   لِلس  ق   ح  م   ال ه  و  م 

 
أ يف   »19  اذلاريات)﴾  و  ت  م  ع  ن  ( 

 .(1) «ونعم املال الصالح للرجل الصالح ،ة املؤمني  ط  ادلنيا م  
ي   اتلجارةاملؤمن  املال  وي    ،زين  حملِ يف  زين  يف  املال  ،ه وضعه  ىلع  مهيمن         ،فهو 
 وال يهيمن عليه يشء.  ،وغريها  ،وىلع اتلجارة
 اهل   وم    طاءٌ بل هو بنفسه ع    ،ذا أعطى ال يرى نلفسه مّية ىلع من أعطاهإالكريم  

 .طاءٌ ع  
الز    الصوفية   فت    ،هدعرفوا  الرمحاته  ج  و  فزهدوا  تزنل  ذكرهم  عند  هؤالء    ،وا، 

فكيف حببهم؟ فكيف خبدمتهم؟ فكيف بالفناء    ،فتنتعش القلوب    ،األرواح   رس   ن  وت  
 بهم؟ 

 
  وفاته   قبيل  عجيبة  قصة  يف  الفارض  ابن  ترمجة  يف  اذلهب«  شذرات»  يف  العماد  ابن  ذكره  وقد

: فقالت  ركعة؟  مئة  مخس  تصلّني  ملاذا:  هلا   قيلوأما »  .(266:  7)(  632)  سنة   حوادث.  اهلل  رمحه
  العرض   يوم  اهلل   رسول  يب  يلبايه   ذلك   فعلت  بل  العابدات  من  أين  عين  يلقال  ذلك  أفعل  ما 

  املناوي   أوردهف  . «ركعة  مخسمائة  يللة  لك  وردها   هذه:  ويقول  موىس  وأصحاب  عيىس  حواري 
 ألف والليلة ايلوم يف تصّل  اكنت أنها »   وفيه الصوفية« السادة تراجم يف ادلرية الكواكب» يف

          اخلطيب   ابن  أورده   وكذلك  . 286:  1(  95)  رقم   ترمجة(  الراء  حرف   -  اثلانية   الطبقة )  ركعة«
 (. 17: 1) األبرار« ربيع  من املنتخب األخيار روض » يف

  يبلغ  عليها، املؤمن مطية فنعم ادلنيا  تسبوا  ال » بلفظ ادلاعء«» يف الطرباين«» رواه األول لقسما (1)
 . (568: 1)(  2052)  رقم   حديث(  حممد: اسمه من  - امليم باب)  انلار« من وينجو  بها  اجلنة

 - الشاميني  مسند)    الصالح«  للرجل  الصالح  باملال  نعما »  بلفظ  مسنده«"  يف  أمحد«»  رواه  وابلايق
   (.298:  29( )17763)  رقم  حديث( العاص بن عمرو  حديث
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العرفان أهل  الكرم  ،الصوفية  الصدق  ،أهل  الشجاعة  ،أهل    بان ذاجلال    ،أهل 
أحواٌل [  113]  /املرقعني،    ر  ط    هذه 

 
فأخذ  أ أصحابها  ي  ه  ت  ت ىلع  كون  رت   وي  ،  م هلمسل  م، 

قص  منهم انل    ر  د  ص  وي    ،ألنهم يف حالة نقص   ؛ؤخذ عنهموال ي    ،عليهم  ر  ك  ن  ال ي    ،وحاهلم
 .لغلبة احلال عليهم

تترصف   فال  العارف  األحوال  أما  يترص    ،فيه  حالة    وتظهر    ،فيها   ف  بل    عليه 
    . الكّمل
 :(1) وا انلاس ىلع قدر عقوهلمم  لك  

  ، ىلع قدر فهومهمبل  ،  عقوهلم  ر  د  موا انلاس ىلع ق  ونفعنا به: لكِ حفظه اهلل،    قال
فأعطه الصدر    -وهو ضعيف اإليمان-ر  د  ص  فمن اكن حيب اتل  ،  ملوا انلاس منازهل  ونزِ 

انلاس للك  الواضحة  بالرصاحة  تنصحوا  أن  وإياكم  أخذه،  ت    !بنية  هلم ل  زن   بل            وا 
هم  قلوب    ب  ل  ج  ت  س  اكألطفال ت    ،وا هلم بما حيبونش  خ  ش  خ  ،  همىل مراتبهم يلعطوكم قلوب  إ

قلوب    ،باأللعاب أعطوكم  وقت  فإذا  فذاك  قدر   ،بلطف[  114]   /انلصيحة    هم  وىلع 
 لك.  ه  استعداد املنصوح وتسليم  

 
)اخلفاء«  »كشف  يف  العجلوين   ماماإل   قال   (1)   رواه (  عقوهلم  قدر   ىلع  انلاس  نكلم  أن  أمرنا : 

                الفردوس   ملسند  عزوه  بعد  الآللئ  ويف  ،مرفواعر   عباس  ابن  عن  ضعيف  بسند  ادليليم
   انتىه.  وجمهول،  ضعيف إسناده  ويف: قال مرفواعر  عباس ابن عن

 »أمرت   بلفظ  عباس  ابن  عن  سفيان  بن  احلسن  ملسند  حجر  ابن  احلافظ  وعزاه  املقاصد  يف  وقال
ا. ضعيف وسنده  عقوهلم« قال: قدر ىلع انلاس أخاطب أن    جد 

 الرمحن  عبد  أيب  طريق  من  عباس  ابن  عن  هل  العقل  يف  احلنابلة  من  اتلمييم  احلسن  أبو  ورواه
   عقوهلم«.  قدر  ىلع انلاس خناطب األنبياء معارش  »بعثنا  بلفظ ا أيضر  السليم

  صحيح   ويف  وذكره،  أمرنا«  األنبياء  معرش  »إنا   بلفظ  مرسالر   املسيب  بن  سعيد  عن  شاهد  وهل
  حديث .  «!ورسوهل  اهلل  يكذب  أن  أحتبون  يعرفون  بما   انلاس  »حدثوا   ا موقوفر   يلع  عن  ابلخاري 

 . ( 226: 1) (592)  رقم
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 الرمحن  عبد  أيب  طريق  من  عباس  ابن  عن  هل  العقل  يف  احلنابلة  من  اتلمييم  احلسن  أبو  ورواه
   عقوهلم«.  قدر  ىلع انلاس خناطب األنبياء معارش  »بعثنا  بلفظ ا أيضر  السليم

  صحيح   ويف  وذكره،  أمرنا«  األنبياء  معرش  »إنا   بلفظ  مرسالر   املسيب  بن  سعيد  عن  شاهد  وهل
  حديث .  «!ورسوهل  اهلل  يكذب  أن  أحتبون  يعرفون  بما   انلاس  »حدثوا   ا موقوفر   يلع  عن  ابلخاري 

 . ( 226: 1) (592)  رقم
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ادلنيا هو    وحب    ،ديانته صورةٌ   ن  إ ف  ،لدلنيا   ن وهو حباٌب يِ د  ت  بالم    ع  د  وإياك أن خت   
 ،حمبته دلنياه  بل أعطه حق    ،بديانته  ش  غ  فهذا ال تأمن هل وت    ،اذلي استوىل ىلع قلبه

طريق  ائت ه   ثم   شيئر   ن  أىل  إ  ،ها من  م  يعطيك  تلوحير   ح  وِ ل  فت    ه  قلب    ن  ا  بانلصيحة                   ا هل 
 ا.حير ال ترص

   انلفس.اب وحب   ،اب ادلنيا حب   :اواثنان ال تصحبهما أبدر 
 : داللأهل اإل

وأهل العبدية هم    ،دالل هم أهل الرياضة واملجاهدةإلأهل ا:  -حفظه اهلل-  وقال
ذللك    ،داللإواكن سيدي عبد القادر اجليالين أهل    ،وهذا مقام العارفني  ،أهل العناية

أكرث   أتبااعر   اكن  ومريديناملشايخ  اإل[  115]  /  ؛  صاحب  ي  ألن  املريدين  يِب ر  دالل   
يف آخر    ل  ص  وقد و    ،ا للقلوب ابر ذ  العبدية يكون ج    بكراماته وماكشفاته، وصاحب  

 ىل مقام العبدية. إ  (1)  زمانه
العبدية   أهل  العدوية»ومن  نزيهر اكن حب    «رابعة  اهلل    ؛ا ها  تعبد  لم  ألنها اكنت 

 ا يف جنته.ا من ناره وال طمعر خوفر 
  اليت ال أجد    ،ىل هذه املربيةإوا بنا  يقول ألصحابه: هلم    «سفيان اثلوري »واكن  

  ، ألنه اكن يكتب احلديث؛ ادلنيا   حتب  ال رجالر إفتقول هل: ما أراك  ،ال عندها إقليب 
 !وسفيان سفيان

 
 
 
 

 
 .  القادر اجليالينأي: سيدنا الشيخ عبد  (1)  
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ْ  ت  ضْ خ  »قال أبو يزيد:   : «نبياء بساحلها وقفت األر  ب 
 «وقفوا بساحله»معىن قوهل:    ن  أالعلم    هل  أ  : اذلي عليه أكرث  -حفظه اهلل-قال  

والصحيح أنه    [ 116/ ]  وقوة املنطق،  ،إذ الكمه يفيد اتلبجح  ؛وهذا غلط  ،أي قطعوه 
متب ا قاهلا  حمم  حبرر   خضت  »ومراده    جحر األ  -دبمحم  -ا  دي  ا  بساحلهوقفت           ، نبياء 

دي، ونظري ذلك  وهذا هو ابلحر املحم    ،بل وقفوا بساحله  ،ولم يقطعوه   ،ولم َيوضوه 
 .ا يلهإىل أمكنة ال يستطيع الوزراء ادلخول إنديم امللك يدخل معه  أن  

العلماء يف دمشق يف بيت أحد أهل  أ  - حفظه اهلل-   وذكر نه جرى نقاش بني 
القول هذا  حول  سويد  ،العلم  أمني  السيد  احلضور  من  اهلل-  (1)واكن                - رمحه 

السيد  فأجاب    ،ر  ك  يقرر ما ذ    -حفظه اهلل-فأخذ    ،يقرر حبسب فهمه  خذ العلماء لك  أف
 . املنطق    قوة    ما قاهل الشيخ حممد انلبهان من حيث    احلق    أمني سويد للجميع بأن  الشيخ  

  نبياءألدىن مراتب األ  ل  ص  العارفني ال ت    درجات    أىلع  أن    م  ل  ع  يل   :  حفظه اهلل  ثم قال
/ [117]. 

 : عتاب املريب للمريد
  ف  ر  ط    ن  م    ،ه  حل  اظ  يف    ه  نه يعاتب  إ ف  ،القلب    صاحب    املريد    عتاب    ذا أراد املرشد  إ
وهذا    ،اؤاخذر م  ا  حزينر   والليايل    فيبىق األيام    ،بهذه اللحظة  املريد    فيطحن  قلب    ،عينه

 ة. حمب    العتاب عتاب  
 بل هل سمع.  ،إذ ليس هل قلٌب  ؛اآلذان  ع  م  س  ت  باللسان ل   ه  يعاتب   وآخر  

  ،كرثون العملهؤالء ي    اد والزهاد فقال: إن  بّ عن حالة الع   -حفظه اهلل- موتكل  
األدب وعبادته    جوب  املح  وعالمة    ،ويقللون  بزهده  غريه   ن  أمنهم  حيتقر          الزاهد 

خبالف العارفني فإنهم يكرثون األدب   ،العابدين  من الراغبني، والعابد حيتقر غري  
 

  - 1855علماء دمشق )  الشيخ حممد أمني سويد، األصويل، اللغوي، الرحالة، من كبار العالمة  (1)
   (. م 1936
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    ، و غري ذلكأ  ،اا اعبدر أم راغبر   اا سواء اكن زاهدر وال حيتقرون أحدر   ،ويقللون العمل
لك   يالطفون  م  [  118]  /  بل  من  ل    ؛ه  ب  رش   إنسان  ق    ،ه  بِ ر  يلوصلوه  من    ه  ص  ف  فيخرجوه 

 فيه حبكمة ولطافة.  املحبوس  
معهمريدر   أن   -اهللحفظه  -   وذكر يتأدب  اكن  ن    ،ا  وقد  مرةر              درجتني   ل  ز  فرآه 

عتابر   ،ةيف خطوة واحد  بقلبه  وقال  ،اا شديدر فعاتبه  ذلك،  تاب من  ذلك : اكحىت  ن 
أتكلم أن  أريد  ماذا  املجلس  يف  يكاشفين              ل  ص  و    ،ذكرأاألحباث    وأي    ،املريد 

 اسمه ألنه يح.  ]السيد[  كرذ  ولم ي   ،ىل ذلك بكرثة األدبإ
وهذا الالكم  .  ىل انلبهاينإعندما انتىم    ه  ا قد انسلب عقل  ن فالنر إ  : وانلاس يقولون

نسل  تله كما  س  ن  ي    ،فيقاطعهم بعد الوصال  ،ألنه يسلبه من اعداتهم وأخالقهم  حق  
 ،من عياهل  ،من أصدقائه  ،من أخيه  ،من أمه  ،زوجه  سله منن  ي    ،الشعرة من العجني

 ىل املحبة. إ[ 119]  /ىل أن يوصله إمن ماهل 
وإذا وقع للسالك شك  يف مرجعه   ،فإذا صحا من سكره انقطع  ،واملحب سكران

 ذا حىك ملرجعه ذلك الشك أو ذلك اخلاطر. إال إ ،انقطع
اهلل-  وذكر الرسولأ - حفظه  اتل  ملسو هيلع هللا ىلص  ن  كتب  من  ي عرفون  ال     ،ريخا وأصحابه 

بالرجال يعرفون  بأخالقهم  ،وإنما     ذلك   ف  ر  ع  ت    ،قهمد  وص    ،وأعماهلم   ،وأحواهلم  ،أي 
نفسك ذ  إ  ،من  ذاقوا   ت  ق  ذا  ت    ،ما  ذاتك  م  ه  ف  فهناك  من  الكريم   وتعرف    ،القرآن 

وهذا ال ينال إال باألدب    ،وال يبىق هناك إشاكل،  وأصحابه من ذاتك ملسو هيلع هللا ىلص   مقام الرسول
 دي. املحم  
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 : ]إنا عرضنا األمانة[
ان ة  ﴿:  تعاىل  عن األمانة بقوهل -حفظه اهلل-  وذكر م 

األ   ن ا  ر ض  )األحزاب    ﴾إ ن ا ع 
72 .) 

وأما بلسان احلقيقة    ،املقصود منها بلسان العموم يه اتلاكيلف الرشعية  :فقال
اخلالفة ظلمه وجهله  ،فيه  من  اإلنسان    ر  ظ  ت  ن  ي    ن  أعليه  [  120]  /واكن    ،وقد محلها 

بمجردِ   ،األمر   يقبلها  اخلالفة  ،ض ر  الع    وال  يقبل  من  الوظيفة  ،وك  واإلمارة    ،أو 
قبلها    بالعرض  من  وك  األمر،  يأيت  حىت  يقبلها  ال  الاكمل   بل  ظلوم،  جاهل  فهو 

  األمر    امتثال    ل  ب  ق  ي  وأما من ينتظر ورود األمر ف    ،فابتل بها   ،ه اهلل إيلها لك  و  بالعرض  
 ا.واكن حمفوظر  ،أاعنه اهلل عليها 

 : اإليمان يزيد وينقص
 . اإليمان يزيد وينقص يف مرتبة العوام: -تعاىل حفظه اهلل- قال

وإنما  ،ا يف ريقألن أهل الشهود دائمر  ؛هم يزيد وال ينقص إيمان   ن  إ وأما اخلواص ف
والسالك العوام  إيمان  وينقص  يزيد  الرابعة  نياذلي  انلفس  قبل  املطمئنة-    -ويه 

هلية  ا يف اتلجليات اإلنبياء والعارفون أهل الشهود فهم دائمر ، وأما األيق   ه ر  ها لك  وبعد  
 .وترقيها 

طعم   والزيادة  ذاق  الشهود  أهل  ]  اإليمان  دلى  [121/  املراتب  نبياء األ  (1) يف 
 فإيمانهم يزيد وال ينقص.  ،ا يف ريقهم دائمر ف نوواألويلاء والعارف

 
 

 
ا   )دلى( هكذا يف األصل، ولعل املقصود أما األنبياء واألويلاء والعارفون فهم  (1) ريق. واهلل  يف    دائمر

 أعلم.
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 : املهدي املنتظر
ابليت آل  من  حممد  ،املهدي  املستقيم  ،واسمه  الرصاط  مسدد    ،وهو ىلع  وهو 

  ، ]غري عرب[  غري عربينيأي    ،وأعوانه ووزراؤه أعجميون  ،من السماء  ٌك ل  يسدده م  
 ذللك حياربه بعض العلماء.  ،بطل املذاهبوي   ،وهو يزنل بالسيف

وهم    ،منسوبون ألهل اهلل  التسعة الوزراءومجاعته    ،وهو وأعوانه قائدهم احلق
 هل الفهم. أ

وحيكم يف األرض    ، يأخذ انلاس يف حلمه  ،يف شؤونه لكها   واسعٌ   ه  ر  ه  ظ  واملهدي م  
 تسع سنني بعدد وزرائه. 

  ؛ سلط ىلع ادلجالاملهدي لم ي    ألن    ؛ويزنل عيىس يف زمانه بعد خروج ادلجال
 . ملسو هيلع هللا ىلص  اذلي حيكم برشيعة سيدنا حممد -عليه السالم-بل يقتله عيىس  

بعد   َيرج  تمتلئ  أواملهدي  جورر [  122]  /ن  عدالر   ،ا األرض             واآلن   ،فيملؤها 
  ، عليه انلاس  بعد أن  َيرج    ،يف مكة  ع  املهدي يباي    ن  إ و  لم تمتلئ بل اكدت تمتلئ،

الرسول القتال  ،ودعوته من حيث ادلعوة  ملسو هيلع هللا ىلص  وظهوره ودعوته كظهور        وَيرج   ،ثم 
 وهو قطب املهديني.  ، ويبايع يف مكة ،يف هذه ابلالد 

 : العقل والعلم
ت   ب  ه ونفس  ه وعلم  وعقل    اإلنسان    ك  ر  لو    احلقيقة    ق  ل  اهلل خ    ألن    ؛ن يضل  أ  د  ه ال 

ولور  املحم   هلا  تابعني  انلاس  يلكون  يمكن دية  ال  العقل  صاحب  كذلك               اثها، 
  رس   فإذا ك    ،وهو احلجاب  ،وهو املّيان  ،العقل  رس   ذا ك  إا إال  أو مريدر   أن يكون سالاكر 

 . افأصبح مريدر  ،استسلم للوارث ه عقل  
 
 
يفسده  يشء    رض   وأ فإنه  اهلوى  العقل  وزير    ألن    ؛ ىلع  وهما    ، انلفس  اهلوى 

العقل يف بدايته    ، واملحب  [123/ ]   ن لم يكن هناك مرجعٌ إ  ،يتعاونان ىلع إضالل 
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  حىت يتمكن    ؛نه حيتاج ملواصلة االجتماعإ ذللك ف  ،هلكما فارق املحبوب نقص حب  
 من قلبه. احلب  

 : عرش بلقيس
 ب ه   ﴿  يف تفسري قوهل تعاىل:     قال

ن ا آت يك 
 
ت اب  أ ك 

ل ٌم ِمن  ال  ه  ع  ند   ي ع 
ق ال  اذل 

ف ك   ر  ت د  إ يل  ك  ط  ن ي ر 
 
ب ل  أ ال أويت    ،اا جديدر خلقر   سليمان    مام  أ  ق  ل  قال: خ  (    40انلمل)﴾  ق 

ألن اذلي عنده علم من الكتاب بمزنلة العارف، وبسم    ؛اجديدر ا  بل خلقر   ،نرا ا تيإبه  
فبمجرد ما أراد اكن أمام سليمان قبل ارتداد    ،  اهلل من العارف بمزنلة كن  من اهلل

ا  وباألمر اإلليه اكن خلقه أمام سليمان بدون زمان أمرر   ،وذلك بدون زمان  ،ف  ر  الط  
 ا.إهلي  

 : الوارد 
األحوالالوارد   ألهل  القلب  ،يأيت  ىلع  الوارد  أفإما    ،فيزنل  يكون              أقوى   ن 

 .والرقص  ل  ت  ف  ال [ 124] /و ة  ق  ع  من القلب فهناك تكون الص  
ثم    ،كربأ  اوصاحبه يأخذ واردر   ،أقوى من الوارد فيسكن  القلب    ن يكون  أا  م  إو

 ىل ما ال نهاية. إكرب أ
يرى بربه    املحقق    والعارف    ،عنهما   ويأخذ    ،همن األويلاء من يرى بروحه وقلب  

 ويأخذ عنه. 
والكشف والفتح  والعلم  العبادة  حجابهم  األويلاء  هلا   ؛ من  يتطلب    ، ألنه 

 سواه.  ب  ل  ط  ال ي   والعارف  
 ها أنت وربك.  ،بل ارق  لصاحب انلور ،تقف مع انلورال 

والعارف املحقق    ،وقوم اختصهم ملحبته  ،خلدمته  من األويلاء قوم اختصهم احلق  
 وباطنه املحبة.  ،مةد  ظاهره اخل  
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ف ك   ر  ت د  إ يل  ك  ط  ن ي ر 
 
ب ل  أ ال أويت    ،اا جديدر خلقر   سليمان    مام  أ  ق  ل  قال: خ  (    40انلمل)﴾  ق 

ألن اذلي عنده علم من الكتاب بمزنلة العارف، وبسم    ؛اجديدر ا  بل خلقر   ،نرا ا تيإبه  
فبمجرد ما أراد اكن أمام سليمان قبل ارتداد    ،  اهلل من العارف بمزنلة كن  من اهلل

ا  وباألمر اإلليه اكن خلقه أمام سليمان بدون زمان أمرر   ،وذلك بدون زمان  ،ف  ر  الط  
 ا.إهلي  

 : الوارد 
األحوالالوارد   ألهل  القلب  ،يأيت  ىلع  الوارد  أفإما    ،فيزنل  يكون              أقوى   ن 

 .والرقص  ل  ت  ف  ال [ 124] /و ة  ق  ع  من القلب فهناك تكون الص  
ثم    ،كربأ  اوصاحبه يأخذ واردر   ،أقوى من الوارد فيسكن  القلب    ن يكون  أا  م  إو

 ىل ما ال نهاية. إكرب أ
يرى بربه    املحقق    والعارف    ،عنهما   ويأخذ    ،همن األويلاء من يرى بروحه وقلب  

 ويأخذ عنه. 
والكشف والفتح  والعلم  العبادة  حجابهم  األويلاء  هلا   ؛ من  يتطلب    ، ألنه 

 سواه.  ب  ل  ط  ال ي   والعارف  
 ها أنت وربك.  ،بل ارق  لصاحب انلور ،تقف مع انلورال 

والعارف املحقق    ،وقوم اختصهم ملحبته  ،خلدمته  من األويلاء قوم اختصهم احلق  
 وباطنه املحبة.  ،مةد  ظاهره اخل  



 
 
 210 

 : التسليم ألهل اهلل
 . والتسليم ألهل اهلل والية ،التسليم بالوالية والية

 والتسليم قسمان: 
ي   من  انلاس  وواليتهم  م  لِ س  فمن  بمراتبهم  شواغل  [  125]  / ،  هلم  هناك    ولكن 

التسليم وهو ىلع خري    أهل    وهذا أكرث    ،من العمل بأقواهلم واالقتداء بأحواهلم  ه  تمنع  
   هم ذاق  بما قالوا واقتىف أثر    ل  م  وع    م  فمن سل    ولكن فاتته مراتب اذلوق والعرفان،

 . م ز  ل   ف  ر  ومن ع   ،ف  ر  ومن ذاق ع   ،ما ذاقوا 
القليل-ومنهم   وهذا هو اجلوهر    ،م  ز  فل    ،ف  ر  فع    ،فذاق  ،ك  ل  س  ف    م  ل  س    ن  م    -وهو 

 هلية.اإلانلفيس املراد للحرضة  
 :الشعوري 

ن  ور كما ال يكوال يؤم    ،ىل  و  ولكنه ال ي    نه جيود يف اعطفة  إ ذا جاد الشعوري فإ
 ا. در موحِ 

 : أربع من الشقاوة
 .وطول األمل ،واحلرص  ،وقساوة القلب ،مجود العني
  ألنه حمكومٌ [  126]  /  ؛هل  ح  ت  بل ال ف    قليٌل   ه  ي فتح  واملادِ   ،هن من السعادةوأربع ضد  

ا نادرر   واملجاذيباحني  وكذلك اذلي يصاحب املز    ،باملادة، املادي حمكوم عليه بمادته
  ذا اكن املزح ألمر  إهلية إال  الكماالت اإلح ال يذوق  ز  ع بالم  واملول    ن يأيت منه خري، أ

 . ا احر والاكمل ال يكون مز   ،امللح للطعام  ر  د  ق  وب   ،ما 
 :عليه احلق بالسلوك  ني م  اذلي ي   العالم

ي  العالم   عينان  ن  م  اذلي  هل  يكون  اهلل  أهل  ىلع  بالسلوك  احلق  عني    :عليه 
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العلوم   الظاهر  اإل  ،الرشعيةعني  واملعرفة  احلقيقة  علم  ابلاطن   ،هليةوعني 
 ا قالئل. وهؤالء جد  
نه  إ ف ك  ل  ذا س  إأما ، دية ظاهر الرشيعة املحم    تباع  ابهمته   ب  ل  ط  الظاهري ي    العالم  

 . ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  قلب   ع  ب  ت  ي  
الرسول  ص  ل  خ  الم    العالم    حظ   الظاهريةسريت    تباع  ا  ملسو هيلع هللا ىلص  من    وحظ    ،ه ورشيعته 

 .وهؤالء أفراد ملسو هيلع هللا ىلصالرسول [ 127] / تباع قلب ا و العارفني املحبة  
 
 
   ام  و  مون ع  ناس يعلِ أ

 
م  فطالب العلم والعال  ،  األمة  واص  مون خ  وأناس يعلِ   ،مةاأل

 
 
األ عوام  األمةم  يعلمون  خواص  يعلمون  والعارفون  روح   ، ة،  مع  أناس  وهناك 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول
إىل ادلنيا ثم    (1)   ألننا إذا جئنا   ؛وال حاجة ألن يبىل   ،العارف ال يبىل يف الربزخ

عنها   ما فذهبنا  اذلي  اجلسم  اهلل  إن  اهلل  ، عرف  عن  جديدر   ،وغفل  يلبعث           ا، يبىل 
 ن يبىل. أأما العارف اذلي  قىض ادلنيا مع اهلل فال حاجه 

  ،استعداد لرتاها ن يكون عندك  أوال بد    ،دية حميطة يف الوجود احلقيقة املحم  
 ؟ ون ىلع هذه احلرضة فهل يصلون ىلع اغئب أم حارضل  ص  فاحلق ومالئكته ي  

حجابك هناك  حمبتك،    ،ولكن  حبسب  ظ[  128]  /وحجابك  ماين  لحجاب 
 وحجاب نوراين. 

نوراين حجابه  واثلواب  واجلنة  اآلخرة  حجابه  ،  حمب  وزينتها  ادلنيا  وحمب 
 والعارف ال حيجبه يشء عن ربه.  ، ظلماين

ا  ن يكون حمب  أوال بد    ،ملسو هيلع هللا ىلصا هل  ا ألهل ابليت إكرامر يكون حمب    نأبد    العارف ال 
 . ألهل اهلل

 
 )جئنا(. )ثبنا( يف املخطوط ماكن  (1)



 
 
 211 
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يله يشء  إن يصل ألوهمه عىس  ؛ ا ولو اكن يهودي   عنده مادة ن  م   املادي حيرتم لك  
رئيسر   واملادي    ،منهم يكون  أمرير ال  وال  ال  ،  ا ا  خوفر واملادي  املعاين  أهل               ا حيرتم 

 . ن تذهب أىلع حمبوبته 
ولو ذهبت    ،ةكما ال قيمة للماديني عنده ابلت  ،أما املعنوي فال قيمة للمادة عنده

 ن ختدش املعاين. أوال  ،املادة منه بأمجعها 
  ، ربطالب ادلنيا لكب ولو اكن َيطب ىلع املن،  (1)  «دلنيا جيفة وطالبها الكب»ا

 . [129] /بلا لإل ا راعير ولو اكن عبدر  ،وطالب املوىل أمري
 : السالك يف بدايته ينهزم من ادلنيا

ادلنيا، من  ينهزم  بدايته  يف  باملال  السالك  يزهد  بدايته  يف            وينهزم    ،السالك 
 . من ادلنيا وأهلها 

ويترصف    ،عليها   م  ك  وحي     ،والعارف لو اكنت ادلنيا لكها بني يديه ال تؤثر عليه
إنما الرجل   ،ةفليس الرجل من قتل احلي    ،بل القلب أقوى منها   ،فال تؤثر عليه  ،بها 

 ة. ة ويه حي  من مسك احلي  
ي   أمجعني  ،وعدوه   ،بصديقه  ،بتلميذه  ر  ك  م  العارف  قوي أل  ؛وانلاس  فرتاه    ،نه 

ذلك  ،األذى  شد  أيوجهون هل   بأنه ال علم هل يف يشء من  واهلل خري    ،ويتظاهر هلم 
 املاكرين. 

 
يف    (1) نعيم  أبو  األويلاء» رواه  فليصرب  موقوفر «  حلية  أرادها  فمن  جيفة  »ادلنيا  بلفظ  عن يلع            ا 

  . (238:  8)يوسف بن أسباط(  -ىلع خمالطة الالكب« )ذكر طوائف من مجاهري النساك والعباد  
ا جيفة، وانلاس  : ذكره السيويط يف ادلرر بلفظ: ادلني«كشف اخلفاء»مام العجلوين يف  قال اإل 

: الكبها، رواه أبو الشيخ يف تفسريه عن يلع موقوفا، ثم قال: وأخرج ادليليم عن يلع مرفواعر 
أفتحب  ادلنيا كمثل جيفة مجعت عليها الالكب جيرونها،  داود مثل  يا  داود:          أوىح اهلل إىل 

   . (464: 1) ( 1313)أن تكون مثلهم فتجرها معهم؟!. حديث رقم 
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وال يتعرف عليهم    ، ن ىلع هذه احلالةاإلسالم ال حيب املسلمني املوجودين اآل
القيامة منهم    ،يوم  يربأ  اهللإ بل  نبذوه وراء ظهورهمإحيث    ؛ ىل  فساد    ،نهم  واتبعوا 

ويربأ    ،هذه الصفة  [130] /دين ىلع والعلماء املوج   العلم ال حيب    ن  أكما    ،بدالر   با وأور
منهمإ اهلل  عليهم  ،ىل  يتعرف  والوظائف  ؛وال  بالشهادات  انشغلوا  واتلملق   ،ألنهم 

وهو االنرصاف هلداية    ،همموالعمل بعل  ، ]من اهلل[  اخلشية  ل  د  منهم ب    واخلوف    ،اكمللح  
ولكن العلماء يف زماننا أصبحوا   ،انلاس بعد االنرصاف هلداية أنفسهم وأهليهم

هليهم كسائر  أ وترى أوالدهم و  ،حبيث تصدر عنهم الرذائل  ،ا ىلع العلمحجة واعرر 
إن اهلل »رى عليهم أو يف بيوتهم أثر للفضيلة  وال ي    ،ا عن ادلينشد اَنرافر أبل    ،انلاس

 . (1) «ىل صوركمإال ينظر 
وإن جاء منهم خري فيجتازون مقام    ،الشيخ ال يأتيان خبري  ابن الشيخ وجاويش

نه حمرتم  أيظن    ، فيكتيف بهذا  ،وتوقره   ،وحترتمه  ،ن ابن الشيخ تعظمه انلاسأل  ؛الشيخ
 . فإذا مات الشيخ تركه انلاس ،وهو فارغ 
  ، فيكتيف بهذا ،مفتاح الشيخانلاس ألنه  [131] /الشيخ كذلك تعظمه   (2) ر  وياو  

مرادي   :وقال  ،شتغل بها ا ىل نفسه ف إواحد منهما    ه لك  ذا توج  إإال    ،نه ىلع يشءأويظن  
وهؤالء    . وأنال كما نال  ،ب نفسههذب نفس كما هذ  أ ف  ،ميش ىلع قدم الشيخأن  أ

 وقليل ما هم. ،حيصلون أكرث من الشيخ
 
 

 
  وخذهل،   املسلم،  ظلم  حتريم  باب  -  واآلداب  والصلة   الرب  كتاب)  صحيحه« »  يف  «مسلم»  رواه  (1)

  إىل   ينظر  ال   اهلل  إن»  بلفظ  (.1987:  4( )2564)  رقم   حديث(  وماهل  وعرضه،   ودمه،   واحتقاره
 . وأعمالكم« قلوبكم إىل ينظر ولكن  وأموالكم، صوركم

( جاءت مرتادفتان هنا، واملعىن هو احلارس اذلي ييق الشيخ مما يسوؤه،  ر  لكمة )جاويش( و )ياو    (2)
   أو احلاجب اذلي يأذن ويمنع من شاء، وهو موضع ثقة الشيخ يف خدمته.  
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   أو احلاجب اذلي يأذن ويمنع من شاء، وهو موضع ثقة الشيخ يف خدمته.  
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 : املادح واذلام
ا معك  ن اكن ما مدحك به موجودر إ ف  ،يف يشء ما   ك  ح  د  ربما جاءك إنسان وم  

لك بمدحه  تغرت  ت  أ  ،فال  نلفسك  ب  س  ن  و  العمل  أجراه    ،ذلك  اهلل  فضل  ذلك             بل 
زادك    ،(1) هإيا   كسلب  أ  ه  ل  ض  ف    هت  د  ه  ش    ن  إو  ،هإيا   كبل  س      ىل نفسكإن نسبته  إ ف  ،ىلع يدك

 منه وأدامه عليك. 
فسارع وحقق ذلك اليشء اذلي    ، ا معكبيشء ولم يكن موجودر   ت  ح  د  ذا م  إما  أ

  حدٌ أ ن جاءك  إو   [132]  / ن توصف برتبة  لم تكن معك،  أواستح من اهلل    ، إيلك  ب  س  ن  
  ، فاهجره   ، فهو نذير من اهلل إيلك  ،ا فيكموجودر   ن اكن ذلك العمل  إ ف  ،ك بيشءوذم  

 ،ر  نفسك من الوقوع بمثلهذِ ح  ف    ا منكيكن واقعر ن لم  إو  ،ا واقطعه فورر   ،أي العمل
 ا ألنهم نفعوك. ا أو مادحر ثم ادع للناقل سواء اكن ذام   ،فإنهم هلا باملرصاد

 :فضلاألالعقل والعلم ومن هو 
العقل   :وبالعكس، ومنهم من يقوللم كرب من العأ العقل  :من انلاس من يقول

 . وبالعكس ،أفضل من العلم
ا ن يكون عقله تابعر أو   فال بد  عقل العالم واكن اعقالر   رب   مهما ك    :واذلي أقول به

أي    ،ولكما كرب عقل العالم أدرك نور العلم فوقه فاستسلم هل  ،ا هلطائعر   انقادر م  ،للعلم
 للعلم اإلليه. 

من العلماء أرباب العقول القارصة فيشتغلون باتلأويالت   وأما صغار العقول  
عقوهلم  بناءر  صغر  وجيعلون  ، ىلع  طائعر   يؤولون  لعقوهلم  منقادر   [133]  / ا  العلم  ا 

والعقل    ،وقد جاء من عند اهلل  ،هليةللحرضة اإل  العلم منسوٌب   القارصة، واحلال أن  
العلم منقادر   ر  غ  و ص  أ  رب   منسوب لإلنسان ك   ت  وبذلك زلّ   !ا للعقل؟فكيف يكون 

 
ل ه  ألبسه إياك زادك منه  ،يف املخطوط )سلبه إياك  (1) ت ه  ف ض  د  ه  وأدامه عليك( وعدتلها    ،وإن  ش 

 لتستقيم العبارة. 
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ونزل  (1) «ادلنيا كزنويل هذاىل السماء إيزنل ربنا » قدم ابن تيمية حني قال يف تأويله:
 ت قدمه من صغر عقله. فزل   ،بقدمه

 :يف ايلوم والليلة  س  ف  ألف ن   أربع وعرشونلإلنسان 
ا وعرشين    ساعةر   أربع وعرشينللك إنسان يف لك    ن  إ س  ف  ن    وك    ، سف  ألف ن  أربعر

كم ىلع  وال حي     ،بآخر  ٌس ف  ال َيتلط ن    ،س حاجزف  س ون  ف  وبني لك ن    ،هل برزخ خاص
ن  بل ربما    ،بآخر  س  ف  ن    ،معرفة    س  ف  ون    والية    س  ف  ن  ،  كفر    س  ف  ون    إيمان    س  ف  اكن 

 .واهلل واسع عليم ،باآلخر ابلتة س  ف  فال حيكم ىلع ن   ،ا جر   م  وهل  
 . واملؤمن   ه والاكفر  وصديق   ه  و  عد   ع  س  السعة ي  فالعارف حينما يعطيه احلق 

    ألنك  ؛فال حتكم عليه بأنه وصل    [134]  /قبل ىلع أهل اهلل  أا  ذا رأيت أحدر إ
 . س اثلاينف  ال تعلم انل  

ألنك ال تعلم   ؛أعرض عن أهل اهلل فال حتكم عليه بالقطيعة  اوإذا رأيت أحدر 
 اثلاين.   س  ف  انل  

 : ايلأس واألمن
لك واحدة    ويستعمل    ،ن يكون ذائق املرتبتنيأللك إنسان    د  وال ب    ،هما مرتبتان

حملها  ويف  وقتها  يف  الواحدة    ،منهما  فاملرتبة  نقص إوإال  فيه  العبد  دامت ىلع           ، ن 
 وال تنجيه. 

 

 
ب  (1) ابن  يف  ذكره  برحلة »طوطة  املشهور  األسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف  انلظار             حتفة 

« فحرضته يوم اجلمعة وهو يعظ انلاس ىلع منرب  223فقال: وكنت إذ ذاك بدمشق »«  ابن بطوطة
اجلامع ويذّكرهم فاكن من مجلة الكمه أن قال: إن اهلل يزنل إىل سماء ادلنيا كزنويل هذا، ونزل  

 .         ( 317: 01)حاكية الفقيه ابن تيميّة (  -درجة من درج املنرب  )الفصل اثلالث الشام وفلسطني



 
 
 215 

ونزل  (1) «ادلنيا كزنويل هذاىل السماء إيزنل ربنا » قدم ابن تيمية حني قال يف تأويله:
 ت قدمه من صغر عقله. فزل   ،بقدمه

 :يف ايلوم والليلة  س  ف  ألف ن   أربع وعرشونلإلنسان 
ا وعرشين    ساعةر   أربع وعرشينللك إنسان يف لك    ن  إ س  ف  ن    وك    ، سف  ألف ن  أربعر

كم ىلع  وال حي     ،بآخر  ٌس ف  ال َيتلط ن    ،س حاجزف  س ون  ف  وبني لك ن    ،هل برزخ خاص
ن  بل ربما    ،بآخر  س  ف  ن    ،معرفة    س  ف  ون    والية    س  ف  ن  ،  كفر    س  ف  ون    إيمان    س  ف  اكن 

 .واهلل واسع عليم ،باآلخر ابلتة س  ف  فال حيكم ىلع ن   ،ا جر   م  وهل  
 . واملؤمن   ه والاكفر  وصديق   ه  و  عد   ع  س  السعة ي  فالعارف حينما يعطيه احلق 

    ألنك  ؛فال حتكم عليه بأنه وصل    [134]  /قبل ىلع أهل اهلل  أا  ذا رأيت أحدر إ
 . س اثلاينف  ال تعلم انل  

ألنك ال تعلم   ؛أعرض عن أهل اهلل فال حتكم عليه بالقطيعة  اوإذا رأيت أحدر 
 اثلاين.   س  ف  انل  

 : ايلأس واألمن
لك واحدة    ويستعمل    ،ن يكون ذائق املرتبتنيأللك إنسان    د  وال ب    ،هما مرتبتان

حملها  ويف  وقتها  يف  الواحدة    ،منهما  فاملرتبة  نقص إوإال  فيه  العبد  دامت ىلع           ، ن 
 وال تنجيه. 

 

 
ب  (1) ابن  يف  ذكره  برحلة »طوطة  املشهور  األسفار،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف  انلظار             حتفة 

« فحرضته يوم اجلمعة وهو يعظ انلاس ىلع منرب  223فقال: وكنت إذ ذاك بدمشق »«  ابن بطوطة
اجلامع ويذّكرهم فاكن من مجلة الكمه أن قال: إن اهلل يزنل إىل سماء ادلنيا كزنويل هذا، ونزل  

 .         ( 317: 01)حاكية الفقيه ابن تيميّة (  -درجة من درج املنرب  )الفصل اثلالث الشام وفلسطني



 
 
 216 

 : يي ر  ْط الف   السالك  
الفطري    ن  إ متفقه  إالسالك  غري  اكن  مرجعٌ   ذا  هل  مجيع  إ ف  وليس  ينسب  نه 

 ىل أربعة أقسام: إمع كون الوارد ينقسم  ،ىل اهلل تعاىلإالواردات 
 . شيطاين  -4نفساين    -3رمحاين   -2مليك   -1

واخلاطر يشءٌ  الو  أإال    ،واحدٌ   والوارد  بعد  يأيت  الوارد  بعد  ر  ن  يأيت  واخلاطر  د، 
 .[135] /ىل أربعة أقسام كما ذكر إويه تنقسم  ،(1) اتلفكر وغريه 

هو  وىل  ىل احلرام والكراهة وخالف األإالوارد اذلي يدعو    ن  أومعرفتها وتميّيها  
 . من الشيطان

 .يك   ل  وغريه هو م   ل  ف  ن   ة  ن  والوارد اذلي يدعو ألداء فرض أو س  
باملباحات واملذلات والشهوات يأمر  ولو اكنت مباحة فهذا    ،أما انلفساين فهو 

 نفساين. 
أي   ،ك ىلع العلم باألشياء كما يهبل يدل    ،هلك    ر  ك  ذ    أما الوارد الرمحاين فغري ما 

نه  إ ال العارف باهلل، فإولكن للشيطان طرق دقيقة ال يعرفها    ،نزهلا اهلل تعاىلأكما  
ن يلبس عليك  أيريد بذلك    ،و سنة وما شابه ذلكأو فرض  أو زهد  أقد يأمر بورع  

 ا هل. فكن فطنر  ،بليسإألنه 
نه يأتيك الشيطان خباطر لفرض  إ سنة فو  أربما جاءك خاطر مليك وأمرك بفرض  

ت أه  ومراد    ،يزعمه أىلع منه تتبع اثلاين  ، ولمع اهلل يف اخلاطر األ  العهد    نقض  ن         ، ثم 
 ن حيرمك من اجلميع. أىل إوهكذا  ،تنفيذ اثلاين[  136]  /ك بثالث قبل ر  كِ ذ  ثم ي  

 
الوارد اليكون إال بعد اذلكر، واخلاطر للعموم، الوارد لذلاكرين، واخلاطر »يف مذاكرة:    وقال    (1)

 . «هو رشط أن يكون عن ورد  ما 
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عليه   القضاء  بل  منه  اخلالص  األأوطريق  اخلاطر  ىلع  تبيق               ، فتنفذهول  ن 
 ، ه  ت  ل  ت  فتكون قد ق    ،ولا بعد األتاك به فتنفذه أيضر أثم تنتقل للخاطر اثلاين واذلي  

نه هل إ ف  ،بل يهرب منك  ،ة أخرى وال يأتيك مر    ،ن يوقعكأ  يف املهالك بدالر   ه  وأوقعت  
ولكن يعينك    ،نال باحلفظوهذه ال ت    ،مداخل عظيمة حىت يف العبادات والكماالت

ت ق  اَّلل   جي  ع ل هل   خم  ر جار ﴿عليها القوي:   ن ي  م  ن   ﴿من لك يشء    (.2الطالق  )  ﴾ و  ق ه  م  ز  ي ر  و 
ب   ي ث  ال  حي  ت س   ا يف شؤونه لكها.وصاحب اتلقوى يكون موفقر  (.3الطالق )  ﴾ ح 

 :الشكر احلقيق 
احلقييق  انلعمة  أ  الشكر  ترد  املنعمإن  وإال فيه    ،لقلبلمساعد  واللسان    ،ىل 

   ،مرتبة قلبية
 
  ، فأبرش بالزيادة من تلك انلعمة    [137]  /ىل املنعم  إانلعمة     ت  د  ن  س  فإذا أ

تعاىل:   م  و﴿قال  ن ك  يد  ز 
 
ت م  أل ر  ك  ش  ل ِئ   م   ب ك  ر  ذ ن  

 
ت أ ومن شكر    .(7إبراهيم  )  ﴾إ ذ  

 ىل املنعم. إانلعمة وضعها يف حملها بعد إسنادها 
 : ]فيها[ الروح وانلفخ

ت  ف يه   ﴿والواسطة بيننا وبني احلق يه الروح ال اجلسم:   خ  ن ف  ي ت ه  و  و  إ ذ ا س 
ن  ف  م 

ين   د  ج 
ى وا  هل   س  ع  ق   . (29 احلجر)  ﴾ر ويح  ف 

 ي  ه  ن ينفخ يف املريد  أذا أراد  إالعارف  
 
ثم بعد    ،ا قبل انلفخهل تمهيدر   د  مه    ،ا هل قلبر   أ

 انلفخة.  ال ربما رد  إو ،يلحمل ؛ ذلك ينفخ فيه
الشيخ ىلع  يقرؤه  ثم  ادلرس  يطالع  وقراءته  ،الطالب  مطالعته  بني                    ، يقارن 

 يلجمع بني الفهمني.  ؛ثم يطالعه مرة أخرى 
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 :(1)تور سْ طالب ادلا 
ن يطلب ادلستور   أىل عمل أدىن منه فال بد إن يزنل من عمل أذا أراد اإلنسان إ

ال  احلرضة   من  اإلذن  فيها يت وهو  هو  العارفني    ،  انليابات فدستور  وأهل                واألويلاء 
 . ديةهلية أو احلرضة املحم  من احلرضة اإل

ىل عمل  إهذا يف حال الزنول من عمل أىلع    ،ودستور املريد من حرضة الشيخ
وادلستور حيتاج   ،ىل دستورإىل أىلع فال حيتاج  إأما العروج أو الطلوع من أدىن    .أدىن

ا باألدب حىت يكون مؤدبر   ؛يله اإلنسان يف األقوال واألفعال واحلراكت والسكناتإ
وظيفتهم    ،خاصة به حتفظه  مالئكة    [ 138]  / وهل    ،فطالب اإلذن حمفوٌظ   ، دياملحم  

 ذن. ن حيفظوه ما دام يف اإلأ
 :الرشيعة باألغراض الشخصية خ  ْس ن  

فإن صاحب   ؛ثم جاءت الرشيعة بأحاكمها   ،شخصية  إذا اكن لإلنسان أغراٌض 
  وهو اعلم أن الرشيعة خبالف أغراضه   ،الغرض الشخيص يتبع أغراضه الشخصية

  ه  بل أغراض    ،ال املؤمن صاحب اإليمان اذلويق فإنه ال تكون هل أغراض شخصيةإ
 .للرشيعة ة  ي  ع  ب  اتل  

 
 
 : ة  م  خْ اتلي و  ر  دْ ق  الب ل  كْ األ

بالق   األكل  عن  رجل  يطوِ د  سأهل  هل  باتل  ؟  العمر  ل  ر  يقرص  واألكل  هل  خمة 
 العمر؟ 

ها جل  أ  ص  ق  ن  ا في  تأكل كثرير ن هذه انلفس  أن احلق علم  إ:  -حفظه اهلل-   فأجاب
ن تقبل أن املعدة املريضة ال يمكن  وإها،  د  واألخرى ض    ،بإدخال الطعام ىلع الطعام

 
 لكمة تركية معناها طلب اإلذن.  (1)
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القلوب   حتمله  ال  اهلل  أهل  الكم  الغليظة،كذلك  ادلنيا   ةوء اململاألكالت   ،حبب 
 واألوالد والزوجات والزاعمات وغريها. 

 : [139] / لك مولود يودل ىلع الفطرة 
اهلل-قال   ينرصانه »:  -حفظه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة  ىلع  يودل  مولود                 لك 

 . احلديث (1)«أو يمجسانه
واتلوحيد    ،وإنما املأمور به يه لكمة اتلوحيد  ،ن لك مولود يودل ىلع فطرة اتلوحيدإ
 معه.

 :أطفال املسلمني والاكفرين
 والاكفرين هل هم يف اجلنة أو انلار؟وسأهل سائل عن أطفال املسلمني 

 . فقال: إن أقوال الفقهاء بأنهم يف اجلنة ألنهم غري ملكفني 
أحد   َيلق  اهلل  فإن  اهلل  أهل  قول  بكلمة  وأما  ويكلفه  ا  بالغر الربزخ  يف  هم 

اجلنة  ،اتلوحيد فهو يف  أجاب  انلار  ،فإن  فهو يف  ليس عنده فوىض   ؛ وإال    ألن احلق 
/[140]  . 

 : بج  احل  
 وحجاب ظلماين.  ،احلجب قسمان: حجاب نوراين  :-حفظه اهلل- قالو

فإنها   ،والقصور  رواحلوهو حب اجلنة واثلواب وادلرجات    :فاحلجاب انلوراين
 حتجبك عن اهلل. 

 
  رقم   حديث(  املرشكني  أوالد   يف  قيل  ما   باب  -  اجلنائز  كتاب)  صحيحه«»  يف  ابلخاري«»  رواه  (1)

(1385 ( )2 :100 .) 
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القلوب   حتمله  ال  اهلل  أهل  الكم  الغليظة،كذلك  ادلنيا   ةوء اململاألكالت   ،حبب 
 واألوالد والزوجات والزاعمات وغريها. 

 : [139] / لك مولود يودل ىلع الفطرة 
اهلل-قال   ينرصانه »:  -حفظه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة  ىلع  يودل  مولود                 لك 

 . احلديث (1)«أو يمجسانه
واتلوحيد    ،وإنما املأمور به يه لكمة اتلوحيد  ،ن لك مولود يودل ىلع فطرة اتلوحيدإ
 معه.

 :أطفال املسلمني والاكفرين
 والاكفرين هل هم يف اجلنة أو انلار؟وسأهل سائل عن أطفال املسلمني 

 . فقال: إن أقوال الفقهاء بأنهم يف اجلنة ألنهم غري ملكفني 
أحد   َيلق  اهلل  فإن  اهلل  أهل  قول  بكلمة  وأما  ويكلفه  ا  بالغر الربزخ  يف  هم 

اجلنة  ،اتلوحيد فهو يف  أجاب  انلار  ،فإن  فهو يف  ليس عنده فوىض   ؛ وإال    ألن احلق 
/[140]  . 

 : بج  احل  
 وحجاب ظلماين.  ،احلجب قسمان: حجاب نوراين  :-حفظه اهلل- قالو

فإنها   ،والقصور  رواحلوهو حب اجلنة واثلواب وادلرجات    :فاحلجاب انلوراين
 حتجبك عن اهلل. 
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الظلماين احلجاب  واألموال  :أما  واألوالد  الزوجة  حب  والوظائف    فهو 
 .والرئاسات وما شابه ذلك ،والزاعمات

همته   يوجه  ال  العايلة  اهلمة  ثوابإفصاحب  أو  جنة  ودرجات  ، ىل  حور              ،أو 
 . اهلل تعاىل ال يرىض به بديالر إىل     بل

العلم   توج  إ طالب  الظاهرإه  ذا  علوم  عن  انقطع  العارف  الل    ؛ىل  رأى  ب ألنه 
ىل طالب العلم  إم  هوذللك ترى العارفني ال يعطون وجهت  ؟!رش  ىل الق  إفكيف يعود  

ينتيه ي    ،حىت  فإنهم  إيلهم  انتىم  ثم  انتىه  العالمغ  فإذا  به  انلور   ،زون  رأى  لو               أما 
 . [141] / يف حني طلبه العلم انقطع

 : املؤمن وزوجته (1) )وزوجناهم بور عني( 
اجلنة    منعن املؤمن يكون يف اجلنة وزوجته من أهل املراتب العايلة    سأتله  
 ؟ و اجلنة فكيف جيتمعان مع  تفاوت املراتبش  وهو من ح  

  ،ا هلا ها إكرامر بأن اهلل تعاىل يكرمها بأن يعطي زوجها رتبت    :حفظه اهلل،  فأجاب
ن إ أدىن منه مرتبة فيف اجلنة وزوجته  العايلة  ن اكن من أهل املراتب  إوكذلك الزوج  

 ىل مرتبته. إقيها اهلل يكرمه بها فري  
اليت لم تزتوج يف ادلنيا فبحسب مرتبتها هناك     ربما يزوجها احلق  ، أما ابلنت 

 .حبسب مرتبتها  ،من نيب أو رسول أو صديق أو اعرف
ن اكن من اخلادلين يزوجها احلق إ أما املرأة من أهل اجلنة وزوجها من أهل انلار ف

اجلنة أهل  من  مرتبتها  موحدر إوأما    ،حبسب  اكن  طيِ ن  َيرج  حىت  فتنتظره  ا بر ا 
 علم.أواهلل  ،فيزتوجها 

 

 
م﴿ (1) ن اه  ز و ج  ني   حب  ور    و   . (54) ادلخان  ﴾ ع 
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 : املطهّرات من اذلنوب
  احلرش والنرش والربزخ ثم    [ 142]  /املوت ثم القرب   :وهلا أ  ، راتهِ ط  ألهل اذلنوب م  

 .ىل انلارإن يصل أما  إهوال ون ينتيه عذابه بهذه األأما إ ف ،والقيامة ومواقفها 
 : انلار تستغيث من املؤمن

م   يف  يتأىن  الرصاط  املؤمن ىلع  يعرب  بنور  هلب    ئطفيل    ؛شيتهعندما   ، ورمحته   ه  ها 
وهو ال يسمع شاكيتها بل تأخذه    (1) «ن نورك أطفأ هليبإ مؤمن ف   يا   ز  ج  »فتقول هل انلار:  

 .وسعأكرب مزنلة عند اهلل اكنت رمحته أولكما اكن املؤمن  ،الرمحة
انزلوا    :فقال هلم  ،هل الطائفأثم    ،هل مكةأك آذوه  قالت املالئكة خلالقها: عبد  

 أتريد  أ  :وقالوا هل  ،فزنلوا عليه  ،عليه وانرصوه 
 
  ؛ ال :فقال هلم  ؟ني  ب  ش  خ  ن نطبق عليهم األ

  . نهم ال يعلمونإ امهلل اهد قويم ف  ،ن َيرج من أصالبهم من يوحد اهللأين ألرجو اهلل  إ
ر  ﴿ومن هذه الرمحة قال: 

 
ا أ ا م  ىك  و  ل ن  ني  إ ال  ر مح    س  ىل م   .(2) (107 األنبياء)﴾  ةر لِل ع 

 : الزوجية
األزل من اعلم  والزوجة  الزوج  بني  الزواج  بينهما    [143]   / هناك  ،  اكن  كتبت 

 وبالعكس.  ،ىل اهلل تعاىل بسوء خلقها إتلقربه  ق  ل  اخل    وربما اكنت سيئة   ،بس  النِ 

 
»  بلفظ  الكبري«  املعجم»  يف   الطرباين«»  رواه  (1)          مؤمن   يا   جز  :القيامة  يوم  للمؤمن   انلار   تقول : 

 . (258: 22)( 668) رقم حديث( يعىل  اسمه من  -ايلاء باب)  هليب«  نورك  أطفأ فقد
  سمع   قد   اهلل   إن  حممد،  يا :  قال  ثم  يلع،   وسلم  اجلبال  ملك  فناداين...»جاء يف صحيح ابلخاري    (2)

  شئت   إن   شئت،   فما   بأمرك،  تلأمرين   إيلك   ربك  بعثين   وقد   اجلبال  ملك   وأنا   لك،   قومك  قول
        أصالبهم  من  اهلل  َيرج  أن  أرجو  بل: »ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  هل  فقال  األخشبني،  عليهم  أطبق  أن
 .ا«شيئر  به يرشك  ال  وحده اهلل يعبد من

  واملالئكة   آمني:  أحدكم  قال  إذا   باب  -   اخللق  بدء  كتاب)  صحيحه«»  يف  «ابلخاري »  رواه
  ( 3231)  رقم  حديث(  ذنبه  من  تقدم  ما   هل  غفر  األخرى،  إحداهما   فوافقت  آمني  السماء،  يف
(4 :115) .   
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 :تعاىل   ىل اهللإطريقان للوصول 
 وشاذيلة.  ،غزايلة ىل قسمني:إن الطريق تنقسم إ :قالوا 

مام الغزايل من الرياضة واملجاهدة واألعمال الشاقة  فالغزايلة يه اليت ذكرها اإل
 بأنواعها.

يله صاحب  إوهذه ألهل العناية، واذلي يصل    ،ما الشاذيلة فيه طريق املحبةأ و
 . يناهل صاحب املحبة يف حلظة يلةعمال الشاقة والسنني الطو املجاهدة باأل
قال   وثم  أقولأ :  ال  بل  إ  :نا  وشاذيلة  غزايلة  الطريق  الم    :قولأن            ب، رش  يف 

ربما يكون   املرشب،   ه  ومرشب    ا املريد غزايل  يف لك طريق شاذيلة وغزايلة حسب 
غزايل  ومرشب    ا وشاذيل    ،شاذيل   م    ،ه  يعرف  اذلي  العارف  املرشد  فائدة  ارب  ش  وهنا 

  اخللوة ب  وذاك  ،واملجاهدة اخلدمةبوآخر    ،اذلكربوآخر    ، الصومبا  يأمر واحدر   ،املريدين
 . [144] /حبسب مرشب املريد واستعداده   ،(1)

 :خواناإل  ة  حمبا 
والوصول    العظيم    الركن   الطريق  بعض  إيف  اإلخوان  حمبة  هو  تعاىل  اهلل  هم  ىل 

ه  هم نفس  ت  ايله  إا  وساؤأإلخوانه، وإذا    ا اكن هو اخلادم  بلعض، ولكما اكن املريد صادقر 
يؤثر   الصدق خبدمتهم،  ي  بعدم  نفسه،  هلمدِ ق  هم ىلع  وهو اكخلادم  وارث    ، مهم  فهذا 

السل    ،الشيخ هل وهو  املوصل  أقربه  ،م  منهوهو  اإلخوان    ،م  املريدون    فإذا صدق  أي 
  ن فيصلو  ،مل  للشيخ اذلي هو الس    قرب  فبصفاتهم يعرفون من هو األ  ،هموا بعض  وأحب  

 عن طريقة. 

 
 )يف الصوم( )يف اذلكر( )يف اخلدمة(. استعمل املؤلف يف األصل )يف( ماكن )ابلاء( يف األصل:  (1)  
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كرث  أقبل عليه  أم اذلي  ل  وذلك الس    ،ذلك الوارث    ق  د  ص    ف  ر  أما الشيخ اذلي ع  
  ، ىلع طرد ذلك السلم  م  د  ق  ف    ،انرصاف املريدين عنهمن  فخاف ىلع نفسه    ،املريدين

 فهذا ليس بشيخ اكمل. 
بأنفسهم  أ يظنون  اذلين  الس    لك    ن  أ ما  هو  منهم  فواحد  اإلنسان إ لم  ذلك  ن 

نه ال يصلح  أذ لو اكن هو السلم لشاهد نفسه  إه  وهو مع نفس    ،ومقطوع   ة  م  ل  صاحب ظ  
 .   [145/ ] رشادا باإلحىت يؤمر أمرر  ،ىلع اخلدمة قبل  أ و ،فاتهمها  ،ذللك

 : م  ه  لْ ل   تابعة   ة  ما اله  
فللك    ،مِ ة إىل اله  وهذه اهلمة تابعة ومنقاد  ،و ضعيفةأقوية    (1) ةن للك إنسان هم  إ

وطالب الوظيفة همه    ،هلمه  ةوهمته تابعة ومنقاد  ،فطالب ادلنيا همه ادلنيا   ،مّ نسان ه  إ
تابعة هلمه،  الوظيفة الوصول    ،وهمته  املال همته  للزوجة واألوالد وحباب  والعاشق 
همه احلصول    ،والقصور  ،واحلور  ،ن  طالب اجلنانأوهمته تابعة هلمه، كما    ،ملحبوبه

احلق  ،عليها  همه  اهلل  وطالب  هلمه،  تابعة  هلمه  ،وهمته  تابعة  بني   ،وهمته  وشتان 
 اهلموم. 

 رحم الرامحني. أنت يا أوهو  اا واحدر هم   ومنا امهلل اجعل هم  
 : هاوحملي  وانلار   اجلنة  

 وأين تكونان؟ ،اجلنة وانلار عن حمِل   ل  ئ  س  
بدل فيكون  ترضني السبع سوف تستحيل وتالسبع واأل  السموات    ن  إفأجاب:  

  للنار. حملها حمال  

 
ا عزم ىلع القيام به ولم ي  (1)   م  م،  فهم  باألمر ه  ّم به من أمر يل فعل، ومجعها ه م  ّمة: ماه  عله، واله 

ّم أول العزيمة  ومجعه هموم  . ( 653) «املعجم الوجّي»  .واله 
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وذللك    ،ها فعرش الرمحنوأما سقف    ،هلا   ن سقف السماء السابعة أرٌض إ ما اجلنة فأ
ر ض  ﴿ تعاىل:      [145]  /قال  

اء و األ   م  ع ر ض  الس  ا ك  ه  ر ض  كرب  أ والطول    ( 21  احلديد )﴾  ع 
 رضني بكثري. كرب من السموات واألأم ن ذلك العال  إو ،من العرض بالطبع

 (1) ا«ن يكون كفر  أاكد الفقر » م  هْ ف  
  ، املصحوب بفقر القلب  ،ا  هو الفقر املادين يكون كفرر أالفقر اذلي يكاد  

ألنه غين   ؛من أغىن األغنياء ،ين   ه غ  املادي املصحوب بغىن القلب فصاحب    ر  ق  ما الف  أ
الرسالة    ،باهلل صاحب  اكن  عليه-وعليه  وسالمه  اهلل  الصحابة   -صلوات         وأكابر 

  ،وهم أغىن العالم بقلوبهم، من اذلين ال يملكون ماالر 
 
 / [147 .]س ي  و  ومنهم أ

 : صاحب انلور 
باهلل انلاس  ويرى  األشياء  يرى  الرمحة    ،انلور  يعطيه  احلق  ذلك  ولكن   ، قبل 

بالرمحة]إىل[  فينظر   وألعماهلمؤ  وي    ،انلاس  هلم  قلوب    وأقل    ،ول  يرى  أن  اتلأويل 
  س  ف  فلعل ذلك العايص أو الفاسق بعد ن  ،  (2)اخلالئق بني أصبعني من أصابع الرمحن

 
 بزيادة : رواه أمحد بن منيع عن احلسن أو أنس مرفواعر «كشف اخلفاء» يف  قال االمام العجلوين (  1)

وابليهيق    ه،وابن السكن يف مصنف  ،)واكد احلسد أن يسبق القدر( وهو عند أيب نعيم يف احللية 
ويف لفظ عند أكرثهم )أن يغلب( بدل    ، وابن عدي يف الاكمل عن احلسن بال شك   ، يف الشعب

  ورواه الطرباين بسند فيه ضعيف عن أنس مرفواعر   .)يسبق( ويف سنده يزيد الرقايش ضعيف
القدر واكدت احلاجة أن تكون كفرر   بلفظ ويف احللية يف ترمجة   .ا()اكد احلسد أن يسبق 

وللنسايئ وصححه  عكرمة أن لقمان قال البنه: )قد ذقت املرار فليس يشء أمر من الفقر(  
 أنه اكن يقول: امهلل إين أعوذ من الكفر والفقر فقال رجل  ابن حبان عن أيب سعيد مرفواعر 

  ( 1919)ويعتدالن؟ قال نعم. وهذا أصحهما وما قبله من املرفوع ضعيف اإلسناد. حديث رقم  
(02 :126) . 

كيف شاء( حديث    باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب -)كتاب القدر«  صحيحه»يف    «مسلم»رواه    (2)
   .( 2045: 04( ) 2654)رقم  
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اكن احلبيب   . جمهولةٌ   اخلاتمة    ن  إ ف  ؛الصوري   (1) صالحبالكذلك ال جيزم    ،ا يكون ويل  
 «.(2)القلوب  ب  مقلِ وال »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص  األعظم 

 : اتللوين واتلمكني
مرتبة   السالك  ىلع  منها    ،اتللوين  يأيت  يرىق  اتلمكنيإثم  مرتبة   ، ىل                  وهناك 

ي   األفراد  لمها س  ال  إال  يناهلا  تلوينٌ   ،وال  اتلمكني  ويه  متمكنر أ  ،يف  اتللوين  ي  يف  ا 
 .(3) «تلويين ديلل فيك»كقول بعضهم:   ،اإلليه

األ اتللوين  يأما  اذلي  فهو حاٌل أول  اتلمكني  قبل  زمنر   يت  عليه             ا فإم    ،ا يمكث 
عنهأ يرجع  منه  أما  إو   ،ن  يرىق  اتلمكنيإن  القوم    ، ىل  أكرث  األوعليه  وهم  إال  فراد 

 . العارفون
  ،ا تراه يقول يف الساعة أمرر   [  148/ ]  ، مرتبة اتللوين ولكنه متمكن  اذلي دليه 

 . [149/ ] وهو متمكن  ،ثم يقول ضده يف تلك الساعة 

 
 
 
 

 
 )صالح( يف األصل. (1)
:  09)  (7391)باب مقلب القلوب( حديث رقم  -)كتاب اتلوحيد  «صحيحه»يف    «ابلخاري »رواه    (2)

118) .   
  والستون   السابع  ابلاب )  «املكية  الفتوحات »  يف     عريب   بن   ادلين  حميي   األكرب   الشيخ   الكم  من   (3)

 . ( 344: 03)( اخلامس اتلوك  مزنل  معرفة يف وثالثمائة
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 : يف بدايته ه  وسلوك    ه  طلب  
ِ     ]السيد انلبهان[  دخل ىلع مشاَيها العلوم   س  ر  د  حبلب، ي    (1) الرشعيةية  اللك 

دروسهما   فاكنا حيفظان  ادلوايليب،  معروف  الشيخ  غرفته  رفيقه يف  واكن  الرشعية، 
نهما رصفا خالل سنة واحدة  إحىت    ،كسائر الطالب، وذكر أنهما اكنا يأكالن باملّيان

 فقط للك واحد منهما. ذهبلرية 
ه   للكماالت  ه  ت  م  واكنت  للفضائل،  األمور،،  تتطلع  بمحاسن    ملعايل  للعمل 

 زلة.الرشيعة املطهرة من الصدق، واإلخالص، والصمت، والع  
 . واكن شديد احلياء ىلع اغية من األدب

والطالب   مشاَيه  جمالست  حي    زمالؤه واكن  ورؤياهبون  يكون   فيأىب  ،ه  أن  إال 
ا بربه عز   حىت إذا أكمل    ،ىلع الصغرية والكبرية  وجل، حماسبرا رفيقه املذكور   مستأنسر
الرشعية   املذكورة  دروسه  اللكية  فشد    ،من  ذلك،  من  ألىلع  نفسه             حال الرِ   تاقت 

    طابلرا الوصول ملواله ىلع يد املرشد،   (2) -رمحه اهلل-انلرص   إىل املريب الكبري الشيخ أيب
لع   الشيخ  من  اإلعجاب  موضع  بطلبه  لوِ فاكن  وصدقه  يطبق  ،همته،  اكن            حيث 

 . ىلع نفسه من كماالت اإلسالم أعالها، ومن مراتب اتلصوف أقساها 

 
أول مدرسة أنشت يف العهد العثماين، أوىص و)املدرسة اخلرسوية(    الصواب أن اسمها حينها     (1)

ه،  انتسب  951انتىه من عمارتها مع مرافقها اعم  بإنشائها وايل حلب )خرسو بن سنان باشا( و
أصبح مديرها األستاذ حيىي الكيايل فجددها م بعد أن  1922ه/1342إيلها السيد انلبهان اعم  

وأاعد نظامها وأطلق عليها اسم )املدرسة العلمية( ومجع هلا أكرب علماء ابلدل للتدريس فيها  
اكلشيخ حممد راغب الطباخ، والشيخ أمحد الكردي، والشيخ أسعد العبه يج، والشيخ أمحد  

لب يف القرن الرابع عرش اهلجري«  ، وغريهم. وانظر: »اتلعليم الرشيع ومدارسه يف حالزرقا 
(68 .)   

العلم والسلوك عندي يشء واحد»أنا  :  كما هو مسجل بصوته    قال  (2)       «. وهذا يدل طلب 
 . ال أنه انتظر حىت أنىه العلوم يف اخلرسوية بآن واحد سلك إىل اهلل والعلم  دخل هأن
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،   ة  ع  ف  باب الشيخ لعلو همته، ور  يأخذ بل    واكن   مطابله، ويقول هل: مهالر مهالر
،  شيخه املذكور    [150]  /أخذ العلوم واألرسار اليت عند    رفق بنفسك. حىت إذا ما ا

واكن احلق قد أكرمه باحلضور ىلع صاحب الرسالة يقظة ومراررا، فبلغ ذلك الشيخ  
فال تنسين عند    ،(1)إياهإنين لم أصل إىل العطاء اذلي منحك اهلل    ياحممد»وقال هل:  

يلكون خليفته    ؛ ثم طلب منه أن يرجع إىل بدله حلب  « حضورك ىلع صاحب الرسالة
اخل   هناكت  ىلع  واخللوة  لكنه  ،م  بالرياضة  نفسه  ىلع  ا  متوجهر مشتاقرا    ،رجع  باكيرا، 

وصل إيله    مكتف بما   العليا من الكماالت، غري   مطايلبهإىل    ،للوصول إىل علو همته
حىت    -عز وجل-طاحمرا متفراغر إىل ربه    حلم  ت  وي    ،من علوم شيخه، فبيق مدة وهو يبيك

ا، ومع يقظة ال  ملسو هيلع هللا ىلصأتاه صاحب الرسالة   ريض اهلل  -  بو بكر الصديقأ]سيدنا[  همنامر
فسل  -عنه اهلل  ،  ت  ملسو هيلع هللا ىلص مه رسول  مدة  وبعد  ويربيه،  ويرشده  يعلمه  واله  أليب بكر، 

أريد    أجلس معه ال  كنت   ، فيقول: ةيربيه بنفسه ىلع الرتبية املحمدي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
مفارقيت واليريد  امفارقته،  شديدر حب ا  أحبه  وكنت  حىت    ،،  أكرث  يل  حبه  ولكن 

 . إىل احلرضة اإلهلية ملسو هيلع هللا ىلص سلمين رسول اهلل 
من لك جانب،    يلع    ت  م  ج  فلما وصلت هلذه املرتبة بدأت تأتيين االبتالءات، ه  

ا من املشايخ واملريدين، وأهل العلم واألصدقاء واألهل واألحباب،     [151]  / وخصوصر
 ،جربيل  لم يبق يف قليب أحد والهذا يقول: دجال، وذاك يقول: ساحر ماكر، حىت  

م    ذاك  اإلهلية، حني  سوى احلرضة   إذ وجدتهم  وأدعو هلم؛  أرمحهم،          فني يل رِ ع  كنت 
ود قد تصدى  يف احلرضة، وهم سبب االتلجاء واتلوحيد، ولكن هنا ظهر يل عدو دل   

يه نفس، فحينئذ فهمت معىن »أعدى   ود ي، وقتل، وطردي، وذلك العدو الدّل  دِ ص  ل  
عن عداوتها يل،    ت  ف  ش  فأخذت بمعرفتها، وك    (2)ك اليت بني جنبيك«  نفس  أعدائ ك  

 
 )به( يف األصل. (1)
)فصل يف ترك ادلنيا وخمالفة انلفس واهلوى( حديث رقم  «  الكبريالزهد  »يف    «ابليهيق»رواه    (2)

(343( يف  اإل قال  .  (156:  01(  العجلوين  اخلفاء »مام  بإسناد «كشف  الزهد  يف  ابليهيق  رواه   :
 . ( 168: 1( )412)ضعيف وهل شاهد من حديث أنس. حديث رقم 
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سه عرف ربه«  ف املرتبة »من عرف ن فذقت  ، تمام املعرفة  -وجل عز  -ها به فت  ر  حىت ع  
عن انلاس أمجعني غري مزنعج مما    فانعزلت    -عز وجل-ها به عرفته به  ت  ف  ر  فلما ع  

  فمكثت ىلع ذلك السنني الطوال   -عز وجل-يقولون؛ بل مشغول بنفس، مشغول به  
وا  لري     ؛ عين باألخرس، واكن انلاس يراقبونين ىلع الطريقوا  رب  حىت ع    ،ال أريد الالكم

 صوريت فقط، ف  
 
إىل أهل    من بينهم، وال أدري هل هم رجال أم نساء، فإذا دخلت    ر  م  أ

استوحشت   احلال إىل خلويت، وهكذا    ، ثم رجعت  قليالر   إىل أن      [ 152]  /يف 
 
          يل   ن  ذ  أ

هم عليه،   تهم، ىلع ذنوبهم، ىلع ما ال  وأخالط انلاس ىلع ع    ، أتكلم  يف الالكم، فكنت  
ا بهم؛   ألنهم عياهل، لعلهم يستسلمون ولو بعد حني، ولكن كنت  متجاهالر متلطفر

أنا ال يقال عين لكمة شيخ،  املشيخة بل إنين خادمٌ   أكره أن    لعيال اهلل، غري    أريد 
ولو أن أهل األرض   -عز وجل-عليه    معتمد ىلع أحد منهم مهما اكن، بل معتمدٌ 

ا أقبلوا يلع   ا هلم، ول  ما  مجيعر ا  زادوين شيئرا بنفس بل فرحر هجروين و أن أصحايب مجيعر
ا   من فريح به شيئرا، بل الرمحة اإلهلية تأخذين شفقةر   ص  ق  ن    ما  بتوبتهم،    عليهم، طامعر

هم، وقبوهلم مع األدب معه يف إقباهلم وإدبارهم؛ إذ األمر  صدق    -عز وجل-سائالر منه  
 ه هل تعاىل. لك  

بداييت    كنت    يقول:  وسمعته   يف  وذلك  بكمااليت،  ا  العلم،  لمفتخرر طلب 
ا منهم ألين كنت    وأرى نفس املخالفات،    وال أعمل  ال أكذب، وهم يكذبون،    خرير

اهلل   ن  إىل أن م    ،من الكماالت اليت أنا عليها   ب  ج  الع    وهم يعملون، وربما دخل يلع  
   [ 153]  /  وعلمت    فذهب ذلك العجب،  ،يلع بمرتبة االبتالءات واذلل واالنكسار

معذورون مريض   ،أنهم  ولكهم  جمتهدون،  وإما  حسدة،  إال    يلع    طهمسل    وما   فإما 
وحبِ  ومداخلها،  انلفس  مراتب  من  ا يلخلصين  وخصوصر للمدح،  املجالس    ها  يف 

 العامة، فهذا االبتالء نعمة من نعم اهلل تعاىل. 
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 :مراتب الرسالة وانلبوة والعبدية
 ومرتبة العبدية. ،ومرتبة انلبوة  ،مرتبة الرسالةاملراتب ثالثة: 

 فمرتبة انلبوة بني العبد وربه. 
اإل مرتبة  الرسالة  اجليالين ىلع  واكن سيِ   ،دالل ىلع اهللومرتبة  القادر  دنا عبد 

 . ني للمريدينبِ ر  فاكن أقوى الم   ،داللوراثة اإل
،  اإلليهال باألمر  إوصاحبها ال يعلن عن مرتبته    ، ةي  د  ب  املرتبة اثلاثلة: مرتبة الع  

 وهذا مقام العبدية.  ،رت واحلكمةودالتله بينه وبني املدلول مع الس  
 :ال صاحب الشخصيةإ  ه  ل  اإلسالم ال حيم  

  ن  ص  الغ  »و  ،اخللق عيال اهلل  ن  أحينذاك تعلم    ملسو هيلع هللا ىلصاّل حمّمد  إألن القرآن لم حيمله  
 وتدعو لعدوك. ،ن ترحم املخلوقاتأفينبغ  ،«مال ن  إمنها و

ن حىت تكون  ا.أدبر تأدب حىت تكون   .(1) إحسانرا أحس 
بها    ا أو غري ذلك فعملت  و جاهر أ  ذا أعطاك ماالر إ  ، انلعمة وانلقمة رسمها واحد

ح عنها حىت تصل  رب   حىت األرض اليت تطؤها فال ت   ،وبالعكس ،املعايص اكنت نقمةر 
 .  [154/ ] اهلل فيها  و تذكر  أ

 ف بنفسك. ط  ل  اخدم نفسك بنفسك، ت  
 ثم نعمة اإلمداد.  ،نعمة اإلجياد :انلعم نعمتان من أجِل 

  لك    ثم يلعن انلاس   ،يصوم ويصل وَيون ،بعض املسلمني يصوم ويصل ويغش
 . وبالعكس ،ر  ز  وعليه الو   ،من يصوم ويصل

ن اخللق لكهم عيال أل   ؛مهما اكن عنده من أموال  نٌ ي  ال وعليه د  إ  ما مات  اعرٌف 
 . العارف

 
 يف األصل )حمسنرا(.  (1)
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 :مراتب الرسالة وانلبوة والعبدية
 ومرتبة العبدية. ،ومرتبة انلبوة  ،مرتبة الرسالةاملراتب ثالثة: 

 فمرتبة انلبوة بني العبد وربه. 
اإل مرتبة  الرسالة  اجليالين ىلع  واكن سيِ   ،دالل ىلع اهللومرتبة  القادر  دنا عبد 

 . ني للمريدينبِ ر  فاكن أقوى الم   ،داللوراثة اإل
،  اإلليهال باألمر  إوصاحبها ال يعلن عن مرتبته    ، ةي  د  ب  املرتبة اثلاثلة: مرتبة الع  

 وهذا مقام العبدية.  ،رت واحلكمةودالتله بينه وبني املدلول مع الس  
 :ال صاحب الشخصيةإ  ه  ل  اإلسالم ال حيم  

  ن  ص  الغ  »و  ،اخللق عيال اهلل  ن  أحينذاك تعلم    ملسو هيلع هللا ىلصاّل حمّمد  إألن القرآن لم حيمله  
 وتدعو لعدوك. ،ن ترحم املخلوقاتأفينبغ  ،«مال ن  إمنها و

ن حىت تكون  ا.أدبر تأدب حىت تكون   .(1) إحسانرا أحس 
بها    ا أو غري ذلك فعملت  و جاهر أ  ذا أعطاك ماالر إ  ، انلعمة وانلقمة رسمها واحد

ح عنها حىت تصل  رب   حىت األرض اليت تطؤها فال ت   ،وبالعكس ،املعايص اكنت نقمةر 
 .  [154/ ] اهلل فيها  و تذكر  أ

 ف بنفسك. ط  ل  اخدم نفسك بنفسك، ت  
 ثم نعمة اإلمداد.  ،نعمة اإلجياد :انلعم نعمتان من أجِل 

  لك    ثم يلعن انلاس   ،يصوم ويصل وَيون ،بعض املسلمني يصوم ويصل ويغش
 . وبالعكس ،ر  ز  وعليه الو   ،من يصوم ويصل

ن اخللق لكهم عيال أل   ؛مهما اكن عنده من أموال  نٌ ي  ال وعليه د  إ  ما مات  اعرٌف 
 . العارف

 
 يف األصل )حمسنرا(.  (1)
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 .هلية ىلع عياهلنلفسه بل هو نائب للحرضة اإلالعارف ال حيتكر املال 
اكمٌل   ،اكمل  دوج  الم    القوي    ،واملوجود  العارفني،  صحبة  األساسية             وانلقطة 

 الضعيف. اجلاهل    ال يؤاخذ  
أحدهما    ، ويقص  ىنة يف ممر    جيتمعان يف لك سنة  سيدنا اخلرض وسيدنا إيلاس  

 لآلخر الشعر فيقول أحدهما لآلخر عند قص الشعر: 
 .شاء اهلل اليسوق اخلري إال اهلل بسم اهلل ما 

ا: ِص فيقول اآلخر عند الق    أيضر
 . يرصف السوء إال اهلل ال ،شاء بسم اهلل ما 

 .نعمة فمن اهللاكن من  ما  ،شاء اهلل ويقول اآلخر: بسم اهلل ما 
 .قوة إال باهلل حول وال ال ،شاء اهلل ويقول اآلخر: بسم اهلل ما 

ومساءر  ا  صباحر عليها  داوم  اإلهليةف  ح    فمن  العناية  األبدال   ،ته  من    ويكون 
/[155] .    

 :اجلنة تشتاق
الرسول   تشتاق  »:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول  يارسإ و  ،ىل باللإو  ،ىل سلمانإاجلنة  بن      ، ىل عمار 

 .(1) «يب طالبأىل يلع بن إو
ن   ﴿وهو سليم القلب    ،بل للك سلمان  ،همهذه مراتب ليست هلم وحد  و إ ال  م 

ل يم   ب  س 
ل  ت  اَّلل   ب ق 

 
 (. 89 الشعراء)﴾  أ

 «. يمانذاق طعم اإل»أي ذائق  ،قلبه ل  للك من ب   (بالل )ىل إو
 .ر قلبه باإليمانللك من تعم   ( ارعم  ) ىل إو

 
 .«وسلمان  وعمار  يلع ثالثة إىل تشتاق اجلنة إن»: بلفظ جامعه«»  يف « الرتمذي» رواه( 1)

 املناقب   كتاب  -  70)  صالح  بن  احلسن  حديث  من  إال   نعرفه  ال   غريب  حسن  حديث  هذا:  وقال
 (. 131: 6( )3797) رقم حديث( الفارّس سلمان مناقب باب -
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يتعشق    (يلع )  ىلإو اذلي  األمورإوهو  معايل  اهلمة    ،ىل  علو  اهلمة »أهل             علو 
 . [156/ ] (2)(حببتك ال يل )، أهل املطالب العايلة باهلل (1)«من اإليمان

 :وصية سيدي الشيخ عند عزيم ىلع السفر
 : م28/3/1964من أيام اخللوة 

 ؟ماذا أعمل يف سفري للعراق -ه رس   س  قدِ -سأتله 
بزيارة    فقال: بالدهم،    ،واتلحابب  ،اإلخوان عليك  يف  إيلهم  سافر  واملذاكرة، 

 إىل اللباس إىل غري ذلك.  إسالمية من ادلروس   ك تربيةر وعليك برتبية اعئلت  
ه    وال ابليت  يف  ض  الر ز  تكن  ا   اللني    ،ا عصبي    وال  ،عيفر هلم  أظهر   والرمحة    بل 

 . يشء من ذلك إال إذا كنت ىلع حال قوية يتم لك  وال ،ويف باطنك القوة ،لفآواتل
 واظب ىلع املراقبة، واحذر الغفلة.  ،اجته إىل اهلل وإىل املرجعأنت  :أوالر 

لدلنيا   نفسك  من  حبالك  ( %10)أعط  اهلل  إىل  وابلايق  كثري،    ،بقالك  ،وهذا 
 . والتتوجه إىل ادلنيا بقلبك )تؤذيين( ،بأخالقك

 .(3)كبريةأو  صغرية والتساهل يف  وإياك  
حارض  ،تكون منفردرا خايلرا  ،اجعل نلفسك وقترا مع االسم األعظم ) اهلل( -1

 ويقوي قلبك. ،فإن ذلك يفيدك ،القلب

 
  كرم   -  يلع  قال:  فقال  إسناد  بال  املصابيح«  مشاكة  رشح  املفاتيح  مرقاة»  يف  القاري   يلع  املال  ذكره  (1)

)اإليمان  من  اهلمة  علو:  وجهه  اهلل   رقم   حديث(  األول  الفصل  -  تعاىل  اهلل  أسماء  كتاب. 
(2288( )5 :91 .) 

اجليلبيت  من    اهذ  (2) الكريم  عبد  لسيدنا  العينية  القصيدة  ديوان »انظر    -قدس رسه-  من 
 :(67: 1( )33)بيت رقم  «انلادرات العينية

  ومايل يف يشء سواك مطامع  حببت ك ال يل بل ألنك أهله  
 يف األصل )وال كبرية(.  (3)
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يتعشق    (يلع )  ىلإو اذلي  األمورإوهو  معايل  اهلمة    ،ىل  علو  اهلمة »أهل             علو 
 . [156/ ] (2)(حببتك ال يل )، أهل املطالب العايلة باهلل (1)«من اإليمان

 :وصية سيدي الشيخ عند عزيم ىلع السفر
 : م28/3/1964من أيام اخللوة 

 ؟ماذا أعمل يف سفري للعراق -ه رس   س  قدِ -سأتله 
بزيارة    فقال: بالدهم،    ،واتلحابب  ،اإلخوان عليك  يف  إيلهم  سافر  واملذاكرة، 

 إىل اللباس إىل غري ذلك.  إسالمية من ادلروس   ك تربيةر وعليك برتبية اعئلت  
ه    وال ابليت  يف  ض  الر ز  تكن  ا   اللني    ،ا عصبي    وال  ،عيفر هلم  أظهر   والرمحة    بل 

 . يشء من ذلك إال إذا كنت ىلع حال قوية يتم لك  وال ،ويف باطنك القوة ،لفآواتل
 واظب ىلع املراقبة، واحذر الغفلة.  ،اجته إىل اهلل وإىل املرجعأنت  :أوالر 

لدلنيا   نفسك  من  حبالك  ( %10)أعط  اهلل  إىل  وابلايق  كثري،    ،بقالك  ،وهذا 
 . والتتوجه إىل ادلنيا بقلبك )تؤذيين( ،بأخالقك

 .(3)كبريةأو  صغرية والتساهل يف  وإياك  
حارض  ،تكون منفردرا خايلرا  ،اجعل نلفسك وقترا مع االسم األعظم ) اهلل( -1

 ويقوي قلبك. ،فإن ذلك يفيدك ،القلب

 
  كرم   -  يلع  قال:  فقال  إسناد  بال  املصابيح«  مشاكة  رشح  املفاتيح  مرقاة»  يف  القاري   يلع  املال  ذكره  (1)

)اإليمان  من  اهلمة  علو:  وجهه  اهلل   رقم   حديث(  األول  الفصل  -  تعاىل  اهلل  أسماء  كتاب. 
(2288( )5 :91 .) 

اجليلبيت  من    اهذ  (2) الكريم  عبد  لسيدنا  العينية  القصيدة  ديوان »انظر    -قدس رسه-  من 
 :(67: 1( )33)بيت رقم  «انلادرات العينية

  ومايل يف يشء سواك مطامع  حببت ك ال يل بل ألنك أهله  
 يف األصل )وال كبرية(.  (3)
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 صم اخلميس واالثنني.  -2
 .[ 179/ ]  جاهد انلفس باملخالفات مع احلضور مع املرجع -3
 . وأهده هدية ،وادع هل  ،هصالح من اعديت   -4
   اه.هذه وصييت لك. وفقك اهلل وجعلك عينرا من أعني اهلل. 

 : للعمل ،للزوجة ،لألهل -قدس رسه -وصيته 
ويل   ،(1) وإين صاحب أسباب  ،طريق العارفنيلتباع  ال سأتله قدس رسه: إين أريد ا

بني األهل والعيال وانلاس   قليب، وإذا كنت    يف العزلة وجدت    فإذا خلوت    ،أهل وعيال
النرصافهم واَنرافهم عن أوامر الرشع احلنيف، وإذا كنت  يف األسباب  قليب    ت  د  ق  ف  

 فماذا تأمرين أفعل؟ فقدت  قليب لضعيف.
وال فقط،  والليل  انلهار  من  ساعتني  أو  ساعة  هلا  اجعل  األسباب          تزد  فقال: 

ا، ال ىلع  .(2)  هلا  تعط قلبك، إياك إياك أن تميل بقلبك تغفل، وال ذلك، وكن مرتبطر
لدلنيا لغاية األهل واألوالد    ر  د  ، ويف هذا الق  الغفلة مهما أمكنك  أهل   جتالس    ال

 .(3)]كفاية[  والزوجة
هذِ   هماعمل هلم،  تزنل  والرمحة،  بلطف  باللطف  علمهم  بشدة    ال  ،ولني  بهم، 
 . [180/ ] .ابدر أا بدر أ ا تتنازل أبدر  ل والزن   وقسوة، ت  

 
 
 

 
 أي صاحب أعمال وجتارة.  (1)
 ( للسباب. 2)
 ( زيادة ليست يف األصل ليستقيم املعىن.  3)
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 :الزوجة
 تتساهل.  ل هلا بلطف، ولكن الزن   عليك باحلكمة معها، ت  

والرب     قوي   خليك باملوعظة احلسنة،  ، وأنت يف (1) لي  ط  )بقلبك( ولكن عليك 
،  ةي  ج    روحة، وال   طلعة، وال  يف بلاس، وال  تتساهل ال  تتساهل بيشء، ال  ال  قوتك

 تتنازل. ياك ثم إياك والشعور والعاطفة، بل باحلكمة، والعقل، واتلزنل، والإو
هم ادلين والرجولة واألدب وبلاس  م  لِ ك، واألوالد ع  تشتم أوالد    وال  ،ترضب   ال

 اتلقوى والكمال. 
 [ 181/ ] .نت بيدك ختيط هلم اللباسأ

من انلوايح لكها،   (2) بوط ظبوط مظبوط مظبوط مظ الزم م    ،ك خليك حافظهبيت  
الزمام بيدك  بل خِل  ،مام، إياك إياكزِ المهم لِ س  ت   ، التبذر ترسف وال تتساهل، ال وال

 للعموم. 
،  هم بلطف ولنيوك، أشعرهم بأنك حتب  سهم، خليهم حيب  اجلس معهم، علمهم درِ 

 .تتنازل والتتساهل وال فإذا تهاونوا بالرشع فاملوعظة احلسنة،
 . عن الرشع بل حافظ عليهم ارجة  اخل   همعطهم شهواتت   ال

 . كواجعل اإلسالم بيت   ،عليه ارجع عما كنت  
 عليك.  ا نات، ينقلبويِ د  ت  بالنساء الغري م   تسمح هلم باالجتماع بالرجال، وال ال

 :تقل واصحبهم معك، واجعل الكبري رقيبرا عليهم، والاألوالد علمهم بلطف، 
 هذه من الشيطان. ،أعوذ باهلل (دينكم ويل دين لكم )

 
 من أوالده وأخذهم عنه.  االستفادة أجل منهدية ما  شخص دفع  ىلعهنا  طلق( الربطيل ي1)
 بوط(. ض)مواملعىن يف األصل هكذا ( 2)
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 :الزوجة
 تتساهل.  ل هلا بلطف، ولكن الزن   عليك باحلكمة معها، ت  

والرب     قوي   خليك باملوعظة احلسنة،  ، وأنت يف (1) لي  ط  )بقلبك( ولكن عليك 
،  ةي  ج    روحة، وال   طلعة، وال  يف بلاس، وال  تتساهل ال  تتساهل بيشء، ال  ال  قوتك

 تتنازل. ياك ثم إياك والشعور والعاطفة، بل باحلكمة، والعقل، واتلزنل، والإو
هم ادلين والرجولة واألدب وبلاس  م  لِ ك، واألوالد ع  تشتم أوالد    وال  ،ترضب   ال

 اتلقوى والكمال. 
 [ 181/ ] .نت بيدك ختيط هلم اللباسأ

من انلوايح لكها،   (2) بوط ظبوط مظبوط مظبوط مظ الزم م    ،ك خليك حافظهبيت  
الزمام بيدك  بل خِل  ،مام، إياك إياكزِ المهم لِ س  ت   ، التبذر ترسف وال تتساهل، ال وال

 للعموم. 
،  هم بلطف ولنيوك، أشعرهم بأنك حتب  سهم، خليهم حيب  اجلس معهم، علمهم درِ 

 .تتنازل والتتساهل وال فإذا تهاونوا بالرشع فاملوعظة احلسنة،
 . عن الرشع بل حافظ عليهم ارجة  اخل   همعطهم شهواتت   ال

 . كواجعل اإلسالم بيت   ،عليه ارجع عما كنت  
 عليك.  ا نات، ينقلبويِ د  ت  بالنساء الغري م   تسمح هلم باالجتماع بالرجال، وال ال

 :تقل واصحبهم معك، واجعل الكبري رقيبرا عليهم، والاألوالد علمهم بلطف، 
 هذه من الشيطان. ،أعوذ باهلل (دينكم ويل دين لكم )

 
 من أوالده وأخذهم عنه.  االستفادة أجل منهدية ما  شخص دفع  ىلعهنا  طلق( الربطيل ي1)
 بوط(. ض)مواملعىن يف األصل هكذا ( 2)
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 [. 182/ ] اب.و  م، أنت اآلمر، أنت ابل  أنت القيّ 
  ، وعدم استعمال العنف بتاترا   ،وأكرر عليك باستعمال اللني واحلكمة واللطف

 . تتساهل لكن ال ،من غري إرساف طيلوالرب    ، بل باملوعظة احلسنة واللطف
تأمن منها ثم تتساهل يف ايلوم اثلاين، بل    احلسنة الإذا جاءت معك باملوعظة  

ا. ا يلنرا حمافظر ا رحيمر ا رقيبرا لطيفر  خليك دائمر
  حافظ ىلع بيتك، الزم يكون بيتك وسريك مثل بيت الشيخ وس  

 .ه ري 
تنتفع    ٌظ ق  يف ابليت وأنت ي   إذا كنت   ترتك ابليت وتعزتهلم بل هكذا وهكذا، ال

  بنية املحافظة ىلع قلبك عملوا معك ما  -سمح اهلل  ال- هم  ذا تركت  إوينتفعون بك، و
 هم. ع  يِ ض  ك وي  قلب   ع  يِ ض  ي  

تكن معهم   وال ،ب إيلهم وإىل بناتك حيبوك وحتب    ،اصحب األوالد إىل املساجد
ا قاسير فظ    . [183/ ] . ا يكرهوك ا غليظر

 : األسباب
مام بيدك، واملفتاح واجعل الزِ ،  مانع  إىل األسباب ساعة أو ساعتني ال  وإذا نزلت  

 والرئاسة.
رشيك أو    قلعك، سواءألحد، يقتلك، يطردك، ي    الرئاسةإياك إياك أن تسلم    كإيا 

ق    ودل، بسال يّ خليك  قائم  خليك  واملوعظة    ،ةس م،  واملحبة  والرمحة  اللني  مع  سيد 
 احلسنة. 

م  1964/  3/  19بتاريخ    ،اخللوةيف  ب اذلي اكن ميع  يْ نقلته من دفرت اجل    هذا ما
 . [184/ ]  .حسب أمر احلاج حممد الفياض
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أليب العباس أمحد بن مبارك بن   «اإلبريز من الكم سيدي عبد العزيز ادلباغ» •

 1423بريوت، الطبعة اثلاثلة،  ،  الكتب العلمية، دار  حممد السجلماّس اللمطي
 م.   2002/ ـه

،  الطوّس   الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أيب  اإلسالم  حلجة  «ادلين  علوم  إحياء»•
 م. 1982/ ـه 1402  ،بريوت  املعرفة دار

حتقيق ، أليب عبد الرمحن حممد بن احلسني انليسابوري السليم «آداب الصحبة»•
 ـه   1410  األوىل،  الطبعة  مرص،طنطا  ،  السيد، دار الصحابة للرتاث    جمدي فتح

   م.1990/
احلكم»• اهلمم يف رشح  بابن عجيبة    «إيقاظ  الشهري  احلسين  بن حممد  ألمحد 

 حتقيق: حممد حسب اهلل، دار املعارف. 
أليب حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر األنصاري    «انلبوي   األمثال يف احلديث»•

األصبهاين الشيخ  بأيب   ادلار    حتقيق،  املعروف  حامد،  احلميد  عبد  العل  عبد 
   م. 1982/  1402 الطبعة األوىل، اهلند،بومباي ، السلفية

نلور ادلين يلع    ،السرية احللبية« املعروف بإنسان العيون يف سرية األمني املأمون»•
 . املطبعة األزهرية، بن إبراهيم بن أمحد احلليب

  أمحد   بن  الوّهاب  عبد  املواهب  أليب  الصوفية«  قواعد  معرفة  يف  القدسية  »األنوار•
  مكتبة   الشافيع،  والسيد  رسور  طه  حتقيق(.  ه  973  املتوىف)  الشعراين،  يلع  بن

   م.1988 /  ـه 1408 بريوت، املعارف،
باجلاحظ  «واتلبينيابليان  »• الشهري  حبر،  بن  عمرو  عثمان  عبد    ،أليب  حتقيق 

   . م1998/ ـه  1418السالم هارون، مكتبة اخلانيج، الطبعة السابعة، 
اهلجري »• عرش  الرابع  القرن  يف  بغداد  علماء  إبراهيم    «تاريخ  الشيخ  يلونس 

 السامرايئ، مطبعة وزارة األوقاف والشؤون ادلينية، بغداد. 
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ال» • القرن  يف  وأعيانها  دمشق  علماء  اهلجري   رابعتاريخ  مطيع  «عرش  ملحمد   ،
 احلافظ ونزار أباطة، دار الفكر.

فيها »ت • العلمية  والشخصيات  الفلوجة  علماء  فياض   «اريخ  عبود  للشيخ 
 املشهداين. 

، املشهور برحلة ابن بطوطة  «ار يف غرائب األمصار وعجائب األسفارفة انلظ»حت •
ه(    779أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اللوايت الطنيج، ابن بطوطة )املتوىف:  

الرباط،   املغربية،  اململكة  أكاديمية  انلارش  اتلازي،  اهلادي  عبد    1417حتقيق 
 م.   1996/ه

أليب حممد زيك ادلين عبد العظيم بن    «الرشيفالرتغيب والرتهيب من احلديث  » •
  بريوت،  ،حتقيق إبراهيم شمس ادلين، دار الكتب العلمية،  عبد القوي املنذري 

 . م 2003/  ـه 1424 اثلاثلة، الطبعة
  ابن   الرازي،  إدريس  بن   حممد  بن   الرمحن  عبد  حممد  أليب  « العظيم  القرآن  تفسري » •

  العربية   اململكة -ابلاز  مصطىف  نزار  مكتبةالطيب،    حممد  أسعد  حتقيق،  حاتم  أيب
 . م 1997/ ـه 1417 األوىل السعودية، الطبعة

أليب الفضل تاج ادلين أمحد بن حممد ابن عطاء اهلل  «  اتلنوير يف إسقاط اتلدبري» •
   م.2007الطبعة األوىل،  السكندري، حتقيق حممد الشاغول، املكتبة األزهرية،

  حتقيق ،  الرتمذي  عيىس  بن   حممد   عيىس   أليب«  الرتمذي  سنن =الكبري  اجلامع»  •
 م.  1996/ ـه1416  األوىل  الطبعة  ،بريوت   ،اإلساليم  الغرب   دار  معروف،   عواد  بشار

حتقيق: عبد العل  ،  أليب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق  «اجلامع لشعب اإليمان» •
 . م 2003/ ـه  1423األوىل،   الرياض، الطبعة، عبد احلميد حامد، مكتبة الرشد

  بن   حممد  اهلل  عبد  أيب  اإلسالم  لشيخ  «ابلخاري   صحيح  ،الصحيح  املسند  اجلامع» •
 الطبعة   بريوت،   ،انلجاة  طوق   دار ،  انلارص زهري  حممد  حتقيق ، ابلخاري   إسماعيل

 . م2002 / ـه1422 األوىل،
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يف القرن الرابع عرش واخلامس عرش اهلجري«    مجهرة أعالم األزهر الرشيف» •
 م. 2019ه/1440ألسامة األزهري، مكتبة اإلسكندرية، طبعة 

جين القطاف من مناقب وأحوال اإلمام العالمة خليفة السالف عبد القادر » •
السقاف الرمحن  عبد  بن  أمحد  بكر  «بن  أيب  بن  يلع  بن  بكر  أيب  للشيخ   ،

 . م1998 ـه/1419وىل املشهور، دار املهاجر، الطبعة األ
  دار ،  الرفايع  أمحد  بن   يلع  بن  أمحد  العباس  أليب  «اهلل  مع  احلقيقة  أهل  حالة» •

 . القاهرة ،اللكم جوامع
العطائية» • اهلل    « احلكم  عطاء  ابن  حممد  بن  أمحد  ادلين  تاج  الفضل  أليب 

 السكندري، حتقيق حسن السمايح سويدان. 
  أمحد  بن   اهلل  عبد   بن   أمحد  نعيم  أليب  «األصفياء  وطبقات  األويلاء  حلية» •

 بريوت،  واتلوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار،  اخلانيج  مكتبة  ،األصبهاين
 م   1996/ ـه1416

دار القلم    ألمحد حممد عبوش،  «جم أصحاب السيد انلبهانادلرر احلسان يف ترا » •
 م. 2020الطبعة األوىل  ،بريوت 

املشتهرة» • املنترثة يف األحاديث  الرمحن بن أيب بكر   «ادلرر  ادلين عبد  جلالل 
انلارش،  السيويط الصباغ،  لطيف  حممد  املكتبات  حتقيق  شؤون  جامعة    عمادة 

 امللك سعود، الرياض. 
  السيويط   بكر  أيب  بن   الرمحن  عبد  ادلين  جلالل  «املأثور   اتلفسري  يف  املنثور  ادلر» •

   م. 2011- ـه  1432بريوت،  – الفكر دار
 القادر  عبد  مصطىف   حتقيق ،  الطرباين  أمحد   بن  سليمان  القاسم  أليب   «ادلاعء» •

   .م1993 /ه1413 األوىل،  الطبعة بريوت، العلمية الكتب دار عطا،
أليب العباس شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن حممد الربنس الفاّس،    «الرسائل» •

زروق بـ  العلمية،    ،املعروف  الكتب  دار  طيب،  إدريس  حممد   ـه 1438حتقيق 
 . )مطبوع ضمن كتاب انلصائح الزروقية( م.2017
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  بن   حممد  اخلطيب  ابن  ادلين  ملحيي  «األبرار  ربيع  من  املنتخب  األخيار  روض » •
 العريب،  القلم   دار  فاخوري،  حممود   حتقيق ،  احلنيف  األماّس   يعقوب   بن  قاسم

 م 2003/ه  1423 األوىل، الطبعة حلب،
  اهلل  عبد  بن أمحد العباس، أيب  ادلين  ملحب «العرشة مناقب يف انلرضة الرياض» •

 ـه 1405  األوىل،   الطبعة  بلنان،  بريوت   العلمية،  الكتب  دار ،  الطربي   حممد،   بن
   .م  1984/

حتقيق: حبيب ،  أليب عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك املر وزي   «والرقائقالزهد  » •
 . ه1425/م  2004الرمحن األعظيم، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة اثلانية 

تاين  األشعث  بن  سليمان  داود   أليب«  داود   أيب  سنن» • س   شع يب  حتقيق،  الِسج 
ل  حم م دو   ،األرناؤوط    األوىل،  الطبعة،  دمشق  العاملية  الرسالة   دار،  بلل  قره   اكم 

 م.   2009 / ـه 1430
شام عبد الكريم األلوّس، الطبعة األوىل واثلاثلة، دار املعرفة هل،  «السيد انلبهان» •

 بريوت. 
ين احل ل يبنل   «السرية احللبية» •  . املطبعة األزهرية ،ور ادل 
البن العماد عبد الح بن أمحد الع كري    «شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب» •

بريوت، الطبعة األوىل،  وحتقيق حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق ، احلنبل
 م. 1986/ ـه  1406

  عبد   العل  عبد  حتقيق،  ابليهيق  احلسني  بن  أمحد  بكر  أليب  «اإليمان  شعب» •
 م.  2003/ ـه  1423 األوىل، الطبعة الرياض،، الرشد  مكتبة حامد،  احلميد

حتقيق أمحد حممد  ،  أليب عيىس حممد بن عيىس الرتمذي  «الشمائل املحمدية» •
 بريوت.، دار إحياء الرتاث العريب، حالق

، مجع وحتقيق نزار «الشيخ خادل انلقشبندي العالم املجدد حياته وأهم مؤلفاته » •
 م. 1994 ـه1414أباظة، دار الفكر املعارص، دار الفكر سورية، الطبعة األوىل 
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، ملحمد فاروق انلبهان، دار الرتاث «الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره » •
   حلب.

:  املتوىف)  السبيك  ادلين  تيق  بن  الوهاب  عبد  ادلين  تلاج  الكربى   الشافعية  طبقات» •
  للطباعة  هجر  احللو،  حممد  الفتاح  عبد-  الطنايح  حممد  حممود :  حتقيق(  ه771

   .م  1992- ـه 1413 اثلانية،:  الطبعة  واتلوزيع، والنرش
السالكني» • مريب  اهلاشيم  حممد  قهويج،    ، «العالمة  بشري  رضا  لدلكتور 

 م 2004/ه1425
املرّس، املعروف    احلاتيم  ملحيي ادلين حممد بن يلع الطايئ  «الفتوحات املكية» •

 دار الكتب العربية الكربى. ، كرببابن العريب، الشيخ األ
حتقيق ويص    ،أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  «الصحابةفضائل  » •

 م. 1999/ ـه 1420ادلمام، الطبعة اثلانية، ، اهلل حممد عباس، دار ابن اجلوزي 
حتقيق  ي،  جد ادلين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآباد« ملالقاموس املحيط» •

الرسالة مؤسسة  يف  الرتاث  حتقيق  حممد  ،  مكتب  وّس بإرشاف:  العرقس  ،  نعيم 
 . بلنان ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش واتلوزيع، بريوت 

الزهد الكبري» • حتقيق اعمر أمحد  ،  أليب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق  «كتاب 
 م. 1996 الطبعة اثلاثلة، بريوت، ،حيدر، مؤسسة الكتب اثلقافية

، دار  تأيلف الشيخ حممد عثمان رساج ادلين انلقشبندي  «كتاب رساج القلوب » •
 م. 1990األنبار، بغداد، الطبعة األوىل  

،  أمحد  احلاج  يوسف  حتقيق،  العجلوين  حممد  بن  إلسماعيل  «اخلفاء  كشف» •
   .احلديث  العلم مكتبة

  بن   الرؤوف  عبد حممد ادلين  لزين  «الصوفية  السادة تراجم  يف  ادلرية  الكواكب» •
  دار   اجلادر،  أديب  حممد  حتقيق،  املناوي   العابدين  زين   بن  يلع  بن  العارفني  تاج

 .صادر
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، ملحمد فاروق انلبهان، دار الرتاث «الشيخ حممد انلبهان شخصيته، فكره، آثاره » •
   حلب.

:  املتوىف)  السبيك  ادلين  تيق  بن  الوهاب  عبد  ادلين  تلاج  الكربى   الشافعية  طبقات» •
  للطباعة  هجر  احللو،  حممد  الفتاح  عبد-  الطنايح  حممد  حممود :  حتقيق(  ه771

   .م  1992- ـه 1413 اثلانية،:  الطبعة  واتلوزيع، والنرش
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 م 2004/ه1425
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 دار الكتب العربية الكربى. ، كرببابن العريب، الشيخ األ
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 م. 1999/ ـه 1420ادلمام، الطبعة اثلانية، ، اهلل حممد عباس، دار ابن اجلوزي 
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 .صادر
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الطبقات الكربى » • العلماء والصوفية=  القدسية يف مناقب  األنوار  أليب    «لواقح 
الشعراين، حتقيق الوّهاب بن أمحد بن يلع  السايح، مكتبة    املواهب عبد  أمحد 

 . م2005/  ـه1426القاهرة، الطبعة األوىل، ، اثلقافة ادلينية
  سليمان   بن  بكر  أيب  بن   يلع  احلسن  أيب  ادلين  نلور  «الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع» •

  دار  عن تصوير،  القاهرة القدّس،  مكتبة القدّس، ادلين   حسام حتقيق، اهليثيم
 م. 1994 ه،1414 - العريب الكتاب

يعترب من حوادث الزمان أليب حممد  مرآة اجلنان وعربة ايلقظان يف معرفة ما  » •
ايلافيع أسعد  بن  اهلل  عبد  ادلين  الكتب  ،  عفيف  دار  املنصور،  خليل  حتقيق 

 م. 1997/ ـه 1417 األوىل، الطبعة  بلنان،العلمية، بريوت 
  حممد  سلطان  بن  يلع  املال   ادلين   نلور   «املصابيح  مشاكة   رشح   املفاتيح  مرقاة» •

صديق،  القاري    بلنان،   بريوت   الفكر،  دار   العطار،  مجيل  حممد  حتقيق 
   .م1994/ه1414

  اهلل   عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  أليب  « الصحيحني  ىلع  املستدرك » •
  بريوت؛ ،  العلمية  الكتب  دار  عطا؛  القادر  عبد  مصطىف   حتقيق،  انليسابوري 

 . م2002  – 1422 اثلانية، الطبعة
:  حتقيق(  ه  307:  املتوىف)  املوصل  اتلمييم  يلع  بن  أمحد  يعىل  أليب  يعىل  أيب  مسند •

 . 1986 / 1406 األوىل،: الطبعة دمشق- للرتاث املأمون دار- أسد سليم حسني
  حتقيق ،  الشيباين  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد   اهلل  عبد  أليب  «أمحد  اإلمام   مسند» •

  الطبعة   ،الرسالة  مؤسسة  انلارش،  وآخرون  مرشد،  اعدلو   األرناؤوط   شعيب
 م. 2001  - ـه1421 األوىل،

  بن  مسلم احلسني أيب اإلسالم  لشيخ «مسلم صحيح=املخترص  الصحيح  املسند» •
 ، العريب  الرتاث  إحياء  دار  ابلايق،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق،  انليسابوري   احلجاج
 م. 1991 - ـه 1412 األوىل  الطبعة بريوت،

 
 
 243 

 عوض   بن  طارق  حتقيق،  الطرباين  أمحد  بن  سليمان  القاسم  أليب  «األوسط  املعجم» •
 م. 1995  / ـه 1415 القاهرة،  ،احلرمني دار احلسيين،  املحسن  عبد اهلل

أليب عبد اهلل شهاب ادلين ياقوت بن عبد اهلل الرويم احلموي،    « معجم ابلدلان» •
 م. 1977/ ـه 1397األوىل،  بريوت، الطبعةر، دار صاد

  عبد   بن  محدي  حتقيق  الطرباين،  أمحد  بن  سليمان  القاسم  أليب«  الكبري  املعجم» •
    .القاهرة  تيمية ابن  مكتبة السليف، املجيد

أليب بكر حممد بن إبراهيم األصبهاين اخلازن، املشهور بابن املقرئ    «املعجم» •
محن اعدل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض،  ره( حتقيق: أيب عبد ال381)املتوىف:  

 .    م1998/ ـه 1419رشكة الرياض للنرش واتلوزيع، الطبعة األوىل، 
 م. 2006 ـه/ 1427جممع اللغة العربية، مجهورية مرص العربية،  «املعجم الوجّي» •
املغين عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار )مطبوع  » •

إح احلسني  بهامش  بن  الرحيم  عبد  ادلين  زين  الفضل  ادلين( أليب  علوم  ياء 
 م.  1982/ ه  1402دار املعرفة بريوت، ، العرايق

 . البن حجر اهليتيم «املنح املكية يف رشح اهلمزية » •
حتقيق يوسف  ،  انلادرات العينية لقـطب ادلين عبد الكريم بن إبراهيم اجليل» •

 .  م 1999/ ـه 1419دار األمني. الطبعة األوىل، -زيدان 
يف علماء القرن الرابع عرش« يلوسف املرعشل، دار املعرفة،    نرث اجلواهر وادلرر» •

 م. 2006ه/ 1427بريوت، الطبعة األوىل 
  احلسن،  بن  يلع  بن  حممد اهلل  عبد   أليب  «ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أحاديث  يف  األصول  نوادر» •

  األوىل   الطبعة  بريوت،،  اجليل  دار  عمرية،  الرمحن  عبد   حتقيق،  الرتمذي  احلكيم
 . م 1992/ ـه1412

ر» • ح  الس  )املتوىف:    «و ر د  الصدييق  ابلكري  مصطىف  ادلين  شمس  الفتوح  أليب 
)مطبوع ضمن جمموع أوراد سيدي    م.1905  /هـ1323ه(  مطبعة السعادة  1162

 . مصطىف ابلكري الصدييق(
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رقم 
 سموع عنوان امللف امل امللف

رقم 
 الصفحة

زمن  
امللف  
 بادلقائق 

 4,37 22 الشيخ عبد الغفور والشيخ ضياء القادري  1
  سيدنا   عند  السقاف  القادر  عبد  الشيخ  داعء 2

 رسه   قدس اجليالين  القادرعبد 
29 51,07 

الطابلانية بعد وفاة الشيخ حممود يف   3 حلقة ذكر 
 بيته

39 12,17 

»أبرشك لك العراقيني يف    قول السيد انلبهان   4
 صحيفتك«   

44 4,14 

بصوت    مهاوش   حممود   الشيخ  رسالة 5 فرنسا  من 
 السيد انلبهان

51 11,38 

لرسالة 6 بصوت   مهاوش   حممود   الشيخ  متابعة 
 السيد انلبهان 

51 0,32 

 4,37 57 قصة كرم احلاج فوزي شمس  7
 0,23 58 حادثة مروان ابن احلاج حممود مهاوش 8
« بصوت الشيخ  الفقرا  صحبة  إال  العيش ذلة  ما » 9

 حممود مهاوش 
63 15,45 

الشيخ 10   لو   ياسيدي  واهلل:  مهاوش   حممود   قول 
 لكمة  ما أروح  بيدي يطلع

68 0,07 

الشيخ 11 التسجيل  :  مهاوش   حممود   قول  التمنع 
ا للنيب  ملسو هيلع هللا ىلص إكرامر

68 0,24 
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رقم 
 سموع عنوان امللف امل امللف

رقم 
 الصفحة

زمن  
امللف  
 بادلقائق 

 1,07 69 مقدمة رشيط بصوت الشيخ حممود مهاوش   12
عليه اجلمال    13 يوسف  سيدنا  وعن  والكمال، 

 السالم 
74 7,51 

 4,30 76 اجلمال واجلالل والكمال   14
 4,02 79 السيدة خدجية والسيدة اعئشة   15
 7,56 84 سيدنا أويس القرين واملحبة   16
 2,05 86 الع زلة واخل ل وة  17
 2,23 88 اتلخل واتلحل   18
  89 2,18ابتالء السيد انلبهان   19
 5,29 93 واملقام وصحبة املجاذيباحلال   20
 4,58 95 وأثره  الصادق احلال  21
 0,37 96 تعلم األدب   22
 7,03 101 الوحشة يف السري   23
 12,04 107 وأثرها  اللوعة  24
ن واحل ز ن  25  15,33 114 احل ز 
 0,57 115 املعيّة مع السيد انلبهان   26
 5,38 118 الغرية، وابتالء السيد اعئشة   27
حممود    28 اهلل  الشيخ  حبك،  يرزقنا  اهلل  مهاوش: 

 يفنينا حببك 
119 4,57 

يمن ىلع الوجود يأيت    اهلل مهاوش:  حممود   الشيخ  29
 لعندك 

120 0,13 
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رقم 
 سموع عنوان امللف امل امللف

رقم 
 الصفحة

زمن  
امللف  
 بادلقائق 
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رقم 
 سموع عنوان امللف امل امللف

رقم 
 الصفحة

زمن  
امللف  
 بادلقائق 

ما    اشتهاءنا   جيعل  اهلل مهاوش:  حممود   الشيخ 30
 سيدنا   يشتيه

120 0,15 

حىت   مهاوش:  حممود   الشيخ 31 حببك  ي ميتنا  اهلل 
 نلىق اهلل 

120 0,15 

ي نني لكنا الشيخ حممود  32  1,32 121 مهاوش: رح نصري ز 
 4,22 124 شكوى من حالة كسل  33
 1,40 126 ميع اهلل  ناظري، اهلل شاهدي، اهلل 34
 0,46 127 األدب واتلوحيد  35
 2,24 128 شكر اهلل ىلع نعمة املرشد  36
 2,31 131 كتيب أصحايب  37
 1,28 132 األئمة األربعة ومراتبهم 38
 1,22 133 يوسف  حممد األمريكي الشاعر  مع ادلاعية 39
الشيخ 40 سيدنا    تأبني  يف  مهاوش   حممود   لكمة 

 انلبهان
138 12,44 

  حممد احلاج    عن  مهاوش   حممود   جا احل   لكمة 41
 الفياض 

140 6,21 

أمام مجع من علماء    مهاوش   حممود   جا احل   لكمة 42
 من األزهر الرشيف 

143 10,38 
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 الصفحة  املوضوع 
 7 املؤلف حممد ماهر مهاوش لكمة جنل 

 11 مقدمة املحقق  
 17 ابلاب األول حياة الشيخ حممود مهاوش  

 19 الكبيس  الفصل األول: حياة الشيخ حممود مهاوش 
 20 والدته ونشأته  -
 21 أرسته -
 21 يف صحبة العلماء واألويلاء -
 29 عمله   -
 33 ثاره املباركة آ -
 34 رحالته  -
 35 وفاته -

 41 صحبته للعارف باهلل الشيخ حممد انلبهان الفصل اثلاين 
 41 وأثره فيه  اتلعرف ىلع السيد انلبهان  -1
 44 يف صحيفتك  العراقينِي لك -
 44 ويل نعميت  -
 45 ت عر ف ىلع السيد انلبهان  العراق من رجلأول  -
 48 من أدبه يف الفهم بمعية السيد انلبهان -
 48 من باريس  رساتله إىل السيد انلبهان  -
 52 هجرة السيد انلبهان إىل قرية ابلويدر  -
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 الصفحة  املوضوع 
 52 زيارة جامع الشيخ حممود مهاوش يف بغداد  -
 56 كرامات نبهانية عظيمة  -2
 56 حتيا بهم لك أرض يزنلون بها  -
 57 مهاوش  حممود  الشيخ بيت  يف  انلبهان  للسيد كرامة -
 58 كشف بصرية ىلع مائدة الطعام  -
 59 الكم املطحنة يف اتلويم  -
 61 آثار نبهانية كريمة  -3
 61 « دستور السالكني» -
    64تسجيل دروس السيد انلبهان  -
 69 رؤيا الشيخ حممد الفياض  -
 70 رؤيا للشيخ حممود مهاوش  -
 71  مذاكرات وحتقيقات نبهانية-4
 71 عليه السالم اجلمال والكمال وسيدنا يوسف  -
 74 اجلمال واجلالل والكمال  -
 76 السيدة خدجية واعئشة  -
-  

 
ي س الق  سيدنا أ ين و   80 ر 

 84 لوة  اخل  و لة ز  الع   -
ِل  - ِل واتل ح   86 اتل خ 
  88ابتالء السيد انلبهان  -
 90 احلال واملقام -
 93 صاحبه ىلع وأثره  الصادق احلال -
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 الصفحة  املوضوع 
ل م  األدب  -  96 ت ع 
شة  يف السري  -  96 الو ح 
 101 وعظمت ها  الل وعة -
ن   - ن  واحل   احل ز   107 ز 
 114 ةي  ع  الم    -
ة  - ري   115 الغ 
 118 حب ك  يرزقنا  اهلل -
ي ن ني  -  121 رح نصري ز 
 122 شكوى حالة الكسل  -
 125 ميع اهلل  ناظري، اهلل شاهدي، اهلل -
 126 واتلوحيد  األدب -
ر شد   نعمة ىلع اهلل  شكر -  127 الم 
 128 كتيب أصحايب  -
 131 األئمة األربعة ومراتبهم -
 132 يوسف حممد  الشاعر  ادلاعية مع -
 133 إعطاء الودل الصالح أكرث من غريه  -
 134 االجتماع باألموات -
 134 لكمات يف مناسبات -5
  عارف باهلل سيدنا الشيخ حممدال النتقال األوىل السنوية يف لكمة -

 انلبهان
135 

 139 مهاوش يف رثاء احلاج حممد الفياض  حممود   احلاج لكمة -
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 الصفحة  املوضوع 
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 الصفحة  املوضوع 
 141 ترحيبية بعلماء األزهر لكمة -

 145 ابلاب اثلاين كتاب حتفة اإلخوان 
 147 عنوان الكتاب، موضوعه، سبب اتلأيلف-
 148 منهج املؤلف يف الكتاب -
 149 منهيج يف اتلحقيق-
 150 وصف املخطوط -
 151 املخطوطةنماذج من النسخة  -
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 الصفحة  املوضوع 
 157 مقدمة الشيخ حممود مهاوش -
 160 املجالس واالنتفاع بها -
 160 مّيان  املحبة -
 161 الصدق واملحبة -
 164 العالئق واهلمة -
 164 إتقان األعمال ادلنيوية مع دوام احلضور مع اهلل -
 166 اتلقوى ثالث مراتب -
 168 االبتالءات-
 171 املحبةفصل يف -
 176 املعرفة واملحبة والسابق منهما -
 180 العارف وقلبه -
 181 الفرق بني العالم والعارف -
 181 من عالمات الصويف -
 184 اذلكر واذلاكرون -
 188 وما قدروا اهلل حق قدره -
ايب-  194 جمالسة الو ه 
 195 طلب املريد اإل ذ ن  من شيخه -
ة  - م  ال كصاحب  اله  ل س  والم جال س والس  ج   196 والم 
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 الصفحة  املوضوع 
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 الصفحة  املوضوع 
 201 االشتهاء لليشء  -
وا انلاس ىلع قدر عقوهلم  -  203 لكِم 
 204 أهل اإلدالل -
ا وقفت األنبياء بساحله«  - ت  حب  رر ض   205 قال أبو يزيد: »خ 
 205 عتاب املريب للمريد  -
 207 ]إنا عرضنا األمانة[ -
 207 اإليمان يزيد وينقص  -
 208 املنتظر املهدي  -
 208 العقل والعلم  -
 209 عرش بلقيس  -
 209 الوارد  -
 210 التسليم ألهل اهلل -
 210 الشعوري  -
 210 أربع من الشقاوة  -
ن  عليه احلق بالسلوك  -  210 العالم اذلي ي م 
 212 السالك يف بدايته ينهزم من ادلنيا  -
 214 املادح واذلام  -
 214 العقل والعلم ومن هو األفضل -
 215 ( ألف نفس يف ايلوم والليلة 24لإلنسان ) -
 215 ايلأس واألمن -
ر ي   - ط   216 السالك  الف 
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 الصفحة  املوضوع 
 217 الشكر احلقييق  -
 217 الروح وانلفخ فيها  -
تور  - س   218 طالب ادل 
خ  الرشيعة باألغراض الشخصية  -  218 ن س 
ة   - م  ر  واتل خ 

د  ك ل  بالق 
 
 218 األ

 219 لك مولود يودل ىلع الفطرة  -
 219 أطفال املسلمني والاكفرين  -
ب  -  219 احل ج 
 220 وزوجناهم حبور عني( املؤمن وزوجته) -
 221 املطهّرات من اذلنوب  -
 221 انلار تستغيث من املؤمن  -
 221 الزوجية  -
 222 طريقان للوصول إىل اهلل تعاىل -
 222 حمب ة  اإلخوان -
مِ  - ة  تابعٌة ل ل ه  م   223 اله 
 223 وحمل ها اجلنة  وانلار   -
ا« - م  »اكد الفقر أن يكون كفرر ه   224 ف 
 224 صاحب انلور  -
 225 اتللوين واتلمكني  -
ه  يف بدايته  طلب ه   -  226 وسلوك 
 229 مراتب الرسالة وانلبوة والعبدية  -
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 الصفحة  املوضوع 
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 229 مراتب الرسالة وانلبوة والعبدية  -
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 الصفحة  املوضوع 
ل ه  إال صاحب الشخصية -  229 اإلسالم ال حيم 
 230 اجلنة تشتاق-
 231 السفر وصية سيدي الشيخ عند عزيم ىلع -
 232 للهل، للزوجة، للعمل -قدس رسه -وصيته -

 235 الفهارس الفنية 
 237 املراجع  -
 244 امللفات املسموعة -
 247 موضواعت ادلراسة -
 251 موضواعت الكتاب املحقق -

 

  

 
 

 






