
 ـة: ــــــدمــــــــــــق ــم 
 

العاملني، والصالة والسالم        املنعوت  احلمد هلل رب  املرسلني،  إمام حضرة  على سيدان حممد 
 اهتدى هبديهم إىل اليوم املشهود.  ومن وصحبه  لهآ  وعلى ذي املقام احملمود،  واجلودابلكرم 

  بعد:أما 
 

تستطيع أن   ولنهللا إىل الناس ابخللق احلسن،  بب وحواإلنصاف،  واللنيأدع إىل هللا ابحلكمة       
راهم عبيدا له، وتراه معبودهم احلق دون سواه، ولن تبلغ هذا املشهد  حتبب هللا إىل الناس حىت ت

العظيم حىت حتب خلق هللا وختدمهم وتتأنس مبناجاهتم.  ولن تذوق من كأس اهلوى إىل على يد  
هم، والذين ال خوف  احلق ابحلق والذين ال يشقى هبم جليس ه الذين أهلهم هللا إىل الدعوة إىل  أهل

 ن، وما سواهم مشعوذ مغرور. هم حيزنو  والعليهم 
 

للمؤمنني وصاحليهم،    والتذلل أردت أن تدخل حضرة القبول، فعليك ابلتوبة النصوح،    وإذا      
 سوى هللا والتضحية ابلنفس والنفيس إلعالء كلمة هللا.  عماوالتجرد 

ة أخيك، ينصحك إذا أخطأت، ويدفع عنك غش املادحني، ومكر  هذا مبصاحب  وعليك يف كل
 وبصريته، وسخائهبصفحه  احلاسدين

 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ  تعاىل:قال       

نفسك،  ونور  (122  األنعام)  چ ہہ ہ ہ ۀ مبحاسبة  موالك،    سريرتك  ومراقبة 
 چ  محة والنفحاتمصدر الر   مد حبيبه،على سيدان حم  لاحلاالت. وصوأتل قرآنه واذكره يف كل  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

واصرب على ما أصابك ألن    ( 29-28سورة النجم  )  چ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 ذلك من عزم األمور. 

 



ترتكن طاعة ال جل الناس ألن ذلك    وال  والتجارواعبد هللا عبادة األحرار، ال عبادة العبيد       
والسر يف الطاعات أفضل إال ملقتد به فيجهر    املبني.عملها هلم ألن ذلك دليل الشرك  رايء، وال ت

فيها   للناس  ترغيبا  خا   ابلقرابت  الصالة  وأقم  اليها،  القلب وشهود    أعن شعا،  ودعوة  حبضور 
األد يف  وإتقان  اجلوارح  وخشوع  األركان  وخضوع  العاملني، العقل  رب  هلل  تقدمه  قرابن  فهي  اء 

 وتزكيه. قلبك ومثواك وتبارك يف عمرك  وتنري عاك فتحفظك وتر 
 

يف مباح إال أن يراد به قربة، كمن بين جدار لرفع بيوت    والمكروه،    والوال إخالص يف حمرم      
  ل نوع حبسبه ك  والنصابكال آخر جار نفعه. وأّد الزكاة عند احلول  هللا، أو سدا أو بئرا أو هي

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ

 . ( 60سورة التوبة ) چ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے

 
رب        هلل  ذلك  حمتسبا كل  وقيام  بصيام  احملمدية  األمة  شهر  رمضان،  يف  موالك  إىل  وتقرب 

 سبيال.  إليهوحج البيت أن استطعت  العاملني،
 

  يف عقيدتك وضعف يف يقينك قد   وهنإىل غري أهله الن ذلك    ولووال تندم عن خري قدمته       
التفاهت ببعض  نفسك  الفانيةهاجم  إىل احلطام   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ  ا 

عن فعله شاهد   ندم  طه( فمنسورة  )  چ ےے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ
 اإلماء.ومن شاهد نفسه غفل عن مواله، ومن غفل عن مواله استحق لوم العبيد وسجن    نفسه،

 .(سورة الصافات) چ ۇۆ ۇ ڭ ڭچ فعل؟ولواله ما  ومىت فعل فعال 

 
  والعمى حلل جبوارحك الصمم    ولواله  تندم؟؟مل خترج من العدم وعالم    ولواله  تندم؟؟وعالم       

 . والبكم
 



إبحسانه،    تندم؟؟وعالم        حتسن  فجعلك  ابإلحسان  عليك  موالك  تفضل  من   وتنفقوقد 
وهل   تشاء؟؟فهل لك شيء من ذلك تتصرف فيه كيف تشاء وحيثما    معينه. آالئه، وتتغذى من  

فأين    (114البقرة    سورة)  چڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  ه؟؟وخطابنسيت وجوده وظهوره  
 هو؟؟ وأينأنت 

 
وهل        غريه؟؟  ترى  ال  حىت  وجوده  يف  ووجودك  فيه؟  األان  أفنيت   ى چذقت  وهل 

 . (151 سورة البقرة) چ وئ ەئ ەئ ائ ائ

يغفل عن أوامره، ويستحي من مواله أن    وأالبد أن يطلب رضى سيده  ومن عالمة شكر الع     
العبد سيده يف ملكه فيعجبه رأيه ويفرح حلركاته،  وآفة احملبة أن ينازع    حدوده. يراه عند نواهيه و 

ويتحقق عليه قوله تعاىل:   -وال حول وال قوة إال ابهلل  -ويطرده من حضرته  فيسخط عليه مواله
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ

 . (سورة القصص) چ ہہ
 

 اهر بدوي الشيـــــخ الط
 

 
 هـــــــــداء إ

 كل داعية إىل هللا ابهلل . . .  إىل  
اللدنية، املتمسكني حببل هللا    والفتوحاتإىل كل منتسب إىل احلضرة األقدسية، من أهل الطريق  

    الربية.خالق 
   ..الرزية وأهليف الطائعني  والشفيععني الرمحة الرابنية سيدان حممد رسول البشرية،  وبسنة

  ..املرضية صافواألو السنية  ختلق ابألخالق كل من   وإىل
 
 



 هـــرس ــــــــــــــــــفــال
 

 صدق وعرفان وتقدير من األستاذ: أمحد بناسي شهادة 01
 حــول كتاب رســالة إىل لبيـب  شهـــادات 02
 احلكمة ضالة املؤمن  03

 عدل  واإلمامةالقضاء  04
 من أصول الشرع احلنيف 05
 من مقاصد الشريعة السمحاء  06
 م ذات بينك وأصلحوا 07
 فمن أي نوع معدنك؟؟ 08
 فاظفر بذات الدين  09
 فحبهم والية 10
 ا ترث األرض أمة الشورىإمن 11
 كيف تتحرر الشعوب؟ 12
 احلق سر اجلمال 13
 النصيحة هلل 14
 النصيحة لكتاب هللا 15
 وسلم النصيحة لرسول هللا صلى هللا عليه  16
 وعامتهم النصيحة ألئمة املسلمني  17
 والكالم لبصروامن سر السمع  18
 كلمة طيبة  ومثل 17
 لغة أهل هللا 18
 ملقربنيالتفكر مقام ا 19
 مراقبتك هلل ومن 20
 االجتهاد علم وورع  21



 من أسرار خشية هللا 22
 مع الصادقني  وكونوا 23
 وسلوك التصوف علم  24
 آمنوا أشد حبا هلل  والذين 25
 خواطر حول شخصية احلالج الكرمية 26
 أسرار التلقني  ومن 27
 سند الصوفية  28
 صالة املشيشية ال 29
 خامتة  30
 والليلة ورد اليوم  31
 تذييل 32
 جوهرة الكمال 33

 

 


