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أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

مجموعة تشتمل على بعض أجوبة الشيخ الخديم كان له
بكرمه الباقي القديم
وشيء من إشاراته وبعض وصاياه لبعض مريديه.

RECUEIL DE REPONSES DOLLUSION ET DE
CONSEILS A L’INTENTION DE CERTAINS
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ومن سوء النفس إلخ
أمر كاتب هذه الحروف إلخ
أما بعد فإن المريد الصادق إلخ
قوله من آداب المدريد إلخ
قوله العاقلون يتسابقون إلخ
قوله بما خاطب أهل الكتاب إلخ
قوله في تفسير قوله تعالى وإن يمسك هللا بضر إلخ
قوله وإن أردتم اإلخالص إلخ
قوله والموصل إلى هللا فباب إلخ
ومن بيوضاته قوله أن رسول هللا صلى اللله عليه وسلم إلخ
وقوله المالئكة واألولياء إلخ
وقوله العارف إذا قادعبدا إلخ
وقوله العبد إذا توجه إلى ربه إلخ
ومن المه قوله لما قال تعالى الإله إال هللا إلخ
ومنه أيضا قوله فإن علمت أن له القدرة إلخ
ومن كالمه قوله ما أمرك هللا به أمامك إلخ
ومنه أيضا قوله حب الدنيا رأس كل خطيئة إلخ
ومن كالمه قوله االستئناس بالناس إلخ
ومنه أيضا العلم على قسمين إلخ
وقوله من أراد النجاة من سوء النفس إلخ
وقوله هذه جوهرة وياقوت إلخ
وقوله في تفسير قوله تعالى فمن اتقى وأصلح إلخ
وقوله مواضع يوم القيامة خمسة إلخ
وقوله فيما فسر له قوله تعالى ألم إلخ
قوله إن زاد المبلغ إلخ
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حديثه في حديث من كان يومن باهلل إلخ
وقوله إذا أردت أن تتلو القرآن إلخ
وقوله إن العلم قسمان إلخ
وقوله لكل من القلب واللسان إلخ
وقوله مهما اعتراك عجز عن فعل شيء إلخ
وقوله في الحمد هلل رب العالمين إلخ
وقوله القلب إن ترك التفكر إلخ
تنبيه سبب ما وقع في يوم الخميس من ذي القعدة ألسش إلخ
ومن كالمه قوله من علم أن هللا معه إلخ
ومن كالمه قوله الظرف ظرفان إلخ
وقوله واعلم بأن البصر ينظر إلخ
ومن كالمه قوله واعلم بأن عن .وعلى  .وفي  .إلخ
وقوله الغيبة والكذب إلخ
قطعة تقطع بين المريد والمريد إلخ
تنبيه ومن أراد القرب من رب الورى إلخ
تجريب وتقريب إلى المجيب القريب إلخ
وصية يامن تعلقوا بيا إلخ
دونك مني أيها المريد إلخ
األكل قلل والمنام يامريد إلخ األبيات
قوله وإالهكم إله واحد إلخ
حكمة بالغة من عام جيسش إلى عام ومسش
قوله ليعلم كل من تعلق بي إلخ
قوله أيضا إذا أردت أن تتلو القرآن إألخ
قصيدة مدح ألابي الحسن الشاذلي رضي هللا عنه
حكمةبالغة إلخ
قوله القب إذا جال في ملكوت ربه إلخ
وقوله الناس على ثالثة أقسام إلخ
وقوله أيضا العلم على قسمين إلخ
ومن فيوضاته علوم المتعلمين من علوم العلماء
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وقوله الدنيا لها طريفان إلخ
وقوله ليس لغير هللا مثقال ذرة ملك في السماوات إلخ
وقوله من رأى هللا في شيء إلخ
ومن فيوضاته المروية المروية قوله االنسان هكذا إلخ
ومن فيوضاته تفسيره قوله تعالى إن الصالة تنهى إلخ
وقوله في قوله تعالى فاعلم أنه الإله إال هللا إلخ
وقوله وافعلوا الخير وال تقربوا الفواحش الخ
وقوله القلب إذا جال في هللا الخ
وقوله إلى خير الخ
وقوله وما تولد من األوامر الخ
وقوله الجمع بين التوبة والشكر الخ
وقوله إذا رأيت هللا في كل شئء الخ
وقوله إن كلما تريدونه مما تحبونه الخ
وقوله من توجه إليه بالمعصية الخ
وقوله الدنيا ممر الخ
وأيضا األبرار يأخذزن المصالح الخ
أسئلة من أمير اندر إلى الشيخ األكبر
أجوبة من الشيخ األكبر
فوائد تنفع بها كل من أراد االنتفاع الخ
وقوله هذا زادكم إلى الخيام الخ
وقوله إذا أردت أن تجد كل ما نويت الخ
قوله المجالس خمسة الخ
قوله في مجلس يوم الجمعة الثامن والعشرين من رجب
 1339هـ
قوله فليقل كل منكم قبل األكل والشرب الخ
أتاي
قوله أن يشرب
َ
قوله في مجلس السبت الثالث والعشرين جمادى األولى
 1342هـ
وقوله فجميع المجالس سبعة الخ
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قوله من توجه إلى الرحمن الرحيم الخ
حكمة بالغة الخ
نصيحة إلى جميع الناس الخ
فاعلموا إني نهيت كل من تعلق بي الخ
من أراد أن يعطيه هللا ما أراد الخ
وقوله محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حبيب هللا الخ
وقوله أرسل رب الناس خير الناس الخ
أعلى المقامات إلى هللا الخ
المصالح تؤدي إلى الجنة الخ
الم ذالكـ الكتاب الخ
المنقوالت من خط الشيخ مختار بنت لوح الخ
قوله في شهر صفر  1323هـ إن نفائس األمور الخ
وقوله في شعبان المكرم  1336هـ ذكر مساوي الفجار الخ
وقةله العاقل إذا رآى حسنا انتفع به الخ
وقوله في مجلس األربعاء الثامن عشر شعبان  1336هـ
وقوله بعد الفراغ من صالة العشاء في المحراب ليلة األحد
الخ
وقوله ليلة السبت لخمس وعشرين من صفر الخ
وقوله ليلة األحد من ربيع األول الخ
وقوله يوم الجمعة الثامن من ربيع األول الخ
وقوله في ذالكـ المجلس الخ
وقوله يوم الخميس في المحراب بعد الفراغ من صالة
العصر
وقوله في مجلس االثنين بعد صالة العصر  1342هـ
وقوله أيضا ما وهب له من حروف أتاي
مجلس ـ آخر من يوم األـحد بعد صالة العصر قوله أتاي
وقوله أيضا حيث أهل الخير الخ
هذه ثالثة أشياء تدور مع الناس الخ
مجلس الخميس بعيد الفراغ من صالة الظهر  1342هـ
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مجلس اخر من يوم السبت بين الظهر والعصر
قوله من أراد السالم الخ
قوله بعد الصالة المغرب الدين دينان الخ
وقوله بعد الصالة العشاء القدرة واإلرادة الخ
حديثه في رمضان الرابع عشر 1334
حديثه في رمضان الرابع والعشرين 1334
وحديث أيضا قوله يومكم هذا خير لكم من السنة الخ
وقوله يوم السبت في عيد الفطر بعد الصالة 1335
وقوله أيضا يوم االحد الثانى من شوال الخ
وقوله أيضا يوم االحد االخرمنه
وقوله يوم االثنين الثانى والعشرين من ذي القعدة 1335
محمو الشك في قوله تعالى اس
اليل والنهار كحمو لتين الخ
المتوجهون الى االخرة ثالثة الخ
وقوله أيضا في حديث من كان يومن باهلل الخ
انما اإلسالم نوعان الخ
وحديثه في مجلسه يوم االحد العاشر من شعبان 1332
السالمة كلها الخ
اتق هللا حيث كنت الخ
خرف العادات الخ
وحديثه في قوله تعالى ويعلمكم هللا الخ
وقوله تجارة العلم تبور الخ
حديثه في مجلسه يوم الخميس  22من ذي الحجة 1338
الشىء وان كان بعيدا الخ
وقوله فبل هذا المجلس يوم الجمعة 2من الشهر الخ
وقوله يوم األربعاء 12رمضان بعد الظهر 1332
الصوم في الشريعة الخ
التصوف كله الخ
وقوله اذا قام العبد الخ
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لو الثالثة لضاعت ثالثة الخ في مجلسه يوم الجمعة 14من
ذي القعدة 1332
في تفسير قوله تعالى تلك ءايت الكتب الحكيم الخ
وقوله في غير هذا المجلس فبله الخ
الحجب أربعة الخ
وأيضا اذا اشتغل العبد الخ
اإلخالص يسير على العارفين
قوله أيضا النعمة ان شكرت الخ
قوله أيضا من ظلمه احد الخ
وفوله من عمل عمال صالحا الخ
وأيضا ان اردت ان التخاصمو أحدا الخ
وقوله أيضا دارت المفاسد الخ
حديثه يوم الجمعة االخر من ذي القعدة في جربل 1331
قوله من حرف العباة الخ
اتق الخروج مما الخ
حديثه يوم األربعاء 10من رمضان  1331في جربل
كالم العارفين ينور الخ
الخير في المدد الخ
مايقال في تفضيل االوليا بعضهم على بعض الخ
حديثه يوم الخميس 11من رمضان 1332
وقوله النبى صلى هللا عليه وسلم عقائده الخ
وقوله في مجلس اخر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
حين قال الخ
حديث عشية السبت الثانى من شعبان  1332في جربل
القلب مسكن االنوار الخ
حديثه يوم الخميس  24من ذي الحجه 1331
مالزمة الواجب الخ
الدنيا لم يكن فيها االثنان الخ
وقوله البركة كاالنار الخ
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وقوله ان من أراد الوصول الخ
فعل الواجب له تعب الخ
يايها النى ءاتق هللا الخ في قصه غزوة بدر الخ
وقوله انى امرتكم بالتوبة الخ
وقوله الحق مرفوع الخ
من توجه الى هللا الخ
قوله حقيقة الصراط المستقيم الخ
وقوله وجه ووصل الخ
أيضا العباد العياد الخ
هللا اكبر
ان الحسنات اطعمة الجنة الخ
وقوله ان الناس على ثالثة اقسام الخ
ان من أراد مسكنا الينتقل منه اال الى الجنة الخ
وقوله القلب اذا لم يكن فيه الصالح الخ
والتكن من الغافلين الخ
وصية منه عليك بالعلم وبالعمل مع الخ
ولكهم اله واحد الخ
وقوله عشية الجمعة  18من شعبان  1325في دا
رالرحمان ان السر الخ
ثم اخبرنا بعد السالم من عصر ذالك اليوم ان السر في
ترتيب المعقبات الخ
وقوله وخلقنا السموات الخ
هذا جواب شاف من قائله الى السائل الخ
تتمة ومما يعينك على فعل كل ما امرتك به الخ
ليعلم كل من وقف على هذا الكالم الخ
الم انما السبيل والتجد لوا
هذه ضيافة القدوس الخ
جواب سؤال على ائ مفتاح يقتح به باب المغفرة الخ
جواب سؤال اخر ولقد وصيتك
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جواب سؤال وصية
رسالة منه
وقد اشرت بابيات ثالث الى بعض اسرار الخ
ضيافة لبعض االصبياء في إجابة عن ثالثة أشياء الخ
عالمة العارف
تعليم
جواب سؤال عن أشياء شتى
قوله كل اسنا معه اثنان الخ
خير طعام للمريد السالك الى ءاخر االبيات
فليقل خير وافعلوا الخير الخ
للباقيات الصالحات اسما االبيات الخ
تجريب القلم والمداد قصيدة
قوله امرتكم باالجهاد الخ
وصية نافعة الخ
ابيات مخرجة من الضيرات الخ
تجريب القلم والمداد الخ
نزل لذوى االتقان الخ
امر الشيخ بالنوافل وصفات الركوع وااليات الخ
وقوله قلب المريد كمدر الخ
وقوله اوصيكم بست كلمات الخ
صفات المريد الصادق باختصار
من طلب الوصول الى هللا الخ
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بسم هللا منك اليك الخ
فجميع ما يخطر ببال انسان الخ
اشتغلو ابما يشيعكم الى قبركم الخ
الموصول الى هللا فباب الخ
الطريق الموصلة الى هللا
األمور على ثالثة اقسام الخ
فمجالسة الحقي تحيى الخ
من تمسك بالقادر المريد الخ
من أراد ان التندم في االخرة الخ
ان العلم النافع الخ
الناس ثالثة الخ
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عقائده الخ
ان عد وهللا عقائده الخ
جواب منه الى بعض اخوانه قصيدة الخ
وما سالتكم عليه من احر وقى الحفيظ نجل شيخى سرا
االبيات
جواب ووصية لبعض اخوانه قصيدة
من أراد السالمة الخ
وقوله العارفين يتسا بقون الخ
الوصول على اقسام
الناس على خمس مراتب الخ
الحكمة تنزل منزل غرفه الخ
العارف اليتبع االمواله
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رسالة منه الى الشيخ كك حبيب هللا
رسالة منه الى الشيخ إبراهيم فال
رسالة منه الى الشيخ إبراهيم فاط بك قصيدة وانذر الناس
الدين نصيحة قصيدة
يامن يريد عصمة من الودب االبيات
ياطالب النجاة والفالح االبيات
بسم االله وهو الرحمان االبيات
االولياء طلبوا من ربهم االبيات
اعوذ باهلل اجتنبوا الكذب والرياء االبيات
لسانه هلل تب الخ االبيات
القلب اذهب عن القلب رياء كحسد االبيات
يايها الناس اعبدوا ربكم قصيدة
جواب لمحمود قصيدة دونك يامحمود الخ
قصيدة جواب للشيخ محمد األمين
جواب ووصية ونصيحة المتعلم والعالم
جواب شاق للمجاب ولغيره الخ
وصية منورة لقلوب من تعلقوا به الخ
ومن كالمه قوله الحمد الخ
وقوله في قوله تعالى فاعلم أنه الإله إال هللا إلخ
تنبه هللا من كل كريم اكرم الخ
وقوله فاول مايجب على المكلف الخ
وقوله الجنة نور الخ
التعليم الحقيقيى الخ
كيفية طلب هللا الخ
القلب اذا توجه الى هللا الخ
وقوله الدنيا مثال االخرة الخ
وان ارتم ان تعرفون هللا الخ
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وقوله التتقيد وا االبالحى القيوم الخ
ان االخرة تطلب االنسان الخ
ارتحلوا قبل االرتحال الخ
من أراد ان يمتثل االوامركلها الخ
فائدة عظيمة
تنبيهات
وقوله انما االعمال بانيات حق البكاب الخ
جواب لسائل هل للمريد الخ
جواب سؤال في محبه االولياء االخيار الخ
روي عن مالك بن دينار
حكاية عن الشيخ ابي الربيع المالقى الخ
حكاية عن بعض أصحاب السرى
وفي روض الفائق مانصه مرالسرى
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ان الصحابة عليهم رضوان هللا عقائد هم الخ
جواب في البسملة
وصية من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
رسالة من الشيخ الى اميراندر
رسالة من الشيخ سعد ابيه الى الشيخ عليهما رضوان هللا
وقوله معنى الاله االهللا الخ
تعليم
رسالة أولها امت بعد فقد اذنت للتالمذة الخ
اما بعد فصبر اجميال الخ
رسالة الى إبراهيم الخ
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رسالة من العبد الخديم الى السيد المعلوم
تبيين
تنبيه
تعليم في الشيخ ابراهيم
رسالة اذن في بناء دار المعط
جواب
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وصية للشيخ مصمب
نظم سور التنزيل على حسب ترتيبها في النزول
جواب منه الى امير اندر سنة اكسش
جواب منه لمريدة السيد المختار سنة اكسش
جواب اسئلة عميقة
تعليم وتبشير ووصية
رسالة من الشيخ سعدابيه الشريف رضي هللا
عنه الى الشيخ الخديم عليه اكبر رضوان الباقي القديم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ءال سيدنا محمد وسلم

