
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 رسالة إىل لبيب 

 مقدمــة 

إمام   حممد  سيدان  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  املنعوت احلمد  املرسلني،  حضرة 
 من اهتدى هبديهم إىل اليوم املشهود. آله وصحبه و على ابلكرم واجلود ذي املقام احملمود، و 

 : أما بعد

لن تستطيع أن  لق احلسن، و حبب هللا إىل الناس ابلخ و   اللني واإلنصاف، أدع إىل هللا ابحلكمة و 
ولن تبلغ هذا املشهد    حتبب هللا إىل الناس حىت تراهم عبيدا له، وتراه معبودهم احلق دون سواه،

على يد    ولن تذوق من كأس اهلوى إالهللا وختدمهم وتتأنس مبناجاهتم.  العظيم حىت حتب خلق  
م جليسهم، والذين ال خوف  لهم هللا إىل الدعوة إىل احلق ابحلق والذين ال يشقى هبأهله الذين أه  

القبول، فعليك  حضرة  إذا أردت أن تدخل  و   ال هم حيزنون، وما سواهم مشعوذ مغرور.عليهم و 
و  النصوح،  ابلنفس  ابلتوبة  والتضحية  هللا  سوى  ما  عن  والتجرد  وصاحليهم،  للمؤمنني  التذلل 

إذا أخطأت، ويدفع    والنفيس إلعالء كلمة هللا. وعليك يف كل هذا مبصاحبة أخيك، ينصحك 
تعاىل  ،املادحني، ومكر احلاسدين بصفحه وسخائه وبصريتهعنك غش   يتا  أومن كان م  ﴿:  قال 
و  منهافأحييناه،  خبارج  ليس  الظلمات  يف  مثله  الناس كمن  يف  به  ميشي  نورا  له        ﴾ جعلنا 

نفسك،و   (122  /األنعام) مبحاسبة  سريرتك  و   نور  موالك،  يف كل اومراقبة  واذكره  قرآنه  تل 
فاعرض عن من توىل عن    ﴿مصدر الرمحة والنفحات    وصل على سيدان حممد حبيبه،  احلاالت.

هو أعلم مبن ضل عن سبيله و ذكران ومل يرد إال احلياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو 
 واصرب على ما أصابك ألن ذلك من عزم األمور.  (29-28  /سورة النجم)﴾هتدىاعلم مبن أ



األحرار،  عبادة  و   واعبد هللا  والتجار  العبيد  عبادة  طاعة  ال  ترتكن  ذلك    جلألال  الناس ألن 
. والسر يف الطاعات أفضل إال ملقتد به فيجهر  ا هلم ألن ذلك دليل الشرك املبنيرايء، وال تعمله

عين حبضور القلب وشهود العقل أليها، وأقم الصالة خاشعا،  إ ابلقرابت ترغيبا للناس فيها ودعوة  
 رب العاملني، فتحفظك تقدمه هللوخضوع األركان وخشوع اجلوارح وإتقان يف األداء فهي قرابن  

 تنري قلبك ومثواك وتبارك يف عمرك وتزكيه . وترعاك و 

جدار لرفع بيوت    باح إال أن يراد به قربة، كمن بن ال يف موال إخالص يف حمرم وال مكروه، و 
    النصاب كل نوع حبسبهر نفعه. وأد  الزكاة عند احلول و هللا، أو سدا أو بئرا أو هيكال آخر جا

الرقاب والغارمني ويف سبيل هللا وابن  واملساكني والعاملني عليها و   قراءللف  ﴿ املؤلفة قلوهبم ويف 
التوبة)﴾السبيل فريضة من هللا شهر األمة احملمدية   وتقرب إىل موالك يف رمضان،  . (60  /سورة 

 سبيال .  إليهن استطعت إ وحج البيت  بصيام وقيام حمتسبا كل ذلك هلل رب العاملني،

ن يف عقيدتك وضعف يف يقينك قد ه  وال تندم عن خري قدمته ولو إىل غري أهله ألن ذلك و 
جا منهم  وال متد ن عينيك إىل ما متعنا به أزوا  ﴿لتفاهتا إىل احلطام الفانية  إهاجم نفسك ببعض  

ال احلياة  و زهرة  ربك خري  ورزق  فيه  لنفتنهم  فعله    .(131/  طه  سورة )﴾  أبقىدنيا  ندم عن  فمن 
ه استحق لوم العبيد وسجن ، ومن شاهد نفسه غفل عن مواله، ومن غفل عن موالشاهد نفسه

فعال اإلماء فعل  ومىت  فعل  .  ما  تعملون  ﴿؟  ولواله  وما    . (96  /الصافاتسورة  )﴾وهللا خلقكم 
و  ؟؟  تندم  و لواله ملوعالم  الصمم  ولواله حلل جبوارحك  ؟؟  تندم  العدم وعالم  العمى  خترج من 

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

فأين أنت    ( 114  /سورة البقرة)﴾فأينما تولوا فثم وجه هللا  ﴿نسيت وجوده وظهوره وخطابه ؟؟  
 أين هو ؟؟و 

ذقت   وهل  غريه؟؟  ترى  ال  حىت  وجوده  يف  ووجودك  فيه؟  األان  أفنيت  فاذكروين   ﴿وهل 
ومن عالمة شكر العبد أن يطلب رضى    . (151/سورة البقرة  )  ﴾واشكروا يل وال تكفرون  أذكركم 

وآفة احملبة أن    سيده وأن ال يغفل عن أوامره، ويستحي من مواله أن يراه عند نواهيه وحدوده.
  -ويطرده من حضرته  ينازع العبد سيده يف ملكه فيعجبه رأيه ويفرح حلركاته، فيسخط عليه مواله



فخسفنا به وبداره األرض فما كان له من ﴿ويتحقق عليه قوله تعاىل:  -وال حول وال قوة إال ابهلل 
 . ( 81/سورة القصص ) ﴾فئة ينصرونه من دون هللا وما كان من املنتصرين

 الشيخ الطاهر بدوي 
 


