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 هموالنا اإلمام الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس اهلل سر
 ه:مسه ونسبه رضي اهلل عنا

هو العارف باهلل تعاىل السيد إبراهيم ابن أيب اجملد ابن قريش ابن حممد ابن حممد ابن النجا ابن 
القاسم الزكي ابن علي ابن حممد اجلواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم عبد اخلالق ابن أيب 

ابن جعفر الصادق ابن حممد الباقر ابن علي زين العابدين ابن احلسني ابن اإلمام سيدنا علي 
 وكرم اهلل وجهه. رضي اهلل عنه

 :رضي اهلل عنهسنده يف الطريقة 
جنم الدين حممود األصفهاين وهو من الشيخ نور رضي اهلل عنه اخلرقة الشريفة من الشيخ لبس 

الدين عبد الصمد النظري وهو من الشيخ جنيب الدين علي الشريازي وهو من الشيخ شهاب 
الدين السهروردي وهو من الشيخ أيب النجيب ضياء الدين عبد القاهر السهروردي وهو من 

أيب العباس النهاوندي وهو من الشيخ وجيه الدين وهو من الشيخ فرج الزجناين وهو من الشيخ 
الشيخ حممد بن حفيف الشريازي وهو من الشيخ القاضي رومي أيب حممد البغدادي وهو من إمام 
الطريقة وسيد الطائفة أيب القاسم اجلنيد البغدادي وهو من خاله سري السقطي وهو من الشيخ 

ي وهو من الشيخ معروف الكرخي وهو من الشيخ داود الطائي وهو من الشيخ حبيب العجم
ولياء سيدنا اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وهو من د األقائالبصري وهو من  احلسن

 سيد اخللق وسيد األنبياء الكرام سيدنا وموالنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 :شهادة العلماء فيه رضي اهلل عنه

يف ترمجة  "عقود الآلل"اهلل سره يف  قال العارف باهلل العالمة الشيخ أبو بكر األنصاري قدس
 الشيخ:

له املنهاج األرفع يف املعايل، والقدم الراسخ يف أحوال النهايات، واليد البيضاء يف علم املوارد، 
والباع الطويل يف التصرف النافذ، والكشف اخلارق عن حقائق اآليات، والفتح املضاعف يف 

ىل الوجود، وأبرزه رمحة للخلق، وأوقع له القبول التام املشاهدات، وهو أحد من أظهره اهلل تعاىل إ
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عند اخلاص والعام، وصرَّفه يف العامل، ومكنه يف أحكام الوالية، وقلب له األعيان، وخرق له 
 العادات، وأنطقه باملغيبات، وأظهر على يديه العجائب، وصومه يف املهد.

 :رضي اهلل عنهمن أقواله وإرشاداته 
يقاطعه  فعاد من كان يسبه حيبه، ومن كان على اهلل، انقلبت له األضداد من صدق يف اإلقبال

 صله.ايو 
 ال يكمل رجل حىت يفـرَّ عن قلبه وسره وعلمه وومهه وفكره، وعن كل ما خطر بباله غري ربه.

 من ليس عنده شفقة وال رمحة للخلـق، ال يرقى مراتب أهل اهلل.
 كل من وقف مع مقام، حـُِجب به.

 لسانك يذوق احلرام، فال تطمع أن تذوق من احلكم واملعارف شيئاً.ما دام 
 الطريق كلها ترجع إىل كلمتـني، تعرف ربك وتعبــده.

 رأس مال املريد احملبة والتســـليم.
 :اهلل عنهرضي من كراماته 
رضي اهلل عنه أنه خطف متساح صبيًا فأتت أمه مذعورة، فأرسل نقيبه فنادى من كراماته 

البحر: معاشر التماسيح! من ابتلع صبيًا فليطلع به! فطلع ومشى معه إىل الشيخ، فأمره بشاطئ 
 أن يلفظه، وقال للتمساح: مت بإذن اهلل! فمات.

 وكراماته أشهر من أن تذكر.
 :وفاته رضي اهلل عنه

  .صر. نفعنا اهلل تعاىل به وبربكتهتويف رضي اهلل عنه سنة ست وسبعني وستمائة هجرة مب


