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 قطب مركز دائرة العرفان ،مة الزمانلعلّ 

 بن أأيب جامعة البعقييل محمّدن بن أأيب عيل موالان احلاج الأحس

 واملسلمي   االإسلم   بعلومهع هللا متَّ ، االبيضاوي وطنا  أأصلا  السويس

 أ مي

 

 

 

 ج أ ايته وأأحاديثه مجموعة من طلبة العملقه وخرّ حقّ 

 بب اخلرضاءاف الزاوية التجانية حتت اإش 

  هـ 1440س نة ل  العامصةتونس ب  الطبعة الثانية

  



4  

 

 
 

  



5  

 

 
 

 الرحمي الرمحن هللا بسم

 تسلامي وسملّ  وحصبه وأ هل محمّد س يدان عل هللا وصّل 
 الكتاب خطبة

 القدمية س ّيده بس يادة املبّجل ملواله الفقري سواه مّعا بهلل الغنّ  اذلليل الضعيف العبد قال

ّ  الغري من وجّرده سواه مّما هللا نهأأمّ  البعقييل جامعة أأيب بن محمّد بن الأحسن  وشوقاا ميلا  ةوالغريي

ا ا هل بالجتباء واصطفاه والعبادة والعبودية العبودة غري بب عنه وسدّ  وخطورا  رّق  من با همذّ  خالصا

 املشاهدة بعد النبيئي دون ما يعاينه أأن ميكن مّما معاينته وبعي حياته حاء ببحر هللا وأأحياه غريه

ا وجعهل املراقبة وملحظة به هل ادلامئة  بلقيام نعمه شكر هللا هل وزيّن والأكوان الأغيار ربقة من حرًّ

 حمدودقاا الأكوان صور جحب عن حمجوبا  بأأنواره حماطاا  قدسه حرضة حببوحة وأأجلسه العبودة أ داب بأأمتّ 

صّل  وأأساسه اخللق مظلّ  محمّد دانس يّ  هونبيّ  هل املبايع هوليّ  مرأ ة من جلهل حبار مرشبا  جامهل بأأمان

ا أ هل وعلهللا عليه وسمل  ا صلةا  أأنواره مظهر املكتوم القطب خليفته وخصوصا  بدوام دامئي وسلما

ا بالرتباط عيلّ  هللا منّ  ملا وقدرته؛ وعلومه هللا معلومات عدد عل اجلنان نعم  بلقطب لكياا ارتباطا

ميانية الفراسة نور وغاص اإطلقااصّل هللا عليه وسمل  النيب عن اخلليفة املكتوم  طريقته ظواهر يف االإ

ال تعرف ال اليت العرفانية االإشارات ويف وبواطهنا  اخملّدرة والعرائس اجلواهر رموز ورقائق بلوهب اإ

ا فوجدهتا ا حبرا ال يس تخرهجا وال القعر بعيدة جواهره وأأن حماط غري حميطا  فأأحببت خماطر اتجر اإ

 شامات ماء يف ويفىن لريغب اهاحميّ  نقاب اكشفاا والأرواح النفوس خزائن شاطئ من تقريباا اإخراهجا

راءة"ومسيته  للفهم قريبة واحضة وأأمثةل سهةل بعبارة وجناهتا  العرفانية احلقائق فل شوس عرائس اإ

 ."التجانية بلطريقة الّتبية ماهية حق بأأصابع
 عداه ما المستلزم اإلحسان مقام الدين مقامات من مدارها التجانية الطريقة أن بيان

ا وحده هللا امس فبعد 3ص  الألوهية حبر بي الأعظم احلجاب عل والسلم والصلة لأنعمه شاكـرا

ن أأقول الأمم غرر تهوأأمّ  أ هل وعل اخلليقة حبر وبي  من وال الس باق ميدان أأهل من لست كنت واإ

ا 1اقالس بّ  العارفي أأجناس ا كرمه بأأذايل قاامتعلّ  بربوبيته معّتفاا واالإمداد الس يادة حبر عل معمتدا  معرضا

                                                           
اب ٍق )معجم املعاين(  1 ّباٌق: مجعج س   .س ج
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 الفاعل لأنه الباهرة قدرته كتنحرّ  ما جزاء   أأطلب أأن من املالكية حرضة بأأيدي اخمللوقة الأعامل عن

اامتبّ  بلقهر الفاعل رمحة سهم واملفعول هل مفعول به كتحترّ  وما وأأان  وأأخروي دنيوي حظّ لك من ئ

نفاق االإمداد املس تلزمة الس يادة عل معّوالا  وبرزيخ  املالكية سطوة جبامل والفعل القول عن يااـ فان  واالإ

 الورد شح أأكوار اقاصدا  التجانية احلقائق صدر بلسان امتلكما  اجلللية نظرة أأنس جيوش وس يوف

 مقام من هالكّ  بةمركّ  التجانية الطريقة أأن امبينا  جواهره جواد 2الس يّ  غوص حبار متون ابا ـ راك  اللزم

 االإحسان سل يف اإال سالكها يسل ال حبيث واملواقف املراتب من دونه ما املس تلزم االإحسان

 تركيهبا من البعض ذكره ما وأأن هل هناية وال منه موقف أأول فهيا منتظم مقامات أأول نأأ و  وانهتاءا  بتداءا ا

 امرصحا  قتناصهاا 3ودج مصيب غري االإحسان مث واالإميان االإسلم من االإرادة أأهل مراحل عل

لهام مقتىض عل بلتحرير لهي  االإ  ذكره ما وأأن عنه هللا ريض الطريقة صاحب نصوص حتصّ  مبا االإ

 يف عهنم خف  وما ورموزمه مصطلحهم ييـ وتب  االإرادة طريقة اإىل االإشارة من عنه هللا ريض الش يخ

رادهتم بقواني والأحاديث ال ايت به شح ما وكذا طريقهتم  ومراتب النفس مراتب من ذكره ما وأأن اإ

 مبا لأسامءب التوهجات كيفيات من ذكره ما وكذكل بملكوانت العلقة واعتبار احلرضة بعتبار الروح

يثار اإىل يشري  وفتوحات أأرسار وفهم العلية املراتب يوصل مما الأسامء خواّص  مبلحظة احلظوظ اإ

زاةل والترصف والترصيف والوالايت الرزق مكوانت  عنه هللا ريض مقصوده النفس ية احلجب واإ

 غري يف ةالعليّ  مراتبه أأسامء   من هللا أأظهره ما بس تعامل املهلكة احلظوظ من أأتباعه بتقديس وأأرضاه

 لأنه الثانية الطريقة االإرادة أأهل علوم من بطنه عليه نطوىا ما اإىل االإمياءج  العبودية وجه عل التعبد

 ذكر اإىل االإشارةصّل هللا عليه وسمل  مهنا الرشيعة صاحب دهجرّ  حىت عقبةا  عقبةا  بتدائها يف سلكها

 حقري وهو عليه أأرواهحم وأأفنوا بتداهئما يف النفيس احلظ هو اذلي مقصودمه طلب يف ةالعليّ  مهمهم

 اجلهاد جهتادبال أأوىل غري ال هلل والعبودية التام الصفاء   من طريقته أأراكن عليه اكنت ما أأنّ  منه اتنبهيا 

 أأدب لشدة املعاينة ملقام موالمه بعبادة أأجدر الطريقة فأأهل احلظوظ من التجريد عي هو اذلي الأكب

                                                           
ٌق.  2  ّ ت دف ه ٌل، مج ل ٌق، س  ل ٌس، ط  ، س  ي ل  ديدج الس َّ  ش 

جج هو الوس يةل أأو السبب.  3 د  : )امس( امجلع منه: أأوداٌج، والو  ج  د   و 
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 اكن من وأأن الفاين همحظّ  طلب يف غرىق الثانية وأأهل حمبوهبم يف غرىق لأهنم غريمه عن املعاينة أأهل

 منبع االإطلق عل هنبيّ  خليفة هوليّ  وحرضة هنبيّ  وحرضة عله جل س ّيده حلرضة املشاهدة مقامه

 هو اذلي مقامه يف لكهم لونمنّ  طريقته فأأهل بوتسبّ  لبتعمّ  ال الفضل مبحض والأولياء الأقطاب

ن فهم وعل جلّ  هللا سوى مما التجريد عي ّ  واإ  ومنعهم دمهيّ ـ ق  رهبم عند مفقاهمم االإرادة مبلحظة هواتول

 ومسكن القطع أأهل مزبةل وهو احظا  تؤثر عليه مه ملا بحملبة خمالطهتم فاإن أأهلها خمالطة ومن االإرادة من

بليس  عل العبودية أأداءج  وهو شكر طريقة فطريقته أأصاب به رىم اإن اذلي وغرضه ومغرسه ومزرعه اإ

ّ ا اوتقريرا  وسكوانا  وحركةا  وأأفعاالا  أأقواالا  النبوة بوظائف يقومون بل يشوهبا غرض غري من وهجها  اباعا ت

 أأحوال عن بلتخيل التجانية بلطريقة الساري اإرشاد وهذاصّل هللا عليه وسمل  نبيه يد عل هللا لأمر

 .الثانية الطريقة
 القلب يف حاةل أأهناو  الطريق أأساس متزي مقدمة

 ((الطريق أأساس متزّي  مقدمة))

 أأذواقهم يف هذا كتب اذلين العارفي عند واملقصود للمقصود يوصل سبب 4لغةال يف فالطريق

 حرضة عل اعامتدا ا نفوسهم عن النظر قطع مع غري ال الس ّيد مراد وفق عل س ّيدمه حبرضة الوقوف

 نتاجئ وعن السخط وعن الرىض عن ذاهلي ومراقبةٍ  ومشاهدةٍ  معاينةٍ  يف الفناء   متام مع الس يادة

 بعمل يشاء ما ملكه يف يفعل الس ّيد بأأن حامكي والقوة احلول من متبئي هل بس ّيدمه فيعملون الأعامل

 جلل مشاهدة سقطت واحدة بزةلّ  لأنه معره يف واحدة زةلّ  عن يأأخذه أأن هل الس ّيد وأأن وبغريه

 املكره والزاين يلجأأ  مل ما نفس بقتل املكره يؤخذ وذلا مباشة لها قوته كتحترّ  ما شاهده فلو س ّيده

 العبد لكن ملكه يف فترصّ  لأنه هل ظامل غري به هل طاقة ال مبا فهيلكّ  أأن هل الس ّيد أأن فريى نتشاربال

 ولوازهما نفسه من ديتجرّ  هللا بباب الوقوف بكيفية فالعارف هل معه بس ّيده الأنس هل حيصل العارف

الّ  حيبّ  وال يرى وال ومصاحلها الّ  مهّ  وال س ّيده اإ الّ  نظر وال فيه اإ الّ  حركة وال فيه اإ الّ  سكون وال هل اإ  اإ

 الّتابية اذلات جعل هللا لأن غري ال هل امتثاالا  بهلل وينكح ويركب ويكتيس ويرشب ويأألك به فيه

                                                           
 "لغة"بصيغة  مذكورة يف الطبعة الأوىل بدرب غلف  4
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 به يقذف ال وكذكل للضياع عنده املؤمتن بدنه يّتك فل البدن أأمر يف هللا عن اانئبا  العقل عند أأمانةا 

 بحلفظ أأمره فاهلل هللا أأمر مبخالفة بنفسه ريغرّ  مل ما هللا ةذمّ  يف املؤمن لأن هللا عل اكالا تّ ا املهاكل

مّ  نفسه مع وبق  هللا ذمة من خرج الرشيعة خالف فاإن البدن مبصاحل والقيام  س ّيده عليه يتفضل أأن ااإ

مّ   هل حلوّ  أأو به هل حصّ  اممّ  دالس يّ  بوظائف الوفاءج  العارف ومقصود الهلك حزي يف فهو هلكهـ ي  أأن اواإ

لهام والتلوحي الرشيعة والترصحي به الّ  يكون وال االإ منا الرشيعة عي اإ  القرأ ن لأن الرشيعة من الفهم يلهم واإ

 وشقاوة وسعادة وسكون حركة من العامل ذرات تفاصيل مجيع من يكون ما وعل اكن ما عل مش متل

 وعام وساعة دقيقة يف كذا يقع حبيث الأزمنة دقائق ومجيع وأ خره هلوأأوّ  هوخواصّ  العامل مجيع وأأسامء  

ال القرأ ن يف وما العارفي وعباده هللا بي وقائع وعل وغريها الفاضةل الأمكنة مجيع وعل كذا وشهر  اإ

 القصص تفاصيل اإىل رموز وهو االإرساء ليةل هللا حرضة يفصّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان تلقاه ما

لهية  حفظ لكنه القرأ ن عي هو اللوح يف مفا احملفوظ اللوح وهو حبيبه وبي بينه االإشارات ودقائق االإ

ال يدركه فل اللوح حفظ كام ّ  الوقوف بأ داب عارف اإ  الظهور فبساط الس يد بساط يدي بي لبتذل

لهي  املراد وبساط القرأ ن ظواهر منا بتعملّ  ال فضلا  هللا مهعلّ  من يفهمه منه بطن ما االإ  العارف يقف واإ

 وهناءٍ  ومرض وحصة وغلء رخص من اكن أأايّ  احلق حرضة يف برز ما اإال حيب فل احلق مرادات عند

 ويعط  بعده السطر اإىل وانتقل منه فرغ قد القارئ قرأأه اذلي السطرف كتاب مبنةل عنده فالعامل وفنت

 ؛به هل احملسن عليه احلامك الاكتب فيه يقوهل ما ويعرف فيه هو اذلي سطره لفهم قوته
 الرشع صاحب لأنوار نظرمه بدئ به انصبغوا وما الصحابة مقامات حتقيق

 س يدان من نيبّ  للعرب يكن فمل الغفةل وسط يف ظهرصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن عملا مث

سامعيل براهمياإ   من فصاروا التلكيف بعدم رمحهم هللا لأن التلكيف عهنم فسقط العموم وجه عل واإ

 جهتدا نــم مفهنم العبادة كيفية يف أ راؤمه فتفرقت الرمحة سهم كوهنم يف الأنعام مثل اإسامعيل زمن

ليه يهلريقّ  هللا غري فعبد وأأخطأأ  جهتدا من ومهنم بعقهل احلق هـــوج ابــوأأص  العقل لأن معذور وهو اإ

 احلمك أأن مهاجهتاد عل لينبن به رهبم رمهحفرّ  نبهيم نور بسبب علهيم هللا فضل فظهر برأأيه مستبدّ  غري

منا العقل وأأن هلل لكه ال يعقل ال ضعيف يشء هو اإ  حصلت كام السعادة هلم حفصلت هللا مهعلّ  ما اإ

 قول من هل حتركوا ما لكّ  عبادهتم فصارت النعم وأأضعف هو يس توي هللا مهيعلّ  مل من لأن للهبامئ
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 الفاعل هو هللا أأن احلق وتبي وسفههم محقهم للعقلء   ظهر نبيه يد عل الرشيعة هللا رقرّ  فلام وفعل

 وصارصّل هللا عليه وسمل  بلنيب وبواطهنم ظواهرمه ففرحت حيقبّ  وال نحيسّ  ال وحده العقل وأأن

 شاهدوا كرهه ما ولك هللا رىض بأأنه عرفوا به أأمر ما فلكصّل هللا عليه وسمل  النيبمراد  مع مرادمه

 وأأسلمواصّل هللا عليه وسمل  مراده يف مرادمه وفن أأنفسهم عل هللا رسول واوحكّ  فيه هللا غضب

 وصارت هتمجنّ  فصار بجلهاد احلق فاختبمه عليه مزيد ال احمكا  انقيادا ا لأحاكمه نقادواا أأي يديه عل

 يف ودايرمه وأأوالدمه بلدمه فهاجروا للعطشان البارد املاء   من عندمه وأأشهي  أأذل وأ بهئم أأوالدمه دماءج 

 نفسه ضيروّ  من وال بعقهل يقول من فهيم يكن وملصّل هللا عليه وسمل  بس ياس ته احلق طلب

 حىت يفعهل من وال اشيئا  يريد من فهيم يكن فمل البعثة قبل س ياس هتم فساد هلم ظهر لأهنم بس ياس ته

 أأنوار من هل ظهر ما اإىل أأحد يعرج فمل هل حصابةا  وافسمّ  هل الأمة صاحب فعل أأو قول فيه يشاهد

 وأأمواهلم وأأوالدمه نفوسهم وجعلواصّل هللا عليه وسمل  للنيب ذكل وجعلوا والأرسار العلوم من صدقه

 شاء من ويّتك شاء من ريؤمّ  شاء كيف كهمحيرّ  يديه بي اكملوىت فصاروا الويح صاحب بركة من

لهي  بأأمر ويقتل ويرضب ويطلق جويزوّ  يشاء من دجيرّ و   وحتركوا هللا من رمحة ذكل جعلوا قتهل ومن اإ

 وجعلوه روحه من وأأقرب قلبه من أأعظم بطنه يف يشاهده مل أأحد من مهنم مفا بصبغه وانصبغوا حبركته

 ففنيت حرموه حظره وما فلهم أأبحه مفا والعي السمع عل أأمره واوتلقّ  وبواطهنم بظواهرمه اممزتجا  اروحا 

 واكتس بوا للإرشاد وصلح اإال واحد من مفا صلحاء أأميةا  فصاروا عقهل رس معهم ورسى بعقهل عقوهلم

 هلم وذكر عهنام فأأعرضوا والنار اجلنة هلم وذكر مرضاته يف نفوسهم هلك خماطر واقتحموا نبوته رس

ال قربة من مفا القربت وسائر والعبادات والأدعية الأسامء وخواص الأرسار  وما ثواهبا جنوم لها وذكر اإ

ال اتبع من  اأأجرا  ونيس تحقّ  ال اعبيدا  نفوسهم ورأأوا فضهل عل هلل حامدين صدقه حبر جواهر هل وذكر اإ

 العبودية منت عل أأقداهمم وثبتت العبودية ينايف عام فأأعرضوا االإمداد الس يد وشأأن العبودية شأأهنم بل

 لبعضهم احلجاب فأأزال بثباهتم فعمل أأعمل وهو وعل جل احلق مهوسب الهنار وأأطراف الليل أ انء والعبادة

 فلك جحاب بل احلق من اخلطاب مسع من ومهنم هوالّ  من ومهنم فهخلّ  من ومهنم صدقهم نتاجئ فأأرامه

ليه ركنوا وال يزلزهلم مل ذكل  صفاء يف ظهر نبهيم نور ذكل مناأأ  عرفوا لأهنم احلجاب كحاةل حالهتم بل اإ
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 ما ذكر ما وأأنه العمل عل الأجور ذكر يف نبهيم مقصود فعرفوا نبهيم اإىل الرجوع لك ورجعوا صدقهم

 ّ ال العمل عل هللا بهرت  هلم ونس به العمل خلق حيث العبيد بشأأن احلق بعتناء   هلممهم اتنش يطا  اإ

 عل ثوابا  هل بيرتّ  وجعل هل ملاكا  العبد وخلق برصه رأ ه وال أأحد قلب عل خيطر ال ما عليه بورتّ 

 عند جخلوا الشارع مقصود نبهيم ببكة وعرفوا قلوهبم مرأ ة صفت فلام اوكرما  منه فضلا  امللوك خلف

منا اشيئا  معلوا ما لأهنم الثواب سامع  جبامل فاكتفوا اجلزاء عن النظر قطعوا هل قهمووفّ  هل احلق حركهم واإ

 بلّتحاب موهاوعظّ  فأألكوها علهيم هللا نعمة واوكّب  ادلنيا اتوذلّ  ونعميها اجلنة عن فأأغنامه س يدمه

 ملوالمه فأأذعنوا احملرمات وبي بيهنم املنع حناس من اسورا  وجعلوا الشارع أأبحه ما براكت اإىل وتسارعوا

ا  الوقوف وهو مهنم طلب ما وفق عل ّ  ببابه ادامئ  مفا هلم أأجرة ال عبيد بأأهنم وجزموا وخضوع لبتذل

 الوصل ووقع بهلل العبودية هلم فصفت مرادمه عي هو وعدم ويسار وانر جنة من فهيم هللا أأراده

ّ  ش يخهم بسري سريمه حفمدوا الفصل وانتف   واحد علوم فصارت الهلك ورطة من ومنقذمه همـ ي ومرب

 عندمه والفتح هللا مبعرفة ممتلئون لأهنم حبارمه يف نقطة لصار الثانية الطريقة أأهل علوم جمتعتا لو مهنم

 أ ل ما عقوهلم من دواجترّ  الأوىل فأأهل وعقل وفكر كون فتح الثانية وأأهل هللا معرفة حبار أأبواب فتح

ليه  حرضة خدمة ومن والس نّة الكتاب من بدالا  يطلبوا ومل رهبم ةمرضا خمية يف فأأانخوا عقلهم أأمر اإ

 يدي بي وجللوس لنفوسهم لأنه الثانية أأهل اجهتاد من خري املعاينة8 وجه عل مهنم فنفس الس يد

لهية احلرضة برس فيك يتنفس نفسهم لأن الثانية أأهل خلوات من خري شاة حلب مهنم واحد  االإ

 انوش تّ  هل عبد ومن بهلل عبد من انوش تّ  واملراتب الثواب طلب من هللا غري اإىل ترشد وخلواهتم

 يعبدون فهم اكفلا  هلم واكن امرشدا  اخللئق دبس ي علهيم املتفضل فس بحان لنفسه عبد ممن هلل عبد من

 5ةغرّ  وجعلهم بخلرية لهموفضّ  التام بلصفاء   رهبم جفزامه بعملهم ليشءٍ  تعرض غري من ورد ذكر بلك

         ﴿: يقرأأ  كتابا  يقيهنم كامل أأي فهيم وأأنزل اخلري

                                                           
ه )معجم املعاين(  5 ج وأأكرمج هلج ةج من لك يشء: أأوَّ  الغجرَّ
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﴾6 اإخل ﴿    ﴾7 التامة بخلرية فوصفهم ﴿     

      ﴾8 منا اإخل  بملعروف يأأمرون لأهنم ةأأمّ  خري اكنوا واإ

 أأن فكام س يده العبد مقابةل مبثل س يده يقابل وأأن بس يده العبد تعلق الكيا  اتعلقا  بهلل التعلق وهو

 أأجرة طالب وال بعمهل اانا منّ  حيب وال ونظيف أأديب غري وال العمل عن االا بطّ  اعبدا  حيب ال الس يد

 فاإن خمالفته عل اجسورا  اعبدا  حيبّ  ال وكذكل س يده مع هل مل وال وماهل وعرقه هلكّ  مملوك لأنه

 اوحاقدا  ارا متكدّ  قلبه يكون حبيث س يده حبمك يرىض ال من وهو باّكءا  وال السمّ  عي الس يد خمالفة

منا بلعبودية يرض مل لأنه س يده عل  فيحمهل وأأاننية وعظمة وجعب كب من الس يادة أأوصاف حيب واإ

 واملشاجرة املشاجرة عل واملشاحنة املشاحنة عل والرايسة الرايسة عل واحلسد احلسد عل بطنه

 عل والوسواس الوسواس عل والوحدة الوحدة 9[عل] واملقاطعة املقاطعة عل واملدابرة املدابرة عل

 كثري شاكايا  اعبدا  حيب وال هللا عي من السقوط عل والهلك الهلك عل الظن وسوءج  الظن سوء

ال يراه أأن حيب وال وال خرة ادلنيا معل من اجمردا  وال الا ملّ  حيب وال هللا بعبيد الشاكية  خدمته يف اإ

ذا العبد أأن فكام دهس يّ  هل هناعيّ  اليت منا أأنت من وسأألته بس تان يف وجدته اإ ذا فلن عبد أأان يقول اإ  واإ

منا البس تان عن سأألته ذا للس يد يقول اإ  الس يد قبضة يف وغرسه وهو أأان يقول الغارس عن سأألته واإ

ذا  بعدمه ممن أأكرث خفدموا مرهبّ  مع الصحابة فعل فكذكل منك أأ ويتبّ  بكيكذّ  جنانك اجلنان بل قلت واإ

 عل النيب حصبوا لأهنم هلم عاةل لكهم الأمة وصارت غريمه به يكرم مل مبا أأكرهمم9 فذلكل منه دينمتجرّ 

ّ  بل معه هلم تدبري وال رهبم مع هلم غرض ال العبودية لباس  وشبوا بلطريقة 10واوتردّ  بلرشيعة نواتدي

 أأصداف يف غرقوا لأهنم التوحيد قواعد اإىل حيتاجوا فمل التوحيد بصفاء   ليالهيم فواوشّ  احلقيقة حبر

 نم   يدعيه مما ئيمتبّ  الضعف أأصلهم اإىل رجوعهم مع واملعاينة املشاهدة بذليذ مواوتنعّ  احلقائق حبور
                                                           

 .29 الفتح  6

 .8 البينة  7

 .11 أ ل معران  8

 .غري مذكورة يف الطبعة الأوىل بدرب غلف  9

10  . هج : ل ب س  اء  لّر د  دَّى ب   ت ر 
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ظهار الوالية من بعدمه  مواقف يف متعمشون وغريمه االإحسان غاية يف نونممتكّ  لأهنم العادات خرق واإ

 بباب الوقوف غري من التجرد الأوىل الطريقة أأحوال أأن واحلاصل صطلهحم؛ا يف االإميان أأو االإسلم

ال يرون وال أأعامهلم نتاجئ من قلوهبم غيمفرّ  وال خرة ادلنيا أأس باب من به أأمرمه مبا س يدمه  نتاجئ اإ

أأّدبن ريب فأأحسن تأأدييب مث أأمرين )) .هللا بهأأدّ  من هبمأأدّ  فبذكل أأصلا  مهنم حس نةا  يرون وال املعايص

 عبد أأنك امشاهدا  12((كظلم نمعّ  واعف كحرم نمل عطاو  كقطع من لص)) 11((مباكرم الأخلق

ن هللا مفن أأصابك ما فلكّ  أأنفاسك من نفس لك يف فيك ينظر س يدك يدي بي  أأحد رضهبم واإ

ن هل حفمدوه هللا فعل ينظروا  بي رواوصوّ  الواسطة وشكروا ومحدوه هللا فعل شاهدوا أأحد أأكرهمم واإ

 الوقوف عل هبا ليس تعي عبده هبا هللا أأحتف للعبد مقهورة نعمة فوجدوها لكها ادلنيا صورة أأعيهنم

منا عنه تشغهل ال أأن وأأمره ببابه  رواوصوّ  س يده جامل حسن قاطعة صارت نعمة شغلته فاإن نعمة يه فاإ

 عن هبا ىليتقوّ  قدسه حرضة يف الس يد هللا حرضة من هل أأهديت للعبد مقهورةا  نعمةا  فوجدوها اجلنة

 الطفا  هبا مهينعّ  مواله يدي بي العبد هبا يسكن احلجاب رمحة من طرف فاجلنة امجلال أأنوار رس محل

 ادلنيا عن وأأعرضوا فقيدوهام نعمه عل هللا محدوا للعبد مدفوعتي رأأوهام فلام. فافهم عله جل منه به

عراضا  وال خرة قباالا  رهبم عل وأأقبلوا الكيا  ااإ  الس يد لأن خلقه مجيع معه وأأقبل علهيم هللا وأأقبل الكيا  اإ

ذا عظام أأظهر اإ  وسريهتم رسيرهتم فزكت مهعظّ  من بتعظمي مأأمورون لأهنم العبيد لك أأكبته أأحد اإ

منا قرن لك يف قتفامها من ورحب عطرمه أأسواق وطابت  من بصفاهئم 13الثلثة القرون لتفضّ  واإ

                                                           
خترجي الس يوط  يف اجلامع الصغري )ابن و عن عيل ريض هللا عنه أأخرج العسكري يف الأمثال من طريق النسايئ  11

 السمعاين يف أأدب االإملء( عن عبد ابن مسعود ريض هللا عنه.
ج عليه  وسملَّ  فقال   12 اي عقبة  يل ))عن عقبة بن عامر ريض هللا عنه قال: كنتج أأميش ذات  يوٍم مع  رسول  اَّللَّ  صلَّ اَّللَّ

ل من قطع   ك عليك لسان ك وابك  عل خطيئت ك ))مثَّ قال يل  ((ك وأأعط  من حرم ك واعفج معَّن ظلم كبن  عامٍر ص  أأمس 

 .((وليسع ك  بيتجك  

 .6/2750شعب | الصفحة أأو الرمق: ال الراوي: عقبة بن عامر | احملدث: البهيق  | املصدر: 

ين مثَّ قال صل هللا عليه وسمل: ))  13  .((الثَّاين مثَّ الثَّالثج مثَّ جي ءج قوٌم ال خري  فهيمخريج النَّاس  ق ر 

 .3/339الراوي: عبد هللا بن مسعود | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة: 
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صّل هللا عليه وسمل  الأكب العابد من شاهدوه ما حسب عل فوااغّت  فالصحابة والغريية الغري كدرات

 وصلّوا فهيم الصحابة اإخلص نقصان مع طاقهتم عل منه فأأخذوا الصحابة اإخلص شاهدوا والتابعون

 التابعي اتبع أألبسوا والتابعون املشاهدة ملقام الصورة كامل من ونقصوا الصحابة صلة كيفية رأأوا ما مثل

 كرثت فلام بعدمه ممن أأحسن اإسلهمم وحسن ادلنيا اتذلّ  بعض اإىل مائلي فوجدومه حلهتم بعض

ميانية الفتوحات  وجاب وحامك قاض مفهنم الأمصار عل الرابع القرن أأهل من بعدمه من واس توىل االإ

قامة أأوالا  فيه وتنوفس يس تحقه ال من فتواله أأههل مبوت 14اضا عضو  ملاكا  اخللفة ورجعت وعون  الإ

 ومن الصحابة أأن وتقدم النفس ية للحظوظ فيه الرابع القرن أأهل وتنافس لأنفسهم ال غري ال الس نّة

 ال الطمع لغرض عليه وتقابلوا بهلل املؤدب تربية لسطوة أأصلا  احلظوظ من متبئون لباسهم يف دخل

بليس زبةل هو اذلي احلظ بأأدران توخستو  القلوب تكدرت غري  حب اإىل نفوسهم اتقت ومسكنه اإ

 15فأأوعلت هللا عن القلوب وأأدبرت والفرج البطن عبادة عزمه ورأأس ماهلم رأأس وجعلوا وأأهلها ادلنيا

فراد االإخلص هو اذلي ادلين روح ذهاب عل الصاحل للسلف الوارثي بقية وبكت  حلرضة العبادة واإ

 ادلنيا حب من القلوب خلوص كيفية يف لوايتحيّ  أأن عل عهنم هللا ريض فاجمتعوا احلق املاكل س يادة

 والعلوم والأرسار الفتوحات من عليه مه ما عل الصحابة أأحوال يذكروا أأن عل رأأهيم فأأمجع وال خرة

هل ال يذكر مثلا  بكر أأب أأن وذكروا مناقهبم فكتبوا التام والثبات والأذواق ال اإ  16رياهجّ ه   وذكل اكثريا  هللا اإ

ليه وصل ما اإىل يصل أأن أأراد مفن  اذلي ذر كأيب الصحابة أأحوال عل ويقاس منه يكرث مما فليكرث اإ

مام هو مام هو اذلي هريرة وأأيب الزاهدين اإ مام هو اذلي ومعر ثياحملدّ  اإ  االإسلم دين عل الغرية أأهل اإ

مام هو اذلي وعامثن مام الكرماء اإ مام يه اليت وعائشة واحلياء الوقر أأهل واإ  الرسول حديث سياملدرّ  اإ

                                                           
لاكا قال صل هللا عليه وسمل: ))  14 ٍة ورمحٍة وس تكونج خلفٌة ورمحٌة مثَّ يكونج كذا وكذا مثَّ يكونج مج جبوَّ نَّمك يف ن ا  اإ وضا ع ضج

اعةج  ون  اإىل أأن  تقوم  السَّ بون  اخلجمور  ويلب سون  احلرير  ويف ذكل  يجنرص   .((يرش 

 .6/345الراوي: حذيفة بن الامين | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة: 
15 

عل حاهل لعدم  اللفظ لكن ترك .تعاىلأأوغلت القلوب يف االإدبر عن هللا بلغ، مثاهل: مبعىن  "أأوغل"لعل أأصل الفعل  

 تغيري املعىن.

رياهج يعن ما يولع بذكره.  16 ّج  ري ى: كرثة الالكم. ويقال: ما زال هذا ه   اله ّج 
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مام هو اذلي كعب بن وأأيبّ صّل هللا عليه وسمل  مام هو اذلي اثبت بن وزيد اءالقرّ  اإ  وابن يالفرضيّ  اإ

مام هو اذلي سريين مام هو اذلي عباس ابن القرأ ن ولسان املرايئ اإ  مـمهن واحد للك وذكروا املفرسين اإ

ا مقامه اإىل1 هـوصول بـسب  فل مه وأأما منه قصد غري من أأحواهل أأكرث علهللا  أأجراه ما عل اعامتدا

 ؛لكها العوارض عن النظر قطع مع نبهيم به أأمرمه كام عابدون واقفون أأهنم غري عبادهتم يف هلم قصد
 ثانياا انقطاعها وسبب أولا  طريقهم إحداث في القوم مقصود

 عل اعهودا  أأش ياخهم عل وأأخذوا بالكهمم فرحوا كباهئم قول اإىل الغافلي عقول مسعت فلام

 الأذاكر بأأنوار جحاهبم ترقيق عهنم هللا ريض الأمية ومقصود عقهل أأحهبا طريقة واحد لك يذكر أأن

ذا اأ خرا  جتريدمه عل ليقدروا منا فاسد لكه العمل هذا أأن هل نوابيّ  رّق  قلبه رأأوا فاإ  لغرض عليه كوهـسلّ  واإ

 القرن اإىل فاملشاخي عرص لك يف الأوىل الطريقة أأهل فالرؤساءج  عهنم هللا ريض للأمة نصيحة الس ياسة

 فلكصّل هللا عليه وسمل  دجترّ  كام دواجترّ  لأهنم والأمع الأخص بلوجه يونمحمّد لكهم عرش احلادي

منا يمحمّد فهو غرض غري من عبد من  يف أأهنم عارفون ومه غري ال الرايضة لقصد غريمه كواـسلّ  واإ

 الأرسار من أأغراضهم لطلب وغريه القرأ ن من الأذاكر س تعملواا حيث ظاملون ونؤ مس ي سلوكهم

مة نصيحةا  ذكل فعلوا لكن املراتب من هللا غري اإىل والركون الروحانيي واس تخدام والفتح  ملا للأ

 نيل طلب عل الناس ومتالأت وامتلأت روح بل ارمسا  الرشيعة وصارت الظواهر عن القلوب مجدت

 يه اليت قوامه فنيت حىت فوالتقشّ  العبادات وأأنواع بلصيام واجهتدوا الصحابة مراتب من حظ

 رجال فظهرت يناس هبم اذلي واالإخلص والصمت والعزةل بلعزوبة أأراكهنم وتلشت املعايص سبب

 الساقطو واجملاذيب الأحوال وأأهل العشاق وظهرت والباري اخللوات يف الساحئون ومهنم جهتادبال

 هبممهم يترصفون يدمه طوع الأكوان وصارت املكوانت يف الفتح من مقصودمه اإىل ووصلوا التلكيف

 الأسامء بأأنواع الأرسار طلب يف ومهمهم قوامه وزادت والكرامات ناتبلبيّ  الأسامء امخدّ  هلم وجتلت

 خزائن من تصانيف وصنفوا اأأوقارا  هللا كتاب يف وقرروا الكون تناسب اليت القرأ ن خزائن وظهرت

 ظهورمه وزاد علهيم نتقادالا س يف العلامءج  تحفكّ  املراتضي الغري للعلامء فهيا مطمع ال اليت الأرسار

 الرسوم علامء   عند مس تغربا  اأأمرا  يقولون حيث شطحاهتم بسبب الأولياء يف القول ففيش العلامء عل

 خيبون وصاروا هلم مقصود عمل زايدة وطلبوا الزايدة طلب يف مهمهم وزادت املراتب واس تحلوا
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 يف الأرض جعل من ومهنم رايضهتم بسبب اكلروحانيي واؤ شا صورة أأي يف ونويتشلكّ  باتبملغيّ 

 والكميياء 17الس ميياء من النبات خبواّص  وأأخبوا وكنوزه كوين فتح نيل يف الأقوام وتنافست يده قبضة

 املكوانت يف هبا الترصيف لغرض الأسامء يف اجلداول بواوركّ  الأعيان وتقليب السحر عليه فانبىن

 لطاعته اجلن ملوك من اعددا  الأسامء نور اإحراقـب قتل من مفهنم العامل يف 18الطلمس تأأثريات هلم فظهر

 ليدخل أ دم بن من اكثريا  اعددا  لأسامءب وقتلوا رجوةل أأنه زامعي نفوسهم أأغراض يف اجلن واس تخدموا

 غريمه ظاملي 19اضا عضو  ملاكا  ملكهم وصار واس تخدمومه واجلنون مهنم الناس خفافت طاعهتم يف

ما هلم فيقولون ارغا  الناس خفدمهتم الأسامء بأأنوار ما كذا تعطين أأن اإ  فانقادت هبميت فيك أأترصف أأن واإ

 رضوان بيعة وهو ذمهيتلم  من اعهدا  أأخذوا ارقاقا  قلوهبم رأأوا ملا املشاخي اإن مث والأمراء السلطي هلم

خلص ليس سلوكهم حال يف عليه اكنوا ما أأن هلم نيمبيّ  التجريد عل عندمه  مفن هل اكئد وال حمض بإ

ا متبّ  الأكوان عن وينسلخ مىض ما يف غريه مجيع عن دفليتجرّ  هللا حرضة اإىل يصل أأن أأراد  سوى مما ائ

 نواوبيّ  هللا عن قواطع سلوكهم يف هلم ظهر ما وأأن احلجاب عي وفتوحاهتا الأكوان أأن هلم فقرروا هللا

ليه أأرشدومه ما أأهنم هلم ال اإ  السلمية الأوىل طريقتنا بعفليتّ  احلق حرضة أأراد مفن 20الس ياسة لغرض اإ

 لكن مه امّ  وقليل 21احلس ىن هلم س بقت اذلين العقول بعض بتفاجنا والغريية والغري الأكوان من

ذا الألف من بواحد يقنع العارف  ما بس تحلء   أأش ياخهم عل اجللّ  خفالف الغفةل لكرثة هلل صهخلّ  اإ

 من جترد فلام هللا معرفة يف هلم حظّ وال الكون وسط يف أأمراء الأكوان مع فبقوا الطريق يف هلم ظهر

 من الأكوان نقيادا ورأأوا الكون أأرسار مشاهدة من عليه مه ما يس تقذر فصار احلي يف وصل جترد

                                                           
17  . حداث مثاالت خياليّة ال وجود لها يف احلّس 

 
حر، وحاصهلج ا : الّس  مي ياءج

ميياء كذكل: الكميياء القدمية واكنت  الس ّ  والس ّ 

 .ويل املعادن اخلسيسة اإىل ذهب، واكتشاف علج لكّ  للمرض ووس يةل الإطاةل احلياةغايهتا حت
ٌم.  18 لَّس  ٌم، ط  ل س  . ط  لمس  امت وط  ل س  م: )امس( امجلع: ط  ل س  ا أأنهج يربطج و  ط  ج اكتهبج معج ر(: خطوط وأأع دادج ي ز  مج )يف السح  ل س  الّط 

هب ٌم هبا روحانّيات الكواكب العل وية  بجوب أأو دفع أأذاى، وهو لفظٌ يوانين للك ما هو غامض مج ح  بلطبائ ع السفلية جل لب م 

ايج  .اكلألغاز والأح 
19   ٌ ل  مل ٌ  مج ٌف وظج وٌض: فيه ع س   .ع ضج

 .وردت يف الطبعة الأوىل بدرب غلف بصيغة "الس ياس ية"  20
 .100 الأنبياء  21
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 الوقوف نزيّ  حيث هل عقل ال جاهلا  الكونية املرتبة تل يف بق  من لك وافعدّ  احلق عن العوائق أأكب

 حيث جتارته خسارة فيا مواله حرضة عن به نقطاعالا مع وال خرة ادلنيا بساتي من الأكوان بباب

 أأهل العامة أأضعف بل عنه مبعزل وهو هللا بب وصل أأنه يعتقد وهو بنفسه لنفسه نفسه مع 22جتر

 عل الا معوّ  حيّتف فصار هل الأكوان نقيادا ومن ادلعوى من جترد لأنه منه وأأعز منه أأقرب ستسلمالا

ذا نقطاعها امعتقدا  مواله  الفانية الأكوان ستبدلا من بعد فيا تهبنيّ  فريحب خيدمه اجمهتدا  اكن من رأ   فاإ

نه بلتعظمي اخللئق عليه متالأت ولو محقه واي س يده حبرضة  ربه خلقه ما لأنه وعقلا  اشعا  ممعظّ  غري فاإ

ال  هل نفتحتا ولو يشء عل أأنه فظنّ  الأعيان هل نقلبتا برايضته الكون حسر فلام غريه مفقدّ  خلدمته اإ

 مهقوّ  من ففطن راحئته لكراهة هيذمّ  وصار عليه هو ما س تقذرال بهلل املعرفة مسام من واحدة شعرة

 طريق ويه الميي هجة اإىل ةمعوجّ  طريق ثلثة الطرق أأن فاعمل املس تقمي؛ الطريق يف علمه يف هللا

 ظاهرة مس تقمية وطريق والتطهري والغضب النار طريق وهو القلب شامل عن ةمعوجّ  وطريق اجلنة

 ريض الصحابة عليه اكن اذلي التجريد طريق ويه الس يد حلرضة القلب من ممتدة منجورة واحضة

 بلطريقة الّتبية واس مترت وغريية غري لك من أأنقاها وما وأأحلها أأسهلها وما وأأقوهما أأعدلها مفا عهنم هللا

ىل الرابع القرن من الثانية  وانكبت رجالها وقةّل  القلوب لغلظ نقطعتا العاش القرن من امخلسي حدود اإ

 لها عوناملدّ  وكرث احلظوظ من خفية وشهوة ومعصية وشب أألك من ظاهرة شهوات عل الناس

 وهومسّ  هبا ويس تعطون هبا ادلنيوي احلظ قتناصال للزواوي جعيبة تءابنا وبنيت ادلجاجيل وظهرت

 العطاء   أأو املال قليل اكن من ونوينحّ  الوفر أأهل من العطاء   أأكرث من بونفيقرّ  الأجداد زايرة الزايرة

ن فيه حمبة ال وأأنه لأجدادمه امسخوطا  ونهويسمّ   علهيم دفّت   هلكّ  زمنه أأجدادمه حمبة يف يبيك اكن واإ

بليس وفرح أأجدادمه بركة لتكون هلم ويعط  للمساكي ينع امللوك مظلّ  من الهدااي  حبصول وزغرت اإ

ال هل وليس بالإغواء   فملكّ  لأنه هللا عن نقطاعالا عي هو اذلي غرضه  عل قلبه اكن ملن التخليط اإ

طفاء   يف العلامء أأمية وتلكمت عليه فيعينه الهلك شفا  الناس ما حر الإطفاء   رواوتصدّ  القطيعة انر اإ

                                                           
ارةا وجت     22 ر، جت  : )فعل( جت ر  ي تجج اء  جت  ر  الرّش   ع  و  س  الب ي  ار  : م  رج ر. جت  ر  التَّاج  ا، فهو اتج   .را
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 بعض الش يطان 23شينخ   فرمبا عليه ش يطاهنم فيعيهنم التدمري ونويقرؤ الزواوي أأهل هتمفعاد عليه

 من لغريه حاكيته فتناقل فلن س يدي أأهلكه فلن فيقال بهلل هلل الناهض مهة الإطفاء   خفبهل العلامء

 فنلت عياللّ  مراد حفصل االإذعان لك هلم وأأذعنوا وودله وماهل وعلمه بدنه عل واحد لك خفاف العلامء

ال يكن مل أأنه يعلموا مل حيث لسكوهتم العلامء عل اللك عل فتنة  وسمل عليه هللا صل النيب شيعة اإ

 فسقط 24((قدروا ما به يرضك أأن هللا يرد مل بيشءٍ  يرضوك أأن عل لكهم اخللئق جمتعا لو)) وأأنه

 القضاة فتساهل اخلرية سبب مهنم ونزع املنكر عن والهني  بملعروف الأمر هو اذلي العلامء هجاد

 قبور وينىس القباب علهيم تبىن السحرة وصارت الهلك فعمّ  الرشعية الأحاكم تنفيذ يف والأمراءج 

نه يقال بحلق يصدع عامل لك فصار عليه الناس واس متر وجمالسهم العارفي  ويقطعون الأولياء يبغض اإ

 .بحلق يتلكم لأنه جمالسه
حياء يف اجلد ساق عن وكشفه نشأأة عنه هللا ريض س يدان عليه اكن ما  الس نّة من اندثر ما اإ

 هللا خلق وأأطلالا  ارسوما  بللكية اذلهاب مضحللالا عل ادلين لك وأأشف وقع ما وقع فلام

 وانصه ادلين حم  مهوممدّ  الأولياء س يد الأكب النيب خليفة عرش الثاين القرن من امخلسي حدود يف

 جهوتوّ  بلصحراء مايض بعي أ بئه بدار هوربّ صّل هللا عليه وسمل  النيب كسوة مقتىض عل هلل وعابد

 يوم معجزاته ظهرتو  حس نةا  نشأأةا  ونشأأ  قبهل ممن والعارفي الأنبياء من العرفانية احلقائق ملوك بتيجان

ظهار ووالدته رضاعه ّ  فيه نتودوّ  القرن هذا يف وأأنه به ثونحيدّ  العلامء لمكّ  هللا بإ  ادلواوين فتوأأل

ال مونيتلكّ  ال العلامء وصارت والتأ ليف صّل  النيب هل ومضن اصغريا  العوامل هل فبايعت املهد يف وهو به اإ

 وتعملّ  القرأ ن وقرأأ  به تزتين العارفي تربية وصارت اعاما  مثاني هلكّ  معره هللا عن اخللفةهللا عليه وسمل 

 عل مذهبه وبىن واملنقول املعقول بي ومجع سودرّ  وقىض وأأفىت العجاب العجب الرمسية العلوم من

                                                           
جق اوته.  23 : أأخذ ن ا. خن ش  فلان: أ ذاه. خن ش  فلان: حثّه وحّركه. خن ش  اليشء  شا : )فعل(. خن ش  خن    خن ش 
ا، قال: عن عبد هللا ابن عباس ريض هللا عهنام قال: كنتج خلف  رسول  هللا  صلَّ هللاج عليه و   24 ، ))سملَّ  يوما اي غلمج

ن  بهلل   ذا اس تعن ت  فاس تع  ، واإ اه ك، اإذا سأألت  فاسأأل  هللا  ه جتج د  ك، احف ظ  هللا  جت  ، اإين أأعلّ مجك لكامٍت: احف ظ  هللا  حيف ظ 

ن  اجمت وك واعمل  أأنَّ الأمة  لو اجمتعت  عل أأن ينفعوك بيشٍء، مل ينفعوك اإال بيشٍء قد كتبه هللاج كل، واإ ُّ عوا عل أأن يرضج

) ف  حج فَّت  الصُّ ع ت  الأقلمج وج  ف  وك اإال بيشٍء قد كتبه هللاج عليك، )رج  ((بيشٍء مل يرضج

 .2516الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق: 



18  

 

 
 

مام مذهب  اكن ما بعد الظاهر علوم هللا به ونرص رهاحرّ  حىت النقلية العلوم ررّ حيو  ماكل الأمية اإ

شفاءج   حترير اإىل نتقلا النقلية العلوم حرر امّ ـل مث الصحابة كزمان العمل عروة فاش تدت مضحلللل فيه اإ

 هبا جهتادلل نتقلا وأأتقهنا حّصلها فلام وذخائرها كنوزها بقية من اهافتلقّ  الثانية الطريقة االإرادة طريقة

نشاهئا يف الأمية مراد وبّي  امهندما  اكن ما سوأأسّ  أأراكنه للناس روحرّ  فاجهتد  اإال هبا قصد ما وأأنه اإ

ن عبد فهو العبد أأمر وأأما غري ال هللا حلرضة لالتوصّ   لامل وهو مقامه هحفدّ  الكون عليه أأفيض واإ

منا أأهلها عقول من فسد ما وأأن غري ال 25هللا هو احلقيقة يف الويل وأأن ّ ا عدم من نشأأ  اإ  السلف باعت

نه مث ساعده أأو انوهل من لك ونتج هبا ورّب  هناولقّ  الثانية الطريقة يف هللا غري عن رفنفّ  هلم الصاحل  اإ

 فأأفاض الباطن وبطنة والباطنة الظاهرة الطريقة صاحب النيب مع فاجمتع جده مع سعده زمان وصل

صّل  النيب هأأمدّ  مث هبنّ  السلوك كيفية مهوعلّ  الثلث الطرق يف منلته هلونزّ  تهحلّ  هللا رسول عليه

 االإرساء ليةل علمها اليت الثلثة بلعلوم عرش الثالث القرن من عرش الرابع حدّ  يفهللا عليه وسمل 

 احلس ية اجلواهر وأأظهر قعره يرام ال احبرا  وصار اعنّ  باتاملغيّ  من يكون وما اكن ما عل هللا وأأطلعه

 ةمشقّ  بل الطريقة هذه خذ)) هل فقال والغريية الغري منصّل هللا عليه وسمل  النيب جفرده واملعنوية

 واجهتد)) هل وقال ((ربك عمل يف به وعدت اذلي مقصودك تصل حىت خلوة وال عزةل وال حرج وال

ايك القصد وعدم قلبه يف وغريية غري من اخلطور عدم وهو النفس يف أأمرين يف  بعمل تطلب أأن واإ

 جهومّ  الصحابة طريقة يف الفتح لأن مبعد أأي ((الفتح عويق الفتح طلب فاإن عليك مفتوح وأأنت افتحا 

لهي  بقهر لهية للحرضة اإن)) هل وقال هل ضتعرّ  غري من اإ  برزت فاإذا امسدودا  وببا  امفتوحا  ببا  ببي االإ

 عبادته فتحجب املسدود الباب اإىل املوصةل الطريق يف عبادته متر معها يشء بقصد صاحهبا من العبادة

ذا صاحهبا حيجبو  فرادها وأأحس هنا أأتقهنا بأأن معها يشء قصد غري من صاحهبا من برزت واإ  حلرضة بإ

 الباب فتجد املفتوح الباب اإىل املوصةل الطريق اإىل عبادته رّ ـمت العبودية مبحض بل غرض غري من مواله

فرادها عبادة أأتقن حيث بأأدبه القبول فرش هل دوميهّ  ويقبل صاحهبا ويدخل وتقبل فتدخل امفتوحا   بإ

 والغريية والغري القصد منصّل هللا عليه وسمل  جرده فلام ((العبودة بكيفية العارف وهو س يده حلرضة

                                                           
 .26 الشورى  25
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 الأنس هل حفصل غري ال س يده لوجه لها اما معظّ  الأكوان عن امعرضا  املعاينة وجه عل بربه الوصل هل وقع

 املكوانت اإىل برصه زاغ مفا    ﴾26﴿ ربه وبي بينه اكن ما واكن وقع ما ووقع

قباالا  هللا عل وأأقبل  ما وشب فاغّت  ما فاغّت  ظهر ما وظهر اخلالص التوحيد عي وهو الكيا  اإ

مامه هو اذليصّل هللا عليه وسمل  النيب ةمرأ   من فرأ ه س يده وجلل جامل هل وتدىّل  شب  وش يخه اإ

ّ ا سوتهاإ و   من أ فلا  اكن ما ورجع 27وحيل الرشاب  وصف املساغ فهن   وخلفةا  وواليةا  اولباسا  اباعا ت

خمللوق  منة فل واكفل ومربيك ش يخك أأان))صّل هللا عليه وسمل  ش يخه النيب هل فقال احلقائق شس

 وزكت احلال ومنا الوفا وزالل الصفا حبر وبق  وزالت تـطعـفانق ((لهاـ طع عنك العلئق ك ـعليك فاق

صّل هللا عليه وسمل  حازه فلام الوصال طريق وتهبجت العرائس شعور وانسدلت احملاسن وظهرت

ليه لهي  رسه فيه وأأودع وبطنه بظاهره وأألبسه اإ  حرضة يف مواله به رّبه مبا ورّبه نبوته ورس االإ

 .لكها والطرق لكها الرشائع فيه واندرجت الرشيعة عي وصار القدس
 الصادقة الضامانت من هل مضنه وما املكتوم القطب معىن عنصّل هللا عليه وسمل  هللا لرسول عنه هللا ريض س يدان سؤال

صّل هللا عليه  هل وبّي  بس ياس ته وساسه عليه اكن مماصّل هللا عليه وسمل  النيب أأخرجه فلام 16

ليه املشار املكتوم القطب هو وأأنه الأمة يف مقصوده بأأنهوسمل   ما" هل فقال والأخبار الأحاديث يف اإ

 لكها البازخ حزت عظمي برزخ فأأنت والأولياء الأنبياء بي الواسطة هو)) فقال "املكتوم القطب معىن

 اخلاص ومرشبه الأنبياء   عند ظاهر يةّمداحمل احلقيقة يف الأنبياء   مع مفرشبه ((لكه والصفاء   لكها والوالية

 ولك وأأرسارها مكتومون ورجالها وطريقته امكتوما  مس ّ  فذلا والأولياء وامللئكة الأنبياء عن مكتوم به

 النبوة رس وعل والباطن الظاهر عمل وعل الغيب عمل وعل لكه ادلين عل منطو لأنه مكتوم عنده ما

ال يعرفه ال حىت بكمته مقامه خيف  ومعه  من يكون أأنه هللا عمل يف س بق ممن بصريته هللا فتح من اإ

 لأنه العقول وال الأقلم به تف  ال اعظاما  اأأمورا صّل هللا عليه وسمل  النيب هل ومضن أأتباعه صخلّ 

لهي  وهب  أأنه ومنه ((عليك لأحد منة وال ومربيك ش يخك أأان)) هل وقال منلته هلنزّ  أأنه بعضه ومن اإ

                                                           
 .16 النجم  26

27   ، يل   : )فعل(. ح  يل  ل واا ح  ن  حج : اك  امج ع  ل واٌن. ح يل   الطَّ ٌة، حج ل و  ، مصدر ح   .حي ل 
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 حيرض أأن ومضنصّل هللا عليه وسمل  جواره يف الثامنة اجلنة أأعل يف وأأتباعه هو يكون أأن هل مضن

صّل هللا عليه  حضوره هل مضن أأنه ومنه ربحواالإ  الّتبية بقصد الوظيفة عند اكنوا أأيامن أأحصابه مجيع

 هللا يظهّل  أأن مضنه أأنه ومنه االإميان عل ميوتوا أأن مضنه أأنه ومنه السؤال وعند حتضارالا عندوسمل 

 أأعل يف املس تقر اإىل املوت من ال خرة أأهوال من هوالا  يروا أأال ومنه العرش ظل يف وأأتباعه هو

 من أأن ومنه القيامة يوم حس ناهتم من ال فضهل من هتماعتب عهنم هللا يؤدي أأن مضن أأنه ومنه اجلنان

 ال عنه املنفصةل وذريته وأأصهاره وأأزواجه 28[ووادلاه] هو النار عل جسده هللا محرّ  ورده أأخذ

 ومنه امللئكة كواهل عل عي طرفة من أأرسع الرصاط عل وأأحصابه هو جيوز أأن ومنه 29[احلفدة]

 همخّص  هللا أأن ومنه عنه واحد يذاد والصّل هللا عليه وسمل  النيب حوض من امجيعا  يرشبوا أأن

 مع الأوىل الزمرة أأول يف مأأحهبّ  ومن اجلنة يدخلوا أأن ومنه غريمه معهم يدخل فل خمصوص ببزخ

 أأحصابك)): اعاليا  امقاما  الصحابة وسط يف هلم جعلصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن ومنه الصحابة

 خطابا  ((ديوانكام يف هذا كتباا)) مهنم بعض يف وقال ،((تلمذي وتلمذك فقراءي وفقراؤك أأحصايب

 وهو الأعظم هللا مسا من عظمي سهم عنده مهنم واحد لك أأن ومنه عهنام هللا ريض ومعر بكر لأيب

صّل هللا  النيب وجه يرى جلّهم أأن ومنه نصفه فهل ال ومن ثوابه فهل مهنم عرفه مفن اللزم الورد يف

ال مقام من نتقلا امفلكّ  منه نتقلا اذلي ش يخهم مقام يف هللا هلمينّ  أأنه ومنهعليه وسمل   مجيع ورثه اإ

 أأعظمها ومن الفنت من حفظهم هللا أأن ومنه بلفضل مهنم واحد للك مقامه ثواب ويأأخذون أأحصابه

مام اجيوشا  هللا جعلهم أأنه ومنه مهنم أأحد بعهيتّ  فل الادلجّ   مهنم واحد يضلّ  فل املهدي املنتظر للإ

 مبحض وصغائرها كبائرها س يأ هتم مجيع مغفرة ومنه التوحيد يف الفاسد عتقادالا من حفظوا أأهنم ومنه

 ما الأقطاب أأاكبر جمتعتا لو أأهنم مع دعوى مهنم أأحد ع يدّ  فل مقاماهتم كمت هللا أأن ومنه الفضل

 ما أأقل وأأن الساعة قيام اإىل بطريقته الّتبيةصّل هللا عليه وسمل  ضامنه ومنه مهنم واحد شعرة وزنوا

                                                           
فالوادلان أأصوهل وذريته ورد يف الطبعة الأوىل بدرب غلف هذا التعليق يف الهامش للمؤلف ريض هللا عنه وفيه:  28

 .فروعه اإىل قيام الساعة وهو معود نس به
 ا.هـ فاحلفدة اخلدمةلهامش للمؤلف ريض هللا عنه وفيه: ورد يف الطبعة الأوىل بدرب غلف هذا التعليق يف ا 29
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ّ  من بطريقته يكون لهية احلرضة أأو املصطفوية احلرضة من مسعوه اذلين االإرشاد أأهل ياملرب  تسع االإ

 اإىل الطريقة هذه س تفّتق قال الطريقة صاحب وأأنه اجلن من مائة وثلث االإنس من س امتئة مائة

يلّ  من ولكها كثرية طرق مهنا تتفرع طريقة ولك طريقة أألف أألف   ولكهم خاص لها مبرّبٍ  طريقة ولك واإ

 من مفا واملشاخئ الأنبياء أأحوال عل الأحوال يف التخالف يرض وال اللزم الورد يف واحد مرشب يف

ال مرّبٍ   عل طريقته يف امحلد وهلل هللا فعبد نيب قدم عل حصايب وقدم حصايب قدم عل وقدمه اإ

ّ ا ولأحصابه والأولياء الأنبياء أأنفاس  الوجه عل يةمحمّد وطريقتهصّل هللا عليه وسمل  بلنيب عظمي صالت

ال الّتبية تكون وال الأخص  احلرضة من هل مضن كام طريقته يف وتدخل اإال طريقة من مفا بطريقته اإ

ن الزىن ودل أأن ومنه املصطفوية  من أأن ومنه أأوالده من السابع اإىل هللا خسط من صهخيلّ  به قتعلّ  اإ

ثني يوم أأو امجلعة يوم رأ ه  محرّ  الأايم بقية يف رأ ه ومن ااكفرا  اكن ولو النار عل جسده هللا محرّ  االإ

ىل النار عل جسده هللا  يوم أأحصابه رأ   من أأن ومنه البغض وعدم االإسلم برشط مرتبة عرش أأحد اإ

 اأأذاكرا  هل برتّ صّل هللا عليه وسمل  النيب أأن ومنه النار عل جسده هللا محرّ  التعظمي بعي امجلعة

ذن منهو  رأ ه من مجيع يف هللا عهيشفّ  علهيا داوم مفن خاصةا   الامس يفصّل هللا عليه وسمل  النيب اإ

 مفتاح عل لعهطّ ا ومنه هل ظهر من للك نهيلقّ  أأن هل وأأذن هل وتلقينه كيفياته وتعلميه به اخلاص الأعظم

فاضة ومنه راحئةا  أأحد هل يشمّ  ال مما الأعظم الامس ثواب يف هو به ختصا ما ومنه القطبانية  النيب اإ

 مهنم واحد لك عل لتفضّ  هللا أأن ويه عظميةا  مرتبةا  أأحصابه مجيع وعل عليهصّل هللا عليه وسمل 

 خدمة البرش أألس نة بعرش لسانه مل ولك بذكرمه هللا ويذكرون يتبعوهنم امللئكة من اأألفا  بس بعي

 نقصان بل ش يخهم مؤونة يأأخذون أأهنم ومنه مهنم واحد لك حصيفة يف ثواهبم ويكتب مهنم واحد للك

ا  بالإفضال ا  حاداثا  أأو الطريقة يف اقدمي  هو مقامه يف أأحصابه مرتبة فتس توي غريه أأو اطائعا  اشيفا  أأو اعامل

هداءا  تهمؤون  علهيم يفيض مث  ذواهتم مراتب مرتبة علهيم تفيض مث النبوية للصحبة وبينه بيهنم أأخوة هلم اإ

 نفس لك يف واحد لك يف يتجّل  عله جل هللا أأن ومنه هتمـوحمبّ  اهتمـّ وني مهاجهتادو  صفاهتم ومراتب

 يوم لك يف هابطة عرش ثنااو  صاعدة عرش ثناا نفس أألف وعرشون أأربعة عددها اليت أأنفاسه من

ال يعلمه ال ما التجليات من وكذا كذا  من وكذا كذا جتل لك يف فيلبسه املظاهر ختلفال هللا اإ
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 وقته اإىل خلقهم يوم من للخلئق أأعط  ما مثل حمك لك يف هللا ويعطيه بقرب سعادة من الأحاكم

نه ضعف أألف س امتئة بزايدة  مهنم واحد لك فيبيت    ﴾30﴿ عله جل فاإ

 هللا يعطينا منه وتقبل معلا  هلل معل من لك": عنه هللا ريض قوهل وهو يوم لك يف مؤوانت بثلث

 الامس أأفاض هللا أأن ومنه ،"رقود نحنو  ضعف أألف س امتئة وزايدة العمل ذكل مثل ولأحصابه يعن

 يذكر ال لأنه هل صاحلون لأهنم مؤلفة بأألوف دمقيّ  غري أأحصابه من كثري عدد عل تراكيبه جبميع الأعظم

نه)). لغرض  املطلسم الكن حىّت  بل لالأوّ  الزمن يف قلّته مع ((ل خرةاو  ادلنيا لأهل عائشة اي يصلح ال اإ

فشائه وأأمره الطريقة صاحب عل أأفاضه مقامه هو اذليصّل هللا عليه وسمل  النيب به ختّص ا اذلي  بإ

 وامللئكة الأنبياء   عند ولو الأول الصدر يف ذكره فقدان مع طريقته يف ففشا هل ظهر من للك وتلقينه

نه غايته وهبم به عتىناصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن ومنهصّل هللا عليه وسمل  خصائصه من لأنه  فاإ

 اجلوسا صّل هللا عليه وسمل  النيب جيالسون أأهنم ومنه الرحب يف اترغيبا  وظيفة لك يف عهنم ليسأأ 

 املثاين بلس بع هللا أأكرهمم أأهنم ومنه فارقه ما معره سائر ولو يفرغ أأن اإىل اجلوهرة يف السابعة من احس يا 

 أأو صاهرمه أأو خدهمم أأو أأحهبم من لك أأن ومنه والأمكنة الأزمان تسعه وال يذكر ال ما فهيا وأأعطوا

 عقاب وال حساب بل اجلنة هللا يدخهل طريقهتم وبأأمر بأأمرمه عتىنا أأو حاجة هلم قىض أأو معهم أألك

ّ  أأكرهمم هللا أأن ومنه دخوالا  الأوىل امجلاعة مجةل من  عليه صل النيب خليفة اذلر عامل يف ش يخ باعبت

مداد من حمكٍ  حمكٍ  لك يف عنه انئب وهو اذلر عامل يف وسمل نفاذ اإ صّل هللا  النيب صورة تكل فمل واإ

ال الأاكبر مجيع من أأخلقه وال علومه وال أأحد يفعليه وسمل   قاف من رجلها وهو عنه هللا ريض فيه اإ

 الأولياء   من لأحد يعط ومل وال خرة والبزخ ادلنيا ورجل العدم رجل معناه القيومية قاف اإىل القيومية

ال أأحصابه مجيع يف يشفع أأن  الأمان حةل يلبسوا مل ما بلغوا ما املعايص يف بلغوا ولو عنه هللا ريض هو اإ

 سلب السلب وأأعظم السلب من مأأمونون لأهنم مهنم واحد يلبسه وال الكفر عي فهو هللا مكر من

 ومنه جنا ركهبا من نوح سفينة طريقته أأن ومنه املعايص ش ومن الكفر من موالمه أأمهنم فقد االإسلم

 أأن ومنه احلقيقة عل ضامنة دار وهو عام مائة فهو س نة عرشين وزايدة عرصه أأهل يف شفعه هللا أأن

                                                           
 .73 أ ل معران  30
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اناثا  اذكورا  أأوالده من واحد للك هللا ومضن مرأأةاو  رجل أألف أألف يف أأوالده من واحد لك شفع هللا  واإ

 يف اأألفا  أأربعون الزمان أ خر يف الأكب الفتح لها يقع عظمية طائفة ضامن ومنه البلوغ مبجرد الأكب الفتح

 بأأن الّتبية لكامل يصلح مهنم واحد لك أأن ومنه النساء من أ الف وعرشة الرجال من اأألفا  ثلثون ليةل

 لك لأن الطريقة يف االإذن بفطرة والغريية الغري من جمرد واحد لك لأن العامة من اكن ولو غريه يريّب 

 نسبته مع بلعقل الفهم لأن بعقهل فهاماالإ و  والأرسار الوالية من هللا لغري ينتسب من حيب ال واحد

 مفن فيه ودلها الأم جتعل كام جحره يف جيعلهمصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن ومنه الهلك عي لنفسه

 وال ش يخه مرتبة يتلق  التلقي فعند حتجرها من أأهان فقد أأهانه ومن حمتجره أأكرم فقد جحره يف أأكرمه

 خليفة لأنه املكتوم القطب مؤونة من قليلا  وصلت ما هللا جند مؤونة جمتعتا لو لأنه علهيا مزيد

 ومراتهبم بذواهتم وأأحاط الأنبياء ذوات من يس متد وهو منه يس متدون الأنبياء فغري االإطلق عل النيب

ال مهنم رس وال معانهيم من معىن يظهر ال حبيث وأأخلقهم  منه تس متد الأنبياء صهرجي فهو بواسطته اإ

 دجرّ  لأنه واملعارف العلوم كوثر وهو وذخريته الرس وكن وينبوعها الوالية أأصل فهو وامللئكة الأولياء

 وال بلعبودية وال بلعبادة أأحد يس بقه فمل خلوة بل هللا غري شهود من الغيب عامل يف الفضل مبحض

 امحلد من تفضيل أأفعل أأمحد فهو الطينة يف به هللا ربه اذلي ش يخه عدى ما والشكر امحلد متام اإىل

منا هللا عبد من فلك امحدا  وأأس بقهم امحدا  وامللئكة الأولياء   من الناس أأكرث  من لبسه مبا هللا عبد اإ

 به هل رحمي كرمي رب منصّل هللا عليه وسمل  النيب ش يخه من عليه املفاضة عنه هللا ريض عبوديته

ال ادلين من فهيا يبق مل اليت الأمة ل خر رمحة هللا جعهل أأنه ومنه سبب بل  من يبق ومل مسهاو  رمسه اإ

ال العمل ال العمل من وال الكتب يف الرمق اإ  به هللا بفهذّ  االإخلص من وخال احلضور من خال معل اإ

 االإرادة جحاب منه رمحةا  به هللا فأأسقط وغريها االإرادة من احلظوظ ظلمة يف ارساجا  وجعهل الأمة أ خر

ال بعده يبق ومل  مجةل من فهو معلهم عراجي وأأينعت الصحابة غرس ته ما منه فظهرت العبودية صفاء اإ

ن عنه هللا ريض فهو منبهي وراثة ومثرة اإخلصهم  مجةل من لكنه الأخص بلوجه للصحابة اممدا  اكن واإ

 فهو غري ال هللا عل بداللهتم الصحابة من واحد لك ديوان يف يكتب أأحصابه ومعل ومعهل حسنهتم

 عليه يردّ  الثواب طلب من نفسه بغرض هلل معهل كشّ  من أأن ويبّي  سواه مما روينفّ  هللا عل يدل
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مياين بنور فافهم والرشاكء الرشكة عن أأغىن هللا لأن معهل  هذا فتح جلهل جل هللا أأن ومنه بعقل ال اإ

 هللا ريض التجاين محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان يفتهخل  خبليفة وخمته مملكته لك يف خليفته بنبيّه ادلين

ال الصفاء من به ظهر مبا أأحد يظهر ال حبيث املش يخة حبر خامت وهو عنه ذا اإ  ومنه أأتباعه من اكن اإ

 أأن ومنه مهنا رئيسهم يكون حبيث دائرته يف املكوانت يف الترصيف والية طوى عله جل هللا أأن

 فيه الوظيفة وقرأأ  موضع يف أأحصابه من نزل من أأن ومنه اإخلص طيب مهنم يكتسب جالسهم من

 ضطرارمها فكل والغريية الغري من دواجترّ  أأي رواتفقّ  لأهنم الفقراء بمس أأهل وأأتباعه الفقراء به تنل

هنم الثانية الطريقة رؤساء من اكن ما اإال غريمه من أأكرث هللا اإىل لتجاؤمهوا  بعد الأوىل أأهل من فاإ

 أأن ومنه فافهم أأهلها ويعمّ  هايعمّ  ما هيعمّ  الأوىل أأهل من فهو احلق حرضة وصل من ولك وصوهلم

صّل  النيب من ممقدّ  وهو عنه انئب والش يخصّل هللا عليه وسمل  النيب حقيقة احلقيقة عل ش يخهم

ال أأتباعه من واحد من مفا أأتباعه من العارفي مجيع علهللا عليه وسمل   بهلل املعرفة يف عظمي بع وهل اإ

ن س امي وال مياانا  فكره أأمعن اإ  (الس تار الشاهد حرضة اإىل الأرسار سوق) كتابنا يف سطران فامي وحمبةا  اإ

 الرىض؛ هل مراد لبيب للك غنية فيه فاإن
 الأخّص  بلوجه محمّديةا  اإبراهمييةا  التّجانية الطريقة تسمية سبب

 يه اليت احلظوظ من اجملردة النبوية الأصلية الطريقة التجانية الطريقة أأن املقدمة من واحلاصل

براهميية فهي  احلق حرضة عن جحاب  السلم عليه الأعظم اخلليل قال الشكرية السمحة احلنيفية االإ

ليك اأأمّ  فقال حاجة أأكل املل قول عند سؤايل عن يغن حبايل علمه  امللئكة بأأكب فأأىت فذهب فل اإ

ليكام اأأمّ  فقال حاجة أأكل هل فقال السلم علهيام اإرسافيل  اذلي وهو حينئذ فقالها ربك فادع فقاال فل اإ

 هنايهتم عند الثانية وأأهل الأوىل الطريقة أأهل فاتبعهتا     ﴾31﴿ مسلمي اانمسّ 

 يعبد من لظهر والنار اجلنة فلوال نفوسهم لغرض بعبادهتم الثانية أأهل وخالفهتا التجريد بعد الوصول يف

ن جحاب فهي  دعواه يف عمدّ  لهواه بعمتّ  لك قتشوّ  اجلنة لأن يعبده ال نمم الأمكل الوجه عل هللا  واإ

 عذابا  كفاهو  ميسءٌ  وهو االإفضال وجه عل بعملها طلهبا من عل تفاض لكنه القدس حرضة اكنت

                                                           
 .123 النحل  31
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ن ذكل عل هل هللا عتاب ن افليـالغ نـم هوـ ف  بعده عليه لتفضّ  واإ عبدت  السوء بدـ ع  اـي هـل الـق واإ

منا لأجلنا لغريان ما عبدتنا  .منه أأيرس النار ما واحلياء اخلوف أأردية من 32يكىس لأجل عبدت واإ
 الاستسلمو الانقياد كامل اإىل يرشد الكم يف الأصلية الطريقة معىن

 ةللجنّ  املوصةل الطرق من وغريها احلق عن املائةل الغري املس تقمية احلنيفية يه الطريقة وهذه

 سوءج  وهو للأجرة تعرضو  طلب العابد لأن احلق عن ملحدة قاصد بقصد والكشوفات والأرسار

ال لغريه وال لس يده نفسه ريؤجّ  ال العبد لأن اوشعا  عقلا  أأدب ذن اإ ال س يده بإ  ومن ظامل فهو واإ

 مل اذلين 34والغمر 33لالهبّ  من بل الأدبء   من معدّ  غري فهو للعمل أأهل أأنه رأ   أأو للثواب بعمهل ضتعرّ 

 بقصد عهنا عةمفرّ  الثانية الطريقة أأن معناها فالأصلية السمحة الأصلية بلطريقة فعليك الأمور جيربوا

لهيا ترجع وال احلجاب ترقيق ال اإ  وال لكه فافهم    ﴾35﴿ نهتاءالا يف التجريد بعد اإ

 متصل عرق وهو      ﴾36﴿ اأأبدا  احلق حرضة يف فأأنت املغّتين مع تغّت

لينا أأقرب وهو بلقلب  لك ومع وبطنك ظاهرك مع وبعلمه بذاته معك وهو قلوبنا من اخللق معرش اإ

ن 37هو ال أأنت فاحملجوب الوجود ذرات من ذرة  اشفا  وكفاك منه امرءا  يف فأأنت بنفسك جحبت واإ

 عنه احلجاب عقل يقبل كيف أأم املوبقة احلظوظ من غريه تس تحسن أأن عقل كل ريصوّ  فكيف

ليه السفر ترى كيف أأم والباطن الظاهر وهو  أأنك بباكل خيطر كيف أأم معك وهو لعقبة عقبة من اإ

 تشغل كيف أأم للعبيد دار ويه اجلنة عن تزهد كيف أأم أأمك ويه مهنا خلقت وأأنت ادلنيا من تزهد

 تذوب لئل الأوقات بعض يف جحابا  كل لتكون هبا ولتس تعي هبا للتوصل كل همدهيا وهو عنه النعم

منا فالنعم جلهل من  لتلشت النعم وساطة بل رأأيته فلو امجلال رؤية عن لتحجبك كل أأهديت اإ

                                                           
 .وردت يف الطبعة الأوىل بدرب غلف بصيغة "يكس"  32

: الس ّيدج اجلامع لصفات اخلري، امل ر حج الضّحاك. وهو كذكل املعتوه، الأمحق،   33 لول. الهبج لجولج هٌَّل وهباليٌل: مجع هبج ـج  اجملنون.ب
ٌر: مل جيج ّر ب اُلمور  34  .رجٌل غ  

 .41 النجم  35

 .16 ق  36

 .15 املطففي  37
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 اخلالق وهو غريه من النعم تشاهد كيف أأم العدم عي ورجعت أأمرك مّ ـلت القدر رس رأأيت فلو أأراكنك

ليه بصريتك تصل كيف أأم عطبك وفيه هواك تتبع كيف أأم وعزك دكس ي وهو لغريه متيل كيف أأم لها  اإ

ليه تشري كيف أأم يشءٍ  لك يف الظاهر وهو عليه تس تدل كيف أأم حدوث وأأنت قدم وهو  وهو اإ

 وهو تشاهده كيف أأم أأمرك من فرغ وقد زايدة تطلبه كيف أأم غائب غري وهو تناديه كيف أأم حارض

 ختدمه كيف أأم وجودك قبل أأحد واحد23 وهو توحده كيف أأم فيك الفاعل وهو حتبه كيف أأم قاهر نور

 أأحتسن قاهر س يد وهو عنه تغفل كيف أأم منه اءا مبر  وأأنت تعصيه كيفأأم  يشء لك عن غن وهو

 والعبد داره فادلار موالك عن هبا امنقطعا  النعم اتبذلّ  تهنمك كيف أأم املاكل س يادة عن منك الغفةل

منا فعهل والفعل عزه والعز عبده ليك أأسدى واإ منا فهيا رسه لتشاهد النعم اإ  قواك لتكل حكحصّ  واإ

منا يديه بي للوقوف ليه لّتجع أأمرضك واإ منا اإ منا لتشكره أأعطاك واإ منا لالكمك حمبةا  االإجابة منعك واإ  واإ

منا فهيا القدرة رس مبشاهدة معها لتحسن نفسك عل كوالّ  منا رضاه من زادك لتحمل فكلكّ  واإ  أأغناك واإ

منا هل فتقاركا ليكل مداده لتفرح أأعدمك واإ منا بإ منا فضهل تفاوت ليظهر اخللئق بي خالف واإ  أأوقفك واإ

منا جامهل لتشاهد ببابه منا هبا لتتعلق مراتبه أأظهر واإ منا كل اعزا  ملكك واإ منا كل اترشيفا  اعبدا  سامك واإ  واإ

منا عنك ال عنه لتفهم الفهم بب كل فتح منا الرشك من لتخلص بلتوحيد أأمرك واإ  احملرمات عن هناك واإ

منا عبوديتك لتكل منا به ربطك لتشاهد املباحات كل أأحل واإ  اإىل نقطاعلل لغريه النظر كل أأبح واإ

منا جامهل حلوة  بأألس نة هللا بعبادتك عبادتك فتكل فاعلها ذرة بلك لتشاهد املكوانت كل جبرّ  واإ

منا واخلواطر املرئيات قباكل ليكل اجملال كل عووسّ  فكرك أأجال واإ  أأو تطلبه حىت عنك غاب فهل اإ

ليه تسافر حىت عنك بعد  وهو عنك خف  أأم الأذاكر ورس بلرايضة هتدهما حىت الأكوان جحبته أأم اإ

 طلبت حيث هرقّ  مل من نفاككالا أأردت أأو اجلنة اإىل بمليل منه أأحسن تريد أأو فيك الظاهر

ن عبد فالعبد عليك موىّل  وأأنت الوالية طلب منك حيسن فهل الوالية  هو س يد والس يد والك واإ

 حادثة ويه علهيا اكلتّ الا حيسن أأم هبا أ مر وهو املعاش ية الأس باب ترك منك حيسن أأم امحليد الويل

 كيف أأم رزقه تأألك وأأنت غريه تعبد كيف أأم بناصيته أ خذ وهللا يداويك طبيب عل لتعوّ  كيف مثل

ّ  الغري حتبّ  ّ  كيف أأم نقطاعالا عي وهام ةوالغريي  اعبدا  حتسد كيف أأم بس يدك التعلق غري عقل نكيزي
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 عبيده يف ربك حتارب أأنك تعرف أأال لس يدك مملوك وهو عنه حتقد كيف أأم مواله نعم عن مثل

 يتجرّس  عبد من حياءا  أأقل رأأيت ما رب اي تقول وأأنت اعبدا  أأتظمل حيبك أأن تريد وأأنت هل اعبدا  بيكأأتج 

 أأكذب وما هللا حمبة أأهل يكره وهو هللا حمبة ع دّ ا من أأكذب ما ويعادهيم ويغشهم س يده عبيد عل

 من اواحدا  يكره وهو ويل حمبة ع دّ ا من أأكذب وما أأمته من اواحدا  يكره وهو نيب حمبة ع دّ ا من

 عبد فأأنت بغضه ما بغضاو  أأحبه ما وأأحبّ  هلل اخللق فأأحبّ  املاكل سطوة اعارفا  اعبدا  فكن جامعته

هنا اشيئا  ترد وال فيك س يدك أأقدار جملاري واصب حبّ ـ تق  وال نتزيّ  ال غري ال  عتدّ  وال الهلك عي فاإ

 العبودية مبقام اراضيا  هل به اعابدا  افطنا  اصاحيا  فكن نكـ ومسكّ  ككحمرّ  فاهلل اتوحيدا  وال عبادةا  وال معرفةا 

نك ن العزّ  عي فاإ ليه يدعوك هادايا  كل خلق فعلته اإ  ويوصل والظنون الشكوك ربقة من وينرصك اإ

 ما يف معرك أأفنيت اإن سعد فيا النصح عل دكس يّ  أأمي كنبيّ  وهو والعمل اليقي حق حرضة اإىل

 اداعيا  غريه حرضة اإىل هادايا  كل وخلق اإشاراته من اشيئا  كل تركت اإن خسارة واي وهدى به هتدىا

ميانه اكن من بتخليط منه افا ملكّ   اكن وال خرة لها اعبدا  اكن ادلنيا أأحب مفن ومه أأو شك أأو ظن عل اإ

بليس وهو الغضب حرضة اإىل السائق ركب يف وهو لها اعبدا   نفس من هللا غري كل زين من فلكّ  اإ

 اخللوة وادخل توصل بركتنا أأو كذا لتصل كذا أأذكر كل يقول حبيث للتصوف عياملدّ  من وغريها

بليس مضلّ  ضال فهو والأرسار الروحانيي لتشاهد بليس لأن اإ  لتضليل هللا عرضه خملوق حده اإ

ّ  ال بتداءالا يف الثانية الطريقة فأأهل هو فهو هللا غري كل زين من فلك الضالي ال نونيزي  هللا غري اإ

ّ  والكشوفات الوالية من كذا كل ليكون كذا أأذكر يقولون لأهنم  مهنا املشاخئ لكن هللا غري عل وافدل

ال فعلوه ما لأهنم أأجر فلهم جمهتدون  أأول من جيردون الأوىل الطريقة فرجال غري ال احلجب لّتقيق اإ

 عل يدلوا مل حيث بلناس نزلت اليت ادلوايه أأكب من الرايضة ورأأوا هللا غري عل يدلون فل وهةل

 هللا عل تدل فالس نّة ،هللا أأصلحه ال الس نّة تصلحه مل من. وسمل عليه هللا صل الشارع عليه دل ما

 لأنه الس نّة غري عل مات الوصول قبل الثانية أأهل من مات من أأن اورأأو  زبدهتا فهو سواه مما وجترد

ن شأأنه من ليس اليت الوالية طلب ّ  امسلما  اكن واإ  الفساد دخهل لكن وغريها صلة من الأوامر باعبت
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منا)) النية من منا ،بلنيات الأعامل اإ  غرىق الأوىل وأأهل هللا غري بعبادته فنوى 38((نوى ما امرئ للكّ  واإ

ّ  لأهنم ومتبوعهم اتبعهم حركة لك يف العبودية حبر يف  ﴿ فل ال ومن تبعهم وفق مفن هللا عل وادل

   ﴾39  طريقة بعده من يس تنبط فكيف والعارفي والعقلء الأطباء لأكب خطابا 

 يف بدعة ذكل عظم لقد وهللا والكشوفات والوالية والرس واالإخلص الزهد من هللا غري اإىل هتدي

ن جمهتدون عهنم هللا ريض لكهنم العارفي قلوب منا عيرّش  مل ما أأبدعوا واإ  فاإهنم هللا مهودمقص اكن اإ

 الغري ربقة من االإخلص حبر يف ومنهتهيم مبتدهئم غرقوا الأوىل فأأهل ادلهر يف واحد بصفاء قنعوا

منا ازهدا  وال ااإخلصا  يريدون وال والغريية  أأخلص ومن بهلل زهد مفن هللا من لكها الأفعال شاهدوا واإ

 تنال وال مكتس بة غري فالوالية للعبد لتعمّ  ال مفنه احلق جامل هل ظهر ومن بهلل هتدىا ومن بهلل

منا عبادة وال عقل وال بأأصل ذا جلهل جل علمه به س بق كام يرسي هللا فعل واإ  بي الفرق عرفت فاإ

ا  دكس ي مشاهدة يف أأنك فاعمل شان وما زان ما بهلل ومزيت والثانية الأوىل  طلب اإىل حتتاج فل ادامئ

منا بصوت نداء وال  واترك الرسول به أأمرك ما مجيع فامعل موالك رس فهيا لتنظر الأس باب كل شع واإ

ا  مناهيه واجتناب أأمره يف وحمبة ولرسوهل هلل امتثاالا  عنه هناك ما مجيع جلالا  هل اوتعظمي  اوشكرا  هل واإ

نك فعهل شاهدت اإن وغلبة ال ترى ال فاإ ليه وتصل اقهرا  تعبد اقهرا  تتحرك أأنك اإ  اقهرا  منه وتفىن اقهرا  اإ

 .مقهور وأأنت  ﴾40﴿ اقهرا  وتنرشح اقهرا  وتبيك

ذا  بذهاب فهيا ما عل وأأطللها رسوهما مندرسة الثانية الطريقة أأن فاعمل سطرانه ما كل متهد فاإ

ما خطر القعر بعيدة صعبة ويه رجالها ما هبا يصل أأن اإ  41مدين أأبو قال. هبا يتخلف أأن واإ

 * دارسة القوم طريق بأأنّ  واعمل

 

 ىر ـت كيف اليوم عهيايد نم وحال* 
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 .56 القصص  39

 .19 الأنعام  40
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 تغّت فل هلم صطلحا ال لأهنم بلقوم ونيسمّ  ال الأوىل الطريقة فأأهل. تبعها ومن لها املبتدعون فالقوم

 يعود يشء اإىل وال مفرّس  اإىل حيتاج فل الظاهر المساك ظاهرة صافية فالأوىل الثانية أأهل بصطلح

ليه  يعبدون الأوىل فأأهل القرينة اإىل أأو املشاهدة اإىل أأو لفظاا  املذكور اإىل فريجع الغيبة كضمري والثانية اإ

 رساية يعرف ال مهنم فالعام والرموز الضامئر بكناية يعبدونه الثانية وأأهل فهيا كناية ال عبادةا  هللا

ليه احلقيقة يف راجعة ويه لغريه هبا ضتعرّ  لأنه ملواله عبادته  معا اوبطنا  اظاهرا  هللا يعبد أأن وحكهتا اإ

 من لعدم الأوىل اإىل املؤمني اكفة رجوع وجوب علمت علمته فاإذا غري ال ابطنا  يعبد وأأن الأوىل عند

ن الثانية يف بيدمه يأأخذ  اوشعيا  اعقليا  وجوبا  "ترى كيف اليوم عهيايدّ  من وحال" عوناملدّ  كرثت واإ

ليه حنياشوالا اقصدا  هللا سوى مما التبي الأوىل حفقيقة وعادايا   .بهلل اإ
  والسالم الصالة أفضل صاحبه على النبوي للقرن التجاني القرن مشاكلة وجه

ذا  محمّد بن أأمحد وموالان س يدان املكتوم القطب فخلّ صّل هللا عليه وسمل  النيب أأن عرفت فاإ

صّل  النيب وأأن هللا عل ادلالةل يف منلته هلنزّ  وأأنه مكتوم وأأنه االإميان ببقاء مس مترةا  خلفةا  التجاين

 من النعم وأأن سواه مما التجريد وهو االإرساء ليةل هللا مهعلّ  ما مهعلّ  أأنهو  يفارقه الهللا عليه وسمل 

ا  العبيد حلرضة همداةا  هللا يد من ونراها هبا نتبك هللا نعم يه حيث  يأأنس كام هبا ليأأنسوا هبم هلم اتعظمي

 وأأن هللا سوى مما القلب جتريدالتجريد  بطريقة ظهر التجاين وأأن الثدي عن بيضة بنحو الصيب

 طيبة لينة مسحة سهةل طريقة فهي صّل هللا عليه وسمل  عليه اكن ما عي يه هبا ظهر اليت طريقته

 فهيا فافعل غري ال املوىل بباب الوقوف حسن فّتبيهتا أأصلا  فهيا تربية وال أأصلا  فهيا سلوك ال قريبة

 وأأن زائد بل بربك التعلق عي منه والهني  والأمر عنه هنيت ما واترك نبيك لسان عن أأمرت ما

منا العبادة بأأنواع تشق  أأن كل حيب ال س يدك  منه اخملتلفة بلنعم تذلذ كام هبا لتلتذ الأوامر كل عنّو  واإ

 أأن فائدهتا النعم لأن النعم من أأذلّ  العبادات وأأنواع الصلة جتد بصريتك فتحت فاإن ال خرةو  ادلنيا يف

 عي لهني  وتركك لأمر ففعل موالك لفعل املعاينة عي متثالالا ةبني فالأوامر موالك وهبا فهيا تشهد

 يه اليت حماس نه بك فيك وأأظهر منابه أأانبك حيث كل سعادة فيا فيه عنه انئب وأأنت موالك فعل

 والنعمة كل ال هل وأأنت كل ال هل احلقيقة يف الفعلو  الأفعال يف الرب عن انئب فأأنت ببابه الوقوف عي

ليك منه  كلنزّ  هللا فاإن موالك بباب فقم املنعم مقام بنس يان تعشقها فكيف فهيا لتشاهده كل خلقها اإ



30  

 

 
 

ذا واثبت فاصب كل منه اقهرا  ولّيه حرضة يف وأأجلسك عليك منه اقهرا  نبيّه حبرضة ّ ا تأأملته فاإ  كل ضحت

 دجيرّ صّل هللا عليه وسمل  فالنيب واخللفة بلتجريد النبوة زمان يشألك التجاين زمان أأن اإشاكل بل

لها هللا اكن27 حيامث هللا خليفة وهو هللا حرضة اإىل الناس  جيرد املكتوم والقطب وال خرة ادلنيا يف اإ

 النيب اكن حيامثصّل هللا عليه وسمل  النيب خليفة وهو هللا حرضة اإىل ويرشدها هللا سوى مما القلوب

 أأطاع مفن 42هللا أأطاع فقد بلتجريد الرسول أأطاع مفن. بيهنام وما وال خرة ادلنيا يف هللا عن خليفة

 أأحد قلب عل خطر وال مسعت أأذن وال رأأت عي ال ومبا بوهجه وينعمه قدسه حرضة يف أأجلسه هللا

منا العبد من لتعمّ  وال قصد بل منه فضلا   يف فالأدب الوهجة تقانا مع الأدب العبد من املطلوب واإ

ليه تشري وما غريه فعل من والتبي التجريد من عليه مه ما العارفي عرف  الكامل من العبارات اإ

 فطاعتهصّل هللا عليه وسمل  النيب أأطاع فقد التجاين أأطاع ومن. العبارة صحي فص هو والتجريد

فراد ويه واحدة حقيقة اموحقيقهت الرسول طاعة تس تلزم ذا. جلهل جل املوىل حلرضة الوهجة اإ  أأظفرك فاإ

 حىت عليه هللا دكّل  ما لأنه حبقوقه القامئي السعداء من فأأنت سطرانه مبا وعرفته املكتوم بلقطب هللا

ذا السعادة متام عنده كل س بقت  هل حنياشوالا به والتعلق معرفته اإىل السعادة أأس باب ساقتك فاإ

 بقدرته خليفته دار بباب وأأوقفك ببابه العارفي وقفة حبرضته هللا أأوقفك حيث حمبوب بأأنك فاقطع

كرام بلنرص ضيافتك حقوق عليه ورتب عنده هل اضيفا  وجعل الباهرة ذا واالإ  قلبك فرح كل زاد واإ

 خليفته خليفة بباب أأوقفك حيث عناية كل وزاد والنعمة السعادة عليك متت فقد ببابه بلوقوف

 عنده أ هل وعلصّل هللا عليه وسمل  رسوهل خلليفة اضيفا  وجعل الأعظم الش يخ املكتوم القطب

 أأنتو  س امي فل الضيف حبق القيام املضيف عل هللا فأأوجب الضيافة حقوق بفضهل هللا كل ورتب

 عل الويل خليفته فكعرّ  وذلكل ونكؤ بش يقوم أأنه شك فل جئت عنده ومن رسوهل عند هللا ضيف

صّل هللا  الأعظم اخلليفة عند من لأنك حبقوقك ويقوم يكرمك املكتوم القطب أأن شك فل طلقاالإ 

 مرسل ضيف لأنك وقلبك عياكل وتغن تغنيك نفقة مضمي مع احلرضتي يف ممكرّ  فأأنتعليه وسمل 

 من لأنك طلب بل مغاث معان منصور عليه فاإنك كل بينته ما منةل نفسك لفنّ  احلق املل من
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ذا      ﴾43﴿ علهيام نزلت هللا  حرضة اإىل بدلخول أأكرمت فاإ

 هللا من الوافدين هبا يكرم عنده هللا عدة ويه الرشيعة خبزائن وأأكرمك حقائقه جامل ورأأيت الرسول

 يكفيك ما أأعطاكو  االإكرام عليك وأأمت قعره جواهر شعور كل وبرج ومراتبه حقائقه رايض يف ونزهك

 طريقته عي يه اليت بعدته وأأكرمك وهجه ورس واليته من عنده مبا ليتحفك خليفته اإىل وأأرسل

 وحاميته وحياطته خبميته وأأانخك رسوهل وضيف هلل ضيف أأنك وعرف حبره قعر جواهر عل وأأطلعك

 منه فتطلب ومراقبته هللا تاكليف أأعباء محل عل لتقوى عكوشّ  قلبك توثبّ  الغرية حق منك ونزع

ا  تفارقه أأال عليك وشط هللا حرضة ويف الرسول حرضة ويف حرضته يف يفارقك ال أأن  وأأنت اأأبدا  ادامئ

ليك وحينّ  ضيفه عل الكرمي يغار كام عليكو  كل يغار وجحره وحرمته كفالته يف  احلني الأب حين كام اإ

نك مث. هل البار ودله عل  عليه ومصمت لكها الأحوال يف ملتبوعه التابع متابعة متابعته عل عاهدته اـّ مل اإ

 وعادية وشعية عقلية وحمبة غريزية فطرية حمبة وأأمك أأبيك حب وعل االإسلم عل قلبك مصمي

كرام بأأنواع أ نسك ليه وأأضافك االإ ال بعده كل بق  مفا والزوجة واملال الودل اإضافة اإ شارته تمتىش أأن اإ  بإ

 يف لأنه وعل جل الرب حرضة يف وهو مىش ما أأين معه ومتيش اكن كام وتكون بسلوكه وتسل

يوانهصّل هللا عليه وسمل  النيب مشور  النيب وكريسصّل هللا عليه وسمل  النيب لكريس اخادما  واإ

ا  ربه حرضة يفصّل هللا عليه وسمل  مياانا  بهلل تؤمن أأن عليك فيجب ادامئ ميان اإ ميان ش يخك اكإ  واإ

ميان عل ش يخك ميانصّل هللا عليه وسمل  النيب ش يخه اإ  وجه علصّل هللا عليه وسمل  النيب واإ

ن وأأنت 44ةيوالغري  الغري من اجمردا  املعاينة ميان( ايقينا  ازددت ما احلجاب كشف لو) كذكل جحبت واإ  واإ

ميان أأعلصّل هللا عليه وسمل  النيب  هل اتبع فأأنت جحاب بل احلقيقة عل الأكب العابد لأنه هللا خلق اإ

 كنت من لوجه ويكرمك يعطيك أأن اشعا  عليه وجب عنده هللا ضيف وأأنت وسكوانا  وفعلا  قوالا 

كرام ضيفه لباس الأنبياء فاإ  يف سلوك ال أأن تقدم أأنه مث. هللا سوى مما التجريد من لبسه ما لضيفه بإ

 الوجود ذرات بكامل هل مشاهدون خلقهم يوم من رهبم حبرضة واقفون أأهلها نأأ  معناه الأوىل الطريقة
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ال ذرة نـم مفا  حرضة فهم معاينون فعهل نور حبر يف فانون فهم رهبم وجامل وجلل قدرة فهيا ونظروا اإ

﴿  ﴾45 ﴿   ﴾46 وصابرون هلم فتح اإن اجللل لأنوار صابرون فهم 

 لأن ال خر عل لأحدهام فضل فل والفتح احلجاب مرتبة عندمه فتس توي جحبوا اإن احلجاب لألمي

 واملشاهدة املعية مفرتبة معاينة س ّيده مجلال مشاهد واملفتوح ربه فعل ويشاهد به ريض احملجوب

ا تكون أأن فاملقصود احلجاب وظلم الفتح نور عل الصب فسواءٌ  بلصب حاصةل  حيث كنته فقد عبدا

نه مث اجللل س بحات من حياء سّدهام أأو فنظر عينيه فتح عبد فالعبد احلظوظ ربقة من جتردت ن اإ  اإ

 ال خرة يف وال ادلنيا يف ال   ﴾47﴿ الس ّيد فاإن جحابا  يرص اجللل نور عليه عظم

منا ليه ينظر واإ  من فافهم بصرية لكها الأخروية فاذلات ال خرة ويف ادلنيا يف بصريهتم بعيون العارفون اإ

 .به حييط أأن أأحد طوق يف فليس واجللل وامجلال والعظمة الكبايء نور س بحات وراء  
ذ التعبري فيه جيدي وال اجلللية للحرضة العارف مشاهدة كيفية  تسمل فسملّ  ذويق املقام اإ

 عليه فتنصب وعل جل حرضته يف أأنه ذاته جبميع حيس وال خرة ادلنيا يف العارف أأن فغايته

 الغيث ونبات الغيبة وموت االإشاق وشس الذلة وسامءج  احلرقة وحبار النور وعواصف القهر صواعق

 العمل وأأودية احلسن وجنة الوصل ومصت الرس ودمع اجلذب وبرق اخلوف ورعد الأنس وانصباب

 رس مرشبا  للحس الرجوع وأ خره االإشارة وخصب المتيزي ورغد الفهم وقمل الصب وعرش احلمل وعيون

ا  جبل ااثبتا  الطيش نقاب ااكشفا  الغيب عمل أ الكا  الكون  تكون كام والرحب للزراعة اصاحلا  فيه مبا اكرمي

 خلقةا  أأمع  لأنه اكنت كيف يدري وال صولهتا وقوة حبرارهتا فهيا أأنه يشك وال الشمس يف الأمع  جثة

﴿  ﴾48 ن اليقي حق فهو  حىت االإخلص غاية بلغ لكنه اليقي عمل فعنده جحب واإ

 العيب وأأكب الأوىل يف العبد يف كبري عيب لأنه للفتح يتعرض مل حبيث علهيم املفتوح مجةل من صار

نه مواله عل يمتىن أأن العبد يف  س يده س تخدمها فسواء امنّ  مبرأأى فأأنت شأأنك عل أأقبل هل يقال فاإ
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 وراء   من خيدم أأن خيتار ورمبا يراه ال حيث من س تخدمها أأو س يده اإىل العبد ينظر حيث من

 أ ةل فالعبد اخلدمة عل فيقوى القبيحة صورته من يشءٌ  أأو اخلدمة حاةل يف عورته تبدو لئل احلجاب

ذا نواملسكّ  كاحملرّ  هو والس يد للفعل صّل 30 النيب عن جاء ما لك أأن فاعمل قلناه ما وجه كل تبي فاإ

ن وعادةا  وفعلا  قوالا هللا عليه وسمل  نه العادةصّل هللا عليه وسمل  عنده نتفتا واإ منا فاإ  لنا يأألك اإ

 خرويدّ  ويزهد ويبيك لنا وينام ويسجد ويركع ويقوم وجيلس ويقاتل ويسافر وميرض وينكح ويرشب

 ويركب ويكتحل ويفرق وميشط ويرجل ويضحك ويغضب ويتطيب وخافضها الثياب عايل يلبسو 

 هللا مقام وخياف ويبيك ويرسح ويتجر وانقة وفرس وبغل حامر وعل 49اكفأأ و  رسج وعل عرايانا 

هنم للعارفي مباح وال لنا أأحواهل سائر عوتتبّ  وحيذر  وهو مندوب أأو بواجب تلحقه بنية يفعلونه فاإ

صّل  منه هو يتلقه مل أأو حياته يف عنه يرو مل ما فلك يّمداحمل والرس املكتوم للقطب طريقة س يدمه

ن بطريقته فليسهللا عليه وسمل   الناس س تحس نها مما فهل مس تحس نةا  بدعةا  وجعلوه الناس عتادها واإ

ال س نّة فهو س تصوبها فاإنصّل هللا عليه وسمل  النيب عنه يسأأل رأأي  الس نّة تصلحه مل مفن تركه واإ

 ورد ما غاية اإىل والباكء واخلوف والرجاء واالإخلص والزهد اجملاهدة طريقة فطريقته. هللا أأصلحه فل

ن الشارع عن ّ  .50((اا شكورا أأفل أأكون عبدا )). شكر طريقة اكنت واإ  غفر وقد ذكل أأتفعل هل قيل امل

نه تأأخر وما ذنبك من تقدم ما كل هللا ال ذكل فعل ما فاإ  طريقته الطريقة وهذه. طريقته لأهل اترشيعا  اإ

 يه بل بعده وال قبهل ممن أأحد رأأي يدخلها فمل والرأأي بلعقل واحلمك الابتداع من اخلالية عنه املروية

صّل هللا عليه  هللا من با مؤدّ  اما معلّ  مقتفون فأأهلها وسكوانا  وحركةا  وفعلا  قوالا  الشارع يد عل حمررة

ّ ا وأأشد فوائدها وأأكرث أأتقهنا مفاوسمل   ما": عنه هللا ريض الش يخ قال. الس نّة عي فهي  للس نّة باعهات

صّل  اكن فاإذا "واكفل ومربيك ش يخك أأان يل فقالصّل هللا عليه وسمل  يل رتبه ما اإال ذكراا  ذكرت

 قبل الس نّة الاجهتاد دخل وقد فهيا برأأيه عاقل يقول فكيف واكفهل ومربيه ش يخههللا عليه وسمل 

 حمك وبق  أأمره فانقىض حيده حدّ  هل حدث لك لأن يدم ومل الأحداث من وقع ما فوقع الش يخ ظهور
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 جيشها راية وحامل انصها فهو علمه يف س بق كام هبوليّ  هللا رهافطهّ املطهرة الس نّة عي هو اذلي هللا

منا عنه هللا ريض الش يخ ذهاب بعد اجهتاد يدخلها ال هنااإ  مث  وجه عل رةحمرّ  هبا العمل يكون واإ

 يقترص دعامئها من عظميةا  دعامةا  الساحئ ابن العريب كس يدان ينبوعها العارفي الهامحّ  جتد وذلكل الرصاحة

 عل الظن عل املبن الاجهتاد من الرشيعة لتحرير هللا خلقه لأنه الش يخ عن ورد ما عل بغيته يف

 عنه هني  فقد تركه ما ولك س نّة فهو فعهل ما فلكصّل هللا عليه وسمل  الرشيعة عليه نزلت من يد

 وال أأحلد فقد الثانية يف السلف أأحوال من غريها عل يقيسها أأو فهيا جهتدا ممن الشارع لسان عن

 عل يقترص أأن قلناه مبا عارف لك عل فيجب ختلفلل أأصل جهتادالا لأن الش يخ هل يسامح

ذا املنتظر املهدي االإمام تلميذه أأن علمت وقد الش يخ أأحوال  بلس نّة فيحمك جهتادالا يسقط ظهر اإ

 بلطريقة حيمك أأنه وحاصهل يسدده ملاكا  هل لأن الرشيعة أأحاكم يف فيتوقّ  وال الطريقة عي ويه رةاملطهّ

هنا التجانية اي فاإايي لكها عل مش متةل فاإ نه فهيا االإحداث من غريي واإ  تدور الطريقة فأأحاكم ضلل فاإ

ال أأحد به ياكشف مبا حيمك وال الرشيعة مع لكها ذا اإ  أأحد أأيقدر: عنه هللا ريض هل فقيل الس نّة وافق اإ

 وافق ما فلك الرشع مبزيان فزنواصّل هللا عليه وسمل  النيب عل كذب فقد نعم" :قال عنك يكذب أأن

 تشابه حباكية أأو وفلنة فلن بقال العاقل يغّت وال "عيلّ  مكذوب فهو خالفها ما ولك قويل فهو الس نّة

نه كذا فلن أأىر  بحلمل أأو احلمل  عليه حيمك وال الكم لك عل حامك هللا فالكم هللا الكم مع مفيد غري فاإ

 فكتاب والوقائع بحلمل هللا كتاب عل يس تدل أأن الغرائب ومن هللا كتاب بيد منظومة فالطريقة الكم

 .الش يخ قاهل ما عي الرسول قاهل ما وعي الرسول قاهل ما عي هو هللا
 والاعزتال اخللوة من خالية الطريقة قولنا معىن

ذا  والعزةل بخللوة يقصد ال أأنه معناه الناس عن عزتالوالا اخللوات من خالية طريقته أأن قلنا فاإ

 أأحوال تفعل بل بوحتبّ  وحتبيب وتقريب وتزكية تصفية من الأغراض من يشء والزهد جهتادوالا

 51((أأصيّل  موينرأأيتـ كام واصلّ )) فعلواا عل يدلّ  فعهل لأن هللا لأمر امتثاالا  مهنا قدر ما أأو لكها الشارع

ن وغلبة لأمره وتعظامي هللا أأوامر يف وحمبة لكها أأفعاهل عليه وقس  ﴿ ويه القصوى الطبقة من اكن اإ
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  ﴾52 يّتكوا وملصّل هللا عليه وسمل  أأحواهل عل أأحواهلم فّتقتا الصحابة أأن فكام 

ّ اال من ال باعت  أأهنا أأحد يسمع فرمبا التجانية الطريقة أأهل فكذكل خصائصه من لأنه عنه جعزوا ما اإ

لهيا تصل ال حملها يف والطريقة الصواب عن فيضل جهتادالا عن خالية  التغيري من32 معصومة غري يد اإ

لهيا ال عليه يرجع الضال فضلل نقطاعالا ومن والتبديل  أأحد لك ينظره عليه نقاب ال ظاهر فوهجها اإ

منا الكتاب عي فالس نّة بلكتاب لتشييدها  وال والأفعال بلأقوال غري ال منه خف  ما الشارع يفرس واإ

ذن عندهصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن تعتقد منا     ﴾53﴿ برأأيه الترشيع يف اإ  واإ

 وساطة بل أأحد فهمه اإىل يصل أأن من احملفوظ اللوح عي أأنه تقدم اذلي هللا كتاب بّتمجة فلكّ 

صّل هللا عليه  النيب من ومقطعه ومطلعه بطنه وبطن وبطنه ظاهره أأخذ قد فالش يخ. الشارع

نه احلكة نقطة فهووسمل  راثا  لكهم النبوة أأهل ورث فاإ  فكيف كنوزمه عل حمتوايا  ملقاهمم ااصبا ع ااتما  اإ

لهية بلأخلق وختلق س ّيدمه لك حاز وقد  قطب لك ةقطبيّ  رس عل واش متل النبوية وبلأخلق االإ

ميان يقصدّ  لك ةيقيّ صدّ  وعل حسان مؤمن لك واإ  النبوية النسخة امحلد هلل فيه فكلت حمسن لك واإ

ذا. برتفاعه رتفاعهمال أأتباعه سائر وكذا فضهل دائرة مسل هللا كهوسلّ  القا وخج  اوخلقا  ومعىنا  ذااتا   فاإ

 أأهيلّ  فالرفع. املرفوع أأحاكم وسائر والصمدية الرفعية يف مقامه عل أأحصابه مقام أأن أأيضا فاعمل علمته

 وجيوز هل أأصيلّ  وهو ينصب أأجهل من املفعول أأرأأيت خمفوض فهو يتجرد مل من ولك التجريد وهو هلم

ن بللم هجرّ  ن فأأحصابه الثانية شوط س توىفا واإ  مناس بة غري قليلا  ابعضا  بعضهم ظواهر اكنت واإ

 مقامه يرده قريب فعن واحلرص والطمع الهلعو  الرايسة حيب حبيث ش يخهم مرتبة هو اذلي ملقاهمم

ايي. ش يخه مرتبة وهو أأزهل يف هللا ربطه اذلي ايك واإ  فاتصج  فاإهنم مهنم أأحد أأحوال يف تبحث أأن واإ

 فاإهنم بظواهرمه علهيم تعّتض وال النبوية الضامانت يف تقدم كام فعلوه ما مهيرضّ  وال واملراتب القلوب

ال السعادة كن عل هللا أأطلعهم ما  بل اجلنة أأحصابه اكفة يدخل أأن لواحد ليس) عنده سعداء ومه اإ

 الوالية رجل وهو (وحدي أأان اإال بلغوا ما املعايص من وبلغوا فعلوا ما فعلوا ولو عقاب وال حساب

                                                           
 .41 النجم  52
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ذن امربيا  كنت فاإن الصور يف النفخ اإىل العامل نشأأة من  غاية واس تقذره الرشع حهقبّ  ما حفقبّ  الش يخ بإ

نه فاعهل تس تقذر وال  مرتبة ووكرمه وكرها اإىل وترجع تطري فالطري اكن حاةل أأي عل املقام مرفوع فاإ

ذن عنده اكن مفن. ش يخهم  للغرس مبطل فعمهل فل ال ومن العمل فهل كيفيته عارفا البحائر تنقيش يف اإ

ايك فاإايي. تسمل فسملّ  فافهم البحرية رب عند مقامه ومبطل  تقول حىت علهيم بلسانك جترس أأن واإ

 ريض فطريقته "اجلناية هترضّ  ال العناية هل س بقت مفن" أأفعاهل عل اعامتدا ا الطريقة أأهل من ليس فلن

هل فل وشكر فضل طريقة عنه هللا ال اإ  أأهل من غريمه أأعامر س تغراقا من خري دينجمرّ  مرة مهنم هللا اإ

 ولّيه وبب نبيّه وبب هللا بباب الوقوف وهو الطريقة عليه بنيت ما تعرف أأن ومقصودان. احلظوظ

ن نس بة منه اجمردا  به أأمرت اذلي بلعمل بنفسك ال بهلل  حمل أأنك اإال يشء منه كل فليس بشته واإ

 بوظائفه متحمل هللا وأأن طاعة من والأخروية ادلنيوية الأس باب بوظائفك طلبت أأنك وتعرف ظهوره

 وخاصية ورس وتقريب وحمبة ورضوان وغفران وجنة وثواب رحب من الأس باب وغلت النتاجئ

 مبلحظة ولو العمل ملبسة عند لها تتعرض وال وظائفه فاترك الأعامل فوائد من وغريها وماكشفة

ال العمل حاةل تلحظ أأن كل جيوز فل وفقك فهو منك كل معلا  تر وال  أأن تركهام ىلوالأو   أأمرين اإ

نه هللا ليحبك تعبد بأأنك العمل حاةل يف تلحظ ن فاإ  مع خيطر فل والغريية الغري من دكجرّ  أأحبك اإ

ن فهذا الأكوان من يشءٌ  قلبك يف حمبته  أأن الثاين. التجريد اإىل يوصل لكنه احملبة غرض فيه اكن واإ

 عليه تردّ  فاسدة فعبادته الغرضي هذين لغري هللا عبد من فلك برؤيته لينتفع الكرمي لوهجه هللا يعبد

 أأضعف الغرضان وهذان عليه يردّ  شكة فيه معل فلك الرشاكء عن أأغىن وهو غريه هللا مع كشّ  لأنه

 بعمهل يتعرض ال حبيث اغرضا  يسم  ما لك من التجرد وأأعلها الأوىل الطريقة أأهل عند ما وأأحطّ

 .فافهم لغرضه غريه فعل يعرض فكيف فيه هل دخل وال ربه فعل لأنه أأصلا  ليشءٍ 

زاحة للمؤلف اليفرين احلسي احلاج املوىل الأكب العارف وصية  معهل لك يف احلظوظ بإ

 ريض اليفرين احلسي احلاج الس يد علينا نعمته نم   الطريقة يف وس ندان ش يخنا وصية ويف

 العظمي هللا بتقوى اجملاز أأخاان وأأويص: )الطريقة يف لنا االإجازة أ خر يف بذكره عناومتّ  وأأرضاه عنه هللا

 أأمكن مبا وسكناته حراكته مجيع يف تعاىل هلل العمل خيلص وأأن س تطاعةالا بقدر والعلنية الرس يف



37  

 

 
 

 بلعمل ش تغالالا فاإن مقاصده مجيع يف احلظوظ ملحظة وعن للخاصية العمل عن يتباعد وأأن هل

 حيصل فل املراد عن العوائق أأكب من طريقتنا34 يف املريد به يتوجه فامي احلظوظ وملحظة للخاصية

ال تعاىل بهلل والعياذ بذكل بتيلا من  اللحوظ غمي لأن قلبه عل الظلم وترامك والتعب الكدّ  عل اإ

 هلل صل رسوهل وحرضة وجل عز هللا حرضة من عليه الفائضة الأنوار وبي قلبه بي حيول واحلظوظ

منا الفتح عنه فيتأأخر الطريق هذه يف عليه يؤىت من وأأكرث عنه هللا ريض الش يخ وحرضة وسمل عليه  اإ

ايمك هللا عصمنا هذا أأجل من هو  عبادته يف الأغراض من تدعوه فامي نفسه يزحي أأن أأخينا فعل همبنّ  واإ

 هللا ةمنّ  يشهد أأن ينىس وال غري ال ولرسوهل هلل واالإجلل والتعظمي الأوامر امتثال قصده يكون وأأن

 مبحض عنه هللا ريض الش يخ هذا مهة من اكتنفه ما لوال والطرد للسلب مس تحق وأأنه ذكل يف عليه

مام انحص ش يخ من عنه هللا ريض املقام فّص  وهو خلاإ ( غري ال هللا فضل  بنينا هذه وعل مفلح واإ

 "ارالس تّ  الشاهد حرضة اإىل الأرسار سوق" كتابنا يف العبودية يف الالكم بقية فانظر أأسه فهي  كتابنا

نه ال والرىض والكن البكة فليست هبا كفيل فاإ  مضنه يف اشيئا  هللا عل تمتنّ  وال اشيئا  تقصد وال فهيا اإ

تقان االإحسان هناية  وركوهبا لكولتو لتعرف اإال عتشّ  ما فاإهنا قلهبا واشب الرشيعة متون فاركب واالإ

 عليك لعمطّ  فهو حتتاجه مفا العبادة حال يعرض غرض غري من هاادفر اإ و  الوهجة توحيد هبا االإحاطة

 قكوفّ  حيث منه الفضل بب من منك فادلعاء هللا لأمر مستسمل وقلبك بلسانك س يدك واطلب

ظهارا   لتدبريه تدبريك فاترك أأنت تعرفه ال مصلحةا  عرفه مفا مصاحلك عل والرشه احلرص ال للعبودية ااإ

ال مينعك وال يعطيك فل عطاء كل مفنعه ذا فاملريض راملدبّ  احلكمي فهو عليك تعود ملصلحة اإ  منعه اإ

ال منعه مفا حاجة من الطبيب ال يش هتي  ال واملريض ملصلحة اإ  لسان فاترك عادتك فتل منه ماحملرّ  اإ

نه للطلب العبودية هنا اململوكية عي ويه مبقاصدك يف  فاإ  من الاس متدادو التعلق بلأصاةل تقتيض فاإ

 حرضة عل واالإفاضة االإمداد أأصاةل تقتيض الس يادة وحرضة أأصدقه ما لساهنا وهو الس يادة حرضة

نه طلب بل العبودية  غنّ  العبد لأن أأمرك يعجزه فل نكوشؤ  وعل عليك قدر حىت ملكك ما فاإ

منا به بصري والس يد بس يده  ظهرت ما عبد لك أأتقهنا فلو العبودية تقاناإ  عدم من املهاكل حصلت واإ

منا العبد هبا أأخذ وال زةل بليس النفس تدخل35 واإ  فأأقسم الرب مع احلظ يه اليت أأصهل جناسة من واإ
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ال احلظوظ جناسة عل امبنيا  أأمره اكن ممن امجيعا  مليغويهنّ  منا مه من وقليل اصا خمل   اكن من اإ  تدارك واإ

 أأطنبت وذلكل الناس من كثري عل خيف  الفصل هذا الناس لك لتبعه لواله منه بللطف عباده هللا

ن فيه ال نزلت ما لكها فالرشائع تفيده واحدة لكمة اكنت واإ  ما املرشدون الهادون واملشاخئ والأنبياء هل اإ

ال فوالكّ  فراد اإ ذا الس يادة حلرضة الوهجة بإ  غرض ال وأأهنا وغناها كرهما عرفتو  الس يادة معىن عرفت فاإ

 شك وهو غرض بل هبا قفتعلّ  غرض بل متدك هللا حرضة أأن فكام اكبريا  اعلوا  عنه هللا تعاىل لها

 طلب بل والصلب الأم بطن من ورزقك طلب وال سبب بل علمه يف خلقك فكام االإهلك وشك

 فاإن طينة الأرض بطن يف أأو أأمك بطن يف كنت كام ظهورك بعد فكن فعل وبل منك وسبب

نك الضعف هو اذلي أأصل اإىل رجعت  أأصلب بي من خيرج مننت حقري همي ماءٍ  من خلقت فاإ

 يف تدخل وأأن أأصل اإىل الرجوع اإىل منه ااإرشادا  بالإميان قلبك رونوّ  فأأظهرك النساء وترائب الرجال

 وجودك قبل املدبّر عل اكالا تّ ا عنك التدبري بدفع السلح أأي مل  السَّ  تلق  وأأن موالك مع السمل حرضة

 .املعامةل أأدب وهو موالمه مع العارفي أأدب هو فهذا غرض بل فاعبده
 اخللق مع املعامةل أأدب كيفية

ال تكره وال لس يدمه حتهبم أأن اخللق مع املعامةل أأدب وأأما  وانظر كل ال هل فتكرهه كرهه ما اإ

 حبسب هلفّص  أأزالا  حرضته من برز واحد مفعول هو حيث من العامل العبيد فاإن املفعولية نقطة فهيم

 جزمه وبعض حلكةٍ  خفضه وبعض نصبه وبعض أأصاةلا  رفعه بعض علمه مقتىض عل مملكته ترتيب

عراب حلكة بللكية عنه قطعه ال االإعراب يمت وال ملكه فوائد اإ  املعرب معدة فأأسامؤه الأربعة بلأقسام اإ

ال يمت فل مس تقل غري الفعلو  وحدها البيان فهيا يتلكم ذا الامس بتأأثري اإ  الأسامء من الأفعال ظهرت فاإ

 املعىن به يظهر الوقائع بعض يف لكنه عهنام خارج جسمك حرفك واحلرف بلعامل املقصود املعىن مّ ـت

 فرفع غري ال حرف فأأنت رفتدبّ  بملفهومية مس تقل غري أأنت فكذكل س تقللبال هل مفهوم وال املراد

 جزمه من وجزم كتابه يف خفضه من خفضو  كتابه يف نصبه من ونصب املرقوم كتابه يف رفعه من هللا

ذا. احلكمي العلمي وهو فكيف دليه القول يبدل فل كتابه يف  ال القدرة بيد مرقوم كتاب العامل ناإ  فاإ

ال كتابه من احرفا  كتب ما وأأنه تغيري وال فيه تبديل  من فليس قهرهو  ملكه معىن االإعراب حلكة اإ

ن س يدك قدرة يد سطرته ما تكره أأن الأدب  ملعىن أأظهره لأنه كتابه يف حتسده وال عاقلا  كنت اإ
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 مفا هلم النصح تقتيض هللا خللق فاحملبة تغشه أأن وال عليه حتقد أأن ينبغ  وال الكتاب عليه ش متلا

 شعيةا  ال طبعيةا  كراهةا  غريه أأو اهبمييًّ  اكن أأاي خلقه من اواحدا  يكره وهو هللا حمبة دع ا من أأكذب

 نكوشؤ  يف عليك لعمطّ  فاهلل 54((يف هللا والبغض يف هللا من االإميان احلبّ )) االإميان من فالرشعية

 تقتضيه مبا الأدب تس تحق أأديب غري فأأنت كتابه من اواحدا  احرفا  لنفسك بنفسك كرهت نفاإ  لكها

ايك فاإايي حكته  أأحفشه مفا س يدك فعل أأتكره ملعىن كتبه بيده لأنه كتابه من اواحدا  احرفا  تكره أأن واإ

 خلقت كتابه من واحد حرف فأأنت خلقه يف الأدب عليه أأسأأت اإن حياءك أأقل وما بصرية ذا كنت لو

ال يظهر ال ومعناك معىن عل لدلالةل ذا. فافهم الكتاب بقية بنضامم اإ  غري واحد حرف أأنك عرفت فاإ

 والعامل احلق هو فاهلل احلدوث أأثر عليه ما لك وهو بلعامل لاملمثّ  الكتاب وسط من بملفهومية مس تقل

ال أأظهره ما كتابه  من مفا الاكتب فعل رساية فيه تنظر أأن العامل وفائدة فيه مراده وتفهم أأنت لتقرأأه اإ

ال واحد ّ ا لكه فالكتاب أأحد لك اإىل موجه فالعامل هل لكه العامل هللا وخلق اإ  يمت ال حبيث معناه صلت

ال الكتاب  وهل اإال حرف من وما حمل يف وأأنت حمهل يف حرف عليك يضيق فكيف املكتوب جبميع اإ

ال احلروف حيقبّ  فل الاكتب عند وعناية مقام ال ينسخ وال والقمل للوح القبح وينسب الاكتب اإ  اإ

ال معناك يمت ال من تكره فكيف بتالاك  أأمك ويه مهنا خملوق وأأنت علهيا وتسخط ادلنيا أأتكره به اإ

 تمت وال احلق املل الفاعل ثرها اذلي املفعول فأأحبّ  كذكل وال خرة وسّتك ومبيتك ومعادك وأأصل

ال هل احملبة ال النصح يمت وال بلنصح اإ ن اإ  احلظ من التجريد وهو لنفسك حتبه ما واحد للك أأحببت اإ

 القبيح   وسّته امجليل   فعهل عل فامحده هل هادي فل أأضهل ومن املهتدي فهو هللا هداه مفن الفاين

 الغري وطرح هللا عل ادلالةل واحد ليشء خلق فاملفعول بنا ملكه ومتم ملكه بنا متم حيث فنحمده

ذا .احملض الفقر وهو والغريية  لكه املل أأن وعلمت اخللق من واحد حرف وأأنك نفسك عرفت فاإ

 فاعمل. شيعته ويه معه هللا س ياسة س تعاملا من موالك به أأمرك مبا وتعامهل طبيعية حمبة حتبه ميدك

منا نبيه يد عل احلق شعها اليت الرشيعة أأن  الرشيعة فاإن نفسك صلح يف ربنية س ياسة يه اإ
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 كيفية وعل    ﴾55﴿ بعده اوطهبّ  البلء   من حفظها كيفية عل مش متةل

  ﴿. اخللق مع املعامةل كيفية وعل    ﴾56﴿ رزقها طلب يف نتشارالا

 ﴾57 .﴿    ﴾58 .﴿       

   ﴾59  منا فينا هل غرض ال هللا فاإن فصل لك عليه قسو  بوصف  لنعرفه خلقنا واإ

 والصلح املعاش كيفية لنا فبّي  ابطنا  منه واللك اظاهرا  أأعدائه يف نتقاموالا أأحبابه اإىل االإحسان كرمه

نه اأأحدا  أأحد يغرّي  ال حبيث عبيده مع واخملالطة واخللص  نفسك عل رضر فيه ما فلك قاطع حرام فاإ

 عل الوعيد كل ونصب منه منعك طبيب وهو مطبوب لأنك تعلمه ال وأأنت هو يعلمه اوبطنا  اظاهرا 

فساد وهو فعهل هلكها نفسك اإ  خلقه هو اذلي كتابه من احرفا  غرّي  ما ولكّ  تشعر ال حيث من واإ

ن عنك مهحرّ  وال خرة ادلنيا من هللا عن يشغل ما ولك عنه وهناك عنك مهحرّ   أأطيب من اكن واإ

 اواجبا  الزهد فصار ويعينه املنهتي  ويوافق املنهتي  غري يشغل احللل ففضل يشغهل ال من لغري احللل

 يف كل بّي  لأنه كمضارّ  وجتتنب مصاحلك عند تقف هل هللا فيختبك املنهتي  عل احراما و  للمبتدي

 تقف أأن عليك احلامكة فالرشيعة عنه زائد ال الرشيعة عي وذكل كيرضّ  وما ينفعك ما البيان أأمتّ  كتابه

 أأن هللا فتعاىل الغمر يفهمه كام فليس كمضارّ  واجتناب مصاحلك يه هللا وحدود هللا حدود عند

تعاب يقصد  حكة فيك فعهل مفا  ﴾60﴿ مصلحته بل عليه وحيرم عليه قيضيّ  أأن أأو عبده اإ

ليك راجعة الّ  كل أأحهّل  نفعك فاإن أ دم بن اي كل خلقه واجلوامد احليوان من خلقه ما ولك اإ  منعك واإ

 ادلنيا يف تسعد حكته س ياسة متثلتا فاإن الأرض يف خلفائه أأيدي عل نةاملبيّ  الرشيعة خبطابه منه

ن سلمة يف وتعش وال خرة ايك امعا  هام أأو ال خرة يف أأو ادلنيا يف نفسك هتل خالفهتا واإ  وخمالفة واإ
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هنا الرشيعة نص  هل من هل مفا وودلك وماكل وبدنك دينك سلمة وطريق هللا رضوان طريق فاإ

ال رحب من رحب وما مبخالفهتا اإال  حرث من أأن أأرأأيت الفلح وعي الرحب وعي احلقيقة عي ويه هبا اإ

 علمة ذكل يكن أأمل يرضه ما ولك الشوك من اهونقّ  احس نا  ازرعا  وزرع احلرث وقت يف العمل وأأتقن

 والتصفية بلتنقية وقابلها وأأتقهنا الطاعة بزر زرع من فكذكل والتصفية ادلراسة بعد الزرع خزن عل

نه ليه ترجع معهل فغةل والأرسار بلأنوار قلبه مطامري خيزن فاإ ذا اإ  ربك مع الصفاء   سبيل سلكت فاإ

 ال حبيث هل مهموتعظّ  وتكرهمم س يدمه وجه فهيم تنظر حبيث عباده ومع طريقك يف الأدب بس تعامل

 الأمور وسلمت جبميعهم تنتفع وأأنك جثهتم يف اواحدا  اعرقا  نفسك وحسبت لنفسك مهنم اأأحدا  تغري

 عبيده وحقوق موالك حقوق أأن ورأأيت عبيده وأأمر أأمره امعظما  ربك بباب ووقفت ملوالك لكها

 واس تنشقت وجامد حيوان لك يف موالك رس ونظرت مهنا نزر أأقلّ  أأداء تطيق ال وأأنك عليك عظمية

 فيه ربك جامل لّتى كل وخلق اإال خملوق من ما أأنه وعلمت الوجود ذرات من ذرة لك يف ربك بركة

 وسط يف بربك زوتعزّ  لس يدك مل واملل املل عي الأش ياء فاإن ملكه لك يف وحيك موالك فراقب

عظامه ملكه بحّتام ملكه  يكرم مبا تكرم اأأديبا  اعبدا  تكون عليك املنعم ربك أأثر لأنه عينيك بي واإ

 أألوان حبور وفاضت والوصل واالإعزاز التكرميو  والوالية القرب بساط البساط يف اجللوس من الأدبء

 الفردانية ومقام اخلصوصية وحلوة الكمتية واالإشارة والوقائع الربنية واحلقائق الدلنية العرفانية املواهب

ذا الراس ية القلوب جبال وثبات الس يادية العز وحلل  والغريية الغري ملحظة من قلبك بتفريغ متكنت فاإ

 هني  ما واجتناب امتثاهل جيب 61الشارع [عن] ورد ما أأن فاعمل. كتبناه مبا موالك حلرضة يتوتصفّ 

منا عنه  من رهبم مع التام الصفاء من وأأتباعه عنه هللا ريض الش يخ عليه اكن ما تبيي مقصودان واإ

 هللا من اأأمرا  يّتكوا مل حبيث الرشيعة اإشارات جبميع ذواهتم تلبس مع بقلوهبم العمل لوازم من التجريد

تقان عل القلوب أأهل فعمدة وتراكا  فعلا  ومعلوه والشكر بلفرح تلقوه بل همملا   اذلات مقاصد اإ

هنا الّتابية اذلات فعل قبل من يأأتهيم يشء اإىل التشوفو  العمل من بلتجرد الروحانية  لنفسها تعمل فاإ

 الأرزاق بركة من تناس هبا حياة وحييهيا ويمنهيا يقوهيا مبا جلهل جل املوىل خزائن فضل بب من فتكرم
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 هللا اإن)) الشارع هاذلمّ  اسببا  تركت لو حبيث املالكية حرضة يف هبا املأأمور العادية بلأس باب احلس ية

 معاش وسبب س يده أأمر مبخالفة 62((الالبطّ  العبد ويكره)) س يده أأوامر متثالب( (احملّتف العبد حيب

ا  موالها بباب الوقوف الروحانية اذلات هنا الّتابية اذلات قبل عليه اكنت ما حسب عل ادامئ  جمردة فاإ

 صواعق ملشاهدة عبوديةا  رهبا بأأمر قامئة شاكرة فانية حمبة رهبا بأأمر بصرية عارفة البرشية لوازم من

 وأأفناها الغري رؤية عن والهيبة بخلوف اجللل عواصف فأأفناها املاليك امجلال حماسن وحبار اجللل

منا صفاؤها فكل فهيا احملبوب غري خطور عن للس يادة بحلب امجلال شوس  احلجاب هلك هبا نزل واإ

 ومنابته الّتاب لوازم اإىل وامليل الغليظ والّتاب اجلسد حمك بس تحاكم الّتايب اجلسد يف نفخها بعد

 أأمرها التام والعقل بلبلوغ احلق لكفها فلام الّتابية أألفته ما أألفت حىت نعمه غليظ ةذلّ  واس تحلء   ونباته

 وعطش جوع من نظاهما يفسد مما الّتابية اكفةل تكون وأأن الصفاء   من عليه اكنت ما اإىل بلرجوع

لقاءٍ  وعري رشادها هتلكة يف واإ  هللا فنصهبا بملوت حصادها وقت اإىل نظاهما ببقاء يصلحها ما اإىل واإ

 احلس نة واملوعظة الربنية بلس ياسة املتقنة االإمرة حظوة نتاجئ بفضهل لها حفصل غريه ويأأمر يأأمتر اأأمريا 

منا والرغائب الفضائل من الشارع ذكره ما فلك يةالسن   اإن لأهنا احلق بس ياسة املؤيدة االإمرة فضل هو اإ

 شطه ولزوم س ياس ته س تعاملا يف هللا عن انئبة صارت الّتابية من غريها عل هبا وحكت هبا ئمترتا

لباسه ويه بلرمحة نفسه عل هللا وحمك  الأمر يف عنه لنيابهتا االإعزاز وحلل الفانية الغري امجلال ثياب اإ

 اليت القدس حبرضة الّتابية يه اليت رعيهتا مع بأأدهبا تكرم أأن فاس تحقت املنكر عن والهني  بملعروف

 الرجوع وهو بملوت تلكيفها زمان نقضاءال الّتابية عل تلكيف وال خصب وال غري وال فهيا فناء   ال

 اواحدا  انفسا  عنه تغفل أأن لها جيوز ال حبيث بنفسها اأأبدا  فةملكّ  فهي  الروحانية اوأأمّ  املوىل اإىل اللك ّ 

منا ادلامئة العبودية مبشور واقفة40 رهبا بأأمر قامئة اجلنة يف فهي  وال خرة ادلنيا أأنفاس من  من سّتاحتا واإ

منا املوت مفل املوت هو اذلي رهبا بنور ومس هتلكة رهبا حرضة يف فانية فاإهنا الّتابية أأمر  سبب هو اإ

لهي  بجللل البقاءج  فهو املوت وأأما غري ال اململكة ترتيب حسب عل عادي  الأجسام نبعاثا والبعث االإ

 قوة من منبعثة املوت بعد فاذلات الأخروي الرسمدي الكون من املنبعثة الأش باح متيزي حرضة اإىل
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 برزت والثانية البلء بأأرحية مطحونة ةمندكّ  فالأوىل وصورهتا شلكها يف غريها ويه ادلنيوية الّتابية

 احلمك يناس هبا الثانيةو  والتلكيف ادلنيوية النعم تناس هبا فالأوىل أأحاكهمام فاختلفت منبهتا قوة من

 الذلات أأنواع من العقل يدركه أأو رأأت ما مجيع من شهواهتا اإىل وامليل ادلامئة 63مهبنع موالتنعّ  الأخروي

 اأأبدا  دأأهبا فذكل اإشاقها جبامل متذلذة الهوية حبر يف غريقة الروحانية واذلات اجلنة نعمي يف غرىق فهي 

 حمك يف حمجورهتا مضمية مع للروحانية واخلطاب هجهتام فانفكت الّتابية عليه نكبتا ملا لها ميل فل

 .الرشع
 الثانية أهل مصطلح على التجانية الطريقة في التربية عدم معنى

ذا  هو الثانية أأهل مصطلح قواعد عل التجانية الطريقة يف الّتبية بعدم مقصودان أأن فهمت فاإ

 حتت حمجورة فهي  علهيا حكها عند تنفعل حكها يف الّتابية كون مع الأرواح تربية فهيا الّتبية أأن

 من مركب حبجاب وسفهها بملوت سفهها أ اثر منحاقا بعد القدس حرضة يف ترشدها حىت واليهتا

لهي  بتجل الأعضاء وموت ادلنيا يف البرشية موت واملوت شهواهتا ذا بغريه ال اإ  بلس ياسة تهتاموّ  فاإ

 الروح مواطن يف تّتاءى الرش يدة حمك يف صارت الصفاء حبر من عندها ما علهيا وأأفاضت الربنية

 جلل أأجبال يدهيا بي برهبا فتأألك لها احلمك لأن معها وتتشلك واحد أ ن يف مواطهنا يف تّتاءى كام

 لوازم بقية تعمل كذكلو  لكه وتفرح لكه وتأأنس لكه فتخاف عهنا مهنوٍ  عظمي جبل حتت كأهنا س يدها

 ولك ذرة لك يف س يدها جامل روحانيهتا يف تنظر فصارت رهبا لأمر بل لنفسها تفعلها فل البرشية

 تّتك فلصّل هللا عليه وسمل  النيب كسوة وفق عل هللا تعبد فصارت واقعة ولك ماكن ولك زمان

ال الرشع عرف يف مباحة نعمة  والعبادة العبودية كامل لها فيحصل رهبا وجامل رس فهيا انظرة قتحمهتاا اإ

 ورد وما حصيفهتا يف وتكتب جوفها يف رهبا تعبد نعمة لك فاإن النعم من عليه قدرت ما لك بتناول

 غري ال لنفسه يتناولها حيث من قلبه وتقيس وتطغيه ربه حرضة عن النعم تشغهل ملن حمهل الزهد من

 من الشارع حفجره وتناولها برؤيهتا هللا ليعبد هل همداة هللا يد من أأهنا وال فهيا هللا رس يشاهد ومل

ال خلته به يسد ما عل يقترص حبيث قتحاهماا  يأألكها لأنه املعايص عل وقوة وفتور بقسوة هيل واإ
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            ﴿ قضية يف كام وخيدل هبا ليعيش

 ﴾64 فأأهل عليهو  .ربه بباب للوقوف ركنه فيجمتع اجلوع أأمل من نفسه ليق  يأألكها والعارف 

لهية الأوامر متثلواا اذلين مه الطريقة هذه  علهيم فيجب وهجها عل مناهيه واجتنبوا وهجها عل االإ

 فاإنصّل هللا عليه وسمل  ونبهيم ش يخهم مقام عل مقاهمم هللا أأوقف كام الرشيعة حد عند الوقوف

لهية اخلرية مقام وهوصّل هللا عليه وسمل  النيب خليفة الأكب الش يخ ومرتبة مبقام لفضهل قيدمه هللا  االإ

لهية االإرادة مبوافقة بل مهنم لتعمّ  بل ذا االإ  يةّمداحمل التجانية الطريقة أأهل قلوب أأن كل يتضح علمته فاإ

 عهنم نتفتا حظ لك مهنم نتف ا فلام والأخروي ادلنيوي احلظ سبهبا اليت الباطنية الأمراض من جمردة

لهي  بلفضل لوازمه ن االإ  لأنه الصفاء هو اذلي أأصهل اإىل مقامه يرده قريب فعن بعضها بعضهم قتحما واإ

ن القدرة يد تهصفّ  حىت يكنه مل جتاين أأنه هللا عمل يف س بق من فلك ربه عمل يف مبناه  غريه منه ظهر واإ

 فلوازم. أأصهل لطهارة بللكية وينساها غضبه مجرة تزول قريب فعن للقتال نتفشا كصيب حكه يكن

 والعجب واحلسد والرايء الرايسةو  ادلنيا حب بعضها ومن مائتي اإىل بعضهم أأهناها كثرية احلظوظ

 اس تكبارا ا احلق عن االإعراضو  والبخل والسمعة والغش هللا لغري والغضب والبغ  واحلقد والغل والكب

 س هتزاءوالا لغنامه الأغنياء وتعظمي والبطر املقدور وخسط الفقر وخوف والطمع يعن ال ما يف واخلوض

 املدح وحب املداهنةو  للمخلوقي والزتين واملباهات ادلنيا يف والتنافس واخليلء والفخر لفقرمه بلفقراء

 اإىل هللا لغري والرهبة والرغبة ةوامحليّ  النعمة ونس يان عيوبه عن الناس بعيوب ش تغالوالا يفعل مل مبا

 مل حبيث الس يادة أأردية لباس كحب هللا مع املعامةل أ داب من العبودية أ داب ينايف ما لك من هنايهتا

 من نفسه فنفرت والأاننية والكامل العز يه اليت الس يادة مرتبة اإىل فيتشوف اململوكية بكسوة يرض

 الأوىل الطريقة أأهل هللا فشّ  وقد واالإرادة القدرة بسطوة والعجز املل بغلبة اذلل هو اذلي أأصهل

 أأصف  مفا اخللئق يف واحلظ هللا مع احلظ هو اذلي أأصلها علقة بقطع لكها الباطن أأمراض من

ن لكن النفوس كدورات عل الصفاء سلح حتمل عل أأقوامه وما وأأنورها زجاجهتم  هللا جردمه واإ

تقان يف القصوى املنةل وأأنزهلم مهنا  لتفرح ذهما من ورد وما حدودها من بيشءٍ  نملّ  أأن لنا فلبد االإ
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 والظهور الوجود بعد هلم يبق فمل الصفاء كامل عل فطرها اذلي رهبا شكر عل وتأأدب أأهلها قلوب

ال  قبل أألبسهم من عظمة شاهدين لبسها حال يف مطمئني أأزهل يف الس ّيد هلم أألبسها بكسوة الظهور اإ

 ولو أأهلها مع حيرشمه أأن موالمه لطلب غريمه قلوب ولتنشط لتعمّ  وال مهنم سبب بل وجودمه

. فافهم احلقري فهو بنفسه يكل أأن أأراد ومن الاكمل فهو بربه مكل مفن برهبم وكامالهتم بصفاهتم بلتصديق

ذا  علهيم به تفضل ما وعل تصفيهتم عل رهبم محدوا اللوازم لتل الشارع ذم الأوىل الطائفة مسعت فاإ

 بسلوكه عليه حتيل ومن قصد وال منه سبب بل هللا اهصفّ  من بي فش تان الصفاء فضائل مسعوا اإن

 .هل الأذاكر وبذكر هاجهتادو 
 بذهما تؤذن اليت الظواهر وتأأويل خل الاس تثناء حص وذلا املوت قبل عام عبارة ادلنيا

 النيب قول يف مهنا س تثناءالا حص وذلكل اشا  أأو اكن اخريا  املوت قبل عام عبارة ادلنيا أأن عملا

الّ  فهيا ما ملعون ملعونة ادّلنيا))صّل هللا عليه وسمل  الّ )) :أأخرى ويف 65 ((وجلّ  عزّ  هلل فهيا اكن ما اإ  اإ

الّ )) :أأخرى ويف ،66((ومتعلاّم وعاملا والاه وما هللا ذكر  وذكر املنكر عن والهّني  بملعروف الأمر اإ

الّ )) :أأخرى ويف 67((هللا منا فهيا لوجودها ادلنيا من فاملس تثنيات ،68((تعاىل هللا وجه به ابتغ  ما اإ  واإ

 والّطيب النّساء ثلث دنيامك من اإيلّ  حبّب))صّل هللا عليه وسمل  قال املوت بعد تصحبه لأهنا أأخرهجا

ن امللعونة ادلنيا من ليست ال خرة يف مثرة لها ذلة فلك 69((الّصلة يف عين قّرة وجعلت  وجدت واإ

 من احلاجة قدر عن الزائدة واملباحات اكملعايص بملوت ذلهتا تنقطع وما ال خرة قبيل من بل عاملها يف

 ولوازهما سكناها ودار زوجة من عليه الطاعة تتوقف ما وأأما. عنه املهني  فهو واملنكح املرشوبو  املأألك

كرام أأنواع من لوازهممو  الأوالد من دخال احلللية بلأس باب املعلقة بلنعم االإ  وأ هل نفسه عل الرسور واإ

 يف هللا فليتّق دينه شطر حاز فقد تزّوج من)) زوج عل كامهل يتوقف ادلين لأن به املأأمور مفن

                                                           
 .3/183الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:    65
 .2322الّتمذي | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملّدث: الّتمذي | املصدر: سنن   66
 .4072| الصفحة أأو الرمق: املعجم الأوسط | املصدر: الطباين الراوي: عبد هللا بن مسعود | احملدث:   67

 .612| الصفحة أأو الرمق: مس ند الشاميي | املصدر: الطباين الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث:   68
 .7/78هيق  | املصدر: السنن الكبى للبهيق  | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: الب  69
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 سنيّت من اإنّ )) بلأوالد العاملي عامرة يف اسببا  وتكون الشهوة صوةل من متنع لأهنا 70((ال خر الّشطر

باب معرش اي)) .71((الناّكح  فاإنّ  بلّصيام فعليه يس تطع مل ومن فليزتّوج الباءة منمك اس تطاع من الش ّ

  72((وجاء فيه

 * بٌ ز ـتع زهادة من ليسو 

 

حتاج تـركو *   73بٌ رهّ ـت لـه مج

 

 أأنفسهم عند من وهاابتدع عيىس س يدان صاحب فعل من والرهبانية 74((االإسلم يف يّةـ رهبان  ال))

ذن بل  ليس مبا نفسه عل قضيّ  من فلك بتضييعها هللا فعاقهبم أأنفسهم عل هبا قواـفضيّ  هللا من اإ

ّ  الثانية والطريقة    ﴾75﴿ بحلرمان يعاقب بس نّة  الرشيعة صاحب يس هّنا مل امل

 أأمرها وانهتي  والعلامء امللوك بس يوف ختباراتالاو حداثاالإ  من وقع ما فهيا وقعصّل هللا عليه وسمل 

ال يبق فمل رايس هتا عياملدّ  من أأراكهنا بتضييع  هللا بّي  وقد. بنبيّه القدم يد سنهّتا اليت القدمية الس نّة اإ

            ﴿ ادلنيا حقيقة

﴾76 للخبائث أأصل ومنبعها ﴿        

           ﴾77 

منا صاحهبا قلب املذمومو  لنفسها مذمومة الس بع هذه وليست لهيا نرصفا واإ  تشغل لكوهنا اذلم اإ

ن ملعون هللا حرضة عن للعبيد فالشاغل موالها عن القلوب  هللا فيسخط الشغل يف يتسبب مل واإ

                                                           
 .7647| الصفحة أأو الرمق: الأوسط | املصدر: الطباين الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث:   70
 .3/8الراوي: عبيد بن سعد | احملدث: البهيق  | املصدر: السنن الصغري للبهيق  الصفحة:   71
 .5065مسعود | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري الصفحة أأو الرمق: الراوي: عبد هللا بن   72
 من النظم املسم  "الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع" للحافظ جلل ادلين الس يوط  رمحه هللا تعاىل.شعر بيت   73
 .287املراس يل | الرمق : :املصدر|  أأبو داود: احملدث| طاووس بن كيسان الاميين: الراوي 74
 .26 احلديد  75

 .19 احلديد  76

 .14 أ ل معران  77
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ن والقمر اكلشمس دونه معبود لك عن  بسبب ملعونة ومسيت ادلنيا عل وكذكل بتسبّ  يكن مل واإ

ذا. هبا تلهي  قلب  أأهل امللكف العاقل القلب بل مفا القلب بسبب القدس حرضة يف ملعونة اكنت فاإ

 ليس تغل اذلات بوساطة القلب هبا ليس تعي اإال هللا خلقها ما ادلنيا يه اليت هللا نعم وأأهل نفسه

 يف س تعملهاا اإن فللمترصّ  ثواهبا ويكتب هللا تعبد فهيا فتترصّ  نعمة لك لأن عبادهتا مثرات القلب

ال هللا طاعة  فسلّطه ماال هللا أ اته رجل اثني يف اإالّ  حسد ال))صّل هللا عليه وسمل  قال فتلعنه واإ

 القرأ ن هللا أ اته رجلو)) ((الهّنار وأ انء اللّيل أ انء منه ينفق فهو)) أأخرى رواية ويف 78((هلكته عل

 80((اخلف ّ  الغنّ  العبد حيبّ  هللا اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  وقال 79((الهّنار وأ انء اللّيل أ انء به يقوم فهو

ن القلب هو املذموم أأن وتقدم املذمومة ادلنيا اإىل راجع ذهما من وجد ما فلك  هللا عن هبا ش تغلا اإ

 عليه وقال هبا هللا يعبد لأنه ذكل هرضّ  ما ادلنيا يف اجلنة نعمي مجيع تناول فلو بهلل الغن القلب وأأما

 ما وال خرة ادلنيا وأأما هبا ش تغالالا أأي 81((محمّد ل ل وال حملّمد تنبغ  ال ادّلنيا)) السلمو  الصلة

 مميةاذل أأي ادلنيا مهنم هترب بيت أ ل أأن من الألسن تتناوهل وما وحملبهيم بيته ول ل هل منه اإال هللا خلقهام

 حريصة وقلوهبم اكلعامة تنافسوها ولو أأس باهبا فيّتكوا الزهد علهيم ويغلب مهنا تنفر اليت يه وقلوهبم

ن لأدركوها علهيا  بأ خرته أأرضّ  دنياه أأحبّ  من)) السلمو  الصلة عليه وقال الرزق يف مكتوبة اكنت اإ

 بل خرة يتعلق أأنه ال مهنا التجرد وهو 82((يفىن ما عل يبق  ما فأ ثروا بدنياه أأرضّ  أ خرته أأحبّ  ومن

ن فال خرة هللا عن فتشغهل ويعشقها  وقال اأأبدا  هللا بباب الوقوف فاملطلوب أأيضا ملعونة فهي  شغلته اإ

 وقال 83((الغرور دلار يسع  وهو اخللود بدار للمتصّدق العجب لكّ  جعبا اي))صّل هللا عليه وسمل 

                                                           
 .7141الراوي: عبد هللا بن مسعود | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   78
 .125الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   79
 .2965أأيب وقاص | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الرمق:  الراوي: سعد ابن  80
َّام يه أأوساخج النَّاس  أأ قال صل هللا عليه وسمل: ))  81 ن ٍد وال ل ل  محمٍَّد اإ دقة  ال تنبغ  حملمَّ نَّ الصَّ  ((.ال اإ

 أأخرجه ابن حبان يف حصيحه.
 .709املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو موىس الأشعري | احملدث: ابن حبان |   82
 .7/3404أأخرجه البهيق  يف الشعب   83
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نّ  حلوة خرضة ادّلنيا))صّل هللا عليه وسمل   اإنّ )) 84((تعملون كيف ينظر فهيا يس تخلفمك تعاىل هللا واإ

 عليه وقال 85((والثّياب والّطيب والفساد احللية يف اتهوا وهّمدت ادّلنيا هلم بسطت ملّا اإرسائيل بن

 صاحب اكن فاإن يضيّعه ال من عند كنمك اكنوا عبيدا فتتّخذمك ربّ  ادّلنيا تتّخذوا ال)) والسلم الصلة

 يدري ال مىض أأجل خمافتي بي املؤمن)) 86((.ال فة عليه خياف ال هللا كن فالّصاحب ال فة عليه خياف

 دنياه ومن نفسه من لنفسه العبد فليزتّود به فاعل هللا ما يدري ال بق  أأجل وبي به صانع هللا ما

 بيده نفيس واذلي لل خرة خلقمت وأأنمت لمك خلقت ادّلنيا فاإنّ  ملوته حياته ومن لهرمه ش بابه ومن ل خرته

 بكر أأيب مع : كناأأرمق بن زيد قالو  87((النّار أأو اجلنّة اإال دار ادّلنيا بعد وال مس تعتب املوت بعد ما

، هأأحصاب أأبىك حىت بىك فيه من أأدانه فلام وعسل مباء يتفأأ ، برشاب فدعا، عنه هللا ريض الصديق

 فقالوا، عينيهعل  مسحسكت و  مثتسكيته  عل يقدرون ال أأهنم واظنّ  حىت عاد مث سكتف  هسكتو ف 

 يدفع هفرأأيت، وسمل عليه هللا صل هللا رسول مع كنت قال؟ هذا الباكء أأباكك ما هللا رسول خليفة اي

 ادّلنيا هذه)) :قال؟ كنفس عن تدفع اذلي ما، هللا رسول اي فقلت اأأحد معه أأر ومل اشيئ هنفس عن

ليك فقلت يل نقلت  سعيد أأيب وعن 88.((بعدك من مّن  يفلت مل فلتّ  اإن فقالت رجعت مثّ  عّن  اإ

 عليمك يفتح ما عليمك أأخاف ممّا اإنّ )) قالصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول أأن عنه هللا ريض اخلدري

 عليه نزل أأنّه ظننت حىّت  فسكت بلرشّ  اخلري يأأيت أأو هللا رسول اي رجل فقال. وزينهتا ادّلنيا زهرة من

نّ  بلرشّ  اخلري يأأيت ال ؟الّسائل أأين: فقالصّل هللا عليه وسمل  النيّبّ  مفسح قال الويح  ينبت ممّا واإ

 فثلطت الّشمس عي اس تقبلت خاصاتها امتّدت اإذا حىّت  اخلرض أألكت اإذا اإالّ  حبطا يقتل ما الّربيع

. هو املعونة فنعم حبقّه ووضعه حبقّه أأخذه مفن حلوة خرضة املال هذا اإنّ  مث فأألكت عادت مث وبلت

                                                           
 .4/140الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة:   84
 أأخرجه ابن أأيب ادلنيا من حديث احلسن مرسل.  85
 د.الزهيف ابن أأيب ادلنيا أأخرجه   86
 أأخرجه البهيق  يف الشعب.  87
 أأخرجه احلامك وابن أأيب ادلنيا والبهيق .  88
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ذا مث 89((القيامة يوم عليه شهيدا ويكون يش بع وال يأألك اكذلي اكن حقّه بغري أأخذه ومن  منه علمت اإ

ذا قسمي عل فاملال بقلبك معناه  بل نفسه غرض غري من هلل بهلل هللا طاعة يف صاحبه أأنفقه اإ

 عنه الرضوان سبب فهو هللا عبيد عل أأو عياهل أأو نفسه عل بأأمره عنه فينفق س يده نيابة يس تحرض

ن  لشهوة وأأنفقه حهل من أأخذه أأو نفسه حلظ غريه عل أأو علهيا وأأنفقه لنفسه حهل غري عن أأخذه واإ

 الس ّيد حرضة يف همداة نعمة هو حيث من واملال ربه لغضب يوصل سبب فهو الرايءو  اكلسمعة نفسه

 هذه عل لأنه مهنا يزهد فل س يده من لأهنا والعي الرأأس عل ويضعها يقبلها العارف عي يف مةمعظّ 

 فيعشقها املنعم عن النظر قطع مع النعمة يف وهنمته ذلته يشاهد العارف وغري أأدب سوءج  املشاهدة

 يف مذمومة النعمة فتسم  املنعم هللا حرضة عن بهفتغيّ  سكرهتا عليه فتس تويل جاملها يف يفنيه اعشقا 

 ادّلرمه وعبد ادّلنيا عبد تعس))صّل هللا عليه وسمل  وقال العارف عند اخلري اإىل مطية ويه حقه

 ترك أأو ادلنيا بعمل ال خرة معل ترك من علصّل هللا عليه وسمل  منه دعاء وهو 90((امخليصة وعبد

هامل ينبغ  فل ال خرة بعمل ادلنيا معل منا علهيام التعويل وال العملي أأحد اإ  وهو ربه بأأمر يعملهام واإ

 اجلنّة وجحبت بلّشهوات النّار جحبت))صّل هللا عليه وسمل  وقال هبا ربه حرضة يف مس هتل

ّ ا فالشهوات 91((بملاكره  الصلة عليه وقال االإسلمية التاكليف واملاكره وطاعة حبلل ولو الهوى باعت

 من عل بسطت كام ادّلنيا عليمك تبسط أأن عليمك أأخىش ولكن عليمك أأخىش الفقر ال فوهللا)) والسلم

 طاعتمك فتقلّ  جبمعها فتشغلمك فهيا بلرغبة يعن 92((أأهلكهتم كام فهتلكمك تنافسوها كام فتنافسوها قبلمك

 93((كفافا قوات محمّد أ ل رزق اجعل اللهمّ )) والسلم الصلة عليه وقال بسبهبا العداوة بينمك وحتصل

ذا. غري ال الكفاف بطلب بيته أ ل لغريصّل هللا عليه وسمل  منه اإرشاد  الكفاف بيته ل ل حيب اكن فاإ

رشاد أأوىل مرتبة دوهنم ممن فغريمه  اذلي جدمه مقام يناسب مقاهمم فاإن علهيا ينكبوا أأال بيته ل ل منه واإ

                                                           
 .1465الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   89
 .2887الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   90
 .6487الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   91
 .3158الراوي: معرو بن عوف املزين | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   92
 .0551الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   93
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 الس يد يد من النعم من وبرؤيهتام القدس حرضة يف س تغراقبال ال خرة ومن ادلنيا من التجرد هو

 عن جامهل فيغنيه س يده جامل النعم من فيشاهد فهيا مواله رس ويذكر بأأدب مبرأ ه بس يده مهنام يتناول

 اإالّ  أ دم ابن اي كل فهل مايل مايل أ دم ابن يقول التاّكثر أألهامك))صّل هللا عليه وسمل  قال النعم ظاهر

 الغىن ليس))صّل هللا عليه وسمل  وقال 94((فأأمضيت تصّدقت أأو فأأبليت لبست أأو فأأفنيت أألكت ما

صّل هللا عليه وسمل  وقال هللا أأعطاه مبا قنع من فالغن يعن 95((النّفس غىن ولكن العروض كرثة

ن فقرك وأأسدّ  غىن صدرك أأملأ  لعباديت تفّرغ أ دم ابن اي يقول تعاىل هللا اإن))  يدك ملأت تعمل مل واإ

 ش بابك مخس قبل مخسا اغتمن)) يعظه وهو لرجلصّل هللا عليه وسمل  وقال 96((فقرك أأسدّ  ومل شغل

 وقال 97((مماتك قبل وحياتك شغل قبل وفراغك فقرك قبل وغناك سقمك قبل وحّصتك هرمك قبل

الّ  ينتظر ما))صّل هللا عليه وسمل   أأو جمهزا موات أأو مفسدا مرضا أأو منس يا فقرا أأو مطغيا غىن اإ

 ينجيه مبا ش تغلا من فالسعيد 98((وأأمرّ  أأدىه فالّساعة الّساعة أأو ينتظر غائب شّ  فادلّجال ادلّجال،

 الّضيعات تتّخذوا ال))صّل هللا عليه وسمل  وقال املنتظرات هذه نزول قبل يرديه ما ويّتك قدره ويرفع

 ورس للعبادة قونو خمل اخللق لأن واملزارع البساتيو  الضيعة اذختّ ا عن منه هنيٌ   99((ادّلنيا يف فّتغبوا

 ومييس يصبح الضيعة وصاحب الأغيار مجيع من الفارغ بلقلب وجلهل جامهل يف والفكر اذلكر العبادة

 ما فلك ماهل ورسقهتم هل املذكورين وخيانة السلطان وأأعوان والرشاكء الفلحي خصومة يف يتفكر

منا والالكم ضيعة فهو موالك حبرضة احلضور عن قلبك يشتت صّل هللا عليه وسمل  قال اإشارة هو اإ

 والرشف 100((دلينه والرّشف املال يف املرء حرص من لها بأأفسد غمن يف أأرسل جائعان ذئبان ما))

                                                           
 .2958الراوي: عبد هللا بن الشخري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   94
 .6446الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   95
 .2466لرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو ا  96
 .7/3319الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   97
 .4/192الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   98
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 رسول اي مسعود ابن فقال. الرّشيف جسده يف احلصري فأأثّر حصري عل هللا رسول انم .واجلاه العز

 اإالّ  وادّلنيا أأان وما ولدّلنيا يل ما)) :وقال حس نا ثوب كل ونعمل لّينا فراشا كل نبسط أأن أأمرتنا لو هللا

 عندي الأولياء أأغبط))صّل هللا عليه وسمل  قال. 101((وتركها راح مثّ  شرة حتت اس تظلّ  كراكب

 النّاس يف غامضا واكن الرسّ  يف وأأطاعه ربّه عبادة أأحسن وصيام صلة من حظّ  ذو احلاذ خفيف مؤمن

ليه يشار ال  جعلت: وقال بيدهصّل هللا عليه وسمل  نقر مثّ  ذكل عل فصب كفافا رزقه واكن بلأصابع اإ

ّ ا مفن معناه 102((تراثه قلّ  بواكيه قلّت منّيته  النيب رجل س توىصا. مقامه يغبط أأن أأحق هبا صفت

ن بعملصّل هللا عليه وسمل  صّل هللا عليه  قال. 103تغضب ال فقال فأأعاد تغضب ال هل فقال قلّ  واإ

 من نفسه ميل اذلي ولكن ذكل ليس قال الرجال ترصعه ال اذلي قلنا منمك القوي ونتعدّ  ما))وسمل 

 ونيته قبيح والكمه وفعهل أأقبح الباطنة وصورته قبحه عل الغضبان صورة من ويكف  104((الغضب

 يأألك احلسد))صّل هللا عليه وسمل  فقال احلسد افأأمّ  هللا لغري الغضب قبح عل دليل وهو قبيحة

 قال فكأمنا عنه زوالها فيحب أأخيه عل هللا نعمة يكره أأن وهو 105((احلطب النّار تأألك كام احلس نات

 علمت لأين هل تعطها مل   شاورتن فلو هايس تحقّ  مول   أأعطيته مل   اكبريا  اعلوا  ذكل عن وتعاىل جل ملواله

 أأعطاه ما مثل تمتىن أأن وأأما. فافهمه الفواحش أأعظم من مسعته ما هو اذلي هفلزمج  تعلمه مل ما منه

 ال)) وهو محمودة فغبطة غري ال هللا فضل من بل هل يزول أأن غري من واملال العمل من لأخيك هللا

          ﴾107﴿ تعاىل قوهل وأأما خل 106((اثنتي يف اإال حسد

عطاء   حمبة فهو  لأخيك العداوة اإضامر وهو احلقد وأأما احلسد عي وهو الزوال وهو النعمة تل ذات اإ
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 هل أأنت من عورات وتتبع والتقاطع والتباغض والتشاجر احلسد أأبو فهو الرش هل حتب حبيث املؤمن

 أأاّيم ثلثة فوق أأخاه هيجر أأن مسمل المرء حيلّ  ال))صّل هللا عليه وسمل  فقال الهجر وأأما وعليه حاقد

 109((اإخواان هللا عباد وكونوا روا،تداب وال دواحتاس وال ضوات باغ ال)) وقال 108((النّار دخل مات فاإن

ليمك حبّب))صّل هللا عليه وسمل  وقال  حتلق أأقول ال احلالقة ويه والبغضاء احلسد قبلمك من داء اإ

 ومل بلسانه أأسمل من معرش اي)) رفيع بصوت فنادى املنب هللا رسول صعد 110((ادّلين ولكن الّشعر

نّه عوراهتم تتّبعوا وال تغرّيومه وال املسلمي تؤذوا ال قلبه اإىل االإميان يفض  أأخيه عورات تتبّع من فاإ

 النيب جهر ولقد شع  لغرض الهجر وجيوز 111((رحهل جوف يف ولو يفضحه عوراته هللا تتبّع املسمل

 ابعريا  تعط  أأن أأمرها ملا الّتبية لغرض صفر وبعض واحملرم احلجة ذا أأايما زينبصّل هللا عليه وسمل 

      ﴿ فيه هللا فقال البخل وأأما. 112الهيودية تل فقالت لصفية

﴾113 .﴿                

     ﴾114 اّيمك))صّل هللا عليه وسمل  وقال نّه والشحّ  اإ  اكن من أأهل فاإ

 من وبعيد هللا من قريب الّسخ ّ )) وقال 115((حمارهمم واس تحلّوا دماءمه سفكوا أأن عل محلهم قبلمك

بليس اجلنّة يدخل ال والبخيل. رفيقه وأأان النّار يدخل ال والّسخ ّ . مّن  قريب عذابه  حقيقةو  ((رفيقه واإ

يثار حاجتك عن فضل مبا جتود أأن السخاء  احلاجة مع بملال جتود أأن وهو منه أأرفع لأنه منه أأعظم واالإ

ليه  .اإ
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 ﴿ وقال       ﴾116﴿ فيه تعاىل فقال الكب وأأما

      ﴾117 ﴿   ﴾118 صّل هللا عليه وسمل  وقال

 والعظمة رداءي الكبايء) :وجل عز وقال 119((ك ب   من ذّرة مثقال هقلب يف اكن من اجلنَّة يدخل ال))

 وأأما. النفس رؤية من تنشأأ  النفس يف صفة وهو. 120((النّار يف أألقيته مهنام واحد يف انزعن مفن اإزاري

جعاب متّبع وهوى مطاع شّ  هملاكت ثلث))صّل هللا عليه وسمل  فيه فقال العجب  121((بنفسه املرء واإ

 حاةل يف فليتأأمل به أأحس مفن معل أأو عمل من كامل رؤية من الباطن يف حيصل تكّب  جبالعج  حقيقةو 

بليس        ﴿ جبالعج  ذم يف شك وال هللا نعمة أأطغته ملا اإ

 ﴾122 جعاب  لشفوف مذموم مقاهمم بعتبار هلكنّ  طاعة وهو االإسلم بقوة الفرح الصحابة واإ

 حس نات) وقع ما فوقع ادلين بزايدة الفرح من فدخلهم هللا لغري العمل ينس بوا أأن عن ةالعليّ  مراتهبم

 بعبيده ال بس ّيده عزيز العبد لأن بلقوة ال أأعزمه اذلي هو أأنه هللا من تنبيه( بياملقرّ  سيّئات الأبرار

 بأأن احلق هلم فأأشار االإسلم دائرة توسعة طلب يف مهمهم زادت املؤمني هللا عبيد زي رأأوا فلام

 ال به زالتعزّ و  به قالتعلّ  اإىل مهفردّ  منمك س يف بل الأمصار لفتح شاء ولو بجلهاد العبادة املقصود

 .بلعبيد

                                                           
 .146 الأعراف  116

 .35غافر   117

براهمي  118  .18 اإ
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أ  وما املغّتين أأنواع تقان عدم من عنه ينشأ  ادلينية والنصاحئ السلوك اإ

  ﴿ عليه هو ما غري عل الأمر عتقادا وهو الهلك أأس باب من فهو الغرور وأأما

     ﴾123 وقال ﴿        

﴾124 وخاض رحمي غفور هللا بأأن اغّتّ  من مفهنم. كثرية املغّتين الناس أأنواعو  اجلهل من نوع فهو 

 .للخريات ادلنيا يف بتوفيقه رمحتهو  كرمه عل دلّ  كتابه ولكن رحمي غفور أأنه شك وال املعايص يف

    ﴾125﴿ روايتفكّ  ومل تعاىل هللا من قرهبمو  وأأجداده أ بئه بتقوى اغّتّ  من مهنمو 

 أأن فظن الصوفيةو  الصاحلي زي مبجرد اغّتّ  من مهنمو  .السلم عليه نوح الصفوة لأعز خطاب

 حبفظ اغّتّ  من مهنمو  .النفس كدرات من الصفاء التصوف بل فقط عةاملرقّ و  الصوف لبس التصوف

 العمل من عنده مبا اغّتّ  من مهنمو  .الأعامل تركو  126عذارالأ  خبلع مهنمو  .واصطلحاهتم السادات الكم

ذا الوصول منه ظاانًّ  معه فوقف املعرفةو   اذلي الربنية الهواتف اندته الوقوف ساكل مهة أأرادت فاإ

 مع املطالب اإسقاط عل منطوية الأوىل الطريقة حقيقةو  الأوىل الطريقة يف مطلب وال أأمامك تطلبه

 .كتبهو  أأرادهو  عنده ما عل اعامتدا ا الس يد

           ﴿ حرام فهو الرايء وأأما

﴾127 ﴿          ﴾128 قال 

 الّرايء قال الأصغر الرّشك وما قالوا الأصغر الرّشك عليمك أأخاف ما أأخوف اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل 

ذا تعاىل هللا يقول  جتدون هل فانظروا ادّلنيا يف تراءون كنمت اذلين اإىل اذهبوا أأعامهلم عن العباد جازى اإ
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 يريد ال العارفو  الرايء سبب وهو منةل الناس عند هل تكون أأن حيب املرايئو  129((اجلزاء عندمه

 .كنهو  حس به هللا مراد بل اإسقاطاا  وال منةلا 

نه الرايسةو  اجلاه حب وأأما  أ دم ابن حسب))صّل هللا عليه وسمل  قال القطع أأس باب من فاإ

الّ  الرشّ  من ليه النّاس يشري أأن هللا عصم من اإ  هللا مرّ ـك عيلّ  وقال 130((دنياه أأو دينه يف بلأصابع اإ

 قيلو  .131الفّجار وتغيظ الابن وترسّ  تسمل وامصت واكمت خشصك ترفع وال تش هتر وال تبّذل :وهجه

ن فالشهرة "الشهرة أأحبّ  من صدق ما"  للخلئق نفعا عليه لدلالةل بكنّص  بأأن منك اقهرا  هللا ركشهّ اإ

ن محمودة فهي  ا  لنفسك بنفسك أأحببهتا واإ  أأن احملمودة علمةو  مذمومة فهي  لغريك اواحتقارا  لها اتعظمي

 تكونو  بلكيتك تفرح هللا أأظهره حبيث منك أأعملو  أأكب هو من ظهر اإن حبيث معل يف املكفا  تكون

ن امهخدّ  من أأتباعكو  أأنت ّ ا عن نفسك س تكبتا واإ  هللا من أأنه عرفت أأن بعد هل نقيادالاو باعهت

 .هواك بعمتّ  بأأنك فاعمل دينك أأمر من حتتاجه ما عنه لتأأخذ املعرفةو  بلعمل عليك هكبّ 

 املعايص كذكر مكروهاتو  ماتحمرّ  عهنا تتودل لأهنا مذمومة فهي  حهبا أأي الالكم كرثة وأأما

 حاكل زمان يف ذكرها دتجفدّ  اكلزمان هاحسّ  ينقطع أأن احلكة فاقتضت هبا الزمان نقطعا سلفت اليت

 عالتصنّ و  السجع فبتلكّ  الالكم يف قالتشدّ و  اخلصومةو  املراء يه اليت اجملادةلو  النساء أأحوال ذكرو 

فشاءو  س هتزاءالاو السخريةو  احلاجة قدر عن الزائد املزاحو  شالتفحّ و   الغيبةو  المييو  الكذبو  الرس اإ

 مدح فذلكل مهنا أأخطر يكن مل هملكة كثرية اللسان أ فاتو  يعن ال فامي اخلوض من غريهاو  المنميةو 

 وقليلٌ  حكة متالّص )) وقال أأحصابه به أأمرو  عليه حثّ و  الصمتصّل هللا عليه وسمل  النيب

 الناس   يكبُّ  وهل)) جبل بن ملعاذ السلمو  الصلة عليه وقال 133((اجن مصت من)) وقال 132((فاعهل

                                                           
 (6831والبهيق  يف ))شعب االإميان(( )( واللفظ هل، 23630أأخرجه أأمحد )  129
 رواه الّتمذي يف جامعه عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه.  130
131  . ُّ الابن وت غيظج الفجّجار  ، ت رسج مل  جت  ت س  ، واكمتج وامص  ك  ف ع  خش  ص  ، وال ت ر  هت  ر  من أأقوال عيل ابن أأيب طالب  ت بّذل  وال ت ش  

 كرم هللا وهجه.
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 أ فات من عنه هللا ريض الصديق بكر أأبو خيافو  134((مأألسنهت حصائدج  اإال هموجوه  عل النّار   يف

 اإىل يشريو  القبيحة املوارد أأوردين اذلي هذا: يقول واكن الالكم من لمتنعه حصاة فيه يف فيضع اللسان

 مررت)) السلمو  الصلة عليه وقال اللسان من بلسجن أأحق يشء من ما مسعود ابن يقول .لسانه

 يغتابون اذلين فقال هؤالء من جبيل اي فقلت بأأظفارمه وجوههم خيمشون قوم عل يب أأرسي ليةل

 أأو فعهل أأو بدنه يف فيه اكن ولو لكرهه مسعه لو أأنه تعملو  فيه مبا أأخاك تذكر أأن فالغيبة 135((النّاس

ن غتبتها فقد بيشء ذكرته مفىت غريها أأو داره أأو ثوبه أأو دنياه أأو دينه  .فالكذب يكن مل واإ

نه املزاح وأأما  حاهل من املزاح نقص ما الصادق االإنسان عرف لو ظلمة هعبت و  القلب مييت فاإ

ال يعرفه وال قط مزح ما  عليه هللا51 صل قال دينه بأأكب ذهب ولو به حيس ال غريهو  القلب رمنوّ  اإ

ن 136((حهمتاز  وال أأخاك تجامر ال)) سملو  ال يقول ال لكنه ميزحصّل هللا عليه وسمل  النيب اكن واإ  احقًّ  اإ

ن مقامه من مقامك أأينو   .ادقيقا  القبضو  املحا  املزاح فاجعل والبد اكن واإ

 ادلنيا طلب اإىل فيوصهل به يزتين ما اإىل حيتاج لأنه هللا عن الشواغل مفن للخلق الزتين وأأما

 بل الزتين بعدم قنع فلو اكلوادي يفيض احلرامو  اأأبدا  الزتين يسع ال قليل احللل لأن حراهماو  هالّ حب  

 وجد ما للضيف أأظهرو  كذكل وجد ما أألكو  هغري  أأو احس نا  لوصفه تعرض غري من وجد ما يلبس

 ذواتو  املزعفراتو  املزخرفاتو  املباهات من التجار عليه اكنت امعّ  امعرضا  الفراشو  املأ لك أ الت من

 نفسه لزكت هل لالتوصّ  عن قرصه مع داتاملش يّ  الغرفو  امتاملرخّ  املزخرفات ادلايرو  ماءاالإ  من الهنود

 عبدو  عنه هللا ريض عفان بن كعامثن عنده اكن من وأأما املعرفة ميادين يف رخستو  ربه حرضة يف

 ما عامثن يرض فل)) ذكل يرضه فل املنورة املدينة أأهل أأكرث داير عل ينفق اذلي عوف بن الرمحن

نه 137((اليوم هذا بعد فعل مناو  الزتين به يقصد مل فاإ  فاملرشد غري ال املنعم عليه لرياها عليه نعمة أأظهر اإ
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ذاصّل هللا عليه وسمل  فاكن لتعمّ  بل الناس أأعي من يسقطه ما يعمل أأن هل ينبغ  ال للناس  أأراد اإ

 هللا اإن)) فقال عهنا هللا ريض عائشة فسأألته شعرهو  عاممته يسويو  املرأ ة يف ينظر لأحصابه اخلروج

ذا العبد حيب ذا الإخوانه تزين اإ لهيم خرج اإ  اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قال مذموم فهو التفاخر وأأما ((اإ

 يظمل ال أأي 138((أأحد عل أأحد يبغ  وال ،أأحد عل أأحد يفخر ال حىت تواضعوا أأن اإيلّ  أأوىح هللا

 .حرام لكهو  العبادةو  بل بءو بملال التفاخرو  اأأحدا  أأحد

مناو صّل هللا عليه وسمل  يضحك مل ذلكلو للقلب املظلمة اخلصال مفن الضحك وأأما  يبتسم اإ

 عند حمبوب مفالتبسّ  139تبّسم اإالَّ  تأأسلم منذصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول أ ينر  ما جرير وقال

 احلرصو  الأمل وأأما القلب مييت الضحكو  الأخلق ماكرم عل تدل لأهنا الناس عندو  رسوهلو  هللا

 سولر  أأخذ عهنام هللا ريض معر ابن قال هللا حرضة من املبعدين شأأن من هبام تصافاالو  القواطع مفن

 نفسك وعدّ  سبيل عابر أأو غريب كأنّك ادّلنيا يف كن)) :فقال ديجس ببعضصّل هللا عليه وسمل  اَّللَّ 

 نطّي  أأمو  أأانو صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول بنا مرّ  ومعر  ابن هللا عبد وقال 140((القبور أأهل من

 أأماو  .املوت يعن 141((ذكل نم أأرسع الأمر)) فقال ،نصلحه يشء ؟ومعر  بنا اي هذا ما فقال اشيئا 

نه اخللق سوء  الناس عندو  هللا عند محمود اخللق حسنو  الناس عندو  رسوهل عندو  هللا عند مذموم فاإ

الّ  اجلنّة يدخل ال بيده نفيس واذلي))صّل هللا عليه وسمل  قال ن اإ س  لق ح   دعائه يف يقولو  142((الـخج

ّف ))صّل هللا عليه وسمل  قال 143((لق وخ لق خ نحسّ  اللهم))صّل هللا عليه وسمل   االإسلم حج

 ليو  الطبيعة كرمو  مبعاشته ملزتم أأنت من معاشة حسن منهو  ((اخلصال وحماسن الأخلق مباكرم

طعامو  املعروف بذلو  اجلانب فشاءو  الطعام اإ  توقريو  افاجرا  أأو اكن ارًّ ب   املسمل املريض عيادةو  السلم اإ
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 الغيظ كظمو  امليسء عن العفوو  ااكفرا  أأو اكن امسلما  جاورت   ملن اجلوار حسنو  املسمل الشيبة ذي

 الباطلو  اللغو أأضدادها عن يهني و  الناس عن العفوو  بلسلم بتداءالاو السامحو  اجلودو  االإصلحو 

 البي ذات سوءو  اخلديعةو  املكرو  اجلفاءو  المنميةو  الغيبةو  الكذبو  الطريةو  الشحو  املعازفو  الغناءو 

 البغ و  الظملو  الفحشو  املزاحو  اجلفاءو  احلسدو  حتيالالاو التكّب و  اخللق سوءو  رمح قطيعةو 

لهيا دعاان اإالّ  مجيةل نصيحةصّل هللا عليه وسمل  عيد   مل :أأنس قال. العدوانو   غّشا عيد   ومل هبا وأأمران اإ

الّ  عيبا أأو         ﴿ تعاىل قوهل وهو عنه وهناان منه وحّذران اإ

    ﴾144 ومل املهنيات بعضو  املأأمورات بعض ذكرانه ما أأن واعمل 

 .مجيعها ستيفاءا ميكن

رادة البغ  وأأما. الفرصة وانهتاز العداوة اإضامر فهو الغلّ  وأأما صّل هللا  فقال الغّش  وأأما. الظمل اإ

ن))عليه وسمل  ن م   أأن السمعةو  العيب كامتنو  اخلديعةو  التدليس عل يطلقو  145((امنّ  فليس اغش ّ

 لالبخ وأأما 146((القيامة يوم به هللا عمسّ  عمسّ  م ن))صّل هللا عليه وسمل  قال به ليسمع يفعهل أأو خيب

. الغضبو  التعديو  الشحو  احلسد عنه يتودّل و  نفسه قباحئ يف النظر دواءهو  الفقر من اخلوف فسببه

 يعن ال فامي اخلوض وأأما كغريه احلمك عليه جيري أأن يرىض ال حبيث اس تكبارا ا احلق عن االإعراض وأأما

نه  جيوز ال مما اكن فاإن وقال قيل عنصّل هللا عليه وسمل  هني  وقد الرب ينيسو  القلب يقيس فاإ

الو  للتحرمي فالهني   فقال املقدور خسط أأماو  .هللا عن الغفةل سببه هللا غري يف الطمع وأأما. فللكراهة اإ

 هللاج  قىض مبا هخسط أ دم ابن شقاوة ومن هللاج  قىض مبا رضاه أ دم ابن سعادة من))صّل هللا عليه وسمل 

 لغنامه الأغنياء تعظمي وأأما. احقا  يراه فل احلق عند التجرد معناهو  بلنعمة فالطغيان البطر وأأما 147((هل

 بلفقراء س هتزاءالا أأماو  (دينه ذهب لغناه هل تواضع فاإن دينه شطر ذهب لغن تواضع من) اخلب فف 
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 أأكرث فرأأيت النار يف لعتواطّ . الفقراء هاأأهل  أأكرث فرأأيت اجلنة يف لعتاطّ ))صّل هللا عليه وسمل  فقال

 نفسه يف تعاظم من)) لمالسو  الصلة عليه قال العجبو  التكب فهو اخليلء وأأما 148((النساء هاأأهل 

ي لء هاإزار  جرّ  ملن هللا ينظر ال)): وفيه 149((غضبان عليه وهو هللا لق  مش يه يف واختال  وأأما 150((خج

   ﴿ الصاحلات الأعامل يف ممدوح فهو سالأنف   طلب يف التغالب فهو التنافس

﴾151 تعاىل قال فقد يفعل مل مبا املدح حب وأأما ﴿      

             ﴾152 وأأما 

 فةـالأن   فهي  امحلّية وأأما 153((النّاس عيوب عن نفسه عيب شغهل ملن طوب)) الناس بعيوب ش تغالالا

﴿        ﴾154 مفنشأأهام هللا لغري الرهبةو  الرغبة وأأما 

ذ االإميان ضعف من  لعيطّ  ال خف و  ظاهر قسامن الرايء أأن فاعمل منع ملا معط  الو أأعط  ملا مانع ال اإ

ال عليه ال منه يسمل وال اخلواص اإ ال يعرف الو العارفون اإ  توقري قلبه يلمتس أأن أأماراته ومن بلأمارات اإ

ذا حواجئه قضاء اإىل مسارعهتمو  اجملالس يف تقدميهو  تعظميهو  الناس  يس تحقه ما يف حقه يف أأحد قرّص  واإ

ذا مذموم لك من ذكل غري اإىل واستنكره س تعظمها نفسه عند صّل هللا عليه  النيب أأن عرفت فاإ

 هل املفتقرو  غايته هلل املضطرّ  اجملرد الأكب العابد فهو لغريه بقية فيه يّتك ومل غريه من هللا دهجرّ وسمل 

ليه امللجأأ و  غايته  أأن علمتو  غايته املمزي غايته فيه الفاين غايته سواه عام املدبر غايته هل املقبلو  غايته اإ

 أأرشدمهو  مسعته كام عنه مهني  لك وهو اجلاهلية طباع عن هنامهو  هللا به لكفهم مبا أأمرمه الصحابة طائفة

ن هللا سوى مما التجرد هو اذلي ملقامه  االإحسان ذروة عل ليزّ ـمن يديه عل االإسلم مبجرد اكنوا واإ
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 عوائد من طلعته ظهور قبل أألفوه ما عن ينفرمه لكن سملو  عليه هللا صل وهجه نور رس برساين

 العقول من جتردواو  عنه بهلل يفهمون هللا من عقوالا  أألبسهمو  هلم اكنت عقول عن جفردمه اجلاهلية

لهية احلكة مبقتىض أأشارو  هلم فرصح هلم املعقوةل  بهلل يعملون لكهم فصاروا مقامه يف معه فضمهم االإ

ميانية بعد االإحسانية بحللل هلم احمليل نبهيم وساطة عن  املنطوي االإحسان مقاهمم فصار االإسلميةو  االإ

 بلسؤال املل نطق مفا 155((تراه كأنك هللا تعبد أأن)) جبيل سؤال بواسطة نةاملبيّ  ادلين مقامات عل

ذا فالعارف الصحابة قلوب يف الكمه اإخلص تنفس حىت  وما به البدل أأهل يسعد بدل يف تنفس اإ

 الأكب العارف لأنه الكمه قوة رس الصحابة أألبست حىت هللا عن نيابة بجلواب هللا رسول تنفس

 دامو  املعاينة وانصبغت املشاهدة حفصلت الرسول الكمو  املل الكم بسامع مجليعهم الوصل فوقع

 الكون حقائق تبجتو  السري طرق وامنحقت االإرادة سفن رستو  العمل هنأأ و  الوفاءج  مكلو  الثبات

 مقامه حد الصحابة من واحد لك  رأ  و  املقام عي هلم جبيل كشف فلام. االإشارة أأس باب عرفتو 

 أأبهيم بذيل التعلق أأحواهلم فصارت علهيمصّل هللا عليه وسمل  النيب حقائق زخرتو  العيون ذرفت

مياهنمو  رسمهو وجودمه أأصل صّل هللا عليه  فصار الهني و  الأمر برس اجلاهلية أأحوال عهنم فانتفت اإ

 حقائقهاو  النوايهو  الأوامر أأرسار هلم يبّي  الغاايت غاايت ويه موالمه حلرضة وصوهلم بعدوسمل 

ّ  الفنت من بعدمه من يبز وما لوازهماو  أأس باهباو   اذلي هللا حفمدوا الشحو  االإجعابو  الهوى باعوات

 عن فمتخلّ  فهيم يكن وملصّل هللا عليه وسمل  نبيه خلقه بأأعزّ  لوازمهو  أأس بابهو  الهلك من صهمخلّ 

 مرتسام أأي يرتسمصّل هللا عليه وسمل  النيب وجه صارو  فناءا و  حمبةا  نبيه وجه رؤية بسبب ربه حرضة

 رهبم بعناية اكن ذكل لك أأنىث أأو ارا ـذك اعبدا  أأو احرا  اكبريا  أأو اصغريا  مهنم واحد لك حقيقة يف بلفعل

ن مهنم أأحد يف تعوجّ  ومل أأهلها يف الرشيعة فاس تقامت فيه هلم لتعمّ  وال  مهنم نزر يف فلتات ظهرت واإ

منا  العقوبت كيفية يف املشاهدة لتقع بل الفعل حال جحب أأنه ال عليه الرشيعة لتأأسيس ظهرت فاإ

نبياء النس يان وقع كام املراقبةو  املشاهدةو  املعاينة حرضة يف الزةلو  الفلتة صاحب متكن مع ال دابو   للأ

 أأصل يف وال التبليغ نس يان عن ينبن حمك ال لأنه التبليغ يف ال العبادات يف السهو أأحاكم عليه لتنبن
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 حىت هل جذبهو  قلبه أأخذ علو  جل فالرب املعصية يش به ما الصحابة من هل وقع من فلك التوحيد

ايك فافهم بعده ملن أأحاكم عليه تبىن نه البحث من واإ  التشاجر ش به من وقع ما لكّ  كذكلو  دقيق فاإ

ال وقع ما بيهنم  من احلق بعدمه ملن يمتزيو  منه الرشعية النصوص أأرسار الصحابة أأجةّل  س تنباطال اإ

عراب أأوجه علهياو  فهيا تظهر اكملت صور عارفون لكهم فالصحابة الباطل  لأهنم بعدمه ملن احلق اإ

 فهيم يكن مل فلو االإحسانية املظاهرية عن شذ من فهيم يكن فمل الرشيعة أأحاكم مظاهرو  الأمة أأش ياخ

 يبق فمل فهيمو  هبم الرشيعة لكّ  لنا هللا أأظهر لكن القدرية العوارض نزول عند الأمة لهلكت اكن ما

ال لنا ّ ا اإ ذا احلق يف سريهتم باعت  بنفسه رّب صّل هللا عليه وسمل  النيب أأن فاعمل حققتهو  عرفته فاإ

 مقامه أأقامهو  منلته هلنزّ و  ربه حرضة اإىل دهجفرّ  للغري علقة فيه يّتك ومل التجاين محمّد بن أأمحد ش يخنا

 حمجورة أأمتهصّل هللا عليه وسمل  النيب جعلو  مفعولو  مقول لك يف عنه النيابةو  التولية بيعة هل عقدو 

 نيابتهو  واليته فانعقدت الأخرويةو  ادلنيوية مصاحلهم مجيع يف عهنم انئب عنه هللا ريض الش يخو  هل

 يرضاه بعده من غري ال اواحدا  ينيب أأنصّل هللا عليه وسمل  أألزمهو  الساعة قيام اإىل الأمة مجيع عن

 جلس لكها العوامل هنأأته فلام علو  جل احلق عن نيابته مقتىض عل نيابتهو  الأمة سائر يف أأحاكمه تنفذ

 مبا فانصبغ احلق حرضة اإىل لكها الوهجة بتوحيد هللا عل ادلالةل وهو النيابة مقتىض تنفيذ كريس عل

 عنه أأخذو  عرفه من لك فصار تعاىل جلهل س بحات نور رس منصّل هللا عليه وسمل  منيبه به نصبغا

لهي  سهي مبغناط  بلكيته ينجذب منيبه مكبايعة بملبايعة رسه ال أأحد عاهده مفا االإ  وقع ما مثل هل وقع اإ

 املقدمي من نوابه لك يف عادته ذكلو  شأأنه يف يتلكم أأن قبل حاهلو  هبمته اللك  التجريد من للصحابة

ال بلوسائط ولو عهوده لقبول الأمة من أأحد ينقاد فل الأخيار  عندو  الأجةّل  الصحابة بصبغ نصبغا اإ

 بقبول هل املنقادون أأحصابه فصارت التجردو  التجريد ذروة يف املنقاد ليتنّ  قبولهاو  العهود بعد االإذن

ميانيةو  حسانيةاالإ و  االإسلمية العهود  معن انئب عن الوهيب الرس أأخذوا لأهنم العارفي ةّل أأج   من االإ

ال مهنم واحدا ترى فل اجلامثنيةو  الروحانية أأجزاهئم مجيع يف ش يخهم صورة فارتسمت هللا عن انب  اإ

 واحد لك يف فكلت رايضه بأأنوار فاحواو  برسه ذواهتم فامزتجت س ميتهو  هيبتهو  ش يخه حةل عليهو 

شاراتهو  حقائقه فهيم متتو  تهأأ هيو  الش يخ صورة  النائب النيب حبر كوثر واحد لك يف فاضو  رموزهو  اإ
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 الفرصة وانتظرت هل منقاد لك يف لوازهماو  أأحاكهما ظاهرةا صّل هللا عليه وسمل  نيابته فرست هللا عن

 اإىل نوابه من أأو منه االإذن هلم رسى من لك من املتاكثرة الش يخ أأي نوابه أأيدي عل الأمة بقية يف

 احملجورية يف حكه يف املنقاد فغري غريهو  منقاد الأمة جبميع فملكّ  عنه هللا ريض فالش يخ الساعة قيام

 مقتىض لكن عهده بوفاء لكهم لأخذوا الأخص بلوجه الأمة لك كبت فلو نيابته عن أأعامه صباه لكن

 ملديل عبادتهو  احلجاب بعضو  امجلع عي مقام يف بعضو  احلجاب وراء منالبعض  يعبد أأن احلكة

ذا حقيقة احلجاب  مقبلون لكهمو  الأغيار من جمردون لكهم التجاين القطب الش يخ أأحصاب أأن عرفت فاإ

قباالا  رهبم عل قبال احصيحا  اإ نه الصحابة اكإ  مبايعته حصت ممن أأحد مهنم يشذّ  ومل للمتبوع ما للتابع فاإ

ن عنه هللا ريض للش يخ نقيادبال  فهو الظاهر حبسب ترىض ال مما النر بعضهم ظواهر اكنت واإ

مناو  ابطنا  يضمر   ظهارا  اكلصحابة ظهر ما عليه ظهر اإ  النيب اخمللوقات من وجه لك من الاكمل بأأن ااإ

 الرجوع اشعا  علهيم فيجب قلئدهو  بأأرديته مس تّتو  حلته يف مس تغرق انئبهوصّل هللا عليه وسمل 

 يد عل اذلممية الأوصاف من التخيلو  هللا سوى مما التجرد هو اذلي مقاهمم أأساسو  أأصلهم اإىل

 عل فيجب االإحسانية الأولية الأصلية الطريقة صاحب عهنم النيب انئب بأأوصاف التحيلو  ش يخهم

 صاحب عن ذكرانه ما فلك للطريقة نقيادالا مبجرد بطنه منه جترد مما ظاهره يتجرد أأن أأحد لك

 مبا امجيعا  قوافتخلّ  عنه هللا ريض بلش يخ قتداءج الا ليكل باعهتّ ا جيبصّل هللا عليه وسمل  الويح

ّ اال من هذا تضمنه ايي الكامل بصفات صافت  الّتبية من خالية التجانية الطريقة بأأن تسمع أأن اإايك مث واإ

 كأن القوم بطريقة املسامة الثانية الطريقة أأهل مقاصد عن خالية أأنه مفعناه املقصود غري فتفهم اجملاهدةو 

 أأنواع بكرثة هللا غري طلب يف57 جتهتد وأأن كذا اإىل لتصل عندمه شوطهو بكيفيّته اخاصا  ارا ـذك تذكر

 مجيع بّتكو  املأأمورات جبميع جهتادالا وأأما واليةو  كوين فتحو  رس من نفيس حظ لطلب العبادة

 عل للعبادة س تحقاقالا أأو للحق متثالالا بقصد ابطنا و اظاهرا  سكوانا و  حركةا و  فعلا و  قوالا  املهنيات

تقان ذروة اإىل نهتي ا ممن بلغلبة أأو العبودة وجه  يةّمداحمل التجانية الأصلية الطريقة يف ركن أأعظم فهو االإ

براهميية الأمحدية  أأن تقدمو  .الريبو  الشكو  الظنو  الغلطو  اخليال أأوهام من اجملردة السمحة االإ
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ال فهيا مفا 156اشيئا  احلق من يغن ال الظنو  الظن عل مبن لأنه ممنوع فهيا جهتادالا  أأيدي أأسس ته ما اإ

هنا حملها غري عل اأأحاكما  يطبق أأو فهيا جيهتد من الصواب عن أأبعد مفا الرشيعة قدم  الس نّة عي فاإ

صّل هللا عليه  هللا رسول انئب بصحبة هللا هلمكّ  من لك عل فيجب التوصيلو  ادلالةل مقتضاها

 علو  جل احلق بباب الوقوف حال يف الأدب طريقة بلطريقة املقصود وأأن هللا عن يفهم أأنوسمل 

 ابطنا و اظاهرا  أأدبو  معلو  تواضع من اململوكية بلوظائف جهتادالا كامل مع فيه غريه هل خيطر ال حبيث

 بأأراكن قالتعلّ  مع أأنفاسه من نفس يف عنه يغفل وال ربه مع حاالته فتس توي امناما و  يقظةا  احصوا و  فناءا 

 من احلرامية الأس باب من درّ التج مع الطاعات عي يه اليت احلللية الأس باب يه اليت الربوبية

 اليت حكته جساف عن وال عنه غافلا  س ّيدك يراك فل الروحانيةو  الّتابية بذلات يتعلق فامي املعايص

 الوظائف عن النظر قطع مع ترضعو  ذكرو  تلوةو  صلةو  معاش ية حرف من العادايت الأس باب يه

لهية  احلوظا و  اقصدا  اخلواص من الصاحلات الأعامل فوائدو  الأس باب تغلّ و  النتاجئ يه اليت االإ

 رةاملطهَّ رهبم حلرضة للقلوب اجملردة غرييةو  غري حلوظ من اجملردة التجانية الطريقة هو فهذا. اخطورا و 

 الأدواء من ذكران ما فلك الباطن أأمراض من جاهيل نزغ من بلكرس رةاملطهّ  سالتلبّ و  التلبيس من

 اأأحدا  أأحد حسد ما الرشعية املقاصد أأحد لك عرف لو لأنه أأصهل عي وهو الكفر من سببه الباطنية

 بطل النفس ية احلظوظ من غريه وأأن احلق هو هللا أأن أأحد لك عرف فلو. النفس عيوب غاية اإىل

 ما املشيئة قتضتا لكن هللا لغري تركه ما الكيا  ش تعاالا ا االإميان نور ش تعلا ولو أأحدٌ  هللا خالف ما

 ااإسلما  اواعوجاجا  س تقامةا ا حال لك عل املعبود هو فاهلل احلقائقو 58 الأوهامو  الأهواء من رأأيته

 أأن مقصودانو  .فافهم ربه عبد الغريو  غريه بقصدمه كثيف سّت وراء   من الكفار عبدته لكن بغريهو 

شارات الّتبيةو  الصفاءو  جهتادالاو اجلد طريقة التجانية الطريقة  حبياطهتا حاطو  دخلها مفن الشارع بإ

ن العارفي بأأاكبر الأخص بلوجه هللا عبد فقد عهدهاو  رسها مقتىض عل بسلكها واخنرط  أأثر ير مل واإ

 احملمودة الغةل عي هو النفس ية احلظوظ كدرات من فالصفاء .الصفاء عن الزائدة الأمور من عبادته
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ن  صفائه لكامل الروحانية بلهواتف ميىّن  أأن عن قدره جلةلو  لكامهل العبادة حلوة الصايف يذق مل واإ

 بلصفاء؛ امهتوما  اإال خيتب فل
 إليها الرجوع من الكتاب هذا في للمتأمل لبد مصطلحات

 اإىل بلعبارة أأشري أأن اإىل حتجتا التجاين الورد أألفاظ تفسري يف أأتلكم أأن أأردت ملا اإين مث

ىلو  العارفي بأأاكبر خمصوص ذايتّ  كهني  جتل مث الصفاتو  الأسامء جتليات ىلو  التجليات أأهل مراتب اإ  اإ

ىلو  العرفانية املراتب أأهل أأحوال كيفيات ىلو  املسمياتو  الأسامء تبيي اإ  فيه نطمستا ما اإىل االإشارة اإ

 معناهو  .التجانية بلّتبية البيان كامل ليحصل هذا يف رموزان تبيي اإىل ذكل فأأحوجن الأرواحو  البصائر

 لغرضنا اتفسريا  الألفاظ هذه تكونو  هنا مقصودان اإىل املتأأمل يرجع رموزان من ارمزا  ذكرت مفهام

 الظاهر يف حكهاو  لكها فريى التجريد وهو ابطنا و اظاهرا  الرشيعة أ داب مع الوقوف هو( فالتصوف)

 تركو  املأأمورات فعل( فالرشيعة) الكامل غاية بحلكي فيحصل الظاهر من الباطن ويف الباطن من

 العمل هو( الروحاين الطب) بلرشيعة العملو صّل هللا عليه وسمل  النيب أأفعال عتتبّ ( الطريقة) املهنيات

 العارف الش يخ هو( املرشد) واعتدالها حصهتا حفظ كيفيةو  أأدواهئاو  أأمراضهاو  أ فاهتاو  القلوب بكامالت

 رؤية( املشاهدة) أأحواهل مجيع يف عليه س يده لعبطّ  العبد عمل اس تدامة( املراقبة) الروحاين بلطب

( التجيل) بحلق احلق رؤية( الشهود) بعظمته يليق ال عام التنيه مع الوجود ذرات من ذرة لك يف احلق

 مبدؤه اكن فاإن ذايت جتل فهو صفة غري من اذلات من بدا فاإن الغيوب أأنوار من للقلب ينكشف ما

ذا الأسامء جتيل فهو للقلب الأسامء من ينكشف مفا الأفعال جتل فهو تعاىل أأفعاهل من  الامس جتل فاإ

ذا الصفات جتيل فهو تعاىل صفاته من ينكشف وما الامس أأنوار59 حتت العبد صطملا عبده عل  فاإ

 يبطشو  به يبرصو  به يسمع س ّيده صفات فيه ظهرتو  العبد صفات تلشت عبده عل بصفته جتل

ذا العبد صفة من صفة لك علهيا قسو  احلق بصفة امجلادات فيسمع به يفعلو  به  عبده عل جتل فاإ

ال يعرفه ال احاليًّ  اشهودا  ناملسكّ و  كاحملرّ  هو هللا أأن للعبد نكشفا بفعهل  أأن وصهل من أأويصو  .أأههل اإ

 ربك فعل بلميىن لّتى عيني كل أأعط  املطهرة للرشيعة اإسقاط لأنه نفسه فعل نفسه عن ينف  ال

 حلس نة وفقك فاإن املباشة فعل وهو اجملازي وهو نفسك فعل اليرسى بلعي تنظرو  احلقيق  وهو

ن ربك فعل عي فافتح  يف يفعل املاكل فهو ربك مع أأدبا  لها شهودايا  فعلا  نفسك عي فافتح سيئة واإ
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 فتجيل بللكية العطبو  االإهاملو  س تعاملالا به يس تحق فعل هل الاكتب بيد فالقمل يشاءج  ما ملكه

 كفعل هللا هو ناملسكّ و  كاحملرّ  أأن شهود مع واس تقام عليه املتجّل  ثبت فاإن للأسامء سابق الأفعال

ن الصفاتو  الأسامء جتيل اإىل ترىّق  القمل مع الاكتب  اإىل القلب حتياجا( الشوق) تزندق يثبت مل واإ

 احلرضة اإىل قلوهبم ميل طريقتنا أأهل حمبةو  اذليذا  لكونه اليشء اإىل الطبع ميل (احملبة) احملبوب لقاء

لهية امجلالية  اكن فاإن غريه أأو ابسطا  أأو اقبضا  أأو حزانا  أأو طربا  بتسبّ  بل القلب عل يرد( احلال) االإ

ن احلال فهو يزول مما  اجملهود ببذل فاملقام ماكسب املقاماتو  مواهب فالأحوال املقام فهو س مترا واإ

( اليقي حق) بملشاهدة عمل( اليقي عي) عقيل دليل عن العمل هو (اليقي عمل) اجلود عي من احلالو 

ذا ذاته ال صفاته فالفناء حاالا و  اشهودا و  اعلما  هبا بقاؤهو  احلق صفة يف العبد صفة فناء  احلق أأذهب فاإ

لهي  بقهر الفناء عي وهو هبا فيظهر امحليدة صفاته أألبسه اذلممية صفاته عبده يف  ﴿ لبتعمّ  ال اإ

  ﴾157 أأنتو  اثنٍ  جبل بينهو  بينك جبل رأأس عل ش تعلتا انر الثلثة احلقائق مثال 

ذا الثاين الوادي يف  بينه جبل عل النار سطوة من اعاليا  انورا  بنظرك حتققتو  الوادي يف كنت واإ

ّ ا ولو يقين لعمل بل تزلزل بل جبل بينكو   نفسك قتلصدّ  للنار رؤيتك بونيكذّ  لكهم اخللئق فقت

ّ ا ولو ثنياال نصف اكلواحد علهيا ادلليل بقوة  ثنياال نصف الواحد أأن يف تكذيبك عل الناس فقت

ن اليقي عمل فهو بعقل دليل قتلصدّ   عل بعد من النار صورة رأأيتو  جبل أأعل اإىل طلعت واإ

ن اليقي عي فهو النقيض حتمل ال اليت املعاينة وجه  أأحسستو  مهنا وانغمست النار هجة اإىل وصلت واإ

حراقها ن اليقي حق فهو صواعقهاو  حرارهتا واس تغللت بإ  فهو اللوازم لسطوة نفسك عن بتكغيّ  واإ

ال يبق  فل تفىن العبد ذات أأن تعتقد فل الفناء نه احلق اإ  راحئة علهيا لكمة( الشطح) احلق عن زيغ فاإ

 اذلات فرس القدس روح وهو الروح بطن ويه الربنية اللطيفة( الرس) ساملة ويه النفس رعونة

 يه بل أأهناو  بلروح متيزي هل حيصل اجلسم أأي اذلات أأن فكام القدس ية الروح الروح رسو الروح

 العمل درجة الروح تنلت فاإن املطلق الرشدو  املزي عن خالية القدس روح بل الروح فكذكل اجامدا 

( الأحدية املرتبة) احملمودة النفوسو  بلأرواح اخملتص الغيب عمل هو امللكوت أأرسار مجعهو  اقلبا  تسم 
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 االإطلق عن املطلقة املرتبة( العم ) امجلع مجع ويه الصفاتو  الأسامء مجيع فهيا املس هتل املرتبة يه

 فيه تضمحل بخللقية وال ةبحلقيّ  يتصف ال اذلي البطن وهو التنايهو  التعايل عن املتعالية التقييدو 

 فيه للمخلوق فليس مع  لأنه يفهم ال وهو معناها يفهم قد الأحدية أأن اإال اكلأحدية الصفاتو  الأسامء

 املريدين أأطامع قطع   ﴾159﴿ 158العجز عن االإدراك اإدراك اذلات جتيل وهو نصيب

ال يعلمها ال حقيقة احلق حفقيقة  الوفاءج ( العبودية) الأجسام يف السارية القوة( الطبيعة) دقيقة احلق اإ

 صفات يف العبد رسوم ذهاب( الطمس) املفقود عل الصبو  بملوجود الرىضو  احلدود حفظو  بلعهود

 وهو العبد يف احملمودة الأوصاف وجود( البقاء) املل بعامل حساساالإ  عدم( الفناء) غاية وهو س ّيده

 يشءٍ  لك يف السارية( الهوية) بمتيزي سكرته من القيام وهو البقاء حصل الفناء مت فلكام الفناء نتيجة

 للعبد احلق خطاب( الفهوانية) يشء ال برشط وال يشء برشط ال امللحظة العلية اذلات عن عبارة

 الرجاءو  اخلوفو  .سبب بل العارف تردان حالتان البسطو  القبضو  .املثال عامل يف املاكحفة بطريقة

 القبض أأن كام البسطو  القبض فوق حالتان( الأنسو  الهيبة) مكروه أأو حمبوب مس تقبل بأأمر متعلقان

 نتشارا( اجلاه) البقاءج و  الصحو مقتضاه الأنسو  الغيبة مقتضاها الهيبةو  اخلوفو  الرجاء فوق البسطو 

( السعادة كميياء) الرايء ضدهو  معهل رؤية العبد طلب عدم( االإخلص) ضده امخلولو 61 الصيت

 بغرض ادلنيا غرض ستبدالا( العوام كميياء) امحليدة بلأوصاف التحيلو  اذلممية الأوصاف من التخيل

 الكونية الصورة وجود (احلجاب) ناملكوّ  بستشعار الكون عن القلب ختليص( اخلواص كميياء) ال خرة

 تكرث وقد احلق جتيل عن حمجوب فهو هللا غري القلب يف وجد مفىت احلق جتيل من املانعة القلب يف

 الكونية الصور من قلبه دجيرّ  مل ومن نورانيةا  اجحبا  فتكون تقلّ  وقد الظلامنية احلجب فتكرث الأغيار

 بملقامات ال خرة ويف بلتجليات ادلنيا يف هللا يكرمه قلبه من قتطعهاا ومن لكه معره حمجوب  يبق

                                                           
 أأبيات لعيل ابن أأيب طالب كرم هللا وهجه:  158
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 سوى عام الفناءو  بللكية س هتلكالا( امجلع مجع) القوةو  احلول من التبيو  بهلل الأش ياء شهود( امجلع)

زاةل( التجريد) هللا  فتحسن الأسامء جتليات من يبدو ما أأول( الطوالع) القلب عن الأكوان من السوى اإ

 طاهر) املعايص من حمفوظ( الظاهر طاهر) اخملالفات من عبده هللا حفظ( الطهارة) به العبد أأخلق

 القلب هتوجّ ( اهلمة) واخللق احلق حبقوق القيام (والعلنية الرس طاهر) الوسواس من حمفوظ( الباطن

( الظل) ابطنا و اظاهرا  مناهيه واجتناب ابطنا و اظاهرا  الأوامر امتثال( التقوى) احلق اإىل قواه جبميع

 احلركةو  احلسو  للحياة احلاصل اللطيف البخار( الشهوانية النفس) املمكنات عل املبسوط الوجود

 امةاللوّ و  الأّمارة فهي  ذاته يف املادة عن دجمرّ  جوهر يه( الناطقة النفس) احليواين الروح وهو االإرادية

ّ ا ما فلكّ  الاكمةلو  ةاملرضيّ و  الراضيةو  املطمئنةو  امللهمةو   فاإن الأسامء هذه من مسب مسيت بصفة صفت

ن أأمارة مسيت حكها حتت صارتو  وافقهتا الشهوانية الناطقة صادفت  التلكيف  للأمر أأذعنت واإ

 ّ  الشهوانية معارضة عل قويتو  لها ميلها زال فاإن امةلوّ   تسمّ  للشهوانية امليل بقاء مع احلق باعبت

لهامات تتلقّ و  القدس حرضة اإىل مالتو    تسم لها احلمك اكنو  الشهوانية غلبت فاإن ملهمة يتمسّ  االإ

 فاإن اخللقو  احلق عند مرضية مسيت حالها زاد فاإن راضية مسيت مراداهتا عن فنيت فاإن مطمئنة

( القلب) أأخر أأسامء لها الناطقة النفس اإن مث. الناس لتكيل اكمةل مسيت علهيا اقهرا  بالإرشاد احلق لكفها

 بطنو ظاهر لهاو  هبا املطالبو  بلرشيعة اخملاطب العامل املدرك االإنسان حقيقة االإنسانية اللطيفة

 رس بطنو الرس رس الرس بطنو الرس الروح بطنو الروح بطهناو الشهوانية النفس وهو مركبو 

 بطنو اخلشب قطع بطنه كرسير مادتهو  حقيقته اليشء فباطن الأخف  اخلفاء بطنو اخلفاء الرس

 الهيوىل العناص بطنو الأربع العناصري الشجر بطنو الشجرة اخلشب
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 اللطيف البخار وهو احليواين الروحو  الشهوانية النفس هو اجلسد وسط يف سطرانه اذلي فاخلط63

 ظاهر عل أأشق فاإن البدن عل مرشق لطيف جوهر وهو االإرادية احلركةو  احلسو  للحياة احلامل

ن اليقظة حصلت بطنهو البدن ن النوم حصل ظاهره عل ال البدن بطن عل أأشق واإ  نقطعا واإ

 بنفسها عامل الروحو  بنفسه عامل اجلسد اإن مث .اخملتار الفاعل فس بحان املوت حصل بللكية اإشاقه

لهي  الكبري الأمر الروحو  ال يعلمه ال االإ  وهو       ﴾160﴿ هللا اإ

ّ ا بجلسد صلمتّ  وهو ماهيته تعرف ال مضطرب النور حبر ّ ا احمكا  صاالا ت  ال بملعشوق العاشق صالت

 اخلط وهو الشهوانية بلنفس عنه املعّب  احليواين الروح هو للجسد المتيزي هبا يكون اذلي الروحو  غري

 فيهو  الميي هجة اإىل اجلسد من بلسي املتصل الطويل اخلط هو االإنساين الروحو  اجلسد وسط يف

 اجلسد اإىل رأأيته كام هجة هلو الربين الروح مراتب من مرتبة وهو القلب خزانة الأوىل اخلزانة خزائن

 اللطيف البخار يه اليت الشهوانية النفس يه اليت احليواين الروح هل فتوسطت اجدا  لطيف لكنه

 أأخرى هجة هلو الناطقة النفس بواسطة اجلسد مع القلب جامتعا فصحّ  اللطافةو  الكثافة بي لتوسطه

 الصبغ يه الكثافةو  كثيف وجهو  صقيل وجه وهجان هل اكملرأ ة حينئذ وهو الروح هو اذلي بطنه اإىل

 بواسطة واحد أ ن يف فهيا يرتسم موجود لك فاإن موجود لك الصقيل الوجه يف هبا لريى املرأ ة وجه يف

لهيا املنقلبة الروح بي الواسطة الشهوانية النفس هو ال خر الوجه يف الصبغو  الصبغ  اجلسد بيو  اإ

 عامل اإىل هاملوجّ  اجلسد عامل اإىل بلكيته هتوجّ  فاإن الأعظم الرس هو فالقلب الشهادة عامل اإىل هاملوجّ 

 فيه تنطبعو  حكه حتتو  اجلسد رعية يكونو  بطنهو ظاهرهو  حقيقته عن جحب الشهادةو  احلس

 اعاما  س بعون فيه جحاب لك جحاب أألف مائة الغيوب أأرسار بيو  بينه تقعو  احلس ية الكونية الصور

 صارو  حيمك ملاكا  اكن حيث الشهوات اإىل امليل من به توّس  ما فالغلظ غري ال النس بة بعد أأعن اغلظا 

زاةل عن قدرة وال هل حركة ال اجلسد حمك حتت احمبوسا  مملواكا  هبواه ن مث عليه احلمك ذلّ  من أألفه ما اإ  اإ

 لتصاقالا لك بجلسد التصق حبيث مرأ ته أأجزاء يف الوس غاصو  الهوى تباعا يف أأي فيه طال

ال يصقل فل منه الوس نفاككا يصعب  متقن معل مع صابون أأنفس واس تعامل جهتادالاو بجلدّ  اإ

                                                           
 .85 االإرساء  160
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ن الكيا  اكا متسّ  احملكة الرشيعة بسبب الرجوع لكّ  هللا اإىل بلرجوع ّ ا يف يطل مل واإ  تسهل الهوى باعت

 .سملو  عليه هللا صل نبيه يد عل رسه املنل املبي بلتطهري طهارتهو  صقالته
 حقها الك يعط  أأن أأمر عيني للقلب أأن بيان

ّ ا عرفت وقد ظاهره اجلسد هجةو  بطنه الروح هجة اجلهتي بي لتقلبه اقلبا  مس  القلب مث  صاهلت

 ذلهب الواسطة لوال) بملوسوط الواسطة مزتاجا هبا وامزتاجه احليواين الروح الربنية بللطيفة

 تعرف ال القلب يف الهيبة قوة البصريةو  بلبصرية املسامة يه فالعي عيني للقلب اإن مث( املوسوط

 ظاهره اإىل هبا بلنظر أأمر عيو  الربين الروح بطنه اإىل هبا بلنظر أأمر عي معىن صفة يه بل ماهيهتا

ليه بلكيته امتوهجا  اجلسد اإىل هبام نظرو  ظمل فاإن للجسد املواجه ال هل يظهر ال اجلسد حمك يف صار اإ  اإ

ن الكثافة حبر اإىل هتوجّ  حيث لظلمه بنفسه عليه حمجوبا  أأخواتهو  مأألك من اجلسد لوازم  هبام هتوجّ  واإ

 الفناء فهو بفنائه أأحس فاإن الفناءج  وهو لوازمهو  اجلسد عن حمجوبا  صار الكيا  اتوهجا  منه اظلما  بطنه اإىل

ن الأصغر منا العبد أأن منه علمت وقد فن أأنه فنو  فن بأأن الأكب الفناء فهو به حيّس  مل واإ  عن يفىن اإ

 الروح هو اذلي بطنه جلهة لوازمهو  اجلسد هو اذلي ظاهره هجة عن القلب يفىن أأي نفسه يف نفسه

 بمركّ  جسم االإنسان حفقيقة الربنية النورانية بلأوصاف التحيّل و  البرشية أأوصاف بنسلخ االإنساين

 يف هو بل فملكّ  غري وحده فاجلسم الرشعية بلأحاكم اخملاطب هو لكه وهذا العبد وهو الروح مع

 العبادةو  املعرفة غاية هلو اجلامد تسبيحو  اجلامد نطقو  اجلامد روح هلو اجلوامد عبادة يعبد اجلامد حمك

 حمض جمردة وحدها الروحو  الروح من ادا جمرّ  تقلباتهو  القب يف دأأبه ذكلو  ادا جمرّ  العبودةو  العبوديةو 

لهي  النور  غري ويه العبودةو  التذلل غاية من هللا خلقها يوم من يفّت ال الألوهية ملرتبة اأأبدا  ساجدة االإ

 فل هبا املراد القيام أأمتّ  قامئة لأهنا اأأبدا  عليه اكنت عام مزيد ال العبودية اتمة صافية لأهنا بلرشائع خماطبة

منا امنفردا  ربه بعبادة اجلسد عن مزيد لهي  اخلطاب فبّي  بجامتعهام لتباسالاو اللبس وقع واإ  كيفية االإ

 أأمر تدبريو  جسده معاش أأمر لتدبري يرساه عي يرصف حبيث جسده معو  ربه مع القلب معامةل

 اخلطاب يف هل مدخل فل احليواين الروح وأأما. اجلسم مع بهتركّ  حال يف هبا فامللكّ  دهس يّ  وظائف

منا التلكيف  منا علهيا مزيد ال عبادة ربه يعبد مس تقل فعامل يه وأأما بيهنام واسطة هو واإ  املزي عامل يه واإ

 الشهوانية النفس وأأن عليه مزيد ال ما وحده يعبد مس تقل عامل اجلسد أأن به فتبي احلياةو  االإحساسو 
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 عبادة عليه مزيد ال امب رهبا تعبد الناطقة النفس وأأن عليه مزيد ال ما رهبا تعبد احليواين الروح ويه

 خمتّص  التلكيف وأأن العارف عل خيف  ال مما ذكل لكو  فتكيّ ال و تلكيف بل ئكةاكملل طبعية

 مناهيه جيتنبو  س يده أأوامر االإنسان يتبع فتارة اجلسد مع الناطقة النفس يه اليت االإنساين بلروح

ما يتعداهاو  س يده أأحاكم عل جيّتئ اترةو ّ ا اإ لهية الأحاكم قبول مع لهواه اباعا ت  اترةو لها االإذعانو  االإ

ن مؤمن غريهو  الاكفر فهو س يده عل اعتوًّ و  اس تكبارا ا جحابه لغلظ علهيا جيّتئ  .اخملالفات جل فعل واإ

ّ  املؤمن أأن الاكفرو  املؤمن العايص بي الفرقو   الأحاكم بتوجه االإقرارو  االإذعان مع خالف هواه باعبت

 لها قبوهل عدمو  س يده أأحاكم عل س تكبارالاو بجلحود الاكفرو  س يده من العفو يطلب متعد أأنهو  هل

 طلبو  عليه أأحاكمه بعده فيّتتب س تكبارالا من عليه اكن عام لينجر الاكفر طلب اخلطاب ناإ  مث

ن مث. عباده معو  ربه معو  نفسه مع س يده س ياسة بس تعامل املؤمن  جسده اإىل االإنساين الروح رجع اإ

نسانيته يف بعث قام فاإن بلكيته  بلسوء الأّمارة النفس فهو احلسو  الشهادة عامل حرضة اإىل يسوقه اإ

ال تأأمر ال لأهنا  ال لمالظو  الهلك عي ويه الرشعية الأحاكم عن النظر قطع مع اكلهبامئ يناس هبا مبا اإ

ن لها نور  لأهنا اللوامة فهي  الهوى اإىل امليل مع الرشعية الأحاكم حرضة اإىل يسوق بعث هبا قام واإ

ن التائب وهو املعايص عن صاحهبا تلوم  الشهوةو  الهوى مادة نقطاعا مع القوية الهنضةو  بجلد فهيا قام واإ

 .لهاماتالا تلقهيا مع
لهام لقاء هو االإ  قراءة بل القلب يف الأرسار هللا اإ

لهامو  لقاء االإ ن الطريق سواء أأهلمت لأهنا امللهمة فهي  لها قراءة بل القلب يف الأرسار هللا اإ  واإ

 مطمئنة مسيت الروح هجة اإىل وال اجلسد هجة اإىل ينقلب مل حبيث ثبتو  مقامه يف القلب سكن

 مرادها عن ذهلتو  أأقداره جماري واس تحلت رهبا عند مبقاهما رضيت اإن مث .مبقاهما مقاهما يف لسكوهنا

رادة  القدرة يد أأبرمته ما لك من غريهاو  امللمئة عن النظر قطع مع احملبوب رىض يف فنيتو  س يدها بإ

رادة يشء للك الصاحلة  وهذه علو  جل عنده نفسها مبقام هللا عن راضية  تسم اقطعا  النافذة بالإ

 مقاهما يف ثبتت فاإن الروح جواهر من اخلامسة اجلوهرة ويه العارفي جواهر من الثانية اجلوهرة

 علهياو  فهيا أأقداره جملاري بثباهتا رهبا عند حمبوبةو  مرضية لأهنا احملبوبيةو  املرضية مرتبة اإىل تنتقل الراضية

ذا رسور وال طرب وال جزع وال تزلزل غري من  احلق مرادات يف عروقها غاصتو  مقاهما يف ثبتت فاإ
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 املطاوعة يه اليت اململوكية بلوظائف قيام أأمت قامئة رهبا صنع شاكرة غفةل وال سكر بل سكرتو 

رادة وال رأأي غري من احلق ملرادات فتاء وال تقبيح وال تزيي وال اإ  وال الكم ردّ  وال الس يد عل رأأي اإ

 عبادة عابدة امليت حمك يف جامدة صارتو  لغريه وال لنفسه طلب وال احلق املل حرضة غري اإىل ميل

 معاينةا  امجلالو  اجللل س يوف سطوة ملشاهدهتا القهرو  التلكيفو  الطبع حمبة حمبةا  التلكيفو  الطبع

 طفحتو  فغرقت طهرتو  أأنواره حبر يف غرقتو  القهر بسطوة رهبا عرفتو  حائل وال جحاب بل

 رسوهما تفاندقّ  هللا عل هللا مع هللا يف هلل بهلل فأأحسنته عامتو  املشاهدة حبر سطح علتو 

 أألفتو  ذاقتو  أأنستو  القهر لكامل ثبتتو  متزيتو  الصفاء غاية فصفت خنلتو  رخضتو  طحنتو 

 امللكوت عل صفاهئا حبار زاخرات أأسدلتو  تزينتو  معه فيه هل به لرهبا مكلتو  واس تحلت سكنتو 

 وانتقلت لتحتوّ و  صارتو  نقلبتا الرمحن عرش وهو هللا عرش لأهنا العرش عل عظمتو  اجلبوتو 

 اإىل موالها لهانزّ  كاملها متّ و مكلت افلمّ  رهبا حرضة يف بثباهتا نفسها يف لكاملها اكمةل تمسيّ و  الكامل ملقام

 بعتبار املثاين الس بع وهو السابع هو املقام وهذا. االإرشاد مقام يف ويه قبلها النفوس من غريها تكيل

 ادلنيا معر الاكمل فيه يعوم هل ساحل ال حبر املقام وهذا املقربي مقامات بعتبار الرابع وهو أأصلها

 لأنه املقام عي هو مامالاو أأمامك تطلبه فاذلي ساحهل عن فضلا  قعره اإىل يصل فل ال خرة معرو 

 يقدر ال أأنه علمت وقد الرابع مقامك مسافة بقطع    ﴾161﴿ مكتسب خملوق

ا  ربك بعبادة مقو نفسك يف فاثبت. ال خرةو  ادلنيا معر قطعه  تطمع وال السابعة نفسك حبر يف اعامئ

هنا عهنا اخلروج تقان منك املقصودو  أأمامك تطلبه واذلي الاكملي للك معجز كن فاإ  بي الوقوف اإ

 ال يدرك فل اكبريا  اعلوا  ذكل عن س يدك فتعاىل جارحة يد مبس وصوالا  تعرفه اذلي الوصول ال يديه

 الزاخر حبرها عبور يف كل مطمع وال السابعة نفسك حقيقة تدركه ما غاية لأن ال خرة يف وال ادلنيا يف

 زمن وهكذا أأمواج كل تبينت نفسك من موجة قطعت فلكام السطوةو  القهر بأأمواج منك ميوج اذلي

منا البحار هذهو  الروح وهو القلب بطن السابع املقام هذا اإن مث. ال خرةو  ادلنيا  فالروح. حباره يه اإ

مناو  بلنفس املعرفة حمل فال خرة. ال خرةو  ادلنيا معر هبا حياط وال كهنها يدرك ال ربنا أأمر من  سقط اإ
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 العبوديةو  الفكرةو  الذلةو  القهرو  الغلبةو  اذلوقو  الشوقو  الطبع تلكيف بق و  غري ال الرشع  التلكيف

ّ  ادلنيا يف معرفته بقدر واحد لك عرف قد الرصفة  تكون النفس معرفة بقدر همن عرف نفسه عرف رب

 بنفسك أأجعزك هللا أأن علمت وقد ال خرة ويف ادلنيا يف املقام حلوة تكون معرفته بقدرو  هللا معرفة

 االإجلاءو  الاضطرارو الفقرو  اذلل غاية يه كامالهتاو  بكامالهتا حتيط وال كهنها بطنك بقوة تدرك فل

 حد هلو عبد العبدو  س يد فالس يد قلناه ما عي هو فاملل اململوكية لكه ذكل جيمعو  الضعفو  النقصو 

 حلرضة بملل ذكل بعيون تنظر أأن معناه بهلل فاملعرفة الغاايت غاية وهو لس يده املل كامل وهو هحيدّ 

 الس يادةو  حدّ  لها فالعبودة اململوكية أأحبالو  العبودة ةأأزمّ و  العبودية بأأيدي بلربوبية التعلق وهو الس يادة

مداد ماهيهتاو  الس يادة حفدّ  حدّ  لها  العبودة حقيقةو  مملوكيهتا حرضة القدرة بأأيدي االإرادة تقتضيه ما اإ

مداد لقبول قواه بكامل العبد هتوجّ   مث. ال خرةو  ادلنيا يف يدرك وما يقال ما غاية وهذا. س يده حرضة اإ

ذا  جسمه وجود قبل عليه اكن اذلي أأصهل اإىل الرجوع العارف يدركه ما غاية أأن كل يتبي تأأملته اإ

ا  اصافيا  خلقت لأنك عنه زائد ال الأول الطور وهو بملوت جسمه فناء بعدو   وهجها عل بلعبودة اقامئ

ذا مث  اعارفا  كنت الكثافة غاية املبلغ اجلسد مضمية مع احليواين الروح بكثافة الروح رتكدّ  بعد كردّ  اإ

ليه رادك لأنه بهلل نفسك نك مث. أأبدعه وما قدره رسّ  أأخف  ما س بحانه فعهل الفعلو  نقطاعالا بعد اإ  اإ

 للحرضة هالتوجّ  بعتبار للروح اثنية جوهرة وهو الرس وهو ابطنا  لروحك أأن أأسلفناه مما علمت قد

لهية  وهو الرسّ  رسّ  وهو بطن للرسّ و  .قعره وصول يرام ال حبرو  حس هنا يدرك ال مثينة جوهرة وهو االإ

 يف رابعة جوهرة وهو الرسّ  رسّ  رسّ  وهو بطن الرسّ  لرسّ و  .ترى وال تذكر عالية غالية اثلثة جوهرة

 هل يرمز االإدراك عن خف  مسها عي وهو اخلفا وهو بطن هلو بلوصف التكييف عن البعد غاية

 اخلفا نهتاءا وهو اخلفا من تفضيل أأفعل الأخف  وهو بطن للخفاو  .بللسان ال الروح عرائس بأأيدي

لهي  الأمرو  الأعل القملو  الأول العقلو  يةّمداحمل احلقيقة وهو  أألوانه متلون أأمواجه مضطرب حبر وهو االإ

 الرمق عن فضلا  بلرمز وصفه يصعب بل خيرق وال بعادة يتقيد وال الشهادة عامل يف أألوانه ليست

ذا. املتعال الكبري فس بحان  برس حتيط أأن تطمع فكيف الأخف  هو اذلي أأصل حبقيقة هللا قهرك فاإ

      ﴿ الكنه عن فضلا  وصفه عن فضلا  ربك أأسامء من واحد
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  ﴾162 ﴿     ﴾163 وجه وهجان لها أأيضا فالروح 

 للحرضة بلكيهتا توهجها بعتبار مخسة جواهر لها فالروح. اجلواهر سائر يف وهكذا للرس وجهو  للقلب

 كام وهجان هلو القلب ويه اجلسد اإىل توهجها بعتبار واحدة جوهرة لهاو  اجلواهر أأصل ويه املالكية

مناو  الروح عي وهو الروح درجة وهو الأعظم الرس وهو تقدم  الروح لأن الروح لتنّ  درجة هو اإ

ذا بنفسها ذا الأخف  تسم  بهلل املعرفة غاية يف اكنت اإ ذا اخلف  مسيت بمليل تنلت فاإ  درجة تنلت فاإ

ذا الرس رس رس مسيت ذا الرس رس مسيت تنلت فاإ ذا الرس مسيت تنلت فاإ  الروح مسيت تنلت فاإ

ذا  درجات للقلبو  .الشهادة عامل اإىل التوجه بعتبار الروح درجات أ خر وهو اقلبا  مسيت تنلت فاإ

 للجسد التوجه بعتبار غايتهو  الاكمةل النفس هل الصفاء مقام بعتبار فغايته تنالته بعتبار س بعة

 مراتب س بعة هل القلبو  .القلب أ خرهاو  الأخف  أأولها جواهر س بعة لها فالروح. فافهم امةاللوّ  النفس

 الطبيعة بسجي سافلي أأسفل ويه الأّمارة الظهور بعتبار أ خرهاو  الاكمةل البطون بعتبار أأولها

﴿  ﴾ الأخف  وهو الاكمل أأي ﴿  ﴾164 املعتدةل الصور أأمكل يف أأي 

 الأّمارة النفس    ﴾165﴿ الأحسن هو الأخف و  الأخف  من أأعدل صورة تكن فمل

         ﴿ العامل من وجد ما أأحطو  أأسفل الطبيعة فسجي

﴾166 بقدرتنا رددانه مث أأصهل هو الأحسنو  تقوميو  عتدالا أأمكلو  صورة أأحسن يف خلقناه أأي 

 أأصهل اإىل الأحسنو للاكفر خطاب التنيل يف االإنسانـف. الكفر وهو الوجود يف املراتب أأسفل اإىل

 .أأنفس نا شور من بهلل نعوذ التنالت غاية فهو نفسه يف لنفسه بنفسه شه هناية اإىل سافلي أأسفل  و

 اللطيف البخار هو الشهوانيةو  الشهوانية النفس يه طبيعتناو  طبيعتنا اإىل ميلنا هو أأنفس نا شورو

                                                           
 .104الأنعام   162

 .9 الشورى  163

 .4 التي  164

 .5 التي  165

 .22 الأنفال  166
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 هل اجلسدو  املزاج هو العناصريو  الهيوىل من الأربعة العناصري من الأربعة الأخلط مادة من نشأأ  اذلي

 أأشفهاو  بالإحساس يدرك ما لك من الشهادة أأخبار توصل اليت املنافذ ويه كواسب جوارح س بعة

 اكمل أأي ﴾ ﴿ تعاىل قوهل         ﴾167﴿ وهو السمع

  ﴿ تعاىل قوهلو  لغريه املرشد وهو الاكمةل النفس هو اذلي أأصهل أأطوار أأول اإىل برجوعه كامهلو 

﴾ لقاء من سّتشادالا يفهمو  الطالب املسّتشد هو  ملا شهيد القلبو  ﴾ ﴿ السمع اإ

هنا الأّمارة النفس دون قبهل امخلس املراتب حمهل املسّتشدو  املرشد حرضة من هل يلق   طبعها يف فانية فاإ

نك مث. فافهم سّتشادالا يف وال االإرشاد يف لها حظّ فل الشهواين  من جوهرة لك أأن علمت قد اإ

ّ  يعبد القلب درجات من درجة لك وأأن للروح اجلواهر  التلكيف وجه عل ال ةا أأصليّ  عبادةا  امنفردا  هرب

 وأأن          ﴾168﴿ الفطرةو  احملبة وجه عل بل

ال همليع ال ما عل منطو فظاهرها بطنو ظاهر لها اذلات  لكو  الشعراتو  السهرو  املسام من هللا اإ

 علو  املفاصل من عدد علو  اعرقا  س تيو  س تةو  مائة ثلثة علو  ةاحملبيّ  للعبادة مس تقل عامل شعرة

 هللا أأسامء من مسا عليه الأش ياء ذكل لك ومن مس تقل يشء ذكل فلك الأخلط من اجملموعة املادة

 من عدد هل مل ولك خيصه مل عليه املتقدمة الأش ياء من يشء ولك ال خر الامس خيالف مسا لك

لهية الأسامء من ولك الألس نة  فلك ختدمه ئكةمل هل ذاتك أأش ياء من يشء لك عل املوضوعة االإ

 حصيفته يف للعارف ذكل لك فيكتب لتنّ  وال فهيا ميل ال اتمة به عبادة القامئ بمسه ربه يعبد ذكل

 وال بل ثوابه يف هل حظّ ال لكنه مسعته كام هللا يعبد بطنهو بظاهره عابد غري لأنه للاكفر يكتب وال

منا الثواب لأن ثواب نسانيةو  االإنسان العبد شأأن من هو اإ  من بهلل نعوذ رهبا عن معرضة الكفار اإ

 حيصل فل وهل قمل عليه اذلي وهو اجلسدو  الروح مجيع هو اخملاطب أأن تقدم مما عرفت وقد. قدره

 ذلكلو بربه عارف شعرة ولك شعراته من كشعرة يكون حىت العبادة كامل عل العبد هو اذلي االإنسان

        ﴿ ظلمهو  بسفاهته العبد عل تشهد

                                                           
 .37 ق  167

 .44 االإرساء  168
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﴾169 فسري قباحئو  صفةو  واردو  حملو  حالو  عاملو  سري الس بعة القلب مراتب من مرتبة وللك 

 القلب أأن عرفت وقد الرشيعة واردهاو  القيل حالهاو  الصدر حملهاو  الشهادة عامل عاملهاو  هللا اإىل الأّمارة

 الأخلط خبار يه اليت الشهوانية بلنفس بمزتاجه الشهوة اإىل الركون ويه مراتبه غاية اإىل لتنّ  مىت

 الشهوة فنلته احلمك هل ملاكا  اكن أأن بعد حتهتا احمجورا  احمكوما  صارو  الشهوة حمك عليه واس توىل البدنية

 لعبيدمه اعبيدا  هتمصريّ و  ملكهم كريس عن ملواكا  الشهوة لتزّ ـن لقد: زليخا قالت فقد. غرابة وال مقامه من

 الكبو  احلرصو  البخلو  اجلهل أأوصافها مفن. اعبيدا  اكنوا أأن بعد ملواكا  مهصرّي و  بلعبيد العفاف رىقو 

 غريهو  الالكم من يعن ال فامي اخلوضو  اخللق سوءو  احلسدو  الغفةلو  الشهرةو  الشدةو  الغضبو 

يذاءو  البغضو  س هتزاءالاو  خبيثة قبيحة نفس فهي  القباحئ تعداد غاية اإىل اللسانو  غريهاو  بليد االإ

﴿   ﴾ فيه معناهو  السلم عليه يوسف س يدان الصادق حق يف ﴿  

﴾170 ن صدق لقدو  بلسوء ارةأأمّ  النفس جنس من اإن  لكامل ذكرهو  النوع بذكل يتصف مل واإ

 171((جنبيك بي اليت نفسك عدّوك))صّل هللا عليه وسمل  وقال العبيد كامل شأأن وهو تواضعه

 ظلمة يف لوقوعها أأكب هجادها مس و  172((النّفس هجاد الأكب اجلهاد اإىل الأصغر اجلهاد من رجعنا))

 اإىل يصل أأن الش يطان يقدر وال اخلبيثو  الطيب بي وال الباطلو  احلق بي لها فرق فل الطبيعة

ال االإنسان ن لها تنترص وال تساعدها وال تأأمهنا وال حذر عل فكن بواسطهتا اإ  كن بل ذاهاأ   أأحد اإ

هنا علهيا هل معينا  تكعدوّ  فاإ

                                                           
 .24 النور  169

 .53 يوسف  170

 .أأخرجه البهيق  يف كتاب الزهد من حديث ابن عباس ريض هللا عهنام  171
 .384البهيق  | املصدر: الزهد | الصفحة أأو الرمق: الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث:   172
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 دواؤك فيك وما تبرص *

 وتزمع أأنك جرم صغري *

 

 * وداؤك منك وما تشعر

 173* وفيك انطوى العامل الأكب

 

 اللوم صفاهتاو  الطريقة واردهاو  الصحبة حالهاو  القلب حملهاو  البزخ عامل عاملهاو  بهلل اللوامة فسري

 بعض معها يبق  وقد الرايسةو  الشهرة حبو  اخلف  الرايءو  اخللق عل عّتاضالاو العجبو  الفكرو 

 الصفات هذه أأن تعملو  بطلا  الباطل ترىو  احقا  احلق ترى الأوصاف هذه مع لأهنا الأّمارة أأوصاف

 غريهاو  صلةو  قيام من صاحلات أأعامل لهاو  الرشع موافقةو  اجملاهدة يف رغبة لهاو  عهنا تلومو  مذمومة

 فعمهل عهنم خيفيه أأنه مع معهل عل الناس لعطّ ا صاحهبا فيحب اخلف ّ  الرايءو  العجب يدخلها لكن

 لكهم العاملونو  العاملون اإال هلىك لكهم الناس))صّل هللا عليه وسمل  قال عليه حيمد أأن حيب لكن هلل

 أأن حيب لأنه 174((عظمي خطر عل اخمللصونو  اخمللصون اإال هلىك لكهم العاملونو  العاملون اإال هلىك

خلصه الناس يعمل  ومه الأبرار حدّ  املرتبة هذهو  الناس لأجل العمل اجليل الرايءو  اخلف  الرايء وهو بإ

 بي الفرق به كل يتضح مثالو  .معه يقفون ال لأهنم املقربي سيئات االإخلص وهو حفس ناهتم صةاخلا

 قطعوا فلكام أأغصاهنا بقطع الأبرار فاش تغلت امسوما  تمثر الأغصان كثرية عظمية شرة الأبرارو  املقربي

 السمومية مثارها وانقطعت فضعفت ماء الشجرة عن املقربون فقطعت منه أأقوى أ خر غصن نبت اغصنا 

لهيا امليل ماؤهاو  الشهوة فالشجرة. مهنا أأنفسهم فأأراحوا  مع هبا متبكي هللا يد من النعم يأألكون فهم اإ

منا نفوسهم عن النظر قطع  ختلو وال النعم يف هللا رس بكةب نفوسهم من فبئوا رهبم رسو نور يأألكون فاإ

ن لها تربية 175((ش يطانك جاء)) الغضب من النفس هذه  العارفي فقطعت العارفي أأاكبر من اكنت واإ

 ظهرو  غضهبا اثر ملا عائشة س يدتنا العظم  للصديقية خطاب وهو مفاتت زبلهتا يه اليت الأغراض

                                                           
 .أأبيات لعيل بن أأيب طالب كرم هللا وهجه  173

ال العلامء والعلامء لكهم نيام اإال   174 قال ابن عساكر يف اترخي دمشق: ... ذو النون املرصي يقول: الناس لكهم موىت اإ

ال اخمللصون واخمللصون عل  خطر عظمي قال هللا عز وجل "ليسأأل الصادقي عن العاملون والعاملون لكهم مغّتون اإ

 ا.هـصل هللا عليه وسمل صدقهم"... هذا الالكم هو من الكم ذي النون املرصي وال يصح عن النيب 
 .2815الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   175
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 بعده تغضب ومل فأألفت رهبا حرضة اإىل خطاب بأأذلصّل هللا عليه وسمل  النيب72 فساقها وهجها عل

ال ناّم))صّل هللا عليه وسمل  وقال هلل اإ  يتّق ومن يعطه اخلري يتخرّي  ومن بلتحملّ  واحلمل بلتعملّ  العمل اإ

ميانية احلقيقة لظهور هللا عل اإال صاحهبا نظر يقع فل هللا اإىل امللهمة فسري 176((يوقه الرشّ   عل االإ

 صفاهتاو  املعرفة واردهاو  العشق حالهاو  الأرواح عامل عاملهاو  شهوده يف هللا سوى ما وفناء بطنه

 الصلح عن محلهمو  الناس عن العفوو  الأذى لحتمّ و  التحملّ و  الصبو  التواضعو  العملو  القناعةو  السخاء

 ومن أأصلا  اخمللوق عل عّتاضا هل يبق فمل دابة انصية بلك أ خذ تعاىل هللا أأن شهودو  عذرمه قبولو 

 تعاقبو  التلوينو  بحلق ش تغالالاو اخللق عن االإعراضو  القلقو  الباكءو  الهامينو  العشق صفاهتا

 حبو  سامعها عند الهامين زايدةو  احلس نة الأصوات حبو  الرجاءو  اخلوف عدمو  البسطو  القبض

 لأن ملهمة فسميت أأمثالهاو  املشاهدةو  املعارفو  بحلمل التلكمو  تعاىل بهلل الفرحو  الوجه بشاشةو  اذلكر

 أأن بعد الش يطان ملةو  املل ملة أ ةل بغري تسمع صارتو    ﴾177﴿ تعاىل هللا

 بي وال لضعفه اجلللو  امجلال بي يفرق ال فصاحهبا احليوانية مقام من لقرهبا اشيئا  تسمع ال قبهل اكنت

 مقتضيات مجيع عنه تسلب ومل الطبيعة من بللكية اخللوص لعدم الش يطان أألقاه وما املل أألقاه ما

 الرشبو  الألك عل يهنمك فرمبا الأّمارة مقام وهو ﴾ ﴿ همواة من خيف غفل فاإن البرشية

 من غريه وأأن قياحملقّ  من أأنهو  حدموّ  أأنه لظنه املعايص يرتكبو  ماكشف أأنه يزمعو  بلناس خيتلطو 

 فأألكت بلكفرة التحقو  الهالكي من صار عتقادها هذا أأفسد فاإن شهوده عن حمجوب الطاعة أأهل

 حقائق افظهنّ  ش يطانية خياالت هل الحت ش يطاانا  فصار تعبه ضاعو  االإميان من قلبه يف ما الطبيعة انر

ّ  رقة بعد  خوفه زالو  الوصول ظن رأ   ما رأ   فلام الأّمارة من قربه بسبب هل روحانيته قوةو  تهبرشي

ّ ا فالواجب الرشيعة بعواتّ  خوفه زال من قلّ و   هللا رضا يصل فل الرشع مزيان عمل وقد الس نّة باعت

ال جتلياتهو   عليك أأشقت قد لطيف روحاين املقام يف أأنتو  خمالفهتا يف عطبهو  خسطهو  شيعته من اإ

 معظم نفسك عن73 زالو  احلجب أأكرث عليك كشفو  الكامل بشائر عليك أأقبلتو  ةيناملعا شوس

                                                           
 .5/198و نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث: أأب 176
 .8 الشمس  177
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 .حمبوهبم عن هلم صب ال اذلين احملبيو  فتقارالاو بذلل املتذلذين العاشقي من فيه فأأنت احلظوظ

   ﴾178 ﴿   ﴿ املقام هذا من لكها العارفي فأأشعار

﴾179 ﴿    ﴾180 يةّمداحمل احلقيقة عاملهاو  هللا مع املطمئنة فسري 

 العبادةو  احلملو  التولكو  اجلود صفاهتاو  الرشيعة أأرسار بعض واردهاو  الصادقة الطمأأنينة حالهاو  حملهاو 

 وال اشبا  التلكيف  الأمر يفارق ال أأنه املقام هذا علمةو  البلء عل الصبو  بلقضاء الرىضو  الشكرو 

ال ذيتذلّ  ال يطمنئ والصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول بأأخلق اإ ّ  اإ  المتكي مقام فهو أأفعاهلو  أأقواهل باعبت

 كل ليكنو      ﴾181﴿ بملوعظة الناس خمالطة صاحبه عل فيجب االإميانو 

 عاملهاو  هللا يف الراضية فسري معهم الأوقات س تغراقا يناس بك فل الكامل أأدىن لأنه ربك مع وقت

 وارد لها ليسو  اليقي حق وهو البقاء عل املرشف فناء وهو الفناء حالهاو  الرس رس حملهاو  اللهوت

 صفهتاو  بذلوق تعرف صفة ابقيا  ال افانيا  فيكون أأثر لها يبق فمل لكها زالت وقد الأوصاف بقاء لعدم

 قلب ختلجا غري من الوجود يف يقع ما بلك الرىضو  الورعو  االإخلصو  تعاىل هللا سوى ما ترك

 الأدب حبر يف غريق وهو املطلق امجلال حبر يف س تغراقهال أأصلا  عّتاضا وال املكروه لرفع توجه وال

ال لأدبه يطلب ال لكنه انفذة دعوتهو  ايه. اقهرا  اخللئق لك فتعظمه فتس تجاب اضطرارا ا اإ  الظاملي من فاإ

لهيا أأحس ملن متيل النفس فاإن  اعزّ  زددتا مهنم بعدت فلكام     ﴾182﴿ اإ

ن بربك واش تغل خملوق يشغل فل اقهرا  يكرمونك فهم قلوهبم يف  تركن ال هذا مقامك يف كنت واإ

 حالهاو  اخلفاء حملهاو  الشهادة عامل عاملهاو  هللا عن املرضية فسري نفسك عل اخلوف فالأدب. هللا لغري

 عل محلهمو  بخللق اللطفو  تعاىل هللا سوى ما تركو  اخللق حسن صفاهتاو  الرشيعة واردهاو  احلرية

                                                           
 .112 هود  178

 .99 احلجر  179
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لهيم امليلو  محهبّ و  ذنوهبم عن الصفحو  الصلح  أأنوار اإىل أأنفسهمو  طبائعهم ظلامت من الإخراهجم اإ

 بطنهو بظاهره العوام عن هل متيزي ال وذلا جعيب وهو اخللقو  احلق حب اإىل امليل صفهتاو  .أأرواهحم

لهي  العمل فدائرته غري لك من شهوده اجمردا  الأخيار قدوةو  الأرسار معدن  الرسوم عمل ال احلايلو  االإ

ليه حتتاج ما احلق حرضة من أأخذت لأهنا هللا من فسريها املقايلو   القيوم احل  حرضة يف العلوم من اإ

ذن الشهادة عامل اإىل الغيب عامل من رجعتو   احلرية حالهاو  به علهيا هللا أأنعم مما اخللق لتنفيذ هللا بإ

احتيّـ فيك دينز  رّب " املقبوةل ن الكثري فينفق "را  يبخلو  أأرسف أأنه غريه يظن حىت حمهل صادف اإ

 الوسط  املرتبة يف التفريطو  االإفراط بي وهو البخلء أأخبل أأنه يظن حىت حمهل يصادف مل اإن بلقليل

ال علهيا يقدر فل  خلعة ويه خلعها عليه ختلع أ خره ويف الكبى اخللفة بشائر فيه عليه تلوحو  هو اإ

 183((هبا مييش اليت ورجهل هبا يبطش اليت ويده به يبرص اذلي وبرصه به يسمع اذلي مسعه كنت))

 العبد تأأثري يكون أأن وهو النوافل قربة نتيجة وهذه مييش ويب يبطش ويب يبرص ويب يسمع فيب أأي

ايك بهلل  سوءو  قصدوه ما يفهموا ومل الأاكبر كتب 184لعوااط اذلين اكمللحدة احلق أأنك تعتقد أأن واإ

ذا هللا حمبة أأن مفعناه تشويش الفهم  بأأوصاف حلتهو  البرشية أأوصافه من جردته بلنوافل به نزلت اإ

 أأن اكبريا  اعلوا  هللا فتعاىل العقول تدركه ال فهذا اليقي حق وهو غري ال هبا فيترصف احلق من قوية

مناو  يشء فيه حيل أأو يشء يف حيل  خبة ال ملن يوصف اكلعسل انره أأحرقته من به حيس ذوق هذا اإ

ال ماهيته اإىل يصل فل به هل  فالفناء. العسل حلوة لك اإىل يرشده العسل من يشء أأقلو  بذلوق اإ

 فغاية خطابنا هل يتوجه فمل ال ومن فهم ذاق مفن لأههل اخلطابو  .عليه ليقاس النظائر يف هل خارج ال

 الأعظم هللا رس ويه ئكةاملل قبةل يه اليت يةّمداحمل احلقيقة وهو ال دمية الصورة اإىل الوصول االإدراك

لهية اللطيفةو   اذللو  العجزو  احملضة بلعبودية العبد يتحقق ففهيا احلق حرضة من القرب غاية وهو االإ

عن وس ما)) لك يف ما وانتقاش الس يادة ويه الربوبية مبرأ ة العبودية مرأ ة مقابةل بسبب نفسه مبعرفة

                                                           
 6502الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   183
 بصيغة "طلعوا".وردت يف الطبعة الأوىل بدرب غلف   184
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 يف كرثة تعاىل بهلل النفوس من الاكمةل فسري 185(( ووسعن قلب عبدي املؤمنيئأأريض وال سام

 البقاءج  حالهاو  اجلسد اإىل الروح كنس بة اخلف  اإىل نسبته اذلي الأخف  حملهاو  كرثة يف وحدةو  وحدة

ذا فهيا مندرجة النفوس لأن احلس نة الأوصاف مجيع دهاار وو   املطمئنة النفس من تقدم ما تصفحت فاإ

 من بالإرشاد يتصف ال ومن الكامل بصفات متصف لك من للإرشاد يصلح من كل يتبي الاكمةل اإىل

 .قبهل النفوس أأهل

 عنه هللا ريض الش يخ س يدان أأحصاب مقامات بيان

 نعل حذوصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول طريقة عل مبنية التجانية الطريقة أأن علمت وقد

 الأخص بلوجه يّمداحمل املكتوم القطب مقامو صّل هللا عليه وسمل  ملقامه بعمتّ  الصحابة مقامو  بنعل

 مسلكه كهسلّ و  بتصفيته اهصفّ و  بزتكيته هزاكّ و  بأأدبه بهأأدّ و  بّتبيته ترّب  يّمداحمل الرس وهو الأمعو 

 الأرواح سري يسريون فلكهم سلوكه يف لكهم أأحصابه تبعتهو  نبوته رس عليه أأفاضو  مقاماته أأجلسهو 

 صاحهبا يصلح اليت املطمئنة النفس أأحصابه من ضعيف أأول أأن علمتو  الطاهرة القلوب سري مع

 املرضية يف فلكهم بواطهنم وأأما. ظواهرمه حبسب التجانية الطريقة يف مقام أأخفض املقام وهذا للإرشاد

. (كنمت حاةل أأي عل مقبولون حمبوبون نعم): عنه هللا ريض الش يخ قال. احملبوبية مقام يف مقاهمم لعلوّ 

 ادلائرة مه هؤالء  و  الرابع وهو اخلاصة مقام من ظواهرمه مقام فأأول السادسة املرضية النفس مقام وهو

 مقام هو اذلي اخلاصة خاصة مقام يف الفقراء من هل الثانية ادلائرةو  .عنه هللا ريض دائرته من الأوىل

 أأولها. العارفي دائرة العلوّ و  الصعود بعتبار الثالثة ويه الفقراء من منه القريبة ادلائرةو  .الراضية النفس

 اإىل يصلوا ومل ال خرةو  ادلنيا معر فيه يزيدون بل هل هناية ال وهذا السابع املقام الاكمةل مث املرضية مقام

ليه يصلوا لنو  غايته  غاية هو الاكمةل النفس مقامو  القلب مراتب املراتب هذه أأن علمت وقد. اأأبدا  اإ

                                                           
ي )حديث مرفوع( قال صل هللا عليه وسمل: قال هللا تعاىل:  185 ب د  ع ن  ق ل بج ع  س  و  ، و  يض  ال أأر  ع ن  مس  ايئ  و  س  ا و  م 

ن   م  ؤ  ل ف ظ : "ال مج ( ب  ي اء  ح 
 
هج يف  )اال ك ر  ن  اللَّّي   : ذ  م  ؤ  ي ال مج ع ن  ق ل بج ع ب د  س  و  ، و  يض  ال أأر  ع ن  مس  ايئ  و  : ل م  ت س  ج ت ع اىل  ق ال  اَّللَّ

، ف ت ح  السَّ  ج لَّ نَّ اَّللَّ  ع زَّ و 
 
ٍه: ا ن ّب  ب  ب ن  مج ه  (، ع ن  و  د  ه  ام  أأمح  د  يف  )الزُّ م 

 
ن د  اال ع  ع "، و  اد  ق  ال و  ز  ات  ل ح  او  ىتَّ م  لم ، ح  يل  ع ل ي ه  السَّ

م   نَّ السَّ
 
: ا ج ت ع اىل  ! ف ق ال  اَّللَّ م ك  ظ  ا أأع  ، م  ّب  ان ك  اي  ر  ب ح  : س ج يلج ق  ز  ، ف ق ال  ح  ش  ىل  ال ع ر 

 
ر  ا ف ن  ع ن  أأن  ان ظ  عج الأر ض  ض  ات  و  و 

 َّ ع  الل اد  ن  ال و  م  ؤ  ي ال مج ب د  ع ن  ق ل بج ع  س  و  ، و  ن ن  ع   .ّي   ي س 



82  

 

 
 

ذا الروح بطنه اإىل القلب توجه  وهو الروح حمك يف فذاته اروحا  العبد صار الروح اإىل بلكيته توجه فاإ

ذا. أأرضاهو  عنه هللا ريض مشيش ابن طلبه اذلي الأول الطور وهو عالٍ  مقام  مقام يف القلب قام فاإ

 الغيب عامل هو اذلي بطنه أأعباءو  الشهادة عامل هو اذلي ظاهره أأعباء حتمل عل القوة أأعط  الاكمةل

ل  بقوة بأأدهبم لكهم اخللق يعاملو  بأأدبه جلهل جل احلق فيعامل حقه حق ذي للك فيعط   ذلكلو هيةاإ

 اخللق وال اخللق عن احلق يشغهل فل واحد أ ن يف املعامةل يف اخللقو  احلق بي فيجمع اكملا   مسّ 

 مرتبة اإىل الكامل يرسي مث البرشية أأوصاف عن دهبتجرّ  مواله بأأخلق قهختلّ و  صافهتّ ال احلق عن

 بطن بطن بطن اإىل مث بطهنا بطن بطن اإىل مث بطهنا اإىل مث جواهرها حبر يف فيسق  الروح

  ﴿ هللا فضل حبسب بأأرسمه الطريقة هذه أأحصاب بطن حمل وهو اخلف  وهو بطهنا

 ﴾186 ﴿  ﴾187 منا تقدم وما  اذلي اخلف  فهو هلم الأصيل مقاهمم وأأما ظاهرمه هو اإ

نه مث بعده الأخف  يف ش يخهم مقامو  .الس يادة حرضة يف س هتلكهال نفسه العبد فيه يذكر ال  هناية ال اإ

 امعروفا  وصوالا  ربه اكن أأاي العبد يصل فل    ﴾188﴿ لها هناية ال مراتب هلو هل

ال يعرفها ال روحانية ذات أأعي رؤية اجلنة رؤيهتمو  حقه يف حمال فهو بحلاسة  ادلنيا يف اروحا  صار من اإ

 التجانية مقامات أأولو  .189(ايقين تج ازدد احلجاب ما كجشف لو) بسواء سواء هنا العارفي كرؤية

﴿         ﴾190 أأصل بعتبار الرابع املقام ويه 

  ﴿ أأربعة القرب ملراتبو  .مقربون لكهم التجانيونو  املقربي بعتبار الأول املقام وهو النفوس

﴾ جامهل حبلوةو  جلهل بسطوة العارفون مه للحق املضافون العبادو  الّتتيبو  للتعقيب فالفاء 
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 .16 البوج  187

 .41 النجم  188

 .املشهور أأنه من الكم عيل ابن أأيب طالب كرم هللا وهجه  189
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﴿ ﴾191 املقام وهو البرشية أأوصاف من الطهارة القدسو  امجلع ملطلق فالواو قديس حرضة 

 فانية لأهنا لها التلكيف خطاب يتوجه فل الرصفة الروح وأأما. القلب جواهر هناية وهو للمقربي الرابع

 مراتب الأربع للمقربي املقامات فهذه. ئكةاكملل عليه مزيد ال مبا عابدة اأأبدا  اجللل قهر سطوة يف

 يف اخلاص ندراجا فيه مفندرجان االإسلمو  االإميان أأماو  .أأراكنه عل الطريقة هذه بنيت اذلي االإحسان

 ال دقيقة الصحابة طريقة يه اليت فطريقتنا. اللك يف اجلزء واندراج املطلق يف املقيد واندراج العام

ال كرامهتا يدرك فل كرامهتا حقائق تدرك  الكرامة لأن الاكمةل هو اذلي مقاماهتا غاية منت عل الراكب اإ

 امجلالو  اجللل بس يوف بصائرمه ختطف أأن من أأهلها عل شفقة اجللل س بحات بسطوة مكتومة

 أأهنم يزمعون ومه رهبم مقام من خائفي ابطنا و اظاهرا  للس نّة بعيمتّ  فصاروا غريمه وعن عهنم فغطيت

ذا التوبة مقام حيكوا مل  أأحوال كذكلو  نفوسهم س تصغرواا الباكء من التائبي أأوصاف هلم ذكرت فاإ

ذا امللهمة املقام أأهل من ميدحوا أأن حيبونو  الرايء خمافة أأعامهلم اخملفي اخمللصيو  العشاق من الأبرار  واإ

 عال مقاهمم لأن فيه غرابة وال أأنفسهم يس تصغرون صاروا الهامينو  التوهلّ  من أأشعارمه عندمه ذكرت

ال يعرفوا مل ومه علهيم  .الاكملي أأدب وجه وعل املعاينة وجه عل رهبم بباب الوقوف اإ

 ل وما النيات من بها يقصد وما التجانية الطريقة في الدخول مريد حق في يشترط ما باب

 هذه لأن الأبرار الأولياء مقام حبسب العارفي أأشعار سامع عن بلتثبت اإخواننا مقام فنويص

 ومل به فرحون وجلون خاضعون رهبم حلرضة متثبتون رهبم مع أأهلها قلوبو  الثبات طريقة الطريقة

ال مراد هلم يكن مناو  الفضل مبحض رهبم عند رائضون فهم للرايضة يتعرضون ال رهبم أأراده ما اإ  اإ

 س ّيدمه بعز متعززين بكنفه مكتنفي الس يادة بأأس تار متعلقي مهنم طلب ما بوفاء القيام مقصودمه

ن وظائفهم خلدمة متقدمي  أأهنم عرفوا اخلاصة أأو العامة الوالئية املراتب أأهل عل س يدمه والمه واإ

 يف رهبم هلم دهقيّ  ما فيعملون س يدمه حبرضة علهيم موىّل  مه بل الوالية أأصل يف هلم حظّ ال عبيد

لهية الكنانيش  الأمري ابجحّ  كدأأب دأأهبم فهذا رهبم كتبهو  دهقيّ  ما لرفع ضونيتعرّ  وال يعّتضون وال االإ

 العساكرو  الباب خارج بشجاعهتم يتهيون الرىح ادقوّ و  امهخدّ  فهم الأمري مل امللو  وزرائهو  يديه بي
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 بونمتأأدّ  السلطان من اخلوف غاية يف ومه مقاهمم جللةل عهنم حمجوبون ساداهتم الوزراءو  القوة تظهر

 وهو اجندا  أأكرثمه الأبرار ومه فالعسكر. س يدمه حبر من االإمدادو  الكرم من بأأخلقهم قونمتخلّ  بأأدبه

 أأعزمهو  العسكر من أأكب ومه بجلنود يتهيون الرىح قوادو  .مؤونة أأقلهمو  خدمةا  أأكرثمه الأعظم السواد

 .فافهم اخطرا  أأكرثمهو 

 يلزمه وما أأوالا  التجانية ةـويـالنب يةّمداحمل الأمحدية الطريقة يف ادلخول مريد حق يف يشّتط ما ابــب)))

 مدخل من فهيا اخليانة وعل بلعهود الوفاء عل يّتتب وما فهيا مدخهل يلزم وما الربطو  العهود من

 يلحظ وما قصده يذم وما النيات من هبا يقصد وما يكره وما مينع وما حقهام يف يس تحب وما داخـلو 

 (((يلحظ ال وما

 قوي عتقادالا حصيح العزم مايض احلزم حصيح يكون أأن أأوالا  فيه فيشّتط ادلخول مريد فأأما

 اخملالفات من عليه اكن ما واس تصغار نفسه أأوصاف س تقذارا بعد اخلري لنفسه حيب بأأن اهلمة

 مل اإن هللا غضب يس تحق أأنهو  غريهاو  الرايسةو  ادلنيا حب من القلبية الأمراضو  الكونية اخلواطرو 

 مشاهدةا  نفسه هلك متوقع الباطنةو  الظاهرة بلأمراض مريض أأنهو  عنه هللا ريض الش يخ بركة تدركه

 ورطة وسط يف أأنه امعتقدا  هل مناص ال املجئا  امضطرا  صارو  همربا  هل جيد ومل عليه يسقط يراه كجبل

 وال صهخيلّ  من نظره يف هل يظهر ومل ذكل لك الغفةل تهياء   يف ضل أأنهو  مهنا خيرجه ملن امضطرا  الهلك

 مبعاصيه هللا عن لبعده أأمره صعوبةو  هلكه قوة لشدة وحلته من هل امنقذا  مشاقه حتمل يس تطيع من

 عيون يدي بي وال عينيه بي هل يظهر فمل بنظره واجهتد بعقهل تأأملو  نفسه هبوى قلبه أأجزاء تفرقو 

 بدل من اخللص يريد وهو الاكفر ش يطانهو  الهوىو  النفس أأعدائه يد من خيلصهو  يطبه أأحد بصريته

ذا الفكر يشتت اواحدا  اعدوا  لأن الأعداء  ير ومل ادلم مزتاجا به املمزتجة بلأعداء فكيف ابعيدا  اكن اإ

 عل يغار ملاكا  ير ومل زمانه يف أأحد سطوة ير ومل أأعدائه مقاومة من غريه وال نفسه يف قوةا  وال حوالا 

ا  وال حمّتمه  مدة به طالتو  حاميته عل يقدر اململكة خضم ملاكا  ير ومل ضيفه عل حينّ  زمنه يف اكرمي

 ختليص عن فضلا  نفسه أأمر يف ضعيف واحد فلك أأههل طبائع نعكستا قد الزمان فوجد التأأمل
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 نفسها يف امللوك أأراكن فشلتو  هلعدوّ  صاحبه يبيعو  الرشوة يأأخذ الزمان ملوك من واحد فلك غريه

ذا الغريب أأنّ  حىت وهناؤ بش واهمتت  ظهر مل لك يرىو  للهلك ضونهيعرّ و  زاده هل يأألكون هلم حنازا اإ

ال ير ومل بطنه قواعد نكرستا قد ظاهره بزخارف  من نظره يف الكرماء   من يبق ومل الامس ملوك اإ

 من بتجربة أأو الأحوال بقرائن ذكل حتققو  يؤنسه من الندماء   من وال يوصهل من الرفقاء   من وال جيريه

ال ظفر بقلمة ينفعه ال زمانه يف بأأحد حّتما من لك مبشاهدة ذكل عل مس تدالا  غريه من أأو نفسه  اإ

 ذكل ولك مرضهم عل امرضا  زادوا بل بقوا هبم حّتامالا قبل عليه اكنوا فكام بلصحبة ةالسم جمرد

 يظهر فمل زمانه يف الأطبة دار يف مريض لك عادة اإىل استنادا ا عنده تردد غري من بطنه يف هل حتقق

 الأدوية داير لك ومن دواء لك ومن الأطبة لك من فأ يس نتفاعالا علمة عليه ظهرت مريض هل

 معرض يف فيبق  اخملتلفة الأمراض عل الأدوية تركيب معرفة بعدم فيقتلونه املريض هيلكون رمبا لأهنم

لهي  بلفضل قلبه يف جفأأه حىت امتحريا  فبق  زمانه أأهل لك من اأ يسا  الهلك  اململكة خضم قاهر مل االإ

 الأدوية من مطالبه مجيع عل الواسع ملكه ش متلا حرميه عل الغريةو  الكرمو  القهر بوصف امتصفا 

 انجع دواء عندهو  البس يطةو  املركبة املتنوعة الباطنةو  الظاهرة بلأمراض املعرفةو  ادلواء بكيفية املعرفةو 

 خاصيتهو  .السلمة غاية ويف النفع غاية يف بل مرورة وال عضو قطع بل حلو العلل مجليع ترايق انفع

صّل هللا عليه  الاكئنات روح الأكب الطبيب من مشافهة أأخذها لأهنا املعضةل العلل أأصول قاطعة

 عنده من يكرمهو  فيه ما مجيع من يبأأ  الوصول مبجرد قاصده مقاصدو  أأحوال جبميع كفيل امللو وسمل 

 غريه من لكها العلئق قطعو  فيه أأمنيته واجمتعت ش بهل عل الأسد حني ضيفه اإىل حلنينه امللوك بتاج

 امتوهجا  اجلنازة صلة غريه عل امصليا  لغريه اتراكا  فقصده زوهجا غري من العلئق احلرة املرأأة تقطع كام

ليه بلكيته ليه يلق  أأن عل هللا عاهدو  غريه حق نظره يف امسقطا  اإ لقاءا  نفسه اإ  فيه يترصف الكيا  اإ

 نفسه معرفة امسقطا  شاء فامي يدفنهو  شاء مبا نهيكفّ و  شاء كيف هليغسّ  يديه بي اميتا  شاء كيف ببصريته

 دارهو  مقامه عبيد ومن داره مرىض ومن جيوشه من يكون أأن اراضيا و  حبكهو  بتدبريه اراضيا  تدبريهو 

ليه سارو   هباءا  نظره يف اخللئق صارتو  سواه عن االإعراض لك امعرضا  عنده فامي اطامعا  بلكيته اإ

 فوصلصّل هللا عليه وسمل  النيب بأأخلق صفاملتّ  الكرمي القاهر الأعظم املل مبغناطيس جنذابهال
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ليه ليه قلبه مييل أأن هللا فضل من اطالبا  يديه بي اممتلقا  به امرسورا  اخائفا  جخلا  اإ  وهو عظمي مل لأنه اإ

 منه فنفرت الساملة العقول حالته واس تقذرت اخملالفات برواحئ مننت النفس ية اجلراحات بنجاسة مجمذّ 

 قيوح عل بنفسه ملعرفته فتصاغر بيده القدر عظمي مل يباشه أأن حيب وهو لنجاس ته اخللق طباع

 النجاسة رواحئ من عليه يه مبا واتصفت الكبار أأوصاف من نفسه دتفتجرّ  192مهلدج  صديدو  مواده

 أأجزاء يف مرأ ته بعيون ينظر حىت كسوته من يهيعرّ و  بعيونه ينظرهو  بيده يدوايه مل بب يريد وهو

 فأأدخل هل ادلخول فعزم املل يدي بي فضيحته واي أأنتهنا وما أأقبحها وما عوراته عل لعيطّ و  جسده

 بأأن هللا بباب الوقوف املل ببكة يريد وهو ادهشا و  افرحا  نفسه عن افانيا  هل فوصل خزنته أأيدي عل

 يس تطع فمل احلق املل هللا حرضة يطلب معهو  جنس وهو امللوك بأ داب بهيؤدّ و  تهيثبّ و  يوصهلو  رهيطهّ

 مصاحله مجيع وكذا بيده الأخرويةو  ادلنيوية حواجئه فأأنزل الطبيب املل من مطلوبه تفاصيل تبيي

 وانصبغ أأحبّ  اذلي الوقت يف أأحبّ  مبا أأحبّ  كيف ينقلهاو  املل لهاحيوّ  يده بي طينة فصار مقاصدهو 

 ال خرةو  ادلنيا معر ببابه بقائه عل هللا عاهدو  زبلته يف امطروحا و  ببابه هل الكبا  نفسه جعلو  ببابه

ذا نفسه رأأي وعن غريه طب عن امعرضا  ّ ا فاإ نه احلس نة الأوصاف هبذه صفت  يكون حقيق  مريد فاإ

ال هل يبق ومل عقبةا  عقبةا  السالكي عقبات نفسه بذةلّ  هل املل لتنّ  قبل امرادا   فبؤية املقربي عقبات اإ

ال هل يبق فمل الهلك ورطة من أأخرج الأوصاف هذه عل نفسه املريد  الأمنو  الوصولو  السلمة اإ

ال هل يبق فمل القرب حلرضة ادلخولو  التام الهناءو  االإكرامو   ودلته كيوم ذنوبه من خيرج الّتايق س تعاملا اإ

 ربه غري من ادا متجرّ  ربه وصول بذلة ش يخه غري عن صيامه عن يفطرو  القرب سامء شس يصريو  أأمه

ذا. ربه يدي بي أ خذهو  ربه حلرضة موصهل ش يخهو  س ّيده بأأخلق اقا متخلّ   حرضة اإىل قلبه ش تاقا فاإ

ىلو  الصحة ىلو  الأمن حرضة اإ ىلو  قصده من نالمتكّ  حرضة اإ  واحّتق ش يخه يدي عل ربه حرضة اإ

نه الطبيب مبحبة قلبه ن فاإ نه الطبيب نظر من يتهلكّ  نمكّ  اإ ليه يتوجه فاإ  أأن عليه فيجب التوجه لك اإ

                                                           
هل     192 نج ب داخ  ي ت ك وَّ ثج ان ت فاخاا و  د  حيج  دل   و  ه رج عل اجل  و  ما ي ظ  هج ، و  ج ، الب رث  : اخلجراجج لج م  . )طب( الهتاٌب حمدوٌد يف ادلُّ الق ي حج

َّس يج اجلدلّي. حوٌب بتقيّح يف البرشة والن ص   اجلدل مؤمل م 
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 لأهنا مهنا فلبد أأربع ويهصّل هللا عليه وسمل  املصطف  حرضة من تلقاها اليت شوطه عليه يشّتط

 .طريقته يف ادلخول حصة شوط

 صحبيج  وال حيبّ  الو عرفيج  ال الش يخ أأن هل يبي أأن فيه يندرج سواه ما لأن أأعظمهاو  أأولها

 لّتبية بهنّص و  قدسه حلرضة واجتباه هللا صطفاها هلل حمبوب الش يخ أأن يعتقد أأن أأحدهام. لأمرين اإال

 بي املامليك بوظائف حتليهتمو  هللا حرضة جامل سوى مما جتريدمهو  الرشيعة بأ داب تأأديهبمو  الواردين

 ادلخول مريد فيلزم ربه من بالإذن لأنه أأحد يلحقه فمل التصفية كيفية يف ماهر طبيب أأنهو  س ّيدمه يدي

 حبيث هل عنده ما لك ينسب وأأن ال خرة ويف ادلنيا يف ابطنا و اظاهرا  تهمهّ  عليه يقرّص  أأن حرضته يف

 ال هللا عل لدلالةل يصحبهو  غري ال هللا حمبوب لأنه ش يخه فيحب يده بقبضة يسكن وال يتحرك ال

 وال دنيوي غرض غري من هلل أأحبه لأنه الواردين تنفع اليت ويه اذلات حمبة يه احملبة وهذه غري

يصال الش يخ فقصد غري ال عليه لدلالةل هلل حصبهو  هللا حمبة مظهر لأنه بل أأخروي  اإىل الواردين اإ

 نيهتم تصحيحو  .ذلكل نصبهو  هل بهأأان هللا لأن لأمره امتثاالا  بل غرض غري من هلل بهلل ربه حرضة

 اليت العدةو  بلقوةو بالإرشاد يعيهنمو  رهبم عل يدهلم أأن عليه جيب حبيث رهبم حرضة اإىل وهجهتمو 

 ستنرصها فقد      ﴾193﴿ هللا عن النيابة حبر من علهيا س توىلا

 علمهو  نفسه رسو نفسه بركة اإىل ال هللا حرضة اإىل اإرشاده النصح متام ومن نصحه عليه فيجب الوارد

 بهنّص  ما لأنه مواله حلرضة جيرده بل الشاق العمل اإىل وال الطلمسو  الأسامء خواّص  اإىل وال واليتهو 

 مراد يف فانٍ  وهو س يده اإىل حادو  سائق هللا اإىل دال دليل فالش يخ لغريه وال لنفسه ال هل اإال هللا

لهية الكامالت من عليه هو ما لنفسه حيبه واذلي لنفسه حيب ما للواردين فيحب س ّيده  فادلالةل االإ

 أأوصاف بقية اإىل كرمهو  واليتهو  لعلمه الش يخ حيب كأن العوارض حمبة وأأما هللا عل الكاملو  للش يوخ

نه الكامل  كفرح يذهبو  جي ء ما العارض حقيقة لأن بللكية تنفع الو يشء يف جوع من تغن ال فاإ

ذا االإنسان فاإن ش بعو   ببقاء   تبق  حمبته فاإن لها عةل العرض جعلو  العرض عل حمبته بىنو  بركّ  اإ
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ذا. بزواهل تزولو  العارض  هللا أأن فكام لها بقاء وال تأأثري وال غرر عل حمبته بىن فقد لواليته أأحبه فاإ

 يعبد بل اكن أأخروايا  أأو دنيوايا  أأغراض هل تكون أأن عن ىلاتع لغرض خلقنا ما لأنه لغرض يعبد ال

 العبودية وظائف من به فلكّ  ملا أأداء امللكيةو  الس يادة قتضتها ملا س ّيده حرضة اإىل وهجته توحيد لكامل

 العبودية ويه الس يادة حرضة لتوحيد العبودية أأوجه توحيد املقصودو  العبودية صفاء عل تدل اذلي

ن لأنك غري ال علهيا تدلو  تصححها العبادات أأنواعو  الرصفة  البرشية أأغراض من لغرض ربك عبدت اإ

مناو  لأجلنا عبدتنا ما دكس يّ  حرضة تناديك الأخرويةو  ادلنيوية  يف كل نصيب فل لأجل عبدت اإ

مناو  ترده مل لأنك جاملنا  كل نصيب وال الفضل حبر يد كل تقضيه فغرضك نفسك لأغراض ضتتعرّ  اإ

 فرحك فكل الرشاكءو  الرشكة عن أأغىن أأانو  شكة الغرضو  بلأغراض جنس لأنك القدس يف

بليس زبةل فالغرض الغرض وهو لنا عبادتك يف معنا كتهشّ  اذلي برشيكك  .اإ

 الأغراض اإسقاط من الأاكبر الش يوخ تصحب ماذا عل

 من فلك ربه عليه غضب يوم به عطب اذلي أأصهل لأنه يسكنه غرض فيه معل أأو عبد فلك

مامه لغرض هللا عبد بليس فيه فاإ  حتفه غوائل من صاحبه لوخي فل للمبطلي عهشّ و س نّه اذلي هو اإ

 وال يعرف ال الش يخ فكذكل أأنسهو  حمبتهو  رضاهو  حرضته عن العوائق أأكب من هللا مع فالغرض

 حصب من فلك املضةل الأهواء من القلوب جتريدو  عليه ادلالةل يف هللا عن انئب لأنه لغرض يصحب

 عام أألف حصبه ولو اأأبدا  بصحبته ينتفع ال الأخرويةو  ادلنيوية برشيته أأغراض من نفسه لغرض الش يخ

مناو  لأجلنا أأحببتنا ما هل تقول حرضته لأن  فالش يخ الغرض بزوال تزول احملبة لأن لأجل أأحببتنا اإ

 احلظوظ غمي لأن منه عليه تعود منفعة غري من لكه معره به امتعلقا  فيبق  الأغراض من بلتجريد فملكّ 

 بأأن لش يخه اللوم ينسبو  حبظوظه مذبذبا  فيبق  ربه حرضةو  نبيهو  ش يخه حرضة بيو  بينه حيول

 اإىل وهكذا غريه يف اطمعا  حرضته من فينسلخ بركته أأثر عيلّ  ظهر وال ش يخ  نفعن ما مثلا  يقول

 أأخرهجا وهو نفسها يف صاحلات الصاحلات فالأعامل الصاحلات الأعامل يف هاجهتادو  معره فيضيع املامت

 احلصاد أ ةل املنجل أأخرج مكن ربه لعبادة مرشوعة ويه نفسه أأغراض هبا طلب حبيث موضوعها عن

 فائدهتا املشاخئ فصحبة. وضعتو  هل خلقت ملا تصلح أ ةل فلك محق فهو للحصاد احلراثة أ ةل أأو للحراثة
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 غري ال لنا عهشّ  مبا يديه بي الوقوف وهو هللا حرضة ل داب مرشوعة العبادة أأنواعو  هللا عل ادلالةل

 فلام للأمة تبييهنا رايسةصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول توىّل و  كتابه يف أأنزلها اليت يه هللا فس ياسة

 قدوتناو  ش يخنا مقامه فتوىل التبيي رايسة لتويل موضعه يقوم من لنا أأانب ربه بأأنوار وهجه عنا غاب

 كبريها وهو الساعة قيام اإىل بيده أأتباعه لمكّ  أأصلب يف ينقلها ظهوره من الساعة قيام اإىل رايس ته

ذا ملكهو  عزه سل يف خنراطالاو هل حنياشالا عاقل لك عل فيجب ادلين يوم اإىل  الوارد قرّص  فاإ

 حبيث لنبيه مبايعته هل فبايع أأس تاذه غري عن بصريتهو  برصه غّض و  مهته الطريق يف ادلخول مريد وهو

 نفسه عل محرّ و      ﴾194﴿ ال خرةو  ادلنيا أأنفاس مدة ببه عل لنفسه أألزم

ىل الركون ليه جاء ما لأنه أأموااتا و  أأحياءا  الأولياء من غريه اإ  اعهدا  عليه هللا عاهدو  غريه من أ يس حىت اإ

صّل  النيب به أأمر اذلي هو ذكل فاإن منشطه وال مكرهه وال مرضه وال حصته حال يف ال ينفصم ال

 مروا فاإذا الأولياء من اأأحدا  يزوروا ال لأحصابك قل)) :هل قال. عنه هللا ريض الش يخهللا عليه وسمل 

 والتبك اس متداد زايرة الصحابة زايرةصّل هللا عليه وسمل  زجفوّ . ((فل غريمهو  فلزيورومه بأأحصايب

 تلمذكو  فقراءي فقراؤكو  أأحصايب أأحصابك))صّل هللا عليه وسمل  قال. الش يخ أأحصاب خوةاإ  لأهنم

نه بعضا بعضهم يؤذي ال لأحصابك قل. تلمذي صّل هللا عليه  زجوّ  كذكلو  ((يؤذهيم ما يؤذين فاإ

 .195مرشهبم أأانس لك عرف قد لكن الأولياء لفظ اعرفا  يشملهم ال لأهنم ئكةامللو  الأنبياء زايرةوسمل 

 اأألفا  عرشونو  أأربعةو  أألف مائة فالأنبياء غري الصّل هللا عليه وسمل  النيب من املكتوم القطب مفرشبنا

صّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان حرضة عن نلتفت ال لكن بكتهبمو  هبم نؤمنو  مهمنعظّ و  حنهبم فلكهم

مامنا فهو ال خرة يف وال ادلنيا يف ال اأأبدا   نانبيّ  فهو خدمتنا رايسةو  بّتبيتنا املتويّل و  بنا فامللكّ و  نانبيّ و  اإ

 الترصيف أأولياء من احيّ  يكون ما فأأقلّ  الأولياء مع فكذكل مهأأعزّ و  الأنبياء أأفضل وهو به هللا فناشّ 

 نعظمهمو  هبم نؤمنو  حنهبم فلكهم اأألفا  وعرشون أأربعةو  أألف مائةصّل هللا عليه وسمل  النيب أأمة من

 ناحظّ  وهو قدوتنا فهو التجاين محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان ش يخنا حرضة عن نلتفت وال نوقرمهو 
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ماهممو  الأولياء س ّيد وهو غريه علينا محرّ و  به أأكرمناو  به هللا شفنا اذلي ناوليّ و  نصيبناو   رئيسو  مهممدّ و  اإ

 رزقه ما لكّ  جاءان يده علو  ال خرة نعمو  ادلنيا نعم من هل ننس به عندان ما فلكّ . االإطلق عل الأمة

 اأأبدا  يكون ال أأمر لأنه نستنكرهو  ندفعه حرضته غري من قصدان معنوي أأو حيس رزق لكو  هللا لنا

لهي  املل حرضة لأن ّ  االإ  احلرضة تل غارت حرضته لغري شيئا نسب من فلك احلرضات عل بةمرت

 فكذكل زوجي بي اشعا  تكون ال الزوجة أأن فكام حمهل لغري اليشء نس بة لظمل اليشء ذكل فزال

لهي بي مالعال   يكون ال وكام ش يخي بي يكون ال املريد  قال ش يخي بي املريد يكون ال كذكل اإ

 لك الش يوخ أأغفلها مسأأةل)): عنه هللا ريض الش يخ س يدان لعامل روحه عامل يفصّل هللا عليه وسمل 

 الطريقة يف الأعظم الركن هو الرشط وهذا ((.بلثاين وال بلأول ينتفع ال غريه زارو  ويلّ  عن أأخذ من

 .الكامل طريقة يف مرشوط كذكلو 

 الطريقة هذه يف الزايرة منع رس

مناو   الصفاء طريقة لأهنا الش يخ غري زايرة من بملنع الرصاح لك صحت الطريقة هذه اكنت اإ

  ﴿ تعاىل بقوهل هللا ربه اذلي سملو  عيه هللا صل النيب يد عل مبمة لأهنا فهيا تدليس ال

﴾196 ﴿    ﴾197 ينظرون فاإهنم عهنم هللا ريض الأولياء طريقة وأأما 

 منعوه الاس متداد أأهل من رأأوه مفن .الاس متداد فقراءو  التبك فقراء قسمي عل فقراءمه لأن هللا بنور

 قاتل مس الش يوخ خمالفةو  .بخملالفة ال خرةو  ادلنيا خرس خالفهم فاإن به جامتعالا ومن غريمه زايرة من

ن "غفرتج  ال الش يوخ ذنوب" فهو غريه اإىل امليل سوى ش يخه عنه يتلقاه املريد فعهل ما لكّ و   من رأأوه واإ

 عاملون ومه مينعوه أأن هلم حيل فل الأمة انحصو فاإهنم بغريمه جامتعالاو الزايرة هل يطلبون التبك أأهل

 الطريقة هذه فقراء أأماو  عندمه مبدده عاملون ومه يرسحوه أأن هلم حيل وال عندمه قصده مبا يرحب ال بأأنه

 وهلل أأجلنا من به) عنه هللا ريض الش يخ أأرسار محلل مقصود لكهمو  الاس متداد فقراء فلكهم يةّمداحمل

. فذكره بغريها أأم الفاحت بصلة يه هل الطريقة هذه فضائل عن س ئل ملا عنه هللا ريض قاهل( امحلد
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 الفلين الكبري يهنامهو  يأأمرمه كنّاشه يف قيدمهو  السلطان كتهبم ملا الرىح ادقوّ  الشهادة عامل يف مفثاهل

 وال عقلا  للعسكري حيل فل الرىح قائد اشكنّ  يف وصفهو  بمسه مقيد واحد لك العسكر كذكلو 

 قائده عند موصوف لأنه السلطان يد عل باملرتّ  عنده يطلب قائده غري اإىل مييش أأن اشعا  وال اطبعا 

ن السلطان دهقيّ  ما يعطيه فقائده  خانو  العسكر خانو  السلطان خان اخائنا   يسمّ  غريه اإىل مىش واإ

 خان كبريه لغري مىش اإن رىح قائد كذكلو  املل س تعاملا يف للطرد بتعريضها نفسه خانو  قائده

صّل هللا  قال السلطانية اخلدمة حرضة يف للطرد عرضها حيث نفسه خانو  الكبري خانو  السلطان

 هل يسامح فل ش يخه مع املريد كذكلو  الغش أأكب وهو 198((من غش نا فليس منا))عليه وسمل 

ن اأأبدا  الش يخ  جبو  ش يخه يد عل يتوب حىت عليه للغرية اأأبدا  الأولياء حرضة يف يدخل وال فعل اإ

 .االإذن هل ممن بتجديد حاهل
 الطلبة جمامع من الفاحتة وطلب الفقراء غري من والكتابة الأولياء أأوالد من والليق ادلكل ملثل امليش للفقري جيوز هل

 لبعض الليقو  ادلكل مثل اإىل اكمليش الباب هذا يف الوقائع عن لونيسأأ  الفقراء بعض أأن يليه

ليه امليش عند قصد فاإن الفقراء غري من الكتابةو  الأولياء أأوالد من الأمراض  فهو أأجداده من البكة اإ

ن القطع به يقع الزايرة عي  فل خاصة بكيفية اخاصا  امرضا  يناول اكن ممن بالتطبّ  عي يقصد اكن واإ

ذا. هلل العمل يعرفون ال العوام لكن بأأس  الغالب يف التبك به يقصد أأن البدّ  ذكل مثل العام فعل فاإ

 جمامع كذكلو  ((هدر فدمه شلكه غري يف تطور من. الهتم مواطنو  اإايمك))صّل هللا عليه وسمل  قال

ننا الطلبة لهيم ذهب فاإن ويل من فيه البد مجع لك لأن الوالية فهيم نعتقد فاإ  من ولو الاس متداد بنية اإ

 عنه مهني  فهو مهنم تصهل بركة ظن بأأن بدعوهتم قلبه فرحو  هل فتحوا أأو الفاحتة يطلب كأن ادلنيا أأمور

ن  كذكلو  .ش يخه حرضة من أأنه عرف قد مددهو  فل غري ال هلل ماهل من هلم أأعط  ما بسبب فتحوا واإ

 أأرسلها اإن لأنه وجوبا  فمينعها يده عل هل مطيعة املرأأة اكنت فاإن الأولياء حلرضة الفقري نساء زايرة أأمر

ن. الزائر فهو منا لأنه عليه فل اخلصومةو  الفتنة خافو  غلبته واإ  مغلوب وهو غري ال لنفسه عاهد اإ
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﴿        ﴾199 يرسهل فل البلوغ قبل هصبيّ  كذكلو  .الأمور مجيع يف 

ن أأحب حيث مييش رش يد فهو بلغ فاإن لنفسه وينظر يبلغ حىت اقطعا   س تعطاءبال أأحد قصده واإ

 املشاخئو  اكلأصابع الأولياء فاإن هللا أأولياء حرمات تعظمي الواجب ومن غري ال هللا لوجه فليكرمه

 وأأرضّ  غرّي  فقد اصبعا اإ  غرّي  مفن البدنو  الروح وهو البدن كجميعصّل هللا عليه وسمل  النيبو  اكلأيدي

  ﴿صّل هللا عليه وسمل  النيب وهو البدن سائر اإىل الرضر ويرسي ش يخه ويه اليد جبميع

       ﴾200 ﴿  ﴾201 اوليا  أأو اشيفا  غرّي  مفن 

 هلمو  للش يخ تعظمي الزايرة فّتك. ش يخه ولو أأحد ينفعه فلصّل هللا عليه وسمل  النيب عند حمبوبا  أأو

    ﴿ واحدة ذات يف رونيؤثّ  ال العّ الفج و  املزاج تفسد الأطبة كرثة لأن للمريد منفعةو 

  ﴾202 ميعظّ  من ادلنيا وجه عل يكن فمل غري ال هيلكه واحد مريد عل الأولياء اختلفف 

 يس تحقونه ملا بل غرض غري من الأولياء مونيعظّ  لأهنم عهنمو  عنه هللا ريض س يدان كأحصاب الأولياء

منا العامة من غريمهو  هللا أأولياء لأهنم التعظمي من  اوليا  ميعظّ  من مهنم مفا أأنفسهم لأغراض موهنميعظّ  اإ

ال ذا البطيخة بب من نفيس حظ بقصد اإ  .الندر رب تعظمي ال الزرع مفقصوده للندر أأحد هبا أأىت اإ

 س يدان أأوصاان وقد احلق مظاهر فهم لكّ  علو  غريمه عل أأو نفوسهم عل مهوالّ  هللا أأن الأولياء معىنو 

 من لأحد صيرخّ  فل أأحواهلمو  الكهممو  تباعالأ و  الأوالد من جناهبم بتعظمي عنه هللا ريض الش يخ

نه أأتباعه أأعز من اكن ولو ذكل يف أأتباعه مناو  قاتل مسّ  العلامء فلحوم. مسّ  فاإ  قلب خيتص أأن مقصودان اإ

 ويف الش يخ يف حيبهو  الفقري يقصده ما جفميع نتفاعالاو النفع كامل هل ليحصل ش يخه بروح املريد

 هلم اذلين ادالقصّ  أأينو  مطلبلك  اإىل توصل اليت النية أأين لكن الأرض مجيع يف زواويه ويف أأحصابه

 أأحصاب من واحد لك اإىل جنذبا ذواهتم خواصو  الضامانت من الأولياء عند ما جفميع انفذة مهم
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هنا زارـلت القباب علهيا تبىن أأن تس تحق اليت يه فالنية. الش يخ  قوي حمبته قويت مفن الرحب عي فاإ

 برشية ملشاهدته املساواة عتقدا فاإن فيه حظه فهو ش يخه يف االإنسان يعتقده ما فلك واردهو  مدده

ن اأأبدا  به ينتفع ال حظه فهو ش يخه  ال الكبري حصبة أأن فاعمل. قسو  حظه فهي  اخلصوصية عتقدا واإ

ال الصغري تنفع مناو  غري ال هللا حمبة اإ صّل هللا  النيب فاإن طالب أأب أأرأأيت للكبري الصغري حمبة ينفع اإ

ربحهو  اإسلمه حيبعليه وسمل   النفع نفعه علصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول يقدر فمل مرتبة بلك اإ

    ﴿ صّل هللا عليه وسمل به النتفع الصغري طالب أأبو أأحبه فلو كبري لأنه اخلاص

﴾203 لأن املريد عل للش يخ املنة أأنّ  ال الش يخ عل للمريد فاملنة عليهو  اإسلمه عدم عل بناء 

ذا املريد انئه يف ما مجيع جيذب ش يخه يف حمبتهو  نيته ححصّ  اإ  من فلك عكس غري من حمبته بصفاء اإ

 بلأموال يتعلق مما خصوصيته هبمته قصدو  اكن أأايّ  أأحصابه من واحد يف أأو الش يخ يف خصوصية عتقدا

 صاحهبا يف هبا ينتفع حىت اخلصوصية تل منه جيذب أأن فلبد الأرسارو  بل خرةو الأبدانو  الأوالدو 

 أأحصابهو  الش يخ يف عتقادالا كامل الطريقة فكميياء. غري ال الرساج من شعةل اكقتباس نفصالا غري من

ّ يغر  فل أأخواهتاو  الأمراض نزول عند تزلزل غري من زواويهو   فاإن بلطريقة هل خبة ال ممن يفعل ما كن

ال فصولها يعرف ال حرفة لك ذا حمّتفها اإ  مث االإسلم أأول يف حمرمة القبور زايرة اإن مث. فهيا اماهرا  اكن اإ

بحة فالأمر 204((فزوروها ،القبور زايرة عن مكتي هن  كنتج )) قالصّل هللا عليه وسمل  فهيا أأذن  للإ

 عاقب فقد الزايرة ترك عل عاتب مفن تركه عل يعاقب وال فعهل عل يثاب ما وهو الندب الراحجو 

. فيه هللا حمك يعمل حىت أأمر يف يتلكم أأن للجاهل ينبغ  فل. الرشع بأأصول جاهل وهو املندوب عل

 الزايرة يف هللا حمك علمت وقد. فيه هللا حمك يعرف حىت أأمر عل يقدم أأن مسمل مرئال حيل فل

 زايرة عدم لزتما فقد هو وأأما ش يخ يد عل نفسه حيجر مل ملن الندبو  بالإبحة الصادق االإذن وهو

 النيب يأأخذها االإسلم عهود كتحمتّ  عليه متحمت عقدو  واجب عهد لزتامفاال امطلقا  الأولياء من أأحد

             ﴿ صّل هللا عليه وسمل
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    ﴾205 علصّل هللا عليه وسمل  النيب يشّتطها عهود س تة فهذه 

ذن الرجالو  النساء             ﴿ هللا من بإ

﴾206 كام الصحابةو  ئكةامللو  الأنبياء حرضة غريو  ش يخه غري زايرة عدم أأوالا  لزتما فاملريد. اخل 

 ذنوبو  العهد يف خان قد لأنه ش يخه حرضة من اخلروج الرشط هذا نقض من عليه زميلف . تقدم

 النيب حرضة عن لتفاتا ش يخه حرضة عن لتفاتالا لأن غريمه اإىل لتفاتالا ويه تغفر ال الش يوخ

 حتضاراكال العظام املواطن يف لأهلها حارضو  مربهياو  الطريقة هذه صاحب وهوصّل هللا عليه وسمل 

صّل هللا  الشارع بيد أأسست لأهنا خري للك أأصل الطريقة هذه لأن الش يوخ شأأن من فهو السؤالو 

 قائدو  ذماهما حام طالب أأيب بن عيل بس يف يعاقب غرّي  مفن. اأأبدا  اإشارته عن حميد فلعليه وسمل 

 بل عقهل متام عند أأبرمه عهد عن فهلتخلّ صّل هللا عليه وسمل  النيب عليه يغضبو  رساايهاو حامهتا

 للك أأصل ويه الرشط هذا اإحاكم من فلبد نوابه يد عل أأو املكتوم القطب خليفته لودله تلكيف

 وما العظام املشاخئ الأولياء حرضات هللا عمل يف ميد اذلي هو عاهدته اذلي الش يخ فهذا. لينتفع رحب

ال فهيم ظهر  رمحةا  الأزمان هذه اإىل خرهوادّ  أأوليائه بأأعز هللا أأكرمك وقد غريه اإىل متيل فكيف أأنواره اإ

 .به هللا أأسعدك ما تغري أأن منك أأفيحسن. أأتباعهو  حزبه من لوحه يف بيده هللا كتبكو  للعصاة
 تغفر ال الأش ياخ ذنوب وأأن قسمي اإىل الزايرة تقس مي

 علهيم تظهر مل ممن املسلمي ضعفاءو  اكلوادلين امليت نفع بقصد الزايرة قسمي عل الزايرة ناإ  مث

نك الوالية خصوصية هل بل معلهم نقطعا أأهنم امعتقدا  الوادلين حرضة اإىل مثلا  متيش فاإ ال اإ  يف هللا اإ

 عهنم انئب لأنك تنفعهم أأنك بقصد ذكر أأو قراءة أأو درامه أأو بطعام علهيم فتتصدق املوت بعامل ادلنيا

 أأو اطعاما  هل هتديو  خصوصيته تعتقد بأأن منه نتفاعالا بقصد تكونو  النية حتحصّ  اإن محمودة فهي 

ليك مهنم منفعة جتلبا بذكل فتنوي هدية يصح ما أأو ارا ـذك أأو قراءة أأو درامه  ممنوعة رشوة فهو اإ
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ن رشوة بل مواله عند بدعائه حواجئك من س تطاعا ما كل يقيض لأنه حمرمة  بك يبايل فل قدمهتا واإ

 فاإن كل لغرض ضتعرّ  غري من غري ال االإحسان بقصد هل هتدي أأن املطلوب لأن العارفي من اكن اإن

 عنده مبا يكرمك وهو مصيب فأأنت العارفي من كنت بأأن التعظميو  االإحسان وجه عل هل أأهديته

ليمك أأسدى من))صّل هللا عليه وسمل  قال هللا حلرضة التوجهو  ادلعاء من  مل فاإن فاكفئوه معروفا اإ

ن العارفونو  207((هل فادعوا تقدروا  الرشيعة حرضة عن خيرجون ال بملوت التلكيف علهيم سقط واإ

ّ  كل أأذن اإن ذكل لك دمهس يّ  مع أأدبا  الّ  عدهما تلزتم ومل الزايرة يف كرب  ارأأسا  الزايرة ترك لزمك واإ

 نتفاعالا بقصد ال نفعهم بنية املسلمي ضعفاءو  التعلمي أأش ياخو  الوادلين زايرة يف كل أأذن وقد. اقطعا 

ايك. مهنم هنا الش هبات من واإ ن احملرمات يف توقع فاإ ىل الوقت أأجلأأك واإ  قلو  فادخل ويلّ  رضحي دخول اإ

 من اكن أأايّ  الويل أأن واعتقد واخرج للرضورة بتو  وردك واذكر فصلّ  عليه تزد وال عليمك السلم

 بأأنفاس يتبكو  مكيعظّ  الس ّيدو  املل مبنةل عنده فأأنت س يدان صاحب من ينتفع اذلي هو الأاكبر

نه معك عنه ريض الش يخ  اكملرأأة امناما و  يقظةا  امريضا و  احصيحا  احبرا و  ابرا  اسفرا و  احرضا  يفارقك ال فاإ

 عامل يف بروحانيته بلفطرة روحانيته مزتاجال مريده يفارق ال الش يخ كذكلو  اجلني يفارقها فل احلبل

 لك يف تنل ئكةاملل من اأألفا  بس بعي يتبك كذكلو  عهده اانقضا  ش يخك يراك أأن تس تح  أأفل. اذلر

ن فيه نزل بقعة لك عل الرمحة تنلو  به نزل ماكن  مجيع يرحتم رضحيه عند ش يخه أأوراد ذكرو  زاد واإ

ن س امي ال املقبة أأهل ن الويلو صّل هللا عليه وسمل  النيب حيرضها اأأذاكرا  ذكر اإ  كل يتلمذ عنده نزلت اإ

نك منه تنتفع أأنك ال ادلعاء منك حيبو      ﴾208﴿ ش يخك عل حمجور فاإ

 وال تزيد ال الأزلية القسمة أأن علمت وقد. ال خرة يفو ادلنيا يف معرك ش يخك عل مقصور فأأنت

 واثبت فافهم العارفي أأاكبر من هللا عند كنت حىت الش يخ هذا خصوصية عل هللا دكّل  وما تنقص

نك وامعل واس تقم وامتثل ن فاإ  .الأقطاب لأاكبر فيه مطمع ال مبا تفز ش يخك غري عن طرفك ستحبّ  اإ

 حىت أأحصابنا مراتب يف لأحد مطمع ال) عنه هللا ريض التجاين محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان قال
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 أأن الرجال من لواحد ليس) قالو  (سملو  عليه هللا صل هللا رسول أأحصاب عدى ما الأاكبر الأقطاب

 ما املعايص من بلغواو  معلوا ما اذلنوب من معلوا ولو عقاب وال حساب بغري اجلنة أأحصابه اكفة يدخل

 يعدل الفقراء من منه العام يعن( ميقوّ  ال الفرخو  فرخ بأألف منا البيضة) قالو  (وحدي أأان اإال بلغوا

 عنه هللا ريض قال. علهيم املفتوحي جبميع ميقوّ  ال مهنم عليه املفتوحو  غريمه يف عليه مفتوح أألف

ذا( مهنم واحد شعرة وزنوا ما لكها الأمة أأقطاب جمتعا لو أأحصابنا من طائفة)  نفسه عل املشفق قحتقّ  فاإ

 احملبوبيةو  اخلصوصيةو  الوالية من حصيح قدم هل عنه هللا ريض س يدان أأحصاب من واحد لك بأأن

 رحل ويف رحهل يف أأحبابهو  أأههل حواجئو  حواجئه مجيع لينّ  حبيث الش يخ بغري العلئق لك عنه يقطع

ّ ا مفنصّل هللا عليه وسمل  النيب يف جمتعا النبوة رس أأن فكام خاصته ّ ا فقد بعهت  ومن الأنبياء مجيع بعت

صّل هللا  مقامه ورث مفن العلية مراتهبم مجيع عل صل فقد عليه صل ومن مجيعهم زار فقد زاره

 رس فيه جمتعا عنه هللا ريض ش يخنا فكذكل الرشائع جبميع أأحاطو  الأنبياء مجيع ورث فقدعليه وسمل 

ّ ا مفن. قياهما اإىل ادلنيا هللا خلق يوم من الأولياءو  الوالية ّ ا فقد بعهت  فقد ورثه ومن الأولياء مجيع بعت

 بالإشارة جتمع منه واحدة فلكمة. الأولياء بالكم هتدىا فقد أأخلقهو  مبحبته قختلّ  ومن مجيعهم ورث

 أأن صاحبه عقل يف خيطر فكيف الرس حبرو  الوالية أأصل من س متدا فقد منه س متدا مفن علوهمم اإىل

 س ّيد مضنه من أأخياف النبوية الضامنة حبرو  الشفاءو  الرس حبر بأأصل هللا أأكرمه قدو  غريه اإىل مييل

ليه همضّ و  اخللئق ذن عنده ممن التلقي جمرد أأن عملا. أأوالدها لصغري الوادلة مضة اإ  اإىل بق حصيح اإ

 با همذّ و  اخملالفات أأنواع من معهل ما مجيع ربقة من اصا خملّ  با مقرّ  حمبوبا  امرادا  طريقتنا يف املريد يصرّي  ال ن

 سائر من اممحوًّ و  الأخيار الأصفياء مجةل من حمصلا و  االإفضال مبحض للعبد املوبقة التبعات سائر من

 أأمكل يد بقبضة امقبوضا و صّل هللا عليه وسمل  اللك س ّيد حرضة اإىل اموهّجا و  االإرادة ظلم كدرات

منا البلاي فاإن ال اثم صواعقو  ادلوايه من احمفوظا و  الكرام الأولياء . الأغيارو  اذلنوب حبسب تنل اإ

ذا  الأحرار جنات جبناب نامتءالا بسعادة الفوزو  عليه بملعهود الأخذو  الوفاءو  العهود الإعطاء هللا قهوفّ  فاإ

 ريض قال ذلكلو الرزااي من لوازهما عنه فامنح  الأوزارو  اذلنوب مجيع الكرمي هللا حمو عل علمة فهو

      ﴿( الناس مع لطفو  هبم خاص لطف لطفان هلم أأحصايب) عنه هللا
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﴾209 امحلد وهلل ذنوبه مبغفرة سبهبا لزوال غريمه عل تنل كام النوائب علهيم تنل ال حبيث 

منا املصائب لأنو  يه أأم وهجها عل يه هل علهيا فيختبون هلل احملبة املّدعي املريدين عل تنل اإ

ن البلء نزل عةل عل بنيت فاإن( بلءي عل فليصب أأحبن من) معلوةل  الأصيل الوجه عل بنيت واإ

 جمذوبون لكهم بل يريدون وال حمبة يّدعون ال حمبوبون الطريقة هذه فأأهل. حمنة بعد عنه يرتفع لها

ال يكونون ال لأهنم عليه مه ما عل هبم معتىن مرادون حمبوبون  رهبم غري من قلوهبم جتريد وجه عل اإ

ذا. رهبم عن غافلي جتدمه فل هبم عتناءالا قوةو  ش يخهم نور لسطوة  س يدان أأحصاب من وجدت فاإ

ما ش يخه بيو  بينه العهود أأمر يف يشء هل وقع بأأنه فاقطع بهلل نعوذ حاهل تغرّيت من نه اإ  أأوالا  دخل اإ

 ادلخول بعد عارض هل طرأأ  أأو هلل اإال يصحب الو حيبّ  ال الش يخ أأن من ادلخول كيفية يتقن ملو

ذاية أأو ش يخه طريقة هو اذلي دينه يف بلهتاون أأو ش يخه غري اإىل قلبه بنتقال  ش يخهو  رسوهلو  هللا بإ

 عند مرتبة لنا اإن) قال عنه هللا ريض س يدان فاإن. املؤذايت أأنواع من يكرهه مبا الفقراء بعض بتغيري

 قليب تغيري عل يتحفظ مل من أأنّ  حىت لمك ذكرته ما يه ليست ذكرها حيرم حىت العلو يف تناهت هللا

صّل هللا عليه وسمل  هل فقال معىن( منحه ما سلبهو  قدسه حرضة عن هللا طرده أأحصايب حرمة حبفظ

نه بعضا بعضهم يؤذي ال لأحصابك قل)  أأحصايب هللا" عنه هللا ريض الش يخ قال( يؤذهيم ما يؤذين فاإ

﴿         ﴾210"  ذا خلاإ  الرشط هذا لقبول هللا تهثبّ  فاإ

 الش يخ أأوراد عل املداومة وهو الثاين الرشط اإىل الالكم ماملقدّ  هل ينقل مباديه حتقيقو  مبانيه حتريرو 

 املامت اإىل أأحصابه لك حمبةو  طريقه حمبةو  حمبته علو صّل هللا عليه وسمل  النيب حرضة من اهاتلقّ  اليت

 املامت اإىل أأوراده عل املداومة عل هللا عاهدت بطنه يف يقول أأن وهو علهيا العهد يعط  حبيث

ذا حمبتهو   لكف من لزمه ما لتأأمّ و  عواقبه يف النظر أأمعنو  فيه تهنيّ  ححصّ و  بطنه من العهد متكن فاإ

الو  بقيت س تحليهتاا فاإن بأأجرّ  يقول ال حبيث ومه لك يزيل اترصحيا  مللقّنه به صح الطريقة أأهل  اإ

نه لغريها مهنا نتقلتا هنا طريقتنا يف ممنوع فاإ  أأهل لكزوم هبا املقام لزمه دخلها مفن نبوية أأصلية طريقة فاإ
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 أأن فكام لزوالها عقلا  عارضة ادلنياو  الأصلية فهي  ال خرة مثل مثالها الطريقة فهذه. االإسلم   االإسلم  

 مهنا ينتقل ادلنيا مثال الطرق سائر فكذكل لأصالهتا رجوع غري من الأبدية ال خرة اإىل ينتقلون الأحياء

 التجانية من ينتقل ال فكذكل لفناهئا ادلنيا حرضة اإىل ال خرة من ينتقل ال فكام الأصلية الطريقة اإىل

 فالطرق. سملو  عليه هللا صل الويح أأمي يد عل مبنية أأصلية فالتجانية أأحاكهمام لتنايف غريها اإىل

منا لكها  أأن اشعا و عادةا و  اطبعا و  عقـلا  حرم فعليه زائد ال الأصلية الطريقة اإىل هبا ليتوصل أأحدثت اإ

منا للصلة اكلوضوء فالوسائل الوسائل اإىل بذلات املقصود من ينتقل  فالطرق. غري ال بلصلة فائدته اإ

ذا. الطمع  الغرض وهو الفتح طلب عل طريقهتم بنوا لأهنم غريها اإىل بعضها من نتقالا وقع  حصل فاإ

الو  رجل يد عل غرضه عل مناو  هلل حصبه ما لأنه لغريه نتقلا اإ  اخلدمة عليه شطو خدمهو  حصبه اإ

ال البدنيةو  املالية الو  املشّتط يعطهياو  أأجرته ليأأخذ اإ ذا 211الأعامل حمبطات من وهو الأجري ظمل اإ  فاإ

. لغرضه يوصهلو  رهيطهّ غريه رجل اإىل حرضته من نتقالالا عقلا  لزمه عليه حيصل ملو لغرض س تخدمها

مناو  قصدو  حظ لك من مرة أأول من جمردة الطريقة فهذه  أأاكبر من وهو غري ال هلل املريد يدخل اإ

 ضتعرّ  الو قصد بل أأمواهلمو  بأأرواهحم غريه طلبه اذلي الكن عل حصل فقد العهد مبجرد العارفي

 اإىل مقصود من نتقالا عقلا  عليه فيحرم للملقن البيعة عقد عند لكها الأولياء مراتب عليه أأفيضتو 

 عل شطهو امللقن علصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول شطه لأنه اشعا و اطبعا و  عادةا و  وس يةلٍ 

 معرو  ادلنيا معر بقية الأصلية الطريقة فكذكل هللا مل ببقاء بقية ال خرة أأن فكام لدلخول املريد

نو  عارفون هذه أأهل فلك غلهتاو  مثارها من ال خرة لأن ال خرة  فهم الظواهر حبسب خلفه ظهر اإ

 فهبا ال خرةو  ادلنيا يف الس نّة يفارق ال العارفو  الطريقةو  الرشيعةو  احلقيقة حبار يف عامئون عارفون

        ﴿ ال خرةو  ادلنيا يف مش يدة التجانية فالطريقة. عرفو  وصل

    ﴾212 هللا أأن علمت وقد امللئكة لشهود شهداء الشهداء ومسيت .اإخل 
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 شهداء فهم أأنفاسه سائر يف يفارقونه فل مل أألف مائة بس بع س يدان أأحصاب من واحد لك أأكرم

 يس ئل وال احضورا صّل هللا عليه وسمل  النيب يد عل اإال روحه خترج ال من حيىي ال فكيف امللئكة

ال ذا احضورا صّل هللا عليه وسمل  يديه عل اإ  اإىل مهنا ينتقل ال الأصلية الطريقة أأن كل تبيو  علمته فاإ

نو  غريها ذا اإال اكن أأاي أأحد ينفعه وال هل عقوبةا  بدنهو  ماهلو  دينه يف مبصائب يبتل نتقلا اإ  دجدّ و  اتب اإ

 الغفةل تهياء اإىل أأخرهجاو صّل هللا عليه وسمل  النيب جحر من نفسه حرم أأن بلءا  كفاهو  فيه االإذن هل

ّ  ما زماهنم يف اكنو  الكن هذا عل الأولياء أأجةّل  لعطّ ا فلو البطاةلو  ذ بغريها غريه عل أأحد سترأأ  ال اإ

منا الطرق لكو  .فهيا اإال فضل لهيا تومئ اإ  القلب صفاء اإىل ليوصلومه الأجةلّ  بأأيدي يأأخذون لأهنم اإ

ذا     ﴾213﴿ الأصلية الطريقة عي هو الصفاءو   صت اليقي حق أأاتك فاإ

ذا ال أأم صاحهبا هبا عمل سواء اليقي حق التجانية الأصلية أأهل مقامو  .تلكيف بل العبودية حبر  فاإ

 الالكم فيتوجه تلكيفك دوام مدة الطريقة عي يه اليت ةاملشاهد حرضة يف ربك عبادة بلعهود لزتمتا

 قدمية طريقة عل اكن فاإن هذه عل أأخرى طريقة تأأخذ ال أأن عل املعاهدة وهو الثالث الرشط اإىل

لهيا قلبه مييل ال حبيث الكيا  انسلخا ا عهنا ينسلخ هل  فهيا يذكره اكن ارا ـذك يذكر الو أأهلها اإىل وال اإ

 يذكر الو بللكية مهنم قنعو  جمالس هتمو  مؤالفهتم اإسقاطـب عينه بي فقراهئاو  مشاخئها من أأهلها أأماتو 

ليه رسى أأو يرسي ارسا  بقلبه  احصيحا  ادا جترّ  الطريقة تل من دتجترّ  بأأين هللا عاهدت يقول بل مهنا اإ

 ارا ـذك يذكر وال النبوية الأصلية الطريقة هذه عل طريقة جيدد ال أأن هللا عاهد علهيا يكن مل فاإن الكيا 

ال ةاملنّ  يرى ال وأأن الزوما  وال تباكا  ال الأولياء طرق يف االزما   قبهل ش يخه فيه هل أأذن مفا ش يخه من اإ

 أأحب مفن هللا اإىل موصةل لكها الطرق أأن تقدم فقد الش يوخ خمالفة يف خري فل .تركه منه منعه ماو 

 حقيقة اإىل الوصول اإىل أأس باب الطرق أأي أأهنا تقدم لكن ربه عبادة فاإهنا فهل طريقته مع يبق  أأن

ذا الأصلية الطريقة عي يهو الرشيعة  حقيقة عي جيدها التجانية الطريقة اإىل رجعو  قصده مما فرغ فاإ

 سوى ما لك من دهجترّ و  العبودية كامل اإىل فتوصهل التلقي عند فيه ترسي صاحهبا مهة لأن الرشيعة

 طابعه عليه هل فقري فلك السلمو  الصلة أأفضل علهيا النبوية احلرضة من عليه أأفيض طابعه ذكلو  ربه
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 موضع عل خيمت أأنه فائدته الأنبياء من اخلمت حمل الأيرس غرضوفه علو  رأأسه فوقو  جهبته بي

نه الش يطان من الوسوسة . الوسوسة اإىل سبيلا  جيد لئل حملها عل فيطبع الظهر وراء من يوسوس فاإ

 اليت احلظوظ من بتجرده االإغواء من ليأأسه ش يطانه أأسمل عنه هللا ريض أأحصابه من صاحب فلك

ال يبق  ال الش يطاين القرينو  اقرينا  هللا أألزمه فلام معيش ته يه  هللا جرده فلام امساغا  ليجد احلظوظ مع اإ

 خبثهو  كدره فاحّتق النور صفاء ببحر اقرينا  القرين بق  ال خرةو  ادلنيا حظوظ من الش يطان يعرفه مما

 يأأمر وال فأأسمل به ملزم لأنه نوره من الهروب اإىل سبيلا  واجد غري لأنه بلقهر اطاهرا  امؤمنا  وانقلب

ال نك ش يخك لغري تلتفت وال فافهم خبري اإ  ش ياطي أأن علمت وقد. ال أأم ش يطانه أأسمل هل تعرف ال فاإ

 ويف كفاية الطريقة أأذاكر ويف خالطهم من تطهرو  فتطهروا أأيدهيم عل أأسلموا س يدان أأحصاب الفقراء

نك كفاية رجالها ذا اللزم الورد يف تعط  فاإ  الرىض كاملو  الصفاء متام من قبل من يعطه مل ما ذكرته اإ

ال توسلهتم من توسلا  وال املشاخئ أأحزاب من حزبا  وال ارا ـذك تقرب فل  وقد ش يخك من اإذنـب اإ

 حدها عن الطريقة خيرج بخلواص التعلق فاإن الأذاكر خبواص تتعلق وال القيامة يوم اإىل نوابه كل ترك

ن تسهل بقصدٍ  أألكهتا فاإن ةاحلرميّ  اكلس ىن املثال يف فاخلواص  خفاصيهتا تسهل شعور بل أألكهتا واإ

 واليته حتتو  جحره يفو حكه حتتو  الش يخ يد عل ربك فاعبد الأذاكر كذكلو  حال لك عل حاصةل

 به عبد ما معظم ذكر الش يخ أأن هوو صّل هللا عليه وسمل  النيب يد عل ربه به عبد ما مبثل ترصيفهو 

 جتريد بعد بعمهل ليشء يتعرض فمل اقا ختلّ و  اقا تعلّ و  اثا حتنّ و  ادا تعبّ  اخللئق أأذاكر من االإطلق عل هللا

 خمللوق منة فل)) هل قال. التجريد هوو  سننه عل أأحصابه يسّل  أأن أأمرهو صّل هللا عليه وسمل  النيب

 فلكه ادلعوات رسو الأذاكر خواصو  العبادة اخمللوق مجةل منو  ((اكفلو  مربيكو  ش يخك فأأان عليك

 يعمهل مماو  معهل مما دهجرّ  حيث الصفاء كريس عل فأأجلسه ((عليك خمللوق منة ال)) بقوهل منه جمرد

منا أأنهو  مماته اإىل ال ميدّ  ال أأنهو  غري ال به هللا أأمره سبب هو اإ  أأنواع من فغريها الّربنية الس يادة حرضة اإ

 اإىلصّل هللا عليه وسمل  مضهو  يرض وال ينفع ال احمضا  هباءا  العارف يراه هباء الوسائطو  الأس باب

ال اخللق اإىل هللا فعل يرسي ال اليت خملوق للك الأصلية حرضته  ال فيه مملكته ترتيب حبسب مهنا اإ

 عل يدكّل و  حاهل ربك حرضة اإىل يهنضك من فالش يخ ((اكفلو  مربيكو  ش يخك أأان)) هل فقال. غري
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 أأهيا أأنت فكذكل الّتش يدو  بحلفظ فامللكّ  الاكفلو  التدريبو  بلس ياسة فامللكّ  املريّب و  مقاهل هللا

 حضورو  هبمي و  أ دمو  قلبو  عقلو  توجهو  عبادةو  سببو  خاصيةو  ذكر من عليك خمللوق منة ال املراد

 محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان هوو  اعهدا  هل أأعطيت اذلي ش يخك اإال خملوق لك من غريهو  زهدو 

 لغريه به هللا أأكرمك مما اشيئا  تنسب فل اكفلو  مربيكو  ش يخك فهو عنه هللا ريض احلس ن التجاين

 قال اذلي هو البساط هذا فاإن ذكل غريو  زهدو  حضورو  فوقها مما غريهاو  الفاحت صلةو  عبادتك من

ايكو  (امحلد وهلل أأجلنا من) عنه هللا ريض فيه نه غريه اإىل الركون من اإ  ﴿ حبرمتهو  بقدره هجل فاإ

   ﴾214 اإىل الركونو صّل هللا عليه وسمل  النيب اإىل ركون لش يخك فركونك 

     ﴿ علو  جل احلق س يدك حرضة اإىل ركونصّل هللا عليه وسمل  النيب

﴾215  ىل الركونو  قطعك اإن ظمل هللا غريو  ظمل هللا غري اإىل الركونو  هللا غري اإىل ركون نبيّك غري اإ

 انر أأشد ويه القطيعة انر هنا فالنار ظامل حرضته عن عبيده قطع من لك أأن هللا عادة جرت فقد

 ما فلك. عنه هللا ريض براكته من فهو بعده دجتدّ  وما اظاهرا  الطريقة يف ادلخول قبل عندك ما فلك

 فافهم الاكفلو  املريبو  الش يخ لأنه عنه هللا ريض ش يخنا بترصف بعدهو  قبهلو  أأمه بطن يف للمريد وقع

ايك  الطرق ختليطو  بغريها احلقائق ختليط أأي( التخليطو  اإايمك) عنه هللا ريض قال الطيش من واإ

 الش يخ رس تنسب بأأن بلباطل احلق ختليطو  املراتب ختليطو  الأذاكر ختليطو  احلرضات ختليطو 

نه دادكس متا من لغريه  حاكية التجانية بلفطرة عليه كنت اذلي االإخلص مقام وصلت ما لواله فاإ

 الس يد الأمح  القطبو  الأشهر الصديق الأكب العارف التجانية الطريقة روح الشارب من واقعة

 غاية هل حصلو  الفرح فأأظهر نس به من الأولياء من وفد عليه وفد أأنه هوو  العمري الساحئ بن العريب

 عن خارجةا  حضكةا  برضاه عنامتّ و  عنه هللا ريض العريب الس يد فضحك املنادمة جملس يف الرسور

 اإىل منسوبة يعن ريةمعج  حضكة هذه الطرب ملزيد جملسه أأولياء كبري هل فقال أأنسهو  فرحه لامتم عادته

 هللا ريض العريب الس يد فغضب يشء قصد وال شعور غري من قالها عنه هللا ريض اخلطاب بن معر
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 فاش تد ش يخه غري اإىل عادته حضكة تنسب أأن يرض فمل نصيب فهيا لعمر ليس جتانية حضكة قالو  عنه

 التنويه من فهياو  قلب عل خطر الو مسعت أأذن الو رأأت عي ال مبا بأأدبه هللا فأأكرمه القبض عليه

 اللزم اإىل الالكم يتوجه نيته ححصّ  فاإن به قفتخلّ  للمحبة عيللمدّ  غنية يهو عليه مزيد ال ما بقدره

صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول به أأمر ما لك من بنعل نعل حذو املطهرة الرشيعة متابعة وهو الرابع

 بأأمر أأمرتمك اإذا)(        ﴾216﴿ عنه هني  ما لك جمانبةو 

ذا س تطعمتا ما منه فافعلوا  أأن عل يقدر ال املؤمن أأنصّل هللا عليه وسمل  يعن 217((فانهتوا هنيتمك واإ

 اخملالفات من املهنيات عن بللكية ينكّف  أأن عل يقدر أأنهو  اخلريات فعل من املأأمورات جبميع حييط

ال عادةا  وال اطبعا  وال اشعا  وال عقلا  وجودها ريتصوّ  ال الصفاء طريق فاإن ّ  اإ  لأهنا رةاملطهّ الس نّة باعبت

 يعامل كيفو  نفسه يعامل كيفو  هل املاكل ربه يعامل مبا أأحد لك ليعرف نبيّه عل أأنزلها احلق س ياسة

ن أأنهو  بحلمك يستبدّ  ال العقل أأن متقدّ  وقد اخللئق أأجناس  حمض جنس االإميان نور فيه يزرع مل اإ

ال الكرهية الرواحئ من صهخيلّ  فل قلبية جناسة للك قابل جامد  تعرف أأن عليك فوجب االإميان نور اإ

ن س امي ال مؤمن لك عل فيجب هلكك س ياسة اإال كل س ياسة ال حمض بطل شيعة بل بأأنك  اإ

ال يفعل وال يقول ال أأن الصفاء ادأأر  نه س ّيده بس ياسة اإ  عليك عائدة منفعة فالرشيعة ملصاحلك العامل فاإ

 يّمداحمل فادلين ادلين أأصل هوو  تعاىل بهلل االإميان الرشيعة فأأعظم. عنه اكبريا  اعلوا  فتعاىل ربك عل ال

 ويه أأصلها يهو عظمية سارية عل ةمبنيّ  الأربعة السواري تلو  سواري أأربعة عل مبنية قبة مثال

 الأصل حص اإن انقص دين البعض ترك مع بعضهاو  اكمل دين بسوارهيا القبة جفميع تعاىل بهلل االإميان

 سبيلا  امجليع اإىل س تطاعا من عل احلجو  الصومو  الزاكةو  الصلة الأربعة السواريو  االإميان هو اذلي

﴿     ﴾218 ((محمّد اي قالو صّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان عل جبيل نزل 

 الزاكة تؤيتو  الصلة تقميو  هللا رسول امحمّد أأنو  هللا اإال اإهل ال أأن تشهد أأن قال االإسلم عن أأخبين
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ليه س تطعتا اإن البيت حتجو  رمضان تصومو   يصدقهو  هليسأأ  الصحابة فعجبت صدقت قال سبيلا  اإ

 خريه بلقدر تؤمنو  ال خر اليومو  رسهلو  كتبهو  ملئكتهو  بهلل تؤمن أأن قال االإميان عن فأأخبين قال

نه تراه تكن مل فاإن تراه كأنك هللا تعبد أأن قال االإحسان عن فأأخبين قال صدقت قال شهو  يراك فاإ

 تدل أأن قال أأماراهتا عن فأأخبين قال السائل من بأأعمل عهنا املس ئول ما قال الساعة عن فأأخبين قال

 أأتدري فقال امليا  فلبث نطلقا مث البنيان يف يتطاولون الشاه رعاء العاةل العراة احلفاة ترى وأأن ربهتا الأمة

نه قال أأعمل رسوهلو  هللا قلتج  السائل من معر اي  القواعد فأأول 219((دينمك يعلممك أأاتمك جبيل فاإ

 قال املرسليو  النبيئيو  امللئكة أأعي قرةو  املوحدين شعارو  ادلين عامد يه اليت الصلة مث الشهاداتن

       ﴾220 ﴿  ﴿ تعاىل

    ﴾221 ﴿      ﴾222 س ئل 

صّل هللا عليه  قال 223((لوقهتا الصلة)) قال أأفضل الأعامل أأيّ صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول

 منه وقبل منه قبلت اتّمة وجدت فاإن الّصلة العبد معل من القيامة يوم فيه ينظر ما أأّول))وسمل 

ن معهل سائر  الرجل بي))صّل هللا عليه وسمل  قال 224((معهل سائر وردّ  عليه رّدت انقصة وجدت واإ

 الّصلة ترك من)) 226((كفر فقد تركها مفن الّصلة وبيهنم بيننا اذّلي العهد)) 225((الصلة ترك والكفر

 حيافظ مل ومن القيامة يوم وجناة وبرهاان نورا هل اكنت علهيا حافظ من)) 227((غضبان عليه وهو هللا لق 
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 228((خلف بن وأأيبّ  وهامان وفرعون قارون مع القيامة يوم واكن جناة وال برهان وال نور هل يكن مل علهيا

لة ترك ملن االإسلم يف حظّ  ال" الصحابة مبحرض وفاته يوم عنه هللا ريض اخلطاب بن معر قالو   "الص 

 ابن عن. "اكفر فهو يجصلّ  مل نم" اموقوفا  عنه هللا ريض عيلّ  عن. اكإجامعهم فصار عليه ينكروا فمل

صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول س ئل. "كفر فقد الصلة ترك من" اموقوفا  عهنام هللا ريض عباس

ين مه)) قال     ﴾229﴿ تعـاىل قوهل عن   ((.اوقهت نع لةالصَّ  رونيؤخّ  اذلَّ

 نفيسة فذلكة يف اعتقاده جيب ما

 عن املطلق الغىنو  البقاءو  القدمو  الوجود هلل فيجب السنّية العقائد معرفة هلتكّ  االإميان اإن مث

رادة قدرةو  صفاتهو  أأفعاهلو  ذاته يف وحدةو    ﴾230﴿ للخلق خمالفتهو  سواه ما  عمل اإ

 بطبعو  بقوة الأش ياء تأأثري نف و  غرض عدمو  متلكم بصري مسيع يح عامل قادر مريد برص الكم مسع حيـاة

 الساموية بلكتب االإميان جيبو  اضا عر  و  ارما ج   العامل حدوثو  ترك أأو فعل من عليه يشء وجوب عدمو 

 هللا98 أأحدثه هللا سوى ما هوو  العامل حدوث عتقادا جيبو  أأضدادها عقلا  يس تحيلو  الأنبياء يد عل

 جازو  أأضدادها يس تحيلو  تبليغو  صدقو  أأمانة للرسل جيبو  أأراده كيف أأراده مبا أأراد اذلي الوقت يف

 تس تكرهه ما لك عقلا  فهيم يس تحيلو  مراتهبم نقصان اإىل املؤدية الغري البرشية الأعراض حقهم يف

 لأهنا اشعا و عقلا  معرفهتا جتب س تونو  ثنانا فالعقائد ذكل غريو  أأدرةو  برصو  جذام من النفوس

ن ادلين أأراكن يهو الأصل  نصف اكلواحد رضورةا  عنده تصري حىت مارسهاو  الباهي معرفة زاد واإ

 توحيد وهو النقيض ميكن ال وجه عل العقلية الأدةل معرفة عي هو اليقي فعمل اليقي عمل فهو ثنياال

 لأنه اقطعا  أأدلهتم عن العارفي عقائد خترج وال معرفةو  كتاب للك الأصل وهو عهنم هللا ريض العلامء

 اليقي حقو  بطهنم لصفاء قلوهبم بعي املشهود لرؤية اليقي عي اخلاصة توحيدو  س ّن  حصيح عمل

ال يعرف وال العارفي توحيد  أأن الس نّة أأهل معرش فاعتقادان واحد عملو  واحد دليل هوو  بذلوق اإ

هل تعاىل هللا  ال صانع هل وزير ال مل هل شيك ال ماكل الصاحبةو  الودل عن همنّ  هل اثين ال واحد اإ
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ليه مفتقر موجود لك بل يوجده دملوج   فتقارا غري من بذاته موجود معه رمدبّ   لكه فالعامل وجوده يف اإ

 بنفسه قامئ مطلق وجوده بل لبقائه هناية وال لوجوده فتتاحا ال بنفسه موجود تعاىل وهو به موجود

 التلقاءو  اجلهة هل فتكون جبسم وال البقاء عليه فيس تحيل ضبعر   وال املاكن هل رفيقدّ  جبوهر ليس

 اذلي املعىن علو  قاهل كام عرشه عل س توىا الأبصارو  بلقلوب مريئ الأقطارو  اجلهات عن سمقدّ 

 عليه دلت وال معقول مثل هل ليس الأوىلو  ال خرة هلو س توىا به حواه وما العرش أأن كام أأراده

 ناملمتكّ  خلق لأنه عليه ما عل ال ن وهو ماكن وال اكن بل ماكن حيويه وال زمان حيده ال العقول

ليه ترجع وال اخمللوقات حفظ ودهيؤ  ال اذلي احل  الواحد أأان قالو  الزمان أأنشأأ و  املاكنو   يكن مل صفة اإ

 يقال بل بعدها يكون أأو قبهل تكون أأو هاحيلّ  أأو احلوادث حتهّل  أأن هللا تعاىل املصنوعات صفة من علهيا

ذ معه يشء وال اكن  اذلي القهارو  ينام ال اذلي القيوم فهو أأبدعه اذلي الزمان صيغ من البعدو  القبل اإ

 أأنشأأ و  س تواءالا حد جعهلو  العرش خلق      ﴾231﴿ يرام ال

 يوم اإىل خلقه يف بعلمه يشاء كام أأجراهو 99 الأعل القملو  اللوح خّتعا السامءو  الأرض أأوسعهو  الكريس

 الأرواح أأنزل خلق بذلي أأخلقو  اخللق خلقو  س بق مثال غري عل لكه العامل أأبدع القضاءو  الفصل

لهيا املنةل الأش باح هذه جعلو  أأمناء الأش باح يف  الساموات يف ما لها خسرو  الأرض يف خلفاء الأرواح اإ

ال ذرة تتحرك فل منه امجيعا  الأرض يف وما ليه حاجة غري من اللك خلق عنهو  هل اإ  موجب وال هل اإ

     ﴾232﴿ـف خلق ما خيلق أأن فلبد س بق علمه لكن عليه ذكل أأوجب

﴿    ﴾233 ﴿    ﴾234 ﴿   ﴾235 ﴿ 
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 ﴾236 و﴿     ﴾237 خلقه وهو شيئا يعمل ال كيف ﴿ 

     ﴾238 يزل فمل علمها ما حدّ  عل فأأوجدها وجودها قبل الأش ياء عمل 

 شاء من علهيا حمّك  بهو  أأحكهاو  الأش ياء أأتقن بعلمه االإنشاء دجتدّ  عند عمل هل ديتحدّ  مل بلأش ياء اـا عامل

جامع اجلزئيات عمل كام االإطلق عل الاكئنات عمل أأحكهاو  ّ االو  النظر أأهل من بإ  الغيب عامل فهو فاقت

 الأرض عامل يف للاكئنات راملدبّ  فهو   ﴾239 ﴿  ﴾240﴿ الشهادةو 

جياد تعاىل قدرته تتعلق مل السامواتو  ذ علمه حىت يرده مل أأنه كام أأراده حىت يشء بإ  يف يس تحيل اإ

 أأن يس تحيل كام يريده ال ما الفعل ذكل ترك من املمتكن اخملتار يفعل أأو يعمل مل ما يريد أأن العقل

 يف مفا هبا موصوفة ذات بغري الصفات هذه تقوم أأن يس تحيل كام يح غري من احلقائق هذه توجد

 وتـر وال شفع وال حبر وال بر وال حر وال عبد وال خرسان وال رحب وال عصيان وال طاعة الوجود

 فوت وال حصول وال موت وال حياة وال حـر وال برد وال مرض وال حصة وال عرض وال جوهر وال

 وال ضياء وال ظلم وال ش بح وال روح وال ترح وال فرح وال ميل وال عتدالا وال ليل وال هنار وال

 وال سواد وال بياض وال أأصيل وال غداة وال قليل وال كثري وال حتليل وال تركيب وال سامء وال أأرض

 وال لب وال قرش وال رطب وال ايبس وال ساكن وال متحرك وال بطن وال ظاهر وال رقاد وال سهاد

ال املامتثلتو  اخملتلفاتو  املتضادات من يشء  وهو هل امرادا  يكون ال كيف تعاىل للحق مراد وهو اإ

 املل ينعو  يشاء من املل يؤيت حلكه بمعقّ  الو لأمره رادّ  ال يريد ال ما اخملتار يوجد فكيف أأوجده

 مل وما اكن هللا شاء ما يشاء من يضلو  يشاء من هيديو  يشاء من يذلو  يشاء من يعزو  يشاء ممن

 أأو أأرادوه ما يريدوه أأن هلم تعاىل هللا يرده مل شيئا يريدوا أأن عل لكهم اخللئق جمتعا لو يكن مل يشأأ 

 االإميانو  فالكفر عليه أأقدرمه وال ذكل س تطاعواا وال فعلوا ما أأرادوهو  اإجياده هللا يرد مل شيئا يفعلوا أأن
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رادتهو  حكهو  مش يئته من العصيانو  الطاعةو   العاملو  أأزالا  االإرادة هبذه اموصوفا  تعاىلو  س بحانه يزل ملو اإ

 علو  جل هجل ما عمل التفكرو  التدبر فيعطيه هجل عن تدبر وال تفكر غري من العامل أأوجد مث معدوم

 عليه أأوجده مبا العامل عل القاضية الأزلية املنةل االإرادة تعييو  السابق العمل عن أأوجده بل ذكل عن

ذ سواه احلقيقة عل الوجود يف مريد فل الأكوانو  أألوانو  ماكنو  زمان من  ﴿ س بحانه القائل هو اإ

    ﴾241  كحترّ  ما رأ  و  مسع كذكل فأأوجد رقدّ و  خفّص  أأرادو  فأأحمك عمل كام تعاىل أأنهو 

 حيجب وال القريب فهو البعد مسعه حيجب ال الأعلو  الأسفل العامل من الورى يف نطق أأو سكن أأو

 السواد س بحانه يرى اللمس عند اخلفية املامسة صوتو  النفس الكم يسمع البعيد فهو القرب برصه

 س بحانه تلكم البصري السميع وهو النور وال الظلامت وال مزتاجالا حيجبه ال املاء يف املاءو  الظلامء يف

رادتهو  علمه من صفاته كسائر أأزيل قدمي بالكم متومهّ  سكوت وال متقدم مصت عن ال تعاىلو   قدرتهو  اإ

 فتكيّ  وال تشبيه غري من الفرقانو  االإجنيلو  التوراةو  الزبورو  التنيل سامه السلم عليه موىس به ملكّ 

 من برصه أأن كام أ ذان الو أأمصخة غري من مسعه أأن كام لسان وال لهاة غري من تعاىلو  س بحانه فالكمه

رادته أأن كام أأجفان وال حدقة غري  يف نظر وال ضطرارا غري من علمه أأن كام جنان وال قلب غري من اإ

 الزايدة تقبل ال ذاته أأن كام الأكوان مزتاجا عن حدث قلب جتويف خبار غري من حياته أأن كام برهان

 فهو سواه ما لك متنانالا جس مي االإحسان معمي السلطان عظمي دان بعيد من فس بحانه النقصانو 

 أأوجده حي أأبدعهو  العامل صنع أأمكل القابضو  هل الباسط عدهلو  جودهو  فضهلو  فائض جوده عن

ن فضهل فذكل بنعم أأنعم اإن فيه معه مدبر وال ملكه يف هل شيك ال واخّتعه  فذكل فعذب أأبل واإ

 ذلكل بجلزع صففيتّ  حمك لسواه عليه يتوجه وال للجور فينسب غريه مل يف يترصف مل عدهل

رادته عن مترصفو  قهره سلطان حتت فهو سواه ما لك اخلوفو   امللكفي نفوس امللهم فهو أأمرهو  اإ

 وال فضهل يف عدهل حيمك وال النشور يوم يفو هنا شاء من سيئات عن املتجاوز وهو الفجورو  بلتقوى

 وال للنّار وهؤالء أأبيل وال للجنّة هؤالء)) فقال منلتي هلم أأوجدو  قبضتي العامل أأخرج عدهل يف فضهل
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ذ هناك معّتض عليه يعّتض ومل 242((أأبيل  فقبضة أأسامئه حتت اكن فاللك سواه مث اكن موجود ال اإ

 ملا اشقيا  أأو لاكن اسعيدا  لكه العامل يكون أأن هللا أأراد ولو أ الئه أأسامء حتت قبضةو  بلئه أأسامء حتت

 فل املعاد يوم ويف هنا السعيدو  الشق  مفهنم أأراد كام فاكن يرد مل س بحانه لكنه ناش من ذكل يف اكن

     ﴿ 243((مخسون وهنّ  مخس هنّ )) تعاىل قالو  عليه حمك ما تبديل اإىل سبيل

  ﴾244  ّنفاذو  مليك يف يفلترص  وال البصائر عهنا معيت حلقيقة ذكلو  مليك يف مش يئيت اإ

ال الضامئر وال الأفاكر علهيا تعرث لهي  بوهب اإ  هل س بقو  عباده من به هللا عتىنا ملن رحامين وجود اإ

 فس بحان القدمي دقائق من أأهناو  التقس مي هذا أأعطت الألوهية أأن أأعمل حي فعمل أأشهاده حرضة يف ذكل

ال بذاته موجود وال سواه فاعل ال من ايه اإ  ﴿و    ﴾245﴿ اإ

   ﴾246 ﴿       ﴾247 أأشهدت وكام 

 نفيس عل خلقه مجيعو  ملئكتهو  هللا أأشهدت فكذكل بتوحيده نفيس عل خلقه مجيعو  ملئكتهو  هللا

 أأرسهل اذليصّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان وهو خلقه من واجتباه واختاره هللا صطفاها مبن بالإميان

ذنه هللا اإىل اداعيا و  انذيرا و  ابشريا  اكفة اخللق مجيع اإىل  ماصّل هللا عليه وسمل  غفبلّ  248امنريا  ارساجا و بإ

ّ  من أأنزل ليه هرب  خفطب الأتباع من حرضه من عل الوداع جحة يف وقفو  تهأأمّ  نصحو  أأمانته ىأأدّ و  اإ

ذن عن أأحد دون اأأحدا  التذكري بذكل خّص  وما أأرعدو  أأمطرو  أأوعدو  وعدو  رحذّ و  فخوّ و  رذكّ و   اإ

 اللهمّ ))صّل هللا عليه وسمل  فقال هللا رسول اي غتبلّ  قالوا( (غتبلّ  هل أأال)) قال مث الصمد الواحد
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ينو  249((اشهد  املوت قررهو  به جاء مفا أأعمل مل مماو  به علمت مماصّل هللا عليه وسمل  به جاء مبا مؤمن اإ

ذا هللا عند مسم  أأجل عن مياانا  هبذا مؤمن فأأان يؤخر ال جاء اإ  أ منت كام شك وال فيه ريب ال اإ

 نصبو  حّق  القب يف العذابو  احلوضو  حّق  هللا عل ضالعر   وأأن حّق  القب فاتن سؤال أأن أأقررتو 

 السعري يف افريقا و  اجلنة يف افريقا و  حّق  النارو  حّق  اجلنةو  الرصاطو  حّق  الصحف تطايرو  حّق  املزيان

 امللئكة شفاعةو  حق الأكب الفزع حيزهنم ال أأخرى طائفة وأأن حق طائفة عل اليوم ذكل كربو 

 مث هجمن يدخلون املؤمني من الكبائر أأهل من جامعةو  حق الرامحي أأرمح شفاعةو  املؤمنيو  النبيئيو 

 العذاب يف املنافقيو  للاكفرين التأأبيدو  املقمي النعمي يف للمؤمني التأأبيدو  حق بلشفاعة مهنا خيرجون

 عند أأمانة الشهادة فهذه حق هجل أأو عمل هللا عند من الرسلو  الكتب به جاءت ما ولك حق الألمي

ذا يل يؤدهيا خملوق لك  لك من بيضة مثل العامل كورة عياانا  يشاهدون فالعارفون س ئلها أأو عهنا س ئل اإ

ّ ا بعتبار كبرية ويه هللا سوى ما  اخملوقا  يسم  ما جفميع احلق املاكل بعتبار اجدا  صغريةو  املل ساعت

ال نعلمه مل وما علمناه مما ال خرة عواملو  ادلنيا عوامل من شارة اإ  الشهادة عاملو  الغيب عامل من الرشيعة بإ

 عل الكوز حتواءا عليه حمتوية البيضة قرشة حتت مندرج احلق املل هللا سوى ما ولك اخليال عاملو 

 وما العرش وسطها ويف بأأرسها احلوادثو  الأمكنةو  الأزمنة من فاذ وال شاذ عهنا خيرج مل حبيث املاء

 يتعقل ما لكو  فهيا احلوادث علومو  بأأرسها فاخلواطر خاطرو  عقلو  ويلو  نيبو  مل لكو  جوفه يف

ّ ا يتصلو  تعرفه ااإطلقا  يطلقو  تعرفه بقيد يتقيدو   فيه جتول ما لكو  تعرفه نفصاالا ا ينفصلو  تعرفه صاالا ت

 البيضة وسط يف ونالشاكّ  فيه يشكو  الظانون يظنهو  العاملون يعلمهو  للمتخيلي ليتخيّ و  الأفاكر

 ادلخول عن فضلا  وصولها عن فضلا  ماهيهتا تدرك ال القرشة تلو  فهيا القربو  البعدو  الرقةو  الغلظو 

 حيقق أأن امللئكة من دونه ومن اإرسافيل س يدان من العارفي لأاكبر ليسو  عهنا اخلروج عن فضلا  فهيا

 مدلوالتكو  فأأدلتك جوفها يف ما لك قاهرة اخللئق لك معجزة خملوقة فهي  يعرفها أأن فضلا  فهيا نظره

قبال لك مقبةلو  فتقارالا لك مفتقرةو  التوجه لك متوهجة ويه البيضة وسط يف عرفهتا اليت  متذلةلو  االإ

 قالتعلّ  لك قةمتعلّ و  الربوبية حبق القيام لك قامئةو  العبادة لك عابدةو  رتعادالا لك مرتعدةو  التذلل لك
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ال أأصولهاو  عروقها من ذرة من مفا الألوهية س يادة حرضة اإىل لكه مفردةو  منفردةو  بلربوبية  ربه يعبدو  اإ

 ما اإىل أأبدعهاو  خلقها يوم من حالهتا فتل الألوهية بأأذايل بتعلقها عزيزةو  املل بقبضة حقرية البيضةو 

 ال العقل حزي يف الأعراض ةرقّ و  الأجرام غلظة من العقول تعرفه وما الأبدي اخللود من هل هناية ال

ذا رقيقة وال غليظة ال لها وجود ال هباء مكوهنا بعتبار فالبيضة غري  الغرييةو  الغري ذهب بذاته جتّل  فاإ

 وسط يف املايش ظل احلدوث كورة يف تعرفه ما مفثال اكبريا  اعلوا  عنه فتعاىل بلأكوان مبحجوب فليس

 هو الشمس فنور الظل من مانعة الشمس وال الشمس لضوء مانع غري الظل أأن شك فل الشمس

 وال بلشمس مبمزتج وال ضوء وال بظلمة ليست خيالية صورة هلو بنفسه مقيد الظلو  مثلا  املطلق

 عل ادلالةل اإال هل حقيقة ال خيال فالظل كذكل الشمس وال بقريب وال ببعيد وال مبحاذ وال مبنفصل

ال فيه ينب فمل الشمس نور وهو غري ال املار  غري قاهرة الشمسو  الشمس حرضة يف فان وهو دليل اإ

ذا الظل من نورها ممنوع مناو  مرشقة الشمسو  خياهل معه حتول املايش لحتوّ  فاإ  املار عل ادلليل يتبي اإ

 للعادة خرق وال بعادة ليستو  العقل عن خارجةو  عالية احلقائق فهذه مش يه أأو وقوفه موضع يف

دراك يف اطمعا  الشمس مع الظل هذا كل قطع وقد غري ال الأكوان يف خرقهاو  فالعادة  بي الكورة اإ

 مثالنا يف فادلليل نعمل مبا ال عمل مبا صفاتهو  علمهو  بذاته     ﴾250﴿ احلق يدي

ن البصائر وال الأبصار تدركه ال الظلو  الشمس تغري بدليل حادث املدلولو  الشمس وهو  اكن واإ

  ﴿ المتثيلو  التلكيف عن تعاىلو  جلهل جل موجود لأنه بلعيو بلقلب يرى أأن عقلا  يصح

﴾251  مناو ذا. امحلد وهلل عقولنا يف احلق نصهبا حادثة أأدةل يف خنوض اإ  مقهور العرش أأن عرفت فاإ

لهية الرمحة ويه بلبيضة  اخللص كيفية عرفتو  احلديثيةو  القرأ نية ادلالئل يف لبس لك كل يزول االإ

لهية الكناايت من بلعادة تدرك ال اليت الأمور من  يعرفه ما اإىل االإشاراتو  اجملازاتو  الرموزو  االإ

 االإماكن أأن عرفت وقد مبعرفته جزؤهو  ولكه بطنه ميتلئو  تأأمل بل يذقه مهنم اكن مفن بذلوق العارفون

 أأصابع بي يه حيث من فالبيضة اواس تلزاما  قتضاءا ا أأسامئه مبراتب هللا أأحدثه حادث هو حيث من
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مناو  خارجة وال داخةل وال للحق حاجزة غري ويه هللا  غريه أأو اكثيفا  اشيئا  للأش ياء يظهر يشء يه اإ

 فقطعة اثبتة غري ةظليّ  خيالية صورة هل عدم غريهو  احلق هو فاملوجود هل حقيقة وال اشيئا  يظهر اكلظل

ذا خيالية  احقا  نفسه  مسّ و  احلق رؤية عن هبا فنيت الأكوان من أأمثالها ةخياليّ و  هتاـخياليّ  شاهدت اإ

ذا احلق نور لسطوة اثبت غري بطل غريه لأن  أأثرها زال اخليالية القطعة يف احلق نور ظهر واإ

ذا غريها ومن مهنا للمحسوسات  جنس من غريها خيالو  خيالها ظلمو  بسطوته احلق نور شاهدت فاإ

 .فافهم احلق جبامل بقيت عاملها
ميان يف تنبيه  النار يف اخللود من املنج  االإ

ن غري ال رسهلو  كتبهو  بأأنبيائهو  بهلل اجلزم النار يف اخللود من اخمللّص فاالإميان ((تنبيه))  مل واإ

ّ ا مفؤمن النطقو  عتقادالا وجد فاإن بعمل ينضم ن افاقا ت ّ ا فاكفر عدما واإ ن افاقا ت  منعهو  عتقادالا وجد واإ

ن املشهور عل مفؤمن مانع النطق من ن مث زنديق أأو مفنافق فقط النطق وجد واإ  حص اعارفا  قدل من اإ

ميانه      ﴿ لقوهل دينهو  رسهلو  بهلل االإميان جيب ما فأأول اإجامالا  االإميان يكفيهو  اإ

﴾252 ﴿    ﴾253 وال هل صاحبة وال ودل وال وادل وال نظري وال هل شيك ال 

ّ  نقضاءا وال لأوليته بتداءا ال شيك  االإحاطة عل ذاته كنه وال لقدهما صفته حقيقة تدرك وال تهل خري

منا درأاكا  ال ارمزا  عقولنا يف علهيا ادلالةل لنا نصب اليت صفته تدرك واإ  ال تعاىل صفته معىن بهلل فيفهم اإ

ال معلوماته من حييطون ال ذاته يف ال أ ايته يف ريتفكّ  العارفون بشأأنه حييط وال بنفسه  وسع شاء مبا اإ

 وهو البصري السميع القدير املدبر اخلبري العظمي العيل وهو حفظهام يثقهل وال الأرضو  الساموات كرس يه

 ما يعملو  االإنسان خلقو  بأأماكهنا بعلمه زمانو  ماكن لك يف وهو قهرهو  علمهو  بذاته خملوق لك فوق

ليه أأقرب وهو 254نفسه به توسوس ال ورقة من تسقط وما قلبه من اإ  ظلامت يف حبة وال يعلمها اإ

 القدرة بقمل يشء لك فيه كتب احملفوظ اللوح وهو مبي كتاب يف اإال ايبس وال رطب وال الأرض

     ﴿ قضائه عل أأقواهلمو  اخللق فأأفعال قدره عل فاكن وجوده قبل يشء لك فعمل
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 ﴾255  ّعلمه به س بق ما للك فيرّس  بفضهل يشاء من هيديو  بعدهل يشاء من يضل 

 اإال ليشء خالق ال هل مفتقر الغريو  غريه عن غن وهو يريد ال ما ملكه يف يكون فل شقاوةا و  سعادةا 

قامة الرسل أأرسلو  أ جاهلم برتّ و  أأعامهلمو  اخللق خلق هو  النبوةو  الرساةل خمتو  غري ال علهيم احلجة الإ

ذنه هللا اإىل اداعيا و  انذيرا و  ابشريا  املرسلي أ خر فصريهصّل هللا عليه وسمل  محمّد بس يدان  اجا ارسو بإ

 الأنبياء سلكه اذلي املس تقمي الرصاط اإىل به هدىو  املس تقمي دينه به شحو القرأ ن عليه أأنزل امنريا 

 بفضهل ضاعفو    ﴾256﴿ للأموات البعثو  الساعة قيام من فلبد الصاحلونو 

 مفن كبائرها بجتناب الصغائر غفرو  اخملالفات كبائر عن بلتوبة بفضهل جتاوزو  املؤمني لعباده احلس نات

 خيرج حق نبينا شفاعةو  جزاءه أأي معهل يرى واحد فلك بالإميان أأخرجه بهعذّ  ومن مش يئته يف يتب مل

 مؤمن لك لأوليائه خلود منل اجلنة هللا يرّس و  الكبائر أأهل منصّل هللا عليه وسمل  هل شفع من هبا

 حلظة لك يف معهم العارفونو  الأنبياء يراه تشبيه وال تكييف بل الكرمي وهجه اإىل بلنظر فهيا علهيم أأنعم

 اأأمما و  ملاكا و  اجنًّ و  اهابلّ و  صبياانا و  نساءا و  رجاالا  أأعن حض الأ و  الفطر ويف امجلعة يوم املؤمني بقيةو  نفسو 

 س تجامعال الأرض اإىل السلم عليه أ دم هللا صف  أأهبط مهناو  .ال ن موجودة ويه مهنم مؤمني سابقةا 

 ملنصبه اترشيفا  ادلنيا يف شواغلهاو  النفس مباكبدة القدس نعمة قدر هل اتعريفا  لها شوقه ليكلو  بنيه نسم

نشاءا  يوان املل دائرةو  كونه أأصل ّمداحمل احملمود أأمحد س يدان خلقه خري منه اإ صّل  الأحاكمو  احلمك اإ

 عل ادلنيا يف معونة فهي  املؤمني لعصاة تطهري دارو  للاكفرين خلود دار النار خلقو هللا عليه وسمل 

 قطيعة بنار هنا نفسه رطهّ مفن. الذلات دلوام اذلوات تطييب عل ال خرة ويف الذلات تطييب

 هللا عن القطيعة انر من انر لك عنه يطفئ نور فيه ش تعلا املأأمورات متثالب رهانوّ و  احملرمات

  ﴿ رؤيته الاكفرين عل محرّ و  بخملالفات املتجاهرين للمؤمني هميأأة بنار تطهريه اإىل املوصةل

   ﴾257  اخمللوقي صفات عن فتعاىل اصفا  اصفا  امللئكةو  القيامة يوم هللا جي ءو 
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 السعادة لأهل علمة اكفرين ولو عباده أأعامل حصف لوزن املوازن اانصبا  وعقاهبم حساهبمو  الأمم لعرض

 اطائعا  فاملؤمن أأعامهل حصائف واحد لك يعط و  احلق باعبتّ  رحجاهناو  جنا حصائفه رحجت مفن الشقاءو 

 فيصل ظهره وراء من يأأخذه الاكفرو  سهلا  حسابا  حياسب اعاصيا  اكن فاإن بميينه يأأخذها اعاصيا  أأو

              ﴿ عليه ناكالا  اانرا 

               ﴾258 فاملرور 

 مفن جنا اهتعدّ  مفن هبوط أألفو  مس توٍ  أألفو  صعود أألف عام أ الف ثلثة مسرية حق الرصاط عل

 مهنمو  اخلاطف اكلبق مهنمو  الرحي كهبوب مهنمو  جيري من مهنمو  مييش من مهنمو  يدّب  من الناجي

 ترده حق فاحلوض النار يف فهيوون أأعامهلم أأهلكهتم قومو  السلم عليه جبيل أأجنحة عل يركب من

 بنور هلم تروايًّ  للمؤمني شاب أأول وهو قبورمه من خروهجم حيصّل هللا عليه وسمل  النيب أأمة

 أأول وهو شهبا من اجللل صواعق تدهش فل ربنية قوة وهوصّل هللا عليه وسمل  قلبه عرقية

 هل فينقلب فيه احملبوبية ري لرساية خيجل وال يفزع وال يعطش ال منه شب مفن السعداء كرامة

 متلئهال النار تزلزهل وال اجلنة هتس تخفّ  فل ال خرة مواطن يف هللا فعل حبلوة فيسكر جامالا  اجللل

 ينقصو  هللا مع بلأدب يزيد فاالإميان بزمعه العقائد يف غرّي و  رتدّ ا من يدفعو  احلوض ويه النبوة بأأرسار

 أأجسادمه الأرض تأألك وال ال ن اجلنة يف يأألكون أأحياء الشهداءو  الأمة من بذنب أأحد ريكفّ  وال بسوءه

 واحملبوبي اكثريا  هللا اذلاكرينو  مطعونو  مرابطو  به العامل القرأ ن قارئو  املؤذنيو  العلامءو  اكلأنبياء

 احملافظة مث صاحهبا مهة عل اهلمة قرص هو الطريقة هذه يف الأعظم الرشط أأن متهد فلام. الصديقيو 

 ما غاية اإىل الطهارة بب من الرشوط أأول من الصلة أأحاكم امحلد هلل نابيّ  امجلاعة يف الصلة عل

 عن مرضبا ( الأوىف احملض اللبابو  الأصف  الزالل) كتابنا يف الراحجو  املشهور عل امقترصا  هل حيتاج

مام مذهب عل اخللف حاكية  (ماكل أأس تاذي ماكل اإمام) قال س يدان لأن أأنس بن ماكل الأمية اإ

مامه 259(للمأأموم قراءة االإمام قراءة)  ماكل ش يخ لأنه انفع رواية يف أأس تاذهو  عنه املشهورة الفروع يف اإ
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ال قاهل وما عنه هللا ريض ذن اإ ّ  لأنهصّل هللا عليه وسمل  النيب من بإ  يفعل فل اكفهلو  حاجرهو  يهمرب

ال  الأحاكم يف أأتباعه من املكتوم القطب االإمام هذا هللا جعل حيث ماكل االإمام قدر فاقدر هل قاهل ما اإ

ن خلفائه اكملصّل هللا عليه وسمل  النيب عليه دلو  الرشعية  مذاهب من مبذهب العارف يتقيد مل واإ

ال به الترصحي وعل عليهصّل هللا عليه وسمل  حبسه وما بنفسه الرشيعة عي من لأخذه اجملهتدين  اإ

 عنه هللا ريض مذهبه يف الراحج عل الوقوف حيب هللا ريض واكن دوناملتعبّ  به دتعبّ  ما أأحص أأنه

 هللا ريض الصاحل السلفو  الس نّة باعواتّ  حتياطالا عل مذهبه لبنائهو  مداركه دقةو  أأذواقه لصحة

 ريض فيه الش يخ حمبوب فهو نتهبيّ  ما فلك أأظهرهو  أأشهرهو  أأرحجه منه للشارب حتنقّ  لأجهلو عهنم

ن تشويش الأقوال فكرثة ترجامنهو  لسانه امحلد هلل كل وأأان عنه هللا  اواحدا  قوالا  العلامء أأقوال اكنت واإ

ال يناس هبا وال هللا اإىل الطرق أأرحج الطريقة فهذه. الثوابية املراتب حبسب لكن  أأقومو  املذاهب أأرحج اإ

ن حصحته ما عل قتصارالا ماليك اتبع عل فيتعي املساكل أأيرسو  الرواايت أأحصو   امالكيا  يكن مل واإ

مامه عن رواية أأحصو  مذهبه أأرحج فليخّت  فاإرشاده الفروع يف العمل ال الظن يفيد جهتادالا أأن عملا مث. اإ

 عنه هللا ريض مذهبه بأأن اقطعا  العمل أأفاد مذهبه اإىل عنه هللا ريض س يدانصّل هللا عليه وسمل 

 هللا ريض الش يخ الكم مسعتو  ماليك غري كنت لو فوهللا منه الظن فارتفع الصفاءو  احلق كامل عل

ن مذهيب لّتكت (ماكل اإمام) عنه  الظن من الرجوع لوجوب التقديرو  الفرض عل اجمهتدا  كنت واإ

 غريه من أأحق الغيب عامل يف الأعظم خليفتهصّل هللا عليه وسمل  النيب به ختصا ما فاإن العمل اإىل

ن ّ ا يشّتط ال هلكنّ  شيعة الأقوال اكنت واإ ال املذهب يف الأس تاذ مع املريد فاقت  احملبة وجه عل اإ

 عقلا  عليه جيب العام أأن فاعمل غري ال ش يخه صلة لهيئة خمالفةا  صلته كيفية تقع أأن س تحياءا ا العقلو 

ماما  يقدّل  أأن ذا الأمية اتجهتادب يتشوش لئل عليه يقترص ااإ  من يناس به ما جيتن اجمهتدا  صار وصل فاإ

 الوصول قبلو  الرشيعة شرة أأغصان من اغصنا  فيصري الرشيعة عي من عزميةو  رخصةو  ضعفو  قوة

لهيا  عل السقوط من اخوفا  الرقاق الشجرة فروع اإىل عنه ينتقل ال حصيح بغصن المتسك عليه جيب اإ

ذا رأأسه أأم نه به انفذة هبمة تعلق فاإ  أأهلو  متعلقون الظاهر فأأهل عليه الركوب اإىل بقوته ينجذب فاإ

 السالكونو  حامئون الطالبونو  هامئون اجلاهلونو  أ لكون العارفونو  برسه العمل وهو راكبون الباطن
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 معون الكفارو  مطرودون البدع أأهلو  ساقطون الضلل أأهلو  راخسون املرشدونو  متعمشون

مامه اجهتاد عل ش يخنا اجهتادف. مطموسون املنافقونو   .احلقيقةو  الرشيعة صاح وهو اإ
 مراجعته تتعي فصل يف. الافتقار حرضة وللخلق الاس تغناء حرضة للحق أأن اعمل

ذا  علهيا املؤسسة بأأرسارها امس تتبعا  املس نونة الكيفية وجه كل أأبي للصلة الأحاكم متهدت فاإ

ليه فتقارالا حرضة للخلق جعلو  سواه ما لك عن الاس تغناء حرضة هل عله جل هللا أأن عملا فأأقول  اإ

ليه فتقارالا حرضة االإماكن حرضة من قدرته به تتعلق ما مجيعو   يشاهد أأن عليه جيب فالعبد عليهو  اإ

ماكنه حرضة اأأبدا  ن القدس حرضة يف اما ـدائ وهو الألوهيةو  الربوبية حرضةو  اإ  هل فتقارها حرضة شاهد اإ

 حيث لس يده متثالالا بنية برشيته لوازم بس تعامل بلراحة الأحوال بعض يف س يده عليه لتفضّ  لكن

 هل التلكيف وقت يف ربه حرضة اإىل رجوعه ليكل برشيته جلباب أألبسهو  احلجاب لرمحة لنفسه رده

ذا قبالـب أأجاب الصلة حرضة املسامة اخلاصة حلرضته س يده انداه فاإ  الصلة حرضة اإىل بلكيته اتم اإ

ذا احلرضتي بي هبا ليتقوى ربه من الصةل ويه  العبودية بأأيدي الربوبية بأأس تار قتعلّ  بلصلة نتعشا فاإ

ذا قوة وال حول لنفسه يبق  ال حىت الكيا  اتعلقا   العبودية هل حصت الألوهية حلرضة توهجاته متت فاإ

ذا الرصفة  فهيا هل أأبيحت السلم حرضةو  نفسه لوازم من فهيا منع الصلة حرضة للعبد أأن متهد فاإ

قبال الصلة فف  بهلل تعمريهام عليه جيب وأأنه نفسه أأس باب  حرضة ويف اللك  الشغلو  اللك  بالإ

 لوازم أ خر اإىل يديه بي يناكحو  يرشبو  س يده يدي بي يأألك وأأنه هللا من أأفعاهل مبشاهدة السلم

ا  اللساين بذلكر فيتلبس البرشية  امناما و  يقظةا  اواحدا  انفسا  الغفةل هل جيوز فل ابطنا  اجلناين بذلكرو ادامئ

نه ذن ينام فاإ  بأأنواع امتطيبا  طهارة عل هل يس تحبو  ينام حىت كرينبذ   امتلبسا  فيه هل به يديه بي منه بإ

ذا الأذاكر  الصلة حرضة يدخل حىت هللا بذكر لهج النوم موتة موته بعد اليقظة حال اإىل هللا رده فاإ

ذا  حتياجالاو التذلل أأي العبودية ويه واحدة حرضة العبد حرضةو  هبا مراداته عن فن دخلها فاإ

منا الس يادة حلرضة بحة فّتقتا واإ  البتة بتحرميهاو  السلم حرضة ويه غريهو  أألك من البرشية لوازم بإ

رادة عند العبد عل فيجب عليهو  الصلة حرضة فهي   ملل مملوك عبد منةل نفسه لينّ  أأن الصلة اإ

 مرعوبا  افزعا  امرسورا  اأ نسا  وجلا  اخائفا  سواه مما أأوالا  نفسه دفيجرّ  البأأس شديد عيلّ  متكّب  ارجبّ  قاهر

 هوسه فيّتك خواطرو  تدبريو  مالو  ودل من الغرييةو  الغري امسقطا  غري ال بس يده فعزه اشائقا  احمبا 
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 ما هل السلم حرضة يف وسع فقد الغرييةو  الغري حظر حلرضة يتجردو  االإبحة حرضة السلم حلرضة

 غريه ومن نفسه من فيبأأ  حلمهو  كرمهو  بأأسه شدةو  سطوتهو  س يده جلل فيس تحرض بفضهل يقنعه

تقانـب يأأمره دس يّ  وهو عبد بأأنه اـا عامل  تدبريهو  أأغراضه جنس اتراكا  احلرضة هذه يف حضوره يف الأدب اإ

 بفضيحته مل لك يشهد الأشهاد وسؤر  عل القيامة موقف املوقف هذا أأن اشاهدا  السلم حرضة اإىل

 طلبو  يومك لك برشيتك أأمر كل أأبح السوء عبد اي تناديهو  عليه فتقبل ربه حرضة يف أأساء اإن

ال منك يقبل وال تأأخرتو  فاس تكبت يرسحك مث قليةل سويعة يف روحك منك  يسحقها لكها روحك اإ

 نفسك عن وازهد غريه ترد وال ربك مع واسكن قلبك فشجع امجلال بسحائب جيمعهاو  اجللل بأأرحية

 فرطت فاإن بلكيتك س يدك أأمام تقدمو  همعل يف ما لها الضامن هو لها راملدبّ  هو هل مفعوةل نفسك فاإن

ن جحبك  املزن مباء توضأأ و  الأقدس بلفيض ركيطهّ سواه مما رتطهّ و  وسطاا  أأمةا  وكن أأفناك أأفرطت واإ

 جامل اإىل سارعو  الوداد صفاء يف واكرع للتسويف اتراكا  الس يادة حبلوة وانعش الغيب مباء ئكيوضّ 

 حظوظ علهيا ختّت وال س يدك يد بقبضة واقنع التفويضو  بلتسلمي الربوبية يد لقبّ و  الس يادة حال

 عل أأقبل كل فيقال عليك مرضة بك بعلمه علمك مع الطلبو  س يدك حرضة يف جنس فاحلظ نفسك

ار مب فأأنت العبودية وهو شأأنك رادتنا به تعلقت وما من ءا  نقصان وال زايدة غري من قدرتنا كل توصهل اإ

منا فادلعاء  ابطنا  واقنع قدريو  لأمري واستسمل هتمهل فل العبودةو  العبادةو  العبودية أأراكن من ركن هو اإ

ذا احلوادث كعمل يزيد ال واحد فعلم  علم  يف مبا      ﴿فـ بلوضوء رتتطهّ فاإ

            

                   

      ﴾260 أ دم س يدان أأن الصغرى الطهارة حفكة 

 فضلت أأي اإسهاالا  حكه قتضاها ملا ذاته يف بهلل رتأأثّ  اجلنة أأشار من الغليظة الشجرة أألك ملا

 دم ال الألك قبل واكن غريهو  منّ  من برشية شهوةو  رحيو  غائطو  نفسو  قيحو  دم مهنا نفتكوّ  الشجرة

                                                           
 .7املائدة   260
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ن منّ  وال قيح وال فيه  فهيام ماء وال منّ  ال اجلنة ناكح مقتىض عل فناكحه قبلها زوجته يناكح اكن واإ

 وال وجع ال لطيفة اجلنة نعميو  غسل وال وضوء وال راحئة ال عبادةا  القدس حلرضة شهوة شهوهتامو 

منا عطش وال نزف وال صدع  قبل اعاما  بأأربعي هل أأنبتت وقد هنا العادة خرق عل شبو أألك واإ

 الساعة قيام اإىل لأوالده عادةا  صارو  السلم عليه أ دم س يدان أأجزاء يف قوهتا تنفست أألكها فلام خلقه

 معصية لك أأصلو  غسلو  تميمو  وضوء من تلكيفيةا  اأأحاكما  ذكل عل هللا برتّ  ستتنفّ و  كتحترّ  مفهام

 اجلنة شرة تش به غليظةا  انعما  فهيا هل جعلو  الأرض هللا فأأنزهل تلكيف  حمك لك أأصل ويه الشجرة

ّ  نعمة ويه نقمة ظاهرها جعلو  طبعه مقتىض عل يأألكها ذا علهيا الأحاكم بلّتت  الشجرة تنفست فاإ

لهية احلرضة عن البدن مجيع ضعف البدن مجيع من  وهو أأصلا  الأنوار مقابةل عل يقدر وال فيفشل االإ

نه املنّ  نه مثلا  اجلراد نفساخا مثل نفساخا وهو البدن مجيع من خيرج فاإ  من أ دمية صورة منه تبز فاإ

 صورة عل الودل يتصور وذلا الأجزاء مجيع عليه قسو  رجلو  كبدو  قلبو  أأس نانو  شعرو  رأأسو  عي

 اإىل سلةل تكونو  املعصية أأفعال من وهو ارأأسا  العبادة عن تعطيهل لزم ضعف فلام نسخته فهو أأبيه

 من بدواء هللا أأكرمه بللكية احلرضة عن جعز فلام بنيه أ خر اإىل سلةل تكون الطاعة أأن كام بنيه ختام

 عرقيهتا من أأيصّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان روح من مكتسب مباء يتطهر أأن وهو اجلنة جنس

 عليك فيجب العبادة حرضة يف احلرضة أأعباء عل هل مقوية ضعيف جزء لك منعشة جعيبة قوة ويه

 تنفس بسبب ضعفك وهو العبادة من مينعك امانعا  عنك تزيل أأنك وهو هذا الغسل عند تنوي أأن

 ﴿ س يدك حرضة من عليك هبا احملكوم الأصلية الطريقةو  السلةل وجه عل املعصية شرة أأثر

 ﴾261 هو فشلو  لضعفك تقويةا و  لنجاس تك اتطهريا  االإطلق حرضة من برز مطلق مباء 

 املاء اإال ركيطهّ فل         ﴾262﴿ أأنزل اذلي

 خاصيته زالت بغريه مزتجا فاإن مزتاجا غري من الأصلية خلقته عل يبق  حبيث تغيري لك من املطلق

 صعيد عل يدك فارضب فقد فاإن ﴾﴿ وهو منه بدنك مجيع بتعممي اإال احلرضة عل تقدر فل

                                                           
 .23الأنبياء   261

 .11 الأنفال  262
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زاةل انوايا  س يدك حلرضة التحية حمل يديكو  لس يدك مواهجتك حمل أأي وهجك وامسح طيب  مانع اإ

 الّتاب أأصل اإىل رجعت أأنك اإىل منك اإشارةا  هل عاص غري هللا لأحاكم اثبت صعيد حلرضة كل

ا متبّ   اخللق أأسفل من اليدينو  الوجه عضوك أأقوىو  عضوك أأشف غتمرّ  أأنكو  قوتكو  حوكل من ائ

ذا س يدك يدي بي العبادة حلرضة يتقوىو  ينتعش بدنك فاإنّ  أأصل وهو نه فاطهر املاء تيرس فاإ  فاإ

ذا نية مع ضعف للك مزيل  أأو بنوم فيه شك أأو سبب من أأو دبر أأو قبل من الشجرة تنفست واإ

غامء أأو للجامع مش هتي  ملس أأو ذكر مس  يقدر فل البدن من يناس به ملا بأأثره الضعف حصل حنوهو  اإ

ن الأمكل وجه عل هللا حرضة يف الصب عل وال الطاعة عل ا  اكن واإ  هنا وما اقهرا  حرضته يف ادامئ

ذا خمصوصة بكيفية اخملصوصة العبادة حرضة ويه منك املطلوبة ختياريةالا احلرضة  أأحسست فاإ

 مل اإن الصعيد من بدهل أأو امطلقا  ماءا  فاقصد بطنه حرضة يف املتبرص العارف جيده وهو بضعفك

 وهو املاء يف مودع ربين بنور فأأذهبه الفشل وهو س يدك حرضة من كل املانع ذكل فأأزل املاء يتيرس

 العبادة من املانع ضعفك أأثر من تطهريك عل علمتهو  هللا عادة وهو املاء مقارنة عند بهلل املطهرة القوة

 للقوة خملوقة يدو  شعره عل مش متل رأأسو  منافذه عل مش متل وجه من رئيس عضو لك به فاغسل

ذا عامتدلل خملوقة رجلو   العبادة حلرضة عندها فتصلح لها هللا من القوة حصلت أأطرافك غسلت فاإ

 الغن أأمره112 عل الغالب الأحد الواحد الس يد حلرضة التأأهب املاء مقارنة عند واس تحرض اخملصوصة

ذا خلقه عن حبرضته نه عظمته استشعرت فاإ  لك من بهلل التطهري رساية أأجزائك مجيع يف ترسي فاإ

ال فيك يبق ومل بطنو ظاهر ذنب  طعامو  حلمو  بدم منك لمتكهنا الشجرية السلةل اذلنوب أأصل اإ

 الأوساخ ظاهر ريطهّ املاء أأن فكام السللية معصيتك أأصل وعن أأصل عن كل غىن فل غريهو 

 هذا حتقيق عليك فيجب. النية مع العضو يف قطرة أ خر مع خيرج ذنب فأ خر بطهنا ريطهّ فكذكل

منا)) املناط منا ،بلنيات الأعامل اإ ايك 263((نوى ما امرئ للكّ  واإ ّ  عادةا  كوضوؤ جتعل أأن واإ  للناس اباعا وات

لهية الأحاكم بطن عن الغفةل مع  عفان بن عامثن س يدان قال متيزي عقل هل نم   صةخملّ  غري العادة فاإن االإ

 الوضوء أأس بغ من)) يقولصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول مسعت فاإين املاء صب: لنافع عنه هللا ريض
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ذا. 264((تأأخر وما تقدم ما هل هللا غفر بردة ليةل يف  هللا أأن فاعتقد تلكيفه أأعباء عل اهقوّ  هل غفر فاإ

 دامت ما املعصية قبول يف اخلدل شرة ويه املعصية شرة من تنفس ما لك من التطهري لك ركطهّ

ال ادلنيا احلياة يف أأجزائك يف  فهيم رتؤثّ  فل الشجرة عن أأنوارمه سطوة بعظمة هللا عصمهم الأنبياء أأن اإ

 لأهنم هلم مزية بعدهاو  النبوة قبل الشجرة لوازم قاهرة ذواهتم أأراكن من ركن فالعصمة هلم أأصاةلا  اقطعا 

 مانعة علو  جل عنه النيابةو  فاخللفة عليه ادلالةل يف هللا عن خلفاء القدس حرضة خلدمة مس تعملون

 تتصور فل عليه يدلون خلفاؤه أأهنم الفرضو  القطيعة انر هتمملس ّ  لغريه ركنوا لو لأهنم لغريه الركون عن

 مع البرشية ماكبدة بزايدة امللئكة من أأجلّ  مه بل مللئكةاك حرضته صفوة فهم أأصلا  القطيعة مهنم

بليس يف الشجرة قباحئ أأعظمو  ونمبرشّ  امللئكةو  مرشدون فالأنبياء االإرشاد  علهيا دل لأنه أأوالدهو  اإ

 الوضوء من االإنس عل جيب ما جفميع يسود ال احلسودو  265((كفاعهل الرش عل ادّلال)) منه احسدا 

 مه بل علهيا دلوا وال أأصلا  يتناولوهنا فل امللئكة وأأما اجلن مؤمن عل منسحب التميمو  الغسلو 

 الأنبياء حق يف ورد وما اقطعا  صفاهتمو  ذواهتم لعصمة شها ومن مهنا هللا أأمهفبّ  عيهبا من مبءون

ن يأأيت لمفؤوّ  املعصية عدم يومه مما امللئكةو  ذا بيانه هللا شاء اإ  صتو هللا أأمرك كام نفسك طهرت فاإ

 اقطعا  قبضته يف أأنتو  هل مسملّ  فأأنت س يدك مع التدبري وأأنواع االإرادةو  العلئق فاقطع صافيةا  زجاجةا 

منا  البعدو  بعد احلجابو  جحاب الظلمةو  ظلمة الظملو  منك ظمل عاءدّ الاو غري ال نفصالالا حيجبك واإ

 الهتئيو  غري ال س تعامللل أ ةل كنت أأن فوظيفتك بعدو  قرب عاءدّ ا وظائفك من فليس عاءدّ ا منك

 خمللوق منة فل بأأدب وال بعمل وال الأمكنةو  بلأزمان ال به التعززو  لقدرته نفعالالاو قدره جملاري

 ربك قدر يف لكه فاخلري برزخ أأو انر أأو جنة أأو دنيا من ملكه دوائرو  غريهو  معلا  اكن أأاي عليك

ذا. اصافيا  احصيحا  اتلقيا  هل التلق و   نفسك شهوات فهيا احملظورة الصلة حلرضة فانصب قلناه ما دمتهّ فاإ

قبال  لأول اإشارة ظهرٌ  مفروض فأأول الربوبية بأأذايل متعلقا س يدك سوى مما بكل غفرّ و  اللك ّ  بالإ

 عدم عشاك لكامل اإشارة عشاءٌ  مث أأثرك لغروب اإشارة مغربٌ  مث معرك لعرص اإشارة عرصٌ  مث ظهورك

                                                           
 .أأخرجه ابن أأيب شيبة يف املصنف 264
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 ظلمة يف معرفتك شس لرشوق اإشارة صبحٌ  مث السكرو  الفناء وهو اجللل سطوة لقهر رؤيتك

 اجلللية بملطارق ندقاقالا قبل ظهور أأول يف الغفةل غرة حلرارة الظهرية بوقت الظهر فاختص جحابك

 املعرص وقته وجود اإىل فميتد س يده قبةل حرضة اإىل فشيئا اشيئا  وجودهو  ظهل فيتفيأأ  امجلالية املعرصاتو 

حساسو  غرييةو  غري لك من هل  بقية مع الفناء وهو اإحساسه ل خر ممتد الظهر دواءو  وقته أ خر وهو اإ

متاما  ركعات أأربع عتشّ و برشيته أأطوار يف عرصه أأايم حاكما و  أأطوراه لنضج ااإ  بأأنوار هطبخ لصنعة ااإ

 اهلمس حرضة اجللل حرضة لأن لكه الهنار يف اجللل حرضة لسطوة ارسا  عتشّ و س يده جلل

 الأوليي يف السورة عتشّ و الأنسو  الطربو  الرعدةو  بالإشارة كتفاءالاو الفناء حبر يف االإغراق وهو

 يف ةلمطوّ  عتشّ و امجلالو  اجللل اإساكر عليه زدادا هللا حرضة يف زدادا فلكام احلرضة أأول خلفة

 الأخريي يف عترّش  ومل بلهيبة احلرضة حرارة قوة حمل بلأخريي لقرهبا الثانية يف ةمقرّص و  ذلكل الأوىل

 عليه الأمر خيّف و  س تأأنسا حرضهتم يف االإنسان زدادا فلكام امللوك حلرضة اخلفا  احلرضة أأواخر لعظم

بقاءا  غريه حلرضة هللا خمالفة فوجبت  ماءا  العارف سال أأو الحّتق فهيام التطويل عّش  فلو للأدب اإ

ذا به ارفقا  عليه العام محلو   وجه قباةل جعلها لوجوب قبةل مسيتو  القبةل فاس تقبل للصلة وقفت فاإ

نه وسطها وهو روهحاو  ادلنيا سبيكة البيت لأن لها التوجه عشّ و بطنكو ظاهرك  هللا مجع ملا فاإ

صّل  محمّد س يدان روح مجيع عرقية من واحدة نقطة حبر حرضة من املفاض املاء زبد من ادلنيا كورة

 يعمهل ال ما س يدها أأنسو  همابة من لها حصل فأأدبرت أأدبري فأأقبلت أأقبيل لها قال ملاهللا عليه وسمل 

ال  واضطرب احبرا  فانقلبت دائرهتا وسط يف فسقطت فضةل غري من عرق نقطة مهنا فانعرصت هللا اإ

 عل منطوية كورة فصارت الأرض ماهية مجيع املاء ماهية مجيع من فاجمتع فأأزبد الأنسو  الهيبة من

 مطلسم كن عل مش متلا  رمحها فصار املائيةو  الّتابية مقر خريهاو  خريها وسطهاو  وسطها رمحهاو  رمحها

 البحر فزاد املؤمني أأنوارو  امللئكة من روح لك عل فاجمتعتصّل هللا عليه وسمل  عرقيته بطن هو

 علو  جل احلق فعمد السامء منه خفلق خباره وأأطلع ادلنيا رمح يف الأعظم الكن س تقرارا بعد ضطرابا ا

 الأعل القرص جفعل املاء عل أأقراص س بعة عل مقروصة مفروشة فبسطها الأرض اإىل الباهرة بقدرته

 الأرواح فأأبرز منه نور لكو  روح لك أأصل هللا جفعل الرمح  املقر يف الروح بقوة ختصاصهال أأفضلها
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 من روح لك فأأصل الرمح أأصهل اإىل مقبل وهو اإال برش وال مل من مفا امللئكة من منه الأنوارو 

 املاءو  الأرض أأجزاء سائر يف السلم عليه أ دم أأبيناو  س يدان صورة خلقتو  ادلنيا رمح حبر عذب زالل

 املعلوم املقر الأرواح حمل من روحه خلقتو  الأكوان صورته يف فاجنمعت الكريسو  العرشو  السامءو 

 ذلكلو املعاين سائر عل معناهو  الصفات سائر عل صفتهو  اذلوات سائر عل السلم عليه ذاته فعلت

صّل هللا  محمّد س يدان روح بطن جزء من وهو الأفضلية غاية ويه غريه من خبلفته احلق صح

 فلام موجود للك أأصيل أأصلصّل هللا عليه وسمل  فهو احلقيقة ويف الّتابية ظاهر يف ودلهعليه وسمل 

 الأكوان بواطن مجيعو  لها متوجه الأكوان ظواهر أأجزاء مجيعو  منبهتاو  الأكوان أأسو  عروس الكعبة اكنت

 ذاته أأيصّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدان ظاهر جناح حتت الوجود ظواهر جفميع بطهنا اإىل متوجه

شارة سملو  عليه هللا صل معناه حبر عصمة حتت منطوٍ  هللا سوى مما البواطن مجيعو  البرشية الّتابية  اإ

صّل هللا عليه  وساطته بل وحده هللا اإىل التوجه عل يقدر ال خلقه لك أأن اإىل علو  جل هللا من

 روحه عن هبا املكىن العرقية وهوصّل هللا عليه وسمل  بطنه اإىل التوجه احلق أألزمه ظاهره حىتوسمل 

ال أأحد صلة تصح فلصّل هللا عليه وسمل   قبلهتم من فأأماصّل هللا عليه وسمل  خلفته بوساطة اإ

 مفن قبهل من خاطر جلب مساعدة نبوته أأوائل يفصّل هللا عليه وسمل  محمّد كس يدان املقدس البيت

 هو هل بلفتح هاملتوجَّ و  الأكوان لك بلكرس هفاملتوّج   هاملتوجّ  اإىل هبملتوجّ و للأصل بلفرع س تقبالالا

 عن النيابة سبيل عل هلم املسلمة أأممهم ضعفاهئم عل الأنبياء أأاكبرمه من رأأفةا و  لضعفهم رمحةا  الكعبة

 هبم مقتدون أأممهمو  املطلسم بلكن مقتدون الأنبياء فقلوبصّل هللا عليه وسمل  الأعظم احلجاب

 الكعبة حرضة من امتودلا  املقدس البيت الربنية فراس هتم بعي انظرون للمقدس يصيل ممن الأنبياءو 

    ﴿ لأممهم تربيةا  الكعبة أأصهل ببواطهنمو  املقدس حائط بظواهرمه فيس تقبلون

﴾266 ليه مصلٍّ  للك خطابا  املقدس لبيت صلتمك أأي  محمّد س يدان قبل الأنبياء يد عل اإ

 املعتب صار الأنبياء أأيدي عل هلم أأذن ملا لأنهصّل هللا عليه وسمل  يده وعلصّل هللا عليه وسمل 

 الكتاب بنص عياانا  قبلته هللا أأظهرصّل هللا عليه وسمل  النيب أأمر ظهر فلام املرسل وهو الأمر نية
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 فاملقصود الساعة قيام اإىلصّل هللا عليه وسمل  ظهوره واس متر للبواطن بطنهو للظواهر ظاهره أأظهرو 

 يصح ال حبيث لرهبا عبادهتا يفصّل هللا عليه وسمل  بلنيب التعلقو  اللجاء ابطنا و اظاهرا  العبيد من

صّل هللا  بلنيب املرشفة للكعبة س تقبالناا معىنو صّل هللا عليه وسمل  وساطته بل يعبد أأن لأحد

 مقتدين هللا بكتاب يمّ ـمؤت النبوية العرقية روح يه اليت بلكعبة بواطنناو  ظواهران توجهعليه وسمل 

ليه ادلال خليفته فطرة سلةلو  هللا خلفة موضع هللا قبةل مس تقبلي سملو  عليه صل هللا بنيب  العابد اإ

صّل هللا عليه  الأسطع نوره بطنو الأعظم نبيه ظاهر بتقدمينا هللا اإىل توهجنا ليكل احلقيقة عل هل

ذاوسمل   اإال دافع وال جبالب وال ضار وال بنافع وال مبعبود ليس هلل خملوق البيت أأن علمت متهد فاإ

رادتهو  هللا بقدرة ايك اإ  ال هللا لنور تعظمي الأسود احلجر العمرةو  احلج يف فتقبيلنا الأجحار تعبد أأن واإ

منا غري منا خلفته بب لأنه البيت يف احلق جتليات كرثت واإ  احلجرصّل هللا عليه وسمل  النيب لقبّ  واإ

ا  طافو  منا البيت من خلق وذلاصّل هللا عليه وسمل  بطنه وهو هللا مهعظّ  ملا اتعظمي صّل  دفن واإ

صّل هللا عليه وسمل  حبيبه عل احلق جتليات لكرثة البيت يعبد لئل البيت غري يفهللا عليه وسمل 

منا الرشيف قبه معه نضمّ ا اإن س امي وال فيه  لينبعث بطنه رموز اإىل شوقه ليكل مكة من هاجر واإ

ىل البعوثصّل هللا عليه وسمل  فبعث البواطن حقائق أأنوار صوةل بتجليات الظواهر فتح عليه  اإ

 بقاع هللا ففرشّ  بطنه دلائرة الرجوع كامل عل ليتقوى النبوية الأرحام قوى معدن العرب جزيرة

 فروعها عل العاطفةو  روهحاو  مرجعهاو  هاأأسّ و  البلد أأم فهي  مكة أأهمام خلدمة بالإذعان قلوهباو  العرب

 توجه من يقبل ال أأن حمك هللا أأن حاصهلو  .عهنا فصيلها غاب العشار حني فروعها عل حنينة فهي 

 فلك الأعراضو  الأجرامو  الأمكنةو  الأزمنة كنصّل هللا عليه وسمل  وهو ابطنا و اظاهرا  خليفته بغري

ال عظم ما الأعراضو  الأشخاصو  الأمكنةو  الأزمنة من هللا شفه ما صّل هللا عليه وسمل  خبليفته اإ

 اعتقادا ا ستشعارها املصيل فقبةل عليهو  علو  جل هللا من فضلا  بهلل ماملعظّ صّل هللا عليه وسمل  فهو

صّل هللا  النيب وأأن أأمه جحر يف الصيب يكون كامصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول جحر يف أأنه اذوقا و 

 بذاته مس تقبل خلقه أأعز جاه بلكرس هموّج   به عابد بربه متحرك املصيلو  ربه حرضة يفعليه وسمل 

 موالك يدي بي فقف متهد فاإذاصّل هللا عليه وسمل  حمتجره أأنفاس أأنه امعتقدا  البيت حائط بقلبهو 
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 ملاكن هللا حرضة هللا رسول حفرضة هللا سوى ما لك من الغرييةو  الغري ارافضا  خليفتهو  نبيه جحر يف

ذا كل اشفيعا  النيبو  قبلتك البيتو  أأمامك هللا كتاب واجعل هللا عل ادلالةلو  اخللفة  مع حرضت فاإ

قامهتا معىنو  الصلة فأأمق موالك  هللا) فتقول أأمرك اذلي الوقت يف أأمرك كيف هللا به أأمرك ما فعل اإ

 يف الأش ياء تلشتو  هللا جلل اإال كل يظهر فمل البصرية بعي نظرت ملا أأنك معناه مرتي( أأكب

    ﴿ تعاىل قوهل كل تبيو  يشء لك بقلبك وانعدم التجيل أأنوار بصوةل قلبك

﴾267 كبري ال بأأنه منك جزءو  شعر لك من بطنكو ظاهرك صح الوحدة حبر يف بعومك 

ال  فل التفضيل صورة يف فاعل مسا أأكبو  فمعرّ  مبتدأأ  فاهلل واهامتم حرص (أأكب هللا) جفمةل هللا اإ

 هل مفعول غريهو  اخملتار الفاعل هو بل للحق مشاركة وال املشاركة يقتيض لأنه التفضيل منه يصح

عرابه الإظهار أأظهره  بعقيل أأعّتفو  أأقر معناه (هللا اإال اإهل ال أأن أأشهد) مث اهامتما ا فكرر بلنصب اإ

ال احلقيقةو  احلق وجه عل معبود ال أأن بهلل املش يدة النبوة بأأنوار املفتوح  أأن يس تحق ال أأي هللا اإ

ليه يفتقرو  هل يتذلل ال اإ  أأن أأشهدو ) مث الفاعل بفعل مقهور املفعولو  هل مفعول غريهو  الفاعل لأنه هللا اإ

 اإىل بعثهو  فهلكّ و  أأرسهل رسوهلو  خملوقه هللا عبد محمّد أأن أأومنو  أأقطعو  أأجزم معناه( هللا رسول امحمّد

 الركون من به للمؤمني وللتنفري يديه عل املس نونة القربت بأأنواع علو  جل عليه لدلالةل ملكه مجيع

ليه االإرشاد يف عنه اانئبا  جعهل أأنه نبيه يف هللا حكة وهذا ربه لغري صّل هللا عليه وسمل  أأرشد وقد اإ

 الظاهرة أأجزائه مجيع املصيل نداء معناه( الصلة عل يح) مث برسالته صحت اإرشاده بركة ومن

 حرضة ويه الصلة حرضة أأي الصلة عل أأقبلوا أأي علهيا معه يتعاون أأن أأراد من أأجزاءو  الباطنةو 

حماض البرشية لوازم مهنا املمنوع هللا لهية احلرضة لوازم بإ  املغاير فالغري الغرييةو  الغري خطور بغري االإ

 حرضة مجعية مع البواطنو  الظاهر حواس مجع وهو( الفلح عل يح) مث للغري احلاةلو  الكيفية الغرييةو 

 كامل من شعرها من شعرة أأنت   اليت الوجود لبيضة جيب ملا أأداءا و  الربوبية بأأس تار اتعلقا  االإماكن

لهية الس يادة عز أأعتاب بباب الوقوف لهية احلرضة وطيس حرّ  حرض أأي( الصلة قامت قد) مث االإ  االإ

 البرشية الأغراض الإزاةل البرشية للأعراض نفوس نا حرب ميدان يف نغامسالا فوجب املصيل قلب يف
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كراهماو  حبقها قامو  املصيل قلب يف االإخلص ساق عل الصلة قامت فلام  يف للأكوان اخلطور بعدم اإ

 فهيا هللا فعل شاهدو  الهباءو  اخليال عامل ويه الرمحن أأصابع بي مندرجة الوجود بيضة هل ظهرت قلبه

 سبيل عل هل الكبايء حبر عنده امشاهدا  مرتي( أأكب هللا) هبمته قال الس يادة حرضة يف جلهلو 

 تعاىل عظمته بدوّ  عند الأش ياء أأراكن فتلشت االإميان نور من مواله رزقه مبا غريه عن نفاهو  القرص

 عل مهته اقاصا  قوتهو  حوهل ومن نفسه عز من متبئا املالكية الس يادة بأأس تار قواه جبميع تعلق فلام

ا  افاحتا  هللا جعهل اذلي به املتوسل  يشء وصهل ما أأنه امعتقدا صّل هللا عليه وسمل  هادايا  اانصا  اخامت

ال الأرسارو  التجليات من  يركع أأن يس تحق ال أأي( هللا اإال اإهل ال) فقال احلق أأرادها كيفية عل منه اإ

ال هل يتذللو  يسجدو  يوقفو  قامة بأألفاظ نيته س تجمعا فلام يشء لك لناصية املاكل هللا اإ  متباكا  االإ

ال كبري ال أأي( أأكب هللا) فقال العظمة مع اخلطاب شس ربه من هل ظهرت الشارع بأألفاظ  انوايا  هللا اإ

 بطنهو ظاهره دجرّ  فلام سواه مما التبيو  التحية صورة عل يديه ارافعا  الصلة حرضة يف ادلخول به

صّل هللا عليه  اللك س يد هباو  لها توجه اليت الكعبة اإىل امتوهجا  الكبايء بكامل مقروانا  هللا مسا بنور

 اإىل واسطة بل احلقيقة عل ةاملوهّج  بطنه حرضة اإىل هوهّج  وقد هللا خليفة جحر يف أأنه امعتقدا وسمل 

 النيابة وجه عل منه التلوة امس تحرضا  الكمه تلوة يف منابه أأانبه هللا أأن س تحرضا هللا حرضة

 العموم وجه عل ال نفس للك هللا من خطاب القرأ ن أأن امعتقدا  هو أأجزائه حلرضة هللا من اخلطابو 

 القرأ ن معاين يعرف ال حبيث هللا اإىل ادلالةل يف هل صحي منه حرف لك أأن فيعتقد التفصيل عل بل

ذا لهية احلقوق أأداء عل هل طاقة ال لأنه هللا نعم حقوق جاحدة نفسه ريصوّ  الاكفر ذكر فاإ  مل فاإن االإ

 الصلة حال يف معانيه عل عقهل يفرق وال غري ال بخلطاب املقصود هو أأنه فريى جاحد فهو يؤدها

منا  الغرييةو  الغري عن مبعزل فهي  الصلة حرضة وأأما السلم حرضة يف ظاهرها اإىل الأحاكم تصري واإ

 الركوعو  غريه من نفسه فميزي بلمتيزي ممزوجة حترضه مياناالإ  بركة لكن كّ دّ ـــالو  احملقو  السحق حرضة فهي 

ايك بهلل التسبيحو  السجودو   كامل من فيه كنت ملا كل املوصل فهو نبيك حرضة عن تلتفت أأن واإ

 .االإعزاز
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 الفاحتة تفسري

ذا  فهم حللوة امنتصتا  منك ال منه امس متعا  ربك الكم تلوة يف فاشع حقيقتك لكامل رجعت فاإ

 يف اهجرا  هبا س تفتحاصّل هللا عليه وسمل  النيب لأن ﴾    ﴿ فقل ربك خطاب

 يه هلو  هبا س تفتاحالا عدم وردو  أأرضاهو  عنه هللا ريض بكر أأب خليفتهو  الرسية يف ارسا و اجلهرية

 أأرسّ و صّل هللا عليه وسمل  هبا هجرو  بغريهاو  بلبسمةل مرتي نزلت أأهنا احلقو  أأقوال ال أأم الفاحتة من

 للحديث مباالة غري من هبا الترصحيو  االإظهار التجاين أأمحد موالانو  س يدان ش يخك علهيا119 اليت الكيفيةو 

 أأرسار برس احلائط لأنه نظرايا  وجوبا  رس مذهبه علو  هللا ريض بكر أأيب عن بلقسم املؤكد الكرمي

 يف قامئا قرئ اإن حس نة مائة الثواب من هل حرف لك احرفا  عرشينو  ثنيا عل مش متةل لأهناو النبوة

 اإن هذا هللا سبيل يف تصدقو  اذهبا  اكن لو أأحد جبل مثل دانق لك دانقان فهيا حس نة ولك النوافل

ن معناه يعرف مل ال الناس عوام من اكن اإن هذا مفائتان معناه عرف واإ  عدد ال مبا هل هللا يضاعف واإ

 .عندان هل

 ثوابه فعنده ملقتضاه عامل وهو ملعناه جاهل مراتب مخس عل هللا كتاب قراء مراتب اإن مث

ال تلوته يف هل فليس به يعمل ومل ملعناه جاهلو   العلامء فهم به عامل غري ملعناه عاملو  البعدو  الطرد اإ

ال التلوة يف هل ليس فهذا العمل عن احلائدون  فهل القارئ هو أأنه مس تحرضا عامل به عاملو  اللعن اإ

 يف هل يعط  فهذا كل بينت كام املنتصت وأأنه هللا من اخلطاب امس تحرضا  عاملو  منه عظمي ثواب

 القبيل هذا من فكن هللا ايعلمه اأأضعافا  وقته اإىل هللا خلقهم يوم من للخلق يعط  ما مثل واحد حرف

 متثالالا وفق عل ربك لعبادة فتعرض س تحقاقالا بب من ال االإفضال بب من الثواب أأن تقدمو 

هنا الأعامل لكنوز تتعرض فل منه الغلبةو  س تحقاقالاو  هل به هللا عن فافهم احلق وظائف من فاإ

ال سكنت وال حتركت وال صليت ما هنا ﴾﴿ مفعىن ربك أأدب حرضة يف واثبت  نور ببكة اإ

 يف الاكئنة املاهية ويه ريب عند مرتبيت عل س تعلءالا وجه عل املوضوع ﴾﴿ أأسامء من الامس

ىل أأمرها املوكول ربه عمل ال ذرة من مفا الوجود ذرات من خملوقاته بعدد الأسامء من هلل فاإن هللا اإ  اإ

 علو  جل لأسامئه هناية وال العوايل أأسامءو  التش تيت أأسامء ويه هبا خاص هللا أأسامء من مسا علهياو 
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ال الأهمات من واحد من مفا الأسامء أأهمات ويه امسا ا تسعونو  تسعة ويه احلس ىن الأسامء هلو  اإ

 رمحته من اإال يشء برز ما لأنه يشءٍ  يشءٍ  لك عل مسا مثلا  فالرمحن الوجود ذرات لسائر صلحو 

ال خمف  واحد وهو العلية بذلات خاص مسا هلو عليه قسو   أأسامء احلس ىن الأسامءو  به العارفي عن اإ

 يشء للك املاكل عظمة معناهاو  الألوهية ويه احلق ملراتب جامعة مرتبة عل عمل فاهلل احلق ملراتب

منا الطمسو  العم  حرضة ويه العبودة عي وهو الربوبية حلرضة اللك  فتقارفاال الأش ياء بعتبارو120  واإ

 مسفا الكيفو  االإدراك عن فتعالت اخمللوقو  اخلالق بي القهرو  العظمة فهي  الألوهية أأماو  لها نشري

ذا وهبيا جتليا يةّمداحمل احلرضة مسا وهو فوقه مرتبة ال اذلات  س تحضارالا عل هللا بمس نطقت فاإ

 ملا العبودية غاية وهو بك ال به لربك لكه الفعل نسبتو  غرييةو  غري ومن نفسك من تبأأت الشايف

ا  ربك فعل اإىل اللك  حتياجالا من التبي يف  مسا بل هللا لفظ غري هللا اإىل املضاف االمسف فافهم ادامئ

 رمحة ويه ال خرةو  ادلنيا يف العامة بلرمحة املوصوف معناه ﴾﴿ بهبا عل فاالإضافة فيه مندرج

    ﴾268﴿ عامة رمحة وأأي رمحة العدم حرضة من اخللق هللا فاإجياد االإجياد

﴿﴾ العملو  العملو  احلبو  املعرفةو  الطمأأنينةو  التصديق جبنة املؤمني عباده رمحة يف املبالغ معناه 

 يف عام فالرمحن االإفضال من ادلارين يف الثواب جبنةو  ال خرةو  ادلنيا يف سواه مما التجريدو  الصفاءو 

 أأسكن وال الصلة بأأفعال أأحترك ال معناه ﴾  ﴿ وهو ببه يف عام الرحميو  ببه

ال لها وال بتجلياهتا  الوجود للك املوجد هللا مسا وهو هللا عمل يف عيلّ  املوضوع العايل الامس ببكة اإ

 التبي ويه عظمية عبادة البسمةل فف . ال خرةو  ادلنيا يف أأش باهحم بنعمهو  املؤمني قلوب مبعرفته الرامح

 ما فلك لغريه ال هلل لكه اذلايت الكامل معناه ﴾ ﴿ هبمزة وقف بل فصلها هللا سوى مما

منا يس تعظم  اخللئق جعز عمل ملا بنفسه لنفسه هللا محد املعهودو  عهدية اللمو  فالألف غري ال هلل هو اإ

 مبثل هللا أأمحد معناهو  به بمحلد أأمرانو  به محده أأدى جلهل يس تحقه ما حنو عل محده أأداء عن لكهم

 جيب فامي عن ينوب أأن منه اطالبا  به هللا عن نيابة هللا محد عل املش متل الكمه أأتلو أأي نفسه محده

                                                           
 .156الأعراف   268



127  

 

 
 

 الأنبياء من كامل نوع عنده من فلك دلي اجملهوةلو  املعلومةو  الباطنةو  الظاهرة نعمه حقوق أأداء من

منا املؤمنيو  امللئكةو   لأحد ليسو  ربه هل أأحدثه حادث كامل فهو ربه حرضة من عليه مفاض كامل هو اإ

 وجه عل االإفضال بب مفن عبيده عند لنا مهنا ظهر وما غري ال هلل فالكامالت نصيب اذلايت امحلد من

 املتويل الاكفلو 121 املريب فالرب ﴾ ﴿ التثليث امحلد من لدلالو  هلم أأصاةل ليستو  العارية

 كاحملرّ  فهو خملوق لك من هللا سوى ما ﴾﴿ نعت أأو بدل وهو طور بعد اطورا  عباده مصاحل

 يف اكن سواء التبجيلو  التعظمي هجة عل بللسان الثناء امحلدو  الأعراضو  اجلواهر خالق ناملسكّ و 

 هللا من وهو النعم قيدو  ادلعاء س يد وهو حادث هل غريه ومن قدمي هللا من فامحلد ال أأم نعمة مقابةل

﴿ ﴾ العاملي رب ﴿  ﴾ ادلنيا يف أأعراضهمو  اخللق جواهر ماكل معناه 

 جمازيو  هلل حقيق  نوعان فاملل يومئذ لنفسه املل يدع  من لعدم بذلكر ادلين يوم خصو  ال خرةو 

 كسب من بب من ادلنيا يف ملاكا  لنا هللا سامه ما فلك تعاىل لغريه غري ال النفعو  نتفاعالا وجه عل

 هل املمّل  ذاتو  نتفاعالا اإال فهيا هل ليسو  يل العبد يقولو  كل هل وقال نعمه بعض يف هل أأطلقو  اعبدا 

ذا. للس ّيد  مملوك غريهو  املبي احلق املل وأأنه هلم الرمحن وأأنه لكهم اخللئق رب هو هللا أأن علمت فاإ

ّ ا املل بقبضة مقهور هل ال يقصد وال انظرا و  عقلا  غريه يعبد ال أأنه كل ضحت  عظمته فاس تحرض هو اإ

 قتضتها ملا أأداءا  العبودية بوظائف مقو حرضته عن تلتفت ال حبيث عليه نظرك فقرّص  مالكيتهو  جامهلو 

 غريه تر فل يشء لك ويف نفسك يف معاينتهو  املراقبة بعد مشاهدته فاستشعر احلقوق من الس يادة

ال نعبد ال أأي ﴾ ﴿ بلكيتك فقل ابطنا  وال اظاهرا  ال  اخلطاب اكف معىن امس تحرضا  اإايك اإ

 ﴾ ﴿ قدرتهو  علمهو  بذاته     ﴾269 ﴿ حارض اإال خياطب ال وأأنه

ال أأحد من تاكليفك أأعباء حتمل عل االإعانة نطلب ال أأي  يسهل طاعتك عل أأعنتهو  وفقته مفن منك اإ

 ﴿ املريدين حظ ﴾ ﴿ـف البطاةل تهياء يف اخارسا  صار توفقه مل ومن هل العبادة أأمر

 ﴾فـ العارفي مقام﴿ ﴾ فص وهو بقدرتك نعبد اإايك املقربي طريقة عل تفسريه 
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   ﴿ فيه عوجاجا ال اذلي القومي الطريق أأي ﴾  ﴿ هنا املقام

﴾ ﴿       ﴾270. 

لهيا القلب ميي هجة عن جةمعوّ  للجنة طريق ثلثة الطرق أأن عملا  اإىل معوجة النار طريقو  اإ

 وحفّت بملاكره اجلنّة حفّت)) بملاكره أأحيطت شاقة اجلنة طريقو  حلوة طريقة فهي  القلب شامل هجة

 وال ميل وال شوك وال عقبة وال عليه غبار ال ظاهر ضاحك مس تقمي طريقو  271((بلشهوات النّار

 للحرضة القلب من الطريقتي بي للقلب مقابل طريق وهو التعبو  الكدو  احملن من هللا جرده بل لص

لهية  هلم لتفاتا ال حبيث طريقهيام وعن النارو  اجلنةو  ال خرةو  ادلنيا عن الفاني العارفي طريقة ويه االإ

هنا مث. قلوهبم عل اجللل س بحات نور لسطوة هلام  االإرادة طريقة ويه العمل طريقة قسمي عل اإ

 لها أأشار اليت ويه الفضل طريقةو  الوصول بعد اإال سالكها قلب وال سلوكها يصفو وال شاقة ويه

 حلرضتك املوصةل الطريق أأرشدانو  هدانا رب اي قولوا معناه ﴾ ﴿ بقوهل علو  جل احلق

نعام سبيل عل صّل هللا عليه وسمل  الرسول طريقة يه وهذه جماهدة كرثة وال كد وال تعرض بل االإ

 لقهنا اليت بنفسها ويه عهنم هللا ريض أأحصابه علهيا سلو  غري ال الشكر وجه عل منه العملو 

 اإىل بوسائط أأو بواسطة و واسطة بل اخصوصا و  امعوما  أأحصابه علهيا سلو  عنه هللا ريض لش يخنا

ال الطريقة هذه لأهل مفا الساعة قيام  وجه عل العمل طريقهتم بل أأعامهلم عل يعمتدون وال الفضل اإ

 الفضل طريقةو  أأحد للك معلوم فالعمل العمل طريقة ال الشكر طريقة يه وهذه غري ال هلل الشكر

رادهتم مضحلتال عاينوها فلو االإرادة أأهل عن مكتومة  بلرعب فرائصهم لزالتو  أأراكهنم تلشتو  اإ

 قردة جعلهمو  علهيم هللا غضب الهيود ومه ﴾  ﴿ وهجه غري عل معلوه ما وجل من

 لنبهيم حهبم ش تدّ ا النصارىو  هلم بغضهم ش تدا فهم الأنبياء هللا أأحباب للعارفي لعداوهتم خنازيرو 

 رب اي هتدان وال معناه ﴾ ﴿ فرحبوا وسطية خالصة حمبة نبهيم أأحبوا املسلمونو  فأأفرطوا
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 طريق احلق طريق عن امللحدين احلائدين اجلائرين الضالي طريق اإىل وال علهيم املغضوب طريق اإىل

ال الطرق من هلم يبق فمل اجلنة طريقو  الربنية احلرضة  هللا) غري جيزئ فل النار وهو الغضب طريق اإ

 العارفي فلكّ  هللا أأن عملا مث. (عليمك السلم) لفظ غري ختتامالا يف جيزئ ال أأنه كام فتتاحالا يف (أأكب

هنا الفاحتة فرشعت فهيا خمته علهيم فشق صلة لك يف القرأ ن علوم بس تجامع  معاين عل مش متةل فاإ

 مجيع فاحتة لك يف يفهم أأن123 العارف عل فوجب 272((ال كتاب بفاحتة يقرأأ  مل ملن ةصل ال)) لكه القرأ ن

﴾  ﴿و احلق لبطون رمز ﴾ ﴿ـف الفروعو  التوحيد من ادلين عليه ش متلا ما

ايك الربوبية بأأس تار تعلقا للعبودية رمز ﴾ ﴿و الوحدة لنقطة رمز  حلرضة رمز نس تعي واإ

    ﴿ سواه مما بلتبي به التعلق اإىل رمز الرصاط هدانا السحقو  اجلذب

﴾273 النفس ية احلظوظ من للتجريد رمز املس تقمي الرصاط ﴿   ﴾ 

 الهني و  الأمر دائرة وراء من املكنوزة الفضل دلائرة رمز أأنعمتو  املوحدين مراتب اإىل رمز فاذلين

﴿             ﴾274 ـف﴿  ﴾ 

 رمز فالبسمةل أأعامهلمو  النصارى أأجناس اإىل اإشارة ﴾ ﴿ الاكفرين الهيود طوائف اإىل رمز

 اإىل رمز مهنا فالباء اعدما و  اوجودا  للأكوان املقتضية لكها الأسامء عل ش متلا اذلي املكنون هللا مسا اإىل

 .يكون ما يكون ويب اكن ما اكن يب: اللطيف قول
 القدر سورة تفسير

 التأأمي بعدو  بعدها تلا مث مهنا حرف لك يف بل فهيا الس نّةو  الكتاب معاين ببصريتك أأدرجو 

ن مام غري كنت اإ  معناه ﴾    ﴿ مثل فتقول الفاحتة عل زايدة السورة هجرية يف اإ

ان نشاء كيف نفعل بيدان لكه الأمر  اجلزئي بي للنس بة اتوكيدا  مسيةا مجةلو  اإن حبرف كدمؤ الكم أأنزلناه اإ

 فهيا أأظهر ليةل أأي القدر ليةل يف الكرمي للقرأ ن مفعول الهاء وهو البارز فالضمري االإناكرو  الشك نف و 
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 مثلها يف الأرض أأهل الساموات ملئكة تفد اليت الليةل ويه أ جاالا و  اأأرزاقا و  مراتب اخللئق مقادر

  ﴿ تعمل حىت أأعلمك ولكن القدر ليةل تعمل مل ﴾    ﴿ عام لك يف اأأبدا 

   ﴾ فلك التقديرو  الفرض عل هلل أألف نور من أأفضل حماس هناو  فضلهاو  نورها أأي 

 مما أأعظم السعادة فتوح من فهيا وقع مفا يعن عبادهتا أأنوارو  مبحاس هنا أ خرها اإىل ادلنيا أأول من هلل

براز وهو شهر عليه يطلع العامل كهذا عامل أألف من يقع  بتقليدهصّل هللا عليه وسمل  النيب حماسن اإ

صّل هللا عليه وسمل  فهل أأتباعه أأنفاسو  أأنفاسه جبواهرو  أأمته قلوب جواهرو  الكتابو  الرساةل جبواهر

 وهو الليةل تل يف اإال جواهره علصّل هللا عليه وسمل  يطلع فمل ربه معه يعبد خملوق لك مع نفس

 دهر أأو شهر أأو يوم أأو عام أألفو  مائتيو  مخسة شهر أألف من أأفضل124 حيمتلو  فافهم أأدراك ماو 

﴿ ﴾ للساموات ﴿﴾ عظمي مل وهو ﴿﴾ القدر ليةل يف ﴿   

 ﴾ علمه يف مبم أأمر بلك أأي ﴿ ﴾ رضوانو  بركةو  أأمان أأي سلم اإال يه ما أأي 

﴿  ﴾ ال يعمهل ال ما الثوابو  الأرسارو  العلوم من ففهيا الفجر طلوع اإىل أأي  هو اإ

حياءو  رمضان صيام تعدل فتلوهتا  يف السورة فتقرأأ  ذكره حيل ال ما احلروف من فهياو  القدر ليةل اإ

 عتدالالا حد عل واقترص بلأخريي لقرهبا الثانية من أأطول فالأوىل احلرضة يف لتطويل اطلبا  الأوليي

 عل ربك عبدت فلام حرارهتاو  احلرضة أ خر لصوةل الأخريي يف السورة عترّش  ومل الّتتيبو  السور يف

 يف مث أأوال عوائدك مراتب يف ربك لتعبد بلعبادة خمصوصة هيئة اإىل نقل عوائدك هيئات من هيئة

 أأراكن لتلشت لسجود قيام من تنحط أأن لكفك فلو كل رايضةو  السجود حلرضة متهيدا اثنيا غريها

 فيه التعظمي شعو لركوع قيام من نقل اذلي هو أأنه اإىل اإشارة التكبري الركوع يف شعو اإحساسك

ال قلبك يف عظم ما أأنه اإىل اإشارةا  فأأكرث ثلاث حبمدهو  العظمي ريب س بحان وهو  تصفه عام املنه ربك اإ

ال ترى ال حوالء معياء كعي كامالا  يروا أأن عن لنقصاهنم النقائص من الكفار به  عن هنيتو  اعوجا  اإ

 اذلل مقام وهو بك اخلاص مقامك املقام فهذا. التلوة يف هللا عن انئب أأنك اإىل اإشارة فيه القراءة

نك السجودو  الركوع وهو التذلل مقام يف قراءته ترك عليك فوجب عز القرأ ن مقامو   صاحل غري فهيام فاإ

ذا العزيز الكم عن للنيابة  حد اإىل بهلل فارفع بصدده كنت ما كل حرضو  بهلل سكنتو  اطمأأننت فاإ
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ماما  كنت اإن فقط محده ملن هللا سمعـ ب  الرفع مدة معمرا عتدالالا علما  ااإ  هللا بأأن وراءك ملن منك ااإ

 رأأيت مبا تبشريمه عليك فوجب خلفك من رئيس لأنك عبدهو  محده من عبادة قبول سامع مسع

 اللهم عليه زدو  به عبدته ما عمل هللا بأأن الظاهرة لأراكنك منك اتنبهيا  افذا  كنت اإن قل وكذكل علمتو 

ن ذكل قبلو  يديه بي وفقكو  أأوقفك اذلي هللا محد أأداء به اقاصدا  امحلد وكل ربنا  مأأموما كنت واإ

جابة امحلد وكل ربنا اللهم عل فاقترص  نعم عليه فشكرت125 كل هللا رزقه مبا كل املعملّ  االإمام لالكم اإ

ذا اللهم من املمي يف املندرجة أأسامئه جبميع متوسلا  ربوبيته منادايا  ربك  يف العبادة أألفتو  عتدلتا فاإ

 علو  جل منه القرب أأعظم يه اليت السجود مرتبة اإىل كل انقلا  بقدرته هللا ردك غريهاو  عادتك هيئة

 أأعز أأعظم س بعة عل جسدت فلام فيك قدرته رساية اإىل اإشارة بلتكبري حنطاطالا مرتبة معمرا

 هو اذلي اخللق أأسفل يف غتهمرّ و  التكبو  الأنفة موضع الأنفو  عندك ما أأحسن اجلهبة صورتك

 ال أأنك اإىل هللا من اإشارة تواضعا الس بع الأرضي حتت ساجد أأنك كل يظهر فذلكل الأرض أأصل

 هللا من العبد يكون ما أأقرب وهو قوتكو  حركتك عن افانيا  الّتاب بأأصل تلتصق حىت شأأنك يكل

 فاس متع ﴾ ﴿ حرضة وهو الضعف وهو الرشف غاية اإىل جسودك حال يف وصلت فقد

 حراكتك يف كل فات ما واس تكل االإعزازو  االإمدادو  بلّتحاب عليك مناداي أأجزائك يف هللا الكم رعد

 ذايت علو يكن ومل اذلةل غاية يف أأنك منه اتنبهيا  فيه العلوّ  عشّ و ثلث هّل أأقو  الأعل ريب س بحان وقل

ال صّل هللا عليه وسمل  نبيه بوساطة هللا يقوك مل فلو املل بقبضة اكن ما اكن ولو ذليل غريهو  هلل اإ

 لأنك االإحساس جيوش فيه تبيدو  الرسومو  الأطلل فيه تزول حمل فالسجود املاء أأصل اإىل لرجعت

 بطرف رمحكو  هللا يعنك مل فلو ﴾ ﴿ حرضة يفصّل هللا عليه وسمل  النيب جحر يف

ليه وصل ملاصّل هللا عليه وسمل  اخللق أأقوى فاإن بللكية ذلهبت البرشية القوةو  اخلواطر جحاب  اإ

 فاس تأأنس يصيل ربك فاإن قف محمّد اي بكر أأيب نداء فسمع بلرعب عقهل ذهبو  قواه زالت االإرساء ليةل

ذا اخلواطر ببعض رمحك كذكلو  رمحةا  بكر أأيب بصوتصّل هللا عليه وسمل   القرب بذليذ تنعمت فاإ

 ركوع عشّ و كل اتروحيا  منه برفع موالك عليك خفف اذلل الأصل اإىل الرجوع ويه القرب حرضة

 احلبيب لأن هل العود كل منه احتبيبا  السجود ويه القرب أأقرب حلرضة كل اتشويقا  ركعة لك يف واحد
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 حظّ  ال مقامي يف للعبادة ااإحماضا  السجودو  الركوع يف الطول يف كل أأذنو  يديه بي حمبوبه ترداد حيب

ذا. فهيام كل  الثانية للركعة القيام عادتك مرتبة اإىل منه فضلا  ردك القرب حرضة من حقك أأخذت فاإ

ا  س تقللالا اإىل126 جسودك من بلتكبري املتبسا  ال أأوقفك ما وأأنه فيك ربك فعل امستشعرا  اقامئ  أأن اإ

 كتابه معاين مبلحظة قلبك ينعمو  القرأ ن من خمتة بثواب يثيبكو  بالكمه يؤنسكو  بعادتك يروحك

 ويه الكتاب أأم علهيا املش متةل املثاين الس بع جبواهر حتليتكو  أألفاظه حلوةو  أأرساره حبور ملحمةو 

. املالكية الس يادة حرضة شوس اإشاق بيو  الوساطةو  اخللفة رس لتجمع ربك خليفة صفات س بع

ذا  ﴾ ﴿ حرضة امس تحرضا  موالك حتية ملقام أأي للتشهد فاجلس كيفيهتا عل مهنا فرغت فاإ

 هللا حرضة الثلث احلرضات أأدب مس تجمعا ش يخك قبضةو  نبيك جحر زايدة مع امنغمسا  فهيا أأنتو 

 بش يخك مبؤانس تك جنانك تثبيت بعد فهيا مصل أأنتو  املكتوم القطب خليفته حرضةو  رسوهل حرضةو 

 القلوب أأي هلل الزاكيات هلل لكها الكامالت أأي هلل التحيات س يدك حرضة اخماطبا  نبيك جحر يف

 عليك أأي براكتهو  هللا رمحةو  النيب أأهيا عليك السلم تقدم ما مبعىن هلل الصلوات الطيبات هلل الزاكيات

صّل هللا عليه وسمل  وس يلتك به اخماطبا  ربك حرضة من ال خرة ويف ادلنيا يف ابطنا و اظاهرا  الأمان

منا العقل لأن العقل يدركها ال اليت برشيعته هللا عن اخملب أأي النيب أأهيا  املاكل أأن املمكنات يف يدرك اإ

 شفاعته قبول وهو هللا رمحةو  الرشعية الأحاكم يف هل دخل وال يشاء ما ملكه يف يفعل علو  جل

 علينا السلم ربه حرضة منصّل هللا عليه وسمل  عليه أأفيضت معرفته حبور أأي براكتهو  أأمته مجيع يف

 صاحل مؤمن فلك املؤمني الصاحلي هللا عباد وعل رهبم مع الأدبء العارفي معرش علينا هللا أأمان أأي

ال مؤمن من مفا صّل هللا عليه  أأمته من واحد عل امحلد هلل   هللاج  يغضب فل الغضب من أأمان وعليه اإ

نو وسمل   ايًّ مرض  امكرما  اعزيزا  اطاهرا  خيرج مث هل حمبةا و  اتطهريا و  اترشيفا  النار يدخل هللا أأمر عليه وقع اإ

ال احلقيقة وعل حبق معبود ال أأن اعّتافا ا أأجزم هللا اإال اإهل ال أأن أأشهد اكملا  اراضيا   امنفردا  وحده هللا اإ

 جنس من وال املعدمو  املوجدو  ناملسكّ و  كاحملرّ  فهو فعهل يف هل شيك جنس من ال أأي هل شيك ال

ا  الفاعل فهو به من منصدرة هلل يه بل عباديت يف يل حظ  أأن أأشـهدو  الفعل عل حول من امتبئ

 عبوديته راحئة تدرك فمل احقا  عبده127صّل هللا عليه وسمل  امحمّدا  بأأن امعّتفا  أأجزم أأي رسوهلو  عبده امحمّدا 
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منا هللا عبد من فلك احلقيقة عل هلل العابد بل  وقدصّل هللا عليه وسمل  نوره بركة لباساـــب عبده اإ

 اترشيفا  اعبدا  هللا سامهو  احقا  احرا  اعبدا  فاكن ختيارالاو الأغراض أأنواع منصّل هللا عليه وسمل  جترد

ضافته هل ليه بإ  .علو  جل اإ
اصّل هللا عليه وسمل  النيب تأأخري رس  ظهورا

 أأي االإرساء ليةل قدسه حرضة يف هللا أأجلسه ملاصّل هللا عليه وسمل  امحمّدا  س يدان أأن عملا

 تقدمو  فيه روح ال حمل اإىل املس توى اإىل العرش اإىل املقدس اإىل احلرام البيت من به أأرسي اليت الليةل

 فمل بربه الأنس حرضة اإىل بلكيته امتوهجا  ورائه من لها اتراكا  الأكوان من امتجردا صّل هللا عليه وسمل 

 لعدم تعرف ال كيفية عل العزيز وهجه احلق هل أأظهر     ﴾275﴿ ربه غري هل خيطر

 أأن بعد ربه جامل اخماطبا  التشهد من الأوىل الفقرةصّل هللا عليه وسمل  قال اجلنة عامل يف لأنه النظري

 بلرمحة مقروانا  انبيا  اهفسمّ  براكتهو  هللا رمحةو  النيب أأهيا عليك السلم لطفه خطاب بذليذ هللا أ نسه

 فأأثىن هللا حفمد اخلطاب شهي  القهرو  الأنوار جحاب وراء من جبيل س يدان فسمع البكةو  الأمانو 

 امحمّدا  وأأن هل شيك ال وحده هللا اإال اإهل ال أأن أأشهد فقال اململكة صفوة حلرضة اخادما  جعهل اذلي عليه

 خطاب بأأعزصّل هللا عليه وسمل  حببيبه ترحابه هللا من السامع حتقيق عل اعامتدا ا رسوهلو  عبده

صّل هللا عليه  امحمّدا  س يدان أأن عملا. اخللق أأعز بصحبة عظمي شف للمل حفصل تقريب أأجلو 

براهمي س يدان جبي حوصةل يف اكن ملا أأنه أأخبوسمل   املنجنيق يف جعل يوم السلم عليه اخلليل اإ

ا  غري ال هللا فعل الفعلو  منروذ اجلاهل يد عل النار يف رميه بقصد  نبيه يد عل للخلق هللا من اتعلمي

 الفعل رؤية كيفيةو  عليه عامتدالا كيفيةو  بهلل التعلق كيفيةو  عتقادالا مرتبةو  االإميان حصة كيفية خليهلو 

 به جرت ما كيفيةو  امللئكة أأجلّ  عن حىت الطرف غض كيفيةو  بأأعدائه أأحبابه تصفية كيفيةو  هللا من

زاةل كيفيةو  أأصفيائه مع هللا عادة  خمللوق تأأثري ال بأأنه اخلبري العلمي تبيي كيفيةو  احلقائق عل الغبار وجه اإ

 أأحبابه احلبيب ختبارا كيفيةو  امجلع عي مقام يف بملعاينة القلب متلءا كيفيةو  خباصية وال ةعدمو  بقوة

 عل يعلو حىت مللظلّ  احلق مد كيفيةو  القرب بأأهل قتداءالا كيفيةو  (بلءي عل فليصب أأحبن من)
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 فلام سفهه لناسا لك مشاهدة مع الطيب من اخلبيث ليمتزي هللا خليل اكن ولو128 الأخيار هللا عبيد

 أأصفيائه يف هللا أأمر تنظرصّل هللا عليه وسمل  النيب روح عيون صارتصّل هللا عليه وسمل  وضع

نبياء وقع ما روحه لتشاهدصّل هللا عليه وسمل  نبوته تأأخري رس وهو  ليطمنئو  هبم ليقتدي أأممهم مع للأ

 اخللق لغات أ بئه أأصلب من فتعملّ  نبوته معت لأنه اخللق هجةل معاينة عندو  ظهوره عند قلبه

 أأمته عل ليحن تعذيهبم كيفية شاهدو  فأأهلكهم هللا براهي علهيم قامت من شاهدو  خالطهمو  أأطباعهمو 

 مجةل مفن صفوهو  أأخلقهو  مقاهلو  هبمته هللا عل يدهل بل أأحد عل يدعو ال حبيث سفهها ظهور عند

 اإىل بدر مرشدمهو  انحصهمو املؤمني حبيب السلم عليه جبيل رأ   أأنصّل هللا عليه وسمل  شاهد ما

براهمي س يدان خمدومه حرضة ّ  فتأأدب من أأو هللا من حاجة أأكل هل فقال السلم عليه اإ صّل  قالصدي

ليك أأما فقال هللا ومع املل مع اجلواب يفهللا عليه وسمل   مجع يف وهو خملوق لك من ليأأسه فل اإ

 امقاما  منه أأكب فيلارس اإ  س يدان اإىل جبائيل س يدان مفىش احلرضة ملؤانس ته البقاءو  الصحو مع امجلع

ليكام أأما فقال حاجة أأكل هل فقاال ربه عند ن حاجة ال يقل ومل فتأأدب فل اإ  ملقام بربه اغنيًّ  اكن واإ

صّل  رأ  و  هل سؤايل عن غني حبايل علمه فقال ربك لفاسأأ  فقاالصّل هللا عليه وسمل  أأصهل العبودية

ن الأدب سوء من املعاينة مقام يف الطلب أأنهللا عليه وسمل   وال هلم اتروحيا  للضعفاء الشارع زهجوّ  واإ

ال يكون  لأنه نقصان وال نقص وهو اجلهل تقتيض الزايدة لأن زايدة قبول غري من علمه يف اكن ما اإ

 ينظرصّل هللا عليه وسمل  محمّد س يدانو  فرم حمال ويه خبلو  ش من النقص تطلب اأأغراضا  يس تلزم

براهمي أأبيه مع جبيل حال اإىل  فصارت النار يف نوره هللا جفعل فعهل عل جيازيه حىت نفسه فعاهد اإ

 صارتو  حنره يف كيده تفردّ  نفسه عل الطاغ  صوةل مفحمةا  معجزةا و  خدمةا و  بركةا و  اسلما و  رمحةا 

 لس يدان واملشاهدة العبادة رسير وجعلت هللا صف  فنرصت دولته أأراكنو  منروذ العدو عل وبالا 

براهمي منا بنفسها حترق ال النار بأأن الأفهام بب فتحتو  السلم عليه اإ  أأراده اإن بهلل االإحراق يقع واإ

 العادة حفد129 الأخروية بحلرضة املش هبة احلرضة بساط يف تتخلف عادتهو  عادته فتل جرهما مقارنة عند

 اذلي العارف وهو ادلنيا يف شلكه بقاء مع انفس يًّ  مواتا  أأو امعتادا  مواتا  مات من فلك ادلنيا يف احلياة

 ذلكلو بعادة يتقيد فل عيهنا بقاء مع علهيا الروح حمك بستيلء برشيته بذهاب ماتو  مرتي ودل
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براهمي س يدان اطمنئّ  ا  السلم عليه اإ  خنرقتا نفسه عادة خرق من وأأن العوائد لأهل العادة أأن منه اعامل

ال واحد من مفا بهلل العوائد هل  يطمنئ فالعام لضعفه هبا يطمنئ معه هللا عادة اإىل ستندا وقد اإ

 يتفطن أأن أأحد لك عل فيجب ربه من عرفه ما اإىل استنادا ا خبرقها يطمنئ العارفو  العادية بلأس باب

 اإىل ينل وال يناس به اتوحيدا  ديوحّ  فالعارف طوره يتعدى أأن عليه حيرم حبيث معه هللا عادة اإىل

منا سواء حد عل اعدما و  اوجودا  سبب رؤية بل ربه فضل من عرفه ما عل يتلكو  العامة توحيد  واإ

 واحد نفس يف لكه ماهل ينفقو  الأس باب الوسائط بسجاف أأرساره بتغطية ربه حلكة اتعرضا  يتسبب

 حياته يرى حبيث العادية الأس باب عل يتجمد العامو  اليقي أأرسار من هل هللا عوده ما عل اعامتدا ا

 العامة توحيد ديوحّ و  معه هللا عادة اإىل استنادا ا أأمره يتبطل يتسبب مل اإن وأأنه ربه فعل برساية فهيا

ن دليهل عن هل حميد فل اعقليا  اقطعا  الفاعل يس تلزم املفعول لأن املفعول بوجود هللا عل بس تدالهل  واإ

 تلكف فاإن اضعفا و  قوةا  محلها حيمل دابة ولك يناس به ال لأنه احلق عن أأحلد العارفي بتوحيد دهوحّ 

 طوقه ترك لكن يترضر ال مثلا  حامرٍ  لمح   لمح    اإن امجللو  يتبطلو  أأضلعه تنكرس مجل محل امحلار

 حبسب ينفق العارفو  هل يقي ال لأنه اليقي من ال املال من عنده ما حبسب العام ينفقو  مفرط فهو

براهمي جحةو  منروذ عل جحة النار فصارت فافهم اليقي من عنده ما  س يدان وصل فلام. السلم عليه الإ

 حد هذا فقال جبيل ختلفو  جبيل أأمام تقدم االإرساء ليةل الأرواح حد اإىل الوجود جوهرة محمّد

 ﴿ اإىل روحه مفمتدة هو وأأماصّل هللا عليه وسمل  النيب غري من يعن الأرواح من اخمللوقات

﴾276 براهمي مع فعهل عل ماكفأأة جبيل اي حاجة أأكل: سملو  عليه هللا صل هل فقال  عليه اإ

 ما أأمتك ترى لئل الرصاط هول عند هبا أأطر لأمتك مركوبا  جيعلن أأن هللا من فاطلب فقال السلم

ىلو  ظاهره اإىل بلرجوعصّل هللا عليه وسمل  النيب هللا أأمر فلام حيزهنا صّل  ذهل مكة نشأأته مقام130 اإ

 وأأنه بطنهو ظاهره يف معه أأنه هللا يريه أأن ويه حلكة هللا أأذههل جبيل حاجة عنهللا عليه وسمل 

منا جبيل وأأن جبيل مرافقة يف معه حارض  علو  جل هللا هل فقال. فافهم غري ال مللكه اترتيبا  هل أأرسهل اإ

 وهلل لأمته قنطرة جبيل هللا جعلو  هل فأأجاب غري ال اسببا  طلهباو  فتذكرها محمّد اي جبيل حاجة أأين
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 أأول أأن( ارالس تّ  الشاهد حرضة اإىل الأرسار سوق) كتابنا يفو تقدم ما يف علمت وقد. هل فاملنة امحلد

 فلك رهبا نور يف خيالها بنور فانرشقت هللا فأأشقهاصّل هللا عليه وسمل  النيب جوهرة هللا أأوجده ما

 اهفغطّ  نوره يف كونه هللا خفلق الظلية تقدمتو  اخلالق فهو يصهل مل وما اخمللوق فهو نورها وصهل ما

ا  بلعرش ال العرش وراء من يبق ومل البطحاء يف خامت مثل جوفه يف وما وهو هل اتعظمي صّل  نوره اإ

 حادث نورده اذلي املدلولو  فادلليل الشمس يف الظل كوجود اخللق وجود أأن تقدمو هللا عليه وسمل 

منا شاخصه بذهاب الظل ذهابو  الشمس غروب بدليل  بنورها يس تدل حادثة لعقول حادثة اإشارة واإ

مناصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن فتحصل املبي احلق املل عل فهيا هللا نصبه اذلي  ليةل هل هللا فتح اإ

 اإجامالا  هلم أأصل وهو نوره من خلقهم اذلين العظام اخللئق عل أأطلعهو  بطنهو ظاهره االإرساء

ال منه املنشأ ت ملكه أأجزاء من اجزءا  علو  جل هل يّتك مل حبيث تفصيلا و   تأأخر وما تقدم ما هل بينه اإ

ماهما وأأنه غريهاو  اجلنة نعمي من يكونه ما علو  لكه بلوجودو به يراد ما عل أأطلعهو   كبريهاو  أأصلهاو  اإ

 خمللوق فهيا مطمع ال معرفةا  ربه فعرف لكه اخمللوق بأأجزاهئا نفسه معرفةصّل هللا عليه وسمل  هل حفصلت

ن  هوحدّ  التشهد من فرغت فاإذاصّل هللا عليه وسمل  نفسه عل غريه نفس لقرص نفسه عرف واإ

صّل هللا  رسوكل عل الصلة فهيا زدو  كذكل اأ خرا  دفتشهّ صلتك بقية لكامل بهلل فقم رسوهلو 

ا و  ابدءا  كل ادلليل هو أأنه منك تنبهياعليه وسمل   احلرضة نور صوةل مع أأدبا  الوسط يف عترّش  ملو اخمت

ن املأأمومي حواجئو  حواجئك واطلب  أأفضليتك عتقدواا أأهنم اإال وكنصبّ  ما لأهنم الأمية من كنت اإ

 عل131 املنظومة السلطانية العساكر حرضة مثاهلو  بك ستشفاعلل فقدموك ربك عند يتكأأعزّ و  علهيم

نه الرىح قائد يد  السلطان حلرضة ليتأأهبوا احلرضة بأ داب الصلة خارج يؤدهبم أأن القائد عل جيب فاإ

ذا  مبقتىض يساررهو  السلطان يدي بي يتأأدبو  السلطانية مرةبالإ  علهيم القائد يتقدم السلطان طلهبم فاإ

 همليع ال ما السلطان من يعملو  منه اأأرسارا  فيتلق  للحرب ئةاملهيّ  العسكرية بلوازمو  خطابهو  كنانيشه

شارته يتلكمونو  حبركته فيتحركون احلرضة خارج القائد أأدهبم مبا متأأدبة ورائه من العساكرو  جنده  بإ

نه بلطلب نفسه يفرد وال مصاحلهمو  مأ رهبم مجيع هلم فيطلب للسلطان خدمةا  قائدمه تلكيف علهيمو   فاإ

 الأمية خطرو  فافهم املصلي خانو  سنّته ترك اذلي رسوهلو  هللا خان نفسه عل قترصا فاإن أأدب سوء



137  

 

 
 

ن اجلند مجيع صلح الأمري صلح فاإن الأمراء خطر عل ال للجند ينظر ال فسد واإ  عزل وجه عل اإ

 وأأما السلطان نظر حملو  الأعظم السواد ومه اجلند يف الرسو  العساكر يصلح من لتولية علهيم الأمري

الو  صلح فاإن هلم خادم فهو الأمري  بنية عليمك السلم اهجرا  فقل فافهم بكرثة الصاحلون الأمراءو  عزل اإ

 بلفظ بملصلي ياحلافّ  امللئكة عل السلم بنيةو  املأأمومي عل السلم بنيةو  الصلة من اخلروج

 املباح السلم حرضة وهذه لمك من خوف وال أأرضمك وال أأنفعمكو  أأحبمك هللا يف أأخومك أأان معناهو  واحد

 فكذكل افذا  كنت فاإن تالصمو  اهلمس حرضة من خلروجه اهجرا  السلم عشّ و البرشية لوازم فهيا

 امللئكة عل السلم بنيةو  الصلة من اخلروج بنية بلاكف النطق عند متمينا واحدا سلما سمل

ن كل احلافظيو  فيك الساكني  من عل السلم مع اخلروج بنية ميينك عل فسمل مأأموما كنت واإ

مامك عل السلم رد س تحرضا مث امللئكةو  ال دم من بميينك اكن شارة غري من ارسا  فتقول اإ  اإ

ن بيسارك اكن من عل السلم س تحرضا مث عليمك السلم  فرض فالأول أألفاظ ثلثة فذكل أأحد فيه اإ

 هلل امحلدو  هللا س بحان) اذلكر فراغ بعد ذكر وهو بزجر الصلة حرضة تبعأأ  مث س نّة الثالثو  الثاينو 

 وهو امحلد هلو املل هل هل شيك ال وحده هللا اإال اهل بل واخمت ثلثيو  ثلاثا  امجموعا و  اقا مفرّ ( أأكب هللاو

نه قدير يشء لك عل ذا تأأخر ماو  تقدم ما اذلنوب تكفريه دور  و  به مأأمور فاإ  زال اذلنوب غفرت فاإ

نه الكريس بأ ايت تبعهأأ  مث جوهـرتك يف املعرفة حقائق132 فّتمس الران وهو قلبك عل ظلهما  يقرب فاإ

ن موالك حرضة من  فاذكره س تغفارالا من ورد ما أأردت واإ
 الصلوات عقب علهيا يواظب س يدان اكن اليت الرواتب الأذاكر

 بنية اأأربعا  الكتاب فاحتة وهو فهيا كل مأأذوانا  افارغا  كنت اإن الصلة عل ش يخك رواتب مث

ليك أأقدم اإين اللهم مث مرة الكريس أ ايت مث الإمتاهما وفقك أأن عل الشكر س تغراقا  لك يدي بي اإ

 أأو اكئن علمك يف هو يشء ولك الأرض أأهلو  الساموات أأهل هبا يطرف طرفةو  حلظةو  حملةو  نفس

ليك أأقدم اكن قد لهي  تباركت. خل       ﴾277﴿ لكه ذكل يدي بي اإ  من اإ

لهي  تعاليتو  ادلهر اإىل ادلهر لهي  تقدستو  ادلهر اإىل ادلهر من اإ  ريب أأنتو  ادلهر اإىل ادلهر من اإ
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هل ال يشء لك ربو  ال اإ  أأنزلت مبا أ منوا اذلين لعبادكو  يل غفرا بخلريات احالفتّ و  الأكرمي أأكرم اي أأنت اإ

 بلوحدانية دتفرّ  من س بحان بلكبايء ىتردّ  من س بحان بلعظمة رزّ تأأ  من س بحان رسل، عل

 النيب محمّد س يدان علوسمل  هللا صلو  بملوت العباد قهر من س بحان بلنور حتجبا من س بحان

 مث عينك عل يدك تضعو  أأحد هللا هو قل البسمةل مث اتسلميا  سملو  حصبهو  أ هل علو  الكرمي املصطف 

 مع يرض ال اذلي هللا بسم خلق ما ش من التامات هللا بلكامت أأعوذ مث قلبك عل يدك تضعو  ااثنيا 

 عليه هللا صل رواتبه عن س تطعتا فاإن العلمي السميع وهو السامء يف وال الأرض يف يشء مسها

 مث أأربع قبلها فالرواتب وقهتا يف كذكل العرص صل مث بعده أأربعو  الظهر قبل ركعات أأربع وهو وسمل

 عل قوايًّ  يكون العبد أأن معناه الليل يف هللا جتليات خلفة اجلهر عشّ و133 الأوليي يف اهجرا  املغـرب

 مث ثنتانا أأو ركعات ست رواتهبا مث بك ارفقا  احلرضة أ خر لعظم الأخرية يف الرس شع و ليلا  لهاحتمّ 

 أ خر صوةل لعظم السورة وال يخريالأ  يف اجلهر عيرّش  ملو قدم ما حنو عل اجلهر عشّ و العشاء

 الأعامل ختام وهو أأكيدة س نّة وهو الوتر بركعة أ خرها خمتت س تحبابا ا رواتب عرش ثلثة مث احلرضة

ال السامء اإىل معل يرفع فل الكتاب كختام ال الوتر بأأداء اإ هنا العرص صلة اإ  ﴿ لأهنا رأأسها ترفع فاإ

﴾278 الثانية يف االإخلصو  الاكفرون سورةو  بلفاحتة ركعتي الفجر طلوع بعد مث الفضل أأي 

 منك نفحنأأ  كرمي اي جواد اي واجد اي الأحد واحد اي قيوم اي يح اي هللا اي وهو بعده133 ارا ـذك تقرأأ  مث

نك خري بنفحة  اتأأنيسا و  كل اريا تيس ركعتي عتشّ و الصبح صلة صلّ  مث امثانيا  قدير يشء لك عل اإ

 حرضة عن التجيل أأمر خفّف  الهنار اإىل اوهجا و  الليل اإىل اوهجا  وهجي هل لأن اهجرا و  الهنار معل أأول يف

 سورة مهنا بسور ست وسطهاو  ركعتي اإىل امثانيا  الضح  صلة صلّ  النافةل حلّ  بعدو  اهلمس

﴿﴾  سورةو ﴿﴾ اعرشا  االإخلص أ ايتو  اعرشا  الكريس أ ايتو  فاحتة ومهنا 

 ﴿ الثانية ويف الأوىل يف  ﴾279﴿و الكريس أ ايت ومهنا الأكب هللا رضوان فتس توجب
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  ﴾ اإىل ﴿﴾280 سورة مث الفلق سورة ومهنا الأكب هللا رضوان يف سبب 

 جلكل معظّ و  أأعيننا يف ادلنيا رصغّ  اللهم بعدها فتقول الغرييةو  الغري أأسواء من للحفظ سبب الناس

ذا طاعتكو  دينك عل أأمتناو  ملرضاتك ناوفّق و  قلوبنا يف  الامتدي فينبغ  عرش أأربعة هللا اي توفيتنا اإ

مناصّل هللا عليه وسمل  عادته لأهنا الرواتب هذه عل  بكرثة االإمام لتأأنيس امجلعة يف اجلهر عّش  واإ

 الناس بكرثة االإمام س تيناسال العيدين يف هجر عشّ و بخلطبتي حرضهتا لطول ركعتي اكنتو  امجلاعة

 احلرضة لعظم الكسوف يف الرس عشّ و ستسقاءالا وكذا الفرائض عن النوافل حرضة خفة مع

منا به املس تضاء اخللق أأكب يف اجلبار غضب ظهور ويه املعجزة مبشاهدة  يف النوافل من منعك واإ

 هللا ميلّ  فلن تطيقون مبا عليمك مه)) الفرائض عن فتفىن الصلة حرضة تس تدمي لئل الهني  أأوقات

ن أأدومه العمل خري(( ))متلّوا حىّت   عن هناكو  282((القليل العمل يكفك دينك أأخلص)) 281((قلّ  واإ

 اجللل عظمية الفرض حرضة فاإن غريه من الفرض ليمتزي قليل بلتنح  أأمركو  الفرض موضع يف التنفل

 فّتضا ما مبثل هللا اإىل أأحد تقرب وما بلفشل احلرضة دخلت لرمبا للفرض النوافل سّتسلتا فلو

 اركوعا  الصلة هيئة تثقيل عليك فيجب انفةل أألف من أأفضل فرض يف بلّتتيل واحدة ففاحتة 283عليه

 خري)) تبطل جعل مفن أأهلو  أأبطلها الصلة نقر مفن حملها يف احلروف خترج حبيث قراءةا و  اجسودا و 

تقانه أأبطل العمل يف أأرسع من أأن العادة جرتو  284((أأوسطها الأمور  أأنفس نا أأمور يف جربناه وقد اإ

 يف تأأملو  أأراكهنا خيطف أأي 285((صلته يرسق اذلي رسقة النّاس أأسوء))134صّل هللا عليه وسمل  قال

نّك فصلّ  ارجع))صّل هللا عليه وسمل  هل قال حيث صلته امليسء قضية  فخففّ  فرجع 286((تصلّ  مل فاإ

                                                           
 .37 النور  280

 .13560الصحيح | الصفحة أأو الرمق: الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: ابن ماجه | املصدر:   281

 .5/2337الراوي: معاذ بن جبل | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   282
 .9/138الراوي: عائشة | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   283
 .3/273البهيق  | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق: الراوي: كنانة الثقف  | احملدث:   284
 .1888الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   285
 .793الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   286



140  

 

 
 

نك فصل رجعا هل قال مث الركوع عضيّ و   رسول اي هذا غري أأحسن ال امليسء قال مث ثلاثا  تصلّ  مل فاإ

 وينرأأيمت كام واصلّ ))صّل هللا عليه وسمل  صلته حنو عل متقنة صلةصّل هللا عليه وسمل  فعلمه هللا

 كفاية فيهو  أأترك رأأيمتوين كام واتركوا أأفعل رأأيمتوين كام فعلواا أأي أأفعاهل سائر عليه قسو  287((أأصيّل 

 السور تطويل حمهل 288((احلاجة وذا القويو  الضعيف منمك فاإن فليخفف بلناس يصيل من أأال)) وأأما

 عنه هللا ريض الش يخ موالانو  س يدان قالصّل هللا عليه وسمل  صلته حد عل خارجة كثرية زايدةو 

 صلتك أأهكذا) ورائه من يصيل عنه هللا ريض الش يخ رأ   ملا الصلة هيئة أأطال أأمية لبعض أأرضاهو 

 س يدان زاوية صلة مثل تصيل أأن عليك فتعي. (بلوغك من صلتك أأعد): هل فقال ال فقال( لكها

هنا زماننا بفاس  مكة فأأهل امحلد وهلل رييتغ  غري من عنه هللا ريض الش يخ صلة هيئة عل بقية فاإ

 سائرو  الصلة كيفية أأخذ لأنه حس نة أأسوة عنه هللا ريض الش يخ س يدان يف وكل بشعاهبا أأدرى

 دجيدّ  أأنصّل هللا عليه وسمل  أأمرهو  واسطة بلصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول ذات من العبادات

 مسجدصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول صاحب أأنس س يدان دخل وقد ماهيته أأراكن بتقومي ادلين

 وقال أأحصابه اإىل أأنس لتفتا فرغ فلام يصيل عنه هللا ريض العزيز عبد بن معر االإمام فوجد املدينة

 هذا وراء من صليهتا اليت اكلصلةصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول بصلة أأش به صلة صليت ما

صّل هللا عليه  هللا قال اعرشا  العزيز عبد بن معر وراء من حنس بّ  كنا أأنس أأحصاب قال الشاب

 ذكلو  جسوده مت فقد ثلاث جسوده يف حس بّ  ومن ركوعه مت فقد ثلاث ركوعه يف حس بّ  من))وسمل 

 فرفع انصفا و  تسبيحتي س بح معن عنه هللا ريض الش يخ س يدان فس ئل يكف  ما أأقل أأي 289((أأدانه

 لغري عنه أأخرها مفن اخملتار وقهتا تضييع تضييعها ومن عنه هللا ريض للنصح متاما بطلت فقال االإمام

زالته عل كل طاقة ال ما وهو شع  عذر  الأس بابية اكلأشغال ال نومو  نس يانو  بلوغو  نفاسو  كحيض اإ

 أأخرها من كذكلو  يس تغل ال الوقت غري يف حرث من أأن العادة جرت فقد علهيا ممقدّ  الوقت فاإن
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ذا حيكنا اذلي احلامكو  الكبائر من عىص قد بل فهيا ثواب فل وقهتا عن  يف يديه بي بحلضور أأمرك اإ

ال يسعك فل خمصوص وقت  فل فيك انفذ أأمريو  احلامك كنت فاإن كل يقل تأأخرت فاإن متثالالا اإ

ال يكون نو  أأمري اإ  للمجرم قتةل هذا الكمهو  اتأأديبا  يعن معك سأأدبرو  شئت ما فافعل حك  ينفذ مل اإ

ن ليه تدخل فل قبهل أأتيت واإ ال اإ ن مشوره فتح وقت يف اإ  عليهو  الا بطاّ  مسيت الوقت قبل رجعت واإ

   ﴿ الأحاكم مجيع يف       ﴾290﴿ قس

﴾291 قتةل فهي  أ ية أأشدّ  ال ية وهذه االإنسو  اجلن معرش بنفيس احلساب اإىل مكسأأفرغنّ  أأي 

   ﴿ أأوقاهتا عن أأخرجوها أأي      ﴾292﴿ تأأمل ملن

﴾ ال ادلواء ينفع وال  هللا عمل فلو هلفّص و  بهركّ  اليت الكيفية وعل الطبيب نهعيّ  اذلي الوقت يف اإ

صّل  انئبه بيهنا اليت الأوقات عل لهافّص  لكن واحد وقت يف مجلعها وقهتا خروج بعد تنفعنا الصلة أأن

ايك اقتا مؤ  امفروضا        ﴾293﴿هللا عليه وسمل   أأيخ اي واإ

 اذلاكرين املصلي من نفسك تسم و  تصلهياو  واحد وقت يف فتجمعها الصلة أأوقات حق اإهامل من

 294صاحهبا وجه هبا يرىم مث قل  اخل الثّوب يلّف  مث تلّف كام نضّيعت كام اَّللَّ  ضيّعك تقول ضيعها من فاإن

 برؤية هللا رمحنا وقد غرور وهو اليد يف التسابيح عدد جيذبو  ينقرهاو  الأوقات يضيع ممن اكثريا و 

 فل س ّن  وراء من صلّهاو  سنّيا فكنصّل هللا عليه وسمل  النيب من الش يخ من أأش ياخنا من هيئهتا

 يبغض مبن وال الرشيعة حقائق منكر وال بلكبائر متجاهر خلف وال أأوقاهتاو  أأراكهنا عمضيّ  خلف هاتصلّ 

صّل هللا  النيب ذات اإىل بغضه رسى شيفا بغض من فاإنصّل هللا عليه وسمل  النيب أأوالد بعض

 وال اكفر فهو امعدا  هللا حمك غرّي  مفن هللا ذات وهو هللا خطاب وهو الرشيعة اإىل رسىوعليه وسمل 
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ن أأنك عملا امجلاعة مع البكة فاإن للرضورة اإال صلة ولو وحدك تصلّ   صلة صليت وحدك صليت اإ

ذا واحدة درجةو  واحدة  درجة مبثلها صلة عرشينو  مثانية صليت امجلاعة أأقـل وهو واحد مع صليت واإ

 التضعيف قسو  لكه معل يعط و  صاحبك معل تعط و  الأمة من اخللق لضعفة أأمثالها بعرش الواحدةو 

ن صلة أألف عرش اثن مهنم واحد للك فيعط  مصليا عرش اثن امجلاعة تصل حىت  واحد زاد واإ

 عدم رس وهو مثلا  بنصف الفضل زاد واحد زاد امفلكّ  قسو  واحد للك صلة أألف وعرشين بأأربعة

ال امجلعة نعقادا ذا لأنه مصليا عرش بالثن اإ  الفرار حرم اأألفا  عرش اثن اجلهاد يف املسلمون وصل اإ

 سبيل عل فهيا ترك حيث بلصلة ش يطانهو  هواهو  نفسه حيارب املصيلو  295العدد بذكل قوهتم لكامل

منا املريد شأأن وهو نفسه شهوات املنع  وال يرضمه هوى وال هلم نفس فل طريقتنا كأهل املراد واإ

منا فافهم واحد لك قرين أأسـمل لأنه يغوهيم ش يطان  فهملكّ  ما أأداء وهو الشكر سبيل عل عبادهتم واإ

 .لياملكّ  الاكملي املرضيي الراضي وقوف ببابه الوقوف حمبة وجه عل به هللا
 أأمكن ما امجلاعات يف الصلة طريقتنا يف ادلخول حصة شوط من

 عن غريته جبلةل احلرامو  احللل بّي  الفاروق معر س يدان الكم منو  نورو  قوةو  عدة فامجلاعة

 جاهدتو  قتتصدّ و  جحجتو  الهنار مصتو  الليل مقت أأنك فلو: لها اخلدمةو  الأمة يف حمبة ادلين

 صلة ال)) 296((النار يف امجلاعة مفارق))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .ذكل نفعك ما امجلاعة فارقتو 

الَّ  املسجد جلار  فاإن االإماكن مع طريقتنا يف ادلخول حصة شوط من عندان امجلاعةو  297((املسجد يف اإ

ذا معلا  أأحسن من أأجر يضيع ال هللا فاإن امللئكة جامعة امس تحرضا  وحدك فصلّ  متكن مل  أأديت فاإ

 س تحبابا ا أأديتو  معها غرض لك من الصفاءو  الكامل وجه عل امجلاعة يف كيفيهتا وعل وقهتا يف صلتك

صّل هللا عليه  رواتبه عل فالنقصان ش يخك حرضة من به أأمرت ما فهوصّل هللا عليه وسمل  رواتبه

 هفتوجّ  الس نّة يف لكه اخلري فاإن علهيا الزايدة وكذا ش يخك يريده ال جسودو  ركوع ذات صلة منوسمل 

 حقوقه أأداءو صّل هللا عليه وسمل  رسوهل تعظمي يف عنك ينوب أأن هللا من طلب اإىل لسانكو  بقلبك
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 جتعلها بأأن بكرثة الفاحت بصلة عليه فتصيل الكبري اإحسانه علصّل هللا عليه وسمل  هل ماكفأأة عليك

ال املنام يف قلبك يش تغل ال فاإنك امناما و  يقظةا  هجرياك  عل مبنيـة كقبة الطريقة فاإن يقظة عشقته مبا اإ

 السنن عل الزمو الفاحت بصلة الأنفاس اس تغراق الثانيةو  امجلاعة يف وقهتا يف الصلة أأعظمهام ساريتي

 كسوفو  واستسقاء عيدو  كوتر النبوية

يح صالة كيفية  المشهورة الرواية على التسب

 تكفر فاإهنا التسبيح كصلة سبهبا وجود عند امتثاالا  السبب ذوات الصلوات عل واظبو 

ذا ليل أأو هنار يف ركعات أأربع ويه افاذًّ و  اشاذًّ  لكها املعايص  هللا س بحان فقل االإحرام تكبرية كبت فاإ

هل وال هلل امحلدو  ال اإ ال قوة وال حول وال أأكب وهللا هللا اإ  الفاحتة مث عرش مخسة العظمي العيل بهلل اإ

 قوكل بعد الركوع يف اعرشا  مث الركوع قبل اعرشا  التسبيح مث ركعة لك يف اعرشا  االإخلص سورة مث مرة

 س بحان قوكل بعد السجود يف عرشة مث الرفع يف اعرشا  مث ثلاثا  حبمدهو  العظمي ريب س بحان الركوع يف

 مث الثانية السجدة يف اعرشا  مث اجللوس يف التسبيح من اعرشا  مث الوارد لأنه ثلاثا  حبمدهو  الأعل ريب

ا  تلهيا اليت للركعة تقوم  وقس اعرشا  االإخلص سورة مث الفاحتة مث عرش مخسة التكبري بعد فس بح اقامئ

 ثلمثائة امجليعو  س بعونو  مخسة ركعة لك يف التسبيحو  أأربعون فهيا االإخلص سورة جفميع ركعاهتا بقية

 عرفها من اخلري أأهل من يعد فل ادلهر أأو الشهر يف مرة أأو الأس بوع يف مرة أأو مـداومة تصّل 

 ويه الرشيعة صفاء عل مقصورة خرياتكو   ﴾298﴿ اخلريات اإىل سارعو  هبا هتاونو 

ذا عهنا زائد ال عنه هللا ريض الش يخ اإشارة قامة عل أأكببت فاإ  عل الصلة من أأكرثتو  الصلة اإ

ذن فافعهل الأذاكر من ش يخك عن ورد ما فانظرصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول  بوسائط ولو منه بإ

نك أأمره تعص وال طبيبك عن رأأايا  تفت وال ليه جئت أأنتو  دوائه دار يف فاإ  عل نفسك لتداوي اإ

نه مرورته كل ظهرت ولو يده من فلكه دواءا  أأعطاك فاإن يديه  أأنتو  اكمن مرض من يسهل ترايق فاإ

 فأأنت اذلاتو  الصفاتو  الأسامءو  الأفعال بتجليات مرأ ته لصفاء بمللقاة منك يعرفه وهو تعرفه ال

 فيك وجوده مع أأصلا  بتجل حتس ال حمجوب كنت فاإن اذلات جتليات درجات اإىل تصل مل ما مريض
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ن الأفعال بتجيل أأحسست أأو  من كنت اإن الأسامء بتجيل أأو الوحدة نقطة يف الفاني من كنت اإ

 تعاىل بقوهل أأدرى فهو الاكمةل مقام يف هو اذلي الصفات بتجيل أأحسست أأو املتعلقيو  هبا املتخلقي

﴿   ﴾299  ال يعرف فل مقامه لعلوّ  تدريه ال أأنتو ال اذلوق يكون وال بذوق اإ  اإ

لهي  جتل بقهر نك ش يخك وهو هل هللا أأوقفه من يد عل اإ  بتحرك تتحرك أأنك تعتقد أأن عليك جيب فاإ

 وهو هللا بتحريك يتحرك وهوصّل هللا عليه وسمل  النيب قبضة بتحرك يتحرك وهو ش يخك قبضة

 ذاته مسا رس بكاملو  ذاته بكامل عله جل هللا فيه جتّل  اذلي احلقيق  العابدصّل هللا عليه وسمل 

 أأفراد من اواحدا  اجتليا  اخمللوقات من واحد جتلّ  يضاه ومل أأفعاهلو  أأسامئهو  صفاته بكاملو  جلهل جل

 ظليته يف الأش ياء أأقامت اذلي الأعظم احلجابو  الأعظم املظهر لأنهصّل هللا عليه وسمل  جتلياته

 وال بعقل تستبد فل وعليه عله جل جتلياته من جتل أأول بدوّ  عند يبق  أأن أأحد قدر ما فلواله

لهية الأحاكم من بفهمك وال برأأيك  اأأبدا  تصهل وال هناكل ما قعر تصل مل فاإنك جمهتدا كنت ولو االإ

 عل نضامما مع ربه عمل يف ماهيته اإىل الأعظم احلجاب العابد ذات برساية أأمكن ما وصل ش يخكو 

 وال اعلما  وال افهما  وال عقلا  عتدّ  وال وجوبا  اإشارته عل واقترص السلم علهيم الأنبياء ماهية جواهر

ن هاتف سامع وال واليةا  لهاما  وال اكن واإ ن ااإ  وال أأصلا  وال قوةا  وال اس تعدادا ا وال رؤيةا  وال اكن واإ

ن فالبدعة الابتداع يف لكه الرشو  باعتّ اال يف لكه فاخلري ش يخك نظر عل لكه نظرك رجحّ و  عبادةا   واإ

 الرشيعة بركة عل املطلعي الدلنية العلوم أأهل عند مسّ  فهو العقول ذوي عند مس تحس نة اكنت

ن غريه الكم عل الكمه تزن فل الطريقة صاحب دقائقو   فزنوا: عنه هللا ريض فقوهل فيه كل أأذن واإ

ذا حمهل الرشع مبزيان الكم ننا عنه حصته عدمو  كذبه وجه ظهر اإ  بكـ يري  ما عد)) نعرف ما اإىل نرجع فاإ

 يف الراخسي للعارفيصّل هللا عليه وسمل  منه خطاب الصدر يف حاك ما دعو  300((بكـ يري  ال ما اإىل

 عن خرج من نعذر وقد الشكوكو  الظنونو  اخليالية الأوهامو  الهوى املتبعي العوامّ  لأمثالنا ال العمل

 مجيع يف عنه هللا ريض هلصّل هللا عليه وسمل  النيب أأذن وقد العامل يف لفقده فنتج الأش ياخ اإشارة
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لهيا تصل وال تعرفها ال خاصة بكيفية لكن االإطلق عل هللا به يعبد ما ال اإ  ش يخك وهو خبري بدليل اإ

ن لها هبا ماهيهتم فأأطلقت االإطلق حبقيقة حقائقهم قوبلت اذلين االإطلق أأهل اخللفاء نوابهو   كنت واإ

ا  حمجور فأأنت اختلقا و  اتعلقا  املطلقة حرضته يف بلكرس دكمقيّ   بوساطة أأهلها من  ال خرةو  ادلنيا معر ادامئ

ن بل الوساطة كل ظهرت اإن هذا نبيك يد يف كنت ولو عليي أأعل يف كنت ولو اأأبدا  تنفك فل  واإ

 مبا تغّت أأن فاإايك دليه ما يبدل فل بيدها قيدتك املطلقة احلرضة لأن اأأبدا  رساح يف تطمع فل خفيت

ّ  من ذكر زايدة من االإرادة طريقة يف شوناملتعمّ  يفعهل  ظاانًّ  الناس عل ترتبهو  كل تنس بهو  تكعندي

نه الوصال كامل نفسك يف  جناح صورة يف خرسانو  سلمة صورة يف هلكو  عمل صورة يف ضلل فاإ

 .فافهم
 المقدم من الوارث الخليفة تمييز

براهميية الأصلية الطريقة يف اخلليفةو  املقدمو  املريب يف يشّتط ما فهما مث  يةّمداحمل الأمحدية االإ

 عل هل الصاحب وهو معىنا و  احسًّ  عدته بكامل قدلهو  حلته كامل الش يخ أألبسه من فاخلليفة التجانية،

 الكس يبو  الدلين العمل كامل من الش يخ يف يشّتط ما فيه فيشّتط. غري ال أأثره بعض اتبع غريهو  احلقيقة

 نفسه عندية من ميلهيا أأن بهلل طوقه يف لاكن الهامحّ و  االإسلمية كتبال  ذهاب مثلا  فرض لو حبيث

 حبور وعل رموزهاو  ترصحياهتاو  الرشيعة تلوحيات عل ماهيته ش متلتا حبيث مبعىن معىن حبرف احرفا 

شاراتو  العجميةو  العربية حقائق  اذوقا و  افتحا  املنةل الكتب مجيع وعل لغهتم يف أأذواقهم أأرسارو  أأهلها اإ

 عل بهلل واقتدر العوام معرش نعرف ما خرق كيفية عل حاملها ومه الرشائع أأراكن عن روايةا و  درايةا و 

 املقتضية احلقية العالية الباطنية الأسامءو  لك عند املتعارفة أأسامهئاو  حكهاو  العامل جزئيات يفصل أأن

 منه فضلا  الوجود به هللا فتح يوم منصّل هللا عليه وسمل  مراتبه حوصلته يف مجعو  العامل تفاوت

نعاما و   أأصهل وجد يوم من أأهماتهو  أ بئه ترائبو  أأصلبو  عيونو  جباهو  جبي يف وانتقاهل أأطوارهو  ااإ

 تراكيبه مجيع فهيا أأدرجو  ال خرة بطون من هل هناية ال فامي أأنواره فروعمتام  اإىل السلم يهل ع  أ دم الطاهر

 مجيعو  به ظهر وما عليه ظهر وما عهنا ريضو صّل هللا عليه وسمل  أأمه بطن يفصّل هللا عليه وسمل 

 جتليات مجيعو  أأنفاسه مجيعو  طفوليتهو  رضاعه أأنفاس عامل ويف الأرواح عامل ويف اذلر عامل يف عليه نزل ما

 وما انوما و  يقظةا  عبادته بكيفيات أأحاطو  مماته بعدو  كهلا و  طفولته خواطره مجيعو  أأنفاسه من نفس لك
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 أألقيتو  به أأجابوه وما اخصوصا و  امعوما  اخللق به خاطب وما به أأجيب وما ربه من طلب وما به يراد

 معدن دائرةو  بطنهو  أأنفهو  مفه ترتيب كيفيةو  شعراهتاو  ذاته أأسارير يمتزي حىت قلبه يف صفائه ايقوتة

 مجيع شعراتو  علومه حساب وعل دررهام حسنو  نظاهمام كيفية وعل الكرميي اخملرجي من أأنواره

فشاء عل قدرو  واحد نفس يف ذكل مجيع هل يّتاءى حبيثصّل هللا عليه وسمل  الرشيف النعمي جدله  اإ

فتاءا  هناكل ما مجيع شارةا و  اإ فاضةا و  اتعلميا و  اصبغا و  خرقةا و  مهةا و  سكواتا و  امهسا و  اإ لقاءا و  كيفيةا و  اإ  شبا و اإ

ا و  أأالكا و  فشاءا و  اكمت غارةا و  ااإصلحا  الوجود ماهية قتضتها ما مجيع يعملو  اإ  مجع كيفيةو  أأطباعهم يعملو  لغةا و  اإ

 به حيرصّ  واحد لفظ يف هناكل ما جبميع االإشارة كيفية عنه تغيب ال حبيث نبوية بس ياسة شلهم

  واليته رسو ببكته عناهـ م  هـب هـاطبـخ نـم لـك مـيفهو  ونـك لـوك عمل ولك لغة لك به يقصدو 

 الطريقة كامل من اليفرين أأمحد بن احلسي احلاج س يدان الأكب اخلليفة مدارك بعض بيان

ننا اكفية شهرتهو  اليفرين أأمحد احلاج بن احلسي احلاج س يدان انس با  الأحص س ندانمكثل   تلقينا فاإ

 فقال بنعم فأأجبت غري ال لّتاان أأجئت عنه هللا ريض مرة يل قال هذا مثل بواسطةو  واسطة بل منه

 أأان وقال القضية أأصل عن أأمسكو  امحلد هلل لّتاان الناس تقدم مكة من فقال بنعم فأأجبت غرض بل

 املرشق يف رس عنده اكن من لك واسطة فيه أأكون أأن فلبد معنويو  حيس رزق لك مغناطيس جحر

 صورة يف أأصابعه اقا مفرّ  الميىن ركبته عل املباركة الميىن يده وضعو  يدي اإىل جي ء أأن فلبد املغربو 

 ذوات بعدد اذلوات من عنده أأيضا وقال ربه عمل يف حقه للكّ  دفعو  الضمّ و  القبضو  مهنم اجلذب

 امحلد وهلل تقابهل ذااتا  لنا هللا يزيد فقري زدادا فلكام به وعهنم عنه هللا ريض س يدان أأحصاب الفقراء

 الأولياء من فيه ما رضحي لك يف لنا بيو  العلية مراتهبم ذكرو  الأولياء تعداد حال يف مرة يل وقال

 أأمهل ومن مهنم ادلع ّ  ادلخيل بّي و  التحرير لك حررمهو  السويس القطر يف الأشاف اإىل فانتقل

 كورة يف الطريقة يف دخل أأنه ذكرو  حررمهو  مراتهبمو  الفقراء ذكر اإىل فانتقل نس بهو  ذكره ضاعو  نس به

 بينناو  أأايم س تة قرب عنه هللا ريض معه جملس نا اإىل امجلعة من مائة ست ادهشا  هتانسي السودان من

 ما لك يل وقال الرشيف قبه أأنفاس حمل بهلل احملمية سوس يف بزتنيت اجمللسو  بعد السودان بيو 

 بعده هل زيدو  عليه أأفيض املواهبو  العلوم من الساحئ بن العريب موالان الأعظم اخلليفة الس ّيد عند

ليه يصل مل هل من يدخل مل مفن اخملرجو  هل املدخلو  ببه أأان وقال الأولياء أأاكبر من رجلا  عرشون  اإ
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 الاكمةل القطبانية العظم  اخللفة كريس يف جلس العرفان أأهل أأاكبر من اكفية شهرته العريب الس يدو 

 رجوعه يف مشهورة حاكية يف يل فقال عنه هللا ريض س ندان وارثه منه ورثهو  معره يف س ني تسع

 دخلت اذلي أأان بل مبرض هذا ليس عنه هللا ريض املكتوم القطب س يدان يل قال ملرض احلج من

 بفاس الرشاطي مبدرسة سكناي أأايم يف يل وقعو  املسلمي نوبة حلقتك فقد بدلك اإىل فارجع ذاتك

 قائل مث الشامعي هجة ببابه أأانو  غريمهو  اجملهتدين من بلعلامء اممتلئا  القرويي جامع معاينيت بهلل احملمية

 العلامء رئيس اي ثلاثا  وقل اجلامع يف حمل العنة اإىل فاذهب الش يخ خليفة تعرف أأن أأردت اإن يل

ماهممو  س يدمهو  نه فقال فهيا فانطبعت اإ ال العلامء وسط يف جياوبك أأن أأحد يقدر ال فاإ  س ّيدمه اكن من اإ

ال علهيا جيرس أأن أأحد يقدر وال نه اليفرين احلسي احلاج اإ  هللا ريض فرأأيته ثلاثا  هبا فأأذنت هبا زعمي فاإ

ا  عنه ماهممو  س يدمهو  العلامء رئيس أأان نعم يل فقال احملراب ميي اقامئ  أأان فقال خاطبن من فضحك اإ

 فل معه يقظةا  أأخرى مرة يل قال لقدو  عنه هللا ريض غريه هبا يرصح أأن أأحد يقدر فل أأوالا  كل قلت

 لعبت ما معري وقال عنه هللا ريض الش يخ أأنوار لصوةل جمليس يف يتلكم أأن العلامء من أأحد يقدر

 مرة فكررت التبيي الشأأن من ليس فأأجاب ااإطلقا  زماننا الش يخ عن اخللفة عن سأألتهو  صغري يف

 اكن حيامث هللا عن خلفة العظم  القطبانيةو  وهجها تبيي عن ااثلثا  فطلبته قبهل بخللفاء فأأجاب أأخرى

لها هللا  طلبت ربه لرمحة صار فلام عنه هللا ريض الش يخ بركة أأايم يف عنه هللا ريض لنفسه فنس هبا اإ

 العامة من مثيل يراه ما يف فرأأيت بعده معري بقية يف رويح سري يكون كيف لنا يبي أأن الش يخ من

 حمبته خلدمي الكرمية بيده مشريا الش يخ س يدان يل فقال عنه هللا ريض الش يخ صورةو  الكرمية صورته

 فقرّص  أأس تاذك هذا احملاسنو  النجوم البّي  الأمقارو  الشموس الاكمل الصحيح س ندي تباعهأأ  حمبةو 

 اسوادا  هبائييت يف عنه هللا ريض الش يخ اإشارة ببكة ش ميه وارتسمت حقيقته فانصبغت مهتك عليه

نه غري ال اخلليفة يف يشّتط ما اإىل االإشارة املقصودو  املنةو  امحلد وهلل خياالا و   الش يخ منةل لينّ  فاإ

 اظاهرا  س ياس هتاو  علمهاو  النبوة أأخلق فيه تشّتطو  يعزلو  يويّل  مفعولو  مقول لك يف عنه هللا ريض

 يف اخصوصا و  العموم يف امعوما  نبهيم وجهو  هللا وجه فهيم النظرو  علهيم الشفقةو  للخلق حمبهتاو  ابطنا و

لهية القدرة يد كنش ته عام حييد فل اخلصوص  ينسبو  ش يخه ببكة بهلل ينفذه بل زواهل حيب وال االإ
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ا  لش يخه الوالية  منةل عنه هللا ريض الش يخ عند املنل الأعظم اخلليفة ذكره ما فلك نفسه من امتبئ

 الفايس برادة حرازم عيل احلاج الس يد به بكر أأيب عن ريضو صّل هللا عليه وسمل  النيب من بكر أأيب

جازتنا يف سّتاه كام  اجلواهر)): سملو  عليه هللا صل رسول فيه قال اذلي اجلواهر كتابه يف امبينا  اإ

 العلومو  الفتوةو  عنه هللا ريض الش يخ س يدان أأخلق من بتأأليفه أأمرت أأي ((أألفته اذلي أأان كتايب

منا فافهم عنه اخللفة يف مرشوط أأوصافه يف ذكره ما هناية اإىل املأ ثرو   أأن من حياء منه النقل تركت واإ

ّ  الكمه أأنقل ىل النّبوءة بأأيدي داملؤي منا اخلرافاتو  الهذاين قبيل من بعتباره هو اذلي كناش نا اإ  واإ

ن هل تعرضت ملا تعرضت  جناب حول أأحوم أأن يف رغبة منه لكمة لك يف يفهم هنا قلته ما لك اكن واإ

ّ  ال اكن فلو        ﴾301﴿ عنه هللا رىض الش يخ  رس من اإال فيؤل

 يف عندان ما فأأحصصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول حبديثو  هللا بكتاب س تغناءا ا ادلواوين لّتكت

منا وهذا غمنهو  قوته بقدر يرسح ولك الأصل حبسب املس تفيد بغية مث املعاين اهرجو  الطريقة  هو اإ

 لأيب الرمحة مزياب يف تفصيلا و  اإجامالا  السلوك مبدارك العملو  ةيل الفض  ادلائرة أأيدي هبا أأيدتن مصة

 شاطئ يف للعوم حمبة الغ ّ و  الراككةو  الفهاهة من عندان مبا متلكمون حننو  عنه هللا ريض عبيدة

ايك غري ال هلل العظمة أأصل نس بة علهيا مكبين جلة أأربعي حسبنا أأن هللا مبغفرة اقنعا  أأمواهجم  أأن واإ

ال كتبناه ما ترى ننا املهنل القريبة الأمواج بعض به ال عنده به الرؤية وجه عل اإ  ذااتا و  اطبعا  جعميون فاإ

 وال اشيئا  أأشّتط ال وأأان مسملو  البخاري الصحيحي شوط كتابة يف شّتطا البغية فصاحب لغةا و 

ال أأذكر منا أأدلو  أأحص فالرواية الش يخ من العناية حبر أأفاضه ما اإ  الأطفال الضعفاء هنا الكم يناسب واإ

 اذلين أأههل وعل عليه فيجب هلالا  وحده رأ   مكن الش يوخ مبدارك هلم عتناءا ال ممن غريمهو  أأوالدان من

منا هناكل وما هنا ما يظهر مسلكه به فاسل غري ال الصيام به هلم عتناءا ال  لصحة ترمز جريدة هذا واإ

 .عندمه ما

                                                           
 .7 الطلق  301
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ال اخلليفة خلفة تكل ال  الأرواح سائر مببايعة اإ

ذا  املربي رعية املقدمونو  اخلليفة رعية االإرشاد أأهل املربيو  املقدمي أأن كل يتبي عرفته فاإ

ال اخللفة تكون وال امجليع عل مرشف انئب اخلليفةو  املقدمي رعية الفقراءو   مجيع من بملبايعة اإ

 املزيك بيد رمق من البدو الأربعة امللئكة رؤساء بأأيدي املبايعة كتابة من البدو اجلوامدو  الأرواح

 أأيب بن عيلّ  اكتبه كتابة معصّل هللا عليه وسمل  خامته طابع خامت من البدو عنه هللا ريض الش يخ

 روح ولك صندوق يف املؤمني أأرواح فتجعل بأأرسها الوجود أأرواح جتمع مث وهجه هللا كرم طالب

 روح لك صندوق يف الاكفرين أأرواح هل جتعلو       ﴾302﴿ رمسها معها

بطه حتت املؤمني صندوق فيضع املبايعة عند املدفوع بطابعه علهيام يعلقو  رمسها معها  جيعلو  نميالأ  اإ

بطه حتت ال خر نه مث الأيرس اإ شارة امجليع حبفظ فلكّ  قد اإ لهية الكنانيش بإ  ورثه ممن هل السارية االإ

 بس ياسة جيوشه أأمر يبمو  يقظة يراهو  قلناه ما هل يقع حىت اخلرافاتو  بملنام يغّت فل قبهل اخللفاء من

 ارتساما ا بصورتهصّل هللا عليه وسمل  النيب قواهو  بذكل الش يخ حصّ و قلناه ما فيه أأدرج مفن نبوية

صّل  هل مرأ ة عنده ادلنيا تصريو  الوجود ذرات من ذرة يفصّل هللا عليه وسمل  يراه حبيث قالبه يف

 عنه هللا ريض قال به حيرصّ و  يفعهلصّل هللا عليه وسمل  يراه حىت اشيئا  يفعل فلهللا عليه وسمل 

لهية بدلواوين فلكّ  من فاإن عليه وقس (السجود يف الفاحت صلة يقرأأ صّل هللا عليه وسمل  رأأيته)  االإ

صّل  فعهل مفا هللا عن اخلليفة هو لأنهصّل هللا عليه وسمل  أأفعاهل برؤية يفرسها مث رموزها اإىل ينظر

 أأن فيدرك وصهل ملن حصيح قانون وهو بهلل تنفيذهو  فعهل الوقت صاحب عل يتحمتهللا عليه وسمل 

 جلهل جل مملكته ترتيب لس ياسة غري ال ظهوره حمل هو وأأنهصّل هللا عليه وسمل  هو الترصيف ويل

منا منا قلناه عام عال مقامهو  املكتوم القطب ش يخه كسوة لبس لأنه قلناه ما قلنا واإ  عل تنبهيا شطناه واإ

 حىت أأحصابنا مراتب يف لأحد مطمع ال) عنه هللا ريض قوهل يف الباطن مقامه وأأما غري ال ظاهره

نه مث واكمت فافهم (صّل هللا عليه وسمل هللا رسول أأحصاب عدا ما الأاكبر الأقطاب  أأن أأحد يقدر ال اإ

 فيعزهلصّل هللا عليه وسمل  يعزهل حىت هل املقنا  اكن ولو الطريقة من س يدان أأحصاب من اأأحدا  يعزل

نشاءا  ال غري ال اكن مبا اترصحيا  اخلليفة يعزهل مث عنه هللا ريض الش يخ  ما حبسب اإال هل طريقة ال لأنه اإ
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منا التجانية الطريقة يف فاملريب غري ال به أأمر  يه اليت االإحسان مبواقف امتحققا  يكون أأن فيه يشّتط اإ

 عل فروعهاو  الرشيعة بأأصول يتعلق ما يعرف وأأن املعرفةو  املشاهدةو  املراقبة من أأهلها مقامات

مامه مذهب ن اإ  أأن فيه يشّتطو  أأبلغ اكن اخللف من اخروجا  املذاهب بي التوفيق يف قوة زاد واإ

 حيرم حبيث هللا سوى مما اللك  التجريد من الأنبياء مدارج ليدقق أأخلقهمو  الأنبياء دين عل يش متل

 وال صفائه عل وال علمه عل وال معهل عل ليعوّ  ال حبيث هل نس بة االإخلص يباشه من عل وجوبا 

منا العلمية مراتبه عل وال توهجاته عل  مقامه اإىل يناوهل من يردّ  أأن هل ليتيرس مواله فضل عل ليعوّ  واإ

 ال حبيث سلوكهم حال يف االإرادة أأهل من عليه اكن ما هل يس تقذر و املرضية هو اذلي الأصيل

هنا بأأحواهلم هلم يس تدل  احلسي احلاج س يدان كتب وقد أ خر حمك هلو أ خر زمان جاءو  زماهنا مىض فاإ

 قد فاإهنم عهنم هللا ريض الصاحل السلف عليه اكن ما اإىل تتشوف وال عنه هللا ريض لنا اليفرين

 الأبدية بلسعادة امحلد هلل يداك متسكت وقد أ خر حمك هلو أ خر زمان جاءو  ذكل عل زماهنم أأعاهنم

 الطوال بلأعامر يقطع ال ما واحدة حلظة مبحبته يقطع وقد يكفيك عنه هللا ريض س يدان عهد ويه

  هـ.ا السلمو 
 عنه هللا ريض الش يخ عنه س ئل ملا ظهوره عدم وعةل اخلليفة مقام عل به يس تدل ما

 ادلعوى عهدة من ليتبأأ لش يخه  عنده ما لك ينسب أأن وهو التجانية بلطريقة الّتبية عي وهو

نه بملش يخة التظاهرو  مّ  الّتبية هجة مث فهيا ممنوع فاإ لهاما  ااإ  الأوراد تلقي يف االإذن اإىل امستندا  هللا من ااإ

مّ  مّ  كذكل السلمو  الصلة أأفضل علهيا املصطفوية احلرضة من اواإ  هللا ريض الش يخ حرضة من اواإ

مّ  عنه ال الّتبية تكون فل الطريقة يف العارفي بعض حرضة من اواإ  عنه هللا ريض الش يخ بأأحوال اإ

شارتهو  الكمهو  نو  غري ال اإ  الأنبياء عل مقامه ش امتلال لها يئول أأو خليفة فهو يّمداحمل مقام هو ورث اإ

ن ملوروثه اتبعا  الصحابةو  ن حبليته يتحّل  فقط نيب مقام ورث واإ  حبليته يتحّل  يباحص مقام ورث واإ

ن  سبب املـشارب اختلفو  التـفضيل يف مكقامه مقامه اكن الطريقة يف عارف مقام يف توىل واإ

دراك بعد بعد واحد حمل اإىل اإشاراهتم رجوع مع املظاهر ختلفال  حالو  ظاهر يف اإال ختالف فل اإ

نه مث غري ال حال يف خلف بل أأصلا  الطريقة يف حقيق  ختالف يقع مل لأنه  ادلنيا يف ال مقامه يظهر ال اإ

 من واحد ظهر قال أأن أأظهر ما غايةو  كمتو  عهنم عنه هللا ريض الش يخ سأألوا وقد ال خرة يف وال
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 ظهر فلو الفقراء سائر يف الظن ليحسنو  التشويش ملقام التبيي عن أأعرضو  اأأما و  أأبا  فايس الطائفة

 فلكصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول س نّة عل يكون أأن البدو فافهم النفوس يف غريه حتقرال واحد

 أأان مثل يقول حبيث ظهنم من يتبأأ  وهو الفقراء فراسة تدركه رمباو  بطل بطل بطل عهنا خرج ما

 فيه يشّتطو  علوهممو  الأنبياء بأأخلقو  أ داهبمو  امللوك بس ياسة رييبف القتة من الرقيق العود وأأان أ خرمك

 هو لقنه سواء قصده من لك تربية خدمةو  بحلاسة اكالإدراك احلقيق  العيان سبيل عل املاكشفة عمل

 منه يطلبه وال فيقبهل عليه مهته قتصارا الفقراء بعض لزتما فاإن الش يخ عن نيابة يد يده لأن غريه أأو

 فيجب اإشارته عن خيرج ال حبيث بلعهد نظره قبول وجوب يف اكلش يخ عليه فيكون التشويش ملقام

شارته يعملو  امناما  ولو أأرساره عل مربيه يطلع أأن عليه  عليه حرام لأنه رأأايا  يفيت وال االكما  يردّ  وال بإ

ن  يعن أأحصابه سوق يدخل ال عنه هللا ريض الش يخ أأن علمت وقد فهيل العهد لنقض يؤده فعل واإ

 فيه املكرس صاحبه يشفع حىت فيه يشفع ال الش يخ فاإن غرّيه أأو خانه بأأن الفقراء بعض كرسه من أأن

 يدخل مل ومن االإرشاد أأهل من املقدمون جيبه خرسو  الش يخ عهود نقض مفن عنه هللا ريض منه أأدبا 

نه كذكل معه  املعرفة مأ هل مهنم واحد مهة عل مهته قرص مفن حيجره وال غري ال القضااي ببعض يربيه فاإ

 هلم من بعض عل اطريقا  أأخذ بأأن يقرص مل ومن هل هناية وال االإحسان مواقف من الثالث املقام بهلل

نه علهيا معه يدخل مل أأو املربي مقام يدرك مل بأأن النظر يتبعه ومل االإذن  ليسو  اجلنة اإىل مأ هل يكون فاإ

ن الظهور سبيل عل املعرفة يف نصيب هل  وقعت من أأن الفرقو  االإحسان مقام يف امقيدا  مقامه اكن واإ

 وهجه يف النظرو  اأأبدا  هللا حرضة عن يغفل وال ال خرةو  ادلنيا جنة عنده تس توي ادلنيا يف املعرفة هل

 عل العارف فرؤية خمتلفة الرؤية كيفيةو  امجلعة يف مرة اجلنة يف هللا وجه ينظر هل تقع مل ومن اأأبدا 

 حال يف داوود س يدان صورة يشاهدو  لثباته مشهد أأنفاسه معر بل أ خره اإىل املشهد أأول من احلقيقة

 مشاهدة ذلة بي امجلعو  البقاءو  الصحو كامل مع لها ينظر العارفو  املطربة الفائقة بأأصواته الزبور قراءته

 الكم حلوةو  عنده امللئكة نغامت حسنو  صوته حلوة مسعو  داوود س يدان صورة مشاهدةو  احلق

ذا اجلليل احلبيب الرب  ةالأرسّ  لك عل الكبري رسيره فينظر ال خرينو  الأولي لس ّيد لكيته يردّ  فرغ فاإ

نبياء منه املفرعة  سورة قراءته من اجلنان يف ما أأذلّ  يسمعو  قوامهو  ذاتهو  أأصهل احلسن عي فيشاهد للأ
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 تفدو  هيامهو  حبه حياض كواثر تفيضو  أأنسه حبار تغيلو  تفورو  مكينته هتيجو  الصحو كامل مع طه

 الأشابو  الرشاب كؤوسو  الوصال جبلبيب غرامهو  هيامه فتطفئ الثلجو  البد مزون قراءته من عليه

ّ اال موائدو   فيقوى وأ خرها أأولها من احلرضة فيشاهد المتكيو  الثبات قصور ومدائن والوصال صالت

ذا موالهو  ربه جتليات عل  فل العباد رؤوس عل اهلمس حرضة وضعت القراءة حرضة فرغت فاإ

 الباطل حرضة تغيبو  علو  جل احلق وجه حرضة فتتجل رمش وال رعدة وال الكم وال حركة

فاقةو  المتيزي بكامل اممزوجا  اسكرا  العارف فيسكر  تسعها ال وهبيةا  اعلوما  فيكتسب ادلنيا يف كحالته االإ

 من خف  ما تفصيل ويه قضيةا  قضيةا  العارفي قلوب تسعهاو  ادلنيا يف الضعف وقت يف احلوادث

 يف العام وأأما اأأبدا  حالته تلو  اجلب سبيل عل قلوهبم مرأ ة يف ترتسمو  العامة عل هنا هللا كتاب

نه ادلنيا  قراءة عند فنائه وابتداء معه اإحساس ال الكيا  فناءا  يفىن مث حلظة امجلعة يوم هللا وجه ينظر فاإ

ال تعرف ال كيفية عل هللا وجه بدوّ  واختتامه طه اللك سيـد  العارف بي ما فانظر. الفناء لأهل اإ

. تهجنّ  أأايم يف العام يدركه ما أأعظم مثلا  عنب حبة أألك عند ادلنيا يف العارف يدركو  اجلنة يف غريهو 

 العملو  ال الء مبحبة نعمة لك يف هل يتجّل  احلق لأن هللا نعم رس يس تغلا  اذلي هو ادلنيا يف فالعارف

 يدركه ال ما الناكح يف هل يتجلو  اجلنة حرضة يف هل يثبت أأن العام يقدر ال ما نعمة لك يف فيشاهد

 نساء عن فضلا  احلور عن فضلا  مثلا  عنب حبة لك يف يدركو  اجلنةو  ادلنيا نعمي يف العامة مجيع

 وما العامةو  العارفي من ادلنيا أأهل تدركه ما أأذلو  أأعظم املعرفة صفاء يف خملوقة نعم عن فضلا  اجلنة

 أأوقفك أأن كل سعادةا  فيا فاعرفه، هل هناية ال ما اإىل أأولها من اجلنة القدس حرضة يف العامة لك تدركه

نك املقربي العارفي وقفة يديه بي الطريقة يف مربيك يد عل موالك  وال يذكر ال ما مهنا تصل فاإ

 .بذلوق يعرف بل يكتب

 طريقتين إلى الطريقة انقسام

 خاص وجه عل الطريقة يف خاّصٍ  مرٍبّ  بسبب ويه املعرفة طريقة طريقتان فالطريقة عليهو 

 طريقة ويه املقدمي يدي بي املطلق طريقة ويه الثامنة اجلنة فوق عليي طريقةو  املريب يف قامئ

 أأو هللا رضوان العبادة مقارنة عند ملحظي هللا يعبدون لأهنم فهيا ما أأغلظو  أأسهلها ويه العامة

 الطريقةو  التجريد علهيا فيّتتب للمحبة اسببا  تكون لأهنا حس نة طريقة فهي  جرده أأحبه فاإن حمبته
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 الصحو كامل مع الفناء طريقة ويه اللحوظو  احلظوظ من مرة أأول خالية لأهنا فهيا ما أأحسن الأوىل

 ميعظّ  العارف أأهل كذكلو  فافهم صبامه الرصف الفناءو  العارفي اتج فالمتيزي المتيزيو  اليقظةو  الصفوو 

ن رهبم عند حبس به أأمرمه  أأوالا  الطريقة تأأخذ ال أأن انظرا  عليك فيجب. عكس دون فقراء غري اكنوا واإ

ال ادلخول بعد ارا ـذك وال ال يتلكم ال أأنه علمتهو  الطريقة يف عارف يد عل اإ  يكون حبيث مقامه يف اإ

ال يذكر ال حبيث املذاكرة عند غاره اإىل ينسل بل هجة وال لون عل يقبض ال 303قو  اكلزج   فيه هو ما اإ

 عل يدهلمو  املأألوفات عن يقطعهمو  الطالبي وهجة يصححو  خلفه يس تقذرو  تعاىل ببابه الوقوف من

ال يعرفه وال العامة من بلأصابع هل يشار وال اخللنو  الأحصاب قليل يكونو  رهبم  وال مثهل هو من اإ

ن عنده القصد لفقد اقصدا  العوائد هل خترق ن يغرق مثلا  ببحر نزل واإ  حتّتق انر عل يده وضع واإ

ال أأحواهل لك يف اكلعامة لأنه وقس  بنفسه هو يستسق  وال بأأنفاسه يستسق و  ربه حرضة يف يعوم أأنه اإ

 خلقه بعض مظهر يف احلق لسان يناديه حىت مثلا  يصنب وال نفسه عن ذاهلا  برشيته لوازم عن لفنائه

 ولو افانيا  الأوقات بعض يف يكون أأنه اأأيضا و  عليه وقس فاحلق أأو فصنب توخست البعض هل يقول بأأن

ال دعائه يف يقول وال س يده بأأرحية موته لكامل يرمش وال يرمق ال أأنه علمتهو  الناس وسط يف  اإ

ذا المتكي غاية يف وهو قوهل يعرف ال حبيث هل اإشارات  خمافة ملقاته من ينفر أأحد به نتفطّ  واإ

ذا لتباسالا  أأانو  بدنيامك أأعرف متـأأن)) بتفصيلها عارف وهو ليتجهّ قضاايهاو  ادلنيا عن سأألتهو  أأتيته فاإ

 ال حىت للمحققي حيققو  علهيا أأهلهاو  الظواهر عل الظواهر يبق و  قلناه ملا رمز 304((بأ خرتمك أأعرف

 مثل يقول حبيث العجمو  العرب أأشعار أأنواعو  عام الكم بلك يس تدلو  مقصوده احلارضون يدري

 اترة يبسطو  للحارضين اتأأنيسا و  للغافلي اتقريبا  عليه وقس كذا القنفذ يقولو  وكذا كذا اثةالهي تقول

 أأو عربيا لفظ لك يف جواهر يظهرو  اتسّّتا  الواردينو  للحارضين هللا أأظهره ما حبسب أأخرى يقبضو 

قراءه يسمع حيث من للخلق ملطفة احلق مرادات عن اانطقا  كذا لأنه كذا كذا مس  جعميا  نتفطّ  بل اإ

 للك لأن لكه ادلليل كامل اإىل تشري حقيقة عن ظاهرها يسلخ حىت هممةل كونية قضية يّتك وال به

                                                           
ق:   303 و  اووق. )معجم املعاين(زج وق: الّز ئ ب ق؛ قال ابن املظفر: أأهل املدينة يسمون الّز ئ ب ق الزَّ اوج . الزَّ  .مجع زَّاووقج
 .2363أأخرجه مسمل يف حصيحه   304
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منا بغفلته عهنا الهٍ  غريهو  العارف لهايتعقّ  جواهر حادثة  طلبه حال يف بصرية عل لتكون كل أأملمت واإ

نه منا اجدًّ  كثري فاإ ذا طالبه قلّ  واإ  اكدلرع حةل عليك جيعل حبيث هبمته حيصنك يده عل ارا ـذك أأخذت فاإ

 منك شعور غري من احلةل تل تتلقاه مسا رس من قصدك ما فلك الأذاكر سهام تصل فل احلصي

ن مث. أأجل يقرب حىت اأأبدا  بطنك وال ظاهرك يتشوش فل  اكلنحاس مفهنا خمتلفة الناس زجاجة اإ

 رش غري من ظاهرها يف بطهنا يف ما يرى زجاج ومهنا رش بل رسها بعض علهيا يفاض حصيحة مثلا 

نه احملرق اكلفخار ومهنا للعباد رمحةا  منه اجبا  هللا هرهأأظ  من زجاجة ويه  فيتحمل حصيح وهو يرش فاإ

 غري من رحشاته يلحسو  الأرسار مبدارك خبة هل من منه ينتشق ورمبا أأجهل قرب عند رسه بعض

نه ميوت حىت فليكمت رحشاهتم هللا رزقه مفن به اإعلم ن فاإ  يراه من حيسد وال هللا فضحه فضحه اإ

نه معه يلحس لهي  فيض فاإ  خرسو  فيه ما ضاعو  نكرسا رسه بعض محل اإن ءالنّ  الفخار مثل ومهنا اإ

ال يناس به فل ظهوره وهو هيلكه مما حفظه به امللكف العارف عل فيجب أأصهلو  معهل  فل الكمت اإ

    ﴿ مبقدار يديه عل يعطيه حبيث عليه بلتحجري العارف فيكمته لضعفه نفسه يكمت

   ﴾305 يف عارف غري عن أأخذ مفن. الضياعو  نكسارالا من قلناه ما عي وهو 

 الأرسار تفريقو  بلّتبية النيابة يف االإذن هل يكن ومل غري ال التلقي يف االإذن هلم ممن اكن بأأن الطريقة

 ما يقرأأ  أأن يعرف وال غري ال الكتاب يوصل كرسول غري ال االإذن توصيل عل مهقدّ  من قترصا بل

منا فهمه ما فتحه ولو فيه  أأن هو يعرف مل لكنه حصيح هل املرسل وصل ما فاإن غري ال االإجارة مراده واإ

 من عنده مبا جيازيهو  مهيعظّ و  هليقبّ و  يده من الكتاب فيأأخذ بلكتابة جاهل لأنه وصهل من وال اهجّ يهت

ذا الغافل مهة لأن الأدعية  عامل اإىل بكتابه يذهب أأن عليه فيجب أأنواره لقوة بهلل االإجابة تؤثر أأفاق اإ

شارة  حّتاما أأصهل لأنه مهيعظّ و  حيّتمه أأن عليهو  هبا فينتفع فهيا ما لبعض يتفطن حىت عهافيتتبّ  الاكتب بإ

  .فيه هلل بهلل يتحقق حىت للعارف نفسه يلق و  غري ال ةالأخوّ 
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 التقدمي وشوط الأدب من املقدم يلزم ما

 طبعه يوافق فمل التقدم مرتبة عليه أأفيضت حبيث غري ال نفسه عل مقدم مهنم املقدمي اإن مث

ما اكلأنبياء طبعه لغرابة امللكّفي من يشء يوافقه فل النظائر عن امسه شذ بأأن أأحد طبع  مدركه دلقة اإ

 عمل يف مجلوده أأحد مع والدة هل تقدر فمل رمحه يف لعقر رساينه عدم احلكة واقتضت مقامه استتار أأو

 حرضة يف مقبول فهو هل عسكر وال الرىح قائد مؤونة يأأخذ نفسه قائد العرف يف املسم  فهو ربه

ىل أأو غري ال واحد عل مقدم يوجد ورمبا ش يخه  يلقهنا أأن يأأمرهو  الزوج املقدم يلقن بأأن مثلا  زوجته اإ

 فيجب منلته مّنل عنه انئب وهو الرشوطو  العهود أأخذ يف ينيبهو  بالإذن بعد اإىل يرسهل أأو للس نّة

 ال قرية عل يقّدم ورمبا خاص عن لتحجرها تدل وال مرتبة مقدم فهو أأصدقائه أأنف س يتحّرى أأن عليه

 فيـه يكـن مل بلـد يف وجـوبا  يكّف  مث غيـر ال مثلا  احلجّ  بطريق حيجر ورمبا احلكة اقتضته اإن غري

 أأعرف فيه بدل يف نيلقّ  ال حبيث مياملقدّ  مع ال داب شوط معحبسب البدلان هل  يطلق ورمبا مـقّدم

 جيب لأنه الّتبية مقام يف لكامهل املقدم وجود مع نيلقّ  لكامهل هل يطلق ورمبا منه أأسيسو  أأقدمو  منه

ذا البدل مقدم عل  علو  عليه فيضه لوفور يذهب حىت خدمتهو  طاعته يف يدخل أأن منه أأمكل ظهر اإ

ّ  أأن أأحّق  فاحلق غريه نه مث. ظهوره عند احلق قبول وهو االإنصاف اخلري أأصلو  بعيت  لتلقي ميقدّ  رمبا اإ

 عليه يفيض حىت الزايدة يطلب فل ملربيه حفكه يتعداه ال خاص بذكر يقيد ورمبا غري ال اللزم الورد

 للكو  اخللئق للك مناس بة مطلقة حرضته اكنت اإن هل يطلق ورمبا غريه ويف فيه الناجع فهو طلب بل

نه مث. نفسه بعتبار هل يطلقو  غري ال لغريه التقدمي بعتبار ديقيّ  ورمبا الأذاكر ال غريه يقدم ال اإ  العارف اإ

 املزيان أأخرس فقد العرفانية االإشاراتو  بملقاصد هجهل مع غريه مقدّ  مفن اجلامع السلوكو  احلقائق مبدارج

 يعرف مل ورطة يف هل مدخل لأنه ش يخه س يف غرية بيد العزلو  للتلف نفسه ضعرّ و  جتارته أأخرسو 

 كتواطئ الربنية بالإشارة املريب ظهور مع فيجب مهنا غريه صخيلّ  أأن فضلا  هباو  فهيا اخللص كيفية

 غريه العام يقدم ال أأن معامةلا و  مصادقةا  خالطه أأو مباشة رأ ه من عل برءٍ  ظهورو  صدقه عل العلامء

ن ذن هل اكن واإ منا قدمه من لأن قدمه ممن اإ  العدم عدمه من يلزم ما الرشطو  برشوطه هل أأجازو  مهقدّ  اإ

 من أأو السلطان من الباشا الظاهر حبسب قلناه ما مفثال ذلاته عدم وال وجود وجوده من يلزم وال

ن اجلند عل الكبري من أأو خليفته ذنهـب هل أأطلق اإ  فاإن مثلا  البدل أأهل صلح املويّل  مقصود فاإن اإ
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 الضوابط يف البكة لأن نفسه بس ياسة ال املل بس ياسة البدل ساسو  مرتبته أأعانتهو  صلحه ظهر

 الرأأي أأهل مشاورةو  اجلناب خفضو  احلس نة بملوعظة نفسه أأعانو  نفسه ضوابط يف ال السلطانية

 أأعباء عل بعقهل أأعاهنمو  أ خرهتمو  دنيامهو  أأحواهلم من املل حيبه ما يف رتدبّ و  الغلظةو  الفظاظة عدمو 

 يف مما الطمع نزعو  ماهلو  بنفسه علهيم جيودو  س يده بأأمر مهربّ و  ادلينيةو  العقليةو  النفس ية الوظائف

ّ  ما عل الا معوّ  أأيدهيم  تهمرسّ  فيه ما عل يقترصو  حرضته يف أأرزاقه لغري فتشوّ  غري من املل بهرت

 صفو املل معاقلو  معاقلهم أأصلحو  امهين دو  ديهنم ومن الرعية من امهندما  اكن ما بىنو  البدل ةمرسّ و 

 نفسه عدّ و  الرعية بركة نضامما مع بملل تعززو  امللو  البدل مرسة يف السلطانية اخلزائن من عنده ما

الّ  هل خطور فل البدل حلرضةو  السلطان حلرضة اخادما   الضوابط مقتىض عل البدل تدبري أأمر يف اإ

ا  املل بيد املكتوبة الكنانيشو  ذعاانا  واستسمل غريمهو  الكباء عل احمت  املل يف تأأخذه ال حبيث للمل اإ

 واليته يعدّ  ومل اأأمرا  لنفسه ميل وال املل عبيد من نفسه وعدّ  املل اإشارة أأنوار اإشاق مع المئ لومة

منا لأنه واليةا   الكبد يرّب  ومل عهنم يرحتل الهنارو  الليل يف املل هل أأرسل فاإن املل كتاب يف سكن اإ

 بأأفعال برسور بل فتلكّ  بل دجترّ  املل دهجرّ  فلو قريةو  قرابةو  زوجةو  مالو  نفس من أأحد عل

طلقا و  اتصغريا و  اتكبريا و  ايشا ـ تري و  اجتريدا و  وانفصاالا  وصلا و  اهتديدا و  موعظةا و  عتابا و  عزالا و  توليةا  املل  ااإ

 يراع و  املل مرضاة يف عينه يف حيسن ذكل لك لأوالدهو هل تنكيلا و  اتفرحيا و  306اتبكيتا و  اقرصا و  اجسنا و 

 بل لعمهل يركن ومل الأقالمي فتحو  بىن ولو اخلدمة من مقرّص  أأنه يرىو  دامئا رقبته عل س يفهو  حقوقه

 جعلو  للمل هبمحبّ و  هلم املل بحبّ و  املل برايضة مرصهو  قريتهو  نفسه فراض غري ال املل الإشارة

رادة وال سكون وال حركة وال رأأي وال فضل وال هل مل وال التقريب يف واسطة نفسه  عدهما وال اإ

 يرى وال الأمراضو  الأدويةو  اخلواصو  الأمزجة يف علمه لوفور مزاجه يناسب مبا واحدٍ  لك طبّ و 

ال نفسه  السلطانية املراتبو  احلجابو  الكباء حرمة راع و  خاصتهو  السلطان بأأخلق قختلّ و  نيابة يد اإ

 لالتعقّ و  أأحواهلم من الأحاكم واكتساب مراتهبم تعظميو  هنجهم باعبتّ  هبدهيم يقتدي حبيث اخللفاءو 
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 البدع مادة نزعو  أأهلها السلطان علهيا أأقرّ  اليت البدلية الأعراف يراع و  أ اثرمه عن صالتفحّ و  بعقلهم

 أأال هل أأمكن اإن حبيث امللو  الكباء حمك لك يف يشاورو  وجوبا  البدل قوام خنراما اإىل تؤدي اليت

ال احكا  مييض ذن اإ  حمل الرعية أأن واعتقد بنظره جياوبهو  اخملزين البيق يف معه يتلكم حبيث خاص بإ

ن أأمره صلح به صلحت فاإن السلطان نظر  اأأبدا  يطرد توس فاإن هعزّ  هو اذلي هرقّ  أأفسد أأفسدها واإ

 عرفو         ﴾307﴿ توبة هل تقبل وال اخلدمة حرضة يف

 ممن كغريه ليس سلطانية عرفية اجنما  أأو اأأجنما  عليه قعلّ و  دولته أأشغال خبدمة السلطان هكبّ  من أأن

ن أأنه عرفو  غري ال بنفسه ش تغلا  بالإقرار أأو بلعدول أأو الكنانيش حساب مبقابةل عليه ثبتو  كذب اإ

 اإخبارـب أأو به بصريته بنفتاح كشفهو  فراس ته مبرأ ة السلطان قابل أأو احلق عل الشكوى بتكرر أأو

 اخلدمة حرضة عن يطرد الأحاكمو  القضااي يف كذبه وجه ظهر أأو اجلاسوس وهو الرس مزيك انئبه

 فاإن عودته ترىج وال       ﴾308﴿ هوو  املل حرضة من يلعنو 

 رؤوس عل يوقفو  الأجحارو  بلقناطري يثقل أأنه يهو العسكرية البذعة خدمة اإىل به يصري عزل

 لك يف به ينادىو  اصغارا  يشهره حىت عليه السلطان غضب خيالف ال ممن بلس يف يتبعو  الأشهاد

 وال مراتبه سلبتهو  طردته واحدة فكذبة السلطانية للمراتب معلوم جنم أأو أأجنم هل هذا فيقال جملس

 لغريه تبرصةا و  عليه ناكالا  ذكل فيكون الكباءو  الرؤساء ومه الألباب أأويل اي فاعتبوا اأأبدا  عنه يس ئل

ّ ا من فالعاقل ذا ملكه غضب من ينجيه مبا معلو  بغريه عظت  س تخدمها السلطان عنه عف و  به شهر فاإ

 حةل ليلبسو  فليعرف اكبريا  اكن مفن بللكية أأمههل أأو املراحيض كنس أأو عسكر من يناسـبه ما يف

ذا ال خرة يف عارية اكس ية فرّب  يشء من هل تغن وال تسّته ال الأطفال فكسوة الكباء  هل جعل فاإ

 اجلهل من ينشأأ  التعجبو  التعجب من ينشأأ  لأنه الضحك عليه حرم ملكيةا  عرفيةا  اخطوطا  املل

 كيفيةو  صانعهاو  أأسـباهباو  أأصلها عرفو  لكها الأش ياء بجيرّ  حىت اكبريا   يسمّ  ال الكبريو  الأمور حبقائق

مناصّل هللا عليه وسمل  يضحك ال وذلا تركيهبا  عقهل شطر نقص قهقه مفن الوجه نرشاحا وهو يبتسم واإ
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ذا ذا أأدبه زال حنطاطلل عقهل تنل فاإ  أأو املزابل كنس اإىل طرد الأدب هو اذلي الش مية ملك زال فاإ

 املل اإشارة يف التدبريو  التحرير كرايس عل جيلس أأن منه فاملطلوب بللكية االإهامل حرضة اإىل

 بّتكيب الأوىل خلفو  مكروهاتو  ماتحمرّ و  جائزاتو  مس تحباتو  واجبات اأأحاكما  مهنا ليس تنبط

ن يطلقو  يقيدو  يفصلو  املل الكم يف مس تحيلو  جائزو  واجب اإىل ترشد عقلية أأدةل  حرضة اكنت واإ

 للكو  أأدب مقام فللك الرعيةو  اجلندية الطوائف بعتبار مقيدو  مطلق فاخلطاب مطلقة السلطان

 عليه هللا فليحمد أأمضاه مفا السلطان حلرضة س تنبطها ما يردو  بطنو ظاهرو  مطالعو  أأحاكم مقال

ذا للرعية السلطان لالكم اتفسريا  كنانيشه رتسطّ  مث عدالا و  فضلا  عليه هللا فليحمد برشه وما  صلح فاإ

 الكم فيه يقبل وال علهيم السلطان هحيكّ  فرمبا الرعية ختتبو  عليه خيتب البدل هل صلحو  للبدل الباشا

قلمي عل فهخيلّ  ورمبا أأحد ن خاص اإ  احمكا  عزالا  عزهل الناقص مبزيانه الراحج السلطاين املزيان أأخرس واإ

 السلطان أأهدمه ولو اأأبدا  صاحل حمهل يف البدلو  أ خر معل يف االإهاملو  عاملاالإ  يف اخليار هل مث علهيم

 والزم معلنا لك يف أأو كذا انحية يف العمل من أأرحناك بقوهل السلطان خاطبه فاإذا صاحل فهو بناهو 

نه دارك نه بالإمرة خطابتهو  صناديقه يف السلطان طوابع بقيت ولو خملوع فاإ  اكن ولو فهيا رس ال فاإ

 املعزةو  الغري اإصلح بلطوابع املقصود فاإن ةمنفكّ  اجلهة فاإن أأصدقائه أأعزو  ودله اكن ولو بل املحوظا 

 مفقصود املنةل يف القربو  الوجه نور يف القبولو  الهيئة يف العظمةو  اذلات يف الرشفو  القلب يف

 اإىل العبيد قلوب حتبيبو  الغفةلو  اجلهل دائرة تضييقو  العبادة دائرةو  املعرفة توسعة املريب يف الش يخ

 جواهر من عهنم خف  عام تبصريمهو  هلل الهدايةو  االإرشاد لب وهو عباده قلوب اإىل هللا حتبيبو  هللا

صّل هللا  بنفسه هللا ساسه من بس ياسة اإال ذكل يكون وال نفسه ومع عباده ومع هللا مع الأدب

ّ اعليه وسمل   الأغراض أأنواع من جتردو  نفسه عقبات قطع حىت امربيا   يسمّ  فل اوانطباعا  اوانصباغا  اباعا ت

 ال اجامدا  نفسه 309عدّ و  بهلل بل لنفسه يتحرك ال حبيث نفسه ومع هللا عبيد ومع ش يخه ومع هللا مع

ذا بهلل اإال حركة  احل  ماء حبياة خنالهتا أأزالو  غربلهاو  الأدب أأرحيةو  الأذاكر بصفو نفسه طحن فاإ

 بلفيض دههناو  الغيب مباء مسيدها جعنو  الأهوية لطيور خنالهتا علفو  الطحي من السميد مزّي و  القيوم
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 االإحسان معملّ  يد عل التجريد بتوابيل أألكهاو  الأمل قرص تنور يف طبخهاو  بلوصل حهاملّ و  الأقدس

تقان  الراحاتو  الذلات اإىل امليل حسام لقطع الأدوية أأنواع مواله فيه زرعو  مواله اإىل الوهجة بإ

 معتقدا عليه لدلالةل مواله بهنّص  الغري رق من احرا  صار فلام الهيأ ت لوازمو  البطن بب عل العكوفو 

ّ ا من عل فضلا  يرى ال حبيث مواله عمل يف ااكمنا  اكن ما عل معوالا  يشء الهداية من هل ليس أأنه  بعهت

 يشءٌ  معهل يف س بق مفن كتب ما كتب هللا وأأن اقهرا  س يده من ذلكل رسميّ و  رمسخّ  أأنه اجازما  لنفسه

منا املنكر عن الهني و  بملعروف الأمر وأأن بغريهو  به اقطعا  ينهل  ال داب أأهل الإظهار ربنية س ياسة هو اإ

 فتح وهو قلناه ما عي وهو      ﴾310﴿ غري ال املأأمورينو  الأمراء من

 بلرساةل هللا خلق عل املنة لأنواع قاطع حمك     ﴾311﴿ املدلوليو  ادلالي لبصائر

مامةو  املوعظةو  املش يخةو   لكفه من لك من التلكيفية اخلططو  ادلين مناصب أأهل مجيعو  التأأذينو  االإ

 العيال عل املن) غريه عل حق هل من لك من دواهبم علو  مماليكهم عل الساداتو  الوادلين من هللا

 يرى أأن املقدم عل فيجب التعلميو  التعمل طلبةو  املريدينو  التلميذ عل وكذا (الأعامل حمبطات من

ال فيه مصلحة وال هل دواء وال غري ال لش يخه امس تخدما  نفسه  من ش يخه حرضة من يصهل اكن ما اإ

 بدل يف أأوالد عندي يقول أأن الش يطان هل يزين فرمبا ينقص وال يزيد فل هللا من يديه عل هل املرتب

 أأو رايء عن يكون رمبا مقصوده لأن امحلد وهلل يدي عل الطريقة ظهرت أأو كذا بدل يف لقنت أأو كذا

ذا لوازهماو  النفس من جمردة الطريقة لأن غريه عل نفسه شفوف  ش يخه ببكة أأماهتا اليت نفسه كحرّ  فاإ

 هللا جرد ما اإىل ردهو  عليه وبالا  فعهل صار املنكر عن الهني و  بملعروف الأمر من أأفعاهل اإىل بلنظر

 نفسه فريى الش يخ حرضةو  رسوهل حرضةو  هللا حرضة من بحلرمان عليه فيسجل الرعية الفقراء منه

 يقدم تراهو  الأوراد بتفريق االإخوان عل يتبجح يصريو  النفس ية املرتبة عزلته بنفسه معزول وهو اواليا 

 يبن ورمبا يّتكونهو  الناس هل متيل أأن اخائفا  منه أأمكل هو من رؤية عند لها يغارو  نفسه لغرض غريه

 املطموسة العوام مقام ذكلو  تأأمل بل لقيه من لك نيلقّ و  السمعةو  الأغراض مجلعو  للشهرة زاوية
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ّ  شأأن من ليسو  بصائرمه  الناس أأيدي يف فامي بلطمع املعيشة حرفة ذكل جيعل رمبا أأو هللا عل يادلال

ذا مثلا  مال ذو عليه يأأخذ أأن حيب حبيث غريه حيسد ورمبا خرسان وهو  عليه قلبه ميتلئ غريه لقنه فاإ

 دجرّ  فقد الش يخ معو  هللا مع الأغراض هو الباطنة الأمراض تودّل  أأصل أأن علمت قدو  احقدا و  عداوةا 

منا يشء يف مهنا فليس الأوىل الطريقة أأهل لك مهنا  حب من ذكرانه ما االإرادة أأهل شوس أأزال واإ

 النصيحة ترك ومن الفانية للأغراض ش بكة الزواوي بناءو  احلسدو  اجلاه حب و الرايسةو  الشهرة

ظهارو  املدارات منه ظاانا  املداهنة وهو أأغراضه اإىل به ليتوصل الفقراء مع للجاه اطلبا   الهامينو  العشق اإ

ذا املنكرات يفعل خلوته يف وهو الناس وسط يف  ال اختبارا ا الروحانية بلصورة يس تعذر عليه لعطّ ا فاإ

 عليه واس تحوذ عليه الشهوة عروس بستيلء بصريته عيون نطمستا بل أأصلا  هل روح ال وهو غري

 فيغار الهلك لتهياء الناس قلوب به يقتنص صارو  ململكته ادارا  جعهلو  سكنهو  عليه لببو  الش يطان

بليس هساكن هل  اإىل الرجوع فادلواء غرضه ليكل العلامء من هل تعرض من خينسو  عنه يدافع صارو  اإ

ذن بل املش يخة عاءدّ ا من عليه هو ما اتراكا  ش يخه حرضة ن اإ ذن عنده اكن واإ  أأبطهل لكن الأصل يف اإ

ن للعسكر الرىح فقائد وبلو  عليه جحة بل فيه هل منفعة وال شوطهو عهده نيسو  هبواه  أأساء اإ

ن املقدمو  خدمته اإىل يرجعو  يؤدبو  يسجن الأدب  يطحن رمباو  واليةو  معرفة غري عل ميت أأساء اإ

ن الفقري لأن اإصلحه عل أأحد يقدر فل ش يخه غضب بصواعق  لعدم برسعة اإصلحه يتيرس فسد اإ

ال غريه يد عل توبته ترىج وال الرايسة من هل ستندا مبا معجب املقدمو  نفسه رؤية  العارفي أأاكبر من اإ

نه هل هفليتنبّ  ال خرة ملوك من أأسهل ادلنيا ملوك خفطر عليهو  اخلرقةو  احلالو  اهلمة أأهل  ليسو  دقيق فاإ

 االإجازةو  فهيا النفس تطويلو  االإجازة أألفاظ يف بالإطلق وال الش يخ من القربو  بالإجازات التقدمي أأمر

ذن ذا لفظية أأو قولية الش يخ من اإ  صارو  االإذن ثبت النبوة بس ياسة املرتبة حصلتو  االإذن حصل فاإ

ن مقبوالا  اانهيا  امسموعا  اأ مرا  حامكا  ن املرتبة فقدت االإذن فقد واإ  من مرتبة بل فاالإذن املرتبة فقدت واإ

ال احملال قبيل  املرتبة أأراكن يضيع من الناس من فكثري عنه النبوءة مراتب فتعالت اجلور حاكم عند اإ

 من اكثريا و  فسادهاو  صلهحا متوقع الأش ياخ فصحبة الأش ياخ مصاحبةو  بالإجازة ستيلءالا حيبو 

ن مث الوالية مرتبة عل حمافظهتم لعدم بغريمه معزولي رأأينامه القواد  ورمبا ماهل رأأس هل يبق  رمبا عزل اإ
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ن النفوسو  الش يطان ماكيد من الفساد به يقع ما تبيي مفقصودان. ابينا  خرساانا  خيرس  هللا حفظ واإ

 الغرية أأهل العارفي الراخسي العاملي العلامء جببال أأسست فقد ختللالاو حنللالا من الطريقة

 ّ  التدريس أأهلو  العامثينّ  الكرمو  احلياء أأهلو  البكريّ  االإميان أأهلو  العلويّ  الس يف أأهلو  ةالعمري

فشاءو   شوس بصوةل لقياهما امحلد وهلل مبحلها الطريقةو  312ردّ  فعليه أأمران يف أأحدث مفن النبوية العلوم اإ

 ابن بس يف محمية الطريقةو  هل فسادهو  غري ال عليه راجع اجلاهل جفهل الكمتية الطوابعو  النبوءة خوامت

 الفوائدو  الأربحو  العرائس عظمية املقنطرة الكنوزو  اذلخائر غزيرة املراكبو  الأمواج كثرية طالب أأيب

 الأنبياء دين عل حتواءها املريب املقدم يف فيشّتط. االإجعازو  الأجعاز كبرية اخلاالتو  الوجنات نفيسة

 الكرماء كرمو  الكباء هباءو  الأطباء طبو  احلكامء حكةو  الأولياء كشفو  امللوك س ياسةو  أأخلقهمو 

 بواطهنمو  مهظواهر تصفو االإذن مبجرد الطريقة أأهل أأن علمت وقد. الرؤساء شاعةو  الأباكر حياءو 

 اقبضا  يده قبضة عليه جيمعو  عنه هللا ريض الش يخ من اهلمةو  اخلرقة طريق وهو هللا بغري قالتعلّ  من

منا احمكا   هل رس وال بلش يخ قتداءالا هل ليكل الأصيل مقامه يف ااكمنا  اكن ما بتذكريه املريب فلكّ  واإ

ال بركة وال فيه نه س تقللالا عاءدّ ا عليه فيحرم النيابة وجه عل بشه ما اإ  حىت االإرادة أأهل أأهل فاإ

 مبرأ ته فينظر الش يخ فهو الشمس عليه طلعت مفن بعضهم فيقول طرقهم يف العارفي شوس غابت

بليس خيال زبد فريى املتوخسة الوجه املقرشة بلسواد املصبوغة  هل يبصقو  وصاالا و  انورا  فيعتقد اإ

 فهيا ليس ما ش يخه طريقة يف يزيدو  الوالية دعوى ع فيدّ  وهبيةا  اعلوما  فيعتقد خازنته يف الش يطان

 يف الش يطان فهيويه ش يخه طريقة عل بدعته امس تحليا  يبتدعو  عليه طريقته مؤسسة اشطا  ينقصو 

ماما  هيصريّ و  القطيعة انر  أأن عنه خف و  زمعهم يف البكة يش به مما أألفوه ما هلم يظهرو  العامة للضالي ااإ

شارتهو  ش يخه طريقة يف البكة  عل اكا متورّ  هجهل جواهر يظهرو  أأقرانه الأغامر عل يّتأأسو  فيتجب اإ

ال الطريق جعلت ما يقولو  الأولياء ذا للوصول اإ  ش يخه رشده أأنه يزمعو  برأأيه واسـتبدّ  س تغىنا وصل فاإ

 الطرق أأن يدع  فرمبا قلبه عل بلظلم عليه فيسجل غريها عن فضلا  التوبة مرتبة يقطع مل وهو امطلقا 

ذن بل لكها الطرق يلقن العامل بأأن العلامء من للأغبياء ظهر ما بعض هل فيظهر واحدة طريقة لكها  أأو اإ
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ذن  املسكي يعمل ومل زمعه يف عامل لأنه يده قبضة يف الطرق رايسة جيمع أأن حيب فتجده أأهلها من بإ

 ال ما مجع أأو شوطهم من اشطا  ضيع من وأأن هللا س يوف الش يوخ أأن بصريته أأطلل املطموس

ّ  أ جلا و  عاجلا  الوبل عليه حيلّ  اإشاراهتم يف جيمع  أأتباعهو  بعد أأوالده شلو  بجلهل شهل تفيشت

ضلهل  يلقنو  معدته وهو خاص ويل طريقة أأخذ ملن امحقا  واي اجعبا  فيا الغرور عل دهلم حيث هلم بإ

 مهنم أأجنبيا ش يخه غري فقراء عل ميقدّ و  شوطه وال مداركه يعرف ملو عنه يأأخذ مل ممن غريه طريقة

 ادلالةل مجعها أأهنا وهو ظاهر الطرق فاإخياء الطرق مؤاخاة عل وعول أأجنيب قدمه منو  أأجنيب وهو

نه هللاو الكّ  لكها حيهبا أأنهو  لكها الطرق ميد أأنه ظنو  طريقة لك يف خاصة بكيفية لكن هللا عل  لف  اإ

 شوس أأراكن هيدمو  نفسه عل السلوكو  الطهارة بكيفية اجلاهل يعمتد كيف بّيٍ  مع و  مبي ضلل

منا امحلد وهلل ذكل مثل عن منهون الطريقة فأأهل الأاكبر حبور  الش يطان مزالق عل التنبيه مقصودان واإ

( طابع لك عل يركب طابعنا) عنه هللا ريض الش يخ الكم أأحد يغري فكيف الزمان أ خر يف هبا املوعود

ال ينبغ  ال فطريقتنا ذا الالكب ءتق ّ  اليت الباطةل بخلرافات فهيا هل مأأذون أأنه فزيمع هبا التفرد اإ  مسعهتا اإ

 شيئا جيدي ال اذلي البعيد التأأويلو  ةاملناميّ  اخلياالت عل ليعوّ و  الرشيعة فيّتك العارفي عن فضلا 

 فرؤايه بطنه حواس ضبط أأنه يعتقد و ظاهره حواس يضبط فمل البصائرو  الأبصار نطامسا عي وهو

 عسلا  عتقدها رأ ه فلام عرفه وال امسنا  ير مل مكن ذكلو  الربنية بلأرسار لهايؤوّ  وهو لضلهل ترشد

 فةمصحّ  السوداء بةاحل  الطب كتب يف رأ   مكن جبههل نفسه بخع أأنه شك فل لأحبابهو لنفسه خرهيدّ 

 لك ليسو  الكتب من ال الرجال شفاه من فالعمل 313بلسم كبده قطعت حىت السوداء احلية فطلب

 فالباب ضلهل فعليه غريها يف ضلّ  مفن النبوة س يوف بأأقلم رةحمرّ  امحلد وهلل فطريقتنا حبق مكتوب

منا حيرز  طريقتنا يلقن أأنه يدع  ممن ادلجاجةل من بل عل أأخوتنا مريد ليكون الرصاح لك صحت واإ

 الرايسة مجلع اطلبا  فهيا يأأذنو  خارهجا اجلهل تهياء يف هو بل وهجها عرف وال أأهلها من ليس وهو
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 يأأخذها حىت احملبة أأهل من بل الطريقة أأهل من فليس عنه أأخذ مفن عليه عائد وبهلو  حمبهتا ع يدّ و 

ن أأربهبا عن  أأحسن من أأجر يضيع ال هللا فاإن الرشع  للمناط جاهلا  عنه أأخذه ما عل مات واإ

 يأأخذها حىت أأهلها من ليس بأأنه فأأجيب مهنا أأجنيب عن الطريقة هذه أأخذ معن أأس ئل فكثريا. معل

هنا الش يخ عن انئبة يد من  عن حميد فلصّل هللا عليه وسمل  الويح صاحب بتحجري رةحمجّ  فاإ

ايي شوطه ايّ  واإ  العسل صورة يف السمومو  الرجا صورة يف الأماينو  الباطةل الّتهات من غريي واإ

ّ  صورة يف لاحلنظو   الناحص صورة يف املاكرو  الصديق صورة يف العدوّ و  الصاحل صورة يف اللصو  اءالقث

ان زماننا يف س امي ال كثرية الش يطان ش باك فاإن  أأهلهاو  الفنت من لنا عصمته عل معولي هللا بيد فاإ

 فضل مبحض الأهواء أأهل بناجنّ و  ترضاهو  حتب ملا للعمل قناوفّ و  بطلا  الباطلو  احقًّ  احلق أأران اللهم

 .سملو  عليه هللا صل الشهود عملو  الوجود عي جباه
 المتغلغل للمتبحر إل الزاوية في وإقرائهما القوم بكتب الفقراء على التشويش من الحذر الحذر

 لتلقي التقدمي درجته ملن أأي للمقدم االإذن مبايعة نعقادا حصة شوط من كل أأرمسه ما عملا مث

 يأأخذ فامي عليه حتجري ال فرش يد الطريقة يف الّتبية مرتبة أأدرك مفن الّتبية مرتبة وصوهل دون الأوراد

ن يتعداها ال ش يخه بطريقة مقيد أأنه بيد يذرو   االإذن لأن املصطفوية احلرضة من االإذن عنده اكن واإ

ال يكون ال مهنا منا غريها من وال مهنا جتدد بعدها طريقة فل غري ال الطريقة برسوم اإ  مقام من يزيهل واإ

هدامو  س تقللالا عاءدّ ا الّتبية منا االإرادة طريقة من بغريها ختليطهاو  بهلل دةاملش يّ  قواعدها اإ  محلن واإ

قراء من رأأيته ملا الطريقتي متيزي هذا ايشكنّ  مجع عل  أأهل من القوم كتب ش يخنا زاوية يف العلامء اإ

منا يذكر ال الش يخ الكم اكن حىت االإرادة  أأهل من الأولياء الكم 314عل س تداللالا عند يذكر واإ

 ال الفقراء فتسمع مقاهمم كامتن من رأأوا ملا المتكي أأهل من خالية الطريقة كأن املقام فصار االإرادة

ال يتحدثون  حصيح عنه هللا ريض الكمهو  عنه هللا ريض غريهو  الغزايل كتاب من طالعوهو  وهقرأأ  مبا اإ

منا الأصل عل بلفرع يس تدلّ  فل لها أأصلية الطريقة فهذه االإرادة طريقة يف ببه يف  بلأصل يس تدل واإ

  ماكل ابن قال قدمياو  الفرع وجود عن
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 * املنفصـــــــل جيــــــــ ءج  وال

 

ذا  املتّصل جي ء أأن تأأىّت  * اإ

 

 لها بملفرس املتصةل الأوىل الطريقة يف القربو  ادلين فاختصار لأجهل الضمري املوضوع ختصارالا ملقام

 بل بسلوك طريق تطويل بل ختصارالا سبيل عل عهنا كناية الش يخ طريقةو صّل هللا عليه وسمل 

 ختصارالا كون يف غرابة وال الواحد اكليشء املفرسو  فاملفرس وانهتاء بتداءا املفرس صفاء بنور تبتدأأ 

منا املعاين لفهم اسببا  ن القوم كتب يطالع أأن للفقري جيوز فل عليهو  املدح مقام يف االإطناب يطلب واإ  واإ

ال ينجح فل هبا بتيلا ذا اإ  غري ال العلوم يف تغلغلا و  ارا تبحّ  فيطالع الطريقة يف الراخسي العلامء من اكن اإ

 يف عامل عل فيجب مّسية دلسيسة تفطنت فهم  قةل مع فاإين فافهم أأحاكهمام لتنايف هبا هل س تداللا فل

ال الفقراء لضعفاء الزوااي يف يدرس أأال به مقتدىو  الطريقة  القرأ ن وهو الأصلية الطريقة يناسب ما اإ

 مصلحة فيه ما لك من غري ال العبادةو  الوضوء أأحاكم من مذهبه بفروع بأأس وال الكرمي النيب حديثو 

 فيج ء الطمع بكرثة فهيا االإذن رفعو  أأزمان منذ مفندرسة االإرادة طريقة وأأما الفقراء عل عائدة

 طريقة لك من بلطمع االإذن فارتفع ش يخه بسخط يبوء أأو ارغا  علهيم الأموال يفرضو  315مهمرشد

نه فاحذره أأصلها من االإذن يرتفع الطمع دخلها طريقة فلك ذا الرشور به تطوف كعبة فاإ  مثلا  عتطمّ  فاإ

ن طريقتنا يف مقدم منا بهلل منه معصومة اكنت واإ  ما وهو أأصهل من االإذن رتفعا غري ال متثيلا  ذكرانه واإ

جازتنا يف سّتاه كام الطريقة يف ذكل منع وقد الس ند يف هناية غري اإىل مللقنه لقنه ن اإ  فأأول. هللا شاء اإ

 غري التوحيد يف عتقادالا حصيح عاقلا  ارش يدا  ابلغا  ارا ـذك امسلما  يكون أأن غري ال للمقدم الرشوط

 حبيث الأصلية الطريقة لأحاكم اعارفا  اواس تفافا  اشا  تنباكو  حشيشةو  كيفو  زىنو  كخمر جبارحة فاسق

ّ  مع البرشية الأغراض من رهينفّ و  ربه عبادة يف اللحوظو  احلظوظ من جيردهو  هللا عل ملقنه يدل  هرب

 اكن مفن) هلل اإال يصحب وال هلل اإال حيبّ  ال وأأنه للش يخ الصحبةو  احملبة بكيفية اعارفا  ش يخهو  هنبيّ و 

 ال يعن خالص أأي( صف عام أأان هو اإال اإهل ال اذلي فباهلل هللا لغري اكن ومن فليعرفن هلل يعرفن

ن اذاتيا  يعن صلح وال يل عمل ا  اكن واإ نه اوهبيًّ و  اكسبيًّ  اعلما  اعامل  غريو  الأذاكر يف الحن غري عارض فاإ
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ا  أأخرى بطريقة اقتداء  به اإال عبادته تصح ال مبا اـا عامل الهوىو  التقليد ربقة من ليبأأ  التوحيد بقواعد اعامل

 الصلة مبطلت ومن الغسلو  الوضوء موجبات ومن غسلو  تميمو  وضوء كيفية من صيامو  صلة من

 طريقةا و  ااإسلما  السعادة عهدة من خيرجه ما ويه الطريقةو  االإسلم عن الردة بأأحاكم اـا عاملو  وردو 

 فكثري فعل مبا مباالة غري من ش يخه دائرة من خترجه بلكمة أأو يبال ومل الكفر بلكمة يتلكم ممن افكثريا 

 التلقي عن فضلا  معاملته حترم وهذا مبال غري وهو ثلاثا  زوجته قطلّ  أأو ثلاثا  بحلرام حلف ممن

 الصلوات نم يقىض ال وما يقىض وما الأورادو  الصلة يف السهو أأحاكم معرفة أأيضا فيه يشّتطو 

 غريها من ش يخه طريقة ميزي وكذا ال وما الورد به يصح ال وما ال وما الورد يف يشّتط وما الأذاكرو 

 اكمل الس ياسة اكمل العمل اكمل اذلهن اكمل العقل اكمل يكون أأن فيه يس تحبو  هذا وضعت وذلا

 الفراسة اكمل اليقي اكمل الرواية اكمل التيقظ اكمل غريه بيد فامي الزهد اكمل الصلح اكمل الورع

فراط غري من الوقار اكمل اإخوانه حقائق لريى لبصريته الكشف اكمل  اكمل والبسط القبض يف اإ

 ش يخه يف احملبة اكمل الأدب اكمل للأمور التجريب اكمل للإسلم احملبة اكمل العبادة اكمل النباهة

ّ اال اكمل أأحصابهو  ا متبّ  اخلقا و  ادينا و  ذااتا  الطهارة اكمل ربه من القرب اكمل للس نّة باعت  من سطرانه مما ائ

هنا النفس عيوب  احلسدو  ادلنيا حبب طريقتنا يف أأحد حسأأ  فاإن أأصلا  الطريقة أأهل عل داخةل غري فاإ

 وهو بالإذن لتجرد قبل فلو الش يخ طريقة يف مقبول غري أأنه ليعملو  مواله اإىل فلريجع أأخواهتاو  احلقدو 

 ال اكراما  حافظي رجاالا  لها فاإن رجالهاو  الطريقة شوط اإىل رجعو  اتب به أأحس مفهام للفقراء مزيان

 الأخلق ماكرم فهيا يشّتطو  املؤمني عل الشفقة لكامل فهيا هيل من يّتكون وال الش يخ أأمر يعصون

 كحرم من وأأعط كقطع من لص)) 316((أأّدبن ريب فأأحسن تأأدييب مث أأمرين مباكرم الأخلق))

 مفن النبوة أأخلق ويه الطريق يف أأدب للك أأصل الثلثة الأصول فهذه 317((كظلم معَّن واعف

ّ  فهو علهيا حافظو  حفظها  سبب هللا يف الأخوةو  احلسبو  النسب رمح هللا يف الرمح صةلـف قصدي

ن هذا القربو  املواصةلو  املعاينة وجه عل بهلل قلبه صةل يف عظمي ن أأحرىو  وصل اإ نه قطعك اإ  فاإ
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 املواهجة من أأضدادها ترتيبو  املنافرةو  املدابرةو  البغضو  العداوةو  احلقدو  احلسد كميوس مسهل ترايق

ّ  اهتادو )) احملبة يف قوي سبب حرمك من فاإعطاء هللا يف املؤالفةو  احملبةو  ن هذا 318((واحتاب  اكن اإ

ن أأحرىو  يعطيك نه تستنصفهم وال نفسك من الناس نصففأأ  منعك اإ  فساحمهم الضغائن اإىل يؤدي فاإ

نك املساحمة عل تلكفهم وال  وال عنك الرىض فهمتلكّ  وال فأأرضهم هلم العبيد منةل نفسك لتنّ  فاإ

ن اظاهرا  ظلمك معن واعف االإرضاء  اظاهرا  تعاتبه وال الكرمي هللا لوجه تسامح بأأن العوام من كنت اإ

ن وأأما ابطنا  وال ال يرى فل الصفةو  الفعل وحدة يعتقد العارف فاإن العارفي من كنت اإ  احلق كنه اإ

 السلطان فعون العامل نظام بس ياسة يأأمرمهو  مبراده حيركهم اذلين عبيده ذواتو  اذاتيا  اوجودا  اموجودا 

ذن منك أأصاب اإن مثلا   تغضب أأن عقلا  كل جيوز فل به فلكّ  ما فعل بل بظامل فليس السلطان بإ

ذا معذور املأأمورو  مأأمور لأنه عليه  فيظهره عبيده بعض يف بفعهل جتل أأمر فعل علو  جل احلق أأراد فاإ

 بشهوته فعهل أأنه منه ظاانا  لنفسه ينس بهو  الفاعل هو أأنه هل يزين بل هللا بفعل شعور غري من اقهرا 

لهي  بقهر ذكل فعل بل كذكل ليسو   س يده بركة لأنه العارف حيبهو  العارف فيعذره أأنفه عل ارغا  اإ

هداءو اخلري بدعاء جيازيهو   من فضلا  ذكل يعدّ  اشيئا  الغاصب هل غصب مفن. لعمهل أأجرة هل الأذاكر بإ

 بباب الوقوف عن أألهتهو  ربه حرضة يف حمبوب وهو عقهل هل سلبتو  فعشقها نعمة هللا أأعطاه لأنه هللا

ا  ربه ن لعهل فعل ما هل فعلو  الغاصب يف جتّل  هل هللا فمبحبة اسامل  فعل يعتب البصائر أأهل من اكن اإ

 طاعة عل هبا للتقوي ربه حرضة من هل أأهديت نعمة عشق بأأنه فيتفطن فيه احلكة يف يتأأملو  مواله

 أأانب فاإذا هل أأعطيت يشء لأيو حلوهتا يعرف حىت عنه تغييهبا احلكة فاقتضت هبا فافتنت مواله

 فعل لأنه الباطن يف للمساحمة وجه وال بل س يده لوجه هل سامحو  للغاصب االإجارة أأعط و  تبرّص و 

 فاإن يشعر ال حيث من مهنا بأأعظم يكرمه أأو غاصبه يد من نعمته هل يردّ  هللا فاإن لتأأمّ و  مرادهو  ربه

 القدر طيتسخّ  ورمبا اأأايما  أأو يومه صلة يّتك ورمبا ذلكل غضبو  عطبه زاد مواله حكة ليتعقّ  مل

ن الغاصب فاإن هلكه فزييد برشّ  الغاصب يقابل ورمبا عشاء بل يبيتو  أأههل من اعددا  يغرّي  ورمبا  واإ

 فاعمل. املغصوب يشعر ال حيث من مواله حرضة من فيعاون ابطنا  فيه متجّل  فهو اظاهرا  اغاصبا  اكن
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ذا االإنسان أأن نّ  رب اي قال اإ  فلانا  اإن احلق لسان هل فيقول الكرمي لوهجك ساحمتهو  ظلمن فلانا  اإ

ن لوهجك أأعتقته فقد لوهجي  ساحمتهو  ظلمك  أأرضيهتم فقد ظلمهتم متأألفة اأ الفا  يعدّ و  فلنةا و  فلانا  واإ

ذا الكرماء أأكرم وأأان بفضيل عنك نه فلن من حق  يل خذ ريب اي قال فاإ  اوفقا  أأهلكته فقد هل يقول فاإ

ن نفيس عل حكت ملا ن امقهورا  اكن واإ  بسبهبم أأهلكتك فقد ظلمهتم اأ الفا  هل يعدو  فلنةا و  فلانا  واإ

﴿ ﴾319 ﴿   ﴾320 الغاصب فرق ثلث أأدبه سوء من فهلكت 

 املغصوب اكن فلو حقوقهم بتضييع منه املغصوب غصهبم اذلينو  بلغري امأأخوذا  لكونه منه املغصوبو 

 حلقه فهيا الفقراء يسامح أأن املقدم عل فوجب أأدب لكها فالطريقة . امجليع اإىل هللا عفو لرسى اأأديبا 

 الأدب وجه عل هلم اخلدمة حرفتهو  نظره فيه يرى فلك السادات عليه تعددتو  عبدمه لأنه مهنم

ذا رهبم ومع ش يخهم ومع معهم نه نفسه غرض هبا قصدو  الفقراء بعض يف لكمة املقدم قال فاإ  عزل فاإ

منا الفقراء يف بشهوته نفسه ذا مثلا  اءفالكوّ  اكلطبيب هو واإ  حرم يكّ  بل ابرهئ عمل فاإن العةل اإىل نظر اإ

ن اليكّ  عليه  وال حني عليه شفيق قلبهو  نفسه حبظّ  ال الشفاء بنية اليكّ  عليه وجب عليه توقف واإ

ال يكوي ا   يسمّ  العةل موضع كوى أأو زاد فاإن احلاجة قدر عل يزيد وال غري ال العةل موضع اإ  اظامل

ن وكذا لعداوة ستشفاءا ا كواه اإن وكذا لظلمه اقطعّ  ادلواء خطة من عليه الأمري خيرجه  فتقارا بل كواه اإ

ن االإشارة معهم تكتف  من الناس مفن به بل هبرئ يعمل أأو يظن حبيث هل  ينفعه ال من ومهنم البيبا  اكن اإ

ال ال ينفعه ال من ومهنم هل الترصحي اإ ال ينفعه ال من ومهنم الهتديد اإ ظهار الأدب اإ  قطعو  عليه الغضب بإ

 ﴿ املؤمني أأم لزينب وقع وكام اجلهاد عن فياملتخلّ  لأحد وقع كام بهلل هلل يرجع حىت الكمه

         ﴾321 الرجال يف عامّ  وهو 

 الغرس من البحرية ينقش أأن عقلا  جيوز ال أأنه علمت وقد الأحاكم يف النساء شقائق فالرجال النساءو 

ال  حهرسّ و النقش كيفيات مجيع يتعمل حىت بلكرس معمّل   نظر حتت نفسه أأدخل حبيث اماهرا  اكن من اإ
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ذنه معلمه نه نقصان وال زايدة بل غري ال معهل مبثل فهلكّ و  هل دعائهو  بركتهو  بإ  اكن فاإن ش يخه معل فاإ

نه كيفيته امتقنا  أأي احمس نا  ش يخه ذا فيه حلته يلبس فاإ ذن امتقنا  نقشها فاإ  من النعم حتطّو  تزيد فاإهنا بإ

ذا غريهو  البطيخ ذن بل نقشها فاإ ذن أأو أأصلا  اإ تقان من دجمرّ  بإ  أأحد يد عل أأصلا  يتعملّ  مل حبيث االإ

نه  يسخطو  عليه فيسجل رهبا عند غريهو  نفسه هيلو  عروقها يبطلو  ادلود علهيا يدخلو  يفسدها فاإ

 جعلا اللهم هللا تبارك فيقول التعظمي بعي ينظرها وأأن يدخلها ال أأن حبرية رأ   اإن عليه فالواجب عليه

نه هنافيعيّ  احلسد بعي ينظر وال خادهما ويف فهيا البكة  الأش ياخ عند يتعمل مل مفن رهبا عند هل مسّ  فاإ

ن احلديد صنعة يعملو  رينجّ  أأن هل يتيرس فكيف مثلا  احلدادةو  النجارة كيفية ذن عنده اكن واإ  املعلمي اإ

 يف متعمل لغري عاقل يأأذن أأن الرشع حمكو  العقل يقبل فكيف اقطعا  تعمل عل متوقف االإذن فاإن مثلا 

ذا النظر أأهل حرضة يف امعا  علهيام فيسجل الأمور حبقائق جاهلن املأأذونو  فال ذن صنعة  فهمته فاإ

 عن فضلا  هل ملقاة غري من الكتبو  هل بالإرسال غريه يقدم ملن يقع ما عليه غبار ال اعلما  علمت

صّل هللا عليه  محمّد س يدان نبينا تر أأمل املرتبة عل متوقف االإذن فرسّ  االإذن رسّ  عل معوالا  هل مباشة

 الأقطاب أأصلب يف نقهل حىت وهكذا به يقتديو  هل وقع ما لريى أ دم جهبة يف هللا أأدخهل قدوسمل 

 كهـسلّ  ظهر فلام نبوهتم لقرص غريه مقدّ و  نبوته لعموم املعامةل كيفية أ بئه من ليتعمل رهأأخّ و  ظهوره اإىل

 بس ياسة الرساةل مرتبة مث النبوة مرتبة ويه قهاحقّ  حىت املعرفة طريقة مث قهاحقّ  حىت أأوالا  االإرادة طريق

 ال بأأنه هل منه تنبهيا نفسه من أأخرجه كام وطنه من أأخرجه مث هل أأذن مث تهأأمّ  عقول تسفيه عن جحرهو 

نه مث عام جبهاد مث خاص جبهاد مث املدافعة يف هل أأذن مث أألفه امعّ  خيرج حىت أأمره يمت  تربيته توىّل  تعاىل اإ

 تربية أأفعاهلو  صفاتهو  أأسامئهو  ذاته بكامل فيه يتجّل  علو  جل احلق زال وال ال خرةو  ادلنيا أأنفاس معر

 مرتبة منه أأقل مثهل مبخلوق عليه تسهيلا  السلم عليه جبيل الأمي خبدميه يؤانسهو  اتأأديبا و  اتقريبا و  هل

 العفو فصدر      ﴾322﴿ مبثل علو  جل يلطفهو  الس ياسة وهو مللكه اترتيبا 

ن العبد أأن هنا فاعمل. لغريه أأسوةا  ليكون اتوددا و  احتبيبا و  تنالا و  هل اتأأنيسا   ويف بلغ ما ةاملعزّ  يف بلغ واإ

لهية احلمك فاإن ملكه لأنه بهتديدو  مبلطفة س يده يهيرقّ  أأن فلبد الأدبو  الفطانةو  العمل  لها هناية ال االإ

                                                           
 .43 التوبة  322



169  

 

 
 

نه مثلا  ودله ضحيرّ  من مكثل ال خرةو  ادلنيا معر أأخرى اإىل حكة من فريقيه ن فاإ  أأنفس هل شّتىا واإ

نه الأش ياء  الأب أأو الس يد يقول مث    ﴾323﴿ العمل مراتب يف زايدة هكذا ما يقول فاإ

منا أأحسن ولقد مثلا   من ورد مما الأنبياء حق يف وقع ما مثل وهو حمبته لكامل غري ال احتريضا  قلته واإ

نو  املغفرةو  التوبيخو  املعصية  ذواهتم أأراكن من ركنا العملو  الأدبو  العصمة جعلو  هللا خلقهم اكنوا اإ

 هل يطلق ملصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن علمت قدو  مسلكه يسل ورد ما فلك أأجزاهئم من جزءا و 

 امللقن عل جيب فكذكل ثنياال يف الواحد ندراجا روحه يف واندراجه هنايته بعد اإال جلهل جل احلق

ال يلقنه أأال لغريه التقدمي يف لهية بلس ياسة اإ ّ  حىت ملقاته أأول يف هل يطلق وأأال نية مع االإ  عنده مبا يهيرب

لهي  النور من ال غريه يقدم أأال ينبغ و  االإ ن العارف اإ  ويه باعهاتّ ا جيب هللا عادة فاإن هل امطلقا  اكن واإ

 االإسلم نسب أأول اإىل أأبيه نسخة الودل لأن ايا عامّ  يدل العامّ و  اوليًّ  يدل الويلّ و  اعارفا  يدل العارف أأن

ذا مرادان وهو احلسب وكذا النسب يف هذا تغري غري من  اعاميا  ودل بلأصابع هل يشار من وجدت فاإ

منا املعرفة مقام يدرك مل بأأنه فاقطع ذا كذكلو  ربه من القطب طلهبا حلكة بهلل ش هترا واإ  اعاميا  وجدت اإ

    ﴿ تعاىل قوهل وأأما العبيد وظائف وهذه مكتوم عارف أأبه بأأن فاقطع اعارفا  ودل

   ﴾324  جتنهبا علينا وجب قدرتهو  هللا وظائف مفن العارف احل و  العام امليتو 

 العارف لقن ذافاإ      ﴾325﴿ العبودية وظائف يه اليت عادته عل التعويلو 

رشادهو بدعائه اهنارا و  ليلا  يباشه أأن عليه وجب  الربنية الهواتف يلزمهو  تههبمّ و  برساالتهو  بالكمهو  بإ

ذا متنعهو  همتدّ و  تغنيه العارف ةمهّ  فاإن هتنهبّ   يس تقذرهاو  امهقدّ  هل فيتجل هبمته مينعه مثلا  زةلا  أأراد فاإ

 اإن فيغطيه ش يخه خسطو  هللا خسط فيه مما فينسلخ عينيه بي حرمته تعظم حىت مهنا ديتجرّ  حىت هل

ا  بيته يف زوجته مع ىتعرّ  ن العام اوأأمّ  هذا للأدب اتعلمي  اإن املفتقر كقوهلم بيهنام العم  زاد اعاميا  لقن اإ

 حصيح وهو مهتنا عن تغن الش يخ مهة اإن يقال ورمبا البدل يف السعاية تكثري يف فسبب مفتقرة جتزوّ 
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 من أأحد نظر اإىل حيتاج ال هللا نظر وكذاصّل هللا عليه وسمل  النيب مهة وكذا تتبع هللا عادة لكن

ّ ا أأفعاهل يف هللا س ياسة أأحد لك عل فوجب هبا نلكف مل وظائف تل لكن امللئكةو  الأنبياء  اباعا ت

ن عليهو  املطهرة للرشيعة ذنه ملثهل العام أأذنو  وقع واإ  عارف اإىل يس نده أأن انظرا  عليه جيب حصيح فاإ

ليه نفسه يلق و  خوانهو بنفسه يتبرص حىت اإ  نيلقّ  ال أأن فهيا فلكّ  من عل وجب عامة فالطريقة بإ

 اللحوظو  بحلظوظ غريه يفسد لئل الألوهية حرضة اإىل ابطنا و اظاهرا  وهجته هو يفرد حىت اأأحدا 

نه بتصحيحهاو  النبوة صاحب هبا امللكف العبادة عن القاطعة  هبا اإال فلكّ  ماصّل هللا عليه وسمل  فاإ

ايها اإال حيصحّ  وال  لعبو  القومي طريقه عن حاد فقد الأغراض سبيل عل بلأعامل أأمته شغل مفن اإ

بليس من شّ  به ملقتدىا فاجلاهل جلههل بأأمتهو  بنفسه  وهو العداوة ظاهر الش يطان لأن التضليل يف اإ

 هلكه ظلمة من اإخراجه اإىل سبيلا  العملو  العمل يف الراس جيد ال حبيث جبههل النصيحة ظاهر

ّ ا عل مفيصمّ  الطريق هو اجلهل أأن واعتقد عليه تهحلّ  ظهرت مبرشد زمعه يف قتدائهال  ش يخه باعت

 يف احلظوظ بّتك قلبه من الأكوان صور يزل مل مفن ش يخه لبغض ينس هبمو  العارفي يعاديو  اجلاهل

 ةامحليّ و  الأقران مع اللعبو  النوم كرثةو  الشهوات من صغره حال يف عليه اكن ما اتراكا  ربه مع معهل

ذا ودله مع تأأتيه بلأنفة أأحس مفن ودلهو  أأمهو  أأبيه مع ولو الأنفةو   فليقطع الأمة بعض مع تشاجر اإ

 أأنفسهم من بلفقراء أأوىل ماملقدّ  وكذا     ﴾326﴿ ربه حرضة من ببعده

ذا أأزواهجمو  أأوالدمهو  أأهماهتمو  أ بهئمو   فاقطع الفقراء بعض مع أأوالده عل الغرية تأأتيه اما مقدّ  وجدت فاإ

 يلقن ال مفاملقدّ  النفس لوازم من سريته ببكة دلتجرّ  العارف فهلكّ  فلو فهلكّ  من ظلمه املرتبة منوع بأأنه

              ﴿ مبناقضهتا يعملو  النبوة رس

    ﴾327  ّن اقطعا  اأأبدا  الفقراء عل يغضب ال مفاملقد  فملكّ  لأنه فس ياسةا  أأظهره واإ

 النبات قلب ادلود تأألك كام القلب نور تأألك اليت ادلودو  النفس خنازير من هو دهجترّ  بعد غريه بتجريد

 من بلتطهري العقلء عند أأوىل فهو الرب بيت وهو القلب فكذكل يصلح ال دود فيه نبااتا  أأن فكام
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 قذر لك من تطهريها فوجب املذكور يس تلزم اذلكرو  لذلكر بنيت مثلا  فالزاوية املساجدو  الزواوي

 تطهري فيجب هللا عرش الروحو  هللا بيت القلبو  العامة قلوب يف حىت معلوم وهو بطنو ظاهر

ذا فيه الكونية الصور نطباعا ومن بغريه فكرةو  شغل لك من سواه مما القلب  صار فيه نطبعتا فاإ

 الطهارة اكمل يكون أأن ماملقدّ  عل فيجب البعد كامل من هلم وقع ما مثل هل فيقع للش ياطي مأأوى

 هللا بيت حرمة من هللا عند أأعظم املؤمن حفرمة)) للمعنوية اإشارة فاحلس ية احلس يةو  املعنوية

 بيوته اإىل الأنوار بكامل احلق فيه يتجل حمل فالبيت منه أأعل مرتبتهو  منه أأعظم قلبهو  328((احلرام

 احلج ترشيع سبب وهو مكة غري يف املساجد من بيواتا  هبا فتسكن الأنوار تل القلوب فتنقل القلوب

لهية الأرسار محلل صاحل لك عل  من غريه اإىل نوره يرسي هللا أأنوار من قلبه ملأ  اإن املؤمن لأن االإ

 للمساجد ةاملمدّ  يه العارفي بقلوب فالعامرة املؤمني بأأنفاس املساجد بركة فتعظم املساجدو  القلوب

 فيجب الطريقة يف املقدم فكذكل مجلودها اشيئا  تريد وال نظافهتا حتبّ و  هبا يتبك الزاوية أأن فكام غريهاو 

 يدخل ال فكذكل جبنابة املسجد يدخل أأال عليه جيب للمسجد اكخلادم وهو كذكل يكون أأن عليه

 هبا الصلة ستباحةا منع هبا للمتصف توجب كيةحج  صفة فاجلنابة معهم الأغراض جبنابة اإخوانه وسط

 فعل فاإن املنكر عن الهني و  بملعروف الأمر قربة منع هبا للمتصف توجب حكية صفة الغرض كذكلو 

ال النظافة حيب وال النظيف اإال غريه فينظّ  فل قلبه مٌ ـأ ث فهو  حبيث الفطانةو  الطهارة اكمل اكن من اإ

 أأن فضلا  املسجد من اخلروج عليه وجب اطاهرا  يكن مل مفن عالتطبّ و  الطبع بأأصل غريها عن ميزيها

 يداوي أأن فضلا  جتنبه جيب ماجملذّ  فهو الغفلت من يتطهر مل مفن الكناسة عي فهو يكنسهو  هيقمّ 

 يس تعملو  بهلل نفسه حيصن أأن عليه جيب املقدم فكذكل نفيس مبعدن ترمخ الزاوية أأن فكام غريه

 من القلب حفظ هو هنا املطلوب التحصي ناإ  مث. ليشء هبمته ضتعرّ  غري من ذكل تناسب اأأذاكرا 

 الرصاط حدّ و  املوقف مشاهدة س يوفو  الأمل قرص عقاقريو  اجللل س بحات بصوةل الأكوان صور

 عن النظر قطع مع ش يخه يد عل ربه يعبد أأن جيب حبيث ادلنيا يف املنسوخة الكنانيش صواعقو 

ال يذكرها فل للمقدمي ال الفقراء من اخللق لضعفة فاإهنا النبوية الضامانت دخال وجه عل اإ  الرسور اإ
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 وجه عل العمل ذروة عل هللا بباب بلوقوف أأوىل هو أأكرمهو  هللا هأأعزّ  مفن مثلا  بقوهل فيخمتها علهيم

ذا الس ّيد أأن فكام اخلدمة يف الأدب زايدة مفقصوده به أأعلمهو  السلطان هكبّ  من فاإن الصفاء  قال اإ

 زايدة يف س ياسة فهو غريه وال ودل عندي يزنك وال عندي املرتبة كبري أأنتو  كل لكه مايل لعبده

 مايل يقول مثل لأنه بغريها أأو بالإشارة العبودية بوظائف القيامو  احلرمي عن اذلّب و  الأدبو  العمل

نفاق عليه فيجب لس ّيده املالو  وهو مايل ا متبّ  ماهلو  أأوالدهو  خدمته يف تهلكيّ  اإ  معهلو  بعقهل العزة من ائ

 بعض يف هلنزّ و  مهعظّ  فقد غريه اإرشاد مقام يف الش يخ جعهل مفن غري ال بس يده ازا متعزّ  حس نهو 

 فالوكيل واكةل بل عنه النيابة اإىل يرتق فعل فاإن بنعل نعل حذو مسلكه يسل أأن عليه فيجب مناصبه

منا ن الفساد يف ال السداد يف وكيل هو اإ من اأأمرا  أأمىض واإ
 يعزهل أأن قبل الرشع يعزهل نظر غري 329

ال هولكّ  ما لأنه املولك  مرشف انئب اخلليفةو  ويصّ  املريبو  نظر بغري يعزل غري ال وكيل فاملقدم هل اإ

ال يعمل أأال الوكيل عل فيجب يشء لك يف بهمنوّ  منةل هللتنّ  معه حبث فل امجليع عل  بملشاورة اإ

ال هولكّ  ما لأنه الرشع مزيان مع املولّك  مع  فيجب أأمي الوكيلو  هل مفوض املريبو  بملصلحة مقيدة واكةل اإ

 يف الوكيل عتطمّ  فاإن محمي قريب النائبو  أأجنيب الوكيلو  330اخلائني حيب ال هللاو الأمانة حفظ عليه

ن مقالته فسخت اخلطابت  السحتو  السحت يهو حرام فالرشوة أأحاكمه تردّ  القايض عتطمّ  واإ

 يف الأمي يأأخذه وما الأداء شهادة شهادته يف الشاهدو  قضائه يف القايض يأأخذه ما وهو البكة عدم

 فلك جاه صاحب أأمي شاهد قاض املقدم أأي وهو جاهه يف اجلاه صاحب يأأخذه وما الأمانة حفظ

ن أأحرىو  هل نفسه مسترشفةا  الفقراء أأيدي من بدينه أأخذه ما ال يعمل ال حبيث هل ضتعرّ  أأو طلبه اإ  اإ

ن أأحبّ  أأعط  فاإن اخلدمة يف قوته تلشت فقد فاإن للطمع لهيم امليشو  العمل ترك يعط مل واإ  أأحرىو  اإ

ن  جيعلو  خيدموهو  موهيعظّ  لأن ضيتعرّ و  علهيم هحقّ  يرىو  النيةو  احملبة قلييل مهيعدّ و  املانعي بغض اإ

ن الأموال به جيمع ودل هل مات اإن اكلعامة نفسه  ويه بحلناء املعلومة بلأعراف الأموال جيمع جتزوّ  واإ

نّ  لساانا  شمه يقومو  ادلف تنقرو  بيهنم مرأأةا تدخلو  الرجال جيمع أأن  كذا فلانو  كذا أأعط  فلانا  اإ
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 فلن الناس أأعراض يف القيل يف اسببا  ذكل يكونو  القليل اإعطاء من الناس يس تح  حىت يشهرمهو 

 أأو هل فيجمع العمل لطلبة مدرسة أأو زاوية ببناء يس تعذر أأو افانيا  احطاما  جيمع حىت خبيل احملبة قليل

 يس تعذرو  لضعفهم الفقراء هييو  بدنيامه الأغنياء ميعظّ  أأو الغرم عدم نوى أأنه مث القهر صورة يف فيتسلّ 

نفاق يهو بملدارات الأمر احلديث معىنو  331((منازهلم الناس الو نزّ ))صّل هللا عليه وسمل  بقوهل  مال اإ

نفاق أأو الأخ قلب صلح يف  أأنواع من متجردين الفقراء حلاةل تنهلم اطلبا  الوجاهة لأهل حسن الكم اإ

نفاق ويه املداهنة املمنوعو  اجلاهو  بملال زالتعزّ  من النفس  جاه أأو مال من نفيس لغرض اطلبا  ادلين اإ

       ﴿ الكرمي قوهل ليتأأملو  املساكي من غريه حيقرو  مهفيعظّ 

  ﴾ ﴿ ﴾332 وقال ال ية ﴿        

                   

   ﴾333 يظهرو  غريه عل قلبه يف افقريا  ليفضّ  فل قلناه ملا قاطع دليل وهو 

ّ ا مفن غري ال اخلري يف التنافس لس ياسة التفضيل  الهوى اإال بهل يف خيطر فل هل ربًّ  الهوى اكن هواه بعت

ّ ا ومن ال قلبه يف خيطر فل هللا س ياسة بعت ّ ا الهوى مع اخلري رأأى ومن هللا اإ ّ  نيسو  بعهت  رأ   ومن هرب

 بغريه امللكف هللا به أأمر فاذلي املنايه واجتناب الأوامر متثالب هللا حب عليه س توىا هللا مع اخلري

لهي  املرتب عل معوالا  أأخروي وال دنيوي غرض غري من هللا اإىل يرشدمه أأن  عل يعمتدو  الفضيل االإ

ن أأحرىو  بنفسه لكفه اإن بس يده غن العبدو  يضيعه ال س يده فهو هللا  عينه بي هكبّ و  غريه عل هوالّ  اإ

 كيفو  يديه عل املقدميو  الفقراء بكرثة يفرح كيفو  هللا بغري املقدم قلب يفرح فكيف علو  جل

 غريه عل هبا ليتوىّل  الأذاكر خواّص  عل الناس يدل كيفو  س ّن  أأنه مع هادايا  نفسه يرى أأن حيسن

 عند نفسه املسكي بفليجرّ  مملوك وهو دعوى ع يدّ  كيفو  أأصابعه بي وهو ربه غري اإىل مييل كيفو 

 فهل غلء أأو رخص من هللا حمك جي ء أأو هبمته يطفهئا أأن يقدر فهل مثلا  الغابة يف انر ش تعالا
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     ﴿ هبمته االإسلم يف امللل يدخل أأن يقدر فهل هبمته رفعه عل يقدر

﴾334 نصيب فهيا للعبد ليس هللا وظيفة فالهداية ﴿    ﴾335 متنّ  فكيف 

رشادك الناس عل منا نتصاتالاو هللا لغري ينتصت فكيف ربك معل عل أأجرة تطلب فكيف هلم بإ  اإ

   ف لشهواته بمليل لمكبّ  قلبهو  التجريد اإىل يرشد فكيف ال خرة بعمل ادلنيا يبغ  فكيف هلل هو

 الرزق يف زايدة تطلب فكيف كتبه من ربك فرغ اذلي للمعاش حرفة طائفة عل الوالية جيعل كيف

 فكيف حبرضته ملحوظاا  تبق و  خلقه تغري كيفو  عبيده تكرهو  ربك ختدم فكيف ربك بيد مكتوب وهو

 ارسًّ  تلقن كيفو  برسيرتك عامل أأنتو  الغري مبدح تطمنئ كيفو  بنفسك جاهل أأنتو  العلوم يف جتادل

ال يكون ال  جباهك غريك من ماالا  تنل فكيف مش تغل بلأكوان أأنتو  غرييةو  غري من دجمرّ  قلب من اإ

يثار أأوىل أأنتو  لنفسك تكتس بهو  دينكو   الش هباتو  احلرام عل مكبّ  أأنتو  بلورع تأأمر فكيف بالإ

 فكيف غريك جحر يف أأنتو  نفسك عل لتعوّ  فكيف للخالق خمالف أأنتو  اخللق من تس تح  فكيف

 فكيف اليقظة حتصحّ  مل أأنتو  للمنامات متيل فكيف منامك غفلت هاتبّتّ  ش يخك الكم تصحح

 تدع  كيفو  موالك عن مقطوع أأنتو  معرك تس تحيل فكيف بنفسك عهنا مدبر أأنتو  املعرفة حتب

 مواقفه تعرف مل أأنتو  االإحسان مدارج عل الغري تسّل  كيفو  مراقيه متعملّ  غري أأنتو  االإحسان مقام

ّ  س ياسة من أأحسن س ياسة كل فهل بلرشيعة جاهل أأنتو  الغري كل يتلمذ أأن حتب كيفو   فهل كرب

 غري ال العبودية أأطوار يف نقلبكا فيك هللا مقصود أأن تعمل أأمل موالك س ياسة بل به متزّي  عقل كل

 أأرأأيت بربه اخمللوقات أأهجل أأنك مع به تعزو  بلعمل ترشف فكيف شفكو كعزّ  العبودية أأن تعمل أأمل

 أأو لنفسه العبيد ينسب أأو خيالفك أأن تس تحسن فهل عبيدك عل اعبدا  واس تعملت اس يدا  كنت لو

 خبدمته عليك مينّ  أأن حتب أأو بجلف  العبيد يظمل أأو فعهل عل الأجرة يطلب أأو لنفسه رأأسه ينسب

ال أأنت فهل  س هتوتها من محق واي فاعلا  ع يدّ  مفعول اجعبا  اي الفاعل يد يف حرث سكة أأو قمل مثل اإ

 عل قدرت فهل احلرية يدع  فكأنه بنفسه منه فتبأأ  مواله عبد وهو شهوته تهـ سّتقّ ا أأو أأعامهل سكرة
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 يداوي اخلوخ اكن فلو لسطوته مذلل أأنتو  لربك فالفعل غريك اإصلح عيتدّ ا حىت نفسك اإصلح

ال فعل يف كل فهل ادلود اإرساع من نفسه دلاوى  تعلقو  للخزائن أأبواب ترك للعجب اي املباشة اإ

ال يصلها ال العاليات بلطاقات  ولو حنطاطالا يف نكرسال وسعته ولو تسعه مل وصلها فلو بلكرس اإ

 بغصب الناس يظمل أأن وهو الرشع  احملال طلب الطاقاتو  عادته أأس باب هللا فأأبواب الصا  لبق  حنطّا

ذا ماهل يسملو  أأمواهلم  طريقة غري من س تحسنتها ما فلك امبتدعا  ال ابعا متّ  اسنّيا  اما مقدّ  فكن علمته فاإ

 بملوعظة رمهذكّ و  الفقراء واسّتض أأحد عل كل ةمنّ  فل اقهرا  رمسخّ  أأنك واعمل ضلل فهو ش يخك

              ﴾336 ﴿﴿ احلس نة

                 

﴾337 فل  ّ ليه حيتاج مزياانا  كل أأرمس أأان فها. اجلاه سكرة كتغرن  منليت لتنّ  ومن مثيل اجلاهل اإ

 فهي  تسكر هللا عن الغفةل كذكلو  حرام فهي  تسكر امخلرة أأن تعمل أأن وهو الأطفالو  الأوالد من

 فعاجله السكران منةل املسلمي طوائف من الغفةل أأهل فنل يسكر اجلاهو  يسكر الغضبو  حرام

نه تس تقذره وال يفيق حىت منا طاهر فاإ نه الكمه تعتب وال هل فاصب عليهو  الغفةل س تهجنّ  واإ  أأمحق فاإ

ن عليه اكن مما واس تخلصه ذا هل عقل ال لأنه هل فاصب كس بّ  أأو رضبك واإ  الس ياسة فاس تعمل بشته فاإ

 كرمكو  حيائك جلباب عليه أأسدلو  يوفقه أأن هللا من واطلب هبمتك عليه لببو  بغفلته يقتل لئل

ذا يفيق حىت عليه بصريتكو  برصك واغضض  غري ال صلحه يف تس ببت فأأنت قدرك يعرف أأفاق فاإ

 أأنتو  بري يف نفسه اإهلك فقصد غضب من منةل هلتنّ  ال كذكلو  مثهل فتكون عليه كل منة تر وال

ن هالاكا  تّتكه أأن منك حيسن فل خلقه حمبةو  هللا حمبة فيك نك تضمنه تركته واإ  لكيتك جبميع تأأخذه فاإ

نك مصارعةو  رضبو الكم من لأذاه تصبو  ن فاإ  غري من قهرا هلكه من نهحتّص  موالك شاهدت اإ

ذا غضبه يزول حىت أأخيه عل ايوما  بالإعياء مباالة نك أأنت ترها وال عليه نعمتك يعرف زال فاإ  اإن فاإ
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 مفن خل     ﴾338﴿ واذكر ذلكل هللا أأقامك أأنتو  به عليه هللا يعذبك ختلصه مل

ايك عليه تيب اتب فاإن ثلث ظلامت يف يرىم غافل عل غضب  املصارعة كيفية للناس تذكر أأن واإ

نه نه أأذاه من حلقك ما تذكر أأو مس فاإ ن أأنتو  معذور فاإ  لتأأمّ و  به فتلكّ  لأنك معذور غري مراءا  ذكرته اإ

ن جزيت صبت فاإن البدو الفقراء من واحد لك يف ذكل مثل تلق  فاإنك منه اهتلقّ  ما مجيع يف  واإ

ن طردت هجلت  فاإن شاعتهو  قوته تطلب فامللكّ  لأن امللكفي من حميت هلو  غلبكو  فشلت واإ

نه فاكمته مثهل أأو لنفسك وقل نفسك فانصح مثلا  كل قال  لأنك معذور غري أأنتو  بلغفةل معذور فاإ

بليس أأن عملا مث. علهيم الأولياء مقام من أأسمل العامة مفقام االإرشاد مقام يف  غريه يظمل وال يعض ال اإ

منا  .غري ال عليه الضحك وجه عل خملطاا  اكن من خلطو  نفسه ظمل واإ

 تبعوك ما أأبوه هل فقال عييت ودله هل فقال ودلهو  اذليب عل الصيد الكب أأغارت( حاكية)

ال  أأبه فس بق للجري مهته هفوجّ  العجز يغنيه ال حىت الصغري فنظر فيك يقع ما تنظر حىت فقف هل اإ

 افقرا  فيدلان يزتوجان النومو  الكسل أأن فاعمل. نفسك فتخلصك اخلدمة من عييت تقول فرمبا. فسمل

 للرىض سبب العقلو  للمعرفة سبب التيقظو  الهلك سبب العجبو  الفقر سبب العكسو  امدقعا 

 يتصور ال الأولياء من غريهو  لش يخك البغض اإن مث. قدمي عز بهلل التعلقو  للحمك سبب الشجاعةو 

ال  أأهل كتبو  الش يخ كتب عل العامل لعيطّ  أأن بعد به مقتدى الظواهر عل جامد مرابط أأو عامل من اإ

ال معدومو  موجود لك من هللا قدرة به تتعلق ما مجيع يدرك ال العقل أأن يعرف حبيث الس نّة  أأن اإ

 عن خيرجون ال العارفي نفاإ  فافهمه غري ال املقدور يف عقيل حمك هذاو  يشاء ما ملكه يف يفعل املاكل

 الأرسار من العارفون تقوهل ما متنع مل فالرشيعة ال خرةو  ادلنيا يف شع  حمك عنو  أأصيل عقيل حمك

ذا العقيل الأصيل للحمك موافقة الرشيعة زتهجوّ  بل الضامانتو  املواهبو   فتح عل لعتطّ ا فهمته فاإ

ذا هللا قدرة أأبواب  بع رأ  و  غريمه عن فضلا  العلامء أأجةل عل اكثريا  يشتبه اعقليا  دليلا  للعامل نتبيّ  فاإ

 احلق تبيي بعد ممصّ و  الكمتيةو  الغيبية الأرسار ويف الباطنةو  الظاهرة العلوم يف عنه هللا ريض الش يخ
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نه مذاكرتهو  جمالس تهو  معاملتهو  مواصلته فاقطع عبيده أأيدي عل هللا نعم جبحود املبغوض فهو  مسّ  فاإ

نه فارضبه مدفاع عندك اكن فاإن خف ّ  قاتل ن هللا أأولياء عل متكب فاإ  فيه يتصور فل اعاميا  اكن واإ

 يدك عل برئه لقصد ادلواء من عندك ما هل أأظهرو  أأخيه عل ايوما  يلي حىت سهفسج  جلههل البغض

ن  الرشيف وراء من الصلة تقبلو  غايةا  حيهبم عنه هللا ريض الش يخ فاإن هل تتعرض فل اشيفا  اكن واإ

ن اقطعا  عليه مفتوح وهو هللا من لقربه اكن حاةل أأي عل  مبثل أأحد عل تضيق فل العوام من اكن واإ

 الأولياء يف التلكم هجرياك املقدم أأهيا جتعل وال فضهل كلو يرحب حىت سهفسج  اـا عامل كنت فاإن ذكل

نه ش يخك مذهب نرص بقصد  أأنه ال به متعلق أأنتو  به معصومة فطريقه بهلل منصور وهو حرام فاإ

مياين نور بصوةلو  س ياسةو  بلي فأأطفهئا فتنة منه برزت فاإن فاتركه الرايضة يقبل ال حىت بك متعلق  اإ

 أأفاق سكر ومن حبه ش تدا بغضه ش تدا من فاإن بعقل كنوزها واس تخرج الظواهر عل جتمد وال

نه بعنف الناس تلكم وال قبل اتب ومن اتب عىص ومن   ﴿ لكها ش ويه العداوة سبب فاإ

                  

﴾339 منه بفقري نزلتو  البادية مداش من مدش اإىل مشيت فاإن حسن خبلق الأمة لك فعامل 

نه هل هللا بحبّ و  هلل قلبه بحبّ و  علهيا فنهبه يصيل ال من فهيم هل جريانه عن فاحبث  ش يخك خدمة فاإ

 من فلك( ال خرة يف وال ادلنيا يف ال جنوزمه ال جرياننا) عينه هو بل به لكفت عام خارج أأنه تظن وال

 سكنوا لأهنم عنه هللا ريض للش يخ أأحبابو  جريانه القبيةل أأهل فاإن مثلا  قبيةل يف الفقراء من سكن

 تبأأ و  صاحبه، عشرية يكرم كرمي فهو أأجوزمه فل صاحيب قبيةل من فهؤالء فافهم صاحبه حبيبه مع

نه التلكيف عهدة من خوانك فتلكّ  فل الئق غري فاإ ّ و  الأخلق مباكرم تأأمرمه أأنك غري اإ  عل همتدل

نه االإخوان أأمر يف علهيم دأأكّ و  اخللق مجيع اإىل بالإحسان مرمهاو  اشيئا  مهنم تطلب وال الكرم فضيةل  فاإ

 املنسوبي الغري أأوالدك عل لهمفضّ و  أأوالدكو  كأأبء منةل نزهلمو  مهنم اخلصوصية أأهل س امي وال متأأكد

 راعو  ساحمهو  احلقوق من الأبوة حرج عليه أأسقطو  كل اأأخا  فاجعهل للش يخ ودلك نسب فاإن للش يخ

ذا الش يخ وجه فيه  اغالبا  الأخلق طيب غري بأأنه فاقطع الأولياءو  العلامء أأوالد من خرس من وجدت فاإ
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 الأقرب مث جريان أأقرب مث تعول مبن مث بنفسك تبدأأ  أأن اشعا  جيب مث .فافهم معا فهيلاك عليه فيدعو

 حتققهو  العجب من أأوالدهو  ادلنيا حب هو اذلي بدلود مريض أأنه نفسه من عرف مفن الناس سائر مث

 اكن ما عل تزيدهو  هتلكه التقدمي رايسة فاإن أأحد عل يّتأأس أأال عليه فيجب فيه شك أأو ظنه أأو

 فالعارف علته فرييه الباطنة الأمراض من فيه ما وجوبا  هل بّي  للخدمة العارفي بعض طلبه فاإن عليه

انءه ريطهّ حىت عليه يفيض وال وجوبا  أأوالا  دهجيرّ  جتريده عل العارف قدر فاإن أأدرى  أأفاض فاإن اإ

ذا لأنه هللا عل ادلالةل وهو النبوة مبنصب لتلعبه السلب من املفيض عل خيف  مبرضه عّتفا اإ

ال الناس يناول فل غريه عل يقوى فكيف ذا نفسه من فرغ من اإ  ملاكا  صار غريه عل االإنسان توىل فاإ

ال يسافر فل نفسه عل به فيبدأأ  حكه يف فيكون عليه للموىل ذنه مصلحته يف اإ ال جيلس وال بإ   .هل اإ
 لهم واإلكرام اإلخوان مع األدب من الزاوية ناظر على يجب ما بيان

ال هل أأوىل زايرته فّتك الفقراء بأأمر يش تغل أأن منه حيبّ  الش يخ اإن مث ذن اإ  الباشا فاإن منه بإ

ال السلطان عل يقدم أأن هل جيوز ال ذنه اإ ن به امللكف معهل يف السلطان مرسة لأن بإ  ولو هل مىش واإ

ذن غري من حمبة ا املقدم فزايرة لعشقه لأجهل يعذرهو  يزجره اإ ا فقريا  زايرة من أأفضل هللا يف واحدا

اا للش يخ حامل وهو احلبل اكملرأأة يفارقه ال الش يخ فاإن الش يخ  فل عنده مس تعمل وهو س امي ال دامئ

نه مث مثلا  الصي يف اكن ولو يضيعه  اكلوكيل فيه هل حظا وال للفقراء الرسّ  لتوصيل أ ةل أأنه عرف قد اإ

 أأمهلو  الطريقة لقن فاإن الطريقة هنج عل وقوفهمو  كرثهتمو  الفقراء صلح حبسب ش يخه عند مفرتبته

 مريضهم يعودو  حارضمه يتفقّدو  غائهبم عل يسأأل أأن عليه فيجب العزل من عليه خياف فرمبا أأمرمه

طفاء يف يسارع وأأن عليه وجوبا  بيهنم ذات يصلح صّل هللا عليه وسمل وأأن كفعهل جنازهتم حيرضو   اإ

ا يّتك فل أ خرتهو  دنياه من نفسه بصلح واحد لك يأأمرو  فهيم المنميةو  الغيبةو  الفتنة انر  عن يقعد أأحدا

 ماكرم عل مرتبته مث أأوالا  حرض ما فيعّجل الفقراء عن التأأّخرو  التلكّف عن يهنامهو  احلللية الأس باب

 هلل املواصةلو  هللا يف االإطعام يف يرغهبمو  الأخلق ماكرمو  اخللق حسن يف لكه فاخلري الأخلق

ن مث املباششةو   بل يشء بل الضعيفو  الغريب يّتك فل االإخوان أأمر يباش زاوية يف هللا أأوقفه اإ

 يصحبو  هلل الليةل فأأكرمه الش يخ ضيف هذا الفقراء لبعض يقول حبيث بلفقراء أأو بنفسه يكرمه

 أأكرم فقد زاويته يف الش يخ ضيف أأكرم من فاإن هللا يف هلل مؤتلفة اخلواطر تبق  حىت لل خر ال خر
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ايي أأوالده من اواحدا  ايّ  واإ كرامو  الش يخ ضيف جهر من اليوم يقع مما غريي واإ  الفقراء من الرفاهية أأهل اإ

 فاملدن املدن بشأأن واحد لك يس تعذرو  الزاوية يف اجلائعو  الطعام بأألوان هيّتفّ  ملن عيش يطيب فكيف

ذا املدن يفصّل هللا عليه وسمل  أأمته الرسول أأخلق حمل  من اخلري ضاع اخلري من املدن ضاعت فاإ

 قواه فهيدم كرماؤها قلّ  مدينة يدخل مث الش يخ يف حمبته أأراكن قويت اغريبا  بدايا  افقريا  فتجد أأصهل

 واحد بيد يأأخذ واحد طعام عنده اكن مفن))صّل هللا عليه وسمل  فعهل فلتذكر هللا حبيب فالكرمي

ذا اشبا  عرش ثناا فيه املع  لأن 340((ثنيب ثنياو   ما قميته البطن فعابد كتف ا بعضها االإنسان ملأ  فاإ

 البخل جزاءو  للمحس ني اخلري جزاء يبق و  البحرية خترف مدة أأقل يف قليةل ادلنيا أأايمو  منه خيرج

 النار يف شرة لالبخ لأن هلم صلح فل خبيلا  اكن فاإن البدل مقدم سرية يقتفون فالفقراء للبخلء

 لكنه عنه هللا ريض الش يخ حمبة يف أأكرث أأو ماهل ثلث ينفق عهنم هللا ريض الأحباب من اكثريا  فتجد

 أأحباب الش يخ أأضياف عل اتقاضيا  ينفقه العام عل ذكل قلفرّ  تبرّص  فلو واحدة ليةل يف مائة ينفق

 يف احليطان تزويق يف رايل أألف من أأفضل اجلائع بطن يف جتعلها فلقمةصّل هللا عليه وسمل  النيب

ّ  الزاوية يف هللا فهلكّ  من هللا جاه الزواويو  املساجد  الصفة أأهل معصّل هللا عليه وسمل  فعهل باعهبت

نه الغربءو  ليه جاء. هلل االإكرامو  بملال يباششهم فاإ  هل فأأعط  واس تعطاه أأعرايبصّل هللا عليه وسمل  اإ

 عهنم هللا ريض الصحابة فقامت قبيح بالكم متلكّ و  الأنبياء عطاء أأهكذا هل فقال الوقت يف تيرس ما

 ريض حىت فأأعطاه داره اإىلصّل هللا عليه وسمل  به مفىش فاتركوهصّل هللا عليه وسمل  فقال تأأديبه يف

 أأغضبهتم فاإهنم أأحصايب اإىل متيض أأن فلبدصّل هللا عليه وسمل  فقالصّل هللا عليه وسمل  مبدحه فتلكم

 فقال دابته هل هربت مكن مثلمكو  مثيلصّل هللا عليه وسمل  فقال أأسملو  مبدحه متلكّ و  جفاء اأ نفا  بقوكل

 .مشقة بل أأخذهاو  فقام هبا أأعرف وأأان تركوهاا هلم فقال فأأجفلها س ياس هتا يعرف ومل فاقبضها لغريه

 فل هللا يف لقيه ما عليه يسهلو  املؤمني مصلحة يف روحهو  ماهل يبذل هللا مقصده اكن مفن معىنا 

ن البادية أأهل حمبة عل يقترص بدايا  اكن اإن حبيث واحد طبع عل يتجمد أأن للمقدم جيوز  اكن واإ

 الطريقة وكذا الباديو  العاكف فهيا يس توي فالزاوية بلعيان اكملشاهد احلوارض عل يقترص احارضا 
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 املقدمي من الفقراء تغيري شأأنه اكن مفن للسابق ال للصادق فالطريق الطلب صدق يف الرسّ  فاإن

 يبيت لئل الزاوية يف يقع ملا نيتفطّ  أأن املقدم عل فيجب القدس حرضة عن بلطرد يبتل غريمهو 

 بل ماملنعّ  املّتف مع فاجلائع مؤتلفة بقلوب مؤتلف فادلين هونمّتفّ  الفقراء أأن مع جبوع الغربء أأحد

 حننو  الرىض الضيف شأأنو  االإكرام فاملضيّ  شأأنو  البي ذات اإصلح فيجب اطبعا  متنافران مباشة

 اسفرا و  احرضا و  امرضا  أأخيه بشأأن الأخ مباالة عدم وهو الضغائن يورث ما نزع فوجب هللا يف اإخوان

 أأن هللا فهلكّ  من عل فيجب حال لك وعل السمحة الس نّة أأهل شأأن من ذكل فليس اجوعا و  اش بعا و 

هنم الفقراء من أأحد لك يباش  الفقراء شأأن يذكر اكن من يهني و  هللا يف جمتعواا لأهنم قطعا هللا أأولياء فاإ

 وجوبا  فيفطن التجانية بلفطرة اجملد ذروة يف هلمنزّ  هللا فاإن الرذائلو  القباحئ عن هونمنّ  فاإهنم كرم بغري

 يباششصّل هللا عليه وسمل  اكن كام يباششه بل به هل ترصحي غري من وسطهم يف دخيل دلع ّ 

 الصادقي زمرة يف يدخهل حىت هللا يف فيسوسه البصرية غّض  وجب لكن بواطهنم عمل مع املنافقي

 مهنم عارف بركة عليه فتقع س هتزاءالا بقصد بيهنم يدخل ممن اكثريا  فاإن العارفي الأطباء شأأن وهو

ايي فافهمه ((أأبدا النارو  محزة كبد جتمتع ال)) فهيا فقال محزة س يدان كبد أ لكةـك خصوصيته فيه فترسي  واإ

ايّ  نه اقهرا  الزاوية من الصدق يف اخللص الغربء بعض اإخراج من يفعل مما غريي واإ  أأهل رس همل فاإ

ن الزاوية نه سكتوا اإ  لواحد ليست فالزاوية ((هللا بيت يف هللا عبد تّتكون أأفل)) هللا رسول ضيف فاإ

خلهئا ال هللا بأأولياء بعامرهتا فطهارهتا هللا يف قلوب ئتلفا لأجل بنيت هللا لأهل بل  حبيث مهنم بإ

 هللا ريض الش يخ لأن منه بعيد وهو الش يخ رضوان غريهو  املقدم يبتغ و  يبيك وهو غريب مهنا خيرج

 مع هل صلح فل( سملو  عليه هللا صل هللا رسول أأحصاب لأهنم أأحصايب سوق أأدخل ال) قال عنه

ال الش يخ ال الغريب مبساحمة اإ  املداهنة بأأنواع هل تمتلقو  حبيبه أأفتغرّي  الرىض عن مبعزل الزاوية فأأهل واإ

ن أأحرىو  أأمته من اواحدا  يكره وهو نيب حمبة ع دّ ا من أأكذب ما عليه الصلة من  فل ذايةبالإ  غريه اإ

ال املساحمة عل يقدر  مع يلي حىت بينّص  ال البوابو  بس ياسة للفقراء دار فالزاوية نفسه راض من اإ

 من س يدان زواوي يف شاهدانه فامي هللا هللا هللا غريه يوىّل و  يعزل افظا  اكن فاإن قلا اع البيبا  داخل لك

نه التغيريو  التبديل ذا الضيف أأن عقلهم نيزيّ  فكيف البدل لأهل همل قاتل مس فاإ  غري مقام نزل اإ
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 فينل الأولياء أأجلّ و  اخللق أأكرم اإىل الضيف يأأيتو  غاية ضيفهم يعظمون أأههل فاإن معظم لكنه معروف

 يتوىل فل املقدم وكذا العدل حصة شوط من فالتيقظ. حلرمته هتاكا و  اجوعا  اخلاطر رمكدّ  يبيتو  هبام

ال غريه عل  وقع وما الصحابة أأحوال يف راملتبحّ و  النافع العملو  التامة الفراسةو  الساملة القلوب أأهل اإ

ال الفقراء يف انزةل تنل ال حبيث بعده خلفاؤهو  الويح صاحب به مطهبّ  وما النبوة زمن يف هلم  عرفو  اإ

 لأهلها وقوعها من البدو هلم قضااي وقعتو  مهنم بالإرث حصابيون أأهلها لأن الصحابة شأأن يف مثلها

ذا عليه فيجب دينية وراثة ن س نده هل يبّي  أأن أأحد جاءه اإ  بأأن هلفليسأأ  التجديد يطلب من أأاته واإ

نه ال زاد فاإن اجدّ  يبحثه ال قال فاإن الطريق يف يشء هل وقع فهل الطلب سبب ما هل يقول  هليسأأ  فاإ

 ادلين يف مقامه هل يبّي و  عليه يدهلّ و  تهمصافّ  عل ضهحيرّ  الش يخ مع احصيحا  س نده اكن فاإن مقدمه عن

نه به فعليك اخلصوصية أأهل من وأأنه اخلريةو  ن عظمي املعرفة يف مقامهو  حصيح س ند فاإ  يرضك مل واإ

 حرمته بتعظمي أأوصهو  عندك ما عليه فأأفض عنده ما حصة تظهر مل أأو البطاةل أأهل من اكن بأأن س نده

ن  يفو أأوىل وهو اصادقا  اكن اإن جتبه أأن يف النظر فل القطع بأأنواع بينهو  بينه منقطع بأأنه أأخبك واإ

ن لغريك تّتكهأأن   وال هللا اإىل أأمره وولّك  بلصلح هل فادع فاتركه اصادقا  يكن مل فاإن اضعيفا  كنت اإ

منا هل دعوتك تنس  عليه فيجدد بغريه فيجمتع بركة مقدم عن االإذن يأأخذ من اكثريا  يقع لأنه أأملمت واإ

 أأان فيقول يزدريه ورمبا سعادته حرضةو  رحبه أأصلو  شابه منبعو  قادوسه هو اذلي الأول حق هيملو 

ن الأول غري يعن فلن عن أأخذت  بلفظ هل يشريو  الفلين ذاك عن الطريقة أأخذت يقل حبثته واإ

 وهو للظهر توضأأ  من مثاهل فاإن بغريه وال بفقري ليس مذبذبا  يبق و  الأوىل سعادته حرضة فتغار البعد

نه وضوء عل  بلوضوء فالصلة غري ال س تحبابالا بنية مثلا  للعرص الطهارة جتديد هل يس تحب فاإ

ن الأول  احلدث رفع به يقصد مل لأنه الثاين ينفعه فل صلته بطلت عنه ذاهلا  الثاين قبل نقضه تبي واإ

منا  نيس لكنه لالأوّ  االإذن عل بق وهو الثاين عل دجدّ  من كذكلو  غري ال الأعضاء تنوير به قصد واإ

ذنه فاإن حرمته ال املقدمي مجيع مع جمتعا ولو غريه ينفعه ال بطل اإ ن اإ  هل فيأأذن القطع وجه بّي و  اتب اإ

 كثري الأحزانو  اهلموم كثري ال فات كثري ذكل هل وقع من فتجد الطريقة يف االإدخال بنية االإذن هل من

صّل هللا  النيب حرضة مفثال عهنمو  عنه هللا ريض الش يخ أأيدي لكهم فاملقدمون الوساويسو  اخلواطر
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 الأودية من اأألفا  عرشونو  أأربعةو  أألف مائة منه خرجت زالالا  عذبا  احلوا  السعادة حبرعليه وسمل 

 وهو الكمت ملقام خاص عظمي وجه هلو منه مشارهبم يف معهم الش يخو  الأنبياء عدد اكبا و  اصغرا  خمتلفة

ن مث معه هللا من مزية غري ال ويل  ريض الش يخ وهو احمكا  اسدا و  اكبريا  اصهرجيا  بىن علو  جل احلق اإ

 عنه هللا ريض دائرته أأحاطتو صّل هللا عليه وسمل  النيب من الأنبياء أأودية فيه جمتعتا عنه هللا

 الينابيعو  السوايقو  الأودية بهلل منه نبعثتا مث عنه شاذ يشذّ  مل حبيث مجيعهم الأنبياء حلرضات

 أأودية مهنا نبعثتا مث الأوىل دائرته اإىل راجعة بعدها وما فالأودية احلرص املعلومة الغري القواديسو 

 للأولياء رحشاتو  للأقطاب العيونو  الصحابةو  للملئكة الأودية فرصفت قواديسو  رحشاتو  عيونو 

 أأهل لكهمو  املربيو  الأمراء من دولته أأراكنو  اخلليفة هو الأوىل فادلائرة. للمقدمي القواديسو 

 جوهرة وصلوا ما مراتهبمو  أأرسارمهو  علوهمم مجعتو  مملكته أأهلو  غريمه يف قطب جمتعا فلو اخلصوصية

 وال معرفهتم عن احلرضة غارت حبيث هبم هللا ضنّ  اذلين الطائفة فهم مهنم واحد جواهر من واحدة

 سبب بل هللا حمبة فهيم نزلت احملبوبية طائفة فاإهنم الأاكبر الأقطاب من اكنوا ولو لغريمه مراتهبم تفىش

 نواقص جوامد الظاهر يف فهم أأغضهبم ما فيغضهبا غرييةو  غريو  أأنفسهم من دهتمجفرّ  شط الو عةل وال

 املرفوع ينسخون ومه لكها احلرضات يف مطلق كوهنمو  موجود للك أأصل الكون هو اذلي الناقصو 

 مظاهر أأي املصادر مهو اتاملش تقّ  الأفعال للك أأصل كوهنمو  س ياس هتمو  ملكهم ترتيب حسب عل

 العامل هذا رضب أأنه فرضو  مرة الفاحت صلة مهنم واحد قرأأ  فلو 341*خبتن ا لهذين أأصلا  كونهو * هللا

 بنية هلم الواحدة املرة يف أأعط  ما ثواب أأهدىو  النار هلم وجبت أأنه فرضو  مرة أألف أألف مثهل يف

 الثةل مع هللا مدهحم   ﴾342﴿ ومه الرشور أأنواع من خللصهم هللا غضب من ختليصهم

 عل مائزون صاحون فانون بل ليشء التعرض من التجريد ويه بيهنم ملناس بة الصحابة مهو الأوىل

 عن البحرين أأحد يشغلهم فل احتققا  اخلليقة حبر يف صاحونو  اتعلقا  الألوهية حبر يف فانون المتيزي أأمت

 دائبون دامئونصّل هللا عليه وسمل  الأكب احلاجز بأأنوار التعريف يف عامئون عارفون فلكهم ال خر

                                                           
 راجع أألفية ابن ماكل رمحه هللا.  341
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هنم مث موالمه حبرضة ال داب بسفن  مس تخدمون خدام الأولياء من أأنوارمه أأهلو  الطريقة أأهل مجيع مع اإ

اناثا و  اذكورا  عنه هللا ريض الش يخ أأوالد من واحد للك  اأأبدا  بناته من بنت مقام مهنم أأحد يصل فل اإ

 النورانية املراتب من عندمه ما جفميع دارمه عبيدو  أأنوارمه مظاهرو  حس ناهتم لكهمو  الساعة قيام اإىل

منا  حىت رعيهتم لكهم الطريقة أأهلو  أأمراؤمهو  كباؤمهو  ساداهتم ومه الأطهار أأوالده من عارية هو اإ

منا الأوالد غري من اخلليفة  القطبانية يف الكنسويس محمّد الس يد جلس وقد. غري ال نيابة خليفة هو واإ

ذهنم عهنم اانئبا  العظم  ال فهيا جلس وما س نة عرش س بعة بإ  من مقاهمم صوانا و  جلناهبم خدمة هلم اإ

 تسعة هللا عن النيابة مقام يف جلس عنه هللا ريض الساحئ بن العريب الس يد خليفته وكذا الغري خدمة

منا قلته ما خلف يفهم الطريقة أأهل من واحد يكن ومل ش يخه حنو عل أأعوام  الناس مسعت ملا نتهبيّ  واإ

 اهممقدّ  امقاما  ع دّ ا مفن أأيدهيم بي يظهر أأن واحد لك عل حيرم قال بأأن يستشلكه حقائقه يطلب ممن

 الش يخ نسخة عهنم هللا ريض لأهنم زمعه كام ليسو  كبري أأمر املقاماتو  املراتب أأن ظاانًّ  أأساء فقد

ّ  يوم مفن البخاري االإمام نسخة مثلا  النسخة مفثال بنعل نعل حذو سللتهو   عن زالت ال مؤلفها فهاأأل

نو  واحد معىنو  واحدة ماهية  من جاء من فلك تبديل غري من واحد ملعىن فلكها الرقوم ختلفتا اإ

 ادلهر أ خر اإىل وهكذا أأخر اعلوما  مهنا يفهمو  أ خر جي ء مث لها قعر ال جواهر يظهر خداهما العلامء

 لك حقيقة يف أأدرجو  أ خرمه اإىل ذهبية سلسةل نبوية حسنية جتانية نسخة عهنم هللا ريض مه فكذكل

 خدمة هبا يظهرو  مهنم واحد حةل لبس غريمه من الظاهر اخلليفةو  التجاين النور جوهرة ماهية واحد

 عبد وهو حللهم من حةل لبس ممن واحد للك أأصل فهم عهنم هللا ريض أأبهيم طريقةو  جدمه لأمةو هلم

اناثا و  اذكورا  مهنم واحد للك الأكب الفتحصّل هللا عليه وسمل  النيب مضن وقد لعزمه  يف يشفعوا أأنو  اإ

 كوثر ومه خلفاهئا تذكر فل مراتهبم حبسب وأأما اذلايت الأصل حبسب نساءا  مثلهمو  رجل أألف أألف

صّل هللا عليه  النيب من بكر أأيب مبنةل اذلي اخلليفة حىت اكن ما اكن ولو أأهلها أأودية ينبوعو  الطريقة

منا عنه هللا ريض أأوالده من واحد للك عبدوسمل   وجه عل اخلري توصيل يف عهنم املقدمون تنوب واإ

ذا النيابة  من اواحدا  يعزلوا مل عهنم هللا ريض لكن أأحاكهما أأي النيابة بطلت عنه باملنوّ  ظهر فاإ

 أأن أأردت فلو الأدب ذروة ومه أأدهبمو  رشدمه لكامل النبوية الصحبة ويه بيهنم الأخوة ملقام املقدمي
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 متعذر التفصيلو  اإجامالا  مقاهمم فاعرف بغرض ليسو  التطويل اإىل احلال ىلأدّ  مهنم واحد للك أأتعرض

 الأصل يف الفرع ندراجا مهنم واحد لك ماهية يف ماهيهتم ندرجتا حبذافرمه الطريقة أأهل أأن وهو

 الطريقة أأهل مجيع عل غالبة قاهرة مهنم واحد لك يد لأن التبديلو  التغيري من الطريقة حامة اأأبدا  فهم

ذن مهنم خادم أأمرت لو حبيث  نور لرساية أأمرها بوفاء القيام امجليع عل لوجب بأأمر بناهتم من بنت بإ

ال ماهيهتم تعرف فل حبورمه أأودية ساقية أأجزاء الفقراء فذوات امجليع يف واحد لك  االإجامل وجه عل اإ

 التفريدو  التجريد حبر يف غرىق فلكهم العارفي فرسان رساة س يادةو  التجانية احلقائق ايقوتة أأهنم وهو

 أأهل حرميهم عن ادلفاعو  أأعلهمم حاميةو  رساايمه عن اذلب مهنم واحد لك عل فيجب التقريبو 

 العبدو  الأمر هل فالس ّيد الس يادة بوظائف قامئون ومه العبيدية بلوظائف قامئون الطريقة فأأهل طريقهتم

 ادلاينو  القايصو  السوادين يف الفقراء بيد بركة لك كذكلو  لس يده العبد بيد بركة لك لأن الطاعة هل

منا  هللا ريض الش يخ جدمه نور ط عي مهجدّ  لأحواز فادلاين عهنم هللا ريض رحشاهتم من رحشة هو اإ

 املشاخئو  الأولياء رسوم اإظهار يف البد القايصو  جلهل لسطوة الوالية رس مقدم يظهر فل عهنمو  عنه

 عندمه املعروفة بلوالية مقدم يظهر حبيث عنه ريض الش يخ أأرسار ظهور من البدو الطريقة لتفشو

 حلرمة صوانا  مهنا يظهر فل بأأنواره يكتف  زاويته قرب ويف أأوالده بدل ويف دةمش يّ  الطريقة لتكون

 بسوسو  بلسودان الأولياء ظهر وذلا احلرضات لغرية يكمته يشء عنده مفن عنه هللا ريض الش يخ

 .جتانية خلقة لصفاهئم الأكب الفتح لواحئ عليه تظهر بسوس الطريقة أأخذ من فلك نواحهياو 
 مالقاته عند للمؤلف وقع وما محمود سيدنا بالخليفة التعريف

 عنه هللا ريض الش يخ س يدان حفيد البشري محمّد س يدان بن محمود س يدي مع جمتعتا ولقد

 عينيه من خيرج البق كأن فرأأيته أأشليئ ففشلت الوقوف أأس تطع ومل الرحضاء فأأخذتن عهنمو 

 فأأخذت عنه هللا ريض جهبته يف ش تعلتا وراتنّ  كأنو  بينهو  بين الصواعقو  الزالزل كأنو  الكرميتي

فاضةا و  منه فضلا  الطريقة رس عنه  يقدر فل التجانية املراضيخو  ادلواكّ و  الصواعق ميت وأأان منه اإ

ّ ال مضطرب كنور نيتلوّ  فهو فيه يتأأمل أأن أأحد مناصّل هللا عليه وسمل  ببحره نوره حبر صالت  يفيض واإ

 ظهرت ومن رؤيهتم عل يقدر جامهلم عنه هللا سّت مفن ميوج اترةو يرجع فتارة النوري البحر أأصل فيه

 اذلي فس بحان عبيدمهو  أأزواهجمو  أأحصابه سلمة فيا بقرهبم رسومه تلشت رعدمه بروق لوامع هل
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 أأنوارمه بسطوة حفظت فالطريقة ذواهتم بأأشعة الأرجاء أأضاءتو  الطريقة أأهل يف سعادهتم نور أأشق

ال بدعة يظهر أأن أأحد يقدر فل  عن هللا جفزامه االإهامل أأودية يف ظلمها دماء ميجّ  خطاهبم س يفو  اإ

كرامو  االإعزاز أأنواع من يناس هبم مبا الأمة  فبجاههم القومي هنجهم بغري هتدىا من عقل فتنتا فقد االإ

ّ ا دواويهنم بس ياسةو  حتجرانا حبجرمهو  اسكنّ  مبهدمهو  حّتمناا حبرميهمو  حمتيناا  س متعناا بلكمهتمو  بعنات

 فلهم اخلزائن من الطريقة أأهل بيد ما لكّ و  س تضأأانا بأأنوارمهو  سلكنا بطريقهتمو  ش تفيناا دواهئم بدارو 

 ففتحوا الغافلي بدل اإىل رساايمه نور جاء فقد عنوة مهنم واحد لك مدن فتوحات أأحصاب لأهنم أأصاةل

 الغفةل جحب حناس أأسوار هبم فانفتحت ربه حلرضة هيديه مبا جاهلا  واحد لك اكن وقد هللا حملبة قلوهبم

 ال فلت الأمقارو  املغاميت الشموسو  اخملدرات عرائس أأكامم هبم حتفتفتّ  االإميان مصمي املذهبة السكرةو 

 العارف مهنم شهدانها شس فأأول. الضامئر أأحلك أأمقار ستتارا بعد االإدرييس املغرب هبم هللا أأسعدو 

 منصّل هللا عليه وسمل  تهساموايّ  أأسامء حةل البس املاكرمو  املواهب أأبو الأعظم الصديقو  الأكب

ال هو مفا شامئهل يذكر أأن الفضل أأهل يس تح   س يدتنا فيه قالت من نسخة الكرمي القرأ ن شامئهل أأن اإ

 أأهل لأصل منقبة تذكر أأن من حياءا  فأأمسكت 343((القرأ ن هخلجق اكن)) شامئهل عن س ئلت ملا عائشة

ذا نبوية نطفة فاإن املفاخرو  املزاايو  املناقب  ادلنيا يف توجد ال حبيث املأ ثرو  املعايل عل علت حتققت اإ

 به تحلّ  اذلي اكحليلّ  زينة للك أأصل احلسن فاإن زينةو  حليلّ  حيتاج ال فاحلسن مرتبهتم تساوي مزية

 اس بعا  بحملاسن لامللكّ  حبس نه فأأماتت العاشقات لأخواهتا أأبرزته ملا السلم عليه يوسف الصف ّ  زليخا

 جتانية سلةلو  نبوية بنطفة فةاملرشّ  يه املفاخر وكذا بيوسف املرشف هو فاحليلّ  واحدة شهقة يف

 عراجي أأينعتو  القلوب ساموات أأشقت فبطلعته ال اثمو  الغفلت ظلم مايح محمود موالانو  س يدان

 أأرض يف اتواضعا  أأشقه من فس بحان بساتيهنا أأوديةو  أأطعمة أأنوار أأحضية حلل أأنبتتو  أأرضها مفاخر

 جفلا  اأأنفسا و  قفلا  قلوبا  هللا به أأحيا العارفيو  العلامء أأجسام أأرواح حياة وهو أأمصارهاو  املغرب

 هللا ريض الش يخ وعد الهادينو  املهتدينو  الضالي حامية الس تار هللا عن بشهواهتا مدبرات عقوالا و 

 أأهل دال احلرمانو  القطيعة أأمل من اخللق وقاية البلدو  الأوطان من بق  ما به هللا يفتح بأأنه عنه

                                                           
 .1/30الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   343
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 قاصو  دان لك يف حمبته بروق س يوف رقائق بساطع الأهواء أأهلو  الرشادو  الرشد لامتم االإرشاد

 رعايتنا خامتو  سعادتنا طابع فهو الأخف و  االإخفاء بكامل أأظهرهو  الظهور بكامل أأخفاه اذلي فس بحان

 بدلان أأهل من واحد من مفا البواديو  احلوارض خيال أأعلم يف يهبتجلّ  مسعته وال تره مل قلوب به تفتح

ال  فرحبت الأبدية السعادة جيوشو  املغربية الفتوحات طلئع وهو ربه عمل يف تهماهيّ  عامل يف رأ ه وقد اإ

ا  يرسل وهو مشافهة بلعمل تربية ميهمقدّ  برسااي الطريقة أأهل نفوس  العرفانية احلقائق حبار جيوش ادامئ

 .أأحد لك يف بهلل النافذة تهمهّ  بس يوف البواطنو  منه بملقدمي اخللق ظواهر فانفتحت
مؤلف القولية اإلجازة  رسائله بعض من له كتبه وما المذكور السند القشاش هللا عبد السيد من وتلقيه اليفرني الحسين الحاج السيد من لل

جازة عنه هللا ريض أأجازان وقد جازتنا عل خبامته طبعو  مشافهة ةقوليّ  اإ  القطب خدميه من اإ

 جواهره حبار زاللو  كوثره علينا هللا أأفاض اليفرين احلسي احلاج الس يد نعمتنا موىلو  س يدان الأشهر

 العبودية مخّ و  بأأمته النبوة رس فهيا املودعة الكرمية بيده املطبوعة االإجازة نسخة كل أأرمس أأان فها. أ مي

 أأجازين املذكور القطب س يدان أأن عملا االإطلق عل هللا به يعبد ما جبميع أأحاطت اليت العبودةو 

جازة  كنانيشهو  الش يخ كتب عليه ش متلتا ما مجيعو  التجانية الطريقة يف أأذنتك: قوهل وهو قولية مطلقة اإ

 الش يخ من برز ما مجيع يفو ال ايتو  السورو  اخلواصو  الأسامءو  املسمياتو  الأسامءو  التدريس ويف

 اتفسريا و  احديثا  التدريس يفوصّل هللا عليه وسمل  النيب ذات من برز ما مجيع يفو عنه هللا ريض

 قال ال فقلت اخللوة ما أأتدري اخللوة برشط لغريك اتلقينا و  االإطلق عل هللا به يعبد ما مجيع يفو

جازةا  يده خبط الفظا  نبأأجا مث. خليفيت أأنت رس اخللوة من تعد فالزاوية  فقال التقدمي ال بلتلقي مقيدةا  اإ

نك تعال العيد فعند جازة جتد فاإ  جئت مث هبا وعد ذكلو  يدك عل املقدمي تعمل أأن كل جنعل كبرية اإ

 هللا عبد الس يد العلمة البكة املقدم عن القولية االإجازة مثل فأأخذت عنه هللا ريض الش يخ لزايرة

 ال أ خرها يف يل فقال املذكور اخلليفة س ندهو  عنه هللا ريض الش يخ مبواهجة الصويرة ممقدّ  اشالقشّ 

ال أ خذ ال لأين لنا الأصل هو س ندكو  س امي  هللا ريض هل كتبت مث الش يخ عن عنه هللا ريض س نده اإ

 أأن منه طلبتو  يةسن  مراءي تفسريو  عدة مطالب عن سأألته تباك هنا أأرمسها برساةل أأجازينو  عنه

 العلمة البكة ودلان حصبه،و  أ هلو  محمّد س يدان عل هللا صلو  وحده هلل امحلد يهو أأوالده منةل لنينّ 

حاطة الفضائل به أأحاطت اذلي السعادة بدرو  الكامالت دائرة قطب الس يادة أأعلم عملو   الهاالت اإ
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 أأمداده حسائب عليه واىلو  لعباده النفع به هللا أأدام البعقييل جامعة أأيب بن محمّد بن الأحسن الس يد

 فقد بعد أأما هللا نرصه موالان خري عن براكتهو  هللا رمحةو  بقائه بطول داع سلم عليه كرمي سلمو 

 أأن بيد املطالب من عليه ش متلا ملا الكرمي كتابمك جواب يف الالكم ستيعابا عن النطق نطاق ضاق

 الأذاكر مجيع دخل هل االإذن يف مرادي تعرف مل قوكل أأما متعّي  الوقت يف منه البد ما جواب

 املعاين جواهر مارس من عل فيه اإشاكل فل املعلومة بخلاصية الفاحتة ولو اللزمة غريو  اللزمة

 أأبي كام ذكل يف تتوقف ال يوم لك يف مرات ثلثة االإحاطة دائرة بنية قراءهتا يف االإذن لكن مطالعة

جازة يف هللا شاء اإن كل حىت يأأيت  عليه نظرك فقرّص  الثلث عل الزايدة من املانع بيان مع أأخرى اإ

 اإىل التقرب بنية مساءا و  اصباحا  قراءته عل فدم البحر حزب أأماو      ﴾344﴿ هللا

ذاو  فقط هللا ليك فذكل الأسواءو  الأعداء من احلفظ خاصية نية النية ذكل عل زدت اإ ن اإ  هللا شاء اإ

 االإحاطة دائرة عل الفتشو  هلكّ  بذكل جمازى هلل امحلدو  أأنتو  عهنم هللا ريض أأش ياخنا ذكل علو 

ليه سبيل فل ذكل من س يدان علهيا اكن اليت الكيفياتو  ذا أأنك بيد الوقت يف اإ  فتوظّ  أأن أأردت اإ

ال اشيئا  علهيا فتوظّ  فل الطريق يف الأذاكر عل ازائدا  توظيفه عل تقدر ما نفسك عل يناسك بعد اإ  اإ

 كذاو  التعبد بقصد الأذاكر من شاء ما االإخوان من نهتلقّ  من كذاو  الوظيف بذكل الوفاء نفسك من

 التوظيف يف تتحرى أأن أأوصيكو  ذكل يف املعروفة الأهلية برشط ذكل خاصيته مما التحصي بقصد

ذا املصائب فتصيبه اخلطر بعظم عنده عمل ال من ذكل يف يقع ما افكثريا  اإخوانك علو  نفسك عل  مل اإ

 احلرضة من عنه هللا ريض الش يخ عند متلق  اكن فامي اخصوصا و  هل عقوبة ماهلو  بدنه يف بذكل يف

 الأسامءو  البحر حزب يف يأأذن ال عنه هللا ريض س يدان اكن لهذاو  السلمو  الصلة علهيا املصطفوية

ال االإدريس ية  غري من التبك بقصد اذلكر وأأما الورد بطريق التوظيف يف وهذا أأحصابه من للخاصة اإ

 يف العظمي هللا بتقوى الأخ أأهيا أأوصيكو  هللا شاء اإن ذكل فاعل عل بأأس فل عدد وال بوقت تقيد

 تتباعد وأأن سكناتكو  حراكتك مجيع يف تعاىل هلل العمل ختلص وأأن س تطاعتكا بقدر العلنيةو  الرس

 للخاصية بلعمل ش تغالالا فاإن مقاصدك مجيع يف احلظوظ ملحظة وعن بخلاصية العمل عن

                                                           
 .54املائدة   344
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 بتيلا من حيصل فل املراد عن العوائق أأكب من طريقتنا يف املريد به يتوجه فامي احلظوظ ملحظةو 

ال بهلل العياذو  بذكل  بيو  قلبه بي حيول احلظوظ غمي لأن قلبه عل الظلم ترامكو  التعبو  الكد عل اإ

 هللا ريض الش يخ حرضةو صّل هللا عليه وسمل  رسوهل حرضةو  هللا حرضة من عليه الفائضة الأنوار

منا الفتح عنه فيتأأخر الطريق هذه يف عليه يؤىت من أأكرثو  عنه ايمكو  هللا عصمنا هذا أأجل من هو اإ  اإ

 بن مبارك بن محمّد الس يد الفقيه علو  ادلمنايت سعيد القائد صاحبك عل منا سملو  السلمو  ذكل من

 كتبو  االإماكن قدر عل االإخوان علو  السلطان بن محمّد الس يد الصاحل املقدمو  الاخصايص هللا عبد

 .هللا أأمنه الأفرين أأمحد احلاج بن احلسي التجانية الأعتاب خدمي 1328 عام الأول ربيع بأأواخر
حانية من التجاين الس ند املؤلف أأخذ  الأويس ية الطريقة سبيل عل املكتوم القطب رو

 من عرش رابع يف عنه هللا ريض كتهبا اليت مقولو  مفعول لك يف املطلقة االإجازة تلقيت مث

 بن أأمحد بن الطيب الس يد املقدمي خنبة البكة املقدم الأرىض للرشيف 1328 عام الثانية جامدى

فادة صاحب العلمة  الطريقة رس تلقيت أأن بعد عليه احتوت ما جبميع السفياين الطيب الس يد االإ

 بن احلبيب محمّد موالان بن البشري محمّد موالان بن محمود موالان الأكب العارف من احتوت ما جبميع

 سبيلتلقيت عل  أأن التجاين بعد محمّد موالان بن أأمحد موالانو  س يدان بلأصاةل العظم  اخلليفة موالان

 قوهل نمضمّ  ويه املطلقة االإجازة عنه هللا ريض الش يخ روحانية حبر حرضة من الأويس ية الطريقة

 طريقيت يف أأذنتك يل قال مث الرشيف صدره فقبلت طريقيت يف أأذنتك اخليال عامل يف عنه هللا ريض لنا

ماهممو  س يدمهو  العلامء رئيس أأنت قال مث مهنا الأذاكر مجيع يف الأعظم الامس بنية  معرض يف هذا اإ

 لفّص  أأن بعد س يادته حرمي عن به ذابًّ  الأغبياء ش ياطي بعض تأ ليف بعض عن به أأجيب جواب

 .كراس يف لنا أأبوابهو  فصوهل بيده

 اليفرني الحسين الحاج السيد عن وهو األساكي أحمد بن علي سيدي األكبر العارف من المؤلف تلقاها التي اإلجازة نص

 الس يد اجهتادو  جد صاحبو  أأرسارو  كشوفاتو  فتوحات صاحب الراس العارف من تلقيت مث

 تلقيت أأن بعد التجاين محمود موالانو  س يدان متاخب اخملتومة هنا أأرمسها اليت االإجازة هذه الأسايك عيل

 املشابكة كيفية تلقي ويف الأفرين احلسي احلاج الس يد القطب عن املصاحفة كيفية تلقي يف االإذن منه

 ةاملصاحف مع  لكهم يعقدوا بأأن طلبته أأمرو  صاحفنو  صاحفتهو  عنه هللا ريض محمود موالانو  س يدان عن
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مناو  عنه هللا ريض ظنه حلسن املشابكةو   من عنه روي لأنه عنه هللا ريض س نده عل قترصتا اإ

 لأجلو الس ند من عنده ما بصحة منه اتنوهيا صّل هللا عليه وسمل  النيب عن أأخذ فكأمنا عن أأخذ

 يش متل مل فاإن عنه هللا ريض وفاته بعد مهتك عليه فقرّص  أأس تاذك هذا عنه هللا ريض الش يخ قول

ال الكتاب هذا  حرضة اإىل الوهجة توحيد يف سطرانه ما زبدة ويه اشفا و اخفرا  لكفاه االإجازة هذه عل اإ

 موضعها وهذا هللا

 الرحمي الرمحن هللا بسم

ليه املستندو  هاس هتدا من هادي هلل امحلد أ هلو  محمّد س يدان عل هللا صلو   من اكيفو  الأمور مجيع يف اإ

 املعارف جنة اإىل الوصول أأس باب هل هيأأ  عبد محد أأمحده الصدورو  الورود يف عليه عمتدوأأ  س تكفاها

  املطارف سوابغ ازهوا  الأكوان عل فسحب التخصيص ملنازل هلأأهّ و 

 * بس يده زهـــو ختاجله عـــــبـــد

 

 345مواله مقدار عل يزهو العبدو  *

 

 سائلو  راغب للك التوهجات قبةلو  الوسائل دائرة قطب محمّد موالانو  س يدان عل السلمو  الصلةو 

 وجوه عن تزحي صلة أأرسارهو  حكه ينابيعو  أأنواره مظاهر حصبهو  أ هل علو صّل هللا عليه وسمل 

 وقد هذا. االإجازات بأألطف الرىضو  الكرامات حرضة اإىل جيزيان اسلما و  اجملازات أأس تار احلقائق

 من عيل بن أأمحد بن عيل الس يد احلسن أأبو الأصيل الاكمل الس ندو  اجلليل الس يد هللا حبمد طلب

 مجيع من غريهاو  التجانية يةّمداحمل الأمحدية الأوراد مجيع يف العامة التامة االإجازة الأسايك ظشتجت 

 برشطه للتقدمي أأهل أأنه الصدق مبخايل يرى من وكذا ذكل وغري القرأ نية ال ايتو  ادلعواتو  الأذاكر

                                                           

ــ والع      دمه ــــــسيـ و ب ـوم ختاجلهم زهــــق 345  قدار مــــــوالهـل مــو عــد يزهــبــــــــ
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حياء علوم ادلين، أأبو حامد الغزايل )تراجع  هـ(، حتقيق: س يد معران، دار احلديث، القاهرة، د.ط، 505اإ
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لينا مننه من أأسداه ما عل تعاىل هللا حفمدان الطريقة تل يف املعتب  حيث علينا نعمه من به تفضلو  اإ

 مصافاتهو  علو  جل ذاته يف ملؤاخاته التأأكيد مزيدو  ملواالته جوده مبحض س بحانه لناأأهّ 

 * رأأوين ومه أأهلا  كنتج  ما

 

 أأهلا  فرصتج  أأهلا  ذلاك *

 

 اجلس مي الطول ذي العظمي اجلناب ذكل اإىل نامتءالا علينا يدمي أأن العممي الواسع س بحانه بفضهل وعساه

 رممي يف الأخفم اخلطابو  الأكرم الطلب هذا نفخ لقد هللا وأأميصّل هللا عليه وسمل  الرمحة عي جباه

 الوجل فادح من دمهناو  اخلجل شدة من حلقنا أأنه غري اأأدواحا  أ مالنا روض من أأمالو  اأأرواحا  أأحوالنا

 التقصريو  القصور من عليه حنن مبا لعلمنا اإحساس نا عن به نغيب أأن كدانو  أأنفس نا عل منه فناختوّ  ما

 يف هل ملا قدره جلةل هللا أأعزّ  أأنه اإال ذكل وما النفري يف وال العري يف منا طلبه ما أأهل من لس نا أأنناو 

 من عنه هللا ريض أأحصابه ويف الوداد صفاءو  احملبة كامل من أأرضاهو  عنه هللا ريض الش يخ موالان

 بنورانيته فانغمست الزاهر فكره مرأ ة يف عنه هللا ريض كامالته صورة تجتلّ  وقد عتقادالا مجيل

 اكلعرض بلغيب يؤمنون اذلين للمتقي هو اذلي الظن حسن ذكل أأجل من فأأحاهل الطاهر رسه حقائق

 أأزد فمل أأحلّ و  ذكل يف الرغبة جياد منه العزم أأرسجو  املوصوفة بالإجازة س تجازينا أأن عل للجوهر

 حيث اتا متثبّ  وقفت مث يلزم ال ما اخلطري الأمر هذا من أألزمن حيث االإجحامو  االإقدام يف دالّتدّ  عل

 فمل امعادا  الأجنح الأمر هذا لضامئرو  اعامدا  الأعظم السبب هذا يف جعلتن قد النورانية فراس ته رأأيت

 اخلطر أأكبو  الغرر أأعظم من من رمته ما عل االإقدام أأن يل فيظهر النظر أأعاودو  البرص أأراجع أأزل

ال  تطر هلو  ال  تس تدرو  الناعةلاإ  يزال ال القوي أأن ذكل خلل يف يل الح حىت احلافةل السحاباإ

 العلية مهمه لأمداد ضالتعرّ  أأن فرأأيت يهلريقّ  بلناقص يأأمتّ  يزال ال الاكملو  لريبيه الضعيف من يس متد

 الرمحة خزائن من هتب نفحة عىس اإسعافه يف حينئذ هللا فاس تخرت السنّية اإشارته امتثال اإىل املبادرة

نصافه مجيلو  نيته حسن بركة معه فتشملن ةالوهبيّ   188.اإ

 الأنوار فيوضات من امس متدا  منتهو  فضهل عل امعمتدا  قوتهو  هللا حول اإىل امستندا ( فأأقول)

 العناية أأس باب املاسك املاجد الأخ أأهيا كل أأجزت قد الكمتية اذلممو  اخلمتية بهلمم متوسلا  يةّمداحمل
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ن الربنية  الأكب اخلامت ربنا اإىل وس يلتناو  قدوتناو  ش يخنا ورد يف السواعد بأأقوى تعاىل هللا شاء اإ

 ارا ـذك عنه هللا ريض احلس ن الرشيف التجاين العباس أأيب موالانو  س يدان الأشهر املكتوم القطبو 

 الزتامهو  املرشوطة الرشوط قبوهل بعد املسلامتو  املسلمي مجيع من منك فيه رغب ملن اتلقينا و 

 يوم عرص بعد الهيلةل ذكرو  املعلومة الوظيفة يف وكذا منوطة الكاملو  احلسن بغاية يه اليت ال داب

 س يدان عن مروي أأنه ثبت ما مجيع يف كذاو  معه بللزوم املشمولي الأصيل للورد التابعي امجلعة

 املرعية بلأوقات تةاملوقّ  النوافلو  الأدعيةو  الأحزابو  الأذاكر من طريقه يف لاو متدو  عنه هللا ريض

 تقدميه كل يظهر ملن جتزيو  تأأذن أأن االإجازة هذهو  االإذن هذا يف قوتهو  هللا حبول الأخ أأهيا كل جاعلا 

 عند املعتبة الأهلية برشط لكن التقييدو  االإطلق من ذكل يف نظرك يقتضيه مبا مريدو  ودل من ذلكل

ن بياهنا يأأيت كام أأهلها  لتلقي التقدمي أأمر ليسو  .املأألوف السننو  املعروف الهنج عل تعاىل هللا شاء اإ

 البد بل شوطها قبوهل بعد اكن حاةل أأي عل طلهبا من للك تلقن فالأوراد الأوراد كتلقي الأوراد

 نفسه عل املشفق فليحذر. الرواية عدل يف مرشوط هو حس امب ادينا و  عقلا  الأهلية عتبارا من فيه

 به أأجازين مبا ذكلو  .همبنّ  مجيعا أأحوالنا هللا جب ذكل يف التساهل من اليوم العامة عليه اكن مما دينهو 

 اجلعفري الهاش  القريش الكنسويس محمّد بن محمّد الس يد هللا عبد أأبو تعاىل هللا اإىل وس يلتناو  ش يخنا

 اذلاكر امالقوّ  امالصوّ  البكة الرشيف ش يخه عن 1294 عام احملرم يف املتوىف عنه تعاىل هللا ريض

 مائتيو  أأربعيو  ثنيا حدود يف املتوىف الفايس طالب أأبو الغايل محمّد الس يد الأمي الناحص التايل

 ويل التبك بقصد اأأيضا  ش يخه عن عنه ريضو  هللا رمحه هناك اجماورا  الرشيفي احلرمي بأأحد أألفو 

 الصادقة الأحوالو  الأنوارو  الأرسارو  العالية اهلمة ذي الواصل املترصف الويل الاكمل العارف هللا

 هللا ريض هريرة أأيب مبنةل عنه هللا ريض س يدان أأحصاب من هو من الرقائق مرشقو  احلقائق حبر

 محمّد موالانو  س يدان هللا عبد أأيب غريه يشدها مل اليت العجائبو  الغرائب حاكية يف الصحابة من عنه

 مجيع يف تعاىل هللا رمحه هل أأذن وقد أأصلا  السجلاميس العلوي قراراو  امنش ئا  الفايس النرص أأيب بن

 ش يخنا يل قال لبابه ملزمته طالت ممن عنه هللا ريض س يدان خاصة من اكنو  املسمياتو  الأسامء

 ريض الش يخ موالان خلف قط فريضة فاتته ما أأنه أأخبه أأنه عنه هللا ريض الكنسويس هللا عبد أأبو
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 أأحوال من غريه عليه لعيطّ  ال ما عل لعيطّ و  جواره يف اساكنا  اكنو  س نة عرش ست حنو عنه هللا

 عناية هل لأن العقول يهبر مبا حدثنو  قال يده عل أأجراها اليت الكرامات من عنه هللا ريض الش يخ

 البكة عن كالتبّ  بقصد أأيضا أأخذ وقد. عي طرفة هبمته عنه هللا ريض أأمداده فارقته ماو  به عظمية

 ربه لقاء اإىل عنه هللا ريض الش يخ فارق منذ املنام طعم ذاق ما اذلي اجملاهد العارف الزاهد احلجة

 عنه هللا ريض الش يخ س يدان ةخاصّ  أأحد الفائضة الأرسارو  الساطعة الأنوارو  النافعة االإشارة ذي

 املطلق العام االإذن هل أأذن فقد عنه ريضو  هللا رمحه الفايس الأمحر بن الوهاب عبد احلاج الس يد

 هل جعلو  الأوراد تلقي يف االإذنو  بلتقدمي الرشيف يده خبط هل كتبو  مقولو  مفعول لك يف التام

 ريض الش يخ من غريه دون به هللا هخّص  اليت الأرسار مجيع يف هل أأذنو  حرص بل شاء من ميقدّ  أأن

 س يدان فيه قال اذلي حرازم عيل احلاج الس يد الأعظم الواسطة رسّ  خزانةو  هرسّ  خزانة لأنه عنه هللا

نه عنه هللا ريض الش يخ ال الفيوضاتو  الأنوارو  الأرسار من يشء أأحد اإىل منا يصل ال اإ  يد عل اإ

 ببدر تويف حىت عنه هللا ريض الش يخ فارق منذ الّتمجة صاحب لزمه وقد حرازم عيل احلاج س يدي

 الصلة أأفضل ساكهنا عل املنورة للمدينة امتوهجا  فهيا االإسلم فتوح أأنوار الحت اليت الواقـعة حمل

 وقد املرشق من رجع وفاته بعد مث أأعمل وهللا أألفو  مائتيو  عرش مثانية حدود يف ذكلو  السلمو 

 عنه وهو عهنم هللا ريض تويف حىت عنه هللا ريض الش يخ فلزم خدمتهو  حصبته بركة عليه ظهرت

 من اخلصوصية حاز ممنو  س يدان أأحصاب من الس بق قصب حاز ممن الّتمجة فصاحب بمجلةلو راض

 معهو  واقعة يفصّل هللا عليه وسمل  النيب رأ   أأنه من نفسه عن به حّدث ما ذكل من انهيكو الوالية

 ريض املذكورين للش يخي اخماطبا صّل هللا عليه وسمل  النيب هلام وقال عهنام هللا ريض معرو  بكر أأبو

 أأخذو  .عنه هللا ريض قدرها ريقدّ  ال جس مية كرامةو  عظمية منقبة فهذه ديوانكام يف هذا أأكتبا عهنام هللا

 س يدان املنيف الرشيف الكمتية الأنوارو  الربنية بلأرسار الشهري الكبري الويل عن كالتبّ  بقصد اأأيضا 

 املشهور يّمداحمل اخلامت املكتوم القطب عن أأخذوا لكهم الأربعةو  الفايس السفياين الطيب محمّد موالانو 

 الاكملي س يد عن أأخذ وهو عنه هللا ريض احلس ن الرشيف التجاين محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان

. سملو  عليه هللا صل هامش بن املطلب عبد بن هللا عبد بن محمّد موالانو  س يدان العاملي رب خليفةو 
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 سواء عن حنرافالاو التغيريو  التبديل من وعصمنا قبوهلو  رضاه حبرضة هللا وصهل س ندان هذا

ّ ا من الأكرم العارف الأعظم اخلليفة عن أ خر س ند ولنا. السبيل  خبصوصيته عرصه أأهل جلا  فقت

 ريض العمري الرشقاوي الساحئ  محمّد بن محمّد بن العريب محمّد موالانو  س يدان الكبى واليتهو  العظم 

 هللا عبد أأبو الصامئ الأبرّ  الناسك املكرم الفاضل املقدم س يدان به أأجازه مبا ذكلو  أأرضاهو  عنه هللا

 الأكب الواسطة الأشهر للعارف جضيعا مايض عي زاوية دفي الرساغن محمّد بن الهاش  محمّد الس يد

  مسالأ  املقدم به أأجازه مبا وهو عهنام هللا ريض التازي ادلمراوي العريب بن محمّد الس يد هللا عبد أأيب

 أأجازه مبا هوو  عنه هللا ريض املرصي بناين الواحد عبد ابن محمّد الس يد هللا عبد أأبو العظم  البكة

 دنيا مجيعا جعلناو  أأرضاهو  عنه هللا ريض احلس ن التجاين العباس أأبو موالان الأكب الش يخ س يدان به

منا املطلقة االإجازة حامه يف أأخرىو   املواهب أأب ش يخنا أأعن الّتمجة صاحب لش يخنا حصلت واإ

 أأحد العمدة االإمام الش يخ اإىل أأيضا بس ندهو  عنه هللا ريض الش يخ اإىل املذكور الس ند هبذا الساحئ 

 احلافظ محمّد الس يد هللا عبد أأيب عنه هللا ريض س يدان رسّ  ورثة مشاهري أأحدو  الطريقة هذه أأراكن

ال عنه هللا ريض الش يخ من العام املطلق االإذن هل حصل فقد عنه هللا ريض الش نجيط  العلوي  اإ

ال ميقدّ  ال احلافظ  الس ند هبذا املقدم أأن  هللا رمحه اجليش صاحب به حصّ  حس امب هكذاو  عرشة اإ

 االإطلق يقتيض ما أأيضا الساحئ  املواهب أأيب لش يخنا وقعو  الس ند هذا يف ذلكل فليتنبه تعاىل

 أأرسارها وارثو  التجانية الطريقة راية حامل أأوانه شسو  زمانه فرد ماكتبة به أأجازه فامي املذكور

جازته يف لفظهو  عنه هللا ريض الامتسين عيىس احلاج بن عيل احلاج احلسن أأبو س يدان الصمدانية  اإ

 :هنّص  ما عليه متلكّ  ملا املواهب أأبو قال اهـ عليه أأخذ من نفعو  هللا نفعه عنه أأخذه من فلك املذكورة

ن هذاو   اكا تبّ و  لا مفّص  متقدّ  مبا لغريه تقويةا  التقدميو  التلقي حي مبلحظته بأأس فل اإجامل فيه اكن واإ

 يف الظن حسن تغليب عل العامل أأن املعلوم ومن عنه هللا ريض القدر اجلليل الس يد هذا هبمة

 أأن هوو  نبيه لبيب لك عند الفائدة به تمت( تنبيه هناو ) املوفق وهللا ملوم وال مؤنب غري التبك بب

 أأن أأجازه ملن اجملزي جيعل حبيث امّ  حرصو  تقييد لك عن اخلالية العامة املطلقة االإجازة هذه أأن يعمل

 هملّ و  اأأيضا  ذكل هل جيعلو  يشاء من ذلكل ميقدّ  وأأن اللزمة غريو  اللزمة الطريق أأوراد مجيع يف جيزي



194  

 

 
 

ال عنه هللا ريض س يدان من تقع مل ادلهر أ خر اإىل جرا  الأعظم اخلليفة مهنم أأحصابه خاصة من لأفراد اإ

جازته يف بذكل حصّ  كام الشهري حرازم عيل احلسن أأبو س يدان الكبري العارف : هنّص و  عنه هللا ريض اإ

 سويداء من السارية اذلاتية الاكمةل احملبة هل ومن أأنس ناو  انودّ  حملّ و  ناصفيّ و  حلبيبنا أأذنتو  أأجزت

جازةا  اقرارا و  امنش ئا و  ادارا  الفايس املغريب برادة العريب ابن حرازم عيل احلروف اكتب رسانو قلوبنا  اإ

 الأرسارو  الباطنةو  الظاهرة العلوم من دلينا مبا اوانصباغا  ادواما و  حاالا و  اقالبا و  اقلبا  اتدلةا  خادلةا  مطلقةا  عامةا 

 الأحوالو  االإراداتو  املقامات مدارج يف الأنوارو  الفتوحاتو  الّتقياتو  التجلياتو  الفيوضاتو 

 الظاهرة العلوم من مشافهةا و  منه اتلقينا صّل هللا عليه وسمل  النيب من أأخذته ما مجيع يفو الأطوارو 

 الوجود س يد ترتيب من هو اذلي املعلوم الورد يفو الأذاكرو  الأحوالو  اخلواّص و  الأرسارو  الباطنةو 

ملئه ومنصّل هللا عليه وسمل   من عليه اش متلت مباو  يةّمداحمل الطريقة يف املنيف قدرهو  الرشيف اإ

 مجيعو  السورو  ال ايتو  الأسامءو  الصلواتو  الأذاكرو  الطرق مجيع ويف الأمحدية الأنوارو  الأرسار

 مجيعو صّل هللا عليه وسمل  هللا برسول خاص هو اذلي الكبري الأعظم الامسو املسمياتو  الأسامء

طلقا و  اتقييدا  اخصوصا و  امعوما  ترصفاته مجيعو  أأنوارهو  فيوضاتهو  علومهو  أأرسارهو  تراكيبه جازةا و  ااإ ذانا  اإ  واإ

 ارسمدا  اأأبدا  ترصفاهتاو  علوهماو  أأرسارهاو  بأأنواعها ادلعواتو  بأأرسها الترصفات لأنواع شاملا  ااتمًّ  اعامًّ 

 العلومو  الصلواتو  الأورادو  الأذاكر من دلينا ما اإعطاء يف مقامنا أأمقناه وقد ادلين يوم اإىل ااتدلا  اخادلا 

 أأنفس نا عن بدالا  مقامنا أأمقناهو  الأنوارو  الرقائقو  ادلقائقو  الّتقياتو  والتجليات الأحوالو  الأرسارو 

 فكأمنا عنه أأخذ مفن مماتنا بعدو  حياتنا ويف غيبتناو  حرضتنا يف عنا القامئ فهو قدس نا مقامو  روحنا وعن

 أأطاعه ومن حّتمناا فقد حّتمها ومن مناعظّ  فقد مهعظّ  ومن فرق ال بسواء سواءا  مشافهةا  عنا أأخذ

 هللا خالف فقد خالفنا ومن خالفنا فقد خالفه ومن رسوهلو  هللا أأطاع فقد أأطاعنا ومن أأطاعنا فقد

منا احلاجة حمل اهـ رسوهلو  جازته من كتبنا ما كتبنا واإ  يف االإطلق مبعىن اعلما  عليه الواقف ليحيط اإ

جازات من رأأيناه فامي عليه نطلع مل غريب هذا لأن غريه يف مبعناهو  حقه  أأحصاب من أأساتيذانو  أأس يادان اإ

 الكنانيش يف وجدانه فاميو  االإجازة نص من فهم كام حصّ  وقد أأمجعي عهنمو  عنه هللا ريض الش يخ س يدان

ذن فهخلّ  عنه هللا ريض الش يخ أأن الأمحدية للطريقة تنسب اليت صّل هللا عليه وسمل  النيب من بإ
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 س يدان من ذكلو  قلته فأأان حرازم عيل احلاج س يدي قال ما لك فيه قال أأنه عنه هللا ريض أأيضا حصّ و

 أأن تعاىلو  تبارك هللا لنسأأ  اتا ميّ و  احيًّ  خليفته بأأنه منه الترصحيو  بقدره التنويه غاية عنه هللا ريض

 االإجازة يف االإطلق هلم اذلين ومن. لقائه يوم اإىل ما حمبة حيهبم ممن جيعلنا أأنو  مسالكهم بنا يسل

 اجميبا  قال أأنه عنه هللا ريض الش يخ عن حصّ  اذلي وهو ذكره متقدّ  اذلي الامتسين عيل احلاج الس يد

 ريض كررهاو  فلن اي عيل احلاج الس يد مثل وأأين عيل احلاج الس يد فهو هل أأذنت من لك هل قال ملن

 هللا نفعنا اجلليل الس يد هذا بقدر عنه هللا ريض الش يخ من التنويه غاية املقاةل هذه يفو عنه هللا

ال بباكته  املقدمي من مهقدّ  من كرثة مع سريه من بلغنا فامي لأحد منه تقع مل العام بالإطلق االإجازة أأن اإ

 فظهر الطريقة يف للّتبية ىتصدّ و  الكبري الفتح أ اثر عليه ظهرت عنه هللا ريض الش يخ وفاة بعد لأنه

ال مثهل يوجد ال وجداين فيضان عليه  عنه للأخذ ال فاق سائر من يأأتونه الناس فصار املشاخئ لمكّ  يف اإ

ّ  ازائرا  زاويته يف أأاته اكن أأنه ثقة أأخبين الساحئ  املواهب أأبو ش يخنا قال به التبكو   جمتعا أأن فقفات

قامته مدة يف عنده عطاء يف هللا ريض منه االإذن أأي التقدمي يطلبون لكهم رجل مائيت حنو دليه اإ  اإ

 املقصود لأن املطلقة االإجازة عل هجته من نطلع مل لكه هذا ومع اهـ ةالبعيد ال فاق من لكهمو  الورد

 احلافظ محمّد الش يخ عنه هللا ريض منه بالإطلق أأجزيوا اذلين ومن القاصة االإجازة يف حيصل

 الش يخ مهنمو  نبلء عدول فضلء علامء لكهم بل يديه عل خترج من جلّ و  شهري ذكل يف أأمرهو  املذكور

 عياش هللا عبد بس يدي املعروف العيايش محزة بن هللا عبد الس يد سامل أأبو الناحص الصاحل الويل

 امللقن يصاحف أأال الرشوط من فهيا ما مجةل ومن الرحةل صاحب العيايش سامل أأيب الش يخ حفدة أأحد

 كراذلّ  ماملتقدّ  املرصي بناين الواحد عبد بن محمّد الس يد مهنمو  هل حمرم بذات ليست مرأأةا يد بيديه

 أأجازه فقد مرص بأأرض بأأقن املتويف الفايس السقاط لاملفضّ  احلاج س يدي الصاحل البكة املقدم مهنمو 

 الرشيف الغايل محمّد الس يد وأأما. املذكورة بلبدلة وهو فاس من العام بالإطلق عنه هللا ريض الش يخ

 ريض الش يخ أأن القطع  بلتواتر عنده ثبت اذلي( الساحئ  املواهب أأبو ش يخنا قال) الأصيل املاجد

منا عنه هللا  الأربعة من واحد ولك الناس من أأربعة ميقدّ  أأن هل جعل أأنه وهو املقيد بالإذن أأجازه اإ

 هل الواقع يف عندان الثابت هو هذا( الساحئ  املواهب أأبو ش يخنا قال) غري ال أأربعة ميقدّ  املذكورين
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 بل الطريقة أأراكن أأحد العلمة املقدم الثانية ادلرجة ذوي الأربعة أأحدو  عنه هللا ريض الش يخ من

 منه فيطلبون البدلان أأقايص من يأأتونه الناسو  هللا رمحه املكنايس قامس بن محمّد هللا عبد أأبو ريب

منا عنده االإذن بأأن يرصحو  فميتنع املطلقة االإجازة  فاإذا غري ال اللزم الورد تلقي يف أأي الورد يف هو اإ

 أأبو ش يخنا قال) غري ال الورد ذكر يف هلم أأجاز اكا تبّ  يديه خبط هلم يكتب أأن منه طلبواو  عليه واأأحلّ 

منا احلياة بقيد ال ن وهو :تقاييده بعض يف عنه هللا ريض( املواهب  لأنه البدلان أأقايص من يأأتونه واإ

 قال. عنه هللا ريض للش يخ حصبة منه أأقدم املغربية ادلاير هبذه أأحد يبق مل الطريق يف السلف بقية

جازة من الرماح يف نصه االإطلق الفويت معر الش يخ معل من الظاهرو  : للفويت الغايل محمّد س يدي اإ

جازة الأسطار هذه يف ما مجيع يف أأجزانه وقد  الغايل محمّد س يدي قيده بذكل هللا نفعه مطلقة اتمة اإ

ثني يوم  قبل من ممقدّ  وهو اهـ 1244 س نة املرشفة مبكة جحة ذي من خلت العرشينو  الثاين االإ

 العاملي اجلليلي الس يدين هبذين الظن حبسن معلا  اجزما  عتقادها جيب اذلي بل الغايل محمّد الس يد

 معر الش يخ فهيا لقيه اليت ةاملرشقيّ  رحلته يف املطلق االإذن هل حصل الغايل محمّد الس يد أأن الأشهرين

مّ  املذكور  بناين الواحد عبد بن محمّد اكلس يد مياملقدّ  من هبا اكن ممن وهجته يف لقيه من بواسطة ااإ

مّ  املذكورين السقاط لاملفضّ  احلاج الس يدو   عن أأو عنه هللا ريض الش يخ روحانية من رساية اواإ

مناو  .عنه هللا ريض لأمثاهل ذكل وقوع يف بعد والصّل هللا عليه وسمل  النيب روحانية  هبذا أأملمت اإ

 خاٍف  غريهو  الناس بأأيدي يه اليت االإجازات هذه أأمر من بصرية عل عليه الواقف ليكون هنا التنبيه

 الطريقة اإىل ينسب من بعض فعل من شاهدان وقد ادلين أأراكن معد من لأنه متأأكدة الس ند معرفة أأن

 بل الأهلية شط عتبارا غري من ذلكل يصلح ال من تقدميو  البدع من يذكر أأن ينبغ  ال ما التقدميو 

 نسلخالا اإىل ذكل به يئول رمباو  ميللمقدّ  عنه هللا ريض الش يخ س يدان بوصااي مهتاون ذكل فاعل

جازته يف الغايل محمّد الس يد الأصيل الرشيف بذكل حصّ  كام بهلل العياذو  الطريقة يف  معر للش يخ اإ

 بلرشط أأربعة ميقدّ  واحد لكو  رجلا  عرش س تة اإىل طلبه من ميقدّ  أأن أأذنتهو  :نصهو  الفويت سعيد بن

 هللا أأانر الأمحدية الطريقة يف أأخر أأسانيد ولنا) هـ.ا االإذن عنه مرفوع فهو شطنا خالف ومن املعلوم

 عل فهيا زاملبّ و  عرصه يف العقليةو  النقلية العلوم ش يخ ش يخنا من بلقول العام االإذن مهنا( برهاهنا
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 البكة سنّ امل   قاملوفّ  املشارك قاحملقّ  الفاضل الأصويلو  الاكمل احلدييث مرصه أأهل من أأقرانه مجيع

 اذلكر كثري اكن عنه ريضو  هللا رمحه الفايس البناين أأمحد بن أأمحد س يدي وقته يف امجلاعة ش يخ

ا و  واش هتار ظهور هناك هل حصلو  زارو  حّ و الليل من اطرفا  يقومو  والتلوة  ش يخنا بطريقة عاملا  اعامل

 قامس ابن محمّد س يديو  الأمحر بن الوهاب عبد احلاج الس يد عن أأخذها عنه هللا ريض التجاين

 ريض التجاين محمّد بن أأمحد موالانو  س يدان الأشهر الصمداين الغوثو  الأكب اخلامت عن وهام املكنايس

 س يدان الأمي الروح عن أأخذها وهو العاملي رب رسولو  الاكملي س يد عن أأخذها وهو عنه هللا

ّ ا وقد هلل امحلدو  س ندان وهذا. جلهل جل احلق عن وهو السلم عليه جبيل  املصطفوية بحلرضة صلت

ّ ا  ذكرها لأمور تساوهيا طريقة ال الطريقةو  يةمحمّد طريقة التجانية الطريقة أأن فيه نابيّ و  اواحضا  صاالا ت

 من غريها تفضل وأأهنا املس تفيد بغية شحه مقدمة يف عنه هللا ريض الساحئ  املواهب أأبو الش يخ

 لك من هللا صاهنا بفاس الأمحدية للزاوية ملزم الّتمجة صاحب ش يخناو  فلينظره اوهجا  عرش أأحد

 أألفو  مائة ثلثو  س تة عام الأوىل جامدى اثمن امجلعة يوم الشمس شوق قرب تويف أأن اإىل بأأس

 ما حسب عل ظاهر فاللك( الأحزابو  بلأذاكر التوهجات كيفية أأماو) عنه ريضو  تعاىل هللا رمحه

ال املعاين جواهر كتاب يف بّي   الصلوات قبيل من اكن ما فأأما مطلوب ذكل بعض ببيان االإشارة أأن اإ

 االإحياء ككتاب الكنانيش من حملها يف علهيا منصوص لأهنا ذلكرها حنتاج فل السجودو  الركوع ذات

 فل عهنم هللا ريض الشطار للغوث امخلس جواهر كتابو  امليك طالب لأيب القوت كتابو  للغزايل

 املساءو  بلصباح املوقتة الأوراد من فهو( الس يف  احلزب وأأما) املذكورة مؤلفاهتم يف أأثبتوه ما عل مزيد

 قارئه به يقصدو  عليه قدرو  اوردا  ذكل يف أأراده ملن الورد بطريق املساء يف مرةو  الصباح يف مرة ءفيقر 

         ﴾346 ﴿ ﴿ غري ال هلل التعبد

﴾347 كرمهو  مبنه مجيعا هللا وفقنا النفسانية احلظوظ شوائب من اخلايل هوو  الصاحل بلعمل 

 عل موزعة مرة عرشين يقرأأ و  أأيضا املساءو  الصباح أأوراد من فهو( امجليل أأظهر من اي ادلعاء وكذا)

                                                           
 .5البينة   346

 .37املائدة   347
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 أأن املفروضة الصلوات أأوقات عل منه املذكور العدد يوزع أأن شاء ملنو  وقت لك يف عرش الوقتي

. حاهل يناسب وما املأأذون حال يف ال ذن نظر اإىل موكول فذكل مكتوبة صلة لك دبر مرات أأربع يقرأأه

 ذكل عل املواظبة أأراد ملن املساءو  الصباح يف فهي  امعا  هام أأو الأمرين أأحد من الألفو  املائة وأأما

ال الورد بطريق  بلفرج عترّس  اليت الأمور من هوو  دفع أأو جلب يف بذكل التوسل اإىل احلاجة فعند واإ

ذن املأ رب قضاءو  ال أأايم ثلثة عليه املواظب يتجاوز فل تعاىل هللا بإ  هللا بفضل حاجته قضيتو  اإ

 املائة ذاكره ميقدّ و  الأمور ش تدادا عند مكتوبة صلة لك دبر عليه املواظبة به العمل يف هذا من أأبلغو 

 اعرشا  أأغلق ملا الفاحت صلة من تيرس مبا خيمت مث لطيف اي من بأألف يعقهباو  أأغلق ملا الفاحت صلة من

 الورد بطريق أأخذه ملن املساءو  الصباح أأوراد من فهو( الأعل ادلور وأأما) واحدة مرة أأو اأأربعا  أأو

ال الوقتي يف مرة ءفيقر   الأمر يبلغنا مل اجليش صاحب ذكرها اليت كيفيتهو  للتحصي احلاجة فعند واإ

 يف ذكل هل وقع كام الطريق أأهل بعض تأ ليف عن نقلها فلعهل عنه هللا ريض الش يخ من علهيا بلعمل

 املتقيد حق يف واجب طرقهم يف لالكّ  املشاخي حدته ما عند الوقوف فاإن ذلكل هفليتنبّ  هذا غري

ذ خيف  ال كام بطرقهم  بمجلةلو .رمقرّ  هو ملا غريه عل حبجة ةلمسأأ  يف اجملهتد قول ليسو  جمهتدون لكهم اإ

 بختيار غريها اإىل هياختطّ  عدمو  لالكّ  اإشارة عند الوقوف الصدق أ اثر أأعظم ومن الصدق يف فالرس

 يتعرّس  أأن ش يخه هحدّ  ملا التخط  شؤم من املريد يلحق ما أأقلّ و  التوفيق ويلّ  هللاو بطرقهم داملتقيّ  من

ن الفتح عليه  من فهو (البحر حزب وأأما) بهلل العياذو  يتبطل أأو ذكل فاعل يتعطل أأو يتعذر مل اإ

ال فيه يؤذن وال غري ال هلل التعبد بنية الوقتي من لك يف مرة مرة ءفيقر  املساءو  الصباح أأوراد  للخاصة اإ

 ثلاثا  ذكل بنية عليه فليداوم التحصي به قصد ومن عنه هللا ريض الش يخ س يدان معل عليه اكن كام

 اخلواص بنية هللا اإىل هبا التوجه الأخ أأهيا أأردت فاإن( االإدريس ية الأسامء وأأما) مساءا  ثلاثا و  اصباحا 

 العمل عل علق وقد ذكل من تريد ما عل لتقف الشطار للغوث امخلس بجلواهر فعليك ابعضا  أأو الكا 

 لاملعوّ  العمل عليه اذلي بل الأمحدية طريقتنا يف اخملتار أأن عل ال ن علهيا يقدر من قلّ  برشوط هبا

 وما. خيف  ال كام لكها املهامت كفاية فهيا فاإن الصحيح التوجه أأغلق ملا الفاحت بصلة التوجه هو عليه
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 املريد منية شح يفو) الطريقة كتب من غريهو  املعاين جواهر كتاب يف ينظر الأذاكر كيفيات من بق 

 .التوفيق ويل هللاو غريهاو  الأذاكر كيفياتو  لكها الطريقة مطالب( املس تفيد ببغية املسم 
ال يقّدم أأال عنه هللا ريض س يدان وصية يف الأول تنبهيات: التنبيه  أأهلية فيه من اإ

ال يقدموا أأال للمقدمي عنه هللا ريض الش يخ س يدان وصية يف الأول ((تنبهيات))  س توىفا من اإ

 الالكم مامقدّ  املس تفيد بغية يف املواهب أأيب ش يخنا نقل عل املعاين جواهر يف كام الأهلية شوط

منا: عنه هللا ريض قال الأهلية معىن عل  الرس هذا نيلقّ و  الرشيف يّمداحمل الورد هذا يعط  واإ

 أأو عنه هللا ريض الش يخ س يدان من الرصحي بللفظ الصحيح االإذن هل حصل من املنيف الأمحدي

ن ادلهر أ خر اإىل دتجتدّ  وسائط أأو بواسطة ولو منه ذكل هل حصل ممن  لأن تعددتو  تاكثرت واإ

 ريض هلصّل هللا عليه وسمل  النيب لضامن االإمام هذا أأوراد يلقن معن ادلنيا دامت ما خيلو ال ادلهر

ن مث الأايمو  الليايل ببقاء طريقه بقاء عنه هللا  الأهلية فيه تشّتط الورد تلقي يف أأي التقدميو  االإذن اإ

 فقط ذكره يف االإذن عل جرايا  الورد تلقي يف عندان االإذن فليس املأألوف الهنجو  املعروف السنن عل

ال عندان فيه يشّتط ال الورد ذكر يف االإذن فاإن عنده عمل ال من يفهمه كام  املتقدمة الرشوط عرض اإ

 أأايّ  الورد يف هل أأذن قبلها فاإن لهايتعقّ  حىت هل يقررهاو  الطريق يف ادلخول مريد عل فيه املرشوطة

 يشء يف فتوقّ  غري من اعاصيا  أأو اطائعا  اعبدا  أأو احرًّ  اصغريا  أأو اكبريا  أأنىث أأو ارا ـذك املسلمي من اكن

 مراعاة فيه فتشّتط تلقيهنا يف االإذن وأأما. فقط الرشط قبول من ذكر ما اإىل اإال يشء اإىل نظر وال

 ذلكل تأأهيهل يف الظن غلبة يفيد ما احلالية الشواهد من عليه ظهر ملن اإال ذكل يف يؤذن فل الأهلية

 فقاملتّ  من وهو املباركة يده خبط االإجازات من عليه وقفنا فامي هبذا عنه هللا ريض س يدان صح وقد

ا  الطريق أأمية مجيع من عليه ليه ستندواا فامي عهنم هللا ريض واس تأأنسوا احديثا و  اقدمي  قوهل بنحو فيه اإ

     ﴿ تعاىل قوهل حنوو      ﴾348 198﴿ تعاىل

 ﴾349 تعاىل قوهل حنوو  ال ية ﴿          
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﴾350  ا تركو  احلق باعبتّ  ذكل غريو ّ  بصرية وعل احلس نة بملوعظة هللا اإىل ادلعاءو  الهوى باعت

ال التلقي يف االإذن يوجد فل الطريق أأهل عند املرشوطة الأهلية معىن هو  وال الأهلية توجد حيث اإ

ال تنبن وال عهنا ينشأأ   أأهل عند للمتعارف بلنس بة الوجود املس تحيل حزي من يه بل فاالإذن علهيا اإ

 مما منه البد ما معرفة اتقريبا  عندان الأهلية معىنو  احلديثو  القدمي يف بيهنم فامي عليه املتفق الطريق

ال يقوم ال اليت كأراكنه بلورد يتعلق  ال اليت شوطه معرفةو  الرضوريو  ختياريالا وقته معرفةو  مهنا اإ

ال يصحّ   من يدخهل وما يبطهل ما معرفة مث الصحة شوط معرفة من أأقل وال اأأيضا  الكاملية وكذا معها اإ

رادة عند الطريق يف ادلخول مريد يلزم ما مث ذكل به ينجب وما اخلللو  النقص  مث بعدهو  ادلخول اإ

 يقىض ال وما اكلورد مهنا يقىض وما الأوقات من لها وما الأصيل الورد بلزوم اللزمة الأذاكر معرفة

ذا ليه اإخوانه رجوع يصح الأمور هذه فمبعرفة امجلعة يوم عرص بعد لةلياكله  وقته فات اإ  أأشلك فامي اإ

 يشء أأي ويف املشاخي طريق يف ادلخول من يراد ما معرفة هذا بعد مث طريقهم أأمر يف يعرض أأو علهيم

 املراد الش يخ أأن يعمل أأن الأول أأمرين شهود عل مقصور حصبهتم يف النفع وأأن يصحبون يشء ولأي

 تعاىل هللا ملوالاة مواالته لتجذبه طريقه يف يدخلو  فيصحبه تعاىل هلل ويل طريقه يف ادلخولو  حصبته

لهية احلرضة عبيد من أأنه يعمل أأن الثاين الأمرو  لهي  التعريف طريق من عارف وأأنه االإ  ماكشفة االإ

 بغري طريقهم يف دخلو  املشاخئ حصب ومن ذكل عل ليدهل فيصحبه ال داب من للحرضة مبا منازةلو 

 يريد فمين يراع  ما أأقل فهذا عنه هللا ريض س يدان قاهل ال خرةو  ادلنيا خرس فقد الأمرين هذين

 غسلا و  وضوءا و  س تباءا ا الطهارة أأحاكم معرفة عل زايدة بصدده هو مبا املعرفةو  العمل من التقدمي

ّ و  ال الصلة تصح ال ما معرفة وكذا اما ـتمي  حيصل مل لأنه للتقدمي يصلح ال القدر هذا من نقص ومن به اإ

 يعرف مل لأنه بلورد يتعلق مما ذكل غريو  اوقتا  كيفيةا و  مكيةا  لغريه ينقهل أأن بصدده هو ما حقيقة عل

ليه غريه يدخل أأن يريد اذلي الأمر هذا من املقصودو  املراد  املراد غري عل دهل رمباو  عليه يدهلو  اإ

 ذكل من شوهد وقد. البعادو  الطرد همواة يف أأوقعه رمبا بل السداد طريق غري مقصده يف به سلو 

 ما حقيقة وال حّق  وال بل معرفة غري من تعاىل هللا عل ادلالةلو  ادشر االإ  طريق ينتحل من بعض يف
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ليه س امتلتها يريد ملن يقول أأنه ذكلو  الطريقةو  الرشيعة ملناجه املباينة غاية معىنا و  صورةا  مباين هو  اإ

ىلو   بعض هل يذكر فلنو  كفلن اخملزنية الرايس ية اللكمة يدرك جلانبنا واحناز اعنّ  أأخذ من أأن حزبه اإ

ّ ا من  أأنه يظن هوو  الهدى الطريق عن فيضهّل  هواهو  ش يطانهو  هو عليه يعاون ذكل من يشء هل فقت

 رواحذّ  لهذاو  الزمان أ خر يف هبا املوعود الفنت أأعظم من بهلل العياذو  وهذا. هللا أأهل سل يف خنرطا

ذا اجلاهلي فةاملتصوّ  حصبة من  من للتقدمي الأهلية حصول يف يراع  ما أأقل هو اذلي القدر عرفت واإ

 للقدر حتصيهل بعد ذكل يريد من يكون أأن من ذكل حصول يف البد أأنه تعرف أأن فينبغ  العمل هجة

 يشء يف نقص ومن احلق بملل ثقة اخللق عن مهة رفعو  أأمانةو  حملو  عقلو  داينة ذا العمل من املذكور

 ماكرم مركز عل تدور الأراكن بيقو تقدم مبا العمل من املذكور للقدر لا حمّص  اكنو  املذكورات هذه من

 أأيدي يف ملا التشوف عن اهلمة رفع هو لكه ذكل مزيانو  س تطاعةالا بقدر املعاشة حسنو  الأخلق

منا. اكن كيفام هل حظ فيه مبا تلكيفهم وعن الفاين رضعال من اإخوانه  عداه ملا مزياانا  الأخري هذا اكن واإ

 قبل من يأأتيه رفق يف الطمع من راحئة فهيا وجد فلكام نفسه حال املوفق به لزين الأهلية أأراكن من

قبال ش تغاهلا فيكون امرادا  وال ذلكل بأأهل ليس أأنه عرف يلقهنم اذلين اإخوانه  أأمر اإصلح عل بالإ

ليه الأش ياء أأمهّ  نفسه  فاإن يشء واس تجلب بطلب هل يتعرض أأال أأحرىو  أأحد عل التقدم يقبل فل اإ

 بعض يف( عنه هللا ريض س يدان مجع وقد) اخلرسان أأس باب من بهلل العياذو  املزيان أأخرس فقد فعل

عطاء عل اما مقدّ  اكن من أأويصو  :عنه هللا ريض فقال الأراكن هذه معظم وصاايه  يعفو أأن الورد اإ

 أأو ضغينةا  قلوهبم يف يوجب ما جيتنب وأأن خلل لك عل عفوه رداء يبسط أأنو  الزلل عن للإخوان

زاةل يفو بيهنم ذات اإصلح يف يسع  وأأن احقدا  أأو اشينا   لبعض بعضهم قلوب يف ابغضا  يوجب ما لك اإ

ن طفاهئا يف سارع انر ش تعلتا واإ  عل زائد حلظ ال تعاىل هللا ملرضات اطلبا  ذكل يف سعيه ليكنو  اإ

 بلرفق يعاملهم أأن عليهو  لّي  الكمو  برفق يزجره وأأن بلمنمية بيهنم يسع  رأ ه من يهني  وأأن ذكل

 االإخوان حقوقو  هللا حقوق من عنه يهنامهو  به يأأمرمه ما لك يف التعسريو  التنفري عن البعدو  التيسريو 

 أأن عليهو  351((واتنفّر  وال وارّش وب  وا،رّس تجع  وال وارّس ي ))صّل هللا عليه وسمل  قوهل ذكل يف يراع و 
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 الرافع اخلافض املانع املعط  هو هللا أأن امعتقدا  بأأيدهيم ما اإىل يلتفت وال دنيامه تغرمي عن يتباعد

عطاء يطلهبم وأأال التبذيرو  التش تيت من امهين د حترير يف مهته جيعلو   من وال القليل من ال يشء بإ

ال الكثري  هذا وعل تدور املطاف هذا حول الناس عقول فاإن طلب غري من نفوسهم به مسحت ما اإ

 اإىل االإشارة يف اكفية عنه هللا ريض س يدان من الوصية وهذه. اهـ الأمور مجيع هبم جتري املقدار

 ماكرم من به المتسك املقدم من يطلب ما معظم جبميع كفيةل أأهنا كام الباب هذا يف املرشوطة الأهلية

 املودة به ترس ما أأعظم هو اخللل عن الصفحو  الزلل عن العفو لأن ذكلو  ال داب حماسنو  الأخلق

 مناجه عل اجلارية السنّية أ داهبم لطيف ومن الغيوب خزائن من الرىض أأرواح به يس تنلو  القلوب يف

ذا املقدم أأن يةّمداحمل الس نّة  منه أأحّس  أأو اعوجاجا ا حاهل من عمل أأو مكروها اإخوانه بعض من رأ   اإ

 قاصد غري كأنه الأحصاب رؤوس عل يتلكم بل بملكروه هل يرصح أأال جعب داخهل أأنه رأ   أأو بدعوى

 اكشفا  فيه املذمة وجه عن يكشفو  الالكم يف س تطرادالا وجه عل املكروه ذكل اإىل يشريو  ملعّي 

 بذكل حتصل الفائدة أأن شك وال حبال ملقصوده أأحد يتفطن ال حىت االإجامل وجه عل لكن نابيّ 

 غاية فيهو  القلوب لتأأليف اأأثرا  أأكرثو  املدارات اإىل أأقرب وهذا اخصوصا  عنده املعىن ذلكلو للجامعة

 لكن فهيا مرغب محمودة لكهاو  كثرية بلعفو الأخذ فوجوه بمجلةلو السّتو  بلعفو الأخذ يف التلطيف

ليه مض ما أأحس هنا  بالإرشاد وال بلعفو بذكل من شعور غري من الأحسنو  االإصلح اإىل االإرشاد اإ

 أأنه عهنام هللا ريض معر بن هللا عبد س يدي عن حديثا العفو من االإكثار يف ورووا ذكل بغري وال

صل هللا  فقال اخلادم عن أأعفو مك اَّللَّ  رسول اي فقالصّل هللا عليه وسمل  النيب اإىل رجل جاء قال

 اشينا  أأو ضغينة اإخوانه قلوب يف يوجب ما ماملقدّ  جتنابا وأأما 352.مّرة س بعي يوم لكّ  :عليه وسمل

 يكونو  عليه ذكل يف زايدته حبسب غريه عل التقدم فيس تحق أأهليته وجوه من أأيضا فهو احقدا  أأو

 التواضع منصّل هللا عليه وسمل  النيب أأخلق ويه امحليدة بلأخلق بلتحيل ذكر ملا جتنابالا

يثارو  الصبو  احلملو   ذكل جامعو  احلديث شوح يف معانهيا مرشوحة مبسوطة ويه حنوهاو  الكرمو  االإ

نصافه يف لكه  عل يقدر ال ما احلقوق من عليه هلم يرى بأأن ذكلو  مهنم نتصافالا تركو  نفسه من اإ
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 أأوالده مع الشفيق الوادل كحال كرث أأو قلّ  مما يشء يف احقا  علهيم لنفسه يرى وال منه النر بنر القيام

 عل اعامتدا ا حقهم من اشيئا  يّتك وال املرضو  الصحة حال يف حواجئهم يقيضو  علهيم ففيتعطّ  الصغار

رادهتم حصة من اظاهرا  يعلمه ما  بينك ما عل اكالا تّ ا أأخيك حق تضيع ال بعضهم قال. صدقهم كاملو  اإ

يراده قصدان ملا كفاية القدر هذا يفو طويل الباب هذا يف الالكمو  .املودة من بينهو   قول وأأما هنا اإ

 مع املقدم أ داب أ كد من أأيضا فهو خل بيهنم ذات يف اإصلح يف يسع  أأنو  عنه هللا ريض س يدان

 قال الطاهرة الس نّة فيه رغبتو  العظمي القرأ ن به أأفصح مما وهو ذكل عل يدل ما فيه فرياع  اإخوانه

صّل هللا عليه  هللا رسول أأن اخلب يفو      ﴾353﴿ تعاىل

 وأأما 354((البي ذات صلح قال هو ماو  قالوا الصدقةو  الصلة من كثري خبري أأخبمك أأال)) قالوسمل 

 النول منه فيطلب اإخوانه مع املقدم وظيف من أأيضا فهو خل التيسريو  بلرفق يعاملهم أأن عليهو  قوهل

ذا بعضهم قال بسطهمو  هبم الرفق من حاهلم اإىل  الرفق فاإن بلعمل تلقه وال بلرفق أألقه الفقري رأأيت اإ

ذا يوحشه العملو  يؤنسه  اذلي اخللق هبذا الفقري مع معرفته طريق اإىل املرشد هللا اإىل ادلاع  فعل فاإ

نه الرفق هو  اإىل النول منه يطلبو  العمل برصحي حينئذ فيعامل بلعمل نتفاعالا اإىل بذكل يتدرج فاإ

 وال اقدرا  لنفسه يثبت فل معهم التواضع فيس تعمل التعظميو  التبجيل من هل جيب فامي حقه عن اإخوانه

ال املدارات حد فيه يتجاوز بأأن املداهنة حد اإىل خيرج مل ما لكه فهذا علهيم مزية  عل فتنة صار واإ

قامة من البدو املتبوعو  التابع منا لأنه للإخوان نبساطالاو التأأويل من ذكر فامي عتدالالا مزيان اإ  وضع اإ

ذا اليشءو  للحاجة فراط غري من بقدرها يتقدر للحاجة وضع اإ  املزيان هذا يف الناسو  هذا تفريط وال اإ

 يف حاهل قتضاها فامي الفريقي من أأحد مع الكم فل امجلالو  اجللل أ اثر من لقلوهبم يتجّل  ما بعتبار

ال نبساطالا حد عل يقف فل بمجلةلو .غلبو  منه عتيدا ما عل لك حيملو  ذكل  نفسه قهر من اإ

ا  واكن  يصلح وال قالوا فيه عتدالالا حد عل يقف حىت العمل بوفور لها اسائسا  طبائعهاو  بأأخلقها اعامل

 يف القدم رسوخو  الصفاء يف حاهلم عن بطنه يف يرتّق  مل ملن للإخوان بملداعبة نبساطالاو النول
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قبال  اإىل االإخلد اإىل لطبعهم طبعه ممازجة جتره لئل أأوقاته غالب العزمية صارت بأأن تعاىل هللا عل االإ

 حمل اإىل أأشان وقد بنا يطول حتقيقهو  هذا يف القول بسطو  .احلق لطلب التشوف عدمو  الرخصة

. دنيامه تغرمي عن يتباعد أأن عليهو  (عنه هللا ريض س يدان قول وأأما) املوفق وهللا ذكل يفهم ملن احلاجة

 وهذا. املدعوين أأيدي يف عام الاس تغناء هو هللا اإىل ادلعوةو  االإرشاد طريق مزيان أأن اأ نفا  تقدم فقد

 بتيلا اإن ذكل اإىل التشوف يعد حبيث أأيدهيم يف فامي الطمع عن لالتنّ  فالواجب عندمه الأراكن أأعظم

ليه يترضعو  تعاىل هللا اإىل فليلجأأ  تعاىل هللا من ةلا معجّ  عقوبةا و  عظميةا  بليةا  بطنه يف به  رفعها يف اإ

ليه أأشار مبا تذكريهاو  نفسه مبجاهدة عنه ذكل صف يف جيهتدو   امعتقدا  بقوهل عنه هللا ريض س يدان اإ

 أأخرس قد أأنه فليعمل مهنم ذلكل السؤال حد اإىل خرجو  نفسه غلبته فاإن خل املانع املعط  هو هللا أأن

ن النايج هوو  الطغيان غاية فيه طغ و  املزيان  اإىل خرج لأنه بحلرمان يعاقب ومل ماهل رأأس هل سمل اإ

 أأومأأ  عنه هللا ريض س يدان اكنو  بهلل العياذو  ذكل عن اجلزاء هو ما معلومو  الاكذبة بدلعاوي سالتلبّ 

  ﴿ :تعاىل قوهل يف قتادة قاهل ما اإىل اخل تدور املطاف هذا حول الناس عقول فاإن قوهل يف

     ﴾355 يف أأن ال ية هذه يف تعاىل هللا أأعلمنا 203ال ية 

 ﴿ 356(املعاين روح) يفو علو  جل الكرمي هللا من تأأديب وهذا الأضغان اإخراج املال خروج

﴾ نه للامل حبمك ملزيد أأحقادمك  ما اإال: عنه هللا ريض س يدان قولو  .الأضغان اإخراج سبب فاإ

ليه أأشان ما حيقق ،طلب غري من نفوسمك به مسحت  نهتي ا فاإن الطمعو  التشوف هو املذموم أأن من اإ

 لنسأأ  ادلين يف كبرية فتنةو  عظمي بلء اإىل أأفىض فقد اإخوانه من ماملقدّ  سؤال أأعن السؤال اإىل احلال

 تعاىل هللا جيريه فامي مس تقمي قسطاسو  قومي مزيان هذا من فقام كرمهو  همبنّ  ةبليّ  لك من العافية هللا

 من هلل املواصةلو  الهدية وجه عل لأخيه الأخ من أأىت ما فلك لبعض بعضهم أأيدي عل االإرفاق من

 الهدية لأن ذكلو  طريقةا و  شيعةا  به بأأس ال فهو السؤال عن فضلا  نفس سترشافا وال طمع غري
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 وجه يف أأو املعط  يف عارض عرض فاإن احللل وجوه من الفقه يف حمسوبة يه بل امجلةل يف مباحة

. مهنم العامة أأحوال حبسبو  االإخوان ملطلق بلنس بة وهذا يذر ماو  يأأيت مبا أأعرف فال خذ االإعطاء

 لك يف ويه ال فات عن ظالتحفّ و  الواردات قتضتها ملا خمتلفة الأخذ يف فأأحواهلم المتكي أأهل وأأما

مام 357عنه هللا ريض السقط  الرسي الأس تاذ قاهل كام الّتكو  الأخذ من  ريض حنبل بن أأمحد للإ

 متانةو  العملو  العمل بصحة عرف من لك أأن احلاصلو  .الأخذ ةاأ ف حتذر كام الردّ  أ فة حذرا: عنه هللا

 فامي احلمك يف ذكل مثلو  358اليويس العلمة قاهل عليه نتقادلل سبيل وال دينه اإىل موكول فأأمره ادلاينة

ذا فامي احلمك طلب غريه من معناه يف ومن اكملقدم الإخواهنم االإخوان نفوس به مسحت  املقدم ضطرّ ا اإ

خوانه من الأخذ فهل حنوهو   هل أأبيح اذلي وجه عل الصدقة حبمك فيه يترصفو  ذلكل بلتعرض ولو اإ

 عنه هللا ريض س يدان ذكره ما عل بصدده حنن فامي فاملدار غري ال حتياجالا وقت يف بعذره أأجهل من

 .أ مي كرمهو  مبنه رضاه فيه ملا وفقناو  رشدان هللا أأهلمنا الزم عنده فوقوفنا اأ نفا  السابقة وصيته يف
 للمقدمي تعرض أأمور مراعاة وجوب يف الثاين التنبيه

 مبا أأمر لك فيقابل للمقدمي تعرض أأمور مراعاة يف ىاجملاز  الأخ تنبيه يف ((الثاين التنبيه))

ال س تدراكالا هذا من الغرض ليسو  وقتهو  حاهل يقتضيه  املعتبة الأهلية مراعاة يف التأأكيد مزيد اإ

 ذكل يف التام التثبتو  الأوراد لتلقي نتصابالاو للتقدمي ترحشه مفن بعضا أأو الك املقررة بوجوهها

 فاإن قليلا  امثنا  به يشّتي من هللا من لالكّ و  رسوهل عهدو  هللا عهد من بمتكيهنم فيه التساهل عدمو 

دخالو  بدلين التلعب من عنه ينشأأ  ملا وخمي مرتعهو  عظمي ذكل وبل  عباد عل الطريق يف الفنت اإ

مياهنم يزلزل مبا املؤمني هللا  مرامسها بتغيري ختللالا من غريه عل يدخهل ما مع طوايهتم علهيم يفسدو  اإ

خراهجاو  قواعدها هدمو   ذكل يف املتساهل عل فيسجل عتدالالا سننو  البيضاء احلنيفية هنج عن اإ

نه  اخرسا  عاقبته تكونو  أأمره وبل قريب عن فيذوق ادلنيا احلياة غرتهو  العبا و  اهزؤا  دينه ذختّ ا ممن فاإ

                                                           
السقط ، أأحد علامء أأهل الس نة وامجلاعة ومن أأعلم التصوف الس ن يف القرن أأبو احلسن رسى ادلين بن املغلس  357

 هـ 251تويف س نة و  .هـ160ودل يف حدود  وأأول من تلكم يف بغداد يف التوحيد وحقائق الأحوال، الثالث الهجري
يجنعت  أأشعري العقيدة، أأبو عيل احلسن بن مسعود بن محمد ويسم  كذكل نور ادلين اليويس، فقيه ماليك أأديب،  358

 .م1691/هـ1102يف عام وتويف  م1631هـ/1040ودل حوايل  بغزايل عرصه، من بن يويس بملغرب الأقىص.
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 هجدك بغاية التقدمي أأمر يف والتحري التام بلتثبت الأخ أأهيا فعليك عليهو  .بلئه من هللا أأعاذان حماةل ال

 قالمتلّ و  فالتشوّ و  الطمع رذيةل عن هامنّ  احلال مس تور بلتقدمي عقدك املراد يكون أأن من أأقلّ  وال

 النذاةلو  اخلسة من عليه مبا يبايل ال ادينا  اهمينا  وال العداةل يسقط مما بيشء امتجاهرا  يكون وأأال للرجال

 يكونو  مأ خذه بيان مع عنه هللا ريض س يدان وصية من تقدم فامي تفصيلا  هلل امحلدو  ذكل لفّص  قدو 

 ريض ابهنوّ  من املعتبين معلو  عنه هللا ريض س يدان معل علهيا اكن بأأمور املذكوران التحريو  التثبت

ذا مهنا. أأمجعي عهنم هللا  تنظر حىت تسوفه أأن بدله يف التقدمي منك طلبو  مثلا  بدل من أأحد أأاتك اإ

زاهئا من أأو بدله أأهل يف ليه هفردّ  قدمه رسوخ عل مجمع مقدم هبا اكن فاإن بإ ا  اإ  عليه فاقطع أأب فاإن احمت

ن مساعدته يف هل وال كل خري ال هوى صاحب بأأنه زاهئا وال بدله يف يكن مل واإ  أأنت فانظر مقدم بإ

 مبا الراغب ذكل دافعو  النبوية س تخارةالا بعد قدمهو  التقدمي يف هل رغبة ال ممن احلال مس تور رجلا 

ذا احلال يف كل يظهر عطائه يف االإذن منك يس تخرج أأن يريد من أأاتك واإ  يقول بأأن لبلتحيّ  الأوراد اإ

 يف هل ذنفا   الورد يف راغب اإيلّ  يرغب رمباو  ذكل غري أأو احلرام هللا بيت اإىل مسافر اإين مثلا  كل

عطاء ايبو  ذهابا  ذكل بسفره دام ما اإ  أأمكن مقدم فيه بدل يف ذلكل يتصدى أأال عليه واشّتط غري ال اإ

عطاء عن يكّف  بل للطريق جهرة منه أأقدمو  منه  من االإنسان ليتقىّص  هذا لك مهنا خيرج حىت الورد اإ

ّ ا قضااي هل هذا ولك الردى همواة يف عو الوق عن اإخوانه حبجز وليأأخذ التلعب عهدة  لس يدان فقتت

 يف القول بسط ميكننا ال( الساحئ  املواهب أأبو ش يخنا قال) بعده املقدمي خلاصةو  عنه هللا ريض

 فاإن بمجلةلو .اكثريا  يقع ذكل مثل أأن اإىل االإشارة بذكل املراد لأن الطول خمافة ال ن القضااي تل

عطاء يف تأأذن أأالّ  س تطعتا ال الورد اإ  ذلكل فتشوّ  وال بل رغبة عليه تظهر مل ممن أأنت ختتاره ملن اإ

ن أأوىل فهو ن امرارا  تكررهاو  النبوية س تخارةالا بعد القبول عل فراوده متنعا واإ  تقدمي من البدو اكن واإ

 أأن يريد أأنه حاهل يف ظهر فاإن أأحواهل يف تنظرو  تثبت أأن ذكل يف فاملزيان فيه يرغبو  يطلبه من

ا  بذكل يكون ليه املنتس بيو  أأحصابهو  للش يخ اخدمي يصال اإ لهيم اخلري بإ  حيصل أأن رجاء بيدمه الأخذو  اإ

 سعفهوأأ  بطلبته فساعده س بحانه جودهو  فضهل خزائن من ال جلو  العاجل يف تعاىل هللا من اجلزاء هل

ن برغبته  فالتشوّ  ظهور مع أأحرىو  اخادما  ال اخمدوما  يكون أأن يريد أأنه أأحواهل قرائن من كل ظهر واإ
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 حيل فل الباطةل اخلرافات واعامتد الاكذبة بدلعاوي التظاهر مع أأحرىو  اإخوانه أأيدي يف ما اإىل منه

ايه منعك ىأأدّ  ولو فامنعه ش يطانه عليه تعيو  هواهو  نفسه عليه تغري أأن كل نه نقطاعها اإىل اإ  ال فاإ

ال عليك حق هل يبق  وال حصبته عن فضلا  رؤيته يف خري  الغيب بظهر منه تّتكه فل اخلري دعاء يف اإ

 اذلي التعمميو  االإطلق مبثل للغري االإذن وأأما. غري ال اللزم الورد الإعطاء التقدمي يف لكه وهذا غري ال

ن اجلهد بغاية التام حتياطالا من فيه فلبد الأخ أأهيا كل كتبته  ذكل مبثل تقدم أأال اإىل احلال أأدى واإ

قلمي يف اواحدا  اإال  نفسك سلمةو  عليك فل أأصلا  اأأحدا  مبثهل تقدم ال أأو معرك يف اواحدا  أأو مثلا  االإ

 الطريقة هذهو  اأأيضا  س امي وال معك اإخوانك سلمةو  نفسك سلمة فيه وهذا س امي وال كل أأوىل

منا نتساخالا من حمفوظةو  نقطاعالا من مضمونة يةّمداحمل  الوقوع جائز هو مما التحفظو  التحرز هذا واإ

     ﴾359﴿ الكذابي ادلجاجةلو  الفتاني املتلعبي ظهور من الطريق يف

منا التحفظو  الأهلية مبراعاة للمقدمي فالأمر  خلق لهلمضل يضلّ  اذلين اليالضّ  فنت من للتحرز هو اإ

 بقية أأهنا لهاصّل هللا عليه وسمل  النيب ضامن بعد وانتساخها الطريق نقطاعا من حترز أأنه ال كثري

 ادلجاجيل هؤالء حال به يمتزي مما اواحدا  اأأمرا  كل سأأذكرو  .ذكل فافهم الأرض يف يّمداحمل ادلين ببقاء

 الأذاكرو  اخلارقة الكرامات من ةـبي الغر  النوادر ذلكر ارا مؤث   رأأيته من لك أأن وهو غريمه عن ابيالكذّ 

 الغرائب بتل اها منوّ  املريبة امتالتحلّ  عل ذكل من يذكره ما جلّ  يف امعمتدا  العجيبة الأرسارو  الزائدة

ليه جلس لكام بذكل هجاللّ  يف امس تغرقا  بلزومه اللزمة الأذاكرو  اللزم بلورد التنويه عن اعوضا   أأحد اإ

 الورد بذكر اجا له  رأأيته من ولك انفتّ  مضل ضال بأأنه أأمره يف تردد غري من عليه فاقطع االإخوان من

قامته عل غاية به احاضًّ  بفضائهلو  به التنويه يف امس تغرقا  بلزومه اللزمة الأذاكرو  اللزم  بحملافظة اإ

قامته عل غايةا  به احاضًّ  بفضائهلو  به التنويه عل احلّض  بعد أ دابهو  شوطه عل  عل بحملافظة اإ

قامة عل احلّض  بعد أ دابهو  شوطه تقان املفروضة الصلوات اإ  تمتمي عل احملافظةو  وسائلهاو  شوطها بإ

يقاعها امؤثرا  فضائلهاو  أ داهباو  أأراكهنا  عنه هللا ريض س يدان رسائل يف املفرّس  الرشع  الوجه عل الإ

 صادق أأنه فاعمل الكأس يف لكه حديثه جاعلا  الناس من العامو  اخلاص بي لكه بذكل امتظاهرا  نصاحئهو 

                                                           
 .42الأنفال   359
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 هللا وامحد ومواالته حصبته فالزم هواهو  نفسهو  الش يطان ش فوقاه بيده تعاىل هللا أأخذ قد دعواه يف

 ضيفه عل الكرمي حنوّ  عليه بقلبك حناو  مؤاخاتهو  مصادقته غيبتهو  معهل سابق يف كل هيأأ  اذلي

نه س يفه اإىل الشجاعو  ن حماةل ال فاإ ال الرىض يف زينةا و  الشدة يف عدةا  الصفا عل منه حصلت اإ  أأنه اإ

  املغربو  املرشق يف الأمحر الكبيت من أأعزّ و  مغرب عنقاء من أأغرب

ذا  * واحد زمانك من كل صفا واإ

 

 الواحد ذاك أأينو  عليه فاشدد *

 

ذا طاحفة فضل بلك زمن لك يف الربنية املواهب حبرو  صاحلة القدرة لكن  برعة فلك العناية حتققت واإ

ذ بلبارحة الليةل أأش به ماو  صاحلة ال قيل كام وقت وال اإبن ال اإ ال سبب وال الأزل اإ  السـابقة العنـاية اإ

 وال االإطلق عل الغن ربك بمس فس بح 360((الق أأنت مبا القمل ّف ج)) معل وال أأمل ال حيث

ن الواسعة هللا رمحة من تيأأس ايك هذا. اخلناق ضاق واإ  ببه يف املطلوب ظالتحفّ  بك يفيض أأن واإ

 حمرز املقام فاإن جنابه اإىل نامتءا بأأدىن نمت ا منو  هللا عباد مع اخللق سوء اإىل املفيض الظن سوء اإىل

ذا منع لك عند مندوحة هل اللبيبو  مغمز الرشو  للخري مقالو  حال للكو   هذا. اظريفا  اللص اكن واإ

نه العنان فيه أأرخيت فامي الأخ أأهيا واعذرين ن فاإ  من علمت ما عليه فاحلامل الهذاين قبيل من اكن واإ

ن الصادق الأخ أأهيا لتعمل مث. معذور قيل كام احملبو  الصدور طوااي يف حمبتمك خالص  أأن هللا شاء اإ

 الأمحدية الطريقة اإىل ينتسب من بعض عن بلغنا أأنه اخلطاب هبذا مواهجتك عل الباعثة الأس باب من

 رؤيهتم مبجرد غريهاو  احلوزية ال فاق أأهل من عليه وفد من ميقدّ  فصار املشاخئ ش يخ أأنه ازامعا  التجانية

 أأفاده ما مجةل من ذكل من رانهسطّ  ما غالب أأن مع االإجازة هذه يف سطرانه مما يشء عتبارا غري من

 من لك ميقدّ  الزامع ذكل فصار بذكل لنا صح كام عنه هللا ريض الش يخ س يدان خليفة ش يخنا لنا

 التنبيه يف هللا شاء اإن نهس نبيّ  كام فهيا ليس ما الطريق يف يبتدعو  الأهلية شوط عتبارا غري من لقيه

 هل حقيقة ال من عل يتبجحو  بذكل الأغامر من االإخوان عل حيتبجّ  هلو لنا هللا غفر جعلو  هذا بعد

 تس تقلها ال اليت العريضة ادلعاوي ع يدّ و  الأمور مدارك يف غرّ  أأنه حاهل من يعمل ممن الأوغاد من

                                                           
 .5076الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   360
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 لونهيتقوّ  ما فهيا املنكرون وجدو  مقاالا  الطريقة يف ذكل أأوجب حىت السطور حتمتلها وال الطروس

 القيام عل مؤكدون بس لك من هللا صاهنا بفاس االإخوان عند من ماكتب جاءتن حىت جماالا  علينا

طفاء عل  بشأأنمك هامتمالا اإىل بنا أأفىض غامتمالاغاية  بذكل فاغمتمت هلو لنا هللا غفر هابتدع ما انر اإ

 درع أأس بغ الزمان هذا يف منه كرث ملا والتعدّ  بل عل منمك هذا مثل يكون أأن فأأردان هامتمالا هذا

 رسبل أأوىفو 

 * عهدهتم اذلين بلناس الناس مفا

 

 361تعرف كنت اذلي بدلهر ادلهر وال *

 

 أأكرث عنمك غاب ما أأن عل املذكور الزامع ذكل خب بعض أأقوالمكو  أأقوالنا هللا دسدّ  الأخ أأهيا وعندمك

 أأوصيناك قدو  االإرسارو  االإعلن يف مجيعا الرشد يلهمنا وهللا كفاية ذكر فاميو  الأمور عاقبة هللو أأكرثو 

 ذكل هللا جعل تصديقو  حمبة مزيد جنابمك يف لنا لأن الطريق بنيات سلوك عن بدالا  اجلادة بسلوك

 بلقامس بن محمّد الس يد الأشهر املقدم به كتب ما س تدراكالا هذا يف رانهسطّ  ما يناسبو  منمك،و  منا

 التنبيه هذا خنمت به و عنه هللا ريض الساحئ  املواهب أأيب لش يخنا عنه هللا ريض املكنايس العلم 

ّ  من دنياهو  دينه عل حيّتز أأن للفقري ينبغ  أأنه اإعلمك به جيب امفمّ : نصه  الرايء أأهل فهم سياملتمن

 اخلاص عند ذكرمه يش هتر ليك الصيامو  الصلة مواظبةو  احلرام جمانبةو  النسكو  التعفف املظهرون

كرامو  بلبرشى الأموال ذوي يلقون مث العامو   عل امللوك أأبواب اإىل ميشونو  املقال يف فالتلطّ و  االإ

 اما سلّ  ادلين جيعلونو  الغىنو  الناهة يظهرو  الأوالد من بأأحد معه يأأيت رمباو  الأعياد يف الهتاين صفة

لهيم تفوضو  الأموال عندمه تودع أأن أأغراضهم أأكرثو  لدلنيا أأي  شهادهتم تقبلو  العوام حيهبمو  الوصااي اإ

 شهرة أأن ذكلو  اعالقطّ و  اللصوص من شّ  هؤالءو  الأموالو  الوصااي اإىل امللوك تنادهيمو  احلاكم

 فعليك هبم ارغّتّ بال الناس حيمل اخلري بأأهل هؤالء تش بهو  مهنم حّتازالا اإىل تدعو القطاعو  اللصوص

 عهنا كنيتو  سامهاو  الفلنية الطائفة يف يكون الوصف هذا من الكثري لأن مهنم بلفرار الأخ أأهيا

                                                           
منا تبّدل أ اكهما وجبالها وأأشارها" ينسب البن عباس ريض هللا عهنام أأنه قال:  361 "، مث أأنشد الأرض يه تل الأرض، واإ

 ب بنصه. 2/144هذا البيت. ورد يف تفسري الثعليب 
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ايكو  هللا حفظنا ايك أأمثاهلم ومن مهنم اإ  عليكو  النفوس ئتلفا اإىل تؤدي لأهنا معرفهتم من اإايك مث واإ

كرام عليكو  مس تجابة دعوهتم فاإن اكثريا  هللا اذلاكرين يعن طريقتنا أأهل من لالكّ  مبعرفة  الفقراء بإ

ليك من نصيحة لكه وهذا الفعلو  بلقول ابطنا و اظاهرا  لكمك راع ولكمك مس ئول عن )) احلديث فف  اإ

 من بصدده حنن ما عل االإشارة بطريق مش متةل لأهنا عظمية فوائد النصيحة هذه يفو اهـ 362((رعيته

 .السلمو  املبطلي ةطخمال عن التحذير

 الحكم ألنواع جامع كالم في الثالث التنبيه

 س يدان حده ما عند بلوقوف اجملازى وصية يفو احلمك لأنواع جامع الكم يف ((الثالث التنبيه))

ليه تقدمت كام املقدمي بعض من الطريق يف ابتدع من سبيل يسل وال عنه هللا ريض  التنبيه يف اإ

 الطريقة أأراكن من عهنم هللا ريض أأميتنا اكن اأأمورا  الطريق يف ابتدع ذكل لأن هذا قبل االإشارة

 جاهل لها املبتدع أأن ذكل بيانو  علهيا س تقف كام الطريقة يف بدع أأهنا عل ونينهبّ  الأمحدية يةّمداحمل

 هللا ريض س يدان أأحوال لأن ذكل يف غرابة وال عشواء خبط خيبط فصار بأأحوالهاو  الصلة بأأحاكم

 من لالكّ  السادات دلى القواعد ومن بطريقتهو  حباهل اجلاهل أأحرىو  العرفان أأهل بي غريبة عنه

ذا أأنه هللا أأهل  أأخلق لغرابةو  الأكوان يف أأههل بي اغريبا  صار العرفان خبصائص اخملصوص نفردا اإ

 البعض ذكل أأويت الأوراد الإعطاء التقدمي يف الأهلية عتبارا يف شطه فامي عنه هللا ريض س يدان

 الرشوط من مطلوبه عل مساعده يقل مرغوبهو  عنه هللا ريض س يدان مهة لعظمو  الطريق يف املبتدع

  ال دابو 

 * بدلة لك يف الأوطان عن غريــــب

 

ذا *  363املساعـد قلّ  املطلوب معظج  اإ

 

ذا  احلس ية أأشـاكهل بي صاحهبا تعرف املعنوية املشأالكت مكلت اإ

                                                           
 .1829الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   362

. ولعّل أأصل البيت:  363 دج اس  و  لج ذات  اخل ال  يّف ح  اذ   بيت شعر من قصيدة لأيب الطيب املتنيب بعنوان: ع و 

م  امل طلجوبج ق ّل املجساع دج  ذا ع ظج ٍة * اإ ن  اخلّلن  يف لّك ب دل   حيٌد م   و 
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 * النوى شقة يف االإنسان غربة وما

 

 364الشلك عدم يف وهللا لكهناو  *

 

 الكبى والطامة ادلهيا ادلاهية وهو أأحدهام واحضان أأمران الابتداع عل املبتدع ذلكل احلامل ولأن

 بأ دابه بلتأأدب عنه هللا ريض الش يخ جانب من عليه اكنوا وما الطريقة أأهل بأأحوال املركب اجلهل

 متغافل أأو غافل هو بل حقه حق ذي لك ليعط  عنه هللا ريض الش يخ بيو  بينه الواسطة معرفةو 

 ذلكلو بهلل العياذو  العقل مسلوب أأنه الثاين الأمر .الطريق س ند يف الفرعو  الأصل بي ميزي ال حىت

 منفرد اللبيب العاقل قالوا وذلكل الطريق يف هل حظّ ال ابتدع ما بعتبار هو بل اخلائضي مع خيوض

خوانهو  هو يتجاوز ال غريب  مةلو  قومو  وقت لك يف القةل مجع اإ

 * مثهل الناس من شلك امرئ للك

 * لشلكهم أ لـــــفون أأنــــــاس وكـــــل

 

 عقل أأقلهم شالكا  فأأكرثمه *

 365شالك أأقلهم عقلا  فأأكرثمه *

 

 366((فاختل مهنا تناكر وما ف،ائتل مهنا تعارف ما جمنّدة جنود الأرواح))صّل هللا عليه وسمل  قال

ذا س امي الأوصافو  الطباع موافقة ئتلفاال أأخوة مفوجب  مدادالا مداداالإ  وافقو  العناد رتفعا اإ

                                                           
براهمي بن خطاب البس يت اخلطايب. راجع سري أأعلم النبل  364  ء لذلهيب مؤسسة الرساةلبيت شعر محلد بن محمد بن اإ

 م2001هـ / 1422 س نة النرش:
طبعة دار الأرمق ابن أأيب الأرمق للطباعة والنرش  أأدب ادلنيا وادلينذكره أأبو احلسن عيل املاوردي البرصي يف كتابه   365

 ومل ينس به لأحد. وزاد عليه هذين البيتي: /124والتوزيع. بريوت لبنان. ص

  *لأّن كثري العقل لست  بواجدٍ 

ذا فقدت ه *  ولّك سفيه طائش اإ

 

 * هل يف طريق حي يسلكه مثل

 * وجدت  هل يف لك انحية ع دال

 

 
 .حصيح البخاري : كتاب أأحاديث الأنبياء : بب الأرواح جنود جمندة  366



212  

 

 
 

 * نطفة اإخوان االإخوان ما لعمرك

منا أأال  * وصفهم اكن من االإخوان اإ

 

 اجلسد عامل يف الأرحام يف تصور *

 املدد عامل يف الروح وصف يطابق *

 

ىلو  عهنم خارج هو بل الطريق غامر يف داخل غري املبتدع بأأن هل يشهد واحلديث210  احلديث معىن اإ

 االإشاق من عندك ما عنده واكن الأخلق يف وافقك من أأخوك قيل قدو  السابق الشاعر أأشار

 شأأن من ليسو  املتقدم احلديث معىن من اللكو  بللقا السعادة مواطنو  البقا حرضات يف معك فاكن

 الفصلو  الوصل عنده يس توي اكلتجاين املرادو  الوصل بدايته يف يطلب لأنه الطريقة يف الابتداع املريد

  367حاةل لك عل هلل عبد لأنه

ا  وكنت  * مهنم الوصل أأطلب اقدمي

 * لــه طـــلـــب ال الــعــــبـد أأنَّ  تـيقـنت

ن  * وصفهم غري يظهـروا مل أأظهـروا واإ

 

 اجلهل وارتفع العمل أأاتين فلام *

ن فضل واصلوا فاإن *  عدل طردوا واإ

ن *  وحيل أأجلهم من فالسّت سّتوا واإ

 

نه ابتدع من خبلف الربوبية عز يدي بي العبودية أأدب هو وهذا  ابتدع مبا يتسّت فاإ

 املس تقمي الرصاط عل ميشو  التسلمي مع نقيادا عليه فالواجب الفاسد غرضه الإدراك

  مرغوبهو  قصده لأجل امللم مر املس تعذب مبحبوبه الفاين العبد وصف العبودية لأن

 * حهبا جنب يف اللوم عيلّ  وهان

ذا أأمص نــــن دعــــيــــت بســـمــ  اإ  * واإ

 

نن الأعادي قولو *   خلليع اإ

ذا *  368ملطيع عبدها اي يل قيل اإ

 

                                                           
 هـ. 709أأبيات البن عطاء هللا السكندري   367

هـ وهو أأخ االإمام أأيب حامد. )مزيان  520أأبيات لأمحد بن محمد بن محمد، الغزايل الطويس، أأبو الفتوح الواعظ    368

هـ يف اترخي بغداد دار  463.( ذكره اخلطيب البغدادي 17/581. واملنتظم 1/293. ولسان املزيان 1/61الاعتدال 

 .57ص /21هـ. جزء  1417، 1طبريوت.  –الكتب العلمية 
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منا ن الطريق يف املبتدع أأن الأخ أأهيا لتعمل املقدمات هذه قدمت واإ  فوائد بل اكد فهو عهنا ينسلخ مل اإ

 املقتو  الطرد عليه خيىش البعض بعض يف ولو خمالفهمو  عهنم هللا ريض املشاخئ أ اثر قتفاءا يف الطريق

 دعوى ويه أأولها بتداعهاا عن ثنانا خيتلف ال اليت بدعه من عنه بلغنا ما ذكر أأوان فهذا. بهلل العياذو 

 وال جلو  عزّ  هللا من يس تح  ومل املشاخي ش يخ بل الش يخ نفسه  مسّ  أأنه يه شهرية فريةو  عريضة

 طريقته أأراكن من وال عنه هللا ريض املكتوم القطب الش يخ من والصّل هللا عليه وسمل  رسوهل من

 يف نظروا لأهنم عنه هللا ريض غريه أأحد عل اإطلقه يصح ال التجانية الطريقة يف الش يخ أأن يدر ملو

 وافسدّ  معه الأدب مراعاة مع الكذب خمالفة من غريه أأحد عل اإطلقها أأمر يئول وما اللفظة هذه معىن

 من املتأأخرين مجهور بل ذكل يف أ اثرمه قتفاءا سلكهم يف خنرطا من لك عل جيب احمكا  اسدًّ  هذا

ّ ا للطريق اجملددين  لكرثةو  املتقدمة للعةل ينبغ  ال شائطها توفر مع بملش يخة التظاهر أأن عل فقوات

 أأهنضكو  مبقاهل مكعلّ  من أأنه الش يخ معىن يف قالوا أأهنم عل اذلريعة تل سدوا ذلكلو فهيا املبتدعي

 املذكور املبتدعو  املطالب فتحو  الطالب أأفاد من الش يخ. الوصفي من فارغ املذكور املبتدعو  حباهل

 يف انقص املبتدعو  بصفاته لمكّ و  ذاته يف مكل من الش يخ. غريه للطالب يفيد ما عنده ليس جاهل

ذا من الش يخ. تقدم كام بصفاته غريه ليكّ  أأن عن فضلا  ذاته  سواه مما الغىن به وجدت حامه حللت اإ

 الغيبو  الشهادة يف يفيدك من الش يخ. عثارهو  عثاران هللا أأقال املذكور املبتدع وصف من هذا أأينو 

ذا من الش يخ. ابيّنا  احطا  املبتدع ملرتبة أأحطّو  قبلها مما أأجل هذهو  الغيب من برسه رسك يظهرو   اإ

ذا من ال س بقت وجدهتا ملهمة مهته طلبت  اكنو  املشاخئ هل تلمذ من الش يخ. حلقتو  أأدركت دعوهتا اإ

 باحملجّ  هللا رس الش يخ. بعنايته العناء من يرحيهو  بالكءته املريد حيفظ من الش يخ. الراس القدم هل

 الش يطان ش يخ السلطان ش يخ كبري طبل الأمري ش يخ. اخلصوصية خاصة عل غرية البرشية حبجاب

 ريض املهدوي هللا عبد أأيب للقطب ال فاق جبميع الصوفية لك اإىل االإشاق حمك قواني رساةل من اهـ

ّ ا هل املعاين ههذ يف املبتدع ذكل فليعتب عنه هللا ليه ليستند ال أأم مهنا بيشء صفت  من سامع عند اإ

 من طرق عن أأهنم املشاخئ طرق يفو ادلين يف مبتدع لك أأحوال من يظهر واذلي ال أأو بذكل يصفه

ليه أأنفسهم نس بوا  لأهنم أأوصافهم من بيشء يتصفوا أأن عن فضلا  راحئة طرقهم من يشموا مل مبراحل اإ
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ىلو  .بهلل العياذو  هبم قتداءالا عن نسلخواا البتداعب  منه التحذيرو  املذكور املبتدع هذا مثل جمانبة اإ

 :بقوهل 369(الرحامين املورد عن الربين الكشف) كتابه يف احلفن الس يد الربين القطب أأشار

 * للطريقة البعض تصدى وقد

 

 حقيقة فل بدعواه لكن *

 

 الشارحو  املذكور القطب من املعارف وارث الرحامين بملورد املوسومة شقاوي بن أأمحد رجز يف أأعن

 رمباو  الأمر نفس يف بلطريقة حتقق بل عياملدّ  فتنة ال فاق يف شاعت لقدو  .الطاهر أأمحد الش يخ

 هذا يف لكمتو  يديه يقبلونو  بأ اثره يتبكونو  سونهئ وير  عليه فيجمتعون يه ما الطريقة يعرف ال اكن

ّ ا بل مانع وال دافع من هلم وما غرهتم الأخري  من اكثريا و  يرقّع من يصنع اذامو  الراقع عل اخلرق سعت

 يقطعو  خلفه قميزّ 

 * هبادم يقوم ال بن أألف أأرى

 

 هادم أألف خلفه ببان فكيف *

 

ان ان هلل فاإ ليه واإ  الغرور جلة يف يسقطو  ادلىج يف عشواء كخبط خيبطو  بلهوى يدعو فصار راجعون اإ

ليه يدعو للإرشاد تصدى هذا صار اإن احلرمانو   حظوظو  الهوى بل ربه من نةبيّ  وال عمل فل لكن اإ

ليه الوجوه صفو س تجلبالا طلب من النفس  370:الرائية يفو .الظهورو  س تتباعالا حمبةو  اإ

 * هــوى اإىل مييــل أأال وأ يــــاتـه

 

 نرش يف أأخراهو  ط  يف فدنياه *

 

 منه القرب يزيد فل بنفسه يداوي أأن يريد اكجملذوم أأنه شك ال فهذا الهوى بنفس يدعو مبن فكيف

ال  اجذاما  اإ

                                                           
كشف الربين عن املورد الرحامين عل أأرجوزة وارث معارف العارف احلفناوي الأس تاذ الش يخ أأمحد بن شقاوي ال   369

 املوسومة بملورد الرحامين واملرشب الأحل اإىل الظمأ ن يف علم  التوحيد والتصوف.
 رمحه هللا. يعن رائية االإمام الرشييش  370
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 * بلتق  الناس يأأمر تق  وغري

 

 371عليل الطبيبو  يداوي طبيب *

 

 .للحق اخملالف الهوى من أأخبث اشيئا  ال خرةو  ادلنيا يف جيعل مل تعاىل هللا اإن 372اقالورّ  بكر أأبو قال

نه بلهوى يدعو صار ملن جتنح أأن اإايك مث فاإايك النفس هوى خلف الأعامل الفضيل قالو   هيوي فاإ

 فاسدة ش هبة من خري عل أأنه عتقدا من فاملغرور حال أأسوء اإىل يقودكو  الضلل أأودية اإىل بك

ن مغرورون الناس أأكرثو   بدلنيا اغّتّ  من مفهنم فيه درجاهتم واختلفت غرورمه أأصناف ختلفتا واإ

 صلحو  بلنسب اغّتّ  من ومهنم بلعمل اغّتّ  من مهنمو  بلعبادة اغّتّ  من ومهنم برايسة اغّتّ  من ومهنم

      ﴿ تـعاىل قوهل الغرور ذم يف يكف و  ذكل غري ومهنم ال بء

 ﴾373  تعاىل قوهلو ﴿        

     ﴾374  حبذا نوم الأكياس )) سملو  عليه هللا صل هللا رسول قالو

وفطرمه كيف يغبنون سهر امحلق  واجهتادمه وملثقال ذرة من صاحب تقوى ويقي أأفضل من ملء 

 هذه أ خر قلوب عل س يغلب الغرور أأنصّل هللا عليه وسمل  أأخب قدو  375((املغّتينمن الأرض 

 عل يواظبون الأول الأعصار يف الناس اكن فقدصّل هللا عليه وسمل  به وعد ما اكن وقد الأمة

 الليل طول ومه أأنفسهم عل خيافون راجعون رهبم اإىل أأهنم وجةل قلوهبمو  أ توا ما يؤتونو  تاالعباد

 يف أأنفسهم عل يبكونو  الشهواتو  الش هبات من احلذرو  التقوى يف فيبالغون هللا طاعة يف الهنارو 

                                                           
ٌل يف    371 نجوب  رمق احلديث شعب االإميان للبهيق  ف ص  ات  اذلُّ قَّر  ح  . حديث مقطوع يجروى عن رجل يدع  أأب 6812مج

 العباس وبيت الشعر منسوب هل.
. راجع سري أأعلم النبلء لذلهيب  372 اقج رَّ يل  الو  ت م  يُّ املجس   اد  بَّاس  الب غ د  ي ل  بن  الع  اع  مس  

 
دج بنج ا مَّ ح  ٍر مج  محمد بن أأمحد أأبجو ب ك 

. 21. الطبقة 16جزءا. اجلزء  24م عدد الأجزاء: 2001هـ / 1422بعة مؤسسة دار الرساةل س نة النرش: بن عامثن. ط 

 .390. 389. 388ص
 .5فاطر   373

 .13احلديد   374

 .أأخرجه ابن أأيب ادلنيا يف كتاب اليقي عن أأيب ادلرداء ريض هللا عنه  375
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 املعايص عل نكباهبما مع خائفي غري مطمئني مرسورين أ مني اخللق فّتى ال ن وأأما. اخللوات

عراضهمو  ادلنيا يف واهنامكهم  لعفوه راجونو  فضهلو  هللا بكرم واثقون أأهنم زامعي تعاىل هللا عن اإ

ن الصاحل السلفو  الصحابةو  الأنبياء يعرفه مل ما كرمهو  فضهل من عرفوا أأهنم يزمعون كأهنم مغفرتهو   فاإ

 االإحياء من اهـ حزهنمو  خوفهمو  أأولئك باكء يكون ماذا فعل بلهويىن ينالو  بملىن يدرك املراد هذا اكن

 التعديو  البغ  يف احلد جتاوز قد بل التصديو  رالتصدّ  هذا كفاه وما قال الطاهر أأمحد الش يخ بنقل

 املعاين ذوق يظهر فغدا

 * للإحسان الريق ويدع 

 العقل * قليلو  املهزول أأي

 

 حدشالأ  الغفري اجلم مه* فأأ 

 الأمعش الأمص يعنيه وهب *

 

 قرحية عينه اذلي الأمعش النصيحة يسمع ال اذلي يقصده شع أأي

 * الطلب يف اخلذالن وأأنبت

 * الـعـقميــة حصبتــه ولـــتــرث

 

 الأحصاب يف الغرور أأثبتو  *

 ذممية لكهنا وهت حاال *

 

 اخلارجة طبعا املمدوحة اشعا  املنبوذة أأفعاهلم يف عهنم اللوم دفع بذكل وغرضهم بجلذب يدعون جتدوهنم

ذا املرعية بل داب اخملةل الرشع  القانون عن  املرعية ال دابو  الرشعية احلدود عل بلوقوف طالبهتم فاإ

 اجلنون يش به مبجون القول من أأتوا

 * الغايل   النيه ادلين عل فاحذر

 * أأجحــــــــــارج  كــــأأهنـــــم واجـــــعلهــم

 

بعاد فرقة من *  الضلل  و  االإ

 ختتارج  ال المي يف مطروحةٌ  *

 

ذ أ دم بن جنس من ليسوا أأهنم وهب النبذ لك وانبذمه احلذر غاية حذرمها أأي214  يف خصوصية ال اإ

 اأأحدا  مهنم ختّت فل أأصلا  اللئام هؤالء
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 * الهبتانو  اخلبط زمان فـذا

 

 اخلرسانو  الطمس أأوان وذا *

 

 أأنه عنه هللا ريض أأنس عن رويصّل هللا عليه وسمل  منه العهد لبعد ذكلو  ادلين يف النقص أأي

صّل هللا عليه وسمل  دفنه من أأيدينا عن الّتاب نفضنا ماصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول دفن ملا قال

 به املوعود وقته يف جاء لأنه الابتداع يف غرابة فل تقدم ما علو  376اهـ قلوبنا يف النقص وجدان حىت

ال الزمان ذكل وبل من يسمل فل مامو  اكمل ش يخ بصحبة رمحهو  هللا عصمه من اإ  قال كام عارف اإ

 :رجزه يف 377شقاوي بن أأمحد

ماما واطلب  * بلسري عارفا اإ

 * الكل الش يوخ سوح يف واخلري

 * الأغيار من القلب واس تفرغوا

 * للحق سريمه يف ومالوا

 

 بلضري س يحها يف تسح الو *

 العل حب احلىش عي أألزمواو  *

 الباري حببل دوما واس متسكوا *

 اذلوق لعذب وال ادلىن اإىل *

 

                                                           
 .6634ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:  الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح  376
بن شقاوي أأمحد اخلليف  املاليك: متفقه من أأهل )اخلليفة( بصعيد مرص، اكن هل جمال يف التصوف والرد عل أأهل   377

)من أأعلم الزرلك ( رتبه وعلق عليه زهري ظاظا ½ ترتيب الأعلم عل الأعوام راجع  البدع. من كتبه نصيحة اذلاكرين.

 .م1990. طبعة دار الأرمق بن أأيب الأرمق. بريوت لبنان. اجملدل الأول. طبعة س نة فهرسه محمد وهيمث نزار متمي
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 هل االإرادة فامس خطرو  مقدار من ادلنيا عروض من يشء قلبه يف بق  مريد لكو  :378القشريي قال

 يعبأأ  ال اصديقا  جعلمتوه حىت رجل زكيمت لو: السنية املنح يف 379ناملزيّ  بن عيل احلسن أأبو قال. جماز

ذا هل فقيل بقلبه ادلنيا يساكن وهو به تعاىل احلق  امللزم من غريمهو  عياهلو  اإخوانه لأجل ساكهنا فاإ

ال الطريق أأهل من هل من هل ما وهللا الزلقات ههذ من دعوان فقال علهيم لينفقها  حلوة من اإ

 هلو لنا هللا غفر يفعهل ما وأأما. املش يخة دعواه بطلن يف كفاية القدر هذا يفو اهـ نفوسهم يف الغىن

 هللا ريض س يدان وصية يف اجلواب تقدم فقد القربة به قاصد أأنه امظهرا  اإخوانه من املال طلب من

 هللا خان فقد مهنم أأخذو  خالفه مفىت للتقدمي الأهلية يف معتب شط وأأنه ذكل يفعلوا أأال للمقدمي عنه

 يف املعتب شطه يف عنه هللا ريض الش يخ عهد خانو صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول خانو  تعاىل

ن النايج أأنه امرارا  تقدم وقد الأهلية         ﴿ ماهل رأأس هل بق  اإ

                ﴾380 

  ﴿ تعاىل قوهل متقدّ  كام لبغضه سبب االإخوان من املال أأخذ أأن الأخ أأهيا واعمل

 ﴾381  عن اخلب ورد املش يخة رتبة لرشحو  عاهادّ ا اليت املش يخة ملرتبة مناف ذكلو 

 أأحب أأن لمك لأقسمن شئمت اإن بيده محمّد نفس واذلي)) قوهل وهوصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول

 382((بلنصيحة ميشونو  هللا اإىل هللا عباد حيببونو  عباده اإىل هللا حيببون اذلين تعاىل هللا اإىل عباد

                                                           
القشريي أأبو القامس عبد الكرمي بن هوازن بن عبد املل بن طلحة اخلراساين، النيسابوري، الشافع ، الصويف،   378

 .465من ربيع ال خر، س نة  26ئة. تويف صبيحة يوم الأحد املفرس، صاحب "الرساةل". ودل س نة مخس وس بعي وثلمثا

م. عدد الأجزاء: 2001هـ/ 1422]سري أأعلم النبلء. اذلهيب محمد بن أأمحد بن عامثن. طبعة مؤسسة الرساةل. س نة النرش: 

 .[233اإىل ص 227. من ص24. الطبقة 18جزءا. اجلزء  24
يّ ن أأبو احلسن عيل بن محمد، الصويف، اك  379 جز  ن صاحب اجهتاد وتعّبد. من أأهل بغداد. من أأحصاب سهل بن عبد امل

معر وعامثن وعيل. طبعة  13هـ. ]البغدادي اخلطيب. اترخي بغداد مدينة السلم ج  328هللا واجلنيد. مات مبكة س نة 

 م.[2001هـ 1422. 1دار الغرب االإسلم. ط
 .10الفتح   380

 .38محمد   381

 .36احملدث: ابن أأيب ادلنيا | املصدر: كتاب الأولياء | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ادلرداء |   382
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 ادلعاةو  املش يخة رتبة هوصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول ذكره اذلي وهذا: 383املعارف عوارف يف قال

 من املش يخة رتبةو  هللا اإىل هللا عباد بحيبّ و  حقيقةا  عباده اإىل هللا حيبب الش يخ لأن تعاىل هللا اإىل

 هللا جيبب الش يخ كون وجه فأأما. تعاىل هللا اإىل ادلعاء يف النبوة نيابةو  الصوفية طريق يف الرتب أأعل

 قتداؤها حص ومنصّل هللا عليه وسمل  هللا برسول قتداءالا طريق بملريد يسل الش يخ فاإن عباده اإىل

 ّ  وجهو         ﴾384﴿ تعاىل هللا قال تعاىل هللا هأأحبّ  باعهوات

ليه هللا عباد بحيبّ  كونه ذا الزتكية طريق بملريد يسل أأنه تعاىل اإ  القلب مرأ ة جنلتا النفس تزكت واإ

لهية العظمة أأنوار فيه وانعكست  مطالعة اإىل البصرية أأحداق واجنذبت التوحيد جامل فيه الحو االإ

 تعاىل هللا قال الزتكية مرياث ذكلو  حماةل ال ربه العبد فأأحب الأزيل الكامل رؤيةو  القدم جلل أأنوار

﴿   ﴾385  ذا القلب مرأ ة وأأيضا هللا مبعرفة بلظفر فلهحاو  ادلنيا فهيا الحت جنلتا اإ

 .ادلارين حقيقة للبصرية فتنكشف غايهتاو  بكهنها نفائسهاو  ال خرة الحتو ماهيهتاو  حقيقهتاو  بقبحها

 فالش يخ املش يخة جدوىو  الزتكية فائدة فتظهر الفاين يف يزهدو  البايق العبد فيحب املنلي حاصلو 

 جيمع من مرتبة من املرتبة هذه أأينو  اهـ الضالي به هيديو  املريدين به يرشد تعاىل هللا جنود من

ان حملها غري يف بذلها يف االإخوان عل يلحّ و  احلرامو  احللل من ادلنيا انو  هلل اإ ليه اإ  ما عل راجعون اإ

ال لها توبة ال اليت ادلعاوي من أأصابنا  رتبة اإىل الساكل وصول يف الرسو  .بهلل العياذو  اخلامتة سوء اإ

 تطمنئ حىت املعامةل بصدق يسل يزال ال بصفاهئا مبتل النفس بس ياسة مأأمور الساكل أأن املش يخة

 عل تس تعيص هباو  خلقهتا أأصل من س تصحبهتاا اليت اليبوسةو  البودة عهنا ينزتع بطمأأنينهتاو  نفسه

ذا للعبودية نقيادالاو الطاعة لهيا الواصةل الروح حبرارة النتو عهنا ةياليبوس   زالت فاإ  هو اللي وهذا اإ

                                                           
مام شهاب ادلين معر السهروردي املتوىف س نة   383 هـ يف التصوف، يش متل عل  632عوارف املعارف، كتاب للإ

 بعض علوم الصوفية وأأحواهلم ومقاماهتم وأ دبمه وأأخلقهم، وحقائق معرفهتم وتوحيدمه، ودقيق اإشاراهتم واصطلحاهتم.

 م.[1999. اترخي النرش 1. عدد اجملدلات:3ز اخلادلي. ط]طبعة دار الكتب العلمية بريوت لبنان. حتقيق محمد عبد العزي
 .31أ ل معران   384

 .9الشمس   385
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 تليو  العبادة اإىل جتيب       ﴾386﴿ قوهل يف تعاىل هللا ذكره اذلي

 الوجهو  النفس اإىل وهجيه أأحد وهجي ذو النفسو  الروح بي متوسط العبد قلبو  ذكل عند للطاعة

 النفس تطمنئ حىت يلهيا اذلي بوهجه النفس ميدو  يليه اذلي بوهجه الروح من يس متد الروح اإىل ال خر

ذا  نفسه وانقادت النفس س ياسة من متكنو  سلوكه نهتي ا س ياس هتا من فرغو  الساكل نفس نتاطمأأ  فاإ

منا هذا هللا أأمر اإىل فاءتو   يف املبتدع أأمر حقيقة عل الأخ أأهيا لعلتطّ  املقام هذا يف أأثبّت  ما أأثبّت  واإ

منا هللا معاذ القربت من ذكل أأن ظنهو  جلههل ابتدع ما الطريق  الطردو  املقتو  البعد سبب ذكل واإ

 يشء بتغرمي االإخوان من اأأحدا  يطالب أأال هل ينبغ  فاذلي بمجلةلو .أ مي العافيةو  السلمة هللا لنسأأ 

 معلا  الناس أأيدي يف عام الزهاد بأأخلق يتخلقو  ذكل من عنه هللا ريض س يدان حده ما عند يقفو 

 حيبّك النّاس أأيدي يف ما يف وازهد هللا حيبّك نياادلّ  يف ازهد)) صّل هللا عليه وسمل هللا بقوهل

ذا    ﴾388﴿ 387((النّاس  ال خرة خري من بعيد فأأنت ادلنية ادلنيا دىن يف تزهد مل اإ

ال ادلنيا خبث يكن مل لو أأوىل،و  العاقل أأهيا بك أأحّق  املوىل بغيضة من قلبك وخلوّ  العلية،  أأن اإ

 بنار حيّتق مل قوم اي شغلها من الفارغ الألباب، أأويل اي فاعتبوا لكف  عقاب حراهماو  حساب حللها

 احلقيقة أأحاكم يفو املباحاتو  الكرثة يف مندوبو  احملرمات يف واجب الرشع يف الزهد اليوم، شعلها

 أأعظم الساكل الزاهد العبد دنيا جيد تعطيل مطيع، اي نعم فقل امجليع يف واجب الطريقة أأهل عند

 مسهاو  قبيح بطهناو يلي مسهاو  مزين منظرها كحية ادلنيا املاكل، العفيف الراغب حيل من هللا عند

 غفةل يفو الشهود عن معيان لكهنم مهنا يبعدون مه نفس لكو  عهنا يرحلون ادلنيا أأهل يوم لك دفي،

 فقد الانسان أأهيا عداوهتا فاحذر الشقة مسافة فبعد املشقة أأمل ادلنيا قتكذوّ  قدو  املقصود، فهم عن

 217 امللوان وعظك

                                                           
 .22الزمر   386

 .7/3401الراوي: سهل بن سعد الساعدي | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة:   387
 .85هود   388
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ذا  * تكشفت لبيب ادلنيا امتحن اإ

 حمبوس * صاحهباو  جسن ادلنيا

 * حمنته أأايم يف املرء عل يؤىت

 

 389صديق ثياب يف عدو عن هل *

 بللبوس يتنعم حملبوس جعبا فوا *

 390بحلسن ليس ما حس نا يرى حىت *

 

 هبا املرتفعو  رسيع ذبولها ادلنيا زهرة. العيال من تهمؤون  خفتو  الأثقال حتمل من سّتاحا اجملرد الزاهد

 أأهيا واعمل. مقصدا الوس يةل جتعلوا وال ال خرة وس يةل ادلنيا .حقري هبا العزيزو  فقري هبا الغنو  وضيع

 النكدو  بلنصب ادلنيا أأهل عيش وأأن ساداتو  ملوك ال خرة أأبناءو  الشهوات عبيد ادلنيا أأبناء أأن الأخ

خوانو  النفاقو  الرايء أأرقاء ادلنيا أأرببو  املددو  بلهناء ال خرة أأهل عيشو   رداءة من صخلّ  ال خرة اإ

 فهو ال خرة مهته اكنت ومن نتهنا بغري ينتعش ال النفس جعيلّ  فهو ادلنيا مهته اكنت ومن الأخلق

 ادلنيا يف زهد نوعي عل الزهد أأن الأخ أأهيا واعمل. عرفها طيب لغري يراتح ال الروح عل ملءي

 فهيا رغبة هل ال ملن ال خرة يف الزهد يكون قدو  للأشقياء الثاينو  للسعداء فالأول ال خرة يف زهدو 

ن مث       ﴾391﴿ سواه عام بهلل شغلا  نو  الزهد اإ  الوصف من اكن اإ

 لك يف العابد زهدو  املالو  ادلنيا أأمتعة يف املريد فزهد. شهودو  مشهد لك بعتبار يتفاوت فهو احملمود

 قيام عن حيجهبم فامي السالكي زهدو  الطمعو  احللل مباح يف الورع أأهل زهدو  البال عنه يشغل ما

 عن يصدمه فامي املقامات أأربب زهدو  الرجال من غريمه أأحوال يف الأحوال أأهل زهدو  ادلين

 سوى فامي الكبار التحقيق أأهل زهدو  العوارف عن يعطلهم فامي املعارف أأحصاب زهدو  املشاهدات

                                                           
م من شعراء العرص 896 - 836/  هـ283 - 221من شعر ابن الروم عيل بن العباس بن جرجي أأو جورجيس.   389

العبايس. من طبقة بشار بن برد واملتنيب. ]سري أأعلم النبلء. اذلهيب محمد بن أأمحد بن عامثن. طبعة مؤسسة الرساةل. 

م. عدد الأجزاء: أأربعة وعرشون جزءا. اجلزء الثالث عرش. الطبقة السادسة عرشة. 2001هـ / 1422س نة النرش: 

 [496ص
براهمي بن ميخائيل منذر كحال، )من شعر   390 م( من بن معلوف املنتس بي 1950 - 1875هـ( ) 1370- 1292املنذر اإ

املطبعة « شعر»، وديوان «ديوان املنذر]»قضاء املنت( لبنان، وهبا تويف.  -ودل يف قرية احمليدثة )بكفيا  .اإىل غسان

 م[1973لبنان  -البولس ّية 
 .92الأنعام   391
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 عن أأههل به أأشغل اقرشا و  احلجاب عي عندمه الزهد مقام يرون هؤالءو  الأغيار من س بحانه احلق

ال لأحد جناة ال أأنه تعمل لكه هبذاو  .املقصود يفهم مل لهذاو  الشهود يف الغري رؤية ذكل موجبو  اللباب  اإ

 حرضة عن بلطرد تؤذن خمالفهتمو  امذهبا  رأأوهو  قالوه ما لك يف الكرام املشاخئ لساداتنا التامة بملتابعة

ايمكو  هللا وفقنا تعاىل هللا  يأأمر أأنه الطريق يف املبتدع ذكل بدع ومن أ مي مهنجهم سلوكو  ملتابعهتم اإ

 من يفرغوا أأن اإىل مهنا البعض يؤخرونو  دليه معلوم بقدر هيللوا أأن امجلعة يوم عرص بعد أأحصابه

ذا وأأنه الوقت ذكل يف جعهل يف احلكة يعمل مل كأنه الراتب احلزب  يف قال كام يقىض ال وقته فات اإ

  املريد منية

 * يلزمه ال وقهتا يفهتا ومن

ا يفيت وتركها  * مجَّا خريا

 * املصطف  حضور الفضل يف يكفيك

 

 أأعلمه خلف بل قضاؤها *

ا عارض لعذر اإال *  أألـمَّ

 ّشفاو ربّنا عليه صّل  *

 

 ذكر أأعن اذلكر هذا يف عنده قضاء ال أأنه أأراد (عنه هللا ريض الساحئ  املواهب أأبو ش يخنا قالو )

ذا امجلعة يوم عرص بعد الهيلةل  غروب اإىل امجلعة يوم العرص صلة من عرفته كام وهو وقته فات اإ

ن مث الشمس  هللا بفضل أأجره هل يكتب أأن يرىجو  بأأس فل الوقت يف هل عرض لعذر فاته اكن اإ

منا)) تعاىل نو  393((هلمع من خري املؤمن يَّةـ ن و)) ،392((بلنيات الأعاملج  اإ  تفوّ  فقد عذر لغري تهفوّ  اإ

ال يكن مل ولو كبري فضل يف نفسه عضيّ و  اكثريا  اخريا  نفسه عل صّل  املصطفوية احلرضة من الاس متداد اإ

 هذه فضائل من أأن: عنه هللا ريض الش يخ س يدان عن ثبت لأنه لكف  كرمو  شفوهللا عليه وسمل 

 .سملو  عليه هللا صل املصطف  حضور احلرضة

                                                           
 .1اخلطاب | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق: الراوي: معر بن  392
 .3/292الراوي: سهل بن سعد الساعدي | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:  393
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 الحضرة لهذه الجمعة يوم اختيار على المشائخ جل تواطئ في دقيقة

 ختيارا عل مغارهباو  الأرض مشارق يف التحقيق أأهل مشاخئ جل تواطؤ عرفت قد ((دقيقة))

 اخملصوصة الكيفية عل اخصوصا و  احلرضة هذه من الأمه املقصود أأن علمت وقد احلرضة لهذه امجلعة يوم

اثرةو  الوجد س تجلبا بلسامع  الساكل بيس أأن قصدوا عهنم هللا ريض فكأهنم العرفان أأنوار اكمن اإ

 لكه الأس بوع يف أأحواهل من أأفعاهلو  أأقواهل مثرة فيجن الأس بوع ذكل يف أأفعاهلو  أأقواهلو  أأحواهل بذكل

 وقد صادق للك املزيد يوم امجلعة يوم لأن ذكلو  س تعدادها قدر عل احلرضة يف بس تغراقه امجلعة يوم

 مىض اذلي الأس بوع سائر يف أأحواهل به يعرّي  حماكّ  امجلعة عند جيده ما جيعل اكن أأنه بعضهم عن ذكروا

نه ذا فاإ ذا الأنوار مزيد امجلعة يوم هل يكون ساملا الأس بوع اكن اإ  الأمر اكن العكس عل الأس بوع اكن واإ

 فهو امجلعة يوم الصدر نرشاحا قةلو  النفس س ئامةو  القلب ظلمة من الساكل جيده مما ذكل خبلف

ذا أأنه قوي الرجاءو  الأس بوع يف عهضيّ  مما  أأمكنه ما واس تعمل احلرضة دخلو  س ئامهتا يف نفسه جاهد اإ

 أأعمل تعاىل وهللا الشافعي شفاعةو  اذلاكرينو  اذلكر ببكة الأس بوع يف ضيعه فامي حاهل جنبا رو احلض من

ذا اهـ أأحمكو   تقدم ما احلكة وأأن امجلعة يوم من العرص صلة بعد الهيلةل ذكر ختصيص حكة عرفت فاإ

 هللا ريض س يدان من هل املعّي  الوقت ذكل عن خيرجه اذلي أأن عرفت (املس تفيد بغية) كتاب عن

 تصدر أأنه أأيضا حقه يعملو  لطريقته ساكل غري عنه هللا ريض لس يدان خمالف قياحملقّ  مجهور ومن عنه

ّ  مخود قبل للمش يخة  يفو عنه هللا ريض الش يخ س يدان عن ذكل يف الوارد بلوعيد يبال ملو تهبرشي

 سوء عل ميوت يتب ملو مهنا اواحدا  فعل من أأن اأأمورا  الكشف أأهل ذكر: نصه ما املعاين جواهر

 الورد الإعطاء التصدر وهو املش يخة عاءوادّ  بلكذب الوالية دعوى ويه ذكل من هللا أأعاذان اخلامتة

ذن غري من  أأنه اجلواب املقدمي بعض من االإذن عنده اكن املبتدع املدع  هذا ناإ  قلت فاإن اهـ اإ

 يعط  يبق و  التقدمي عن ينسلخ بصدده حنن ما مجلهتا من اليت التقدمي يف الأهلية شوط بتضييع

ذن غري من الأوراد  برشيته مخود قبل مريد هل يكون أأن أأرادو  للمش يخة تصدر اذلي أأن اأأيضا و  اإ

نه اكمل ش يخ يد عل فطامهو   بغية يف الساحيل قال .يشء منه جي ء ال للرايسة حمب حمجوب فاإ
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ال يكون فل الكثري نتفاعالا أأما: 394الساكل  تطهرتو  عقهل قويو  معهل رس اذلي الاكمل الوارث من اإ

 املعارف بأأنوار صدره وانرشح هواه وامتحن فطنته سلمتو  رأأيه ترحجو  فراس ته صدقتو  نفسه

 بتخليص اخللق لهداية نتصابالا يف هل أأذنو  الصفات هبذه وارث ش يخ عن أأخذو  الأرسار نفحاتو 

 من صيتخلّ  ومل الوراثة من املنةل هذه يبلغ مل من وأأما احلقيقية الوراثة يه وهذه عللها من أأنفسهم

 شه عن خيلو ال فيه بق  مبا لأنه الرايسة فساد من أأسملو  أأوىل نفسه بصلح فاش تغاهل نفسه تبعات

لهيا املشار الهداية غريه لهداية فاملعّتض لها نفعالالاو احلمك فتغيب الظمل تّتامك بلرشهو  قبل عمل بغري اإ

 220 القائل در فلهل مضل ضال همل هاكل اجلهلو  الرشه من عنده مبا فهو الوراثة حقيقة هل حتصل أأن

 * تعلميه لغريه يبث اي من

 * مثهل تأأيتو  خلق عن تنه ال

 * غهّيا عن فاهنها بنفسك وابدأأ 

 * دىـــــــــقتيج و  تقول اــــم سمعيج  اكــــفهن

 

 395التعلمي ذا اكن لنفسك * هل

ذا عليك * عار  عظمي فعلت اإ

 حكمي فأأنت عنه انهتت * فاإذا

 ميـــالتعل عـــــفــينو  كــــمن ولـــــــــ* بلق

 

ذ ضامن فهو عمل بغري غريه طب ومن خائن فهو معرفة بغري غريه لهداية ضتعرّ  ومن  من عنده مبا اإ

 بملنية عاجهلو  الهلكة اإىل املريض فساق مقاديرها عن عدلو  موضوعاهتا عن الأدوية أأخرج رمبا اجلهل

 الغرور منو        ﴾396﴿ تعاىل قوهل يف العارفي بعض قال

نك للمريد قوهل  يف واجلس رايضتكو  جماهدتك عن فاسكن ادلرجات أ خرو  املقامات منهتي  بلغت اإ

                                                           
براهمي أأبو عبد اَّلّل املعّمم  كتاب: بغية الساكل اإىل أأشف املساكل  394 ملؤلفه: محمّد بن محمّد بن أأمحد بن عبد الرمحن بن اإ

 .مـ1353هـ/ 754الأنصارّي الساحيّل املالقّ : 

من شعر ادلؤيل أأيب الأسود ظامل بن معرو بن سفيان بن جندل ادلؤيل الكناين. واضع عمل النحو. رمس هل عيل بن   395

أأول  -يف أأكرث الأقوال  -ن أأصول النحو، فكتب فيه أأبو الأسود. وأأخذه عنه جامعة. وهو أأيب طالب كرم هللا وهجه شيئاا م

هـ 1422]سري أأعلم النبلء. اذلهيب محمد بن أأمحد بن عامثن. طبعة مؤسسة الرساةل. س نة النرش:  من نقط املصحف.

 .[86اإىل ص 82وة. من صم. عدد الأجزاء: أأربعة وعرشون جزءا. اجلزء الرابع. وممن أأدرك زمان النب2001/

 .119النساء   396
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 أأن الغرور بذكل أأراد املريدون حوكل يدور حىت مهنم أأعظم أأنت بالكهمم تلكمو  الش يوخ جملس

 الأرض وجه تعاىل هللا طهر زماننا يف املطرودين هؤالء كهلك فهيا فهيل الرايسةو  اجلاه حب يوقعه

 لك باعواتّ  انهق عمدّ  بلك ارغّت الا من الش يوخ رحذّ  السبب لهذاو  [قلتج ] هـ.ا أأمثاهلم ومن مهنم

 ارغّت بال املرادو  هداية لك أأصل احلذرو  غواية لك أأصل ارغّت الا قالواو  انعق فيه ليس مبا متحلّ 

منا عمدّ  للك التسلمي  من أأن عل أأمجعوا بل عمدّ  للكّ  ال اخلصوصية أ اثر عليه ظهرت ملن يسملّ  واإ

قامة فملكّ  الرتب من رتبة ع دّ ا  يصدق هل الرشع مزيان هل بينّص و  دعواه صدق عل ادلليل بإ

ذ عوهدّ ا ما للمدعي يسملّ  وال ال أأو عاهدّ ا فامي  عل الأمر لتوىّل و  أأصهل من ادلين لفسد هلم سملّ  لو اإ

 أأنصارو  تعاىل هللا أأهل مه حيرسوهنا ااسا حرّ و  حيفظوهنا اظاا حفّ  الطريقة لهذه أأن الأخ أأهيا واعمل. أأههل غري

ّ  دينه  من كثري عل أأويت وما الناصو  احلفيظ بمسه مهأأمدّ و  الظاهرو  الباطن بلعمل تعاىل هللا دمهأأي

ال الناس  به املأأمور التسلمي رأأوهو  مبطلا  أأو اكن احمقا  دعواه عمدّ  للك موافسلّ  التسلمي يف الغلط من اإ

منا أأنه احلقو   الرماح صاحب أأفاده اهـ الطريقة داببأ   بتأأدّ و  اخلصوصية أ اثر عليه الحت ملن يسملّ  اإ

ن اأأيضا  زادو   أأهل من واحد يد عل وقعو  الكذابي عيبملدّ  اغّتّ  رمبا اتمة بصريةو  حد هل يكن مل من اإ

          ﴿ الظلم أأهل عنده جيمتع اذلين الظلم

﴾397 (حىك )الرجل يكون وقد قال أأنه 398العزيز عبد س يدي القطب عن االإبريز اذلهب يف 

منا الوالية يف هل نصيب وال احلواجئ هللا اإىل بلتوسل يقيضو  الناس عند بلوالية امشهورا   قضيت واإ

 الويل صورة يف الرجل ذكل أأقاموا اذلين عهنم هللا ريض ومه الترصف أأهل يد عل به املتوسل حاجة

 جيعلها اليت الصورة مبنةل عندمه فهو للقدر اتبعا  فونيترصّ  اذلين ومه مثهل الظلم أأهل عليه ليجمتع

 فعل من احلقيقة يف ذكل منه فهترب رجلا  الصورة تظن الباطيل هبا ليطرد انهفدّ  يف الزرع صاحب

 الرجل ذكل يقميون عهنم هللا ريض الترصف أأهل فكذكل الصورة فعل من ال انالفدّ  صاحب

 يطيقون ال ومه حق لأنه هلم يظهر وال عندمه خف  فهيم املترصفو  مثهل الظلم أأهل عليه جيمعونو 

                                                           
 .99الكهف   397

  هـ.1316تلقاه من: الش يخ عبد العزيز ادلبغ. طبعة املطبعة املمينية مبرص.  -كتاب اذلهب االإبريز لأمحد بن مبارك   398
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ذا. احلق  للظهور اصاحلا  يكن مل من ظهور وأأن خارس خائب عمدّ  بلك املغّت أأن علمت هذا فهمت واإ

ال بعيهملتّ  أ جلا و  عاجلا  أألمي عذابو  جس مي عطبو  عظمي رضر ذا اإ  صادق مبرشد علهيم هللا منّ  اإ

ن: قال أأنه عنه هللا ريض القشريي عن نقلو  .الفلح طريق اإىل مهيردّ و  بصحبته صهمخيلّ و  ينقذمه  اإ

ذا الش يخ  املريدين يريب قعدو  الكتب من الطريق أأخذو  املريد عل يطرأأ  وما بلسلوك اعارفا  يكن مل اإ

نه الرايسةو  للمرتبة اطلبا   الأطباء تدبريو  الأنبياء دين الش يخ عند يكون أأن فلبد تبعه ملن همل فاإ

ذا املريد أ داب منو  املرضية اخللصةو  رسالته يفو اهـ امللوك س ياسةو   برشيته مخود قبل امرادا  صار اإ

شارته اأأحدا  ينفع ال حمجوب فهو أ فتهو  ذا اهـ مهتعلّ و  بإ  الأش ياخ هلأأصّ  ما تبديل أأن علمتو  هذا دهتمّ  فاإ

 امتثال عدمو  الأش ياخ خمالفة من للمريد أأرضّ  يشء ال أأنه كل ظهر أأوقاهتا تعيي مع الأوراد ترتيب من

 اإشارهتم قبول عدمو  واحّتاهمم تعظميهم تركو  عهنم هللا ريض الأولياء علو  علهيم عّتاضالاو أأوامرمه

 رتبوه ما ونيتعدّ  ال حبيث الطريقة أأمور مجيع يف الاس تقامةو مثلا  وقته كتعيي عليه به يشريون فامي

ال فائدته حتصل فل بوقته مرتبط اذلكر رس لأن الأوقات عل الأوراد من  ذكلو  .وقته عل بحملافظة اإ

 بلأخلق قالتخلّ  مع يةّمداحمل السنن عل املتابعة لوهأأصّ  ما عل وهو الاس تقامة حد من يؤخذ لكه

ن املرضية ن املس تقمي الرصاط عل امليش العلمي للعبد الاس تقامة قلت شئت واإ  قلت شئت واإ

ن امللمة ترك الاس تقامة ن الابتداع ترك مع باعتّ اال يه الاس تقامة قلت شئت واإ  قلت شئت واإ

 وال الكرامة يهوصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول عهشّ  ما عل هللا بأأخلق التخلق يه الاس تقامة

 السلوك س تقامةا علمة أأي علمة عدوه العبادة بسبب العادة خرق من فهيا يكون وما بدوهنا كرامة

 أألبسو  الأخفا أ ثر الصويفو  اجلفا من ختلصو  صفا من وهو الصويف علهيا اليت املسلوك الرصاط عل

 هداية التصوف رع  ما الرشيعة حلقوقو  ع وادّ  الصوف لبس من الصويف ليسو  صطفاالا خلعة

 القبض الصويف أ داب منو  .واهتدى قحتقّ  بحلقيقةو قتدىا بلرشيعة من الصويف الغواية عن بعدو 

 صاط عل الرجاءو  اخلوف جبنايح يطري تراه ولهذا امجلال ملشاهدة البسطو  اجللل لشهود هل

 اإىل الوالية نس بة من الظلم أأهل قال مبا الأخ أأهيا تغّت فل عليهو  .لتجاءالاو بلترضع الاس تقامة

 املكنون غيبه عل يطلعك ال وهو املصون هرسّ  معدن هللا أأولياء لأن جعيب الوالية شأأن لأن املبتدع
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 البيّة من الكثري عن اخلفية كنوزه هللا أأولياء الغرية جحاب علهيم أأسدل احلرضة عرائس هللا أأولياء

 قلوب للأولياءو  الأش باح هيألك من ظهر مبا ساكنومهو  بلأرواح العامل هذا أأهل فارقوا هللا أأولياء

 لأهل الأرض جنوم فهم معنوية لطائفو  مضيئة أأنوار من لها فيا احلس ية الشمس من أأضوء نورها

 أأمس  هلمو  لنا نورمهو  السامء

 * السامء من النجوم أأمرتقب

 * ختف  مث وقتا تبي فتل

 * الليايل ظمل يف تل هداية

 

 الضياء يف أأنصع الأرض جنوم *

 بخلفاء تكدر ال وهذه *

 الغطاء كشف هذه هداية *

 

 انهتي  الأمور مجيع يف التيقظ عل توكيدمكو  الغرور من حتذيرمك من ذكرانه اذلي هذا ويكف 
 للمقدم الواجبة الوصايا بعض في خاتمة

ن النجيب الأخ أأهيا عملا ((الوصااي بعض يف خامتة)) ّ  الطباع خفالف التقريب أأردت اإ  بعوات

 الأساس التقوى جعلا مث الابتداع يف املريد ضياع وأأن باعتّ اال يف حمصور نتفاعالا فاإن االإجامع

ذا لأنك الطمع واجتنب الورع واعمتد الأدب كثري الطلب يف وكن الأنفاسو  اخلواطر راقبو   تزهد مل اإ

 أأهيا بك أأحق املوىل بغيضة من قلبك خلو ولأن العلية ال خرة خري عن بعيد فأأنت ادلنية ادلنيا يف

ذ أأوىلو  الأخ ال ادلنيا خباثة من يكن مل لو اإ ن لكف  عقاب حراهماو  حساب حللها اإ  من الفارغ واإ

 يفو املباحات من الكرثة مندوبو  احملرمات يف واجب الرشع يف الزهدو  شعلها بنار حيّتق مل شغلها

 تواضعو  الشطط تركب وال الغلط الأخ أأهيا واحذر امجليع يف واجب الطريقة أأهل عند احلقيقة أأحاكم

 خلّ و  بلرازق وثق القناعة كثري اجملاعة يف كنو  الأمراء واترك الفقراء واحصب للصغري دتودّ و  للكبري

 :عنه ريضو  وهجه هللا مرّ ـك عيلّ  س ّيدان املؤمني أأمري قال. اخللئق

 * غريه عند من هللا رزق أأتطلب

ن برصاف وترىض  * مرشاك اكن واإ

 

 أ منا العواقب خوف من تصبحو  *

 ضامنا بربك ترىض وال مضينا *
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 بعضهم وقال

 * تقلبه يف قوي قوي من مك

 * تقلبه يف ضعيف ضعيف من مك

 * هل االإهل أأن عل دليل هذا

 

 منحرف الرزق عنه الرأأي * همذب

 يغّتف البحر خليج من * كأنه

 399ينكشف ليس خف  رس اخللق * يف

 

 :عنه هللا ريض احلسن س يدان وقال

 * طمع عل خمللوق ختضعن ال

 * كام امللوك دنيا عن بهلل واس تغن

 * خردةل تعطاك ال بأأنك واعمل

 * خزائنه يف مما هللا واسّتزق

 

 بدلين منك وهن ذكل فاإن *

 ادلين عن بدنيامه امللوك اسـتغىن *

ذن اإال *  طي من سواك اذلي بإ

منا *  والنون الاكف بي الرزق فاإ

 

 الفقراء دين ذهاب وهو هلم الفقراء تواضع حمبة الأغنياء عل دخلت أ فة أأعظم أأن الأخ أأهيا واعمل

 400((دينه ثلثا ذهب غناه لأجل لغن تواضع من))صّل هللا عليه وسمل  قال الأغنياء ثواب بطلنو 

ذا الطاحل بلغن ظنك مفا صاحل غن يف هذا  العارفي بعض قالو  .لكه دينه ذهب بقلبه هل تواضع واإ

     ﴿ ال ية هذه يف يتفكر اكنو  الرزق أأختئب أأن خالق  من لأس تحيي اإين

                                                           
. رمق احلديث: « حلية الأولياء لأيب نعمي   399 ي ي ن ة  ي انج ب نج عج ف   .10834سج

ي ي ن   ي ان  ب ن  عج ف  ن د  سج : كجنَّا ع  ، ي قجولج تج اب ن  أأيب  معج ر  ع  : مس   للج ٍرو ال خ  ل  ب ن  )حديث مقطوع( قال أأمح  دج ب نج مع   وا ال ف ض  ك رج
، ف ذ  ة 

 : ي انج ي قجولج ف  أأ سج ، ف أأن ش  هج اء  ه  د  ب يع  و   الرَّ

ّيٍ قـ ـــك   ــــو  ن  قـ  ّيٍ فـم  م  ـــ  ت ق  ــ  و  ر فج لُّب  ن ح  قج مج ز  ن هج الّر  ْأي  ع  ب  الرَّ ه ذَّ  ه  * مج

ر  ي غ ّت  فج  ل يج  ال ب ح  ن  خ  َّهج م  ن أ ت ل طٍ * ك  خ  ق ل  مج يف  ال ع  ع  يٍف ض  ع  مك   ض   و 
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   ﴾401 ال اللهم متتن ال اللهم جلو  عز هللا سأألت هل تفكرو  نظرا قال مث 

 بلرزق اليقي من يلزمه ال قلبك بل مفا يكون ال ما هذا عليه نفسك وّطنت قد ملا املوت بعد تبعثن

 يف تزيد أأن تس تطيع ال وكام مجموع واحدة أ ية يف هذا ولك البعثو  بملوت اليقي من لزمه ما مثل

 كام لأدركه املوت من هيرب كام الرزق من أ دم ابن هرب فلو الرزق كذكل منه تنقص وال أأجل

 عل حيرص ال))صّل هللا عليه وسمل  قال لرزقه يس ئهل مل وأأ  الرزق هللا سأأل كذكلو  املوت يدركه

براهمي س ئلو  ((بلعمل اإال العبادة عل وال بجلهل اإال ادلنيا  رجلا  أأن لو فقال التولك غاية عن أأدمه بن اإ

 يزيد رزقه أأن ظنّ  مفن قال نعم قيل بجلنون عليه يشهدو  منه يعجب أأليس ميت حلياة حيتال أأن أأراد

ىلو  أأجعب فهو واكتسابه بحتياهل     ﴿ قال جلو  عز هللا لأن أأقرب اجلنون اإ

    ﴾402 جلو  عز هللا قال التولك غاية فهذا ﴿    

 ﴾403  يس تأأنس وال اخللق اإعراض من يس توحش ال اكفيه أأنه عمل ومن الاكيف هو احلسبو 

قبال ن يفوته ال هل قسم اذلي بأأن ثقة اخللق بإ ليه يصل ال هل يقسم مل اذلي وأأن عنه أأعرضوا واإ  حبال اإ

ليه احلاجة وقت يف ضيعه به وثقو  خملوق عل تولك من أأن الأخ أأهيا واعمل     ﴿ اإ

 ﴾404 قالوا حيث بنيه مبقاةل وثق ملا السلم عليه يعقوب أأن ترى أأال ﴿  ﴾405  

 تعاىل لقوهل يضيعه ال جلو  عز هللا فاإن ربه عل حاالته مجيع يف يتولّك  أأن العبد فعل عوهضيّ  كيف

﴿     ﴾406 زاءـب جعل ال ثوابا  اخلري خصال من خصةل لك اإ  جعل التولك اإ

زاء زاءو االإجابة ادلعاء بإ زاءو القبول التوبة بإ زاءو الهداية اجملاهدة بإ  أأن يرض ومل املغفرة س تغفارالا بإ

                                                           
 .39 الروم  401

 .39الروم   402

 .3الطلق   403

 .3الطلق   404

 .12يوسف   405
 .3الطلق   406
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زاء جيعل  الشغل من قلبه خييل املتولكو  ﴾     ﴿ فقال شيئا التولك بإ

 يّتكو  نفسه عل يقبلو  225 الطلبو  التحريك تركو  ببغيته خالقه اإىل يسكنو  التعب من بدنه يسّتحيو 

 ﴿ تعاىل هللا قال قضائه يف اخلالق قدر حيفظو  أأمره بلغ هللا أأن يعملو  ادلنيا طلب من عل اهلموم

        ﴾407  الراحة يف يطمع وال الشدة من هيرب ال أأيضا املتولكو 

ليه وصلت فاإن ن هللا فليحمد الراحة اإ ليه وصلت واإ  يريد وال يعاينه أأنه كام بذكل فلريض الشدة اإ

ا  بقضائه اراضيا  هللا اإىل أأمره اضا مفوّ  يكونو  سواه  تعاىل قال خالقه عليه قىض مما لعبد مفرّ  أأال اعامل

﴿  ﴾408 بملوعود الثقةو  التوحيد علمة من بعضهم قالو  ربك بقضاء رضا أأي 

ليه يشكو عنه هللا ريض الش بيل اإىل رجل جاءو  التولك بساط عل العيال كرثة  هل فقال العيال كرثة اإ

 أأحدمك يقول عنه هللا ريض احلايف لبرش قالو  عنك فاطرده هللا عل رزقه ليس مفن بيتك اإىل رجعا

 يعرف هل الرجل حال تعرف أأن أأردت فاإن به هللا يفعل مبا ريض هللا عل تولك لو هللا عل تولكت

ىل تعاىل هللا وعده ما اإىل فانظر ال أأم تعاىل هللا  بهلل اكن فاإن أأوثق قلبه يكون امبأأهيّ  الناس وعده ما واإ

ن عارف أأنه فاعمل  يكون وال مثهل بلأحصاب ثقته اكنت من ملعون بهلل جاهل أأنه فاعمل بلناس اكن واإ

 لأهل وال لنفسك تعط  أأن تقدر ال أأنك اقطعا  واعمل قوته أأحرزفقد  بهلل اواثقا  اكن ومن بربه اواثقا 

نه تعاىل هللا رزقهم اذلي متنعهم أأن تقدر وال تعاىل هللا يعطهم مل ما ودلكو   وال معط  وال مانع ال فاإ

 بيهنام وما الأرض يف وما الساموات يف ما هل يشء لك ملكوت بيده اذلي فهو غريه ماكل وال رازق

ال الرزق تنتظر فل الرثى حتت وما ال تتولك وال هللا من اإ منا عليه اإ  فاعلا  يرى ال من هللا عل يتولك اإ

 الوسائطو  الأس باب اإىل لتفاتها تقطع رؤية جلو  عز هللا من لكها الأمور يرى أأن وهو هللا سوى

ال الوسائط رؤية من بطنه يصف مل ومن  خف ّ  شك عن ينفك مل فكأنه وسائط أأهنم حيث من اإ

 مل اإن ودلكو  أأهل أأن واعمل شاهيتهو الرشك كدرات عن توحيده تصفية يف جلو  عز هللا فليتق

 مرضه يف عنه هللا ريض العزيز عبد ابن معر أأن روي كام وقعوا ما عل تبايل فل صاحلي يكونوا

                                                           
 .3الطلق   407

 .24االإنسان   408
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نك هل قيل فيه مات اذلي نك قبل أأحد يصنعها مل اأأمورا  صنعت اإ  ادينارا  هلم ختلف ومل أأوالدك تركت اإ

 ال فاإين ذكرمت ما أأما هلم فقال فأأقعدوه أأقعدوين عنه هللا ريض هلم فقال عرش ثلثة اكنواو  ادرمها  وال

 امطيعا  مهنم اكن من رجلي أأحد أأوالدي هلم ليس ما أأعطهيم أأن أأقدر الو هلم اذلي أأمنعهم أأن أأقدر

 .وقع ما عل أأبيل فل اعاصيا  مهنم اكن ومن   ﴾409﴿ يكفيه تعاىل فاهلل تعاىل هلل

 هلل ودلكو  أأهل يكن فاإن بعد أأما هللا يف هل أأخ اإىل عنه هللا ريض اجلراح بن عبيدة أأبو كتبو 

ن أأولياءه عيضيّ  ال هللا فاإن أأولياء تعاىل  طلبا أأشد الرزقو  بأأعدائه متاسكك مفا أأعداء هلل يكونوا واإ

 قسم واذلي الطلب بّتك ينقص وال بلطلب يزيد وال دفعه حتصيل عل العبد يقدر ال أأجهل من للعبد

ن يفوتك ال كل ليك حيصل ال كل يقسم مل واذلي تطلبه مل واإ ن اإ  هللا غري عل تتلك فل طلبته واإ

ليه هللا فيلكك  واعط جلو  عز هللا اإىل هبمتك وانقطع عليه ثوابك هللا فيجعل هللا لغري عجلت الو اإ

     ﴿ هتامؤون يكفيك جلو  عز هللا فاإن ادلنيا بتدبري تش تغل وال هل لكيتك

   ﴾410 غريه تر وال هللا غري تقصد فل ينساه ال هللا فاإن هللا عل يتولك ومن 

ال ختف وال ترج وال سواه اإىل تلتفت وال ايه اإ  فاإهنم الأمر عليك فهيون اخمللوقي من طمعك واقطع اإ

  ﴿ سـواء عدمهو  فوجوده رضه ختاف وال نفعه ترجو ال مفن انفعا  وال ارضًّ  كل ميلكون ال

            ﴾411.  عهنام هللا ريض عباس ابن قالو 

 كتاب ويف هللا اإال مميت وال هللا اإال رازق أأال أأمجعوا الأجلو  الرزق يف اإال يشء لك يف الناس ختلفا

 خدمك من دنيا اي خدمك من تعيبأأ و  خدمن من خدما دنيا اي ادلنيا اإىل هللا أأوىح: 412الشهاب

                                                           
 .196الأعراف   409

 .8املزمل   410

 .107يونس   411

والأمثال. . كتاب يف الوصااي شهاب الأخبار يف احلمك والأمثال وال داب من الأحاديث املرويه عن الرسول اخملتاركتاب   412

للقضاع ، محمد بن سلمه بن جعفر بن محمد بن عيل بن نرص  ]خمطوط. معهد دراسة الثقافة الرشقية جبامعة طوكيو[

املرصي، الشافع ، قايض مرص. مات مبرص يف ذي احلجة س نة أأربع ومخسي وأأربعامئة. ]سري أأعلم النبلء. اجلزء الثامن 
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 الثقةو  به القلب قوة يف أأوليائه عادة عل تعاىل هللا مع جرى ومن فاخدميه خدمن ومن فاس تخدميه

 معه جرى ومن أأولياءه رزق كام نصب الو تعب غري من حيتسب ال حيث من فريزقه بوعده البالغة

ال يرزقه فل الأس باب اإىل ركوهنم يف العوام عادة عل صّل  هللا رسول لقول اتصديقا  النصبو  بلتعب اإ

 ومن حيتسب ال حيث من هورزق مؤونة لكّ  هللا كفاه وجلّ  عزَّ  هللا اإىل انقطع من))هللا عليه وسمل 

لهيا هللا ولكه ادلنيا اإىل انقطع ذاصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول اكنو  413((اإ  خصاصة أأههل أأصاب اإ

      ﴿ تعاىل لقوهل ريب أأمرين هبذا يقولو  الصلة اإىل قوموا قال

     ﴾414  براهمي قيلو  حرفتك ما عنه هللا ريض أأدمه بن الإ

 فقال التولك عن عنه هللا ريض القريش عبيدة أأبو س ئلو  .احلرفة اإىل حيتاجون ال هللا عامل اإن فقال

 حىت سبب اإىل يوصل سبب لك أأترك فقال زدين السائل هل فقال حال لك يف تعاىل بهلل التعلق

بر  تولك مثل وهو ربكاإ  املتويل هو احلق يكون  السلم عليه جبيل هل قال حي السلم عليه هميااإ

ليك أأما فقال حاجة أأكل ذ فل اإ  ثقةا  فّتكه هل جبيل حفظ وهو سبب اإىل يفيض اسببا  سؤاهل اكن اإ

صّل هللا عليه وسمل  قالو  ذلكل املتويل هو احلق يكون حىت هل جبيل تسخري أأراد تعاىل هللا بأأن

 ادلنيا عن ينوي أأن الزهدو  415((النّاس حيبّك النّاس أأيدي يف فامي وازهد هللا حيبّك ادّلنيا يف ازهد))

ن فأأما علهيا القدرة مع اطوعا  صّل هللا  قالو  بزهد ليس فقر فذكل فهيا راغب وهو ادلنيا عنه زويت اإ

ذا))عليه وسمل   قالو  416((نفسه بعيب هبرّص و  ال خرة يف بهرغّ و  ادلنيا يف دهزهّ  خريا بعبده هللا أأراد اإ

صّل هللا عليه  قالو  417((ادّلنيا يف فلزيهد هداية بغري وهدى تعملّ  بغري علام هللا يؤتيه أأن أأراد من))

 عمل ال من يعادي وعلهيا هل عقل ال من جيمع ولها هل مال ال من ومال هل دار ال من دار ادّلنيا))وسمل 

                                                           
 .أأخرجه الطباين يف ))املعجم الأوسط((، والبهيق  يف ))شعب االإميان((  413
 .131طه  414
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 هل))صّل هللا عليه وسمل  قالو  418((هل يقي ال من يشق  وعلهيا عنده فقه ال من حيسد وعلهيا عنده

نه أأال نعم فقالوا بصريا جيعهلو  العم  عنه هللا يذهب أأن يريد من منمك  أأمهل طالو  ادلنيا يف رغب من اإ

 بغري هدىو  تعمل بغري علام هللا أأعطاه فهيا أأمهل قرصو  ادلنيا يف زهد ومن ذكل قدر قلبه هللا أأمع  فهيا

ن الزهاد بعض قالو  419((هداية  يف الزهد من ميل بطنه من ميل ما فبقدر بطنه يف العبد دنيا اإ

 اكنتو  دينه ضبط بطنه ضبط من زيد بن الواحد عبد قالو  ادلنيا متلكه بطنه متل ما بقدرو  دنياه

 تصل ال عنه هللا ريض احملاس يب قالو  القيامة يوم اإىل تمكبليّ  ويه أألكة السلم عليه أ دم أأبيمك ةبليّ 

ال ذكرت مما يشء اإىل  البطن8ضبط الهوى خمالفة فأأول الهوى خمالفة عل اجلديدة النيةو  الصحيح بلعزم اإ

ذا العبد فاإن  هتوى فامي النفس خمالفة سائرو  احملاس بة هانتو  قلبه عرفو  جوارحه مل بطنه ضبط اإ

ذن ن تعاىل هللا بإ  ومل حاهل يعرف ومل قلبه ضاعو  جوارحه شدتو الأمر عليه صعب بطنه عضيّ  واإ

 ش بع القلب نور ضدو  ضد يشء للك عنه هللا ريض ادلاراين سلامين أأبو قالو  احملاس بة عل يقدر

 الليل أأقوم من اإيلّ  أأحب لقمة عشاءي من أأترك لأن قالو  النفس خمالفة الأعامل أأفضل قالو  البطن

ذا قالو  قياهماو  س نة صيام من للقلب أأنفع النفس شهوات من واحدة شهوة ترك قالو  أ خره اإىل  جاع اإ

ذا رّق و  قلبه صفا العبد نه بجلوع عليك قالو  هضارّ و  مع  ش بع واإ  يورثو  للقلب صفاءو  للنفس مذةل فاإ

 ال خرة مفتاحو  مفتاح يشء للك قالو  الباكء ترك اخلذالن عملو  عمل يشء للك قالو  الساموي العمل

 بيت يف لكه الرش هللا جعل عنه هللا ريض عياض بن الفضيل قالو  الش بع ادلنيا مفتاحو  اجلوع

 اجلوع يف احلكةو  العمل جعلو  اخللق هللا خلق هللا عبد بن سهل قالو  ادلنيا حب مفتاحه جعلو 

 احللل أألك يف الهوى خمالفة من أأفضل بيشء هللا عبد ما قالو  الش بع يف املعصيةو  اجلهل جعلو 

 تطفئ وال حّتاقالا منه يتودل احلطب مثل الشهوةو  انر الش بعو  نور اجلوع الرازي معاذ بن حيىي قالو 

 يف يباع اجلوع أأن لو عنه هللا ريض قالو  نفسه أأبغض هللا أأحب من قالو  صاحبه حيّتق حىت انر

                                                           
بقيته وزاد ابن أأيب  أأخرجه أأمحد من حديث عائشة مقترصا عل هذا وعل قوهل "ولها جيمع من ال عقل هل" دون  418

 .ادلنيا والبهيق  يف الشعب من طريقه "ومال من ال مال هل"
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ذا ال خرة لطالب ينبغ  اكن ملا السوق  فاإن خلقه بيو  هللا بي أأنت قالو  غريه من يشّتي أأال دخل اإ

ن خدموك بهلل قلبك قتعلّ   ثلث فيه ليس من احمبا  ليس قالو  مقتوكو  خذلوك هبم قلبك قتعلّ  واإ

 اخمللوقي خدمةو  ادلنيا طلب عل العبادةو  الناس لقاء عل اخللوةو  اخللق الكم عل القرأ ن يؤثر خصال

 عل أأرض يشء ليسو  امجلاعة أ الهتاو  اخللوة حانوهتاو  حرفة العبادة عنه هللا ريض الثوري سفيان قالو 

 لالتقلّ  من هلم أأنفع يشء ليسو  حاجة لغري امليشو  رضورة بغري الالكمو  فاقة بغري أألك من املريدين

 صفوته عدم شهوته وافق من فاإن الشهوة ترك يف اجملاهدة دوام املريد شأأن منو  اخللوةو  الصمتو 

 فاإن معلوم هل يكون أأال املريد شأأن ومن جلو  عز هلل تركها شهوة اإىل رجوعه بملريد اخلصال أأقبحو 

ذا وقته من الأمل قرص املريد شأأن ومن القلب نور تطفئ املعلوم ظلمة  املس تقبل يف تدبري هل اكن فاإ

 من هللا اإىل أأبغض وعاء من وما يشء منه جي ء ال يس تأأنفه فاميو  الوقت من فيه هو ما لغري عتطلّ و 

 ابن حسب بطنه من اشّ  وعاء أ دم ابن ملأ  ما))صّل هللا عليه وسمل  قالو  احللل من ميلء بطن

 احلديث يفو 420((لنفسه وثلث لرشابه وثلث لطعامه فثلث بدّ  وال اكن فاإن صلبه يقمن لقاميت أ دم

منا الثلث فوق أألك من)) قال أأنهصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول عن الصحيح  ((حس ناته من يأألك اإ

 هللا عند أأفضلمك)) قـالصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول أأن عنه هللا ريض الغزايل حـامد أأبو قال

 اإىل أأحبّ  معل من ما)) قالو  421((وشوب أأكول لكّ  هللا عند وأأبغضمك وتفكّرا جوعا أأطولمك تعاىل

يطان اإنّ )) قالو  ((وعطش جوع من هللا  بجلوع جماريه فضّيقوا ادّلم جمرى أ دم ابن من ليجري الش ّ

عام وقةلَّ  العبادة نصف الفكر)) قالو  ((العطشو  اجلوع الأعامل س يد)) قالو  422((والعطش  ((عبادة الطَّ

امء ملكوت يدخل ال)) قالو   فاإن ،والرشاب الطعام بكرثة القلوب يتوامت  ال)) قالو  ((بطنه ملأ  من السَّ

 وأأنذر حّذر الّسلم عليه داوود اإىل تعاىل هللا أأوىح)) قالو  ((املاء عليه كرث اإذا ميوت اكلزرع القلب

يطان زمام والّشهوة. حمجوبة مع  عقولها بشهوات املتعلّقة القلوب فاإنّ  الّشهوات أألك أأحصابك  من الش ّ

                                                           
 .674الراوي: املقدام بن معدي كرب | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   420
 .ياءيف املغن والزبيدي يف االإحتاف وأأورده الغزايل يف االإح العرايق ذكره   421
 .7171عيل بن احلسي بن عيل | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   422
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 هـ.ا 423((شهوة فهو اخلزب عل زاد ما. شهوته عل هللا فليؤثر قلبه صفوة أأراد من. عبده اكن أأخذها

 قوهل من الصادق املريد 424املعي املرشد صاحب به وىّص  مبا الأخ أأهيا أأوصيكو 

 * يعلام حىت الأمور ويوقف

 * الرايء من القلب يطهر

 

 حكام قد به فهين هللا ما *

 داء لكو  جعب حسدو  *

 

جعاب متّبع وهوى مطاع شّ  هملاكت وثلث منجيات ثلث))صّل هللا عليه وسمل  قال  املرء واإ

ذا)) ثعلبة لأيب قالو  425((بنفسه جعاب متّبعا وهوى مطاعا حّشا رأأيت اإ  فعليك برأأيه رأأي ذي لكّ  واإ

 لأن: فطرّ مج  قالو  .القنوطو  العجب ثنيا يف الهلك عنه هللا ريض مسعود ابن قالو  426((بنفسك

 مل لو))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .معجبا أأصبحو  قامئا أأبيت أأن من أأحب اندما أأصبحو  انمئا أأبيت

 ريض لعائشة قيلو  اذلنوب من أأكب العجب جفعل 427((جبالعج  ؛ذكل من أأكب عليمك خلشيت تذنبوا

ذا فقالت امسيئا  الرجل يكون مىت عهنا هللا  الكب اإىل يدعو لأنه كثرية العجب أ فاتو  .حمسن أأنه ظنّ  اإ

ذ  العباد مع هذا ختف  ال اليت الكثرية ال فات الكب ومن الكب العجب من فيتودل أأس بابه أأحد العجب اإ

هاملهاو  اذلنوب نس يان اإىل يدعو فالعجب هللا مع وأأما  جيهتد فل يس تصغره مهنا يتذكر وما بنس ياهنا اإ

نه الأعاملو  العبادات وأأما هل تغفر أأهنا يظن بل تلفهياو  تذاكرها يف  بفعلها هللا عل مينّ و  يس تعظمها فاإ

لهيا بلتوفيق عليه هللا نعمة ينىسو  ذا مث مهنا المتكنو  اإ  أ فات يتفقد ال ومن أ فاهتا عن مع  هبا أأجعب اإ

ذا الظاهرة الأعامل فاإن اضائعا  سعيه أأكرث اكن الأعامل منا تنفع امقلّ  الشوائب عن تقيه خالصةا  تكن مل اإ  واإ

 تعاىل هللا مكر يأأمنو  تعاىل بربهو  بنفسه يغّت املعجبو  العجب دون اخلوف عليه يغلب من يتفقد

                                                           
يف رواية:   423 اع يت  و  ر مهج ط  اته أأن  أأح  ه و  ن  ش  ة م  ه و  ا أ ث ر  ش  ذ 

 
ي ا يد  ب  ن  ع  ب د  م  ل ع  ن ع ب  ا أأص  ن م  و  نَّ أأه 

 
. راجع تفسري ابن كثري ا

ن  غ يًّا[. 59ة سورة مرمي ال ي ف  ي ل ق و  و  ات  ۖ ف س  ه و  وا الشَّ َّب عج ات ة  و  ل  وا الصَّ اعج ل ٌف أأض  مه   خ  د  ن ب ع  ل ف  م   ]ف خ 
 .املرشد املعي عل الرضوري من علوم ادلين البن عاش عبد الواحد الأندليس واملشهور مبنت ابن عاش  424
 .2/389نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: أأبو   425
 .4341الراوي: أأبو ثعلبة اخلش ن | احملدث: أأبو داود | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   426
 .أأخرجه الزبار والبهيق  يف الشعب وابن حبان يف الضعفاء  427



236  

 

 
 

 عطاايه من عطيةو  نعمه من نعمة يه اليت بأأعامهل احقا  عنده هل وأأن مباكن هللا عند أأنه يظنو  عذابهو 

ذ فقط للجهل املضادة املعرفة فعلجه احملض اجلهل العجب عةّل و   لأن بعبادته العبد لعجب معىن ال اإ

 الثالث بلربع فعليه علهجاو  أأس باهباو  القلب أأمراض حقائق س تقصاءا أأراد ومن هللا فضل من ذكل

 كاذلو للغزايل ادلين علوم حياءاإ  كتاب من

 * ال فات ذي أأصل بأأن واعمل

 * العاجهل حب هو اخلطااي رأأس

 

 ال ت طرحو  الرايسة حب *

 428هل الاضطرار يف اإال ادلوا ليس *

 

 مهنا تطهريه االإنسان من يطلب اليت أأمراضها ويه القلوب أ فات أأي ال فات هذه أأصل أأن أأخب

منا تقدم كام غريهامو  واحلسد الكبو  نه فهيا قيل اذلي ادلنيا يف الرايسة حب هو واإ  من ينع ما أ خر اإ

صّل هللا عليه  بقوهل ذكل عل س تدلّ ا مث ال ت بطرح عب عنهو  ال خرة نس يانو  الصديقي قلوب

    ﴿ تعاىل قال بلعاجةل عّب  ادلنيا عنو  ((خطيئة لك رأأس ادلنيا حبّ ))وسمل 

    ﴾429 املتقدم 231 احلديث بدليل ادلنيا حب هو ال فات أأصل أأن ذكر ملاو  ال ية 

ليه ضطرارالاو لتجاءالا يف هو مهنا واخمللص ال فات تل أأدواء اإىل أأرشدك  يف تعاىلو  س بحانه اإ

 طبعها ذكل لأن املعصية اإىل متيلو  تنفر ويه الطاعة اإىل سوقهاو  هواها خمالفةو  النفس عل التغلب

     ﴿ تعاىل قالو         ﴾430﴿ تعاىل هللا قال

        ﴾  النفس هجادصّل هللا عليه وسمل   مسّ  قدو 

ال ال خرة لسعادة طريق أأالّ  احلكامءو  العلامء أأمجعو  الأكب بجلهاد  تركو  الهوى عن النفس بهني  اإ

                                                           
 منت أأيب عبد هللا عبد الواحد ابن عاش الأندليس.  428
 .18اء االإرس   429

 .53يوسف   430
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 منافقو  يقاتهل اكفرو  حيسده مؤمن شدائد مخس بي املؤمن))صّل هللا عليه وسمل  قالو  الشهوات

 .هلل وامحلد الفصل هذا ختام احلديث وهذا ((ينازعه فقرو  يضهل ش يطانو  يبغضه
 اإلخوان بخدمة المقدم وصية

ذا االإجلل بساط عل الرجال من االإخوان خبدمة( الأخ أأهيا أأوصيكو ) لهيم بوكقرّ  واإ  أأطلعوكو  اإ

بعاد الأخيار عن تطرد الأرسار تفش فل رسمه عل  فاس تعذ اتعذيبا و  شقاوةا  أأعظم التقريب بعد فاالإ

ذا رزية أأكب ذكل فاإن العطية بعد السلب من بهلل  حلته القلبو  الشهوة علهيا غلبت نفسك رأأيت واإ

ّ و  بلعجل املوت هبا توقعو  الأمل لها قرّص  القسوة  الوقوفو  النشور يوم تذكرو  القبور يف نفسك لمث

 فالرجل الندمو  الرصاط عل القدم زةل خفو  املزيان بتحرير الأوزان تدقيقو  العذاب وهوان للحساب

 يف فهو املنازل أأخبث يف النازل بحلال قنع من لأن ختصاصالا طلبو  اخللص عل حرص من

 الناجية الطريقة عن حادو  الهاوية

ذا  * الهوى يعتاده املرء رأأيت ما اإ

 * بنفسه هجل الأعداء   أأشت   وقد

 * الهوى عن اللجوج النفس ينع ومل

 

جه ذاك عند ثلك ته فقد *  ثوألك 

ت وقد * جد   عواذهل مقاالا  فيه و 

 اكمهل العقل وافر اإال الناس من *

 

لهي   بلأحباب لتتوسّ و  بلباب وقفتو  نكسارالاو اذلةل حباةل جئتو  فتقارالاو الفاقة يد بسطت اإ

لهي  أ مايل ختيب الو سؤايل فأأجب  تعط  للطائعيو  العاصي عل فضلو  للسائلي مبذول جودك اإ

لهي  السؤال طلب من فكيف سؤال بل  مقامو  بخللص يل فأأىّن  العيوب أأجحمتنو  اذلنوب أأجخلتن اإ

لهي  ختصاصالا  أأدبو  اجلود وصف بي حفرت ال داب اإىل ردين احلياءو  الطلب عل دلن كرمك اإ

لهي  الشهود  من بعد واعصمن الوالية خلعة عيلّ  واخلع الهداية لس بل قنوفّ و  العناية نظر اإيلّ  نظرا اإ

لهي  الغواية  حبقيقة حققنو  اجللل سطوة وامنعن امجلال حرضة يل أأحلّ و  الوصال حلوة أأذقن اإ

لهي  الكامل  بتوفيقك قنافوفّ  هديتو  قتوفّ  اذلي أأنتو  أأعطيت اذلي أأنتو  صطفيتا اذلي أأنت اإ

لهي  طريقك سواء اإىل واهدان  من واجعلنا املهملي من تكتبنا وال الغافلي لياملغفّ  من جتعلنا ال اإ
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 أأطلقت ما العطا شئت ما لوالو  للسؤال وفقتنا ما القبول ترد مل لو لياملكّ  الاكملي العاملي العاملي

لهي  االإصابة لغرض السهم هذا صوبو  االإجابة جعلو  ادلعاء اللهم فأأجب  من ناجنّ و  النفوس أأرس فكّ  اإ

 أ مي الأحباب مجيعو  أأان بالإحسان االإحسانمشهد  شهدانأأ و  بلأمان متنانالا حرضة أأدخلناو  البؤس

ال قـوة وال حـول وال العاملي رب هلل امحلدو  املرسلي عل سلمو  املدد بدوام الأبد اإىل العافية مع  اإ

 هـ.ا العظمي العيل بهلل

 الس يد البكة الفقيه كتب فباإذين بعدو  أ هلو  محمّد س يدان عل هللا صلو  وحده هلل امحلد يليه مث

 ذات يف لأخينا يكتهبا أأن أأمرته يدي خبط كتبته اذلي الأصل من االإجازة هذه التناين عيل بن مبارك

 الأمحدية للطريقة مجيعا يوفقنا أأن تعاىل هللا لنسأأ  الأسايك أأمحد بن عيل س يدي البكة الفقيه تعاىل هللا

 حمبة يةّمداحمل احلرضة من هل وهبت اذلي حمبةو  حمبهتا يف نصيبو  حظ أأوفر لنا جيعل وأأن التجانية

 أأفقر التجانية الأعتاب خدمي 1323 عام الثانية جامدى بأأول كتبهو  قاهل أ مي الأكب الرىض اإىل توصلنا

 ادلنيا حمن من هللا نهأأمّ  الأفرين بلقامس احلاج بن أأمحد احلاج بن احلسي: املوىل رمحة اإىل الورى

 .أ مي به لطفو  ال خرةو 

 الهاديو  بحلق احلق انص س بق ملا اخلامتو  أأغلق ملا الفاحت محمّد س يدان عل صلّ  اللهم هلل امحلد

 تقدسو  كامهل عزّ و  جلهل جلّ  هللا فبحمد. العظمي مقدارهو  قدره حّق  أ هل علو  املس تقمي صاطك اإىل

 مميون العلمة البكة املقدم تعاىل هللا ذات يف لأخينا أأسفهل يف مسها ال يت اكتبه أأذن كرمهو  جمده

 واش متلت حتوتا ما مجيع تلقي يف البعقييل جامعة أأيب بن محمّد بن الأحسن س يدي احلركةو  السع 

 ال دابو  فهيا املرشوطة بلرشوط املؤمني هللا عباد مجيع من منه طلب ملن املباركة االإجازة هذه عليه

 االإجازة يف بّي  كام داملقيّ  أأو املطلق التقدمي من نظره يقتيض مبا للتقدمي لأأهّ  ملن جيزي وأأن فهيا نةاملبيّ 

ذانا  هذه مكثل املطلق التقدمي يف س امي ال غاية التام زالتحرّ  بعد  اللزمة الأذاكر مجليع شاملا  اعاما  اإ

جازةو  غريهاو   أأمحد بن عيل اجلاين العبد كتبهو  ادلارين يف ينساان أأال عليهو  االإجازة يف بّي  كام مطلقة اإ

 .1337 س نة الربيعي أ خر بأأواخر اخا مؤرّ  فضهلو  بلطفه هللا عامهل السويس الأسايك
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 المغرب بزوايا بالقيام اإلنابة في له كتبه وما للمؤلف محمود سيدي األشهر المكتوم القطب حفيد األكبر الخليفة إجازة نص

 صيته نترشا من يةالسن  الأرسارو  الهبية الأنوار ذو الأمحر الكبيتو  الأكب العارف وأأجازين

 الأعظم الرشيف الأكب اخلليفة موالان بن محمود موالانو  وس ندان س يدان االإطلق عل اخلليفة ال فاق يف

 :نصهاو  البشري محمّد العجيبة املناقب ذي

 احلق انص س بق ملا اخلامتو  أأغلق ملا الفاحت محمّد س يدان عل صلّ  اللهم الرحمي الرمحن هللا بسم

 من جيزي اذلي هلل امحلد العظمي مقدارهو  قدره حق أ هل علو  املس تقمي صاطك اإىل الهاديو  بحلق

 الصلةو  فضهلو  رس لك بب من الفياض مدده برس هس متدّ ا من ميدّ و  فضهل حرضة اإىل س تجازها

ليه أأدىل من لك يف الشفيع جماز لك يف به املقتدى محمّد س يدان عل السلمو  ليهو  سبب بأأي اإ  حنازا اإ

 فيقول بعد اأأمّ  فاز قد القومي هنجه مبتابعة هملكّ و  جواز أأحصّ  عل حصلوا اذلين أأحصابهو  أ هل وعل

 اخلامتو  اخملتوم البزخو  املكتوم القطب حفيد التجاين محمود ربه عبد ادلاين الفضل جىن مقتطف

يّن  الس ن رسه هللا سقدّ  احلس ن التجاين أأمحد موالانو  س يدان املعلوم يّمداحمل  حسنو  هللا حبمد اإ

 محمّد بن الأحسن احلاج الس يد الثقة الأبر الناسك اخلرّي  الفقيه ناحمبّ  أأجزتو  أأذنت قد توفيقهو  عونه

 ما مجيعو  للطريقة اللزمة عنه هللا ريض التجاين أأمحد س يدان انجدّ  أأوراد يف البعقييل جامعة أأيب بن

 اكن ذكر أأي من ذكل غريو  الأحزابو  القرأ نية ال ايتو  الأذاكرو  الأوراد من الش يخ س يدان عن ورد

ذانا  املسمياتو  الأسامء مجيعو   ميقدّ  قدمه ومن شاء من يقدم وأأن حرص وال حدّ  غري من اعاما  امطلقا  اإ

 من البد التقدميو  االإجازة كقاعدة العوام تقدمي جيتنبو  التقدمي يف الأهلية برشط جرا وهملّ  شاء من

 التقدمي طلب عل احريصا  يكون من وال الرايسةو  الشهرة حيب من يقدم وال يشء لك يف الأهلية

ين الطريق يف الفسادو  ختللالا خش ية حتياطالا وهذا  جواهر يف اكن ما مجيع يف أأذنته قد واإ

ذانا  اجلامع كتاب يف اكن ما مجيعو  الأذاكرو  الأوراد من املعاين  اللزمة الأوراد يف لكه ذكل يف اتلقينا و  اإ

 جبميع اللطيف مسا كذكر اللزمة غريو  امجلعة يوم حرضةو  الوظيفةو  املساءو  الصباح كورد للطريقة

 الس يف  حزبو  البحر حزبو  احلقائق ايقوتةو الغيبية الصلةو  ترصفاهتاو  بأأنواعها أأعدادهو  تراكيبه

 القرأ ن سورو  القرأ نية ال ايتو  االإدريس ية الأسامءو  نفسه الامسو الكبري الأعظم الامس بنية الفاحتةو 

 يف أأجزته كذكلو  احلامت  العريب بن ادلين حم  س يدي الأكب للش يخ املنسوب الأعل ادلور كذكلو 
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 الش يخ عن الأذاكر من ثبت ما مجيع يفو ادلمراوي العريب بن محمّد لس يدي ترصفهو  الأنوار دور قراءة

ذانا  الش يخ عن مروية أأهنا تعينتو  اكنت حيث عنه هللا ريض  وهللا الأبد اإىل اخادلا  امطلقا  احصيحا  اإ

 من لأأسأأ و  عنه أأخذ من ينفع وأأن هذا حلامل النفع هلأأسأأ و  يشاء من عل شاء مبا املتفضل س بحانه

 ريض املكتوب القطب ش يخنا رىضو صّل هللا عليه وسمل  رسوهل رىضو  رضاه هيبنا أأن العظمي فضهل

 محمّد س يدان عل هللا صّل و  العاملي رب هلل امحلد أأن دعواان أ خرو  أ مي بعده خسط ال رىض عنه هللا

مامو  النبيئي خامت  .1350 س نة الأكرم شعبان أ خر يف كتبو  أأمجعي حصبهو  أ هل علو  املرسلي اإ

 من سقاانو  رحامتهو  رضاه حسائب عليه هللا دجدّ  املنيف ميناه خبامت خمتومة الرشيف بطابعه مطبوعة

 .أ مي فيضه حبر

 اانهضا  املراد طبق الزوااي مبصاحل القيامو  االإرشاد بأأعباء التلكيف يف منابه امنيبا  أأيضا يل كتبو 

 :ونصه مداداالإ و  االإعانة هللا من به نرجو مبا ذكل يف

 الأماين بلوغ منه الرايج ربه عبد من .حصبهو  أ هلو  محمّد س يدان عل هللا صلو  وحده هلل امحلد

 هذا عل يقف من مجيع اإىل التجاين البشري موالانو  س يدان جنل محمود س يدي الهتاين دارو  ادلنيا يف

 ريض احلس ن التجاين أأمحد موالانو  س يدان املكتوم القطب جلدان املنتس بي واحملبي الفقراء مجيع من

 الثقة النبيه اخلري الفقيه مقام أأمقتو  فتلكّ و  أأذنتو  أأجزت هللا بركة عل اإين. أأرضاهو  عنه هللا

 بلقطر الزوااي مجيع دتفقّ  يف السويس البعقييل جامعة أأيب بن محمّد بن الأحسن احلاج الس يد الصدوق

 ال ومه عنه هللا ريض جدان للش يخ املنتس بي الفقراء أأحوال مجليع النظرو  أأدانه اإىل أأقصاه من املغريب

 املس تقمي الرصاط اإىل يرشدمهو  الغافلي مجيع هذا حامل هينبّ  أأن عليه فلبد جلانبه مييلون الو يعرفونه

ال تعينواو  اكنوا أأيامن الأحباب يرشد أأن هأأذانّ  مهلا  يّتكهم وال منه مددمهو  صلهحم فيه اذلي  ينهبهمو  اإ

 بلفساد عليه هللا حمك الوقت هذا أأن ولتعلموا. الشفيع النيب جباه امجليع بيد يأأخذ وهللا الطريق اإىل

 أأوالده حمبةو  يّمداحمل اخلمت هذا حمبة هللا رزقه اذلي اإال هلل معل وال نصيحة فيه تبق ومل أأههل بفسادو 

 لأقوم يرشدمهو  اكنوا أأيامن الأحباب مجيع عل ليطوف هذا كتايب حامل مقام أأمقت لهذاو  هللا حفظهم
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 للك امجليع يوفق أأن الكرمي هللا من املس ئولو  هللا شاء اإن هللا لقاء اإىل أأبناءمه يصلحو  يوصلهم طريق

 هلل وامحلد املرسلي عل وسلم أ مي أ مي أ مي مناه ربه لأمر ممتثل عبد لك يبلغو  يرضاهو  حيبه ما

 .(الأنور الأقدس بلطابع مطبوعة) 1350 س نة الأبرك شعبان 23 بتارخي العاملي رب
 التوبة ادلين مقامات من الأول املقام

       ﴿قال تعاىل:  ((التوبة)) :أأولها ادلين مقامات نذكر مث

﴾431 ذا هل ذنب ال مكن اذلنب من التائب))صّل هللا عليه وسمل  قال  مل عبدا هللا أأحب واإ

 ما)) الندامة التوبة علمةو       ﴾433﴿ تـعاىل قال 432((ذنب يرضه

 من مقام أأولو  السالكي منازل من منل أأول التوبة قلت ((اتئب شاب من هللا اإىل أأحب يشء من

 س تغفارالاو االإصار نف و  االإقلع أأربعة شوطهاو اشعا  محمود اإىل رجع اتب. الطالبي مقامات

 سوء رؤيةو  الغفةل رقدة من القلب نتباها أأس باهباو  الندم الرشوط أأصلو  احلقوق من املمكن تداركو 

ذا ملضغة القلب يف اإن) أأفعاهل ذا لكه اجلسد صلح صلحت اإ  حصهتا شوطو (لكه اجلسد فسدت واإ

 يبم وهبا املشاهدة مداومة متاهماو  .عليه تفسدها بعد حصبهتم فاإن املعصية عل أألفه من ترك بقاهئاو 

ن فأأهملناك تركتنا مث فشكرانك أأطعتنا فلن اي)) العود عدم عل لينا عدت واإ  أأولها التوبة ((قبلناك اإ

 التوبةو  .أ ئب هلل مراعاةو  منيب اطمعا و  اتئب اخوفا  اتب مفن. الأوبة وأ خرها االإانبة وسطهاو  التوبة

نبياء الأوبةو  املقربيو  للأولياء االإانبةو  للمؤمني  نس يان قبولها علمة.    ﴾434﴿ للأ

نه املعصية ذا كناشه من حملوها اإال نس هيا ما فاإ ذا بقية فهي  تذكرها فاإ  س يده جلل هل جتلو  خريه كرث فاإ

 من اتئب فأأدانها. هللا غري خطور من العارفيو  الغفةل من اخلاصةو  اذلنوب من العامة توبة. نس هيا

 أأو أأمىس كيف صاحهبا يبايل ال النصوح فالتوبة. احلس نات رؤية من أأمكلهاو  الغفلت مث السيئات

قلع غري من س تغفارالاو أأموت لعيل أأعود ال أأصبح  حـلوةا  املعصية ذكر عند جيد مل مفن كذب اإ

                                                           
 .31النور   431
 .(6780والبهيق  يف ))شعب االإميان(( ) (،85أأخرجه ابن أأيب ادلنيا يف ))التوبة(( )  432

 .22البقرة   433

 .43ص   434
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               ﴾435﴿ يهو تـائب

لهيا تنبهيه هللا من توبةو   من ال هللا من فالتوبة كرمه من حياءا  س تجابةالا توبةو  اخوفا  االإانبة فتوبة. اإ

 من أأحرشمه أ دم اي كتلبيتك لبيته بدعوتك دعاين من النصبو  التعب أأوالدك ثتورّ  أ دم اي)) العبد

 عندك يقي فاذلنب تبت عليك هللا اتب اإن ((مس تجاب دعاؤمهو  ضاحكي يب مس تبرشين القبور

       ﴿ للأجل الوجل فاستشعر يقي غري عل التوبة قبولو 

﴾436 نه))صّل هللا عليه وسمل  قال س تغفارالا دوام فالس نّة  س بعي هللا فأأس تغفر قليب عل ليغان اإ

   ﴾438﴿ قبلها س بعي من أأقبح التوبة بعد زةل. أأغيار غي ال أأنوار غي فغينه 437((مرة

ن رجوعهم  الطريق عل مرأأةا فقالت هذا من فقيل عظمي موكب يف وزير ركب. اخملالفات يف جال واإ

 .مكة جاورو  الوزارة من فتجرد فوصهل ترون مبا هللا بتلها هللا عي من سقط رجل هذا من أأكرثمت

 المجاهدة

         ﴾439﴿ قال تعاىل: ((اجملاهدة))

 دمعتو  440((جائر سلطان عند عدل لكمة)) فقال اجلهاد أأفضل عنصّل هللا عليه وسمل  النيب س ئل

 بل الوصل أأراد من غلط .الطريقة راحئة يشمّ  مل بتداءا ا جيدّ  مل مفن. اخلدري سعيد أأيب السائل عي

 اخللق عل فصلّ . الرسائر براكت توجب الظواهر حراكت بركة. نهتاءالا جلسة بتداءالا قومة. اجهتاد

 الكمو  الغلبة، نومو  ،فاقة عند أألك: ثلثة عل الطريقة بنيت. الفوت أأو الهرم قبل جفدّ . اجلنازة صلة

 ،اذللّ  بب لفتح العزّ  بب غلقو  الشدة، بب فتحو  النعمة بب غلق: ست الطريق عقبات. الرضورة

 بب لفتح الغىن بب غلقو  السهر، بب لفتح النوم بب غلقو  ،اجلدّ  بب لفتح الراحة بب غلقو 

                                                           
 .119التوبة   435

 .31أ ل معران   436

 .2702| الصفحة أأو الرمق: مسمل الراوي: الأغر املزين أأبو ماكل | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح   437
 .25الغاش ية   438

 .69العنكبوت   439

 .4344الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: أأبو داود | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   440
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ذا. املوت بب لفتح الأمل بب غلقو  الفقر،  أأصل .السوق أألزم جائع أأان أأايم مخسة يف اجملدّ  قال اإ

 وامتناع الشهوات يف هنامكا اخلري من املانعو  هواها غري عل محلهاو  املأألوفات عن النفس فطم اجلدّ 

 الكسل علمتهو  املدح س تحلءال ميلها عيوهبا دقائق ومن التقوى فبلجام مجحت فاإن الطاعات عن

 فاإنّ  نفسه حظ منه فعمل عليه فثقل بيشء هأأمّ  فأأمرته التجريد عل جحة كذا رجل حّ . عدمه عند

 أأحواالا  فظنت العبادة يف نشاط ش باهبا يف لها حيصل ةمس نّ  مرأأةا اكنت. احلق يثقل فكيف حق أأمرها

. نفسك ذل عل يدكّل  أأن العزّ  أأعزّ . االإنصاف وهو غري ال ش باب قوة أأنه فعلمت زال كبت فلام

 فسقم. الصحبة فسادو  العادة، ملزمةو  الطبيعة، سقم: ثلثة ال فات. النفس أأمان من خلص الراحة

 صوةل متابعة الصحبة فساد. الغيبةو  للحرام س امتعالاو النظر العادة ملزمةو  احلرام أألك الطبيعة

 يعرف مل من هل. ظلمة يف قيوفّ  مل مفن. التوفيق رساهجا نورو  رسها رساهجاو ظلمة فالنفس. النفس

 علامءو  الأسواق اءقرّ و  الأغنياء جريانو  اإايك. الكفر بريد فاملعايص. الأحوال مجيع يف فاهتمها عيبه

 مع الأمل طولو  للشهوات، الأبدان رهينةو  ال خرة، بعمل النية ضعف: س تة من فالفساد. الأمراء

يثار الأجل، قرب ّ  اخلالق، عن اخللق رىض اإ  جحة السلف زةل قليل جعلو  الس نّة، بنبذ الهوى باعوات

 .مناقهبم دفنو  للنفس
 الخلوة والعتزال والتقوى

ّ  لنفسه رأ   ومن الوصةل أأمارة العزةلو  الصفوة أأهل صفة فاخللوة ((العزةلو  اخللوة))  غريه عل ةا مزي

ال عمل من العزةل لأدب البدو .هكفّ  اعقورا  اكن فاإن لكب حارس النفس جماهدو  .مفتكب  عقائد تعمل واإ

 هلم بئن اخللق مع اكئن فالعارف. املذمومة اخلصال عزتالا احلقيقة يف فالعزةل. صلته حصةو  توحيده

 الكرثة يف شهامو القةلو  اخللوة يف ال خرةو  ادلنيا خفري. موالك حبرضة ترحب خبطوة نفسك فارق. بلرس

ال يكون وال بحللل فاخللوة. اخللطةو  لهية احلقوق بأأداء اإ  اجلوع طعامك واجعل اخللوة فاحصب. االإ

. يقيالصدّ  جليس الوحدة. العزةل يف السلمةو  خري اخللطة فف . الوصل أأو فاملوت. املناجاة حديثكو 

ال العزةل عل يقدر ال لكن هللا مع وحشة فل. بلناس ناسئ س ت الا االإفلس  للضعفاءو  الأقوايء اإ

 اخلرض بعض لق . اإفلس بهلل الأنس فعدم. للموت اجلدار واس تقبل القوم عن رمسك وامح. جامتعالا
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فساد خوف فاعزتل بلصحبة فطلبه . نفسك بعزكل العزةل تحصّ و  أأنيس فاملصحف. عليه تولكه اإ

 .الفقراء خلطة مع قلبية طريقنا يف فاخللوة

 اجلهادو  خري لك جامع فالتقوى     ﴾441﴿قال تعاىل:  ((التقوى))

ّ ا التقوى أأصل. القلب نور اذلكرو  االإسلم رهبانية  الفضلت مث الش هبات مث املعايص مث الرشك قاءت

﴿ ﴾442 ال معي ال. نعمه شكرو  نس يانه عدمو  ذكرهو  معصيته عدمو  طاعته ال دليل وال هللا اإ  اإ

ال زاد وال رسوهل . التقوى عل ال خرةو  البلوى عل ادلنيا قسمت. عليه الصب اإال معل وال التقوى اإ

ّ . واملشاهدة للكشف تصل التقوى حمّك   ﴿ ادلنيا ملفارقة تش تق لكها اذلنوب واترك سواه ما قفات

     ﴾443  ّما جمانبة التقوى. ادلنيا عن قلبك اإعراض يسهل هبا قحتق 

 عند وقوف فظاهرها. بلعلالت بطنه وال بملعارضات ظاهره نسمدّ  غري التق . موالك من يبعدك

 الرىض حسنو  ينل، مل فامي التولك حسن: ثلث التق  علمات .االإخلصو  النية بطهناو احلدود

 وصف عن الألسن تلكّ . غري ال احملض احللل يف ويه فات قد ما عل الصب حسنو  انل، قد فامي

ّ ا ويه التقوى  ثوبا  الأتقياء بعض غسل. غرميه شرة ظل يف جيلس ال حنيفة أأبو. تقواك رؤية قاءت

 اجلامع يف غريه عىص عل بعضهم عىص سقطت. به ادلواب حشيش يغط  لئل للشمس بيده جفففه

ليه مفىش  قطعة فيه قطعت هللا فيه عصيت موضع هذا فقال ش تاءا  اعرقا  بعضهم بتصبّ . يس تحهّل  اإ

 مترة بسقوط درجاته سقطت اذلي أأهذا أأحدهام فقال ملكي بعض رأ  . يده ضيف  هبا غسل تراب

صّل هللا عليه  قال الأتقياء ال خرة يفو الأخسياء ادلنيا يف الناس سادات. هل يردها ومل متره عل البقال

 يف حلوهتا جيد عبادة هل هللا أأحدث مرة أأول يف برصه فغض مرأأةا حماسن اإىل نظر من))وسمل 

 .444((هقلب

                                                           
 .13احلجرات   441

 .102أ ل معران   442

 .33الأنعام   443

 .(7842( )8/247(، والطباين )22278أأخرجه أأمحد )  444
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 والورع النجاة

     ﴾445﴿ احلياء حتقيقو  الوفاء مراعاةو  تقواه يف الصدق يف النجاة ((النجاة))

منا احلقيقة يفو  .    ﴾446﴿ جتباءبال تكون اإ

 447((يعنيه ال ما تركه املرء اإسلم حسن من))صّل هللا عليه وسمل  قال ((الورع يف فصل))

صّل هللا عليه  قال احلرام يف الوقوع خوف احللل من ببا  س بعي ترك وهو فضلتو  ش هبة ترك

 يف فالورع هللا سوى ما ترك احلقيقة يف وهو 448((الناس أأعبد تكن ورعا كن)) هريرة لأيبوسمل 

 طرف القناعةو  الزهد أأول الورع. الرايسة طلب يف تبذهلام لأنك الفضةو  اذلهب يف منه أأشد املنطق

ال زمزم ماء من يرشب مل الورعي بعض اكنو  .تأأويل غري من العمل حد عل الوقوف الورع. الرىض  اإ

 مسا عليه قال ادينارا  عرش بثلثة فأأخرجه جنسة برئ يف لبعضهم فلس سقط. رشائهو  بركوته سقاه ما

. فاتركه نفسك يف حاك ما هللا غري قلبك يدخل ال أأن الباطن ويف هلل حترك ناإ  الظاهر ورع. هللا

 لكمةو  اخللوة، يف الورعو  القةل، يف اجلود: ثلثة العمل أأشد. اذلمو  املدح من لسانك حفظا غايته

 ال ما الصايف احللل. ينقص وال بذلة يزيد ال بطنكو  .هيبته تقلّ  ورعه قلّ  من. جائر عند حق

 ومل الصومو  الصلة مثقال أألف من خري الورع ذرة. الطمع أ فتهو  الورع ادلين ملك. فيه معصية

 ملو الفيل أألك يرع مل من. الزهدو  الورع أأهل عند هللا جلساء .الزهدو  الورع مبثل هللا اإىل يتقرب

 كراء بيت يف ترب ملن قيل. املسلمي دون الغنامئ راحئة يشم لئل أأنفه العزيز عبد بن معر شد. يش بع

 .اغدا  بلّتاب املس تخف س يعمل سالتهر 

 والصمت الزهد

ذا))صّل هللا عليه وسمل  قال ((الزهد))  فاقّتبوا امنطقا و  ادلنيا يف ازهدا  أأويت قد الرجل رأأيمت اإ

نه منه  ﴿ـب هللا زهد الرىض وهو احللل يف فضيةلو  واجب احلرام يف الزهد 449((احلكة يلقن فاإ

                                                           
 .14العلق   445
 .88الأنعام   446
 .(3976(، وابن ماجه )2317أأخرجه الّتمذي )  447
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      ﴾450 قرص وهو بملرثي أأليق الشكرو  بملقلّ  أأليق فالصب 

 من أأخرهجاو  أأصفيائه عن حامهاو  أأوليائه عن ادلنيا هللا سلب. العباء بلبس أأو الغليظ بأألك ال الأمل

 بدلنيا يفرح ال فالزاهد         ﴾451﴿ وداده أأهل قلوب

 السخاء يورث احلبو  بملل السخاء يورث الزهد .امسجدا  وال اربطا  أأبن يقول وال بفقدها حيزن وال

. الأس باب عن القلب سلو وهو فقدها عند الراحة وجود وهو الزوال بعي لدلنيا النظر وهو بلروح

ن ال خرة يف غريب العارفو  ادلنيا يف غريب الزاهد  سقطت لو. راغةا  ادلنيا أأتتك الزهد يف صدقت واإ

ال وقعت ملا السامء قلنسوة  وهو هللا عن يشغل ما ترك وهو بهلل الثقة وهو. لها اكره يد عل اإ

 للمس تقميو  يريد ما دون للراغبو  يريد ما فوق للزاهد هللا يعط . القلب من حموهاو  ادلنيا س تصغارا

 فهيا ما ترك وهو. العنبو  الطيب كيشمّ  العارفو  اخلردلو  اخلل 452كسيعط  الزاهد. يريد ما وفق

يثار. نفسك عن تزهد أأن أأبلغهو  .فهيا من عل يثارو  الاس تغناء عند الزهاد اإ  وهو احلاجة عند الفتيان اإ

. قلبه يف ال خرة حمبة رفعت الناس يف طامع وهو بلزهد وعظ مفن. خميل قلب يف يسكن ال مل

 طالهبا عروس ادلنيا. للعارفي القلب يشغل ومما للخواص احللل فضل ومن للعوام حرام من زهد

 فالرش الناس يف الزهد الزهد أأشقو  .لها اترك ربه عبادة يف العارفو  وهجها ممسخّ  الزاهدو  لها ماشط

 .الزهد مفتاحهو  بيت يف اخلريو  ادلنيا حب مفتاحهو  بيت يف

 جاره، يؤذي فل ال خر اليومو  بهلل يؤمن اكن من))صّل هللا عليه وسمل  قال ((الصمت))

 أأو خريا فليقل ال خر اليومو  بهلل يؤمن اكن ومن ضيفه، فليكرم ال خر اليومو  بهلل يؤمن اكن ومن

 النجاة عن سأألته ملا عهنا هللا ريض عائشةصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول أأوىص 453((ليصمت

                                                           
 .76النساء   450

 .22احلديد   451

ا.  452 سا سج ع ط  ط  س  ي ع  بصيغة  وردت يف الطبعة الأوىل بدرب غلفوقد  لعل أأصل اللكمة "يعطسك" من ع ط 

 "يسعطك".
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 وقته يف السكوتو  الهني و  فالأمر 454((خطيئتك عل وابيك بيتك وليسعك لسانك عليك حفظ ا))

 الصمتو  أأخرس، ش يطان احلق عن الساكت الأحوال، أأشف صفة موضعه يف النطقو  الرجال صفة

 قالوا حرضوه فلام        ﴾455﴿ احلرضة أ داب من

 الرزق عن قلبه يسكت فاملتولك       ﴾456﴿ أأنصتوا،

ذا قانع، حكه جبميل ذاهو  واثق صنعه جبميل فهذا للحمك، اوفاقا  قلبه يسكت العارفو   أأجعبك فاإ

ذا فاسكت الالكم  املايض واترك الفكرة،و  بلصمت حكة احلكامء ورث فانطق، السكوت أأجعبك واإ

 للسانه، أأصوهنم لنفسه الناس أأصون مواله، قلبك فريى ا،كثريا  ربك ملكّ و  قليلا  الناس ملكّ  املس تقبل،و 

 خواطر من احملبي مصتو  بقلوهبم العارفي مصتو  بأألسنهتم العامة مصت الالكم، تتعمل كام الصمت تعملّ 

ذا احملب هلكه، مفتاح اجلاهل لسان لسانك، من مسعا مث الناس من ال قلبك من فامسع أأرسارمه،  اإ

ذا العارفو  هل سكت  .يعنيه فامي اإال الكمه قلّ  معهل من الكمه عد مفن مل، سكت اإ

 اخلوف

 يلج حىت تعاىل هللا خش ية من بىك من النار يدخل ال))صّل هللا عليه وسمل  قال ((اخلوف))

 أأعمل ما تعلمون لو قالو  أأبدا عبد منخري يف هجمن دخانو  هللا سبيل يف غبار جيمتع وال الرضع يف اللنب

 ادلنيا يف هللا عذاب من اخلوف حضكمك، وانعدم باكؤمك س مترّ ال معناه 457((كثريا لبكيمتو  قليل لضحكمت

    ﴾458 ﴿ ﴾459 ﴿﴿ بقوهل هللا أأوجبه وقد ال خرة يف أأو

  ﴾460  العمل شط من اخلش يةو  االإميان، شط من اخلوفو ﴿     

                                                           
 .2406الراوي: عقبة بن عامر | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   454
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﴾461  املعرفة شط من الهيبةو ﴿  ﴾462 به ميقوّ  هللا سوط فاخلوف 

 من أأكرث نفسك خفف الرش،و  اخلري من فيه ما يبرص به القلب رساج وهو ببه، عن الشاردين

 حتب فالثلك  ا،خائفا  ىير  اخائفا  اكن مفن عليه، بيعذّ  أأن خياف ما بّتك بل بلباكء ليسو  الش يطان،

 يشء من خاف من ادلامئ، احلزن اخلوف علمة الفقر، ختاف كام النار من خفت لو الثلك ، رؤية

ليه هرب هللا من خاف ومن. منه هرب  ال مل وهو. هجمن جرس جتاوز حىت قلبك يطمنئ ال. اإ

ال يسكن  خرب. الأنفاس جماري مع العقوبة عتوقّ  وهو. عبده بيو  هللا بي جحاب اخلوف. قٍ متّ  قلب اإ

 مما اخلوف. شديد هللا عل القدوم. الأمل قرص( علمته) اخلوف العبادة زينةو  خوف من دجترّ  قلب

 يقبل أأال خافواو  يصومونو  يصلون اذلين      ﴾463﴿ املوت وراء

ذا. مهنم . الأحاكم مبجاري العمل قوة وهو. ادلنيا رغبة طردو  الشهوات مواضع أأحرق اقلبا  اخلوف سكن اإ

 عل زمامان الرجاءو  وهو. نزلوا ضيعوه فاإن رتفعواا بخلوف. الرب جلل من القلب حركة وهو

 من وهام به س هتلكهال الرجاءو  اخلوف زال الرسائر عل احلق ظهر فاإن. لرعونهتا خترج لئل النفوس

 ﴿ عليك اخللق يسلطو  جحابا  س بعي فيحجبك هللا سوى مما ختف فل. بلبرشية االإحساس بقاء

      ﴾464 بليس طرد ملا  فقال املكر من اخوفا  مياكئيلو  جبيل بىك اإ

 .بذنوبه يبدل أأن خمافة يوم لك يف اعددا  وهجه اإىل ينظر بعضهم اكن. مكري تأأمنا ال كوان هكذا هللا

ليك ينظر أأن خفو   فلق  اجلنة املواضع فأأنفس صاحل مبوضع تغّت فل. هل رمز العملو  .السخط بعي اإ

بليس فاإن العبادة بكرثة وال لق  ما فيه أ دم  465بلعام فاإن بلعمل وال عبادته طول بعد لق  ما لق  اإ

                                                           
 .28فاطر   461

 .30أ ل معران   462

 .61املؤمنون   463

 .44الزمر   464

هو رجل من بن اإرسائيل، يقال هل: بلعم بن أأبر. اكن رجل من أأهل البلقاء، واكن يعمل الامس الأكب، واكن مقامي   465

ادلعوة، يقدمونه يف الشدائد، ببيت املقدس مع اجلبارين. وقال ماكل بن دينار: اكن من علامء بن اإرسائيل، واكن جماب 
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 به ينفع وملصّل هللا عليه وسمل  نبينا فأأعظمهم الصاحلي برؤية وال لق  ما فلق  الأعظم الامس حيسن

منا أأقاربه لك ذا املقام خمافة الامتم ماكن عن لعزلها الغروب عند الشمس تصفرّ ا واإ  طلعت طلعت واإ

 .وهجه امرشقا  قبه من خرج اإن اكملؤمن مضيئة

 الرجاء

 ومل ورجوتن عبدتن ما عبدي))         ﴾466﴿ ((الرجاء))

 مبثلها اس تقبلتك وذنوب خطااي الأرض مبلء اس تقبلتن ولو منك اكن ما عل كل غفرت شيئا يب ترشك

 قلبه يف اكن من النّار من أأخرجوا))صّل هللا عليه وسمل  النيب عن 467((أأبيل وال كل فأأغفر مغفرة

 وجليل وعّزيت مثّ  اإميان من خردل حبّة مثقال قلبه يف اكن من أأخرجوا مثّ  اإميان من شعري حبّة مثقال

 يف مبحبوب القلب قتعلّ  وهو 468((يب يؤمن مل مكن هنار أأو ليل من ساعة يب أ من من أأجعل ال

 حسن( وعلمته) معلول وهو العمل فارقه والمتن القلوب عيش بهو  العمل يف الرشوع مع املس تقبل

 امجلال، بعي اجللل رؤية وهو املغفرة يرجو املرصّ و  الثواب، رايجو  املغفرة، رايج: ثلثة وهو الطاعة

 الرمحة وقرب وقنوطهم العباد يأأس من ليضحك هللا اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  النيب عن عائشة عن

ُّنا ي ضحك و  أأ  هللا رسول اي وأأّم  بأأيب فقلت مهنم نّه بيده نفيس واذّلي فقال وجلّ  عزّ  رب  فقلت ليضحك اإ

ذا خريا يعدمنا ال براهمي جمويس س تضافا 469((حضك اإ  أأسلمت اإن هل فقال االإسلم عليه فرشط اإ

 عليك ماذا أأطعمته فلو كفره عل اعاما  س بعي منذ أأطعمته هل هللا فأأوىح فذهب عيلّ  كل منة فأأيّ 

 يف بعضهم ريء. يديه عل فأأسمل يعاملن أأهكذا فقال هل فبي سبب أأي فقال فأأضافه خلفه ذهبو 

 كثرية بذنوب ريب عل قدمت أ خر قالو  .بريب ظن حبسن قال فهيا هل قيل حس نة حاةل عل املنام

ذا معه وأأان يب عبدي ظنّ  عند أأان))صّل هللا عليه وسمل  قال بهلل ظن حسن حماها  اإن ذكرين اإ
                                                           

]تفسري  بعثه نيب هللا موىس اإىل مل مدين يدعوه اإىل هللا، فأأقطعه وأأعطاه، فتبع دينه وترك دين موىس عليه السلم.

 [509ص 508ابن كثري. تفسري سورة الأعراف. تفسري قوهل تعاىل "واتل علهيم نبأأ اذلي أ تيناه أ ايتنا فانسلخ مهنا". ص
 .4العنكبوت   466
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ن نفيس يف ذكرته نفسه يف ذكرين ن منه خري هو ملإ  يف ذكرته ملإ  يف ذكرين واإ  شباا  اإيلّ  اقّتب واإ

ليه اقّتبت ن ذراعاا اإ ليه اقّتبت ذراعاا  اإيلّ  اقّتب واإ ن بعاا  اإ  بعضهم طلب 470((هروةل أأتيته مييش أأاتين واإ

 .أأرمح ذا مفن عصمتمك فاإن العصمة أ خرو  العصمة طلبت هل فقيل املطاف يف العصمة

 الشهوة وترك اجلوع

      ﴾ ﴿ ﴾471﴿ ((الشهوة تركو  اجلوع))

 فاطمة جاءت))       ﴾472﴿ اجلوع قاساةمج  عل الثواب جبميل

 فقال هبا أأتيتك حىّت  نفيس تطب ومل خزبته قرص قالت هذه ما فقالصّل هللا عليه وسمل  للنيّبّ  بقرص

نّه أأماصّل هللا عليه وسمل   من وهو شعري قرص وهو. 473((أأاّيم ثلثة منذ أأبيك مف دخل طعام أأّول اإ

 يف احلكة أأودية وجدواو  الألك عن أأمسكواو  فاعتادوا جواتدرّ . اجملاهدة أأراكن من ركنو  القوم صفات

ال يأألك ال من مهنم اجلوع،  يوم لك يف يفطرو  الشهر يرى حىت رمضان يف يأألك وال أأايم مخسة يف اإ

 املعصية الش بع يف هللا جعل. غريه يشّتي أأن اجلدّ  لأهل ينبغ  فل السوق يف يباع فلو. القراح بملاء

. مكرمة للعارفيو  س ياسة ادللزهّ و  جتربة للتائبيو  رايضة للمريدين فهو احلكةو  العمل اجلوع يفو اجلهلو 

ذا بعضهم اكنو  الباكء، مراده أأن علمت أأما أأسكت فقال غريه فزجره اجلوع من بعضهم بىك  قوي جاع اإ

ذا  ال خرة مفتاحو  الش بع ادلنيا مففتاح. مثاني يف أ خرو  ايوما  أأربعي يف بعضهم أألكو  .ضعف ش بع واإ

 انر حطب الشهوةو  انر الش بعو  نور اجلوع للهبامئ، ثلثةو  للمؤمني أألكتانو  يقيللصدّ  يوم أألكة اجلوع،

 ادلنيا شهوات فارق من الليل، قيام من خري عشاء يف لقمة ترك صاحبه، حيّتق حىت انره تطفأأ  فل

 .ظهّل  من الش يطان يفرّ 
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 والتواضع واخلشوع احلزن

 من ما))صّل هللا عليه وسمل  قال       ﴾474﴿ ((احلزن))

 وهو 475((سيئاته من هللا كفّر اإالّ  هيّمه أأمل أأو حزن أأو نصب أأو وصب من املؤمن العبد يصيب يشء

 حيبّ  تعاىل هللا اإنّ )) اخلب يف السالكي، وصف وهو الغفةل أأودية يف التفرق عل القلب يقبض حال

ذا التوراة يفو 476((حزين قلب لكّ  ذا انحئة قلبه يف جعل اعبدا  هللا أأحب اإ  يف جعل اعبدا  أأبغض واإ

 يسكن ال غيور مل احلزن الفـكرة، دائـم الأحزان متواصلصّل هللا عليه وسمل  اكنو  ،امزمارا  قلبه

    ﴿يعيش  الشوق ومن يعم  احلزن باكء، منه خيل قلب خرب أأحد، معه

 ﴾477 لو حزانه قةّل  وا رابعة فأأجابته واحزانه بعض قال الطرب، عن النفس حرص وهو 

 واخلوف الطعام من مينع وهو الأمة، تل هللا لرمح الأمة يف واحد حمزون بىك لو ست،تنفّ  ما صدقت

 حس نات أأكرث ا،متحيصا  يوجب اختصيصا  يوجب مل اإن خري وهو الأني كرثة( وعلمته) املعصية من

 .سل مث طلبه يف فاجهتد احلزن العقل زاكة احلزن،و  اهلمّ  الصحيفة

صّل  قال        ﴾478 245﴿ ((التواضعو  اخلشوع))

 مثقال قلبه يف من النار يدخل وال ب  ك   من ةذرَّ  مثقال قلبه يف اكن من اجلنة يدخل ال))هللا عليه وسمل 

ان الناس بعض فقال اإميان، من ذرة  مجيل هللا اإن :سملو  عليه هللا صل فقال احلسن الثوب حنب اإ

يع املريض يعودصّل هللا عليه وسمل  اكن)) ،479((الناس غصو  احلق بطر من الكب امجلال حيب  ويش ّ

 ليف من حببل خمطوم حامر عل والنضري قريظة يوم واكن العبد دعوة وجييب امحلار ويركب اجلنائز

 عل عّتاضالا تركو  للخلق ستسلمالا التواضعو  للحق نقيادالا اخلشوع ،480((ليف من أإاكف عليه
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 مخدت من اخلاشع النظر، عن العيون قيد القلب خشوع مواله، يدي بي القلب قيام وهو احلمك

 خفشعت قلبه حييو  شهوته مفاتت قلبه يف التعظمي نور أأشقو  صدره دخان سكنو  شهوته نريان

     ﴿ تعاىل قال الغيوب لعلم القلوب تذلل وهو جوارحه

﴾481 يف بلحيته يلعب رجلا صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول رأ  و  متخاشعي، متواضعي أأي 

 عل من معرفة عدم الصلة يف شطهو 482((جوارحه خلشعت هذا قلب خشع لو)) فقال صلته

 وهو احلقيقة بسلطان القلب ذوبن وهو الرب لعطّ ا عند القلب عل يرد ذبول وهو يساركو  ميينك

ال العزيز عبد بن معر يسجد وال غريه، عند يرتفع مل نفسه عند ضعـيتّ  مل من. الهيبة غلبات مقدمة  اإ

نه قالو  امليش يف عنه هللا ريض اخلطاب بن معر يرسعو  الّتاب عل  الزهو، من أأبعدو  للحاجة أأرسع اإ

 خيصفو  البيت يقمّ و  البعري يعلفصّل هللا عليه وسمل  اكنو  .معر وأأان رجعتو  معر وأأان ذهبت

ذا معه يطحنو  اخلادم مع يأألكو  الشاة حيلبو  الثوب يرقعو  النعل  حيمل أأن احلياء مينعه ال اكنو  أأعيا اإ

ا  يسملّ و  الفقريو  الغن يصاحف اكنو  أأههل اإىل السوق من بضاعته ليه دع  ما حيتقر وال امبتدئ  اإىل ولو اإ

 غري عن ااما بسّ  الوجه طلق املعاشة مجيل الطبيعة كرمي اخللق لي ؤونةامل هّي  واكن المتر حشف

ا  القلب رقيق رسف غري من اجوادا  مذةل غري من امتواضعا  عبوسة غري من حمزوانا  حضك  بلك ارحمي

 الكتب بعض يفو متكب فهو قميةا  لنفسه رأ   مفن. طمع اإىل يده ميد ومل ش بع من قط يتجشأأ  مل مسمل

 فذلكل السلم عليه موىس قلب من تواضعا أأشد قلبا أأجد فمل أ دم صلب من اذلر أأخرجت اإين) املنةل

 يرمح ال حمنة الكبو  علهيا حسد ال نعمة وهو. منه اشا  اخللق يف يرى ال فاملتواضع (متهلكّ و  صطفيتها

: مخسة اخللق أأعز. القناعة يف احلريةو  التقوى يف العزو  التواضع يف الرشف. الكب يف ال فيه العزو  علهيا

 من أأمسج الفقراء يف التكبو  س ّن  شيفو شاكر، فقريو  متواضع، غنو  صويف، فقيهو  زاهد، عامل

 مع ايبن مه فقال براكبه ليأأخذ عباس ابن فدان اثبت بن زيد ركب. اكن ممن احلق قبول وهو الأغنياء

 رسول بيت بأأهل نفعل أأن أأمران هكذا قالو  يده زيد فقبل بعلامئنا نفعل أأن أأمران هكذا فقال هللا رسول
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 عل قربة حفمل مطيعي سامعي الوفود عليه وفد ملا بنخوة معر أأحس. 483سملو  عليه هللا صل هللا

انهئا يف فأأفرغها الأنصار من مرأأةا اإىل هبا مىضو  عاتقه  ال. اخلدمة يف المتيزي ترك وهو. للنخوة اكرسا  اإ

 هل فقال فاس تغله درمه بأألف امللوك بعض عل مملوك عرض. قميةا  لنفسه رأ   من اخلدمة حلوة يذوق

 مل ملكك سائر عل قدمتن لو فقال مايه فقال درمه بأألف خصةل لك خصاالا  يفّ  فاإن فاشّتين العبد

 قباءا  ادرمها  عرش ثنب خيطب وهو العزيز عبد بن معر ثياب متقوّ . عبدك أأان هل قالو  فاشّتاه أأغلظ

ليك للناس ترى أأال التواضعو  .خفيو  رداءو  رساويلو امقيصا و  قلنسوةا و  عاممةا و   ادلين يف ال حاجة اإ

 فعرّيه بللو  ذر أأبو تشاجر. عيلّ  بلو رجل جاءو  جلست مرة غري رسرت ما بعضهم قال. ادلنياو 

 بلل يطأأ  حىت ذر أأبو حفلف كفر أأثر ذر أأب اي فيك بق صّل هللا عليه وسمل  فقال بلسواد ذر أأبو

 فأألك فنل خزب بكرس فاس تضافوه الصبيان عل عيل بن احلسن مرّ . فعل حىت يرفع فمل بقدمه خده

 .هجدمه فعلوا لأهنم هلم اليد قالو  كسامهو  أأطعمهمو  واس تضافهم معهم

 مخالفة النفس وذكر عيوبها

            ﴿ ((عيوهبا ذكرو  النفس خمالفة))

  ﴾484 تباع أأّميت عل أأخاف ما أأخوف))صّل هللا عليه وسمل  قال  الأمل وطول الهوى اإ

 485((اخملالفة بس يوف نفسك فاذحب ال خرة فينيس الأمل طول وأأّما احلّق  عن فيصدّ  الهوى اتّباع فأأّما

 ترك ويه الهوىو  النفس خمالفة االإصابة علمةو  الفكرة العبادة مفتاح اخملالفة بس يوف نفسك فاذحب

ذ   ﴾486﴿ عهنا الرضا يصح فل الأدب سوء عل جمبوةل النفسو  شهوهتام  خالفت ااإ

 بيو  بينك جحاب أأعظم ويه النفس عن اخلروج العظم  فالنعمة دواءها داؤها صار هواها النفس

ّ )فـ) النفس عن الرىض هللا ملقت يشء أأقرب. ربك  عليه خيف  فل  487((همن عرف نفسه عرف رب

                                                           
 .326/19رواه ابن عساكر يف اترخي دمشق   483
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ن. شئت حيث سلا مث اللغو عن لسانكو  اللهو عن نفسكو  السهو عن قلبك دجرّ . يشء  أأحسنت اإ

 ترك قلب يعذب وال ونهتامؤ  تفيك  شهوة ترك يف صدقت فاإن بعكس هنارك يف كوفئت ليل يف

 عن عقولها ادلنيا بشهوات قةاملعلّ  القلوب فاإن الشهوات أألك أأحصابك نذروأأ  رحذّ  داوود اي) شهوته

 شهوة منه خترج الفاجرو  بخلوف شهوة أألف خيرج فاملؤمن (الهواء كل ريسخّ  الهوى فاترك حمجوبة

ال الشهوة خيرج وال الظلمة اإىل يقود الهوى فزمام اخلوف  أأخلقهاو  .مقلق شوق أأو مزجع خوف اإ

 .احلسد

 والغيبة احلسد

اّيمك واحذروهنّ  فاتّقوهنّ  خطيئة لكّ  أأصل هنّ  ثلث))صّل هللا عليه وسمل  قال ((احلسد))  اإ

بليس فاإنّ  والكب اّيمك ل دم يسجد أأالّ  عل الكب محهل اإ  من يأألك أأن عل محهل أ دم فاإن واحلرص واإ

اّيمك الّشجرة ناّم أ دم ابن فاإنّ  واحلسد واإ  احلاسد. يسود ال احلسود 488((حسداا  صاحبه أأحدهام قتل اإ

رضائه عل تقدر مرئا لك. هللا نعمة عدوّ  ال اإ ال يرىض فل احلاسد اإ  غشوم ظامل وهو النعمة بزوال اإ

 واغتيابه بحلرضة متلقه( علمتهو ). متتابع نفسو  دامئ غّ  يف امظلوما  أأش به ظامل وهو يذر وال يبق  ال

 حتسدن وال عبادي صاحل تغتنب ال داوود اي) احملسود قبل نفسه يقتل نزلت مبصيبة يشمتو  الغيبة يف

ذا الناس حيسد ال هل فقيل فغبطه العرش عند رجلا  موىس رأ  ( عبادي من أأحدا  أأو هبت نعمة رأ   واإ

 .الغيبة أأوصافها ومن منه تسمل أأمرك عليه سفلبّ  شت مصيبة

           ﴿ ((الغيبة))

﴾489 أأخامك أألكمت))صّل هللا عليه وسمل  فقال أأجعزه ما فقالوا الصحابة من رجل أأدبر خل 

 ومن اجلنة يدخل من أ خر فهو الغيبة من ااتئبا  مات من)) السلم عليه موىس عل نزل 490((وهواغتبمت

 من هللا يأأخذ كام سريين ابن فقال اججَّ احل   من أأحد انل. ((النار يدخل من لأأوّ  فهو علهيا امرصًّ  مات
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اج  حس ناته مبنجنيق قفرّ  فقد غتابا مفن. معهل ذنب أأعظم مثل معلته ذنب أأصغرو  هل يأأخذ احل جَّ

 مفن. هتاـتفوّ  هل فيقال صيامو  صليت أأين فيقول احلس نات من اخاليا  كتابا  املغتاب فيعط  البدلان عل

صّل هللا عليه وسمل  قال. أأخوك منك سمل وما الرومو  الّتك منك سمل. ذنوبه نصف هل غفر غتيبا

 هل فأأهدى البرصي احلسن أأحد غتابا الغيبة، أأهل مه 491((اللّحميي البيت أأهل يبغض هللا اإنّ ))

هداء عل ماكفأأة حلواء من طبقا  .هل حس ناته اإ

 القناعة

 ورعاا كن))صّل هللا عليه وسمل  قال القناعة ويه   ﴾492﴿ ((القناعة))

 وأأحسن مؤمناا تكن لنفسك حتبّ  ما للنّاس وأأحبّ  النّاس أأشكر تكن قنعاا  وكن النّاس أأعبد تكن

ا تكن جاورك من جماورة ال أأموات الفقراء 493((القلب متيت الّضحك كرثة فاإنّ  الّضحك وأأقلّ  مسلما  اإ

ال يسكن ال مل القناعةو  القناعة، بعز هللا أأحياه من  الورع مبنةل الرىض من القناعة مؤمن، قلب اإ

 بلعـمل ادلينو  بحلـرص ال خرةو  بلقناعة ادلنيا فدبر. الزهد أأول وهذا الرىض أأول هذا الزهد، من

   ﴿ تعاىل قولـه بملوجود، الاس تغناءو للمفقود التشوف ترك ويه ،جهتادالاو

﴾494 علهيم همأأقلّ و  معونة أأكرثمه الناس أأقنع هزيل، لك كل يطب قناعتك نفسمّ  القناعة، وهو 

ن غن القانع الزبور يفو ،مؤونة  قيام يف الهيبةو  املعصية، يف اذللو  الطاعة يف العز ا،جائعا  اكن واإ

 كعدوّ  من تنتقم كام بلقناعة حرصك من نتقما. القناعة يف الغىنو  اخلايل، البطن يف احلكةو  الليل،

 واس تطال الشغل من سّتاحا قنع من أأقرانه، عل واس تطال زمانه أأهل من سّتاحا قنع من. بلقصاص

 عتطمّ  ملا أأحد خلدمة حتتج مل قنعت فاإن حزنه، طال الناس أأيدي يف ما عينه تبعت من. اللك عل
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 فوقف    ﴾496﴿ هل قيل     ﴾495﴿ السلم عليه موىس

 يف القناعة يه ﴾   ﴿ مشوي غري249 موىس جانبو  اخلرض جانب مشوي ظيب علهيام

 ﴿ الطمع ذلّ  من هافكّ  أأي  ﴾498﴿ فهيا احلرص هو    ﴾497﴿ ادلنيا

        ﴾499 التطهريو  الطمعو  البخل هو 

يثارو  بلسخاء  أأنفرد القناعة يف امقاما  أأي        ﴾500﴿ تعاىل قوهل االإ

 .القناعة بسلب   ﴾501﴿ بقضائك فيه أأرىضو  أأشاكيل عن به

 التولك

 قال      ﴾502 ﴿   ﴾503﴿ ((ولّك الت))

 وهيئهتم كرثهتم فأأجعبن واجلبل الّسهل ملأت قد أأّميت فرأأيت بملومس الأمم رأأيت))صّل هللا عليه وسمل 

 وال يكتوون ال حساب بغري اجلنّة يدخلون أألفاا  س بعون هؤالء ومع قال نعم فقلت أأرضيت يل فقيل

 أأن هللا ادع هللا رسول اي فقال الأسديّ  عاكشة فقام يتولّكون، رهّبم وعل يسّتقون وال يتطرّيون

لهيا س بقك فقال يل هللا ادع فقال أ خر فقام مهنم اجعهل اللّهمّ صّل هللا عليه وسمل  فقال مهنم جيعلن  اإ

 فهيا النار أأهلو  فهيا اجلنة أأهل أأن لو( علمتهو ) حيبس وال يردّ  وال ليسأأ  ال املتولك 504((عاكشة

 شاء كيف بكيقلّ  موالك يدي بي اميتا  تكون أأن وهو التولك عن خلرجت علهيام متيزي كل حصلو 
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سقاط        ﴿ بهلل عتصامالا وهو تدبريو  حركة بإ

﴾505  هللا رسول اي فقال هل انقة عل رجل جاء. غري ال لربك امتثاالا  بتسبّ و  .القلب حمهلو 

 فاعمل تولّك و  البدلان من رجاءك قطعا هللا بفعل الرىض وهو 506((وتولّك  اعقلها)) فقال وأأتولّك  أأدعها

سقاطو  واحد ليوم عيش رد وهو بلتوحيد فتفىن يرىو  يعمل هللا أأن  قطعو  الأربب خلع وهو غد مهّ  اإ

لقاء وهو الأس باب خراهجاو  العبودية حبر يف النفس اإ  عندك ولو ذمتك يف درهام تّتك فل الربوبية من اإ

صّل هللا عليه  النيب حاةل وهو عليك احلق لتولية سبب اإىل يوصل سبب ترك وهو الفوت خمافة اأ الفا 

 من البدل يفو تأألك الو القضاء جلراين واستسمل بكثري قليلا  وّ وس تّتكهام فل سنّته السببو وسمل 

ليه تسكن لئل اخلرض تصحب وال منك أأحوج هو  علقة بل هللا مع عاش قلب وهو تولكك فيفسد اإ

 الثالثو  بعلمه، يكتف  الثاينو  لوعده يسكن فالأول. تفويض مث تسلمي مث تولك درجات ثلث وهو

 يف الطاعن. فاطرده هللا عل رزقه ليس مفن لعياكل فانظر. هناية التفويضو  بداية وهو حبكه يرىض

 وهو سبب بل فقريا فاهتم هللا من الأخذ وهو. االإميان يف طعن التولّك  يفو الس نّة يف طعن السبب

 ثدي غري يعرف ال صيب املتولّك و صّل هللا عليه وسمل  محمّد لس يدانو  للأولياء التسلميو  املؤمني صفة

ن زمزم تعبد وال. الغيب من املتولّك و  اجليب من ادلرامه أأخذت. أأمه  بعض دخل. ترشب مفا غارت واإ

الّ  متل فل. فاس تكف  بطعام واسطة جيعل أأال عل ليه من اإىل اإ  التفويضو  الشكوك نف  وهو. الكفاايت اإ

ن. امللوك مل اإىل  يف مبا ال بهلل ثقة وهو. تركها احليةلو  ينساك ال فالرب فاطلبه رزق موضع علمت اإ

 .الناس يف تطمع فل خطرات ترض وال الرزق أأمر يف الرس فراغ وهو .الناس يد يف مبا وال يدك

ليك أأحب أأسبب بلنووي هاتف هتف  بعض مد. يوما عرش س بعة الألك فّتك كفاية فقال كفاية أأم اإ

 زاد عل تتولك وال العطاء عليهو  الأخذ عليك هللا من خذ. احلرفة فأألزموه ثلث بعد بطيخ لقرش يده

 يقبلو  ليسأأ  ال فقريو  الروحانيي جنس من وهو يأأخذ وال ليسأأ  ال فقري: ثلثة فالفقراء. احلجيج

 بري يف بعضهم سقط. متولك غري حرام من افلسا  أأخذ مفن ثقة هللا هو فالوكيل. صدقة فكفارته الكفاية

                                                           
 .7املنافقون   505
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 عليه فتح الليل فف  ساكت وهو للرضر دفعا البري فغطيا رجلن جفاء هللا بغري يس تغيث أأال فعزم

 حال بلك املقصود فاهلل. بلتلف التلف من جنيناك به هتفو  به فتعلق هل مههمو  رجهل هل أأدىلو  س بع

ليه املشارو   .معىن بلك اإ

 الشكر

صّل هللا عليه  منه رأأيته جعب أأي لعائشة قيل   ﴾507﴿ ((الشكر))

 اي قال مثّ  جدله جدلي مّس  حىّت  فرايش يف مع  فدخل ليةل يف أأاتين جعب لكّه فقالت فبكتوسمل 

 فقام الصبّ  فأأكرث فتوضأأ  قربة اإىل فقام فأأذنت قربك أأحبّ  اإين قلت لريّب  أأتعبد ذرين بكر أأيب بنت

 كذكل يزل فمل فبىك رأأسه رفع مثّ  فبىك جسد مثّ  فبىك ركع مثّ  صدره عل دموعه سالت حىّت  يصيّل 

 وما ذنبك من تقدم ما كل هللا غفر وقد يبكيك ما هللا رسول اي فقلت بلّصلة فأ ذنه بلل جاء حىّت 

 509ال ية 508((الّساموات خلق يف اإنّ  عيلّ  أأنزل وقد أأفعل ال ومل شكوراا  عبداا  أأكون أأفل)) فقال تأأخر

عطاؤه هللا شكرو  .خبضوع املنعم بنعمة عّتافا وهو  ادلابة شكرت من. يسري معل عل ثواب كثري اإ

ذا قرارو  اللسان نطق وهو. علف بقليل مسنت اإ  بعّتاف اللسان شكر: ثلث وهو. بلنعمة القلب اإ

دامة شهود بساط عل بعكوف القلب شكرو  خدمة،و  بوفاق بتصاف الأراكن شكرو  بلنعمة،  بإ

. الأحوال يف الس تقامةب العارفي شكرو  أأفعال العابدين شكرو  أأقوال العاملي فشكر. احلرمة حفظ

 معرفة أأبلغهو  حبظّ هللا مع لوقوفه املزيد طلب الشكر فعةل. احلرمة حفظو  املنة شهود النعمة شكر

 شكر عل مث الشكر عل فاشكره بتوفيقه شكرك برؤيتك أأمته الشكر عل الشكر. الشكر عن العجز

 فالشاكر. للنعمة أأهلا  لنفسك رؤيتك عدم وهو س تاكنةا ملولهيا النعم نس بة وهو هناية غري اإىل الشكر

 الشكورو  النفع عل الشاكر .الرد عل الشكورو  الرفد عل الشاكرو  املفقود عل الشكورو  املوجود عل

 أأالّ  وهو. املطل عل الشكورو  البذل عل الشاكر. البلء عل الشكورو  العطاء عل الشاكر. املنع عل

 ظاهر عل العامة شكر املفقود صيدو  املوجود قيد وهو النعمة ال املنعم رؤية وهو بنعمة هللا تعيص
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 هنبهو  بيتك لص دخل فلو شكرته فقد هللا من الشكر أأن عرفت فاإن أأرسارها عل اخلواصو  النعمة

فساد فهنبه قلبك عل سلطه فلو فاشكر  شكرو  العيوب عن االإغضاء العي شكر. فاشكر التوحيد بإ

لهي . مسعته عيب سّت الأذن ال الكرمي من يكون فل اإ . بلشكر لسانك فأأطل يدك قرصت فاإن الكرم اإ

دريس طلب  فرفعه للمغفرة أأوالا  عبادته فاإن اجتريدا  ليعبده احلياة فسأأل فأأعطهيا املغفرة السلم عليه اإ

 قوهل مسعت منذ احلجر فقال فتعجب كثري ماء منه خيرج صغري جحر عل الأنبياء بعض مر. املل

 فوجده عليه مفرّ  أأعتقه أأنه هل فأأويح هل فدعا النيب هل فرّق  أأبيك   ﴾510﴿ تعاىل

 باكء وهذا خوفو  حزن باكء ذكل احلجر فقال كل غفر قدو  تبيك مل هل فقال فعجب الباكء عل

 العزيز عبد بن معر قال    ﴾511﴿ هللا مع الصابرو 252 املزيد مع الشاكر. والرسور الشكر

 عل فاصب. منك أأكب هو من اجمللس يف لاكن بلكب الأمر اكن لو الشاب فقال لشاب الكب الكب

 فتداءا الشكرو  منه بتداءا امحلد. احلواس نعم عل الشكرو  الأنفاس عل امحلد. العافية واشكر البلء

 فف  مجعنا عل هلل اشكرا  الليةل نصيّل  لها قال الأوىل الليةل فف  فزتوهجا معه بنت رجل عشق. منك

 .النعمة سطوة لشهود يلتقيا فمل س نة س بعون علهيام مرت حىت كذكل ليةل لك

 اليقي

 قال            ﴾512﴿ ((اليقي))

 وال وجلّ  عزّ  هللا فضل عل أأحداا  حتمدنّ  وال هللا بسخط أأحداا  ترضيّ  ال))صّل هللا عليه وسمل 

ليك يسوقه ال هللا رزق فاإنّ  تعاىل هللا يؤتك مل ما عل أأحداا  تذمنّ   عنك يرّده وال حريص حرص اإ

نّ  اكره كراهة  يف واحلزن اهلمّ  وجعل واليقي الّرىض يف والفرح الّروح جعل وقسطه بعدهل تعاىل هللا واإ

 يقي فنقطة 513((وخوفاا شكراا  ومتلؤه ريب لكّ  وتنف  نوراا  متلؤه القلب يف يقي فنقطة والّسخط الّشك

 يوما عرش س تة ماء بركة عل بعض جلس خوفاو  شكرا متلأهو  ريب لك تنف و  نورا متلأه القلب يف
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 االإميان زايدة من وهو لغد هامتمالا عدم وهو. مر اليقي أأو شب العمل غلب فاإن اليقيو  العمل بي ميزي

 وهو املشاهدةو  املعاينة مث املاكشفة بتداؤها بو لالق يف مس تودع عمل وهو التصديق دون وهو وحتقيقه

 الشهادة مث االإخلص مث التصديق مث اليقي مث املعاينة املقامات فأأول. املغيبات بأأحاكم الأرسار حتقق

 لغري سكون قلبك يفو اليقي راحئة تشم فل القلب فضةل اللسان ذكر. جامع مسا الاميانو الطاعة مث

 اليقيو  .العواقب يف للنظر ويه للحكة وهو الزهد سبب مسببهو  الأمل قرص سبب وهو. هللا

 العمل س تقرارا وهو. حال لك يف به س تعانةالاو أأمر لك يف هل الرجوعو  يشء لك يف هللا اإىل النظر

 فاليقي. النفس خلف قدر عل فاليقي. النفس مباينة ويه الهني  مباينة التقوى أأصلو  القلب يف

ظهار ماكشفةو  خبار،بال ماكشفة: ثلثة ويه ماكشفة  االإميان، حبقائق القلوب ماكشفةو  القدرة، بإ

 ويه النومو  اليقظة بي مرتبة عل يطلقو  ريب غري من ذكره بستيلء للقلب اليشء ظهور املاكشفةو 

 الغيب مشهد يف الريب رتفاعا وهو املعارضات زوال وهو االإميان بقوة العيان رؤية اليقيو  .الثبات

 س يدان يقينه فمت 514((الهواء يف ملىش ايقينا  زاد لو)) السلم عليه عيىس يفصّل هللا عليه وسمل  قال

 فاحلضور شيئا هبمتك ترد فل للقضاء سكونك وهو مىشو  الباق فّتكصّل هللا عليه وسمل  محمّد

 مىش. هللا عن يعقل العقلو  هللا معرفةو  االإميان كاملو  القلب ملك وهو خطرات اليقيو  وطنات

 س تكلتها فاإن زاد بل يوصل الساموات حافظ. ايقينا  مهنم أأعل بلعطش ماتو  بليقي املاء عل رجال

 فل رأأسك فارفع. مشاهدة يقيو  دالةل، يقيو  خب، يقي: ثلثة وهو. نقمة الرخاءو  نعمة البلء صار

 عبادان تقتل حىت امعاشا  جتد أأمل هل فقيل حواتا  بعض صطادا. محل اليقيو  س تعملا العمل. غريه ترى

 .فّتكه
 الصب

ّن الّص ))صّل هللا عليه وسمل  قال   ﴾515﴿ قال تعاىل: ((الصب))  باإ

 أأمر ما عل قسامن املكتسب عل فالصب غريهو  مكتسب عل قسامن وهو 516((وىلالأ  الّصدمة عند
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 فسري. النفس عل جار هو مما الأقدار جماري عل هو مكتسب غري عل الصبو  عنه هني  ما علو  به

 مع الصبو  شديد صعب هللا اإىل النفس سريو  .صعب هللا يف اخللق جهرانو  هي لل خرة ادلنيا من

. بلعبادة أأمر ﴾﴿. جسد يف كرأأس االإميان من وهو تعبيس غري من املرارة جترع وهو عز هللا

﴿ ﴾ أأحيا بك. لعبودية فعبادة ربك اإىل كل درجة من يترقّ  فاإن. بلعبودية أأمر 

 بلبلية السكونو  املعصية عن بعد وهو .تكره ما عل فكيف حتب ما عل صبت ما .أأموت بكو 

ظهارو   نفسه دعوّ  من ارالصبّ . شكوى بل البلية مع بلأدب الوقوف وهو. معيشة يف فقر مع الغىن اإ

 جـزاء وال الصـب عل اجلزاء عبادة عل اجلزاء. اكلعافية الصحبة حبسن البلء مع املقام وهو املاكره

 بلئه بلقاء هللا مع الثبات وهو        ﴾517﴿ فوقـه

 وهو الزاهدين صب من أأقوى احملبي فصب الكتابو  الس نّة عل الثبات وهو السعةو  بلرحب

 254 مسهاك وهو بهلل س تعانةالا

ل الصب  * هالكّ  املواطن يف جيمج

 

الّ  نه عليك   * اإ ل ال فاإ  518جيمج

 

 أ خر

 * حرسة أأتلفو  ترىض يك سأأصب

 

 صبي يتلفنو  ترىض أأن حس يبو * 

 

 ومع وهلل هللا يف الصب. الصب أأشد .تكبوا ال مطية وهو. ارصبّ و  صابر،و  ،متصّب : ثلثة صاحبهو 

 الصابرون فاز. أأملها ثقل مع بلية مع سكون فالتصّب . سكون مع نقمةو  نعمة بي قتفرّ  وال هللا وعن هللا

 عل    ﴾519 ﴿  ﴾520 ﴿ هلل معية مع ادلارين بعز
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 ﴾﴿ هللا يف ﴾﴿. هلل الشوق عل بأأرسارمك  البلوى عل بقلوبمك  الطاعة

 الصب جترع الصبور أأخليق ومن بأأخليق قختلّ : السلم عليه داوود عل نزل .معه ﴾﴿ بهلل

ن اشهيدا  كنت قتل فاإن  عنهو  وفاء معهو  بلء فيهو  بقاء بهو  عناء هلل الصب. اعزيزا  أأحياك أأحياك واإ

 صب فاملصابرة. أأعداؤك هللا دون ماو  ربطك حاكل. فرج احملن ويف ظفر الطلب يف فالصب. جفاء

 .الصب عن الصب فيعجز الصب يف الصب تفن حىت الصب عل

 * الصب به فاس تغاث الصب صابر

 

 صبا بلصب احملب * فصاح

 

     ﴾521﴿ عليه يصب مل من فكذب( بلءي عل فليصب أأحبن من) 

 الأخرى تدمع ملو عي فدمعت حبيبه بعض فارق كبري، جفرمه رأ ين ما ثلث مفن هيواين أأنه يدع 

 لو هو، من املصيبة صاحب يدري أأال وهو   ﴾522﴿ املوت اإىل ادلنيا رؤية حفرهما

صّل  النيّب س ئل تنقشع، حسابة فالبلء ركبت، مهنام واحد أأي عل أأبل مل بعريين الشكرو  الصب اكن

 فاس تحيا عقرب فدلغته الصب يف بعضهم متلكّ  523((والّسامحة الّصب)) فقال االإميان عنهللا عليه وسمل 

 بعبدي أأنزلت) الأنبياء بعض عل أأنزل القيامة، يوم هللا جلساء الصّب  الفقراء هللا، من رجهل حيرك أأن

  ﴿ (أأرمحك به يشء من أأرمحك كيف عبدي فقلت فشاكين بالإجابة مفاطلته فدعاين يئبل

    ﴾524 بل البلء أأظهر فاإن رؤساء أأمراء صاروا الأمر برأأس أأخذوا ملا 

 قبوهل مع منه فتأأمل للمريض امرًّ  احارًّ  دواءا  أأعط  طبيب مثاهل الصب عن يرصفه فل الشكوى قصد

منا  بستثقال عليه يعتب ال فالطبيب للبء املؤدي متثالالا حمبة عليه فأأكرهها طبيعته منه هربت واإ
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منا مرارته عمل لأنه طبيعته ن العتب لزمه واإ ن أأحرىو  متناعالا وجه عل يقبهل مل اإ  أأشقيتن هل قال اإ

﴾   ﴿ ينافه ومل     ﴾525﴿ فافهم مر وهو يل أأعطيته مل ظلمتنو 

 غرية ال من قتلواا، ))526((االإميان من الغرية)) خبزبة شعرها بعت ملا زوجته عل الغريةو  العار وهو

 ستثقلتها اإن فالصب بصابر ليس حاهل فف  املرض يس تذلّ  السلم عليه لأنه اصبورا  هللا يقل ملو ((هل

 ﴿ السلم عليه أأيوب كحاةل فيه ادلخول حسب عل البلء من اخلروج وهو س تحليتها اإن ال

 ﴾527 حمفوظ أأحس نه العابدين صبو  مرفوض أأحس نه احملبي فصب رمحن،ا يقل ملو. 
 املراقبة

 ايصّل هللا عليه وسمل  للنيب جبيل قال))      ﴾528﴿ ((املراقبة))

 صدقت قال مرهو  حلوه شهو خريه القدرو  رسهلو  كتبهو  ملئكتهو  بهلل تؤمن أأن قال االإميان ما محمّد

 ما فقال صدقت قال البيت حتجو  رمضان تصومو  الزاكة تؤيتو  الصلة تقمي أأن قال االإسلم ما فقال

نه تراه تكن مل فاإن تراه كأنك هللا تعبد أأن قال االإحسان  تراه تكن مل فاإن. 529((صدقت قال يراك فاإ

 احملاس بة من الفراغ بعد ويه لربه مراقبة واس تدامته عليه الرب لعبطّ  العبد عمل ويه املراقبة مقام

 راقبو  الأنفاس هللا مع واحفظ القلب راعو  هللا بيو  بينك أأحسنو  احلق الزمو نفسك باسحف

 فاإن أأقواكل يسمعو  أأفعاكل يرىو  أأحواكل يعمل قريب قلبك ومن رقيب فهو الأحوال معوم يف هللا

 تصل املراقبةو  التقوى هللا بيو  بينك حفمّك  القربة حقائق عن فكيف الوصةل بداية عن عزلت غفلت

 فأأراد فيه هل فقيل مثنا همأأقلّ  وهو غريه عل عبيده بعض ليفضّ  امللوك بعض اكن. املشاهدةو  الكشف

ظهار  العبد ذا فأأرسع فيه ينظر املل فوقف ثلج فيه حمل اإىل جندهو  املل خرجو  بخليل فأأمر قدره اإ

 يكون ال امللوك نظرو  تنظره رأأيتك س يدي اي فقال به أأمرك من املل هل فقال الكم بل الثلج جللب
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منا املل فقال قصد بل قبايل هذا خصصت اإ كرامو  بإ  حلظايت مراعاة شغهلو  شغلا  واحد للك لأن اإ

 راقبك، من س ياسة غمنك فراع جوارحك، يف يعصمك اخلواطر يف هللا راقب فافهم أأحوايل مراقبةو 

 قال هللا أأين قال اذليب أألكها لرهبا قل فقال يل ليست فقال شاة يل أأتبيع لراع معر بن هللا عبد قال

ال رهايتفكّ  ال  فدفع فيه هل فقيل الود بصفاء ذهيتلم  الش يوخ بعض خّص  هللا، أأين قال حي بعد اإ

 فقال بطائره اخملصوص رجعو  واحد لك فذحب أأحد يراك ال حيث من ذحبها هل فقال اطائرا  واحد للك

يثار (علمهتاو ) عليه أأقبلت ذلكل هلم فقال أأحد فيه يراين ال موضع يكن مل  ما تعظميو  هللا أ ثره ما اإ

 تؤديك املراقبةو  املعصية، من يبعد اخلوفو  للطاعة، كحيرّ  الرجاء. هللا رهصغّ  ما تصغريو  هللا مهعظّ 

 املراقبة نفسك فأألزم. خطوة لك مع س بحانه احلق مللحظة الرس مراعاة ويه. احلقائق طرق اإىل

ا  ظهرك عل العمل واجعل  مراقبة الطاعة أأفضل لفظةو  حلظة لك يف الغيب مبلحظة كرسّ  فراقب ا،قامئ

 فعظ. بلعمل سسهاو  بملراقبة نفسك حفاسب العلنية،و  الرس خلوص تورث ويه ادلوام عل احلق

 أأفضل. لباطنك مراقب وهللا ظاهرك يراقبون فهم عليك الناس أأي بجامتعهم تغّتّ  فل نفسكو  قلبك

 .ربك غري تراقب وال حدك غري تطالع وال الأوقات، حفظ الطاعات
 الرىض

 يف اجلنّة أأهل بيامن)( :سملو  عليه هللا صل قال     ﴾530﴿ ((الرىض))

 أأهل اي قال علهيم أأشق قد تعاىل الّرّب  فاإذا رؤوسهم فرفعوا اجلنّة بب عل نور هلم سطع اإذ هلم جملس

 فاسأألوين أأواهنا هذا كراميت وأأانلمك داري أأحلمّك قد رضاي قال عنّا الّرىض نسأأكل قالوا سلوين اجلنّة

 علهيا جفاءوا أأمحر وايقوت أأخرض زمّرد أأزّمهتا أأمحر ايقوت من بنجائب فيؤتون قال الّزايدة نسأأكل قالوا

 العي احلور من اجلواري وجت ء المثّار علهيا بأأشار وجلّ  عزّ  هللا فيأأمر طرفها منهتي  عند حوافرها تضع

 عزّ  هللا ويأأمر كرام مؤمني قوم أأزواج منوت فل اخلادلات وحنن نبؤس فل النّاعامت حنن يقلن وهنّ 

 ويه عدن جنّة اإىل هبم تنهتي  حىّت  املثرية لها يقال رحياا  علهيم فتثري أأذفر أأبيض مسك من بكثبان وجلّ 

 فيكشف بلّطائعي مرحبا بلصّديقي مرحباا هللا فيقول القوم جاء قد ربّنا اي امللئكة فتقول اجلنّة قصبة
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 :قوهل فذكل ،بعضا بعضهم يبرص ال حىّت  الّرمحن بنور فيمتتّعون وجلّ  عزّ  هللا اإىل فينظرون احلجاب هلم

الا ) ن   نجزج ميٍ  غ فجورٍ  م   فاختلفت مكتسب غري حال قيلو  مكتسب مقام الرىض ناإ  فقيل 531((.(ر ح 

ن تقديره عل معّتض غري هو فالرايض خمتلف فيه النصيبو  الرشبو  العبارات  بلبلء أأحس واإ

 الرىض الأعل بلتقريب أأكرمو  الأوىف بلّتحيب لق  بلرىض أأكرم من بملعايص ال به أأمرك مبا فارض

نه عنك رضاه تعمل فل عنك هللا رىض عل مرتب وهو ادلنيا جنةو  الأعظم هللا بب  علمة غيب فاإ

ذا معل عل دلن موىس قال عنه، رضاك عنك رضاه  خرّ ـف تطيقه ال فقال به عن رضيت معلته اإ

ذا بقضاءي رضاك يف رضاي اإن معران بنا اي فقال امترضعا  اساجدا  موىس  الشهوات عن سلوت اإ

. يقيض فامي الرىضو  ارا مدبّ  به فالرىض عنه رىضو  به رىض قسامن وهو رضاه فيه ما لزمفا. راض فأأنت

 بلقىض الرىضو  بلرىض معل أأشق،و  أأقرب اخلاصة طريقو  الرايضة وهو أأطول السالكي فطريق

 س تعملا القلب من الكراهية اإخراج وهو يساره اإىل حتويلها سأأل ما ميينه عن هجمن جعلت لو وهو

 عن جحاب للأحوال فالسكون تطالع ما حقيقة عن رؤيتهو  تهبذلّ  فتحجب يس تعمل وال الرىض

نه طاعةا  تس تحلّ  فل حقه شهود عن جحبت الرىض راحة وجدت فاإن احملول  مبصيبة رسّ ـ ف  مسّ  فاإ

ال قوة وال حول ال تقل وال ارا ـشاك تكن بنعمة كرسورك نه الصدر قضيّ  بهلل اإ  الرىض اإسقاط فاإ

 فقدو  القىض، نزول قبل ختيارالا ترك: ثلث الرىض علمة. انر من وال جنة يسأأل أأال وهو بلقىض

 عل لكتّ ا من: عنه هللا ريض احلسي الس بط قال. البلء حشو يف احلب هيجانو  بعده، املرارة

صّل هللا عليه وسمل  قال منلته فوق يمتىّن  ال الرايض. ختارها ما غري يمتنّ  مل هللا ختيارا حسن

 النار أأدخل ولو فارض الرىض هو بعدهو  الرىض عل عزم فقبهل ،532))القضاء بعد الّرىض أأسأأكل))

 ترك وهو للعبد هللا ختيارا لقدمي القلب نظر وهو ختيارالا رفع وهو حمك أأي يف اجلزع رتفاعا وهو

 فل غايته فوق يرفعك قدرك بدون فارض القضاء مبرّ  القلب فرح وهو بلأحاكم الفرح وهو طالتسخّ 
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 533((ربّ  بهلل ريض من االإميان طعم ذاق))صّل هللا عليه وسمل  قال مقدار عندك لدلنياو  ترىض

الّ  فارض س تطعتا فاإن الرىض يف لكه اخلري ن حمبك رمحت رمحتن اإن فاصب، واإ  عذبت عذبتن واإ

 .فيك هللا مراد تكره فل حمبك
 العبودية

 يظلّهم س بعة))صّل هللا عليه وسمل  قال     ﴾534﴿ ((العبودية))

مام ظهّل، اإالّ  ظلّ  ال يوم ظهلّ  يف هللا  بملساجد معلّق قلبه ورجل هللا، عبادة يف نشأأ  وشاّب  عادل، اإ

ذا ليه، يعود حىّت  منه خرج اإ  خاليا هللا ذكر ورجل عليه وتفرقا ذكل عل اجمتعا هللا يف حتابّ  ورجلن اإ

 العبادة من أأمت العبودية 535((ميينه تنفقه ما شامهل تعمل ال حىّت  فأأخفاها تصّدق ورجل عيناه، ففاضت

 هل ملن العبوديةو  اليقي عمل هل ملن العبادة اخلاص خلاص العبودةو  للخواص العبوديةو  للعوام فالعبادة

 العبودةو  املاكبدات لأهل العبوديةو  اجملاهدات لأهل العبادة اليقي، حق هل ملن العبودةو  اليقي عي

 الطول من أأعطاك مبا االإقرارو  القوةو  احلول من يالتبّ و  ختيارالا ترك ويه املشاهدات، أأهل صفة

 وال بلواه عل معه واصب موالك عل نفسك فاطرح هنيت ما جمانبةو  أأمرت ما معانقة ويه املنةو 

 لك يف عبده وكن التقدير شهودو  التدبري ترك( علمهتاو ) اعابدا  تكن ذلّ و  فقرو  عريو  جوع من جتزع

 صت نفسك أأرستك فاإن وجودمه قليل املنعم عبيدو  كثري النعم عبيد حال، لك يف ربك هو كام حال

ن اعبدا  لها ن كذكل ال خرة أأرستك واإ  تعس))صّل هللا عليه وسمل  قال. فكذكل دنياك أأرستك واإ

 العبد دعاوي، أأحواكلو  رايء أأعامكل فاشهد 536((امخليصة عبد تعس ادّلينار عبد تعس ادّلرمه عبد

 ينتكفز . مبعروفه العارف شفو بس يده العبد قمية الربوبية، شهود ويه اخادما  لنفسه يطلب مل ما عبد

الّ  العبودية  لتسأأ  وال شيئا عنه خرتدّ  وال اشيئا  حكه من تّتك ال: ثلثة العبادة أأصل تعطلت، واإ

 عل قفضيّ  للحدود احلفظو  املفقود عن الصبو  بملوجود الرىضو  بلعهود الوفاء ويه حاجة، غريه
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ضافته هللا فكشّ  الناس عل عوسّ و  نفسك        ﴿ لنفسه بإ

  ﴾537 الصفاء لأهل غطاء فاإهنا العطاء ذلة فاحذر حركة عل تعمتد وال لذلة تسكن فل 

 يف الراحةو  ادلار يف الفراغةو  الباب عل فالصوت بيته التفويضو  ببه الصبو  العبودية دار فالرىض

 املعبود مشاهدة يف التعبد رؤية اإسقاط فالعبودة للعبد نعت فالعبودية للحق نعت فالربوبية البيت

 يف ببابه وقوفك فاإن ارحبا  تطلب فل الفراغة أأصل هو اذلي بلشغل ش تغالالاو الأشغال ترك وهو

ن عينه الأوقات  فاإن ربه س يادة غري من للعبد رحب فليس الرحب من البعد طلبت للرحب تعرضت واإ

 املؤدب تربية عن اخلروج طلب كصيب غريك عل لتحمك حكه عن اخلروج طلبت يوليك أأن طلبت

 .البعدو  القطع عي فهو
 االإرادة

 قال         ﴾538﴿ قال تعاىل: ((االإرادة))

ذا))صّل هللا عليه وسمل   ويه املوت قبل صاحل لعمل توفيقه وهو 539((اس تعمهل اخري  بعبد هللا أأراد اإ

رادة هل من املريدو  أأمر لك مقدمةو  القاصدين منةل أأولو  السالكي طريق بدء  ويف. عمل هل من اكلعامل اإ

 الغفةل يه اليت العادة ترك ويه امريدا  يسم  ال مهنا ديتجرّ  مل مفن االإرادة عن دمتجرّ  العارفي عرف

رادته حصة عل دالةلا  عهنا خروهجاو  املنية دعته ما اإىل االإخلدو  الشهوةو   يف القلب هنوض فهي  اإ

 منه طلب همبعض   بعض مزح متازهحم، فل جدّ  الفقراء فأأحوال. روعة لك نهتوّ  لوعة ويه احلق طلب

رادة اممازحا  فقال عصيدةا   يقول للبادية خرج فقيل جيده فمل عليه شففتّ  تلمفع هبا فأأمر عصيدةو  اإ

رادة نس اي البادية يف بعضهم صدر ضاق. مات حىت عصيدةو  اإ  به فهتف اي جّن لكموين لكموين اإ

يش ناكر  هللا تريد مىت هل فقال هللا تريد اإ  الباطن يفو بجملاهدة الظاهر يف نعته يفّت ال فاملريد. عليه ااإ

 الأخلق عاجلو  املتاعب واركب املصاعب لحتمّ و  نكامشالا الزمو الفراش فارق املاكبدة، بوصف

. الضمري يف غرام القلب يف ذلعة الفوائد يف لوعة ويه الأشاكل، فارقو  الأهوال عانقو  املشاق مارسو 
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 دخهلا هل فقال ااثنيا  مث جيبه ومل بسجره فأأخبه جفاء التنور بوقد فأأمره لش يخه خمالفة عدم بعض عقد

 أأخلصو  بلنوافل هل بفتحبّ . شعرة منه حتّتق فمل فيه اقاعدا  فوجدوه فتبعوه هل ابا ـ تأأدي  فيه واقعد

 يف جمهودك وابذل نظره من واس تحيي لأمره أ ثرو  الأحاكم عل واصب بخللوة أ نسو  للأمة النصيحة

ليه يوصل سبب بلك بتسبّ و  حمبوبك  مرادك فالزم لربك يصل حىت قلبك يقر وال بمخلول واقنع اإ

نك هللا اإىل اإشارة االإرادة هناية. الفقراء جانبو  الصوفية واحصب رضورةا  متلكّ و  فاقةا  ولك غلبةا  فمن  فاإ

ن اإشارة بل جتده  مل فاإن س نة عرشين الشامل صاحب عليك يكتب ال حىت تصح وال حصحت اإ

دبرا  الأايم متر تصححها ال لكه معرك به تنفع مسعت مبا فامعل ااإ سقاط احلق فأأرد حاكية اكن واإ رادتك بإ  اإ

 ﴿ تعاىل قال القلب جند الصوفية أأحوال حفاكية بلرخص تش تغل فل الأضداد تعاش فل

        ﴾540 رادته يرد مل لو لأنه مراد مريد فلك  تكن مل اإ

رادة قكوفّ  لخصوصيةل أأرادك فاإن  املرادو  متعن فاملريد املنهتي  املريدو  املبتدئ املريد القوم فعرف. للإ

 بتداءالا يف ياكشفون مهنم كثريو  يصلون مث للمجاهدة قهميوفّ  أأكرثمه خمتلفة فهيم هللا فس نّة به مرفوق

متام يردون مث الرايضات أأهل أأدركه ما أأكرث يصلونو   املرادو  لمتحمّ  املريد العقبات، من هلم بق  ما الإ

  ﴿ هل فقيل مراد محمّد س يدانو     ﴾541﴿ فقال مريد موىس فس يدان. محمول

              ﴾542  قالو 

   ﴿صّل هللا عليه وسمل  محمّد لس يدان قالو        ﴾543﴿ موىس

   ﴾544  فاملريد. للحاةل حتصيو  للقضية سّت الظل مدو  ربك اإىل تر أأمل املقصودو 

 وقد النومو  الراحة مىت اإىل. يطري املرادو  يسري فاملريد. احلق رعاية تتواله املرادو  العمل، س ياسة تتواله
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 واجهتد املريدين، أأحوال تصهل فمل القافةل قبل املنل يف يصبحو  الليل ينام فالعارف. القافةل جازت

ن اشكورا   .علمته العملو  الأدب يف الزايدة فيك مراده فاإن الهتنئةو  بلراحة خاطبكو  وصلت واإ

 االإخلصو  الاس تقامة

صّل هللا عليه  قال ال ية       ﴾545﴿قال تعاىل:  ((الاس تقامة))

 ويه مؤمن اإال الوضوء عل حيافظ ولن الّصلة دينمك خري أأنّ  واعلموا حتصوا ولن اس تقميوا))وسمل 

الّ  فاس تقم اخلريات ونظام الأمور كامل هبا درجة  نظامو  الأمور كامل هبا درجة ويه 546((سعيك ضاع واإ

ال فاس تقم اخلريات          ﴾547﴿ سعيك ضاع واإ

 شطو البداية أأحاكم يف الاس تقامة املس تأأنف فرشط .حصة عل سلوكك 548تبنو   ترتق فاس تقم

 تصحبه أأال املتوسط ويف فتور يلحقه أأالّ  املبتدي يف(: علمهتا) الهناية أ داب يف الاس تقامة العارف

قامةو  النفس تأأديب وهو التقومي: ثلثة( مدارهجا) جحبة تلحقه أأال املنهتي  ويف وقفة  هتذيب ويه االإ

 مل عنه هللا ريض معر قال يرشكوا مل قيل ﴾ ﴿ الأرسار تقريب ويه الاس تقامةو القلب

 كرامة صاحب ال الاس تقامة صاحب كن. بهلل القلب بنفراد س تقامواا قيلو  الثعالب روغان يروغوا

 549((وأأخواهتا هود ش يّبتن))صّل هللا عليه وسمل  قال الاس تقامة منك يريد وهللا حتهبا فالكرامة

﴿  ﴾550 الس تقامةب فاحملاسن. الأاكبر شأأن فهي  املعهودات عن اخلروج ويه 

ن بضدها احملاسن وانقلب  الأفعال ويف الغيبة بّتك الأقوال يف ويه قيامة الوقت فاشهد أأردهتا واإ

قامهتم لطلب فهيا التاءو  السي. احلجبة بنف  الأحوال يفو الفّتة بّتك الأعامل ويف البدعة بّتك  عل اإ

    ﴿ الكرامة توجب ويه حدودمه حفظو  عهودمه اس تدامة عل مث توحيدمه
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   ﴾551 ذا أأسقيته  هل فقيل اموضعا  بعض لزم. ادلوام وهو اسقيا  هل جعلت اإ

 .فافهم حايل فيه وجدتهل فقال  فقيل منه اقريبا  اموضعا  لزم مث هنا فقدته حال فقال

 ال ثلث))صّل هللا عليه وسمل  قال    ﴾552﴿: تعاىل قال ((االإخلص))

 وهو 553((املسلمي جامعة ولزوم الأمر ةوال ومناحصة تعاىل هلل العمل اإخلص مسمل قلب علهينّ  يغل

فراد  مدح أأو ةدمحم طلب أأو عتصنّ  من يشء دون هللا بتقرّ  وهو بلقصد الطاعة يف س بحانه احلق اإ

 تعاىل هللا قالصّل هللا عليه وسمل  قال اخمللوق حظ من الفعل تصفية وهو غريه أأو خلق من

 من ويقالتّ  فاالإخلص 554((عبادي من أأحببتج  من قلب هاس تودعت يأأرسار  من رس االإخلص))

 فشهودك هل اإجعاب ال الصادقو  رايء ال فاخمللص النفس مطالعة من نق التّ  الصدقو  اخللق ملحظة

 ال خرة ثواب قتضاءا وانس العمل يف العمل وانس اذلمو  املدح فسوّ  اإخلص اإىل حيتاج االإخلص

 مبعزل عهنا ومه فيطيعون هبم ال علهيم جيري ما هو للخواص اوأأمّ  فيه هلم حظّ ال ما العوام فاإخلص

ال الرايء يعرف وال اخملصا  تكن رؤيته أأسقط نقصان االإخلص رؤيتك. يعدوهنا وال يروهنا وال . خملص اإ

 اظاهرا  الفعل س تواءا وهو بحلق اخللق نس يان فاالإخلص املريدين اإخلص من أأفضل العارفي فرايء

 فّتك هللا عي من سقط فيه ليس مبا للناس نتزيّ  من. احلق به أأريدو  احلق به قصد ما وهو ابطنا و

 رس وهو مهنام هللا يعافيك أأن االإخلصو  شك الناس لأجل العملو  خف  رايء الناس لأجل العمل

 وهو ادلارين حظّ بل العمل وهو الهوى مييهل وال ش يطان يفسده وال مل يكتبه ال ربهو  العبد بي

ال أأربعي أأحد أأخلص مفا قليل وهو هللا غري خياف ال فاخمللص فيه لها نصيب فل النفس عل أأشد  اإ

 .فافهم الرايءو  الوساويس عنك تنقطع فأأخلص لسانه عل قلبه من احلكة ينابيع ظهرت

                                                           
 .16اجلن    551

 .3الزمر   552

 .680الراوي: زيد بن اثبت | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   553
 .5/104الراوي: احلسن البرصي | احملدث: العرايق | املصدر: خترجي االإحياء | الصفحة أأو الرمق:   554



271  

 

 
 

 الصدق

صّل  قال        ﴾555﴿ قال تعاىل: ((الصدق))

 يكذب يزال وال صّديقا، هللا عند يكتب حىّت  الّصدق ويتحّرى يصدق العبد يزال ال))هللا عليه وسمل 

   ﴿ النبوة دلرجة اتلية درجتهو  556((كذاّبا  هللا عند يكتب حىّت  الكذب ويتحّرى

          ﴾557  الصادقو 

 من الصديقو  أأقواهل من الصادقو  العلنيةو  الرس س تواءا الصدق أأقل مبالغة يقالصدّ و  فاعل مسا

 مرة أأربعي اليوم يف يتقلب الصادق الصادقي مع هللا اإن هللا مع تكن فاصدق أأحواهلو  وأأقواهل أأفعاهل

 وهو لسانه يطقه مل قلبه يف ما يصف أأن الصادق أأراد فلو س نة أأربعي واحدة حاةل عل يثبت املرايئو 

 هلل الوفاء وهو الشدق من احلرام منع وهو النطق الرس موافقة وهو الهلكة مواطن يف بحلق النطق

  ﴿ املوت حيب وهو الصدق راحئة يشم فل غريه أأو نفسه داهن مفن بلعمل جلّ و  عزّ 

  ﴾558 كامتنو  دامئ هوى فقال أأحنل ما بعضهم س ئل. القصدو  التوحيد حصة وهو 

لهي  فقال أأجرأأك ما سكتا هل فقال دامئ ن اإ  لّص  هل ضتعرّ  بعضهم اكن. اتا ميّ  رّ ـخف خفذين اصادقا  كنت اإ

 عليه هافردّ  فوجدها هافعدّ  هل فناولها انولنهيا فقال ادينارا  مخسون هل فقال ادلرامه من عندك مك هل فقال

 دفتجرّ  فتبعه بك الحق فأأان ركهباا هل فقال ادلابة عل اللّص  هل فنل صدقك أأخذين فقد خذها هل فقال

ال منه ينجيك ال موطن يف صدقك وهو معه مات حىت  كسوة الهيبةو  امللحةو  فاحللوة الكذب اإ

 وهو بلصدق هللا فعامل تهعلنيّ  يف اخمللوقي عند صدقته رسيرته يف صدقن من داوود اي. الصادق

 أأفضل الصدق ليةل أأنفسهم مع حديهثم الصادقي خيانة أأول قطعه اإال يشء عل وضع ما هللا س يف

 أأال( علمتهو ) تكون كام نفسك من ترى أأو نفسك من ترى كام تكون أأن وهو بلس يف اجلهاد من

 قبح عل لعهمطّ ا يكره أأالو  معهل رس عل الناس لعطّ ا حيب أأالو  اخللق قلوب من خرج لو يبايل

                                                           
 .120التوبة   555
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 بلصدق هللا طلبت فاإن املوقت الفرض منه يقبل فل الصدق وهو ادلامئ الفرض يؤدّ  مل مفن معهل

 يرضك أأن ختاف حيث من الصدق لزمفا الأخرويـةو  ادلنيويـة اخمللوقات مجيع فهيا تنظر مرأ ة أأعطاك

نه ينفعك أأن تظن حيث من الكذب دعو  . مس تحلف بغري بلميي جوده الكذب( علمةو ) يرضك فاإ

 .صدوق اتجر أأملق ما
 احلياء

 فاس تحيوا االإميان من احلياء))صّل هللا عليه وسمل  قال     ﴾559﴿ ((احلياء))

انّ  قالوا احلياء حّق  هللا من  هللا من اس تحيا من ولكن ذاك ليس قال هلل وامحلد هللا نيبّ  اي نس تح  اإ

 ال خرة أأراد ومن والبل املوت وليذكر حوى وما البطن وليحفظ وع  وما الرأأس حيفظ أأن احلياء حّق 

 من مبجالسة احلياء فأأيح 560((احلياء حّق  هللا من اس تحيا فقد ذكل فعل مفن ادّلنيا احلياة زينة ترك

 مع القلب من الهيبة وجود وهو خري فيه يبق مل ذهبا فاإن احلياءو  الهيبة الأكب العمل منه يس تحىي

 وهو احلياء يف تلكم من يقلق واخلوف يسكت احلياءو  ينطق فاحلب ربك اإىل منك س بق ما وحشة

ال حطا الورعو  الزهد وجد فاإن القلب يطرقان الأنسو  احلياء. مس تدرج فهو يس تح  مل  رحل واإ

﴿    ﴾561 نك عبدي) جييهبا أأال خمافة الكرم س تحياءا وهو  ما اإ

 الاإ و  زلتك الكتاب أأم من حموتو  ذنوبك الأرض بقاع أأنسيتو  عيوبك الناس أأنسيت اس تحييتن

 بيته أأدخل أأن فاس تحييت عصيته فقال املسجد خارج بعضهم صل( القيامة يوم احلساب أأانقشك

 عظ عيىس اي) غريه أأخاف أأن س تحييتا بعضهم قال ،منه يس تحيا موضع يف رىيج  أأال( علمتهو )

ال( الناس فعظ اتعظت فاإن نفسك  ك دم اجلناية حياء: وجوه وهو الناس تعظ أأن منه فاس تحىي واإ

 ما س بحانك يقولون اكمللئكة التقصري حياءو  .منك حياءا  بل قال امنّ  اأأفرارا  هل قيل ملا السلم عليه

 حياءو  .هللا من حياءا  جبناحه ترسبل السلم عليه اكإرسافيل االإجلل حياءو  .عبادتك حق عبدانك

  ﴿ هللا فقال خرجواا يقول أأن أأمته من يس تحيي اكنصّل هللا عليه وسمل  اكلنيب الكرم

                                                           
 .14العلق   559
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﴾562  صّل هللا  هللا رسول سأأل حىت املقداد سأأل حي عنه هللا ريض كعيلّ  حشمة حياءو

 يل لتعرض اإين قال السلم عليه مكوىس س تحقارالا حياءو  .بنته ملاكن املذي حمك عنعليه وسمل 

 .شاتك علفو  جعينتك ملح حىت سلن هل هللا فقال ريب اي كلأأسأأ  أأن فأأس تح  ادلنيا من احلاجة

نعام حياءو  ذا الرصاط عب ما بعد اخمتوما  كتابا  العبد اإىل يدفع س بحانه الرب حياء هو االإ  فعلت فيه واإ

 العبد يذنب من فس بحان. كل غفرت قد فاإين فاذهب عليك أأظهر أأن س تحييتا لقدو  فعلت ما

 ادلنيا، يف الرغبةو  احلياء، قةلو  القلب، قسوةو  العي، مجود: مخس( الشقوة علمة) .منه فيس تحيي

 س تحياا من( من يس تحيي فل يعصنو  أأرده أأن فأأس تحيي يدعوين عبدي أأنصفن ما) الأمل طولو 

 القلب نقباضا وهو املوىل طلعال احلشا ذوبن وهو مذنب وهو منه هللا س تحياا امطيعا  هللا من

ال أأخاك به تعظ مبا نفسك عظ. الرب لتعظمي نه س يدك من فاس تحيي واإ  ال الء رؤية وهو يراك فاإ

 وهو العرق املس تحيي فضل عهد نقض أأو جد خرق لبس من احلياء ذلعات يذق فمل التقصري رؤيةو 

 من فاس تحيا رسق كأنه حياء ركعتي صلة من ينرصف بعضهم اكن. موالك يدي بي ادلعوى ترك

 .هل بلتفويض هللا

رو حلريةا  اذلك

 خرجوا عام لتجردمه       ﴾563﴿قال تعاىل:  ((احلرية))

ناّم))صّل هللا عليه وسمل  قال ،به أ ثرواو  منه ناّم نفسه به قنعت ما أأحدمك يكف  اإ  أأربعة اإىل يصري واإ

ناّم أأذرع  سلطان عليك جيري وال اخمللوقات رق من خترج أأن ويه 564((أ خره اإىل الأمر يرجع واإ

 عزفتج ))صّل هللا عليه وسمل  هللا لرسول حارثة قال. الأش ياء أأخطار عندك فتس توي املكوانت

 حر عهنا وهو ال خرة دخل احرًّ  ادلنيا دخل من 565((هار جحذههبا و  عندي ىفاس تو  نياادلّ  عن نفيس
                                                           

 .53الأحزاب   562

 .9احلرش   563
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 "ر هللا قلبه بالإميانوّ ـن
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 عذار خلع مفن حريتك الأغيار من خلصت عبوديتك صدقت فاإن العبودية كامل يف احلرية حقيقةو 

    ﴿ ادلين أأرحية لفظته فقد عاقل فملكّ  وهو الأوامر بّتك العبودية

﴾566 ذا الأجل يعن  وال لهوى وال لدلنيا ارقًّ  تكن فل الفرد فرد صت ادلارين من جتردت فاإ

 أأن سأألته ما الرمحن رمحة عرفت منذ بعضهم قال. حظّ وال أأرب وال قصد وال سؤال وال ل خرة

 .عزيز احلرية مفقام يرمحن

 * حماال الزمان عل أأمتىن

 

 567حرّ  طلعة مقلتاي ترى * أأن

 

ن  العبودة وهو عبوديتك تليش احلرية فرصحي درمه عليه بق  ما عبد فاملاكتب العبودية فصل أأردهتا واإ

ذا هللا غري من رسيرتك رفطهّ الاكتب يدي بي القمل مقام فهي   احرًّ  صت العبودية مقام ستمتتا فاإ

نو  يقيالصدّ  قامم وهو مشقة قلبك تلحق ال محموالا  بكونك عناء بل بلعبودية فريمس تعهبا من  كنت اإ

ذا داوود اي)). الفقراء خدمة يف معظمهاو  اشعا  هبا ايا متحلّ   س يّد)) 568((خادما هل فكن طالباا  يل رأأيت اإ

ال تصحب فل اخلدمو  العبيد ختدهمم ادلنيا أأبناءو  الأحرار ختدهمم ال خرة فأأبناء 569((خادهمم القوم  احرًّ  اإ

ا   .يتلكم وال يسمع اكرمي

صّل هللا  قال       ﴾570﴿ قال تعاىل: ((اذلكر))

 اذّلهب اإعطاء من وخري درجاتمك يف وأأرفعها مليكمك عند وأأزاكها أأعاملمك خبري أأخبمك أأال))عليه وسمل 

                                                           

 .أأخرجه الطباين من حديث احلارث بن ماكل
 .99احلجر   566
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صّل هللا عليه  هللا رسول اي ذاك ما قالوا أأعناقمك ويرضبوا أأعناقهم فترضبوا عدومك تلقوا وأأن والورق

 هللا يقول أأحد عل الّساعة تقوم ال))صّل هللا عليه وسمل  قالو  266 571((تعاىل هللا ذكر قالوسمل 

ليه تصل وال فهيا العمدة وهو بل هللا أأهل طريقة يف قوي ركن وهو 572((هللا ال اإ  وهو اذلكر بدوام اإ

 قلبكو  بلسانك فاذكر للقلب فالتأأثري ادواما  القلب ذلكر سبب اللسان فذكر القلبو  اللسان ذكر قسامن

ال املنشور أأعط  فقد لذلكر قفّ وج  مفن الوالية منشور فاذلكر. اكملا  تكن  س يف القلب فذكر زلعج  واإ

 اإىل الغفةل ميدان من اخلروج فاذلكر تكرهه ما يزل احلال يف هللا اإىل فافزع ال فاتو  الأغيار يقطع

 لك عليك حيفظو  يشء لك تنس احلقيقة عل فاذكره احلب شدةو  اخلوف غلبة عل املشاهدة فضاء

ذا))صّل هللا عليه وسمل  قال بطاعته جارحتك نزيّ  أأن فامحده يشء لك عن اعوضا  كل يكنو  يشء  اإ

 عواارت الناس أأهيا اي)( قالو  573((اذّلكر جمالس قال اجلنّة رايض وما فقيل فارتعوا اجلنّة برايض مررمت

 ذكرته اإن لتهنزّ  حيث كلينّ  هللا فاإن واذكروا روحواو  غدواا قال اذلكر جمالس قال اجلنة رايض يف

ن ذكرك ال جملسه من فاس تفد. 575(ين(ذكر من جليس أأان)) تعاىل قال 574((نس يك نسيته واإ  فمل واإ

 أأشف الصلةو  أأنفاسك فوقته هخيّص  وقت هل فليس انمئ أأو غافل وهو عامل جملس حرض مكن جتالسه

 ﴿ الأوقات معوم يف مس تدام بلقلب اذلكـرو  اذلكر من أأعظم صولهتا لثقل موقتة العبـادات

     ﴾576 نه الفكر من أأمت فاذلكر  يوصف وال هللا به يوصف فاإ

ا  ذكرته ما اذلكر عيلّ  فرض أأن فلوال بلفكر  عن ةلمتقبّ  توبة بأألف مفه يغسل ملو يذكره أأمثيل هل اتعظمي

ايك روحـكو  قـلبكو  كسـرّ  زجرك ذكرته فاإن ذكره نه التذاكرو  واإ  حىت تنساه كيف النس يان يس تلزم فاإ
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ن  ﴾577﴿ كل ذكره هل ذكرك مفقابةل تذكره   ﴿ نس يك نسيته واإ

﴾578 ن ا  حرضت واإ  عبدي قلب ووسعن ساميئ وال أأريض تسعن مل)) معك حرض ادامئ

 ﴿ الأمم من أأمة أأعط مل ما أأمتك أأعطيتج  السلمو  الصلة عليه لنبيه هللا قال 579((املؤمن

﴾ .معناهو 267 .املؤمن عبدي قلب يف هل قال تسكن أأين رب اي السلم عليه موىس قال 

منا حلولو  سكون عن همنّ  وهو القلب يف اذلكر سكون ثبات هو فاإ  غيبته اذلاكر حفقيقة. حتصيلو  ذكر اإ

 .اذلكر عن

  ذكرا أُكرث أأنساك لأين ال

 

 580لساين جيري بذاك ولكن ك

 

 معتكف أأنتو  البلاي عنك أأذهبو  غريي اإىل تذهبو  اإيلّ  أأدعوكو  تنساينو  أأذكرك أأنصفتن ما عبدي)

ذا غدا تقول ما أ دم بنا اي اخلطااي، عل ذا (جئتن اإ  غرس يف امللئكة شعت اذلكر يف شعت فاإ

 وجدت فاإن القرأ ن قراءةو  الصلةو  اذلكر يف احللوة فتفقد أأمسكت فّتت فاإن اجلنة قيعان يف الأشار

ال ذا)) اذلكر طعم تذق الغفةل وحشة فذق مسدود فالباب واإ  عشقن ذكري عبدي عل الغالب اكن اإ

 حي ذكرينا :االإجنيل ويف. اذلكر عن نقطاعها العارف فعقوبة 581((فتنعموا بذكريو  فافرحوا يف عشقتهو 

 فصم. لنفسك نرصتك من كل خري كل نرصيت فاإن كل بنرصيت وارض أأغضب حي أأذكرك تغضب

ذا أأفطرت غريه ذكرت فاإن بذكره  الش ياطي فتقول لقربه الش يطان يرصع القلب من اذلكر متكن فاإ

 ببعض س بع فلكّ . ربه بيو  العبد بي رس اخلف  فاذلكر الرب نس يان من أأقبح معصية فل. مأأنوس
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 يف دمه فكتب فأأدمته خش بة عليه فسقطت هللا هللا اذلكر يف بعض يكرث. هعضّ  غفل امفلكّ  اذلاكرين

 .هللا هللا الأرض
 الفتّوة

صّل هللا عليه وسمل  قال      ﴾582﴿ قال تعاىل: ((ةالفتوّ ))

ال اخللق هذا يكل ومل 583((املسمل أأخيه حاجة يف العبد دام ما العبد حاجة يف تعاىل هللا يزال ال))  اإ

 وهو(( فيسن فيسن)) يقولون القيامة يف فالأنبياء أأسوة هل الناسو صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول يف

 عل لنفسك فضلا  ترى أأالّ  ويه االإخوان عرثات عن الصفح ويه. 584((يتأأمّ  يتأأمّ  اي رّب )) يقول

 الصمن بكرس ويه اأأحدا  ختامص وال نفسك عل لربك اخصما  كونك ويه هل خصم ال من الفىت. اإخوانك

 وال تنصف أأن ويه      ﴾585﴿ الشهوةو  الراحةو  العادة وهو

 ويه الفتوة، من شعبة املروءة. اغنيا  تعارض وال افقريا  تنافر أأالّ  ويه اخللق حسن ويه تنتصف

 متزي أأال ويه ختىش ملا هتوى ما ترك ويه الطارئو  عندك املقمي س تواءا ويه الكوني عن االإعراض268

ّ ا ويه الندى بذلو  الأذى كّف  ويه اكفر أأو ويلّ  عندك يأألك أأن  فضيةل ويه الوفاء ويه الس نّة باعت

 خرتدّ  أأال ويه القاصدين من حتتجب أأال ويه سائل من هترب أأالّ  ويه فهيا نفسك ترى وال تأأتيك

ظهار ويه تعتذر وال رسارو  النعمة اإ ن تتغري أأالّ  عرشة دعوت اإن ويه النقمة اإ  أأحد أأو تسع جاءك اإ

 رب فقال النوم سبب أأي بعضهم فقال السامع عند فناموا الفتيان بعضهم دعا ،المتيزي ترك ويه عرش

 فباعه الباذجنان فرسق يشء هل يبق مل فقال صاحبه فسأألوا الباذجنان غري الطعام يف جهتدتا ادلار

 الأرض تلو  حامرينو  سورينو  بذجنانة أألف هل وهبت ربه هلم فقال ليس تحهل ربه اإىل حفملوه فافهم

 مث مرضت فقال عينه حفك جدري فهيا ظهر ادلخول فقبل مرأأةا فىت تزوج. يعود لئل احلرث أ ةلو 
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 أأال ويه. عروس ويه مرضها اإىل بلنظر حيزهنا لئل عينه حل ماتت فلام حبجاب عينه فغط  معيت

 فانقبض الأيدي لغسل جارية فدخلت الفتيان بعض عل بعضهم دخل .خليل عل سلعتك يف ترحب

 يغسل من عرفت ما س ني منذ أأان منه أأعل فقال النسوان ختدمنا أأن املروءة من ليس فقال بعضهم

 ما اشهورا  فبقيت اغلما  عليه شطو اختبارا ا لبعضهم حس نة جارية أأحدمه بع. مرأأةا أأم رجل هنا لنا

 فامتنع جارية يف الفتيان بعض السلطي بعض طلب. اغلما  يظهنا مسها ما فقالت جارية بأأهنا تفطن

 فقال نفسك أأهلكت فقيل فيه فاغتسل وادايا  فقصد بردة ليةل يف مرة فاحتمل سوط أألف فرضبه

 للغلم فقالوا الفتيان بعض اإىل بعضهم قدم. للبد أأصب أأال فاس تحييت خمللوق سوط أألف عل صبت

 المنل من حييتت واس   أأقدهما أأن فاس تحييت منلا  فهيا وجدت فقال فسأألوه ميتثل ومل فأأبطأأ  السفرة قدم

 مهيانه رسق أأنه فظن املسجد يف احلجاج بعض انم. دمخيج  مثل قتدقّ  هل فقالوا خاطره عل دب حىت

 هل حفس هبا داره فأأدخهل دينار أألف فقال فيه عندك اإش هل فقال به فتعلق الصادق اجعفرا  فوجد خفرج

ليه مفىش مهيانه وجد مث ن الفتوةو  .أأرده ال هلل أأخرجته يشء فقال هل يرده اإ ن شكرت أأعطيت اإ  واإ

ن أأحرىو  الأصدقاء269 واسّتعيت أ ثرت منعت  دخلت. منهل اإىل رقبتك عل محهلا الناس شامتة فيه اإ

 فبئ فتحملوا عنه حتملوا لأحصابه فقال نعم فقال تبأأ  أأن أأحتب هل فقيل مريض فىت عل مهنم طائفة

 يف مربيك فاإن ملربهيم طاعهتمو  صدقهمو  رضامهو  حاهلمو  نيهتمو  مههتم فيك فلتكن يعادون مرضواو 

 .احقًّ و  اخطرا  أأعظم طريقك
 الفراسة

صّل هللا عليه وسمل  قال سياملتفرّ  أأي     ﴾586﴿ ((الفراسة))

نّه املؤمن فراسة اتّقوا))  يضاده ما فينف  القلب عل هيجم خاطر ويه 587((تعاىل هللا بنور ينظر فاإ

مياانا  فأأقوى  احلق أأشهده حيث من الأش ياء يشهد عبد لسان عل جرى حق حمك ويه فراسةا  أأحدّ  اإ

ايها  س تداللبال بلقلوب العارف املتومسو  الغيب معاينةو  اليقي ماكشفة ويه اخللق مضري عن فيتلكم اإ
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 بأأخلق متخلقي حكامء علامء أأي ربنيي كونوا  ﴾588﴿ الربين منه أأعظمو  العلماتو 

لهيم النظرو  اخللق من الفراغ مع اخلقا و  انظرا  احلق ذا اإ  فيخب الأرسار ملكه رس عن احلق اس توىل اإ

 تدع  فل تتق  ويه    ﴾589﴿ منبعهاو  ختميو  ظن ال مشاهدة نظر ويه عهنا

 .هللا يعلمها للخلق تبدهيا اليت فاحلاجة القلوب جواسيس فاإهنم بلصدق الصدق أأهل جفالس
 اخللق

صّل هللا عليه وسمل  هللا لرسول قيل    ﴾590﴿ قال تعاىل: ((اخللق))

مياان أأفضل املؤمني أأي))  جاد لأنه خلق أأعظمصّل هللا عليه وسمل  واكن 591((خلقا أأحس هنم قال اإ

 تكن ومل اخللق جفاء فيك يؤثر مل بهلل املعرفة شدة من خيامص وال خيامص فل بهلل واكتف  بلكوني

ذا :معر ابن. افا تصوّ  زاد اخلقا  زاد من. هللا غري مهة كل ن حر فهو هللا أأخزاه ململوك أأقول مسعمتوين اإ  واإ

 مع القول حسنو  الصيانة مع الوجه حسن ثلثة فقدت. احملس ني من فلست دجاجة اإىل أأسأأت

ليك منه ما واس تعظام منك هو ما س تصغارا وهو. الوفاء مع االإخاء حسنو  الأمانة  سفود سقط. اإ

نمّك))صّل هللا عليه وسمل  قال س يدها فأأعتقها مفات ودل عل خادم يد من شواء  النّاس تسعوا لن اإ

592((اخللق وحسن الوجه ببسط فسعومه بأأموالمك
 أأربعي قتختلّ  فاإن اخلقا  أأسوءمه امهّ الناس  أأكرث 270

ال فرحت ما أأحد قال ،نحفسّ  خلقك أأي.  ﴾593﴿ خلقا صار  أأحد عليه بل مرة مرتي اإ

نسان صفعه الأخرىو   اخللق جفاء قبول وهو اغريبا  وسطهم ويف الناس من اقريبا  تكون أأن اخللقو  اإ

منا. أأغضب حي أأذكرك تغضب حي ذكرينا عبدي :االإجنيل يفو .جضر بل احلق قضاءو   احللمي يعرف اإ

ليه احلاجة عند الأخو  احلرب عند الشجاعو  الغضب عند  يقال أأال كلأأسأأ  السلم عليه موىس قال. اإ
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ليه فأأوىح يفّ  ما اإال يل  أأمسكته مل هل فقيل سوء عبد لبعضهم. كل أأفعهل فكيف لنفيس ذكل فعلت ما اإ

 الباطنةو  الصورة تسوية فالظاهرة     ﴾594﴿ احلمل منه ليتعمل قال

 حبسن املكروه حامتلا وهو اخللق يسء عابد من أأفضل اخللق حسن فاجر حصبة. الباطن تصفية

 أأحد دعاك فلو مع  جركأأؤ  أأن فأأحب عليه جرتو أأ  لأين اجلنة كل هللا سأألت رضبتن ملا. املداراة

نه نفسك تر وال برشية بقية الوجد فاإن عليه جتد فل هنركو  فردك مرة س بعي  الالكب يف يوجد فاإ

ذا صّل هللا  هللا رسول س ئل)) ،غريك خلق سوء عل برصك وقوع خلقك سوء من. نزجرا زجر اإ

 عل يدعو أأنصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول س ئل. 595((اخلجلجق سوء فقال الشؤم عنعليه وسمل 

ّ )) فقال املرشكي ن  .596((عذاب أأبعث ومل ،رمحة تج بعث اماإ

 السخاءو  اجلود

صّل  قال       ﴾597﴿ قال تعاىل: ((السخاءو  اجلود))

 والبخيل النّار من بعيد اجلنّة من قريب النّاس من قريب تعاىل هللا من قريب الّسخ ))هللا عليه وسمل 

 598((البخيل العابد من هللا اإىل أأحبّ  الّسخ ّ  واجلاهل النّار من قريب اجلنّة من بعيد تعاىل هللا من بعيد

يثار مث اجلود مث فالسخاء يثارو  جود كثريو  خساء قليل فعطاء االإ يثار حتياجالا مع بلبلغة الغري اإ  اإ

 النووي االإمام فتقدم للقتال انطعا  فبسط الصوفية من طائفة السلطان أأخذ. الكرم مكعلّ  من فالكرمي

 فتحرّي  ساعة حياة بفضل أأحصايب ثرأأؤ  فقال ملاذا افالس يّ  هل فقال ساعة بفضةل نفسه عل غريه ليؤثر

 عبادا هلل اإن فقال اللك عن فأأجاب فقهية مسائل النووي عل فأألق  القايض اإىل فردمه املل أأخبو 

ذا ذا بهلل قاموا قاموا اإ ذا للخليفة فقال271 القايض فبىك حنوهو  بهلل نطقوا نطقوا واإ  الطائفة هذه اكنت اإ
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 نزلوا هؤالء اإن فقال هل فقيل السوق بعة من يشّتي بعضهم اكن. مسمل الأرض وجه عل ما زاندقة

كرامنا يف اطمعا  بقربنا  رأ ه حيامث المنل غريان عل السميد يفرق أأرضاهو  عنه هللا ريض ش يخنا اكنو  .اإ

نه هل فقيل حمهل يف للفار اخلزب بيده يوصل اكنو  ال جاوروان ما فقال للخزب املشاّق  ليتحمّ  اإ  يف اطمعا  اإ

كرامنا  أأن صاحبه فأأمر فاس خارج الس باطة عل منبوذة فرس عل عنه هللا ريض مرّ و  نتعبه وال اإ

 الغلامن بعض عل مرّ و  منه علهيا جارٍ  رزقهاو  س ني ثلث عاشتو  يوم لك يف مثنيا بعلفها لها يأأيت

 بكرة أأيب بن هللا عبد عطش. املامليك أأمر لتضييعهم اجلنة راحئة أأربهبم يشم أأن حاىش فقال عرايانا 

 خادم مات مرأأةا فاإين عبدمك ليأأخذو  الباب عن تنحوا فقالت هلم فأأعطت فاستسق  مرأأةا منل فقصد

 أألفا عرشين لها أأخرج هل فقال العبد فاس تعظمها أ الف عرشة لها محلا لغلمه هللا عبد فقال أأايم منذ

جابة اجلودو  لها حفملها اأألفا  ثلثي لها محلا هل فقال هللا س بحان العبد فقال  س تضافا. الأول اخلاطر اإ

 الثالثة يفو الغاب ضيف  أأطعم ال فقال أأخرى الغد ويف انقة فنحر شاٍت  يوم يف العرب بعض بعضهم

 لئام اي قفوا فقال فتبعهم خفرجوا هل عتذريا مرأأتهال قالواو  دينار مائة وضعوا نرصفواا فلام كذكل

ال خفذوه قراي مثن أأعطيمتوين  :فقال فأأخذوه بلس يف طعنتمك واإ

ذا  * أأعطيته ما ثواب أأخذت واإ

 

 تكـديرا لنائل بذاك فكف  *

 

 جعفر بن هللا عبد خرج. بعقيل أأمضنو  مايل أأبذل فقال يضمنو  الكثري يعط  جعفر بن هللا عبد فاكن

 اي جعفر هل فقال أأخرى مث أأخرى مث خزبة هل فأأعط  احلائط عبد عل لكب فدخل خنيل يف فنل

 بعد من جاءان لكب الكب بأأرض مايه الغلم فقال رأأيت ما اللكب تطعم حىت عندك خزب مك غلم

 فهيا وما العبدو  النخيل فاشّتى من أأجود هذا جعفر فقال اأأايما  أأطويو  هل أأعط  فقلت عليه خرندّ و 

 اصب هل فقال اشيئا  جيد فمل يتوضأأ  رجلا  بعض سأأل. هبة بس تانه هل أأعط و  العبد أأعتقو  ال الت من

 دفعو  .الكرم صوةل عليه272 بوايغيّ  لئل اتسّتا  نبلغه فمل أأحد رسقها فقال فأأخذها مققمة محلا قال توضأأ  فلام

 ليأأخذه الأرض يف املال يضع بعضهم اكنو  النساء جببة رسيدّ  خفرج يلبس ما جيد ملو جبته بعضهم
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 بعضهم الشعراء بعض مدح. 599((فلالسّ  من خري العليا اليد)) يده س يدة يده تكون لئل املس توهب

 حتبس ن هبا كل أأقرّ و  درمه أ الف عرشة عيلّ  ادعو  للقايض دعنا لكن أأعطيك ما عندي ما هل فقال

 اشيئا  الس بط احلسن س يدان أأحد سأأل. السجن من خرجو  هل يتفأأدّ  كل يغرموهنا أأهيل فاإن هبا

 هل ىأأدّ و  طيلسانه احلسن هل فأأعط  الحبمّ  السائل فأأىت دينار مخسامئةو  درمه أألف مخسي فأأعطاه

 وحنن حاجهتا بقدر سأألت فقال هل فقيل ازقّ  فأأعطاها عـسل سكرجة بعضهم مرأأةا سأألتو  .الأجرة

 فرضب نةقيّ  هبا تشّتي هل فقيل دينار أ الف عرشة معهو  صنعاء من الشافع  دخل. نعمتنا بقدر نعط 

 اسلما  عليه فسملّ  بعض مع بعضهم جمتعا. أأنفدها حىت الظهر وصل مفا مهنا فيعط  مكة خارج خميته

ذا لكن عرفته فقال كبري فلن هو هل فقيل اانقصا   تسعون رمحة مائة علهيام قسمت املسلامن لتق ا اإ

 هللا أأن فأأخاف أأايم س بعة منذ ضيف يأأتن مل فقال طالب أأيب بن عيل بىك. بتسعي فأ ثرته هاملأبشّ 

     ﴿ يف قال. الأضياف بيت ادلار زاكة ماكل االإمام قال. أأهانن قد

﴾600 ن شيف يأأنف فل كرمي الكرمي ضيف لأن بنفسه هلم خدمته  قيامه من اأأمريا  اكن واإ

     ﴿ يعمل ال عام السؤال ومن منه يتعمل للعامل خدمتهو  لضيفه خدمتهو  لأبيه

  ﴾601 فأأحسن بعضهم عند بعضهم نزل. فنلت وحده أأحدمه يأألك أأن يتحرجون اكنوا 

 يرحتل من خادمنا تعي ال فقال هل فقيل الرحيل عل تعينه أأن خادمه أأبت ينرصف أأن أأراد فلام قراه

 فوجده بعض عل بعضهم دخل. بلبذل السخاء من أأفضل الناس أأيدي يف عام النفس فسخاء اعنّ 

 هلم موافة فتجردت أأعطهيم ما عندي يكن ومل عليه مه وما الفقراء تذكرت فقال هل فقيل البد ينفضه

منا املعدم الواجد يعط  أأن السخاء ليس البد مقاساة يف بنفيس  جاء. الواجد املعدم يعط  أأن هو واإ

 خادم فأأعطاه جفاء واحد فختلّ و  مجيعها علهيم قففرّ  حملته فتلقته كثرية بتجارة السوادن من بعضهم

 ريض الش يخ موالانو  س يدان اكنو  .اغنيا  فأأصبح بدله كرماء هل جفمعت افقريا  بتو273 هل واس تعذر فرشه
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 الأكباش من ساقطة عرش س بعة أأحواهل غالب يف يطبخو  يوم لك يف خزبة مائة س بعة خيزب عنه هللا

 .يوم لك يف الأشاف عل ادلرامه من اكثريا  اعددا  قيفرّ و  الضعفاءو  الفقراء عل ذكل قيفرّ  حوةلالف
 الغرية

صّل هللا عليه وسمل  قال           ﴾602﴿ ((الغرية))

نّ  يغار هللا اإنّ  بطن وما مهنا ظهر ما الفواحش حّرم غريته ومن تعاىل هللا من أأغري أأحد ما))  املؤمن واإ

 فاهلل الغري مشاركة كراهية ويه 603((عليه تعاىل هللا حّرم ما املؤمن العبد يأأيت أأن تعاىل هللا وغرية يغار

      ﴿ عبده طاعة من حق هو فامي معه الغري مبشاركة يرىض ال

     ﴾604  معرفة للاكفرين جيعل مل أأنه ويه الغرية جحاب احلجابو 

 بعضهم فقال عنه البعد هلم واختار اخلذالن مثقةل أأقداهمم ربط عبادته عن الكسل فأأهل ادلين صدق

ذا قال تسّتحي مىت لبعضهم قيل. مثيل نظر عن امجلال ذلكل اتنهيا  أأراه أأن أأريد ال  ارا ـذاك هل أأر مل اإ

لهية غريةو  النفوس عل برشية غرية غرياتن ويه العارفي ش مي من فليست املريد معل من فالغرية  االإ

 للخلق جيعهل فل العبد عل احلق غرية غرياتن فالغرية. تضيع أأن الأنفاس عل هللا غرية القلوب عل

 أأغار فقل هللا عل أأغار يقال فل للخلق أأحواهلو  أأنفاسه جيعل أأال للحق العبد غريةو  علهيم به فيضنّ 

 هللا فعادة هل الأعامل تصفيةو  حقوقه تعظمي توجب وهلل ادلين ترك يوجب هجل هللا عل فالغرية هلل

ذا أأوليائه مع  دوايتجرّ  حىت هلم يقميها بفتنة علهيم اتشويشا  منه جيردمه أأنه غريه اإىل مالواو  اغريا  سكنوا اإ

 مهنا أأخرجه اجلنة يف بخللود نفسه نوطّ  ملا فأ دم تعاىل هل رسائرمه فتصفو غريه من اليأأس يقطعواو 

براهميو  سامعيل نفسه سكنت ملا اإ  هللا يف منه قنعو  للجبي تهّل  افلمّ  قلبه من ليخرجه بذحبه أأمره بإ

نه فاحذره به أأحزنه ليوسف مال ملا يعقوبو  بكبش فتداها  عبده قلب يف يرى أأن حيب ال غيور فاإ

ليه جيعل مل غريته ومن سواه ن الأنبياء بعض عل نزل. سواه اطريقا  اإ يلّ  لفلن اإ ليه اأأيضا  يلو274 حاجة اإ  اإ
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ن حاجة لهي  النيب فترضع حاجته قضيته حاجيت قىض اإ نه تعاىل هل فقال احلال كيف اإ  بقلبه ساكن اإ

 أأخرى مرة فرأ هن اأأايما  أأحواهل ففقد فأأجعبنه اجلنة حور بعضهم رأ  . حاجته أأقض عنه قلبه فليفرغ غريي

لهين يلتفت فمل نّ  قالو  اإ  ال العتىب فهل بنأأدّ  فقالت فأأمرضها اجلنة العدوية عةابر  نظرت. شواغل كنّ اإ

 يفّ  هل قال لقيه فلام بعضهم دهفّتصّ  ونفيبؤ مرة س نة لك يف للمرىض يدعو جببل رجل اكن. أأعود

نه تركنا هل فقال دواؤها مفا بطنية عةل  أأن غريته ومن عينه من فتسقط غريه تساكن يراك ال غيور فاإ

 من طاعةو  بلغفةل ذكره سامع عليه شّق  جلهل عرف مفن عليه يشّق و  رؤيته ميكنه ال بغفةل ذكره من

 قال      ﴾605﴿ حضور الالكب نباحو  مسّ  الغفةل فذاكر بحلرمة يعبده ال

 هللا ذكر لكن[ قلتج ] غريك معك ذكرت ما أأمرتن أأنك لوال   ﴾606﴿ ذكر عند بعضهم

 جعلو  حبيبه حبجر أأوقفك فاهلل أأمرتن قال ذلكلوصّل هللا عليه وسمل  النيب ذكر عل فمتوقّ 

 .غري ال مللكه س ياسةا  ال زال يف مرادة اخللقو  احلق بي فوساطته طاعته طاعته
 الوالية

صّل هللا عليه وسمل  قال          ﴾607﴿ ((الوالية))

 عليه افّتضته ما أأداء مبثل العبد اإيلّ  تقّرب وما حماربيت اس تحلّ  فقد وليّا يل أ ذى من تعاىل هللا يقول))

 روح قبض يف كّتّددي فاعهل أأان يشء يف ترّددت وما أأحبّه حىت بلنّوافل اإيلّ  يتقّرب العبد يزال وال

 مفعول مبعىن فعيل معنيان هل فالويل 608((منه هل والبدّ  مساءته أأكره وأأان املوت يكره لأنّه املؤمن عبدي

 رعايته توىّل  بل عي طرفة نفسه اإىل يلكه فل   ﴾609﴿ أأمره س بحانه هللا توىل من

 الويل فرشط عصيان غري من التوايل عل طاعتهو  هللا عبادة يتوىل وهو الفاعل من مبالغة الثاينو 
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 بعضهم قصد. خمدوع مغرور فهو الرشع عن عّتضا مفن العصمة النبوة شطو املعصية من احلفظ

 عل فكيف الرشيعة أأدب من مأأمون غري فقال عنه فتوىل املسجد يف متنخّ  خرج افلمّ  فانتظره ابعضا 

ن التصغري بعي نفسه ينظر لأنه ويل أأنه يعرف أأن للويل جيوز فل احلق أأرسار  كراماته ظهرت واإ

 عنده يعرف فل املأ ل وفاء الوالية شطو .زواهل عل خيافو  خوفه فيس متر تعاىل مكره من خاف275

 قوافصدّ  بجلنة العرشةصّل هللا عليه وسمل  برّش  وقد املأ ل وفاء يشّتط ال أأنه عل بناء بجلواز قيلو 

 ميوت وأأنه خامتته علو  ربه عمل يف حقيقته عل أأوليائه بعض هللا يطلع رمباو  هللا من خافواو  الرسول

 الوالية يف مقامهو  اجلنة يف مقعدهو  وفاته يومو  تربته يعرف كذكلو  هل كرامة ذكل فيكون الوالية عل

لهام   ﴿ غرور هللا غريو  هللا غري لكه ذكلو  هيغرّ  وال ذكل يرّسهو  كرامة ذكلو  هللا من بإ

 ﴾610 فل ال خرةو  ادلنيا يف املل نسحابال الأدب وهو ربه مقام خياف أأن عليه جيب بل 

ن اجلنة يف ولو املكر يأأمن  عقيل حمك ال خرة يف فاحلمك عقلا  ال دخلها من مهنا خيرج أأالّ  اشعا  حصّ  واإ

ن تقوهل مفاذا داري خرجا كل قال فاإن يشاء ما ملكه يف يفعل الفاعل أأن وهو  وما يقوهل ال اكن واإ

ذا جمازية فواليته للعبد ال هلل فالوالية. فافهمه الأدب هو قلته  ذلكلو اجملاز رتفعا احلقيقة ظهرت فاإ

 فل الوالية أأحببت فاإن ادلين يوم ماكل اجملاز تسع ال احلقائق موضع لأهنا ال خرة يف الأملك زالت

 فالويل يواليكو  عليك فيقبل عليه بوهجك أأقبلو  هلل نفسك غفرّ و  البزخو  ال خرةو  ادلنيا يف ترغب

 هللا عروس فالويل امقاما  للوالية بوصوهل اجملاهدة بعد الروح واعتنق املاكبدة بعد بلأنس ترسبل عبد

ال يراها فل  فالويل ال خرة يف وال ادلنيا يف ال يرى ال غريه عن جحبهو  الأنس خدر يف جعهل حمرهما اإ

ال يريد ال تعاىل فاحلق بلقباب وال قبه عل بلألواح رهيشهّ من حيب فل اخلفاء حيب خفاءه اإ  مفن اإ

ذا أأعظم اخملصوصو  ال خرة يف حىت ظهر منه ارغا  هللا أأظهره منا هلم سؤال فل يفتنت ال شهر واإ  هو اإ

 واملراقبة املشاهدة ملقام املوافقة عل أأفعاهل توالت من فالويل. الأنبياء بداية الأولياء فهناية مخولو  ذبول

 فتوالت س ياس ته هللا توىّل  احلق مشاهدة يف البايق حاهل يف الفاين وهو ينافق وال يرايئ ال فالويل

خبار نفسه عن هل يكن مل التويّل  أأنوار عليه  أأربعة يف متباينة الأولياء مفشارب قرار هللا غري مع وال اإ
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 قدرته جعائب هل ظهرت276 الظاهر الامس من شب مفن. اتم اكمل ملبس هتا بعد عهنا فن مفن أأسامء

 الامس منو  س بق مبا شغهل الأول الامس منو  أأنواره من الرسائر يف جرى ما شهد الباطن الامس منو 

 مفن     ﴾611﴿و طاقته قدر عل كوشف لكو  يس تقبهل مبا رتبطا ال خر

 وال للعواقب هلم ذكر فل اخلواّص  ومه الأربعة الأقسام عن رتق ا بنفسه عنه قامو برّسه  هللا تواله

 اخللئق نعوت عن ينممحوّ  مهنم أأعل احلقائق فأأهل. الطوارق يف هلم جسن وال السوابق يف هلم فكر

﴿   ﴾612 هيشمّ  أأرضه يف هللا رحيان الويل  ّ  قلوهبم اإىل فيصل قونالصدي

 بدايته يف الويل هللا يغذي أأخلقهمو  س تعدادمها حسب عل تفاواتا  يزدادونو  موالمه اإىل فيش تاقون

 به قيامه طعم يذيقه مث صفاتهو  نعوته من هل س بق ما اإىل جيذبه مث بلطافته بسّته كهولته ويف بعبادته

 هل هللا يفتح أأن سبهباو  تعاىل هللا اإىل همهّ و  هللا اإىل فرارهو  بهلل شغهل ثلثة الويل فعلمة أأوقاته يف

ذا هللا ذكر  كريس عل أأجلسه مث به الأنس جملس اإىل رفعه مث القرب بب هل فتح اذلكر اس تذلّ  فاإ

ذا العظمةو  اجللل عن هل كشفو  الفردانية دار أأدخهلو  احلجاب عنه رفع مث التوحيد  بق  اجللل رأ   فاإ

ذا القلب أأن فاعمل. نفسه دعاوي من برأأهو  حفظه هللا فتوىّل  افانيا  ازمنا  فصار هو بل  االإعراض أألف اإ

 نفسه شهود من لأنه خوفه منحاقا الويل فصفة غريمهو  الأولياء من الناس يف الوقيعة حصبته هللا عن

 من لأنه الرجاء عدم صفته من هل س تقبالا وال مايض فل وقته ابن الويلو  مكروهاهتاو  مصاحلها بتوقع

 مكروب زوال أأو املس تقبل يف يقع حمبوب نتظارا فالرجاء الكءتهو  هللا والية يف وهو النفس لوازم

 ومن الوقت حزونة من لأنه احلزن عدم علمته ومن. اخلوفو  الرجاء يسع ال فالوقت وقته ابن فهو

         ﴿ حزن هل يكون فأأىن املوافقة بردو  الرىض نور يف اكن

﴾613 اجملرد النيبو  رسول لأنه لهاو  أأمته علصّل هللا عليه وسمل  النيب رجاءو  حزنو  خفوف 

 عليه شيشوّ  فمل املعاينة بردو  الرىض حبر يف س هتلكهالهل  حزن وال رجاء وال خوف ال الرساةل من
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ذا هبا هيمتّ  بأأمته مش تغل الرسولو  الذلةو  الراحةو  املعرفة متام يف فهو البعثة لعدم أأحد  اجلو تغميّ  فاإ

ذا  هللا فعل لرس نقبضا277  أأو زلزةلا  أأو ابرقا  أأو ارعدا  مسع أأو خصب أأو جوع أأو شس أأو الرحي زادواإ

 خمافةصّل هللا عليه وسمل  نقبضا الغافلي من لسان رهتوّ  أأو انفاقا  أأو اكفرا  رـتذكّ  أأو اخسوفا  أأو اكسوفا 

ذا أأراكهنمو  أأمته أأجزاء فيه ندرجتاصّل هللا عليه وسمل  النيب أأن فاعمل. أأمته عل هللا عقوبة  عترّض  فاإ

ذاو  نيابة لساهنم عن يتلكمو  فيه املندرجة لأمته ذاو  الأمة قلوب فزعت فزغ اإ  الأمة قلوب صلت صّل  اإ

ذاو  ذاو  الأمة لك فيه عبدت عبد اإ ذاو  حتققت قحتقّ  اإ ذاو  رمحت رمح اإ ذاو  الأمة لك رمح هللا رمحه اإ  اإ

 عليه صل أأن بعد     ﴾614﴿ الأمــة لك عل صل عليه هللا صل

﴿        ﴾615 مام فهو ال ية  السهو عهنا محل الأمة اإ

ال علهيا جيب فل االإكراهو  الغلطو  ّ اال اإ  االإميانو  النبوةو  الوالية مركزو  العارف فهو أأفعاالا و  أأقواالا  باعت

لهية الأخلق منبعو  االإحسانو  االإسلمو   الغائبو  الشهادةو  الأرسارو  الأنوارو  العلومو  الفهوم مركزو  االإ

 الظاهر وهو حقيقة لك يف العارفي مشهد وهو يشء لك يف هرسّ  الساري وهو البواطنو  الظواهرو 

 منبت فهو عمل للك املعملّ  حبر للك املفيض قلب لك يف املتجيّل  البواطن يف الباطن الظواهر يف

لهية الكامالت  أأجناس سائر من ندرجا وما احلقيقة عل العابد وهو اذلوقيةو  العلمية الأرسار واهبو  االإ

منا الأعراضو  اجلواهرو  امللئكةو  الأنبياءو  الأمة  فانظر. سملو  عليه هللا صل عبوديته جحاب رسية يف اإ

 هللا هوالّ  اذلي فهو يشء لك يف الأمور هل سملّ و  يشء لك يف وزره يشء لك يف نوره رس الويل أأهيا

 ال القامس وهو أأنت ال القطب وهو أأنت ال الشفيع فهو شقاوهتمو  سعادهتم حبر جعهلو  اخللق لك عل

ن أأنت وما أأنت ال اقطبا  كنت واإ  يف كل يظهر فل الكمتية فروعه من افرعا و  الأصلية عروقه من اعرقا  اإ

صّل هللا عليه  وكيهل أأنتو  بلوالية س تقللالا تّدع والصّل هللا عليه وسمل  جحايته اإال لكها شؤونك

 احلامل وهو اخلليقة حبر عل ملاكا  هللا جعهل اذلي وهو عساكره من عسكرو  مس تخدمهو  غري الوسمل 

 ال ن أأنتو  احمضا  اعدما 278 لرصت احلق ءصفا من ذرة كل ظهرت فلو هللا جلل س بحات سطوة عنك

                                                           
 .43الأحزاب   614
 .56الأحزاب   615



288  

 

 
 

 فاإن واسطة بل هللا من تلقيت تقل فلصّل هللا عليه وسمل  يتهظلّ  بركة يف فأأنت خيايلّ  ظيّل  عدم

 حبيهبا عل غيور فاإهنا هللا حلرضة بفتأأدّ  اعقليا  حماالا  بعد فصار هللا عمل يف وقوعه بعدم أأخبان الرشع

 .فاعلمه خليفهتاو 
 ادلعاء

صّل هللا  قال    ﴾616 ﴿  ﴾617﴿ ((ادلعاء))

 يناملضطرّ  ملجأأ و  الفاقة أأحصاب مسّتوحو  احلاجة مفتاح وهو 618((العبادة مخّ  ادّلعاء))عليه وسمل 

 خلق لدلعاء ميدوهنا ال أأي  ﴾619﴿ بقوهل تركه من هللا ذمّ  وقد املأ رب ذوي متنفسو 

ال انجزوين فقال مفعوهل هللا ال اإيلّ  فانظروا واإ ال من فامسعوا واإ ال ببايب فكونوا واإ  يب حاجتمك فأأنزلوا واإ

جابة أأقرب      ﴾620﴿ االإجابة من فلبد ضطرارالا دعاء وهو احلال دعاء للإ

 ااكفرا  أأو امسلما  اخشصا  هجة لك من جيد ومل فنظر الوادي يف مثلا  سقط لو ضطرارالا صورةو 

 مهته ملشت النوايح يف خشص هل ظهر لو وأأما اكملا  ااإايسا  هللا سوى مما قلبه فأأيس هل به يس تغيث

ليه اطبعا  ال الوادي يف وهو خشص ظهور مع هلل هالتوجّ  لك يتوجه وال مبضطرّ  فليس اإ  س هتلكها من اإ

براهمي كس يدان فيه الفناء بغاية هللا  يطلب أأحد أأاتك فاإن سؤايل عن يغن حبايل لمهع   السلم عليه اإ

 اخمللص حق يف فادلعاء حاجته قضيت صبه عيل فاإن واصب ذهبا الّتبية وجه عل هل فقل دعاءك

براهمي للعارف أأسمل الرىضو  السكوتو  أأفضل  فاإن مثلا  كصلة عبادة فادلعاء السلم عليه اكإ

ال س تجيبا ظهار وهو احلق حق هو مث ضائع غري معهلو  ربه عبد واإ ذا لكن العبودية فاقة اإ  اكن اإ

 أأن من أأشد ادلعاء أأحرم لأن تهجنّ و  العارف سلمة عي فهو قلبه ستسلما مع االإظهار مقصوده

                                                           
 .54الأعراف   616
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منا)فـ) االإجابة أأحرم ظهار بنية الأدعية من يكرث 621((بلنيات الأعامل اإ  العبادة مخّ  لأنه العبودية مقام اإ

 االإجابة بنية يلحّ  دونه ومن فالويل ال أأم أأجيب ادلعاء من ملل هل حيصل فل االإجابة ال العبادة يقصدو 

صّل  فالنيب ادلينية املقامات أأهل لطوائف به مأأمور خري اللكو  يدرك مل لأنه العبادة به يقصد وال

 يطلب ذلكلو279 ربه رىض سمطل  يف فانٍ  وهو غري ال عهنا ادفعا و  لأمته اجلبا  يدعوهللا عليه وسمل 

الّ  ذكره ما لأنه بملرويّ  ادلعاء  عن ذكري شغهل من)) هللا عنصّل هللا عليه وسمل  قال فافهم لأمته اإ

 عبادته بي امجعا  يرىض القلبو  يطلب فاللسان 622((الّسائلي أأعط  ما أأفضل أأعطيته مسأأليت

شارة قلبه يف وجد فاإن وقته ابن العارفو  التفويضو  شارةو  دعا لدلعاء اإ  أأحس فاإن سكت للسكوت اإ

ن دعا ادلعاء يف ببسط ن أأمسك بقبٍض  واإ  دعا العمل وقته يف غلب فاإن س يان فهام بأأحدهام حيس مل واإ

ن  فضل نصيب فيه للمسلميو  هلل حق فيه مفا السكوت فضل السكوتو  احلالو  املعرفة غلبت واإ

 اي فيقول حيبه وهو تعاىل هللا يدعو العبد اإنّ )) اخلب فف . السكوت فضل نفسك حظّ فيه ما ادلعاء

ن دعوته أأمسع أأن أأحب فاإين عبدي حاجة رأأخّ  جبيل  جبيل اي فيقول يبغضه وهو هللا ليدعو العبد واإ

 اإنّ  بيده نفيس واذلي))صّل هللا عليه وسمل  قالو  623((صوته أأمسع أأن أأكره فاإين حاجته لعبدي قضا

 مثّ  عنه فيعرض يدعوه مثّ  عنه فيعرض يدعوه مثّ  عنه فيعرض غضبان عليه وهو تعاىل هللا ليدعوا العبد

 ادلعاء أ دابو  624((هل اس تجبت فقد غريي يدعو أأن عبدي أأب مللئكته تعاىل هللا فيقول يدعوه

 شطهو 625((اله قلب من دعاء يس تجيب ال تعاىل هللا اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قال القلب حضور

 مفتاح ادلعاء 626((دعوتك تس تجب كس بك أأطب)) لسعدصّل هللا عليه وسمل  قال القوت حلل

 داع عل موىس مر. كرمي وهو تدعوه ال كيفو  عاٍص  أأنتو  تدعوه كيف احللل لقم أأس ناهناو  احلاجة

                                                           
 .1الراوي: معر بن اخلطاب | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:  621
 .2926الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: الّتمذي | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   622

 .أأخرجه الطباين يف املعجم الأوسط عن جابر بن عبد هللا ريض هللا عهنام  623
 .6/225الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:   624
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لهي  موىس قالو   غافل لقلب أأجيب فل غمنه عند قلبهو  يدعوين فقال لقضيهتا بيدي حاجته اكنت لو اإ

ال يعرفه وال جييبه ال يعرفه ال من دعا مفن غريي عند قلبهو  عندي لسانه  العامل اإال خيشع وال اخلاشع اإ

﴿     ﴾627 لك من عافناو  الطاعة عز فأأران املعصية ذل أأريتنا كام اللهم 

 رابعة قالت. املغلق الباب عل املريدو  اخلزائن هل نفتحتا فالعارف هل فتح بب الزم مفن فتنةو  بلء

منا اأأبدا  امفتوحا  تعن. يفتح حىت الباب أأغلق مىت العدوية  وجود وال غريه وجود منعك وما غلقه لخيّ  واإ

منا اكئن ليس مبا جحبت وقد هل  اس تدعاك فاإن دوهنا من هجلو  مرأأةا علمت280 هل حقيقة ال خيال هو واإ

 قل املنام يف فرأ   بعض مع  أأنبيائهو  أأوليائه عن هللا رواه فامي دعوتك تنفذ فل هل خر اللهم فقل أأحد

  ﴿ قائل فسمع بعضهم رمد. فبئ فقالها يشاء ملا لطيفا اي ادلعاء مسيع اي جميب اي قريب اي

 ﴾628 يل غفر فقال بك هللا فعل ما هل فقيل حنبل ابن االإمام يئر. بعد رمد وما فبئ 

 عن بلغتك بدعوات فادعن الكم القرأ ن بقوكل أأمحد اي وقال ذهب من نعلي أألبس نو  جنتوّ و 

 عن تسأألن وال يشء لك يل غفرا يشء لك عل بقدرتك يشء لك رب اي: هبا تدعو فكنت سفيان

ال الفاقة اإظهار ادلعاء( فائدة). فدخلهتا فادخلها اجلنة هذه أأمحد اي فقال يشء   ﴿ فاهلل واإ

﴾629 .املبتدئ لسان بلأحوال العارفي دعاءو  بلأفعال الزاهدين دعاءو  بلأقوال العامة دعاء 

ن متهتّ ا عندان ماكل سأألت اإن عنه أأخرس العارف لسانو  بدلعاء منطلق  كل ليس ما سأألت واإ

ن علينا الثناء أأسأأت فقد عندان ن. ادلهور يف كل قضينا ما كل أأجرينا رضيت واإ  فقد املذنب بىك اإ

 بب كل يفتح مل العطاء من خري ادلعاء يف االإذن. احلبيب اإىل شتياقالا لسان ادلعاء. هللا سأأل

ال املعذرة  مواهجة ادلعاء. الباب عن الرصف يوجب العطاءو  احلضور يوجب ادلعاء. املغفرة بب لفتح اإ

 من كفاك فقال يل دعا لبعضهم قيل الرىض بوصف القضاء مع الوقوف شطهو احلياء بلسان الرب

 كحفرّ  هل واش تكت تق ّ  من أأمه فطلبت للروم بعض أأرس. واسطة بيهناو  بينك جتعل أأن الأجنبية

                                                           
 .28اطر ف  627

 .35الزمر   628
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ذا علينا اسالعسّ و  بقيد أأخدم كنت هل فقال شأأنه يف التق  ميلكّ  بودلها جاءت أأايم بعد مث شفتيه  فاإ

 وقت وافقو  حكرسّ  فاهلل دعوهتا س تجيبتا نعم قال وادلة أأكل هل فقالوا فسقط فأأعادوه حنلا بقيد

 .املسلمي انحية اإىل وصهل من حصبوهأأ و  فزودوه شفتيه التق ّ  حتريك

 الفقر

           ﴾630﴿ قال تعاىل: ((الفقر))

 631((يوم نصف: عام مائة خبمس الأغنياء قبل اجلنّة الفقراء يدخل)) :سملو  عليه هللا صل قال ال ية

 يغنيه ما جيد ال اذلي فاملسكي والتّمراتن والتّمرة واللّقمتان اللّقمة ترّده اذلي املسكي ليس)) قالو 

 الفقرو  يسأأل أأن هللا من يس تحىي أأي 632((عليه فيتصّدق هل يفطن وال النّاس يسأأل أأن ويس تحيي

 عز هللا صفوة الفقراءو  الأنبياءو  الأتقياء عبيده خفواّص  يةجس  واختياره281 الأصفياء حليةو  الأولياء شعار

ن القيامة يوم هللا جلساء ومه الرزق علهيم يبسط ببكهتمو  اخللق يصون هبم أأرساره مواضعو  جلو   اإ

 مه الّصّب  والفقراء املساكي حبّ  اجلنّة ومفتاح مفتاح يشء للكّ ))صّل هللا عليه وسمل  قال صبوا

 أأحتب فقال قبولها من فامتنع درمه أ الف عرشة لبعضهم بعضهم محل 633((القيامة يوم تعاىل هللا جلساء

 فالفقري. بفقراهئم واس تخفّ ا حىت معلت ما معلت ولو قرية هتل ومل هبا الفقراء ديوان من مس ا متحو أأن

ن الرىض يورث لباس فالفقر الأس باب ترك رمسهو  بهلل غن  اجدلا  الفقراء بعض لبس. فيه حتقق اإ

 فل هللا رس فالفقر أأبعه فمل بل خرة من طلبو  بدلنيا شّتيتها فقال شّتيتها بمك فقال بعض فباسطه

بليس يفرح فمل. لغريه حيمهل فمين يضعه  ادلنيا حب فيه اقلبا و  ااكفرا  مات ومن انفسا  قتل من ثلثة مبثل اإ

 فتقارالا فصحة خلوته يف هللا مع يصدق أأن عليه فيجب هلل ينسبو  بهلل يعرف فالفقري. الفقر خوفو 

 فوصفه هللا أأحاكم يف نفسه يرسل فهو به الغىن هو الاس تغناء حصةو  الاس تغناء حصة هو هللا اإىل

 قيل. ةيّ احللّ  لعدم الأغنياء بأأيدي مما ممنوعو  بلبلء مراد فالفقري. فقره صيانةو  فرضه أأداءو  رسه حفظ

                                                           
 .282البقرة   630
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ذا موىس لس يدان  علمتك يشء لك فاجعل تفعل مل فاإن الأغنياء تسائل كام فسائلهم الفقراء رأأيت اإ

اّيمك))صّل هللا عليه وسمل  قال غن جمالسة من خري جبل يف فسقوطك الّتاب حتت  وجمالسة اإ

ناّم جييعهم أأن هللا عل أأهون والأغنياء الأغنياء)) فقال املوىت من فس ئل 634((املوىت  الفقراء جييع واإ

 كام فقره عليه يفسد لئل الغىن من حيّتز فالفقري بهلل الأمن الغىنو  فقر الفقر من فاخلوف ((الأولياء

 موىس عل نزل. الفقر مواله عل الفقري به يقدم ما فأأعز غناه عليه يفسد لئل الفقر من الغن حيّتز

 وكن املريض عد قال نعم قال أأمجع الناس حس نات مثل القيامة يوم كل يكون أأن أأتريد: السلم عليه

 مفن. املرىض يعودو  هلم يفيلو  علهيم يطوف شهر لك يف أأايم س بعة نفسه فأألزم افاليا  الفقراء لثياب

 عداوة رجل بيو  بينه رجلو  الفرح يظهر حمزونو  الش بع يظهر جائعو  الغىن يظهر فقري النفس جوهر

 اإىل الصب عتقادا املقامات أأفضل. الضعف يظهر وال الليل يقومو  الهنار يصوم رجلو 282 احملبة هل يظهر

 قلبه يف خفطر لكها فصدقها ادلنيا هل اكنت لو الفقر علمات. الفقر خياف فقري عل هللا فسخط القب

 الصيانة مع الكفاية اإعطاء أأقول الغىن أأم الفقر هل الأفضل يف ختلفواا. بصادق فليس شيئا مهنا ترك لو

 الفقر يف أأتلكم أأن فاس تحييت دوانيق أأربع يل اكنت فقال رجعو  خفرج الفقر عن بعضهم س ئل .أأفضل

ذا فالفقري متلكّ و  فقعد أأخرجهتا حىت ذا هل فهو هل يكن مل اإ  يف يس تغن أأال حصبته هل فليس هل اكن واإ

ال فقره ليه مبن اإ ظهار. فقره اإ  املساء فف  يقبهل فمل كيس شاب اإىل محل. الفقر من أأمكل الفقر يف الغىن اإ

 ما أأفضل. للوقت أأعيش أأن أأعرف مل فقال لوقتك خرتهدّ ا لو هل فقيل اشيئا  فيه يطلب للوادي نزل

 اس باط بن يوسف: أأربعة. خطوته مهته تس بق فل القوت ةيّ حلّ و  الس نّة ملزمةو  الفقر دوام يطلبه

 أأبو. اخلوص يعملو  منه يأأخذ ومل درمه أألف س بعي ورث السلطان من وال االإخوان من يقبل ال

 خيرجه السلطان من أأخذه وما املس تورين يف ينفقه االإخوان ومن السلطان من يأأخذ الفزاري اإحساق

 خمدل. السلطان من يأأخذ وال عليه ياكئفو  االإخوان من يأأخذ املبارك بن هللا عبد. طرسوس أأهل اإىل

 قال ونمينّ  االإخوانو  مينّ  ال السلطان يقول االإخوان من يأأخذ وال السلطان من يأأخذ احلسي بن
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 نفسهو  بلسانه هل تواضع فلو 635((دينه ثلثا ذهب غناه لأجل لغنّ  تواضع من))صّل هللا عليه وسمل 

 ختارا مفن يؤنسه ذكرو  حيمهل يقيو  حيجزه ورعو  يسوسه عمل الفقر ملزم فأأقل لكه دينه ذهب قلبهو 

 هللا اإىل الطرق أأحصّ  فالفقر. اغنيا  مات هللا عن يش تغل لئل ختارها ومن افقريا  مات لرشفه الفقر

يثارهو  عدمٍ  عند سكونه الفقري فوصف  عزّ  فالفقر هللا بغري الاس تغناء عدم الفقر حقيقةو  وجودٍ  عند اإ

((اكفرا  يكون أأن الفقر اكد))صّل هللا عليه وسمل  قال أأرض ال عرشو  بل
 شف الفقر أأن معناه 636

 لقفا شاكا  اكن بلرايء يتقنه مل من االإميان أأن كام يتقنه مل اإن اكد قال خطره فلعظم اكالإميان الكفر يقابهل

نه بلرفق الفقري  الرصاص يذوب كام ذاب علمك عليه طرحتو  اصادقا  اكن فاإن يوحشه العملو  يؤنسه فاإ

 يطلب أأن حيسن فل مواله يدي بي حاجة عبوديته فأأراكن حاجة هللا283 اإىل حيمل ال فالفقري النار يف

 حيب من فالفقري الصفات أأحاكم عن اخلروجو  الأملك عدم فالفقر التفويض عي وهو العبودية غري

 للثاينو  واحد مقيص لأحدهام فقريان. غن عل فقري لتبخّت التواضع شف لوال. الأخذ عن العطاء

 الفقر اغدا  يوزن فل تسّتح وقتك غري تر فل الفتحو  .اجلنة اإىل القميص صاحب فس بق مقيصان

منا الغىنو  ن: الألواح بعض فف . الشكرو  الصب يوزن واإ  كيف فانظر عنك رضاي تعرف أأن أأردت اإ

ن للفقري رغبة فل احملض احلرام أألك فقره يف ق التّ  تصحبه مل مفن. عنك الفقراء رىض  البدو اكن واإ

 مع حنطاطها الفقر أأدب فسوء الصفاء مع الغىن دوام من أأخّف  التخليط مع الفقر فدوام فالكفاية

 فقدت عظمية حمنيت فاإن عيلّ  تعطف هل فقال فقري به فتعلق امسجدا  بعضهم دخل. العمل اإىل احلقيقة

ليه فنظر بلعافية قويتو  البلء  ادلنيا يف للفقري فطوب. أأزجعه اذلي وهو املال من اشيئا  عنده فوجد اإ

 فهو احلساب ومن ال خرة يف ربه غضب من رهحرّ و  ادلنيا ملوك خراج من الفقر رهحرّ  ال خرة يفو

ال يغبطه وال هيارجه وال أأحد حيسده فل الأجناس مجيع من ادلنيا يف به حمت ا حامية  .العارفون اإ
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 التصوف

صّل هللا عليه وسمل  خرج مذمومة دورةالكج  هضدّ و  لسان بلك محمود فالصفاء ((التصوف))

 لقب وهو 637((مسمل لكّ  حتفة اليوم فاملوت الكدر وبق  ادّلنيا صفو ذهب)) فقال الصحابة عل امتغرّيا 

 اللفظ وهذا فةمتصوّ  امجلاعةو  فمتصوّ  هل ليتوصّ  منو  صوفية امجلاعةو  صويفّ  واحدٌ  ،الصفاء لأهل

 وهو ذممي وصف لك عن اخلروجو  محيد وصف من ادلخول حقيقتهو  صناعةا  عربية تساعده مل لقب

( علمتهو ) أأحد يقبهل وال اأأحدا  يقبل ال اذلات وحداينّ  فالصويفّ . به حيييكو  عنك احلق مييتك أأن

 ذلّ  بعد هعزّ و  فقر بعد س تغناؤها الاكذب علمةو  .الشهرة بعد خفاؤهو  عزّ  بعد ذهلّ و  الغىن بعد فتقارها

 زمان يف كرمية أأخلق وهو وقته يف هل أأوىل هو مبا وقته يف العبد كون فالتصوّ و  .خفاء بعد شهرتهو 

 هللا مع النفس سّتسالا وهو يشء ميلكك وال نفسك متل أأن وهو كرام قوم مع كرمي رجل من كرمي

 فتقار،الاو بلفقر، المتسك: ثلثة عل مبن وهو علقة بل هللا مع284 تكون أأن وهو يريد ما عل

يثارو   فاحصب. اخللئق أأيدي يف مما اليأأسو  بحلقائق الأخذ وهو. ختيارالاو ضالتعرّ  تركو  ذلببل  االإ

 بطن أأهل الصوفيةو  فهيا صلح ال عنوة وهو حبس نك مونكيعظّ  وال املعاذير يقبلون فاإهنم ةالصوفيّ 

ّ ا مع معلو  س امتعا مع وجدو  جامتعا مع ذكر وهو غريمه معهم يدخل ال واحد  أأرض فالصويفّ  باعت

 يسق  اكلقطرو  يشء لك يظل اكلسحابو  الفاجرو  البّ  ايطهئ مليح لك تنبتو  قبيح لك علهيا يطرح

 السكون نعتهو  .امباحا  ملكهو  اهدرا  دمه يرى وهو خراب فباطنه بظاهره الصويف عن فاإن يشء لك

يثارو  بعدم ن احلبيب بب عل االإانخة وهو بلصفاء زاد بخللق عليك زاد مفن وجود عند االإ  طرد واإ

 وهو طيب قلبو  فارغ كف وهو حشيح صويفّ  قبيح لك أأقبح. البعد كدر بعد القرب صفوة وهو عنه

 عن قطع  ﴾638﴿ ّق بحل متصل قاخلل عن منقطع فالصويفّ . مهّ  بل هللا مع املقام

 الكون رؤية عن العصمة وهو حمرقة برقة وهو احلق جحر يف طفل فالصويفّ    ﴾639﴿ـف الغري

ن تنافروا ما خبري فالصوفية  نقيادالا وهو الأدب لزومو  الأحوال مراقبة وهو اخلري زال اصطلحو ا واإ
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 قوم مه طلب يتعبه وال سبب يزجعه ال الصويفّ و  يشء لك به يصفوو  يشء رهيكدّ  ال فالصويفّ  للحق

ال يبق مل مث حراكت صارت مث اإشارات فلهم يشء لك عل هللا فأ ثرمه يشء لك عل هللا أ ثروا  اإ

ن السامء تظهّل  وال الأرض تقهّل  ال وهو الأس باب أ ثرو  السامع مسع من الصويفو  .احلرسات  س تقبهلا واإ

منا الأحسن اإىل مال حس نان لكهام خلقان أأو حاالن  دواجترّ  فلو نفوسهم يف لبقية التسمية هبذه مسوا واإ

 مهنا دوافتجرّ  هللا مهفوالّ  الصفاء نس بة من دواجترّ و  واتصفّ  فاإهنم طريقتنا كأهل اموقعا  التسمية جتد مل

 الظهور نس بة من دوافتجرّ  ظهرواو  اخلفاء نس بة من دوافتجرّ  واختفوا الفقر نس بة من دوافتجرّ  رواتفقّ و 

 الكامل نس بة من دوافتجرّ  فكلوا التحقيق نس بة من دوافتجرّ  قواحتقّ و  العمل نس بة من دوافتجرّ  علمواو 

 جتد285 فمل دوافتجرّ  فزهدوا دوافتجرّ  فوصلوا دواجترّ و  تغلغلواو  دواجترّ و  أأخلصواو  دواجترّ و  فتواضعوا

 ال مضطرب كبحر مه بل حال مع هلم ثبات ال لأهنم اموضعا  وال اموقعا  اللقب وال الكنية وال التسمية

ال هلم يصح فمل قعره وال لونه يعرف  أأثبتو  عندمه ما أأفضل ويه جانيونالتّ  فيقال لش يخهم النس بة اإ

منا العمل هجة من اصوفيّ  نعرف فل حالو  مقامو  سكونو  حركةو  وصلو  فصل دعوى عن دمهلتجرّ   واإ

 .اصوفيًّ  فسم ّ  ماكن لك عمل من مينع ومل ماكن بل هللا مع اكن الأس باب عن ادا جمرّ  افقريا  نعرف

 مع الصويفو  االإنسانية احلال فيه تضمحل حال وهو ال خرة ويف ادلنيا يف اجلاه اإسقاط فالتصوّ و 

 روحه عرض لو فالفقري املزابل بأأرواهحم هللا كنس لأقوام اإال طريقهتم تليق فل الأوراد مع ال الواردات

 عنه املصطمل وهو الصويفّ  يف للحاداثت تأأثري فل عّتاضالا من االإعراض وهو لعافوها الالكب عل

ن يتغرّي  فل العبودية فبترصّ  مس تور الربوبية بترصيف مقهور وهو احلق من هل الح مبا  ال تغرّي  واإ

 ذكل ليس مر فقال بعض عليه قفتصدّ  فضعفت اصوفيًّ  كنت فاإين عيلّ  قواتصدّ  بعضهم فقال ريتكدّ 

 .الراس يات اجلبال مهم من فاس متدّ  امجلال حسائب وعن اجللل صواعق عل ضعف لعهل
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 الأدب

  ﴿ احلرضة أأدب حفظ وهو     ﴾640﴿ تعاىل قال ((الأدب))

 ﴾641 حيسن أأن الوادل عل الودل حّق ))صّل هللا عليه وسمل  قال بومهأأدّ و  هومهفقّ  أأي 

 مفعزول هنيهو  بأأمره يتأأدب ومل عليه هلل ما يعرف مل مفن 642((أأدبه وحيسن مرضعه حيسن وأأن امسه

 اخلري خصال جامتعا حقيقتهو  643((أأديب فأأحسن ريّب  أأّدبن))صّل هللا عليه وسمل  قال الأدب عن

 الصلة يف يده بعضهم مدّ . هللا اإىل طاعته يف بأأدبهو  اجلنة اإىل بطاعته يصل العبد مجلع مسا املأأدبة منهو 

 مفن الأدب توجب الرشيعةو  الرشيعة يوجب فاالإميان االإميان يوجب التوحيد. يده فقبضت أأنفه اإىل

ميان وال توحيد ال هل أأدب ال ن اأأديبا  تكن علنيةو  برس هللا فعامل هل شيعة وال اإ   اجعميا  كنت واإ

ذا  * ملحة بلك جاءت نطقت اإ

 

نو  *  644مليح بلك جاءت سكتت اإ

 

 بربوبيته معرفة286 وهو للقتل هجهل أأسلمه أأدب بل امللوك صاحب مفن كنت حيامث للقبةل رجل متد وال

 الأدب فّتك فهتل معروفك مع أأدبك تّتك فل اءالرضّ  عل صبهو  اءالرسّ  عل محدهو  بطاعته معلو 

 وهو ادلواب س ياسة اإىل رد الباب عل أأساء ومن الباب اإىل رد البساط عل أأساء مفن الطرد يوجب

 فاس تعن هللا حمبة أأهل من صار هللا بأأدب بتأأدّ  من. عليك هلل مبا املعرفةو  الزهدو  ادلين يف هالتفقّ 

 عملو  معل كثري من أأنفع دبالأ  فقليل أ دابه عل واصب أأمره عل بهلل

ذا الغريب يزين  * اغّتب ما اإ

 * أأخلقه حسن واثنية

 

 الأدب حسن مفهنن ثلث *

 الريب اجتناب اثلثةو *
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 فأأدب. أأديب الصوفية بهأأدّ  مفن للمس تأأنف اكلتوبة للعارف فالأدب الظاهر لأدب يرّش  الباطن أأدب

 يف ادلين أأهل أأدبو  .العرب أأشعارو  امللوك أأسامءو  العلوم حفظو  البلغةو  الفصاحة يف ادلنيا أأهل

 طهارة يف اخلصوصية أأهل أأدبو  .الشهوات تركو  احلدود حفظو  اجلوارح تأأديبو  فوسالنّ  رايضة

 يف الأدب حسنو  اخلواطر اإىل لتفاتالا قةلو  الوقت حفظو  بلعهود الوفاءو  الأرسار مراعاةو  القلوب

 ال الأدب كاملو  .اخملصا  تكن بلأدب نفسك فاقهر القرب مقاماتو  احلضور أأوقاتو  الطلب مواقف

ال يصفو نبياء اإ  العارف أأدب. أأدب سوء هللا مع بلقول نبساطفاال النفس معرفة وهو يقيالصدّ و  للأ

 أألزمته ذايت حقيقة عن كشفته منو  الأدب أألزمته صفايتو  أأساميئ مع القيام أألزمته من أأدب لك فوق

. أأدب الأدب أأهل بي الأدب ترك أأحدهام ختيارا عدم فالأدب العطب أأو الأدب فاخّت العطب

 من أأس تح  أأال)): فقال عامثن مع سّتو  معرو  بكر أأيب مع خفذهصّل هللا عليه وسمل  النيب كشف

 .645((امللئكة منه تس تح  رجل

ن عامثن حشمة اإن( تنبيه) ذا أأصف  معها فاحلاةل عظمية اكنت واإ  شوط سقطت احملبة حصت اإ

ذا مقت فوقته للوقت يتأأدب مل من. تأأكدت بل الأدب  ﴿ رأأسه عل سقط الأدب املريد ترك فاإ

        ﴾646 عيىس قال الأدب ملقام حفظا رمحنا يقل ملو 

﴿   ﴾647 ﴿             

﴾648 عرشة من اإيلّ  أأحب فهذه لك قالو  لقمة الأدبء لبعض بعضهم نمكّ  287 .أأقل مل يقل ملو 

 اكن ما جانب يف ادلنيا يف ما ذكر حيث الطعام صاحب مهة دانءة بسبب يزد ومل فانقبض درمه أ الف

. بلألك حهفرّ و  أأخرى مرة معه مىشو  فتاب ادلنيا مشاهدة مع وهو جنة هل يرض مل فالأديب هلل

سقاط هللا مع بفتأأدّ   وال هلم املساحمةو  هبم الرفقو  نصيحهتمو  تعظميهمو  مبحبهتم عبيده ومع غريه بإ
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 حفظا رب اي فقل مهنم اشًّ  تر وال أأرشدمهو  حواجئهم بقضاء واخدهمم مهنم أأحد عل نفسك لتفضّ 

نه اخللق ش من حفظنا تقل وال يشّ  من خلقك منا هلم ش ال فاإ  مهنم ظهر ما فلك أأقلمه مه واإ

 تنظرمه لأن أأهلا  نفسك تر وال عبيده قهر سهم وأأنت عليك التولية بعي وانظر مهنم ال هللا مفن كل

منا تفضلهم أأن عن فضلا   لكهم ومه أأيدهيم عل مرّ  أأو حلو هو مما اإحسانه أأجرىو  عليك متكرّ  واإ

منا مبخلوق تغّت فل رعيهتم أأنتو  أأعوانك  ومن أأيدهيم يف مما االإايس واقطع مظاهره احلق أأعوان مه فاإ

نك الأقدار سهام حتت خترج وال أأيدهيم  الإظهار أأهلا  جعل حيث تفرح أأمل قدرته جتليات حمل فاإ

 .طريقتنا أأهل وصف امحلد هلل وهذا فيك أأحاكمه

 السفر أأحاكم

ذاصّل هللا عليه وسمل  اكن      ﴾649﴿ ((السفر أأحاكم))  اإ

           ﴿ قالو  ثلاثا  كّب  للسفر البعري عل س توىا

   ﴾650 (( ّانّ  اللّهم  وهّون ترىض ما العمل ومن والتّقوى البّ  هذا سفران يف نسأأكل اإ

 وعثاء من بك أأعوذ اإين اللّهم واملال الأهل يف واخلليفة الّسفر يف الّصاحب أأنت اللّهم سفران علينا

 لربّنا اتئبون أ ئبون وزاد قالهنّ  رجع فاإذا والأهل، املال يف املنظر وسوء املنقلب وك بة الّسفر

ال يوافقهم ال بعضهمو  االإقامة توافقهم الناس فبعض 651((حامدون  بدن سفر قسمي عل وهو السفر اإ

 لبعضهم قيل. بقلبه يسافر من قلّ و  صفة اإىل صفة من رتقاءبال قلب سفرو  أ خر اإىل حزي من بنتقال

ليه سافر. نعم السامء سفرو  ال الأرض سفر فقال سافرت هل  عن سافرت لو هل فقال شقة يف بعض اإ

. منلي بي متت وال ليةل لك مسجد ضيف فكن الطفييل حتمتل288 واسعة فاملهلكة خطوة لكفتك نفسك

 الثالثو  لكه الليل القبةل يس تقبل الثاينو  هلكّ  الليل يقوم واحد أأربعة سافر. جحة أألف من خري جلسة

. أأفضلهم أأنه واعتقدوا هلكّ  الليل ينام رابعو  العشاء بوضوء الصبح يصلونو  لكه الليل امس تلقيا  يتفكر

 ختذا السلم عليه موىس اإىل أأويح. منهل جعهل قلبه وقف حيامثو  قدمه مهه جياوز أأال السفر فأأدب
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 النعلن تنخرق حىت العبو  ال اثر واطلب الأرض يف حس مث حديد من عىصو  حديد من نعلي

ذا بعضهم اكن. العىص تنكرسو   ظفر هل طال وال ثوب هل ينسج ومل للقابل ااثنيا  أأحرم حّ  من لحتلّ  اإ

 فيقول مق هل تقول صاحب فلك. النبات من طعامه اكنو  ال دم يد مس ته ما اإىل يده ميد ومل شعر وال

 اأأمريا  أأان أأكون أأو الأمري أأنت تكون أأن أأحتبّ  هل فقال أأحدمه حصبة أأحدمه طلب. تصاحبه فل أأين اإىل

 فاكنت عليك الأمري أأان هل يقول الطالب طلبه فلكام خملته املطلوب حفمل أأنت بل الطالب هل فقال

ذا هل فقال الصباح اإىل الش تاء هجة من رأأسه عل الأمري فوقف ليةل يف ش تاء علهيم  غريي حصبت اإ

 مهنم أ خر عل عقربا  بعضهم رأ  . نفسه عل مهقدّ  أأن عل الطالب فندم صنعت ما مثل معه فاصنع

لينا مفتقر يشء لك تركهاا هل فقال ليقتلها فقام ىل نفتقر ال وحنن اإ  سفرك يف وردك تّتك فل. يشء اإ

. الرجال أأخلق عن يسفر لأنه اسفرا   مسّ و  دينللمتجرّ  رضورة وال رضورةا  سفره اكن ملن فالرخص

. هيمليدفّ  الصباح اإىل الباب موضع يف أأحدمه فوقف بب هل يكن ومل مسجد يف مهنم طائفة بتت

 لها فقال الباب عل فوجدها فرجع بول ثوبه أأصاب مث خفرج فأأذنت السفر يف أأمه بعضهم س تأأذنا

ذا أأراك حىت املقام هذا عن أأخرج أأال عزمت فقالت  فالتليق ساكنة القلوبو  هادئة الأبدان اكنت فاإ

ليه فنظر فأألكها قرعة أأحدهام فوجد يشء بل ثلثةا  فبقوا ابعضا  بعضهم حصب. أأيرس  طرهحاو  صاحبه اإ

 ينفقها لواحد فأأعطاها بدل عل امفرَّ  مهنا خرجاو  اشيئا  يشّت ومل مدينة فدخل داننري خبمس علهيم ففتح

. أأبدا أأحصبك ال قرعة يف خنتن ال هل فقال أأحصبك قال أأين اإىل هل قال خرجا افلمّ  علهيامو  عياهل عل

نسان فأأضافه اجلوع هفاضطرّ 289 أأحدمه سفر  حلم لقمة املضيف فلقمه متغرّي  حلم عليه طعام هل فأأخرج اإ

 جخةل من أأنه عملو  أألكهو  الكبا  شّتىا حىت ايوما  احلال هواضطرّ  خفرج املنل رب خفجل طبيعته فكرهته

ليه امعتذرا  فرجع الرجل ذكل  .هلل ساحمهو  اإ

 الصحبة

              ﴾652﴿ قال تعاىل: ((الصحبة))

 أأو أأنت وأأّمنا بأأبينا هل قالوا أأحبايب أألق  مىت))صّل هللا عليه وسمل  قال حصبه من عل شفيق فاحلرّ 
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لهيم وأأان يب وأ منوا يروين مل قوم أأحبايب أأحصايب أأنمت فقال أأحبابك لس نا  الصحبةو  653((لأكرث بلأشواق اإ

 التابع عل الرمحةو  الشفقة تقتيض ويه دونك من حصبةو  خدمة،و  حصبة ويه فوقك من حصبة: ثلثة

يثار عل ةمبنيّ  فهي  النظراءو  اءالأكفّ  حصبةو  احلرمة،و  بلوفاء  ترك أأدبه اش يخا  حصب مفن. ةالفتوّ و  االإ

 من فاخليانة. مدة خدمته فقل به بالإميان أأحواهل تلق و  مجيل وجه عل منه يبدو ما محلو  عّتاضالا

ن تأأديبه بعدم عليه الفقري هجل فوزر حاهل نقصان من فيه ما عل تنبهيه ترك الش يخ  كفأأك حصبت واإ

 نفسك اإىل وارجع فتب اوهجا  هل جتد مل فاإن مجيل بوجه منه ترى ما تأأويلو  عيوبه عن االإغضاء فالأدب

ىل بلهتمة  من أأوتينا أأننا خفنا لكن كذكل وأأان قالو  قليب يف يقع ال فلن بعضهم قال. الأمية لزتاما واإ

ن الفراق عند هل فقال أ خر بعضهم صاحب. أأولياءه بّ حن فمل   أأنفس نا  هل فقال فنهبن اعيبا  من رأأيت اإ

نن اعيبا  منك أأرى أأن ميكنن ما . فعيل يقول من تصحب فل. غريي فسل التعظمي بعي نظرتك فاإ

زاري أأين مرة فقال طائفة بعضهم حصب  فقال حصبتك أأريد لبعضهم قيل. عندمه حرمته فسقطت اإ

ذا  املفارقة املتصاحبي بعض طلب. ال ن حصبها هل فقال هللا فقال ال خر يصحب من أأحدان مات فاإ

ال تصحب أأال برشط فقال  بعٌض  حصب. املفارقة حب فزال حصبتنا لأنك اأأيضا  تصحبه فل فوقنا من اإ

 عل رجل ضع هل فقال بيته اإىل فدعاه يزل فمل الثقل لزيول ماالا  فأأعطاه عليه بثقهل فأأحس بعضهم

 يف بعضهم يعملو  .فأأزالها فأأمره قلبه برئ حىت عليه فوضعها عليه حفمتّ  فأأب يب ما يزول حىت خدي

ن. أأحصابه عل ينفقو  احلصاد  اشيئا  عليه تكمت290 ال من فاحصب تصحبن فل الس باع خياف ممن كنت اإ

 حفجره درمه أألف مائة عليه واس تدان درمه أألف مائة صاحبه عل أأصلع رجل أأنفق. منك هللا يعلمه

 النفس ومع بملناحصة اخللق ومع بملوافقة هللا مع فاحصب. عليه املنفق وهو الالكم من منعهو  ش يخه

ذا من فاحصب. ظبلتيقّ  الش يطان ومع بخملالفة ذا عادك مرضت اإ ذا. عليك اتب أأذنبت واإ  نبتت فاإ

ذا تمثر وال تورق بنفسها الشجرة  أأردت فاإن يشء منه جي ء ال كذكل مرب بل فاملريد أأمثرت تتنبّ  واإ

 مسا لكمة جير مل نوع عنه هللا ريض س يدان أأحصاب مفن. وضوء يكفيك فل فاغتسل الش يخ جملس

ا  لسانه عل الش يخ  من مهنمو  الصلة وضوء يتوضأأ  حىت مهنمو  يغتسل حىت يذكره ال من مهنمو  اتعظمي

                                                           
 .4\148الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: ادليلم  | املصدر: مس ند الفردوس | الصفحة أأو الرمق:   653



301  

 

 
 

ال يدخل مل ا  اإ ا  زاويته يدخل أأن يس تطيع ال من مهنمو  اصامئ  موالي س ندي مبجلس كنتو  .هيبةا و  اتعظمي

ذا عنه هللا ريض اليفرين احلسي احلاج  الفرحو  الأنسو  اخلوف صواعق عيلّ  تنصبّ  جملسه حرضت اإ

 نوارزق الرجل هذا ببكة نفعنا اللهم فأأقول حتيت احلصرية يب هترب امفرطا  اعرقا  فأأعرق الهيبةو 

 ببايل خطر ما لكّ  فصار فعلمه هلأأسأأ  أأن عل أأقدر فمل لطفنيف  يب ففتلطّ  يب فأأحّس  السلمة

ذا معنا الناس ملقام العملو  اخلفاء وجه عل به خيب  وجدته ميين اإىل نظرت فاإن يفارقن فل غبت فاإ

ىلو  ىل أأويح. الوهبيةو  العلمية بملسائل خيبو  وجدته شاميل اإ  وارتد يقظاانا  كن موىس اي: موىس اإ

نه تصحبه فل مرسيت عل يوافقك ال خدن ولك اإخواانا  لنفسك  أأكرثو  كل عدوّ  وهو قلبك يقيّس  فاإ

ال هللا مع فاحصب فضيل من املزيدو  شكري عيلّ  تس توجب ذكري من  مع يصحب من مع فاحصب واإ

 .جلّ و  عزّ  هللا حصبة اإىل حصبته بركة لتوصل هللا

  التوحيد

 فمين رجل بيامن))صّل هللا عليه وسمل  قال   ﴾654﴿: تعاىل قال ((التوحيد))

ذا لأههل فقال التّوحيد اإالّ  قطّ  خريا يعمل مل قبلمك اكن  البّ  نصف  ذّروا مثّ  احسقوين مثّ  فأأحرقوين متّ  اإ

 فقال يديه بي هو فاإذا أأخذت ما أأدي للّرحي وجلّ  عزّ  هللا فقال ففعلوا رحي يوم يف البحر يف ونصف 

 بأأن العملو  واحد هللا بأأن احلمك فالتوحيد 655((هل فغفر منك اس تحياء فقال صنعت ما عل محل ما هل

ذا دتهوحّ  توحيد أأيضا واحد اليشء291  وحد. للشجاعة نسبته فلانا  شعت تقول كام بلوحدانية وصفته اإ

 كونه مفعىن مهزة الواو لبتقج  دٌ ح  و   دٌ ح  أأ  أأصلو  فريدو  فردو  فارد فهو كفرد ووحيد ووحد واحد فهو حيد

نسان خبلف الرفعو  بلوضع يوصف أأن يصح ال أأنه اواحد نه واحد اإ نسان يصح ال فاإ  ايدا  انقص اإ

 عن التشبيه نف و  ذلاته القس مي نف  احملققي عند واحد معىنو  اذلات أأحدي س بحانه وهو اإصبع زائدو 

 علمه وهو للحق احلق توحيد: ثلثة فالتوحيد. مصنوعاته أأو أأفعاهل يف معه الرشيك نف و  صفاتهو  حقه

 دموحّ  العبد بأأن حكه وهو للخلق س بحانه احلق توحيد الثاينو  واحد بأأنه عنه خبهو  واحد بأأنه
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 حكهو  واحد هللا بأأن العبد عمل وهو س بحانه للحق اخللق توحيد الثالثو  فعهلو  خلقه العبد توحيدو 

خبارهو   عةّل و  علج بل للأش ياء بصنعهو  مزاج بل الأش ياء يف هللا بقدرة العمل حدهو  عنه واحد بأأنه اإ

فراد اأأيضا  وهو بلعقول خيطر ما خبلف فاهلل لصنعه عةّل  وال صنعه يشء لك  تهوحدانيّ  بتحقيق داملوحّ  اإ

ّ  بكامل نه تهأأحدي  تكييف وال تشبيه بل الأش باهو  الأندادو  الأضداد بنف  يودل ملو يدل مل اذلي الواحد اإ

ذا      ﴾656﴿ متثيل وال تصوير وال  تناهت العقلء عقول تناهت فاإ

 فأأصول. يزل مل كام تعاىل هللا يكونو  العلوم فيه تندرجو  الرسوم فيه لتضمحّ  معىنا  اأأيضا  وهو احلرية اإىل

فرادو  احلدث رفع مخسة التوحيد يف العقلء  عمل ما نس يانو  الأوطان مفارقةو  االإخوان جهرو  القدم اإ

لهيا الرجوعو  احلال غلبة عند الوسائط اإسقاط وهو. هجلو  ن الأحاكم عند اإ  تغرّي  ال احلس نات واإ

 العبد كون اخلاصة فتوحيد. ارمسا  حليتهو  حقيقةا  داملوحّ  صفة وهو. السعادةو  الشقاوة من الأقسام

 بلفناء توحيده حبار جلج يف قدرته أأحاكم جماري يف تدبريه تصاريف عليه جتري هللا يدي بي اش بحا 

 هحسّ  بذهاب قربه حقيقة يف تهوحدانيّ و  وجوده حبقائق س تجابتها وعن هل اخللق دعوة وعن نفسه عن

. يكون أأن قبل اكن كام فيكون هلأأوّ  اإىل العبد أ خر يرجع أأن وهو منه أأراد فامي هل احلق لقيام حركتهو 

 مرئية وال292 بالإحاطة مدركة غري بلعمل موصوفة هللا فذات. الصفات منف ّ  وال همش بّ  غري اأأيضا  وهو

 العيون تراهو  حلول وال اإحاطة وال حد غري من االإميان حبقائق موجودة ويه ادلنيا دار يف بلأبصار

ّ و  ذاته كنه معرفة عن اخللق جحب قد قدرتهو  ملكه يف اظاهرا  العقىب يف  تعرفه فالقلوب بأ ايته عليه همدل

ليه ينظر تدركه ال العقولو  دراك وال اإحاطة غري من بلأبصار املؤمنون اإ  يف لكمة فأأشف. هناية اإ

 بلعجز اإال معرفته اإىل سبيلا  خللقه جيعل مل من س بحان: عنه هللا ريض الصديق بكر أأيب لكمة التوحيد

 فيه موجود القيامو  القيام عن عاجز فاملقعد املعدوم عن ال املوجود عن جعز فالعجز. معرفته عن

 فاملعرفة الانهتاء يف رضورية اخلاصة عند هللا مفعرفة. رضورية لأهنا فيه حاصةل املعرفةو  عاجز فالعارف

 فاملعرفة الكس يبّ  العمل عن لتجردمه اشيئا  كتس بواا ما يعدوا مل لكن حصيحة بتداءالا يف الكسبية

 سامء يف شعاعها فانبسط امجلع مجع بملعاينة شسها طلوع فعند النفس ظلمة يف تنفع اكلرساج الكسبية
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 مل التوحيد حبار يف وقع مفن. 657ليس اخلب اكلعيانف  التجيل نور بصوةل الرساج ضوء تلىش القلب

منا مطويّ  التوحيد فعمل لعلمه مفارق لوجوده مباين فالتوحيد اعطشا  اإال الأوقات ممر عل يزدد  واإ

 ةبقّ  محل عن ضعف التوحيد عمل من ذرة عل لعطّ ا مفن يعتلّ  وال الأانم معلّ  فهو حواش يه يف الالكم

ليه بالإمياءو نويفث  بالإشارةو مفلحد بلعبارة أأجاب مفن القلب يف فالتوحيد حتمهل ما لثقل  صمن فعابد اإ

 ومن بعيد فهو قربه رأ   ومن حامل هل فليس وصل أأنه ومه ومن جاهل سكت ومن فغافل نطق ومن

 تكون أأن اخلاصة توحيدو  .مثهل حمدث عليه مردود العقل اإىل مرصوف بلعقول مدرك لكو  فاقد دتوجّ 

 قدرته أأحاكمو  تدبريهو  تقديره تصاريف عليك جتري هللا يدي بي قامئ كأنك وجدكو  برسكو  بقلبك

 كام فتكون منك مراده يف كل س بحانه احلق بقيام حسك ذهابو  نفسك عن بلفناء توحيده حبار يف

 اإسقاطك فالتوحيد طفييلّ  العبدو  للحق فالتوحيد. عليك س بحانه حكه جراين يف تكون أأن قبل أأنت

يلّ و  مّن و  يبو يل تقول أأن  يف التوحيد حفظ التأأييد علمةو  الألوهية دجترّ و  البرشية أ اثر حمق وهو .اإ

مضاء يف القدرة مبقاريض يقرضك أأن وهو احلمك أأوقات  مشّ  مفا حامد شاكر293 أأنتو  قطعة الأحاكم اإ

 قلبه عن الأش ياء فناء به حتققو  التوحيد عمل مقام فأأول التوحيد عنده رتصوّ  من التوحيد راحئة

ن يصحّ  ال فالتوحيد جلو  عز بهلل وانفراده  وهو التوحيد نس يان التوحيد حقيقة فعلمة بك طلبته اإ

 بحلقيقة كوشف ومن تعاىل بهلل احلاداثت ىير  بلأفعال هل كوشف مفن. اواحدا  بك القامئ يكون أأن

 .التفرقة بوصف ظاهرهو  برس ارسًّ  امجلع يشاهد فهو سواه مبا اإحساسه لمضحّ ا

 المعرفة

صّل  قال معرفته حق عرفوه وما أأي     ﴾658﴿ قال تعاىل: ((املعرفة))

 فقالت القامع، والعقل واليقي تعاىل بهلل املعرفة ادّلين ودعامة أأساسه البيت دعامة اإن))هللا عليه وسمل 

 عزّ  هللا طاعة عل واحلرص هللا معايص عن الكّف : قال القامع العقل ما عهنا هللا ريض عائشة
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ن عوا أأل ق   الأل واح  فان   ا عاي ن  ما ص  .فلمَّ ت   .((ك رس  
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 عامل عارف ولك عارف عامل فلك عمل معرفة لكو  معرفة عمل فلك العمل العلامء عند فاملعرفة 659((وجلّ 

 معاملته يف تعاىل هللا صدق مث صفاتهو  بأأسامئه س بحانه احلق عرف من صفة من صفة اخلاصة وعند

 تعاىل هللا من حفظ  عتاكفها بلقلب دامو  وقوفه بلباب طال مث أ فاتهو  الرديئة أأخلقه عن  تنقّ  مث

قباهل جبميل  خاطر اإىل بقلبه يصغ ملو نفسه هواجس عنه وانقطع أأحواهل مجيع يف تعاىل هلل صدقو  اإ

ذا غريه اإىل يدعوه  انقيًّ  امللحظاتو  املساكنات ومن برايًّ  نفسه أ فات ومن اأأجنبيًّ  اخللق من صار فاإ

ليه حلظة لك يف حقو  مناجاته تعاىل هللا مع الرس يف دامو   س بحانه احلق قبل من حمداثا  صارو  رجوعه اإ

 فمبقدار معرفةا  حالته  تسمّ و  اعارفا  هللا عند  يسمّ  أأقداره تصاريف من جيريه فامي أأرساره بترصيف

 زدادتا امفلكّ  هللا من الهيبة حصول فعلمهتا جلو  عز بربك معرفتك حتصل نفسك عن تكأأجنبيّ 

 زدادتا مفن السكون يوجب العمل أأن كام القلب سكون سبب املعرفةو  هيبتك زدادتا معرفتك

 لأحد وال قرار خلائف وال دعوى لعبد وال شكوى حملب وال علقة لعارف فليس سكونه زدادا معرفته

 ذكر بستيلء نفسه عن الغيبة توجب فاملعرفة هل هناية ال ما أ خرهاو  هللا املعرفة فأأول. فرار هللا من

 يس نح فاميو  رهتذكّ و  رهتفكّ و  قلبه اإىل يرجع اكلعاقل غريه اإىل يرجع وال هللا غري يشاهد فل عليه احلق

ذا ربه اإىل رجوعه فالعارف حال من294 يس تقبهل أأو أأمر من هل ال مش تغلا  يكن مل فاإ  اراجعا  يكن مل بربه اإ

ّ  عاش من بي الفرق فافهم هل قلب ال من قلب املعىن يدخل كيفو  قلبه اإىل  بقلبه عاش من بيو  هبرب

 أأحوال للخلق.          ﴾660﴿ تعاىل قوهل وهو

 املعرفة تصحّ  فل غريه بأ اثر أ اثره بتغيّ و  غريه هبوية هويته فنيتو  رسومه حميت لأنه للعارف حال وال

ليه وافتقار بهلل س تغناءٌ ا فيكو   بمركّ  هو بل هل فناء وال بقاء ال العارفو  حصوهو  بقائه علمة لأهنام اإ

 يبلغ مل اإن شهوده يف واس تغراقه وجوده يف س هتلكهال بربه ربه يف ممحوّ  الروح مع اذلات تركيب مهنام

صّل  قال وانقمع خرص بل نقطعا هللا عرف مفن هل هو وصف بلك اإحساسه عن خمتطف الوجود
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 وسعه بقدر متلكّ  دونه مفن رمزه مرىم بعد من صفة فهذا 661((عليك ثناء حيصأأ  ال))هللا عليه وسمل 

 يةّمداحمل طريقتنا أأهل مطامح عل تقف( ارالس تّ  الشاهد حرضة اإىل الأرسار سوق) كتابنا فراجع

 مبا ادلنيا عليه ضاقتو  بلبقاء تبم عرفه ومن أأخوف بهلل اكن أأعرف بهلل اكن من فاإن. التجانية

 هللا غري خوف عنه ذهبو  يشء لك هابهو  حياته طابتو  662املساغ ؤوهن العيش هل صف و  رحبت

 فاملعرفة. سملّ و  ريضو  واس تحيا وصل وال فصل بل اكنو  الأش ياء رغبة عنه ذهبتو  بهلل أ نسو 

ذا مرأ ة  النيب فس بقهم املعرفة ميدان يف السلم علهيم الأنبياء أأرواح ركضت. مواله هل جتل فهيا نظر اإ

 اقا ختلّ  عنك حيملو  حيمتل هللا مكعاشة العارف مفعاشة. الوصال روض اإىلصّل هللا عليه وسمل 

. الأخلق وامضحلل احلواس ذهابو  الشواهد بفناءو  الشاهد ببدوّ  العارف فبشهادة. هللا بأأخلق

. احلريةو  ادلهش املعرفة فغاية. ال خرةو  ادلنيا من فراغه( وعلمته) فيك الغري أأزل للعارف احلق يلهم

 ما عام أألف بق  ولو رجع هللا اإىل هللا عن العمل أأخذ فالعارف. هللا يف احترّيا  أأشدمه الناس أأعرف

 ارطيّ  فالعارف الزوالو  الفناء بعي فينظر عليه يتأأسف أأن فضلا  الغري يرى فل ذرة الب من نقص

 يظل اكلسحابو  الفاجرو  الب هيطؤ  اكلأرض وهو قلبه يضحكو  عينه تبيك العارفو  ارس يّ  الزاهدو 

 فضيع ربه عل ثناؤهو  نفسه عل باكؤه العارف فوطر295 حيب ال وما حيب ما يسق  اكملطرو  يشء لك

. عي طرفة هللا عن شغل ما السلم عليه سلامين مل مثل أأعطيت فلو ماهل مع بلوقوف ماهل

 ال وهو به هيتدى العارفو  به يقتدى فالعامل. بربك ربك فاعرف الأنسو  احلياءو  الهيبة املعرفة فأأراكن

 فأأوحشه هللا بذكر أأنس فهو احافظا  هللا غري لنفسه يرى وال االفظا  غريه بالكم وال االحظا  لغريه يكون

 الأرسار عل احلق طلوع فاملعرفة. خلقه يف فأأعزه هلل ذلو  خلقه عن فأأغناه هللا اإىل وافتقر خلقه من

 يفتح ال ما فراشه عل للعارف هللا فيفتح. يقول ما دون العاملو  يقول ما فوق فالعارف. الأنوار مبواصةل

 هللا ذكر عن نقطاعها العارف فعقوبة. ساكت وهو رسه عن احلق نطق من فالعارف. قامئ وهو لغريه

 لون املاء فلون العارفي فقراء ومه ال خرة ملوك فالزهاد. أأطيبو  أأشهي  الكمهو  أأنفع العارف فسكوت
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انئه  بلسان ملعت بلمعة فاعرف ربك غري تطع وال توافق وال انوما و  يقظةا  ربك غري تر فل بوقته يتلون اإ

 يشءٌ  لك بك فيصفو يشءٌ  ركيكدّ  وال مفقود هاكل لسان عل جرت لفظةو  املعهود المتيزي من مأأخوذ

 حتطو  ترفعو  تغط أأمواج فاملعرفة التحقيق حبار يف واس هتل الغيب جعائب به فتبرص بلعمل واس تضئ

 ينقض ما العمل من ابطنا  يعتقد وال ورعه نور معرفته نور يطفئ ال: ثلثة فعلمته. بئن اكئن فالعارف

 أأبناء عند املعرفة فتص   فل هللا حمارم أأس تار هتك عل هللا نعم كرثة حتمهل وال احلمك من اظاهرا  عليه

 حال عن حال حترصك فل اجلود عي من املعرفة تأأتيك اجمهودا  وابذل ادلنيا أأبناء عن فضلا  ال خرة

 وصف لأنه العارف جيفوه فالباكء ربك مع قلبك فيحيا عبادة عن عبادة وال املنازل عن منل وال

 القلب حياة فاملعرفة بره من الوصول طعم بذوقو  القرب حبقائق السلوك حمك عهنم زال وقد سلوك

 وعن فهيام احللول عن همنّ  س يدكو  داره ال خرةو  داره ادلنياو  ربك وهو هللا عبد فأأنت تعاىل هللا مع

لهيام وال العبد اإىل حتياجالا  ال ال خرةو  فادلنيا قلبك كيفام دكبس يّ  دمقيّ  أأنتو  امطلقا  غىنا  غن فهو اإ

ال ادلارين يف يسكن وال املعط  ربكو  اشيئا  يعطيانك  الأدب فيك مقصودهو  خلقهام ذلكل العبيد اإ

نك س يد أأنه مبعرفتك  أأبيك ذكر من أأشدّ  بقلبك فتذكره عبدك يعامل أأن حتب كام296 فتعامهل عبد واإ

 هأأحبّ و  طبعيا علام ربك عملا فكذكل اطبعيا  اعلما  أأب بل كنت أأنك عقل يف ريتصوّ  ال فكام أأمكو 

ّ و  ةشعيّ و ةطبعيّ  حمبة حسانه علمك العاديةو  بقهره علمك الرشعيةو  مبالكيته علمك ةفالطبعيّ  ةعادي  بإ

 الثلثة عل أأراكنه بنيت مفن النعم حمبة العاديةو  الأفعالو  الأسامء حمبة الرشعيةو  اذلات حمبة فالطبيعية

مناو  شاكر العادية وعل ويلّ  الرشعية وعل عارف  وقد   ﴾663﴿ تعاىل لقوهل تنبي  اإ

 لكوهنا الفاعل صفة الفعلو  هللا هو اخملتار فالفاعل هللا حرضة عل بدلالةل املصطفوية احلرضة من أأمران

 رجز حصلها أأو به قامت

 * هل العامل فرغ أأذل الفاعل

 

 حصهل أأو به قام * لكونه
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 اعدما و  اوجودا  بملمكن املتعلقة القدرة هو حصهل اذلي الفعلو  الصلحية القدرة هو بهلل القامئ فالفعل

 من واحد الفعلو  الفاعل أأحدهثا حادثة بملمكن املتعلقة القدرةو  قدمية الصاحلة القدرةو  قدمي الفاعلو 

 حتصيل يد أأحدثته حادث وهو االإرادة بتخصيص للقدرة املنصوب اليشء فهو واحد املفعولو  الفاعل

 مديرها وهو هللا يدي بي كبيضة حادث عةلو  ةمعيّ و  ماكنو  زمان من قاتهمتعلّ و  فاملفعول الفعل

 قمفتعلّ  غريه يكن فمل فهيا فعهل الساري فهيا الفاعل وهو مفنهياو  موجدهاو  مهامعظّ و  رهامدبّ و  انظرهاو

 مشاهدة أأي. 664ذنب هل يقاس ال ذنب وجودك. أأهلكها نفسه رأ   فاإن الفاعل بوجود فانٍ  القدرة

منا تدبريه يكفك تدبريك فأأسقط فاعل ىتر  نفسك فأأسقط بنفسك مصطمل لأنك ظمل وجودك  واإ

 أأن شفهو للكتابة معدّ  منجور منشق ميت ايبس جامد فهو الاكتب يديّ  بي اكلقمل فهيا وما البيضة

 يف للقمل حظّ وال هيمهل أأو رهينجّ  أأو حيرقه أأو مراده وفق عل الاكتب اراجلبّ  حيركه ليده أ ةل جعهل

منا االإهامل يف وال العمل  عن وافن اكلقمل اشيئا  تلحظ فل اتسكينا و  حترياكا  تهبقوّ  الاكتب فيه يتجّل  واإ

 .فافهم اعارفا  تكن نفسك

 المحبة

           ﴿ قال تعاىل: ((احملبة))

    ﴾665 هللا أأحبّ  هللا لقاء أأحبّ  من))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 بحملاربة برزين فقد وليّا يل أأهان من))297 ربه عن قالو  666((لقاءه هللا حيبّ  مل هللا لقاء حيبّ  مل ومن لقاءه

 منه هل والبدّ  مساءته أأكره وأأان املوت يكره املؤمن عبدي نفس قبض يف كّتّددي يشء يف ترّددت وما

 بلنّوافل اإيلّ  يتقّرب عبدي يزال وال عليه افّتضته ما أأداء من اإيلّ  أأحبّ  بيشء عبدي اإيلّ  تقّرب وما

ذا))صّل هللا عليه وسمل  قالو  667((ومؤيدا ويدا وبرصا مسعا هل كنت أأحببته ومن أأحبّه حىّت   أأحبّ  اإ
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ك  ذنٌب ال يجقاسج ا  به ذنبج  أأذنبتج قالت جميبةا * وجودج
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 أأهل يف جبيل ينادي مثّ  جبيل فيحبّه فأأحبّه فلان أأحبّ  اإين جبيل اي جلبيل قال عبدا وجلّ  عزّ  هللا

ذا الأرض يف القبول هل يضع مثّ  الّسامء أأهل فيحبّه فأأحبّوه فلان أأحبّ  قد تعاىل هللا اإنّ  الّسامء  أأبغض واإ

 أأنه أأخبو  للعبد هللا هبا شهد شيفة حاةل فاحملبة. 668((ذكل مثل البغض يف قال عبدا وجلّ  عزّ  هللا

رادة االإرادة العمل لسان عل ويه العبد حيب رادتهو  رمحة للعبد الثواب توصيل هللا فاإ  هل التقريب اإ

رادته تعلقت فاإن قاتالتعلّ  حبسب واختلفت واحدة صفة تعاىل حقه يف ويه حمبة ةالعليّ  الأحوالو   اإ

نعامـب خاصة فاحملبة حمبة خبصوصهاو  رمحة النعم بعمومو  فغضب بلعذاب نعام الرمحةو  خمصوص اإ  الإ

يثارو  تعظمي عن فتحمهل العبارة عن تدق القلب يف لطيفة حاةل لربه العبد حمبةو  مطلق  قةلو  رضاه اإ

ليه هتياجالاو عنه الصب  فليست بقلب هل ذكره بدوام س تيناسالا وجودو  دونه من القرار عدمو  اإ

 االإحاطةو  ادلركو  حوقاللّ  عن مقدسة الصمدية حقيقةو  كيف ااختطاطا  وال ميلا  متضمنة تعاىل هلل حمبة

 احملبة من أأوحض لها حد وال بالختطاط يوصف بأأن منه أأوىل احملبوب يف س هتلكالا بوصف احملبو 

 حبب من املودة لصفاء مسا فاحملبة ظاهرة ويه املهبم اللفظ اإال حيد فل فهيا ستهباما وال س تعجاما فل

ذا الأس نان  عند ثورانهو  القلب غليان فهي  عليهو  املطر عند كعي املاء يعلو ما احلبابو  صفت اإ

 من القلب يف ما معظم غاية لأهنا معظمه املاء حباب من قيلو  احملبوب لقاء اإىل هتياجالاو العطش

ذا البعري أأحب من قيلو  املهامت  القرط وهو احلب من قيلو  حمبوبه ذكر بقلبه لزم فاحملب البوك لزم اإ

 احملل بمس اخال نس مية بب من قوامه ماهل القلب حبةو  حبة مجع احلب من قيلو  الأذن لزومهو  لقلقه

 اخلش بات احلب قيلو  النيات لباب أأنه كام احلياة لباب احلب298 لأن الصحراء بزر احلب من قيلو 

 لأنه ماء فيه اذلي احلب من قيلو  ذلّ و  عزّ  لك حمبوبه عن يتحمل لأنه اجلرة علهيا توضع اليت الأربع

ذا متلئها غري يسع فل فيه ما ميسك  امليل فاحلب حمبوبه لغري فيه مساغ فل بحلب القلب امتلأ  فاإ

يثار وهو الهامئ بلقلب ادلامئ  املغيبو  املشهد يف احلبيب موافقة وهو املصحوب مجيع عل احملبوب اإ

ثباتو  بصفاته احملب حمو وهو  ترك خوف وهو الرب ملرادات القلب ةمواطأأ  وهو بذاته احملبوب اإ

قامة مع احلرمة  معانقة وهو حبيبك من القليل واس تكثار نفسك من الكثري س تقللا وهو اخلدمة اإ
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 أأن وهو املوافقة وهو احملب صفات من البدن عل احملبوب صفة دخول وهو اخملالفة مباينةو  الطاعة

قامة وهو القلب من احملبوب سوى ما حمو وهو أأحببت ملن كلكّ  هتب  ذلة وهو ادلوام عل العتاب اإ

 اخللق حمبة جمتعتا فلو هللا عشقت تقل فل احملبة يف احلد جماوزة العشقو  دهش احلقيقة مواضعو 

 عل تغار أأن احلبو  بلعشق هللا يوصف فل فيناو  بناو  لناو  علينا هلل مما واحدة ذرة وصلوا ملا لكهم

 ادلماء حقن توجب حمبة العقول قدر عل تمثرو  القلب يف تنبت أأغصان وهو مثل حيبه أأن احملبوب

 669((أأحبّ  نم مع املرء))صّل هللا عليه وسمل  قال بلرشف وناحملبّ  ذهب ادلماء سفك توجب حمبةو 

ذا حدوده عل حيافظ ملو حمبته ع دّ ا من كذب. بجلفاء تنقص ال ويه تعاىل هللا مع فهم  تحصّ  فاإ

 الأدب شوط سقطت احملبة

ذا  * قوم بي احملبة صفت اإ

 

 670الثناء مسج ودادمه دامو * 

 

يثار ويه فلن اي يقول فالأب اخلطاب يف بنها ليبجّ  اشفيقا  أأبا  ترى فل   نس يانك ويه للمحبوب االإ

ليه حواجئكو  هللا من حظك  حال لك عل السلو جمانبة ويه أأوصافك خبلع حمبوبك مع قيامك ويه اإ

ال القلب يف حمبة لك سقوط ويه فراط ويه احلبيب حمبة اإ  القلوب يف تشويش ويه نيل بل امليل اإ

 يصمو  يعم  اليشء كحبّ  قتل أ خرهو  ختل احلب أأول. املراد من الفؤاد يف تقع فتنة ويه احملبوب من

يثارك مث بلكيتك اليشء اإىل ميل ويه هيبةا  احملبوب وعن غريةا  الغري عن يعم   نفسك عل هل اإ

 حىت ثنيا بي احملبة تصح فل حبه يف بتقصريك علمك مث اهجرا و  ارسا  هل موافقتك299 مث ماكلو  روحكو 

ذا فاحملب أأان اي لل خر واحد لك يقول أأن يصحّ  ن العارفو  هل سكت اإ  انر ويه هل يسكت مل اإ

 الأس تار هتك ويه يشاء ما يفعل احلبيبو  اجملهود بذل ويه احملبوب مراد سوى ما حترق القلب يف

ال يصح فل الأرسار كشفو   خري أأبيات ثلث. احملبة عمل بفناء احملبوب رؤية اإىل رؤيهتا عن بخلروج اإ

 مائة س بع من
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 * نكذبت قالت احلب ادعيتج  وملا

 * بحلىش القلب يلصق حىت احلب مفا

 * الهوى كل يبق  ال حىت وتنحل

 

 كواس يا منك الأعضاء أأرى يل * مفا

 املناداي جتيب ال حىت تذبلو * 

 تناجياو  هبا تبيك مقةل * سوى

 

 عل وقف حىت يدنو طائر جفاء فهيا بعضهم متلكّ . لكها املسجد قناديل فتكرست احملبة يف بعض تلكم 

 فليصب أأحبن مفن) بزواهل تزول الغرض مفحبة مفات دم منه سال حىت الأرض مبنقاره رضب مث يده

   ﴿ رويت ما الأرضو  الساموات حبور شبت فلو شبك بقدر فسكرك( بلءي عل

﴾671 منا احلق حقيقة اإىل تصل فل ال خرةو  ادلنيا معر أأمامك تطلبه فاذلي  حقائق ترى واإ

صّل هللا عليه وسمل  احملبوبيو  احملبي س يد تنادي احلرضة زالت فل ربك حبقائق متلش ية نفسك

مناو صّل هللا عليه وسمل  أأماميته وراء أأمام وال أأمامك تطلبه اذلي  رمز هو اإ

 * كأس بعد كأسا احلب شبت

 

 رويت وما الرشاب نفد مفا *

 

ذا اإين) السلم عليه عيىس عل نزل  ملأته ال خرةو  ادلنيا حب فيه أأجد فمل عبد قلب عل لعتطّ ا اإ

 من شيئا أأعط  مفن( حمبا يل كن فبحق  حمب كل حقكو  أأان عبدي) الكتب بعض فف . (حيب من

 مبشاهدة اإال صاحبه يصحو ال سكر وهو أأثرك ميحو ما فاحملبة خمدوع فهو اخلش ية يعط ومل احملبة

 يوصف ال الشهود عند السكرو  حمبوبه

 * الكأس دور القوم فأأسكر

 

 املدير من سكري * واكن

 

 أ خر
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 * واحدة للندمانو  سكراتن يل

 

 وحدي بيهنم من به خصصت * يشء

 

قامة ويه  شعر300. حب بل س نة س بعي عبادة من كل خري احلب من خفردةل ادلوام عل العتاب اإ

 العيد يوم ظهر لشاب

 * هكذا فلميت عشقا مات من

 

 موت بل عشق يف خري * ال

 

 عقوبة س نة مثانيو  أأربعا تدمع مل اليت فغمض واحدة عي فدمعت فرحلت جارية بعض عشق. مفات

 النفوس عهياتدّ  فل عهنا واكفّ  فقيل جملس يف احملبة ذكرت اخلالق، مبحبة فكيف خملوق يف هذا لها

 * بمليس أأوىل اخلوف

 * بلتق  حيمل واحلب

 

ذا * ء    احلزنو  تأأهل اإ

 ادلرن من بلنق و* 

 

 بعضهم اكنو  .سواان اإىل ينظرو  هواان ع دّ ا من أأجر فالقتل. دع ّ  فهو أأهلها غري عند احملبة نرش مفن

 املعرفةو  ذلة يف س هتلكا احملبة أأن فالفرق أأمتو  أأعزو  أأشف املعرفة أأن احلقو  املعرفة عل احملبة يقدم

 حقوقه بأأداء قامئ ربه بذكر صلمتّ  نفسه عن بنفسه ذاهب عبد فاحملب هيبة يف فناءو  حرية يف شهود

ليه انظر  غيبه أأس تار من اجلبار هل وانكشف وده كأس من شبه صفاو  هويته أأنوار قلبه أأحرق بقلبه اإ

ن فباهلل تلكم فاإن ن هللا فعن نطق واإ ن هللا فبأأمر حترك واإ  هللا معو  وهلل بهلل فهو هللا مفع سكن واإ

. أأحببتن ما اإال كل حبيب اللهم( فهيا غريي حبو  حيب يدخلها أأن القلوب عل حرمت اإين داوود اي)

     ﴿ بتداءالا يفو    ﴾672﴿ قالت العزيز مرأأةا حمبة تناهت فلام

    ﴾673 صّل هللا عليه  النيب بعضهم رأ  . لها اأ خرا و  هل اذلنب نسبت فأأوالا  خل
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 مبارك اي هل فقال حمبتك عن شغلتن تعاىل هللا حمبة فاإن هللا رسول اي عذرينا هل فقال املنام يفوسمل 

لهي  رابعة اندت. نأأحبّ  فقد هللا أأحب من  تظن فل نفعل كنا ما لها فقيل حيبك اقلبا  بلنار رقأأحت اإ

 احملب فاإن املباينة نتفاءا توجب احملبةو  بلقلب املوافقةو  املوافقات أأشدّ و  املوافقة فاحملبة. السوء ظن بنا

 كذبو  احملبي، خيانةو  العارفي، فسق: ثلثة من الأحوال فساد 674((أأحبّ  من مع املرء)) حمبوبه مع

طلق العارفي ففسق. املريدين  احملبي خيانةو  منافعهاو  ادلنيا أأس باب اإىل السمعو  اللسانو  الطرف بإ

 رؤيهتمو  اخللق ذكر يكون أأن املريدين كذبو  يس تقبلهم فامي جلو  عز هللا رىض عل هوامه بختيار

 مل فقال فامتنعت السلم عليه سلامين قبة يف خطافة خطاف راود. رؤيتهو  هللا ذكر عل301 علهيم تغلب

ن  فقال يؤاخذون ال العشاق اإن هللا نيب اي فقال محل ما هل قالو  سلامين عل القبة قلبت شئت واإ

 .صدقت هل

 الشوق

 القلوب هتياجا وهو         ﴾675﴿: تعاىل قال ((الشوق))

 يسكن الشوق أأن شتياقالاو الشوق بي فالفرق الشوق يكون احملبة قدر علو  احملبوب لقاء اإىل

 وال أأثر هل يرى ال حىت فيه هام شتياقالا مقام يف دخل ومن يزول ال شتياقالاو الرؤيةو  بللقاء

 قرار

 * فرقته طول من شوقه شىك من اي

 

 غدا حتب من تلق  لعل * اصب

 

 السلم عليه داوود قل فلام الشهوات عن اجلوارح فطام علمتهو  الراحة مع املوت حب( علمتهو )

لهيم رجعا هل قال احملبوب أأجل من اخللق نك اإ ن فاإ . هجبذا احملفوظ اللوح يف تكأأثبّ  أ بق بعبد أأتيتن اإ

 حّتاقا وهو ريب عل القدوم يوم ذكرين فقد قالت لها فقيل يه بكتو  الناس ففرح جعوز قريب قدم

ال ينطفئ وال الفرقة عند القلب بتلهّ وهو هل أأصل فاحملبة الأكباد تقطعو  القلوب تلهبو  الأحشاء  اإ
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ذا بللقاء منا الشوق نعدما املشاهدة غلبت فاإ  أأي    ﴾676﴿ لغائب الشوق فاإ

ليك اشوقا   يقل ومل اجلب يف أألق  لمالس عليه كيوسف العافية عند املوت متن وهو بلرىض فسّت اإ

خوتهو بأأبويه مجعه وملا السجن يف كذكلو  نتوفّ   .  ﴾677﴿ قـال النعمو  بمللو بإ

 * اجلد العيد رسه من

 * يل يمت الرسور اكن

 

 الرسورا به عدمت فقد * يد

 حضورا أأحبايب اكن * لو

 

 اجلنة من الس تغاث طرفة اجلنة يف العارف جحب فلو القربو  اللقاء حمبةو  بلوجد القلوب رتياحا وهو

ال يفيقه فل سكر فالعارف النار كأهل  املش تاق فقلب للنظر كل يبح امش تاقا  ادلنيا من فاخرج اللقاء اإ

ذا بهلل رمنوّ  لهيم اإين ملئكيت اي فأأشهدمك اإيلّ  املش تاقون فهؤالء. ال فاق أأضاء شتياقهما كحترّ  فاإ  اإ

منا لبتعمّ  ليس أأنه منه أأخذو  678((كلقائ اإىل الّشوق كلأأسأأ ))302صّل هللا عليه وسمل  قال. أأشوق  واإ

لهي  بقهر  فطلبه للناس جزءو صّل هللا عليه وسمل  هل تسعونو  تسعة جزءٍ  مائة فالشوق. سأأهل ذلكلو اإ

 أأمت القرب أأهل شوق مائة هل ليكل ةشظيّ  طلب فكأنه

 * يوما الشوق يكون ما وأأبرح

 

ذا  اخليام من اخليام دنت * اإ

 

  ﴿ تعاىل قوهل فيه حتققه العارف مقام فأأجل الوصول روح من الشهد من أأحل املوت حفلوة 

 ﴾ دلاوود أأويح. أأجل بل نغامسالا قصدمهو  ينتظرونه أأجلا  هلم توقّ  حيث للمش تاقي تعزية 

 لو اجلفاء هذا ما لمك مش تاق أأانو  بغريي أأنفسمك تشغلون مل اإرسائيل بن لش بان قل: السلم عليه

 وانقطعت اإيلّ  اشوقا  ملاتوا معاصهيم ترك اإىل شويقو  هبم رفق و  هلم نتظاريا كيف عن املدبرون عرف
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راديت هذه داوود اي حمبيت من أأوصاهلم راديت فكيف عن املدبرين يف اإ : التوراة يفو .اإيلّ  املقبلي يف اإ

 قرب حىت مرة السلم عليه شعيب بىك. تنوحوا فمل لمك حنناو  ختافوا فمل فنامكخوّ و  تش تاقوا فمل قنامكشوّ 

ن كل أأحبهتا فقد اجلنة لأجل الباكء هذا ما هل فأأوىح ااثلثا و ااثنيا و هل هللا هفردّ  عامه  النار لأجل اكن واإ

ليك اشوقا  بل ال قال مهنا أأجرتك فقد  فاش تق. س ني عرش لكمي و  نيبّ  أأخدمتك ذكل لأجل هل فقال اإ

ليك يش تق هللا اإىل  سوق قتسوّ  مفن. سلامنو  ارمعّ و  عيلّ  ثلثة اإىل اجلنة ش تاقتا. سواه ما لك اإ

 فمل لمك رانزمّ و  تش تاقوا فمل قنامكشوّ  التوراة يفو .يشءٍ  لك من حر وهو يشءٍ  لك هل ش تاقا الشوق

ذا احملب فباكء. ترقصوا . وجداه وا ال خرو  شوقاه وا أأحدهام فقال أأخوان تعانق. وجدو  رسور لق  اإ

 املشاخئ قلوب حفظ. الزمر وهو السلم عليه داوود صوت حبسن االإنسو  اجلن من كثري مات

 .بلطاعة

 التّباع

ّ اال))  الأدب شط حفظ        ﴾679﴿: تعاىل قال ((باعت

ّ  يشء يف يعارضه وال خيالفه أأال اخلرض عليه فرشط أأوالا  ذانبالستئ  أأوالا  عنه أأغىض موىس خالفه امل

 أأكرم ما))صّل هللا عليه وسمل  قال     ﴾680﴿ الفراق فهلكّ  الثالث ويف ااثنيا و

الّ  لس نّه ش يخا شابّ   حصب مفن اخملالفة رقةفج  لك بدء303 681((س نّه عند يكرمه من هل تعاىل هللا قيّض اإ

 لأس تاذه قال مفن عنه توبة ال الأش ياخ فعقوق الصحبة عهد نقض فقد بباطنه عليه عّتضا مث اش يخا 

 فدخل لبعضهم خادم شاب صام. يؤذيه لكب عليه طسلّ  الش يخ قلب حيفظ مل مفن اأأبدا  يفلح ال مل

 صوم فل هل فقال بلفطر شهر صوم فل هل فقال أأمسكت فقال شاب اي أأفطر فقال بعضهم عليه

نه دعه ش يخه هل فقال فأأب أأفطرت اإن س نة  قطعتو  س نة قبل بلرسقة فاش تغل هللا عي من سقط فاإ

 س تصغرتنا فاكشفه اشيئا  منه فطلب املشاخئ بعض بعض س تصغرا. اخملالفة من بهلل نعوذ س نة بعد يده

 عنه ريض مفن منه تنتفع بحلرمة فارجع فائدته حرم اش يخا  س تصغرا مفن يلكمه فمل بالكم تنتفع فل
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ذا حياتهياكئف  فل ش يخه  يلي لئل ميوت حىت ياكئف فل عنه تغرّي  ومن بلباسه كوئف ش يخه مات فاإ

منا املشاخي املقدمي حرمة عل حفافظ الباسا  بلنقمة كوئف ش يخه مات فاإن الكرم شأأهنم لأن قلبه هل  واإ

ال ش يخهم مع أأدبا  مقدمي مسوا منا الزمان أأهل أأعبد كنت   ولو هدهيم حرمت   واإ  ش يخك رسل مه واإ

خواانا و  أأعواانا  كل يكرثونو  يعظونكو  حيبونك ايك هجبذ ش يخ فهو هللا عل اواحدا  دلّ  مفن اإ  حترم أأن واإ

      .س تصغرمها ممن كثري عطش كرثهتم ومع خلقه يف هللا نظر حمل فاإهنم زمانك أأهل بركة

 السماع

        ﴾682 ﴿﴿: قال تعاىل ((السامع))

  ﴾683 ذا الطيبة بلأحلان الأشعار فسامع السامع  ينخرط ومل ارا و حمظ املس متع يعتقد مل اإ

 وملصّل هللا عليه وسمل  النيب يدي بي أأنشدت مباح اشعا  مذموم عل يسمع ومل هواه سل يف

 ش يخه أأو رسوهل حرضة أأو هللا حرضة هلم شوقو  هللا لطاعة القلوب املسمع رقق اإن مث ينكرها

 يقصدها ومل الشعر حنو تنحو اأألفاظا صّل هللا عليه وسمل  س تعملا وقد الرشع يف خمتارو  مفندوب

 اخلندق حفر يف الأنصار قالت اشعرا 

 * محمّدا بيعوا اذلين حنن

 

 أأبدا بقينا ما اجلهاد * عل

 

الّ  عيش ال اللّهم)) فأأجاهبم 684((واملهاجره الأنصار فأأكرم ال خره عيش اإ
بحته فقال 30  أأنس بن ماكل بإ

 سقطت حّتفها مفن العوام يف الشافع  كرههو  فباإجامع احلداء وأأما الغناء يبيحون احلجاز أأهلو  االإمام

منا الغوا  وال الهوا  وال اسهوا  يس متعونه ال القلوب أأهل فسامع للمروءة مسقطا جعهلو  عنده شهادته  هو واإ

ىل هللا حرضة اإىل أأرسارمه يسوق  بن هللا عبدو  هللا عبد ودلهو  اخلطاب بن فعمر الطاعة حرضة واإ

 عهنا هللا ريض عائشة عند فوجدصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول دخل. أأبحوه عهنم ريض جعفر
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منا أأههل من فليس تا الرسد وجه عل يانتغنّ  جاريتي  الفّتة زمن اخلزرجو  الأوس بي وقع ما انتقّص  واإ

 وهجه مائلا صّل هللا عليه وسمل  النيب وجد لأنه فهناهام بكر أأبو فدخل يهنهام فمل وافتخارمه حماربهتم يف

 قرابهتا ذات عائشة أأنكحت. خفرجتا عائشة غزهتام بكر أأبو غفل فلام دعهام هل فقال انمئ أأنه فظنّ  عهنن

 قالت يغن من فأأرسلت قال نعم فقالت الفتاة أأهديمت فقالصّل هللا عليه وسمل  النيب جفاء الأنصار من

صّل هللا  قال 685((وحيَّامك حفيَّاان أأت ي نامك أأت ي نامك)) يقول من أأرسلمت فلو غزل فهيم الأنصار اإن فقال ال

نوا))عليه وسمل   عل دليل وهو 686((حس نا القرأ ن يزيد احلسن الّصوت فاإنّ  بأأصواتمك القرأ ن حس ّ

 687((احلسن الّصوت القرأ ن وحلّية حلّية يشء للكّ ))صّل هللا عليه وسمل  قال احلسن الصوت فضيةل

 688((نغمة عند مزمار وصوت مصيبة عند ويل صوت ملعوانن صواتن))صّل هللا عليه وسمل  قال

ن أأال))صّل هللا عليه وسمل  قال غريهام يف يباح أأنه احلديث فدل  به هللا أأنعم مما الصوت حسن واإ

  ﴿ احلسن الصوت وهو     ﴾689﴿ تعاىل قال ((الناس من صاحبه عل

  ﴾690 صّل هللا عليه وسمل  قال به هييج البعريو  طيب لصوت يسكن فالطفل

 اجلن السلم عليه داوود لقراءة يس متع. 691((بلقرأ ن يتغىّن  لنيبّ  اكإذنه ليشء تعاىل هللا أأذن ما))

 لأيبصّل هللا عليه وسمل  قالو  مسعوا مما جنازة مائة أأربع جملسه من ميوتو  الوحشو  الطريو  االإنسو 

صّل هللا عليه  هللا لرسول معاذ قالو  692((داوود مزامري من مزمارا أأعط  لقد)) الأشعري موىس
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 ﴿ الأرواح اذلر عامل يف هللا اندى فلام305 693((حتبريا كل حلّبته تسمع أأنّك علمت لو))وسمل 

  ﴾694 ذا اخلطاب ذلة الأرواح شبت  عن اخلروج أأرادتو  تذكرت السامع مسعت فاإ

 فلو اجلسم قفص يف الروح فاكنت اللقاء اإىل اشوقا  العروق فاضطربت امللئكة مفنعهتا بللكية اذلات

ن السامع عند لنفرت سبيلا  وجدت  أأبو. السلم عليه داوود حلقة كأهل صاحهبا مات خرجت واإ

 للخاصة مس تحبّ  وهو جماهدهتم حلصول ادللزهّ  أأبحهو  نفوسهم لبقاء العوام عل مهحرّ  ادلقاق عيل

 حفسن الوفاء مع خاءالإ ا حسنو  ادلاينة مع الصوت حسنو  الصيانة مع الوجه حسن فقد. قلوهبم حلياة

شارةو  خماطبة الصوت  مفن تعاىل احلق اإىل للقلوب مزجع السامع طيبةو  طيب لك تعاىل هللا أأودعها اإ

ليه أأصغ   يسمعون ال لأهنم السامع عند ثلثة يف الفقراء عل الرمحة تنل. تزندق بنفسو  قحتقّ  حبق اإ

ال ال يقولون وال حق عن اإ ال يأألكون ال فاإهنم أألك وعند وجد عن اإ  فاإهنم العمل جماراة وعند فاقة عن اإ

ال يذكرون ال  ماكنو  زمن اإىل حيتاج وهو صادفه ملن تروحيو  طلبه ملن فتنة فالسامع الأولياء صفة اإ

خوانو  ال العبة س امتعا هل حل االإشارة عرف مفن عبة بطنهو فتنة فظاهره اإ  مفن بليةو  فتنة س متعا واإ

 حال فهو املوافقة بنور يح قلبهو  اجملاهدة بس يوف نفسه ذحبت يح قلب هلو هل حص نفسه ماتت

 اإال طبع وهو املعرفة كأهل الأرواح عند لطف وهو حّتاقالا حيث من الأرسار اإىل الرجوع يبدي

ال فتنةو  حق عن اإال خرقو  شع عن  شط مفن الصحوو  العمل برشط سامع قسامن وهو عبة عن اإ

الو  الصفاتو  الأسام معرفة صاحبه  صاحبه شط مفن احلال برشط سامعو  احملض الكفر يف وقع اإ

ثني من فيفضل احلقيقة أأحاكم بظهور احلظوظ أ اثر عن التنق و  البرشية أأحوال عن الفناء  واحد عل اإ

 فاإن عمدّ  فهو الباب صيرو الطيور صوت يسمع ومل السامع ع دّ ا مفن برأأس رأأسا منه ختلصنا فليتنا

 فأأهل عنه فاذهب القلوب لأربب فالسامع تس تطبه مل فاإن قلبه مع الفقري فاإن فاجلس س تطبتها

 ما باكءا  صار احلجاب نزل فاإن افرحا  بخلطاب فينعمون اإيلّ  اإيلّ  السامع اإشارات من يسمعون القلوب

ا 306 احلق من فامسع املسمع بسكوت ينقطع بسامع تعمل ا  فاظمأأ  ادامئ ا  واشب ادامئ  نداء فالسامع ادامئ
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 بيو  التلهيب يوجب ستتارا بي فاملس متع مفتوحة أأسامعهمو  حارضة العارفي فقلوب قصد الوجدو 

 سكون يوجب التجيلو  صاحبه ضعف من رعدةو  حركة منه يتودّل  ستتارفاال حـالّتوي يوجب جتل

ال فهيا ليسو  احلرضة صفة ذكلو  المتكيو  الاس تقامة حمل وهو الواصلي  الهيبة موارد حتت اذلبول اإ

 به يس تدعون املبتدئيو  للمريدين فوجه ثلثة وجوه وهو    ﴾695﴿ تعاىل قال

 أأحواهلم زايدة يطلبون للصادقي الثاينو  املراءاتو  الفتنة ذكل يف علهيم ختىشو  شيفةا  أأحواالا 

 فامي تعاىل هللا عل خيتارون فل العارفي من الاس تقامة لأهل الثالثو  أأوقاهتم يوافق ما يس متعونو 

ال حمقٌّ  يبق  فل بوجده اجمللس حتسي املغلوب فعلمة السكونو  احلركة من قلوهبم عل يرد ن   اإ  سأأ

ال مبطلٌ  وال  فامي الصدق مهنم فيطلب مسع مبا هلل خماطبو  احلق اإىل مهيردّ  احلقائق فأأبناء س توحشا اإ

    ﴾696﴿ للسلمة أأقرب وهو قلبه اطيبا  يسمع ال خرةو  ادلنيا من فقريو  يشريون

 الطائفة من واحد مفات أ ية طائفة من واحد فقرأأ  بتلمذهام فاجمتعا ش يخان اكن. يكذب وال فارقبه

 عليه موىس قص. أأظمل الباديو  بواحد واحد ش يخه فقال هو مفات أ ية ااثنيا  قرأأ  غد يفو الأخرى

ن. ثيابك متزق وال قلبك يل قمزّ  هل قل موىس اإىل فأأوىح ثوبه واحد مفزق السلم ليه جتذبكا اإ  اإ

ن لطفو  منه عطف  ﴿ التوجه يف منك التبي حصة لعدم عليك منه شفقة نفسك اإىل رجعت واإ

    ﴾697 ظهار  عليه فغيش أ ية بعضهم مسع. للأحباب اخلطاب لصوةل اإ

 منع. ااثنيا  ردهو  يعقوب برص أأزال يوسف فقميص. فبئ فرددها ااثنيا  رددها القلوب أأهل بعض فقال

 زعق مث حالته تغريتو  فصب تصحبن فل عدت اإن هل فقال ل ية الزعقة من الش بان بعض ش يخ

 ماتو  زعقة

 * قطيعيت يف دامئا تبن رأأيتك

 

 تبن ما لهدمت حزم ذا كنت * ولو
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 :س يدها قرص يف هبذا جارية غنت

 نولتت يوم لك*  يبذل كل من اكن*  ودي هللا سبيل يف

 تتلون يوم لك لها فقال ركوة بيده فقري شاب فسمعها أأمجل بك هذا غري فأأعادت أأعيدي س يدها فقال30

 دفنه من فرغوا فلام س يدها حفررها ماتو  شهقة شهقو  احلق مع ينتلوّ  وهللا هذا فقال ااثلثا  فأأعادت

. أأثر هل يعمل فمل خرجو  وارتدى زرواتّ  أأملكه جبميع تصدقو  حر أأمل ما لك أأن أأشهدمك س يدها قال

ذا اكلقطيع السامع عند فالفقراء  الش يخ أأان فقال فتواجد فأأقاموه أأقميوين بعضهم هلم قال. ذئب فهيا وقع اإ

 .الزفان

 * مكتئب فؤاد فاردد بهلل

 

 خلف حبيبه من هل * ليس

 

 هل فقيل واصطمل ضطربا     ﴾698﴿ يوما فسمع يتواجد ال بعضهم اكن 

ال وارد علهيم يرد ال فالأاكبر ضعفنا حبييب اي فقال  يقول فالناقوس هللا هللا البكرة تقول منه أأقوى ومه اإ

 فنظر يتواجدون الونقوّ  فهيمو  حمل يف الناس جمتعا وهجه هللا كرم عيلّ  عن. احقًّ  احقًّ  هللا س بحان

لهيم  شف  وال مه  شغل ما أأذين يف ادلنيا مليه جمتعا فلو اعودو  هلم فقال فسكتوا الأاكبر بعض اإ

ليه فأأويح موىس فهنره واحد فزعق السلم عليه موىس قّص . يب ما بعض  فاحوا بطييب) موىس اي اإ

 فلك فزعق بدانق عرشة اخليار قائلا  بعضهم مسع( عبادي عل تنكر فمل صاحوا بوجديو  بحوا حبيبو 

منا احلسن فالصوت نوم فيه كصيب يداوى ضعيف احلسن الصوت حيب قلب  القلب يف ما حيرك اإ

 يزول مث يبدو نورو  تزول برقة وهو هللا قائلي هللا من اعيمسّ  أأي  ﴾699﴿ تعاىل قوهل

 من خري فالسامع. يضطرب الرأأسو  ختبط اليدو  تدمع فالعي اجلوارح للك حظّ فيهو  بق  لو أأحله ما

 يسمع عمتسمّ  ثلث فدرجاته. فيك ليس ما السامع يف تظهر أأن من أأخف س نة ثلثي غيبةو  الغيبة
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 نفسك عل بصري أأنتو  حسن موالك مع قلبك مجع ما فلكّ  بحلق السامعو  حبال املس متعو  بوقت

 أ الف عرشةو  الكم مسعت حىت مسع أ الف عرشة فيك جعلت اإين: السلم عليه موىس اإىل أأويح

ذا أأقربهو  اإيلّ  تكون ما أأحبو  أأجبتن حىت لسان  رأ  . سملو  عليه هللا صل محمّد عل الصلة أأكرثت اإ

بليس قال. السامع به يعن308 أأكرث هذا يف الغلط فقالصّل هللا عليه وسمل  النيب بعضهم  ما لبعضهم اإ

ليمك مدخلا  وجدت ال اإ  تقول جارية شاب مسع. السامع من اإ

 * عبد مهة كبـرت

 * لعي حسب ما أأو

 

 تراك أأن يف * طمعت

 رأ ك قد من ترى أأن *

 

 الوقت فقراء عند املوجود السامع أأماو ) عنه هللا ريض الش يخ موالانو  س يدان قال. ماتو  شهقة فشهق

 منه يكتس بونو  به شونيمتعّ  حرفة جعلوه املسمعي لأن حال وال حضور بل يعن( تركه فينبغ 

 بل الأشعار مبعىن. شعور غري من الأخلطو  الصبيانو  النساء يسمعون ةميول  لك اإىل ميشونو  أأمواالا 

 العامة ومع الأمداح يذكرون الفقراء مفع يناس به ما مقام لك يف يقولونو  الرسدو  احلاكية مبجرد يقنعون

 الأجرة س تخدهمما من عل يشّتطونو  هبم خمصوصة هيئة يعملونو  الأبطيلو  بلسفه يشعرون

 الناس يغتابونو  حرمته هتكواو  منه انولوا الأجرة هلم لقلّ  فاإن اكلغياطة فلن عند خدمنا فيقولون

منا بكرمي ليس فلن  يرضهيم حىت ادلار يف اخلروج من ميتنعون رمباو  كرمي فلنو  كذا أأعطاان اإ

 فاإن ش يخهم امتثال عن الفاسدة طبيعهتم أأخرجهتمو  هلم ديدانا  حياء قةّل  صارتو  معه يتشاجرونو 

 جتدمه فل املصيبة علهيم فعظمت غريمه عل الرايسة عواوادّ  ش متوهو  منه انلوا عاملهم معهم متلكّ 

 ما عل يّتكهمو  يدارهيمو  لساهنم ش من خياف طريقهتم كبري اإن حىت طريقهتم أأاكبر من اأأحدا  حيّتمون

 أأش ياخ من يتناولون فتجدمه الطرد عي فهو لسانه خمافة ش يخه تركه مفن الشقاوة عي وهو عليه اكنوا

ذا الأولياء بالكم يتلكمون السامع حال فف  الناس عورات يف يبحثونو  بيشء ليس فلن طريقهتم  فاإ

 عل طائفهتم تعصبتو  الناس أأعراض من الأخذ اللمزو  اهلمزو  السخريةو  بلضحك ش تغلواا أأمسكوا

ذن بل يسمعونو  الفقراء ضعفاء  نصيحة عل يعرجون وال حيبوهنا وال املذاكرة يقطعونو  الكبري من اإ

لهيا الركونو  نفوسهم خدمة من عليه مه ما صوةل لرايسة  فيه ابيتا  يقول ال حبيث فيه حبال ميتلكّ  مل مفن اإ
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مناو  االإشارة حلوة309 يتنغمو  لكيته أأجزاء يف 700ييرس و  احملبوب حرضة اإىل اإشارة  بل أأقوالا يسدد اإ

 جبوازه يقول أأن سلمي عقل هل ملن يصحّ  فكيف الأطعمة بأألوان البطن متلءا يف مهتهو  حال وال فهم

 مفهام حمهل يف وهو برشوطه جائز السامعو  أأههل هو من يوجد حىت تركه فيجب عليه بلعكوفو

ن س تعملا شوطه وجدت  وأأما زمانه فقراء يف عنه هللا ريض س يدان شاهده كام جتنبا عدمت واإ

منا أأحدثوه ما فلينظر زماننا صّل هللا  النيب بيد مفؤسسة يه وأأما طريقتنا خارج أأحدث فامي تلكمنا واإ

 أأهل العظام املشاخئ املربيو  المتكي أأهل بلعلامءو عنه هللا ريض الش يخ بالكم ش يدتو عليه وسمل 

ّ  الطريقة حرمي عل الغرية أأهلو  الأحوالو  اهلمة ّ  عهنا ياذلاب  مفن خدمهتا حرمة عل س يوفهم يالسال

 عنه فتنصب احملنةو  غارالصَّ  وبلو  الطرد ناكل يكىسو  حنره يف بسهام يرمونه مهنا اواحدا  احرفا  عضيّ 

ال أأحد يشعر ال حبيث الباطن بس ياسة ذكل لك يتوب حىت احملن أأنواع  عقلو  انفذة فراسة هل من اإ

 لأنه اأأبدا  الطريقة رمس يغري أأن عل يقدر س يدان أأحصاب من اواحدا  أأظن فل اخملدرات عل اصغوّ 

 عنه هللا ريض منه حمافظةا  طريقته عل غيور الش يخ أأن امعوما و  اخصوصا  أأهلها أأذهان يف رتقرّ  قد

بقاء عل ال النبوية الس نّة اإ  فطريقتنا الوصل بعد الطرد من بهلل نعوذ الشقاوة من يشء هل س بق من اإ

 امس يّ  وال فل ال ماو  عيهنا فهو الرشيعة نصوص ساعدته ما فلكّ  القيامة يوم اإىل علهيا غبار فل رةحمرّ 

 هللا ريض س يدان أأوالد تسافر قلنا ما لأجل فلعهل فيه الراخسي العلامء أأصناف من عليه ش متلتا ما

صّل  فعل كام فواخوّ و  وابرّش و  ضواحرّ و  الأمة نصحوا فلقد عهنم هللا ريض أأهلها يف ميهتّ  ما حلسم عهنم

 فكذكل هللا رسول اي غتبلّ  فقالوا 701((بلّغت هل أأال ،بلّغت هل أأال)) الوداع جحة يفهللا عليه وسمل 

هنم أأرضامكو  عنمك هللا ريض غمتبلّ  قد يقول أأن منا واحد لك عل جيب  ادقوّ و  شوسهاو  الطريقة هداة فاإ

 هللا ريض وانهبّ  فلقد جواهرها معدنو  كوثرها منبعو  دهماو  عظمهاو  محلهاو  روهحاو  دائرهتا قطبو  رحاها

 عياملسمّ  أأمر من يظهر أأن اكد ما فامضحلّ  احلنيفية للس نّة نرصة السامع أأمر من سطرانه ما اإىل عهنم

 كبري يد عل هللا صهمخفلّ  ترسق أأن الأخلق فاكدت الطريقة خارج عياملسمّ  مع ختلطهما سببهو 

 حامل المئ لومة هللا يف خياف ال الس نّةو  الأمة عل الغيور اجلهبذ املعارفو  احلقائق310 مملكة رؤساء
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 اتج الفواضلو  الفضائل أأّس و  عامدهاو  الرشيعة أأبو الس نّة حميي الهوى ذلة هادم الطريقة لواءو  س يف

 س يد القرأ نية الأخلقو  احلمكو  احلمك بأأنوار امزفوفا  لنا أأهداه ادلين عروس الرشف طرازو  املناقب

 أأعامه من خسارة ايو ترصحياتهو  اإشارته باعبتّ  عرفه من سعادة فياصّل هللا عليه وسمل  الاكملي

 رسااي معملّ و  ادلنياو  ال خرة ملوك أإلكيل فهو أأرضه حقائقو  سامئه شوس اإىل ينظر ال حىت الهوى

 س يدان بن الكبري محمّد السامءو  الأرض قاف جبل موالانو  س يدان وهو الس ياسةو  الرماية شعاهنم

 ترايق احلبيب محمّد موالانو  س يدان ابن املغّتفي الغارفي العارفي حبر معىنا و  احسا  البشري محمّد موالانو 

 برسّ و  رضامه برسّ  عنامتّ و  أأرضامهو  عهنم هللا ريض املكتوم القطب موالانو  دانس يّ  بن العارفي العلامء

ّ ا ايّ  أ داهبمو  باعهمت ايّ  يواإ ليه أأشاروا مما حنرافالاو الزيغ من غريي واإ نه اإ  عاجل هلكو  قاتل مسّ  فاإ

 الأقوام بعتتّ  وال كالّتّ  لك غريه واترك عنه هللا ريض الش يخ زمن يف اكن ما عل يدك فشدّ  أ جلو 

 ّ ن للحرث فالثور الس نّة بعفات  س ياسة بعواتّ  شامالا  وال اميينا  ينحرف ملو طاقته معلو  اخلط مع س تقاما اإ

ن اجلنة من خرج لأنه السوط هو اذلي املصاحل أأيب اإىل حيتاج فل العمل  تراىخو  معهل يف عتصنّ  واإ

نه اخلط تركو  تش يطنو  االإعياء أأظهرو  ما فاإ ما بيؤدّ  أأن اإ  تنصبّ  مفصائب حال لك وعل جيزر أأن واإ

 غنية فاالإشارة. فافهم العملية الس ياسة أأنواع من أأمكن ما بلك االإحراقو  بلرضب يوم لك يف عليه

منا البدع فتنة من معصومة لأهنا طريقتنا يف يشء حدوث أأخاف فل التطويل عن  عيللمدّ  أأملمت واإ

منا. فافهم مهنا ليسواو  أأهلها رسوم احملاولي نو  البيان لك ادلين مقامات نتبيّ  واإ  معموالا  حمفوظةا  اكنت اإ

 واميزّي و  الطريقة حبقائق ربوايتدو  ليتفرسوا فهيا ميللمقدّ  اتنبهيا  طريقتنا أأهل من أأحد لك عند هبا

ّ و  طريقتنا أأولياء لأوصاف نيتفطّ و  الطفييلّ و  ادلخيلو  ادلع ّ و  الفقراء من الصادق  مقاهمم لعظمي بهيتن

نه مث311 التبديلو  التخليط ش هبة من صليتخلّ  طريقتنا كباء بسريةو  النبوية بلسرية قيتخلّ و   نابيّ  ملا اإ

    ﴾702﴿ الزاكة ويه معها قرن ما نذكر أأن أأحببنا كيفيةا و  اأأحاكما  الصلة

﴿            ﴾703 ﴿  
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 .5البينة   703
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    ﴾704 ﴿        

                

        ﴾705 من ما))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 هجمنّ  انر يف حتم  مثّ  انر من صفاحئ القيامة يوم هل صفّحت اإالّ  زاكهتا يؤّدي ال فّضة وال ذهب صاحب

 يقىض حىّت  س نة أألف مخسي مقداره اكن يوم يف هل أأعيدت بردت لكاّم وظهره وجنبه جبينه هبا فيكوى

ّما سبيهل يرى مثّ  اخللئق بي ّما اجلنّة اإىل اإ  هل مثّل زاكته يؤدّ  فمل ماال أأاته من)) قالو  706((النّار اإىل واإ

 أأان ماكل أأان يقول مثّ  بشدقيه يعن بلهزمتيه يأأخذ مثّ  القيامة يوم يطّوقه زبيبتان هل أأقرع شاعا القيامة يوم

                ﴿ تل مثّ  كنك

     ﴾707))708.  بل صاحب من ما)) قالو  يؤّدي ال غمن وال بقر وال اإ

 القرن ذات وتـنطحه بظلفها الّظلف ذات تطأأه مس تو ماكن أأي قرقر بقاع القيامة يوم لها أأقعد اإالّ  زاكهتا

 عليه مرّ  ما لكّ  بأأفواهها وتعّضه بأأخفافها االإبل وتطأأه القرن مكسورة وال مّجاء يومئذ فهيا ليس بقرهنا

 سبيهل يرى مثّ  اخللئق بي يقىض حىّت  س نة أألف مخسي مقداره اكن يوم يف أأوالها عليه ردّ  أأخراها

ّما ّما اجلنّة اإىل اإ  هـ.ا 709((النّار اإىل واإ

نه مث            ﴿: تعاىل قال اإ

              ﴾710 صّل هللا  قال
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مياان رمضان صام من))عليه وسمل   يوما أأفطر من)) قالو  .711((ذنبه من تقّدم ما هل غفر واحتساب اإ

ن ادّلهر صيام عنه يقض مل رخصها رخصة غري يف رمضان من  .712((صامه واإ

نه مث  سملو  عليه هللا صل قال         ﴾713﴿ قال اإ

 مبورة جحّة)) قالو  714((أأّمه ودلته كيوم ذنوبه من خرج يفسق ومل يرفث فمل البيت هذا حّ  من))312

نه مث 715((اجلنّة اإالّ  جزاء لها وليس فهيا وما ادّلنيا من خري   ﴿ اجلهاد أأمر يف تعاىل قال اإ

            ﴾716 صّل  قال

 بي كام ادّلرجتي بي ما هللا سبيل يف للمجاهدين هللا أأعّدها درجة مائة اجلنّة يف اإنّ ))هللا عليه وسمل 

 بملعروف الأمر يليه مث 717((فهيا وما ادلنيا من خري روحة أأو هللا سبيل يف غدوة وقال والأرض السامء

        ﴿ أأكب منكر اإىل يؤد مل ما املنكر عن الهني و 

   ﴾718
 مل فاإن بيده فليغرّيه منكرا منمك رأأى من))صّل هللا عليه وسمل  قال 

ذا النّاس اإنّ )) وقال 719((االإميان أأضعف وذكل فبقلبه يس تطع مل فاإن فبلسانه يس تطع  فمل املنكر رأأوا اإ

 عنه تعي أأن أأحرىو  ترىض أأن أأحرىو  عنه تسكت فل 720((بعذاب هللا يعّمهم أأن أأوشك يغرّيوه

ذا نعم قال هللا رسول اي الّصاحلون وفينا أأهنل)) املؤمني أأم زينب قالت  أأوىح. 721((اخلبث كرث اإ
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 من اأألفا  س تونو  خيارمه من أألفا أأربعي قومك من همل اإين السلم عليه نون ابن يوشع اإىل هللا

 يوألكوهنم اكنواو  لغضيب يغضبوا مل لأهنم قال الأخيار بل مفا الأشار هؤالء رب اي فقال شارمه

 عل كذا مدينة اقلب أأن امللئكة من مل اإىل هللا أأوىح))صّل هللا عليه وسمل  قال. يشاربوهنمو 

 يتغرّي  مل وهجه فاإنّ  وعلهيم عليه اقلهبا فقال عي طرفة يعصك مل فلان عبدك فهيم اإنّ  ربّ  اي قال أأهلها

 معهم قبضوا الصاحلون وفهيم نقمته بأأهل سطوته أأنزل اإذا هللا اإنّ )) قالو  .722((قطّ  واحدة ساعة يفّ 

 عل اس هتّموا قوم مكثل فهيا والواقع هللا حدود عل القامئ مثل)) قالو  723((وأأعامهلم نيّاهتم عل بعثوا مثّ 

ذا أأسفلها يف اذّلي واكن أأسفلها وبعضهم أأعلها بعضهم فأأصاب سفينة  من عل مّروا املاء من اس تقوا اإ

ن مجيعا هلكوا أأرادوا وما يّتكومه فاإن فوقنا من نؤذ ومل خرقا نصيبنا يف خرقنا لو فقالوا فوقهم  أأخذوا واإ

 ينرصه أأن عل قادر وهو ينرصه فمل مؤمن عنده أأذلّ  من)) قالو  724((مجيعا وجنوا جنوا أأيدهيم عل

 .725((القيامة يوم الأشهاد رؤوس عل هللا أأذهلّ 

 املنكر عن الهني و  بملعروف الأمر

ن وادليك برّ  مث313  شكرهام أأوجبو  بذكره ذكرهام س بحانه قرن فقد اكفرين أأو فاسقي اكان واإ

               ﴿ لشكره

   ﴾726 ﴿       ﴾727 ﴿  

                 

          ﴾728 ((صّل هللا  للنيبّ  رجل قال
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 قالو  729((أأبوك مثّ  قال من مثّ  أأّمك مثّ  قال من مثّ  قال أأّمك قال حصابيت حبسن أأحّق  منعليه وسمل 

 مثّ  أأنفه رغ مثّ  أأنفه رغ)) قالو  730((الوادلين خسط يف الّرّب  وخسط الوادلين رىض يف الّربّ  رىض))

 بأأكب أأنبّئمك أأال)) قالو  731((اجلنّة يدخل مل مثّ  لكهيام أأو أأحدهام الكب عند أأبويه أأدرك من أأنفه رغ

 الكبائر أأكب من اإنّ )) قالو  اخل 732((الوادلين وعقوق بهلل االإشاك فقال هللا رسول اي بل فقلنا الكبائر

 فيسبّ  الّرجل أأب الّرجل يسبّ  قال وادليه الّرجل يلعن كيف هللا رسول اي قيل وادليه الّرجل يلعن أأن

الّ  القيامة يوم اإىل شاء ما منه تعاىل هللا يؤّخر اذلنب لكّ )) قالو  733((أأمه ويسبّ  أأبه  الوادلين عقوق اإ

 اجلار اإىل أأحسنو  رمحك صلو  ضيفك فأأكرم 734((املامت قبل ادّلنيا احلياة يف لصاحبه يعّجهل هللا فاإنّ 

 قال          ﴾735﴿ تعاىل قال الأيتامو  املساكيو 

 ﴿: تعاىل قالو  736((ضيفه فليكرم ال خر وبليوم بهلل يؤمن اكن من))صّل هللا عليه وسمل 

               

  ﴾737 الّرمحة اإنّ )) وقال 738((قاطع نةاجل  يدخل ال))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 فليصل أأثره يف هل وينسأأ  رزقه يف هل يبسط أأن أأحبّ  من)) قالو  739((رمح قاطع فهيم قوم عل تنل ال
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 من بك العائذ مقام هذا الّرمح قالت خلقه من فرغ اإذا حىّت  اخللق خلق هللا اإنّ )) وقال 740((رمحه

 741((كل فهو قال رّب  اي بل قالت قطعك من وأأقطع وصل من أأصل أأن ترضي أأما نعم قال القطيعة

 قالو 314 742((قطعته قطعك ومن وصلته وصل من تعاىل هللا فقال الرحامن من شنة الّرمح)) قالو 

ذا الواصل ولكنّ  بملاكئف الواصل ليس))  عل يوصين جبيل مازال)) وقال 743((وصلها رمحه قطعت اإ

 رسول اي قيل يؤمن ال وهللا يؤمن ال وهللا يؤمن ال وهللا)) قالو  744((س يوّرثه أأنّه ظننت حىّت  اجلار

 ﴿: تعاىل قالو  745((ّشه قال بوائقه وما هل قيل بوائقه جاره يأأمن ال اذّلي قال ومن هللا

    ﴾746 747((كهاتي اليتمي واكفل أأان))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 يف اكجملاهد واملساكي الأرمةل عل الّساع )) قالو  الوسط و  الس بابة الكرميتي أأصبعيه بي قرنو 

مام الطاعة عليك جيب مث 748((اللّيل ويقوم الهّنار يصوم واكذّلي هللا سبيل  هللا مهوالّ  من مجيعو  للإ

ن ماحلاكّ  سائرو  القضاة من عليك      ﴿ احبش يًّ  اعبدا  عليك س تعملا واإ

    ﴾749 ن وأأطيعوا امسعوا))صّل هللا عليه وسمل  قال  اس تعمل واإ

 النيب وأ ل العلامء تعظم وأأن الأانم مجليع اخلري حتب أأن عليك فيجب 750((زبيبة رأأسه كأنّ  عبد عليمك

 ما جلاره قال أأو لأخيه حيبّ  حىت أأحدمك يؤمن ال))صّل هللا عليه وسمل  قالصّل هللا عليه وسمل 

                                                           
 .5986الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   740
 .5987البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث:   741
 .5988الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   742
 .5991الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   743
 .5854هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو   744

 .6016الراوي: أأبو شحي العدوي الكعيب | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   745

 .82البقرة   746
 .5150اود | الصفحة أأو الرمق: الراوي: سهل بن سعد الساعدي | احملدث: أأبو داود | املصدر: سنن أأيب د  747
 .6006الراوي: صفوان بن سلمي | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   748
 .58النساء   749
 .7142الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   750



328  

 

 
 

 قالو          ﴾752﴿ تعاىل قالو  751((لنفسه حيبّ 

 من)) قالو  .((املقسط االإمامو  العمل صاحب منافق اإال هبام يس تخف ال ثنانا))صّل هللا عليه وسمل 

نّ  اجلنّة اإىل طريقا هل هللا سهل علام فيه يلمتس طريقا سل  رىض عمل لطالب أأجنحهتا لتضع امللئكة واإ

نّ  يصنع مبا  العامل وفضل البحر يف احليتان حىّت  الأرض يف ومن الساموات يف من هل ليس تغفر العامل واإ

نّ  الكواكب سائر عل القمر كفضل العابد عل نّ  الأنبياء ورثة العلامء واإ  وال دينارا يوّرثوا مل الأنبياء واإ

ناّم درهام       ﴿: تعاىل قالو  753((وافر حبظّ  أأخذ أأخذه مفن العمل وّرثوا واإ

  ﴾754  جواز محمّد أ ل وحبّ  النّار من براءة محمّد أ ل معرفة))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

 حيهّبم حىّت  االإميان رجل قلب يدخل ال)) قالو  .755((العذاب من أأمان محمّد ل ل والوالية الرّصاط عل

 قالو  .757((هل ختلّف ومن جنا ركهبا من نوح كسفينة بييت أأهل مثل)) قالو  756((ولرسوهل هلل

صّل هللا عليه وسمل  قالو 315 .758((النّار يف هللا أأكبّه اإالّ  البيت أأهل أأحد يغضبنا ال بيده نفيس واذّلي))

 قريشا أأهان من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .759((هللا أأبغضه أأبغضهم ومن هللا أأحبّه أأحهّبم من))

 مات من أأال هل مغفورا مات محمّد أ ل حبّ  عل مات من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .760((هللا أأهانه

 مات ومن االإميان مس تكل مؤمنا مات محمّد أ ل حبّ  عل مات من أأال اتئبا مات محمّد أ ل حبّ  عل

 اإىل يزّف  محمّد أ ل حبّ  عل مات ومن أأال ونكري منكر مثّ  بجلنّة املوت مل برّشه محمّد أ ل حبّ  عل

                                                           
 .45احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل |   751
 .11اجملادةل   752
 .2682الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   753
 .21الشورى   754
 .249الرمق:  الراوي: املقداد بن الأسود | احملدث: الالكبذي | املصدر: حبر الفوائد | الصفحة أأو  755
 .3758الراوي: عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   756
 .4/9الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   757
 .15/435ن | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: ابن حبا  758
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 اجلنّة اإىل بب قبه اإىل هللا فتح محمّد أ ل حبّ  عل مات ومن أأال زوهجا بيت اإىل العروس تزّف  كام اجلنّة

 محمّد أ ل حبّ  عل مات ومن أأال الّرمحة ملئكة قرار قبه هللا جعل محمّد أ ل حبّ  عل مات ومن أأال

 أ يس عينيه بي مكتوب القيامة يوم جاء محمّد أ ل بغض عل مات ومن أأال وامجلاعة الس نّة عل مات

 .((اجلنّة راحئة يرح مل محمد أ ل بغض عل مات ومن أأال هللا رمحة من

 به يتخلق أأن مسمل لك عل جيب مما االإسلمية النصاحئ يف الأحاديث

صّل هللا عليه وسمل  قال الغيبةو  الكذبو  اكلزور عنه هللا هني  ما مجيع جتنب عليك وجيب

 متّكئا واكن الوادلين، وعقوق بهلل االإشاك فقال هللا رسول اي بل فقلنا الكبائر، بأأكب أأنبّئمك أأال))

صّل  قالو  .761((سكت ليته قلنا حىّت  يكّررها زال مفا الزور، قول أأو الّزور وشهادة أأال: فقال جفلس

ت ن بجوا» قـرأأ  مث مّرات ثلث بهلل االإشاك الزور شهادة عدلت))هللا عليه وسمل  س   ف اج  ن   الّر ج  ن   م  اث  أو   ال 

ت ن بجوا اج  ل   و  ور   ق و  ن ف اء  الزُّ َّ   حج رش  ك ي   غ ري    َّلل   هبا ليس شهادة مسمل عل شهد من)) قالو  762((«ب ه   مج

 764((النّار هل هللا يوجب حىّت  الزور شاهد قدما تزول لن)) قالو  .763((النار من مقعده فليتبّوأأ  بأأهل

 فيه كنّ  من أأربع))صّل هللا عليه وسمل  قال.       ﴾765﴿ قالو 

ذا يدعها حىّت  النّفاق من خصةل فيه اكنت مهننّ  خصةل فيه اكن ومن خالصا منافقا اكن ذا خان ائمتن اإ  واإ

ذا كذب حّدث ذا غدر عاهد واإ ذا كذب حّدث اإذا ثلث املنافق أ ية)) قالو  .766((جفر خامص واإ  واإ

ذا أأخلف وعد نّ  البّ  اإىل هيدي الّصدق اإنّ )) قالو  .767((خان ائمتن واإ نّ  اجلنّة اإىل هيدي البّ  واإ  واإ

نّ  صّديقا هللا عند يكون حىّت  ليصدق الّرجل  قالو  .768((كّذاب هللا عند يكتب حىّت  ليكذب الّرجل واإ
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 لسانه من املسلمون سمل من املسمل))صّل هللا عليه وسمل  قال    ﴾769﴿ تعاىل

 س بعي هبا هيوي بأأسا هبا يرى ال بللكمة ليتلكّم الّرجل اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو 316 .770((ويده

 فليغتب شامالا و  اميينا  حس ناته يفرق أأن أأراد من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .771((النّار يف خريفا

الّ  مناخرمه عل قال أأو وجوههم عل النّاس يكبّ  وهل))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .((الناس  اإ

يبة))صّل هللا عليه وسمل  قالو  772((أألسنهتم حصائد صّل هللا عليه  قالو  773((الّزىن من أأشدّ  الغ 

 أأيخ يف اكن اإن أأرأأيت قال يكره مبا أأخاك ذكرك: قال أأعمل ورسوهل هللا قالوا الغيبة، ما أأتدرون))وسمل 

ن اغتبته فقد تقول ما فيه اكن اإن قال: أأقول. ما  .774((هبتّه فقد تقول ما فيه يكن مل واإ

        ﴿: تعاىل قال المنميةو  العجبو  احلسدو  الكب واترك

﴾775  قالو ﴿    ﴾776 وال حسدٍ  ذو مّن   ليس))صّل هللا عليه وسمل  وقال 

   ﴿ ال ية هذهصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول تل مثَّ  منه أأان وال كهانةٍ  وال منميةٍ 

        ﴾777))778.  فاإن احلسدو  اإايمك)) قالو 

         ﴿. 779((احلطب النار تأألك كام احلس نات يأألك احلسد

                                                           
 .12احلجرات   769
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  ﴾780.  ّهّنام)) فقال يعذبن بقبينصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول مر  وما ليعّذبن اإ

نّه بل كبري يف يعّذبن  .781((بوهل من يس تّت ال فاكن ال خر وأأّما بلنّممية مييش فاكن أأحدهام أأّما كبري اإ

 ((االإخوان بي والقاطعون بلنّممية املّشاؤون القيامة يوم عذاب النّاس أأشدّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

 يأأيت اذّلي الوهجي ذا هللا عند القيامة يوم عذاب الناس أأشدّ  من جتد))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

 والقتّات 783قتّات اجلنّة يدخل ال))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .782((بوجه وهؤالء بوجه هؤالء

صّل  قالو      ﴾785، ﴿   ﴾786﴿ تعاىل قالو  784((المنّام

صّل هللا عليه وسمل  قالو  .787((ك ب من ذّرة مثقال قلبه يف اكن من اجلنّة يدخل ال))هللا عليه وسمل 

الّ  مش يه يف وخيتال نفسه يف يتعاظم رجل من ما)) صّل هللا  قالو  .788((غضبان عليه وهو هللا لق  اإ

صّل  قالو  .789((النّار يف وهجه عل هللا كبّه كب من خردل حبّة مثقال قلبه يف اكن من))عليه وسمل 

لهيم ينظر وال القيامة يوم هللا يلكّمهم ال ثلثة))هللا عليه وسمل   املس بل أألمي عذاب وهلم يزكهّيم وال اإ

      ﴿: تعاىل قالو  790((الكذب بحللف سلعته واملنفق واملنّان

﴾791، ﴿             

                                                           
 .12القمل   780
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﴾792 317واجملاهد املرايئ القارئ أأّوال القيامة يوم النّار هبم تسعر ثلثة))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 من حبّة مثقال فيه معل هللا يقبل ال))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .793((املرايئ واملتصّدق املرايئ

. 794((به هللا يرايئ يرايئ ومن به هللا مّسع مّسع من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  ،((الّرايء من خردل

 ش تغالا املساحقةو  غريه أأو اصبيًّ  بلرجال الرجال شار ش تغالا اللواطو  واملساحقة اللواط واجتنب

   ﴿ :تــعاىل قـالو  املناكر أأعظمو  الفواحش أأكب من فاإهنام بلنساء النساء شار

            ﴾795  قالو :﴿ 

         ﴾796 من ملعون))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 قوم معل من أأّميت عل أأخاف ما أأخوف اإن))صّل هللا عليه وسمل  قالو  797((لوط قوم بعمل معل

 اللّعنة ورّدد ساموات س بع فوق من خلقه من س بعة هللا لعن))صّل هللا عليه وسمل  قالو  798((لوط

 مات من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  799((ثلاث لوط قوم بعمل معل من ملعون قال ثلاث واحد عل

لهيم هللا نقهل لوط قوم معل يعمل أأّميت من ذا))صّل هللا عليه وسمل  قالو  800((معهم حيرش حىّت  اإ  واإ

 يغضبو  العرش هيزت) يقالو  801((هلكوا واد أأيّ  يف يبايل وال اخللق عن يده هللا رفع ةيط اللّو  كرثت

( غسهل ما البحر مباء اللوط  غتسلا ولو الأنىث الأنىثو  اذلكر اذلكر غش يانو  حق بغري نفس لقتل الرمحن

نه الزىن واجتنب      ﴿ :تعاىل قال النار ال خرة ويف ادلنيا يف العقوبة يوجب فاإ
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   ﴾802 ﴿              

                 

﴾803 صّل هللا عليه  قالو  .804((مؤمن وهو يزين حي الّزاين يزين ال))صّل هللا عليه وسمل  قال

 زىن من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  805((انرا وجوههم تش تعل القيامة يوم يأأتون الّزانة اإنّ ))وسمل 

صّل هللا عليه  قالو  .806((رأأسه من القميص االإنسان خيلع كام االإميان منه هللا نزع امخلر شب أأو

 وعائل كّذاب ومل زان ش يخ أألمي عذاب وهلم يّزكهيم وال القيامة يوم هللا يلكّمهم ال ثلثة))وسمل 

بع الأرضي اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .الفقري العائلو  807((مس تكب بع والّساموات الس ّ  الس ّ

نّ  الزاين الش يخ لتلعن واجلبال صّل هللا عليه  قالو  .808((رحيها نتون النّار أأهل ليؤذي الّزانة فروج واإ

ليه هللا ينظر ال جاره حبليةل الّزاين))وسمل   809((ادلاخلي مع النّار أأدخل هل ويقول يّزكيه وال القيامة يوم اإ

 يوم اإىل حرام فهو ورسوهل هللا حّرمه حرام قالوا الّزىن يف تقولون ما))صّل هللا عليه وسمل قال 318

 810((.جاره بمرأأة يزين أأن من عليه أأيرس نسوة بعرش الّرجل يزين لأن: فقال القيامة
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 .)الزبار( يف مس ندهجلامع الصغري: خترجي الس يوط  يف ا  808

 .3371الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: ادليلم  | املصدر: مس ند الفردوس | الصفحة أأو الرمق:   809
( ، من حديث املقداد بن 605( )20/257( واللفظ هل، والطباين )2115(، والزبار )23854أأخرجه أأمحد )  810

 .الأسود
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   ﴿ تعاىل قال احلرام أألكو  امخلر شبو الرسقة ترك عليك فيجب

﴾811 812((مؤمن وهو يرسقها حي الرّسقة الّسارق يرسق ال))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 813((يده فتقطع احلبل ويرسق يده فتقطع البيضة يرسق الّسارق هللا لعن))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

            ﴿: تعاىل قالو 

  ﴾814 وهو يرشهبا حي امخلر يرشب وال))صّل هللا عليه وسمل  قال 

 ا،وشارهب ها،ومعترص  ها،عاص : عرشة امخلرة يفصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول لعن)) 815((مؤمن

 من)) قالو  .816((هل واملشّتاة لها، واملشّتي ا،مثهن وأ لك ها،وبئع  وساقهيا، ليه،اإ  واحملموةل ها،وحامل 

صّل هللا عليه وسمل  قالو  .817((ال خرة يف يرشهبا مل يتب مل يدمهنا وهو ومات ادّلنيا يف امخلر شب

 ميتة مات بطنه يف ويه مات فاإن يوما أأربعي صلته تقبل مل شهبا مفن اخلبائث أأمّ  امخلر))

 الّلت كعابد امخلر وشارب الوثن كعابد امخلر شارب))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .818((جاهليّة

 فاإذا امخلر يرشب مل ما دينه من فسحة يف االإنسان يزل مل))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .819((والعّزى

يطان واكن سّته عنه هللا خرق شهبا  عن ويرصفه شّ  لكّ  اإىل يسوقه ورجهل وبرصه ومسعه وليّه الش ّ

 ويرضب امسها بغري يسّموهنا امخلر أأّميت من انس ليرشبنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .820((خري لك

                                                           
 .40املائدة   811
 .5578الصفحة أأو الرمق: |  الراوي : أأبو هريرة | احملدث : البخاري | املصدر : حصيح البخاري  812
 .6783الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   813
 .90 املائدة  814
 .57الرمق:  الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو  815

 .1295الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   816
 .2003الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   817

 .4/81ط | الصفحة أأو الرمق: الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوس  818
 .(24545(، وابن أأيب شيبة يف ))املصنف(( )3375أأخرجه ابن ماجه )  819
 .(15-19/14) 21الراوي: قتادة بن عياش | احملدث: الطباين | املصدر: الكبري | الصفحة أأو الرمق:   820
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 :تعاىل قال. 821((وخنازير قردة مهنم وجيعل الأرض هبم هللا خيسف والقينات بملعازف رؤوسهم عل

﴿       ﴾822  تعاىل قالو: ﴿   

         ﴾823 سملو  عليه هللا صل قال :

 بغري اليتمي مال وأ لك الّرب وأ لك مخر مدمن نعميها يذيقهم وال اجلنّة يدخلهم ال أأن هللا عل حّق  أأربع))

 وال فيه هل فيبارك حراما ماال عبد يكتسب ال))صّل هللا عليه وسمل  قالو  824((لوادليه والعاّق  حّق 

صّل هللا عليه وسمل  قالو  .825((النار اإىل زاده اكن اإالّ  ظهره خلف يّتكه وال منه فيقبل به يتصّدق

 قالو 319 .826((دعوة هلم تس تجاب ال فهناكل احلرام من أأخذ مبا املرء يبايل ال زمان النّاس عل يأأيت))

 اإنّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو  827((به أأوىل النّار حرام من النابت اللّحم))صّل هللا عليه وسمل 

      ﴿ فقال املرسلي عباده به أأمر مبا املؤمني عباده أأمر هللا

﴾828 وقال ﴿       ﴾829  ّيطيل الّرجل ذكر مث 

 وغّذي حرام وملبسه حرام ومرشبه حرام ومطعمه رّب  اي رّب  اي الّسامء اإىل يده ميدّ  أأغب أأشعث السفر

 لك ينادي املقدس بيت عل ملاكا  هلل اإن))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .830((هل يس تجاب فأأىّن  بحلرام

 ثوب اشّتى من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .((عدل وال صف منه يقبل مل احلرام أألك من أأال يوم

                                                           
 .10/221الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ماكل الأشعري | احملدث: البهيق  | املصدر: السنن |   821

 .29النساء   822
 .10النساء   823
 .2197الراوي: أأبو هريرة | احملدث: احلامك | املصدر: املس تدرك | الصفحة أأو الرمق:   824
 .(1/387أأخرجه أأمحد يف املس ند )  825
 .2083الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   826

 .5/281الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احللية | الصفحة أأو الرمق:   827

 .52املؤمنون   828
 .171البقرة   829
 .1015الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   830
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   ﴿: تعاىل قالو  .831((عليه دام ما صلته هللا يقبل مل حرام درمه مثنه ويف درامه بعرشة

            ﴾832 هللا صل قال 

ا يصب مل ما ه،دين من فسحة يف املؤمن يزال ال)): سملو  عليه ا دما صّل هللا عليه  قالو  .833((حراما

 الّسامء أأهل أأنّ  لو))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .834((ادلماء يف الناس بي يقىض ما لأأوّ ))وسمل 

 من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .835((النّار يف وجلّ  عزّ  هللا لكهّبم مؤمن دم يف اشّتكوا الأرض وأأهل

صّل هللا  قالو  .836((هللا رمحة من أ يس عينيه بي مكتوب هللا لق  لكمة بشطر مؤمن قتل عل أأعان

   ﴿: تعاىل قالو  .837((مسمل رجل قتل من هللا عل أأهون ادلنيا لزوال))عليه وسمل 

  ﴾838  قالو: ﴿    ﴾839  تعاىل قالو: ﴿   

 ﴾840  تعاىل قالو: ﴿      ﴾841 صّل هللا عليه وسمل  قال

هّنا املظلوم دعوة اتّق))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .842((القيامة يوم ظلامت الظمل))  وبي بيهنا ليس فاإ

ّ  عن يرويه فاميصّل هللا عليه وسمل  قالو  .843((جحاب هللا  الظمل حّرمت اإيّن  عبادي اي)) جلّ و  عزّ  هرب

                                                           
 .5/2104ملصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق: الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: البهيق  | ا  831
 .93 النساء  832
 .6862الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: البخاري | املصدر: حصيحه | الصفحة أأو الرمق:   833
 .6864الراوي: عبد هللا بن مسعود | احملدث: البخاري | املصدر: حصيحه | الصفحة أأو الرمق:   834
 .1398سعيد اخلدري | احملدث: الّتمذي | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو   835
هري | احملدث: البهيق  | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   836  .8/22الراوي: محمد بن مسمل بن شهاب الزج
 .1395الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: الّتمذي | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   837
 .19 الفرقان  838

 .31االإنسان   839

 .108طه   840

براهمي   841  .44اإ

 .2578الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   842
 .2448الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: البخاري | املصدر: حصيحه | الصفحة أأو الرمق:   843
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 يوم أأيّ  أأتدرون)): مبىنا صّل هللا عليه وسمل  وقال .844((تّظاملوا فل حمّرما بينمك وجعلته نفيس عل

 قال أأعمل ورسوهل هللا قالوا هذا بدل أأيّ  أأفتدرون حرام يوم هذا فاإنّ  قال أأعمل ورسوهل هللا قالوا هذا

 دماءمك عليمك حّرم هللا فاإن حرام شهر قال أأعمل ورسوهل هللا قالوا هذا شهر أأي أأتدرون حرام بدل

صّل هللا عليه وسمل  قالو  .845((هذا بدلمك يف هذا شهرمك يف هذا يوممك كحرمة وأأعراضمك وأأموالمك

 لكّ  املسمل أأخاه حيقر أأن الرّشّ  من امرء حبسب حيقره وال خيذهل وال يظلمه ال املسمل أأخو املسمل))

 قال هللا فاإن أأحاكمه يف هللا فليتق حاكام اكن مفن. 846((وعرضه وماهل دمه حرام املسمل عل املسمل

320﴿               

 ﴾847  قالو ﴿    ﴾848 عليه هللا صل قال .اجلائرون ومه 

الّ  فهيا يعدل فمل الأّمة هذه أأمور من يشء عل يكون أأحد من ما)): سملو   .849((النّار يف هللا أأكبّه اإ

صّل هللا  قالو  .850((الّسوء والة ادّلين هذا وأ فة تفسده أ فة يشء للكّ ))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

صّل هللا عليه وسمل  قال. 851((بيهنام مييش اذّلي والرائش واملرتيش الّرايش هللا لعن))عليه وسمل 

منا))  ﴿ :تعاىل قالو  852((الرشيف ويّتكون الوضيع عل احلدّ  يقميون اكنوا أأهنم قبل مك؛ اكن من هل اإ

 ﴾853 قالو  .854((واملرأأة اململوك الّضعيفي يف هللا اتّقوا))صّل هللا عليه وسمل  قال 

                                                           
 .2577الغفاري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ذر   844

 .1742الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: البخاري | املصدر: حصيحه | الصفحة أأو الرمق:   845
 .2564الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   846

 .25ص   847

 .15اجلن   848
849     ّ أش  ع  ن اٍن ال  ق ٌل ب ن  س   ع   .7097املس تدرك عل الصحيحي | الصفحة أأو الرمق: يف  احلامكرواه م 

 عن عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه. (5003ادليلم  يف ))الفردوس(( )أأخرجه   850

 .1336الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو   851
 .6787الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: البخاري | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   852

 .36النساء   853
 .10297الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   854
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 يلبس ممّا ويلبسه يأألك ممّا فليطعمه يديه حتت أأخوه اكن مفن أأيديمك حتت هللا جعلهم خولمك اإخوانمك))

 .855((فأأعينومه لكّفمتومه فاإنّ  يغلهبم ما تلكّفومه وال

صّل  قال الزوجات بي العدل عدمو  شالغو  امليت عل النياحة جتنهبا جيب اليت املناكر ومن

 الأنساب، يف والّطعن الأحساب، يف الفخر: يّتكوهننّ  ال اجلاهليّة أأمر من أأّميت يف أأربع))هللا عليه وسمل 

ذا ))النّاحئةصّل هللا عليه وسمل  :وقال. والنّياحة(( بلنّجوم، والاستسقاء  يوم تقام موهتا قبل تتب مل اإ

نا من))صّل هللا عليه وسمل  قالو  856((جرب من ودرع قطران من رسبل وعلهيا القيامة  فليس غش ّ

 ﴿ :تعاىل قالو          ﴾858﴿: تعاىل وقال. 857((منّا

            ﴾859 قال 

ّ ساءبل  اس توصوا))صّل هللا عليه وسمل  ا ن  أأههل يف والّرجل))صّل هللا عليه وسمل  قالو  860((خريا

 ال عوار عندمك فاإهّنن خريا بلنّساء اس توصوا))صّل هللا عليه وسمل  قالو  861((مسؤول وهو راع

ناّم شيئا لأنفسهنّ  ميلكون صّل قال . 862((تعاىل هللا بلكمة فروهجنّ  واس تحللمت هللا أأمانة اختذمتوهنّ  واإ

ذا))هللا عليه وسمل   اكن)). 863((ساقط وشقّه القيامة يوم جاء بيهنام يعدل ومل امرأأاتن الّرجل عند اكن اإ

صّل هللا  قالو  .864((ومرضا وحّصة وسفرا حرضا لهنّ  ويقسم نسائه بي يعدلصّل هللا عليه وسمل 

                                                           
 .2545ر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: البخاري | املصد  855
 .934الراوي: أأبو ماكل الأشعري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   856
 .4905الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   857
 .3النساء   858
 .128النساء   859

 .1468الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   860
 .2409الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: البخاري | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   861

 .42652الراوي: معرو بن الأحوص | احملدث: ابن ماجه | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   862

 .32271لراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق: ا  863

 .3943الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: النسايئ | املصدر: سنن النسايئ | الصفحة أأو الرمق:   864



339  

 

 
 

 ولك لعنهتم س بعة))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .865((مّن  فليس سنيّت عن رغب مفن))عليه وسمل 

 من واملس تحلّ  هللا حرمة واملس تحلّ  هللا بقدر واملكّذب هللا كتاب يف الزائد: ادلعوة مس تجاب يّب ـن

 أأعزّ  من ويذلّ  هللا أأذلّ  من ليعزّ  بسلطانه واملتجّب  بلف ء واملس تأأثر لسنيّت والتّارك هللا حّرم ما عّتيت

 .866((هللا

 وأأن يتدابروا وأأال يتقاطعوا وأأال يزتاوروا وأأن يتناصوا وأأن يتناحصوا أأن االإخوان عل فيجب.321

 املؤمن))صّل هللا عليه وسمل  قال    ﴾867﴿ تعاىل قال اإخواانا  هللا عباد يكونوا

 املؤمني ترى))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .868((أأصابعه بي ش بك مثّ  بعضا بعضه يشدّ  اكلبنيان للمؤمن

 بلّسهر اجلسد سائر هل تداع  عضو اش تىك اإذا اجلسد مكثل وتعاطفهم وتواددمه ترامحهم يف

 فيعرض يلتقيان ليال ثلث فوق أأخاه هيجر أأن ملسمل حيلّ  ال))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .869((وامحّل 

 تركه من القيامة منةل هللا عند الناس ش اإن)) قالو  .870((بلّسلم يبدأأ  اذّلي وخريهام هذا ويعرض

ّ ا الناس  .871((بضعفائمك اإال ترزقونو  تنرصون هل)) صل هللا عليه وسمل: قالو  ((شه قاءت

 طريقتنا أأهلفاإن . لكه ادلين عل حديث لك ش امتلال أأذكرها أأن أأحببت نبوية نصاحئ منا وخذ

منا)) السلمو  الصلة عليه قال. النصاحئ بأأفضل أأوىل منا ،بلنيات الأعامل اإ . 872((نوى ما امرئ للكّ  واإ

ّ ا)). 873((حسن خبلق الناس خالقو  متحها احلس نة السيئة تبعأأ و  كنت حيامث هللا تقا))  فواذلي ادلنيا قوات

                                                           
 .5063مق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الر  865
 .(89( )17/43أأخرجه الطباين )  866
 .10احلجرات   867

 .6026صحيح | الصفحة أأو الرمق: ال الراوي: أأبو موىس الأشعري عبد هللا بن قيس | احملدث: البخاري | املصدر:   868
 .6011الراوي: النعامن بن بشري | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   869
 .2560الراوي: أأبو أأيوب الأنصاري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   870
 .2896الراوي: مصعب بن سعد | احملدث: البخاري | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   871
 .1الراوي: معر بن اخلطاب | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:  872
 .4/420الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:   873
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 كتب ملا ميرس الك فاإن ادلنيا طلب يف أأمجلوا)). 874((ماروتو  هاروت من لأحسر اإهنا بيده نفيس

ن أأدوهما تعاىل هللا اإىل الأعامل أأحبّ )). 875((هل  يكون أأن عىس ما هوان حبيبك أأحبّ )). 876((قلّ  واإ

. 879((العمل من القليل يكفك دينك أأخلص)). 878((حيفظك هللا حفظا)). 877((امّ  يوما بغيضك

ذا)). 881((بتلمها قوما هللا أأحب اإذا)). 880((خانك من ختن وال ئمتنكا ملن الأمانة أأدّ ))  هللا أأراد اإ

نك هل تقول أأن الظامل هتاب أأميت رأأيت اإذا)). 882((رشده أأهلمهو  ادلين يف ههـ فقّ  اخريا  بعبده  فقد ظامل اإ

ذا)). 883((مهنم توّدع ذا)). 884((مؤمن فأأنت ئتكس يّ  ساءتكو  حس ناتك كـترسّ  اإ  أأحدمك غضب اإ

ذا)) .885((فليسكت  االإايس وامجع منه تعتذر بالكم تتلكم وال مودع صلة فصل صلتك اإىل مقت اإ

 وازهد هللا حيبّك ادّلنيا يف ازهد)). 887((شئت ما فاصنع تس تح  مل اإذا)). 886((الناس أأيدي يف مما

صّل هللا عليه قال . 889((املوت نزول قبل للموت اس تعدّ )) 888((النّاس حيبّك النّاس أأيدي يف فامي

                                                           
 .(1/130أأخرجه احلكمي الّتمذي يف ))نوادر الأصول(( )  874
 .3/304الراوي: أأبو محيد الساعدي | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احللية | الصفحة أأو الرمق:   875
 .783الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   876
 .1997الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   877

 .2516الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: الّتمذي | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   878

 .5/2337الراوي: معاذ بن جبل | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   879
 .1264الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   880
 .3/302الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط |   881
( واللفظ 1700(، والزبار )31أأخرجه ابن أأيب ادلنيا يف ))االإشاف(( )ريض هللا عنه. عبد هللا بن مسعود  عن  882

 .(1/174هلام، وابن عدي يف ))الاكمل يف الضعفاء(( )
 .8/18: الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: الطباين | املصدر: الأوسط | الصفحة أأو الرمق  883
 .176الراوي: أأبو أأمامة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   884
 .( واللفظ هل1320( بختلف يسري، والبخاري يف ))الأدب املفرد(( )4872(، والزبار )2556أأخرجه أأمحد )  885
 .1/444ية | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو أأيوب الأنصاري | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احلل   886
 .3484الراوي: عقبة بن معرو بن ثعلبة أأبو مسعود | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   887
 .7/3401الراوي: سهل بن سعد الساعدي | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة:   888
 .(8174( )8/376أأخرجه الطباين )طارق بن عبد هللا احملاريب  عن  889
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 زقالرّ  لوااس تن )). 890((حمسود نعمة ذي لكّ  فاإنّ  امتنلكب احلواجئ اإجناح عل ينوااس تع ))وسمل 

دقة هاد أأفضل)). 892((اسللنّ  مهأأشك ر هلل سالنّا أأشك ر)). 891((بلصَّ  ّق عندح عند هللا لكمة اجل 

ات هاذم ذكر من أأكرثوا))322 .893((جائ ر سلطان نّه املوت الذّلّ  اإالّ  العيش من ضيق يف أأحد يذكره مل فاإ

 الأخلق معايل وحيبّ  الكرم حيبّ  كرمي هللا اإنّ )). 894((عليه وضّيقها اإالّ  سعة يف ذكرها وال عليه وّسعه

ناّم وأأموالمك صورمك اإىل ينظر ال هللا اإنّ )). 895((سفسافها ويكره ناّم)). 896((وأأعاملمك قلوبمك اإىل ينظر واإ  اإ

 أأشدّ  اإنّ )). 898((الصامئ القامئ درجة اخللق حبسن ليدرك املؤمن اإنّ )). 897((الأوىل الّصدمة عند الّصب

 قدر عل للعبد هللا من تأأيت املعونة اإنّ )). 899((غريه بدنيا أ خرته بع رجل القيامة يوم ندامة النّاس

نّ  ؤونةامل  كنوز من اإنّ )). 901((منازهلم النّاس أأنزلوا)). 900((املصيبة قدر عل هللا من يأأيت الّصب واإ

 وحسن العقل نصف النّاس اإىل والتوّدد املعيشة نصف النّفقة يف الاقتصاد)). 902((املصائب كامتن البّ 

ليه تـنّصل نساؤمك ومن تعّف  النّساء عن وعفّوا أأبناؤمك تّبمك أ بءمك بّروا)). 903((العمل نصف السؤال  فمل اإ

                                                           
 .6/100الراوي: معاذ بن جبل | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:   890
 .2/538الراوي: عيل بن أأيب طالب | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   891
 .(9118(، والبهيق  يف ))شعب االإميان(( )427( )1/172أأخرجه الطباين )| ريض هللا عنه ن زيد أأسامة ب عن  892
 .30907الراوي: أأبو أأمامة الباهيل | احملدث: ابن ماجه | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   893
 .(6987أأخرجه الزبار )| ريض هللا عنه أأنس بن ماكل عن   894
 .10/191عبيد هللا بن كريز | احملدث: البهيق  | املصدر: سننه الكبى للبهيق  | الصفحة أأو الرمق: الراوي: طلحة بن   895
 .2564الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   896
 .1283 الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:  897
 .4798الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: أأبو داود | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   898
 .791الراوي: أأبو أأمامة الباهيل | احملدث: ابن ماجه | املصدر: ابن ماجه | الصفحة أأو الرمق:  899

(، والبهيق  4/115))الاكمل يف الضعفاء(( )(، وابن عدي يف 8878أأخرجه الزبار )| ريض هللا عنه هريرة  أأيب عن  900

 .( بختلف يسري9956يف ))شعب االإميان(( )
 .4842الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: أأبو داود | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   901
 .8/213 الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:  902
 .5/2239الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: البهيق  | املصدر: شعب االإميان | الصفحة أأو الرمق:   903



342  

 

 
 

 يعرفك الرخاء يف هللا اإىل تعّرف)). 905((صدقة الرشّ  ترك)). 904((القيامة يوم احلوض عيلّ  يرد ال يقبل

 يف التّؤدة)). 907((تعلمون مبا تعملوا حىّت  هللا ينفعمك فلن تعلموا أأن شئمت ما تعلّموا)). 906((الشّدة يف

 يعم  اليّشء حبّ )). 909((الق أأنت مبا القمل جّف )). 908((ال خرة معل يف اإالّ  خري يشء لكّ 

 اجلنّة حفّت)). 911((ادّلعاء للبلء وأأعّدوا بلّصدقة مرضامك وداووا بلّزاكة أأموالمك حّصنوا)). 910((ويصمّ 

دعة احلرب)) .912((بلّشهوات النّار وحفّت بملاكره  الأمور خري)). 914((لكّه خري احلياءج )). 913((خج

 .916((معهل وساء معره طال من الناس وشّ  معهل نوحس همعر  طال من الناس خري((. 915((هاأأوسط 

غاثة حيب وهللا كفاعهل اخلري عل ادّلالّ )). 917((العسل اخللّ  يفسد كام العمل يفسد اليّسء اخللق))  اإ

الّ  أأحد ادلين يغالب ولن يرس ادلين)). 919((الاكفر وجنّة املؤمن جسن ادّلنيا)). 918((اللّهفان . 920((غلبه اإ

                                                           
(، وابن عدي يف ))الاكمل 3/249أأخرجه العقييل يف ))الضعفاء الكبري(( )| ريض هللا عهنام جابر بن عبد هللا عن   904

 .( خمترصاا 1029والطباين يف ))املعجم الأوسط(( )( بختلف يسري، 5/207يف الضعفاء(( )
 .6022صحيح | الصفحة أأو الرمق: ال الراوي: أأبو موىس الأشعري عبد هللا بن قيس | احملدث: البخاري | املصدر:   905
 .147الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: البهيق  | املصدر: الاعتقاد للبهيق  | الصفحة أأو الرمق:   906
 .839الراوي: معاذ بن جبل | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:   907
 .4810الراوي: سعد بن أأيب وقاص | احملدث: أأبو داود | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   908
 .7650الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   909
 .5130الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث: أأبو داود | املصدر: سنن أأيب داود | الصفحة أأو الرمق:   910
 .3/382الراوي: عبد هللا بن مسعود | احملدث: البهيق  | املصدر: سننه | الصفحة أأو الرمق:   911
 . 2822الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو   912
 .3029الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   913

 .37الراوي: معران بن احلصي | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   914
 .3/273لرمق: الراوي: كنانة الثقف  | احملدث: البهيق  | املصدر: السنن | الصفحة أأو ا  915
 .2330الراوي: نفيع بن احلارث الثقف  أأبو بكرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: السنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   916
 .6/2736الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: البهيق  | املصدر: الشعب | الصفحة أأو الرمق:   917
 .(4296(، وأأبو يعل )7521(، والزبار )2670الّتمذي )أأخرجه | ريض هللا عنه أأنس بن ماكل  عن  918
 .2956الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   919
 .39الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   920
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 اجلوع صيامه من حّظه صامئ ورّب  الّسهر قيامه من حّظه قامئ رّب )). 921((النّصيحة ادّلين))

 فلينظر خليهل دين عل الّرجل)). 923((فسمل سكت أأو فغمن خريا قال عبدا هللا رمح)). 922((والعطش

 وتركها مغمن الّسكينة)). 926((بغريه وعظ من الّسعيد)). 925((حبّا تزد غبّا زر)). 924((خيالل من أأحدمك

 تق  املعروف صنائع)). 928((فقامه ليهل وطال فصامه هناره قرص املؤمن ربيع الش تاء)). 927((مغرم

 الّشاكر الّطامع)). 929((العمر يف تزيد الّرمح وصةل الربّ  غضب تطفئ الرسّ  وصدقة السوء مصارع

 مفاحتها والرّشّ  اخلري خزائن هللا عند)) .931((القيامة يوم ظلامت الّظمل))323 .930((الّصابر الّصامئ مبنةل

 ،932((للخري مغلقا للرّشّ  مفتاحا هللا جعهل ملن وويل للرّشّ  مغلقا للخري مفتاحا جعهل ملن فطويب الّرجال

 ،934((أأدانمك عل كفضيل العابد عل العامل فضل)) ،933((أأحبّ  من مع وهو بهلل ظنّه عند العبد))

مثا بملرء كف )) ،936((يفىن ال وكن ينفد ال مال القناعة)). 935((عليك أأو كل جحّة القرأ ن))  حيّدث أأن اإ

                                                           
 .55املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق: الراوي: متمي ادلاري | احملدث: مسمل |   921
 .3481الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   922
 .(41( وابن أأيب ادلنيا يف ))الصمت(( )1578أأخرجه أأمحد يف ))الزهد(( )  923
 .4833أأيب داود | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: أأبو داود | املصدر: سنن   924

 .6/9الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   925
 .2645الراوي: عامر بن واثةل أأبو الطفيل | احملدث: مسمل | املصدر: حصيحه | الصفحة أأو الرمق:   926
 .(3565ادليلم  يف ))الفردوس(( )  927
 .8/364ي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق: الراو   928
 .1/289الراوي: معاوية بن حيدة | احملدث: الطباين | املصدر: الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   929
 .2486الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو   930
 .2578الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   931
 .8/370الراوي: سهل بن سعد الساعدي | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احللية | الصفحة أأو الرمق:   932

 .احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيحخترجي الس يوط  يف اجلامع الصغري الراوي: أأبو هريرة |   933
 .2685الراوي: أأبو أأمامة الباهيل | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   934
 .556الراوي: أأبو ماكل الأشعري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   935
 .6922طباين | املصدر: الأوسط | الصفحة أأو الرمق: الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: ال  936
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مثا بملرء كف )). 937((مسع ما بلكّ   وكف  هللا خيىش أأن علام بملرء كف )) ،938((يعول من يضيّع أأن اإ

 عابر أأو غريب كأنّك ادلنيا يف كن)) ،940((تدان تدين كام)) ،939((بنفسه يعجب أأن هجل بملرء

 هللا عل ومتىّن  هواها نفسه أأتبع من والعاجز املوت بعد ملا ومعل نفسه دان من الكيّس)) ،941((سبيل

 ،943((كثريا ولبكيمت قليل لضحكمت أأعمل ما تعلمون لو)): صل هللا عليه وسمل قالو  ،942((الأماين

ناّم النّاس عل غلب من الّشديد ليس)) ،944((اكملعاينة اخلب ليس))  ،945((نفسه غلب من الّشديد اإ

 عبد أأرسّ  ما)) ،946((املنكر عن وينه بملعروف ويأأمر كبريان ويوقّر صغريان يرمح مل من منّا ليس))

ن خفري خرياا اإن هارداء هللا سهأألب  اإالَّ  رسيرةا   نم مند وال اس تخار من خاب ما)) ،947((فرشّ  شًّا واإ

 صدقة نقصت ما)) ،949((بطنه نم شًّا وعاء أ دم ابن ملأ  ما)) ،948((اقتصد نم عال وال استشار

الَّ  بعفو اعبد هللا زاد وما مال من  النَّاس مداراة)) ،950((هللا رفعه اإالَّ  هلل أأحد تواضع وما. اعزّ  اإ
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 أأحبّ  نم)) ،953((يعنيه ال ما هترك املرء اإسلم سنح  نم)) ،952((الورع ادلين ملك)) ،951((صدقة

 هللا أأرىض نم)) ،954((ىنيف ما عل ق يب ما روافأ ث بدنياه أأرضّ  هأ خرت أأحبّ  نوم هبأ خرت أأرضّ  دنياه

 من)) ،955((اسالنّ  اإىل هللا ولكه هللا بسخط النّاس رىضأأ  نوم الناس مؤونة هللا كفاه الناس بسخط

 اجملاهد)) ،957((ادني وطالب عمل طالب ي ش بعان ال مهنومان)) ،956((به حس به رسعي  مل معهل هب أأبطأأ 

 من املسمل)) ،959((هلنفس صانع هو مبا فليرش شرياست  فاإذا نمؤمت ستشارامل )) ،958((نفسه جاهد من

 961((النّاس هأأمن نم ناملؤم)) ،960((عنه هللا هني  ما جهر من واملهاجر ه،ويد هلسان من املسلمون سمل

 هللا هفريمح لأخيك الشامتة تظهر ال)) ،962((هل عهد ال ملن دين وال هل أأمانة ال ملن اإميان ال))

 ىتر  ما مثل كل رىي ال نم حصبة يف خري ال)) ،964((شق ّ  نم اإال الرمحة تنع ال)) ،963((ويبتليك

 قياملت من يكون أأن العبد يبلغ ال)) ،966((هلنفس حيبّ  ما لأخيه حيب حىت مكأأحد يؤمن ال)) ،965((هل
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 حذر غني ال))324 ،968((نفسه عل اإالّ  جان جين ال)) ،967((بأأس به اممّ  احذر  به بأأس ال ما يدع حىت

أأحدمك جيمع خلقه يف بطن أأمه أأربعي يوما )) ،970((مّرتي حجر نم املؤمن يدلغ ال)) ،969((قدر من

نطفة مث يكون علقة مثل ذكل مث يكون مضغة مثل ذكل مث يرسل ملاك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأأربع 

لكامت فيكتب رزقه وأأجهل ومعهل وشقيا أأم سعيدا فوهللا اذلي ال اإهل غريه اإن أأحدمك ليعمل بعمل أأهل 

 ،971((ما يكون بينه وبيهنا اإال ذراع فيس بق عليه الكتاب فيعمل بعمل أأهل النار فيدخلهااجلنة حىت 

 ،973((من معل معل ليس عليه أأمران فهو رد)) ،972((من أأحدث يف أأمران هذا ما ليس منه فهو رد))

ن احلرام بي وبيهنام مش هبات ال يعلمها كثري من الناس مفن اتّق  )) املش هبات فقد اإن احللل بي واإ

اس تبأأ دلينه وعرضه ومن وقع يف املش هبات وقع يف احلرام اكلراع  حول امحل  يوشك أأن يرتع فيه أأال 

ن يف اجلسد مضغة اإذا صلحت صلح اجلسد لكه  ن مح  هللا حمارمه أأال واإ ن للك مل مح  أأال واإ واإ

ذا فسدت فسد اجلسد لكه أأال ويه القلب ادلين النصيحة هلل )) :صل هللا عليه وسمل قالو  ،974((واإ

ما هنيتمك عنه فاجتنبوه وما أأمرتمك به فافعلوا منه ما )) ،975((ولكتابه ولرسوهل ولأمية املسلمي وعامهتم

منا أأهل اذلين من قبلمك كرثة مسائلهم واختلفهم عل أأنبياهئم اإن هللا تعاىل طيب )) ،976((اس تطعمت فاإ

ن هللا تعاىل أأمر      ﴿ :املؤمني مبا أأمر به املرسلي فقال تعاىلال يقبل اإال طيبا واإ
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  ﴾977  تعاىل قالو ﴿       ﴾978 

اإن هللا عز وجل كتب االإحسان عل لك يشء فاإذا قتلمت فأأحس نوا )) ،980((تغضب ال)) ،979((ال ية

ذا ذحبمت فأأحس نوا اذلحبة وليحد أأحدمك شفرته ولريح ذبيحته حفظ احفظ هللا حيفظك ا)) ،981((القتةل واإ

ذا اس تعنت فاس تعن بهلل واعمل أأن الأمة لو اجمتعوا عل أأن  هللا جتده جتاهك اإذا سأألت فاسأأل هللا واإ

واعمل أأن )) ،982((ينفعوك بيشء مل ينفعوك اإال بيشء قد كتبه هللا كل رفعت الأقلم وجفت الصحف

الصب وأأن الفرج مع الكرب ما أأخطاك مل يكن ليصيبك وما أأصابك مل يكن ليخطئك واعمل أأن النرص مع 

قل يل يف االإسلم قوال ال أأس ئل عنه أأحدا غريك قال قل أ منت بهلل مث )) ،983((وأأن مع العرس يرسا

وامحلد هلل متلأ ما بي السامء  الطهور شطر االإميان وامحلد هلل متلأ املزيان وس بحان هللا))325 ،984((اس تقم

اء والقرأ ن جحة كل أأو عليك لك الناس يغدوا فبائع والأرض والصلة نور والصدقة برهان والصب ضي

اي عبادي اإين حرمت الظمل عل نفيس وجعلته بينمك حمرما فل تظاملوا )) ،985((نفسه مفعتقها أأو موبقهام

اي عبادي لكمك ضال اإال من هديته فاس هتدوين أأهدمك اي عبادي لكمك جائع اإال من أأطعمته فاس تطعموين 

نمك ختطئون بلليل والهنار  أأطعممك اي عبادي لكمك عار اإال من كسوته فاس تكسوين أأكسمك اي عبادي اإ

نمك لن تبلغوا رضي فترضوين ولن تبلغوا نفع   وأأان أأغفر اذلنوب مجيعا فاس تغفروين أأغفر لمك اي عبادي اإ

نسمك وجنمك اكنوا عل أأتق  قلب رجل واحد منمك ما زاد يف  فتنفعوين اي عبادي لو أأن أأولمك وأ خرمك واإ

نسمك وجنمك اكنوا عل أأجفر قلب رجل واحد منمك ما نقص مل يك شيئا اي عبادي لو أأن أأولمك وأ خرمك واإ
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نسمك وجنمك قاموا يف صعيد واحد فسأألوين  ذكل من مليك شيئا اي عبادي لو أأن أأولمك وأ خرمك واإ

نسان مسأألته ما نقص ذكل مما عندي اإال كام ينقص اخمليط اإذا دخل يف البحر اي عبادي  فأأعطيت لك اإ

منا أأعاملمك أأحصهيا لمك مث أأوفيمك اإايها مفن معل خريا فليحمد هللا ومن وجد غري ذكل فل يلوم اإال  اإ

أأو ليس قد جعل هللا لمك ما تصدقون اإن بلك تسبيحة صدقة ولك تكبرية صدقة ولك )) ،986((نفسه

صدقة وأأمر بملعروف صدقة وهني  عن منكر صدقة ويف بضع أأحدمك صدقة  حتميدة صدقة ولك هتليةل

ذا  قالوا أأيأأيت أأحدان شهوته ويكون هل فهيا أأجر قال أأرأأيمت لو وضعها يف حرام أأاكن عليه وزر فكذكل اإ

لك سلىم من الناس عليه صدقة لك يوم تطلع فيه الشمس )) ،987((وضعها يف احللل اكن هل أأجر

صدقة ويعي الرجل يف دابته فيحمهل علهيا صدقة أأو يرفع علهيا متاعه صدقة واللكمة يعدل بي االإثني 

الب )) ،988((الطيبة صدقة وبلك خطوة ميش هيا اإىل املسجد صدقة ومييط الأذى عن الطريق صدقة

اس تفت قلبك الب ما )) ،989((حسن اخللق واالإمث ما حاك يف نفسك وكرهت أأن يطلع عليه الناس

ليه ال أأ اطم ن أأفتاك الناس نت اإ ليه القلب واالإمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر واإ نفس واطمأأن اإ

نه من يعيش منمك فسريى))325 ،990((وأأفتوك ن تأأمر عليمك عبد واإ  أأوصيمك بتقوى هللا والسمع والطاعة واإ

ايمك وحمداثت الأمور اختلفا كثريا فعليمك بسنيّت وس نّة اخللفاء الراشدين املهديي عضوا علهيا بلنواجذ  واإ

نه ليسري عل من يرسه هللا عليه: تؤمن بهلل )) ،991((فاإن لك بدعة ضلةل لقد سأألتن عن عظمي واإ

وال ترشك به شيئا وتقمي الصلة وتؤيت الزاكة وتصوم رمضان وحتج البيت أأال أأدكل عل أأبواب اخلري 

مثَّ تل رسول ة الرجل من جوف الليل الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار وصل

         ﴿ هللا صّل هللا عليه وسمل هذه ال ية

                                                           
 .2577الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   986

 .1006الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   987

 .2989احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة |   988
 .2553الراوي: النواس بن مسعان | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   989
 .6/275الراوي: وابصة بن معبد الأسدي | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احللية | الصفحة أأو الرمق:   990
 .2676العربض بن سارية | احملدث: الّتمذي | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق: الراوي:   991



349  

 

 
 

                ﴾992،  أأال

أأخبك برأأس الأمر وعامده وذروة س نامه رأأس الأمر االإسلم ومعوده الصلة وذروة س نامه اجلهاد أأال 

أأخبك مبلك ذكل لكه كف عليك هذا وأأشار للسانه، ثلكتك أأمك اي معاذ وهل يكب الناس يف النار 

كرب ادلنيا من نفس عل مؤمن كربة من )) 993((عل وجوههم أأو عل مناخرمه اإال حصائد أألسنهتم

نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يرس عل معرس يرس هللا عليه يف ادلنيا وال خرة ومن 

سّت مسلام سّته هللا يف ادلنيا وال خرة وهللا تعاىل يف عون العبد ما اكن العبد يف عون أأخيه ومن 

ع قوم يف بيت هللا يتلون كتاب سل طريقا يلمتس فيه علام سهل هللا هل به طريقا اإىل اجلنة وما اجمت

هللا ويتدارسونه بيهنم اإال نزلت علهيم السكينة وغشيهتم الرمحة وحفهتم امللئكة وذكرمه هللا فمين عنده 

اإن هللا كتب احلس نات مث بّي ذكل مفن مه حبس نة فمل )) 994((ومن أأبطأأ به معهل مل يرسع به نس به

هبا فعملها كتهبا هللا عنده عرش حس نات اإىل س بع مائة يعملها كتهبا هللا عنده حس نة اكمةل ومن مه 

ن مه هبا فعملها كتهبا  ن مه بسيئة فمل يعملها كتهبا هللا عنده حس نة اكمةل واإ ضعف اإىل أأضعاف كثرية واإ

اإن هللا تعاىل قال. من عادى يل وليا فقد أ ذته بحلرب وما تقرب اإيّل )) ،995((هللا هل سيئة واحدة

ا افّتضته عليه وما يزال عبدي يتقرب اإيّل بلنوافل حىت أأحبه فاإذا أأحببته عبدي بيشء أأحب اإيّل مم

ن سأألن  كنت مسعه اذلي يسمع به وبرصه اذلي يبرص به ويده اليت يبطش هبا ورجهل اليت مييش هبا واإ

ن اس تعاذين لأعيذنه ال )) ،997((اإن هللا جتاوز عن أأميت اخلطأأ وما اس تكرهوا عليه)) ،996((أأعطيته واإ

نك ما دعوتن ورجوتن غفرت كل  اي)) ،998((دمك حىت يكون هواه تبعا ملا جئت بهيؤمن أأح ابن أ دم اإ
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ابن أ دم لو أأتيتن بقراب الأرض خطااي مث لقيتن ال ترشك يب شيئا لأتيتك  عل ما اكن منك وال أأبيل اي

س بعة يظلهم هللا تعاىل يف ظهل يوم ال ظل اإال ظهل ))صّل هللا عليه وسمل  قال326، 999((بقراهبا مغفرة

مام عادل وشاب نشأأ يف عبادة هللا ورجل قلبه معلق يف املساجد ورجلن حتاب يف هللا اجمتعا عليه  اإ

وافّتقا عليه ورجل دعته امرأأة ذات منصب وجامل فقال اإين أأخاف هللا ورجل تصدق بصدقة فأأخفاها 

ليه حىت ال تعمل شامهل ما تنفق ميين ه ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه من خش ية هللا أأو شوقا اإ

ورجل اكن يف رسية مع قوم فلقوا العدو )) البخاري طريقة عل الس بعة عل زيدو  ،1000((تعاىل

فانكشفوا حفم  أ اثرمه أأو أأخبارمه حىت جنوا وجن  أأو استشهد ورجل تعمل القرأ ن يف صغره فهو يتلوه 

ن سكت سكت عن حمل  يف كبه ورجل يراع  الشمس ملواقيت الصلة ورجل اإن تلكم تلكم بعمل واإ

عرسا أأو وضع هل أأو ترك لغارم أأو تصدق عليه ورجل اتجر اشّتى وبع فمل يقل اإال حقا ومن أأنظر م 

يعن من ال صنعة هل لعجز ومن أأعان جماهدا أأو غارما يف عرسته أأو ماكتبا يف رقبته  1001أأو أأعان أأخرق

 ،ومن أأظل رأأس غاز ومن توضأأ عل املاكره أأو مىش يف ظلمة اإىل املساجد أأو أأطعم جائعا حىت يش بع

 يف هجادو  رسهلو  بهلل االإميان من علهيا جلو  عز هللا دل اليت التجارة لزم رجل التجار س يد اإن))

ذا يذم فل الرشاءو  البيع لزم مفن سبيهل  وال الأمانة يؤدو  احلديث وليصدق بع اإذا حيمد وال شّتىا اإ

براهمي عليه السلم اي خلييل حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل )) ،((الغلء للمؤمني يمتىن أأويح اإىل اإ

ن لكميت س بقت ملن حسن خلقه أأن أأظهل حتت عريش وأأسقيه من حظرية قديس  مداخل الأبرار واإ

أأتدرون من السابق اإىل ظل هللا يوم القيامة اذلين )) ،1002((وأأدنيه من جواري ومن كفل يتامي أأو أأرمةل

ذا سأألوه بذلوه وحكوا للناس كحكهم لأنفسهم ذا أأعطوا احلق قبلوه واإ ازة وصل عل اجلن)) ،1003((اإ
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الوايل العادل مفن نصحه يف نفسه أأو يف عباد هللا  ،1004((لعل ذكل حيزنك فاإن احلزين يف ظل هللا

أأراد أأن يظهل هللا بظهل فل يكن عل املؤمني غليظا 328 أأظهل هللا يف ظهل يوم ال ظل اإال ظهل، من

قال س يدان موىس عليه السلم أأي رب من تظل )) ،1005 الثلك  عّزى ، منوليكن بملؤمني رحامي

 ،1006((حتت عرشك يوم ال ظل اإال ظل قال اي موىس اذلين يعودون املرىض ويش يّعون الهلىك

 بظل يس تظل ومن القدس حظرية يف يساكنك من رب اي موىس عن، ش يعة عيّل وحمبوه ىورو 

ال ظل ال يوم  وال الرب أأمواهلم يف يبتغون وال الزىن بأأعيهنم ينظرون ال اذلين أأولئك قال ظل اإ

 حيل ال ما اإىل يده ميد مل رجلو  المئ لومة هللا يف تأأخذه مل رجلو  ،1007الرىش أأحاكهمم عل يأأخذون

ذا قرأأ  من ،1008عليه حرم ما اإىل ينظر مل رجلو  هل  يعملو  اإىل الأنعام سورة من أ ايت ثلثة الغداة صل اإ

 أأيتام عل أأتزوج ال فقالت صغارا أأيتاما لها تركو  زوهجا مات وامرأأة الرمح واصل ،1009تكس بون ما

 1010،وعبد صنع طعاما وأأحسن نفقته ودعا اليتمي واملسكي فأأطعمهم لوجه هللا هللا يغنهيم أأو ميوتوا حىت

 هللا رمحة ظل يف املؤذن ،1012هللا جللل الناس حيب رجلو  1011معه هللا أأن عمل توجه حيث رجلو 
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 .(246 – 3/245ذ 

 .بن ماكل ريض هللا عنهأأخرجه ادليلم  يف مس نده عن أأنس   1010
 .(7935( )8/286أأخرجه الطباين ) ريض هللا عنهأأمامة الباهيل  أأيب عن  1011

 ريض هللا عنه خترجي الس يوط  يف اجلامع الصغري: الّتمذي يف سننه عن أأيب هريرة  1012
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 1014،عيلّ  الصلة أأكرثو  سنيت أأحياو  أأميت من مكروب عن فرج من 1013،أأذانه من يعن يفرغ حىت

 من 1017،الصامئون ادلنيا يف اجلوع أأهل 1016،املريض 1015،أأصفيائهو  أأنبيائه مع هللا ظل يف القرأ ن محةل

 فاحتة ركعة لك يف قرأأ  املغرب ركعيت بعد ركعتي صل من 1018،يوما عرش ثلثة رجب من صام

 مع بنكا يكون أأن ترىض أأما 1020،املؤمني أأطفال 1019،مرة عرش مخس أأحد هللا هو قلو  الكتاب

براهمي بنا  1022،قلبه أأو بلسانه هللا ذكر من السلم عليه موىس عن 1021،العرش ظل حتت يلعبه اإ

 موىس عن 1023،فضهل من هللا أ اتمه ما عل الناس حيسد وال بلمنمية مييش وال وادليه يعّق  ال رجل

ذاو  به ذكروا هللا ذكر اإذ اذلين أأبداهنم البية قلوهبم النقية قلوهبم الطاهرة السلم عليه  هللا ذكر ذكروا اإ

 المنر يغضب كام س تحلتا اإذا حملارمه يغضبونو  وكرها اإىل النسور تنيب كام ذكره اإىل ينيبونو  هبم

 مساجدي يعمرون اذلين السلم عليه موىس عن 1024،الناس حبب الصيبّ  يلكف كام حببه يلكفونو 

 1026،يذكروينو  أأذكرمه اذلين قال ظل اإال ظل ال يوم ظل يف من رب اي 1025،الأحسار يف يس تغفروينو 

                                                           
رشاد الساري لرشح حصيح البخاري وقال فيه عند احلرث بن أأيب أأسامة عن ابن عباس وأأيب هريرة القسطلين  1013  اإ

 ريض هللا عهنم.
 ريض هللا عنه. القسطلين وقال فيه عند ادليلم  عن أأنس بن ماكل  1014
 وقال فيه يف مس ند ادليلم  عن عيل بن أأيب طالب مرفوعاا. شح القسطلين  1015
 شح القسطلين وقال فيه عند أأيب يعل عن أأنس بن ماكل.  1016

 شح القسطلين وقال فيه عند ابن شاهي عن معر بن اخلطاب.  1017
 .وقال فيه يف أأمايل ابن انص عن أأيب سعيد اخلدري شح القسطلين  1018
 شح القسطلين وقال فيه عند احلرث بن أأيب أأسامة عن عيل بن أأيب طالب كرم هللا وهجه.  1019
 شح القسطلين وقال فيه لدليلم  يف مس نده عن أأنس بن ماكل ريض هللا عنه.  1020
  ابن معر ريض هللا عهنام.شح القسطلين وقال فيه يف املعجم الكبري عن عبد هللا  1021
 شح القسطلين وقال فيه عند أأيب نعمي يف احللية عن وهب بن منبه.  1022
 شح القسطلين وقال فيه يف شعب البهيق  عن موىس عليه الصلة والسلم.  1023
مام أأمحد عن عطاء بن يسار عن موىس عليه الصلة والسلم.  1024  شح القسطلين وقال فيه يف الزهد للإ
 شح القسطلين وقال فيه يف الزهد البن املبارك عن رجل من قريش عن موىس عليه الصلة والسلم.  1025
دريس عائذ هللا عن موىس عليه السلم.  1026  شح القسطلين وقال فيه لأيب نعمي يف احللية عن اإ
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 خرض طري أأجواف يف أأرواهحم أأحد شهداء 1027،أأحهبم فاإين عريش ظل 329 من هللا اإال اإهل ال أأهل قربوا

 قاتلهم العدو لق  اإذا حىت ماهلو  بنفسه جاهد من 1028.العرش ظل يف معلقة ذهب من قنادل اإىل تأأوي

 أأعامرمه أأطلو  ميللمعلّ  غفرا اللهم 1029.عرشة ظل حتت هللا خمية يف املمتحن الشهيد فذكل قتل حىت

 دعاو  املنكر عن هني و  بملعروف أأمر من التوراة يف 1030.املنل كتابك يعلمون فاإهنم ظل حتت أأظلهمو 

 ويف خفر وال أ دم ودل س يد أأان 1031.ظيل القيامة ويف القب ويف ادلنيا يف حصبيت فهل طاعيت اإىل الناس

 ظل ال يوم هللا ظل يف القرأ ن محةل 1032.خفر وال ظهل اإال ظل ال يوم القيامة يوم جلو  عز الرمحن ظل

 احلسيو  ميينه عن احلسنو  حامهل وهو امحلد بلواء القيامة يوم عيلٌّ  يسريو  ،أأصفيائهو  أأنبيائه مع ظهل اإال

ن[ قلتج ] 1033.سملو  عليه هللا صل النيب يدي بي يثبت حىت يساره عن  ما أأسانيد بعض يف اكن واإ

منا والويه الضعف بعض الس بعة عل زيد  قد: سملو  عليه هللا صل قال الأعامل فضائل بب هو اإ

ميان قلبه أأخلص من أأفلح  جعلو  مس تقمية خليقتهو  مطمئنة نفسهو  صادقا لسانهو  سلامي قلبه جعلو  للإ

ذا: سملو  عليه هللا صل قالو  1034.انظرة عينهو  مس متعة أأذنه  ثلث أأميت صارت الزمان أ خر اكن اإ

 الناس به ليس تأألكوا تعاىل هللا يعبدون فرقةو  رايء هللا يعبدون فرقةو  خالصا هللا يعبدون فرقة فرق

 1035احلديث النار اإىل هبم أأمضوا لل خرين يقولو  اجلنة اإىل هبم ذهبواا للمخلصي جلو  عز هللا فيقول

                                                           
 .عن أأنس مرفوعااشح القسطلين املسم  اإرشاد الساري لرشح حصيح البخاري وقال فيه لدليلم  يف مس نده   1027
شح القسطلين املسم  اإرشاد الساري لرشح حصيح البخاري وقال فيه عند أأيب داود واحلامك وقال عل شط   1028

 .مسمل عن ابن عباس مرفوعاا
رشاد الساري لرشح حصيح البخاري وقال فيه عند ادلارم وحصحه ابن حبان عن عتبة  شح القسطلين  1029 املسم  اإ

 .بن عبد السلم  مرفوعاا
 .عند احلسن بن محمد اخللل عن ابن عباس ريض هللا عهنام مرفوعاا  1030
 .عن كعب الأحبار ريض هللا عنهالأولياء لأيب نعمي الأصفهاين يف حلية   1031
 . أأيب جعفر بن البخّتييف جزء من أأمايل  1032
 .يف مناقب عيل بن أأيب طالب كرم هللا وهجه عند أأمحد مرفوعاا  1033
(، وأأبو نعمي يف ))حلية الأولياء(( 1141( واللفظ هل، والطباين يف ))مس ند الشاميي(( )21310أأخرجه أأمحد )  1034

 .( بختلف يسري5/216)
 .5/209الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث:   1035
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 اكن املراءين من نفسه رأ   ومن املراءين من اكن اخمللصي من نفسه رأ   من عهنا هللا ريض عائشة قالت

منا البتة يلحظونه ال مه بل الثواب جمرد العمل عل حهثم يف الأاكبر مراد فليس. اخمللصي من  واإ

ال تكون وال رسوهلو  هللا جمالسة مقصودمه ّ ا من جيالس فل املس نونة بلرشيعة اإ ال امبتدعا  بعت ايه اإ  اإ

منا هللا مع اجللوس فاإن نو  شيئا س ّيده مع ميل ال فالعبد بلرشيعة يكون اإ  من قبهلو  أأخذه أأعطاه اإ

ن س تحقاقالا بب من ال املنة بب  العلل منك تنعو  العارفي من تكن املشهد هذا حققت واإ

نه معهل معل لك يف الرشع يشاهد حىت عابد عبادة تكل فل النفس ية  سبيل عل حبرضته يعمهل فاإ

 العمل حي للرشع 330 مشاهدتك مع العمل تعمل أأن وهو احلجابو  االإميان عل ال املعاينةو  الشهود

منا بعدهو  حاطة يكون واإ  التجرد بعد أأدلهتم من دليل خيف  ال حىت املندرسةو  الباقية املذاهب لك أأدةل بإ

 من حاجة يقيض أأن حيب أأنه حىت للس نّة باعتّ اال شديد معر ابن اكنو  .بلروح التحيلو  النفس من

صّل هللا عليه  فيه مال موضع يف الطريق يف مييلو صّل هللا عليه وسمل  هللا رسول فيه قىض موضع

 أأهدى تكن باعتّ اال يف معر اكبن فكنصّل هللا عليه وسمل  شاهده كام أأزراره حملوةل يصيّل و وسمل 

 نقلو  بصحةصّل هللا عليه وسمل  فعهل ما لك فاإن عنه هللا ريض س يدان طريقة وهو طريقة الناس

الو  فكذكل مشافهة هو عنه أأخذه فاإن عنه يثبت مل وما طريقته فهي  أأحصابه عن ن فل اإ  س تحس نها واإ

 فكنصّل هللا عليه وسمل  عنه تأأخذ أأن أأردت فاإن الشارع عليه يكن مل أأمر يف حسن فل الناس لك

 عليك نعمته واس تحرض عندك غريه يذكر من حتب ال حبيث ةا حاليّ  حمبةا صّل هللا عليه وسمل  هل احمبًّ 

نك عليه املصل معىن ملحمةو  املعاين ملحظة مع عليه الصلة من أأكرثو   بوساطة عنه تأأخذو  تنظره فاإ

ال يكون وال به تعملو  ورد ما عنه حتققو  ش يخك  من لتكون للخري فاستبق الرشيعة ظاهر موافق اإ

 الأخري الثلث أأول يف الهتجد يف واستبق اس تطعت ما معل فاسّت الناس بك ليسنت الأول الرعيل

ذا هللا أأقدار جملار واصب اخريا  فتسن غريك بك ليقتدي  عليه كأيوب الضعف فأأظهر غايته الصب بلغ فاإ

ال العمل يظهر وال السلم  هللا فضل عل فاعمتد النفس دسائس من املربي العاملي العلامء الأاكبر اإ

ذا حبيث العمل عل ال نك الأتباعو  اخلري كثري رجلا  رأأيت اإ  وال هللا عليه هل وامحد عليه حتسده ال فاإ

منا لنفسك اشيئا  تر ايك مثهل عبد أأنت اإ نه رؤيته عند تنقبض أأن واإ  فبمحته اجلنة أأدخل فاإن ظمل فاإ
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 لأنه بهلل اصدرا  فاشح الطريقة أأو العمل عنك يأأخذ من يبق ومل عليك جامعتك فر ولو بعمل ال

ن الفاعل  كرثة يفسدك لئل معرك طول ولو صاحلةا  نية جتد حىت تدرس فل امرائيا  كنت نقبضتا واإ

 للرايء اقطعا  شعا مث الناس خيرج حىت الكهف سورة فاترك امجلعة صلة من فرغ فاإذا كل الناس رؤية

 أأحب ما الليل يف الهتجدو  العمل يف االإخوان مذاكرة فلوال النافةل من أأفضل االإخلص من العمل فطلب

 يف ورد مفا يقاتل مفىت الرماية كيفية يف معره أأفىن فاإذا اكحملارب العمل طالب هذه يف البقاء 331االإنسان

منا العمل فضل  ثحمدّ  غري افقهيا  لرضبت اقاضيا  كنت فلو بصري الناقد فاإن تغالط فل للمخلص هو اإ

 1036((مسعها كام فأأداها فوعاها مقاليت مسع امرأأ  هللا نرّض ))صّل هللا عليه وسمل  قال فقيه غري اثا حمدّ و 

ا  كنت ولو العلامء جفالس  اجللساء خري ،جاهل فهو عامل اإين قال مفن يعطك مل ما هللا أأعطامه فرمبا اعامل

 ليحيي تعاىل هللا فاإن احلكامء الكم وامسع العلامء مبجالسة عليك بنّ  اي لقامن قال. رؤيته هللا كرّ ـذك من

 س ئل ملاصّل هللا عليه وسمل  قال 1037.املطر بوابل امليتة الأرض حييي كام احلكة بنور تامليّ  القلب

 العلامء فأأكرم. 1038((علمه بل خرة رمكذكّ و  منطقه معلمك يف زادو  رؤيته هللا رمكذكّ  من)) خري جلسائنا أأي

ايك متل ما مجيع مع حصتك علهيم أأنفقت ولو همحقّ  أأديت نكأأ  عتدّ  فل مهمعظّ و   حق تضييع من واإ

نه ادلين يف معملّ  ايّ  هلك فاإ نه كل قيمتلّ  حىت ش يخك عل تفخر أأن كواإ  االإمام فاكن عظمي بلء فاإ

 واكن ش يخه أأراده ما اإىل ش يخه يد يده تس بق أأن خاف أأنه وهو لعذر ش يخه مع يأألك ال النووي

 عتناءا وهذا نقيصته يرى ال حبيث ش يخه عيب عنه هللا يسّت أأن اطلبا  جملسه اإىل مش يه يف قيتصدّ 

نك فاسلكه كبري ن فاإ ال بالإيضاح لسانه ينطلق ش يخك يف عتقدتا اإ  خاطبو  منه تنتفع فل ع  واإ

 فتقول فالتعرّ  سبيل عل اإال جتادهل وال امللوك مكخاطبة البرص غّض و  االإطراقو  بالإجلل ش يخك

 مرأأتها تزتوج وال لنعتقده صوبمتوه مفا فلن قال هل تقل وال كذاب كذا رونتقرّ  أأمس مسعنامك س يدي اي

ال اميتًّ و  احيًّ  بيته أأو خلوته أأو وظيفته عل تسع وال بعدهاو  حياته  الأدب اإىل ترجع ةشعيّ  لرضورة اإ

                                                           
 .5/122الراوي: أأبو سعيد اخلدري | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: احللية | الصفحة أأو الرمق:   1036

 .2/23الصفحة أأو الرمق: |  املدخل اإىل السنن الكبى املصدر:البهيق  |  احملدث:أأبو أأمامة الباهيل |  الراوي:  1037
 .( بختلف يسري2437(، وأأبو يعل )25أأخرجه ابن أأيب ادلنيا يف ))الأولياء(( )هللا بن عباس |  الراوي: عبد  1038
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 قال ش يخك خاطر عل حفافظ جريانه أأو أأوالده نع فضلا  أأحصابه من أأحد عل تسع وال الش يخ مع

 يعرفو  صغريان يرمحو  كبريان ريوقّ  مل من امنّ  ليس)) قالو  1039((أأاكبرمك مع البكة))صّل هللا عليه وسمل 

 قالو  1042((منه تعلمون ملن تواضعوا)) قالو  1041كبريان شف يعرفو  رواية ويف 1040((حقه لعاملنا

 اإذا)) قالو  1043((املقسط االإمامو  العمل ذوو  االإسلم يف الشيبة ذو منافق اإال هبم يس تخف ال ثلثة))

 عز هللا يف هياب332 رجلا  فهيم تر فمل وجوههم فتصفحت أأكرث أأو أأقلّ  أأو رجلا  عرشون قوم يف كنت

 يروا وأأن مهنا فذكر خصال ثلث اإال أأميت عل أأخاف ال)) وقال 1044.((رّق  قد الأمر أأن فاعمل وجل

ن بعلمه يعمل من يدل أأن العامل عل فيجب. 1045((عليه لونيسأأ  وال فيضيعونه عمل ذا  به يعمل مل واإ

 واحد هل يقسم مل من ومهنم به والعمل العمل هل قسم من ومهنم العمل ال العمل هحظّ  من الناس مفن. هو

ال عامل يكن فمل مهنام ال يقي عل فهو به معل فاإن وجه من بعلمه عامل وهو اإ  للعمل خمالف أأنه عمل واإ

ن به عامل غري ذم يف ورد وما فيتوب  قتحاما عدم العامل يف يشّتط فل يتوب أأن البدو يتب مل اإ

منا اذلنب صّل هللا عليه وسمل  قال االإصار عل اإصاره عدم أأو عليه االإصار عدم فيه يشّتط واإ

منا))  عل دل من)) وقال 1046((ونرشه علمه عمل موته بعد حس ناتهو  ومعهل علمه من املؤمن يلحق اإ

 دعا من)) وقال .1048((كفاعهل اخلري عل الادلّ )) وقال. عامهل قال أأو 1047((فاعهل أأجر مثل فهل خري

                                                           
 .559الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   1039

 .6/101الصفحة أأو الرمق: |  املعجم الأوسطهللا | احملدث: الطباين | املصدر:  الراوي: جابر بن عبد   1040
 .1920الصفحة أأو الرمق: | صحيح ال | املصدر: الّتمذي هللا بن معرو | احملدث:  الراوي: عبد  1041

 .(6184أأخرجه الطباين يف ))املعجم الأوسط(( )  1042
 .(7819( )8/238أأخرجه الطباين )عن أأيب أأمامة الباهيل ريض هللا عنه.   1043

(، 1008( واللفظ هل، والطباين يف ))مس ند الشاميي(( )17715أأخرجه أأمحد ) |بن برس الراوي: عبد هللا   1044

 .(9077والبهيق  يف ))شعب االإميان(( )

 .رواه الطباين مرفوعاا  1045
 .200الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن ماجه | املصدر: سنن ابن ماجه | الصفحة أأو الرمق:   1046
 .1893الراوي: عقبة بن معرو بن ثعلبة أأبو مسعود | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   1047
 .2670الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   1048
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  ﴿ .1049((شيئا أأجورمه من ذكل ينقص ال تبعه من أأجور مثل الأجر من هل اكن هدى اإىل

    ﴾1050 الزواويو  املساجد من هللا بيوت فأأكرم. اخلري مومهعلّ  أأي 

ليك ينظر وهو السلطان قرص قرب تبول أأن تقدر فل مهنا اقريبا  االإنسان حاجة تقض وال  فافهمه اإ

 هناان وقد. واخرج العبادة من تفرغ حىت اإجلالا  دخلت اإن فارتعد وضوء عل اإال هللا بيت تدخل فل

 يف ال داب بأأكرث طولبت فقد خارجه يهننا ومل املسجد يف احلىص وقلب الأصابع تشبيك من الشارع

ذا الكبري لأن املسجد يف مكيعظّ  اأأحدا  تّتك وال خارجه تطلب ومل املسجد  السلطان يدي بي معظّ  اإ

لهيا يس بق وال هللا حرضة املسجد. حياءا  يذوب ال اإ  تدنست وال علهيم خطيئة ال اذلين بوناملقرّ  اإ

 عدم يف العظم  هللا عناية هلم س بقت اذلين اكلأولياء انصوحا  اتبواو وقعوا أأو مبعصية قط جوارهحم

 هلم تبق مل حبيث حس نات أ هتمس يّ  بدلو  توبهتم قبل تعاىل هللا أأن الصحيح بلكشف علمواو  العدم

 ذههنم يف وال الوجود يف صورة لها يبق مل بدلت فلو مقبوةل فغري س تحرضتا فاإن يس تحرضوهنا سيئة

 يبال أأنصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول هني . الناس قبل وادلخول مايلو  مهنم لستو  اخلارج يف وال

 احللوة تعبد لئل الصيف يف املاء برودة تس تذلّ  وال وش تاءا 333 اصيفا  الوضوء س بغفأأ  1051.املساجد بأأبواب

ّ  فاعبد  فاتركه عنه مهنيّ   ولك هللا لأمر امتثاالا  فعهلا به مأأمور مجيع بل العوائد تتبع وال بلكفة كرب

ال املباحات تقتحم وال عنه هللا هناك ملا جتنابا ا ذا املندوبت أأو بلواجبات تلحقها بنية اإ  لفتأأمّ  بلغت فاإ

 اةلالبطّ  يه فالعادة عادةا  ال امتثاالا  ربك عبدا مث الس نّة أأهل مذهب عل حهاحصّ و  التوحيد قواعد يف

 من حمجلي غرا القيامة يوم يدعون أأميت اإن: سملو  عليه هللا صل قال كل تقدمت سيئة تذكر وال

 1054.الوضوء يبلغ حيث رواية ويف 1053الطهور مواضع املؤمن من تبلغ احللية اإن قالو  1052.الوضوء أ اثر

                                                           
 .2674الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو   1049

 .6التحرمي   1050
 .109الراوي: مكحول | احملدث: أأبو داود | املصدر: املراس يل | الصفحة أأو الرمق:   1051

 .136الراوي: أأبو هريرة | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   1052
 .250أأو الرمق:  الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة  1053

 .7/242الراوي: أأبو هريرة | احملدث: أأبو نعمي | املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق:   1054
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 أأمتك تعرف كيفصّل هللا عليه وسمل  هل قيل حنوهاو  ريالأساو  من اجلنة أأهل به يزتين ما احلليةو 

 لأحد ذكل ليس 1055((.الوضوء أ اثر من بلقا حمجلي غرا القيامة يوم يأأتون اإهنم)) قال يرك مل ممن

صّل هللا عليه  قالو  .1057((أأنوارمه أأيدهيم بي تسع و  بأأمياهنم كتهبم يؤتون وأأعرفهم)) قال 1056غريمه

ذا))وسمل  لهيا نظر خطيئة لك وهجه من خرج وهجه فغسل املؤمن أأو املسمل العبد توضأأ  اإ  مع بعينه اإ

 مع أأو املاء مع يداه بطش هتا اكنت خطيئة لك يده من خرج يديه غسل فاإذا املاء قطر أ خر مع أأو املاء

ذا املاء قطر أ خر  حىت املاء قطر أ خر مع رجله هتامس ّ  خطيئة ولك خطاايه خرجت رجليه غسل فاإ

 خترج حىت جسده من خطاايه خرجت الوضوء فأأحسن توضأأ  من قالو  1058((اذلنوب من نقيا خيرج

 الصلة بيو  بينه ما هل هللا غفر اإال وضوءه فيحسن يتوضأأ  مرئا من ما)) قالو  1059((.أأظفاره حتت من

 .1061((تأأخر وما ذنبه من تقدم ما هل غفر اإال الوضوء عبد يس بغ ال)) قالو  .1060((يصلهيا حىت الأخرى

 يغسل الصلة بعد الصلة وانتظار املساجد اإىل الأقدام عاملاإ و  املاكره عل الوضوء اإس باغ)) قالو 

 قالو  1063.((الأجر من كفلن هل اكن الشديد البد يف الوضوء أأس بغ من)) قالو  .1062((غسلا  اخلطااي

 من يقلل البخاري االإمام واكن 1064((قبيل من الأنبياء وضوءو  وضويئ من فذكل ثلاثا  توضأأ  من))

 تردده من س تحياءا ا أأايم ثلثة يف أألكة يأألك االإمام ماكلو  رضر بل لوزة أأو مترة تقنعه حىت الألك

ذا334 احلرام ينجس أأن من حياء يبل مل أأايم عرشة مفكث بعضهم حّ  قدو  .تعاىل هللا يدي بي للخلء  فاإ

                                                           
 .1046الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   1055
 .1/230ئد | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوا  1056
 .1/230الراوي: أأبو ادلرداء | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:   1057
 .244الراوي: أأبو هريرة | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   1058
 .245الصفحة أأو الرمق: |  حصيح مسملالراوي: عامثن بن عفان | احملدث: مسمل | املصدر:   1059

 .1041الراوي: عامثن بن عفان | احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   1060
 .1/241الراوي: عامثن بن عفان | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:   1061
 .2/39| املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:  الراوي: عيل بن أأيب طالب | احملدث: الهيمث   1062
 .5/298الراوي: عيل بن أأيب طالب | احملدث: الطباين | املصدر: الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   1063

 .2/151الراوي: عبد هللا بن معر | احملدث: ابن حبان | املصدر: اجملروحي | الصفحة أأو الرمق:   1064
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 أأهون بلس يف الرضب ترى أأنك حىت مفارقهتا عليك يشّق  حرضته حلوة ذقتو  هللا عظمة عرفت

 لك مع بلسواك لأمرهتم أأميت عل أأشق أأن لوال)): سملو  عليه هللا صل قال عهنا نقطاعالا من عليك

 عند السواك علهيم لفرضت)) رواية ويف 1066((صلة لك عند الوضوء مع)) رواية ويف 1065((صلة

 حىت السواك يذكرصّل هللا عليه وسمل  النيب زال ما عائشة قالت الوضوء علهيم فرضت كام صلة لك

 للرب مرضاة للفم مطهرةالسواك ))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .1067((القرأ ن فيه ينل أأن خشيت

 السواكو  التعطرو  احلناء املرسلي سنن من أأربع))صّل هللا عليه وسمل  النيب عن 1068((للبرص جملةو 

ذا به يبتدئصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول اكن ما أأول عائشة. 1069((الناكحو   1070السواك بيته دخل اإ

 حىت الصلوات من ليشء بيته من خيرجصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول اكن ما)) 1071الطباين

ذا العبد اإن))صّل هللا عليه وسمل  عنه 1072ارالزبّ . ((يس تاك  خلفه املل قام يصيل قام مث س تاكا اإ

 جوف يف صار اإال القرأ ن من يشء فيه من خيرج مفا فيه عل فاه يضع حىت منه فيدنو لقراءته فيسمع

 س بعي من أأفضل بلسواك ركعتان)): حسن جيد اإس نادـب نعمي أأبو. ((للقرأ ن أأفواهمك روافطهّ  املل

 البول كرثة مع املشاربو  املأ لك كرثة من يفعل مبا تغّت وال الس نّة عل حفافظ 1073((.سواك بغري ركعة

 يعتقدون ومه البطاةلو  البطون أأهل عادة قتفواا بل س نّة اإىل اليوم الناس مباالة عدم ومن الغفةلو  النومو 

 أأن واعمل فهيام هللا غري كل خيطر أأال شط عل وضوء لك دبر ركعتي عل فواظب. اخلواّص  أأهنم

منا أ خرةو  دنيا من هللا لغري قلبك مييل أأال هذا يف املقصود  تعاىل هللا بباب الوقوف مقصودك يكون فاإ

                                                           
 .887دث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احمل  1065

 .1069الراوي: عائشة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق:   1066

 .1/226الراوي: العباس وعائشة | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:   1067
 .7/278هللا بن عباس | احملدث: الطباين | املصدر: الأوسط | الصفحة أأو الرمق: الراوي: عبد   1068
 .1080الراوي: أأبو أأيوب الأنصاري | احملدث: الّتمذي | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   1069

 .131الراوي: أأم املؤمني عائشة | احملدث: البهيق  | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   1070
 .يف املعجم الكبري رواية عن خادل اجلهن  1071
 .أأخرجه الزبار يف "مس نده"  1072

ا )ج  1073 ج ع هن  يض   اَّللَّ ة ر   .(38ص 1أأخرجه البهيق  يف السنن الكبى ع ن ع ائ ش 
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 حيث ذاتكو  احلرضة يف بصريتك فتكون سكون أأي ويف حركة أأي ويف ماكن أأي ويف زمان أأي يف

 دنيا اأأبدا  هللا بباب بصريتك لسكون سكوانا  وال حركةا  وال ماكانا  وال زماانا  لها ختّت وال هللا أأراد

نه هللا بباب الوقوف غري تر وال أأخرىو  ال خلقنا ما فاإ  يف مرة س نّة هتمل وال بعمل مقرون بأأدب هل اإ

ذا)): امرفوعا  الش يخان روى. ال ذان واحك معرك نه عيلّ  واصلّ  مث يقول ما مثل فقولوا املؤذن مسعمت اإ  فاإ

 من)) رواية ويف335. احلديث 1074((الوس يةل يل هللا سلوا مث اعرشا  عليه هللا صّل  واحدة عيلّ  صّل  من

 بنيةو  االإجابة بنية ادلعاء يف أأحلّ و  1075((.القيامة يوم شفاعيت هل وجبت املؤذن مسع اإذا ذكل مثل قال

ليه ضطرارالا  يردّ  ال االإقامةو  ال ذان بي ادلعاء)): سملو  عليه هللا صل قال أأصاةلا  مضطرّ  العبد فاإن اإ

 فسل نهتيتا فاإذا)) رواية ويف. 1076((ال خرةو  ادلنيا يف العافية هللا سلوا قال نقول مفاذا قالوا

ذا)) رواية ويف. 1077((هتعط جودي اإ لة ن  فاإذا التَّأأذين عيسم ال حىت رضاط وهل الش يطان أأدبر بلصَّ

قامة التثويبو  .1078((رأأدب هبا بوّ ث فاإذا لال ذان أأقب قيض ذا)) امرفوعا  أأمحد روىو  االإ  بلصلة ثوب اإ

 تقام حي دعوته داعٍ  عل يردّ  ال ساعتان)) رواية ويف 1079((ادلعاء واس تجيب السامء أأبواب فتحت

ذا. 1080((تعاىل هللا سبيل يف الصف ساعةو  الصلة خلصو  حبلل فابنه امسجدا  بنيت فاإ  تزخرفه وال اإ

ال تبىن ال املساجد فاإن بذلهب سقفها طيلو  الرقيق نامللوّ  خامبلرّ  نو  مرشوع وجه عل اإ  بنيته اإ

 مرفوعا غريهامو  الش يخان روىو  هجمن يف القيامة يوم به فاهنار أأمثت اإخلص بغري أأو ش هبة أأو حبرام

 بىن نم)) رواية ويف. 1081((اجلنة يف بيتا هل تعاىل هللا بىن تعاىل هللا وجه به يبتغ  مسجدا بىن من))

                                                           
 .384الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل | الصفحة أأو الرمق:   1074
 .1691معرو | احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق: الراوي: عبد هللا بن   1075
 .3594الراوي: أأنس بن ماكل | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   1076

 .524الراوي: عبد هللا بن معرو | احملدث: أأبو داود | املصدر: السنن | الصفحة أأو الرمق:   1077
 .1663هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: حصيح ابن حبان | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو   1078
 .14394الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: أأمحد بن حنبل | املصدر: مس ند بن حنبل | الصفحة أأو الرمق:   1079
 .1764الراوي: سهل بن سعد | احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   1080

 .450الراوي: عامثن بن عفان | احملدث: البخاري | املصدر: حصيح البخاري | الصفحة أأو الرمق:   1081
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ا هلل  أأو قطاة مكفحص)) رواية ويف. 1082((اجلنّة يف بيتاا هل هللا بىنقطاة  مفحص قدر مسجدا

 خّص و  املصيل جهبة قدر فهو خمميها وهو. 1084((لبيضها قطاة مكفحص)) رواية ويف. 1083((رأأصغ

 هللا بىن حلل مال من فيه هللا يعبد بيتاا بىن نم)) رواية ويف. فافهم فيه ثتروّ  ال لأهنا القطاة الشارع

 ابنوا((: قالصّل هللا عليه وسمل  النيب فاإن املساجد واكنس. 1085((وايقوت درّ  نم اجلنّة يف بيتاا هل

 هللا رسول اي: رجل فقال اجلنّة يف ابيت هل هللا بىن امسجد هلل بىن مفن مهنا، القاممة وأأخرجوا املساجد

خراج م،نع: قال ؟ريقالط يف تجبىن يتال املساجد وهذه  الّتمذي. ))1086العي احلور همور مهنا القاممة واإ

 الطباين. 1087((هاف ننظّ  أأن انوأأمر ان،داير يف املساجد نتَّخذ أأنصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول انأأمر))

قامة حدودمك )) مرفوعا جنبوا مساجدمك صبيانمك وجمانينمك وشاءمك وبيعمك وخصوماتمك ورفع أأصواتمك واإ

 حصة علمةو  التبخري والتجمري. 1088((واختذوا عل أأبواهبا املطاهر ومجروها يف امجلعوسل س يوفمك 

ينليغمر ا تعاىل هللا اإنَّ )) الطباين روىو  .املساجد اإىل امليش االإميان مل يف املساجد اإىل لونيتخل ذلَّ  الظُّ

س ناد أأيضا روىو 336 .1089((القيامة يوم اطعس بنور  الوضوء فأأحسن بيت ه يف توضأأ  من)) مرفوعا حسن بإ

 1090.((الزائر يكرم أأن املزور عل وحقَّ  هللا   زائر فهو املسجد أأىت مث

 املسجد يف محمودة سكناتكو  حراكتك فلتكن السوق يف فهخفّ و  املسجد يف اجللوس لطوّ و 

ال  فاإن الكم بلك املسجد يف هيتفكّ  ممن غريمهو  ارالتجّ  من للمساجد اكجملاورين تكن وال فاخرج واإ

نك قاهر سلطان يدي بي واقف منةل نفسك لنزّ و  بصري الناقد  حبرضته جسدك حتك أأن هتاب فاإ
                                                           

 .1610الراوي: أأبو ذر الغفاري | احملدث: ابن حبان | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   1082
 .13560رمق: الراوي: جابر بن عبد هللا | احملدث: ابن ماجه | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو ال  1083
 .10/2الراوي: عبد هللا بن عباس | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:   1084
 .1/420الراوي: أأبو هريرة | احملدث: ابن حبان | املصدر: اجملروحي | الصفحة أأو الرمق:  1085

 .533الصفحة أأو الرمق: الراوي: عامثن بن عفان | احملدث: مسمل | املصدر: حصيح مسمل |  1086

 .594الراوي: عائشة أأم املؤمني | احملدث: الّتمذي | املصدر: سنن الّتمذي | الصفحة أأو الرمق:   1087
 .8/132الراوي: واثةل ابن الأسقع | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الكبري | الصفحة أأو الرمق:   1088

 .1/257صدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: الطباين | امل  1089
 .4/142الراوي: عائشة | احملدث: الطباين | املصدر: املعجم الأوسط | الصفحة أأو الرمق:   1090
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 لنفسه احتقارا ا. بملسجد اجللوس يطيل ال مثيل اخلواص عيل س يدي قال. أأوىل هللا مع فاجللوس

 أأنك بكل يف خيطر وال حمدث أأنتو  واحدة حلظة فيه جتلس فل غري ال املساجد تعظمي املقصودو 

نه املسلمي من أأحد من أأفضل بليس ذنب فاإ  الرزق بأأمر فيه هتمتّ  فل لأجهل هللا حرضة من فأأخرج اإ

نه الّ  عاممةا  ولو اشيئا  س ئلت اإن هللا وجه تردّ  وال مضنه ما عل هل امهتّ ا فاإ  فيه متش وال اواختبارا  اتا تعنّ  اإ

ال 1091بتاسومة  .بلعبادة نفسك واشغل كجرح لعذر اإ

 حىت املدرك دقيقة خاصة والية عل لكهم ش متلواا الطريقة هذه أأهل أأن بلرضورة علمت ملاو 

 مع الأخف  خبفاء أأذواقهم فيه لتتفرس العارفي أأحوال بعض كل أأورد أأن أأحببت الأولياء كبار عل

ال أأمرمه كامتن وجوب مياهنم اتذرّ  بعض عل لعطّ بال تزيد حمبهتم فاإن دائرهتم لأهل اإ  أأن عملا. اإ

 الواحضة بلبصرية هللا اإىل دعا قد الرمحة عيصّل هللا عليه وسمل  نبيناو  الرمحة من خلقوا لكهم الأنبياء

 سبيل جتنابا علو  الهدى سبيل سلوك عل حثّ و  املساكل بّي و  كار املد بقرّ و  الفائقة البيّنةو 

ليه دعاو  بينه اإال هللا من يقرب اشيئا  ترك مفا الردى ال القدس ية للحرضة أأدبا  وال اإ  اشيئا  وال عليه حثّ  اإ

الّ  هللا عن شغل الّ  هللا عن يقطعهم معلا  وال منه العباد رحذّ و  اإ  النصيحة من ترك وما عنه هنامهو  اإ

صّل  هللا رسول تركنا لقد الصحابة قالت. اشيئا  الهلكة مواطنو  القطيعة أأوحال عن صهمخيلّ  مما للعباد

نهللا عليه وسمل  منا اخللئق لأن[ قلتج ] 1092حبق اعلما  منه فنس تفيد السامء يف ليتحرك الطري واإ  اإ

        ﴿ تعاىل قال احلق املل حرضة اإىل ابعضا  بعضهم ليدل خلقهم

﴾1093 337 قالو ﴿          

﴾1094  الرفيقصّل هللا عليه وسمل  ختارا فلام 1095((نقية بيضاء تركهتا))صّل هللا عليه وسمل  قالو 

                                                           
فرجنّ ، مداس، شبشب، خف، رسماية. لكمة تركية )معجم املعاين(.  1091 . كندرة، حذاء اإ ميج اس   ٌة )مجعها( ت و  وم  سج  ات 

 .8/266الغفاري | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو ذر   1092
 .255البقرة   1093
 .4 املائدة  1094
 .1/187الراوي: معر بن اخلطاب | احملدث: الهيمث  | املصدر: مجمع الزوائد | الصفحة أأو الرمق:   1095
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 الوراثة ملنصب أأهلا  هللا جفعلهم عنه أأخذوهو  ورثوا مبا الساعة قيام اإىل أأمته يف دعاةا  هللا بنّص  الأعل

 سبيل تعي معاينة عل أأي           ﴾1096﴿ بقوهل

ّ اال من أأحد لك  حبسب لأحصابهصّل هللا عليه وسمل  وصاايه اختلف علمتهو  علهيا فتحمهل باعت

 نوى ل خر قالو  .1097((اإقلال العرش ذي من ختف وال أأنفق بلال)) لبلل فقال طرقهم اختلف

 عاةل متدعه أأن من كل   خري أأغنياء ورثتك تدع اإن فاإنك ماكل عليك أأمسك)) ماهل من خنلعها

 من صاحل رجل من تس تحيي كام هللا من س تحييا)) هل فقال رجل س توصاها. 1098((النّاس يتكفّفون

ّ ا مفن. 1100((تغضب ال)) هل فقال أ خرو  .1099((كقوم  هللا اإىل يدعوصّل هللا عليه وسمل  النيب بعت

 عل يدعون الأولياءو  الاكمةل الرساةل بصرية عل يدعوصّل هللا عليه وسمل  فالرسول بصرية عل

 فاإن الأنبياء ورثة العلامء)): سملو  عليه هللا صل قال وقد واليةا و  ةا صديقيّ و  قطبانيةا  بصائرمه حسب

منا ادرمها  وال ادينارا  ثونيورّ  ال الأنبياء . ((اإرسائيل بن كأنبياء أأميت علامء)) قالو  .1101((العمل ثونيورّ  واإ

 يف العمل فضل مسعت مفهام جديد برشع يأأتون أأهنم ال به جئت مبا أ مرينو  موكدينو  مقررين يأأتون أأي

 معه تكونو  اخلش ية تكتنفه اذلي القامع للهوى اخملمد النافع العمل يف منحرص أأنه فاعمل الرشع كتب

 العلامء من خيشه مل من عمل جيعل فمل      ﴾1102﴿ تعاىل لقوهل االإانبة

 العمل فنتيجة. أأمرك يطع مل من خش ية وما خيشك مل من عمل ما رب اي السلم عليه داوود قال. اعلما 

ن فالعامل املوافقة اخلش ية نتيجةو  اخلش ية  وامجلع كتساهباال اهلمة صفو لأهلها متلق أأو ادلنيا يف رغب اإ

 فل الأنبياء اإرث من بعيد أأبعد فهو ال خرة نس يانو  الأمل طولو  س تكثاروالا واملباهاة خاردّ والا

                                                           
 .108يوسف   1096
 .6/298املصدر: حلية الأولياء | الصفحة أأو الرمق: الراوي: أأبو هريرة | احملدث: أأبو نعمي |   1097

 .5354الراوي: سعد بن أأيب وقاص | احملدث: البخاري | املصدر: الصحيح | الصفحة أأو الرمق:   1098
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ال الوارث اإىل املوروث اليشء ينتقل  بعلمه يعمل مل من مفثل. عنه املوروث عند هبا اكن اليت بلصفة اإ

 الناس نتفاعا نهيغرّ  وال338 عليه العقوبة تكثري سببو  عليه جحة وهو نفسها حترقو  الناس تيضء كشمعة

 من مثلو  1103.))الفاجر بلّرجل ادّلين هذا ليؤيد تعاىل هللا اإنّ )): سملو  عليه هللا صل لقوهل بعلمه

 تعملّ  من مفثل مس تقذرة النجاسةو  شيفة فالوس يةل ذهب من مبلعقة جناسة محل مكن معل بل مهتعلّ 

 العمل فاإن واحدة صلة يصلّ  ومل الوضوء يف معره أأفىن من مكثل به يعمل ومل س نة أأربعي مدة العمل

 من وهو هنيهو  أأمره هللا عن فقه من فالفقيه ربح الأدب بعمل العمل تزكيةو  مقصود العملو  وس يةل

 علهيم النبوة أأنوار اإشاق من الأولياء فأأنوار اأأبدا  مس متر هللا اإىل ادلعاءو  قلبه عين عن احلجاب نفقأأ ا

منا اكلأمقار الأولياء قلوب أأنوارو  اكلشمس يةّمداحمل فاحلقيقة  مبقابلته الشمس من]القمر[  كتسبا واإ

ايها ذا اإ  أأنوار دوام عليه فوجب الصقيةل الأجرام يف نورها ملاكن لها غروب فل اهنارا و  ليلا  فالشمس فاإ

 عباده عل يتلوها هللا أ ايت فالأولياء فهيمصّل هللا عليه وسمل  هللا رسول نور ظهور دلوام الأولياء

ظهاره  يأأيتو  اإال هلل ويل من مفا      ﴾1104﴿ واحد بعد اواحدا  اإايمه بإ

 الأرض أأبرزت وال قطرة السامء أأرسلت ما الأولياء من واحد نقص فلو مثهل أأو منه خري بويل هللا

ذا مدادمها بنقص وال مهنم بنقص يكون ال الوقت فسادو  نباهتا  وجودمه مع أأخفامه فساده هللا أأراد واإ

ذا  يكونوا مل التذكرة هللا اإىل متيلهم وال املوعظة فهيم تنجح فل غريه أ ثرواو  هللا عن الناس أأعرض فاإ

 تؤتوا ال((صّل هللا عليه وسمل  قالو  .اجملرمون يراها وال عرائس فالأولياء فهيم هللا أأولياء لظهور أأهلا 

ذا))صّل هللا عليه وسمل  قالو  .))1105 فتظلمومه   هاأأهل  وهامتنع وال وهافتظلم أأهل ها غري احلكة  رأأيت اإ

جعابو  مؤثرة دنياو  مطاعا حشاو  متبعا هوى  فسمعوا 1106((.نفسك خبويصة فعليك برأأيه رأأي ذي لك اإ

 أأمية من البدو أأنه مع ذكل هللا هلم أ ثر بل اخلفاء فاختاروا سملو  عليه هلل صل هللا رسول وصية
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 أأميت من طائفة تزال ال))صّل هللا عليه وسمل  لقوهل ةللمحب سالكي بحلجة قامئي مهنم ظاهرين

 وجه هللا كرم طالب أأيب بن عيلّ  قال 1107((الساعة قيام اإىل انوامه من يرضمه ال احلق عل ظاهرين

 معلقة قلوهبم اقدرا  هللا عند الأعظمون اعددا  الأقلون أأولئك جتكحب  كل قامئ من الأرض ختل ال اللهم

. سملو  عليه هللا صل قال. رؤيهتم اإىل شوقاه وا بلدهو  عباده يف هللا339 خلفاء أأولئك الأعل بحملل

 هاوسط  ويف ها،وأ خر  هاأأول  أأميت خري)) قالو  .1108((أ خره أأم خري وهلأأ  درىي ال اكملطر يتأأمّ ))

منا تبكوا ال)) قضية يف قالو  .1109((الكدر  رواكهيا فاجتلب صاحهبا علهيا قام حديقة مثل أأميت مثل اإ

 قنواانا  أأجودها يكون اطعما  أ خرها فلعل افوجا  اعاما  مث افوجا  اعاما  فأأطعمت سعفها حلقو  مسالكها هيأأ و 

 عليه هللا صل قالو  1110((.حواريه من خلفاء مرمي ابن ليتخذنّ  بحلق بعثن واذلي اشراخا  أأطولهاو 

نَّ )): سملو  لون   ونساءا  رجاالا  أأحصايب من رجالٍ  أأصلب   أأصلب   أأصلب   يف اإ  حساٍب  بغري   اجلنَّة   يدخج

 من قرن لكّ  يف)) قالو  1112ال ية        ﴾1111﴿ تل مث

 وال أأنوارمه ريكدّ  ال الوقت ففساد الويلو  يقالصدّ و  اخلف و  مهنم الظاهر فسواء 1113((سابقون يتأأمّ 

منا الزمان بتغرّي  اأأبدا  يتغريون فل الأوقات مع ال تاملوقّ  مع لأهنم مقدارمه حيط  مع اكن من يتغري واإ

 عل هللا يعبدون فالتجانيون احلوادثو  الأقضية من هللا غري مع نكون أأن من هللا أأعاذان الأوقات

قبال ملتفتي غري اليقي أأهل ومه الغطاء كشف عن التوحيد وفاءو  الصفاء دبرهو  الزمان بإ ىل اإ  واإ

 الفنت هبم متر عافيته يف حييهيم برمحته يغذومه اعبادا  هلل اإنصّل هللا عليه وسمل  بقوهل االإشارة مقاهمم
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 1114((.بلعمل هللا أأحياه من اإال مهنا ينجو ال فنت أأميت يف يكون)) كقوهلو  ترضمه فل املظمل الليل كقطع

ن الرجال مه الليل فرجال. يرى فامي بهلل العمل يعن  الغىن من بيشء ليؤيدون الوقت هذا أأولياء واإ

 هللا فأأولياء الشكوك من الناس عند ما لكرثة اليقيو  االإفلس من الناس عند ما لكرثة فالغىن اليقيو 

 قلوبو  تكدر فالنجوم أأشقت الظلمة قويت لكام اكلنجوم أأنوارمه قويت الظلمة علهيم تش تدّ ا اإن

 ال احملن أأوقات يف فهم نللمكوّ  الأولياء نورو  الكون اإىل هيدي النجوم فنور فهيا تكدير ال الأولياء

 قناعتك نور أأطفأأ  فقد مؤمن اي جز تقول ويه اكلنار فادلنيا ترضمه ال النار خزنة مثل اكمللئكة ترضمه

 وما ،بحلرب هأ ذنت فقد وليًّا يل ىعاد من))340 سملو  عليه هللا صل قال عظمي أأهلهاو  الوالية فشأأن لهيب

 حبَّه،أأ  حىتَّ  بلنَّوافل اإيلّ  يتقرَّب عبدي يزال وما عليه، افّتضت اممّ  اإيلّ  أأحبّ  بيشء عبدي اإيلّ  بتقرّ 

ي همسع كنت: هأأحببت فاإذا ي هوبرص  به، يسمع اذلَّ ّ  هويد به، يبرص اذلَّ ّ  ورجهل هبا، طشيب يتال  يتال

ن هبا، مييش ّ  اس تعاذين ولنئ ه،ُلعطينّ  سأألن واإ  عن ديتردّ  فاعهل أأان يشء عن ترّددت وما ه،لأعيذن

 ابرصا و  امسعا  هل كنت)) أ خر طريق ويف ،1115((منه هل البدوه مساءت أأكره وأأان املوت يكره ،عبدي نفس

ّ و  ايدا و  عقلا و  اقلبا و  لساانا و   أأحهّل  حىت رتبته خفامةو  الويل قدر منه تس تفد نهمضمّ  فافهم ،1116((ادا مؤي

منا الرتبة هذه هللا  هللا تدبري اإىل تدبريه عن خرج وقد لنفسه ينترص ال الويل لأن بحلرب هللا أأذن واإ

      ﴾1117 ﴿﴿ تعاىل هللا عل التولك بصدق قوتهو  حوهل وعن

   ﴾1118 هلم قامو  الأغيار عهنم فدفع همهيمّ  مهّ  وال س يدمه يف مههتم جعلوا لأهنم 

 يف فأأنت بك كنت ما عبدي مهك أأكفك مهك ماكن جعلنا عبدي لبعضهم قيل. نتصارالا بوجود

 شغهل من)): سملو  عليه هللا صل قال. لنفسك واخّت القرب حمل يف فأأنت يب كنت وما البعد حمل
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ذا. 1119((السائلي أأعط  ام أأفضل أأعطيته يت،مسأأل عن ريذك  بب عنك نسدّ ا هللا عرفت فاإ

نه للكتابة القمل مكباشة املباشة فعل عدى ما هلل لكه الفعل أأن معرفتك قتضاءال لنفسك نتصارالا  فاإ

 رأأيت أأنتو  اخللق من تنترص فكيف منه يشء لك احلقيقة ويف منه لا تفضّ  العبد عل احلق أأفاضه

 من حاجهبمو  يعلمون ال حيث من انصمه وهو تعاىل يديه بي اسلما  نفوسهم أألقوا فقد فهيم االا فعّ  هللا

 قربه وجود من اإال يشء لك من خمتارمهو  هحبّ  عن اإال يشء لك عن قاطعهمو  ذكره من اإال يشء لك

 اكنت. أأحديته لشهود حمققة أأرسارمهو  حبرضته قلوهبم حفامت بأأنواره قلوهبم جهبو  بذكره أألسنهتم أألهج

 أأرمح هللا))صّل هللا عليه وسمل  فقال الثدي أألقمتهو  عليه حفنت ارضيعا  ودلها عل تطوف مرأأةا

ذ لأعداهئم حماربتهو  هلم احلق نتصارا برز الرمحة هذه ومن. 1120((بودلها هذه من املؤمن بعبده  مه اإ

 تكون أأن يلزم ال هلم احلق نرصة غري      ﴾1121﴿ أأنواره معادنو  أأرساره حامل

 يرضاها ال كام أأوليائه أأعداء لعقوبة أأهلا  ادلنيا يرض فمل الشديدة العقوبة عن ادلنيا مدة لقرص ةلمعجّ 

 اوقوعا  أأو طاعة عن اتعويقا  أأو العي يف امجودا  أأو القلب يف قساوة ةلمعجّ  تكون فقد أأحبابه الإاثبة أأهلا 

 اوليًّ  أأذى من فلك مناجايت ذلاذةو ذكري ذلة أأسلبك أأمل تشعر ومل عاقبتك مك اهلمة يف فّتة أأو ذنب يف

 فقد ودله أأو ماهل يف حمنة عليه تر مل فاإن سلمته بعدم قطع فقد يهحمبّ  من أأو س يدان أأحصاب من

 هلل ونمضطرّ  لكهم فالناس نفيس يف اإال شّ  وال أأنفس نا شور من همبنّ  هللا أأعاذان دينه اإىل صفت

 .بهلل

 هلل امحلد أأن دعواان وأ خر الشكر وهناية امحلد متام فلهل الأول اجلزء من تقييده قصدت ما وهذا

 أأنه هللا عمل يف س بق من ولك أأتباعهو  وأأحصابه أ هل وعل محمّد س يدان عل هللا صلو  العاملي رب

هل ال أأن ونشهد العاملي رب هلل وامحلد املرسلي عل وسلم مؤمن ال اإ  املل هل شيك ال وحده هللا اإ

ليه اخلري بيده ومييت حييي امحلد وهل  .قدير يشء لك عل وهو املصري واإ
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مه وافتح ملن قرأ ه وسعى م من عظ  اللهم عظ  ... 

يف حتصيهل بكتابة أ و بيع أ و رشاء وأ فض رضوانك 

ب يف نرشه والنفع به وأ دم عىل وفضكل عىل من تسب  

من ملكه السعادة ال بدية ويف داره ا ىل قيام الساعة 

اللهم افتح بصائر مجيع من طالعه واحفظه من غوائل 

 ا لفتح قلوباجلهل وعوائق الوصول اللهم اجعهل سبب  

 هللا عىل ال مة واجعهل معظام يف قلوب ال مة وصىل  

س يدان محمد الفاحت اخلامت النارص الهادي العظمي القدر 

واملقدار الرصاط املس تقمي وعىل أ هل ومجيع حصابته ومجيع 

 .واان أ ن امحلد هلل رب العاملنيأ مته أ مني وأ خر دع

                   

لي         ث 
 
ب عق  الحاج األحسن ال
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