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اينالث ُُاجلزءُ  

ُمن

ُ
 
ُائ ُرُ عُ ُةُ اءُ رُ ا ُ  س  ُش  ُ ف ُُوس  ُةُ ي ُانُ ف ُرُ العُ ُقُ ائ ُقُ ال ُُل 

ُ حُ ُع ُابُ صُ أ ُبُ  ُ ُةُ ي ُاهُ مُ ُق  ُةُ ي ُانُ جُ الت ُ ُةُ يقُ ر ُلطُ ب ُُةُ ي ُبُ الّت 

ُقطبُمركزُدائرةُالعرفانُ،مةُالزمانلعلُ 

ُيلالبعقيأأيبُعيلُموالانُالاجُالأحسنُبنُمحم دُبنُأأيبُجامعةُ

واملسلميُ ُاالإسلمُ ُبعلومهعُهللاُمت ُ،ُاالبيضاويُوطناُُالسويسُأأصلُا

ُأ ميُ

ُ

ُ

ُ

جُأ ايتهُوأأحاديثهُمجموعةُمنُ ُطلبةُالعملحق قهُوخر 

ُحتتُاإرشافُالزاويةُالتجانيةُبتونسُببُاخلرضاء

ُهـ1440ُس نةُلُُالعامصةتونسُبُُالطبعةُالثانية

ُ
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ُالرحميُهللاُالرمحنبسمُ

ُ ُُهللاُعلُس يدانُمحمدُوأ هلُوأأمتهوصل 

ُ

اُيس تغرقُحقُماُشكرُاُأأوالانُفعاهلُوصفاتهُونشكرهُعلُمجيعُماامحلدُهللُذلاتهُولأسامئهُوأُأ

هلُاإالُهللاُوحدهأأعطاان ُهُاختذهُحبيبهاُعبدهُورسوهلُوأأن ُدُاونشهدُأأنُمحمُالُرشيكُهلُُونشهدُأأنُالُاإ

ُوعلُأأمتهُالأخيار.رُلأطهاأ هلُاُعليهُوعلوخليهلُصلُهللاُ

األول  مقدمة في بيان الحقيقة المحمدية وأنها األب 

راءةُعرشوعُيفُاجلزءُالثاينُمنُ)ُأأماُبعدُفهذا بأأصابعُُرائسُشوسُفلُالقائقُالعرفانيةاإ

صُبهُمنُأأخلوالكتابُفاهللُينفعُُلس نةسُعلُأأصولُا(ُاذليُأأسُ حقُماهيةُالّتبيةُبلطريقةُالتجانية

ذاُعلمتهُفاعملُأأنُ عاُعلُأ خرُاجلزءُالُأ.ُأأوهلُمفرُ واس تننُرُبهُمنُطلبُالقعنُونوُ فيهُوأأم ماُُول.ُفاإ

املديرةُاحمليطةُجبميعُأأجزاءُُلُالزجاجةُالقيقةُاحملمديةُويههللاُمبزنةلُرجلُيفُزجاجةُدريةُوتُسوى

فضاالُاالدُأأصولُالوجودُأأبرزهتاُيوأأولُأأصلُمنُُويهُأأولُظهورُيفُمرتبةُالوحدةُالهداُخ ُربوبيةُاإ

بيُالقُُاجلللُويهُالجابُالأعظمُالثاينملاُيفُداخلهاُمنُالاحّتاقُبس بحاتُُوجعلهتاُوقايةُا

امجلالُويهواخللقُوالجابُالأولُسطُو اجلللُوهباُء أأنواُر ومفُرُُة ومكسبُمنبتُاخللئقُومنبعهُا عهُا

مدادها ُوقدرةُامءــــفاتُوأأســـاتُصـايةُجتليبقاهئاُونعميهاُومركزُُسُوالافظةُلنظامُسعادةُوجودهاُواإ

ويهُُوظلمةُاُوالعدمُخفاءُاالوجودُوجودُاُمُويهُعيُاالإماكنُمتدُ لنورُاملكرُ رهباُويهُاقتطاعُمنُا

ُاإىلُرمحتي ُاملتنوعة ُواالُإُالرمحة ُاالإجياد ُرمحة ُفالعامة ُرزقاُعامةُوخاصة ُبلتمنية ُوأأطوارُامداد ُفهي ا ُا

لهي ُمناسبُلُأُالسببُللكُجتلُ  ُأأهلأأوُاكفرينُوالثانيةُخمتصةُبُادلنياُوالربزخُوال خرةُمسلميُهلاإ

مهُوامللئكةُويهُاليتُتوقفهمُبيُيديُرهبمُومتدُالأولياءُوُيةُمنُقلوبُالعارفيُمنُالأنبياءاخلصوُص

فاضُبملعرفة نيلُيشءُمنُذراتُُاإىلُحبيثُالُيصلُأأحدُفيوضاتُالأقدس يةةُاُلوالسعادةُالأبديةُواإ

الُمنه اململكةُالربنيةُالُغريُحفرضةُالقدمُيهُحرضةُُوهوُعيُالوساطةُالبارزةُلّتتيبُالسعادةُاإ

الغينُُيادةُاملالكيةُويهُالوجودُاملطلقالسُ الباطنةُالأوليةُال خريةُويهُحرضةُُالهويةُاذلاتيةُالظاهرة
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ُ طُبهُغريهُوالُبنورُالقدمُاذليُالُحييُبوجودُالفاعلُبالختيارُاحملجُ الُُمطلقاُعنُاالإماكنُاذلايتغنا

صلُهللاُبلُالُحييطُبهُمنُخلقهُلنفسهُبلُسببُوالُعةلُُيعقلُلدوثُالعقلُوأأدلتهُومدراكته

مناُعليهُوسمل يناسبُحقيقتهُاحملمديةعملُواإ يناسبُالوجودُُمنهُمُا لكُمُا الطارئُالادثُُواندرجُفهيُا

لُوجودهُوعدمهُيتصورُيفُالعقاالإماكنُوهوُماُُوأأماُالقيقةُاحملمديةُفهي ُحرضةُيفُحرضةُاالإماكن

ُُلُعدمهُوهوُوجودُذايتُووجودُغريهوالوجودُاذلايتُماُالُيتصورُيفُالعقُعلُحدُسواءُذلاته ُظيل 

وجودُلهاُيفُاخلارجُفلُُوالُالبتةُاإالُعلُوجهُالاعتبارُلهاُخيايلُهباءيُفالعدمُظلمةُفلُوجود

مناُيهُيعتربهاُاملعترب قلهاُيفُذهنهُبعدُاإرشاقُأأنوارُالوجودُاحملضُويتُعبعدُُترىُيفُظاهرُالأعيانُواإ

رشاقُأ اثرُُأأنُاكنُيفُظلمة الظلمةُُيفُحبرُالأسامءوالصفاتُفتلونتُأأنوارُُالأسامءفهجمهُالنورُبإ

الُالعملُواالإرادُُهلُحمكُيقتضيهُحبسبفلكُامسُالأسامءوعلهياُفظهرتُمظاهرُ ُالأسامءةُمفاُظهرُاإ

ظلُخيايلُموجودُيفُاخلارجُويفُبطنُالأمرُظلمةُعدمُُلظلمةمعلُلأأُفللعيانُيفُظلمةُعلُظلمةُ

يقبضُعليهُُوجودُمبرصُوالُالأسامءعلُأأيديُُأأُاملنشارُالظلُعتببالعدمُالُوجودُوُاعتبارُأأصلبُف

صلُوالُمنفصلُداخلُوالُخارجُوالُمت ُُريُحاجبُماهيةُالوجودُاملطلقُوالبلاسةُلهبائيتهُوهوُغ

برازهوالُممزتجُفملُتعقلُكيفيةُ عدامهُوالُمعيتهُفيقدلُالشارعُفيهُُاإ نهوالُجمالُللعقلُفيهُوالُاإ خيالُُفاإ

كُالبديعُالبعيدُعنُاالإدراُمُفس بحانُالقريبوجودُووجودُيفُعدخيالُونورُيفُنورُوعدمُيفُُيف

ُأأمكلُمنُصورةُخيأأنُوالقدرةُتنفذُفملُيردُهللاُُصةُختص ُالصنع.ُوقدُعلمتُأأنُاالإراد لقُصورة

ماُس بقُيفُُومهناُأأبرزُجلُوعلُمجيعالقيقةُاحملمديةُمرأ ةُمراتبُالقُجلُوعلُُعيُنُوهواكاالإم

ُيفُذراتُاخللقُسايةُاملاءُاُسارايُاروحُاُادلنياُوال خرةُوجعلهاامُوأأعراضُعلمهُأأنهُيوجدهُمنُأأجُر

وأُأُرةُاإىلُأأغصاهنامنُعروقُالشج قرارقرُاأأصلُاملاءُللنباتُومُصلُاورمحةُرمحةُالوادلةُلأعزُأأوالدهُا ُُا

ُعزُاملاءُيفُالكوزُوعزُا والطمسُوالعمىُيفُاللغةُُالتعيناتُيفُحبرُالعمىأأولُبأأبيهُويهُُالابنا

رأأيتهُحاجباُ ذُا انغمستُفيهُملُترهُوالُالشمسُُاالسحابُبيُالأرضُوالشمسُفاإ ذُا لقرصُالشمسُواإ

منُعلُجوازهُوالُقدرة وعينهُوبقاؤهُُمهُوقوامهُافتتاحُالوجودُواختتااُيزيدُاالإحساسُبلرارةُويهواإ
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ظهرتي ُومنُعيُن1ُتهن ُتهُوجُ ن ُومعدتهُوحفظهُومظهلُوجُ  الأنبياءُُيةُلقلوبدوأأُوُالأولياءلقلوبُُعيونُهتُا

نههتاُاليتُيهُأ خرُأأطوارهاُجامثني ُُوالعارفيُوحبورُلطينة حسبُُتفضلتُيدُالقدرةُواالإرادةُعلُفاإ

لباسُاُأألبسهاوادثُالالعملُاملنكشفُبلياةُبلعيُالأولُمنُ برازُالمكةالاُاُأأرادهاُفهياُتزنُ اإ املكنونةُُُالإ

لباسُاُوأألبسهااُصدفيةُبطوهناُفصارتُروحُايفُ ديقونُفتزنلُوالصأأرادهاُويهُغايةُماُيدركُالأنبياءُُااإ

فصارت لباسُالتزنلُُنورهُا اإ حمكةُفصارتُقلبُاعقلُفأألبسهُا مهنُا لباسأأرادهُا اإ فأألبسهُا فصارتُالتزنلُُُا

فسقاهاُجلُوعلُماُانفردُهللاُبعلمهُُصلُهللاُعليهُوسملرزُجلُوعلُطينتهُلنفسُأأباُومنُانفسُا

ُومنُروحهُأأرواحُامللكيةُواجلنيةُمخريةُطينتهُالصورةُال دميةُويهُأأفضلُصورةُوالصورةمنُُخفلق

لكُيعملُعلُـنفسُالأوابيُفُلُومنُنفسهءُومنُقلبهُقلوبُالمك ُالعارفيُومنُعقهلُعقولُالعقل

احملمديُامعُالرسُالُالأنبياءُوالفردُاجلاُإالقيقةُاحملمديةُُيفُمراتبهُوالُيرشبُمن2ُبُشألكتهحس

مندرجُُالأعراضُوُالأجرامُوريضُهللاُعنه.ُمثُاإنُمجيعُماُبرزُمنُالأمكنةُوالأزمنةُُالقطبُالتجاين

جيادُاُاحملمديةُوليستُيهُمندرجةُيفُيشءيفُالقيقةُ وعلُزمنُالُُلاُجبلُيهُالأبُالأولُأأبرزهاُاإ

ُبيضةُالوجودُويهُيفُمعىُالُفوقُُزمانُوالُماكنُويه ُويهُوالُحتتُوالُهجةاليتُأأعربُعهنا

للكُمتحزيُوزمانهُوالُماكنُلهاُُمسكهاُالقُلنفسهُيفُمعىُويهُماكنأُأاجلوهرةُبلُحزيُوالُفراغُ

والُكيفيةُُقُمنُيعرفهادوهناُفملُخيلقُهللاُوالُأأرادُأأنُخيلُزمانُبلُانطمستُالأبصارُوالبصائروالُ

العقلُبيدُُاُعنُالاندراجُيفُعقالالتُحقيقهتاختصُمنُأأبدعهاُهباُواختصتُبهُفتعُجسودهاُلرهبا

درأاكُعلميُا هُةُلكمفتقرةُغايتهُمتذلةلُعابدةُمتوهجُأأهناُحادثةُاُومعاينةُااُكشفُايقينيُاُاأأنُالعقلُأأدركُاإ

ُالربوبيةُاملالكية ُملاكُاُخاضعةُلرضة ُأُأُذاتيُالها ُأأبدايُازليُاا ُا رادةُالرضةُمقهورة ُبإ ُبقهرُامللُحمجورة

ويهُموفيةُمفاُطلبُمهناُمماُُمئُمقامُماُبرزُمهناهتاُوعكوفهاُقاذلكلُوعبادُةاملقصوداملالكيةُويهُ

الُفليسُيفُطوقاقتد ُحبقوقُالقدمُلكنُتفضلُجلُوعلُحبرضةُيويفالادثُأأنُُرُعليهُاالإماكنُواإ

                                                           
ن ة:ُ)امس(   1 :ُامجلع:ُج  .ُاجل ن ة  ٌ نن  طاءٌُُج  ةُوتشمُماعداُووهجهاُاملرأ ةُلرأأسُغ  ّت  .ُويهُس  ين ي   ُُماُلُلكالع  ق   وغريه.ُُسلحُمنُو 

2              اإلسراء 
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﴿     ﴾3ُلرجعتُاإىلُُالقائقُبتوفيةُماُيس تحقهُجلهلُس يدةُفلوُطولبت

ُبقيتالطاقةُمفنُفضهلُظهرتُومنُفضهلُُوبطلُماُيرادُمنُأأنُيعرفُمبقدارُأأصلُأأطوارهاُالعدم

ُوجدُموجودُفالوجودُلكهُفضلُوأأماُالفضلُماُبرزتُوالُبقيتُوالُللتناسلُمهناُفلوُقابلهاُبغري

برازُماُعلمهُعلُحنوُماُعلمهُ اُجتلُبعدهلُيفُعدميتهُبلُزايدةُوالُنقصانُمفاُعلمهُعدمُاالعدلُفهوُاإ

ُاُجتلُبعدهلُأأيُبمسهُالعدلُيفُسعادتهُوماسعيدُاُعلمهُبعدهلُيفُوجودهُوماُاُجتلدُاوماُعلمهُوجُو

       ﴾4ُ﴿يفُشقاوتهُمنُغريُتبديلُُالعدلُاُجتلُبمسهعلمهُشقياُ

مناُأأب اُواإ يتُمنُينظرُبنورُأأرأُأُبوقتههُتفُيُيكُُدهُعلـوجـاُيـتعلقُمبـُُمُنُعلمهاُيفُعلمهُلُأرزُماُاكنُقدي

اُالأعيانُالكشفُأأالُيرى   ﴿ربُهباُفتكونُلأنهُينظرُبهللُوخيُوجودهاُقبــــلُقامئةُصورا

﴾5ُُيف ُسعيد ُُفالسعيد ال ُتلكيفُاإ ُفل ُلكُأأحد ُغيبُعن ُالأزل ُلكن ُبملأأموراتالأزل

فروعُالقيقةُُالأعراضلُماُتعلقُبهُالأمرُفالأزمنةُُوُنفسهُمنُبدُ أأهلولقدُُاملهنياتُجتناببو

ُاحملمدية
ان معقول وشوهد كا حبيان أن اآلن الدائم عبارة عن زم  للو

مناُشوهدتامئُفهوُزمانُوأأماُال نُادل ُزمانُفيهُحقيقتهُاكللوحُبعتبارُذاتُالقُالُمعقولُواإ

كيفُُكُوالُظنُوالطولُوالُقربُوالُبعدُوالُعقلُوالُومهُوالُعملُوالُشُوالُنقوشُوالُقطرُوال

ظهرُلنُمثلُُيالأوقاتُاملعروفةُففُيهُأأزمنةُودقائقُوسوائعُاإىلُسائروبعتبارُجانبُاخللقُنقشتُُف

وارضهُكذاُوحيجبُبكذاُويقربُويبعثُيفُوقتُكذاُوذاتهُوعُيفُوقتُكذايفُوقتُكذاُويوتُ

كتبُيفُسطرُبكذا نفذتُالقدرةُمبُا ذُا هوُالزمانُاملعقولُُيحىُاإىلُأ خرُالأبدُاذليُالُأ خرُفاإ هلُوهذُا

مناُظهرتُالوادثُيفُزمنوامل مديةُوهوُحادثُحملحادثُوهذاُالوجهُأأصهلُمنُالقيقةُاُعروفُواإ

الُبعدُظهورهُلئلُتتعددُالقدماءُفباعتبارُكونُُماحبدوهثاُجفميعُ برزُمعلومُهللاُلكنُالُصورةُهلُاإ

                                                           

3         البقرة 

4           ق 

5               النحل 
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يفُظلمةُالعدمُاليتُالُوجودُلهاُُُحنوُماُحيدهثاُوخيلقهاُويربزهاأأزهلُعلُبيضةُالوجودُمعلومةُهللُيف

الُبعتب اُالُوجودُفاإهناتُرُالاكئنوُالقدميُالُصُوعلوميتهُهفالعملُومُارُاملعتربُاكنتُمعلوميهتاُقديةاإ

نهقُالعملُاخلارجُوالُدخلُللخلقُيفُكيفيةُتعلُلهاُيف عندُبروزُأأنوارُالقدمُُقدميُفالادثُيضمحلُفاإ

ماُبقيتُأأمُالوجودُاليتُيهُأأقوىُخلقُهللاُُيةُبأأنوارُاجلللُنالرحاموالُبقاءُهلُمعهُفلوالُالألطافُ

ُالقيقةُاحملمديةُعنُاخللقُلرجعُاخللقُاإىلُأأصهلالنورُفلوُزالتُذرةُمنُُوأأثبتُوأأعظمُلكنُجحابه

العدمُفالجابُبينناُوبيُالقُُاإىلُأأصلهاُالعدمُاحملضُولوُزالتُالجبُعنُس يدةُالقائقُلرجعت

الُبوساطةُرمحةُالنورُجحابهُالنورُفلُترسيُبركةُُالقيقةُاحملمديةُوالجابُبيهناُوبيُهللا منُهللاُاإ

الُبالإماكناحملمديةُُلقيقةا وهوُالقيقةُاحملمديةُُترتيباُملرادُهللاُيفُمملكتهُالُغريُفالقدرةُالُتعلقُلهاُاإ

ُوماُأأبرزُهللاُمهنا.

ثبات ذاُعلمتهُفاعملُأأنُالمكُهوُاإ علُيفُالقيقةُوهوُأأمرُلأمرُأأوُنف ُأأمرُعنُأأمرُوالفُفاإ

االإدراكُواملزيُُنورُوأأدرجُفيهنُالعقلءُلعقلُملهلُاالامكُالُغريُلكنُأأبرزُجلُجُالمكُهللُوهو

ذاُزاكُ وجعهلُقابلُللح واس تعمهلُيفُُنُأأمههلملطاعةُربهُوقابلُللأوساخُُهُصاحبهُواس تعمهلُيفقائقُاإ

ُالامتثيلُاملعوجةُبعوجاهجاُلهناُبصفاهئاُوختي ُارُالقائقُعلُأأعياكملرأ ةُتصوُ ُنورُاملعايصُفهوُأأصهل

    ﴿ُصاحهباُيناس هباُمماُاعتنُبهُنيةُبظلهماُوينقشُفهياُماظلاموالواملغريةُبتغريهاُ

   ﴾6ُ ُدراكُمنُأأمهلهاُخاسُهافاإدراكُمنُزاك غلطُبطلُالُُُفاسدمفلحُحصيحُواإ

ن وهوُالاعتقادُُهُعلُغريُماُهوُعليهأ ُُرُلأنهمرُاُفهوُبطلُيفُبطنُالُأرأ هُصاحبهُحقاُُحقيقةُهلُواإ

ُرأأتهُمرأ تهُالفاسدةُُلأنهُتركبُهجهلُمنُهجهلُبلقيقةالفاسدُواجلهلُاملركبُ ومنُتصمميهُعلُما

ذاُاش تغلُبزتكيهتاُتظهرُاحقاُُالباطلُواعتقدهُأ ُُرالقُلأنهُُاالإدراكُفيّتتبُعليهُعدمُقبول ُهلُصورُفاإ

                                                           

6            الشمس 
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هامهلُُفهوُالظاملُأأظلمهاُعليهُورُالأولُاذليُخلقتـطىلُالرجعُاُإـتىتُـح7ُدورهتاـحبسبُصفاهئاُوكُ  بإ

ُلها

 بيان أن كل ما ذكر من الحكم العقلي إنما هو إذا كان صافيا لخ

ذاالعلامءُرهُـماُذكُفلك مناُهوُاإ ذاُجتلُاُمنُالمكُالعقيلُاإ لقُاكنُصافياُعلُأأصلُفطرتهُفاإ

ُاإىلُالنورُالصايفُحبمكُحمكُمستندُجلُوعلُيفُحقيقةُذكل ُماُجتلُهلُبهُفيسمىُالعقلُحاكاما

البتةُلأنهُبهللُوهوُعملُالباطنُُاُوهوُحصيحُالُخيطئُ اُعقليُامكهُحمكاُمبارشةُوالتجيلُهللُويسمىُح

نفوذُبصريهتمُيترصفونُبهُوحتتُحيطهتمُفلُتقيدمهُالعوائدُُلُهوُعملُالتوحيدُوهوُحمكُالعارفيُو

اُفلُيقهرهُوغيبُاُوشهادةُاُارةُوبرزخُايفُالعاملُالربينُدنياُوأ خُيفُال خرةُوالربزخُوهوُحامكُالمكُوهو

دراكُيشءُ ُيشءٌُُكونُوالُحيجزه مناُيعجزهُويقهرهُاالإحاطةُبكنهُاُوماُقهرهُاإ ُوصفةُوفعلُلقُذاتُاواإ

ُُواس تحاةلُايتعلقُبلتوحيدُوجوبُاماُُابهُقدرةُهللاُيفُحيطةُالمكُالعقيلُلأنهُبهللُأأمُ ُولكامُتعلقت

مناُويدهُلئلُيغلطُمناُيقويهاُفلُيقيدهُفيهُالرشعُواُإازُاوجُو يّتتبُالغلطُبوخسهُوأأماُلوُبق ُعلُُواإ

دخلُُأأصلُخلقتهُوهوُماُقلناهُبهللُفلُغلطُأأصلُوأأماُماُيتعلقُبالإماكنُاذليُهوُالدوثُفل

وهوُماُُرمجُ ُقسمياإىلُمنقسمُُنهوأُأاُاُأأصليُادثُافتقارُاىلُحمرهُاُإنهُحيمكُحبدوثهُوافتقاأُأفيهُللعقلُاإالُ

نُالقيقةُاحملمديةُاليتُيهُأأصلُلُأوجودُهلُيفُاخلارجُُخذُحظهُمنُالفراغُفالفراغُأأمرُمتخيلُالأُأ

القُيفُالعمىُالربينُاوأُأجراُموأُأوماكنُُللحدوثُمنُزمان العباراتُُذليُانطمستُفيهعراضُأأوجدُه

ُظاتُواالإشاُر منُا ومهناُهرتُاجلهاتوالوادثُمنُاجلهاتُواملقاديرُواإ فهي ُماكنُالدوثُُواملقاديرُفهيُا

منُيومُخلقتُاإىلُماُالُهنايةُهلُمنُمعرُال خرةُُحبارُأأنوارُرهباُومقرُأأحاكمهُفهي ُدامئةُالس بحُيف

ُوشقاوةُواجامتعأألوانُوسعادةُرمُمنُحركةُوسكونُُوأأحاكمُهللاُيفُاجلُ ُضُوهورُ عُ ُوالقسمُالثاين

لوازمُلهاُُالأعراضلهاُُوُحملُالأجرامفُمةُفلُتنفكُمهناكوانُويهُصفةُالُزواتصالُوانفصالُويهُالأُ

لهي ُاذلي برازُاُتفضلُبهُجلُوهذانُالقسامنُهوُالأمرُاالإ صلُهللاُعليهُاُهلُمنُأأمُالاكئناتُوعلُاإ

علمهاُُالربنيةُاحملمديةرةُاجلوهُوالقسامنُحاداثنُحبدوثُأأصلهامُاذليُهوُوسمل املعميةُعنُاالإدراكُمفُا

                                                           
رتُحيات ه:ُاك  7 ه.ُكد  ه:ُعك رُوفق دُصفاء  ُوحنو  رُاملاء  ،ُفهوُكدير.ُكد  ورةا ر،ُكدارةاُوك د  ُي كد  ر  .ُكد  ر  ُوكد  ر  ورة:ُمصدرُكد  نتُك د 

بُ رُعلُرفيقه:ُغض  ه:ُاغمت .ُكد  رتُنفس   واغتاظُمنه.هباُمهومُومتاعب،ُكد 
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الُوالُيعلمه ُدوهنمُمنُالعلامءُعقلُمنُعقولُالأنبياءُوالعارفيُمفنُاجلوهرةُقهرتُلكُهذههللاُُفاُاإ

وهوُحمالُقطع ُُنوالرحجاُالتساويُعليهُحدوثُالاكئناتُبنفسهاُملاُيلزمُمنُاجامتعُواس تحالُالعقل

لوهيةُالقُالُأعبوديةُويهُمرتبةُاخللقُومرتبةُُوتذللهاُاخللقُاإىلُحرضةُالألوهيةحفمكُبوجوبُافتقارُ

مناُُفالألوهيةُاس تغناءُالقُعنُلكُماُسواهُمنُالباطلُوماُسوىُالقُبطلُُاملعبوديةُحبقويه واإ

لهيةُمرتبةُُظهرُوجودهُمنُحيثُفضلُاإضافةُالوجودُعليهُوالعبوديةُافتقارُلك اخللقُاإىلُاخلالقُفاالإ

لهياُوافتقارمرتبةُالاس تغناءُُو مُالافتقارُاإىلُهللاُرزاقُولواُزاخللقُاإىلُاالإمدادُوالتمنيةُبلُأُالافتقارُاإ

مداد العقلُواعتقادهُبأأدةلُُوحصُعملُيصلحهمُهوُحرضةُالربوبيةُويهُاملسامةُيفُالأزلُبلرب.ُمباُواإ

فضاالُوأأنهُهوُاُلهاهوُاخلالقُاملريبُُعقليةُمفاضةُمنُحبرُالوهبُوالفضلُوحمكُبأأنُهللا لفاعلُاإ

ماُيشاءُفلُتقيدُقدرتهُبعادةُوحاسةُوالُُملكهُبأأنُالفاعلُيفعلُيفُالقيق ُالُغريُفّتتبُحمكه

مجيعُماُأأبرزهُهللاُمهناُُحملمديةُاليتُيهُعيُاالإماكنُويفوالُغيبُبلُقدرتهُانفذةُيفُالقيقةُاُشهادة

الُاالإرادةُالربنيةُ املرتبُعلُالياةُتعقلُالُغريُفغايةُماُيدركُالعقلُُلعملاملّتتبةُعلُافلُخيصصهاُاإ

ُُالرشائعُوالُيفُأأحاكمُادلنياُوالُأأحاكمُال خرةُفلُحيمكُبوجوبُوالُدخلُهلُيفُوحيمكُبهُذكل ُحتزي 

ُبزمانُوالُماكنُفيجوزُعقلُأأنُيّتاءىُخشصاجلُ  ُالأزمنةُوالأمكنةُُرمُوالُتقيده واحدُيفُمجيع

يدخلُاجلنةُوهوُيحُوأأنُيطلعُاإىلُسامءُوعرشُوأأنُيرشبُُمةُواملتأأخرةُيفُنفسُواحدُوأأناملتقد

يتشلكُاكمللئكةُواجلنُُوماُيفُجوفهُوجيعهلُيفُجوفهُوأأنُحييطُبعملُمجيعُذراتُالكونُوأأنُرشالع

الأموات وأأنُجيمتعُمُع حقيقياُاجامتعاُُوأأنُيطريُجبناحُوبغريُه وأأنُيصيلُصلُةُا مجيعُمساجدُيف8ُُةواحدُا

مامُا ُيدخلُالأرضُأ نُواحدُوأأنُينبتُمنُالفولُامجلالُوصورةُاالإنسانُوالأجبالُوأأنُيفُاالأرضُاإ

تس تحيهلُعادةُلأنُالعادةُتتخلفُوحمكُالعقلُُاُللفلُالأطلسُوغريهُمنُلكُمايُاوأأنُيكونُمماشُ 

الُالمكُاثبتُمعرُادلنياُومعرُال خرة ُُالرشع ُفاإنُهللاُأأنزلفلُهتدمُأأدلتهُمبوتُوفناءُوالُحيجرهُاإ

مندرجُيفُالعقلُالربينُمنُُاُتقويةُلئلُيغلطُيفُالتوحيدُكسورةُاالإخلصُفاإنُمجيعُماُفهيارشعاُ

ليهُومنُُوجوبُالوحدانيةُومنُوجوبُغناهُعن ُاإ لكُماُسواهُومنُوجوبُافتقارُلكُماُسواه

                                                           
 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ)صلةُواحد(  8
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ذاتهُلقدمهُُُمماثلُيفعنُسامتُالدوثُمنُافتقارُاإىلُودلُأأوُوادلُأأوُأأنُيكونُهلُتزنههُوجوب

قدرةُالقدمُأأنزلهاُس بحانهُفتقرُاإىلُبلدوثُامُلُوصفتهُلقدهماُوفعهلُلقدمهُالنفرادهُبلقدمُوانفرادُغريه

ُ زاةلُلغلطُالعقولُاملتوخس  مماُُوتثبيتاُلقوةُصفاءُالعقلُوأأنزلُالرشعُأأيضاُالإيضاحُماُأأمجلُيفُالعقلُةاإ

فيهُويهُأأحاكمُاملقدورُلأنُُاليتُالُدخلُللعقلُالأحاكماُوتبييناُحمكُهللاُبهُعلُنفسهُمنُالرمحةُ

مناُجيوزُالفعلُوالّتكُعل ُُحدُسواءُالعقلُاإ الظاهرةُيفُظاهرُالرشعُوأأحاكمُال خرةُُالأحاكمُفبي 

وهلُتفضلُالقُُيفُوجوبُالبعثُوعذابُالقربُومنازلُال خرةُمنُجنةُوانرُوطريقهامُفلُمدخلُهل

بعثةُفضلُاُلُلأنُهلُيفُوجوبُالبعثةُوالُمدخل     ﴾9ُ﴿حبرضةُ

ليهُوأأنُماُبيدُاعبلعقلُبوجوبُاتبُحمكُبهُعلُنفسهُفوجبتُبلرشعُال فلُهُحقُالرسولُاملرسلُاإ

أأمرهُبهُربهُوالُيكمتُشيئاُُيكذب ممُاالرسولُوالُخيالفُمُا لأنُهللاُتفضلُعلُذواهتمُُلكفهُربهُبتبليغهُا

ذلواهتمُفلُيتصورهاُروحُابلعصمةُصريُ  والُخطورُاالُوجودُاُمهنمُاملعصيةُعقلُاُُا والُميلُاُا قبلُالنبوةُُُا

تصريُاملعصيةُطاعةُُفالعقلُحمكُبهُلأنُخلفُالعصمةُيؤديُاإىلُقلبُالقائقُالربنيةُبأأنُوبعدها

الُوتقريرُاُوفعلُاُلوجوبُاتباعهمُقوالُافهتدمُأأحاكمُالعقلُوالرشعُ عقلُُيفاُفلُترخسُدالئلُالنبوةُاإ

نهُصافُعلُأأصهل متوخسُبنوعُاإهاملُُاملوىلُكأيبُبكرُأأوُيفُعقلُجلاءُ ةُرضورةُويهُاُإتظهرُهلُبدهيُفاإ

االإيانُحبسبُصفاهئاُوتوخسهاُوأأماُالعقلُاذليُُأأوُمتوسطُأأوُيفُعقلُبق ُفيهُنكتةُنورُفيكون

أأفيضُُواالإهاملُوامزتجُبظلمةُالباطلُحبسبُما10ُوستُفيهُأأحاكمُالتدس يةُانسدتُمسامُنوره

نُتبينتُهلُادلالئلالُُيُهفاإنحرضةُالشقاءُُنــهُمـعلي ي ُوهوُلُهملاُس بقُهلُمنُالعدلُاالُإُقبلُالنبوةُواإ

   ﴿املنتقمُُالامسأأريدُلرضةُجتلياتُُاُيفُعملُهللاُبأأنهنُعليهُمعلومُاماُاك

 ﴾11ُ

                                                           

9         اإلسراء 

10  ُ .ُدَّس  اه  ،ُأأغ و  ه  د  :ُأ ف س  دل   ُالو  ،ُد َّس  َّسى د  ،ُواملفعولُم  س   د  ،ُفهوُم  ،ُتدس يةا يس   ُي د  اُخمافةُأأنُُد َّس  ه:ُ*أأخفاهاُوأأمخلهاُلؤما نفس 

ليه. هُبلفسوقُواملعصية:ُ} ي ت ن ب هُاإ ا**أأضاعُحظ  اه  ُد س  ن  ُم  اب  ُخ  ق د  نساني ته.و   {:ُأأخفىُجبههلُوفسوقهُمزاايُاإ

11              النمل 



11  

 

 
 

هبيان أنه إذا ورد دليل شرعي وجب على ا  لعقل الوقوف عند حد

ذاُظهرُدليلُرشع ُوجبُعلُالعقلُالوقوفُعندُحدُ       ﴿هُفاإ

 ﴾12ُنزولُُزهومنُمجةلُماُجوُ ُملكهُماُيشاءُ ُزهُوهوُأأنُالفاعلُيفعلُيفمباُجوُ ُلأنهُأأىت

زُزُالرساةلُوغريهاُوجيوُ زُغريهُمثلُجيوُ زهُوجيوُ لُالصايفُجيوُ عقالُالمكُالرشع ُالُزائدُلكنُملاُاكن

زُبلطاعةُوجيوُ ُوعذابهمنُُؤاكفرُوعذابهُورمحةُاملزُرمحةُالوجيوُ ُوعدمهُقبلُالبلوغُوبعدهُالتلكيف

وعدمهُوالاصلُأأنهُحمكُبأأدةلُُالأحاكمونسخُُوعدمهُوجيوزُالفناءُبملوتُوعدمهالثوابُعلُالعملُ

أأفيضُعليهُمنُنورُالأدةلُبأأنُهللاُفاعلُُتمةذوقيةُُةُعقليةيُعقُط فضاالُاإُُالأعراضُوُالأجرامشامةلُومبُا

ُُهلُملاكُابملفعوليةُملاكُاُونئالشُ ونهُبأ اثرُصفاتهُوأأسامئهُوحمكُعلُحملُش ئمنهُوجعلهاُحملُلظهورُ

نهبملُفعلتُُهُخملوقحيجُراُيترصفُفيهُمباُيريدُفلُذاتيُا منُخلقهُبسعادةُجلُوعلُحمكُعلُفرقةُُفاإ

للسعادةُمنُكاملُُالعاليةُاملفيدةُلأسامءُفهياُبتباعهُفلُيبدلُوجتلاحكامُقدياُوجبُُرهاقبلُظهُو

ُوالعملُواملعرفةُواجلنةُوحمكفةُوالالراحةُواملعُر ُأأزالُاُذلة الُغرضُهلُيفُُعلُفرقةُأأخرىُبلشقاوة

ُاإىل ُالشقاء ُصفةُواُإاملنتقمُُالامسُنوئشُ ُالفرقتيُفتعاىلُعنُالأغراضُفساقهتمُحرضة ىلُحرضة

فالكهامُكاملُالربوبيةُُالشقوةُوالسعادةُبش ئونُيريبالربُلأنهُُالغضبُالربينُوالكهامُحتتُحيطة

ذكرانهُورأ هُعياانُالسّتاحُُشقائهُوعنفالعبدُيفُشقاءُوالربُيدهُوهوُغينُعنهُ فلوُعرفُالشق ُمُا

شاهدُهُولصارُهلُالشقاءُ  فالكرمُهلُوالتعبُعيُالراحةُملُا شقاءُواالُإاالإسعادُُوصفانمنُفعلُربهُفافهمُ.

ذاُذكرتُهلُمنُأأراهحمُوأأسعدمهُُادثُيرحيُأأقواماُمنُعبيدهُويشق أأرأأيتُامللُال بكاملُأ خرينُفاإ

ذاُذكرتُهلُمنُأأشقامه13ُ الرسورُوالتحف كاملُملكهُُأأظهرُالغضبُيفُالظاهرُوالغضبُانرشحُواإ

وملُتظهرُقميهتاُفلوُأأشقىُامجليعُلكرهُجانبهُُمتهُوملُتعرفلتلفتُنُعمملكتهُُأأهلهيابُبهُفلوُأأسعدُلأنهُ

ليهُُويلجأأُُالغضبُهيابُنعمتهُفبصفة ليهُاإ اإ   ﴿ُوهامُكاملُملكهوبصفةُاالإحسانُحيبُويلجأُأ

                                                           

12             الطالق 
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﴾14ُُاُاملقدورُوحيمكُبلطرفُال خرُوهوُمموعليهُفالمكُالرشع ُحيجرُأأحدُطريفُالعقلُيف

جوازهُوجوازُغريهُومنُهذاُالقبيلُعادةُهللاُفاإنُُعقلُفلُيتوصلُهلُبوجهُلأنهُيدركخيفىُعلُال

مناُأأجرىُهللاُعادتهُمبقارنةُالش بعُبساطُُامُيفالرشعُيقرره الأس بابُاليتُجيبُامتثالهاُوالُتأأثريُلهاُواإ

ُوالعبادةُمنُحيثُاعتبار   ﴾15ُ﴿ُالغريُبأألكُالطعامُوالش بعُفعلُهللاُالُفعل

يقاعهاُعلُالوجهُالأمكلُُبساطكذكلُُثواهباُاذليُتفضلُبهُعلُالعابد الأس بابُالُغريُوبعتبارُاإ

القُمعُقطعُُوعبادةُالعارفيُوقوفُمعُمراداتُسببُللثواب16ُبلرشعُفعبادةُاخمللصيُمفقصودة

مناُيه   ﴾17ُُ﴿ُالنظرُعنُالعملُوثوابهُومصاحلُنفسه فالعبادةُخملوقةُالُتأأثريُلهاُواإ

عرفتُأأنُالعقلُالُدخلوخضوعُوتعظميُملنُفينُعنُنفسهُُسببُملنُوقفُمعُالأس باب ذُا ُومعهلُفاإ

منهلُيفُ قدرتهُماُسوىُهللاُاإىلُُاُتصحُأأدلتهُيفُالتوحيدُوافتقارالرشائعُوالُفاميُتتعلقُبهُالقدرةُواإ

رادتهُوأُأ القلبُعندُممارسةُاُبلُنورُيقذفهُهللاُيفُاُعقليُاحمكاُُماُالاجهتادُيفُالرشيعةُفليسُذكلواإ

يفُالنصوصُُالفهمُمنُقبيلُالعقلُبلُمنُقبيلُفيطبقُبيُأأحاكمُالرشعُالُغريُوليسُالأدةلُالرشعية

ىلُهُتعاوجودُذاتهوُوجوبُواملس تحيلُواجلائزُوليسُذكلُمنهُفالواجبُمفاهيةُالعقلُالواجبُ

واملعنويةُوصفاتُاملعاينُواملس تحيلُاس تحاةلُالعقلُاتصافهُتعاىلُبصفاتُُوصفاتهُالنفس يةُوالسلبية

نقصُصفاتهُُروكربُاإىلُأ خُماُاتصفُبهُمنُصغر حيثُهوُنقصُولكالدوثُلأنُالدوثُمنُ

ادلورُخللُوفسادُمُادلورُأأوُالتسلسلُُوُزيمكهلُويلُالربوبيةُحمالُلأنهُحيتاجُاإىلُمنوالنقصُيفُ

وافتقارهُاإىلُودلُُهاُمنُالتعددُوالافتقارُاإىلُغريهخلُوضد     ﴾18ُ﴿اجبُفالُو

وُالعقلُمركبُواالإماكنُجوازُكامُتقدمُوهذاُهُدثنُصفةُالوالُأأأوُوادلُأأوُصاحبةُواملامثةلُحمالُ

                                                           

14               النحل 

15       الصافات 
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صلحُعقلُمعايشُالأولقسامنُيفُاجلائزُُةثلثوذلاُانقسمُاإىلُُمنُثلثةُيهُأأحاكمه ُمماُيتعلقُبإ

لهامُفيس تويُُغالباُحُوماُرضُيفُالظاهرُومس ندهاليوانيةُوهوُعقلُالمتيزيُبيُماُصل العادةُأأوُاالإ

واالإنسانُيّتقُفيهُبلتجربةُوالعوائدُأأرأأيتُصغريُاليوانُُاءُاافيهُاالإنسانُوالهبمي ُوالهبمي ُأأقوىُابتد

نه ُمضاُيعرفُفاإ ُوالُبتعلميُبلُره ُبُإبلُطولُيفُادلنيا ُالقبيلُنشأأتاُإلهام الصنائعُُلهي ُومنُهذا

نسانُعلُغريهُوهوُمماُجيوُ والأس بابُاملعاش يةُوالُفضلُبهُ  ُوهوُماُعقلُلك ُُوالثاينالعقلُُهزللإ

ا ذُا لهيةُيفاإ ُرضيالُألعُبرايضتهُعلُسائرُاملكوانتُبرايضةُواجهتادُحىتُيطُ ُنفتحُهلُأأبوابُالقدرةُاالإ

فيس تويُاالإنسانُاملؤمنُُالُغريُوهوُاملسمىُبلفتحُالأصغروالسامواتُوهوُالفتحُيفُاملكوانتُ

ُفاإن ُمنُاجلوالنُوالاكفر ُنفسه ُمقع ذا ُاإ ُُالاكفر فسهُعنُاخلوضُيفُنُُوقللُالألكُوالرشبُوكف 

ليهُفاُاملكوانتُواجهتد ُللكُأأحدُلرايضةُسببُمنُلكُأأحدُاكلرثُسببيفُخمالفةُهواهُوصلُاإ

ُ ُُفأأوُاكفرُااكنُمؤمنا ُوالُمزية تقانا الُبإ ُاإ ُللمؤمنُعلُالاكفر اخملتصُُوالثالثالأس بابُالُغريُُيه

هلُواملس تحيلتُوهوُُلأنهُالُتعلقُهلُاإالُبهللُمنُالواجباتُاجباتُواملس تحيلتُالعقلُالربينبلُو

فأأفناهُحاهلُيفُُحاالصارُهلُُاذلايتُهللُونس بةُالنقصُاذلايتُللحدوثُوحمكُبذكلُحىتُنس بةُالكامل

جلُوعلُوهوُحبرُفيهُببحرُوجوبهُُفيهُحمالُذلهابُالنقصوجوبُس يدهُوكامهلُحىتُالُخيطرُ

اُوهوُأأنُيطلعهُهللاُعلُأأصلهاُفصارُقسمهُمنُالعقلُواحدُاُوذلهابُصفةُاحملالُبذهابُ((كنته))

ذاتهُحىتُالُحيسُبمسُويفنيهُيفُحبرُهوُيُنوأُأحقائقُصفاتهُوأأسامئهُوأأفعاهلُ منُحبرُردهُُالُصفةُفاإ

ذوقُُاُويهوأأفعاهلُوهوُاملعرفةُبهللُتعبريُاُرقهُيفُحبارُحقائقُصفاتهُوأأسامئهالاس هتلكُاللك ُأأغ

ُنورُمنُالقبةُاملرشفةُعلُساكهنافأأولُعرائسُسعادتهُمشاهدةُمعودُُوهذاُالعقلُهوُالفتحُالأكرب

فالعارفونُيتلكمونُبقدرُُفتحُالربينأأفضلُالصلةُوأأزىكُالسلمُاإىلُالعرشُوذكلُأأولُطلئعُاُل

منُاملعرفةُمبُاُولكُيغن    ﴾19ُ﴿ُعقلهمُوهوُخارجُعنُطوقُالعقليُقبهل عندُه

تقاُفالأولُيفُأأس باب زاةلُالجبُوذكلُجنتهُمفااملعاشُوالرفُوالثاينُيفُاإ خيوضُفيهُُنُسببُاإ

وماُُوالرهبانيوننُبصددهُمنُالرايضةُولأجهلُظهرُالزاهدونُهُيشغهلُعامُاكانرُللثاينُلأنالأولُالعقلُ

                                                           

19               االإساء 
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ُوانتُوصورُاملكوانتُيهُجحابللثالثُلأنهُسببُيوصلُاإىلُاملكُخيوضُفيهُالثاينُهلكُبعينه

العقلُُأأهلعلهيمُاعتقادُعندُُوماُفتحُبهسبهبمُومسبهبمُوهوُالفتحُالأصغرُُاعنُالعقلُالربينُوأأيضُا

رحيةُالهويةُبأأُفاتُبعدُأأنُحمقواُوحبارُالصُالأسامءعندمهُالنغامسهمُيفُحبرُُينُالُمشاهدالثالثُالرب

بأأفعالُُوهوُهللاُوأأماُالمكُالرشع ُفهوُخطابُهللاُاملتعلق    ﴾20ُ﴿الرصفُ

ذنُبُانفردُالقُامللكفيُفباعتبارهُمعُاذلاتُقدميُومعُامللكفيُحادثُوقد لترشيعُمفاُرشعهُالأنبياءُبإ

   ﴾22ُ﴿ُذنتهُوأأرسلتهأُأواقبلوهُمينُفاإين   ﴾21ُُ﴿هللاُ

نه مناُأأانُقامسٌُ))التوصيلُالُغريُُانئيبُيفُفاإ مناُحمكُمباُُقيلُلأنهيقيدُالعوتقدمُأأنه23ُُ((وهللاُاملعط ُاإ اإ

زمنةُال خرةُوهوُلُأمنُعاملُاذلرُاإىلُماُالُهنايةُُوانهتاؤهُاملوت.ُفابتداءُالعقيلُجيوزهُفابتداؤهُالتلكيف

نهعملُال خرةُ وجيامعُمائةُأألفُُاإىلُاجلنةُوالربزخُوجمامعُال خرةميتُوهوُجييبُامللكيُويطريُُفاإ

خرىُوذكلُمماُتكذبهُالعادةُحفمكُالعقيلُذلةُللُأُجيدُاُالوجيدُللكُواحدةُمحوراءُيفُنفسُواحدُ

ُُمنُهللا.امولكهعندُالدُتلكيفُواختبارُهلُيقفُُوحمكُالرشع 

مناُيتجلُيفُمظاهرهُاليتُيهُخلقهُوافهمُلكهالامكُُتقدمُلناُأأن وأأماُالمكُُهوُهللاُالُغريُواإ

نهالعاديُ ذاُعلقُهللاُفاإ اإنُالعقلُولُوالثاينُفالعقلُالُأخيوضُفيهُُوالأس بابُوماُالمكُبلعوائدُاإ

ُوالأرضُحتتُمفنُجدُيفُالسريُوصلُيش بعُوالعسلُحلوُوالسامءُفوقناُبقسميهُحيمكُبأأنُالطعام

فلُجيمعُبيُماكنيُوالُُلس نُالرميةُمسهةلُواجلسمُمتحزيمفنُاحنرفُضلُومنُفشلُختلفُوا

اليطلعُللسامءُبذاتهُ طقُوالُيسجدُدُالُينينطقُوامجلاُيحُوامليتُالُاجلنةُوهوبأ ةلُوالُيدخلُُاإ

                                                           

20            يوسف 

21                 الرش 

 ال يةُالسابقة  22

ُعلُ))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  23 ُظاهرين  ُاُلم ة  ُهذه  ُامل ع ط  ُوأأانُالقامس ،ُوالُتزال  ،ُوهللا  ين  ُيفُادل   اُي ف ق  ه ه  ُخريا ُبه  ُهللا  منُي ر د 

ُومهُمنُخالفهمُحىتُ ُهللا  ُأأمر  ُ.((ظاهرونُ ي أيْت  

3116ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ|ُصحيحُاُلالراوي:ُمعاويةُبنُأأيبُسفيانُ|ُاحملدث:ُالبخاريُ|ُاملصدر:ُ
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والأمُُوالواحدُنصفُاالثنيُالأجرامعلُُالأعراضُوُالأعراضاذلاتُعلُُرمُوتوقفوالتحزيُللجُ 

نهاإىلُسائرُاحملسوساتُُوسُسببُالودلُوالودلُالُيكونُبلُأأبُوالُيكونُبلُأأبُوبلُأأم حمكُُفاإ

العقلُُملُيعارضهُدليلُرشع ُاذليُحيجرُايفعلُيفُملكهُماُيشاءُمُالفاعلعاديُحيجرهُالعقلُبأأنُ

نبيا أأبُوس يدتناُحواءُبلُُكوجودُس يدانُأ دمُبلُالأولياءءُُووحيجرهُأأيضاُحمكُرشع ُخبرقُعادةُللأ

رهاصاتُالأنبياءُقبلُالنبوةُُُعيىسُبلُأأبُاإىلُسائرُاملعجزاتأأمُوس يدان والكراماتُللأولياءُواإ

هانةُومعوانتُلعا فالعادةُقدُُتوافقُغرضهُفلكهُمنُقبيلُالعادةُاإنُمليمُصاحلُواس تدراجُلفاسقُواإ

الُعقلُمعايشُأأوُ جتمدُعلُالظواهرُوالأس بابُخلفائهُعليهُبأأنُاملاكلُُلك تتخلفُوالُحيمكُهباُاإ

الُُارُالقُخلقهُبلأملكُاجملازيةُادلنيويةُليتفطنُلهايشاءُعقلُوهوُحمكةُاختبُماُيفعلُيفُملكه

حتققت ذُا يقيدهاُالعقلُُعقيلُيقيدهُالرشعُفقطُوأأنُالعادةالثلثةُوعرفتُأأنُالُاكمالأححبقائقُُغريُفاإ

لُظهرُبهُاملؤمنونُمنُالعلومُوالأحواُوابُمعرفةُهللاُفلُتعّتضُعلُماوالرشعُانفتحتُكلُأأب

ُأأخربُُالأولياءُواملقاالتُماُأأنكرُالعلامءُعل ذا ُبأأنهُذاقُحباسةُلسانهُحدمهأُأاإالُبجلهلُللأحاكمُفاإ

المكُالعقيلُوالرشع ُُبعملُربينُكفروهُبأأنهُخالفُأأويتطلعُالسامءُأأوُاجمتعُمعُامللئكةُأأوُُوأأُُاجلنة

ُاإىلُالعادةبطةلُواهيةُاستنادُاُويس تدلونُبأأدةل ُأأعراضُاُوالُعقلُوااليتُالُحتجرُرشعاُُا ستباحوا

حمكهُأأبداُُالُخيطئُ أأهنمُحيمكونُبعقلُربينُُوماُعرفوااُوسلبواُعهنمُالعقلُرأأسُاُالراخسيُيفُالعمل

ُيعملُأأنُالفكرُاملرتبُعلُاحملسوساتُوملُندُاإىلالستنادهُاإىلُامسهُالربُوعملُالثاينُوهوُاللك ُمسُ 

ُهُالناظرُوالُيشكُبأأنهُالُيتحركُترُامليتُيبرُصملحمجرةُبلعقلُوالرشعُأُأُلكُحمسوسُعادةُوالعادة

ُهُوحمكُبهُالرشعوزوالعقلُجيُاتهعبادحملُاإىلُُوالُيرشبُوالُييشُُيأألكوالُيتلكمُوالُيدركُوال

﴿            ﴾24ُُالعوائدُُأأهلفيجبُعل

لكُجامدُُلعقلُوقسُعليهمنُطريفُاصصُطرفاُوحاس هتمُواعتقادُحمكُالرشعُاخملُتكذيبُعادهتم

حمكُبتسبيحهُُرعـوالعقلُجيوزهُوالشُااُلسانيُاعدمُحياتهُوعدمُنطقهُنطقاُفاإنُالاسةُبلشهادةُحتمكُب

                                                           

24                ُمعرانأ ل 
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﴿         ﴾25ُُاـــوك ُواُلــيـُُلذا ُذانباتُوكوان

 ﴿ُيساعدهوالرشعُوزهُــلُجيـيفُنفسُواحدُفالعادةُتكذبهُوالعقيفُأأماكنُمتعددةُُالعارفُجيلس

         ﴾26ُُيتذلذُبنعمُوذكلُعيُاخملرجُوالرزقُوهوُأأن

ُيساعدهُيفُقبضةُيدهُفالعقلُيقبهلُوالرشعجيعلُيدهُعلُادلنياُأأوُجيعلهاُُوأأنُةياُيفُعنبةُواحدادلُن

مظلمةُوسُُمبكةُالشامُيفُليةلُورؤيةُمن27ُ((علُمشارقُالأرضُومغارهبامحمدُقدُقبضُُخبُخب))

28ُاتساإىلُأ خرُالعوائدُاليتُتدركهاُاحملسُو

قل بالقطع في دليله أحكام ا هما يحكم فيه الع  لتوحيد وما إلي

العاملُوافتقارُحدوثهُُعقيلُفاميُيتعلقُبلتوحيدُوحدوثُ(ُأأنُاذليُيقطعُبدليهلُدليللحصُ فت)

البرشيةُفهيمُُالأعراضوتبليغهمُوصدقهمُوجوازُُجلُوعلُوعصمةُالأنبياءُوأأمانهتماإىلُقدرةُالقدميُ

اُوالبخلُوغريهُدرةُواجلنبوالُأنونُماُملُتؤدُاإىلُالنفرةُمهنمُاكجلذامُوالربصُواجُلُلأهناُكاملُيفُحقهم

اُيشاءُغريُنُاملاكلُيفعلُيفُملكهُمبأأُحمكهُُمنُلكُصفةُنقضُكصممُومعىُوبمكُوزمانةُوكذكل

منُالمكةُوالبعثةُوالصلحُوالأصلحُمنُلكُماُتعلقُُيشءٌُُوالُجيبُعليهُظاملُمنُسعادةُوشقاوة

مناُهوحمكُبهُالعقلُيفُاالُإُلكُماُنأأُُوبالإماكنُبلُجائزُالُغريُ حمكُعاديُأأوُحمكُرشع ُأأوُُماكنُاإ

كثريةُُنُهللاُهوفاُإوضع ُوالوضعُرشعُ ُنصفُاالثنيُاكلواحداذليُوضعُاللغاتُووضعُللكُلغةُفهومُا

نُالعقلُُلهي ُوهوُحمكُرشع اُإعقلُفيهُاإىلُوضعُفهوُحمكُرشع ُالستنادُال زُأأنُيكونُأأكرثُجوُ فاإ

ُالوضعُوالواضعُهوُهللاُوكذكلُشاءُلكنُجحرهيفُملكهُماُُيُنُاملاكلُيفعللُأُقلُمنُالنصفأُأأأوُ

                                                           

25                 االإساء 

26                     

            الطلق 

ُعليهُوس  27 ُهللا  ُهللاُصل  لُبرسولُهللاُاكنُمنُد الالتُمحلُرسول  ُنطقتُتلُالليةلُوقالت:ُمح   ُاكنتُلقريش  ُداب ة  ُلك   ُأأن  مل 

ذاُقائلُيقول:ُ ُالكعبة،ُ]...[واإ ب   ُور  ُعليهُوسمل  ُهللا  ُخلقُمصل  هاُملُيبق  ُعلُادلنياُلك   ُعليهُوسمل  ُهللا  نُأأهل هاُخبُخب،ُقبضُمحمدُصل 

ُ،ُ]...[ُاإالُدخلُيفُقبضته

 ُبنُعباسُ|ُاحملدث:ُالس يوط ُ|ُاملصدر:ُاخلصائصُالكربىالراوي:ُعبدُهللا

ُوردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"احملسوات"28ُُ
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مناُ فعملُعلامءُالأصولُمنُهذاُُالجامتعُاملوتُوالياةُيفُالشهيدهوُعاديُاجامتعُالضدينُيفُالعاملُاإ

ُمةُشائعةُيفُجنسهاُالُخيتصاكلنكرةُعاُالّتكيبُالالكيمُاُاستنادهُاإىلُالوضعُوتتبعُمعاينماُإالقبيلُ

ُأأقوىُالأدةلُوكذاُعادةُبلاسةُفيجعلونُالاسةُمنُأأوُاإىلحهمُمصطُلُدونُأ خرُاإىلُأ خرُهُواحدب

خُر ُأأُاُيدفعونُبهُعنُاخلطأأوُجعميةُوجعلوهُسلحُاُعربيةاجُالعلومُلكهاُمنُالألفاظُاملناطقةُحاولواُاإ

ُفعملُوالعقلُجيوزُخلفُفهمهم ُيفُالعقلُوافهم. ُاملتلكميُيفُالتوحيدُخاصة ُعلوم ال ُحصُاإ ُوما

مناُأأملالأصولييُحصيحُيفُ تقانُلأنهُُمكُالعقلُوأأماُاستنادمهُريضُهللامتُلببهُواإ عهنمُفغايةُيفُاالإ

مناُدونواُضوابطُيعمتدونُعلهيُملُيس تدلواُبهالفهمُيفُالنصوصُوُمبينُعل اُيفُالأصولُوالفروعُواإ

ذُمنُالتقييد ُماُهوُكذاُيفرسُاُوردواالإطلقُوالعمومُواخلصوصُوأأسارُالّتكيبُمنُنظمُالعربيةُفاإ

نُشاءُهللاُخليطُمفاُأأحصُمذههبمُفيجبُالرجوعمنُالتبكذاُصيانةُ ليه.ُوس يأأيتُلناُبيانهُاإ ُومقصودانُاإ

   ﴿نُالفاعلُلُأالعقيلُالُدخلُهلُيفُوسطُاالإماكنُُكلُأأنُالمكأأنُيتبيُ

﴾29ٌُُاُللمؤمنيُعامُفعلُترشيفُاُالسابهلُمنُُبدُ ُوكُوالوغريهُمملُملكهُفُيفترصُ ُلأنهُماكل

ُللوقوفُبيُيديهُأأهلوأأعظمهُمقاماُوأأعزهُحيثُجعلناُُبُحيثُأأوقفهمُبيُيديهُمفاُأأخفرهبلسا

الُاللصوصُواحملاربونُُواجلاهلالأمرُيفرحُُفالعارفُبباطن خيافُويترضعُمنهُمفاُخافُمنُامللوكُاإ

 متامُفرحه.ُُاُسعدهُوايمفنُرشفهُبالإيانُفي
ر يا لم يخالف شرعا وال عقال ال يأتبيان أن م نكا  فيه اإل

ذاُُع املنكرونُـفُارعيُاـاُشمكاُـاُوحقليُاـُُعُامكاُـالفُحـاُملُخيـاءُمـلُالأوليـّتضُعـعـلُتـمتهُفـُلـُُفاإ

نُلكهم فهلُرأأيمتُمنُفعلُكذاُُنصوصُالرشعُويفرسوهناُبلعوائدُحبمكُعاديُوحياولونينكرونُامُـــاإ

بصريةُأأنُحيمكُكيفُيتأأىتُذليُُفُوالُعقلُااُخيالفُرشعاُُلُعلُسوءُفهمهمُلأنُالأمرُاإنُملكلُدليوذ

ذاُأأطلُبلعادةُعلُالرشع وأأماُُقُيفُاصطلحناُفهوُالعقلُالربينأأوُالعقلُوقدُتقدمُلناُأأنُالعقلُاإ

اكفرُمفنُملُملؤمنُوالفيهُبيُاُُفرقالمتيزييُفلُفرقُبينهُوبيُاليوانُلكهاُوكذاُالعقلُاللك ُفل

والنارُبلفتحُالأصغرُاذليُيكنُأأنُيدركهُاكفرُبرايضةُُواتُواجلنةضيُوالساميطلعهُهللاُعلُالأُر

                                                           

29        الأنبياء 
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ىلُأأصلُالسعادةُاالإيانُلكنُملاُاكنكفرهُفلوُاكنُلهذاُالعقلُقميةُونورُلنفعهُوردُ  الأصغرُُالفتحُهُاإ

وصلواُماُهللاُُأأهلسعادةُاالإيانُفاملنكرونُعنُاُيفُنفسهُملُيفتحُبربكتهُحبرُاُليفُاملكوانتُحقريُا

نهعنُمرتبةُاللك ُُالعقلُاملعايشُاذليُهوُوصفُالهبمي ُفضلُاحدُ لُالرايضةُومقعُالنفسُمبينُعُفاإ

زائدُافكيفُتفهمُعقوهلمُأأمرُاُوالاجهتاد الألفاظُمنُالرشيعةُُئدُومنُمجةلُالعوائدُالفهمُمبعنعنُالعواُاُا

ُاإىل ُتوصلوا منا ُبقواُفهمهواإ الُعدُعربيةُفهلُيفهمونا ُقدرتُعليهُعقوهلمُبقواعدمهُمنُالألفاظُاإ ُما

مناُبينتُُعلُغريُموضوعاهتاُحتكامُعلُالشارعُوليسُاوردونُأألفاظُاالمتيزييةُفي ناكرمهُواإ هذاُمبوضوعُاإ

ُلوُيتلقونُمنُُمنهُلكُموفقُفهمُمعذورونُاإنُصدقتسببُالغلطُالُغريُلتحّتزُ نيهتمُلأهنم

منا   ﴾30ُ﴿مهنمُلكنُُالثلثةُماُصدرُالأحاكمبينتهُيفُاُمشاخيهمُم تلكمتُُواإ

منُُغلطُيفُالأدةلُوغريهيمنُربكُفاإنُعقلُالعارفيُهوُالعقلُالربينُالُُمعكُلتكونُعلُبينة

ُرعُيزمعُأأنأألفاظُالشاُقليُمتجمدُعلُالعوائدُواحملسوساتُفرمباُأأداهُاإىلُأأنُيبحثُيفالع ُهُيوض 

يناس بهُ وخياطب   ﴾31ُُ﴿الرشعُمنُالغلطُوقدُعلمتُأأنُهللاُخياطبُالعقلُالربينُمبُا

يدُعارفُ لهاُمماُهوُمشاهدمهُفالزتكيةُعلوأأمثا      ﴾32ُ﴿العقلُدونهُ

مناُيدكلُعلُرايضةُللفتحُالأصغرُاذليُهوُيفُُسببُعادي العثورُعلُالعقلُالربينُوغريُالعارفُاإ

ُمقا ُالعقل ُتغلطُاللك م ُوال ُجتهل ُوغرُيفاُإُفل ُالعارفُعلُهللاُداللته ُوالأكوانُن ُالفتح ُعل ه

ُوتقدمتُلناُعلمةُالعارف.ُوالكشوفات

ناُتسعةُفبُيُومواقفهاُأأنُمراتبُادلينُثلثةُقدمنُلأنناُةُومراتهباأأبيُكلُطريقةُاالإرادُمثُاإنين

حبرُاملعرفةُُاذليُهوُاملقامُالتاسعأأحصابُس يدانُريضُهللاُعنهُاذلينُلبسواُحلتهُيفُُيفُماُتقدمُأأن

ُمماُسوىُهللاُميلُابهللُومقامُالفقراءُاذلينُت ُوجتردوا ُومشاهدةُاوحباُُفقروا ائرةُومهُادلُومساكنةُاُا
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املشاهدةُاذليُهوُالفناءُعنُغريُهللاُوالبقاءُمعُهللاُهللُوأأنُمقامُُممقاُوهوُنمقامُاثمالوسطىُ

مقامُملحظةُللنفسُهوُُملمتسكونُبأأذاكرهُوحدودهُمعُبقاءومهُاملتعلقونُبهُريضُهللاُعنهُاُذيالتلُم

لُجلهلُوهوُأأدىنُماُعندُالش يخُجاذليُهوُمقامُاملراقبةُاذليُهوُملحظةُجللُاملعبودُُسابع

تباعُفلُتعرفُذكلُلكهُاُإريضُهللا ُيطُوبيُمراتبُادلينُلكهاُليتبيُماُُنحاطةُحىتُُعنهُمنُاالإ

هللاُعنهُمعرفةُالش يخُريضُُالربنيةُلتشكرُربكُعلُبربكةُالطريقةُوماُاندرجُفيكُمنُالأسارُكل

وأأنُأأمتُلُُوكنتُعليهُأأحاُـوتتحققُأأنُمُاالإرادةُةـقـريـلُطـهُأأهـيـُلُـُُعُاكنشوفُاإىلُماُـُحبيثُالُتُت

كسريُللأعيانُبلُامتحانُوالُخربةُوأأنُمعرفتهُاكفيةُعامُُحصبةُالش يخُريضُهللا الطالبونُُطلبهعنهُاإ

انهُويذوقونُمهُويطريونُبطرُيُومونُبعُوويعُنُوأأنُمجيعُأأحصابهُيسريونُبسريتهوطمعُفيهُالطامعو

اُعيناُُفتقرُلهيمُبنظرتههللاُاُإوينظرُُويعبدونُبعبادتهُويقفونُبيُيديُهللاُبوقوفهُبذوقهُوحيلونُحبليته

ُ:وهوُالسببُيفُذكرُاملقامات
م اإلسال قفها: األول   مقامات الدين الثالث وموا

ُ(االإسلم)ُ(((املقامُالأول)))

(ُوهلُثلثُمواقفالانقيادُأأيُقبولُحمكُهللاُبقلبهُوظاهرهُ)ُالاستسلمُمبعنُلغةُاوهوُ

اخملالفاتُاُإويهُالرجوعُمنُحُ(ُويهُأأصلُللكُخريالتوبة)ُالأول الطاعاتُبنيةُاملوافقةُرضُة ىلُحرضُة

ُتكفرهاُبرصفهاُيفُاملعايصُاملهنياتُفتابتُعامُشاهدتُنعمُهللاُعلهياُفاس تحيتُأأنهللاُملاُُلأمر

عنُُاالإقلعُوهوُالكفُولالُأ(ُولهاُأأربعةُرشوططالبةُأأنُيتوبُعلهياُ)ُرُمهناُراجعةُاإىلُالقصد

اذلنبُبلقلبُحيثُينويُأأالُُعدمُاالإرصارُأأيُاملداومةُعلُينوالثااملعايصُوهوُعيُالتوبةُلغة.ُ

لهيا.ُ ثُخالفتُأأمرُنفسهُحيُطُوهوُاس تقذارهأأفُرطُفيهُُووفرُ ُالندمُعلُماُفرطُمنهُوالثالثيعودُاإ

وهوُخمالفُُاس تحياءهُمنُأأنُيقفُبيُيديُهللاغضبهُعلهياُاإنُملُيكنُعفوُمنهُُوُهللاُواس توجبت

ُاُوتركُأأمرُس يدهاُمأأمورُاحيثُاكنُعبدُاُملُالياءأُأملوتُملاتُملاُدمههُمنُأأمرهُفلوُوجدُسبيلُاإىلُا

﴿    ﴾33ُُقصدُمعامةلُالقُبتعظميهُوخوفُكفرانُالرابعُ.الكرميُملُيعفُاإن
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لفهمُعلُاملعصيةُأُأاذلينُوانُاالإخُتركُالأول(ُولهاُأأربعةُأ دابنعمهُمبخالفةُأأمرهُوهوُقطبُالرشوطُ)

ذاُُمعُمضميةُكرثةُاذلكرُاإنُالطباعُترسقُالطباعوتركُمنُيتومسُمنهُالرشُ فاإنُاذلكرُينورُالقلبُفاإ

ُأأهلمواصةلُومؤالفةُُالثاين.34ُ((هلُبذنُالُمكنُبناذلُ ُمنُالت ائب))ُ:حماةلتركُاخملالفاتُوالُُتنور

نُالنفسُمتيلُفاُإاجتنابُمواضعُاللهوُوالهوىُُلثثااُلُ.35((وءنُجليسُالسُ الوحدةُخريُمُ ـ))اخلريُف

منُأأحوالُصغرُالعقولُُاُمماُسلفعدمُذكرهُشيئاُُالرابعالهوى.ُُمنىلُشهواهتاُعندُرؤيهتاُمنُحتبهُاُإ

اذلكرُأأنُيقللُمنُالألكُُقليدُويس تحبُهلُحاةلمعُمضميُكرثةُالاس تغفارُوتوحيدُالتائبُالُتُبخملالفات

ُوالثايناخلوفُمنُعقابُهللا.ُُالقدوةُومثرةُالاس تغفارُيس تحرضُصورةيعزتلُحاةلُاذلكرُوأأنُوأأنُ

رسولُهللاُُالإسلمُحمهلُالظاهرُوهوُتتبعُس نةاُلكنُااُوبطناُخطُالرشيعةُظاهرُاُ(ُمعالاس تقامة)

اخلطُمبزنةلُثورُللحرثُفاإنُاس تقامُمعُُمالُعهناُفهوُمعوجُمفهامهللاُعليهُوسملُحذوُنعلُبنعلُُصل

ن املدعقُللجدلُُاملصاحلُعلُظهرهُاذليُهوُالبلءُ خابُمسعاهُوأأبوُُعوجُعنُاخلطاُمفاُأأحس نهُواإ

تكرسُأأضلعهُوعلُلكُحالُحيرثُبعذابُوبعتبارُُوأُأواللحمُفباعتبارُالثورُالعىصُحىتُيس تقميُ

           ﴾36ُ﴿ُالتائبُفالأمراضُواملصائب

لهاُمخسةُُوفالثورُاملقصودُللعملُاإنُخالفُفقدُتسببُيفُهلكُنفسهُمنُلكُمصيبةُتزنلُبهُ)

اتقانُالعبادةُُتعملُالعملُالنافعُاملؤديُاإىلُالثاينالبدع.ُُأأهلالس نةُوجمانبةُُأأهلمواصةلُُالأول(ُرشوط

صدرُمنُغريُتأأويلُُوفعلُبنرشاحُقولعُمنُلكُماُصدرُمنهُمنُرُشتسلميُالنظرُلُلُالثالثهلل.ُ

دةُوالشقاوةُمهناُماُنُالرشعُمنوطُبأأحاكمُالسعااُإصادُعنُالسبيلُفلُتدخلُللعقلُمعُالرشعُف

ةُمنُقولُوفعلُاس تعاملُأ اثرُالس ن ُُالرابعقولُمسعتُوأأطعتُهلل.ُفيومهناُماُالُيدركهُُيدركهُالعقل

                                                           
4/233ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ|ُليةُاُلالراويُمعلُبنُأأسدُ|ُاحملدث:ُأأبوُنعميُ|ُاملصدر:ُ  34

خرٌيُمنُ))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  35 ُالصاحلُ  ،ُواجلليس  وء  ُالسُّ ل يس  ُالوحدة ُخرٌيُمنُج  ُخرٌيُمنُالسكوت  ملء ُاخلري  الوحدة ُواإ

ُخرٌيُم ُ والسكوت  ُالرش  ملء  ُ((نُاإ

343ُ\3الراوي:ُأأبوُذرُ|ُاحملدث:ُالامكُ|ُاملصدر:ُاملناقبُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ

36                  

  ُالنساء 
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       ﴿ُساوسالُووالُميلُمعُأأوهامُُعمقومقصدُبعتدالُمنُغريُت

﴾37ُُالأول(ُولهاُمخسةُأ دابأأوُسكنةُعلُالقربةُوحسنُاملعامةلُهللُ)ُبناءُلكُحركةُاخلامس

حبسُعادةُهلُلأنهُُماُوردُفلُلكيفُأأقواهلُوحراكتهُوسكناتهُمنُُصلُهللاُعليهُوسملالنيبُُمتابعة

مامُُاملراقبةُأأهلالترشيعُفلُحركةُلنفسهُوهوُرأأسُُعل يفُُبالحتياطالأخذُُالثايناملعرفة.ُُأأهلواإ

حىتُُبملتابعةُتعديلُحراكتهُوسكناتهُأأنُيقصدُالثالثُيبُهيبُوالُّتُغس اميُفاميُيرجعُللُّتُعبادتهُوال

نفسهُبضابطُرشع ُيقمعهاُعنُُتابعةُعلُأأنُيضبطينُامُلأأنُيبُالرابعذلكلُفتتصفُبه.ُُالنفسُتنفعل

ُبروابطُالاقتداءُبهُُاملبعدُلهاُعنُطريقُالشكرُهواها خيرهجاُعنُُصلُهللاُعليهُوسملويربطها

رسالهاُاإىل الفرائضُاملؤديُاإىلُُنفسُفهياُمفنُهوىُالنفسُتركوةُلُلفالرشيعةُتلكيفُالُشهُاهتشهُوُاإ

ندوبتُللفشلُيفُادلينُونقصانُاالإيانُأأوُتركُامُلُلسننُاملوجبكُاتُرُواملعايصُأأوالكفرُوالزندقةُ

تباعُيفُعوائدُنفسهُاملوجبُضعفُالبصريةُُاملوجبُللكسل ُاخلامسُوالفطنة.والعجزُأأوُتركُاالإ

ُالأوهام ُبأأنُيلق ُمجيع ُالعارضةُيفُحالُالعبادة ُاخلواطر ُفاحملبةُاوييضُعلُُمدافعة تباعُالس نة

تباعُ. بالإ املعايصُبمتثالُالأوامرُظاهرُاُ(التقوى)ُوقفُالثالثملواالصادقُة وبطناُويهُاتقاُء واجتنابُُا ُا

ةُوحظُتباعُالس ن ُالمتتعُبنُاملعايصُوحظُاملس تقميُظُالتائبُاالإقلعُعحفاُاُوبطناُاملنايهُظاهرُا

الُبذوقُمعنُالتوُحُاُمناملتق ُالقيامُمبعامةلُهللاُبطاعتهُتوقياُ ُيدُبعبادتهُلريدُ عقوبتهُفلُيمتُاالإسلمُاإ

الباطنُمنُالعدوانُوتقوىُعلُمقامُاالإخلصُفتقوىُاالإسلمُصيانةُاجلوارحُوتقوىُاالإيانُحراسةُ

عنُمجيعُاملعايصُبلباطنُُعراضاالُإ(ُلهاُأأربعةُرشوطُفحراسةُالرسُمماُسوىُهللاُتعاىلُ)ُاالإحسان

ُقصدهُمنُحرضةوالظاهرُتزنهاُ ُاإىلُما ُوترفعا ُالفكرةُيفُمعنالعبوديةُبس تحضاُعهنا الربوبيةُُره

ُُوالذرُمنُفضيحةُالسؤال ُللمخالفات.عنُمجيعُالأس بابُُعراضاالُإُالثاينعلُرؤوسُالأشهاد.

ُأأربعةُأ دابحماضُالقصدُهللُتعاىلُ)اإُُالرابع.ُاتمواصةلُالطاعُالثالث الورعُوهوُتركُُالأول(ُولها

ُ يفُالألكُوالرشبُضولُالللُعُوهوُتركُفرُوالُأُوالثاينالش هباتُخوفُالوقوعُيفُاحملرمات.
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الوسطُمنُغريُُسلوكُالاعتدالُوهوُالثالثوالنظرُوالسع ُوالبطشُوغريُذكل.ُُواللباسُوالالكم

فراطُفلُيفارقُمعيارُالس نة أأمكنُُالتسّتُالرابعُ.تفريطُوالُاإ هيلكهُالرايءُأأوُالسمعةُُلُ ئُليفُذكلُمُا

ُالُوالاعّتاضفيفتحُعلُنفسهُببُاجلدُذيهُالناسُبأألسنهتميُؤأأوُ
ه يقت  المقام الثاني اإليمان وحق

ُ(االإيان)ُ(((املقامُالثاين)))

وهلُثلثةُ)ُحاكمهُقبوالُالُأواالإذعانُُال خرُوهوُتصديقُالقلبُبوجودُهللاُوبرسهلُوكتبهُواليوم

ُراكتهُوسكناتهُعلُسبيلُالعبوديةاإىلُهللاُيفُحُوهوُتصحيحُالوهجةُ(االإخلص(ُالأولُ)مواقف

فاالإخلصُُ.38((المنلُدبيبُمنُفىأأخُيتمُ أأُُيفُالرشك))ُ:صلُهللاُعليهُوسملقالُُالرشكُهوضد

ذُالُيتوصلُُأأخفىُمنُدبيبُالمنل نُاكنُُاالإرشاكُاإالخلف ُاإ خبف ُاالإخلصُوهوُصعبُاملرامُواإ

(ُاحتادُمعنُالعبادةُيفُالقلبُجمردةُمنُوارداتُاخلواطرُاملنافيةُأأربعةُرشوطوهلُيظهرُسهلُ)

ُللإخلصُاسُ  ُاملناجاة. ُاحتوىُعليهُاذلكرُمنُحلوة ُملا ُالقلبُالثاينتنتاجا يفُالطاعةُعنُُغيبة

االإخلصُحىتُالُمتزتجُالطاعاتُمباُيغريهاُمنُُناُعنُالأغراضُالطارئةُعالالتفاتُلغريُهللاُمعرضُا

هتاُينايفُالطباعُبربطُالنفسُعلُقانونُاالإخلصُومبحاسبُجترعُمماعلُماُُالصربُالثالثُالعادات.

نُدق ُع الأش ياءُعلُالقلبُوأأصعهباُعلُالنفسُلتجردُحظوظهاُُتُواالإخلصُأأشدلُاخلواطرُواإ

بقةُاالإهاملُلصُبسا(ُاجلزعُمنُسلبُاالإخأأربعةُأ دابُوهللغريُهللاُتعاىلُ)ُةعدمُاملباالُالرابعفيه.ُ

الرجوعُاإىلُهللاُُلثالثاحقُاالإخلص.ُُعيهُمنُتوفيةاهتامُالنفسُفاميُتدُ ُالثاينُ.هباءُفتصريُالوهجة

القربةُُالنفسُبالإخلصُيفُاملباحاتُبنيةُمطالبةُالرابعبلرضاعةُوالفزعُبدلعاءُيفُسائرُالأوقات.ُ

مناُقسمُبعتبارُُوالزتامُوظائفُالعبودية. الُبعملُاليقيفاالإيانُماهيةُواحدةُواإ اذليُُمثراتهُوالُيقومُاإ

نهُمنفردُأُأوأأفعاهلُومعنُتوحيدُاذلاتُُذاتهُوصفاتهُنهُبأأنُهللاُواحدُيفهوُتوحيدُالأفعالُوهوُيتُق

                                                           
فى أأم يت يف الرشكُ ))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  38 فا المنلُ  منُدبيب ُ أأخ  ُواخملرجُ ُعلُالص  ُالنجاة  ُفكيف  ذكلُ من فقالُأأبوُبكر 

ُعليه ُوسملُ  ُهللا  ُصل  ق لت هُبر ئت ُُأأال فقالُالنيبُّ ذُا ُ من أُعل  م كُشيئااُاإ ُبقالُُوكثري ه قليهل  ُاإينُأأعوذ  ُاللهم  كُق ل  ُوأأس تغفر  ُوأأانُأأعمل  ُأرُشك  كُأأن 

اُالُأأعملُ  م   ((م 

ُ 9/98ُ:رمقالصفحةُأأوُ|ُاليفُالضعفاءُُالاكمل :املصدرُ |عديُابن :احملدث | أأبوُبكرُالصديقُ:الراوي
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فعلمهُالفةُللكُصفةُحادثةُتوحيدُالصفاتُأأنُصفتهُتعاىلُقديةُخمُبلقدمُوماُسواهُحادثُومعن

قبلُوجودهُفقدرتهُُاناُُربهُمعيُ مللعملُغريهُلتعلقُعلمهُمباهيتهُيفُالأزلُوهوُماُاكنُعليهُيفُعُخمالف

الُاإنُحركتهُفعالُبنفسهُوالُيتحركُوالُيسكنُالُأُغريهُجعزُعنُفاإنُقدرةرةُغريهُقديةُخمالفةُلقد اإ

مناُهوُأ ةلُمعُرُتباكلقملُفلُقدرةُهلُعلُالكتابةُوحدهُبلُاكُقدرةُهللاُأأوُسكنته للكتابةُفاإنُُضةواإ

تقانُلكُُفحُملبارشةُالروهُالاكتبُمبدادُوجنرهُوشقهُحىتُصلأأمدُ  فُحُروحركهُعلُحنوُماُأأرادُاإ

رادةُلُيهُمنُاملداداُأأودعُُفأأطلقُم مناُهوُأ ةلُللفعليفُخطُماُسطرهُالاكتبُوالُاإ ُلقملُوالُفضلُواإ

مناُهلُمبارشةُال اُمنُقدرةُهللاُغريُيعملُجمردُاُوهذاُقدرةُلكُخملوقُمفنُالُغريُوهوُمظهرُالاكتبُواإ

مناُقدرتهُعيُالعجزُفلُيرىفاع الُموالهُوالُُلُواإ نُوالُمليسءُبلُسرُحمُلأأثاملؤمنُبعتبارُالأفعالُاإ

الُُمنُهللاُلكُ  هوُمقامُالأعاملُُاإنُتزنلُاإىلُمقامُاالإسلمُاذليوالُيظهرُهلُوجهُاالإساءةُواالإحسانُاإ

الُفُعُوأأماُبعتبارنهُالرشعُويقبحُماُقبحهُالرُشزيينُماُزُيف ُ.ةُالفعلحدُوُنائهُيفُحبرُاليقيُفلُيرىُاإ

نهوأأماُتوحيدُالصفاتُ الُربهُيفُاملظاُفاإ نهشسُنُلكهاُكرشوقُهرُلكهاُوالبواطالُيرىُاإ الُيبقىُُفاإ

ذاُجتلتُُوجودُالنجومُلكنُغطاهاُنورُالشمسمعهاُظلمُوالُمقرُوالُجنمُمعُ كذكلُصفةُالقُاإ

نهيفُقلبُاملؤمنُ الُضوءُ ُفاإ لوُملُتس بقُهلُالشمسُوالظلمةُوالنجومُعندهُخيالُاعتقادُفُالُيرىُاإ

ُيغلطُبنف ُهتاُفضلُمنُهللاُلئلومُلكنُتقدمتُهلُمعرفختيلهاُوكذاُصورُالنجُظلمةُحىتُعرفهاُما

غامسهُيفُتوحيدُاذلاتُفاحّتاقُذاتهُوانُاملؤمنيُوأأماُمثرةُصورُلمةُالنفسُوالنجومالظلمةُفالظلمةُظ

ُحبيثُالُخيطرُهلُنورُوالُشسُوالكيفُالنورُوالُالقرصُوالُنفسهُُهويةُالشمسُحىتُالُيدري

مناُهوُيفُحبرُالريةُواُذاتهُيفُالبالُبلُالُبلُهل والُيسمعُيرمشُوالُيتحركُُفهوُميتُال39ُلهبضةواإ

الأفعالُليسُكتوحيدُالصفاتُوالُاالإيانُمفعرفةُتوحيدُُماُغش يهُفهذهُنتاجئاُمنُأأجلُجامدُافصارُ

ومعناهُالصدق)ُواملوقفُالثاينويقُالُجمالُفيهُللقملُ.ذاذلاتُوهوُأأمرُمكعرفةُتوحيدُُتوحيدُالصفات )ُ

قباضهاُلكهااملعامةلُهللُوهوُبيعُُطرُاجلليةُواخلفيةُفيّتتبُصفاءالقلبُمنُاخلواجتردُ هلُُنفسهُهللُواإ

تقانهناُفاالإخلصُخيتصُبتوحيدُالأفعالُفالصدقُيصف ُمرشبهُمنُالأوهامُوأأخذُمث ُبنيةالوهجةُُبإ

                                                           
هُ   39 ُعليه.ُهب  ض  ق  ُهب  ضاا:ُش  ل  م   ال 
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سهُمرشبُالتوحيدُبربطُنُفُشغلُعنُالوفاءُبخللصُمنُتصفيةاُُيم(ُطرحُوهلُأأربعةُرشوط)

لزامُماُالُيلزمُصوانُابلعزامئُ علُثلجُاليقيُُااإسقاطُحظوظُالنفسُمعُالوهجةُاعامتدُالثاينُُملاُيلزم.بإ

هاملُحديثُالنفس.ُ مبوافقةُالقلبُمعلُُتصحيحُالعزمُالثالثمعُمزيانُالرشيعةُبأأدبُالبساطُبإ

هُلضعفهمُعنُاجملاوزةُوبصعوبةُالصدقُوقفُكثريُمعُسواءُاُفيتواردُالظاهرُوالباطنُعلُحدوقصدُا

الُبعدُاالُإتُاليتُحتريتُاإىلُتوحيدُالصفاُهنايتهُتشريلأنُ مماُسوىُهللا.ُُايسفيهُالأكياسُوملُتبلغُاإ

ُولُبشخوصُبرصُالبصريةُيفُمطلعُسالفضُ(ُتركفعمدتهالزتامُالكامتنُغريةُعلُأأسارُهللاُ)ُالرابع

ُظُالوقتُمنُاخلواطرُوتصفيةُالقلب(ُحفوهلُأأربعةُأ دابقيلُوقالُ)ُشاغلُعنوالرسُالتوحيدُ

رساءُاُلهلُوجامدهُيفُعاقُحُالمكُمنُخمالفاتُالوجودتلمُ ُالثاينبعاملُالرسائر.ُُالضامئرُوتعلقهبحتادُ

امُالنفسُعنُاهتُالثالثُ.عنُلكُشاغلُاـمُاـوتصامُاُعنُلكُهوىوالرضاءُحبملُالأسارُمنهُتعامياُ

اإىلُالفيلُ.اذلُتوفيةُحقُاخللئقُمن ُاملواقفُاثلثُ.لرسومُالقومُاتركُالاجهتادُبلتأأويلُحفظُاُبعراالرُة

ُالطمأأنينة) ُأأربعة ُولها ُالقلبُحىتُرشوط:( ُعن ُاهلموم ُمجيع ُواحدُايصُنف  هللُوأأعظمهُُاريُمهه

قلبُُُووسعينيئسامالُملُتسعينُأأريضُو))لأسارُهللاُوهوُُتغراقُوأأقهلُخطرةُمعُاذلكرُهتيئةالاسُ 

الُتُةاثرُالهوىُفاإنُاملراقبنُأ ُتهُماُرالقلبُمنُتبعاتُالأوهامُوطهُسلُغُالثاين40ُ((ؤمناملُيعبد أأىبُاإ

الُمطالعة لوعةُُالقُفلوالُاذلكرُاذليُيسكنُجاملُالطهارةُوالتخلقُبأأخلقُامللئكةُحىتُالُيريدُاإ

ُطهارتهُفيعولهللاُفلُتغرهُاُلنفسهُوتعويلُعلُراءُاهتامُاال ُهواجسُُنبذُثالثاُلشوقهُالنفطرُقلبه.ُ

رُاييلق ُعصاُالتسُ ُجبلُاملراقبةُحي41ُةن ُـُمهناُحىتُتصلُق ُهئاُويهُحيةُببقيةُالأوهامُفلُيأأُراأ ُُعل

 ﴿ُلُيعرجُعلُالأسارالساكلُحمجورُيفُنظرهُففُالقدوةُالتحذرُمنُعقوقنفسُُوتصفيةُاُليفُ

  ﴾42.ُاُوبطناُُاائفُادلينية.ُحتكميُحمكهاُظاهرُالوظبُالرسومُالرشعيةمراعاةُُالرابع

ُُالُيسكنُاإالوفلُيتحركُ أأسارُعلُأأصلُرشع ُوأأساسُس ين  لقائقُفلُتذهلُا.ُفالطمأأنينةُمبدأُأ
                                                           

40  ُ ُتعاىل  ُهللا  عين مل :قال ُوال يس  ع ين ساميئ أأريض ُامل قلبُ  ووس  ع . ؤمنُ عبدي ُالواد  ُالل ي   

ُ|ُاحملدث:ُالعرايقُ|ُاملصدرُ:ُخترجيُأأحاديثُاالإحياءُ-الراوي:ُ

:ُأ عله.ُ  41 ُيشء  نان.ُق ن ةُلك   ،ُوق  ٌ  الق ن ة:ُاجلبلُاملنفردُاملرتفعُيفُالسامءُ ق ن ة:ُامجلع:ُق نن 

42        النجم 
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الُمنُأأيدهُهللاُبروحُقدسهُُقائقُعنُالتلبسُبأأمرُالرشيعةُواللب ُاإ ُوالقيقة ُبيُالرشيعة جيمع

س اميُيفُأأولُوهةلُُالُاُضعفُعنُحتملُالرشيعةُوالقيقةهُفرمبأأراكنُالقلبُهتدُ ُهُلأننبيُواهتدىُذلكر

ُالعملُالظاهرُوالباطنُ(ُالرصُعلولهاُأأربعةُأ داب)ُلبدُ نُفارقُادلليلُالرشع ُمفةُذكلُفاجأأُمب

نُمشُالريةُفأأعظمُالناسُأأدبُاُالوقتُوهوُالتشمريُيفُالعبوديةُبأأدبُحفظ ُ.الأحرارُبالجهتادُواإ

الوزيرُومعهلُويقينهُوخوفهُعلُمنُدونهُوذنبهُأأقبحُُوقدُتأأكدُأأدب.43ُ((اورُااُشكأأفلُأأكونُعبدُا))

فلُحيملهاُُورودُسلطانُاملراقبةالأنفاسُيفُالتصفيةُخش يةُالفضيحةُعندُُمباحثةُالثاينممنُدونه.ُ

مخودُانرُُالرابعالطمأأنينةُعنُطلبُاملراقبة.ُُأأالُيشغهلُسكونُالثالثاإالُبطنُصادقُمنُاخلواطر.ُ

والُُردُاذلكرُاإىلُاعتدالُمنُغريُقوةُمنُغريُأأنُيبلغُبهُمبلغُالسكرُوهوُُاذلكركرُبورودُمعنالف

علُبغتةُمنُغريُاس تعدادُُفرمباُجاءتُصدمةُالتوحيد    ﴾44ُ﴿ضعفُ

نُضعفُتوحيدُرُاُلحباُهوالكاملُأأنُتّتامكُعندُسّتُالوقارُوذكلُضيقُالغصن45ُرقخفت وهوُساكنُواإ

وتوحيدُالطمأأنينةُتوحيدُالصفاتُُملفردُفهنايةُهذاُيشاركُاملراقبةاُالامسيسهلُيفُاملراقبةُفذكرهُُهنا

ذويقُالُيفصحُعنهُوذلاُوقفُُاُمنُتوحيدُاذلاتُوهومرامُاُوهوُأأقربوهنايةُهنايةُاملراقبةُُابتداءُا

اخللقُعنُلكُمعنُمنُُجُحبارهُفاإنُهللاُأأوجدأأمواُلعظمُمنُأأوهلُلعجزمهُعنُسلوكهُوجماوزتهُكثري

ُذكلُواجلودُوغريُاكلعملُواالإرادةُوالرمحةُوالكرمُصفاتهُوأأسامئه

ُ 

هالمقام الثالث   اإلحسان وحقيقت

ُ(االإحسان)ُ(((املقامُالثالث)))ُ

                                                           
:ُاكنُا  43 ُهل،ُفيقول  ماه،ُفي قال  ،ُقد  ،ُأأوُتنت ف خ  ُحىتُت ر م  ُيصيل   ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ا))لنيبُّ كورا اُش  ُعبدا ُ((أأفلُأأكون 

6471ُُالصفحةُأأوُالرمقُُ|ُحصيحُالبخاري :املصدر | البخاري :احملدث |ُاملغريةُبنُشعبةُ:الراوي

44                

    النحل 

ُأأصلُاللكمةُ"حترق"   45  املصدرُغريُواضُولعل 
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سقاطتقانُالوهجاوهوُ وهلُالأغراضُودوامُاخلضوعُيفُلكُأأنفاسهُ)ُةُاإىلُحرضةُالقُجلُعلهُبإ

كشفُُعُهللاُعليهُفيلزمُالوهجةُيّتقبل(ُويهُمتكيُيقيُالروحُبطُ املراقبة)ُالأولُ(ةُمواقفثلث

كشفُقطعُمادةُالنفسُويهُذوقُُوُفهياُمنُبدُ ُملراقبةُبملراقبةُوالالجابُعنُوجهُالقلبُليصلُا

ُااُخالصاُاُوعلناُُسُاجبميعُحقوقُهللا(ُالقيامُولهاُأأربعةُرشوطلتوحيدُ)اُملراقبةُشسُاملشاهدةُيفُأأفق

اُمنُالأوهامُصادقاُ اُمنُادلعوىُفلكُمنُبق ُفيهُنوعُمنُالهوىُحيرمُعليهُبروقُاُيفُالأحوالُسامل

غريُهللاُحيجبُعنُاُعامُسوىُهللاُفأأقلُميلُلعراضُااإُُاسّتسالُالروحُيفُتلمحُعاملهُالثاينالأسار.ُ

الُفالأمرُعظميُفتصفيهتاُأأشدُغصةُمنُاملوتُفُأأنفاسُاملشاهدة الاختصاص.ُُأأهللُيعرثُعلهياُاإ

رسوُمُالثالث قامُة علُأأحسنُتقوميُفهوُشعاراإ ويهُالوسائلُاإىلُدُأأهلُالرشيعُة ركُالتحقيقُالعبوديُة

لهيةُومن قامةُُمفتونُيفُوهجتهُفعلمةُالصادقيُظنُالاس تغناءُفهوُمغبونُيفُصفقتهُوالقائقُاالإ اإ

ُالرشيعةُوحلُاليدُمنُالرشيعةُعلمةُاخلذُرسوم ُعليهُيفُالتجايفُالرابعالن. ُالواردة ُعنُاالإشارة

نهالمحُوالمعُُحُالحئُولظعنُتلمُ ُعراضاالُإمراقبتهُُو نسُيشغلُعنُهللاُفاإنُتعلقتُالروحُبأأُُفاإ

الُش تُالربوقُفقد الُالشمسُشسمفُاءٌُزلتُولوُصربتُمفاُبعدُالربقُاإ املشاهدةُُاُبعدُالش تاءُاإ

ُالروحُبشدةُوعزمُوحسنُهدىُحاالُيفُتصفيةُاملباحثةوةُ(ُقوهلُأأربعةُأ داب)ُفالربقُنذيرُالُغري

الرابعُُ.الكمتُملاُيظهرُالثالثُعنُعاملُالسُبملعن.ُعراضاالُإُالثاينُوقصداُوعدوالُعنُبقاايُالأوهام.

بطلوعُشسُاملعرفةُفالنفسُ(ُيهُزوالُظلمةُالنفسُاملشاهدة)ُالانكسارُحبفظُالأدبُملزمة

اُلتقدهماُوالليلُسابقُظلمةُحلامُأأوُاعتقادُاُلظلمةُفتصريهباُلكيةُاحمضُيذهبُُظلمةُوالشمسُنور

ذاُزالتُالنفسُبللكيةُأأرشقُنورُالشمس وأأذهبُبقيةُُالهنارُوظلمةُالنفسُسابقةُلنورُالشمسُفاإ

فلواحئُاملشاهدةُكربوقُيفُالليةلُالظلامءُاملتتابعةُحىت  ﴾46ُُ﴿الُحىتُالُيبقىُاُإُالظلمة

رشاقهاُبنفسهاُيذُتصري ُسفارُاإىلاُإاإىلُُسلهبُظلمةُالنفسُكطلوعُالفجرُمنُغالليلُمثلُالهنارُواإ

ُاش تدتُصارتُتتزنلُُرشوقُاإىلُضاحيةُاإىلُقيلوةلُاإىل ذا هاجرةُويهُوقتُسلطانُاملعرفةُفاإ

اُعلُأأنفُالظلمةُوكذكلُشسُناسُهباُفطلوعُالشمسُقهريُرغُاُيالس ُتاإىلُاملعاينةُُتزنالُاُللربودة

                                                           

46                   النور 
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لهي ُالُتكسُ املع يتهُيعينُووال    ﴾47ُ﴿لُبُفيهُوالُتعمُ رفةُأأمرُجربيُاإ

مشاهدةُلصحةُرؤيتهُبعيونُُ.48((كُتراهأأن ُـأأنُتعبدُهللاُك))ُ:وسملُومعرفتهُفقوهلُصلُهللاُعليه

رأأسهُذرةُمنُشعراتهُُبرصهُجبميعُذاتهُُوهُيفُبطنهُفرأ ُمشاهدةُببرصهُبطنهُفاندرجُظاهُرُبصريته

بتُصورتهُوصارتُبعدُامنحاقهُمعُبرصهُحىتُانقُلُاُوقدُحصُأأنهُرأ هُبعيُرأأسهُلكناملشاهدةُلرهب

نهيةُخلروهجاُعنُطوقُالعقلُاُفلُتدركُحقيقةُالرؤاُوبطناُوظاهرُاُارُااُشعذاتهُلكهاُبرصُا الُُفاإ ماُرأ هُاإ

بصفاتهُالعليةُحىتُصارُبهللُقدرتهُُمنُصفةُالبرشيةُوأأمدهُبهللُوملُيكنُبهللُحىتُأأفناهُوجرده

رادتهُوبرصهُبهللُوهوُُهُومسعهُوالكمهُوحياتهمبهللُوعل لهي ُوالُوالُُ((كنته))واإ الُبقهرُاإ يكونُاإ

ىُبعضُكسلطانُقوُ ُاهُبصفاتهاُوقوُ قهُضعيفُاماُيشاءُخل ُللعقلُلأنُاملاكلُيفعلُيفُملكهُُمطمعُفيه

ن ُ))يفُبساطُالضعف.ُُهُوأأظهرُفيهُقوتهُوتركُأ خرينوعزُ ُعبيدهُبواليته .49ُ((هُيراكفاإنُملُتكنُتراهُاإ

نعمةُمراقبة أأعظمهُا حاةلُ)ـوأأفُمفُا أأربعةُرشوطخرهُا وكبريهاُُبملوجوداتُصغريهااإحاطةُالروح50ُُ(ولهُا

ُغيبُيمثُُالفردُالُيقبلُالانقسامُوالُالركةُوأأواخرهاُيفُنظرةُواحدةُاكجلوهرُظاهرهاُوبطهناُأأوائلها

ُبقاهئا ُمع ُلها ُيفُاملوجد ُلبدوُ ُعهنا ُللبقاء ُهتيئة ُوكرثهتا ُُعلُعظمها ُاالتصافُبصفةُالثاينالعظمة.

املس هتّتونُقالُُاملفردون.ُقالواُوماُاملفردونس بقُ))ُ:ملصلُهللاُعليهُوسالاس هتتارُبذكرُهللاُقالُ

فاميُحيكيهُُصلُهللاُعليهُوسملصُقالُوهوُاخللُ.51((خفافاثقاهلمُويأأتونُأُأعهنمُاذلكرُبذكرُهللاُيضعُ

ذاُاطلعتُعلُقلبُعبديُاملؤمنُفأأجدُالغالبُعليهُذكريُكنتُمسعهُاذليُ))ُ:عنُربهُتعاىل اإينُاإ

بصفاتهُنفسهُوحتليةُهللاُهلُُاإشارةُاإىلُفناءُصفاتهُاإخلئهُمنُ.((يسمعُبهُوبرصهُاذليُيبرصُبهُخل

                                                           

47                    

            الأنعام 
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صفاتهُتعاىلُفيهُفلُظهورُهلُالإرشاقُهوُموجودُلكنهُالُنهُيذهبُبللكيةُُفاُهلُوهوُالفناءُالُأُأاإسعادُا

الُالعملُالدلينمهُبلكسبُأأزاهلُالفناءُتعل ُُتغلطُفاإنُما ُتعاىلُلصفاتهُاإىلُماُالُهنايةُفيهُفملُيبقُفيهُاإ

نه حفظُُالثالثتوحيدُالصفات.ُُوهوُهُالعادُمنُشوسُالصفاتالُيعدُ ُيرشقُعليهُلكُنفسُماُفاإ

ُرفعُأأوصافُالرابععُالرشيعةُأأنُيصلُاإىلُمقامُالتخصيص.ُضيُ ُحرامُعلُمنُالرسومُالرشعيةُلأنه

هنالعادةُ رادةُلأنهُمسلوبُبربهاُتقدحُيفُاملواصلتُفلفاإ    ﴿عنُنفسهُُُسببُوالُاإ

 ﴾52ُُذُعنُشعورُلوخيالُومنُدونه ثباتُمفمحللكُصاحبُموقفُحمُاإ عنُبنفسهُُوُ وُواإ

ثباتُُعنُنفسهُواملشاهدُممحوُ ُبربهُوممحوُ نفسهُ ويسمىُحمقاُُاالتصالُعنُشاهدهُوهوُغايةُاحملوبإ

ياءُ(ُاُلوهلُأأربعةُأ دابيةُالتفرقةُ)دُومنُأُأُنُمنُامجلعُواخلروجُبللكيةلبلوغُالغايةُيفُاحملوُوهوُالمتك

وحُفلُاإشارةُوالُانبساطُوالُلُعنُالُراُبطردهُطوارقُالاعتلفرادُاواُإُاووجودُاُبهللُمنُهللاُهيبةُا

مناُيهُحاةل الثبوتُعندُأأولُُالثاينُعزيزةُالوصفُفلُتوصفُوالُتعرف.ُقبضُوالُحموُوالُشكرُواإ

ُمفنُضعفُعنُمحلُالبداايتُملُيقوُعلهياُيفُهنايهتاُىُملاُيردهُالروحُللمشاهدةُلتتقوُ الوارداتُبهتيئت

الهدُلكامُضعفُفلُالرجوعُاإىلُالشاُالثالثعلُالهناايت.ُ عارُعنُلوازمُُروحُحيملُقوةُالتجيلُاإ

غلبته ذُا ُ.   ﴾53﴿التجيلُروحُبلشاهدُمثُيرجعُحىتُيمتكنُُسطوةُاجلسمُفاإ

موقفُالطمأأنينةُاإىلُامجلعُمنُُفيشري54ُ((منُعرفُنفسهُعرفُربه))عثورُعلُحقيقةُنفسهُالرابعُ

ُالامساُفالروحُفيهُمس تغرقُمدلولُجليُااُمقامُاملشاهدةُبمجلعُنصاُُاملراقبةُمنُقربُويفصحُوعدُب

(ُويهُاملعرفة)ُللإحسانُاملقامُالثالثُمنُغريُتعرجيُعلُسواهُواس تعامهلُقبهلُتدرجيُالُغري.ُالأعظم

دةُواس تصحاهباُمتكيُحالُاملشاهيهُوالأفعالُوُالأسامءُوُةُادلينُويهُتوحيدُاذلاتُوالصفاتدعام

قامةُمع السفينةُيفُالبحرُفاإنُُيهُخرقُالعوائدُفالعارفُيركبُيفُالعدلُوملزمةُالمكةُوليستُاإ

                                                           

52          ُالرعد 

53      طه 

ُُ"من 54 هُ ُعرف  ُُفقدُنفس  ُُومنُرب هُ ُعرف  ف  ُ ُرب هُ ُعر  ."ُلك  ُلسان ه 

ُ 286 الصفحةُأأوُالرمقُاملنثوراتيفُُالنوويرواهُ
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فالعاملُُعليهُيقرأُأنزلُغرقُومنُدونهُييشُعلُاملاءُُو ملُيسمعهُوالُخطرُهلُ. يقولُوالعارفُمُا دونُمُا

يقول يهُُهنايةُلهاُلسالكيُوهنايةُالسائرينُفلويهُغايةُاُفوقُمُا منُا العجزُعنُاالإدراكُ)ُاأأبدُاُارتقاءٌُواإ

دراك ُافُالن ُوأأعرُ 56ُ((نفسكعليكُأأنتُكامُأأثنيتُعلُُأأحيصُثناءالُ))55ُ(اإ )اسُأأشدمهُحتري  دهياُافلمبُا

ليهُكامُأأنُُ(ُالقلبُادلامئُفلأأربعةُرشوط الُاإ العاقلُيرجعُاإىلُقلبهُيفُيشهدُغريُهللاُوالُيرجعُاإ

لكهاُفلُقلبُوالُذكرُُعنُقلبهُراجعُاإىلُربهُيفُاملهامتُذاهلالعارفُفبتذكرهُفاميُيس نحُهلُُاملهامت

ُاالإشاراتُالس هتلكهُيفُمعرو ُبناء ُوهدم ُبتحريقُالرسوم فهُواس تغراقهُيفُوالُفكرُلمكُاملعرفة

الُارتقاءُأأبدُاُاملعرفةُباديشهودهُوغريُُم ُفلُزالت   ﴾57ُ﴿اُالُهنايةُلهاُماُيهُاإ

يمتُهلُذكلُحىتُيسجدُُاذليُتطلبهُأأمامكُفلُصلُهللاُعليهُوسملالرضةُتناديُس يدُالاكمليُ

هُالشفاعةُالعظمىُفأأنتُتراعرصاتُال خرةُيفُمعرضُُُلكامتُيس بحُهبنُربهُيفيعملُ ُولعرشُحتتُا

العابدونُيفُُندرجتُوهوُالعابدُالأكربُاذليُاسهُوأأراكنهُوأأصهلروحُالدوثُوأُأُمنُربهُوهويتعملُ

والُُلُوقوفُللعارفُمعُالأزمنةُوالُمعُالأمكنةفوالعبودةُيفُعبودتهُتهُُيعبديتهُوالعبوديةُيفُعبود

دامئُُال خرةُوالُمعُنعميُاجلنةُبلُهوُُمعُمواطنوالوالُمعُالربزخُالبعثُُمعُالياةُوالُاملوتُوالُمع

الُُفلُيرىُنهُجمنونأُأالُالريةُودامئُالتوجهُودامئُالوهلُوالاس هتتارُحىتُيق حرضةُمنُالوادثُاإ

املعرفةُفلُوحرضةُخليفتهُوهوُش يخهُوغريُذكلُأأزالتهُشوسُُصلُهللاُعليهُوسملعهُشافعهُومشف ُ

تقدمُيفُموقفُقبهلُأأنهُعلُغريُهللاُوأأماُبساطُالرؤيةُُفوالُصورةُوالُخيالُأأعينُتعويلُُخطور

افظتهُعلُحمُالثالثالعجزُاملؤذنُبالإدراك.ُُالثاينبهلل.ُيرىُبساطُالوجودُلكهُيفُنظرةُواحدةُلأنهُ

 ﴿وُوسملُصلُهللاُعليهليُبس يدُالاكمُاقتداءُاتقانُقواعدُادلينُاعلُُرسومُالرشيعةُبلعكوف

                                                           
55 ُ اك  ر  د 

 
ُاال ر ك  ُد  ُع ن  ـــز  اكُ الع ج  ُاإرش   ُالرس   ُذات ُس   ُع ن  ث  الب ح  ُو  ***ُ اك  ر  د  ُاإ

ُوأأملكُ  ُجنٌّ ُجع  ز ت  هاا ك  ر  ُد  ُعن ***ُ ُمه  ٌم ُالورى ُمه  ات  ائر  ُس  ُوفـ 

 أأبياتُلعيلُابنُأأيبُطالبُكرمُهللاُوهجه.
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    ﴾58ُحصلُُصيانةُماُالرابعيديُربه.ُُتفطرتُأأقدامهُمنُطولُالقيامُبيُوقد

الُبأأخلقُهللاُفيكونُخليفةُعنُهللاُفلُاقاُل ُخميهُمنُتصفيةُالروحُحىتُيبقىُعُل ُيتحركُوالُيسكنُاإ

ىلُهللاُومعُهللاُوهوُصامتُعنُالقائقُوأأفعاهلُتدلُعلهياُفهوُبهللُُبهللُوهلل وعنُهللاُويفُهللاُواإ

ُلُوتقوىُاُاكرُافمنُأأجلُحظُومعهُمعاينةُوفيهُبلتوليةُمنُأأجهلُالُ ولهاُأأربعةُاُ)اُوعنهُتلكيفُاصدُايهُقواإ

منُغريُأأهُلُالمكةُعطاءُ اُإ(ُأ داب ومنعهُا فرأأسُالمكةُخطابُالناسُأأهُلهُا الزتامُُالثاينُ.بقدرُعقوهلمهُا

اخللقُفهوُمعُاخللقُبرمسهُومعُهللاُُحبفظُأأسارهُجلُوعلُصيانةُعنالأدبُيفُلكُيشءُمعُهللاُ

هيبةُوالصعودُاإىلُغايهتاُملزمةُاُلُالثالثهُيفُواد.ُوغرُيوادُُفيلبسُالقائقُبلرسومُوهوُيفبهللُ

أأانُأأعرفمكُ))ُوسمل:ُهيبتهُقالُصلُهللاُعليهُازدادتُماراتُاملعرفةُفلكامُازدادتُمعرفتهأأُُفالهيبة

نُف.59ُ((بهللُوأأشدمكُخش ية هُمس تغرقُيفُشهودهُمتيزيُالأدبُبهللُفرسُ ُهلُمنُبدُ ُفلُالعارفُينواإ

ُالُيقفُعنُودُأأبداُاإىلُالغايةُفلُيقنعُمعُهللاُحبالُوقتهُكامالصعُالرابعُ.معبودهورمسهُقامئُبوظائفُ

ليهُفلكامُ شارةُطبعهُأُأالسريُاإ املعرفةُخيلُالعنانُفهوُيرقُُطفأأهاُبنورُمعرفتهُجرايُيفُميدانالحتُاإ

ُفتُهلانكشُنهُملاُحصلُعلُلبابُاملعرفةُاذليُهوُسُالتوحيدُاذلايتاُإاُمنُحالُاإىلُحالُمثُأأبدُا

الأرضُاُأأوُحيواانُمنُالعرشُاإىلُختومُمجيعُماُاحتوتُعليهُاململكةُجامدُاُحبارُالقائقُحىتُيرى

اُهلُيعربُلكُذرةُمنهُعنُلبابُسُالتوحيدُفهوُذاكرُحبراكتهُوسكناتهُولظاتهُالسابعةُمس تحرضُا

الُُنملُذكرُمنُكيفياتُالعبادةُفبقلبهُُوحملاتهُفهوُحارضُمعهُبرمسهُغائبوخطراتهُ نقطةُأأوُشلكةُاإ

حيركُاللسانُُفهودةُوالأذاكرُمتساويةُدليهُحوالبابُسُالتوحيدُفالاالتُعندهُُوهوُمفصحُعن

                                                           

58                    ُ

 الأحزاب

ُع ُُ  59 ُق ال ت  ة  ُعهناُائ ش  ُهللا  ُ ريض  ُالن يب  ٌمُف ب ل غ ُذ كل   ُق و  ن ه  ُع  ه  ُف ت زن   يه  ُف  خ ص  ي ئااُف ر  ُش  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُّ ُالن يب  ن ع  ُص  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص 

ُمث  ُ ُاَّلل   د  م  ُف ح  ب  ط  ُف خ  مل   س  :ُو  ُ ))ق ال  ُي ت زن  ام  ُأ ق و  ل  اُب  ي ةُام  ش   ُخ  ُهل   مه   دُّ أ ش  ُو  َّلل   ُب  ه م  ُل  ع ل م  ين  
 
ُا اَّلل   ُف و  ه  ن ع  ُأ ص  ء  ُاليش   ُع ن  ون  ُ((.ه 
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ذاُانهتيىُيفُهذ       ﴾60ُ﴿بلأذاكرُويرصفُاجلنانُ اُفاإ

هوُاملقصدُالتامُاذليُينفقظاهرُاُمنهاملوقفُصارُلكُيشءُ وبطنُا ُمنهُعلُمجيعُالأذاكرُالس هتلكهُُا

كسريُالعاملُويس متدُمنُس يةلُللمقصودُوهوُواصلُفهوُاملقصدُبعينهيفُحبرُالقائقُفاملقصدُُو هُوهوُاإ

ُعنكُلتخلقهُملُوحيملـتـُلكُيشءُمفعارشتهُمكعارشةُالقُحُيُويصفوُبهُلكُيشءُوالُيكدرهُيشءٌُ

امسُهلُخيتصُبهُُأأصاهباُفهوُاخلليفةُالأعظمُفلُةهللاُفهوُس ينُوهوُاكملطرُينتفعُبهُلكُهجُقبأأخل

الكونُُاُمجليعُاملوجوداتُمفاُيففصارُروحُاُوجودُأأسامءُالعوايلُلتحققهُبلكهالأنُهللاُسامهُبأأسامءُال

الُوهوُالروحُاملدبر الُوهوُحالُفيهُومتلهاُواحملركُلهاُوالقامئُفهياُوالُيفُكورةُالعاملُُذاتُاإ فيهُُمكنـاإ

انُكذاتُميتةُمعُذاتُش بهُاالإنسُاالإنسانُالاكملُواالإنسانُاحملجوبافُهللاُوهوُفأأوصافهُمنُأأوص

ذنُهللاُلتحققهُحيةُفهوُحييي ذاُشاءُكنخيلُسلامنُمبرتبةُاحملييُويمثرُالشجرةُيفُالُاملوىتُبإ يُاإ

متنعهُدةُوالُخرقهاُلتحققهُمبرتبةُالقديرُلكنُوكحرثُس يدانُأ دمُعليهُالسلمُفلُتعجزهُعاُالفاريس

املعاينةُُيفُحبرُهالس تغراق ﴾61ُ﴿ُهوُفاهللُ ُعُالرضةُلأنُالعبدُعبدٌُس يوفُالأدبُم

لهيةُملكفُامعايناُ الُ فهياُفلُيزيدُوالُينقصُوالُيكوُاُمبااُالكنانيشُاالإ ُماُيناسبُالوقتُوماُيناس بهُنُاإ

الُعوقبُيدُعنهُأأبدُاهلُفلُحُمُأأظهرهُس يده والأغراضُقبلُأأنُيصلُوأأماُُظوظلأنهُممحوقُالاُواإ

الُالتخلقُبأأخلقُموروثهبعدهُفملُ فّتىب    ﴾62ُُ﴿ُصلُهللاُعليهُوسملُيبقُهلُاإ

هاتفُُالاإىلُتنبيهُوفلُحيتاجُُعليهُوسملُصلُهللابلرشيعةُوقدُفصلتُأأحاكهماُعلُيدُموروثهُ

مهُالروحانيونُنهُتعل ُال نُالُأُأُُغريهوُاملعملُ فهُصلُهللاُعليهُوسملالحتوائهُعلُعلومُرسولُهللاُ

عنُعلمهُُيفُماُبق ُهلُوالُحميدُهلُصلُهللاُعليهُوسملُس تكاملُذكلُبويحُفيستشريهُموروثهال

مفنُغابتُُُالقيقةُوغريهُمظاهرهُالُغريلعسُادلنياُوال خرةُلأنهُخليفةُهللاُنفاأأُُصلُهللاُعليهُوسمل

                                                           

60                   

 ُالمنل 

61               ُالشورى 
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نُوُصلُهللاُعليهُوسملعنهُصورتهُأأوُرشيعتهُوتربيتهُ هُالُ فليسُبعارفُفالأدبُالأدبُفاإنُالعبدُواإ

نُاكنُماكتبُاُس يدهُعنُمملكتهُعبدُمملوكُال ُساُدامُدرمهُفلُيمكلُجنومهُأأنفااُعبدُمزائدُوالعبدُواإ

تطمعُأأنُيزولُعنكُالجرُُلـفُمـــدهـالأحرارُمعُسيلُـعـــفعلُفادلنياُوال خرةُفارضُبلعبوديةُوا

ال ذنُفافهم.ُالربينُفأأنتُحمجورُوأأفعاكلُمردودةُاإ ُبإ
ة  بيان أن أصحاب سيدنا الشيخ رضي هللا عنه طويت لهم سائر العقبات وأدرجت فيهم تلك المقامات بالفطرة التجاني

مناُبينتُلكُالبيانُلغريُأأحصابُس يدانُريض عُهللاُعنهُوعهنمُممنُهلُولوعُبخلريُأأوُولُوُواإ

ابُس يدانُريضُهللاُعنهُدبُيفُالطريقةُالتجانيةُوأأماُأأحصأأُُناكرُحيثُاتبعُهواهُحىتُقالُليسبالُإ

اإطلقاُفلُالكمُُاملنيفلتجانيةُيومُالتقيدُبعهدهُاُبلفطرةُاعلمواُمجيعُمقاماتُادلينُذوقاُُوعهنمُفقد

هبمةُش يخهمُريضُهللاُعهنمُالُهبممهمُوأأحواهلمُُهماُلتوهُجاُوحصوُاوذوقاُُناءُاهناكلُُفمعهمُلتحققهمُمباُ

اك منُا موىتوأأعامهلمُواإ اُلُبيُيديهُيدمهُويقوهيمُنوُا هلُلكبلعدُة سلبُاالإرادُة مُع الاستسلمُُنبويةُعندُه

ولهج أأمرُه مُبوامتثلوُا لرُضُفنهتمُيدُالقدرةحبتهُوعنايتهُوأُأوُا الرسالصمديةُيفُمقامُش يخهمُفتوهجوُا لُُوُة

وكبريمهُُحكميهموعدهتمُوعاملهمُُوُممبقامُش يخهمُوالُمزيدُعلُذكلُوهوُمعدهتُصلُهللاُعليهُوسمل

الُماُفاضُمنالُماُفاضُمنهُوالاُإفلُعملُ الُماُفاضُمنُُرحبُوُُحمكةُلواحدُمهنمُاإ حمكهُوالُمعرفةُاإ

اُهلُمقبوليُابهُأأضيافاُوأأحصُوصارُهوُصلُهللاُعليهُوسملالنيبُُمقامهُعندُربهُفأأنزهلمُيفُجحرُحبار

ومتامهُوأأعلهُيفُُأأنزهلمُلكُالزنوللكُالتوجيهُُوُصلُهللاُعليهُوسملفوهجهمُُعليهُوسملُصلُهللا

مقربيُمنُوبيُمقبوليُحبرضةُرهبمُمعتنُهبمُجمذُصلُهللاُعليهُوسملهُيحرضةُرهبمُمكفوليُبيد

لهيممعرُأأنفُمقبوضيُبقبضةُيدُش يخهمُرُنبهيمموالمهُممهدينُحبج فلُتصلُاإ وال خرُة الأغيارُُاسُادلنيُا

يفُهللاُُوأأحهبمُاخللئقُبهللُفأأحهبمُهللاُوالُيتطلعونُللمراتبُزاهدينُيفُادلنياُوال خرةُويفُأأنفسهم

حيم ُويدافعُُمهُولعزهتمُولسطوةُأأنوارُش يخهمُفهوبدورمهُلعلوُ ُغبارُميداهنمُوالُهاةلحدُفلُيشمُأُأ

ُكامتنهُلأسارُهللاُويذب ُُهلُويبسطُملنُعرفُقوةُيقينهُوقوةنُضعفُعلُحتمممُاويقبضُأأسارُاُعهنم

نُاكنُاُللخدمةُييشُبس ياس تهُوبنظرهُلأنهُحمجورُأأبدُاُعهنمُمفنُخرجتُهلُمرتبةُمنُهللاُاملراتب واإ

فهوُمبزنةلُُاُبلُيترصفُهبمةُش يخهُالُغريعلُنفسهُفلُيكونُنظرهُمس تقلُصالُهاُلأنهُحمكُ قطبُا

تعابُبرايضةُعلُاملراتبُوالُاإىلُاالُإُونُاإىلُمنازلالايمُهوُالش يخُفلُحيتاجةُيفُالبحريةُُوصور
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ةُاالإحسانُاليتُيهُيفُذروُصلُهللاُعليهُوسملرسولُهللاُُمُأأولُوهةلُنزهلمفاإهنمصطلحُالقومُ

مناُأأفصحُبهُمنُقرأأهُعياانُااملعرفةُبهللُوذكلُمقاهممُالأصيلُهلمُحبسبُكناشُس ي معنُفيهُأأُُوُدمهُواإ

ُُيسملُلعذرهُبجلهل.ُودائرتهُريضفليسملُ ُورعايةُورؤيةُومشاهدةُمفنُملُيرهوحفظهُدراسةُوروايةُ

فياُسعادةُملنُقيدُفهياُيفُعملُربهُوايُحرمانُمنُأأنكرهاُجبههل.ُفأأحصابهُُهللاُعنهُدائرةُالسعادةُاحملضة

أأداءُللعبوديةُعلُوجهُُحمس نونُواللكيفُاملراقبةُفاللكُُذهيعرفةُوفقراؤهُيفُاملشاهدةُوتلُميفُامل

ُالأوىلُُاملنةُيفعليهُفلهلُامحلدُوهلُمُبأألفُمفتوح ُوعامهيُ ُالأولياءأأمتُمففتوهحمُالُتزنهُأأقطابُادلنياُمنُ

ذا لقاءُالعىصتُوال خرة.ُفاإ هلُريضُهللاُعنهُوذهبُاإىلُانئبهُيفُالتلقيُُعلقتُمهةُصاحبُس يدانُبإ

اُاإىلُأأعلُيفُمرتبةُش يخهُاليتُترقُمهنُاملعرفةُبهللُوتقيدهُمقامُهُاإىلنزلتُبهُخصوصيةُترفعُقدُر

ملنُللش يخُريضُهللاُعنهُوتعظاميُهُوخصوصيتهُوحظوتهُتعظاميُتومعرُفُونتهُوكسوتهئاُفيأأخذُُممهن

لكنُجحابُالقبضةُالكمتيةُحتجبهُعنُنفسهُوعنُمقامهُحىتُالُيرىُُصلُهللاُعليهُوسملليهُاُإهمُمُض

لفُالصاحلُريضُويس تقذرُنفسهُعندُذكرُأأحوالُالسُأأنُيكونُمنُالعارفيفضلُُتائبينفسهُمنُاُل

ذاُذكرتُأأحواليُلاماُمهنمُبملرتبةُالتجانيةُالفُضُمقهللاُأأعلُهللاُعهنمُوهوُعند ينُالزاهدُةُالكمتيةُفاإ

ذاُأأطلقهُش يخهُبعُاُممافلُيرىُلنفسهُشيئاُُونءنقصُنفسهُوكذاُاملولهونُالباك ضُيراهُاملريدونُفاإ

اإىلُهللاودُاالرسحُخافُعلُنفسهُأأنُيكونُمطُر نهُيتربأأُمنُنفسهُومنُاُيفُحرضةُالكمتُوليلجأُأ ُمثُاإ

الُُفلُيظهرُيفُالطريقةُالتجانيةومهتهُُالأسامءومعرفتهُوخواصهُوأأسارُُعلمه منُحمكُهللاُبظهورهُاإ

ُفهوُعندُا ُنفسه ُعند ُأأنُيظهرهُهللاُللناسُوخيفيه ُظهوره ُاخللقُفكيفية لشمسُلناسُاكملصلحة

ذاُأأحسُبظهورهُعندُالناس63ُُةجلاملدُالضاحيةُوعندُنفسهُاكلظلمة بلترصيفُوغريهُولكيةلُليلءُفاإ

ونس بهُنُملاوفط للش يخُريضُهللاُعنهُورمباُيظهرُاالإفاضةُعلُأأحصابُس يدانُُاعتقدُالناسُفيهُتربأُأ

رضةُذاُمنُحقهُأأعطيتُكملنُعرفُصدُاُلسّتُحاهلُورمباُيقولبوجهُاخلدمةُبعدُالأخذُمهنمُعهودُا

مناُأأانُحامرُالفقراءُومنديلاالش يخُريضُهللاُعنهُويقولُلعامةُالفقُرُالش يخُويلُاللُوالعقدُبربكة ُءُاإ

هللاُعليهُُاكنُمركوبُللنيبُصلُرُحيملُأأثقالُالفقراءُوالأمةُوقدنظافهتمُتوريةُوهوُغريُاكذبُفامحلا

                                                           
 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"املدجةل"  63
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هرُسائرمهُبقوةُصفائهُوهوُمعدُللنظافةُالُنديلُيُطومعنُامُلُاوسملُومعناهُهوُحاملُالرشيعةُتسّتُا

الُعارفُُلكُذكلُتربايُمنُعهدةُادلعوىُفلوهوُمندلُعطرمهُوسوقهمُُغري يشمُراحئةُاملعرفةُمنهُاإ

دراكُالكرامةُيفيفُعملُُر يفُأأحصابُالكمتالطريقةُأأغربُكرامةُفالعجبُلكهُملنُأأدُرُبهُفاإ والُيدركُُكهُا

الُمكتُو دانُريضُهللاُياش متلُلكُواحدُمنُاملنسوبيُاإىلُسُ ُالكمتُفقدامُيفُسوقُمُالشّتاكهالكمتُاإ

وسملُعلُُنهُبيعُالنيبُصلُهللاُعليهاُوهوُأُأاُورشعاُنظرُاُهماُجيبُعليومعلُُعنهُعلُادلينُلكه

متابعةُسنتهُاليتُس هناُيفُزمنهُللصحابةُريضُهللاُعهنمُوبيعتهُاخلصوصُيفُالطريقةُيفُلكُعرصُ

ظهارُالس نةُبطناُاُواملتابعةُظاهرُاالنفسُبسهامُوس يوفُُوهوُقتلملوتُالأمحرُمبايعةُعلُا اُويهُاإ

فصريواُأأمريمهُرسولُُحىتُينظرهاُاخلفاشُبعيونُبصريتهُرشاقُشوسُسامهئايفُليةلُالبدعُبُإُةبُياملُغ

بيُاُلُصلُهللاُعليهُوسملهللاُ وهوُالربزخُاخملتوُم املكتوُم صاحبُاملقاُم واقيقعلُيدُخليفتُه لباطلُُة

أأمحديةُمحمديةُُهُخلفةُووراثةهُوعزيزي ُوفاطميُ هُهُوحس يني ُهُوحسني ُوعليُ ُهنيُ وعامثُهي ُيُقاملقامُوصدُ ُمعريُ 

لُحىتُالأبدُوهذاُماُجيبُعلُاملؤمنُمنُالأُزُمت ُحاملُلواءُالواليةوبيعُخلليفتهُاحملمديُالكمت ُاخُل

انحصُُدالُ ُلنيبُحاملُضامنُاكفلُوالش يخُمرب ُوبعدهُفالكاملُعلُهللاُوعليهُالتالكنُوالهدايةُوا

ُذابُىفهمُُيوحاملُلضُعُُجنودمهُومفرقُمزاايمهُوأأسارمهصاحبُطبيبُحكميُكبريُقطبُرحامهُوأأمري

الُُاُهلمُترتيببعلهيمُمرت ُُداتهامداُإُعهنمُبس يوفُغريتهُعلهيمُوجندةُذابُىهلمُُو ملُصاحلُفلُيدهلمُاإ

يفُُبأأزمهتمُوبقلوهبمُفلكهمُمنغمسونُهتمُوأ خذوأأنهُحاملُراايُنبهيمبقدرُُاُهلمهُاعلُحرضةُرهبمُمنوُ 

نُتزنلُاإىلُدرجةُاُإفهوُعارفُُوُنُبق ُعلُالفطرةُاليتُدخلُأأوالحبرُاملراقبةُواملشاهدةُواملعرفةُمف

نُتزنلُاإىلُدرجةلفقراءُا دونُاالإحسانُمنُاملواقفُفقدُُذُفهوُتلميذُمراقبُومايالتلُمُمفشاهدُواإ

كسوةُصغرُطفوليتهُيفُقلبهُُيفُبهلمُكامُزالتُندراهجاُيفُاإحساهنمُحىتُالُخيطرالُعهنمُحسهُغاب

امُل ثيابلعدُم اليوُم لكهُم فقدُلبسوُا بأأُرُاليتُيهُاالإحسانُوزالُتعمُ الأاكبُناس بُة ُيفُحماريبُموضيهتشهُم

يبُحُبوالُتيدُاحملبوبيةُعنُعيوهنمُواس تولتُعلهيمُالرعايةُالربنيةُوأأجلس هتمُيفُكرايسُالتقريبُوالتفُر

نُمرضيونُاضومُأأوهلمُووسطهمُوأ خرمهُُرفاإهنرىضُرهبمُُملاُلقهمُمنُحبرُاءبجُتوالتحديثُوالا

ن الُاملقربونُُمنصهتاُفلُيصلُاإىلسّتمهُموالمهُحبةلُش يخهمُسّتُالعروسُعلُُاكملونُواإ العرائسُاإ
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الُمنُاكنُيفُمقامأأوُاملزتوجونُفلُخص تبةُاملرتبتيُعنُلكُمُرُالصحبةُوالنبوةُلعلوُوصيةُتدانهيمُاإ

هنُاُفاعتقدُفهيمُماُشئتجامعاُاُإ منا))هللاُُمُأأمناءُ فاإ مناُ،بلنياتُالأعاملُاإ فنيتنا64ُُ((نوىُماُامرئُللكُ ُواإ

اذليُالُيقبلُالتبديلُُلروفُمقاماهتمُمنُاملوضعُهللاُعليهُمعاينةُوكتابةُوهجاءاُهوُماُأأطلعنُفهيم

االإحسانُأأوُيفُجوفهُأأوُأأوهلُواالإحسانُلكهُاإحسانُمثُُةحناُلكُالرصاحةُبأأهنمُعلُذرورصُ وذلكلُ

رهبمُمفنُذروتهُُفيهُظواهرمهُوأأماُمقاهممُيفُعملُحبسبُماُختوضُاملواقفُاالإحسانيةُنُتفريقهمُعلاُإ

مناُبينتُلغريمهُوأأماُمهُفلكهموس نامهُوأأعلُكراس يُ  ملُالنقلُوالروايةُعارفونُفلُحيتاجونُاإىلُعُهُواإ

مهنمُُطةُش يخهمُفلُيضاههيمُفيهُمنُليسُبوساهللايأأخذونُالعملُالوهيبُمنُُملأهنُمنُالادثُمثيل

نُزدتُُمُتفزُمباُملُيطلبهُالأولونُوالطبةُمهنلكهنمُيكمتونهُفعليكُبلُأ ظنواُأأنهُيصهلُأأحدُلكمتهُواإ

ُمأأوُالتسلميُهلمُوأأماُاإنُكنتُمهنمبعرفهتمُُقرُ ـضاحيةُيفُهجريُمعرفهتمُفُالشمسُاإىلُكبريُمهنمُتر

مناُ بينتُفقدُأأعطيتُمفتاحُالسعادةُتفتحُلغريكُأأبواهباُبصلةُومؤألكةُومصاهرةُومعامةلُومناظرةُواإ

قبلمق نُذكرتُأأبواهبُا الواصليُمنُالسالكيُالُاماتُادلينُواإ طالبيُللمقاماتُفالواصلونُلتعرفُقدُر

يفُالطريقةُالثانيةُيفنونُُريدونلعبوديةُلرضةُموالمهُواملفردواُالعبودةُبأُأمنُاملقاماتُمبوالمهُُوُقنعوا

عيُرحبُجتارهتم وجعلوهُا ويهُغرورُنفاقُأأسواقهمُوعيُأأعامرمهُيفُطلهبُا هبُا   ﴿ُفاطمأأنوُا

     ﴾65ُ ُكسادُُكلُفيهُفهوُدتُبهُموالكُبقصدُغرضماُعبُفلك

ُبأأعزُالقدرُُاجلواهرُالعاليةُالغاليةُالنفيسةوخرسانُيفُسوقُالعارفيُجتارُ والمثنُمكنُأأرادُادلنيا

جتريدُالقلبُمماُسوىُهللاُُسُحرفهاُوأأعلُالتجارةُالتجريدبأأخبُوالطائفةُالثانيةُمكنُأأرادهاُحرفها

منهُمفاُأأقذرُمقامهُُنيبأأجريُخيدمُلأُجُلأعواضُكأنهُحرالرفُالعبادةُعلُوجهُالأغراضُواُوأأخبس

تعلقُبقدميُفعزكُُفالادثةُاملفتقرةُاإىلُحمدثُُالأعراضُوُمنُاجلواهر66ُ((تأألكُرزيقُوتعبدُغريي))

                                                           
ن ام))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  64 ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ رت هُواإ ُُماُنوىُمف نُاكنتُِه  ُورسوهل  ُفه جرت هُاإىلُهللا  ُورسوهل  اإىلُهللا 

ليه رُاإ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ُ((وم نُاكنتُِهرت هُدلنياُي صيهب 

1ُيُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُالراوي:ُمعرُبنُاخلطابُ|ُاحملدث:ُالبخاريُ|ُاملصدر:ُحصيحُالبخاُر

65                 فاطر 

66  ُ: ُعلُأأنبيائ ه  ُهللا  ُماُأأنزل  ق كُ يفُبعض  ز  ُوأأر  ل ق ك  ُأأخ  ُأ دم  ب دُ ُابن  ُُ!غ ري  يُوت ع  ُمين   ُوتفرُّ ُأ دمُأأدعوك  ُابن  ُوتنساين  ك  ُأأذكر  ُأ دم  ُ !!ُابن 
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حتتُقهرهُمفاُتفضلُبهُموالكُخفذهُُس يادتهُالُمبلكهُوالُبعزوتكُفأأنتُوادلنياُوال خرةُنعمُهللا

الُمنهُبعزُوانظرهُمنهُالُترُلغريهُقدرُا اُاُاإ ُجتلياتهُوأأنوارهُيفُنعمهُاُهللُبتعظميُنعمهُوشهودتعظمي

من  يقع التأثيربيان أن ما  من أسماء هللا به  إال وعليها اسم   نعمة 

نه امسُمنُأأسُفاإ الُوعلهيُا منُنعمةُاإ هللاُوهومُا وهوُاالإرواءُيفُاملاءُواالإش باعُُامُء وسهُا روهحُا

ُواملزُيفُالرمانيفُاملرُواملرُيفُاللوُاللوُسهالُيفُاملسهلُُوالُإالنارُواُيفحراقُيفُالطعامُواالُإ

صطلءُيفُحبُيفُالس يفُوالعقرُيفُالجرُواالإدفاءُيفُالبيوتُوالثوبُوالاالعقاقريُواذلوالشفاءُيفُ

دراكُيفُالعاملُوالمتيزيُيفُاملمزيُوالفناءُيفُالفاينُواالُإُيفُاملركوبُوالسّتُيفُالجابالنارُوالاملُ

تعرفُمذهبُُرفتهنُعرُبمسهاُواُإحُبمسهاُوتؤث ُلكهاُتس بُ يتُفالأش ياءُيفُامُلُواملوتُُال يفوالياةُ

مناُُأأهل نُتعرضتُلنورُأأسامءُهللاُيفُنعمهُمفاُجحبتُبنعمُعنُاملنعمُواإ احملجوبُهباُمنُملُالس نةُواإ

منا)و)هُهبا.ُلقصدُالّتف ُُواس تعملهاُالأسامءيشاهدُنورُ ُفالنيةُ.67ُ((بلنيات ُُالأعاملُ ُاإ اُباُاحُواُجُاملبتصري 

جتدُالعارفيُيتناُوُيف هنمُيرضمهُش بعُعنُهللاُلُأُلنعمُوالماُقدرواُعليهُمنُالونُالثواب.ُولأجلُهذُا

مناُ اُيغنيهُاُواحدُااُأأنُامسُاش بعواُبنورُأأسامءُهللاُوجتدُالبعضُمهنمُيقنعُبنعمةُواحدةُيفُاليومُمعتقدُااإ

يقصدُُأأوُأأكرثُحبسبُالنيةُمفهنمُمنُدىنومهنمُمنُتغنيهُأألكةُس تةُأأشهرُأأوُأُأُوهوُكذكلُملنُبلغه

لعامةُادلنياُُيفُناكحهُماُالُيعطىُُفيعطىومركوبُااُاُوناكحُاسُااأأسامءُهللاُيفُبطنهُوعليهُلبتكثريُبركةُ

ُقدرُنعمُهللا.ُبارمهُعلُمعرفةيفُعبادهتمُلأهنمُربهتمُُك
ة قف التسع ية فالثاني على عدد الموا يخ تعليم وشيخ ترب ين ش  الشيوخ على قسم

بصددهُالُغريُفهوُواجبُرشعاُُالأحاكمُقسميُش يخُتعلميُجملردُعملُأأنُالش يوخُعلفا ولس نُا ُا

ُاُاإىلُموتهُفلُذوقُهلُيفُماأأبدُاُاملواقفُالتسعةُفش يخُيفُببُالتوبةُوش يوخُتربيةُومهُعلُعدد

رهُلكهُاإالُعلُالعملُوتركُاملعايصُوش يخُيفُموقفُالاس تقامةُفلُيدلُمعذهُيتلُمعداهاُوالُيدلُ

الُع الُعلهياُولكُواحدُانحصُالتقوىُأأبدُاُاُوش يخُيفُمقامس تقامةُظاهرُالُالااإ اُفذكلُحدهُفلُيدلُاإ

                                                           

8/301ُاملصدرُلسانُاملزيانُصفحةُأأوُرمقُُ|ُاحملدثُابنُجحرُالعسقلين|ُالراويُعبدُهللاُبنُمعرُ

ن ام))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  67 ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ ُفه جرت هُاإىلُهللاُ ُواإ ُورسوهل  رت هُاإىلُهللا  ُُماُنوىُمف نُاكنتُِه  ورسوهل 

رُ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ليهوم نُاكنتُِهرت هُدلنياُي صيهب  ُ((اإ

 1الراوي:ُمعرُبنُاخلطابُ|ُاحملدث:ُالبخاريُ|ُاملصدر:ُحصيحُالبخاريُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ
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يفُببهُُكامالُاُظهرُأأسارُموقفهُعلُأأتباعهُوتعدُ اُيفُببهُفُتبقدرُمقامهُوهوُكبريُجدُاُدالُعلُهللا

الُعلُُصُفلُيدلُ وش يخُيفُاالإخل كرثُالناسُأُأطلبُالثوابُومهُعُمُالظاهرةُهللُحماضُالعبادةاُإاإ

الُُفُمعلُوش يخُيفُبب وقفُمعهاُُيهُويفُأأسارهُوهلُجتلياتُوأأسارالصدقُمعرهُلكهُفلُيتلكمُاإ

هللاُأأنفاسهُملاُوجدهُمنُاللوةُويوصلُُاإالُعلُذكرُفُالطمأأنينةُفلُيدلُ ش يخُيفُموقُوومنُتبعهُ

ُوش يخُيفُاملراقبةُمقامُالرىضُعنُصفاءمنُالقريبُعارفُيفُببهُوهوُُذهُوهوُش يخُكبرييلهياُتلُماُإ

وهوُش يخُانحصُدالُ اإالُهللاُوهوُدامئُاملراقبةُوالُيدلُ ويوصلُاإىلُمقامهُأأتباعهُوش يخُُعلُهللاُعلهيُا

فلُيدلُاإالُعلُهللاُ وحاهلُُويفُمقامُاملشاهدُة ُاُإبفنائهُوحصوُه ذهُيالواسُتعرفهُتلُمُشارتهُوهوُمندق 

الاكمةلُالعارفةُيفُُقامُالنفسمقبهلُوش يخُاكملُيفُُنوهوُأأكربُكبريُممُناطقهنهُوُمأألواُلوهتابهُبتبدُ 

ناكرُعليهُلمتيزيهُلكُاملواقفُوخياطبُلكُكثريُاالُإُتباععزيزُغريبُقليلُاالُإُموقفُاملعرفةُبهللُوهو

واضعُضيضُمجودُالتُحدُالعايمُفلُتعرفهُالعلامءُلكونهُيفُـامـةُاجلـزلـنـُلُُممزنُ ُحدُبقدرُمقامهُوهوأُأ

فكذكلُخليفتهُوهوُيدُاملشاخئُاُربنيةُفكامُأأنُالامسُالربُيريبُأأطوارُاأأعزُلكُعزيزُخليفةُوهوُ

يفُالتوبةُحياولُبنورهُأأنُحييطُبلرشيعةُفاإنُش يخُاُاقفُدونهُويقررُلكامُانهبمُعلهيميفُاملُو واصطلحُُا

ذاُس ئلُعنُُةفيقُابُعليهُأأمواجُحبارُالقائقُاملُوموقفهُفتضطُرُرأ هُمنُنورهللاُملاُُأأهل فيتحريُفاإ

ذهُوهوُيلُاجلوابُوتفهمهُبغبشُتلُمالقائقُفيخيُ ُالُينظرُماُفوقهُمنهُوهوُفهُنورُموقمسأأةلُوجُ 

لمسائلُُلهُيفُاالإخلصُيوجُ ُعيُالصوابُوهوُجمهتدُفهلُأأجرُفالش يخُمثلُاُليسُرُلأنهُخيالدُ مك

ُأأربعةُواملطمنئُيوجهُاإىلُالفهمُأأنوارُاأأنوارُا اُس بعةُوهوُيفُالقائقُأأنوارُاُللعملُهراقبُيوجُ س تةُواملُاا

واتُوالبحارُسُوالساماُمنُالصورُوالقلوبُوالنفُوهللاُس بعُاُهقماُخلُأأقرهبمُللحقائقُفيكونُعندهُلك

خلقه مُا مشهودُاهللاُس بعيُمعلومُاُوكذُا حتتُلكيتهُوحيطتهُُا وترصيفهُواملشاهدُيوجهُللحقائقُمثانيةُُا

اُهلُوحتتُحيطتهُوكذكلُماُاش تقُمنُالامثنيةُاكجلنانُاُمعلومُاُمثانيُاماُخلقهُهللاُأأنوارُفيكونُلك

اإىلُحقائقُالوجودوالعارفُيوجُ  يفُساُُه فيترصفُبفرديتُه الفرُد هلُقوُة أأنوارُوهوُفرُد شفاعُلُأئرُاتسعُة

ُاُالُيقبلاُفردُااُنقطةُجوهرُامنُاخللئقُفينظرُالعملُبفرديتهُفردُاُسوىُهللاُويفُالأفرادُممنُدونهُمما

املؤلفةُوالباقيةُيفُحزيُالكمتُلقوةُأأراكنهُبلفرديةُفلُُنظرُيفُمرأ ةُجوهريتهُمجيعُالعلوموُيُالانقسام
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يردُلكُقولُاإىلُمُاُافاُجيدُخل منُا ضُُّتعحهُيفُببهُفلُياتُادلينيةُويصحُ ناس بهُمنُاملقامُييفُادلينُواإ

حُمداركهاُللعلامءُويزيلُكدرُيصحُ رهاُُوويقرُ ُلُالأقوالُللعلامءهُيفُببهُويفص ُحدُلصحةُمذهبأُأعلُ

ُأأهلجتدُُحاطتهُمبداركُالرشيعةُوذلكلهللاُعلُسائرُمللُاالإسلمُالُإُقامهُويعبدماُغش يهُيفُم

ذاُرأ هُالتا أأنكرُُدُعلُاالإخلصُمثلُاعبُئباملواقفُدونهُالُيعرفونهُلأنهُيعبدُمعُالتائبيُيفُالتوبةُفاإ

ذاُرأ هُاخمللصُهعلمعليهُويبطلُ ونس بهُلامتمُاملعرفةُيفُموقفهُوتذاكرُمعهُيفُموقفهُأأعظمهُُوعبادتهُفاإ

رأ هُيف ذُا املواقفُيفُموقفهُوهوُُندراجهُموقفُالرُصاُعداه.ُوهوُالُحيالطمأأنينةُهجهل.ُمنُهجلُشيئاُُفاإ

اذلينُعرفهمُبأأنوارُُالأولياءبعتبارُاإىلُموقفهُُارةشاُإ.68ُ"هذهُعلُرقبةُلكُويلُقديم"ُالقائل:معنُ

ُهللاُعنهُاذليُأألبسهُبعيدُمنُالعارفي.ُوأأماُش يخناُريضببُالتوبةُوهوُُتقنيقوهلُمنُأُأموقفهُورمبُا

ُوسملهللاُحةلُرسولُهللاُ ُقالُ)ُصلُهللاُعليه ُ)قدمايفقد ُبلتثنية ُاإىلُهاتن( ُمشريا قدميهُ(

ىلُموقفهُمنُرسُيالقيُق فيُأأاكبرُالعاُريقفُفيهُلبعدهُعنُُولُهللاُاذليُملُيقفُأأحدُفيهُوالتيُواإ

علُرقبةُلكُويلُهللُمنُنشأأةُأ دمُاإىلُالنفحُيفُعنُالأبصارُ)ُاُودائرةُمعميةمُاكامتُمطلسُحىتُصار

مقامُالأمحديةُُفضلُوهوُبلُسببُعبادةُبلُمبحضُفصاحُمنهُمباُاكنُيفُعملُهللااُإفهو69ُُ(الصور

فضلُعنُوصوهلُأ هُنُُرمُالأولياءيكنُمنُُرفيُفملادراكهُلأاكبرُالعكنُاُإالتجانيةُوهوُأأعلُمقامُي

ُيعرفوهُحىتُجفأأمهُنورهُونورلكُالعملُأأهنمُعاشواُمنُبركتهُلكنُملُُهنمُعلمواوهوُاعتقادُعندمهُلُأ

الُاُوجود ذاُُلنبوةصورتهُالكرية.ُفقدُبلغُيفُذروةُاملعرفةُماُالُفوقهُاإ وهوُمرتبةُالعصمةُاذلاتية.ُفاإ

ُواليةُومش يخةُومزيةالقومُاكبرُأُأرضامهُمنُهللاُعهنمُوأُأُعلمتُأأنُاجملهتدينُمنُالأيةُريضُعلمته

ُحسانُلبسوااالُإُدونُوظائفُالنبوةُفاملشاخئُفاميُبلغُمنأُأبوظائفُالرساةلُاليتُيهُُاُلقياهممومنصبُا

ُ ُالأنبياء ُبرساةلواجملهتحةل ُالأنبياء ُظاهرونُظهور ُفاملشاخئُيفُُدون ُالنفسُواجملهتدُوكيفية ُنتزكية

مناُحيمكونُحبمكُيناسبُرصموقفُحيُالبسونُحةلُالرشيعةُفل ذاُاكنُاُإمهُواإ ُقلميهمُغلباُإقلميهمُفاإ

ذاُاكُحاكماُحبسبُمواقفهاُالثلثةأُأعلهيمُطبعُظاهرُالرشيعةُاس تنبطُهلمُ نُاقلميُجمهتدُغلبُعلهيمُواإ

                                                           
 .ينعنُالش يخُعبدُالقادرُاجليلُلُاوردُيفُكتابُالفتاوىُالديثيةُالبنُجحرُالهيمث ُنق   68
لس يديُمعرُالفويتُريضُهللاُعنه،ُحزبُالرحميُعلُحنورُحزبُالرجميُحاش يةُعلُجواهرُاملعاينُراجعُكتابُرماحُ  69

 .اجلزءُالثاين،ُالفصلُالسادسُوالثلثون
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حيرصهُاعتقادُمعتقدُُملواقفهُوهوُالُيتقيدُاإالُبدلينُلكهُوالُمناس بةُايانُاس تنبطُهلمُأأحاكمُامقامُاالُإ

نهُرمباُالُفاجملهتد مواقفُالباطنُُحبسبُموقفُمنقررُجمهتدُالرشيعةُُيقدلُغريهُيفُادلينُلكهُمثُاإ

اذليُهوُاالإيانُمثُيظهرُحبسبُماُجتلُفيهُمنُحةلُمقامُفوقهُأأوُدونهُفدونهُلرخصةُوفوقهُلعزيةُ

مامُالواحدُُانتقاالتُفتسمىُأأقواالُاُأأوُيفانتقلُمذهبهُفيهُانتقال مناُيظهروليسُبتحريُوالُبللإ ُّتددُواإ

ليهُُوهلُحسنُماُعليهُامل ذُمهنمُمنُمتسكُياهلُلكهاُحصيحةُوذلكلُجتدُالتلُمفأأقُوقفُاذليُانتقلُاإ

يأأخذعلُالقولُالأُو نهُمظهرُالرساةلُبرخصةُوأأخذُيفُحمكُأ خرُبعزيةُلُأُالُاأأوُلُومهنمُبلثاينُمثلُفرمبُا

ُ.ملنصبُالرساةلُعلُالنبوةُالأولياءُعزوهوُأُأ

ذاُعلمت نُيدُالُإابُبرزُمنهُمطلقُفلُيُقمطلقُولكُخطُهللاُموجودُهُعلمتُأأنفاإ طلقهُواإ

ينظرونُبنورُهللاُُلعارفيُالراخسيُيفُالعملُلأهنممرهُاإىلُاأُأحبسبُالفهمُيسملُُخبلفهُوردُدليل

ذاُأأيُمسعهُوبرصهُخلُوتقدلُفيهُالأيةُلأهنمُُ((كنته))الإطلقُسامهتمُاإطلقُ حتملواُأأعباءُالرساةلُواإ

ُـُختلفتُاملذاهبُُفا نهمذهبُمنُمذاههبمُُُعلُأأيُ رس  ماُفاإ ماُعزيةُوهاتنُاإ ُأأنُيكونُرخصةُواإ

وهوُحقُفالرخصةُللعامةُُمهُبعيُاالإصابةُواعبدُهللاُبهراءادلرجتانُسببُاختلفهمُالُغريُفانظرُأ ُ

قوالعزيةُالضعفاءُ مناُيدورُادلينُعلهيامُوهامُحقُالُوايء.ُماُللكرباءُوالشهواتللأ بطلُيفُالرخصةُُواإ

بلطاعاتُُافاإنُكنتُمولعُا70ُ((اإنُهللاُحيبُأأنُتؤىتُرخصهُكامُحيبُأأنُتؤىتُعزامئه))والُيفُالعزيةُ

نُكنتُ ُهبوىُالنفسُمنُالانتصاتمولعُافلُترضُبلرخصُواإ وتوسعُبرمحةُهللاُُعظامكأُأاإىلُُا

نهوأأماُالعارفُُ.لكُمذهبُهللُفعليكُبلرخصُيفونسيتُحقُامللُ وسطىُبيُُرجةُديسلُفاإ

والُيوسعُُفلُيضيقُءعلهياُويهُالاقتصادُيفُلكُيشُقادرُهباُوغريهُضعيفوهوُُالعزيةُوالرخصة

طريقةُس يدانُرىضُهللاُُيفُالرخصةُويهُيدرجُالرخصةُيفُالعزيةُوالعزيةدبُالُبلعملُُففالعربةُبلُأ

ُطريقةُأأهل.ُفعرفةُبهللُامليهُعيوثوابُاملراتبُلكهاُُلطيفُويعطىُذُلبُاملرتبتيُبوجهأأخعنهُفي

ملُيمتزيواُبوصفُوالُحاةلُمنُُطىُويهُالاعتدالُيفُالأحوالُوذلاس يدانُلكهمُسلكواُالطريقةُالوس

الُامللطوفُبهُوهوُاللطفُسلكواُمعنُلطيفُاُقبضُأأوُبسطُأأوُتضييقُأأوُتوس يعُبل اُالُيدركهُاإ

                                                           
 .354رمقُالصفحةُأأوُالُ|ُحصيحُابنُحبان |ُاملصدرُابنُحبان احملدثُ|ُالراويُعبدُهللاُبنُعباس  70
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واحدةُيفُُُلكهاُيفُأ ننيةُبلُيظهرونُيفاُفهيمُاتبعُطريقةُمنُالطرقُالامثاخلاصُهبمُفلُترىُواحدُا

دلقةُسعادهتمُفتجدمهُيفُلكُحرفةُُمُبلكاملُالالهي ُفلُيتفطنُهلمصورُالعاميةُخلفاءُخصوصيهت

فهي ُاحملرمةُعلهيمُملاُفهياُمنُالظهورُاخلف ُوالرايءُُمرشوعةُوالُحرفةُمتزيمهُمنُغريُحرفةُالسؤال

ةُالطريقُمحةلُبقصدُمتقنُعلُأأيديُةلأس بابُاملرشوعمعُاُيقفونُلـرُهللاُبـيـُُغـُلُُقـملـ ُوالتـاخلف

نُ الُوفيهُواحداكنُظاهرهُمس تقذرُاالفضلُمفاُمنُموضعُواإ عطىُالطريقةُيعبدُهللاُفيهُويُأأهلمنُُاُاإ

نهثوابُالغافليُفيهُ ذاُمرُ ُحمكةُفاإ ُيفُبيهتاُاخلصوصيةُوجدهُوجودُأأمهُأأهلواحدُمنُُامحلةلُلهاُفاإ

ُىكفاكنُيفُمثلُذكلُاملوضعُيُريضُهللاُعنهُومنُحواجئهُنيابةُعنُالش يخُفيحنُهلُويكرمهُويقيض

هنبظواهرُالعارفيُُّتُ تغبطنهُبلأدبُمعُهللاُفافهمُوالُُنُمنُالأفعالُالظاهرةُمعُامتلءفيهُماُاك مُفاإ

اجلللُفقدُنهبتكُُبهللُوشاربونُجواهرُحبورُس بحاتُثيابُالأدبُوراكبونُجبالُالعملُالبسون

امضحلتُعندمهُالأحوالُواملقاماتُفشاهدواُماُُحالُهلمُومهُيلكونُأأحواهلمُحىتُمُالفاإهنهتمُملعرف

عندمهُُالُاعتقادمهُكامُكنتاإُُكلُيبقُومهُمكتومونُوماُعندمهُمكتومُفملُهبمُفش يخهمُمكتومُيراد

ُاليتُيهُغيب.ُللحقيقةُاحملمدية71ُةاُملشاهدةُموالمهُيفُمرأ ةُش يخهمُمسامتمعتقدُا
رة ا بيان أن ان مقيدة بتخصيص هللا الخحض  إلمك

بتخصيصُهللاُاإىلُوجودُأأوُعدمُفالتقييدُُماكنُمقيدةلرنجعُاإىلُحرضةُاالإطلقُحفرضةُاالُإُو

ويهُحرضةُالعارفُفذلكلُيشاهدُاُاُعرضيُاطلقاُاُإوأأصلهاُحىتُتلبسُصفةُاالإطلقُفتطلقُُشأأهنا

ُعنُبييشاهدُنفسهُخارجُاُوُهللاُنقطةُواحدةُيفُنفسُواحدُمل وحدوثُُالإطلقهُودضةُالوجا

ذاُردهُالقُ مناُهوُفناءٌُأأبدُاُاإىلُأأصهلُالدوثُوهوُحادثالبيضةُفاإ هُيفُحرضةُالُغريُشاهدُنفسُاُواإ

فلكُُالنصوصُلكهاُمطلقةُموهجةُاإىلُاملراتبُلكهاُاالإطلقُشاهديفُحرضةُُالتقييدُويفُحالُدخوهل

مناُيقيدُالكمُهللاواحدُيأأخذُحظهُمنُاخلطابُبلُُت ذاُاُلكنُيذقُمنُحرضةُهللاُشيئاُُُمنُملقييدُواإ اإ

ُاملواقف ُوأُأاالإجامعُُعليهُالرجوعُاإىلُماُرشطهُيانيةُجيباالإسلميةُواالُإُبق ُاالإنسانُيفُحرضة

الُلأنهُحقُوينفعُبقدرُمهمُلأنهُماُوقعُاإجامعُُامجلهور أأربعونُ))ُمعُامجلاعةُاالإجامعُفالربكةُأأهلعليهُاإ

                                                           
ت،ُمُ   71 ُي سام  ت،ُسامت  سام  ،ُفهوُم  ُوواهج  هُ سامتةا :ُقابهلُووازاه  ت ه  ت.ُسام  سام   واملفعولُم 
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الفاإهنُ((73فقُعلُضللفلُتت 72ُُةمُ رجلُأُُ تسهيلُللأمةُلضعفُلكُواحدُعنُمدركُُمُماُقيدواُاإ

فالعلامء ُبهللُالناسُوغريمهُُنُعلوهممُومهعالعارفيُُو والناسُيفُوادُ. النس ناسُبعتبارُاش تقاقهُيفُواُد

الأشهرُوالفردُالأعظمُش يخناُُالعارفُالأكربُواخلامتُالنس يانُفلكهمُانسُمفاُعليهماُمنُاُإنسُُواالُإمنُ

نفسُُيقفُمعُحالُوالُيومسُمبقامُلسلوكهُاملقاماتُلكهاُيفُعنهُهوُعيُالس نةُولباهباُفلُريضُهللا

ُوالُفقرُاُهللاُفلُيذمُادلنياُوالُال خرةُغريُتعرجيُعلهياُمفطمحُبرصهُجاملُوجللُواحدُمن ُاُوالُغنا

والُُاُوالُمعلُاوالُوهبُاُااُوالُعلمُااُوالُسُافتحُاُوالُاُوالُرمحةُوالُعذابُوالُجحابوالُحصةُوالُمرضُا

والُخفاءُاظهورُا حمسنُُوُواقفُبيُيديُموالهحسانُفهحرضةُاالُإنُاملدحُواذلمُلفنائهُيفُبلُفينُعُُا

الإعراضهُحظُللمراتبُفيهُُوسكناتهُفلُأألكهُورشبهُوناكحهُوقوهلُوحراكتهتهُُووحمسنُيفُمعهلُونيا

اُُمرهعامُسوىُهللاُفانهتيىُأُأُابتداءُا بس يدهُلس يدهُوالُغرضُهلُفيهُوالهُتسخرُخسرهُماُمفاُاإىلُربهُدامئ

نه ليهُالأكوانُُفاإ ظواهرُأأحصابهُفتعتقدُأأهنمُُربهُفلُتغرنكاجهُلحتيالكاملُعبدُوأأيُعبدُفاحتاجتُاإ

مفرتبةُلكُواحدُمهنمُُهمُمنُحرضةُالسوىوكاملُخلوُصُاكلناسُالُوهللاُليسواُكغريمهُلكاملُصفاهئم

هلُُحظ ُُعبدُالُاُلش يخهُفهوتباعاُالأنهُعبدُفليسُبويلُُعرصهمنُُالأولياءوصلهاُلكُُالوُظهرتُم

طيتُالواليةُفأأُعُأأهلاُمنُخيتصُبهُواحدُاُاُفاختصهُهللاُمباُملورسومُاُطلالُايفُالواليةُلفنائهُعهناُأُأ

مُفلُتقُو))ميتُخرُبهُاإىلُأ خرُفردُيفُادلنياُوهوُأ ُينقلهاُمنُأأحصاُهلُالتصاريفُاإىلُقيامُالساعة

ُُالساعة ُمنُيقولُهللايبقىُُالُحىت  ُادلنيا ُالقطبيعين74ُُ((علُوجه ُوهو ثُالفردُالغُوُبلضور

نُاكننك.ُفتجدُلكُواحدُمنُأأحصابُس يدانُيلبسُلباسُالتجارُُوفس بحانكُايُربُماُأأعظمُشأأُ ُاإ

رادةُس يدهُو)ُوأأماُاُعدمُالمتزيُطلبهُمنهُس يدهُطلبُامقل رادتهُيفُاإ مسعتُأُألقدُهوُفلُطلبُهلُلفناءُاإ

                                                           
ُُأأربعونقالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  72 ٌة،ُرجلا ُأأربعونُأُم  ل ص  ُُوملُخي   ُهل.ُرجلا ُهلم،ُوغ ف ر  هت  مُاإالُوهبهُهللا  ي   ُل م  ُيفُادلعاء 

 اخللييلُيفُمش يختهاحملدث:ُُخترجيُالس يوط ُيفُاجلامعُالصغري.ُالراوي:ُابنُمسعودُ|

نُ قالُصلُهللاُعليهُوسملُ  73 ُفاإذاُعلُجتمتعُ ُالُأأميتُاإ ُوأأههلُ ُرأأيمت ُُضلةل  ُالأعظم ُيعينُالق  ُفعليمكُبلسواد  ُالاختلف 

 8/38 ُالاكملُيفُالضعفاءُصفحةُأأوُرمق املصدر |ُابنُعدي احملدث |ُالراويُأأنسُبنُماكل

اعةُ ُمُ تقُوُال))ُقالُصلُهللاُعليهُوسمل:  74 ُُالس  ُُي قالُ ُالُحىت  هلُ ُالُيفُالأرض  الُ ُاإ  ((هللاُ ُاإ

8/15ُمجمعُالزوائدُالصفحةُأأوُالرمقُ : املصدر |ُالهيمث : احملدث |ُالراويُأأنسُبنُماكل
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ُةُولرنجعُاإىلي ُةُالنيُفري ُمُ الس نةُالعُ ُأأهلمُفاإهننُتكونُمهنمُأأُُمُفاإنُاس تطعتفأأحهبُ 75ُ(اي ُُحُلوُانديت

وتقدمُلناُالأورادُاللزمةُحبسبُضعفُمدريكُُناُهلُوهوُرشحاشُ ماُكناُبصددهُوهوُماُسطرانُكن ُ

الُعربة يدانُريضُمنُالأوالدُوأأماُأأحصابُسُ ُةُأأوُلضعيفُمثيلذهُالطائفةُالسني ُلغريُهُأأينُماُأألفتهُاإ

يةُعلُاملنيةُواملزيابُيفُالّتبيةُناس هبمُوهوُاجلواهرُواجلامعُوالبُغفُيفُالطريقةُماُُيهللاُعنهُفقدُأأل ُ

مناُهوُاس تطرادُترباكُاُالقلوبُواخلوامتُاذلهبيةُوغريهاُوترايق لزامُالقلبُخدمةُطريقةُوتقييدانُاإ ُبإ

ياهنمُفلكُواحدُمنُالعلامءُانُبأأنواروأأمدُ ُمهللاُعهنهاُريضُأأهُلهللاُعنهُُوُيدانُريضسُ  ريضُهللاُُاإ

ُبدُ ُفلالطريقةُحيومونُحولهاُُأأهلاُحبرُوكذكلُفاإهنفُحبسبُبضاعتهُالُاستيفاءُللرشيعةُعهنمُيؤل ُ

نُكنتُلستُُحامُحولُاملاءُوطلبهُأأنُيرشبهملنُ       ﴿ُاهللفـُأأهلواإ

 ﴾76ُ .ُ ُوأأما ُأأخاطبُمنُهوُخارجُحرضهتا منا ونُيفُحبارُعامئُالطريقةُفلكهمُأأهلواإ

ُواالإحسانُفلُ ُحيتاجاملعرفة منا ُواإ ُمنبه ُمتيقظوُحيتاجونُلتنبيه ُالغافلُفهم ُالنامئُأأو نُاإىلُالتنبيه

ُُمعرفهتمُصغريمهُوكبريمهُوهللُامحلدُعل

ُ

ُ

ُ

 فصل في ذكر الورد الالزم

ُ(((فصلُيفُذكرُالوردُاللزم)))

ُمبعنُمورودُوهوُماءٌُُُوهوالاُاُماُيداومهُاالإنسانُمنُالأذاكرُبطريقُاللزومُاس تقلفالوردُعرفاُ

لهاُمنُغريُُةُاملراتبُاإنُتعرضالقدسُأأوُمنُحرُضُهُاملريدُمنُحرضةفالواردُماُيتحفُهللاُبُيروي

                                                           
ُمُوفيه:642ـ525ُُبنُربيعةُالزبيدي،ُاذليُعاشُبيُ معروُبنُمعدُيكربُي نسبُبيتُالشعرُللشاعر   75

ُأأمسعتُ  ُانديتُ ُلقد ُحياةُ ُلو ُال ُولكن ***ُ ُتناديُحيا  ملن
 

76           أ لُمعران 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%AF_%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%A8
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ومعنُلزومهُُش يخهم.ُهتمُأأذهبهتاُجحابيةمةُفهمُ رُوالُهببذكُمهُفلُيتعرضونُليشءُ ُطريقتناُوأأماُأأهل

الُلعذرُعليهُبلنذرُوالعهدُفلُيسُااُالزمُاهاُأأمرُاهماُأأيُصريُ ريدُلدلخولُيفُالطريقةُالزُتأأنُامل عهُتركهُاإ

الوقتُُيضُودخولنقاءُمنُاُلونفاس.ُولكُتلكيفُبرشطُالعقلُوالبلوغُواُلُرشع ُمكرضُوحيض

ذنهُيفُالطريق خمريةُيفُالأداءُوالُقضاءُُةُويس تحبُجتديدهاُبعدُالبلوغُوالائضفالصيبُهناُيصحُاإ

نُاكنُمتوسطُاُاُالكُيشءُجيبُعليهُالوردفيفُاُخُهياُوكذاُالنفساءُواملريضُاإنُاكنعل اُحبيثُيكنُواإ

ُيذكرهُلكنُُهلُأأن نُعملُأأوُظنُ مبشقةُفادحةُمفخري  ُأأهلنُاكنُمنُاُإوالُس اميُُنفسهُبذلكركُهلاإُُُواإ

الُيفُليلُلأنُوقتُالصبايحُُوالُقضاءُوأأماليهُتركهُالُفيجبُُعالأحُو دخولُالوقتُفلُيقدمهُاإ

وقتُوردُاملساءُمنُُمنُالضحىُاإىلُالغروبُوأأولُهالأعلُورضوري ُالصبحُاإىلُالضحىُُمنُصلة

الفجرُفلُيذكرهُبيُالوقتُوقبلُصلةُىلُالعشاءُاُإُمنُهلةُالعرصُاإىلُوقتُالعشاءُورضوري ُص

ُالع ُمفنُالزُترصُُوالصبحُأأوُصلة ُوالوظيفة ُفلُجيزئه ال ُجتاإ ُمفرة ال ُمرتيُكذكلُواإ وأأصلُُزئههما

الناسُعلهياُُاجامتعصُالش يخُريضُهللاُعنهُفهياُمرةُواحدةُملشقةُورخُ ُامرشوعيهتاُصباحاُومساءُا

ذكرمرت ذُا ملُفاسُوأأولُوقهتاُمنُصلةُليلُأأجزأأتهُوهوُحسنُلعوظيفةُاُلُيُلئلُيؤديُاإىلُاملللُفاإ

هُمنُالعشاءُاإىلُالفجر.ُوأأماُأأولُوقتُوظيفةُالصباحُمنُصلةُالصبحُاإىلُالعشاءُورضوري ُُالعرص

ىلُالغروبُاكلورد.ُوجازُرخصةُتقدميُالُواإىلُالضحىُالأعلُورضوري ُ ردُقبلُوقتهُهُمنُالضحىُاإ

ُنُالوقتُاذليُينامُفيهُالناسُوهوالفجرُيفُالليلُمالصبحُالُمنُطلوعُُاذليُهوُمنُبعدُصلة

م ذُا القارئُبلّتتيلُمخسةُأأحزابُمنُالقرأ نُالكرميُفيقدمُوردُالصباحُىضُعلاإ ُالعشاءُقدرُماُيقرأُأ

لعذ دراكُفضيةلُالليلمطلقُا اإ بنيُة خبمسامئةُُوهوُأأنُالعملُأأايُاكنُيفُالوقتُاملذكورُاإىلُالفجرُرُولغريُه

اُفيهُغالبُاُالاش تغالُيفُالعملُوالضورُلعدمُالذلةُمنقلبُالعاملُبلليلُُيفجأأُكامُيفُالديثُملاُ

اُالأسواقُادلنيويةُدُفيهُغالبُاسُنس بابُفف ُالوقتُاذليُُتلنومُالناسُلأنهُوقتُراحةُاملتعوبيُبلُأ

منُهللاُوهوُاُمقابةلُلهاُوقس ميةُلهاُفالركعةُفيهُخبمسامئةُرحبُاُهتايهُالأبوابُالأخرويةُلأهناُرضُ تفتحُُف

ذاُجتقُوالتذلُ وقتُاحملبةُوالتعشُ  حمبوبهُوقتُسوقُُمنُذكلُلكهُوأأنفقُروحهُيفُردُاحملبذُبلهنودُفاإ
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يهُجنةُو         ﴾77ُ﴿ءاتُاشُّتالبياعاتُوالا

ُحبيبهُوُالتطهريُمنُامليلُلغريةُوالقدسُوهواملغفرةُوالقربُوالنظرةُوالرمحُتملناجااحملبةُواملعرفةُوا

ُقدُعرفهُومعهلُوعلمبُإ فيصريُعلمهُكقنديلُيفُُهرشاقُشوسُصفاتهُوأأسامئهُفيضمحلُقدامهُما

فتنافسُفيهُس يدانُلنفسهُولأحصابهُفأأعط ُهلُمن   ﴾78ُُ﴿الضاحيةُ

ُأأفضلُالصلةُوالسلمُمنُهللاُفيقالرُض ُولوُيصبحُالُكسلُادمهُذلكلُالُغريُةُاملصطفويةُعلهيا

نها.ُوأأماُوردُاملساءُاُخمتارُااُمرتحجالسُا اُبرشطُالعذرُاملتوقعُحتقيقاُُاُلكنأأيضُاُالُيقدمهُاإالُيفُالليلُفاإ

أأجزأأُُنُقبلُالوترقدمُالورديالوترُفاإنُوبعدُصلةُُبعدُتقدميُالصبايحُاُيقدمهأأوُومهُاُاُالُشاكُىأأوُظناُ

نُرت ُُُفتقدممعُخلفُالأوىل.ُوأأماُالوظيفةُفاإنُاكنُرتهباُمرتي تصورُالتقدميُهباُمرةُفلُُياكلوردُواإ

ُأأنهُيذكرهاُصباحيةُحيتاجُاإىلُنيةُقتُلهاُفلُوالهنارُفقدُذكرهاُيفُامليفُالليلُأأوُيفُُفهياُلأنهُاإنُذكرها

فاسُاحملميةُيذكروهناُُأأهلاإىلُالعرصُأأوُالغروبُفُاُمنُالعرصربعةُوعرشونُساعةُوقهتأأوُمسائيةُفأأُ

ال أأربعونُ))ُمةُقويةولكوهنمُأُأُىُبشعاهباُرمكةُأأدُأأهلةُوبهنجهمُاهنجُفاإنُُيفُرمضانُفصباحيمسائيةُاإ

ُبعتبارُبركةُمههمُوبركةُمعلهم79ُ((ةمُ أُُ

دي المحمدي  أركان الورد األحم

الصلةُأأس تغفرُهللاُومائةُمنُُمنُالاس تغفارُبصيغةُنيةُالتعبدُبهُومائةُ(فأأراكنُالوردُأأربعة)

وامتثالُأأمرُُوسملُهللاُعليهُتعظميهُصلبنيةُُاكنتُرسولُهللاُصلُهللاُعليهُوسملُبأأيُصيغةُعل

س يأأيتُوكوهناُبصلةُالفاحتُأأفضلُوأأنسبُملاُتقدمُلناُبأأنُالطريقةُمبنيةُعلُاالإحسانُوصلةُهللاُكامُ

هتاُاللنسبُدلريضُصالةُللكُموقفُومقامُلكنُللإحسانُأُأُالليبُللمالفاحتُتناس بهُويهُمبزنةل

                                                           

77                 

               

        التوبة 

78       املطففي 

ُُأأربعونُ قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  79 ٌة،ُرجلا ُأأربعونُأُم  ل ص  ُُوملُخي   ُهل.ُرجلا ُهلم،ُوغ ف ر  هت  مُاإالُوهبهُهللا  ي   ُل م  ُيفُادلعاء 

 س يوط ُيفُاجلامعُالصغري.ُالراوي:ُابنُمسعودُ|ُاحملدث:ُاخللييلُيفُمش يختهخترجيُاُل
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الُُريُبلُالُتناسبُخاصيهتاُالباطنيةعلُكاملُاملعرفةُوكاملُاملعرفةُيفُاالإحسانُالُغ االإحسانُُلأأهاإ

ُالأطباءُوالكرباءُيفُالطُرُوهوُالفتحُواخلمتُوالنرصُوالهديُاملس هتلكيُفيه ُصريها ُيقةُأأصلُاوذلا

الُملنُملُحيفظهاُلعظمُمقاهماونُغريهنعندُالتلقيُكأهناُالزمةُوالُيلُقُيذكرونُغريهاُلفُأأصيلُا وهوُُاُاإ

ماُذاقواُسهُوسُالطريقةُفهياُُلثقلُتركيقبلونُغريهاُيفُالوردُُاُلكُالفقراءُالمتامُالنصيحةُوأأيضُا

الُمائةُمنُالُاُإُفاحتةُيفُالصلواتُامخلس.ُوالرابعويفُال ملرشوعُاللزوم.ُدُايقةُالورفهذهُحُقُهللا.هلُاإ

نُاُفاُإالاس تغفارُتمُاُغريُفيجبُتقدميمعُاملقاصدُاكلصلةُمفندوبُيفُالطريقُالُُتركيبهُوأأماُكيفية

ُكرُأأكرثُمنُاملائةُهجلُاويذُدخلُأأوالُاُُمكناُالُهجلاُبطلُوردهُوكذاُاإنُزادُمعدُاعلُاملائةُمعدُاُنقص

نههُمثُنبُ  نُنقاجلربُُيس تغفرُهللاُمائةُبنيةُفاإ نهاُصُسهوُاواإ نُقربُبأأُُفاإ ُنيأأيتُبملنقوصُوقتُتذكرهُاإ

نهتذكرهُيفُوسطُالركنُالثاينُأأوُالثالثُأأوُبعدُالفراغُبقربُ ُاُأأوُشاكُااُأأوُظناُبملنقوصُحتقيقاُُيأأيتُفاإ

يتُبهُفاإنُيأأُُزادهُمنُاذلكرُبعدُاملنقوصُقبلُأأنُمبائةُملاُربوجيُثرُللومهُويتبعهُمباُبعدهُوجوبُاوالُأُأ

ُوبُاــلةلُوجـيـُأأوُُهُوضعهُمنُصلةماُذكرهُيفُغريُمُأألغىس بقُعليهُالركنُالثاينُأأوُالثالثُُننكسُبأأُ

ُُوبنوجوبُااملنكسُُالصلةُفكذكلُأأعادُعلُمُالهيلةلنُقدُ يفُموضعهُفاُإذكرهُاذليُعلُاذلكرُُنـوب

أأوُغفةلُُانُزادُسهوُاواُإوالهيلةلُالتأأخرُفرتبةُالاس تغفارُالتقدميُوالصلةُالتوسطُُعلُماُذكرُيفُرتبته

نُبدُ ُهللاُأأس تغفرغةُالوردُيمتمُوردهُوجربُمبائةُمنُالاس تغفارُبُصُأأوُغلطاُا لُالاس تغفارُبصيغةُواإ

نُهجلُااُبطلُلتلعبهُُومعدُاُاكنُفاإنبصيغةُالوردُُلُاس تغفارُالوظيفةفةُأأوُالعكسُبدُ الوظي وُأأُُاإ

تيانُبُصُذاالنيةُفاُإُاُبنُعلوغلطُااُسهوُا وعةُتمةُجربُبالس تغفار.ُوقدُأألقناُمرُشغةُيمكلُبعدُاالإ

نُاكنُيفُببُالعبادةُيزنلُمزنةلُالعمدُيفُبعضُاملسائلُمزنةلُالنس يانُواُإُاجلهلُهناُيفُالطريقة

بثلثةُمنُجوهرةُُنُغفلُقلبهُبتشويشُجربواُإُذارلكرثتهُلدوثُعهدُالناسُبلطريقُوللفقراءُأأع

الضورُُدُهللاُبغفةلُحصلُهلادتهُلكهاُمنُيومُيعبهباُعبذكرهاُونوىُأأنُجيربُُيةُاجلربُمفنكاملُبُنال

ُلعارفيُاملس تغرقيُيفُحرضةُهللا.ثوابُعبادةُاُوأأعط 
ت في الوقت ذكرا وردهما  بيان أن المريض إن برئ والحائض إن تطهر

ذكرتهُيفُالوقتُولوُُنُتطهرتاُإاملريضُيفُالوقتُولوُالرضوريُذكرهُوكذاُالائضُُبرئُنفاُإ

نُُاملريضُةُالاس تحبابُللتخريُوأأمابنس يُذكرتهُافاإهن ذكرهُبنيةُالنافةلُاإنُذكرهُبنيةُاللزومُأأجزأأهُواإ
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ُالأدبُلغريُعذرُحصُمعُاإساءةفاإنُذكرهُقبلُالوقتُبطلُوبعدُخروجُالوقتُُيفُالوقتُأأعادهلتخريهُ

ولعذرُُمثُمنُالكبائرُيفُالطريقاإُُُالرضوريُلغريُعذرنُذكرهُيفخمالفةُأأمرُالش يخُريضُهللاُعنهُفاُإُو

كراهُاُع ُماُالالرُشُفذكلُوقتهُوالعذر ُتُأأوـوقـولُالــلُدخاُكغلبةُنومُقبطاقةُكلُعلُدفعهُلكونهُاإ

نـف رارـطـوقتُالاضوُجنونُفزالُاملانعُأأُُانُأأوُحيضُأأوُنفاسُأأوُصبُاـيـُُسُن نُـيـُُعـُهُامُلـتـُهُوُقـاإ

نهيفُغريُوقتهُُخارجُالوقتُقضاءُمكنُأألكُادلواءُواللكُأأداءُويف يبُُبفعهُوهتاونُبالكمُالُطينُالُفاإ

والُعنهُُلئوالُيسُ عليهُعدمُالسلمةُلأنهُينقصُقدرهُالطبيبُوالُهيمتُبشأأنهُُوضوابطهُفيّتتب

ليهُامُل الكسلُالُيدخلُيفُقلبُُووكسلُُريضُوأُأبأأحاكمهُُتعلميُهلُلهتاونهُبأأمرهُوملُيرضيرسلُاإ

ُالةلُللش يوخُوالكاملُعلُهللادلالطبيبُفينسبُاللومُللطبيبُفاُعطاهأأحدُلعجزهُعنُتناولُماُأُأ
ا يمم للوظيفة أيض  من حكمه التيمم لورده يت

ُلأنُهلُماُالصباحُيلزمهُوردُواحدُيفُالطريقةُيفُوقتُالرضورةُبعدُالعرصُمثلُاُخلفاإنُد

عادُالوردُاذليُذكرهُيومهُالُغريُأُأالنقصُُيُوقتأأُُلناُوعليهُماُعليناُفاإنُوجدُس بحةُانقصةُوملُيدر

ُامجليعُمبائةُمنُالاس تغفارُوينويمفنُيذكرُبلزايدةُمدةُغريُمعلومةُجربُُاقياسُاُنومةرُأ خعادُمنُأأُُو

ُأأعملُفاُإعُرخصةُوهللاُتعاىلُيبهُامجُل اُاُلوردهُوتميمُأأيضُاوتميمُأأيضُاُنُاحتملُوتعذرُالغسلُتميمُوصل 

صلةُتميمُللنُرجاهُصلةُالفاحتُاإنُملُيرجُالغسلُيفُالوقتُفاُإُاجلوهرةُبعرشينُمنُلللوظيفةُوبدُ 

دُاربتميمُالفرضُالأُوُنُتعذرُتميمُويذكردُوالوظيفةُاإىلُالغسلُيفُالوقتُفاُإوقهتاُوأأخرُالورُلضيق

نُبلتميمُالأعظمُفلُيذكراُالامسمنُغريُاجلوهرةُوُزملالغريُاللزمةُوكذاُبتميمُاللزمُيذكرُبهُغريُال

الُيصحُُالفرضُلأنهُمماُصلُبهلوردُُنُتوضأأُأأوُالغسلُفاُإُمنُالوضوءُامفهيُفلُبدُولوُسائرُالعمر

الُبهُفاُإ نهرُرفعُالدثُـضـحـتـُُسـُاللزمةُوملُُيُنُتوضأأُلغرياإ بهُصلةُمطلقةُوالُخاصةُُالُيصيلُفاإ

مناُيطلبُندبُاُتوقفهلعدمُ ذاُعلُالوضوءُواإ ُمُغريُاللزمُوكليفُالليلُفلُأأنُتقدُ دُمتُالورقدُ ُفاإ

ُاللزمُمزنةلُفرضُوغريهُمبزنةلُلُولأهنمُنزُ ُمبائةُمنُالاس تغفارُنُجتربُغريُاللزمأُأ فابتداؤهاُُانفةلا

متاهماُواجبُودخ أأحاكمُالفرضُبعدُادلخولُاإالُيفُمسائلُُرشوطهاُممنوعُوللنافةلولهاُبغريُمندوبُواإ

مُتشّتطُُزوقبولُرشوطهُوغريُاللُناسُاملقدمُصدقهُيطلبهُبعدُاس ُتُللكُمنللزمُيلقنُقليةل.ُفا

بلزومُالوردُولوُنس هياُاملقدمُُدخلُيفُالطريقةُوالُخترجُلكنُجتبيفةُالُتفيهُرشوطُأأخرىُفالوُظ
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هنالوظيفةُوهيلةلُامجلعةُُأأوُلقنهُالوردُوسكتُعنُعندُالتلقي اُاُأأبدُابلزومُالوردُتلزمُاُزمانُالامفاإ

الاُاإنُاكنُماُوالوظيفةُهجرُايذكرُسُاُوالورد ُوالُيفيشاُذكرهاُسُاُعُالناسُبلُولوُوحدهُاإنُقدرُواإ

نهقدمُسُالوردُلأحدُغريُامل ُ.سوءُأأدبُفاإ
 شروط صحة الورد األحمدي

الوردُاللزمُاملعيُُنُيقصدُذكردُفنيةُالامتثالُركنُبأأُويهُالقصُ(ُفالنيةحصتهرشوطُُوأأما)

ماُقاربُاليشءُأأجزأأتُُُويسريُ كذكلُتقدمتُبكثريُ ُنُبطلُواُإنُذكرهُبلُيهفاُإُاُومساءُاباحُابوقتهُُص

نُحمكهُيعطى رادةُافتتاحُأأولُالأراكنُفلُعنُحمُتأأخرتُواإ نوىُمطلقُُناُإجزاءُُواُإهلُاذليُهوُعندُاإ

ُيع ُوالُمساءُاُصباحُايالوردُومل ُاإنُنوىُمطلقُاذلاُإمجةلُفلُُذاهلُانُاكنُبأأُُا ُوكذا كرُوملُجزاء

متامُالأراكنُأأجزأُأُنُعزبتُيفاُوالُغريهُفاُإيس تحرضُلزومُا جلوهرةُوجيربُالضورُبُوسطُالوردُمعُاإ

ُُانُرفضهواُإ ُفيه ُأأيُأأبطلها ُالدثُأأصغرُوأُأُوالثاينبطلُالُبعده. ُمطلقُاكلوضوءُطهارة كربُمباء

الُتميمُكامُتقدمُوالُ نُأأمكنُيفُالوقتُواإ ارةُبطلُلُطهبنُذكرهُوردهُعنُخمتارهُفاُإُخيرجوالغسلُاإ

ُكنس يانهُاجلنابة ُبنيةُالأصغرُوذكرُُوُاكلصلة ُأأوُتميم نهتوضأأ ُمدتهضيهُولوُطالتُالُجيزئهُويُقُفاإ

نُتركُملعةُمنُأُأ ماءُوصعيدُيفُالوقتُويندبُُعضاءُطهارتهُوذكرُبهُوسقطُبعدماكلصلةُوكذاُاإ

نُتبينتُيفُحقُالرجلُالسوءتنُفقطُاإنُذكرُوقدرُواُإُةُويهظمغل ُُسّتُعورةُوالثالثُقضاؤه.

رُعانتهُيعيدُبظهُوُُخفذهُلكننُتبياُإوالُيعيدُُةُفيهُماُبيُسةُوركبةفوالعورةُاخملف ُُبطلُعورتهُلغريه

فهتاُنُانكشفتُوخمفُ اُإليتيُوبطلُمنُعانةُوبيُالُأُءتنُوماُحوهلاممةُالسُوماُبيُالأليتيُومنُالُأُو

بيُسةُورُك بيُسةُوركبةُبةمُا خبلفُالرجلُومنُالرةُمُا لُبنكشافُطبفُيُوتعيدُاإنُتبيُخفذهُا

نُنيسُفاُإنُانكشفتُاُإوتعيدُندبُالوجهُوالكفيُُعداففهتاُمجيعُبدهناُالبايقُماُيشءُمهناُلغريهاُوخم

نُجعزُعنهُذكرُعرايانُاعادُيفُالوقتُُوحىتُفرغُأُأُلعورةاذلاكرُسّتُا ُوالرابعُعادةُيفُالوقت.ُوالُاُإاإ

نُنيسُاُإاُُوبدُاأُأاُبطلُويعيدهُبلنجاسةُمعدُاُنُذكرذكرُوقدرُيفُبدنهُوثوبهُوماكنهُفاُإنُاُإطهارةُاخلبثُ

نُاتسعُالوقتُفاُإطهاُعليهُفيهُقطعُهُكسقُونُغلبتاُإيفُالوقتُُوُعادأُأوتذكرُفيهُقطعُوبعدهُ ُنُجعزاإ

لكفهُالرشعُبتناولُالنجاسةُُنُرخصُفهياُهلُمكناُإوذكرُبلنجاسةُفبعدُالفراغُقدرُأأعادُيفُالوقتُاإالُ

عادةُوكذاُلكُمنُاكنتُحاكملرضعةُفلُ زارُوحاملُالنجاسةُواكنسهاُامُواجل ُتهُفهياُاكلجُ يشُ مُعُرفةاإ
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ُأأوُبسورُلثرُدمُ أُأقلُدرمهُبغيلُمنُدمُأأوُصديدُُوأُأعف ُعنهُمنُوكذاُماُوالغازيُُاريُوامحلُ اوُ اكلُر

الُُوُسلسُقلُ أُأ عادةُعليهُاإ البدلُللجوهرةُويّتكُالأعظمُفيقرأُأُالامسوُاجلوهرةُأُأأأنهُالُيقُرفيذكرهُوالُاإ

نُاإُُةُالطيبةُومنُاملعفواتُاخملرجاناكمةلُبزايدةُالنظافةُعلُالطهارةُوالراحئُحىتُيطهرُطهارةُالامس

املاكنُفيهُحيملُعلُالطهارةُُوُقبلُأأنُيغسهلُوكذاُالثوبُاملشكوكس تجمرُفقطُوموضعُجحامةُا

ُأأنُيتنظفالرشيفُويزادُللجوهرةُمنُالنظافةُُالامساجلوهرةُوُفهيامُأُأاملشكوكُفيهُكذكلُفلُيقُر

ئهُلُجتُزوطهاُفقيرُشُاجلوهرةُبلُنُذكرتةُمنُالناسُمبالغةُيفُالنظافةُفاُإمنُاملاكنُقدرُماُيسعُسُ 

ُاإنُقربُوجيربالبدلُُأأنهُرشطُحصهتاُوهوُالأحوطُفيقرأُأعلُُنهُرشطُأأديبُوقيلُالُبناءأُأعلُُبناءُا

الُواخلامس.ُاُأأعادهاأأوُاكنُمعدُانُطالُاُإاُُونُاكنُسهوُااُإبالس تغفارُ ُعدمُالالكمُيفُحالُذكرُوردهُاإ

الُفبلكمة نُنفعُواإ الُ اُإأأوُلكمتيُوبطلُُلعذرُفيشريُاإ نُعلواُأأوُانداهاُزوهجاُمنُانداهُنُزادُاإ ُأأبواهُواإ

نهوُس يدهامُأأوُش يخهامُللّتبيةُأُأ نُكرثُالالكمُيبينُواُإُفاإنُقلُ ُجيبُعليهُأأنُجياوبهُلوجوبُالربورُفاإ

ُيس تأأنفُمع اُدهُأأوُش يخهُفلُيتيرسُهلُسلوكُيفُالطريقةُقطعُاأأوُس يُ ُُبوادليهُأأوُزوهجاهلُمفنُملُيرب 

الُ الُفلُاإنُتباإ فهياُالُلهتكهُأأس تارُالرشيعةُفاخلصوصيةُهلُيفُاخلصوصيةُُحظ ُوتبُهللاُعليهُواإ

هلُالسعادةُملُمنُس بقتُيفُاحملالُالرشع ُوقوهلمُُمفنُطلبُاخلصوصيةُبلُرشيعةُطمعُيفُغريها

مناُهُاجلنايةترضُ  فالغباُعندمهُاملعايصُُصديقُيفُالغباُومكُعدوُيفُالعباُومكيكونُبلتوبةُبعدهاُالُغريُُاإ

عتهُفكربتهُيفُىلُهللاُوالثاينُأأجعبتهُطااُإفقبلُلفقرهُُوندمرُماُاكنُعليهُالأولُاس تقذاُالطاعاتُفبوالُع

نُأُأخفذلُفاهللُالُحيبُاملعجبُوالُُواس تصغرُغريهنفسهُ يفُُحدثالفرحُالفخورُاخملتالُاملتكربُواإ

الُلعذرُمفنُأأحوجهفهُويتأأكدُبجللوسُواس تقبالُالقبةلُأأنوردهُاس ت طجاعُوقتُللقيامُللنومُأأوُاضالُاإ

أأحاكمُُفلُعليهُوللرضورةُوُضيقُحملُاكزدحامأُأوُسفرُأُأمكرضُُأأوُلغريُقبةلُوُمشقةُفادحةأأُُضلمكُر

كنصفُيومُفليقدمُُيكنُسفرُقرصُملُأأنهُيسافرُولونُعرفُاُإيفُاس تقبالُالقبةل.ُفاملسافرُُفاخلري

نُملُيقدمهُفاإنُعملُأُأهُيفُالليلُُوورد هُومبارشةُسلعتهُنهُيشغهلُالسفرُولوازمهُمنُربطُدابتأُأوُظنُاإ

نهوُرضوريُأُأهوُفيهُمنُخمتارُُجُالوقتُاذليحىتُخيُر مكنُهلُأأُُاُفاإنأأوُماش يُااُراكباُمسافرُايذكرهُُفاإ

الُترُكوُشوكُوالُحفاءُفعلُُوحبنُُيفُرحهلُوملُيترضرامأأوُجيعلهُخلادمهُامنُخيلعُنعليهُويعطهيأُأ ُيفُامهاإ
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القبةلُُويضعهامُيفُرحهلُواس تحرضنزعهامُُراكباُاُفاإنُاكنوُرأأسهُمثلُأُأهُبيدُامهامُوحيمُلرجليهُوالُيزنعه

فاإنُوالُعلُمركبُصغريُيفُحبرُُعلُدابةُءجلوهرةُالُتقُريفُقلبهُوتوجهُحيثُتوهجتُدابتهُفا

نهأأمكنُهلُالزنولُ الُقرأُأيزنلُُوُفاإ ذاُوصلُاجلوهرةُجلسُُاإ البدلُفوقُدابتهُفاإنُاكنُيذكرهاُراجلُفاإ

ن الُُاإ الُمتمهاُُرحفىتُيصلُالسابعُجلسُأأمكنُواإ نُأأمكنُواإ الُبدل.ُُاجلُبنظافةاإ وطهارةُحمققةُواإ

فرُفيندبُبلُاإالُيفُسُافيقرؤوهناُهجرُامعُاالإخوانُُوهيلةلُيومُامجلعةُالاجامتعظيفةُويشّتطُيفُالُو

ُاُمسقطاُاأأوُعذرُاحصتُاُتركُامجلعُسهوُاُنذكرهاُوحدهُواثنانُجامعةُواُإُخوانمشقةُفاإنُملُجيدُاالُإ

علُمالُأأوُودلُأأوُمنُهتكُُومطرُأأوُشدةُبردُأأوُخوفكخوفُعةُاامجلُوجوبُامجلعةُوحضور

لقريبُأأوُحبيبُملطفُفالعزمُمنُالرجوليةُوالصربُوتركُُجسنُظملُأأوُمكرضُأأوُمتريضمتهُأأوُحُر

ومنُمجةلُالرشيعةُأأنالوساويسُوالاعامتدُعلُهللاُ ملُيغررُبنفسهُُاملؤمنُيفُذمةُهللاُوامتثالُأأمرُه مُا

نُتركهُمعدُاُوالُيسمىُمنُغررُذمةُالش يطانفاإنُغررُفهوُيفُ الُُأأمُاُفهلُجتزئهبنفسهُمتوالكُواإ

منُهتاونُبلوردُوالوظيفةُحلتُجزاءُمعُالعصيانُوهوُمهتاونُُوجزاءُوالاقوالنُالأحوطُعدمُالا

تركُامجلعُنزلتُمصيبةُورمباُُيفُالبدلُعلعقوبةُيفُماهلُوبدنهُودينهُعقوبةُهلُفاإنُمتالأتُاالإخوانُُبه

قامةُالوظيفةُأأمانُللُإاالُإُعمُ ت وعليهُفيقوهممُاجلريانُلئلُهيلكومهُبنقضُالعهودُاذليُهوُُقلميقلميُلأنُاإ

       ﴾80ُُ﴿سببُالهلكُ قلميُوقدُمعُ ُفالرمحةُختص  تُاالإ

ُُالتخليطفةُبلتحليقُوعدمُهللاُوتزادُالوظيُمكةلُعمُ توالفتنةُ وهوُُيفُالأصواتُوالتحليقُالّتاص 

وسُوالُيشّتطُالتحليقُيفُواُصورةُاخلامتُأأوُالقلممعلومةُأأوُيعُلةُوكيفيةُالتحليقرجُاكلصالفُ ُسدُ 

مناُاشّتطُفهياُعدمُالتخليطُويصُالهيلةل قدمُوكذاُصورةُاملُمنهُااس متدادُاُورُاذلاكرُصورةُش يخهواإ

ُالنيبُتشخويتأأكدُاملريبُ ملنُقدرُفالتلميذُيقدرونُعلُصورةُُصلُهللاُعليهُوسملصُصورة

والعارفونُمعُرهبمُبمتيزيُُصلُهللاُعليهُوسملعلُصورةُالنيبُُاملشاهدةُومهُالفقراءُأأهلالش يخُُو

عاينةُيدُالش يخُريضُهللاُعنهُمبُوسملُووساطةُهللاُعليهُوساطةُالنيبُصلُادـقـبعتُالرضات

وعندُخليفتهُالش يخُريضُهللاُعنهُويس تحرضُُصلُهللاُعليهُوسملاُعندُالنيبُأأنزلتهُضيفُاقدرةُهللاُ

                                                           

80                الأنفال 
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ُالزمةُملاُُامحلدُحاالاُهللاُعليهُوسملُفيحمدُهللاُحىتُيصريُهلُفهُبرسوهلُصلهللاُعليهُاذليُعرُ ُنعمة

هللاُعنهُومنُالش يخُريضُُوسملصلُهللاُعليهُلنيبُمحديُاملقامُمنُاأُأفضلُهللاُفاكنُُشاهدهُمن

ُمجيعُماُوردُعنهُمنُغريُكزازةُوالُُعنهُفيجبُعليهُالاعتقادُيفُصدقوهوُاخلليفةُعنهُريضُهللا

منُادعىُحمبةُش يخُوهوُيكرهُواحدُممنُانتسبُهلُماُأأكذبُُاعّتاضُوالُانتقادُومنُغريُبغض

الُقاُلوقاُمطللُتكرهُخمكذاُيفُحقُنبيهُوكذاُيفُحقُربهُفمنُجامعتهُُوُاواحدُا نكُاُاإ نسانيةُالاكفرُفاإ اإ

البُيفُ))اُفابغضهُوماُعرفتهُمعصيةُأأوُكفرُاُغضُخلفهاُمفاُعرفتهُرشيعةُفأأحبهحتبُالرشيعةُوتب

ُعليكُتدُبش يخكُيفُأأفعاهلُومنهُالبسمةلُيفُأأولُالفاحتةُوجوبُاواُق81ُ((هللاُوالبغضُيفُهللاُمنُاالإيان

تباعُالُغريُوهوُمذهبُابنُ لقسمُحديثُمؤكدُبُاُاإىلالش يخُاستنادُابيبُوعليهُدرجُُحبوجوبُاالإ

الُأأتركُالبسمةلُُمعريُ:وموالانُالش يخُريضُهللاُعنهُقالُس يدانُ.iعنُأأيبُبكرُريضُهللاُعنهُفانظره

82ُُالواردُفيهُاملؤيدُبلقسمللحديثُُيفُأأولُالفاحتة ُمعنا
ت آكد  شروط هذا الورد المحافظة على الصالة في الجماعا

ُعلُوطرُش83ُدوأ ك ُُادلينُاحملافظة ُفاإن ُوعلُالس نة ُيفُالصلة ُيهُلبابُامجلاعة الطريقة

ىلُببُموالهُمنكرسُاُالرشيعةُويهُعي اُبظلمهُاُعارفاُالس نةُمفنُكبُبهُجوادهُفليسارعُاإىلُالندمُواإ

وينسبُاخلريُلكهُلتوفيقُهللاُُلكهُلنفسهُيفُبساطُالأدبلنفسهُحيثُخالفُأأمرهُوينسبُالظملُ

حسُ  وندمُاُتهُوتبكيهُسيئاتهُويقدمُلذلكرانوترسُه وفرحُافكرُة بهللُاذليُوفقهُوليجردُقلبهُمنُالأغيُا ارُُا

حرضُتسُ قلبُويس تحرضُعظمةُهللاُتعاىلُوُيُواللحوظُويسكنُمنُغريُالتفاتُوالُشغلُوالظوظ

وارداتُمرةُحىتُتصريُهلُحاالُفيتبعهاُامللحمةُاليتُيهُبرقةُحسابةُالاذلكرُويلحظهاُيفُلكُُمعاين

                                                           
نُ   81 ُعباسُع  ُُابن مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُق ال  : ُق ال  ن ه، ُع  ُاَّلل   يض   ُيفُ))ر  ُاملوالاة  ُاالإيان  ى ُع ر  أأوثق 

، ،ُيفُوامل عاداةُ ُهللا  ،ُوالبُُُّهللا  ُُيفُهللا  .ُعزُ ُهللاُ ُيفُوالب غض  ُ((وجل 

ُ.215\11مقُالديثُأأوُالصفحة:ُالراويُابنُعباسُاحملدث:ُالطرباينُاملصدر:ُاملعجمُالكبريُر
فادةُالأمحديةُالديثُرمق  82 معريُماُنّتكُالبسمةلُمتصةلُ)203ُُ:يقولُالش يخُس يديُأأمحدُالتجاينُريضُهللاُعنهُيفُاالإ

سفياينُ(ُقالُس يديُالطيبُاُلصلةُوالُيفُغريهاُللحديثُالواردُيفُفضلهاُاملؤكدُبلمييُذكرهُالغافق ُيفُفضلُالقرأ نبلفاحتةُالُيفُال

ُ."وقوهلُمتصةلُأأيُمنُغريُفصلُبوقفريضُهللاُعنهُ"
 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغة:ُأ اكد   83

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


51  

 

 
 

ُيقدرُعلُمعاينُاذلكرُفاإنُمل    ﴾84ُ﴿ويس تحرضُأأنهُبيُيديُهللاُوأأنُهللاُ

النيبُُهُيفُقبضةُيدُش يخهُوهوُيفُجحرللوةُأألفاظُاذلكرُفليشاهدُنفسُفلينتصتُامياُبأأنُاكنُأُأ

يدُعنُهذاُفيجبُعليهُأأالُمُزُيفُحرضةُربهُوالُوسملُصلُهللاُعليهوالنيبُُصلُهللاُعليهُوسمل

منُأأحصابُس يدانُواُإيؤذيُواحدُا كرامُالفقراءُوجيبُعليهُنُوقعُاسّتضامهُورجعُاإىلُهللاُبلصدقةُواُإُا

خوانهُالشُّتُأأالُيقطع بنفسهُالُبغريهُاإنُملُُاطُامجلاعةُيفُالطريقُوأأنُيش تغلمجيعُاخللئقُوالُس اميُاإ

أأمكنُبظهورُانموسهُنُاُإويدعوُهلمُبخلريُويرشدمهُُويسملُأأمرمهُاإىلُهللاُءرامبُالُأيقمهُش يخهُهلُوحي

ال س يدُـ))مودةُفُويذاكرمهُبصفاءءُتركهمُعلُماُمهُعليهُفاإنُهللاُأأقاهممُفيهُوخيدمُالفقراُيفُاخللقُواإ

ىلاُإارعُليسُو85ُ((القومُخادهمم ُلتعظميُامُيفلُاملقدُ زنُ مُوليمرُاملقدُ أأُُوُأأمرُالش يخامتثالُُىلُاخلرياتُواإ

نهمزنةلُمرتبةُمنُهلُمش يخةُ هنُبظواهرمهُواحملبةُوالشفقةُوالُتغّتُلأمُللفقراءُيفُالربورمبزنةلُاُفاإ مُفاإ

ُونوابهُوحاكمهُ ُُوقواده كةُوالهدايةُالرُبالتوصيلُُوُاثتهُيفعلامؤهُوحكامؤهُوسُوروكرباؤهُوخلفاؤه

اُببعضُدونُبعضُصُاليسُخاُمـديـقـتلُاُتعظاميُهلُوملنُوالهُفاإنهُأأمُالُـنـُالوساطةُسواءُأأخذتُُعُو

نُاكيفُُصلُهللاُعليهُوسملُرساةلُالنيبُبلُهوُعامُكعموم نُلكُصنفُوجنسُأأخذُعنهُأأمُالُواإ

مناُأأانُحامرُالفقراءُفذكلُكامهلُوخُ عبتواضيقولُ نهفهُـهُاإ حدُأُأبربكةُالش يخُوكمتهُماُقدرُُالُجحابيتهلوُفاإ

ُلوالعلُوُأأنُيبارزهُيفُاملعارفُالأولياءمنُ ُالش يخُبلقيودُاليتُيهُعدمُالظهورُتربايُاُهيةُلكنُرمحهمُاالإ

ُالسفهاءادلعوىُاليتُيهُمنُشأأنُالصبيانُُوُمن
كأحكام المسبوق في  ة وما عليه من ذل  الوظيف

ذاُأأقميتُالصلةُوأأنتُتذكرُوردكُفعملُ  لصفوفُلُمعُامجلاعةُمنُأأولُتسويةُاُوردكُوصُ فاإ

ماُلئل فضلُعنُامجلاعةُفاإنُمنُُفضلُعنُالفاحتةُفضلُعنُالركعةُمتفوتكُتكبريةُاالإحرامُمعُاالإ

حابةُريضُهللاُعهنمُالعارفونُاإخوانهُاكلصأأيُيعزيهُُملصيبتهىُُتكبريةُاالإحرامُمعُاالإمامُيعزُ فاتتُهل

ةُعلُامجلاعُاحملافظةلُماُبق ُكلُمنُوردكُفاإنُفمبجردُالسلمُفامحلُس بحتكُومك ُُوهوُنظرُسديد

                                                           

84                ق 

85    ُ مل  س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  بُا))ُق ال  ُرش   مه   ر  ُأ خ  م  هي  اق  س  ،ُو  ه م  م  اد  م ُخ  ُال ق و  د  ي   ُ((س  

ُ.27املصدر:ُالأربعيُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ |ُأأبوُنعمي :|ُاحملدثالراوي:ُأأنسُبنُماكل
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وقاُكذاُيفُالوظيفةُفاإنُكنتُمس بالوردُُوُمُأأمرُامجلاعةُعليفُالطريقُفعظُ ُرشطُيفُحصةُادلخول

ذاُُمعهمُُوصلُ فعملُ ُتصلُ جامعةُوأأنتُملُُبلوظيفةُودخلتُمعهمُمثُجاءت مثُارجعُاإىلُالوظيفةُفاإ

وهوُأأولُالوظيفةُُلوظيفةُمثُارجعُملاُس بقتُبهُأأوالُامباُفاتكُوسطُاُتُأأوالُافأأُمنُالوظيفةُُفرغوا

ذاُس بق خلُمعهمُحيامثُالرحميُوادُالرمحنالرجميُبسمُهللاُُفقلُأأعوذُبهللُمنُالش يطانتُبلوظيفةُواإ

ذاُفرغـمُفـوجدهت ذاُوصلوايدُااُوالُاُللفاحتةُالُيدينُمعُاعُيدُاـترفلُـفُواـاإ  ﴿ُاُواحدةُلعدمُالس نةُفاإ

 ﴾86ُتعرفناُهباُُصلةُا"أأوُترجعُمنُُدكُلدلعاءفأأنتُبخليارُيفُالاختتامُمعهمُوالُترفعُي

ايه خلُُ﴾    ُ   ﴿وهوُُوترجعُاإىلُمس بوقكُال خرةُمثلُاُ"اإ

مُمعهُذكرتُعلُماخلُحىتُتصلُاملوضعُاذليُذكرتُمعُجامعتكُفابنُُ"العظميُأأس تغفرُهللا"أ ميُ

يدُالنبوةُُفلنُوفلنةُفالطريقةُحمررةُبرسُ ُبقيلُوقالُس تةُاكلصلةُوالُتغّتُ ُأأوُولوُجوهرةُواحدةُا

العلامءُُسببُالهلكُوالاختلفُفاالختلفُعندُفكرثةُالأقوالُوالاجهتادُهُفهياحميدُعامُس ن ُفلُ

الُأأقوا منُعيُُالُالعارفيُاذلينُذاقُويفُالاجهتادُوهذهُطريقةُالصفاءُالُاجهتادُفهياُلأنهُماُفهياُاإ

مناُطلحُيفُةُيفُالاصطلحاتُوالُاصاحُ ومشُدةُويهُحبرُاملعرفةُالُمنُالأدةلواح هذهُالطريقُواإ

شسُاملراقبةُُوُيفُكبدُسامءُالقلوبُوبروجُالعقولُالربنيةُوليسُيفُطريقتناُاإالُشسُيهُشس

هاُأأهُلقلوبُفهياُوالُغيُوالُضبابُبلُُغريللشاهدةُونورُاملعرفةُولكهاُدالةلُعلُهللاُفلُحقُامُل

﴿     ﴾87ُ ُم. ُأأنُالالكم ُلنا ُأأهُلعُغريُوتقدم ُوأأما ُفهمُشوسأأهُلها ُها

صلُهللاُوقدُقال88ُُ((أأحصايبُاكلنجومُبأأهيمُاقتديمتُاهتديمت))مُويقتدىُهبمُالضوايحُيس تضاءُهب

نُذكرتُورأُأ(ُخلُأأحصابكُأأحصايب)ُعليهُوسمل دكُفطلعُعليكُالفجرُعينُيفُلكُحمكُلظهورُنورمهُواإ

يفُغروبُُُوالُعليكدهُبعدُصلةُالصبحُندبُابُوهوُحصيحُوأأعوُوجهلالليلُفمك ُُوقدُقدمتهُيف

                                                           

86                الأحزاب 

87         القمر 

88  ُ: مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُ ))ق ال  ي مت  ت د  ُاه  ي مت   ُاق ت د  م  ُب أ هي    وم  لنُّج  ُاك  ُ((أ حص  ايب 

 1061بيانُالعملُ|ُالرمقُجامعُُاملصدر:|ُُابنُعبدُالربُ:جابرُبنُعبدُهللاُ|احملدثُ:الراوي
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ُالوظيفةُبأألكُكرثُأأوُُلةـالصُلتـطـبـُالشمسُعليكُوأأنتُيفُوردُاملساءُوبطلُالوردُمُب وكذا

نُرشعُيفُوردُامُلوُحضكُأأوُنفخُأأوُرشبُكرثُأُأ ُساءُمثُتذكرُفيهُوردُالصباحُقبلبشغلُكثريُواإ

ُبلصبايحُوأأعادهُاس تحبأأىتُالغروبُأأمتهُُو كذكلُفيعيدهُحىتُيتذكرُُابُملاكنُالّتتيبُوبعدُغروب 

نهأأكرثُمنُمخسُ الُاُإردُعلُالفوائتُوالُيذكرُبّتتيبُالُوحينئذُالارضُُءُاامُابتدالُيعيدهُويقدُ ُفاإ

تباعُوأأماُالوظيفةُفاإنُذكرهاُُاُومساءُايُصباحُامرت ذاُس بقُُويمكلهاُدُذاكرهياُذكرُمعهمُندبُاوجُوللإ اإ

ُئُاكلصلةذاتُواحدةُالُجتزُ ُبأأنُيأأيتُمباُس بقُبهُلأهنا

ة ت الوظيف رع في الورد ثم افتتح  من ش

ذا اكلصلةُعليهُتبنُُُلأنهُأأصلهاُاذليهُوجوبُالُوردرشعُيفُوردهُمثُافتتحواُالوظيفةُمك ُُواإ

ذاُرشعتُوافتتحُالزبُمنُالقرأ نُمثلُمك ُ ذاُفتحُقبلُأأنُأأصلُللوردُواإ ترشعُفاقرأأُأأوُلُوردكُواإ

خملالفةُُحُيفُحالُالتلوةُوالُتس بُ رُوجوبُاشكُالقرأ نُفيهُفاذكموضعُالُيشوُ ُانتصتُأأوُاذهبُاإىل

﴿       ﴾89ُن نهنزلتُيفُخطبةُمجعةُُواإ عامُُفاإ

مامُس ن ُاُليسُُبالقرأ نُلكهُمثُالزبُملُيرتبهُس يدانُريضُهللاُعنهُيفُزاويتهُذلكلُوأأيضُا ةُوقدُكرهُاالإ

عادةُُنس يانُالقرأ نُحبسبجامعةُوهوُمذهبُالش يخُمفنُأأحدثهُيفُالزاويةُرعىُحرمةُُماكلُالقراءة

هناملغربُ الُأأمهلوهُوهأُأقُريهُلفوهُفاإنُاجمتعواُعُلأُأمُفاإ اُالكمُمنُيتقولُممنُملُيطلعُعلُفينىسُوأأيضُاُواإ

يانُ ُخوةُاالإسلماإُُاجلاهليسريةُالعارفيُفأأشفقُعلُهلكهُوهوُمؤمنُفاقتحمُاملكروهُيفُصيانةُاإ

لهي وهذهُالطريقةُطريقةُفضلُترحبُ لوردُوالوظيفةُيقضيانُعلُممرُافُوالُخترسُلأهناُعيُالنورُاالإ

مناُهوُيفُواُلالزمانُوجوبُا ُحصةُعقهلُورشعُمهُيفلُالُيفُالفرائضُفالوردُفرضُالزُتفاالنُوُتداركُاإ

هللاُبربكةُالش يخُُةُفعندُالوردُيتجردُقلبهُمماُسوىاإىلُهللاُوهوُخلوةُالطريقُخلوةُقلبيُللنقطاع

نُعرصُيومُامجلعةُاإىلُالغروبُفاُإخمصوصُمنُُريضُهللاُعنهُوأأماُالهيلةلُفهي ُنذرُمعيُبوقت

جوهباُلأهناُجتبُُونفاسُسقطُكراهُأأوُحيضُُواُإأأوُغلبةُنومُأأوُُفاتتُلعذرُرشع ُمكرضُأأوُنس يان

ُوالقدُبذلكر نُتسبرةُيفُالوقتُاملعي  زاحُحىتُخرجُالوقتُمُبُيفُتركهاُاكش تغاهلُبلأس بابُأأوُواإ

                                                           

89           الأعراف 
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ُةفلأنهُصاحبُهذهُالطريقةُاملرشُ ُُهللاُعليهُوسمللصُمرُالش يخُوأأمرُاملقدمُوأأمرُالنيبفقدُعىصُأُأ

ليزنجرُُةُالفاحتُوبكرثةُالاس تغفارلُعليهُبأألفُمنُصلبهُفلزيمهُاس تدراكُمثلهاُمنُغريُقضاءُويثق ُ

منُمجعةُمجلعةُلفواتُامتثالُأأمرُُيؤديهُماُذكرهُحالُمفاُفاتهُالُوعلُلكاإىلُامجلعةُيفُالاس تغفارُ

ُفياُصلُهللاُعليهُوسملأأعظمُمصيبةُوحضورُغنميةُجملسُرسولُهللاُُالش يخُريضُهللاُعنهُوهو

قدُمنهُأأنُحيرضهاُمنُأأولهاُاإىلُأ خرها.ُُوُفضاالُااُإأألزمُنفسهُُصلُهللاُعليهُوسملهلُمنُخسارةُلأنهُ

أألفُس نةُمفاُبكلُحبرضةُس يدُُبُفيهُشاةُأأفضلُمنُعبادةقالواُاجللوسُبيُيديُويلُقدرُماُحتل

تةُوالورطةُُلالرمانُأأعاذُهللاُمجيعُاإخوانناُمنُمثلُهذهُالُفُوهوُعيُوسملُعليهُصلُهللاالعارفيُ

صلُهللاُرضُحيُاُاإالُظلمُاملعايصُوكذكلوسببُفواتُالرحبُكرثةُاملعايصُفلُينعُمنُاخلريُأأبدُا

ُةـمعُاخللفاءُالأربعةُوالش يخُومعُعددُعظميُمنُصفوفُامللئكةُيفُالوظيفةُمنُالسابعُعليهُوسمل

والدهُمجيعُالارضينُشفاعةُخاصةُتلحقهمُوتلحقُالسابعُمنُأُأُمنُاجلوهرةُاإىلُالاختتامُويشفعُيف

يفُُقرأأهاحيرضُللكُمنُُُولوُملُيعرفُخاصيهتاُبلأأههلنُحرضهاُمبحبةُيفُاذلكرُُواُإيكنُفقرياُُولوُمل

اُوهذاُاُأأوُتلميذُااُأأوُفقريُاباُُحاصُصلُهللاُعليهُوسملُحىتُخيمتُولوُسائرُمعرهُماُفارقهغريُالوظيفةُ

فلُُذنُفهياغريُمفنُملُيُؤهذهُالطريقةُالُُأأهلأأغربُمنُلكُغريبُتفضلُبهُالقُس بحانهُعلُ

ُيفُغريهاماُثوابُخلاصيهتاُهلُفاإنُذكرهاُحيصلُهلُ
ة الكالم في ما يتعلق بهيللة  يوم الجمع

ُبنُأأيبُموالانُمحمدُليفةُالأعظموأأقلُماُجيبُعلُاملريدُمنُالهيلةلُيومُامجلعةُأألفُروايةُاخُل

ُمحمدُالافظُالش نجيط ُاثينُعرشُمائةُروايةُالس يدالنرصُالعلويُعنُالش يخُريضُهللاُعنهُأأوُ

مامُالس يدُأأوُس تةُعرشُمائةُعنُالس يدُمحمدُالغايلُريضُهللاُعنهُوكتبُس يدانُريضُهللاُعنهُللُإ

براهميُالراييح عرشُأأوُُسةُعرشُأأوُاثينُأأوُمُخاإهلُاإالُهللابعدُعرصُيومُامجلعةُأألفانُمنُالُُيلزممكُ:اإ

زمكُيل(ُجتدُفيهُشفاءُماُمنُالألفُقلُ والُأُأفانظرُقوهلُريضُهللاُعنهُ)ُلفمنُالُأُأألفُوالُأأقلُ 

نُنقصُعنُالألفُفارقُصفُترشدُومنأأُاُفالُرضورةُفهياُغالبُاُصهاُفالزواويلرضورةُأأحاكمُخُتلُو

تباعُوالرشُلكهُيفُالابتداعُلكنُسنهتا الُيعلمهاُاإالُهللا.ُُللفقراءُأأعذارُمستبطنةُفاخلريُلكهُيفُاالإ

الُرأأيُُفاملريضُيفُبيتُادلواُالُاجهتادُفهياُوالُرأأيُصلُهللاُعليهُوسملفالطريقةُرشعهاُرسولُهللاُ
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الُ هللاُعنهُمرىضُملزمونُببهُفنحنُمعارشُاملتعلقيُبلش يخُريضُُدويةُالطبيبأُأهلُوالُينفعُاإ

قهُبلرشعُاخلاصُترايقهُلأنُترايُةُخارجةُعناُبكيفيدُافلُيأأذنُهلُأأبذنُهلُيفُالطبُمفنُبرئُوأُأُاأأبدُا

نُالبلءُنفسهُفذكلُعلمةُمتك ُدواءُونس هباُلنفسهُوأأدويةُونس هباُُلُلُفيهُلأحدُمفنُأأحدثُدارالُتعمُ 

المتكناُُمنه الكيمُالبلوىُيفُغريُطريقتناُُوُانناُوأأعاذانُبربكهتمُمماُمعتُبهخُوُاملوتُأأعاذُهللاُاُإاُالُيزيهلُاإ

ىُفخوهتمُمفاُأأصأُأحداثُيفُادلينُوهللُامحلدُعلُهللاُمنُاالُإُمهُفقدُعصمهمُقةُوأأمامعُغريُهذهُالطري

ُوأُأاملفردُُالامسمثُُأأوالُاُاُمنُالهيلةلشيئاُتُاالإخوانُعلُأأنُيذكرواُرشاهبمُوأأحلُذوقهم.ُفاإنُمتالُأ

عنُُيدحُملُاملريبُوالُظرُمعاإىلُنموكولُُفردُمنُأأوهلُاإىلُأ خرهُفذكلاملُالامسيذكرواُُوالعكسُأُأ

ذاُوجدهتمُيذكرونمعلُاملريبُفلكهُطريقةُفالأدبُالأدبُمعُاملربيُيفُالزواويُ ايكُوالغلطُفاإ ُواإ

ذاُُنظرُاالإذنُكلُلأنُالزائرُيفُقبضةاملفردُفاذكرُمعهمُوالُتعتربُُالامس املزورُوامجليعُطريقةُفاإ

الفاحتوجدهتمُيفت فأأنُحونُاذلكرُبلفاحتةُوصلُة ُوصلةُس تغفارُثلاثُابفاحتةُوالانُفتحوُااإُُوتُمهنمُمرُة

اُادلعاءُبلفاحتةُهجرُاُذاُوجدهتمُخيمتونُعندُرفعُأأيدهيمُخلمتفأأنتُمهنمُواللكُطريقةُواُإُالفاحتُثلاثُا

فأأنتُمهنمُوالُتعّتضُعلُأأحدوصلةُالفاحتُهجرُا ُفاإنُاملقاصدُالُمشاحُ ُُا املعي  منُا واإ ُأأراكنُالوردُةُفهيُا

عينهُالش يخُريضُهللاُعنهُفلُرُالغريُاللزمةُفلُحميدُعلقلُالهيلةلُوالأذاكوالوظيفةُوأُأ تشوشُُمُا

مُالنظرُيفُالس نةُلأهنُأأهلمنُاخللفاءُُوبفكركُيفُالطريقُوسملُالأمورُلأربهباُعلُالفقراءُبفهمك

الُمنُأأحاطُبلس نةُوهوُاخلليفةُأأوُمنُأألبسهُاخُلُينظرونُبنورُهللاُفلُينكرُعل ليفةُرداءُالناسُاإ

الوظيفةُحىتُُمعُاملغّتينُمفنُملُحيفظُصلةُالفاحتُسقطتُعنهُُريضُهللاُعنهُوالُتغّتُ ُالش يخ

الُنظرُاحيفظهاُوالُجتبُيفُ لُالركنُأأمُالُأأعادهُوهلُمك ُُوردهُهلُذكرهُأأمُاُالُغريُمفنُشكُيفالوردُاإ

ُالأقلُويأأيتُبواحدةلينبُعلُُفُدةحةُواحببسُ ُمكلُالاس تغفارُأأمُالُبقيتُهلُقُمثلُاالُبنُعلُاحملق ُ

عادةُماُبعدهاُمعُبيُُو ُنومُخفيفُوأأماُالثقيلُفينقضُاجلربُوكذاُمنُسقطتُهلُس بحةُبنحوينُعلهياُبإ

ُ الُماُبطلُالوضوءُفاإنُشكُهلُثقلُأأوُخف  حيمهلُاالإمامُمنُالسهوُالُُوكذاُالوظيفةُيفُلكُحمكُاإ

سُامفُمنُالأعداد اس تدركهُا ركنُوالُحيملُُولقهمُوالُحيملهاُانُسكتُوفاتتُهلُحبةُمهنُا االإمامُلأهنُا

نهفتحهاُُعبارةُعنُرتبةُالش يخُريضُهللاُعنهُالُمنُواالإمامُكنايةُعنُدائرةُاذلاكرينالأراكنُ رمباُُفاإ
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مناُيس تحبُأأنُيكونُاملفُتهوُاالإمامُلُأُينعسُفلوُاكن اُذاُاُفقريُامتوضئاُُحتبطلهاُهلمُوالُقائلُبهُواإ

اُهللاُمعُالأاكبرُفكامُأأنهُالربكةُأأعلمن90ُ((الوجوهُحسانُمنُاخلريُبوااطُل)(فضلُبعملُأأوُسنُأأوُورعُ

بُذاُشيبةُيفُنُهللاُيس تح ُأأنُيعذُ اإُ))اُاُوتقوىُأأوُس ناُعلمُاُيس تحبُأأنُيبتدئُبلطعامُالأفضل

ذا91ُ((االإسلم الطعامُوكذاُُيس تح ُمنهُمنُهوُأأصغرُمنهُأأوُربُاكنُهللاُيس تح ُمنهُفكيفُالُفاإ

الُاكنُالقُللسلطانُلأنهُيلُةُوفتحُالوظيفةُماُملُحيرضُسلطانىلُبالإمامربُاملزنلُأأو اُكهُحمكاُواإ

اس توواُُناُواُإفاإنُاجمتعُالوالةُفأأكربمهُقدرُاسلطانُلأنهُويلُوالهُهللاُعليناُُوبيتهُوكذاُاملقدمُمبزنةل

ُُحـتـُُفـُبُلُلـيفُغريُحملُهلُراتفصاحبُاملزنلُولكهُ الُتعي  ُدمُللفتحأأنُيقبُهلُالفتحُويس تحُهلُواإ

ذاُظهرُوملُيكن نُاكنُالكبريُممنُُرُمنُهوُأأكربُمنهُاإ بُاالإمامُسقطُتبهُاكلسلطانُرت ُممنُرتبهُواإ

   ﴿أأجةلُُمنُمرتبةُوالُمقامُاإالُوفوقهأأدبُفلكُواحدُهلُحدُحيدهُمفاُُةوالطريقُحقه

 ﴾92ُنُملُيقدحُفاللفتُوكفاإنُجعلُفيكُالفقراءُبركةُوقدم موكُفلُحىتُفتحُوالُختالفُواإ

لهي ُوالُرايسةُيفُالطريقُفالرايسةُعندُالسفهاءُالُعندُنيهتمُعيُالرسُاالُإُجيعلواُفيكُبركةُفاإن

ُيُوالأذاكرُفالرايسةُجحابُعظمي.العارفُمايهاُهبماُإمتزيقهمُُلالفقراءُ
يحوج الفقراء إلى إع ره مطالبه فال   ادة الفاتحةمما يتأكد على الفقير استحضا

عادةُالفاحتةُُوهجمفيجبُأأنُينويُلكُواحدُحاجتهُعندُطلبُالناسُحواجئهمُوالُحي اإىلُاإ

نه قُلكُواحدُعندُلكُخمتةُنُينطالتلكفُكُأُبباطنكُواتركُلأولُفانوُ بدعةُمبطةلُلرسُادلعاءُاُفاإ

تعرضُنهُوقوفُبعضُالناسُلُلُمُِهنأُأمنُاملس هتجنُيفُالطريقُُوُاللطيفُهللُفهوادلعاءُهللُأأوُ

                                                           
ُ 3/1306ُأأوُالرمقُشعبُاالإيانُ|ُالصفحةُ:املصدرُ| ُالبهيق ُ:احملدثُ| عبدُهللاُبنُعباسُ:الراوي  90
ُُر  91 ُ ُسولُ قال  ُُاَّلل  ُ ُصل  :ُُاَّلل  ُوسمل   ُعن))عليه  :ُأأنُ ُهللاُ ُأأخربينُجربيل  يتُوجليل،ُُهللاُ ُتعاىل  :ُوعز  ُيقول  ُوجل  ووحداني يتُعز 

ُلأس تح ُمنُعبديُوفاقة ماكين،ُاإين   ُعلُعريشُوارتفاعُ  ،ُواس توايئ  امُوأأم يتُخلق ُاإيل   هب  ُ.ُورأأي((يشيبانُيفُاالإسلم ُمث ُأُعذ   ُرسول  ت 
:ُماُي بكيكُايُرسولُ  ُيبيكُعندُذكلُفقلت  ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ُملنُيس تح ُهللا  ؟!ُفقال:ُبك ي ت  ُُهللاُ ُهللا  منهُوالُيس تح ُمنُهللا 

. ُتعاىل 

2/439ُحليةُالأولياءُ|ُالصفحةُأأوُالرمقُُ املصدر |ُأأبوُنعمي |ُاحملدثُالراويُأأنسُبنُماكل

92        يوسف 
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س اميُبرفعُُال93ُهنيىُعنُالسعايةُيفُاملسجدُصلُهللاُعليهُوسملنيبُعندُخمتُالوظيفةُفاإنُاُلُللسؤال

ذاُجاءُاإىلُحرضةُصوتُكامُهنيىُعنُانشادُضاةلُأأوُنع ُميتُأأوُطلبُالضيافةُهجرُا اُفاإنُالفقريُاإ

نهلفقراءُوالحظُفهيمُنورُش يخهُا ُمبثهلُنزعتُأأساءُالأدبُنُأأخلصُفاإناُإعندُش يخهُفلُهيمهلُُفاإ

طريقتهُعلُطمعُُبنُقةُمفنهُفاخلريُمعُاملوافقراءُبعدُأأنُنزعتُمنُالش يخُفاحذُرقلوبُالفُحمبتهُمن

نُمنعُبغضُثيفُالفقراءُحبي نُأأعط ُأأحبُواإ نُُاإ ُهُالقدرةحوجتأُأفذكلُعلمةُعلُخرسانهُواإ

ُفاإنُأأغنياءُطريقتناُكأغنياءُالصحابةُكس يدان   ﴾94ُ﴿ُفليتخلقُبأأخلقُالصحابة

صلُهللاُعليهُحىتُقالُُنُأأمواهلمُعلُالضعفاءُبهللُهللبنُعوفُينفقوُالرمحنعامثنُوس يدانُعبدُ

صلُعنايةُربنيةُمعهمُفانرصفتُمهةُرسولُهللاُُ.95((عامثنُماُفعلُبعدُهذاُاليومُماُرضُ ))ُ:وسمل

نفاقُماُهللاُعليهُوسمل قراءُغايةُورعايةُفمبحبةُاملؤمنيُفلُيصلهمُغريمهُمنُالفضعفاءُُهلمُعلالإ

ايكُمنأأحصايبُكأأحصابةُ)الصف ُُهلأأحهبمُوضعفاءُالطريقةُكُأُالفقراء منُاس تطاعُ))الغلطُُ(ُخلُواإ

فليفعل فادعواُُمن)(بدعاءُومبالُوجباُه96ُ((منمكُأأنُينفعُأأخاُه فاإنُملُتقدروُا فاكفئوُه ليمكُمعروفُا أأسدىُاإ

ُلُبهُأأخوكُفاقبهلُمنُهللاُفهوتفضُ ياءُرمحةُعلُالأراملُوالأراملُمراكبُللأغنياءُمفاُغُنفالُأ97ُ((هل

                                                           
دُ ))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  93 ُاملساج  .ُفاإن  ُعليك  :ُالُرد هاُاَّلل   ،ُفليق ل  اُيفُاملسجد  ُضاةل  ُينشد  ُرجلا ُ((.ل ه ذاُت نبُ ُملُمنُمسع 
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94                 

               ُالبقرة 

ُوُ    95 ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُالن يب    ىل   
ُا ان  ث م  ُع  اء  ُج  ُق ال  ة  ر  ُمس   ُب ن  مح  ن  ُالر  د  ب  ُع  ُب ُع ن  ن  س  ُال ح  ُق ال  ين ار  ُد  أ ل ف  ُب  مل   عُ س  ض  و  ُم  ُيف  ن  اك  و  عُ  اق  ُو  ن 

رُ  ُالن ُُأ خ  أ ي ت  ُف ر  مح  ن  ُالر  د  ب  ُع  ُق ال  ر ه  ج  ُح  اُيف  ه  ُف ي ن رث   ة  ُال ع رس   ي ش  ُج  ُهج  ز  ي  ُح  ُمك   ه  ُيف  ت ايب  ُك  ن  ُي ق ل ُ م  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُيب   ر ه  ج  ُح  هب  اُيف 

ُ: ي ق ول  ُعُ ))و  اُرض   مُ م  ُال ي و  د  ُب ع  اُمع  ل  ُم  ان  ُ ُ((ث م  ت ي  ر  ُ.م 

ةُ  ر  ُمس   ُب ن  مح  ن  ب دُالر  3701ُسننُالّتمذيُ|ُالرمق:ُ :الّتمذيُ|ُاملصدر :احملدث | الراوي:ُع 
96   ُ ُاَّلل  ول  س  ُر  ع  ل وٌسُم  ُج  حن  ن  ٌبُو  ق ر  ن اُع  ُم  لا ج  ُر  غ ت  ،ُقال:ُدل   ُاَّلل   ب د  ُع  ُب ن  اب ر  ُُعنُج  ول  س  ُر  ٌل:ُاي  ج  ُر  ،ُف ق ال  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ص 

ُ: ،ُق ال  يق  ،ُأ ر  ُف ل ي ف ع لُ ))اَّلل   اه  ُأ خ  ُي ن ف ع  ُأ ن  ن مك   اع ُم  ت ط  ُاس   ن  ُ((.م 

 4083حصيحُمسملُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ :مسملُ|ُاملصدر :احملدث | الراوي:ُجابرُبنُعبدُهللا

ُا  97 ول  س  ُر  ُق ال  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُوُ ))َّلل   يب وه  ع امك  ُف أ ج  ُد  ن  م  ُو  وه  ط  ُف أ ع  َّلل   ُب  أ ل  ُس  ن  م  ُو  وه  يذ  ُف أ ع  َّلل   ُب  ت ع اذ  ُاس   ن  ل ي مك  ُم 
 
ُا ن ع  ُص  ن  م 

ُ ىت  ُح  ع واُهل   ُف اد  ئ ون ه  ف  اُت اك  واُم  د  ُجت   ُل م  ن 
 
ُف ا ئ وه  ف  وفااُف اك  ر  ع  وهُ م  ف أْت م  ُاك  اُأ ن مك  ُق د  و  ُ((ُت ر 

1672ُسننُأأيبُداوودُ|ُالرمق:ُ :أأبوُداوودُ|ُاملصدر :احملدث |بنُمعر الراوي:ُعبدُهللا
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الُمنهُفشكرُالواسطةُواجبُ وماُقيلُيف98ُُ((أأشكرمكُهللُأأشكرمكُللناس))صدقةُمنهُوالُترُالنعمُاإ

وانُخيلفُاالإخوانُفاعرفُقدرمهُمفاُأأنفقتهُعلُاالإخُيفُالعلومُوالأسارُوالّتبيةُمنالأموالُيقالُ

ُيشء.ُلكُيشءُ ُمبائةُوالعزُمعهُمن

وُسواكُوُساروتُأُأاُمماُليسُمنُجنسهاُكتعليقُمشطةُأُألذلكرُس بحةُطاهرةُوجردهُعدُ فأأُ

ُماُمعظُ ُو ُعنُالأوساخُوأأخفها ُبرفعها ُبلعنقُُوُها مناُيهُأ ةلُلذلكرُُفوقُالثوبأأمكنُفلُتشهرها فاإ

ُُوالفراغُوتربُ ُفاخزهناُعند ُكُهبا ُاس تطعحس   ُما فاملطلوبُماُُفُيفُمغاالهتاُيفُالمثنُتلك ُتُبلهنا

وبشعرمهُُوضوهئمُوريقهمُوبقيةُسؤرمهُوأألكهمُكس بحهتمُوأ اثرُاثرُالصاليُبنيةُ العدُويتربكُبأ ُحيرصُ

فضةلُُُيصريُمضحكةُومسخرةُمكصارعةُعلوحملُمرورمهُبلُتعمقُحىتُماهلمُوعصهيُ عولباسهمُون

نهبعضهمُبزنعُمروءةُ دخالُالرسورُعليهُُهُيغريُ جمللسُوالُخريُفامييغريُالعارفُيفُاُفاإ فاخلريُيفُاإ

الُبعدُُيالاعتقادُالُبنوعُمزاحُوادلعاُوُحبسن تقانُالنيةُمعُالأدبُفيهُفزنعُالأدبُسببُاُإفلُبركةُاإ

ذاالطردُ مُلناُوحمبتناُهلُومتعناُمبحبهتموقعُالزحامُعلُحنوُأأوالدُس يدانُريضُهللاُعهنمُوأأرضامهُُفاإ

نهلبكُوالُتزامحُحىتُيترضرُبُقفاكتفُبزايرتهُ هنفالذرُالذرُُمسُفاإ مُريضُهللاُعهنمُأأعزُالعارفيُفاإ

حرمهتمُُلكُأأانسُوحننُالفقراءُحنافظُعلُفالأدبُمعهمُعزيزُلأهنمُمبتلونُبذكلُيفُلكُجملسُويف

خوانناُاملؤُمُرثهاُونُؤلعلوُ  جليلينُالقادرُاُفاكنُموالانُعبدُخوة.نيُاذلينُليسواُمعناُيفُطريقُالُأاإ

ظهورُالاعتناءُهبمُويؤثرُالفقراءُبلكُجزئياتُسهُوبطنهُفغريُُقراءُمبزيدثرُغريُالفيضُهللاُعنهُيُؤر

وحننُهللُامحلد100ُُ((منهُأأدعهُأأحبُاإيلاُواذليُوهللاُاإينُلأعط ُأأقوامُا))99ُمهُاملؤلفةُقلوهبمُالفقراء

                                                           
98  ُ: ،ُق ال  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ،ُأ ن  ُق ي س  ُب ن  ع ث  ُال ش  لُ ))ع ن   ُ مك  ك ر  ُأ ش  َّلل     ُ مك  ك ر  ُأ ش  ُ((لن اس 

 11126سننُالبهيق ُالكربىُ|ُالرمق:ُ :البهيق ُ|ُاملصدر :احملدث |الراوي:ُالأشعثُبنُقيس

99              

           التوبة 

هُ   100 ُر  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ىُر  ط  ُأ ع  ُأ ن ه  د  ع  ُس  ُأ ب يه  ُع ن  د  ع  رُب نُس  ُع نُعام  ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ك  ُف ّت   ُق ال  م  هي  ال ٌسُف  ُج  أ ان  اُو  طا

ُوُ  ه  ط  ُي ع  ُل م  لا ج  ُر  هن  م  ُم  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ولُ اَّلل   س  ُر  ُاي  ُف ق ل ت  ت ه  ر  ار  ُف س  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ىل 
 
ُا ت  ُف ق م  يل    

ُا هب  م   
ُأ جع  و  ُ ه  ُُاَّلل  ن  ُع  اُكل   ُم 

اُأُ  ُم  ُغ ل ب ين  ُمث   ُق ل يلا ك تُّ اُف س  ل ما س  ُم  ُأ و  نااُق ال  م  ؤ  ُم  اه  ُل  ر  ين  
 
ُا اَّلل   ُو  ن  ُف ل  اه  ُل  ر  ين  

 
ُا اَّلل   ُف و  ن  ُف ل  ن  ُع  اُكل   ُم  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُاي  ُف ق ل ت  ن ه  ُم  ع مل  



59  

 

 
 

معُالعارفيُلُقنعُبرؤيهتمُوالُتعمُ نُُوالأدبُمعهمُُهممُهلُوخنافُسوءفنحُّتةُينظمتناُمعهمُدائرةُالفضُل

مناُينظرونُالقلوب منااإنُهللاُال))لأهنمُينظرونُبنورُهللاُُفاإ اإىلُُينظرُُينظرُاإىلُصورمكُوأأعاملمكُواإ

عندُالامتحانُيكرمُاُواحملبةُلهاُرشوطُتظهرُمبحلهاُينوادلُوفنفضلهمُعلُأأنفس ناُوأأوالدان101ُُ((قلوبمك

نهُةفاإايكُأأنُتدع ُحمبُالرجلُأأوُهيان اطلبُالفضلُفاإنُالعامةُهلكُوانتسبُللعجزُوالأصلُُوُفاإ

الُماُاكنُهللُوهوُيفُوادُكاملُالُيعرفون املعرفةُوالناسُُاحملبةُهللُوالُالعملُهللُفاإنُالعارفُالُيقبلُاإ

أأوجبُعليهُ   ﴾102﴿ُالعارفُبصرييفُوادُالأغراضُلأنُ منُا ُرصُبصريتههللاُردُبواإ

ايكُأأنُتقولُالفقراءالعارفيُوكذاُلكُمنُكربهُهللاُُماكرمُغضاءُمنعنُالناسُفاالُإ ُيفُالطريقُواإ

ُمهخصوصيةُونفعُللناسُفتعظميُمنُعظُ مبزنةلُواحدةُفأأينُتعظميُمنُوالهُهللاُعليكُبتقدميُأأوُعملُأأوُ

ُُناُطاهرُاُنقياُثوبُاُطريقةُس نةُالُغري.ُوانرشُللجوهرةهللاُس نةُوال ُءُاُواقتداُنظرايُااُوجوبُااُطيبُاظيفُاا

نُاكنُأأصهلُماُعليهُمعهلُعليهُمجيعُفوجبُُبلش يخُريضُهللاُعنه نُالندبُمبالغةُيفُالنظافةُفاُإواإ

الُفامتثلُترحبُوابتعلُسهُيفُقلبكُفذاأأطلعكُهللاُ نرشهُعندُاجلوهرةُوامناُينرشُلروفهاُُداءُ كُواإ

مناُهوُنرشُيمتُمعُالهيرشنُُوماُيفعلُيفُالزواويُالكبارُمنالُغريُ ُأأنهُلةلُالُبعضهُيفُوسطُالهيلةلُاإ

مفنُملُعنهُُالهيلةلُوهذاُس نةُس يدانُريضُهللاهُعندُخمتُالفقراءُينرُشُنُقلُ وعليهُفاُإُنرشهُللهيلةل

فيهُامليتُُنريضُهللاُعنهُوجيوزُالتربكُبهُوأأنُيكف ُُقاهلُاالإمامُماكلُتصلحهُالس نةُالُأأصلحهُهللا

نُملُيسلُيفُسلكهاُفلُُصيةُوالغربءُومنصُواخلُأأهلالُس اميُو أأوىصُبهُأأوُأأحبُالطريقةُواإ

رمحةُريضُهللاُعنهُوالُينرشُلهيلةلُامجلعةُوماُيقعُلبعضُحبضورمهُمنُالفضلُفالش يخُُحسدُعل

منُيفُالس تغراقهُيفُحبرُاملشاهدةُوهابهُُُمفنُببُغلبةُالالُعلُكبريمهىلُختامُالهيلةلاُإهُكتُر

                                                           
كُ  اُف س  ل ما س  ُم  ُأ و  نااُق ال  م  ؤ  ُل  رُ م  ين  

 
ُا اَّلل   ُف و  ن  ُف ل  ن  ُع  اُكل   ُم  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُاي  ُف ق ل ت  ن ه  ُم  اُأ ع مل   ُم  ُمث  ُغ ل ب ين  ُق ل يلا ُتُّ اُق ال  ل ما س  ُم  ُأ و  نااُق ال  م  ؤ  ُم  اه 

((ُ ُيف  ُي ك ب  ُأ ن  ي ة  ش   ُخ  ن ه  ُم   يل  
ُا بُّ ُأ ح  ه  غ ري   ُو  ل  ج  ط  ُالر  ُع  ُل  ين  

 
هُ ا هج   ُو  ُع ل  ُ((الن ار 

150ُالراوي:ُسعدُبنُأأيبُوقاصُ|ُاحملدث:ُمسملُ|ُاملصدر:ُحصيحُمسملُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ

101  ُ: مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُق ُ))ق ال  ىل 
 
ُا ر  ُي ن ظ  ل ك ن  ال مك  ،ُو  و  أ م  و   ُ مك  ر  و  ُص  ىل 

 
ُا ر  ُي ن ظ  ُال  ُاَّلل   ن 

 
ُ ا أ مع  ال مك  ُ((ل وب مك  ُو 

2564ُالراوي:ُأأبوُهريرةُ|ُاحملدث:ُمسملُ|ُاملصدر:ُحصيحُمسملُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُ

102               ق 
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ُيفنسُمعُاملشاهدُختصهاُمفنُجلحاكمُأُأمتُبصحوكُوللرضورةُماُدُواتبعُالطريقةُجملسهُالُغري

وهو اُفانُ ُعنُحسهُحبس نُه ورسوُم الرشيعةبلكيتُه ببقاُء بقيُة حفاظُنظريُالرشيعةُاملُُوحولهُاُلطريقُة

نُوفقكُهللاُأأهديتُويس تح بُخمتُالهيلةلُمعُالغروبُمعلُللش يخُومنُقدهماُفرضورةُالُغريُواإ

لُُوفذكلُموكُنيابةُعنُالش يخُريضُهللاُعنهُُصلُهللاُعليهُوسمللرضةُرسولُهللاُُرادكثوابُأأُو

 ﴿هدائناُاُإُعنُهللاأأغناهُُوسملُصلُهللاُعليهصفاءُاحملبةُبعدُاعتقادكُأأنُالنيبُيفُاإىلُمقامكُ

  ﴾103ُمناُرشع ُبالإهداءُأأوأأنهُيزيدُهلُاملراتبُاعتقدُاُيفُاحملبةُالُغريُومنُازدايدُاُوأأنهُاإ

ُ ُفهو ُُجاهلبلعمل ُالرشع ُس يدانقطعُاملناط ُأأحصاب ُمن ُاخلاصة ُومعل ُُا

نيابةُعنهُُالاُإيرونُسعهيمُُثُاليحُبُاُأأوُنفلُافرضُاُصلُهللاُعليهُوسملهلمُهلُاهداءُمجيعُثوابُأأعام

امحلدُوعلُأأمتُلُوهللُسلُفأأنتُعلُخريُاكماويستشفعونُجباههُفضلُعلُمعاصهيمُوبهنجهمُ

املبغضيُُدُلكُالبعدُعنُجمالسةملقربيُوبعوفقكُهللاُملعرفةُخاصةُخاصتهُاُهدايةُوبصريةُحيث

الُمنُجانسكُومهُيفُحُمُفلُجتالس مُالُفاإهنراهتمُمُوالُتبحثُعنُعُومناقهبُالطريقةُوذكرُأأهلبةُاإ

تيُعورةُهلمُملقامُختصيصهم ذكرهُُانُمبدُطبيع ُومنُتركهُبطلوخلوصُسيرهتم.ُورتلُالأورادُبالإ

ّتتيلُملنُقدرُعلُالتعملُوالُوقراءةُاُوذكراُاُوحصحُضبطهاُعنُعارفُمتقنُفاإنُاللحنُغريُمقبولُدعاءُا

ايك ُحمهلُفاإنُالناقدُبصريُوأأمسعُنفسكُوالُاذلكرُعنواالإساعُحىتُخترجُُهييجُاخلشوعُواخلضوعُواإ

كضاربُبلس يفُفاذلكرُُمهةُوحتريكُقوةُقلبُس تجامعرأأةُبكنتُأأوُامُيفُالأذاكرُذكراُاُكامالُاُبدُ 

يفُالوظيفةُوالُترسعُفالطريقةُوسطُوخريُالأمةُُطمتطمُاليةُملنُعرفُكيفيةُالعملُبهُوالمنشورُالو

والُهتززُُ(سريواُبسريُضعفائمكاجمللسُ)ُأأهلوالأمورُال خذُبلوسطُوالُتعلُصوتكُعلُصوتُ

نهرأأسكُكصاحبُحالُ والُيلكوهناُُمتُأأحواهلمُبلس نةُوفهياُلأهنمقُانعدالطريُأأهلفُتشويشُفاإ

هُالُترضبُبيدُوالُلهياُمبرتبةُالش يخُريضُهللاُعنالأحوالُكعادةُالضعفاءُبلُمهُأأقوايءُعُمتلكهم

لكُفرجةُيفُالصفُواس تغرقُُبليُوسدُ ُهاُلأنهُسوءُأأدبُمعهُوسُمبائيتهفاحُتُبس بحةُمعُوجود
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يشغلُمكوضعُمرورُالناسُُاوبعدُيفُقراءةُالوردُمعُ ُهتميُليدُحُبنُملُيتُقاُإيفُحمبةُمنُحيبُالفقراءُُو

ُعليكُ نُأأحوجتكُاللهوُُوُأأهلُوُوجبُالردُومكجلسُالنساءُوالصبياناملس تاملؤديُاإىلُالسلم اإ

ُاإىلُحم ُُطاهرُامتنجسُكدارُاكفرُوكنيسةُفافرشُثوبُاُلالقدرة نُأأمكنُوصلُ ا ُخترجوالُُواذكرُاإ

نهالصلةُوالوردُعنُوقهتامُ ليهُُفاإ وعندُالرضورةُيمتزيُُعندُالامتحانُيكرمُالرجلُأأوُهيانالُسبيلُاإ

فهامُاخلبيثُمنُالطيبُوالُتكرثُمنُا نهالإشارةُبلس بحةُلأغراضُاالإ مشغلُاكلصلةُُلككيبطلُُفاإ

نهُوالُتقرأُأ تغلُبهُعنُانتصاتُلتصحيحُاُعندُقراءةُاملتعلميُفتشغلُقراءهتمُأأوُتشُ رُاكنتُمذُرُاإ

الفجرُواش تغلُبتلخيصُماُلكفتهُُقبلُطلوعُمهُليلُالأنكُش يخهمُفقدُ يفُذمتكُنُلهنمُقراءهتمُفاُإ

نهباءُرشوطُاملسلميُعليكُوبأأُع أأحداُوالُتش تغلُبلكُماُُتضاحكُوالُوالُتطالعُوالُختط ُمهمُفاإ

نهاذلكرُُالتأأديبُهلمُوالُتغمضُعينيكُحاةلُيشغلُعن ُحترميُهناُلتمتزيُكلُمكروهُاكلصلةُكراهةُفاإ

سارُالوارداتُوالُأُوعلُالرايضةُلطلبُاملراتبُُفاإنُالثانيةُبنوهانُالطريقةُالثانيةُالأوىلُمالطريقُ

شارةُبذكرُهللاُاإىلمتينيهُلتُجيغمضُُعُاُلذلاكرُأأنورشطُو زاةلُالجبُبإ القلبُُعُقوتهُالباطنيةُيفُاإ

والعلومُوالأسارُالكوينُمنُاملراتبُُعملُيفُتنفيذُمهمهمُيفُطلبُالفتحلهيزمُنورهُظلمُالجابُكامُ

رادةُلوصوهلمُاإىلُاملنهتيىُُأأهلفُمعُطلهبمبق ُملاُطلبوهُُمفاُرشطوه هذهُالطريقةُالُطلبُهلمُوالُاإ

﴿   ﴾104ُمنافاهللُالُيوصلُحباسةُمب معنُالوصولُُلمسةُومببارشةُالس تحالتهُواإ

ربهُوهوُفناءُالعبدُيفُنفسهُاذليُهوُُةُس يادةقتهُاإىلُحقيقةُبتفريدُحقُيغايةُالعبوديوصولُالعبدُ

مربيُاُممدُااثُاالأمرُملاُاقتضاهُربهُيفُحدوثهُفالدوثُيس تلزمُحمدُ ُُوتسلميالدوثُوبقاؤهُمعُأأصهل اُُا ُااُعامل

لقاءُتعاىلُويشاهدهاُبُإُصفاتهتظهرُفيهُصهلُاُفاإنُتركُنفسهُلُأاُمتلكمُااُبصريُاعُاياُمُساُحياُاُمريدُاقادرُا

مزيدُعنهُفانفنتُصفاهتمُبصفاتهُتعاىلُفاجنلتُمرأ هتمُُفتعملُفيهُالصفاتُمقتضياهتاُوالُاالإرادةُاعص

مناُشأأهنمُالوقوفُببابُس يدمهبصفاتهُتعاىلُفلُيتعرضونُوالُيدفعونُوالُجيلبونُُو فّتكواُجوارهحمُُاإ

ُتأأخذُُحفاإهنكامُاكنتُ ُفيحُرا ُُمُعليهُأأنقهاُمنُأأنوارُرهبا كرُحالُالصلةُواذلحيرهماُمنُجاملُرهبا

نهلرضتهُأأنُيمكشُصورتهُبتغميضُعيُأأوُبكرثةُخوفُُوالس يدُالُحيبُمنُالعبدُاملعد ُنُأأظهراإُُفاإ
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لُأ يطرُد الُمنُزهدُعناخلوفُوهوُيفُالرضُة اإ الُيصلحُللحرضُة راضيُاُنُه قدُ نفسُه مبُا بربُه فتس تويُُا رُه

هتربُمنُس يدهُعندُرضبهُفاإنُاكنُيُمنُجاملُوجللُهللاُواللوُواملرُملاُعليهعمُوالنقمُعندهُالن

ُاُانشطاُامرسورُاُاُأأنُيقفعليهُنظرُاُعندُالعارفيُبلُهوُمنُالباقيُمعُنفوسهمُفيجبُفليسُبيشء

لكُالفرحُولكُكُمظهرُااُقواياُأأديبُااُنظيفُاانمعُا غنائهُطلبُهلُلكاملُنعمةُس يدهُعليهُبُإُلـفُدهـاملُبسيـُا

ُالعقولُالربنيةُفاإنُالواردُأأهلسوءُأأدبُيفُسوقُالعارفيُُنهاإُفلواردُُعنُالغريُوالغرييةُفلُيتعرضُ

ماُأأكرمهُبهُس يدهُبلُُُييلُاإىلُغريُس يدهُلكنُيقبلوالرسُغريُوالفتحُغريُوالجابُغريُفلُغري

ظهارُاُوالُأأطرافهملوالهُفلُحيركُرأأسهُُهُمنحةُمنهُبلُسببُفالعبدُوسببهطلبُويرا نهاُللحلوةُاإ ُفاإ

يظهرُباكءُُويهُقلوهبمُوال    ﴾105ُ﴿ُالُتراهاكجبُيكونُضعفُعقلُبل

كبارُولوازهماُكامُزالتُثيابُالصغرُعنُاُلُنُزالتُحمبهتمونُحمبوبولأنهُشأأنُالعاشقيُواحملبيُوالعارف

ذاُنظرُ ماُأأنهُخافُفهوُمُيفُالرضةُيبيكُاإىلُعبدهفاإنُالس يدُاإ ُماُأأنهُراغباُإعُنفسهُُوخيرجهُلأنهُاإ

ماُأأنهُملُيرضُمبقامهُوعلُلكُحالُفليفُمماسةُالس يدُوهوُحمالُُو مناُيناسبُالسالكيُُاإ يناس بهُواإ

ُالطالبي.

م  بيان أن أحوال أهل الطريقة على أحوال الصحابة وهممه

ُالعارفُكأحصابُس يدانُفهوُيف منُ((كنته))مرتبةُُوأأما اُجحهبمُعنُلوازمهُلباسُش يخهمُواإ

الأمةُُهبمتهُفهيلُنفسهُبترصفهُيفُبعضُولعدمُصربُكثريُمهنمُعنُالترصفُهللاُعنهُلكرثهتمُريض

ظهارُأأمرُيأأُُبنحو ذايةُأأوُبإ ُاإ ُأأهلقلبُش يخهُعليهُفالاصلُأأنُأأحوالُُبهُالوقتُفيسلبُويرق 

هُخوهتمُيفُطريقُالصفاءُالُعلُماُعليهللاُعهنمُلُأُوأأحوالُالصحابةُريضُطريقتناُجاريةُعلُمهم

يفُُالنبوة.ُتقدمُلناُأأنُأأحصابُس يدانطُرشوطُملُتكنُيفُزمنُاهباُمنُاشُّتالأحوالُوالُطلُ ُأأهل

حيطتهُُوس يادةُأأصابعهُمتوجيُبتاجُعزهُاُمنظوميُبسليدُالش يخُريضُهللاُعنهُحتقيقاُُقبضة

واحملجورُُمهُوالاجروسملُكامُيكونُالصيبُيفُجحرُأُأُوالقابضُواملقبوضُيفُجحرُالنيبُصلُهللاُعليه

                                                           

105                   

  المنل 



63  

 

 
 

الُأأنُحتمدهُوتعبدهُبمتثالُأأوامرهُواجتنابُُيفُحرضةُربه وهوُغايةُالرحبُوالسعادةُفملُيبقُكلُاإ

الُيقيُوهوُاملوتُُفملُيبقُطريقتناُأأهلهوُاملوتُلامتمُيقيُُو  ﴾106ُ﴿مناهيهُ هلمُاإ

ُمنُنفوسهم.ُوالُتقتلُحاةلُاذلكرُُوالُيمكلُهلمُحىتُيتجردواهللبُالسلوكُيقيهنمُهوُمتامُاالإيانُأأهلُو

نهاُكثريُاُثةُأأبطلتُبشغلُاكلصلةُوالُتلتفتمقلُوالُبرغواثُوحنوهُفاإنُقتلتُثل مشغلُوأأنتُيفُُفاإ

ليةُوكتابةُبنحوُيدُُنفُوترسحيأُأخبامتُوتنقيةُظفرُُوُغلُمباُمنعتُمنهُلكعبتةُفكيفُتشُ رُضال

نهاإشارةُ نُملُتكنُمربيُاتلعبُمعُاقاطعُوالُُفاإ الُماُجازُيفُُتلاُعلُالرشعُوالُتُقلصبيانُحالتهُاإ اإ

ُفُوهبميةُمنوأأمعىُمنُهلكةُُورةُكقتلُعقربُتريدهُوكتخليصُصيبالصلةُللرُض كثريُكلُسادُمالُاإ

نُقلُ  الُلعذر.اُوجبُوالُتبطهلُبعدُاإحرامكُفيهُمفنُبدأأُخريُاُأأوُلغريكُواإ متامهُاإ وحافظُعلُُعليهُاإ

ُحققهُاُويفُغريهاُكامهللاُعنهُمقبولُقطعُاُالزاويةُاليتُدفنُفهياُالش يخُريضفاإنُالعملُيفُُالزاوية

مناُعظمهاُهللاُبأأنفاسُالنيبُلأهناُُالعارفونُيفُالطريقةُكذكل يفُلكُيومُوبأأنفاسُُهللاُعليهُوسملُصلاإ

هننعلُبنعلُالش يخُريضُهللاُعنهُفكذكلُغريهاُحذوُ دهنُوقدُشاهُويهُأأهمنُاُبناهتاُوفروعهافاإ

البيتُالأولُ(ُمعُظومةُانتظامُمعهاُبيوتُ)الشمندفريالطريقةُمتصةلُمعهاُومنُأأهلمنُيوثقُبهُمنُ

للنازليُُوالُدخانُفهياُويهُمراكبُيهُوسملصلُهللاُعُلمبزيابُحوضُالنيبُُوشاهدُمكينهتاُمتصةل

وجعلهتاُُبنهياةُجلذبُمهةُالعرفانُوقُوُُراحةُمعُقطعُاملسافاتُيفُحقائقفهياُيشونُبسريهاُومهُيف

الربقُُُميشامطريقتانُرشيعةُوطريقةُاليتُيهُطهارةُالنفسُويهُمتيشُعلهيُاإخلصُراكبهياُوطريقها

ومصلحهاُالقطبُالتجاينُفلهمُمراتب   ﴾107ُُ﴿طريقةُالفضلُُاومعدةُمعله

فسُواحدُماُالُيقطعهُخرهُفلكهمُيقطعونُيفُنأ ُواملّتايخُُسطهتوسطُُووهلُوامُلأُأالعازمُُركوبُفاجملدُ 

مقامُواحدُُغريُوالفضلُللمتقدمُوعندُالزنولُحسانُالاالُإيفُمراتبُهناُسريُقلوبُُغريمهُفالسفر

فُعنُمركوبهُفلُمعُوجودهاُختل ُُفُعنُالزاويةهُمقامُواحدُمفنُختل ُوعندُالش يخُريضُهللاُعن

ُلياطمحللُالضعفاءُالبُالُامواُتزنُ ويقدُ ُفواويس تغلواُذلةُالرضةُويرشُ ُشتُالعُريلحقهمُحىتُينقلبواُحت
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هاُتُوأأهناُكذكلُلُأعرفُالناسُُفاتتُهلمُالزورةُالأوىلُوهكذاُولوبعدُواحدُوقدُاُهمُواحدُاتقُطفتُل

نكُاُإ اُويهُاخلصوصيةُفهياُفاإ لكُُكرثُماُمعلتهُمعركُجفدُ أُأاُفاتُكلُاُواحدُاختلفتُيومُاُنولوُحبوا

ُيفارقونكُفاجهتدُمعهمُنُملُتوجدُاالإخوانُمعكُمفعكُس بعونُأألفُملُالاإُُدكُاجهتددُفوحاجل

اُنكُجتدهُأأبدُاش يخُريضُهللاُعنهُوقدهماُأأمامكُفاُإمهتكُيفُمهةُاُلنُالطريقُفأأفُحىتُجتدُأأخلء

البرشيةُوجتردُمنُعلمكُلعلمهُومنُُومتُموتةُاستسهلُالصعبمعكُفاملريضُعندُنظرُالطبيبُُو

ُبُالأبـبُالبيـرُالصاحـلُالبصيـاملُالـبُادلليـوُالطبيـهـُُفهُـوتـقـلقوتكُُملعرفتهُومنمعرفتكُ

ُُموالُأ

ال ُهُوالُيقومُأأحدُواتركُأأولياءُالناسُفأأنتُصبيُ كُوالش يخُوليُ  كُفاإنُهربتُعنهُكنتُوليُ ُمبصالكُاإ

وبُكُسواءُكهُرالناسُعليُيغنونكُوالُيؤويكُأأحدُلظلمكُفأأيديُفهمُواللك ُعاةلُعلُاملسلميُُت

ايكمنُس يدهُوالصيبُمنُأأبيهُأأوُاملريضُللطُبُالعبد الأدبُفهذهُوالغفةلُوسوءُُيبُأأوُاملتعملُللمعملُواإ

منُصغريمهُُثيلس يدانُفلكهمُعارفونُوهللُامحلدُفلوُتعملُُمُةُلنفيسُوملثلُأأوالديُوأأماُأأحصابنصيح

ُ.هُلكونهُيتلكمُبهللُهللُفيهملمعرهُماُنفدُعرشُع

تفسبيان حقيقة  عوذ و دالت من مقاصد الور  يرها 

ماُذكرهُصاحبُاملقاصدُهلُُ(ُفأأحبُ الألفاظُمنُالوردُوهذاُأأوانُالرشوعُيفُتبييُمعاين)ُ

نُاكنتُاملقاصدُكثريةُالُمشُالبغيةُريضُهللا لصحةُُةُيفُالاصطلحُلتفاوتُاملقاماتاحُ عنهُواإ

(ُومعناهُأأنكُأأقررتُلرجمييطانُامنُالشُ ُأأعوذُبهللُعنهُوهوُأأنُتقولُ)س ندهُعنُالش يخُريضُهللا

عبيدهُبدلفعُُأأنُتتعرضُُلبلعجزُاذليُهوُأأصلُعنُمدافعةُرشورُاخللقُومنعكُالأدبُمعُهللا

ن (ُأأيُأأعوذوجلهلُفقلتُ)ُهدهُهوُحاةلُالتسلطُمنُجاملُهللاتسلطُعليكُملاُشاهدتهُوملُيشاُواإ

أأيُأأقررتُبأأينُضعيفُعنُُةلكُمرتبةُحدوثيُ ُهللاُالقاهرُالامسصنُنفيسُبربكةُحصنتُوأأح

ُأأيُمنُرشلفُواللمُاس تغراقيةُ(ُفالُأمنُالش يطانهللاُجلُجلهلُ)ُالامسُاملدافعةُوأأينُيفُقبضة

جنسُاالإنسُأأوُمنُجنسُُاهدُالرضةُالُرشُهلُسواءُاكنُمنلكُبعيدُمنُحرضتكُلأنُمنُش

متكنتُالُش يطانُاالإنسُيوسوسُللظاهرُوش يطانُفُاجلنُ  ذُا يتوسوساجلنُللباطنُفاإ ش يطانُُة ودلُمنُه
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فينتقلُخلاطرُأ خرُُسةُفلُودلينهُفاإنُملُتمتكنُالوسُولق ُفهياُوتزُيأُأاس تحلءُالنفسُماُُوهوُمعنويُ 

ماُيشغلُعنُهللاُش يطانكُمنُنفسُأأوُُولكُقوىُاالإنيسُمثُاملعنويُمثُاجلينفالش ياطيُثلثةُالُأ

ُأأيُاملطرودُمنُحرضةُالقدسُبعدُأأن(ُالرجميوُدنياُأأوُأ خرةُ)راحةُأُأُأأولهوُأأوُهوىُأأوُذلةُأأوُنومُ

ُاالإقرارُُوأأحرهاُوفيهعدُالوصلُوهوُرشُانرُاكنتُفطرتهُسلميةُوهوُالفصلُب منُالعبوديةُغايهتا

ُوأأيُلعجزُوهوُالأصلُوالعجزُيفُحقكُعزب ُأأيُادعاؤها ُيشغلُضُاوالقدرةُطرد ُجعلُلكُما ا

امسهُهللاُحميطُحبقيقةُُرشُهللاُيعينهللاُيعينُاالإنسانُعُهللاُاذليُهوُعرشُالمسبُُفتعلقش يطاانُا

ُصلُهللاُعليهُوسملس يدُالاكمليُُملاكنُجنس يةلقائقُلكهاُاهُاالإنسانُوحقيقةُاالإنسانُغالبةُب

﴿    ﴾108ُلكهُاإىلُهللاُمرهُوضُأُأجنسمكُوهوُعزُاالإنسانيةُيفُأأيُمن

حيتاجُاإىلُُوأأماُالعبدُفلُتفويضُهلُلأنُاملاكلُيترصفُفيهُفلُهبُقرأأُُيعينُاذليُهوُبيُاإصبعيه

فاعملُأأنضُقرشيواكةلُفالتفُو وخلقُهلامُطريقيُوجعلُللكُطريقُُينُرهللاُخلقُادلاُُالرشيعةُالُغريُ.

مامُا النعميُمفنُاكنُُاجلنةُقسامنُجنةُاملعرفةُوجنةنبياءُوورثهتمُفويبطلُغريهاُفللجنةُأُأُاُيدلُعلهيااإ

ُُلُاهأُأ ُللمعرفةُدلوه ُُأأهلُاومنُاكنُعلهيا ُومه ﴾109ُُ﴿للجنة ُعلهيا ينظرونُبنورُهللاُدلوه

بينواُهلمُماُهلمُوُيعلُالأعاملُُمالرشيعةُيدلوهنُأأهلموضعهاُفُويعلمونُبعملُهللاُفيضعونُحمكةُيف

أأيُأأعامهلمُُوهلمُنفوسهمُُقذرونتسُ دبُيفُالرضةُوُيعلُالُأُمصائرُيدلوهنالبُأأهلُوفضلُهللاُُفهياُمن

لوكُفكيفُممفهوُُللأجرةُعقلُلكاملُملُس يدهُهلُوبينواُهلمُأأنُالعبدُالُيتعرضالركونُاإىلُمعلهمُ

مُحاهلمُ ُهللعبدُالعملُبأأدبُورزقهُيفُحبرُغنُس يدهُفصففضلُس يدهُفشأأنُاُيطمحُيفُغريُقسمة

نُجاعواُفلُحيسونُبهُلكاملُاإُُوُبفضلُس يدمهتعويلُلكاملُيقيهنمُمعُرهبمُونبذواُماُسواهُوراءمهُ

فأألههتمُعنُنفوسهمُلسطوةُجاملهاُوذلاهتاُغنامهُمباُعندُس يدمهُفأأرشقُهلمُيفُقلوهبمُشوسُصفاتهُ

فلامُشاهدوهُُهوُالابتلءثرُاخلصوصيةُاذليُأُأمرضبيُعامُنزلُهبمُمنُنعميُالصفاتُُومهُيتقلبونُيف
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ذوقيةُغريُمكيفةُفملُختلقُعبارةُوالُُعُهللاُمعيةاُفبقواُماحةُولوازهمعيُاخلصوصيةُاس تكرهواُالُر

ُطُبكيفيةُسلوكهاُوبكيفيةُادلالةلا.ُولطريقُالنارُأأمامُجمهتدُحميأأبدُاُارةُتوحضهاُأأنفاسُادلنياُوال خرةاإش

بليسُأأبوُالش ياطيُوهوُكبريُال النارُيزينونُالبقاءُمعهاُُقغوايةُفيّتكُأأوالدهُيفُطريعلهياُوهوُاإ

لهوىُالنفسُبسقوطُالتلكيفوملُوُاهتلسهول يفُزمعُُافقهتُا ويقفُهوُمعُكباأأهُلفهيُا يفُطريقُهُا رُأأوالدُه

ويعظمهاُبيُُدلنياُويزينُهلُالبقاءُيفُادلنياوجدهُمائلُاإىلُالراحةُولوازمُالنفسُيفُاُاجلنةُفيغويُمن

ُلأملُحىتُيصريُ ويوسعُهلُيفُا110ُهيعيُن والُيفتنهُبرحيُشقائهُعليهُويبولُعليهُُلُُفهياُويضحكهُمكخدل 

فيدهلُعلهياُفيجدهاُمناس بةُلهوىُنفسهُفاس تحلهاُفاستمتتُالفتنةُُيزالُبهُحىتُيزينُطريقُالنار

قباللكُُاُيفُطلبُال خرةُمقبلُاعليهُمفنُوجدهُجمدُا االإدبرُتركهُلقوةُعزمهُُادلنياُلكُاُعنمدبرُاُاالإ

بليسُأأوالُاوأأماُطريقةُامل ُاإ طريقةُُ ـةُوهاُوـقـةُوشـاسـالُاإىلُريـاُمـهاُمـُفُُرـعُوـلـفُعرفةُفملُيعرفها

هاُأأهُلُاهرُالسعادةُفلُينظرهاُوالُيعرفالسعادةُوقدُأأحيطتُهباُأأسوارُجُوُويهُيفُحبورادةُـعـالس

بليسُشق ُفلوُا الُالسعداءُواإ ُلأنهُعدمُسعادتهُأأبدُاالمكةُُوقدُاقتضتقّتبُمهنمُلسعدُاإ مامُا اإ

تعابُبلنارُفادلاران أأحدُوهوُهللاُفالفعلُفعهلُُعبيدُهللاُواملاكلُواحدُامدارُهللاُوماُفهيُالشقاوةُواالإ

مناُهوُتدبريُُُرشيكُهلُوالُوزيرُوالُمعيُوالخلقهُوالأمرُأأمرهُوامللُملكهُالُواخللق غرضُواإ

سقاطُقوةُغرياُلكيُابهللُتعلقاُالكميُفلامُتعلقُ الُهوُاُبإ  هللاُفلُمانعُوالُانفعُاإ
ابيان معنى البسملة وم يه  ا ف

س تطيعُعلُأأنُأأحتركُبلطاعةُوبغريهاُوالُأُأالُُايُرب(ُومعناهُالرحميُالرمحنبسمُهللاُ(مثُيقولُ

الُبربكةُُسكنُبّتكُمعصيةأُأأأنُ هُملُيفُعيتنورُامسُمنُأأسامءُهللاُاذليُجعهلُهللاُعلُمرتبوغريهاُاإ

هُيسكنُوبنورهُحركُوبوبهُيتُيكونُبهُقوامهالعايلُاذليُُالامسوهوُامسُخاصُمبرتبةُاذلاكرُوهوُ

غريهاُفالعبدُالُيتحركُالألوانُوالأطباعُواملقاصدُواملراتبُُوُريهُوبهُوقعُالامتيزُوالتفاوتُيففارقُغ

نُاكنُيقولُبمسُهللاُفهوُاُإنُغفلُعنهُوملُيس تحرضهُوعولُعلُقوتهُُوحالُفاُإُعلُلكُاإالُبهلل

اُياهلُطابشهودُُخُمزيهُمنُنفسهنُشاهدهُبنورُبصريتهُُواُإعايمُحمجوبُُو ُاالمساُيفُحبرُامسهُفاُغريقاُرئ

العقلُُبنوراُاُفيهُأأنفاسهُمعتربُاوعقهلُوقلبهُوبرصهُومسعهُونطقهُوأأمعنُفيهُفانيُاُهوُأأراكنهُوقوتهُونوره
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اُفتحرقُحاهلُبقيةُخياهلُبنارُغالبُاُحاالُاُاُقوةُبقائهُحىتُصارُهلامسهُرافضُاوطوىُخياهلُيفُشهودُنورُ

أأنُيطلبُُلنفسهُفضلُاُفلُينسبُالفعلُ((كنته))اُيفُمرتبةُعارفاُُصارالرشيفُُالامسلوعةُجاملُ

لهيةُُالأسامءلأنهُمنبعُُهللاالأعظمُالظاهرُُالامسعليهُوأأضيفُامسهُاإىلُُالامسشهودُُثوابُلغلبة االإ

عنُ فالقطبُخليفُة وذلكلُمكهلُهللاُبلواليةُعلُغريُه يترصفُُهللاُيترصفُفاميُالامسواالإنسانُعرشُه

ُالامسيترصفُفاميُيترصفُفيهُُالرمحنالأمانةُوالعرشُاملعلومُقطبُُوُمحلذنهُوجتليهُوهفيهُبُإ

غريُاليوانُكفضلُالقطبُففضلُالعرشُعل   ﴾111ُُ﴿وهوُامسهُُالرمحن

حدةُواللمُاإىلُاللطفُالُوىلُاإشارةُاُإُهللافاهلمزةُيفُُواليوانُلكُماُفيهُحياةُعادية.ُعلُاليوان

لهي ُاخملل ُ لهيةُمنُُالأسامءخلقُمنُبوائقهُوهوُحبرُالعمىُوالألفُاإشارةُاإىلُماُاقتضتهُُصُلكاالإ االإ

الأوىلُفلُجيمتعانُلفظاُاتُيةُاخللقُوذلكلُحذفُعشُف ذاُمُع صوريُُظهرُالقدمُبطلُالعدمُوهلُوجودُفاإ

ُللعارفُمعُظهورُُخيايلُيدركُبلعقلُواملادة ُهُالباطنُفظاهرُالعارفُحمذوفُوهوامسفلُبقاء

والعي112ُُالنفسُوحملذوفُلعةلُكقوةُاملوجودُوالهاءُرمزُاإىلُهويةُالقُحبرُالعمىُوالطمسُموجودُا

عملُعلُمرتبةُالقُجلُوعلُويهُاس تغناؤهُُهللاُالامسوُائيةُواذلاتُأألفاظُمّتادفةُللكنهواملاهيةُوامل

ُلُواحتياجعنُلكُماُسواهُ مدادُايهُاإجيادُالكُماُسواهُاإ الربُُالمسبُهللاُواالإمدادُالمساُفاالإجيادُباُواإ

أأسامؤهُنُمراتبهُبعدُأأسامئهُُوالُهنايةُلهاُلُأُلقُاليتخرُمراتبُاأ ُاُبلافظُورمحةُبلرحميُاإىلُوحفظُا

الُبُبعدُخملوقاتهُذرةُذرةُمفا ةُمرتبُفيهُمنُاملراتبُوماُعبدُعابدُاإالهللاُوماُاندرجُُالمستعلقُاخللقُاإ

ُالامساملناس بةُبينهُوبيُاخللقُوهو113ُُولعدمُدةُالكنهُلبطونهفُأأحدُبعبالوهيةُلظهورهاُوماُلكالُأ

بهُُلُتلكيفُمبعرفتهُفضلُعنُالتعلقاخلاصُبلكنهُفُالامسواملظاهرُوأأماُُعظمُالظاهرُللظواهرالُأ

الُيناسبُُفناُبحملالُالعاديُلأنهُغيبُفلفضلُعنُالتعبدُبهُفلوُلكفناُبهُللُك اخللفةُالربنيةُُأأهلاإ

لقطعُنُمنُوصهلُحصلُهلُالأمنُمنُاحرضةُاملراتبُالقيةُفاُإُونُبهُماُدمههمُمنئُفيتذلذونُبهُويُط
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واحدُهلُمراتبُُدبُوهوُامسارُبهُووصوهلُاإىلُمقامُتناهتُفيهُحقائقُالُألعدمُالاختبُوالسلب

الُهوذاتُواجدهُفلُيلقنهُوالُيظفرُببعتبارُذاتهُ منُوزراهئمُُهللاُأأوُمنُضاهامهفةُعنُاخللُأأهلُاإ

ُفاعملُأأنُهللُظاهرُاُوهوُامسُيتربكُبهُال ُفظاهرهطناُاُوبغريُوهوُامسُاحملبوبيُومعدهتم. مراتبهُُا

فلُتدركُماهيتهُبوصفُظاهرانُوالُُةُوالانتقامُوهوُبطونُعندُاخللقيةُوالرمحُبلوهيةُوالربُواكلُأ

وُعيُالظهورُحىتُصارُهُبتجلياتهُتعاىلُاذليُنتهُويفناُحىتُيسلبُالعبدُمنُصفابوصفُبطُن

ذاُُفيشاهدُمزيُفيهُلنفسهُوالُلغريهُاإىلُحالُال حينئذُجتلياتهُبعدُانطامسُاإحساسهُوفناءُوجودهُفاإ

ربهُبردُ  اإىلأأحياُه اإحساسهُصاُرمشاهُُه حبواسهُويرمقهُُهلُجتلياتهُاكلمل114ُتدُة خييهلُمبدراكتهُويس تذلُه

نكُالُأُأهُفكامُباُفلُيدركُكنهُظاهرُالقُلشدةُقُراُوأأمطارُاورعودُاُاقاُروبببصريتهُفيصريُهلُخيالُ

دةُـشـُههُُلـُنـُُيمتزيُكلُُكُماهيتهُتشاهدهُبقرائنُاإحساسكُوالكُوالُتعرفُتبرصكُاملتصلُحبدُقُتنظر

تعرفُهاُوالُـُحياتكُوروحكُالُتدرُكقربُعقلُفلُيعقهلُعقلُلشدةُقربهُوكذاُوكذاُمنكُُهـربـق

هلُالُلناُفس بحانُادلاينُالبعيدُُفكذكلُجتلياتُقدرةُربكُفظهورهُظهورٌُُهباُمنكماهيهتاُلشدةُقُر

والُيفُال خرةُاإحاطةُُايفُادلنيُىُفهوُغيبُمنُغيوبهُفلُيدركُالومعىُيفُمعُأأخفىوبطونهُخفاءُيفُ

عيُالُامسُوالُُقلُفهياُيشءٌُاذلاتُاملعربُعهناُبلهويةُفلُيعُهُفلوُظهرُالنقلبتُالقائقُوهوونلبط

ُوالُكيفُوالُاختصاصُوالُخاصيةُوالُنس بةُمهُوالُمك ُوُغريُوالُثرُوالأأُُوال
ز نسبة برزت األحدية ثم معنى البرو  بيان أول 

ُتعلقهاُومعنُبُديةالأحفأأولُنس بةُبرزتُ قديةُوالُنس بةُفهياُُبنفرادُوجودهاُويهروزها

مناُيعرفهارُفهياُللخلقُأأبدُااكلهويةُفلُظهُو أأنامتُنُعرفهتاُفقدُكنتُمعهاُُواإُُنكالُغريُلُأاملتصفُهباُُاُواإ

صارُُامندقاُُحىتُرصتنُحمقتُاُإحديةُوقدُانتفىُفهياُالغريُوالغرييةُُوفضلُعنُالُأُاثنانُفلُوحدة

ويهُُاملطلقةُالوحدةكلُفهياُفلُيتجلُهباُاإالُيفُنفسهُواملرتبةُالثانيةُُحظ ُهوُاملتجيلُيفُنفسهُفل

ُفهياُللغريُويهُحظ ُالُصلُهللاُعليهُوسمللغرييةُويهُمرتبةُشهودهُاُوُأأولُظهورُللغريُبتعقلُالغري

منُلكُمنُلبسُحةلُُفةُعنُهللائناتُويهُمرتبةُاخللاليتُجتلُهباُيفُالقيقةُاحملمديةُأأصلُالاك

القُيترصفُفهياُُلوهيةُحيثمرتبةُمعومُالُأُويهُالواحديةالثةُوالثُصلُهللاُعليهُوسملرسوهلُ
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طلقاُُوكيفُاهاُونس هباُعلُمجلهاُوتفصيلهاُمكُاُصواخوظهورُُسامئهجبميعُصفاتهُوأُأ ولكهاُقديةُُااُوتقييدُااُواإ

نس بةُُو ُحاةلُـهقدورُُوـ ُاملـرفُفـصـتتُيتـنُمرتبةُالقُيهُالألوهيةُويهُالأُأللحقُتعاىلُفالاصلُ

ُُالُوجودُلهاُيفاعتباريةُللعقلُ

ويهُرشيفةُعاليةُفلُُفاالإنسانُهلُمرتبةُويهُالعبوديةةُـبـُهُبملرُتـرُعنـوُاملعبـكُهـلُوذلـقـارجُالعـخ

الُتوجهُهباُحقُمعرفهتاُوالُعبدُهللاُلكُالعبادةُوُعرفهاالُههاُواستمتهاُعلُأأمكلُوجُويس تغلهاُوالُ

وذاقُذراولكُالعلوُُلكُالتوجهُوالُعلها والُعامُيفُمجيعُالُركبُس ناهمُا اُوحصوُاُءُافناُيقُحبارهامُعهتُا

الُاُوعبودةُاوعيشُاُُوحياةُااُوموتُارُااُوظهُواُوكمتاُومزيُا وهوُاملنفردُبلعبوديةُُوسملصلُهللاُعليهُواحدُُاإ

قبالاليتُيهُعيُكاملُالافتقارُُو لوهيةُويهُُالقُاملبيُفاهللُمنفردُبلُأاإىلُحرضةُس يادةُاملاكلُاالإ

قبالاُإاس تغناؤهُعنُلكُماُسواهُوافتقارُلكُماُسواهُ صلُهللاُالُفيهُاُإقرُوالفُليهُوماُظهرُكاملُاالإ

اُنسُاأُأاُُوُوسكرُاوقربُاُلقاءُااُُووتلقياُُاُوقبوالُااُواس متدادُاافتقارُالوهيةُوهوُالعبدُالقامئُحبقوقُالُأُعليهُوسمل

الثاينُوالأولُُفهوُالجابُتهس تظلونُبظليةُعبودُيللخلفةُخلفاؤهُوالبسواُحلتهُوامُلُأأهلُ وغريهُممنُ

العقولُوهوُمرتبةُامسهُعندُربهُبوضعُُُربهُفلُتدركهويهُتعينهُيفُعملُجحابُالكربايءُوهلُذات

يفُاخلارجُواذلاتةلُاعتباُرافاملرتبةُمعقوةلُح   ﴾115ُ﴿عليهُالعايلُامسهُ ُيةُالُوجودُلهُا

ُمثُصورتهُالظاهرةُيفُالعيانُةُموجودةُيفُاخلارجُمركبةُحادثةهيما
ة بيان أن أول التعينات الح ةقيق  المحمدي

ُالُأُ ُويهُحبر ُاحملمدية( ُالتعيناتُالقيقة ُاملعل)فأأول ُيفُعملُهللاُورواح    ﴿ُمة

﴾116ُلوهيةُتقولُعبديُوالعبودةُأألوهيةُفالُأللعبدُُاململوكُللامكلُعبوديةُونس بةُالألوهيةُفنس بة

ُالقُوأأيُربطُمفاخللقُواخلُس يديُوهوُالربطُبي ُمزنةلُوا ُفضاهلُوالروحاُإهللُامحلدُعلُأأرشفها

الظاهرةُتس متدُمنُجامثنيتهُُاُوهللُامحلدُوالصورةمهاُافتخارُاأأعُظهماُالقيقةُاحملمديةُمفاُأُأمس متدةُمنُ

دُوزاُصلُهللاُعليهُوسملمنُايقوتتهُُالأجرامالروحُُوُمنُالأعراضفالأنوارُُوُصلُهللاُعليهُوسمل
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ُنُجنس يةُاالإنسانُمبرتبة حواهُمنُالأمكنةُوالُأةُفافتسانياالإ علُالعرشُومُا   ﴿ُزمنةخرُهبُا

  ﴾117ُمانةُمنُاخللفةُاليتُالُطاقةُحتملُالُأُتُقوةأأيُجنسمكُفبربكةُاجلنس يةُُس

مس متدُولُأُأوهوُُصلُهللاُعليهُوسملوجسمُعنُحتملهاُلعدمُاجلنس يةُلنقطةُالوحدةُُللكُجوهر

ذاُظهرُبمسهُُرُلظاهرانُأأمدهُعملُالظواهرُلكهاالظاهبمسهُالقُذاُجتلُأأيُظهرُوأأولُممدُلغريهُفاُإ واإ

الُبظاهرُاإالُيفُبطنُوالُبظاهرُبباطنُُمدهُبعملُالبواطنُلكهاُوالُيتجلبطنُالعبدُأُأُالباطنُيف اإ

ُالعامةُللعمومُويهُصفُبلرمحةتامُل(ُأأيُالرمحنذوقُالُغريُقهريُ)والباطنُُبفعملُالظاهرُفيهُتكسُ 

بليسُومنوجدُالشق ُمنُأُأوجدُالسعيدُأُأمدادُفكامُرمحةُاالإجيادُواالُإ نهشقاءُاُلدونهُيفُُاإ ولُمنُأأُُفاإ

ُُوالضللُواالإضللُويهُشامةلالكفرُُسنُ  ُوال خرة ُلأنهُهلُيفُادلنيا ُعيُالرمحة ُوال خرة فادلنيا

ُالأعراضُوُالأجرامُوُنُالأزمنةُوالأمكنةُوالأكوانادُفقدُشلتُرمحتهُاملقدورُمللعبُاأأوجدهامُسكناُ

نهُوهوُسقفُاجلنةُالندراجُالأمكنةُيفُماكُاملاكنيةُالأجرامأأكربُوأأنفسُوهوُامسُالعرشُاذليُهوُ

ُنُامللئكةربهُوهلُخدامُمُالُوهلُمنهُصورةُقامئةُبعبادةاُإمفاُمنُواحدُُةنسانياالُإُوهوُموضعُالصور

الُفالكونُبعتبارُالعبوديبعتبارُالعادةُراقهباُوهوُأأعلُماُيفُالكونُت هجةُُحتتُوالُالُفوقُوالُةواإ

فأأعلُجسودُُىلُسفلُيفاُإوُهجاتهُبركوعُُوأُأبنصبُقامةُُىلُعلواُإشارةُأأمرُاملصيلُبعبادةُهللاُبُإوذلكلُ

هلُهللاُفهوُالُماُفضُ اُإبعتبارُحمكُالعقلُُعلوُ ُىلُالسفلُوعليهُفلُسفلُوالاُإشارةُاالُإُيفُالعبادةُما

ُلُبلرشعُالُبلعقلُوماُملُُيضُ مف ضافهتاُاُإُالعبوديةُوعلوُ ُفهوُعلوُ عليهُُنص  ضافةُاالُإُىلُرهباُفباعتباربإ

أأعله أأذُامفُا ُ(الرحميُالُغريُ)ياانُااُإفيهُالرشعُُفضهلُالرشعُفيقدلالُمُااُإفلُفضلُُلهاوبعتبارُاملالكيةُمفُا

ُتسعُدرجاتُمنُالتُوؤمنيُُوبلرمحةُاخلاصةُبملُاملتصف ُلها ُفف ُاُإبة ُالتقوىُُادلنياىلُاملعرفة جبنة

ماُيومُواُإنُاكنُمنُالعارفيُاُإماُدامئاُاإُُىلُالقاُإيفُال خرةُجبنةُالنعميُوالنظرةُووالطمأأنينةُواملعرفةُ

بليسُمفنُدونهُاُللاكفرفهيُحظ ُنُاكنُممنُدوهنمُوالاُإاجلنةُ فلُيطلقُالعبدُُويهُمرتبةُالعبدُمنُاإ

نتُأُأرواحُملُالُأاقالُيفُعُمفنُاقهرُاُالُ لأنهُملُيرضُبمللُاُإامللُُقبضةنُدخلُيفُاإُُوعلُالاكفرُُلرشفه
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نُاكنُيقولُيفُاُإديُُواُايُعبيناديُهللاُاكفرُاعليهُفلُُاُفلُيطلقهوُالعبدُومنُقاهلُكرهُااُُفربناُطوعاُ

         ﴿ُنياادلرهُيفُكفال خرةُايُس يديُلغضبهُعليهُب

 ﴾118ُُتبةُالتقوىُاس تعاذُاملتق مُرُفافهمه.ُفالتعوذُيفسلميُالُغريُوحنوهُموجهُللموحدينُامُل

يصُانيةُوالظاهرةُاكلصلةُوتركُاملعوالباطنةُفالباطنةُاكُلُعاملُالظاهرةأأنُيشغلُعنُالُأبهللُمنُ

منُحضيضُُأأماُالتوبةُفعبارةُعنُرجوعسلمُُوقوىُيهُاملعتربةُواملقصودةُيفُاالُإاُفالتاُوبطناُظاهرُا

ُالصدقُفعبارةُعنُصدقهطاعاتُوكاخملالفاتُاإىلُعلوُال حرضةُىلُاُإحبيثُالُميلُهلُُيفُتوبتهُذا

ُيعةُويهفهياُوالباطنُوهوُعبادةُورشُالجامتعُمعلُالظاهرُسلمُالتقوىاملعايصُوالقطبُيفُاالُإ

مقامُاالإيانُُلهاُعلُالباطنُاذليُهوش امتيانُالأأمرُالتقوىُملاُفيهُمنُراحئةُاالُإمُعمومُوعظُ ةُالطريق

طوارُيفُبعضُالُأُوهوُذكرُالقلبُاملرتبُبذكرُهللاُأأنينةُويهُسكونُالباطنيانُالطموالقطبُيفُاالُإ

اإىلُاملوىلُمنُاُاُوبطناُهرُافرادُالعبادةُظااُإمناُهوُمقدمةُلهاُوهوُفاُإُانُوأأماُاالإخلصعلُذكرُاللس

نةُمأأنُيفّتتبُعلهيامُطُومعُعبادهخلصهُومعاملتهُمعُربهُاُإماُالصدقُفعبارةُعنُصدقهُيفُغريُرايءُوأُأ

نسي ُويهُاالإحسانُالاكملُالش امتلهاُعلُُويهُاملقصودةُاُأأكرثُمنُذكرهشيئاُُحبُ أُأمنُالقلبُ هتاُبعملُاإ

وأأماُُفةحسانُاملعُرسانُوالقطبُيفُاالُإاالإُحُرواحئنسُنوعُمنُوبطنُخملصيُصادقيُوالُأُظاهر

حالُالعملُالظاهرُوالباطنُويهُمقدمةُأأوىلُواملشاهدةُاملراقبةُفهي ُعبارةُعنُمراقبةُالعبدُس يدهُ

لثُلنتيجةُاملوقفُالثاالُفناءُويهُمقدمةُاثنيةُللمعرفةُفاوُعبارةُعنُفنائهُبصفاتُس يدهُحىتُالُبقاء

وهوُطريقةُس يدانُُاملطلوبللإحسانُوهوُيانُمقدمتانُاالُإمُُوسلفافهمه.ُونتيجةُاالُإُمنُلكُمقام

يانهللاُعنهُفالتقوىُُريض يانُاكملُُاإسلمُاكملُوالطمأأنينةُاإ اإحسانُاكملُولكُاإسلمُاكملُواإ

ُفهياُمفنُسلُهذهلكهاُلكاملُالطرقُالطريقةُالفضلُعلُسائرُالطرقُُوهوُادلينُالاكملُوهو

فهذهُالطريقةُمبزنةلُرجلُاكملُُللكراهجاُفهياُاندراجُاجلزءُيفُاندالالطريقُفقدُسلُالطرائقُلكهاُ

بهللُمنُأأنُُقدسُفاملطمنئُاس تعاذبلكهاُوروهحاُالفيضُالُأُاإالراكنُفلُيمكلُأُأمركبُعلُتسعةُ
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اس تعاذُبهللُمنُُاُلكنُبقيتُشهوةُاللوةُوالعارفهللاُملاُوجدهُمنُاللوةُفهيرُـذكُرـيـُُغـُالُُلـي

رادةُربهُفالبسمةلُاُإرادةُمعُربهُملاُوجدهُيفُاُإهلُُأأنُتكوناتُوعنُاملعاينةُومنُحمبةُاذلُنُيشغلُعنأُأ

قرارُمباُعاينهقهُحيفُ فنطقُُقهنهُومنطُ كهُومسك ُوهوُحمرُ ُمنُصوةلُنورُامسُهللاُيفُظاهرهُوبطنهُاإ

ننةُبهُعنُالاس تعاُوالقيقةُوالطريقةُمعُقطعُالنظرُنطقهُهللاُامتثالُالرشيعةأُأمباُ الُغريُُالامسأ ةلُُهفاإ

اُبربكهتاُعلُمعُغريُربهُواملطمنئُنطقُهوُبلبسمةلُمس تعيناُُويحُ ُوال ةلُجامدةُوهوُجامدُمعُربه

أ ةلُهلُوجعلهاُُهللاُليبقىُهلُمقامهُمعُربهُفثبتُهباُماُوجدهُواس تعانُهباُعلُطلبُالزايدةُذكر

نهعكسُالعارفُ اُبرسهاُوخاصيهتاُخواطرُاملعايصُعُاودافهباُُمترباكللمسُواملتق ُنطقُهوُهباُةلُأ ُُفاإ

قامهُوهوُالعملُفروحُمقامهُوظلهماُوحتصنُهباُمنُالش يطانُليبقىُهلُمرُاملعايصُاُهباُانومطفئاُ

سقاطُاالُإوروحُمقامُاملطمنئُحلوةُالعبادةُوروحُالعارفُُالعمل رىضُبفعلُحمبوبهُلرادةُواالأدبُبإ

شقاءُااُُوسعادُااإُُوُهامالُااإُُوُعامالُااُإتعاىلُ مسأاكُاُإفاضةُُواإُُوُفناءُااإُُوُبقاءُااُإاُوتوليةُُواُوتفريدُاوتقريبُاُمامةاإُُوُحياءُااإُُوُاإ

ُدُسواءُلفعلُالبيبُفيهحعلُُعنهُفاللكُحمبوبه

ه تغفار وألفاظه وما في  شرح مقصد االس

ُ(﴿                

 ﴾)119ُهللاُُهللاُعلُاذلاكرُووجوبُالطلبُمنُيةُفهياُفضلأ ُمنُاذلاكرُأأنُيذكرُُفطلب

وُحمبةُنُاكنُيفُادلرجةُالأوىلُمنُاملقربيُأُأاُإنهُيس تغفرُبنيةُالامتثالُأُأسّتُعيوبهُليّتتبُعليهُُيأأنُ

ليهاُلُأهللاُيفُالثانيةُأأوُاس تحقاقاُيفُ اُالعبدُأأوُغلبةُأأوُقهرُاليهُلكاملُملكهُوترصيفهُيفُاُإويفزعُُنُيرجعُاإ

مديةُيهُقيقةُاحملاُلُأأنُيشاهدماُاُإاُلفنائهُيفُالوحدةُيرىُنفسهُمس تغفرُاُالُ أُأالرابعةُوهوُُاإنُاكنُيف

نهُرهباُقوهتاُعلُذكرُرهباُوالكمصالهتاُُواليتُاس تغفرتُلُأ ماُأأنُيشاهدُاُإهوُالعابدُعلُالقيقةُُوُفاإ

فتنطقُُةلُبطهناأ ُذليُحيركهاُويديرُأأنطقتهُك ةلُالقصائدُفاإنُربُاملكينةُهوُاُديُقدرةُهللاُيهُاليتأأي

ُاُبكيفيةُحيهباُهوُالُحمبةُلهاُأأصلفهياُقهرُاُكتبهلُفهياُفيجبُعلهياُاإخراجُماُاُلأنهُزيرهاُوأأتقنُمعرغُا
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كراهُ ُمُشهودُنفسهاُالبتةُفتنطقُمدةُمناُالنطامسهاُعنُنفسهاُوعدكراهُااُإوالُُفلُتظهرُحمبةلفناهئاُبالإ

ومعُذكلُلكهُُالأسامءحيةُبأأُرُفهياُوصارتُتطحنُتعاباالُإانرُالُغريُشعورُوالُذلةُوالُحلوةُالش تع

نُُت نُاملطمنئُيعبدُلغرضُأأعظمُلُأاُوهوُمعنُالعبادةُتلكيفُاُأأساءتُيفُاخلطابس تحقُأأنُحترقُاإ

مفقامُاالإخلصُُهناُمسُ أأنُجيردهُمهناُلُأفيجبُعلُالش يخُُيعبدُاللوةُويهُحظ ُوةُفكأنهللا

نُبق ُوالطمأأنينةُمسُ  ُ﴾ ﴿ولكُماُتقدموهُُ﴾ ﴿فهامُقاطعانُعنهُقوهلُتعاىلُُمعهامُاإ

مناُتقدمونهُ مناُفائدةُالرشيعةُعائدةُهُمعصيتمكُمكُوالُترُضتنفعهُطاعتُالُلربمكُفلُ﴾﴿اإ واإ

مناُيهُس يُعليمك وال خرةُُادلنياال خرةُوماُخلقُُاسةُربنيةُحتييمكُيفُادلنياُويففلُغرضُلربمكُفهياُواإ

الُ الُ ُيفُاخملالفةُيفُال خرةُفلُيلومنُ ُجيدُهلكُنفسهلمكُمفنُخالفُهللاُاإ عرضُعنُأُأنفسهُلأنهُُاإ

﴿الُغريُُطبيبُجيدُفائدةُالامتثالُيفُالعقبهُومنُامتثلُاُلأأحاكمُهللاُفهياُصلح ُ ﴾ُُأأي

هوُاخلالقُُاالمسوال خرةُفالربوبيةُيفُادلنياُُبأأيديُبهُيدمكُهللاُالامستصيبواُفائدتهُمودعةُيفُخزائنُ

ُأأفضلُماُمعلمتوهُورأأيمتوهُ﴾ ﴿خزائنهُواملمدُيفُادلنياُوال خرةُُاملودعُيفُووال مرُوالنايهُ

لأنهُسقاهُمباُهوُمطويُيفُشوسُسامءُمزنهُفصارتُحس نةُُهللاُالامسومسعمتوهُالكتسابهُحةلُ

تزيدُعلُماُمعهلُالامسمسقيةُبنورُ لكهاُلفناهئاُووجوبُبقاهئاُفذلُا ُحبسبُهللاُالُيعادلهاُماُيفُادلنيُا

ُمفن ُفهيا ُالعاملُنية ُ ُبعرشُومنُااملتقُمقام ُعباداتمائملطمنئُبس بع ُتزنه ُال ُومنُالعارفُمبا ُة

ُالعملُاليسءُُوحس ناتُاملطمئني نهواملتقيُلكهمُفافهمهُوأأما نُاإنُاكُاملنتقمُالامسجيدهُعندُُفاإ

أأنُيفنيهُبرسُأأنوارهُوالُيظهرُُهللاالندراجهُفيهُفللمسُُهللاُالامسمعصيةُمنُاملوحدُوهوُيفُقبضةُ

سبُمباُعندُهللاُوعلُلكُمفاُأأنُيظهرُمبثلُماُمعهلُاملوحدُحىتُحُيُهلوُاملنتقمُالامسيشءُعلُيدُ

نُاكنُقليلُأأكرثُمنُغريهُمنُُهللاُالامسُعند   ﴿الظاهرُُالأعظمُالامسلأنهُهوُُالأسامءواإ

 ﴾120ُنُاكنُالعملُكفرُا يضعهُواإ بحرُبُُهللاُالامسويدهُُبالعقاشديدُعندُُهللاُالامسُا
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الاس تغناءُعنُلكُماُسواهُوبالس تكبارُواالإعلءُعنُمنُحياولُالاس تكبارُعنُحرضتهُفيلبسهُ

أأوُامتنعُُتكبارهُعنُحمكهُحىتُادعىُربُأ خرالعقابُادلامئُاجملردُمنُالرمحةُاملناس بةُللعبوديةُالسُ 

وملُيبقُهلُاإالُرمحةُاالإجيادُواالإمدادُُرحميلااذليُأأخرجهُعنُدائرةُرمحةُمنُالانقيادُلنيبُفذكلُهوُ

دارهُيفُالنارُُوماُأأسكنهُفيهُمن﴾122ُ﴿و﴾121ُ﴿ُومنُمجةلُاالإمدادُماُيعطيهُهلُمن

مناُالُتسمعُدعوته اإىلُُغلظُالاكفرُحىتُيكونُماُبيُأأذنهي))ُويروى123ُلُجدلهُلكامُاحّتقويبدُ ُواإ

مناُمنعُمنُالرمحةُاخلاصةُُالرمحنُالامسوهوُمنُمجةلُرمحةُُ((لفارساُمنُسريُاكتفهُس بعيُيومُا واإ

لكنُملُخيلق124ُُمثُمنُيس تحقُالأجرُوهوُالرُالأبعدُأأيُلوُاكنُ﴾ ﴿بلعنايةُوالرعايةُ

الأجرُلعبوديةُامجليعُفالعبدُالُيس تحقُالعملُفضلُأأنُيلحظُعليهُوالُيلحظهُُهللاُمنُيس تحق

ال نهُمنُملُيعرفُنفسهُوأأماُالعارفُلنفسهُبوصفُالعبدُاإ مناُيرىُالعملُفضلُمنُُالُفاإ يتعرضُهلُواإ

طلقُالأجرُعلُالفضلُجمازُفاهللُأأطلقهُجمازُاُاُسامهس يدهُوماُسامهُهللاُهلُأأجرُا ُواجلاهلاُفضلُواإ

نهبأأعاملمكُُلوهأأُوالُتس   ﴾125ُ﴿حقيقةُوالعارفُيرىضُمباُاكنُُيرده سوءُأأدبُُفاإ

ذاُمسعُال اُماُقابلينُبلأجرةُلكنُدُالس يدهُفيقولُلوُكنتُعبُعارفُالأجرُزادُانقباضهُواحنياشهفاإ

ُمعيلُتكُكذاُيفُمقابةلُمعلُفرصتُأأبيعأأعطُيكتينُنفيسُحبجهباُخفاطبينُبهُفلوُقبلينُماُقالُأأهُل

رادة ُواجلاهلفزييدهُالأجرُمعرفةُبنفسهُُءُعليهتحقاقُيشوالُاسُ ُلس يديُوأأانُمملوكهُالُمعلُيلُوالُاإ

       ﴿ووظائفهُفلوازمهُيفُضامنُس يدهُُيسمعُالعبدُوالُيتأأملُيفُلوازمه
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       ُالنساء 

 ريضُهللاُعنهُأأنُاللفظُهوُ"الأعبد"ُلكنُت ركُعلُحاهلُلعدمُتغيريُاملعناملؤلفُيظهرُمنُس ياقُالكمُ   124
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 ﴾126ُُووظائفهُالعبوديةُوالعبادةُمثُالعبودةُوقوهلُتعاىل﴿ ﴾ُُفالأصلُيفُصيغة

هباُعلُُحبيثُالُيقابلمكُيغفرُأأيُيسّتُعيوبمكُُالوجوبُأأيُاطلبواُهللاُومنهُأأنالأمرُادلالةلُعل

مفنُُندُالعرضُبيُيديُهللاُويفُالنارال خرةُُعشهادُيفُادلنياُبلفضيحةُبلدُوغريهُويفُؤوسُالُأُر

اُاُوبطناُوهوُخمالفةُأأمرُهللاُظاهرُاُاُاذلنبأأحدُمنُالأممُوالعورةُهنُدخلُالنارُكشفتُعورتهُللك

معهلُمنُاملعايصفاملت عليهُوعلُالنُق ُيلحظُمُا اسُواملطمنئُيلحظُخطورُمعصيةُويطلبُسّتهُا

خطرُيفُقلبهُمماُسوىُُهُبعدمُالظهورُوالعارفُيلحظُماسُّتهُخفافُفطلبُأأنُيسّتهُكامُبلُُقُيف

ُأأنُيسّتُعليهُهللاُففزعُاإىلُهللا عُفيقولُفلوُحيجبُعليهُالغريُوالغرييةُويترُضُوأأنُوطلبُمنه

      ﴿ُنُملاُمكرُيبُظهرتُيلُالأكوانيلُغريهُلكُوصلتُوقبلتُماُأأخطر

﴾127ُقوهلُتعاىلُُتذكراُاُةرُضمىتُأأحسُبنفسهُأأوُبغريهُوهوُيفُالُهفزادُترضع﴿  

  ﴾128ُليهُسبيلُاُوهوُالأليقُاإنُوجد الُبُإُاإ صلُهللاُعليهُباسهُلباسهُهللاُُلوالُيوجدُاإ

فلُيزالُُلكُوالتفاوتُيفُاملقاماتُوالنياتُوأأماُالعبدُحالُفيجبُالاس تغفارُعلُوعلُلكُوسمل

خيرجُيفُادلنياُعنُُاُوالاملؤدبُأأبدُارُنظُاُفلُخيرجُعنيفُوظائفُالعبوديةُومنُلوازهماُالتأأدبُأأبدُا

ُالتوبيخُ ُأأي  ﴾129ُُ﴿حد ُ)لبيك( ُيفُملكه ُاُإبترصفه ُبعد جابةُجابة ُأأيُاإ جابة اإ

جابةُالأش باحُالأش باحُبعد جابةُالأرواحُواإ جابةُالأرواحُطوعاُُاإ وهوتدلُعلُاإ السعادةُلكنُتشّتطُُُا

ذاُطرأأُكفرُُاُبطلتُوكذاانتقضُالوضوءُفهيُصلةُفاإذاضوءُيفُالُواُاكلودوامُاُاالإجابةُابتداءُا االإجابةُاإ

جابتهُوماُيأأيتُعنكُغائبُفلُتأأمنُوالُتثقُحبالُأأبدُاوأ خرهُبطلتُُيفُوسطُالعمر حىتُمتوتُُااإ

ُاُإفاإنكُ ُكلُهللاُفيه ُأأبقى ُما ُدريت ُما ُكلُنفسُواحد ُبق         ﴿ن
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﴾130ُُُعندُهللاُمُخملوقونُغريُحميطيُمبفاإهنفلُتثقُُبلسعادةولوُاندتكُلكُامللئكة ا

ُملكهُماُيشاءُ)اللهمُريبُوسعديك(والضعفُوالعبوديةُفاملاكلُيفعلُيفُُوارجعُاإىلُأأصلُالنقص

الُمنك(ُأأيُمفاُعرفتُاخلريسعادُ)واخلريُلكهُبيدكاُإبعدُُاسعادُااُإأأيُ مةُالس يادةُلأنكُالس يدُونعُُاإ

الُس يدهُفلُيعرفُالعبدُوالُُهلُمنُعزُ ُفياُاُكلعبدُايةُحيثُرضيتُمينُأأنُأأكونُاكُف يقصدُاإ

بهُُس اميُفس يديُهوُس يدُاخللقُلكهمُمفاُتفضلتُلكهاُمنُغريُببُس يدهُوالُانسدتُعنهُالأبواب

وامل والفيضُالُأعيلُمنُاملعرفةُواملشاهدُة لهاُم ُوراقبةُواالإ والسعادُة قبالقدسُوالطهارُة ليكُواالإدبرُُاالإ اإ

  ﴿ومنُمجةلُالنعمُدارُادلنياُوال خرةُوالربزخُوالقربُوالرمحةُُياُوال خرةعنُغريكُومنُنعمُادلُن

   ﴾131ُالنعمُوأأانُُعنُنتُغينأُأمفاُعندكُايُس يديُلكهُللعبدُوأأانُالعبدُُو

عنكُملاُطبعتينُعليهُمنُقيامُبنييتُبأأنوارُُفلُأأس تغينُاُولوُكنتُموصوالُاأأبدُاُكحمتاجُاإىلُرمحت

ُماُعندكُقريبُلأنكُكرميُفرزقُادلنياُدلنياُوال خرةُولكاُيفُاأأبدُاُلُغنُيلُعنُبركتكنعمكُف

غريُمكتسبُكرزقُالعارفمكتسبُلغريُالعارفُورزقُا كرُم عندُس يادتكُُلتُعلوقدُعُوُل خرُة مُا

نُتفضلُعليهُس يدهُفاجعلُخزائينُيفُاُإغريُوالُملُللعبدُُوُتينُمباُيفُيديُفاإنُيديُانئبةُالوالُتُف

اذلليلُالقريُقامئُُالضعيفُانُذاُعبدكأُأوهاُجتعلهاُيفُقليبُفتشغلينُعنكُويدكُحافظةُ)ُيدكُوال

انُومنُرُقليبُمنُصورُالأكُوطهُوُتعويلُاُعناهُايُربُخذينُوجردينُمماُسواك(ُُمكلُبيُيديك

ُحظينُبيُيديكُعلُسبيلُالطهارةُالظاهرةُوالباطنةُحبيثُالُأأالفقأأُوُوُالالتفاتُاإىلُماُخلقتهُكل

غرقينُخلقتينُكلُالُللخلقُفأأُُخلقكُعنُعبادتكُوالُيشغلينُفاإنكُشغلأُأاُوالُوافتقارُاُاُتعويلُاغريُا

ُيتعلقُبوظائف ُفلُحتلُبيينُوبيُوظائف ُفاميُكاملُالمتيزيُحبرُالوحدةُحىتُالُأأحسُبغريكُمعُيف

قُشوسُخطابكُرشااخلواطرُغريُجفردينُمنُلكُغريُبُإُبلأماينُالباطةلُوالوساويسُاخلاسةُفاإن

نفاسُماُبق ُيلُيفُادلنياُأُأنفسُمنُُارهاُيفُلكوأأنُوُالأسامءأأحتققُمبظاهرُُوصفاتكُوأأسامئكُحىت

ُيينُعنُدائرةُنةُمالكةُذرايتُحىتُتُفيُعاتُحمبةُحاليةُطُبةُاذلومبحبُهتاايوال خرةُوبلوازمُالصفاتُوجتُل
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حىتُُاُوحاسةُاوحبرُالقرصُطرفاُُةُاملزيُالربينُوامجلودُوالترصفاحملسوساتُوالعوائدُوتدخلينُدائُر

اُبيدكُخاضعةُكلُساجدةُوربيهتُهتاُبرمحتكُوفطرهتاُمنُنورُمحمديتكجدقينُلصلةُالروحُيومُأأُوتوف

ُاُطويتهُفهيالأغيارُملُصافيةُمن منُُُطحناُواعرصينُبيدكُواس تخرجيناُمنُسُربوبيتكُفاطحين 

يفُُواجعلهاُعظمُحىتُخترجُرويحُوقوتكُاليتُأأودعهتاُيفُ الُأُالامسعرصةُعرصينُمباُوخبيثُُويبقش 

ليكُجذبةُقهريةُكامُلهاُأأوُرأ هاُأأوُقصدهاُلكُمنُاس تعُمُهباُحقُالقائقُالربنيةُوطبُ  فاجذبينُاإ

ليكُبلُسببُُبيكُوبالإضافةكُوفضلتينُبكتابكُوبُنملنسانيةُيفُعدميةُاالُإةُال ُجبنس يُينيتُباجُت اإ

زاةلُلكُماُخلقتهُيفُفعلُالفضيلُبطهاريتُبُإُينُفضلُمنكُفمكلينُأأيُمكلوالُمعلُفكامُبدأأتمينُ

ذاتكُوقوُ ُواجعلُسبيبُقليبُتعويلُا واس تخرجُكُلمعيةُاليتُيفُعامُلينُعلُيفُمعيش يتُوقويفُحبرضُة

انفذةُربنيةُفطهرُقليبُُُونفسُربنيةُوقلبُربينُوبصريةكرمينُبعقلُربينأُأةُُوالقوةُالنفس يمينُ

ريبُمنُأأنُمتنعُعبدكُُمنُأأنُيدرككُأأحدُوتعاليتُسامئكُوحببُذاتكُفتعاليتُريبجبيوشُأأنوارُأُأ

الُبكُُوفضلُجامكل الُبكفلكُمنُوصلُماُوصلُاإ قربُولكُمنُُولكُمنُعرفكُماُعرفكُاإ

بواليةُُالأولياءفأأنتُاذليُفضلتُالأنبياءُبنبوةُوالأقطابُبقطبيةُوالأفرادُبفرديةُُوالُبكُماُقربُاُإ

بهُفأأانُمنُمجةلُُتملاُحمكُتكُماضيةُانفذةُالُزايدةُوالُنقصقسُمُلُلأحدُفاميُرزقتهُبلفلُتعمُ 

فأأنتُريبُيفُالرضاتُلكهاُوحرضةُخليفةُرسوكلُعبيدكُفاقبلينُيفُحرضتكُوحرضةُرسوكلُ

للعبدُمنهُوالُتوقفهُعلُُبدُ ُعينُفاميُس بقُبهُعلمكُأأنهُالنياُحرضتكُفلُتشغلينُهباُونبُفادل

ُجعهلُيلُشغلُااكُُوسبيبُفأأنتُس يديُخزائنكُممتلئةُفأأوقفينُملشاهدةُومعاينةُماُأأشهدتهُأأاكبرُخلق

اُعّتافاُابلساينُُىتُأأعبدكُبلسانُخلقكُويعبدكُخلقكوامعرُيبُحرضاتُقدسكُحُعنُالأغيار

ماكنهُاُإدرجُجوازهُيفُجوازيُُوأُأوهوُاجلائزُُوُماكنُاجلائزُفأأانُاجلائزُحبرضةُاالُإينالدوثُوامزجذلُب

ُعيلُ ُازيُوأأفضأأدرجتهُيفُجُوُرويحُحىتُجتذبُمغناطيس يةُجذبكُيلُماُاإماكينُوروحهُيفيفُ

ُاُبرمحةُربهُاخلاصةُخفذماكينُسعيدُااإُُاش متلُعليهُبّتايقُقدسكُحىتُيكونُماُىضُوطهرهحبرُالر

وخياالُاعزُخلقهُواطوُهبائييتُسوادُالُأُُقبضةُالرحميينلك ُوجزيئُواقبض ُتلكينُوالُالرحمييفُخزانةُُُا

راءةُالعاملُاُإاُوأأرينُأأبدُاُمضمحلُااُتهُفناءُالُُيُخماُرأأيتهُيفُمعريُوماُفنُحتوجينُاإىلُسببُواُلغريكُوال
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ُخالصاُبدُاُعوربينُتربيةُالكميُواجعلينُجليسُحمكتكُوصاحبُكربايئكُحىتُأأكونُكلُ ُمنُا ا

جنةُاملنيعُُأأسوارُاملنعُوادلفاعُواجعلينُيفُفلُتعتقينُمنُربقةُالعبوديةُوزدُيلُشوائبُالغيُوالغري

ادتكُوأأس بغُرداءُس يُنسكُوأأسدلُعيلُ أُأحرضُةُأأغرقينُلكُاالإغراقُيفُهويتكالكميُالعزيزُالقاهرُُو

راديتُيفرادةُبُإدينُمنُاالُإنسكُوجُرأُأومكلُصليتُيفُحمرابُُطهاريتُمنُماءُغيبك س يادتكُُفناءُاإ

وأأحتفينُمباُأأمددتُبهُأأاكبرُخاصتكُُبهُيفُادلنياُوال خرةُهتملينُواس تعملينُفأأنتُامللُاملنفردُوال

خرةُامزجينُبهُأأنفاسُادلنياُوال ُصورةُروحهُيفُرويحُبفضلُُوُمسارالعلياُومخرينُيفُقلبُنبيكُُو

نهبداُأُأحتجبهُعينُُوال اُُظهروأُأُصلُهللاُعليهُوسملُأأمُاجلودأأبوُالوجودُُوُفاإ اُوساطتهُبيينُيلُدامئ

نهطرفةُعيُوبينكُفلُحتجهباُعينُ مناُأأانُذاُُمايماُإنيبُُوُفاإ وموىلُنعميتُاللهمُخذينُلكُالأخذُواإ

يفُُالظوظُواللحوظُحىتُأأكونُكلُعبدابتطهريُمذهبُجنسُالأغراضُُوُعبدكُفمكلُعبودييت

ليكُمضةُلكُذرةُمنُنعمكُوالُحتجبينُبكُعنُنعمكُوال ُالاحتياجُحتجبينُبنعمكُعنكُفضمينُاإ

ليكُوتزنلُمنُحرضةُ الكبريُمنُكربتهُوالس يدُبكُفاإنُالعزيزُمنُأأعززتهُُوُحىتُترمحينُالاس تغناءاإ

           ﴾132ُ﴿﴿والعلميُمنُعلمتهُُمنُسودته

    ﴾133ُ(ُوقدُخلُقفُاذلليليالضُع)اُحيثُلبستينُضعفُاأُأمنُضعفُُوُينت

ردتُيفُالوقتُاذليُأُأمنُلوازمُاالإفضالُليتكونُكيفُُهلُبدُ ُُفالادثُالُيفُعلمكُحاداثُاخلقتين

مأأُُوُصيلأُأفالدوثُُأأردت فاضةُالوجودُُجانباكنُوقدُتفضلتُعينُحيثُرحجتُصهلُاالإ االإماكنُبإ

البالغةُويلُعرفكُفلُالفضلُالعمميُوكلُالجةُأأُُظلمةُعديمُوقدُفعلتهُقبلُأأنأأيُنوركُعلُ

ُُالجةُالباطةلُلبطلن وماُُأأنُتكرمينُبلعقلُالربينُبطلعرفهُسواكُمفاُعرفتهُبعقيلُقبلُأُأما

اُس يديُأأنتُريبُوربُأأبدُايتكُُبعقيلُببحورُربُوُربنيتكُفأأمدُ ُُحقُلقيةينبودعتهُيفُعقيلُالرأُأ

أأنتُاللطيفُمعُلكُتفنُمعيتكُعينُفُاُوالبدُاأُأبقُعقيلُوقليبُمعكُأُأفأأذهبُعينُنفيسُُوُلكُيشءُ 

وملكتهُُأأوجدتهيذلُكلُخملوقكُفأأنتُاذليُُضعف ُمعُقوتكُفكيفُالُدمُعيلُ أأُُملطوفُبهُاللهم
                                                           

132                البقرة 

133               الأنبياء 
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وودلهُولكهُوماُتعلقُبهُمغرقُيفُُفالعبدُالُيلُنفسهُوماهلملككُُبضةُحصةفسوادهُوخياهلُيفُُق

ُعلُمملكتكُفلكامُازدادتُواليتهُنُوليتهاُإالاكذبةُفالعبدُعبدُُوُىريةُقهرُامللُفلُتدعينُلدلعاُوحب

فأأعطهُهلُوالُتّتكهُللأس بابُُيصلحُمملوككُنتُتعملُماأأُُوُايُربازدادتُعبوديتهُوهوُماُهناكلُ

نجمُوالُفكرُوالُعقلُوالُعملُوالُحمكةُُبالُتشغلينُُاُمنُخلقكُاللهماُقاطعةُكثريُافاإهنهُتلعبُب

تعصمينُاللهمُكامُُقويُاملتيُفقوتكُتغنيينُومتانتكببحورُالضعفُفأأنتُالُمكفوالُاُااجعلينُعبدُاُو

مناُأأانُضعيفُعنُُتبتلينُاُكلُوالاُحقاُاُفاجعلينُعبدُااُحقاُكنتُيلُس يدُا حتملُالبلايُبفتنةُالأقدارُفاإ

الُ نقطعُايفُالبلايُفاإنُصربيُعيلُوضاقُصدريُُوُلعارفيوالُجتعلينُكأاكبرُا ختتربينُُالمنكُوُأأميلُاإ

اُويهُاختبارُفهيُاحملبوبيةُاليتُالُنُتغرقينُيفُحرضةأُأعلُحصةُالعبوديةُواحملبةُفاإينُأأحبُمنكُ

مبشاهدةُُغراضُمعكممحوقُالُأُالأشقياءُمنُخلقكُواجعلينُاحملجبُعنحرضةُفضلُرصاطكُ

صاةلُأُأضعفُفاإينُضعيفُُأأدرجتينُيفُحرضةُالدوثُفلُتبتلينُعلفضلُوقدُذللتينُيومُُجامل

ُس تغنائكُعينُاإجامالُايفُعلمكُبُغريُوقدُحقرتُلك ُالُظهارُماُعنديُيفُيقييناُإمناُاُإنتُتعلمهُُوأأُُو

والُجتعلُيلُُعزُس يادتكُاهتاُالضعفُوالقرُاإىليلُأأنُتفردُعبودييتُبصفكهنكُالعُفبحقُوتفصيلُا

ييتُفأأغرقينُيفُوملككُوكاملُعزيُيفُعبودُعنكُفاإنُجايهُس يادتكُاُوالُشاغلُاماُخلقتهُجاهُا

الُملكتهُيلوُ جزاهئاُفلُتفأُأس تجمعُذراتُأأُُحبرُالعبوديةُحىت عبدكُعبادةُأُأحىتُُتُيلُقدرُذرةُمهناُاإ

كرامكُاإاييُبلباسهُالتامُُصلُهللاُعليهُوسملمنُاس توفاهاُ أأنفاسُادلنياُوال خرةُحىتُالُادلامئُيفُبإ

الُتوجدُمرتب غراقكُاإاييلس نةُاخللقُأُأعباديتُفهياُوالُلسانُمنُُأأظهرتةُاإ الُعبدتكُفيهُوبهُبإ يفُُاإ

رشاقُشوسُسامءُُ((كنته))حرضةُاحملبوبيُاخملصوصيُحىتُأأراكُيفُحرضةُفضلُ مسكُالعظميُابإ

فأأكونُكلُمظهرُجتلياتُمنُسوادُوخيالُيفُسواديُوخيايلُحىتُيضمحلُعينُماُشغلينُعنكُ

ماُيسعدُُأأنيلونُمينُُوفيضُمنكُماُقصدهُالقاصدأُأفيوضاتُطلمسُذاتكُحىتُُصفاتكُوحمل

ريُمنُكتابةُمسعُيبُأأوُشاهدُأ اثُوأأُُعينمسُوأُأالقوقُعيلُحىتُتغرقُمنُعرفينُومنُرأ ينُُأأهل

عةُلباسُوالُهتلكينُمبناُزُيديكُيوحقاريتُبُضعف ُوذيلُيفُ ُلوأأفعالُيفُحبورُسعادةُأأنسكُاللهمُمك ُ

جنبينُايفُعزكُوحقاريتُيفُعنايتكُورعايتكُُوُالعظمةُوالأاننيةُفأأفنُضعف ُيفُقوتكُوذيلُمرتبتك
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الُاملقربيُمنكُبفضلُواطردُعينُمنُجعلتهُشقيىُُحيبكُوالُتسقُاإيلُ ُلكُمنُال والُُاُيفُعلمكاإ

ُحاشييتُيفصيلُوفرع ُُوأُأعبوديةُُيفُكاملُاُلتنامُوأألقُيبالُاليتُُواحرس ينُمنهُبعينكُتدهلُعيلُ 

نكُأأكرمُمنشقُأأحدُامظاهرُحياهتمُومماهتمُفلُُت ُمهنمُايُأأنُتغريينُبعذابُواحدُاُممنُنظمتهُمع ُفاإ

(ُأأمقتينُكلُلأمركُاُحبوكلُوقوتكُامتثاالُاأأقولُمس تعيناُُقامئُكلُبيُيديكُ)هللاُُايهللاُُايهللاُُايهللا

ُطريقُُوُيكيدُراضُبيالأغُلغرضُمنُال ُأأقوم ُمذهبُأُأفأأمقينُيف    ﴿عدل

﴾134ُُالعظمىُمنُالنبيئيُوالصديقياخلصوُصُأأهلمن حمُيُة الفضلُبإ ويهُطريقُة اضُوالشهداُء

نُعذبتينُرمحتُعبدكُالضعيفُبكُُويننُرمحتاُإماُتشاءُُتفعلُيفُ ُااُمتخشعُاالعملُفهياُكلُمتواضعُا ُاإ

مرتينُبهُأُأروحُعباديتُالقيامُمباُُكُاإضافةُفضلُوترشيفُوتلكيفُفاجعللياُإعبدكُاملضافُُبتعذ

ُالافتقارُراكباُافاجعلينُيفُمنصةُذروةُُاعتناءُااُمنكُيبُُوعنهُلطفاُُوجهُالعيانُواجتنابُماُهنيتينُعل

الُمبااملشُصلُهللاُعليهُوسملالشافعُالأولُُمهة الُاإىلُاُإحتركينُُالحتبهُوُفعُبعدُالوجودُفلُتطقينُاإ

ضُفاإينُتربأأتُمنُسهامُالأغراُشهواتُنفيسُوالُطُعيلُ ماُحتبهُحمبةُرشعيةُعرفيةُأأصليةُوالُتسل ُ

والاجرُُنكُفأأنتُالضامنُيلُالاكفلُاملريبهُُمأأحبمفاُأأكرمتينُأ خذهُُوخلقكُُُالأغراضُمعكُومع

ُ(أأقولكُماُمضنتهُيلُ)االإمساُفضلُعنُاُجلتُيدأأبدُاماُعندهُُاُوالُينفدأأبدُايفتقرُُوالس يدُاذليُال

ُيتُحويلُحبوكلُوأأذهبتُقويتُبقوتك(ُفقدُأأفُنحبوكلُوقوتكُممتساكُ)هللاُ(ُبكُايامس تعيناُبكُ)

نُ مناُقويُبس يدهُُاكنُقوايُافالعبدُواإ مناُعزُ اإ بس يدهُتوىلُنُتوىلُاُإبس يدهُُوُربنُكربُكاإُُوبس يدهُُواإ

جلُ(ُأأيُلُأامتثاالُلأمركخرةُ)يفُال ُس يظهرُللكُواحدُُوامناُهوُعبدُكامُيشءٌُليسُهلُمنُالأمرُ

ُ أأيُُ(وتعظامي)   ﴾135،ُ﴿ ﴾136ُ﴿يفُكتابكُُأأمركامتثال

عظميُكلُمنكُجلُاالإجللُزايدةُتولُأُقتينُهلُمنُالعبوديةُوالعبادةماُخُلُبمتثالميُأأمركُظولقصدُتع
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ُوالُوعزكُفلُتصلينُمعكُسهامُالأغراضليكُلكاملُغناكُاُإحنياشُبالُرضةُاس تغنائكبكُيفُح

فاضةُأُأوالّتحابُحبرضةُُبصفاءُالتفريدُوالتقريبُوالتحبيبجيوشُالشهواتُالبرشيةُ ذلُعبيدكُبإ

ُزائناخلكُفأأنتُالس يدُالعظميُرشاقُشوسُجامكلُوهباءاُإعيلُُوُظمتكحبرُُعُبستيلءحبورُرضاكُ

حيتاجه يغينُخلقكلقكُيفُقبضةُبسطُيديكُفخُلكُمُا هبكُااُمنُمُوشيئاُُلُينقصُعطاؤكُمجيعُمُا

مرةُُالاس تغفارفهذاُمقصدُُ.كاملُفضلُعليهُيةُمعرُيلغينُعنُالغريُوالغالتساعُغناكُفأأنتُالصمدُا

ُتناطريُقُأأهلتكونُبعتبارُاملقاماتُمفقامُالنيةُلفاظُتدلُعلُاس تجامعُالنيةُلأنُأُأومعنُاملقصدُ

نُيفُيفُاملراقبةُواملتوسطوُهاأأهُلنُومقاهممُالباطينُهلمُاملعرفةُمقامُالنفسُالاكمةلُوضعفاءُحسااالُإ

اكنُنُاُإنتيجهتامُوهلُاكنُالتلميذُوالفقراءُسمهُيفُاملعرفةُُوُشاهدةُوهامُمقدمتانُللمعرفةُويهمقامُامُل

الُاملعرفةُلأهناُنتيجةُوالتلُمفلُيعتربُيفُاالُإُسريمهُفهيام الراضيةُعنُهللاُُمقامُالنفسيفُيذُحسانُاإ

برهبمُربُا قدوةُانبياُُهمـُُوبنبُيلصوةلُاس تحواذُاملراقبةُعلهيمُفرضوُا وبش يخهُم لرىضُحرمتُجلُمقامُاولُأُُا

موالُالزايرةُعلهيمُلفناهئم لكيفُحبرُالرىضُوقدُراقبوُا فهيُا يغنهيمُفرضواُُمهُيفُمرأ ةُش يخهمُونظروُا مُا

عبدهُاجتباهُلرضةُقدسهُُريضُعنُذااإُُمقامُاملرضيةُفاإنُهللاهباُفاملشاهدةُيناس ُوداالُاُبهُوساطةُا

رادتهُوتوجهُامواصطفاهُلأنسهُوقرصهُيفُخي ُعدُأأنبنسُاحملارضةُأُأبعزُاملشاهدةُُوُنظرُرمحتهُوسلبهُاإ

راكنُالعارفُبربهُيفُأُأنُمنُجزأ ُُأأسامئهُفالتلميذُوالفقراءقُشوسُصفاتهُُوارُشرجهُعنُبرشيتهُبُإأأخ

تناُرادةُيفُطريُقاُإالُورادةُهاُوهامُلوازمُاالُإطمنئُمنُخطورواملُاملعايصُنرُاملتق ُمالطريقةُفاس تغفا

طرُهلُالتطهريُفلُخيُرُعنُالتطهريُلطهارتههللاُيفُكتابهُمعُقطعُالنظمرُاالإحسانُالامتثالُلُأُويف

لُفلُتقبلُوقوفهُحبرضةُاملمناُيغسلُثيابهُقبلُاإُُشاهدةُومعاينةُموالهُفاإنُاالإنسانيفُبهلُملراقبةُوُم

زاةلُالأوساخرضةُال ُفاُإُاإ ُاُإزالهتاُخارهجاُفلُيدخلها ُأأحبهُوأُأالُمنُنظفهُمبا ذاُفاُإُأأحبهُعليهلبسهُما

ُفأ ُظهرتُالرضاتُ ُالنفوسُبللكية ُلوازهماُضلُانستُجللهتا ُُعن ُيكون ُوالتشمري رُدُواخليف

هُغريُنُالفتحُالُيبقىُمععلُماُفاجأأهُعليهُلُأامللُبق ُُأأزالهاُهلُنسوارُمفوالرايضةُمنُوراءُالُأ

صفاتهُتعاىلُُشعرةُشسُحماسنمسامهُمنُلكُشعرةُوجدلُحىتُيشاهدُبلكُشعرةُُوالفتحُانفتاح

يظهرُُوهوُماُالأسامءشوسُعنُشسُفتغيبُهباُعندهُجنومُُعنُشوسُوالشسُفلُتشغهلُ
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ذاُتبدتُوانكشفتُشسُُهللُأ معاينةُاذلاتُالبداايتُفيعشقهاُوالُجيدهاُلقهرُشوسُالصفاتُفاإ

والُموتُُسكونُوالُوجودُوالُعدمُوالُحياةُحركةُوالُانطمستُعنهُشوسُالصفاتُفيصريُال

ُوشسللمُرُالأسامءفبوارقُ ُالصفاتُللمشاهدة ُوبدور ُفلُيوصفُاملعاُيُاقبة ُلذلاتُيفُاملعرفة نة

ذاُاس تجمعتُنيةُالعارفيُبملقصدُالرُشُيعرفُلتزنهلُاإىلُحرضةُصاحهباُوال اُيفُمشاهدُاالبقاءُفاإ

والرىضُواالإرضاءُُحرضةُفضهلُمنُاالإشاراتُواالإفاضاتاُماُيتجلُكلُبهُموالكُيفُاُومعايناُومراقباُ

قبالُالنفسُوالأوالدُوالأموالُمقبلُلكُاُعنوالتقريبُوفتحتُمسامكُلكهاُلرضتهُمعرضُا اإىلُُاالإ

ُوالامتثالُبنيةُاالإجابةُقلُفأأجبهُيفُاليُاتهُوهوُيقولُكلذسامعُالأمرُمنُُاعزُس يادتهُمس تحرضُا

وأأنتُس تارُالجابُيمتنونُأُأفاإنُاملتعرضيُمنُوراءُُليشءتتعرضُُوماُأألبسكُبعدُفارضُبهُوال

مناُوواصلُانقطعتُبلوصلُأأمانيكُ وبلسيُهللاُ ُرُ س تغفُ أُ غريُفقلُ)ُكنتُأ ةلُاكلقملُالُاإ قطُع بفتحُمهزُة )ُ

هوُأأانُوبفتحُلفظُاجللةلُعلُالتعظميُمعناهُوالتاءُللطلبُوبكرسُالفاءُومضُالراءُوالفاعلُمس تّتُُو

دامةُشوسُاملعاينةُواملشطلبُمنُهللاُأأنُيسّتُويغيُ أُأ اهدةُبُعينُنفيسُولوازهماُيفُحرضةُريبُبإ

ُاُبعدُأأنُشاهدتُربكُقالُكليقظةُومناماُفكررهاُاثنيُااُالُهللاُأأبدُااُإيلُُيظهرُحىتُالُواملراقبةُعيلُ 

ساـُزدُقلُفُت والُسكرُاُاُوالوالُنومُاُالرضةُالُتقبلُكسلُاعُفاإنُمتثهلُبالإجابةُبإ قلبُالتفاتُااُا وبدانُاُعهنُا ُُا

نكُغائبُالُقتلُمقلُوالُحكُ و عنُاإحساسُفلُجتلُفاميُغابُعنكُمنُمطالبُنفسكُُجسمُفاإ

نه ذاُُفاإ يعلمهُهللاُمنكُُأأنكُمطهرُمماُبق ُمكلهتاُفاعتقدمسُقاتلُيفُالرضةُوهكذاُحىتُتمكلُمائةُفاإ

نكُأُأفذلكلُ لباسُُفُنُكنتُاكملُااُإعنُدائرةُالأصلُُوُعبدُانقصُولوُيفُالرضةُفلُخترجمركُبهُفاإ

ُاكلُونتناُاُدُأأنُيقربُمنكُاس تقذارُاحأُأس تطاعُاوكشفُللناسُأأصلُماُُهللاُعليكُالُغريُفاإنُأأزاهل

مناُأأظهرُامجليلُنُكنتُيفُالرضةُفهواُإلرحيكُُو ملُاكُوسّتُالقبيحُفلُتعتقدُأأنكُمقامكُالأصيلُواإ

هلُيفُاخلارجُوذاتكُاملوجودةُُوجودُاملرتبةُواملرتبةُأأمرُمعقولُالُيفُمنُلكُوجهُلأنُكامكلُظاهر

النجاسةُالس يةُواملعنويةُوحمكُربكُوعلمكُمنُبنتهناُفلُتطهرُحىتُخترجُماُفهياُُاملس تقذرةُيه

حىتُأأحبكُفقكُاُيفُنظركُلأنهُماُُوتكُقطعُاُيقكُلكاملُمائةُفاس تدلُبهُعلُحمبوُبفعليكُفلامُُو

نكُزهدتُعهناُوفهياُودخلتُُازمُالرضةُوالُتش تغلُبنفسكلُوُواس مترُعلُماُكنتُعليهُمن فاإ
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لهيةُفاس تغرقُُالأحاكمتُُوحرضةُالتجليا نكُالاالإ يفُبكلُخيطرُكلُُأأنُبدُ ُلكيتكُيفُمشاهدتهُمثُاإ

اُاُكبريُاعلوُاُاىلُعنهمنهُأأنهُعيُالقدمُفتعفتفهمُُورمباُتشخصهُبيُعيونكحالُالرضةُخيالُتعتقدهُ

نكُوعقلُحادثُفل مناُذكلُاحتافاتُهللاُفاإ الُالوادثُفاإ لباسهحتفكُأُأُتعاىلُتشاهدُاإ ُبتزنالتهُبإ

شاهدهتاُيفُصورةُماُتعرفهُفلوُُهُورفقُبكُحيثُأأظهرُالتزنالتُحىتلباسُاملراتبُحفريكُباُإاإايكُ

قوتكُيفُعظمتهُوتلشتُُلُلضعفتاذليُهوُخملوقُمثُيتُصورةُس يدانُجربيلُعليهُالسلمرأُأ

نُأُأولتعملُُفاس تجمعُعقل  ﴾137ُ﴿ترىُبعينكُالكنهُفهوُحمالُرشع ُُأأنُفضلُا

لأحدُمماُسوىُالأنبياءُواملكتومُأأنُُفلُمطمعُصلُهللاُعليهُوسملنيبُاُحيدكُوهوُروحُاُلكلُحدُا

مناُرأأيتُمثاالُادوثُُودثةُمثلُيفُاليهُأأصلُويهُحاُصلُمبارشةُالقيقةُاحملمديةُاليتي مكثالُُاإ

نهيفُاملاءُومثالُالشجرةُُالبدر بداخلُوالُهوُعيهناُُوالليسُخبارجُعهناُغريُالشجرةُوهوُعيهناُُفاإ

صلُهللاُعليهُحبسبُمقامكُفيهُُعليهُوسملُصلُهللالُكلُيفُمراتبُنبيكُمناُجتاُإغريهاُُووالُ

ُنكُرأأيتُعيُالكنهُاذليُهوُالقدمعُأُأغريُفلُتدُ ُهُالحبسبُمرتبتكُعندُويفُمراتبُش يخكُوسمل

نه ذاُظهرتُاُإيفُهواءُُوُهواءُاُذاُظهرُانعدمتُورصتظلمةُفاُإنتُعدمُأأُُويرىُلأنهُالوجودُُالُفاإ

ُاُإجحبتُبظهوركُف يفُكلُُحظ ُلُبنفسهُيفُنفسهُوالوجتلُفيكُفقدُجتُاأأفناكُوصريكُعدمُاذا

ومنعُمنهُمنُهوُدونهُمنُُصلُهللاُعليهُوسملبهُنبيكُعاءُمقامُاختصُتغلطُبدُ ُالوجودُحينئذُفل

ُعبدُةُفالعبدحرضةُالعبوديةُالرصفُاُوهواُلكيُاائكُرجوعاُاإىلُبقُبعدُرجوعكالرسلُعلهيمُالسلمُفقلُ

وهوُخلُأأيُنزهُربكُنفسهُوتزنهُربُالعزة     ﴾138ُُ﴿والس يدُس يدُ

لهيةُفهي ُعزُالعارفيُيدركونُاملراقبةُالكربىُمنُالتزنالتُأأهلبهُُعزُهللاأُأماُ هباُعملُالأوليُُاالإ

نهرشاقُشسُخرينُاكُإوال ُ عليهُفاإ وقُع ولعظمهاُشمسُلعاُلقرصُهوُالبرصُوليسُُيدركُبهُلكُمُا لوهُا
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لهياُويرجعُخاس ئاُُفلُحتيطُهباُالعي ُفلك  ﴾139ُ﴿اُولصوةلُقوةُنورهاُفتلكُالناظرُاإ

فهوُجلُجلهلُربكُأأعزكُبهُُعبادةُوعقلُوروحُووعبوديةُوعبودةُماُأأفاضهُعليكُهللاُمنُنعمُ

عنُاملثالُُ﴾ ﴿غريكُمنُاليواانتُواجلوامدُُمقامكُعلُأأعلوكرمكُبهُوفضلُبهُُو

نهويصفونهُبأأنوارُعقوهلمُُاذليُيرونه ماُختيهلُيفُيقظتكُومنامكُفهوُعاملُُعيُالكنهُفلكهوُُليسُفاإ

زالُوأأبداُفالظاهرُمنُالواسُهوُاذليُأُأحقُُالُمعدومُفاهللُموجودوجودُومبخيالُواخليالُليسُ

ُيلُأأمراُعلُخلفُماُيظهرُوهوُحقاُعلُهيئهتاُوقوةُالواسُخُتخييهلُفالعقلُالربينُيصورُصورُا

فلكُمُاملنُضبطُحواسهُوبطلُملنُملُيُض الواسُالظاهرةُحبيثُيس تدلُُفيهُالفكرُاإىلاستندُبطهُا

ُيظهرهباُعل مفثالُيدركُبلاسةُُيفُحقيقةُصافيةُاكملرأ ةُمنُالصورُُرؤيةُاخمليلُفهوُخيالُوما

اقُمذُأأوُهُالواسُبسدُمسمعُأأوُبرصُأأوُمشماكنتُظاهرةُوماُظهرُعندُعرُصُالظاهرةُحيث

هُقوةُفتعلقتُحواسهُبهُفّتيهُقوهتاُكأنُوجُ ُهيشءُملُيُرمهتهُاإىلُالعقلُوالفكرُحبيثُتوهجتُُمبرضاخ

نهُمثلُاُمكةُالواسُاإىلُتصوير ُُحيدهاُبيُجبالُويصورُفاإ نهُمواقفُالجُعرفةُومنا خيالهاُُيدركُفاإ

ذاُأأخربهُمشاهدُخبلفُماُعندهُجتدهُالافاإنُ ُس تدامهُحىتُصارُطبعاُهلُترصُمكةُكأهناُمشهودةُفاإ

ُاملوهجةُقالُالشاعر:بقوةُالواسُُمدركُمنُاخليالُوهوبهلُملاُعندهُيُق

ُأأذر عهت  ُتنور ن ُم  ُوأأهلهاا ُات 

ُ

ُداُرُ* ُأأدىن ُعايلهبيرثب، ُنرٌض ُا

ُ

نهعليهُُفرمباُيدركُالقيقةُلكنهُالُيعولأأيُكرثةُتأأملُبفكرُوذكلُملنُأأكرثُ خبارُوليسُعلُاالُإُبينُفاإ

نهماُاملثالُأأُُو140ُاخلربُاكلعيان ُعاملُالنومُفهوُحبرُهللاُوكذاُاملثالُيفعندُوصورةُحقيقةُُموجودُهلُفاإ

اُوخيربُبهُحصيحُاُحصيحُلكنهُيدركهُعلُغريُحقيقتهُفيهُرمسُيتذلكلُالطيفُاذليُيأأُُاخليالُلكن
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مناُهوُخيطئُ ُمعرباُهلُبعُيفُعاملُاخليالُوال اُيفُصورةُشاراتُيعرفهاُاملفتوحُعليهُفريىُعلمُااإُُلكنهُاإ

ُمنُتشبيهُعماُنطقُبهُالشاُرُوزُفلكُ ةُالعجادلنياُيفُصورةُاملرأُألثوبُُوصورةُاالليبُوادلينُيفُ

هُالليلُمثلُبللباسُش بُ ُلأنُأألفاظُالعارفُالُتضيعُفاإذافذكلُهوُعينهُيفُعاملُاخليالُُبيشءُيشء

رتهُصُوُهُالعملُبلليبُيفُالصفاءُفذكلش بُ أأو ﴾141ُُ﴿فكذكلُيظهرُبهُيفُعاملُاخليالُ

ُاإىلُبيشءُحىتُرأأوهُفيهُوقدُنهبتكاُكبريُيترصفُفيهُالعارفونُماُش هبواُشيئاُُيفُعاملُاخليالُوهوُعامل

نهماُالعقلُالربينُأُأرموزمهُُو زايدةُفذلكلُاكنتُرؤايُُوالُنقصانُصورةُعلُحقيقهتاُبلاليدركُُفاإ

حقاُرفيُوحياُالعا وأأحرىُمُاُا نهيقظتهُُيدركهُيفُا نُالصورةُاُإمثُُوالُمثاالُاُيسمىُخياالُاُالُالربُالمسبُفاإ

وأأماُماُيدركهُالعقلُُتطلقُعلُالقُجلُوعلُاُحادثةُالوخيالُقوةُحواسهاُومثاالُوصورُاُالظاهرة

نهالربينُعندُفنائهُ يكونُُخارجُعنُطوقُالنطقُلأنهُبهللُوهوُحقُوهوُاملعاينةُلكنُبوجهُالُفاإ

الُ  ذاُحصُيفُحالُاإ ُافهوُغريُالربُجلُوعلُفف ُحالُالفناءُملُيرُشيئاُُخياالُارأ هُُصارُهلُماىُفنائهُفاإ

مناُجتلُالقُبنفسهُيفُنفسهُوال اُمنُوراءُجحابُصارُملحوظُاُعبدُحينئذُلفنائهُفاإذاُرجعُلفنائهُواإ

ليهُمنهُُوُبهُبطنكُفتعوذُبهللُوفرُ ُفاإذاُخطرُكلُوامتلُأاُلبقاءُفهوُخيالُقطعُاا نهعتصمُبهُااإ ُالُفاإ

ونزههُأأيُُةُربكُيفُقلبكُفلُتظهرهاُوس بحُربكعاملُالسُواتبعُامجلهورُومعرفُاإىليرضكُوارجعُ

دراكتكُتعاىلُلأنكُحادثُومُمناُتزنالتهاإُُوُدركُكنهُس يدكُوالُشمتُهلُراحئةبأأنكُملُتُقرُ أُأعّتفُُوا

ُاخليالُواملثالُوالصورُفيجوزُأأنُنُتزنهُربكُعنأُأيفُلطيفةُربكُبعدُُحادثةُوأأوقرُحبورُالأسار

مناُذكلُاإشارةُربنيةُفلُتقلُعاملُاخليالُوليسُهوُُوورةُيفيرىُص قلتُهلُلأنهُُويتهُوقالُيلُرأُأُاإ

يديُريبُوقالُيلُقائلُوقلتُهلُوأأمضرُماُُووقفتُبيُسُهوُلدوثُاخليالُواملثالُفقلُرأأيتلي

فزاعاُمناُذكلُكصورةُجتعلُيفُالبحريةُاُإهباُُوُالاس تداللقطعُالنظرُعنُُيفُمضريكُمع هي ُللطريُُفُااإ

فهيُاالصُو ليسترةُاليتُرأأيهتُا رمزُبأأهنُا بلُفعهلُوانتهُحىتُيكونُكلُعقلُربينُُاإشارةُلأمرُوفهيُا رهبُا

نه ُملُالعارفيُموقورُيفُقلوهبمُفململمتُلأحصابُالجابُمثيلُوعأأُُمنااإُُوُيعرفُماُيأأيتُوماُيذرُفاإ

                                                           

141                 

     الأعراف 



86  

 

 
 

مناُنتلكمُبأأمثالُتذكرهاُالخيلقُهللاُعبارةُتفصحُحبقيقةُاملعاينةُُو يبُأُأغريُمفثلُاالإمامُالأعظمُُالُضعفاءاإ

وماُيذرُوماُزادُعنُمقامهُمنُالأنبياءُوالرسلُفعقلهمُُيتيقاسُعليهُلأنهُيعرفُماُيأأُُحنيفةُفردُال

مناينُأأبدُارب  ﴿تفسريُُليخاطبوانُمباُخنوضُفيهُوهوُبعضُاُبناُبعقلُالمتيزيأأكرهممُهللاُلطفُاُاُواإ

﴾ُذاُاُإنُالعارفُاملقامُلس ناُبصددهُلُأُختاذُصاحبةُأأوُودلُفذكلالكفارُمنُأأوُعامُيصفهُبهُا

هلُاإالُهللاُاإىلُنف ُُيشريُبلبهُملاُعندهُمنُاجلللُفلُُمنُيكفرُنهُاكنأُأيس تحرضُُالُهللاقالُ اإ

هوُُماُهياُويس تخرجُرهباُمهناُأأوُيس تدركالأصنامُالمضحللُالأغيارُبيُيديهُواس تقذارهاُحىتُينف

ذاُنزهتهُعنُسامتُالدوثُاذليُُلُايانُفضاكملُاالُإُيفُنظرُيبقىُنُمثهلُالخالقهاُفاُإ عنُاملعرفةُفاإ

نكُماُوصلتُمقامكُهذاُأُأوالصورُوالأشخاصُفاعملُبعدهُُواخليالُواملثالُالأعراضهوُاجلواهرُُو

ال ووُطةاسبُوُاإ والسلُم مجيعُاالرسلُعلهيمُالصلُة نبيكُمحمدُصلُهللاساطهتُم تكُعليهُوسملُووساُطُُا

العلامءُمرسلونُحبملُوتقريرُُلتجاينُريضُهللاُعنهُفاإنس يدانُوموالانُأأمحدُبنُمحمدُاُمنهُش يخك

ُفقدُغربهلُوحنىُحثاةلُماُصلُهللاُعليهُوسملغهُنبهيمُوش يخكُهوُجمددُادلينُاذليُاكنُعليهُماُبل ُ

حرضهُس تفاُبقىُكلُاللبابُالعذبُالزاللأُأحدثُعلُأأيديُالرؤساءُيسمونهُبدعةُمس تحس نةُُوأُأ

قبهلُوبعدهُومعنُُصلُهللاُعليهُوسملالنيبُُمنُمجيعُمنُانبُعنُ﴾  ﴿وقلُ

ُلُس نةُفهوُخليفةاُفلكُمنُوصُ وأ خرُاُوالأأُُصلُهللاُعليهُوسملخلفائهُُعلُالسلمُالامسحرضةُ

دنياُوأأخرىُوجوبُفلكُحرضتهُُيفُالأمانُوالهناءُوالفرحُادلامئمتامُُالسلمُالامسولزمُمنُحرضةُ

 ﴿اُلأنهُالكمُهللاُاُقطعُافهوُيفُحرضةُالأمانُأأبدُاالنبوةُُلغريهُبنيةُالنيابةُعنُأأيديُاعلمُاُمحلمنُ

  ﴾142ُمناُال ُالنيبُمفقطوعُبصلحُنيتهُبدليلُرشع ُُواإ يقطعُبصلحُنيةُالعاملُوأأما

ماُأُأبصلحُنيهتمُيفُالتبليغُُوُاُللقطعاجلنةُقطعُاُأأهلهلمُالأمانُالتامُومهُمنُُوعقيلُوعاديُفقدُوجب

اُفلتقرُعيُفهوُخليفةُوجبُهلُالأمانُرشعاُُىلُهللاُمفنُبلغُبنيةُالنفعُللناساُإمرمهُأُأالعلامءُفيولكُ

ُلغرضُالطُالعلامءُمنُصلحت ُمنُيوصلُلغريه فتخارُوالاُمعُوالرايسةُوالرايءُوالسمعةنيتهُوأأما
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وةُالكمُالنبوةُولتنوُعندُالنطقُبهُادلعاءُبتلُعنُطريقةُعنُطريقةُالأبرارُفضلُاُفهوُمبعزلاجلدالُُو

ُتُبس يادةُالوسائطُوعظمهتمُبتعريفأأهتاُمنُاالإدراكُوأأقررنفسكُوأأبُرُهللاُتعظاميُهلمُفقدُطهرت

هوُعيُقدرُمرتبهتمُالعلية كُحيثُأأضافكُعلُس يادتهُعليُأأنُحتمدُربكفيجبُعليكُُاملعرفةُوهذُا

وأأجلأأكُاإىلُربوبيتهُُولع االإحسانُُكرمكأُأزتُه حىتُرصتُيفُذروُة والعلامُء ُتس تحقبملرشدينُمنُالأنبياُء

ُوعدالُاُحبةلُاخللفةُفضلُاُنُيكرمهُهللاأأُُمتامهُفلُبدُ ُ صففائكُفلكُمنُةُعنُهللاُلكاملُصاخللف

نههمهُُفامعرهُفميوتُفُاُمناُواحدُانهُحيمكُمباُس بقُبهُعلمهُولوُنفسُالُأ نُترجعُأُأهممُفيجبُعليكُُفاإ

ُوسملُفضلُاُسائطُفتشاهدُالنيبُصلُهللاُعليهتقانُالعومُيفُحرضةُالُواُإالفعلُبعدُُاإىلُحرضةُوحدة

بصفاءُمعاملتكُحرضةُوفتحكُووصلُُاُلس ببيتهُيفُوجودكأأبدُاُنعمةُتزنهُالُعظميةُاُمنُهللاُونعمةُا

ىلُهناُاُإولُالكمُالرسولُحىتُوصلتُأأكُلقبمبنُهيوماُأأعطاكُُموالكُفتس تحرضُنعمُهللاُعليك

قبالىلُمتامُاإُُاإشارة ذاُأأعظمتُقدرهاُوعلمتُأُأىلُهللاُعليهُبهللُمعهُيفُذاتهُوهللُاإُُاالإ تصلُُنكُالفاإ

     ﴾143ُ﴿صلهاُاليتُيهُالقيقةُاحملمديةُأُأيستُمنُوصولُأ ُاإىلُغايهتاُُو

تغراقُبتلوةُالكمهُبقصدُاسُ عنُهللاُاُالنعمُلكهاُفقلُانئبُاُأأمُ ُقُمنُحييطُهباُويهملُخيلُنُهللالُأ

   ﴿ُاحملمديةُفهي ُنعمةُخمزونةُعليكُويهُالقيقةعليكُماُعلمتهُوماُهجلتهُُشكرُنعمه

﴾ُاإماكنُوهوُسواهُماُلغريهُلأنُُلكهُهللُالُامللُاذلايتومعناهُالكاملُاذلايتُوالعزُاذلايتُُو

ُحظ ُأأصيلُفلُواذللُوالنقصُأأصلُاُالافتقارولُأأطوارهُوصارُأأُُقرحيتاجُاإىلُحمدثُفافتُحادث

جلُعلهُملاُُقاهل  ﴾144ُ﴿يفُالكاملُاذلايتُالنفرادُهللاُبهُوالُللملُاذلايتُُللإماكن

فمل منُجييبهأأفنُاخللئقُلكهُم بنفسُهُُيبقُيحُفقاهلُفملُيوجُد   ﴾145ُ﴿فأأجابُلنفسُه

عنُُالاس تغناءحرضةُُ﴾وامحلد﴿وهوُأأصلُهلُفذكلُمتامُعزهُواس تغنائهُمعنُسواهُلكاملُذاتهُتعاىلُ

رادتهُاإُُلقتُبهعلمهُوتعُهمُفهوُاذليُكوهنمُوربمهُمباُيفاخللئقُلُكُأأيُمريبُ﴾ربُالعاملي﴿غريهُ
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تربيتهُولوُبلغُالعبدُترصفهُُولزمانُال خرةُفلُيزالونُحتتُُاإىلُماُالُهنايةُمنُحرضةُوجودمهوقدرتهُ

فهُوسملُحتتُترُصُمُس يدهُفلُيزالُس يدُالوجودُصلُهللاُعليهيس تغينُعنُالّتبيةُبأأحاكُماُبلغُفل

ونُلكُماُعليهُةُهلُيفُادلنياُوال خرةُفالعاملايهنُاُلأنُعملُهللاُالمُوالّتبيةُأأبدُاتعاىلُيدهُبلعملُوالنع

تلوةُُعنُهللاُيفُبتاالإماكنُوهوُالقيقةُاحملمديةُوماُبرزُمهناُوقدُن ُحرضةُُعلمةُالدوثُوهو

وهوُُيفُقبضتهُالُينفعُوالُيرضُ ُسواهُادلامئُوبأأنُماُلُادلامئُوالعزُ الكمهُويفُالترصحيُهلُبكاملُامل

ُشمملوكُال وأأقررتُمبعنيئاُُيلُمعُس يدُه املندرجُُلرباُالامساالإضافةُوهوُنس بةُسواهُاإىلُحرضةُُُا

 .هللاُالامسُيفُحرضة
ة من الخطابات الحقي  شرح مقصد صالة الفاتح وألفاظها وما فيها 

ال متاُم مفنُمس تحباتهُُهللاس تغفرُأُأقبهلُوبعدُفالركنُُركنُالأولُمنُمقصدفهذُا زاُد الُغريُومُا مائُة

نههذاُالركنُقدرُُمثُعليكُمبعرفةومرغباتهُفعليكُبهُ صفاكُوسببُاصطفائكُواجتبائكُصفاكُُوأأُُفاإ

ذا ةُس تعدادُلرُضفاس تعدُلكُالاُاشهودُنفسكُولوازهمغفرُكلُهللاُماُبق ُمنكُوغفرُعنكُُفاإ

نهالواسطةُخليفةُهللاُتعاىلُ بينهُوبيُاخللقُوكتبُيفُعلمهُأأنُمنُملُُواسطةُهوُاذليُجعهلُهللاُفاإ

    ﴾146ُ﴿برمهُهللاُأُأيدخلُفهوُحمكُُدخلُوماجباههُماُيفُببهُُو يدخل

نهوهوُهذاُ يفُحرضةُاالإماكنُملاُس بقُُةُاملثلُفلُمثلُلهاهذهُالقيقةُالعديُزبراودهُبُإجبُتفضلُفاإ

ُهللاُعليهُوسملُصلوساطتهُحدُمعُبدوُالعظمةُعظمةُاذلاتُبلُأُأوجودُُهللاُأأنهُالُيبقىُبهُعمل

خذُعنُأُأنهُأُأاملمدودُمفنُادعىُُوهوُالظلُمظلُللوجودُفاس تظلُبهُلكُخملوقُهوهوُاذليُجعهلُرب

ماُالأولياءهللاُبلُواسطةُسواءُاكنُمنُالأنبياءُمفنُدوهنمُمنُالصحابةُأأوُمنُ ُوامللئكةُفقدُغلطُاإ

ماُحاةلُالفناءُفلُوجودُاإُُوُالقدس يةهُمنُالرضةُفناءُملاُدمهبُعنهُالواسطةُبعدُاُلهُأأفناهُهللاُوغيأأن

نهيظهرُوالالكمُيفُحرضاتُاملزيُعبدُلُالقُبلقُيفُالقُمنُحيثُالُمناُجتاُإهلُُو جيبُيفُُفاإ

ُوسملصلُهللاُعليهُأأنهُيفُمظليتهُسكرُوالُحيمكُبلوازمُالسكرُفيعتقدُُنُيعتقدُأأنهأأُُحرضةُاملزي
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صلُفلُمسلُغريهُوهوُالرصاطُاملس تقميُللحرضةُالقدس ية     ﴾147ُُ﴿و

اخللقُحقوقهُلعمومُس يادةُخلفتهُعلُُبتُعليكُوعلُمجيعـُرُتـهُتفقدُعرفتُأأنُهللاُعليهُوسمل

ُُدوهنمُفتس تحرضُأ يةالأنبياءُمفنُ ُعليهُلتصيلفهيا عليهُيفُمقابةلُالأمرُعلُوجهُُالأمرُبلصلة

(ُفاإنُهللاُأأعوذُبهللُمنُالش يطانُالرجميهللُولتتنسمُحمكةُمرشوعيةُالصلةُعليهُفتقولُ)ُمتثالالا

وقدُمسعت       ﴾148ُُ﴿عاىلُتنكُبهُبمتثالُقوهلُحيُص

عنُحماوةلُماُُاُبشهودُفنائكاُوتعلقاُواحّتامُاُهللاُاحامتءُاُالامسُحرضةُلرجوعُاإىلضكُعلُاالقُحرُ 

نُاكنتُنعمةُمقرُانياُادلُفلكُشاغلُش يطانُوذلكلُوردُذمُيشغلُعنُهللا وخادمةُُاعاتطاُللواإ

اكنتُُتاملؤمنيُلكنُملةُلفظُحص نُاكنتُمطيةُللمؤمنيُفباغلُالضعفاءُحمكُالرشعُبشُا واإ عتبارُلعهنُا

مقربةُفأأمركُأأالُتتلوُفهي ُعروسُمعظمةُُأأعانتهُعلُالطاعةُغلتهُفهي ُملعونةُوبعتبارُمنُشُمن

لنبوةُمنُالتعظميُاُمنُالشواغلُعنُلوازمُحرضةُتتجردُحرضةُالنبوةُوالسلوكُهلُحىتُالكمهُلأنه

قبالكُبلتجريدُوهوُكاملُيطبُ ُطبُ ُكلُعلُحبردُ عُوالتبايكُعندُموجبهُُووالتأأملُوالتخش اإىلُُاالإ

ُ ُمكلتُغايةُالفناءُوهوُااإىلُحرضةُُوكاملُالفناءُهللاُالامسحرضة ذا س تغنائهُعنكُوعنُغريكُفاإ

العبوديةُويهُجنتكُُمرتبتكاُيفُكُبلُالفناءُأأنُتزنلُساكناُالعبوديةُالإذهابُمحلكُوعظمكُوصورت

بديُس يديُويناديكُُعُاُلرضةُس يدهُفتناديهمضطرُاُااُصبيُافاإنُوصلهتاُوجدتُنفسكُعبدُاُكوعزُ 

لهيةُءبلُحرفُندا اعتبارُبهجتانُُفُوديةُويهُحقيقةُواحدةُمعقوةلُلهاوالعبُالتصالُحبرُالنس بةُاالإ

حيثُأأضافكُاإىلُ لهيةُوبعتبارُالعبدُيقولُس يديوقالُعبديُحرضُةُنفسهُفضلُاالس يادُة حفرضةُُاالإ

ُدُيهُاليتُاتصلتريُفاملرتبةُللعبلهاُاعتبارانُوهوُحقيقةُالوصلُالُغُالعبوديةُويهُاإضافةُواحدة

الُ لهيةُويهُاملقصودةُفلُيصلهاُاإ العبوديةُمناُيدركونُاُإوأأماُغريمهُُاكبرُالعارفيأُأبالإضافةُاإىلُحرضةُاالإ

النفسُفلكُمنُُغريُالعارفيُالفصلُبعتبارُماُغش هيمُمنُميُ ُبأألسنهتمُوالُنصيبُهلمُيفُذوقهاُمفرتبة

ُعبديُسامعاُ ُس يديُمعُحرضة ُذوقياُملُيصلُاإىلُحرضة ُمفحجوبُفا اإىلُمرتبتكُُاإنُتزنلتنكُاُإا

                                                           

147                النساء 

 98سورةُالنحلُال يةُ  148



90  

 

 
 

ُالتصالُفلكامُقلتُس يديُمسعتُعبديُذنُتسمعُهباُيفُصفاءُمرتبتكُعبديأُأأألبسكُعرشةُأ الفُ

لهيةُُو ُمسعتُعبديُفيكُحىتُجتلُفيكُحىتُقلتُس يديُوهوُاذليُجتلُهوُاذليحبرُاالإضافةُاالإ

شأأنهُيقلبُالقلوبُكيفُُأأعظموأأرمحُلكُرامحُفس بحانهُماُُلكُحنيُوأألطفُلكُلطيفُفتجدهُأأحنُ 

جلسهُيفُخدمةُنفسهُأُأشاءُفبعضُأأجلسهُيفُحرضةُس يديُعبديُوأأغناهُعنُالأس بابُوبعضُ

ليهُوانقطعُيفُهجةُس يديُاإىلُملزمةُحُوأأنساه يتُرضةُنفيسُرأأيسُبطينُفريجُقليبُجناالإضافةُاإ

س يديُُانريُخويفُمعيلُأأديبُويهُحرضةُالفصلُضللُعنُالهدىُوهوُيفُحبرُس يدهُحفرضة

اكنُيفُُمنااُإاُُواُعرضُارمُااُجُ اُودمُااُوعظمُامحلُاُوأأماُذاتكُفهي ُيفُحملهاُالُزالتُعبديُيهُحرضةُاملعية

لظاهرةُبلُعقلُوالُحياةُاكمةلُمرتبتهُيفُعملُربهُفاتصلُوبقيتُذاتكُاُلُبطنكُاإىلالأمرُأأنُتزنُ 

الُترمشُفاإنجامدُاُلُاإىلُاملرتبةُفرصتعُمعراجُالتزنُ حساسُفصارتُعينكُمرتفعةُمبُإ تزنلُبطنكُُُا

نُكنتُمغضيُاىلُالتحركُُواُإكُبقيتُغريُراجعةُلعدمُقوةُتردهاُوأأنتُيفُحالُفتحُعين اُمسامُاُسادُااإ

لعدمُقوةُينشأُأُفتحهاُفرصتُكأنكُانمئُولستُبنامئاُلعدمُقوةُعلُلُبقيتُغامضُاالتزنُ ُظاهركُحال

عليهُمنُسلبُقوةُالركةُفصارتُالشعراتُُعهناُالبخارُاملؤثرُللنومُوالُمطمعُللجسمُاإالُيفُماُاكن

االإهلُوهوُاملس تغينُعنُلكُمجعتُيفُحدُنُفبحرُالوصلُللمرتبةُالُغريُوذلكلُأأنتُفامنكُعابدةُُو

ليهُلكُماُعداهُحدُ برُاليتُتدلُعلهياُأأاكُحبرُواحدُوهذهُالنس بةُالعظميةُيهواحدُُوماُسواهُواملفتقرُاإ

لهيُالعارفيُبلكتبُاملزنةلُحىت يستُبلفمُبلُبلعومُمريضُموصولُفالعبوديةُُلُااُفأأنتُفهيتصلُاإ

كُعبديُماُأأعزكُعنديُأأحبُوصلُفاش تغلتُعوُسامُتصلُاإىلُجواهرُقعرهاُوهيفُحبرهاُحىت

ُنُرضيتاُإغرييُعبديُماُأأكرمكُُلكُيفُيديُعبديُتأألكُرزيقُوتعبدعبديُأأانُس يدكُمصاُينع

الُمينُوهلُوصلُنفعُمنُلُفهلُرأُأمرتبةُأأصُمنُعبديُملُأأخلقُمرتبةُأأعظم149ُكتمبرتُب يتُاخلريُاإ

اُدعبديُفأأنتُموصولُُغريي مناُامئ أأنُتبعدُمعنُخريكُُفّتىضأأُُلهاكُعنُالوصلُشغلُبغرييأُأاُواإ

ُأأمرتكُبلسببعليهُوأأُو منا أأغنيتكُهلُتذكرتُُملاُكنتُعليهُمنُالهلعُفال نُجبُعليهُرزقكُواإ

الُمش تقُمنُامليلُلغرييُاملُشغلينُُوتقولُمايلُحبيبُغرييُأأالُتس تح ُأأنُالأحبابُوهلُكل
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هذهُاالإضافةُأأكربتكُُاإىلُعظمةُكُفانظرمهُاُفتكفىاُأأوُتكونُيلُعبدُاونُكلُس يدُاأأنُأأكُأأفلُترىض

رضيتُأأنُأأكونُعبديُفالزمينُأأكفكُلوازمُبرشيتُأأفّتيدُاالإضافةُاإىلُغريي بالإضافةُاإيل كُعبديُأأمُا

هللاُسابقُُفرىض    ﴾150ُ﴿اُوهوُعبدُاتكونُيلُترىضُأأنُأأفلُُاكلُس يدُا

الُبس يوفُقهرُرىض ميُس يدهُفهوُعادةُيفُالعبيدُفلُيس تقُلرىضُالعبدُفالعبدُالُيرىضُبس يدهُاإ

الُمنُاختصهُهللاُبسلسلُةُس يدهُفلكامُكربهُزادُنفورُاحرُضُأأحوالُنفسهمُاإالُيفُالهروبُمن اُاإ

منُاخللصُيفُُاإىلُس يدهُحىتُيقنطُعليهُفلكامُهربُردُنصبُالعسةأأوُالفظُادلامئُُبُالعصمة

اُمدةُقهرُادهُهللاُمنُنفسهُكفرُحبيثُجُرُمنُالنفسُعبودةُوالقنوطُمنُهللاُحرضةُس يدهُفالقنوط

لزامهُحرضةُقدسهُفاهللُهللاُهللاُيفُُبعدُمددُحىتُيثبتُجعلينُهللا ممنُقنطهُمنُرؤيةُنفسهُبإ

معاملتكُيفُُاللهمُاقتلُنفوس ناُبس يوفُصفاء  ﴾151ُ﴿أأرواحناُبنفوس ناُُكهلاُإ

يُتقدسُالعبدُفهياُمنُنفسهُولوازهماُأُأ حرضةُقدسكُومسيتُهذهُالرضةُحرضةُالقدسُلطهارة

ُسواه ُالعبدُمنُلكُما ُمقدُ سُمقد ُ ُاالمسفوسُالقدُ ُالمسببلتطهريُُفهيا ُسُبلفتحبلكرسُوهو

ليكُأأفلُتعتربُُأأهكذاُحتبُأأنُيعاملُعبدكُيةُغرُييتُوتس تحيلُخدمقلُخدمأأفتستث املضافُاإ

ُأأنُيقفُعبدكُللسؤالُيفُغريُببكُمىتُأأوُترىضُنفسكُوهلُترىضُأأنُهيربُمنكُعبدكُيف

حيبُُأأنُوعطايئُمصلحةُكلُوهلُتكرهُعبدكُوهلُترىضُكلُكلُمصلحةُسأألتينُمفنعتكُمفنع 

نعمةُفرصفهتاُيفُحصةُفاس تعنتُهباُعلُاالإبقُوأأعطيتكُبديُأأعطيتكُعاءُالريةُُعبدُ ُالاس تقلل

ُأأوجهُطرقُالرشادُفلك ُ ُوهربتُلغرييُُأأفضتام فاضيتُنزعهتا مناُعليكُاإ عبديُأأانُقويُعليكُواإ

تطيعينُكامُأأطعتكُُكامُاس تحيتُمنكُعندُالسؤالُأأفلُمينُرمحيتُغضيبُأأفلُتس تحييُس بقت

نُكلُأأنُخيشعُظاهركُأأملُيأأُُماُتتوبُاإيلُئكُأأوُملُأأمعركرضاُاُإوأأانُالس يدُالغينُومعهُأأسعىُيف

الُوُاإنُتبتُقبلتكوبطنكُف نُمهتُأأهملتكُحىتُالُيبقىُاإ ذاُعرفتمعُاإ ُاينةُاملوتُارتفعُعذركُفاإ
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وعلمتُترتيباُللمملكةُالُغريُُحمالُرشع ُهللاُعليهُوسملُصللوصولُاإىلُالرضةُبلُوساطتهُأأنُا

مناُخلقتُلنعمهُالُتصلالوصلُوالفصلُماُهوُحفواسكُ تكُاليتُيهُالعبوديةُمتصةلُومرتُبُهباُربكُواإ

علمتهُهويهُأأمرُاعتباريُالُغريُفلكُمنُتلكمُمهنمُمقصودُالاس تغناءُحبرضة وهوُرمزُصريتهُُمُا هنُا

قدمُالُجيمتعُاملعتادُعندهُفهوُحمالُعقيلُلأنُالُماُأأنُيطمعُيفُالوصلأُأاُلزلقُكثريُمنُالعامةُترصحيُا

احملضةُاليتُُردةمناُمقصودمهُحبرُاالإضافةُاجملاُإالوجودُنورُُوُووالعدمُبطلُظلمةُُفالقدمُحقُمعُالعدم

الُهوُمفرتبةُالقُالُأُعرفتُبهللُفعرفكُللغريُوماُاكنُنتُنكرةتكسبُمعرفةُفأأُ لوهيةُظهرتُاإ

مناُبينتُماُيعغايةُماُيدركُويُكامالهتاُيفُمرتبةُالعبوديةُوهذا قلُوماُهوُقالُوالُتبحثُيفُالكيفُفاإ

ُبلُهوُحمُقدم للُفقدُبأأحبرُاجلُجبُمنُوراءُسّتُالقيقةُاحملمديةفلُيدركهُتعبريُوالُاإشارة

لهيةُاُحبمكُاالإراداُقطعُاوجحبتكُفلُتدركهُمفنعتكُصلُهللاُعليهُوسملأأقنعتكُمرتبةُالرسولُ ةُاالإ

   ﴿اذليُهوُمعىُعنُأأاكبرُالرسلُعلهيمُالسلمُفقلُُأأنُتصلُاإىلُالقدمُفضلُا

         ﴾152ُمنُملُيعرفُبختصارُايُُمعناه

اُمعرفتهُنفياُُ املدعُاجلاهلاُعلُالتوكيدُردُاُأأىتُبلفظُأأداةُاإنُهللاُالعاملُبهُيصيلقدرُمحمدُلغفةلُهجليةُ

جلُعلهُيصيلُُاذليُهوُعملُعلُمرتبتهُهللاُالامسعيُرُأأوُالّتددُحبسبُاملس متاالإناكُللشكُأأو

سائرُاخللئقُيفُادلنياُوال خرةُبعمومُخلفتهُعنُهللاُورسالتهُيفُسائرُأأجناسُمُبتفضيهلُعلُيعظُ 

وقعُهباُحمكُس يدانُأ دمُعليهُالسلمُمفنُدونهُمنُالأنبياءُوالعلامءُُيتالُرشيعتهُيهمُوماُتأأخرُُفماُتقدُ 

        ﴿وبهُتبُهللاُعليهُوبهُعقدُناكحُحواءُعلهياُالسلمُ

          ﴾153ُُمهُعظُ خلُال يةُوقد

ُاُوالوس يةلُأأعطيتمعط ُهلُقطعُاوعلُمس مترُالُينقطعُواللواءُاحملمودُُهللاُبلُسببُفتعظميهُهلُجل

ذعاناُواخللفةُادلنيويةُوالأخرويةُوالربزخيةُأُأهلُقطعُا عطيهُيفُال خرةُأُأاخللئقُخللفتهُُعطيتُهلُواإ

نسانيةُالاكفرُفقدُاعدوادلنياُماُ فتهُيفُال خرةُالُغريُفلُاُلأحاكمُخلظهارُااُإحجدتُبعدُاملعرفةُُاإ
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الُخرسانُوهوُخليفةُُوُالُغريُفاإنُعظمناُرحبنامُبعدُتعظميُهللاُفالتعظميُفائدتهُعليناُاإىلُمعظُ ُتاجحُي اإ

ُأأوُعصيناهللاُعلُلكُحالُاُت ُأأودعهُهللاُفهيمُمن ﴾154ُُ﴿ُبعنا أأيُيعظمونُمبا

ُأأوالُاُالاجتباء ماُقالواُيفُس يدانُأ دمُعليهُُعلهيمُالسلمُوصلهتمُعليهُانقيادمهُخللفتهُوملُيقولوا

علمهمُهللاُُحىتالسلمُملاُغش هيمُمنُوجودمهُوعيشهمُمنُبركتهُوملُيشاهدواُذكلُيفُس يدانُأ دمُ

زمهُاذليُوعأأنهُهوُأأماهنمُمنُرهبمُُوامأأنهُأأبوُخليفتهُالأعظمُفأأذعنواُوأأقرواُبفضلُس يدانُأ دمُوعل

ُلس يدانُأ دمُعليهُالسلمُونسيتُامللئكةُماُيفعهلُيفُادلنياُوماُتُأأحواهلمأأفاضهُعلهيمُرهبمُفاس تقام

ماممُالساعةُوصارواُُمأأوالدهُفرضواُخبدمةُأأوالدهُاإىلُقياُتفعهل منُأأوالدهُمعُقطعُالنظرُُقتدينُبلكُاإ

اجلنسُال ديمعنُخم ُاتدعُووصارتُُصلُهللاُعليهُوسملقُاخلليفةُاملطلُجبنس يةُالفتهُخلصوصيةُهذُا

نُبق ُهلمُاخلليفةُحمظيُاأُأاُمهنمُتعظميُوتقريبُخلليفتهُعلمُاُبزايدةُاهبُر مُلكهمُمأأمونونُفاإهن اُعندُربهنهُاإ

عُنُهللاُهناهُعنُالشفاعةُيفُالاكفرينُلشفأأُُفقتهُعلُعبيدُهللاُفلوالملاُعلمواُمنُقدرهُعندُربهُوُش

ُأأنُالاكفرُالُيقبلُفيهُشفاعةماُسطرهُهلُربهُيفُكتابهُهلُوعينهُوهوُُاتبعلأنهُذاتُرمحةُربنيةُلكنُ

كصلةُاملؤمنيُيفُمطلقُعليهُُالشافعيُويقبلُفاميُدونهُمنُالعصاةُفصلةُامللئكةُعليهُوصلةُهللا

مناُأأرشانُالُغريُلتعظميُوهوُا خملربُعلُالنيبُأأيُاصلةُيعلمهاُهللاُوصلةُهللاُعليهُقديةُالُتدركُواإ

يفُالتبليغُُاوبلغُمجيعُماُهناكلُمفاُتركُشيئاُخربانُبلقرأ نُوالديثُأُأهُفقدُبهُربُمرهماُأُأُعنُهللاُبلك

القُس بحانهُلكُُهي ُأأُُ﴾  ﴿اُفتزنهتُمناصبُالنبوةُعنهُجعزُاُُوالاُوالُنس ياانُامعدُا

هُفاملؤي ُُُواحدُمهنمُاس تقلالُافردُمنُاملؤمنيُمنُاالإنسُواجلنُعلُحدتهُلأنُاخلطابُموجهُاإىلُلك

ىلأُأنزلُعلُلكُمؤمنُبنفرادهُوالنيبُأُأنفسُبنفرادهاُوالقرأ نُُلك واحدُبنفرادهُكرؤيةُُُلكرسلُاإ

صلُقصدُغريكُأأوُتنويُأأنُالنيبُنهُهللاُوتعتقدُأُأُنفرادهُفلُتقرأأُكتاباحدُبللكُُوُشسُتيضءُ 

اُربكُمبيناُُاُبيدُومسعتُمنهُالكمكُبيعتهُيدُاأأنُفاعتقدُاإىلُغريكُوأأنتُتبعُهلُأأرسلُهللاُعليهُوسمل

نكُُصلُهللاُعليهُوسملبفصاحتهُ يانككلُفاإ نكُماُُاإنُفعلتهُيمكلُاإ الُويصحُيقينكُفيهُفاإ أأسلمتُاإ

ُُو ُبعينكُفهوعلُيديه ُتره نُمل ُيفُالبس تانُختيلُمعلمكُيفُُاإ ُمبزنةلُصورة ُفالعامل ُالعلامء حرضة
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وميتاُظُربهُفأأمريُالأمةُواحدُحياُافوال155ُواجئال بعدُموتهُُا أأنوارُه فقوُة أأيُاعرفواُُ﴾ ﴿ُأأبلغُا

لصلةُوالسلمُعليهُمنُمجةلُأأمرهُاعليمكُوامتثلواُأأمرهُُوُتعظميهُوعظموهُحقُالتعظميُخليفيتقدرهُُب

خسطُعنهُُمتُمفنُريضُعنهُرضيتُعنهُومنوأأمتهُفعظموهُبلقولُوالفعلُوالسُوعلُأ لُبيته

حرمتهُ﴾﴿عليُهُ﴾﴿بسخط ُخسطتُه بلبغضُوالكزازةُيفُقلوبمكُوالُتُؤُأأيُاجعلوُا ذوُه

صلُهللاُعليهُاُمنُالأمةُمفاُسملُمنهُىُواحدُامتهُمفنُأ ذوأأحصابهُوأُأُهفاميُأأمرمكُبهُأأوُببغضُأ لُبيت

نُالألفاظُالواردةُعلمةُعلُماُيفُالقلبُالُغريُفلُتغلطُفاإنُُوسمل نُاكنُيقرأأُالألفاظُالواردةُفاإ واإ

صلُُصلُهللاُعليهُوسملتهُورشيعتهُمفنُصلُعلُالنيبُُوأأُمأأههلالسلمُهوُسلمتهُمنكُهوُُو

مناُهللاُعليهُعرشُا ليهُمفاُومنُانتسعظميُأأمرهُيكونُبتاُاإ كذبُمنُادعىُحمبتهُوهوُيكرهُواحداُأُأبُاإ

نُمنُأأمتهُمفن منهُفارجعُواس تعطفهُفلعهلُُءٌُوقعُيشُهتكُسّتُسنتهُالُتنفعهُالألفاظُاملقروءةُواإ

 ﴿حبفظُحرمةُأأمتهُورشيعتهُُسامحُكلُواجعلوهُيفُسلمةُالصدوريفُقلبُمنُأ ذيتهُفُيُيتجل

        ﴾156ُهُوأأعامهلُفلامُعملُمفنُلعنهُهللاُلعنتهُأألفاظ

العملُاذليُتربأأُُونُيدهلمُعلُماُهأُأهبمُبسببُأأمرُهللاُرجعواُاإىلُرسولُهللاُفطلبوهُُالناسُماُنزل

عنُُبُحىتُعندُأأاكبرُالرسلُفضلُاقدرهُمغيُ ُبأأنُصلُهللاُعليهُوسملُهللاُذمهتمُبهُفلامُعملُرسول

ذمةُ الأأمتهُالأمةُفلُتربأُأ ملكفُُمةُوهوُحيبُامتثالُأأمتهُلأنهبأأداءُحقوقهُوليسُذكلُيفُطوقُالُأُاإ

اُُصلُهللاُعليهُوسملبتبييُماُأأهبمُيفُالقرأ نُأأرشدمهُ ليهُيفُُاكعادتهُدامئ اإىلُحرضةُربهُبلرجوعُاإ

ىلُالترضعُلس يادةُويهُليستُمقدورةُهلمُفأأحوهجمُاُإُنزلُهبمُمنُالأمرُبلصلةُعليهُاكشفُم

الُهوُفدل ُُموالمهُفلُيفكُ  أأسامئهُلأنهُأأمرانُُهلُجبميعهمُعلُكيفيةُالسؤالُوهوُأأنُيتوسلواُأأسمهُاإ

ليناُغايتهُناُإناُفيقولونُايُرُب    ﴾157ُ﴿بهُ ُنبيكُس يدُخلقكُأأحسنُاإ
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ُلقُوملكناُملُمنفعةُمباُملكتهعنُأأعاملناُوأأموالناُوملككُهوُاُوحننُعبيدكُالُمنلُأأنفس ناُفضل

وأأنتُُ)(ينُغريُريبماُعرف)(وهوُيقولُُليناُفيهُوقدُوجبتُعليناُماكفأأتهلناُمبحضُفضلُونظركُُع

فعملنا   ﴾158ُُ﴿ُالُيلُماُياكفُ حتريانُوالعبدُُفقدُمكلُغايةُ﴾﴿تقولُ

ليكُاُإضطرارانُُوافقدُمكلُُخملوقُكل مناُُمفن    ﴾159ُ﴿جلاؤانُاإ عظمُالعبدُاإ

مناُيدفعُعنهُعنهُس يدهُومنُأأهُياكفُ  دُعلمتُضعفناُوالُمدافعةُوقماكفأأةُللعبدُُس يدهُفلانُالعبدُاإ

رسوكلُمنُ لينُا بتباأُأيفُأأزكلُالقدميُوقدُدلناُعليكُاحملسنُاإ اتباعهُكلُبلرجوعمرتنُا ُعهُفوجبُعلينُا

ليكُيفُأأمرُالصلةُعليهُفأأُ نتُتعملُماُيناس بهُويسقطُعناُماكفأأتهُفتصيلُعليهُحبرضةُس يادتكُاإ

اُمعرشُاملؤمنيُوأأانُانئبُعنُاملؤمنيُفأأنتُنلُُعبوديتناُصلةُتس تغرقُمجيعُماُعليهاُعنُجعزُانئبُا

تكونُُُحىتكُفاجزهُعناُوأأوفُكيهلُفأأنتُالربُالكرميمالقادرُعلُذكلُلأنهُعبدكُوخملوقكُومعلُو

ُهللاُوأأنتُأأقدرُمباُطلبناهُايمنكُُأألفحبةُمنهُمبائةُأألفُأألفُأألفُأألفُأألفُأألفُأألفُأألفُأألفُ

وأأنوارُأأمتهُُانرصُدينهُبس يوفُأأنوارهُُورىضُأأبدايُاعنهُلكهُُأأدمُلناُعزهُوخلفتهُورضاكناهُُوورُم

أ الفُأ الفُأ الفُُعليهُمبائةُعلُماُاكنُهلُقربُاُدرُأأمتهُعندكُوعندُمجيعُخلقكُوزدوقُوأأعظمُقدره

نهأ الفُأ الفُُفُأ الفُأ الفُأ الفُأ الفُأ الفُأ الفأ ال اخللفةُولكفُحبملُالُيدلُاإالُعليكُُفاإ

منُُاُعامُوقعاُوتنبهياُتبشريُاُصلُهللاُعليهُوسملهُممتلئةُمبرائيُزالتُقلوبُأأمتهُاُفلاُوميتاُحياُ بهُاخلطأُأ

نهعطُهلُماُتعلمهُيرضيهُعناُأُأرشيعتكُاللهمُ تلُأأوالدهاُهوُاذليُردانُمؤمنيُوقدُاكنتُالعربُتُقُفاإ

صريُأأمتهُعرائسُعلُمنصاتُوتسجدُللخش بةُوالجارةُخفلصهمُحىتُُوتطوفُبلبيتُعرايني

عرفناُدرجاتُاالإحسان منظفيُمطهرينُوبُه عقلُء بُه بكُاإالُرشيعتكُُهجاالُاُكناكُوقدُفكنُا عرفنُا ومُا

انُمحدانكُبهُانئبيُعنكُفنبُعناُيفُُاذليُمحدتُامحلدُاملنُومتامُامحلدُوهوُفل بهُنفسكُاللهمُاإ

ُاهمعنُ(وسعديكلبيكُاللهمُريبُ.ُمثُتقولُ)وسملصلُهللاُعليهُوالسلمُعلُشافعُالوجودُُالصلة
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جابةُلالكمكُال جابةُبعدُاإ ليكُبأأسامئكُُايُربخلقكُُقدميُومنهُالأمرُبلصلةُعلُس يداإ توسلتُاإ

يتُوضعهتاُعلُمراتبُخلقكُمسُاذلاتُوأأسامءُمراتبكُاليتُتقتيضُالوجودُوأأسامءُالتش تيتُالالكهاُ

مدادُالهاُوجودُاُوأألبست          ﴿هناُوماُملُأأعملُاُماُعلمتُماُواإ

 ﴾160ُ﴿    ﴾161ُ(ُواخلريُلكهُبيديكُوهاُأأانُذاُوهوُأأنتُربنا

كُوتعظاميُالُلأمُركُامتثااُحبوكلُوقوتبيُيديكُأأقولُمس تعيناُُقامئُكلدكُالضعيفُاذلليلُالقريُعب

ُرسوكلُخلُمثللفظةُُوُ(ُفقدُتقدمُتفسريهُوماُزادُهناُاإالصلُهللاُعليهُوسملكلُولرسوكلُُجلالاإُُو

تعظميناُهُنيابةُعناُزادُلناُيفُجلهلُبأأنُيصيلُعليُجلُمعرشُالطائفةُاالإحسانيةُهللاُ لبناُاعملُأأنناُملاُُط

علُمقتىضُأألس نتناُُُعليهُبأألس نتناُأأيلبلرجوعُاإىلُأأصلناُالضعفُبأأنُصُلناُالأدبحيثُاس تعُم

ُصلُهللاُعليهُوسملحقائقهُُاُاش متلتُعلرُلناُمنُعندهُأألفاظُاانئباُعناُبقبولُطلبتناُهللُامحلدُوأأظه

فصاحُاُملصلُهللاُعليهُوسهلُُااُلناُودالةلُمنهُاإىلُقدرهُومدحُاتعلاميُوتنبهياُ عظامُاواإ اُأأمرهُاُبقدرهُعندهُواإ

ظهارُاوبُاملؤمنيُوتغييباُهلُلقلُوحتبيباُعندهُوعلينا ُمبرتبتهُواإ ُفضهلُعلاُحبورُهجلنا سائرُالنبيئيُُا

عليهُهبذهُالألفاظُفقدُأأدىُحقوقهُاملقدورةُوحرمتُجسدهُُواملرسليُفقالُايُعبيديُمفنُصل

شوسهاُمعنُاكنُقبلمكُُفةُغابتحبورُهذهُالألفاظُجتدواُمعُرُانرُالقطيعةُوانرُلظىُفتدبرواُيفعلُ

صلُأأحدُعلفاإهنوجامعاتُُاأأفذاذُاُدارسوهاوت مُا مس تغرقةُُُا القدُم برزتُمنُحرضُة لأهنُا حبييبُمبثلهُا

وضامنةُلأنُيكتبُعنديُمنُالصديقيُمفنُُبرشوطهاُواكفةلُبسعادةُقائلهاُاقرأأهغاايتُقدرهُملنُ

العواملُُلمثهلُأألفُأألفُمرةُوفرضُأأنُتُيفمنُالقبولُماُلوُرضبُالعاملُُذكرهاُبرشوطهاُيعطُهل

ُهباُمنُعلُمراتهبمُخللصهمُهللاُوأأهدىُهلمُثوابُمرةُواحدةُوقسمتُلكهاُممنُوجبتُعلهيمُالنار

ماُ))يفُعاملُالأرواحُُصلُهللاُعليهُوسملهللاُفاقدرهاُوقالُُبعظمُقدرُاملهدىُوقدرُثواهباُعندالنارُ

(ُوس بعة)ُ(ُبعتبارُعامومثانية)ُ(ُبعتبارُخاصولهاُمراتبُثلثة)ُ((أأحدُمبثلُصلةُالفاحتُعيلُ ُصل

مهُمنُاُيفهاُخفياُومبراتهباُرمزُابعتبارُالقارئُُُاإىلُرشوطهاُالوفائيةُوالكامليةبعتبارُخاصُورمباُنشري
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ُاملسُ ُاكنُيفُدهلزيُخمدعُالرصاحة ُاملواظبيُعلعلُأأيديُالواقفيُيفُأأبواهبا ُتغرقيُيفُلوازهما

للكُواحدُمناُيفُطريقةُُبدُ ُاُببحورُملحمةُمعناهاُفلجُاوُصارُممُزوغداهئاُحىتُوعشاءهافطورهاُ

مكهلُالش يخُريضُهللاُعنهُونصبهُلدلالةلُعلُماُيدلُُيضُهللاُعنهُأأنُيلق ُنفسهُاإىلُمنس يدانُر

الُأأهلوترصحياتهُورموزهُبطرفُخف ُفاإنُمعرفةُُهعليهُبضوابط منُفتحُهللاُكاملُُالطريقةُمتعذرةُاإ

اخلفاءُمنُوراءُالأسارُأأوُقبلهاُعلُمذهبُُأأوُُفهمُيفُحبورُالأخفىخفامهأُأبصريتهُلبعدُمدركهمُُو

الُمنُس بقُيفُعملُهللاُأأنهعرفهمُُوس يدانُريضُهللاُعنهُفلُينالُ ُالأخفىُأأوُاخلفاءُأأهلُمنُغرفهمُاإ

ليهُقيادهُجيرهُاإىلُوكرهُالأخفىُفيختف ُمعهُويلبسه ذاُعرفهُوأألقىُاإ جُينُالأيديُمنُلباسهُنسُفاإ

السع الغيبيةُالكزنيةُاذلخريةاحرضُة رشوطُالطريقةُوذوقُهللاُمبعرفةُادُمعرفةُملنُأأُرُالعبديةُفلُبدُ ُدُة

علُفردُمكنوزُمهناُوحبرُُُهللاُبكرثةُالرضاعةُحىتُيطلعهعذهباُومعانقةُهنودُلباهناُأأنُيرجعُاإىلُزالل

ذاُأأطلعهُعليهُخصصه ةلُش يخُمنُالش يوخُمبزيدُالتوقريُوالتعظميُويزنهلُمزنُمذخورُمنُخباايهاُفاإ

نهعاهدهُعهدُمنُتقدمُمنُالأجةلُعلُنفسهُويُاعمهلُأأمريُاويس ت ريضُُاإالُحمبةُالش يخالُيسلُُفاإ

فيطلعكُعلُأأسارُالكمُالش يخُريضُهللاُُالاختصاصاُلكنُخيصكُمبزيدُاُوبطناُهللاُعنهُظاهرُا

الكمُالكمُالش يخُعنهُمنُحيثُالُتعلمهُولوُاكنُعلمكُمثلُالسنُالبرصيُريضُهللاُعنهُفاإنُ

ذاُأأطلعكُعلُمعُيفُمجةلجيعارفُ براكتُ رُطريقتهُوحبورأأساُمقاماتُادلينُلكهاُبرمزُلطيفُفاإ

نهأأحصابهُ برشاقةُالّتبيةُالأصليةُالسنيةُُمنُاللنبُوهتذيبُالعسلُمنُرغوتهُهيذبكُهتذيبُالسمنُفاإ

اُفأأنتُالُتريدُمعهُشيئاُُاتُاخلارجاتُعنُهنجُالطريقةنُيتعبكُبنوعُالتقشفاتُوالرايضأأُُمنُغري

لهيةُلكنُملااُلأنُهذهُالطريقةُطريقةُالُوشيئاُُريدُمعكوهوُالُي ُحمكتهُفلُبدُ ُقوفُمعُاملراداتُاالإ

ُلكنُللواسطةُريضُهللاُعنهُوأأنتُكذكلُخصوصيتهُتعظاميُكلُوينس هباُللش يخظهركُعلُُيأأنُ

وانسُُوسُسريتهوامشُمشيتهُربُبس ياس تهُغريُماُبينهُكلُوتدُومتجاهلُاُجاهلُااُحقُفكنُصبيُا

نهالُانقصُيلُلبسُماُأألبسكُوالُتقلُهلُزدينُواماُكنتُعلمتهُُو امتثلتهُُفاإ ذُا نهكفيلُبكُفاإ ينقلُُفاإ

الش يخُريضُهللاُعنهُُتراهُويراكُكحياتهُوسيشريُهلُحىتُالش يخُريضُهللاُعنهُيدهُاإىلُحرضةُُب

حرضةُالش يخُريضُُةُفهنايتكتُكلُالهنايلسعادةُوخمتاُوقدُمكلتُكلُااُوميتاُبكُحياُُمبزيدُالربور



98  

 

 
 

ذاُأأوصلُُصلُهللاُعليهُوسملاُالاكئناتُأأبدُاهللاُعنهُوهوُيفُحرضةُأأصلُ وحرضتهُجنةُالعارفيُفاإ

لهياُفاشكرهُواقدره اُأأنتُسُاُتيارُخزائنُاخلفاءُوالأخفىُفتكونمعركُفبهُوصلتُواكمتُنفسكُيفُُاإ

ملُاذلوقُجانيةُخابق ُيفُحبرُالسعادةُالتُنفسهُهلُقليهرُالوجودُبكُمفنُملُمنُالأسارُيطبُظوا

ُاُماُدامُيفُسلُالتجانيةانزلُاملوقفُاإىلُحدُاملراقبةُوالُنزولُحتهتاُأأبدُاُملُالباطنبطنُالسعدُاك

ذاُُائسُيفُخدورُالربوبيةُفيخطبونُمنمُعُرفاإهنفباهللُفاعرفهمُواكمتهمُ هللاُويعقدُالربُجلُجلهلُفاإ

نهفراعُمراقبتهُفهيمُُوُوكيلهمالربُوهُالامسحزتُمنُ برامُعصمهتمُيغارُملنُفضحهمُأأوُطلُفاإ قُاإ

هنأأس تارمهُمنُهتكُُالذرُُنظرتُحماس هنمُفالذرمعهمُحىتُبختلئك يفُخفاءُحبورُُمُخلفاءُهللافاإ

أأعظمُخزائنُهللاُفلُتعتقدُأأهنمُحمصورونُُالُمنُملُهلُهللاُخزائنهُومهُمنالعبوديةُفلُيعرفهمُاُإ

ُومنُشاورُوصلُومنُسأألُدلُ ُيسُمبحمتُمفنُجدُ لطريقةُفاإنُذكلُُلاُرفُيفافُبملعيفُمنُعُر

ُ رُتلفُومنُفُومنُتأأخختل ُُومنُخالفُخانُومنُكسلُدُضلُ ُومنُاستب ُأأشريُهلُومنُاس تخارُخري 

ُُشّتىُبيعُهلُومنُخطبُأأجيبُومنا فتحُهلُومنُمتلقُحبُومنُتأأدبُهتذبُومنُأأمهلُنفسهُُدق 

اُطريقتهُوشرُفاإهنومنُريضُمبشوبُقنعُبهُفاجلدُلكهُيفُالطريقةُرشبُفاءُطلبُالصُخرسُومن

منُالوردُمنُريضُمبعرفةُالأراكنُُمباُقنعُنعتُقوال162ُُرفيُفهياُجتدمهُكعددُالطيسايفُطلبُالع

ُفيرسدهامُغريُمراقبُأ داهبامُوالُسارهامُوعنُفوائدُموضوعاهتامأأُُمعرفةوالوظيفةُمعُقطعُالنظرُعنُ

نفسهُبهتذيهباُعلُأأيديُُدـتعهُعلُالشهواتُوالراحاتُبلُالانكبابعُعتقدُالصفاءُمرشوطُملقنهُفُي

سلُحىتُيّتاىخُاالإماكنُفيسُّتُعنُوقهتاُوالصلةُبلُجامعةُمعُّتتبُأأنُخيرجُالعبادةيهذبيُحىتُامُل

اذمهُونس بةُبلعهودُمنُبغضُأأس تُتبُعليهُماُيّتتبُعلُاملهتاونياُفيُّتشأأنهُأأوُرمباُيّتكهامُأأس بوعاُُيف

أأهنمُُأأراكنُالطريقةُمنُاملقدميُويدع ُبلغيبةُيفُضيعهُفيبتلُمُهلُعندُترامكُالأهوالُعليهُمبااللُو

وأأماُالفقراءُفرمباُالُُاملظلمةُوهذاُيفُالأاكبرُوينظرُيفُمرأ تهُبقياسُحاهلمُعلُحاهلُُليسواُعلُيشءُ 

ماُخبروجهُمنُالطريقةُاُإاإنُملُيتبُُتلاخلصوصيةُفيُبُأأهللطريقةُفيبغضُيظهرُهلُفقريُصادقُيفُا

                                                           
162   ُ ُوالهوام  ُوالن مل  بب  ُماُهوُكثريُالنسل،ُمثلُاذلُّ :ُلك  ي س  ُ.ُالط  ُمنُلكُيشءُاكلرملُواملاء   .وغريهامالكثري 
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ماُبلبقاءُو يدخلُاجلنةُالنارُُوُوتُوهوُيفُضامنةُمنُيعليهُالنوائبُالعدليةُحىتُتابعُتعلُالهتاونُُفُاإ

ُالتوفيق.ُنكتفُبهُوبهللرفةُفُلوالُمطمعُهلُيفُمرتبةُاملع

ص في بحار جواهر الفاتح كمال الغو  بيان الشروط الكمالية المترتب عليها 

ُةأأوُالثلثُةالامثنيةُأأوُالس بعُلهياُكاملُالغوصُيفُحبارُجواهرهاوطُالكامليةُاملّتتبُعلرُشفا

ذنهُيفُأأولهاعرشةُ) فلكُمنُيريبُُالربُالمسبوهوُاملريبُالنائبُعنُهللاُُالتلقي(ُاالإذنُممنُحصُاإ

عنهُوالُُهللاُريقةُيفُحيطةُحياضُالش يخُريضاملريبُمكنوزُيفُالطُوبّتبيةُعلُبصريةُفامسهُالربُ

نُأأفشاهُطلعهأُأيظهرُهباُأأحدُمفنُ فاإنُبخلذالنُلأنهُسُمنُالأسارُُيبتلُهللاُعليهُفليكمتُسهُواإ

نُأأكرمهُبالإذنُيفُبطهناُُظاهرهاُاقترصُوعلأأذنُهلُيفُ نُاكنُماُتفضلُبهُعليهُاعمتدُواإ ُُهلأأهلاإ

نُزادُهلُاالإفضفليحمدُهللاُُأأهلوامللقنُ تُعليهُحةلُاملعرفةُبهللُمتُطهناُاإنالُبالإذنُيفُبطنُبـواإ

ُلظاهرُالطريقةُومهُنُفهياموالُيأأذ ُـاملراقبُالتلميذُأأهلُفظاهرها ُللفقُرة املشاهدةُُأأهلُاءوبطهنا

الش يخُُرفةُومهُالأحصابُاذلينُلبسواُحةلكاملُاملعُأأهلبطنُبطنُالطريقةُُهلوبطنُبطهناُلُأ

 غريُلُومهُاخللفاءُالتباعُحذوُنعلُبنعريضُهللاُعنهُيفُكاملُاالُإ

  الشرط الثاني اعتقاد أنها برزت من حضرة الغيب

مدخلُفهياُعتقادُأأهناُمنُالكمُهللاُالقدميُويهُأأهناُبرزتُمنُحرضةُالغيبُفلُ(ُاوالثاين)ُ

وكذاُمنُُماُمنُاكنُخيوضُيفُالعقلُاملعايشُاكلهبامئأُأكرمُبلعقلُالربينُُوأُأمنُُللعقولُفلُيعرفهاُاإال

صوصةُذليُيدركهُأأاكبرُالاكفرينُبلرايضةُواجملاهدةُللنفسُعلُكيفيةُخميفُالعقلُاللك ُااكنُخيوضُ

نه نههباُومبعرفةُمعناهاُوبنظمهاُُجاهلُفاإ بشهوتهُوعادتهُفينكرهاُُمربوطاُاُاقيدتهُالعوائدُفصارُحامرُاُفاإ

امئُأأوُعلُعقلُأأرذلُأأنهُملُيزدُعقهلُعلُعقلُالهبُخرساانُاُعهناُبصوتُهنيقهُوكفاهرُوينف ُوينفرُمهناُ

جمردُااُحمفوظُاُفيدع ُعلمُااملرشكي عنُالورعُوعُا حفظهُمنُا ُالأقوالُحاكياُاُنُرؤيةُالنفسُفيتعجبُمبُا

ُوصارُمنُأأاكبرُجمريمُبلُزادهُعلمهُطغياانُاُاُبلُذوقُوالُفائدةُعائدةُعليهرُاللأقوالُكأنهُحيسبُجح

وهوُدجالُضلُ قلُاثبتاُخلبالُعرُهلمُافيصوُ ُزبدُزرنيخهُاشققهمُبشاملؤمنيُفيضل ُ شُشوُ ُلأنهُفأأضلُ ُُا

رببُحتمهياُومهُعلامؤهاُالقامئونُبوظائفهاُحذوُنعلُبنعلُأُأعلُكثريُمنُضعفاءُاملؤمنيُلكنُللطريقةُ

هرةُدراكُخزائنُهذهُاجلُواُإيطمعُمنُاهنمكُمعُشهواتهُيفُُللُالضالُعائدُعليهُالُغريُفكيففض
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الُاليتميةُفل هلُالقدمُفلُُمنُلُالعارفيُبهللُبكوهناُمنُعندفرادُوقدُأأخربتُكاملُأاُيرىُالأفرادُاإ

ضافةُُالعقلُأأهلاملشاهدةُواملعاينةُُوُأأهلعلُالكمُُيعولُاإال الربينُومهُاملربونُلغريمهُلرصاحةُاإ

ُأأضيفُاإىلُاملعاشُالُغريُأأوُاُوتعظاميُوقوةُفأأينُمنُعقهلالربُفاكتسبُمنهُتعريفُاُالامسعقوهلمُاإىلُ

خصوصيهتاُملنُهجلُهذاُُيفُحظ ُالوُالأكوانُفلُمدخلُللأكوانُفهياُلأهناُنظمهتاُأأيديُالقدمُاإىل

نُاكنُُيُيفُحروفهاهلُُحظ ُوأأماُمنُأأنكرهُفلُالاعتقاد س تغرقُهباُوالُيفُحس ناتُالنطقُهباُواإ

عداهُأأوُعاداهمنُهجلُشيئاُوالعداوةُُنفاسُملاكنُاالإناكرالُأ منُالكُُا مُهللاُالقدميُمفنُأأرادُأأنُيشاهدهُا

صلُهللاُيهُيفُذاتُرسولُهللاُُضعُكتابهتاُهلاُيفُاللوحُاحملفوظُأأوُأأنُينظرُمُوأأوُينظرُكتابهت

نهيةُالسلوكُكيُفاُمنُهذهُالطريقةُعلُُعلُنفسهُمربيُاليحمك ُُفأأوُحتتهُأأوُفوقهُُعليهُوسمل يوصهلُُفاإ

هناُاهرُورموزُاُوكتابةُوجُوذاتُاُاإىلُرؤيهتا منُيومُخلقُُمبثلهاُُعليهُوسملهللاُصلاُماُصيلُعليهُفاإ

رضةُهلُصورةُيفُالُصلُهللاُعليهُوسملُفلتعملُأأهياُالصادقُأأنُالنيبُ.ل نهللاُالقيقةُاحملمديةُاإىلُا

اُعلُنفسهُارتسمتُورمقتُيفُوسطُذاتهُصورةُفلكُصلةُصلُهبُالقدس يةُعلُالصورةُال دمية

بلكُقملُوبلكُلسانُُالقائقُوأأخواهتاُرمستُةُوايقوتةعلُكاملُمعانيهُاكجلوهُرويهُماُدلتُُافأأعله

بّتتيبُأأعضائهُدونهُيفُرأأسهُوبقيةُبدُوماُصلُهللاُعليهُوسملسامءُقلبهُوبلكُخطُيفُ نهُعلُترتيهبُا

واحدةُُاُوخواصهاُوأأسارهاُوثواهباُفللكفاملشاهدُحييطُهباُلكهاُويعرفُمراتهبُصلُهللاُعليهُوسمل

مناُُيفُخواصهاُولوازهماُفيولكُبياهنانس بةُوقتُخيصهاُبعتبارُاُل رشانُللصادقيُولعناُأُأللمشاهدينُواإ

املنتس بيُاإىلُحرفةُخطةُرميُيُخمافةُأأنُيضلهمُأأاكبرُاجملالصادقُنكرينُاملنفرينُفلوالُالشفقةُعلامُل

علُُصلُهللاُعليهُوسملفلكُصلةُصلُهباُغريُالرسولُُاإىلُالعملُبلُحظهمُاخلطةُالُغريُالعملُال

ُال ُأأنفسهمُسواءٌُنفسهُويهُصلة ُمنُالتضعيفُأأوُاكنتُبتضاُعُاكنتُعلامءُمنُعندية فُيجمردة

هنُمقبوةلُمهنمعلوماتُهللُويهُامل صلُهللاُعليهُيةُحتتُصورتهُاُتكتبُبلأرقامُاللسانيةُوالرموزفاإ

وصلةُُوسملُصلُهللاُعليهالصديقونُممنُدوهنمُعنُيسارهُبهُالأقطابُعنُيينهُُوُوماُصلُوسمل

سهُويهُحبروفُمس تقميةُبلكُلسانُتفهمهُمنُلسانُالعربيةُفوقُرأُأُالفاحتُاليتُيهُمنُهللاُكتبت

ُخلفتهُيفُادلنياُوال خرةُوهباُظهرتعلُسائرُملُهللاُوهباُثبتتُُلهُوملكهُوهباُفضُ تجهُوعُز
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هللاُدينهُوهباُُعزُ أُأوهباُُالأمحديةُيفُحمرابُالقدساحملمديةُلكُالظهورُوهباُثبتتُالقيقةُالقيقةُ

وهباُُاُوهباُقوامُالأرواحُوالأش باحظهرتُمقاماتُادلينُلكهاُوهباُفضلتُهذهُالأمةُوصارتُوسطُا

محمدُغريهُممنُدونهُمنُالأنبياءُواملرسليُس يدانُوهباُبرزتُاجلنةُونعميهاُوهباُسادُُظهرتُالتاكليف

ُوُم ُواسافيل ُترصفُجربيل ُعلهيميوهبا ُوعزرائيل ُُولُاُاكئيل ُسلم ُالاكئناتُوفهيا ُنظام روحُهبا

ُوهباُرشفت مديةُويهُاليتُالأخلقُاحملالأنبياءُوامللئكةُوهباُظهرتُحماسنُُاملوجوداتُوحياهتا

وحقيقتهُُويهُمرتبتهُهباُالنيبُصلُهللاُعليهُوسملُورشفهاُبلنيبُصلُهللاُعليهُوسملُهللاُرشف

وسملُُصلُهللاُعليهُظهرتُمنُقلبُرسولُهللا ُأأصلُالصلواتُاليتُـوهُملـصلُهللاُعليهُوس

فيهُبكاملُذاتهُومراتبهُُعليهُأأيُجتلهوُاذليُصلُُفاإنُهللاُجلُجلهليُـأأوُمنُقلوبُالعارف

عزازهُوتفُضُاتهوأأسامئهُوصف ملُيتجلُيفُُيهلُعلُسائرُاخللئقُلأنهوذكلُالتجيلُهوُعيُترشيفهُواإ

ال لهياُمباُقلناهُفبربكةُجتليهُفيرمزُاُوهوُعيُالصلةُسملصلُهللاُعليهُُوفيهُُأأحدُبكاملُذاتهُاإ اإ ريهُصُهُا

رادتهُوخاُملاُاالُغريُجفعهلُفاحتُاُلُهللاُعليهُوسملصُخليفةُعنهُحقيقةُوغريهُنوابه اُنطوىُيفُاإ اُملاُامت

يفُعلمهُهدايتهُبهُُُمنُس بقاُوهادايُااُمنُأأرادُأأنُينرصهُوأأماُادلينُفهوُمنصورُأأبدُاأأرادتهُوانرصُا

 منُهللاُتعاىلُةلُعليهُوالفعلُفعلُخلقُالهدايةبهُبدلالُهتداءوالا
رالشرط الثالث استحضار   الصورة الكريمة حالة الذك

ُحىتنُتس تغرقُيفُالصلةُبأأُُوسملُاصلُهللاُعلهي(ُاس تحضارُالصورةُالكريةُوالثالث)ُ

نكُاإنُنظرتُيفُحبرُلطافةُروحكاُقدامكُوسُااُلطيفاُتلمحُحبرُا يظهرُكلُمتثالُمنهُُاُحمجوبُفاإ

ُبأأنوارُتظهرُكلُصورتهُحمتجبةُحىتس بابُاحملبةُيفُاملاءُوزدُيفُالثباتُويفُأُأُرعامئُفيهُكمتثالُالقم

حرضةُالش يخُُحترهماُواستنجدُمنُهناُاإنُغابتهُوزدُيفُقطعُالعلئقُوالعوائقُفاُإامجلالُفاس مترُعلي

نكُاإنُجشعك ةُقدامكُمنُغريُاضطرابُمثُورلصعانكُتثبتُاالش يخُوثبتكُوأُأُريضُهللاُعنهُفاإ

نهيفُمهتكُوحمبتكُوفنائكُُزد وتنطبعُفيكُعلُسبيلُُنُصدقتُترمسُكلُالصورةُيفُمرأ تكاإُُفاإ

الُفهياأأُُحىتالقهرُفلُتنفكُعنكُ الُهباُفلوُسددتُمساُنكُالُتنظرُاإ كُلكهاُلرؤيهتاُلككُموالُهتمتُاإ

نكُتنظرُهباُوفهياُفمكلتُكءوجُز ربهُيفُقُوسملُصلُهللاُعليهصورتهُُعليكُالسعادةُالأبديةُمثُاإ

حقيقةُصورتهُقامئةُبعبودةُرهباُوتراهُُوتنظرُصورتهُالعجيبةُالقامئةُيفُالعرشُوتنظرُيفُلكُفـريـالش
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ُصورتهُويهُملكةُفهياُفتتحريُيفُأأمرهاُفتنظرُالصلواتُاملكتوبةُيفُاُمنُسامءُاإالُوفهيايفُاجلوامدُمف

ُوحُترأُأ ُمنُصلُسهُويفُقلبهُويفُيينهُويساره ُتقرأأ ُفتعرفُمراتبُُهباتهُفلكُصلة عليهُفوقها

ذاُتزنلتُُصلُهللاُعليهُوسملبسببُالصلةُعليهُُهناكُوتتحققُبواليهتمُوخصوصيهتمُاملؤمني فاإ

معُنبهيمُُحدُمهنمُلأنكُعرفهتمأُأاإىلُعاملُالشهادةُترىُاملؤمنيُالبسيُحةلُالسعادةُفلُتنكرُعلُ

تباعُوهوُاالإيانبعونُبأأعظمُمت ُهمُولُك163ُ((املرءُمعُمنُأأحبُ )) بهللُفيّتتبُعليهُأأنُتأأخذُالعملُُاالإ

وذكلُماُاش متلتُعليهُهذهُالقيقةُادلرةُُهللاُعليهُوسملُصلالظاهرُوالباطنُوبطنُالباطنُمنهُ

 العاليةُصلةُالفاحتُاليتميةُواخلريدة
 الشرط الرابع امتثال أمر هللا يا أيها الذين صلوا الخ

تكُسامعُقوهلُدأأمركُهبذهُالصلةُعندُمشاهُأأنكُممتثلُأأمرُهللاُاذليُ(ُأأنُتنويوالرابع)ُ

لُبكُأأنُئأأسُ تُعهناُفاإينُاإينُجعُزُايُرب(ُفتجاوبهُس يدانُمحمدُالفاحتُعلُاللهمُصلُ تعاىلُقلُ)

تكونُيفُُتنوبُعين عليهُصلُة عندكُومقدارهيفُالصلُة الألفاظُُالعظمُمثلُقدرُه عندُاملؤمنيُفتقرأُأ

الُمؤديةُحقوقهُعناُفأأنتُُتصيلُعليهُبلصلةُاليتُصلُهللاةُأأنكُبني عليهُهباُيفُأأزهلُوالُتكونُاإ

الُغريُُتلوةُالكمهُالقرأ نُالعظميُوهذهُالصلةُيسلُهباُمسلُالأمرُالقديسُانئبُعنُهللاُيف

ذاُمحدتُهللاُمباُمحدُبهُنفسه نفسهُمحدهُُأأنُينوبُعنكُيفُبنيةُطلبُالنيابةُبأأنُتطلبُمنُهللاُفاإ

ذاُمدحتُالنيبُُينبغ ُجللهلُفقدُمحدتهُواس تحرضتهمباُ مباُمدحُُصلُهللاُعليهُوسمليفُالفاحتةُواإ

وهوُاذليُعرفُُجوهرةُالكاملُفقدُاس تغرقتُمداحئهُلأنكُمدحتهُمباُمدحُبهُنفسهُبهُنفسهُوهو

ُمنُالأمداحُُو ُيناسبُقدره ُاُإما ُصليتُعليه ليهُوأأمرُُعُهللابهُُمباُصلُعليهُوسملُصلُهللاذا

انُفقدُأأديتُواجبُاحملس نيُبصلهتمُعليهُهباُومهُخاصتهُالعلياُاذلينُأأجلسهمُيفُذروةُاالإحس

                                                           
ُعليهُوسملُ   163 ُهللا  ُصل  ؟ُفقامُالن يبُّ اعة  ُالس  ُمىتُقيام  ُهللا  ُفقال:ُايُرسول  ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ىلُالن يب   ٌلُاإ ُجاءُرج  لة  ىلُالص  ُاإ

ُقال:ُ لة  اُقىضُالص  ُالقيامةُ ))فلم  ُعن  ائل  ُالس  ُقال:ُ((أأين  ُهللا  :ُأأانُايُرسول  ل  ج  ُ))؟ُقالُالر  ت  د  ُماُ((لهاماُأأعد  ُهللا  ؟ُقال:ُايُرسول 

ُ ُأأين   ال  ُصلة ُوالُصوم ُاإ كبري  ُلهُا ت  د  بُُُّأأعد  ُُُأح  ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ُفقالُالن يبُّ ُورسوهل  ُمع))هللا  ُوأأنت  ب  نُأأح  ُ((أأحب ب ت ُُم نُاملرء ُمعُم 

ُفرُ فقالُأأن ٌس:ُماُرأُ  ث ل  ُم  ُاالإسلم  ُبعد  ُفر حواُبيشء  ُامل سل مي  مُهبا.ي ت  ُهح 

147ُحصيحُابنُحبانُصفحةُأأوُرمقُ :املصدر |ُاحملدثُابنُحبانُعبدُهللاُبنُعباس الراوي
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ذنُفيهُفقدُصُلاُإعليكُُوُالصلةُوالسلم نُـأأوُعُمـيتُعهنمُبأألسنهتنُنبتُعنُاملؤمنيُاإنُاكنُكلُاإ

ُعنُهللاُالُغريُلفةيفُاخلُوبعُذناُإكُـانُلـنُكاُإرُـنسانيةُالاكفاإُُابيضةُالوجودُماُعدُأأهل

ة  الشرط الخامس اعتقاد أنها عين الذات المحمدية وسر الذات األحمدي

نُصلةُأُأاذلاتُاحملمديةُوسُاذلاتُالأمحديةُُوُعيُصلُهللاُعليهُوسمل(ُاعتقادُأأنهُاخلامس)

والُُملهللاُعليهُوسالقيقةُالأمحديةُفهي ُمقامهُومرتبتهُصلُاحملمديةُوسُُالفاحتُيهُعيُالقيقة

نُهوُواحدُوالُمرتبةُفوقهُلُأُعظمُاخلاصُبذاتهُالعليةُاذليمسُهللاُالُأانُأُأتعرفُُحىتيعرفُذكلُ

وماُاحتوىُعليهُمندرجُيفُامسُاذلاتُالعيلُوهوُغيبُُهللاولفظُُهللاسامءُاملراتبُمندرجةُيفُأُأ

مناُهوُبس بقتُهلُالعنايةُوثبتتُهلُالرعايةُفليسُالعملُبلروايُخيتصُبهُمن غرقُلرعايةُواس تةُواإ

وقفُمعُاملراتبُبق ُمعهاُومنُجتردُُوالأفعالُمفنُالأسامءاُعنُالصفاتُُوأأوقاتهُيفُحمبةُاذلاتُفانيُا

ُلأأغرقُيفُحبر   ﴾164ُُ﴿ورعىُ مديةُوالروحُهي ُهوُامسُللحقيقةُاحملالاتساعُاالإ

حقائقهُحقائقُالوجودُُرجتُيفُلكُحقيقةُمنالأمحديةُفبذكلُاندُةُاحملمديةُوالقيقةوالياقوتاحملمديةُ

الُمنُعرفهلكهاُوهجلُامسهُعندُمجيعُالناسُ امسُاالإنسانُاملصورُمنُجامثنيتهُُبتعريفُهللاُكامُأأنُاإ

الُالأعظمُالامسهوُُصلُهللاُعليهُوسمل ليهُاإ نسانيةاُإمنُاس تمكلُُالظاهرُفلُيصلُاإ وهوُُفرادُاالإ

التهُمنُتقدمُطبائعُاخللئقُفعمتُرسُصلُهللاُعليهُوسملُصلحُووافقُطبعهُالقطبُالُغريُوذلكل

أأنكرُرسالتهُمنُهجلُعنُمراتبُاالإنسانيةُفاإنُمراتبُاالإنسانيةُتقتيضُُومنُتأأخرُلعمومُامسهُوذلكل

لأمانةُالرساةلُوالنبوةُوالقطبانيةُمفنُهجهلُقالُاُوذلكلُمحلتُااخللفةُعنُهللاُملنُاس تمكلهاُظاهرُا

﴿    ﴾165ُنسانيتهُوجلسُعلُكريسُمراتهباُاُإمثلناُلكنُاس تمكلُُفصحيحُبرش

نسانيةُويهُصلُهللاُعليهُوسملُحةلولكُمنُأأفاضُعليهُُالنيابةُعنُهللا مبراتبهُُهللاُالامسُاالإ

املشتتةُعلُذراتُُالأسامءنُُوالس ُالأسامءندراجُمراتبُالقُفيهُوهوُقائقهُصارُخليفةُالوح

ُبلُمشقةُوالُحتركُوالُشغلُبلُيفيضُبأأيديُهللاُالمسالوجودُفيصريُيعرفُلكُذرةُوُيدهاُب

                                                           

164       ُالنجم 

165            ُالأنبياء 
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وينامُكامُُيأألكُكامُنأألكهوُالُغريُُوُالأسامءنُهللاُعظمهُبربكةُأأُُالاجامتعومعنُُاجملمتعةُفيهُالأسامء

 ﴿مرتبةُالقُفاهللُالُينامُوالُيغفلُهوُامسُُولُهوُيدُاخللقُبأأنفاسهُفلُيغفلُفكيفُيغفننامُُو

   ﴾166ُلُوجللُامسهُهُهللاُجامأألبسالأرضُفكذكلُقلبُمنُُوُوسعُعلمهُالساموات

والباطنُُطويةُعلُامسُهللاُالأعظمُالظاهرغلقُمنأُأذاُعلمتهُفصلةُالفاحتُملاُلكهُفاُإُفاعلمهُهللاالعظميُ

يةُيفُالطريقةُأأيديُالأاكبرُالأجةلُالُأُيفُحروفهاُانوايُتلوتهُمعهاُعلاعتقدهُأأذنُفيهُُونُعرفهُُومف

ادلخولُيفُوالصفاتُوأأذنُهلمُُالأسامءممنُفتحُهلمُببُالطريقةُُوُذنُهلمُيفُالترصفُبأأسارأُأممنُ

نسانيتهُُاإىل نسانيةُالقطبُاملكتومحرضةُحمبةُاذلاتُوجعلتُاإ روحُاحملمديةُعنُالُالنائبُانئبةُعنُاإ

درأاكُمتقنُوالرسُالأمحديُيدركُماُقلته الُفليعتقدُماُقلناكلُعلُسبيلُاالإشارةُاإ هُالُغريُوالُاُواإ

ذاُعلمتُأأنُصلةُالفاحتُعيُامسُهللاالتسلميُوهنايتهُالتفويضُهللُنصيبُهلُفيهُفغايته الأعظمُُُفاإ

يفُيفُلكُحقيقةُمنُحقائقهُوُوسملُهُعليصلُهللايتضحُكلُماُقلناهُمنُأأهناُعيُاذلاتُنعينُمقامهُ

ُفالقيقةُالأمحديةُيهُأأولُظاهرُيفُالعمىُنُشاءُهللااُإحبولُهللاُُلكُمرتبةُمنُمراتبهُكامُس يبي

لهي  بلُهوُذاتُوحقيقةُغريُُليسُاكلنورُاملعروفوهوُاملقتطعُمنُالنورُاملكرمُمُالنورُاملكرُ ُوهوُاالإ

لُمنظورُيفُعاملُُوأُأحامدةُبكاملُامحلدُوأأولُعابدةُُوُأأولويهُُمتحزيةُلكاملُالفراغُاملتعقلُالُغري

لهي ُويهُأأولُمنُسنُ ُالظهورُيفُالعمى ُس نةُحس نةُفهلُأأجرهاُوأأجرُ)(محلدُالعبادةُواُاالإ مفنُسن 

مشفقةُعلُأأوالدهاُفكتبتُصلةُُيهُأأمُالقائقُلكهاُويهُأأمُكريةو167ُ((اإىلُيومُالقيامةُمنُمعلُهبا

منُالقائقُُنُبناهتاهللاُمُهباُاإحاطةُعامةُفعبدتُهللاُهباُعددُماُس يظهرهالفاحتُعلهياُوأأحيطتُ

امحلدُس يدُُكلُاكناُهللُوذلمنُامحلدُأأيُأأس بقُاخللقُمحدُاُأأمحديةُأأفعلُالتفضيلُفذلكلُمسيت

ُلس بقيتهُعنُُو ُاس تخرجُالقادلعاء ُمفهنا يةُجلُوعلُمبحضُفضهلُالعمميُالقيُقُظائفُالعبادية

                                                           
 255سورةُالبقرةُال يةُ  166

167   ُ: مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ُ))ق ال  ن  ُم  ر  أ ج  اُو  ه  ر  ُأ ج  ُف هل   ن ةا س   ُح  ن ةا ُس   م  ل  س 
 
ُاال  ُيف  ن  ُس  ن  ُم  ُأ ن  ُغ ري   ن  ُم  ه  د  ُهب  اُب ع  مع  ل 

 ُ مه  ُيش  ور  ُأُج  ن  ُم  ُي ن ق ص  ن  ُم  ه  د  ُب ع  ن  ُهب  اُم  ُمع  ل  ُم ن  ر  ز  و  اُو  ه  ر  ز  ُو  ُع ل ي ه  ن  ُاك  ئ ةا ي   ُس  ن ةا م ُس   ل  س 
 
ُاال  ُيف  ن  ُس  ن  م  ٌُء،ُو  مه   ار  ز  ُأ و  ن  ُم  ُي ن ق ص  ُأ ن  غ ري  

ءٌُ ُ((يش  

1697ُجريرُبنُعبدُهللاُالبجيلُ|ُاحملدث:ُمسملُ|ُاملصدر:ُحصيحُمسملُ|ُالرمق:ُالراوي:ُ
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جبتُـُتـُُويهُغيبُمنُغيوبُهللاُاُحُمحديةملكهُويهُمنبعثةُمنُالُأُاُلقائقنبعُااحملمديةُوجعلهاُُم

ادلنياُوالُيفُال خرةُلعلوهاُُخملوقُالُيفُهياـلاُإلُـصـلُيـةُفـهُحقيقـمنُاكنتُلُااخللقُلكهمُماُعدُنـع

مناُتعرفُالأنبياءُالقيقةعنُاالإد لفاحتُصلةُاوكذاُُاحملمديةُفالقيقةُاحملمديةُروحُاملوجوداتُراكُواإ

عيُقبولُُلهيةُفهي ُعليهُأأصلُالاكئناتُويهاالُإُالأسامءالعلويةُوالسفليةُلأهناُأأصلُُروحُاملوجودات

والُُاخلاصُبهاذليُهوُمقامهُُلأعظماُالامسعندُطلبهُمنُحرضةُُصلُهللاُعليهُوسملشفاعتهُ

ال نهُلس يدانُالقطبُاملكتومُمطمعُفيهُلأحدُاإ تقبلُشفاعتهُكامُيهُُفقدُأأفاضهُعليهُفلبسُحلتهُُفُفاإ

س بقُيفُعلمهُمنُاخللقجيادُالقُجلُُويفُاُإُصلُهللاُعليهُوسملُقبلتُشفاعةُأأصهل فأأوجدهاُُعلُمُا

مفوضُهلُيفُادلنياُوال خرةُفلامُاسّتاحُُءُوهوُوكيلهياُمدةُالأبدُخيلفُمنُشالوهجهُوجعهلُخليفةُعل

وهوُانتقاهلُمنُدارُالتلكيفُُبملوتُسملصلُهللاُعليهُُومقامُنبوتهُُورجعُاإىلُصلُهللاُعليهُوسمل

أأذلُمعرفةُموالهُويهُُفهياُاإالُجنةُاملزيدُال نُويهُجنةُالُنعميدارُالتكرميُوالترشيفُوغسهُيفُُاإىل

اُحلهلُداثراُوظاهرُاُمهُالأصيلُوارثدأأظهرُهللاُخاُحىتُدُواحداُبعماُاكنُفاس تخلفُخلفاءهُواحدُا

فاتسعتُدائرةُُفاضةُعلُأأحصابهُاإىلُيومُالقيامةوضُهلُيفُاالُإعليهُاملقامُاخلاصُوفُاُفأأفاضوبطناُ

نهعندُمنُهوُُهوُخمتصُبهُاملعرفةُبعدهُريضُهللاُعنهُوأأمرُبكمتُما ريضُهللاُعنهُلكامُعندهُُفاإ

ُمورواثُاإىلُيومُالقيامةأأفاضهُعلُأأحصابهُوجعهلُ
 السادس والسابع اعتقاد أنه روح الموجودات

صلُ(ُاعتقادُأأنهُوالسابعالأمحديةُ)ُسُاذلاتُهللاُعليهُوسملُصل(ُاعتقادُأأنهُوالسادس)ُُ

روحهُصلُهللاُعليهُوسملُمكثالُاملاءُُالـمثـُدمناهُُفـاُقـعيُمُروحُاملوجوداتُوهوُهللاُعليهُوسمل

نهالشجرةُُالساريُيفُغصن صلُفذاتهُُغلتهُومنُماءُالغصنُتنبعثُالامثرقوامُمناءُوحياةُالغصنُُوُفاإ

ُالثابتةُُاجلامثنيةُملهللاُعليهُوس ُوالقيقةُاحملمديةُمبزنةلُعروقها ومثالُالرشيفةُمبزنةلُساقُالشجرة

لهيةُفاالمسُالأمحديةُمكثالُماءُالغيبالقيقةُ القدس يةُوتفيضهُعلُأأيديُالأسامءُاالإ الرضُة ُاذليُمتدُه

يُيمن ُذلءُاكلهواءُاخواصُالأسامالأعظمُللجميعُمكثالُالهيوىلُاذليُهوُبطنُالعنارصُالأربعةُمفثالُ

صلُمكثالُالأغصانُمنُالشجرةُومثالُبركةُرسولُهللاُُاخللئقُلكهمأأصلُالشجرةُوفروعهاُومثالُ

عُأأيُمكثالُربُ ُالأولياءالترصيفُمنُُأأهلمكثالُالأنوارُوالامثرُوأألواهناُوطعمهاُومثالُُهللاُعليهُوسمل
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اإنُاكنُُفُبلشجرةُلكهاملك ُلغريهُوهوُخرُلنفسهُُوويزبرهاُوجيينُويقطفُويدُ ُخادمُيسق ُالشجرة

نُمل ُيدركهُأأوُأأقلُأأوُأأكرثُحبسبُالنيابةُعنُالقطبُقطباُأأوُبغصنُواحدُاإ
من حبل الوريدالثامن   اعتقاد أن هللا أقرب إليه 

ليهُمنُُحُهللاُ(ُاعتقادُأأنوالثامن)ُ   ﴿ُبلُالوريدُوهوُحرضةُقوهلُتعاىلأأقربُاإ

   ﴾168ُوصلُريقةُس يدانُريضُهللاُعنهُفلكويهُعيُط ليهُوذلكلُاكنتُُمنُفهيُا اإ

هاُمنُطلبُيشءُلوصوهلمُاإىلُمقامُأأهُلجتردتُُلُوجهُالوصولُالُعلُطلبهُوذلكلالعبادةُفهياُع

لهيةُويهُاللطفُاخلاصُب هدواُاشُحىتلُوصوهلمُالثانيةُلكامُأأهلهاُبعدمُطلبُماُطلبهُأأهُلاملعيةُاالإ

فبقواُدامئاُيفُعومُحبارُاللطفُُوركوانُاُغريهُميلُاُاُبهُواس تقذروالطفُهللاُمعُذراهتمُفهابوهُوأأنسُو

لهيةُفلُيذلُهلمُاذليُهو نُأألبسهمُرهبمُالعبودةُُاالتصافماُمهُعليهُمنُُاإالُعيُاملعيةُاالإ بلعبوديةُواإ

العبادةُالظاهرةُُيفُُوهُيفُالعبوديةُوأأدرجواُالعبوديةيليقُهبمُفأأخفواُمقامُالعبودةُوأأدرجُوجهُعل

الُلباسُاالإسلمسلاُإفتنوعُ ُمنُالمتُوذكلُهممُوالُيظهرونُاإ زيُبنوعُهوُاللطفُاخلاصُفتجردوا

مناظرُبعيُالعادةُفلُيعرفهمُالقائقُمنُوراءُالسدُفلكُمنُينُخاصُفصارواُحبار يعرفهمُمنُُواإ

ةُمُعرائسُقُرفاإهنجاهُهللاُيفُمعرفهتمُهللُجاهُهللاُجاهُهللاُمهُبفافهانفتحتُهلُعيونُخلفُالعادةُ

نك ذاُاس تحرضتُمعنُُالعيونُفلُتغّتُبظواهرمهُفاإ الُيفُقرشُاالإسلمُومراتبهُالُغريُفاإ الُترامهُاإ

شاُرالقربُاذليُهوُاملعيةُالقديةُاليتُالُتع مناُيهُاإ لهياُاكإشارةُلفظرفُواإ العنبُمثلُاإىلُعنبُُةُاإ

ارجُوالُمفارقُالظلُللشاخصُفليسُبداخلُوالُخُتدركُماهيةُنورُالشمسُومعيتهُمعُالُاماجلنةُفك

ذاُانتُطارئٌُُوالُمتصلُفاإنُالظل هوُُماُقلُالشاخصُزالُالظلُبللكيةُوبق الُغريُالُحقيقةُهلُفاإ

  ﴾169ُ﴿وهوائيتهُُفتهُمكيفُللطااُغريالأصلُاذلايتُاذليُهوُالنورُفالنورُأأيضُا

﴿       ﴾170ُاةلُالفناءُاملطلقُفلُيعرفُاإالُيفُح

                                                           

168                ُق 

169                النحل 
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مناُُخليالُالُغريُفلُوجودُللخيالُيفاُتشخصُااُمشخصاُاُمرئيُااُمعتقدُاحلمُاُمثُيزولُويصري اخلارجُواإ

اخلطابُوهوُحبرُاملعيةُفلُخياطبُاإالُُريُحصيحُالُوجودُهلُواس تحرضتُمعنرُاعتباهوُأأم

الُبكاملُالتجيلُامل    ﴾171ُ﴿الارضُ ساسُـُنُاالإُحـينُوجودكُعفوالُيكونُاإ

نُكنت ُوالُنصيبُكلُفيهُهـنفس ُــهُفـلُبنفسـحفينئذُيتجُصورةُااُموجودُاُواإ
 معاني الذكرالتاسع استحضار 

وتفسريُأألفاظهُاورموزُاُُوتفصيلُاجامالاُاإُُوُاس تحضارُمعاينُاذلكرُمجلُاُ(والتاسع) ةُجبميعُالألس نُا

لهيةُفتجمتعُكلُلغ ةُويفُاللغاتُالعجميةُوالعربيةُيفُلكُلكمُالرساينيةُوالعربانيةُوسائرُاتوالأقلمُاالإ

ُع ُوالُخطورُغريُماُكنتُبصددهُعياءُوالاُإورُوالُودورُمنُغريُفتُلكُحرفُوتلحمهاُيفُلكُمرة

ُحيييكُهللاُاإىلُمعنُحىتأ خرُُُحرفُفمتوتُفيهُعنُملحظةُحرفحبيثُجتمعُوجودُلككُيفُلك

ذاُحصحتهُُحرفُأ خرُبعدهُفمتوتُفيهُموتكُيف نهأأطوارُجنينكُيفُبطنُأأمكُفاإ يريكُملكهُلكهُُفاإ

قباكلُعليهُُيفُلك عنُمقاماتُانقصا173ُُىفاإنُنقصتُتسم    ﴾172ُ﴿حرفُبربكةُاإ ُا

من الُمنُخمدعُُاُتعطىُبقدرُالأدبُالُبقدرالأدبُفتحرمُبقدرهُواإ العملُوالُيدخلُحرضةُالقدسُاإ

نهُس تجامعهاالأدبُفلُهتنُيفُ ُلُكلُفيهُفاإنبالقهرُتعملُوالُتعمُ ماُالعملُُفأُأعيُعزكُعندُربكُُوُفاإ

مناُنتلكمُيفُجنةُاملعرفةُفلُُادلنيويُوالأخرويُوليسُالغرضُفيهالعذابُملُتعملُهتنُبس يوفُ واإ

الُبلُأ وهوُالأدب    ﴾174ُُ﴿عينهُُدبُوهوُروحُالعملُبلُهوتدخلُاإ

                                                           

171            الديد 

172         النجم 

 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"تسم"   173
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مناُالأعاملُبلنيات))بلُروحُُوأأماُالعملُفاكجلسد نُـفُلـمـعـاإىلُالبُالُالقصدُيهُعيُالأدو175ُ((اإ اإ

منـكونُلبليدُاليـدُيـصـالق ُالرشطيُـ ُعـناُهـُرةُُهـةُاملعتبـالنياُـوانُواإ

ا الكه مها وم روحها وبه قوا  العاشر وهو 

بصددهُعلُالنيبُبصلةُُاعاملُبأأنُيصيلُوهوُماُكن ُنُيعملُأأيُنوعُمنُالُأأُأ(ُوهوُالعارش)

وطلعتهُوحملُنظرهُيفُخلقهُومتعلقُقدرتهُاخملصصةُُهُوحبيبهلتعظميُهللُبتعظميُخليفتالفاحتُبنيةُا

رادتهُاملس تلزمةـب ُهللاُممهُفقدُعظُ فقدُأأطاعُهللاُومنُعظُ ُمنُأأطاعهوحياتهُجلُوعلُفاإنُُهـلعلمُاإ

التصالُحبرُنيابتهُببحرُمنيبهُجلُوعلُفلُُصلُهللاُعليهُوسملومنُأأطاعُهللاُفقدُأأطاعُالنيبُ

الُبطاعةتجابهُجبلملنيبُالُحتظهرُطاعةُا متثالُلأمرُموالهُوبنيةُالاُصلُهللاُعليهُوسملبُاملنوُ ُهلُاإ

هبذهُانُءجاُبهُوهوُعيُاملصيلُعليهُوبنيةُامتثالُمنوبنيةُامتثالُمنُجاءانُُ﴾ ﴿اذليُقالُ

لهي ُ الُكامُيعقلُالويحُاالإ رُاذليُانفردُبتعقهلُأأاكبالصلةُمنُهللاُاملنبعثةُمنُهللاُعلُكيفيةُالُتعقلُاإ

ُ.حىتُرويُالربُالامسمبعرفتهُالعقلُالربينُاذليُرشبُمنُُالُغريُوهوُأأمرُاختصُالعارفي
 بيان مراتب الفاتح الثالث الظاهرة والباطنة وباطنة الباطنة

نكُتفضحُالأسارُفاإنُاُإاُفلُيقالُاُخفياُ(ُرمزُامراتهباُالثلثةأأشريُكلُببعضُ)أأنُأأردتُُمثُاإين

مناُهمثلُ فشاؤهماُأأذكرهُاإ اُلقلوبُالواصليُاُهلممُالطالبيُوتثبيتاُتنش يطُاُوُمنُببُالعملُاذليُجيوزُاإ

وُأأعظمُيفُصدورمهُماُمهُفقدُوقرُماُهأُأأأحصابُس يدانُوتقدمُلناُأأنُالالكمُمعُغريُالأحصابُُو

مهناُتعدلُصلواتُُةاُفاملُر(ُفهي ُصلةُاملصيلُهباُبنيةُالتعظميُبلرشوطُاملقررةُأ نفُافاملرتبةُالظاهرة)

مهناُبس امتئةُأألفُصلةُجبميعُماُانطوتُعليهُُلألس نةُولكُواحدةمللئكةُجبميعُااجلنُواالإنسُوا

ُلقيقةُاحملمديةاوجدُهللاُأُأ(ُفهي ُصلةُأأرواحُاملوجوداتُمنُيومُوالثانيةُالباطنيةفيكتبُهلُذكلُ)

ُأألفُصلةُفلك176ُهالُكاإىلُالأبدُُف ُبصلةُهللابس امتئة ُمهنا ُعلمتهُُجبميعُماُُصلة ُوما املرتبةُُولها

لةُبصلةُفهي ُلكُصلةُمنُالس امتئةُأألفُصُ(والثالثةُبطنُالباطنمندرجةُيفُالباطنةُ)الظاهرةُ

                                                           
:ُق ا  175 مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  ن ام))ل  ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ ُفه جرت هُاإىلُُواإ ُورسوهل  رت هُاإىلُهللا  ماُنوىُمف نُاكنتُِه 

ُوم نُ ُورسوهل  ليههللا  رُاإ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ُ((اكنتُِهرت هُدلنياُي صيهب 

1ُي:ُمعرُبنُاخلطابُ|ُاحملدث:ُالبخاريُ|ُاملصدر:ُحصيحُالبخاريُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُالراُو
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ُالعاملُاإىلُاخلُهللاُفلكُصلةُمنُهللا فهياُُلودُالأبديُفادلرجةُالأوىلُيعطىبدرجةُمنُأأولُنشأأة

ُماُسوىُواملرسليُوامللئكةُومجيعُالنبيئيُنةُمنهللاُللخلئقُيفُادلنياُواجُلصاحهباُمثلُماُأأعطىُ

ُيعُالّتقياتُمماُالُحيىصُفهذاُيفاخللودُالأبديُاذليُالُهنايةُهلُومُجُهللاُمنُمجيعُخلقهُمنُالأزلُاإىل

علُالثالثةُاإىلُهملُجراُمنذُُُوالثالثةُعلُالثانيةُوالرابعةادلرجةُالأوىلُوالثانيةُمتضاعفةُعلُالأوىل

ُلُ بتجةُمنُذكلُاإىلُماُالُغايةُهلُولكُدرجُالأبديُاخللودالقيقةُاحملمديةُالأمحديةُاإىلُأأوجدُهللاُ

بلكُماُأأعطىُهللاُمجيعُخلقهُمنُرسولُوملُُصلُهللاُعليهُوسملرسوهلُُخاصُمنُهللاُعل

أأولُالعطاايُمماُالُحدُهلُمنُُدُبهُربناُومباُجتلُبهُعلهيمُمنوغريهامُمنُسائرُاخللئقُمنُلكُماُعب

بديُوالتجيلُالثاينُمتضاعفُوالثالثُعلُالثاينُاإىلُماُالُهنايةُهلُمنُأأزمنةُالعاملُاإىلُاخللودُالُأُاُإمنش

نُتفضلُهللاُصلُهللاُعليهُوسملاجلنةُويهُخمتصةُبلنيبُ الُاإ ُببعضُعلُمنُاصطفاهُأأعينُاملرتبةُاإ

الُُصلُهللاُعليهُوسملهُالنيابةُعنُأأوفرُحظُمهناُونصيبُحبسبُعنهُيضُهللاجاينُروللقطبُالت

وبطنُالباطنُفهوُموجودُمنُأأحصابُس يدانُريضُهللاُعنهُوعهنمُُةا.ُوأأماُاملصيلُبلباطنقاُاس تحقا

يهُاخملتصةُالُغريُفلُيلقهنا واملفتوحُعليهُحبسبُاالإرثُفاملرتبةُبنفسهُا الُاملأأذونُفهيُا للمفتوحُُاإ يلقهنُا

يةُادلرجاتُالأوىلُوهكذاُيفُبُقحيطةُادلرجةُُمبراتهباُحتتبهللُفصلةُالفاحتُعليهُيفُمراتبُاملعرفةُ

مناُأأربهباُُوُحصلُهلُفهياُمراتهباُالثلثُوأأمرهاُموكولُاإىلُالفتحُوتطلبُعندُنُصلُمثلُهباُمرةفاُإ اإ

لهيةُيفُحبثكُأأههلاخلريُُوُمماُسوىُهللاُاململوءُحببُرمزتُكلُليضطركُالقلبُالفارغ ُاإىلُالهنضةُاالإ

هنلياقوتةُأأسارُهذهُاُلع الُمبثلهاُوليستُمرتبةُفوقهاُُماُعبدُهللاُافاإ ُالأعظمُملنُظفرُالامستبةُمُراإ

لهي ُعلُأأيبهُعلُوجهُالاصطفاءُاُيبأأسارهُوتراُك يفُالطريقةُفهوُأأعظمُمبراتبُُجةلديُأأبوابهُمنُالُأالإ

نطواءُالعاملُالليبُعلُالزبدةُوانطواءُاجلسدُعلُالروحُواُقدُعلمتُأأهناُمنطويةُعليهُانطواءلكنُ

وزُوالدقةُعلُالبرصُوالقلبُعلُالبصريةُوالبصريةُعلُالعقلُالقطبُواندراجُاملاءُيفُالكُعل

ُقرأأهايسارهُفالفاحتةُأُأجواهرهُوالُلكُلفظُظهرتُُعلُروحُالقدسُفليسُلكُقلبُظهرتُوالعقل

فالعارفُبهُُالأعظمُويهُكزنُحتتُالعرشُالامسيهُمش متةلُعلُوبلُوضوءُوُلكُالناسُبوضوء

نُاكنُلكُالناسُفاُإُقرأأهايفهياُيدركُفهياُمرةُماُالُيدركهُالعامةُمجيعُأأعامرمهُفكذكلُصلةُالفاحتُ
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نُنواهاُواعتقدُماُذكرهُالعلامءُُاملرةُأأنُوهوُاُعنُالطريقةُهلُفضلُالعامخارجُا الواحدةُفديةُمنُالنارُاإ

مناُالأعاملُبلنيات))ُفهيا نُاكنُداخلُمأأذ177ُ((اإ ذنُالوردُفقطُيعطفهيُوانُاواإ اُمنُُعاليُاثوابُاُىاُولوُبإ

انيةُيهتاُوكذاُالثأُأملنُأأدركهُبكيفيةُخمصوصةُعندُُالامسبنيةُُخاصيهتاُفاإنُاملرتبةُالظاهرةُتقرأُأأأحبرُ

الثانيةُُاُمهناُبغريهُفهياُمثُتدرجُيفلفُاأُأاملرةُالواحدةُمنهُصلةُالفاحتُس بعيُُنُذكرهاُبهُتعدلوالثالثةُفاُإ

ُالثالثةاُإتندرجُيفُالثالثةُةُُوةُالأرواحُاملتقدممثُقسُصل بنيتهُاكنُهلُيفُاملرةُمجيعُاملراتبُُنُقرأأ

ذاُعرفتهُجتدُالامساحملتويةُعلُ لزمُوامحدُاُوواعتقدُُالامسعبادةُاخللئقُالُتزنُمرةُواحدةُبنيةُُفاإ

أأحطتُمباُُالامسةُبنيُيتُهبانُصُلفهوُكفايةُالعارفيُفاُإُيةُماُيعطىوالُتطلبُالزايدةُلأنهُغاُربك

   ﴿ونبيكُفلُمطمعُلأحدُفهياُلعلوهاُُكزنيةُش يخكُعدامثلُماُُلعبدُ ُأأنُيعطىُيكن

     ﴾178ُ﴿     ﴾179ُابُللكميُهللاُطخ

الُس يدانُموَّسُعليهُالسلمُفهي ُجوهرةُعالية جواهرُنفسهُحىتُُمنُانفتحتُغاليةُفلُيدركهاُاإ

منُاطلعُعليهُسارُوادعاءُلكُفلوالُماكنُالُأُالفتحُأأهلعرفهاُفعرفُربهُوللكُمرتبةُكيفيةُخاصةُب

ذنُويأأذنُرُبلالأذاكرُتوجدُيفُالكنانيشُفتذكُكيفياتيفُكثريُمنُُاالإذنُفهياُكامُوقع اُفهياُلغريهُطلبُاُاإ

نفسُفكيفُيدخلُ بقيةُنُبقيتُفيهمفُاليتُركهناُموتُالبرشيةُبللكيةُللرايسةُواجلاهُيفُالطريق

عوىُبلُبينةُبطةلُفالبينةُالُغريُوادلُوادعاءيفُأأسوارُخدورهاُوذكلُلعبُ سارعلُبناتُملوكُالُأ

نفسهُوجناسةُُنُملُيتجردُمنُخبثمفُ((الايُداوودُخلُنفسكُوتع))املناس بةُويهُرشطُُهنا

هُهوُفكنسهُالزواويُلطهارةُالزواويُوجناس تُىلُأ خرُأأمراضهاُمفحهلُالفنادقُالرايس هتاُوحسدهاُاُإ

                                                           
هُ   177 ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُر  :ُُق ال  مل   س  ن ام))و  ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ رت ُُواإ ُفه جرت هُاإىلُماُنوىُمف نُاكنتُِه  ُورسوهل  هُاإىلُهللا 

ليه رُاإ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ُوم نُاكنتُِهرت هُدلنياُي صيهب  ُورسوهل  ُ((هللا 
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بيتُُيةُفاإنُالزاويةُبيتُاذلكرُوالقلبرُقلبكُايُمسكيُكامُطهرتُالزاُوفطه ُورمنُالزاويةُهمرُال

سُاملهذبونُبصابونُنف ُالهوىُوالنفُُحىتُهيذبكصلحُملراتبُأأسامءُهللاالربُواعرفُقدركُفلُت

ُُتـ ُبيـفلُتأألكُمنُالأدويةُفُبجتنابُلكُغرضُيفُعبادةُموالك

الُماُأأعطاهُكلُالطبيبُوأألزمهُ نُالطريقةُمش متةلُعلُأأنواعُادلواءُاإ عليكُالُعلُوجهُالاختيارُفاإ

الكشفُالربينُُالطبيبُيفُمرأ ةفافهمهُحىتُينظركُاتُالعجيبةُلكنُالُتناسبُلكُمزاجُقايمنُالّت

تقانهُماُيناس بكُفيوجبهُويتفرسُمنُالأدوية اكنُبطلبُفالغالبُ عليكُبلُطلبُولكُماُمبطارقُاإ

تركُحرصكُوأأدرجهُيفُحرصُرسولُيدلُعلُاخليانةُفاُاليشءعليهُعدمُاملنفعةُفاإنُالرصُعلُ

مناُاُُووكذاُمنُأأسلمتُهلُقيادُا    ﴾180ُ﴿هللاُصلُهللاُعليهُوسملُ اإ

أأنهُحصيحُنهُمريضُبلُاعتقدُأُأعرفُوالُُيعرفُمعنُالطريقة الناسُالأأطنبتُلأنهُيوجدُكثريُمنُ

ُنُسقهاُمنُأأربهباُوجعلهاممعنُتراكيبُالأذاكرُالعاليةُورمباُيشّتهياُُفهمهُفيبحثلُعلُعلمهُُوويعوُ 

الُلُأُفةحُر يكمتُعلهيمُخش يةُالفضيحةُُفرُادلنيويُوالصادقونُمنُالفقراءهلُالُوللمعيشةُفلُيعطهياُاإ

هلكُنفسهُوماهلُُقرانُتهللُليسُهلُفهياُاإالهباُعلُالُأُأأنهُعلُبصريةُيفُالطريقُويتبجحُفيعتقد

ُعلُماُهوُلينبههوُفليتفطنُهناُُوــُاإنُعلامُُكُوالغاصبُوالوارثُمنهُواملوهوبُهلُوودلهُعقوبةُهل

ةلُامللعونيُعنُوالالكمُمعُادلجاج    ﴾181ُ﴿ُتسعانُاخلرقُقدُالأصلحُللأمةُفاُإ

ُفافهمُنُواالإحسانُالُنفسُمعهاالإحساُأأهللناُأأهنمُُهاُفقدُتقدمأأهُلماُأأُُوُحرضةُطريقتنا
ا هي ل ُوماُاإ  بيانُمراتهباُالس بع

(ُفهي ُماُمراتهباُالامثنيةأأُُو)ُصلُهللاُعليهُوسمل(ُفهي ُصفاتهُالس بعةُالس بعةُاتهباماُمُروأُأ)ُ

فاطمةُريضُهللاُُريضُهللاُعنهُومحمدُمقامُس يدتناُالياقوتةُويهُالس يادةُمقامُالتجاينيفُُأأسامؤه
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فهوُهُوهجُكرمُهللاُالبضعةُوالفتحُمقامُعيلُ ُملاكنُعهناُلكاملُصورتهُفهياُويهُأأفضلُالصحابةُاإطلقاُا

ُ(ُفوجدهاةلوجدتُلهاُمحُ اُلوُنُهناُعلومُااُإةُ)وقلوبُالعارفيُبعلومُدلنيُ ُفاحتُقلوبُالعلامءُبعملُالرشائع

منُُاملصاحفُوخمتهاُصيانةُمُعامثنُبنُعفانُريضُهللاُعنهُمجعلهاُوهللُامحلدُبعدُوفاتهُواخلمتُمقا

بُريضُهللاُعنهُقامُمعرُبنُاخلطااحملفوظُوالنرصُمُالتغيريُمبقابةلُسورهاُسورُاللوحالتبديلُُو

الياةُُ(ُميتُيفجلهلُبالإدراكُاإدراكافهوُاذليُوصلُاإىلُجواهرُالتوحيدُ)ُمقامُأأيبُبكرُيوالهد

الصحابةُريضُهللاُعهنمبصواعقُاالإيانُوهوُييشُوالقدرُ رُمقامُالعلامءُمنُالعارفيُاقدواملُمقامُمجيُع

ُينرصُوالفتحُواخلمتُوالهداُلُ(واملراتبُالأربع)حفظهُافُالترصيفُوغريمهُأأهلمفنُدوهنمُمنُالصاليُ

انُـاالإحسُ(ُعلُمراتبوالثلث(ُعلُمراتبُادلينُ)والتسعالنفسُ)طبقُمراتبُُ(ُعلالس بعُو)

الباطنُللخلفاءُبطنُللمعرفةُمفقامُُباطنـُاطنُاُلـــمشاهدةُوبـُاطنةُلُلـبـُواُلُمراقبةـاهرةُللـ ُالظــوه

متُلكُتلميذُمرتبةُظاهرةُةُالتلميذُفلُيستوالظاهرةُخلاصُبةبالإذنُواملرُتُالباطنُللمربيومقامُ

نهُايُعائشةُالُيصلحُلُأ))هلُيفُمقامهُُحيلُ الُُالش امتلهاُعلُما وأأماُُ((ال خرةُهلادلنياُوالُلُأُهلاإ

ُـُيبُوالكيُفــُـمراتهباُحبسبُالّتاُك وذكلُمن   ﴾182ُُ﴿ياتُمفوكولُاإىلُأأبواهبا

والُُوأأماُماُذكرتهُمفنُببُالعملُالُغريُينظرهُلكُمنُوجدهُهاأأهُلاليتُجيبُكمتهاُعلُغريُُسارالُأ

ُهـذُعليـخأُأاُـمُوالـلـرارُفـةُالأسـنُمرتبـةُالعلومُممرتبنُالرجوعُاإىلُأأراكنُالطريقةُمنهُمفُيس تفيدُاإال

مرُالُأُأالش يخُريضُهللاُعنهُيفُصلةُالفاحتُالُواملراكبُفاإنُفيضُمجلبُاُتنوءالعهدُلبينتُهناُأأوقارُا

منُُاُفاميُبق اُواحدُاأأرشبُوجعلتُجملسُاينُالُأ لكُوالُأأُُبقيتُمعريُولوُعامرُالطوالُفلوحترصهُالُأ

ُ.نهتمُبلضمُ نةُالعارفيُوجُ جُ ُادلهرُماُنفدُماُقذفهُالش يخُريضُهللاُعنهُيفُجواهرُصلةُالفاحتُفهي 

ل ةفاظهُارشحُأأ ُهواتفُالقائقُالربني ىلُذكلُمنُخطابت ُوماُاإ ية  لسن

الألبابُودالةلُُزُلأويلرشحُالوردُاللزمُوفاميُذكرُرمُمنسكُالعنانُاإىلُماُكناُبصددهُمنوُل

للمعتربينُوتنبيهُللغافليُللطالبي ابُاملقالُواجملالُوفتحُلبُعلُأأبوابُاذلخائرُوالكنوزُُوحثُ وتبرصُة

ُأأعط  دخاهلُوعربةُمبا ُمنُراكنُالطريقةُفاإنُكثريُاأُأيفُجنةُالصدقُمعُُمنُاصطفاهُهللاُواجتباهُبإ ا
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ذاُمسعواُبرجل ربهُُونهُلدلعوىُوهوُرمحةُبهُليعيشُمعأأغرواُعليهُخبائثُطوايهتمُوينس بُالناسُاإ

دعوةُُُتدركهزمانهُفلُأأهلبركةُُمفنُحرمُالأدبُمعُويلُزمانهُأأحرمعيشُاخلامليُمنُأأمكلُالعارفيُ

صلُعلُس يدانُُاللهم)ُهبمُوهوُيطعنُفهيمُومهُرمحةُهلُولغريهُركةُداعُمنُاملؤمنيُلأهنمُيستسقىوب

ايُُ(ُمعناهاللهم)ُوحبييبُوخليفيتُيفُنبييُنُتسمعُمشاهدةُمنُهللاُايُعبديُقلمعناهُأُأُ(محمدُالفاحت

ليكُبأأسامئكُالس نُأأهماتُأأسامءُالتش تيتُ ذراتُالوجودُجبميعُأأسامئكُعلُُوأأسأأكلربُتوسلتُاإ

ُمنكُفاإنكُقدُفضلُدالةلُأأنُتنوبُعينُالأسامءعسكريةُُحىتُالأسامءُدخلتُمجيعأُأالزائدةُُواملمي

ليكُيفُلكُحالُُلزمتينفأأ     ﴾183ُُ﴿ُلكفتينُمباُالُطاقةُيلُبه بلرجوعُاإ

ليكُايُربُطالبُاعبدكُالغريقُيفُحبرُقبضةُامللُُومقامُفهاُأأان اُمنُفضلُالعمميُوكرمكُرجعتُاإ

هذهُالصلةُفنبُعينُيفُتوصيلُُلفاظأُأُيفُتلوةُينبتنُأُأعينُفاميُلكفتينُنيابةُكامُُالغزيرُأأنُتنوب

ُيس تحقهُمجيعُ ُبأأينُصلُهللاُعليهُوسملما ُالقديةُمنكُُعلُيدُفضلُوأأعلمه صليتُبلصلة

امرهُبقبولُمينُتلوهتاُايُربُعينُبالكمكُالعزيزُُوُحهرُ فُوُهلُعليناُمنُالقوقُتغرقةُمجيعُمااملسُ 

عليكُبلترشيفُوالتعظميُبأأنُتصيلُعليهُايُربُعينُصلةُعظميةُالقدرُواملقدارُصلتكُُوالكامل

ُعليهُويهُاصطف ُفاليتُصليتُهبا ايهُعلُسائرُاخللقُوأأنُتثبتينُبلضورُعندُتلوهتا قدُاؤكُاإ

تهُعلُسائرُذراتُاخللقُعنكُدمُخلُفوأُأمُ(ُأأيُعظُ صلُ )ُهلُعينُأأحطتُمبرتبةُجعزيُعنُاملاكفأ ت

دينهُُأأهلتسلطُعلُُيفُأأطوارُال خرةُوالُدينهُبدوامُادلنياُلكهُوأأمقهُعلُوجهُقهرُحلوتهُوأأبق

سلهممُومزيصُعلهيمُمنُينغ ُ ياهنمُواإ هجمُبتيجانُعزهُوتوُ ُالأممُجتباءُعلُسائروالاُبالعتناءتهُأأُمُاإ

اُيعلمهُخلروجهُعنُحدُالرصُمنُيصيلُعليهُعددُماُاكنُووجدُبأأضعافهُأأضعافاُُنشئوأأشهرُذكرهُوأُأ

بهُمنكُأأعلُنورهُوأأعلُدرجتهُوقرُ ُرشهادُوشه لُرؤوسُالُأمتهُعوبهُبهُوبأأمتهُوأأظهرُماُمضنتهُلُأ

دراكهُفلُحتزنهُ عليهُصلةُتعلمهاُتؤديُُتعذيبُواحدُمنُأأمتهُاإالُعلُوجهُيرضاهُوصلُ ُبماُيكنُاإ

بروحهُواتصالُُاُيفُمزجُرويحاُبهُوتكونُسبباُفوظُااُحمأأكونُخادمُاُحىتينُلكُحقُوتدنيهُمينُع

ضلهمُعندكُرُُفأأنُتشه نس يبُبنس بهُاجلامثينُوالرويحُوأأفضُعليهُماُيسّتُأأمتهُوحيجهبمُبيُيديكُب
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ُتسلطجسانُالغفةلُواخلذالنُوالُأُأختلصناُمنُُحىتوهجهُفيناُمعرشُالأمةُُوتسّتُعورهتمُعنهُوراع

خلصمُأأمةُضعيفةُتنرصمهُفاإهنعلُأأمتهُمنُالُيرمحهمُ فانرصمهُُضعيفهمُأأذلُ ُضعيفهمُوأأانُمنُبإ

نكُالُتدريُماُأأحدثواُبعدك))بأأنفاسُذيلُوضعف ُوالُتقلُهلُ نه184ُ((اإ ليهُنتُصليتُُعأُأحيزنهُُوُفاإ

ُالرىضُفلُحتاسبُاملضاف ليهُُصلة نهاإ ُوأأظهرُمنرسولُأأميُكرميُأأعزُحُفاإ ُالرشيعة ارهاُرمة

اُالإزاةلُباُسُبُايهُمن ُعُلُصلتكجعلُأأمرتناُبهُصلةُتليقُبهُوتغنيهُواعليهُكامُُاُوصلُ اُوميتاُحياُُوأأسسها

فضُعليهُحبورُالظوةُواخلريةُأُأاُُوعناُمرضيُاُذاُبيُرشيعتهُوبيُقلوبناُفأأرضهالجبُبينناُوبينهُوك

الأزلُوالأبدُومتويلُمصالهمُُيف(ُمعناهُس يدُاخللئقُوشافعهمُس يدانُعلهللاُ)ايُوحبورُعزُذاتكُ

فهوُجوهرةُاالإماكنُُتعلقتُبهُقدرتكُاذليُهوُاالإماكنُالأزلُاإىلُالأبدُولقدُسادُوعلُلكُماُمن

تعلقتُبهُُمتدُ  العدمُيفُعلمكُُدُ خليفتكُيفُحبريُالوجودُوالعدمُيُعدامُفهواُإجيادُُواُإرادتكُمنُاُإبهُمُا

ُايُربهلُُلكُمنُكنتفس يادتهُنيابةُعنُس يادتكُفُبنورُالوجودُنيابةُعنُس يادتكُبلعدمُوالوجود

ذراتُاالإماكنُفلكُمنُسادُمنُُفضلُمنكُالُغريُفرستُس يادتهُيفاُجعلتهُعليهُس يدُاُاس يدُا

الُس يادةُروحهالُأ مناُسادُمباُُالأجرامولكُمنُسادُمنُُرواحُمفاُظهرُفيهُاإ أأظهرتُعليهُمنُس يادةُاإ

مدتُأأُُوُنسانيتهُمتدُ اإُُوُالأجرامسُوجامثنيتهُأأمدتُومتدُأأجنافروحهُأأمدتُومتدُالأرواحُغريُُجامثنيتهُال

الُ يئاُعطيتُهلُُشأُأالقائقُلكهاُوذلكلُماُُمحلدُعلُاجلنس يةُبينناُوبينهُيفنسانيتناُوهللُااُإ كتناُرشُ ُاُاإ

ُالفضل ُأأصل ُيف ُجل ُُمعه نك ُُتفاإ ُقلتُفينا ُصليتُعليه ُملا     ﴿قدرتك

﴾185ُنساُن وقدُعلتناُُالأعراضُوُالأجرامُفكيفُالُنتيهُعلُيةُعندكُايُربماُأأكرمُمقامُاالإ
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ُقوكلُ ُأأعُل   ﴾186ُ﴿    ﴾187ُ﴿نشوة يتينُفقد

ُالأنبياءُفس يادتهُمعتُصلُهللاُعليهُوسملاالإماكنُبروحانيةُايقوتةُُوسودتينُوكرمتينُوفضلتين

الُبنيابةُعنُسُ  تُهلُبقوكلُاذليُأأرُشُوهوُيادتهُفس يادتهُأأصلُللكُس يادةوامللئكةُمفاُسادواُاإ

﴿ ﴾188ُُوال خرةُوالعيُعيُفالاءُحمكهُحبمككُواملميُملكه القيقةُُنيابةُعنكُيفُادلنيا

لهيةُاالُإُعلامءُواملؤمنيُوعيونُالعلوموالُالأولياءونُحقائقهُوحقائقُالأنبياءُُويُعُاحملمديةُاملتفجرةُمهنا

منكُايُهللاُوالسيُس يادتهُعلُاخللئقُويفُقلوبُالأنبياءُُرشيعةُوطريقةُوحقيقةُنيابةُعنكُفضلُا

وظائفُتهُبوظائفُالعبوديةُعلُأأمتُوجهُوبومي ُي ُواملؤمنيُوامللئكةُنيابةُعنكُيفُلباسهاُوالقافُُق

مناُأألبستُماُتطيقهفهذهُالصفاتُالعظاُعنكُايُربُاخللقُنيابة حقيقةُاالإماكنُالُُمُمنكُبرزتُواإ

سامئكُوبعتبارُحرضةُاخللفةُيفُلكُوجهُأأُُتبارُالرضةُاملطلقةُفهوُامسُمناُعبغريُفهلُاعتبارانُُف

ُكونهُمفضلُاُمنُحيثاُكلُُوامسُااللهمُاإينُأأس ئلُبهُمنُحيثُكونهُُوسملُصلُهللاُعليهفهوُامسُهلُ

اُيدخلنُبقدرتكُرويحُوسلمُاُُيلُعليهُصلةُاعليهُصلُهللُعليهُوسملُأأنُتصيلُيلُعليهُوتسملُ بهُ

أأبدُايفُحامي يقظةُاةُروحهُوجسديُيفُجحرُه فس يادتهُاملطلقةُبعُتومنامُاُُا وال خرُة معرُأأنفاسُادلنيُا ارُبُا

ولس يدانُُأأصلهاُهللاُعنهُفعمتُكعمومُيهُاليتُأألبسهاُلس يدانُالقطبُاملكتومُريضُأأجناسُاخللق

وذلكلُنصبهُالنيب189ُُ((منُكنتُس يدهُفعيلُمواله))يبُوافرُفهياُحظُونُصوهجهُمُهللاُرُ ـكُعيلُ 

اُوذلكلُفُبنرصهتاُأأبدُالك ُطريقتهُبس يوفُسطوتهُوهوُاملُأأهلُعنُحرميُذابُاُصلُهللاُعليهُوسمل

م ُااللوحُاحملفوظُمعناهُمحدهُهللاُحتميدُااُويفُرأ نُمحمدُامنُسامهُهللاُيفُالقُ(محمدهاُ)هُلداداتهُلُأكرثتُاإ
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188               الشورى 

189  ُ ُالن اس  د  ُينش  ُعليىا ُمس ع ت  ُقال ُسعد  ُبن  رية  ُمع  نُعن ُهللاُ ُم  ُصل  ُهللا  ُرسول  ُمس ع ُيقول  ُوسمل  ُعليه

ن ٌُُّموالهُك ن ت ُُم  ُُموالهُفع يل  ُصل  ُهللا  ُرسول  ُفشه دواُأأن  ُع رش   ُقالفقامُثلث  ُعليهُوسمل  ٌُُّموالهُم نُك ن ت ُ))ُهللا   ((موالهُفع يل 
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يفُخدورُعزُامحلأأدخهلُيفُحيطُة    ﴾190ُ﴿    ﴾191ُ﴿دُأأدرجُه

رادةُالُالأسامءنُحرضةُماُفعُاااُشهُس يدُاوصريُ  برازُماُاكنُمعلُوعندُاإ اُالقدمُترتيباُُاُعملمُاقُجلُوعلُاإ

وجعهلُسبباُُعلُمنُيعرفهُعلُحسبُترتيبُملكهفشفعُفقبلتُمنهُفأأبرزُجلُُوُامللكهُفأأقامهُشافعُا

سبباُباُيفُاالإنشاءُوجعهلُبعدُسُب للرمحةُويفُال خرُة للفصلُا اخللئقُلكهمفاكنُمحمدُاُُا حتمدُه يفُاملواطنُُُا

ليهخُروال ُزخُادلنياُوالرُبُويفُعاملُالعظامُيفُعاملُاذلر ُدونُغريهُوبذكلُرشعتُةُفكرثُمحدُالناسُاإ

حرضةُربهُوكونهُكثريُامحلدُيفُُحبمدهُوذكرُأأوصافهُاليتُأألبسُيفُاجملالسُأأهلالصلةُعليهُلتكرثُ

الادثةُهوُعيُمحمدُفأألبسهُهللاُهذاُاللباسُالفاخرُبيُيديهُُتبُالقديةُوالادثةُويفُالألس نةالُك

ُوبيُخلئقهُفصارُمحمدُا ُُفلُمحمدُايُزُوملا ُالباطلُـميـُا وحاؤه   ﴾192ُُ﴿مهُحملوه

الُهنايةُهلُمنُأأنفاسُال خرةُُاإىلُماُُتقدمُمنُنشأأةُالقيقةُاحملمديةالس مترارُحمكهُأأيُرسالتهُفامي

ُاذليفامل ُاالإسلم ُقرشة ُيزيل منا ُاإ ُتلكيفُاُوت ُالعمل ُهو ُويبقى ُللمُؤا ُواالإحسانُبدُاُأُأمنياالإيان ا

وذلكلُاكنتُهذهُُحيسنُمناُتركُالصلةُعليهُيفُال خرةُوالُتركُوظائفُاالإحسانُللمحس نيُفل

لس نةُأأاكبرُاحملس نيُمنُالأنبياءُأُأنغامتُالوظيفةُعلُُتسمععلهماُيفُال خرةُويفُاجلنةُأُأالطريقةُبقيةُ

ُعندُكرس يهُُالأولياءُو محمدُجفوهرةُُغايةُيفُتبييُمعنُيهوُصلُهللاُعليهُوسملفف ُلكُيومُتقرأأ

وجهُواملميُالثانيةُمشارُهباُاإىلُملكهُعلُُلفظُمحمدُالُغريُصلُهللاُعليهُوسملالكاملُفرسُهباُالنيبُ

حمكامُحبيثُملُخيلقُهللاُمنُخرجُعنُخلفتوعليهُقبضُاُالنيابةُوهوُمتكنهُيفُلكُيشء ُس يدانُحىتهُُا

مناُهوُخادمُلوائهُ أأفزعهُجربائيلُُعليهُوسملُصلُهللاوماُرويُأأنهُُهُوسملُعليصلُهللااإسافيلُفاإ

سافيلُ يهُالسلمُُلُعسافيلُاُإولس يدانُُيلُس امتئةُجناحاُئملاُرأ هامُعلُحقيقةُصورهتامُفلس يدانُجرُبواإ

يصريُُحىتجناحُبملغربُفلُيزالُيتصاغرُعندُبدوُالعظمةُُوثلثُعرشُمائةُجناحُجناحُبملرشقُ

مناُفزعُملاُرأ هُبسق ُامجلالُاإىلُحالتمثلُعصفورُمثُيردهُهللا ُالعدمُاملناس بةُظاهرُاُهتبعيُجامثنُيُهُفاإ

                                                           

190       القمل 

191         النجم 

192            ُاالإساء 
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بعيونُروحهُكامُاكنُيشاهدهُُصلُهللاُعليهُوسملاذلاتُفلوُرأ هُُفاإنُاإسافيلُخلقُمنُالروحُالُمن

ُُعرشُجنةاخللئقُيفُملميُالثالثةُمشارُهباُاإىلُمجعيةواُُصغريُيشفقُعليهُفافهمهُهلدلومبزنةلُُلرأ هبهُ

مفنُحبرُُ.يتهوادلالُرمزُلدلالةلُعلُهللاُبلُكُ.احملمديةُويهُالقيقةُصلُهللاُعليهُوسملهويةُكوثريتهُ

هلُُتفسريُالنرصُوصلةُالفاحتوينُلتنادلالُالهدايةُومنُحبرُالاءُالفتحُومنُحبرُاُاملميُاخلمتُومنُحبر

بطنهُوأأمحدُبطنُبطنهُبعتبارُوهلُُومحمددُيفُالتوراةُمفحمودُظاهرهُوهوُمحمودُيفُالسامءُوأأمح

ُعليهُوأأمرُبلصلةُعليهُوهوُمنُخصائصهُوذلكلُصلُاعتباراتُولقدُبلغُهللاُيفُمحدهُحيث

ُُاملبالغةُوملزيدُادلالةلُفقدُدلُضعفُامسهُملاكن ليهُُالامسهذا ليهُيشارُاإ علُمقامهُملنُتأأمهلُواإ

الُمنُشاهدهاُ)بلروفُيفُالسورُمعُمضميةُقضاايُمعُربهُال مبحضُ(ُأأيُاذليُجعلتهُالفاحتُيعرفهاُاإ

اكنُفأأوجدتُبهُاُأأبوابُاالإمفاحتُااذليُجعلتهُأأانُُعتباركُوأأماُبعتبارُأأصلُالالكماُبفضلُفاحتُا

ُاُفهوُكقلم ُأأرمقُبهُوأأحموعدمُاُقىوأأعدمتُبهُماُس بقُبهُالعملُأأنهُيببروزهُُعلم ُبهُوعندهُماُس بق

ضعُمنُأأشاءُلُمنُأأشاءُوأُأأأفضُ ُأأفعلُلأينُاملاكلُوغرييُمملوكُيللُعامُئأأسُ ُالُاُملليكُالُغريبهُترتيباُ

ُعلُالأش ياءُالأسامءفيفرقُُالأسامءوأأمهلُمنُأأشاءُفقدُجعلتهُعاملُحبرضيتُملاُاش متلُعليهُمنُ

فلوالهُماُفتحتُبب    ﴾193ُُ﴿ملُويفصلُمبحرضيُمنهُوجيمعُوجي

ووالييتُوخلفيتُوهوُالادثُُديُوحمبويبُومنظريُوحاملُسيوُمرامنُأأبوابُالوجودُوهُاحدُااُو

لأحبابهُوالنارُوهلُخلقتُادلنياُواجلنةُوبهُُانتقمتُوبهُلقُوهوُالكونُوهوُامللُفبهُرمحتاملط

أأان اكنُلأنهُلوالمفزنهُعنُأأنُيصلينُالكمُأأحدُُلأعدائهُوأأمُا رشياكُفاالإحسانُُفضلُأأنُيعملأأحدُهُمُا

ّتقُوُوجدُالحأأحدُوالُوجدُوعلُالفرضُلُمنهُواالإسلمُمنهُفلوالهُماُبق منُحرضتهُواالإيانُ

الُهلُفاإينُأأحبُأأنُُقبلُأأنُيعتربُلسطوة ُيظهرُملكهُخفلقتُهلُمنهُمنُيعرفهجليلُمفاُرمحتُاإ

ُوُادلنيُاملكهُيفُليحبهُومنُجيههلُلهيينهُفيبقى لهييتُوربوبييتُُهوُحاملُصفايتوال خرُة وقامئُبوظائفُاإ

هُعنديُوأأانُالفعالُشأأينُوماُأأكرثُاإحساينُعلُمحمدُوماُأأعُزُلكنهُبطرفُخف ُفس بحاينُماُأأعظم

بيُومحمدُعبديُورسويلُيئسُمنُرمحيتُفأأانُاملاكلُالقُامُلـُوالُُيُيأأمنُأأحدُمكريُملاُأأريدُفل
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قدرواُعنديُحبسبُاالإرادةُالُغريُفاُامليكُوهوُأأعزُماس يدُاملُدُمملوكوحملُنظريُالُغريُوهوُعب

وفاحتُُنُواالإحسانُوفاحتُالقلوبُوالعيونالإياامدادُوفاحتُاالإسلمُُواالُإُوُفاحتُالوجودُوفاحتقدرهُفه

ُوفاحتُالأرز ُمنالقرىُوالأمصار ُوفاحتُالنعم أأكاممُجسفُالغيوبُوفاحتُجواهرُُاقُوفاحتُالسعادة

194ُيقلمت ُُلعاءُُوفاحتُببُادلميادينُاجلهادُوفاحتُمغلقُالكتبُاملزنةلُبُاجلنانُوفاحتالنفوسُوفاحتُأأبوا

مامُالفاحتيُمفنُُاإىل فهوُالفاحتُيفُالأزمنةُُحنرفُعنهُضلاغريُذكلُمنُالفتوحاتُالربنيةُفهوُاإ

ادلارينُفلكُمنُانغلقُعنهُببُأأوُقفلُوأأغلقُُيةُواملس تقبةلُوقدُنصبتهُذلكلُيفاملاضيةُوالاُل

نهفليقصدهُ      ﴾195ُ﴿  ﴿السببُفيهُوالفعلُلكهُيلُُفاحتهُوهوُفاإ

  ﴾196ُ(ملاُأأغلق)ُاُتحتُبهُوصارتُوجودُافانُفُمنُغلفُالقلوبُوالأش ياءُالعدمية

نه ذاُلكُببُمغلقُعليمكُفافتحوهُبهوك ناهناُفالتوحيدُسُ أُأمفتاحهُفالتوحيدُمفتاحُاجلنةُوالعملُُفاإ

منامنهُوصلتمكُوهوُالفاحتُالقيق ُوالشافعُيفُلكُيشُمنهُوصلمكُواجلنة س بقُيفُُءُقبلُوجودهاُواإ

نس يةُأأوُجنيةُفلُيشفعُُلشفاعةُيفُنفسُاكفعلم ُأأالُأأقبلُ ال خرةُوقدُشفعُلهاُيفُطلبُُهاُيفرُاإ

نبيمكالأنبياءُفاُرساةلُخلفائهالتكوينُفكفرتُبهُوب فيهُعبدوينُوعظموُا هوُخملوقُُالُغريُفلُتغلوُا منُا فاإ

ماممكُاذليُسنبقبضةُامللُجتريُعليهُأأحاكمُالعبيدُفغايتهُأأنهُس يدمكُُوُمقهور الرشائعُقبلُوبعدُُاإ

اُلرضيتُوماُسواهُفغايةُسعدهُأأنُاكنُخادمُاُمراءعلامءُبهللُوالُأفقبهلُبنوابهُالرسلُوبعدهُبنوابهُال

محمدُاذليُجعلتهُعلُس يدانُُاملصيلُاللهمُصلُبعتبار(ُمعناهُملاُس بقُواخلامتخلقتهُلأجهلُومنهُ)

لهيةُُخامتاُا لأعاملُاملوحدينُفلُُوهوُخامتةُأأعلمُالنبوةُوهوُخامتملاُس بقُمنُالنبوةُوالأخلقُاالإ

اللهمالأغيارُوُلهاُيداتن صلُعلُس يدانُمحمدُالفاحتُاخلامتُأأيُاذليُجعلتهُُبعتبارُأأصلُالالكمُفقولوُا

اُ مامهُوزينةاُبالإماكنُواالإماكنُمنُحيثُهوُيفُاُحميطُاخامت االإماكنُُوسطهُوهوُأأصهلُوس يدهُواإ

يوجدُوماوجوهرتهُونضارهُفاالإم فليستُُايعدمُوخمتتُحقيقتهُالقائقُلكهُاكنُمكتوبُيفُحقيقتهُمُا

                                                           
 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"املقتي"  194

195                أ لُمعران 

196            الغاش ية 
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ُاءُواملوئلُللفزعيُومفجرُعناصرياملنبتُللنباتُواملنبعُللرحامتُواملُبلُهوُهحقيقةُظهرتُمنُغرُي

ُوطبائعُالأهُوُالأعراضاجلواهرُوهيوىلُ ُبكرسُيةُوحبارُالسعادةُومسلُالرمحةُوالوصولُفهوُاخلامت 

اُحمكتُبهُأأحدُمقامهُأأبدُالُواخلامتُملقاماتُالقربُفلُيصُاُدرس تهُالأنبياءُونسختهُملئكيتالتاءُمل

سائهوهو    ﴾197ُُ﴿ُعلُنفيس أأدوارُُذاتُالرمحةُللوجودُوخامتُبإ

ليهُظلُوجودهُوهوُقاُماجواهرهُوخياهلُفاخليالُمنهُهوُُروحهُوأأسارهُفبلغُمنهتيى بُقوسيُانهتيىُاإ

ُفسوادهُكاملُجواهره198ُ((جسدُكلُسواديُوخيايل))هوُقوهلُقوسيُُوُبفقدُدارُبملكوانتُقا

فلوالُأأينُأ نس تهُبصوتُأأيبُُمنُالنورُاملطلقُاذليُانعدمتُفيهُالبصائرُالظاهرةُوخياهلُحدُظليته

س بحاينُماُأأعظمُاُُفأألفُجاميلُكامُأألفهُخياهلُأأبدُاُحىتُبهُبملؤانسةبكرُلصعقُمكوَّسُلكنُلطفتُ

عبديُُوفوضتُهلُنيابةُاخللفةُعينُوهوُُمليكُوخمتتُبهُأأمريوأأعليتهُعلُشأأينُقربتهُبفضيل

خلامتُأأشدُاتقانهُلفصولُالواليةُوهوُاُمفاُأأصربهُعلُجليلُوجاميلُوماُاس تمكلتُفيهُشؤونُالعبودية

وهوُُمفاُزاكهُوأأبرمُحمكهُمىضُبهُحمك ُوأأمتهُالشهداءُوهوُاملزيكالأممُُوالواضعُيدُشلكهُيفُدواوين

مقاماتُاعتقاداتُتوحيديُفلُُأأشدُتيقظهُوتصفحهُوهوُاخلامتمفاُلُالصحائفُلكهاُطابعُخبامتهُع

        ﴾199ُ﴿لمكُُواُعلُعقولمكُوعولواُعلُماُحدهتعول

                                                           

197                 

              الأنعام 

198   ُ ُاَّلل  يض   ُر  ة  ُع ائ ش  ُي ق ولُ ع ن  مل   س  ُو  ه  ُع ل ي  ُاَّلل   ل  ُص  ُاَّلل   ول  س  ُواكنُر  ب ان  ع  ُش  ن  ُم  ف  ُالن  ص  ُل ي ةل   ن ت  :ُاك  هن  ا،ُق ال ت  :ُُُع  ه  ُجس  ود  يف 

((ُ ن ي ت  ج  ُا م  ي،ُو  ُي د  ه  ذ  ي،ُه  اد  ُف ؤ  ُب ك  ن  أ م  ،ُو  ي ايل  خ  ي،ُو  اد  و  ُس  ُكل   ُعُ جس  د  ،ُاي  ُن ف يس  ع ل  مي ،ُهب  ُا ُال ع ظ  ن ب  ُاذل  مي ،ُاغ ف ر  ُع ظ  ُل لك    َج  ،ُي ر  مي  ظ 

هُ  ب رص   ُو  ع ه  ُمس   ق  ش  ،ُو  ل ق ه  يُخ  ي ُل ذل   هج   ُو  ُُ،((جس  د  : ا،ُف ق ال  دا اج  ُس  اد  ،ُف ع  ه  ْأس  ُر  ف ع  ُر  اف ُمث   ع  ُب م  أ ع وذ  ،ُو  ك  ُخس  ط  ن  ُم  اك  ُب ر ض  ُأ ع وذ  ن  ُم  ات ك 

أ ُ ،ُو  ق وب ت ك  ُوُ ع  ف  ر  :ُأُع  لم  ُالس  ُع ل ي ه  د  او  ُد  ُأ يخ  ُق ال  ُمك   ،ُأ ق ول  ك  ُن ف س  ُع ل  ُأ ث ن ي ت  ُمك   ،ُأ ن ت  ن ك  ُم  ُب ك  ُع وذ  ُهل   قٌّ ي،ُف ح  د  ي   ُل س   ُالّتُّ اب  ي ُيف  هج  

ُجس  دُ  ن 
 
:ُا ،ُف ق ال  ه  ْأس  ُر  ف ع  ُا،ُمث  ُر  ُ الل ه م  ُالرش   ن  ُق ل بااُم  ق ين  ز  يىار  ق  الُش  ا،ُو  را ف  ُن ف ٌسُُن ق يىاُالُاك  يل  ُو  يةل   م  ُال خ  ع  ُيف  ُم  ل  خ  ،ُف د  :ُمث  ُان رص  ف  ،ُق ال ت 

ُ: ،ُف ق ال  ؟ع ال  اء  ُمح  ري   ُاي  اُالن ف س  ذ  اُه  ي ُم  ،ُو  ب يت  ك  ُر  ُع ن  ه  ُب ي د  ح  س  ُي م  ف ق  ُف ط  ت ه  رب   :ُ،ُف أ خ  ُاق ول  ات ي   ُه  ب ئ س  ُالل ي ةل  ُو  ه  ذ  ُه  ي ت اُيف  اُل ق  اذ  ،ُم  ك ب ت ي   لرُّ

، الُل م رش  ك 
 
ُا ه  ب اد  ُل ع  ن ي ا،ُف ي غ ف ر  ُادلُّ اء  م  ُالس  ىل 

 
ُا ج ل  ُو  ُع ز  ُاَّلل   ،ُي زن  ل  ب ان  ع  ُش  ن  ُم  ف  نُ ُالن  ص  اح  ش  ُم  ُ(("أ و 

558ُاءُللطرباينُ|ُالصفحةُأأوُالرمق:ُاملؤمنيُ|احملدثُالطرباينُ|ُاملصدر:ُادلعالراويُعائشةُأأمُ
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﴿  ﴾200ُقمكُفتنظرونُاُرمباُتتوخسُحقائفاإهنممكُلعلمهُوالُختوضواُبأ رائمكُلفسلمواُع

ُأأعطيتهُوهوُخامتُالعقولاُفلُعقعوجاجُمس تقمياُالا الُما ُوخامتُالفصحاءُوخامتُالعلامءُوخامتُلُاإ

   ﴿س نةُولمكُمعرشُاخللقُاُلسوةُأأنُتتبعوهُبالقتداءُواالُإُماكرمُالأخلقُمفاُبق ُلمكُاإال

 ﴾201 منُوراءُعلم ُعملُُليسُوماُس بقُبهُعلم ُيفُاالإماكنُفهوُخامتهُوحميطُبهُُفلك

﴿      ﴾202ُ(ُانرصُالقوجودُالنصُالبيُ)حمكمتُبعقولمكُمعُُاإن

ُولُأعلُس يدانُمحمدُانرصُالقُاذليُجعلتهُانرصُاُاللهمُصلُمعناه ُلدلينُبتبليغه بملوعظةُُههلا

اُاُوصريتهُعبدُاانرصُاُبهُوبعتبارُأأصهلُاذليُجعلتهُأأانلس يفُوادلينُماُيتدينُبو ماُوليتهُُاُبواليةاُقامئ

وانرصُأأمرُهللاُُمدفوعةُهلُبأأيديُالفضلُمناُفهوُانرصُالقُعلُالباطلُهلُوهوُحرضةُاالإماكنُفهو

ُامل ُوانرص ُالباطل ُالش يطان ُأأمر ُمنعل ُلك ُوانرص ُاملرشكي ُعل ُُؤمني  ﴿استنرصه

    ﴾203ُن ولكُمنُقامتُفيهُمرتبةُالنرصُُس يدُالنارصينُهفاإ

مناُلبسُماُتطيقهكع عينُوهوُحبرُالنرصُمفنُمنُنرصهُوهوُالنارصُنيابةُذاتهُُمرُبنُاخلطابُفاإ

السامواتُوالأرضُُدرُفلُزالتُرشيعتهُمنصورةُببقاءومنُصاُومنُساقُ ومنُشاربُُمغّتفُمنه

والسع ظهارُافالأشقياُء اإ يدُه يفُقبضُة مللداُء يفُا ينُُكُه واإ وال خرُة لنفيسادلنيُا لرضيتُُوجذبتهُاصطفيتُه

الُعليهُاُلُفليستنرصهُفاإينُأأوجبتُمفنُأأرادين     ﴿فـنرصُاإنُهاجرُماُهنيتهُعنهُواإ
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   ﴾204ُبهُنيبُيفُالأنبياءُويفُزمانهُبلترصحيُُوالقُضدُالباطلُفادلينُماُظهر

رشاقاسعةُاماُظهرُبهُتسعةُوأأعلهُادلرجةُالتُوالأفعالُوالتقريرُالُغريُمفراتب ُليتُيهُحبرُمعرفيتُبإ

قبالبعاممئُعزُُااُمتوجُامُصفاتهُبصفايتُفيصريُوليُاشوسُصفايتُيفُصفاتُعبديُفتنعد اإيلُوأأانُُاالإ

مناُالس يدُفل عدامُصفاتُعبديأأجتلُبصفايتُيفُصفايتُُتصلينُالأفاكرُوالُالواسُواإ البرشيةُُبإ

ذاُُفأأجعهلُحقيقة ملاكنُعزهُُنُهتابهُلكُحقائقُاالإماكنادليُنترصُبنارصاخارجةُعنُطورُالعقلُفاإ

الُعلُيدهُوهوُالامكُُكواُبهُفلُمطمعُلأحدُيفُوصولُماحباميةُخليفيتُفمتس ُعليمكُحمكتهعنديُاإ

ُس هتلكُواملزيُمبعاينتهُأأساراإىلُمقامُالاهللُلوصوهلُبأأيُُ(بلقأأبرمتهُ)ُورصفتهُفلُحميدُعام

وصهلُوالُذاقُ مُا أألكهُورشبهُقدريتُفملُينلُأأحدُمهنُا نهمُا هُيفُذراتُالعبوديةُتاس هتلُكُالعبدُاذليُفاإ

الُوعبدينُفهيافملُي شهارُمرتبتهُبملداحئُُفتفضلتُعليهومحدينُفهياُوقدس ينُفهياُُّتكُلأحدُماُذرةُاإ بإ

لهييتُفملُأأشهرُأأحدُاُاخللقية اُمعُحىتُصريتهُمذكورُاُُمبثهلُفتزنلتُالإكرامهيئمنُأأنبيااُواحملامدُبأألس نةُاإ

الُوامسهُُمس ُمقامهُمفاُأأعظمُفضيلامسيهُبأأساميئُوجعلتُأأُُوامس ُ عليهُمفاُمنُموضعُوالُروحُاإ

جلهلاملؤمنونُوهتابهُالاكفرونُوُتشقهُُعفُتُمقرونُمعهُومذكورُفيه لسطوةُُس تعظمهُامللوكُوتمترغُلعزُة

تهُيفُمعامُلُوأأكرهممُعنديُفلُيقصدُسامتُخلق ُوهوُأأكربُخلق ُوأأعزمهُامس ُعليهُفس بحاينُعن

الُ هلُُفلُحظ أأيُبقصدُوجهُالقُالُبقصدُاستيفاءُحظُنفسهُُ(بلق)ُمعناإاييُوأأانُالقُوهوُاإ

منُعظميُُتهُوطهرتهُفياُهلرُطفوليتهُوهوُالشقُلقلبهُفأأانُاذليُشققتهُوهذُبيفُأأطواُطهرتهُمهنا

نهاُاُوروحُااُووجدُاالشأأنُعنديُوعندُخلق ُأأكرمُبهُقصدُا حتُصدرهُيبُدرتهُفرُشأأعزُماُأأردتهُوقُفاإ

205ُالهرفاءُمفاُلعبُمنذُأأوجدتهُوالُوهوُس يدُمنُعرفينُومعرفُالعُويلُويفُفعرفينُأأكرثُمنُغريه

والُذاتُاروحُا اُلُا اإىلُغرييُمنُيومُخلقتهُومُا زاغُبرصُه يبارشُخلق ُبس ياس يتُُاإىلُفتتُومُا منُا غرييُواإ

تبعُمرضايتُاالقرىُولكنُمُمكةُاذلينُنفوهُمنُأُأُأأهلُهللُأُمبحبيتُورضايُفلوُقصدُنرصةُنفسهُو

                                                           

204   الأنفال 

ا،ُ،ُله اُعنُيله و   205 ،ُفهوُالهُ لهوا ُعنهل ه يىا،ُول ه ياانا ُ،ُواملفعولُملهوٌّ

ه:ُغ فلُعنهُله اُعنُذكرُهللا  وتركُذكر 



122  

 

 
 

   ﴿ُليهُفاملقصودُغريهرضايئُهلُوحرمتُعليهُخسط ُفاإنُهددتُُعُفأأحللت

﴾206ُيسفكُوهجي ُوراعىُيفُخلق ُحرميتُوملُُوهوُمطهرُيفُعلم ُفذلاُنرصُديينُبقصد

الُبكتايبُوالُسلُس يفُا ذينُبوحييُحفجُادماُاإ الُبإ ُمتثلُوصربُفلامُمكلُصربهأأوالُفاُرتهُعنُالس يفاإ

هلُالغنامئُوملُأأحلهاُلأحدُُغثتهُبلقريبُمنهُوالبعيدُوأأحللتأأجندتهُمبلئكيتُوأُأوعيلُصربُأأحصابهُ

قبلُأأنُأأظهرُسوادهُحراكتهُوسكناتهُيفُمرضايتُقبلتهُُرتُحلالُلأمتهُبربكتهُفلامُاكنتقبهلُفصا

علُمحمدُوأأمتهُُنياُوال خرةُفس بحاينُماُأأعظمُفضيلرايسةُادلُعيُمملكيتُومتويلُوخياهلُوجعلته

اُلكهُغريُقلبهُوهوُاُيبُلكُالتعلقُوحمبُااُلكُالتجريدُمنُالأغيارُومعلقاُاُجمردُاُأأجدُمنُخلق ُقلبُافمل

وجليلُبييتُطهرتهُبفضيلُوأأسكنتُفيهُمراتبُأأساميئُوشوسُصفايتُوحبورُرضايئُوأأسامءُجاميلُ

أأقواهُعلُبلُأأدىُلكُحقُلصفايتُوأأساميئُمفاُجليلُوالُجليلُعنُجاميلُُعن207ُفلُيشغهلُجاميل

ُقدرهُنزهتهُعنُالأغراضُمنُنيبُجليلُالقدرُفلُيقدرُأأحدُحتملُمراتيبُوماُأأثبتهُلبدوُصفايتُفياهل

أأحبتهُوهجي ُوكشفتُهل     ﴾208ُُ﴿وايُغريُوهذبتهُمنُالأغيارُمفاُس

اُنقايب يفُوالترُشُبالكيمُوذليذُالمتجيدُومتعتهوصفةُخلقاُُأأساميئحلاميُوصارتُهلُُاُفصارُعظاميُكري

يفُُمعرهُنطفةُوكبدُحبييبُوقدُأأفنُعلُجسدهُفكيفُأأعذبُفرشفتُماُتنسلُمنهُبتحرميُانري

طهُخسط ُنرصُديينُوأأفنُخسفرضاهُرضايئُُوُيرىضُحىتأأعطيهُُاُولسوفمرضايتُفلُأأنغصهُأأبدُا

الُمعوهجي ُمفاُخرجتُمنهُراحئمعرهُوروحهُوزمانهُلُفيه الُذكريُةُنفسُاإ ُوالُنظرُاإالُيلُوالُأألكُاإ

ُأأكرمهُعندي ُُيلُحفالتهُحبسُعلُمرضايتُمفا مهنجهُمع ُولقدُأأرضيتهُقبلُأأنُيكونُُأأحلوما

منُأأمتهُمنُأأعززتهُولقدُوضعتُعنهُوزرُاُفالفضلُفضيلُفالعزيز هلُذكرهُُورفعتُنقضُظهرهأُأاذليُُا

                                                           

206               

 ُالزمر 

 وىلُبدربُغلفُبصيغةُ"جامل"لُأُالطبعةُاوردتُيف  207
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والقُالثاينُهوُصفاءُنفسهُمنُُذرةُمنُخلئق ُفالقُهوُالرشيعةُويفُلك209ُملئكيتيفُوسطُ

قامةُاُفأأقاُوالُيفُمعامةلُخلق ُحظُاغرضُاُراضُالبرشيةُفملُيقصدُيفُمعامليتأأغ امُالرشيعةُبلصفاءُواالإ

القاهُمنُنرص بصفاءُحاهلُخللق ُفملُيغضبُملُا وهجتهُُس يوفهمُفأأفردُدوايهُالناسُوالُفزعُمنُومزيهُا

غرييُُيفُهتذيبهُوصيانةُملقامهُمنُامليلُاإىلُاُبلوتهُبهُمنُالكمُاخللقُزايدةلرضيتُواس تحلُم

جعلتهُُةُللمتقيُمنُأأوليايئُجفزيتهُبأأنوقيلُفيهُماُملُيقلُيفُغريهُوهوُأأسُوُولقدُابتليتهُأأكرثُمنُغريه

ُوالفعلُفعيلُشؤوينُظاهرُايقابلُُوهوُوكيلُعينُمفوضطفاهُلهاُصاُخليفةُبعدُوفاتهُينقلهاُممن ا

ريُوامللُمليكُومحمدُفالأمرُأأم    ﴾210ُ﴿ُاُوأأرعدتُعليهُبقويلطناُباُوظاهرُا

تبعهُتبعينُفقوهلُُعرفهُعرفينُومنُعظمهُعظمينُومنُنُخلق ُمفنُأأطاعهُأأطاعينُومُخليفيتُعل

أأالُفاتبعوهُفهوُرسويلُوأأمرهُأأمريُفلوالُأأينُُومطمحهُحقيقيتيعيتُوخلقهُطريقيتُعيتُوفعهلُرُشرشي

   ﴾211ُ﴿ ﴿قارهباُفعوائدهُيفُالظاهرُمرضايتُُلوازمُالبرشيةُماُأألزمته

      ﴾212ُ ُنهحبمك ُُتهُعلُخلق ُفارضواحفمك الُُفاإ الُحيمكُاإ

الُبُوحبمك ُمفاُرأأيمتُاخل لُاُقبهلُوبعدهُوهوُكبريُجنديُفوهوُالقامسُأأبدُاُطتهُفأأانُاملعط اسريُمينُاإ

الُماُسط نهصفياءُأأمتهُأُأموهُيفُأأوالدهُُوفعظُرتهُهليتبعُاإ ُيس تحييُأ لُبيتهُأأفلُهيزتُعريشُملنُغريُفاإ

هُأأفلُالظامليُولقدُرشفتهُوأأانُس يدُالاسدينُيفُالانتقاملكُُنتقمُنريُأأمتهُفلُأيمنُغريُخليفيتُبتُغ

الُأأُُترشفونهُوهوُس يدمكُوسعدمك ُفهلُحيسنُأأنُيغريُاالإحسانفتنكرونُماُفعلُمعمكُفهلُرأأيمتُمنهُاإ

ظهُاُميندُاوماُأأظهرتهُيفُأأوالدهُفقصُويرضبُودلُالأمريُفهوُأأمريمك ُوااُلقدرُحمبتمكُفيهُفاإنُملُتصرُبارُااإ

الُماُيرسهُفاعرفوينُُمهنمُهلاُهلمُفلُأأظهرُقدرهُمفنُاكنُحمبُاُللعبُأأوالدهُيفُجحورمكُمفاُعرفمت اإ

                                                           

209ُ    ُالرشح

210               ُمعرانأ ل 
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   ُالنساء 
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فالعبادة         ﴾213ُُ﴿أأوالدُحبييبُُبتعظميُوعظموين

اُاكنُهلُغرضُنُتوجهُهباُتوجهُحبقُلكنُملاُإحبقُُوُقُفاإنُعبدُهباُبلُتعرضُليشءُاكنبلرشيعةُح

غرضُُُادلينُوهوُأأكربُالعبادةُمنُغريعنُحقُفعبدُحبقُالُحبقُوهوُنرصُمعُربهُرصفهُالغرض

﴿    ﴾214ُلهياُوالُجيديُشيئاُبنفسهُفأألك ُُاقُفلوُاكنُهلُغرضُلاكنُانرصُاحب اُهُاإ

   ﴾215ُ﴿﴿أأنهُمأأمورُوعملُُهللاُبلكيتهُقباالُعلاُإيفُهللاُهللُمعُهللاُُلكنُقامُبهلل

   ﴾216ُ﴿    ﴾217ُ﴿    

 ﴾218ُ﴿    ﴾219ُُبلعبوديةُفقهرُالأاكسةُيبُوريضخبطاُفّتىب

ُللحقُبلقُومنُقامُلنفسهُغلبهُأأفعلُمعُمنُقامُدوالُبعدهُوكهذاُاملرشكيُفصارتُخلفتهوطغاةُ

نبياءُالعلامءُالعاقليُهلُيعرفونينُبنفراديُُوماُهوُأأضعفُمنهُوماُفرقت220ُاذلبب الُبلءُللأ املللُاإ

مناُالبلءُُاُوأأانحس ناُُهيانُولقدُبلوتهُبلءُاُيكرمُالرجلُأأوُالامتحانفعندُُأأشاءُ ُبأأينُأأفعلُما أأعملُبهُواإ

قامةُالجج ال راءُمصمميُعلُُحيثُوجدُاخللقُهجةلُمتفرقةُلظاهرةُوالإظهارُشفوفُمقامُعقهلاُالإ

رسالتهُوهوُمدةُُُزمانصريمهُبكاملُس ياس تهُكاملُالعارفيُمعُقرصُحىتفراضهمُبعقهلُُاجلهلُاملركب
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214                  

 ُالأنعام 

215         الجر 

216              املائدة 

217            ُلطورا 
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رونُمنُبعدهُفملُيصلواُيفُمجيعُقُالعلامءُ ُفأألفتاملدةُاليسريةُأأحبرُالرشائعُيفُُعرشينُس نةُفأأفىش

نهُهبهُوحررُمددمهُاإىلُعرشُمعشارُماُأأفصح انهُوكذكلُفعيلُمعُمنُقامُبهللُفبوركُهلُيفُزمُفاإ

انقطعُاإىلُهللاُُسوابغُنعم ُمفنمنُبعدهُوحبسُنفسهُعلُخدمةُدينُهللاُفظهرتُعليهُُقامُبهلل

نُطلُالس تقامتهدخهلُحرضةُذايتُأأُُسُوالُعملُُقصدُيشءُمنُفتحُوالوجمدينُوس بحينُبل بُواإ

ُتوجهبعبادتهُشيئاُ ذا ُأأحرمتهُفاإ هناإىلُهللاُبلعملُوالعملُعلُوفقُالرشيعةُُا اُحقُوصاحهباُحقُفاإ

جحبتهُعنُالقائقُُااُأأوُمقامُادُسُاخليفةُرسويلُلقيامهُبدلينُبلقُمنُغريُقصدُفاإنُقصُجعلته

ُفنبييُفةُعيناُللخلبقصدُفلُيكونُاكملُصالاُُوالعملُحقُلكنُجحبهليهُمنُالعملُلكهاُمفاُهوُُع

أأوُُغريهُممنُيدعوُعلُقومهُأأوُيغضبُتُهلُاملرتبةُدونلمنُغريُقصدُفمكُقامُبلعملُوالعملُبلق

مفا221ُُاُفاختارُالعبوديةاُعبدُايكونُنبياُُُوبيُأأناكُالاُمُ بلُخريتهُبيُأأنُيكونُنبياُُيس تخدمُالروحانيي

خرهاُوقدُأأحاطتُقدريتُـاُأأفهُحبليتهُمفمفنُاكنُكذكلُأأحليُالعبوديةُةهلُوماُأأثبتهُيفُمرتبأأرحجُعق

حبييبُُوأأحاطتُس يادةُواملكنونُمنُأأنوارُقلوبُاملؤمنيُيفُتدبريُمليكُالأعراضُوُالأجرامُجبميع

مناُخف ُ ونُأأوُسُلأنُبلعملُوالعملُبقصدُنيلُفتحُكُذكلُمعنُتوجهُاإىلُهللابس يادةُالأنبياءُواإ

يفُعبادتهُُمع ُالقصدُهُوجحبهُالقصدُمفنُنفىخزنُقدعبديُمحمدُُوُفأأمُالقائقُالقصدُجحابُللحقائق

الُبوساطتهُأأايُاكنُذكلُُنهُرصاط ُاملس تقميُفلُيصلأُأوعملُانكشفتُهلُأأمُالقائقُ اإىلُماُعنديُاإ

ذا يديهُوالُينظرُغريهُوالُبيُهللاُووقفُبلأدبُوالعملُوالعملُُأأرادُبعضُالعبيدُمعرفةُدبرتهُفاإ

مناُيسأألُاُيعولُعل الُُةُوخيافُمنُعبادتهناعالُإاهللاُُوُلرصُيفُعبادةعبادتهُواإ وأألفاظهُوالُيقصدُاإ

نهالتعظميُويدومُعليهُ ذاُنظرُاُانترشتُعليهيرىُأأنوارُاُفاإ حبرُُأأهاإىلُماُاكنُعليهُمعُحالتهُملاُجفُفاإ

ُهُفلامُزالُالقصدُاذليُهوُالجاباذلاتُصارُمبزنةلُالليلُمعُالهنارُفالليلُحقُلكنُأأظلمهُقصد

                                                           
ُم))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  221 ُلقدُهب طُعيل  ُبعدي؛ُوهوُاإسافيل  علُأأحد  ُقبيل،ُوالُهيب طُ  ُماُهبطُعلُنيب   امء  ُمنُالس  ٌ ل 

ُ ُأأنُتكون  ليك،ُأأمرينُأأنُأأخرب  كُاإنُشئت  ُرب  كُاإ ،ُأأانُرسول  ُعليكُايُمحم د  لم  ،ُفقال:ُالس  لم  ،ُعليهُالس  ُنبيىاُمل اكا نُشئت  ا،ُواإ نبيىاُعبدا

، لم  ُعليهُالس  ُاإىلُجربيل  :ُلوُُفنظرت  ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ا،ُفقالُالن يبُّ :ُنبيىاُعبدا ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ،ُفقالُالن يبُّ ع  ُأأنُتواض  اإيل  فأأومأُأ

ُذهباا ُلسارتُمع ُاجلبال  ُمث ُشئت  :ُنبيىاُمل اكا ُقلت  ُ((أأين  

 3/294 رمقُالصفحةُأأوُل|ُاحليةُالأولياءُُ:املصدر ُ|ُأأبوُنعميُ:احملدث ُ|ُعبدُهللاُبنُمعر :لراويا
ُ
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هللاُواملعصيةُظلمةُوالكفرُُرشاقُالشمسُمبراداُإدُاكلغميُينعُظهرتُشوسُاذلاتُوالقصوالظلمةُ

اُاإىلُربهُبلُمنقطعُاُملهللاُيفُملكهُحفبييبُقامُبلعملُوالعُرشاقهاُماُدامُفتلُعادةاُإةُينعُظلمةُخالص

ملُخيفُعنُُرُفلونفاذُاملدباُإوملكتهُلصفائهُُرُبلفتحدبرتهُفصارُهوُبصفائهُعيُاملدب ُُقصدُوعملُما

ُ ُيتهاُرأُأالقدرُلكنُملاُُبُالرؤيةُوكذاُخلييلُماُطلبُرؤيةم ُماُدبرتهُماُطلـيـلُك ُمكلتهُفلُيزالماُرأ

نعبديُحيتاجُاإىلُتربييتُأأبدُا ُواإ ُأأعظمُفضيلُعلُمحمدُاكنُمنُاكنُفس بحاينُا اإىلُُوالهادي)ُمفا

لُاإىلُطريقكُُأأيُدالاُوموصهادايُاُمحمدُاذليُجعلتهُعلُس يدانُ(ُمعناهُاللهمُصلاملس تقميُرصاطك

الُالعمل صلُوالعملُبلرشيعةُاملزنةلُعليهُُاملس تقميُوهوُالطريقُاملوصلُاإىلُمعرفةُهللاُوالُيكونُاإ

فقدُعرفتينُايُربُذكلُمباُأأعطيتهُيلُمنُالكشفُوالعيانُُبلُقصدُمنُالعاملُالعاملُهللاُعليهُوسمل

اجلنةُوالُعلُُلُعلُطريقةُالنارُوالُعلُطريقةهانُفملُيدلكُحالُومباُأأنزلتهُمنُبُرُامحلدُعلفلُ

مناُيدلُعلُهللاُمعُمض ميُاإهناضُمهمُالسائرينُبذكرُفضلُعلُاخمللصيُمنُاجلنةُطريقةُادلنياُواإ

ومعُالتنفريُعنُطريقةُالنارونُع منُاخملالفةُكلُوزايدُميهُا فهيُا ُةُختويفهمُبذكرُصواعقُمطارقُغضبكملُا

بجلنةُوالُخوفهمُبناركُولكنُُُفلوُاكنُالناسُاكمليُماُبرشمهنُساحةُمعصيتكُالُغرياُهلمُعتنفريُا

ُوغلبةُوهجهلُاواس تحقاقاُُمقصودهُالعارفونُفعبدواُحمبةُوامتثاالُاُمنُخلقكُففهمُلطخالُأرسلتهُاإىلُأُأ

حبقيقةُالعبودُخوفُمنُانركُفلكهمُعبيدكُامتثلواالضعفاءُفعبدوكُللجنةُولل نُهجلوُا يةُفأأنتُأأمركُواإ

ُنبيكُفاإهنمُفهمواُمنُخطابُنبيكُأأنُاملقصودُهولأهنمُامتثلواُانركُُتكرهممُجبنتكُوحتفظهمُمن

هربُالنارُُوالرشع ُفاجلنةُحرضتكُُحترقهُبناركُفذهلُعنُزبدةُاخلطاباجلنةُوأأنُاملفلحُمنُملُ

مناُمنعهُرؤيةُأأغراضُنفسهُُاُمنُجلكلمهناُبلأعاملُخوفاُ ُعنُحقيقةُذاهلفقدُأأطاعكُبلأعاملُواإ

بلُغرضُفلوُأأعلمتهُبأأنكُحترقهالعبادالعبوديةُاليتُتقيضُبوجوبُ ليهُالقيامُبشكرُنعمتكُُعلوجبُُُة

الإمدادُوالرمحةُمفنُلوازمُماُاتثالُأأمركُوأُأالعبوديةُجنةُوجنتهُاُمُبلنارُمعُقيامهُبوظائفُراقفاالإح

أأصلُالالكمُمفعناهُُضاكُوأأماُبعتبارفالس يدُيدُويرزقُوالعبدُيس متدُوينعمُوأأعظمُالنعمُُرُس يادتك

اُاإىلُوصلُومرشدُاُوملناُيفُالأزمنةُلكهاُهادايُاُلُس يدانُمحمدُالهاديُاذليُجعلتهاللهمُصلُعُقولوا

املوصلُُرضةُذايتُويهُجنةُمعرفيتُفالرصاطاملوصلُاإيلُويوقفُالعبدُيفُحُرصاطكُأأيُالطريق
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فصهلُاُالعبوديةُمنُلكُماُيرادُمنمكُمُيامُبوظائفلغهُلمكُوهوُاإجيابُالُقهوُعيُماُأأنزلتهُعليهُوب

نمكُعبيدُعُمرادايتُبّتكُمرادمكعبارةُوأأرصحُاإشارةُوهوُالوقوفُمُلمكُخليفيتُوبينهُلمكُبأأوض فاإنُُفاإ

الُُوبُمنُحرضةُس يدهُفتلُعادةُهللاُأأنمعرفةُوفهمُالعبدُهوُالهُر وهو222ُُبقاالُ العبدُالُيريدُاإ

اُمفراديُأأنُأأكونُكلُس يدُاُيُهلكههوُعُولُعندهُمنُلكُذليذُأأح ُقامئ بشؤونكُفاإنُأأطعتينُُاا

نُعصيتين العظميُُاُالس يدعنُمقامُالأدبءُفياُجعبُاُمنعتكُمنُحرضةُقديسُوأأنتُمبعزلُأأطعتكُواإ

ويأأبقُمنهُفهلُهلُمنُيكرمهُمثلُس يدهُُُلكُحالُوالعبدُينكرُاإحسانهيطيعُعبدهُبكاملُاالإحسانُيف

بليسُفهوُس بعُُفسهاإالُحتفُُنبقُاُبعدُالامف ُدتهُللكُهاربُمينُيفّتسهُوجيرهعدأأُُيضاُربأأنيابُاإ

فالعبدُُاملنكرينُجزيلُاإحساينُاع ُأأسلطهمُعلُال بقيُمنُحرضيتاإىلُحرضةُغضيبُوالأبلسةُس ب

عبدُهربُمنُس يدهُوعرضُنفسهُيفُسفاهةُُااإىلُغريهُفاعتربوُينعمُمعرهُمنُخزائنُس يدهُوهيرب

أُأانرُافاُهادلامئُأأوُمنقطعُفكُللسخط رجوعهُهربتُمينُا نُعفوتُُنُقلتُهلُيفُحرضُة ايُعبدُالسوءُواإ

اس تقامةُُوكنارُالسجنُملنُاكنُهلُقلبُيفهمُبهُُذكلُيكفيهُمنُالنارُفنارُاملغفرةعنهُأأفملُيكنُ

ُتكونُبلأدب منا مفنُاكنتُِهرتهُاإىلُهللاُ))بّتكُالأغراضُيفُمعاملتهُمعُهللاُوالقصدُُالرصاطُاإ

ادلنيويةُوالأخرويةُبأأنُيقصدُُمفنُعبدُلغرضُمنُالأغراض223ُ((اإىلُهللاُورسوهلفهجرتهُورسوهلُ

  ﴿ةُمعرفيتُاإىلُنفسهُالُغريُوالُمطمعُهلُيفُجنُاُفهجرتهاُأأوُواليةُأأوُترصفاُوُفتحُااُأُأسُا

﴾224ُاُالُخوفاُُنكُاإنُعبدتفقطُفاُإُاخوفاُعزُعليكُالُتعبدُهللاُملاُعليهُمنُكاملُامللُوالُبأأن

ارُماُاإىلُالناُإماُللجنةُُواُإطريقُمعوجُُعبدُربكُفلوُأأمنتُمنهُلّتكتُوذكلغريُرصتُعبدُالعىصُالُ

مينُملاُخلقتكُومضنتُكلُُرزقكُوملُانصيتكُأأفملُتس تحييُفاجلنةُكونُفهلُالكونُهوُاذلي

ُرزقاُ ُفاإنُُوامللُفلُبقوةا ُكنتُعاقلُلفهمته ملكفُبلطاعةُُوالعبداملاكلُملكفُبأأرزاقُعبيده

                                                           
ُهربُوتباعد:ُ}ُيأأب قُويأأب ق،ُأأب قااُوابقا،ُفهوُأأب ق ُ  222 جل  ونُ أ ب ق.ُأأب قُالر  ح  ش  ُال م  ُال ف ل   ىل 

 
ُا ُأ ب ق  ذ 

 
.ُا ل ي  س  ر  ُال م  ن  ُل م  ُي ون س  ن 

 
ا ُ{.ُو 

ن ام))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  223 ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ ُُماُواإ ُورسوهل  ُفه جرت هُاإىلُهللا  ُورسوهل  رت هُاإىلُهللا  نوىُمف نُاكنتُِه 

ليه رُاإ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ُ((وم نُاكنتُِهرت هُدلنياُي صيهب 

17ُ\1رباينُ|املصدر:ُاملعجمُالأوسط|ُالصفحةُأأوُالرمقُالراوي:ُمعرُبنُاخلطابُ|ُاحملدث:ُالط

224               هود 
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ُأأمرتكُبلأس بابُلّتتحوبلتجردُمنُلوازمُالس ي منا ُفاإ ُفأأنتُجعلتُالسببُربُاُادة ُعندهاُالُهبا

نهيرزقُفلُتعدُ واتبعواُمنُمعلُالش يطانُواجتنبواُسوءُالأدبُمعُاملاكلُالقُُفسقُورجسُفاإ

نهعبديُمحمدُُس نة الُبلطاعةُُوُفاإ عليهُقوالُوفعلُُماُهوُوقدُبيُماُأأمرمكُبعبادةُالأس بابماُأأمرتهُاإ

فالرشيعةوتقريرُا هللاُالُُا اإىلُحرضُة منُالُأُاليتُدلمكُهبُا دبُوالنيةُالصالةُأأنهُدلمكُعلُالرشيعةُاجملردُة

ُاإىلُحرضالُغريُواملقصودُحرضيتُوالنيبُدالُبلرُشُفالرشيعةُطريق الرشيعةُُيتُفلُتعبدوايعة

ُفُه ُبلرشيعة ُواعبدوين ُاملس تقمي ُالرصاط ُختلفُعهناي  ُالباطةلُأأهلُومن ُالأماين ُبظلمة ُنفسه

نهُالاكذبةُفيخرسُمجةلُوتفصيلُيعاُووادل ماُالرصاطُواُإُفاإ ُالغيلنُأُأماُالفلةُفالفلةُاإ سكنتُفهيا

هنأأشدُانرُُطُوخسط ُفالسخالتاهئيُوحتريُالضاليُفتقودهُاإىلُحرضةُغضيبُتضل غريُالُُاُأأثرهفاإ

ذاُنزلتُعلُعبدُ هنفوأأماُصفةُخسط ُاإ فاتبعواُمن   ﴾225ُُ﴿قديةُالُانفاككُلهاُُااإ

رشادهُاإايمكُدلمكُعلُهللا غرقتهُعنهُأُأُمفنُرضيتُرضاءياإىلُطريقُالسعادةُالأبديةُاليتُيهُعيُُبإ

ُوصلتهنُاُلوجوبُبقاهئاُفياُسعادةُملهاُأأبدُاُةُالُانفاككيويهُقدُذايتيفُحبرُالسعادةُفالرىضُصفةُ

وايُخسارةُمين ُدُعيُالرصاطُفادلالُعلُالطريقمحمُمنُوصلتهُمنُصفةُالسخطُفنبييُصفةُالرضُا

نبنُعرفُمحمدُاهوُعيُالطريقُوعيُالهدىُمف يانهُووجودهُاُإاسطةُيفُُوالأأنهُُرصاط ُوتبعهُوعملوُييُا

تنجساُإجنةُحمبيتُفُهدخلتأُأُاُأأوالُوأ خرُامكوهوُالشافعُفي أأحببتهُطهرتهُممُا بهُمنُالأغراضُفالغرضُُذُا

       ﴾226ُ﴿فاجتنبوهُلعلمكُترمحونُواتركواُخمالفةُأأمرهُُجنس

ليهُفقدُأأكرمكمفنُأأحبهُهللاُ ليهُوأأعظمُأأمركُحىتُقالُايُعبديُُأأدخهلُجنةُاإضافتهُاإ هللاُبنسبتكُاإ

ُأُأللُإالش يطانُاذليُنصبتهُُمنلُرأأيتُاخلريُفه ذا ُشارُكلُبأأمرُاتبعتهُفهلُأأنتُحبيبضللُاإ

امااُإوجعلتهُُلُيدُحبييبُومتتثلُأأمرُمنُلعنتهكُماُأأمرتكُبهُعُّتهاُتُودعنفسكُأأمُ للخاسينُأأفلُُما

لكهُالعقلُفاخلريُلكهُيفُموافقةُمحمدُوالرشُُوأأنتُتدع ُمنُسكرةُغفلتكُأأفتحرقُنفسكُبنارُتفيق

                                                           

225           ق 

226                 ُأ ل

 معران
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واالإعانةُواالإرشادُُيفُادلالةلُالضللُمفحمدُهوُانئيبُأأهلاُواتبعُخرسُمنُتركُطريقاُُقديفُخمالفتهُل

علُس يدانُمحمدُمناُوعلُأ هلُومهُهناُمجيعُأأمتهُُ(ُأأيُاللهمُصلعلُأ هلووالكاملُعيلُفاتبعوهُبهللُ)

يفُُلةُعلهيمُفاإهنمُغرقممنُتشملهمُالصُأأمةُاالإجابةُعلُيدُالأنبياءُفاإنُالأنبياءُنوابهُوالأنبياءُوأأممهم

وأأحرىُالأمةُاملسلمةُعلُيدهُبلُوساطةُنيبُوكذاُاجلنُوامللئكةُُصلُهللاُعليهُوسملحبرُكرمهُ

نسانيةُالاكفرُالُغريُُعدااحملمديةُماُُهللاُأأنهُأأوجدهُمنُالقيقةُيعلمهوالأرواحُوماُ تشمهلُُفلكُذكلاإ

وس يدهاُُاُلنبهياصلةُهللاُعلُالأمةُتبعُاف    ﴾227ُ﴿ُبركةُالصلةُعليه

الطائفةُُمنُهللاُوكذاُالاعتناءاخملصوصةُمزيدُُللأمةةلُنبيهُبتعظميُهللاُلكنُتوقيفيةُويهُالتعظميُجلل

ُأأقاربُمومهنُاحملمديونُبلوجهُالأخص ُفتجبُملحظهتمُعندُهُمنُبينُهامشس يدانُوأأحصابهُوأأما

نهاُمهنمُش يخناُريضُهللاُعنهُالصلةُمبزيدُالتعظميُوخصوصُا أأجلهمُكأنكُقلتُاللهمُنبُعينُُمنُفاإ

دائرةُأأمتهُوخصوصُااحملمديةُوخصوصُاُأأسعدتهُبلقيقةلةُعلُمجيعُمنُيفُالص لكُاخلصوصُأأقاربهُُا ُا

ريضُهللاُعنهُُحضارُايقوتةُش يخكاحملافظةُيفُاس تاإىلُقيامُالساعةُوزدُلكُُعليهُوسملُصلُهللا

يبُوس يدانُأأوالدهُس يدانُقامسُوس يدانُالُطُطهارُوالحظرشافُالُأوخشصهُيفُوسطُجواهرُالُأ

براهمي ُاإ ُوس يدان ُوس يدُتُالطاهر ُرقية ُوس يدتنا ُفاطمة ُزينبُوأأوالدوس يدتنا ُوس يدتنا ُلكثوم ُأأم ُنا

الُأُأاملؤمنونُوقدُوعدُهللاُنبيهُُيامُالساعةُوالأقاربُمهُبنوُهامشس يدتناُفاطمةُوس يدتناُزينبُاإىلُُق

نُ ))ُمـهللاُعليهُوسلُصلاُمنُأ لُبيتهُبلنارُقالُيعذبُواحدُا ُـنـُُصـُأأُحُةـمـاطـفُاإ مُا،هجفُرُت  ُهللاُحفر 

ُاطمةُمنُعذابهُومنُالقرابةُقرابةوهوُأأدلُدليلُعلُحفظُهللاُأأوالدُف228ُ((الن ارُعلذريهتاُ

 الزوجية.

                                                           

227               

 الأحزاب 
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نيبُصلُهللاُع اجُال أأزو ُوسملُعلُالّتتيبالتعريفُب  ليه

اُوهوُودلُويهُبنتُأأربعيُعامُاُبعدُرجليُودلتُللكُمهنامُتزوهجافأأولهنُخدجيةُتزوهجاُ

أأشهرُونصفُوقربهاُوثلثةُبثلثُُوس تونُماتتُقبلُالهجرةُمعرهاُمخسةُوس نةُمخسةُوعرشينُ

شوالُس نةُأأربعُيفُُئةُدرمهُوهبتُنوبهتاُلعائشةُماتتربعُماأُأمثُسودةُبنتُزمعةُأأصدقهاُُبلجون

أأيبُبكرُُالأكربمعهُمثُعائشةُبنتُالصديقُُهاجرتُقبهلُعندُالسكرانُبنُمعروُوس تيُواكنت

تسعُُاُبملدينةُويهُبنتويهُبنتُستُس نيُمبكةُس نةُعرشُودخلُهبُريضُهللاُعنهُعقدُعلهيا

ويهُبنتُمثاُن غريهايةُعرشُس نةُوملُيزتوجُبكرُاس نيُوماتُعهنُا س بعُومخسيُماتتُبملدينةُس نةُُُا

رجوعهاُمنُالبشةُبعدُحفصةُبنتُمعرُتزوهجاُس نةُثلثُُعلهياُأأبوُهريرةُريضُهللاُعنهُمثوصلُ

س نةُيفُزمنُُُعنُحنوُس تيخنيسُبملدينةُبعدُغزوةُبدرُماتتُس نةُاإحدىُوأأربعيُوماتُزوهجا

حجشُقتلُُبنُثلثُاكنتُحتتُعبدُهللاُةُالهلليةُالارثيةُتزوهجاُس نةمعاويةُمثُزينبُبنتُخزي

ُودفنتُبلبقيعلثةُأأشهرُوقيةُماتتُبعدُثأُأصدقهاُاثينُعرشُأُأحبرمهتاُهلمُُيومُأأحدُويهُأأمُاملساكي

يبُأُأاملغريةُاخملزوميةُزوجُُيبُأأميةُابنوملُيتُيفُحياتهُغريهاُبعدُخدجيةُمثُهندُأأمُسلمةُبنتُأُأ

فنتُبلبقيعُماتتُس نةُس تيُودسلمةُبنُعبدُهللاُالأسدُتزوهجاُس نةُأأربعُواكنتُمنُأأمجلُالنساءُ

زيدُُأأميةُبنتُعبدُاملطلبُاكنتُعندُموالهمثُزينبُبنتُحجشُبنتُمعتهُُويهُأ خرُأأزواجهُموتُا

وسملُزينبُويهُكثريةُُولُهللاُصلُهللاُعليهبنُحارثةُفطلقهاُس نةُمخسُامسهاُبرةُفسامهاُرس

ينُماتتُبملدينةُمثُجويريةُبنتُماتتُبعدهُس نةُعرُشُايمُعائشةُيفُاملزنةلُويهُأأولُمنالصدقةُتس

ُبنتُعرشينُس نةُماتتُس نةُستُومخسيُاكنتُمسبيةُيومُاملريس يعُويهُيةالارثُاملصطلُق

س نةُستُوأأصدقهاُاثينُُريُأأعتقهاُوتزوهجاتزوهجاُلستُمنُالهجرةُمثُرحيانةُس باهاُمنُبينُالنض

قريشُهاجرتُحربُرئيسُأأيبُسفيانُخصرُبنُُأأوقيةُماتتُس نةُعرشُمثُرمةلُأأمُحبيبةُبنتعرشُ

دينارُُدقهاُعنهُالنجايشُأأربعُمائةوماتُوأأصحجشُاإىلُأأرضُالبشةُفتنرصُُمعُزوهجاُعبدُهللاُبن

بنُأأخطبُس بيتُمنُخيربُُحييُأأربعُوأأربعيُمثُصفيةُبنتماتتُبملدينةُس نةُدخلُهباُس نةُس بعُ

اتتُس نةُمخسيُهُوسملُميهللاُعُلُقتهلُرسولُهللاُصلُعُواكنتُعندُكنانةُبنُأأيبُالقيقس نةُس ب

مميونةُويهُخاةلُُبعدُخيربُفامسهاُبرةُفسامهاُس بعُبنتُالارثُالهلليةُتزوهجاُس نةُبلبقيعُمثُمميونة
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ةُاإحدىُومخسيُويهُأ خرُمنُتزوجُماتتُس نُبنُالوليدُتزوهجاُيفُمعرةُالقضاءابنُعباسُوخادلُ

ُمشهور ُويتربكُبهُريضُهللاُبرسفُوقربها ُوأأحصابيزار ُوعيلُُعهنن. ُفاطمة والسنُُالكساء

ُُاللهم))يفُكساءُواحدُوقالُُصلُهللاُعليهُوسملوالسيُاجمتعُمعهمُ بييتُفطهرمهُُأأهلهؤالء

230ُُحيُنزلتُال ية229ُ((اتطهريُا نكُوهذين))وقالُلها ُالنامئُُاإ درجيتُيفُيفُُمع ُايعينُعليُاوهذا

ُمطهُللنبيئيُحىتوملُيكنُلغريمهُُ((اجلنة ُفنساؤه وقد ﴾231ُُ﴿بل يةُُراتواملرسلي.

س يدانُمحمدُوعلُأ هلُُأأصلُالالكمُفقولواُاللهمُصلُعلُدخولُالأزواجُيفُقرابته.ُوبعتبارُعلمت

أأنشأأهتمُمنُدخلهتمُيفُادلائرةُالفضليةُاحملمديةُُوأأُُخلقهمُحيثأُأمُمناُالس نُقبلُأأنُاذلينُس بقتُهل

فلوُُنورهُاجملردُمنُالظلمُمبحضُفضيلعلهيمُمنُحبورُوأأوديةُصفاءُُوأأفضتُنورُحبييبُالأعظم

ُفهذاُعيُصليتُعلهيمُأأبدُاأأبدُاُقيقةُاحملمديةُدلامتُهلمُالشقاوةخلقهتمُيفُنس بةُالظلمُمنُاُل اُا

هُمنُغضيبُفقدُصليتُعلهيمُبيتهُمنُانريُوحرمتُمنُاتبعُسعدهتمُبفضيلُوحرمتُأ لأُأيثُُح

حبييبُُفأأضفهتمُاإىلُهلمُيفُالشقاءُظ والرىضُمينُفلُحعلهيمُبلصفاءُيعرفوينُوتفضلتُُقبلُأأن

وهُيفُجمردُالتصديقُبهللُوبرسهلُوملئكتهُبعمُتُولوُيفُمقامُالعمومُبعتبارُأأهنمحيثُجعلهتمُأ هلُ

وريضُأأنُُأأقرُواعّتفُبنبوتهوأأحوالُال خرةُفاإنُلكُمنُُالأحاكمعليهُمنُُوكتبهُومجيعُماُاش متلت

ضافهتماُدُنبياُُومحمُربُايكونُهلُهللا     اإيلُ﴿ُفهوُصفوةُخلق ُاصطفيهتمُبإ

                                                           
229   {ُ ُوسمل   ُعليه  ُهللا  ُصل  ُعلُالنيب   ُال ية  ُلُ نزلتُهذه  ُهللا  اُي ر يد  ن م 

 
اا ه ريا ت ط   ُ مك  ه  ر  ي ط  ُو  ُال ب ي ت  ل  ُأ ه  س  ُع ن مك  ُالر  ج  ب  ه  ُي ذ  ُأأم   {ُيفُبيت 

ُوع ُبكساء  ُوحس نااُوحسينااُجف ل ل ه م  ُفاطمة  ُوسمل   ُعليه  ُهللا  ُصل  ُفدعاُالنيبُّ ُمثُقال:ُسلمة  ُبكساء  ُجفل هل   ُظهر ه  ُخلف  ُ))يلٌّ ُهؤالء  اللهم 

ُعهنمُ  ب  ُبييتُفأأذه  اأأهل  ُتطهريا مه   ه  ر  ُوط  .ُ((ُالرجس  ُاإىلُخري  ُوأأنت  ُعلُماكن ك  ُقالُأأنت  ُهللا  ُوأأانُمعهمُايُرسول  ُقالتُأأمُُّسلمة 

3787ُلصفحةُأأوُالرمقُسننُالّتمذيُا :املصدر |ُالّتمذي :احملدث |ُمعرُبنُأأيبُسلمة :الراوي

230             الأحزاب 

231                 

     الأحزاب 



132  

 

 
 

     ﴾232ُلشفاعةُويهُماُيصلمكُمنُحبييبُوهوُعيُالرمحةُويهُاُفالرمحة

نُوجبُعليهُحدُمنُحدوديُفالدنهُحبييبُرضيتُعنهُُومنُريضُُعُالرىضُعنمكُفلك ُحمك ُاإ

نهُمنُالرشيعةُوماُانلتهُالرشيعةُاُإعنديُفُ ُونفذُفيهُجبدلُأأوُقصاصُفهوُمطهرنُوصهلُحمكمفلكُ

الُلسعادتهُف ُمنُوترشفُوتقربُمينُجفميعُماُأأبرزتهُمنُالقيقيةُاحملمديةُوسقيتهُالرشيعةُتطهراإ

أأخلقهمُمنُهجةُظلمهُفلكُمنُُمُصلةُطهرهتمُمنُأأنهيُصليتُعلفهوُمنُأأمةُحبييبُرلنُواجانبُ

نسانيةخلقتهُمنُهجةُالظلمُفهوُ هجةُُأأزالُكامُأأصيلُعلُمنُخلقتهُمنخسطُعنهُأُأالاكفرُاجلاحدُُاإ

ليهُالأمرُخفلقتُيؤولعملُماُأُألُعامُأأفعلُفأأانُئلُأأسُ ـالقيقةُالرشيفةُفُنور لكُواحدُمماُيناسبُماُُاإ

ليهُالأمُيؤول منُحبرُنورُالسعادةُمنُهجةُالقيقةُوماُعلمتُأأنهُُللسعادةُخلقتهُيؤولرُمفاُعلمتهُاإ

ونُبُرُقتُومزيتُأ هلُمنُأأعدائهُفالسعداءمنُحبرُظلمُالشقاءُومنُمثُخلُاإىلُالشقاءُخلقتهُيؤول

يفُحبرُالسخطُوهوُبيدهُفعلُُعادةُمنهُوالأشقياءُعاقونُفغمسهمأ بهئمُأأصلهمُفغمسهمُيفُحبرُالس

بلنعميُلتكونُهلمُعذابُاُدفلُيشفعُفهيمُاإالُشفاعةُالوجُوُذكل ويفُال خرةُُيفُال خرةُواالإمدادُيفُادلنيُا

الُماُعلمتهُُققُوالُتدققُفاإنُحدكُالدوثُوأأانوفعيلُفلُحتُهللاُوذكلُسيُبنار القدمُمفاُمعلتُاإ

اُعلمُا فاإنُقدريتُالُلأسعدهتمُالقدرةُالقدميُبسعادةُامجليعُُلُدخلُللعقلُفيهُفلوُتعلقُالعملاُفاُقدي

مناتت فيس تحيلُُدتهُاالإرادةُالقديةُهوُاذليُاكنتتعلقُبلدوثُوهوُاالإماكنُمفاُأأراُعلقُبلقدمُواإ

الُماُاكنُمعلومُاعقلُتبديلُالعملُالقدميُفل العقلُفاإنُهلُحداُُيلُأأزالُفأأمسكُعنانُاُظملُوماُظهرُاإ

الُما   ﴾233ُُ﴿وهوُاالإماكنُ لأنهُماُأأظهرُبقدرتهُوتعلقتُبهُالقدرةُالتنجزييةُاإ

  ﴿لكُعقلُُكُالتسلميُيلُيفُمليكُفقدُأأحفمتدُ حف   ﴾234ُ﴿اُمقدرُاُاكن

                                                           

232                   

   ُالزمر 

233              فصلت 

234           ق 
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 ﴾235ُُأأظهرتهُارادُامفاُاكنُم يغريُلأنُالتغيريُبلقدرةُوالُجمالُالُُالقدرةُفالقدمُقدما

اُجعلتهُاكملُاملعرفةُخادمُاوأأظهرتُذكلُعلُيدُعبديُاذليُُللقدرةُيفُالقدمُمفاُاكنُهوُالق

سعدُفعلُيدهُوهوُُأأخربمكُمباُاكنُوبأأنهُوقعُذكلُعلُيدهُوهوُخليفيتُيفُاخللقُمفنوهوُُلرضيت

نيابةُعين فهوومنُشق ُُاذليُأأسعدُه لعارفيُاملدخلُللجنةُواملدخلُللنارُفهوُالفاحتُلُفهوُاذليُأأشقاُه

ليهُُوفاُفهوُاملغلقُأأبوابُالعامة نهفزعواُهلُارجعواُاإ الربنيةُُبعينيهُماُاكنُوفيهُوقعتُالقسمةُنظرُفاإ

أأعلُجحيتُقهرتُشأأينُوماُُفس بحاينُماُأأعظم236ُ((ارُوالُأأبيلوهؤالءُللن ُُةُوالُأأبيلفهؤالءُللجن ُ))

فلُيغريُأأحدُكاميلُفكامُُييُوهامُكامالاتامُصُفللسخطُوهُفةُللرىضُوطائفةقدريتُلكُممكنُفطائ

وحديُالُُغضيبُعلُالأشقياءُفامللُمليكرضايُيفُالسعداءُفكذكلُجتليتُبصفةُُجتليتُبصفة

فضُوماُاملشق ُوأأانُاملويلُوالرافعُواخلاُاملسعدُوأأانرشيكُيلُوأأانُاملقصودُللكُذراتُاالإماكنُوأأانُ

ُمنهُمنُحبرُمنمكُالصلةُعلُحبييبُوعلُأأحبابهُاذلُافقدُطلبتُأأمرُاُمعلويمظهرُاإالُ ينُخلقوا

أأنُيصلهاُنفعُُرتبيتُعنمكُوعلُأأنفسهمُفتعالتُمذكلُعائدُعليمكُفقدُصليمتُعلُأأصلُالسعادةُفلك

مناُأأردتُأأنُأأكرثُعليمكُأأس بابمنمكُ دوينُواشكروينُالقربُوادلرجاتُفاعبُأأوُيلحقهُرضرُمنمكُواإ

ينُغينُعنمكُوعنُالنعمُمفاُظاهرةُوبطنةُفلُتقطعمكُنعم ُعينُفاُإُفقدُأأس بغتُعليمكُنعم أ لُمحمدُ

الُلتعتربواُيفُعظُأأعطيت ُاإ ُأأنُُليمكُوأأطلقتُلمكمُقدريتُورمحيتُُعلمكُدائرةُادلنيا امللُلتعلموا

امليتُمفاُالُترىضُأأنُيقابلُبهُكيفيةُمعُيشاءُوملكتُلمكُالعبيدُلتتعلمواُكلُيفعلُيفُملكهُمااامل

العبدُونزلينُمزنةلُُاُفزنلُنفسكُمزنةلُوعلمُابمعلُوأأدُتطيقهُبدكُفلُتقابلينُبهُفقدُرضيتُماُع

اُشيئاُُأأنُالعبدُالُيلُمعُس يدهالعبدُمنُالعملُوالأدبُُوماُيريدهُالس يدُمنُُبعدُالس يدُوحتقق

مضمونُفتسقطُمهُالرزقُفقدُُُلنفسهُورزقهدخرُهلُيفُخزائنهُوالعملُلس يدهُالامباُُوأأنهُيرىض

وجودُأأصلُوأأبيكُأ دمُفلُيمكلُكلُأأنكُصليتُُقبلُدتُمنُأأسعدتُوأأشقيتُمنُأأشقيتأأسع

                                                           

235           الأنعام 

نُظهر هُفق))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  236 ُم  ذُاخل ل ق  أأخ  مُمثُ  ُأ د  ُوالُأُبيلُوهؤالءُ ُأُبيلُوالُيفُاجلن ةُ ُهؤالءُ : الخل قُهللا  ُ((يفُالن ار 

؟ُقال:ُ) ل  ُفع لُماذاُنعم  ُهللا  رُ )قالُقائٌل:ُايُرسول  القد   ُ ُ.((علُمواقع

  338الرمق|ُالصفحةُأأوُحصيحُابنُحبانُ :املصدر ُ|ُابنُحبان :احملدثُ |عبدُالرمحنُالسلم ُ:الراوي
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أأحبُبُحىتعنكُُوالُأأنوبعلُحبييبُ ذُا أأحببتكُصليتُعنكُعلُنبيكتهُحتبهُفاإ ذُا لُوأأقبُأأحبكُفاإ

ذاُصليتُكلُعليهُُو ُحقوقهُأ هلُرصتُعنديُمؤدايُاُعلمنكُلكُماُمعلتهُفهوُادلليلُاإيلُبهللُفاإ

مهنمُوتقابلهمُبلتعظميُُمجيعُأأمتهُوتسامحُلوهجي ُمنُأ ذاكُحتبُحىتوحقوقُأأمتهُفلُيكونُذكلُ

الُكنُوالشفقة دعوةُأأفيحسنُُُالُغريُفلُتقبلُمنكاُاكذبُامدعيُاتُفاإنُصدقتُاحملبةُشلتُأ هلُواإ

ُل أأمتهُبُفقدُاش تكيتُبهُفاإنُاش تكيتُاإيلُمتهبأأُُيهُبيُيديُيفُال خرةُوهوُخليفيتمنكُأأنُتش تيكُاإ

ُبأأمتهُعندهُاش تكيتوهوُعظميُعنديُفلُأأقبلُمنُيغريهُيفُأأمتهُفاإنُُفقدُاش تكيتُعقلُخبليفيت

منهُوأأانُُأأمتهُفأأانُأأس تحييُئبعياهلُوهوُخليفيتُفلُحيبُمساُوُأأبيكفهوُقةلُحياءُمنكُتش تيكُاإىلُ

تعرضتُلطلبُُحىتبيكُوشافعكُأأفلُتقنعكُرمحيتُخالقهُيفُتغيريُأأمتهُوأأنتُتغريهُيفُأأمتهُوهوُُن

تتبعُُمنُتتبعُعوراتُأأخيهُاملؤمن))بُسّتهُيفُادلنياُوال خرةُماُحيفتفيشُُالقوقُيفُأأمةُحبييب

ُ فُرُ وُ فيفضحهُولوُيفُجُ ُعوراتهُهللا نُأأردتءمفاُأأقلُحيا237ُ((حهل  حدُمنُأأمتهُواأأنُمتزقُعرضُُكُاإ

نُعنديبأأمتهُحبييبُملاكنتهُُش تيكحبُمنُُيأُأيفُادلنياُوال خرةُفأأانُالُ حمكتُعلُنفيسُبتحرميُُواإ

    ﴾238ُ﴿نفيسُبلرمحةُورمحيتُس بقتُغضيبُحمكتُعلُُالظملُفقد

       ﴿ُاُعنديُشأأنُأأمتهُأأعليتُهلُقدرُامفنُعظمُحبييبُيف

 ﴾239ُليكُمينُومنُخليفيتُأأنُتقولُُمقامُاالإحسانُُأأفلُيصل فاشهدُأأينُُايُرباإ

وهوُعبديُوخملويقُُ ُوأأانُجعلتهُحبييبُوخليفيتمنُأأمةُحبييبُأأفلُتس تحمجليعُمنُظلمينُُساحمت

                                                           
ُرسولُ ريضُهللاُعهنامُقال:ُصعنُعبدُهللاُابنُمعرُ  237 د  ُ ُع  ُُاَّلل  ُ ُصل  :ُُاَّلل  ُرفيع ،ُفقال  وت  ُف نادىُبص  ُاملنرب  ُوسمل   ايُ))عل يه 

عرشُ  ُاُم نُم  ُي فض  ُومل ُبل سان ه  ُت تب عأأسمل  ن ُم  ن ه  ُفاإ ُع وراهت  م، ُتت بعوا ُوال  ومه ُتعري   ُوال  ُاملسل مي  ُتؤذوا ُال  ، ه  ُق لب  ُاإىل أأخيه ُُعورةُ ُالإيان 

ُ ُت تب عُ ُاملسملُ  ،ُوم نُاَّلل  ُ ُتتب عُعورت ه  ُر حهل  وف  ُول وُيفُج  ه  ح  ُيفض  ُعورت ه  ُ.((اَّلل  

 2032حصيحُالّتمذيُالصفحةُأأوُالرمقُ :املصدر |الّتمذي :احملدث |ُعبدُهللاُبنُمعر :الراوي

238                  

    الأنعام 

239                 

          ُالنحل 
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ذاُقلتُيل     ﴿رفيُاوخليفتكُفأأينُأأدبُالعُمةُحبيبكُايُربُعليكُبفلنُمنُأُأاإ

    ﴾240ُُوأأماُالعبدُفاإنُحركتهُلأمرُحتركُحبيثُيعلمونُأأنُالفاعلُهوُأأان

ال ليكُمنُيرضبكُأأوُأأُُفتنازعينُأأنأُأمرادايتُوترصيف ُُوهوُغائبُعنُمشاهديتُوماُظهرُاإ رسلتُاإ

الُأأنُيقولُكلُكذاُبسببُالنصيحةُكلُمفا تعتربُبأأنكُأأسأأتُالأدبُيفُُرضبتكُبأأيديُعبديُاإ

فعهلُفاإنكُجتدُُتربُعندُرؤيتكُالفعلُمينُماُعلمتوتكفيكُسوءُالأدبُالغفةلُعينُفاُعُحرضيت

دُاملوصوفُعناهُاللهمُصلُعلُس يدانُمحمُمُ(حقُقدرهمنُنفسكُسببُالتسليطُعليكُوهوُرمحةُ)

عناُُنيابةزكلُالقدميُأأُُالقدرُواملقدارُفهي ُصلتكُاليتُصليتُعليهُهباُيفُبلأوصافُصلةُعظمية

وتعظمهُيفُعينكُويفُُترشفهُأأنتُالقادرُعليهُويهُالصلةُاليتةُفأأنواعُحقوقهُعلُالأمُةمس تغرق

لكامهلُوعددُكامهلُصلةُتكونُُبهُالُهنايةُلهاُكامُالُهنايةرشفهتاُُعيُالأمةُوصلُعليهُبلصلةُاليت

لكوهناُمنكُنيابةُعناُُويكونُحقهاُعليهُحقُقدرهُعليناُمثلُقدرهُونس بةُقدرهُوعدُقدرهُيفُالعظم

الُأأنتُفأأد يعرفُالعظميُالقُالعظميُوقدُوصفتهُبلعظمةُفلُُعناُهذاُفكامُأأنُحقُقدرهُالُيعرفهُاإ

نك الُأأنتُالعظميُفاإ أأسامئكُُس تهُلباسالُيكونُخليفةُاإالُمنُأألُبونكُنبتهُوجعلتهُخليفةُُعأُأعظمتهُُوُاإ

قد منُشأأنهُأأنُرهوصفاتكُفقدُغيبتُعنُا نهُتوىلُمُا فعظمتهُبلرساةلُعنكُوالوُبصفاتكُفاإ اليةُتتوالُه

الُمنُحيثُادلليلُعنكُفكيفُنعرفهُوهللاُالُسبيلُلناُاإىلُواخلصوصيةُوالنبوةُوالنيابة ُمعرفتهُاإ

نهُعليك الُمنُطويتُعنهُُكُفلُيراهظهرُبصفاتكُوتوجتهُبعُزُفاإ برشيتهُوحليتهُبصفاتكُُصفاتاإ

أأنهُبرشُأألبس تهُلباسُصفاتكُولباسُجاملُذاتكُمنهُُةُاإرشاقُصفاتكُفغايةُماُنعرفمرأ ُُفينظرهُمن

علُسبيلُُوأأنكُخلقتُاخللقُهلُوخلقتهُلنفسكأأنهُأأفضلُخلقكُعلُاالإطلقُُوُوتوجتهُبأأسامئك

عليهُوعلُأ هلُ) عرفتهُلنُاُ(ُمعناهُقدرقدارهُالعظميحقُمالعملُوصلُلنُا ولأاكبرُومثلُوحقُمقدارهُومُا

الُاملقدارُاذليُقدرتهُوبسطتهفاإنُالرسلُوامللئكةُماُعرفواُمنُمللئكةالعارفيُمنُالرسلُوا يفُُهُاإ

عنُالعملُُالناشئقلوهبمُوالتعظميُُالُواجلللُاذليُأأوقرهُهللاُيفقلوهبمُعلُقدرُماُيطيقونهُوهوُامجل

                                                           

240   الديد 
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ذكلُطانُأأمرُقهريُمركوزُيفُقلبهُُوقاهرُفاإنُتعظميُالعبيدُللسلُاملرتبةُكعبدُبيُيديُسلطانُبعظم

وجهُاالإحاطةُلقائقهُُماُاحتوىُعليهُوالقدرُمعرفةُعلُمقدارُالسلطانُوهوُالُيعرفُمجيعُمعرفة

نناُالُنعرفهُأأبدُافعلُكهنهاُ ذاُغابتُعناُحقائقاإ يفُبس يدةُفُكُعرفناُقدرهاُعندُربناُنفوس ناُوماُاُفاإ

ُعرفُنفسهُعلُالامتُالقائقُفس يدانُاسافيل ُمنُاجلللُفصاما ُشاهده ُملا ُرُاخلوفُحاةلُهلم

عليناُفنطلبُمنكُأأنُُبيكُاإالُماُأأفضتهُعليناُوهوُعظميفيتصاغرُمثُيتعاظمُوكذكلُماُعرفناُمنُُن

اإنُالتعظميُخلقكُفقذفتهُيفُقلوبُالعارفيُمنُُماُوالسلمُصلةُعظميةُمثلُتنوبُعناُيفُالصلة

منُُلناُعليهُمثلُلكُذرةُنتُعلميُبذاتُالصدورُفصلأأُُوُاُوأأنتُحتصيهقدرُاُيفُقلوبناُالُنعرفُهل

نناُُوُالتعظميُلوُصارُالتعظمي نُعظمناهُفلُنقدرُأأنُنصيلذراتُفاإ ُيفُلكعظمتهُتُاُرقدرُذعليهُبُاإ

حياءُوالأمواتُوامللئكةُالُأالناسُوالأجحارُوالرمالُوالأهويةُُوُقلبُمنُقلوبُخلقكُوقدُعظمتهُبه

لكُذرةُوذكلُموكولُُاإحصاءُغايةُعظمتهُيفُقلبحصاءُاخللقُفضلُعنُاُإذاُاذليُيقدرُعلُُمفن

ليكُفصلُلنا عليهُعدُخلقكُوعدُاإ انطوىُمنُلكُفردُمنُخلقكُمنُذراتُعظمتهُُعليهُوسملُلنُا مُا

ايهُفأأنتُُتعظميكُذراتمنُُانفردتُبهُايُربُفصلُوسملُلناُعليهُقدرُلكُذرةُأأماُقدرهُفهوُماُو اإ

فصلُعليهُبقدرُعظمتهُعندكُُاُفعلمكُمتعلقُبذاتكبلكُيشءُعلمُاُنتُاحمليطأُأالقادرينُُوأأقدرُ

عتبارُأأصلُبوأأماُعلُوجهُالنيابةُعنُالقُامتثالُالكمهُُندُمجيعُخلقكُوهذاُبعتبارهاُمناوُع

عليهُصلُُ(ُمعناهُاللهمارهُالعظميومقدلهمُصلُعلُس يدانُمحمدُحقُقدرهُ)قولواُاُلُالالكمُايُعبادي

مطمعُفيهُللخلقُوهوُاالإحاطةُبلقيقةُُمرُالعظميُاذليُانفردتُبهُوالالُأُهحقُقدرهُعنديُوقدُر

لهيةُوقدُُوعليهُمنُالأسارُالربنيةُُالأمحديةُوالقيقةُاحملمديةُوماُانطوت العلومُالعرفانيةُوالمكُاالإ

احملمديةُكتبتُُريهاُفالقيقةحقيقةُماُليسُيفُغُتبتُيفُلكُكماُاكنُوعلُماُيكونُوقدُُاش متلتاُعل

النسخُالوج ُاإ ُمنُصورة ُمنُالكمُوالُودُجواهرُوأأعراضُمفا ُوما الُوفهياُوصورتُفهيا ُحرفُاإ

واملعرفةُعليهُُتُعلُلكُواحدُماُاش متلُمنُالعملفهياُصورُالأنبياءُومراتهبمُوكتبُمكتوبُوقدُكتبت

عبادهتمُوماُزادُوماُيزيدُمنُشؤونُامللُفلُُوكيفيةمُواحدُمهنفةُلكُوكذكلُصورُامللئكةُوحُر

الُوفهياُنسختهُوصورتهُويهُحقيقةُأأعيتُحقائقُُيظهرُيشءٌُ مناُنظرُاإىلاإ ُالرسلُمفنُرشبُمهنمُاإ
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وخلقهُفلكُذكلُمكتوبُيفُُوحس نهُوهيئتهُوكيفيةُمعاملتهُربهعلومهُفهياُُصورتهُفهياُواكتسب

عليهُشأأنُعلُلقيقةُمفناطةُبساحةُصورتهُوأأماُاالإح م ُالُغريُوهوُقدرهُعنديُمفاُأأمرتمكُأأنُتصلوُا

ذاُدعاينُوالُاع بأأنُتقولواُايُربُصلُلناُعليهُبقدرُقدرهُعندكُفاإينُأأجيبُدعوةُادل مطمعُلمكُُاإ

مناُعندييفُمعرفةُالقدرُ غريبُوأأغربُمنهُنُمحمدُأأمرتمكُفامتثلواُفشأأُُوالُيفُمعرفةُصليتُعليهُواإ

ُبديُواخّتتهاُوهوُُعاختذتهُحبيبُافس بحاينُماُأأعظمُفضيلُعلُمحمدُُالكرميُوأأانُالربُصليتُعليه

دىُالأمانةُشكرهاُأُأوقدُُتهُخليفيتُيفُس ياسةُترتيبُمملكيتبلُمعلُس بقُوفضلتهُعلُخلق ُوجعُل

ُعليهُمثلُمقداُرُمتُعليهُنعم ُوادخرتهُلشفاعتهُيففأأعظ هُعندمكُوعندُمجيعُطغاةُخلق ُوصلوا

ليهُالعقولُوالقلوبُمنهُفكأنمكُتقولونُاللهمُنبُعناُُهوُقدراخللقُُو السلمُُوُيفُالصلةماُوصلُاإ

احملمديةُوعددُذراتُماُأأودعتهُمنُُلُوعددُذراتُماُوجدتهُمنُالقيقةعلُس يدانُمحمدُحقُومث

ُينُأأمضنُاالإجابةُوأأصيلمنُاملرسليُوامللئكةُومنُدوهنمُفاُإُظمتهُومعرفتهُيفُقلوبُسائرُاخللقُع

يفُحس ناتمكُفاإنُُدُكامُأأزيدمكُصلةُعددُماُطلبمتُوأأزينيابةُملاُعلمتُمنُضعفمكُوجعُزُنمكعليهُُع

عنمكُبعددُذراتُماُعظمتهُيفُقلوبمكُمنُُكرمُلكهُيلُالُغريُفقدُصليتُعليهالفضلُلكهُيلُوال

نُزدمتُزدانُيفُلكُمرةُمفنالفردوسُُوُصلةُتلحقمكُبهُيفُجنةُأأصيلُعليمكبراكتُحبييبُُو ُيلُذكرُاإ

عليهُوأأانُالكرميُاذليُحيم ُُأأصيلحبييبُأأدخلتهُحرضةُقديسُوالُأأبيلُومنُطلبينُالصلةُعليهُ

نهالأرضيُفتوسلواُبهُُأأهلالسامواتُُوُأأهلوجاههُيسعُُخليفتهُوحيم ُأأحبابهُوفضيلُيسعمك ذوُُفاإ

هُليتُعليُصُوعزةُذايتُماُخلقتُمثهلُوالُاكنُجاهُمثلُجاههُعنديُمفنُصلُعليهُوجاهةُعندي

نُالصلةُعليهُأُأ(ُفاعملفأأانُالربُالعظميُالرحميُأأرفعُمنُأأشاءُفأأهديهُللصلةُعلُحبييبُوالتسلميُ)

صلُعليهُأأحدُمبثلها مُا وأ داهبُا منُهللاُعلُحبيبهُبرشوطهُا الكامل)ُوكفاكُأأهنُا (ُمنُالرسولُوجوهرُة

ُالامسهناُمنطويةُحروفهاُعلُاش متلتُعلُاخلريُلكهُوالكتبُاملؤلفةُلُأُهللاُعليهُوسملُفقدُصل

ُفالكتبُعلومُ ُُالأسامءُوُالأسامءالأعظم ُاحتوىهللاُوهللاُُالامسعلوم عليهُيفُحيطةُالامسُُوما

ُقرئتُبهُصارُكأنهُعبدُهللاُ ذا جبميعُذراتُالوجودُفاإنُالوجودُمظهرُُوُالأسامءجبميعُاملكنونُفاإ

ُاإىلُبركةُينهُويينهُتيسريُااإىلُخلفتهُعلُسائرُاخلُفالسيُمنُالس يدُيشريُالأسامء اُلقُوالياء
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الأنبياءُُمنُصلُهللاُعليهُوسملدرجُفهياُلكُمنُانبُعنهُلدلالةلُوأُأأأمتهُوادلالُُعلُوتسهيل

السيُورثتهُيفُُأأدخلتس يادتهُكامُُطيقُذاهتمُمنُدالمُرشبواُماُُتفاإهنوامللئكةُوالعلامءُوالأيةُ

241ُ((أأانُلهاُأأانُلها))والفاءُلكفالتهُالشفاعةُالعظمىُللكُخملوقُُتهلفةُعنهُوالياءُالرافقيُبأأُممرتبةُاخل

يانهُُةمجعيةُأألفُوالألفُاإىل         ﴿املؤمنيُبقوةُنورُاإ

          ﴾242ُأألفُُأأانُهللاُاذليُطويتُيفُُمعناه

 ﴿ُهُبهللُوالتاءُاإىلُعيُالرمحةواقدرينُولقدُعرفهُوقدُرُحبرُالألفةُقبلُأأنُتكونُفاعرفينُامسك

   ﴾243ُالروفُالأربعةُُعلهياُيفُعملُهللاُفاجمتعُمنُكوثريةُامسهُالش امتل

     ﴿ُاُهلريةُأأمتهُعلُسائرُالأممُتبعُاالفتحُاملبيُواخلاءُاإىلُخريتهُوخ

    ﴾244ُُوال خرةُفاجمتعُواملميُاإشارةُاإىلُدوامُملُخلفتهُيف ادلنيُا

الُفيهالأربعُخمتُسعادةُالنبوةُوالأخلقُاُمنُالروف لهيةُفملُتمكلُيفُواحدُاإ صلُُومنُورثهُالإ

نهوجودُمنُحبرُاالإماكنُُعادةُاالإيانُوالنونُاإىلُنوروهوُختامُسُهللاُعليهُوسمل أأولُنورُظهرُُفاإ

يُنرصهُوقواهُوالراءُاإىلُدُاإىلُصيانةُنظامُالعاملُحبسنُاخللفةُعنُموالهُاذلمُوالصامنُظلمةُالعد

علُمجيعُماُتعلقتُبهُقدرةُهللاُفقدُحمكهُهللاُعلُمجيعُملكهُوالهاءُلهدايتهُوتوصيهلُقلوبُُرايس ته

ُرهبمُوالقافُلقيامهُالعارفيُاإىلُكامل ُُالأنسُحبرضة وميةُيالُقفبوظائفُالعبوديةُعلُأأمكلُالوجوه

ُصلُهللاُعليهالنصيحةُواالإمامةُوالأمانةُوالشفاعةُوالشفقةُهلُُوبلتبليغُُاذلاتيةُهللُجلُوعلُوالقيام

لهياُفضلُعنُالترصحيُُيتُكزنتُوكمتتُعلُالغافليُحفرمفشاءُالأسارُالاُإفلوالُماكنُُوسمل الرمزُاإ
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وأأما     ﴾245ُُ﴿والغفةلُولكنُُكرتُهناُماُيقيضُحبسمُمادةُاجلهلذل

مناُُُمنُالكتبُاملؤلفةاماجلواهرُوغريهالثوابُفليطالعُيفُكتابُالرماحُُوُفضلهاُحبسب يفُالطريقةُواإ

مناُقصدتُحلُماُتيرسُمن بعضُماُُهوُمبزنةلُكناشُيضعُاالإنسانُفيهُالألفاظُالُغريُعلُأأنُهذاُاإ

أألفاظُالعلامءُريضُُالألفاظفهمُمعاينُاُلليفُلضعفُمدركُاجلامعُهلُعنُاعدةُالتأ ُأأمههُوليسُعلُق

عاشُُهللاُعليهُوسملُصلولتعملُأأنُالنيبُُ.فعليكُهباُبغيةُاملس تفيدنهتاُيدُعهنمُفالطريقةُصاُهللا

ُاُوهللامسُايفُكونهُقاُكريسُالقطبانيةُالعظمىُأأربعونُقبلُالنبوةُجلسُفهياُعلُُوس تيُس نةثلاثُا

رىُفلُي ُ))شهرُمهناُنبوةُالرؤايُالقانيةُأُأالأربعيُزيدتُهلُالنبوةُفس تةُُاملعط ُوثلثُس نيُبعد

هذهُالنبوةُُوجزءُ ُاُمنُالنبوةمنُس تةُوأأربعيُجزءُاُءٌُويهُجُز246ُ((جاءتُمثلُفلقُالصبحُاإال ُُرؤاي

ظهارهابقُيفُأأمتهُمتوارثُيفُأأصفياءُأأمتهُوعرشونُعامُا اُيفُومخسونُعامُاثلثُُوُاُللرساةلُأأيُاإ

رهُوهوُغافلُبلُهوُقطبُقامئُفملُمترُهلُلظةُواحدةُيفُمجيعُمعُمكةُوالعرشةُبملدينةُوفهياُأأقرب

رهاصُاُبأأمر نسانُأأربعةاُهلُوعددُالأنفاسُللكُهللاُوهوُيفُبطنُأأمهُاإ نفسُنصفهاُُفوعرشونُأألُاإ

ُونصفهاُداخلُللبدن.247ُاءهُوصاعدةُلُل
صور خالدة تقصد كلها بالصالةخ عليه وسلم بيان أن كل نفس من أنفاسه صلى هللا  لقت منه 

اُمطلقاُُالعارفيُفأأنفاسهدُـسيُمـهُوسلـىُهللاُعليـصلوُـعُفهـارفُالُتضيـأأنُأأنفاسُالعُمثُلتعمل

نُماُمنُنفسعابدةُهللُوحامدةُهللُتعاىلُعلُأأمكلُوجهُمثُ الُووقعُسهُعلُمُجأُأمنُُاإ يعُنفاسهُاإ

ُتجسدُجسمُنفسهُمعُلكُزمانُولكُفرةُاإىلُماُالُهنايةُلنعميُال خُخرذراتُالوجودُمنُتقدمُومنُتأأُ

الثاينُكذكلُمتجسدُمعُلكُُنهُروحُاملوجوداتُبأأسهاُوالنفسماكنُولكُجوهرُولكُعرضُلُأ

وبذراتُالوجودُفذراتُلكُنفسُمعُذراتُالوجودُُلوجودُفصدقُعليهُأأنهُعبدُهللاُيفا248ُاتذُر
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العواملُُوهوُسُالصلةُعليهُبأألس نةُصلُهللاُعليهُوسملهُعبدتُهللاُبأألس نةُأأنفاسُالوجودُكذكل

الصورُبعددُذراتُالوجودُوالنفسُُفعبدتُهللاُفنفسُواحدُمنهُهلُمنُفهوُاملمدُبأأنفاسهُلكُذرة

نكُتقفُعلُماُحيريُتعدُأأنفاسُمعرهُمنُيومُوالدتهُاإىلُمُوُحىتالثاينُكذكلُوسُعلُالعددُ تهُفاإ

هللاُالقيقةُُأأنشأأُُهُقامتُالعبادةُهللُبهللُمنُيوملنبويةُفبربكةُأأنفاسمنُالصورُالنفس يةُاُالأذهان

الُوفهياُلكُنفسمفاُالأصنامُُالأبدُوهوُاذليُروع ُوهجهُيفُزمنىلُالأمحديةُاُإ منُأأنفاسهُُمنُدقيقةُاإ

ذا قلميُأأسعدُُساجدةُهللُتعاىلُواإ فكيفُُتنفسُيفُالأكوانُلكهاُوهوُروهحاُوقدُأأههلتنفسُعارفُيفُاإ

وكيفُالُتسعدُاجلواهرُُوالُحُي خلُالأعراضيطُالكونُعلُالسعادُة منُا املبغضأُأمنُسعادُةُواإ ونُنفاسُه

لهي ُمثُاإنُلكُنفسُمنُأأنفاسهوهوُروهحمُملاُس بقُبهُالقملُوالقسُهلُول لُبيتهُاجلاحدونُلنبوته ُمُاالإ

صلُهللاُعليهُُذكلُيكتبُهلُئكةُيعبدونُهللاُوالُيعصونهُولكاُمنُامللاُعظامُاخلقُهللاُمنهُصورُا

دمهُوسعادهتمُالسببُيفُوجُوُنهفاُإُموثوابُأأعامهلُيفُحصيفتهُكامُيكتبُعددُصورُالاكئناتُوسمل

ُومنُبركةُصلُهللاُعليهُوسملهللاُمنُسائرُأأجناسُاخللئقُيفاضُعليهُُوبقاهئمُفلكُمنُعبد

اإىلُالأبدُاذليُالُُالنشأأةُمحلدُوهوُالطيبُطابُالوجودُبهُمنأأنفاسهُطابتُأأنفاس ناُوأأايمناُوهللُا

نُللكُلكمةُوللكُحرفُعبدُهللاهنايةُهلُمث ُدةُحامدةُهللُتعاىلمتعددةُبقيةُساجدةُعابُاهباُصورُاُُاإ

وكذكلُُدةُرهباُماُدامتُالسامواتُوالأرضمنهُهلُصورُمتعددةُعاكفةُعلُعباُوكذكلُلكُفعل

اكفةُعلُعبادةُرهباُاإىلُاخللودُحامدةُعُرُبيُالليلُوالهنارُلكهاُربنيةخواطرهُهلُس بعونُأألفُخاط

أأمتُالعبادةُوعبادةُذراتُس بحانهُويهُلكهاُقامئةُبُامنش هئيعلمهاُُفللكُخاطرُصورُمتعددةُالأبدي

لكُماُتقدمُمنُلوازمهُُاُوكذااُفردُاواملفاصلُوالعروقُفردُاشعارُمنُالُأُصلُهللاُعليهُوسملُتراكيبه

س نةُوالأصواتُفلكُذكلُيذكرُعلمهُهللاُمنُالأُلصورةُماُيُالأعظمُاملكنونُوللكُالمسبلكُذكلُ

اخللودُالأبديُُتهُوقدُعلمتُاس مترارُماُتقدمُاإىلاجلامعُاملانعُفثوابُذكلُلكهُيفُحصيُفُالمسبهللاُ

الأوىلُُعرشُملئكةُالسامءُوصلواروحُماُُالأرضيُمنُمجيعُماُفيهُأأهلوقدُعلمتُأأنهُلوُمجعتُ

وصوملئكةُاُلُولوُمجعتُملئكةُالأرضي اإىللسامءُالأوىلُمُا عرشُملئكةُالثانيةُوهكذُا السابعةُُوُا

هُالكريسُوالكريسُوماُيفُجوفُواتُوالأرضونُماُوصلتُعرشُملئكةفلوُمجعتُملئكةُالسام
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صلُهللاُعليهُمنُقوامئُالعرشُفلكُذكلُستُفيهُروحانيتهُُماُوصلتُملئكةُعرشُرجلُواحدة

  ﴿ُتعاىلُفلُحيىصُوذلكلُقالُئبُقدرتهلُعلُجعامعهاُهللاُمفلُهللاُمش متُويعبدُوسمل

   ﴾249ُءُالادثُوذلكلُقالُتعاىلُلس يدُالعلامُمعلوماتُهللاُغريُمتناهيةُيفُعملُو

ُوحبمكهاُومباراتُالوجودُةُأأحدُبذاإرشادُمنُهللاُخللقهُبعدمُاإحاط   ﴾250ُ﴿والعارفيُ

فليكتفُالعيرادُمهناُأأزالُوأأبدُا فاإذاُاذليُالُيطرقهُحموُوالُخللُ)ُارفُبلواردُمماُبينهُصاحبُالويحُا

ذكرُمنُالتسبيحُوالهتليلُُمثلُماُ(ُبرشوطهاُمرةُواحدةُأأعط بصلةُالفاحتُعملُأأنُمنُصلعلمتهُفا

دائرةُُعداهللاُماُُتُواجلوامدُمنُلكُماُسوىاليواانمجيعُمنُخلقهُهللاُمنُالقربتُمنُُوأأنواع

أألفُضعفُتدخلُيفُالتضعيفُمعُزايدةُس امتئةُُفلُمطمعُلأحدُيفُنيلُثواهباُوالس يدُالوجودُ

ُةُوأأماُبنيتهُمعهاُفتضاعفُبس بعيأأعينُمنُالنيُالامساإنُذكرتُجمردةُمنُُبعتبارُمرتبهتاُالظاهرة

نُذكرهاُأأيُالباطنةُمندرجةُفهياُاُإُالباطنةُكخامتُيفُفلةُويهرتبةُثوابُبعتبارهاُمعُاملاُلاُوهذاُأألفُا

واحدةُويهُمندرجةُيفُالثالثةُاُوهذهُمرةُلفُاأُأضوعفتُبس بعيُُفاإنُذكرهاُهباُالامسجمردةُمنُنيةُ

بغريُالنيةاُإخامتُيفُحبرُذكرتُالثالثةُصارتُالثانيةُوالأوىلُكُفاإن ضوعفتُُنُذكرهُا فاإنُذكرهُا املذكورُة

العارفُفهلُأأحاكمُأأخرُوهوُأأنُهللاُيتجلُيفُالعارفُيفُلكُُوأأماوهذاُيفُغريُالعارفُاُبس بعيُأألفُا

وجتلياتُالصفاتُُالأسامءأأنفاسهُكذاُوكذاُمنُالتجلياتُأأعينُجتلياتُالأفعالُوجتلياتُُنفسُمن

الُهوُمنُ عارفُةُعليهُمنُحبرُالرىضُوقسُمرتبةُالاملفاضُالأحاكمفيلبسهُيفُلكُجتلُماُالُيعلمهُاإ

وقدُعلمتُأأنُأأحصابُس يدانُُ.يمعُالأنبياءُمزنةلُالعامةُمعُالعارفُلُمنُهوُفوقهُونزلُالعارفع

ماُانطوىُعليهُُيعرفُرفةُبهللُفلهللاُعهنمُلكهمُخيوضونُيفُحبارُاالإحسانُاذليُهوُحبرُاملعُريض

ُمعهمُيفُادلنياُارُأأنوارُمعرفهتمُوحرشانهللاُببحُاملفتوحُعليهُفهيمُأأمدانواحدُمنُعامهتمُفضلُعنُ

                                                           

249             النحل 

250                   
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براُه العمريونُُنُامللمتيونُالأويس يونُالصديقيونالأمحديونُاجملذوبوُيونمُيوال خرةُفهمُاحملمديونُاالإ

ماهممُحس نُالعلويونُمفاُأأعلُمقاهممُومهُحس نات ماهممُواإ ُصلُهللاُعليهُوسملس يدُاخللئقُُاتاإ

بُوجلسواُعلُمنصاتُالعبوديةُتومراتعهمُفقدُحازواُأأعلُالُرُفارتعُيفُرايضهمُوحماسنُوجوههم

ُُفهم ُوالساداتُالأخيار ُالأحرار ُبمسُُالتقريبُوالتفريدُوالتوحيدُأأهلالعبيد ُأأحقهم ُمفا والتجريد

ُترُش ُبالإضافةالعارفيُاخملصوصيُفلوال ُبهللُاإىلُيفهم ُاملعرفة ُبطائفة ُلشهروا ُمسهتمُالتجانية ُوقد

كرمكُأأُُعلُطائفةُغريمهُمفاُهافملُيطلقُوُلطائفةُالنقيةمباُيشريُاإىلُحاهلمُوهوُاُالسائلونُيفُالأبواب

ُالكرميُ ُربنا ُأُأاي ُوبطنةُجفعلتُطريقهتممتمتُعلهيم طريقةُامحلدُوالشكرُعلُوجهُُنعمكُظاهرة

ُماأأراكنُامحلدُفلكُمنُذكرُمهنمُصلةُالفاحتُيكتبُهلُمثلُُبةُعلجعلتُأأذاكرمهُمرُكالأبلغيةُُو

كذكلُُايدةُس امتئةُأألفُضعفُويفُالثانيةىلُوقتُتلفظهُهباُوزاخللقُمنُالنشأأةُاُإُلأصناف251ُعط أُأ

أأخذُالعهدُبدلخولُيفُالطريقُاإىلُُمنُصلةُالفاحتُوالتضعيفُمنُيومُلفُضعفأُأوزايدةُس امتئةُ

الوردُوالوظيفةُحاضنانُعلُالتضعيفُفلُينقطعُومعلهاُحبسُُضعيفُلأنأ خرُمعرهُبلُانقطاعُللُت

س بعونُأألفُجناحُوللكُُاملرةُس امتئةُأألفُطائرُللكُطائرُخيلقُيفاُُوصاحبهُويهُمقبوةلُقطعُاُعل

أألفُمفُوللكُمفُس بعونُُأألفُوجهُوللكُوجهُس بعونُاحُس بعونُأألفُرأأسُوللكُرأأسُس بعونجن

االإذنُبس امتئةُُاُيفُالواحدةُويفُالثانيةُمنُيومس نةُتس تغفرُللمصيلُهباُهذُلولكُهذهُالُأُأألفُلسان

أ خرُمعرهُفلكُواحدةُمنُصلواتُُأألفُوقسُالثالثةُاإىلُينُعرشُمائةأألفُضعفُوالضعفُاث

اللهجُهبُاالصفةُفيجبُنظرُاُلتضعيفُبس امتئةُأألفُطائرُعلُتلا حمبةُيفُهللاُويفُرسوهلُُاسهيفُأأنفُا

نُمثُ.بهلل ولكُجوهرةُُرةُفرداُفرداُولكُعرقُومفصللةُمنُاخللئقُتتوجهُاإىلُلكُشعصلكُُاإ

ُجوهرةُمنُجواهرُجواهرُقلبهُولكمنُُقهلُولكُجوهرةجوارحهُولكُجوهرةُمنُجواهرُعمنُ

ُاهرُعينيهنُجواهرُرأأسهُولكُجوهرةُمنُجُوروحهُولكُجوهرةُمُنفسهُولكُجوهرةُمنُجواهر

نهوهنُس بعُس بعُمفنُاس تحرضُأأنهُيصيلُعلُمجيعُماُذكرانهُ جرُبنس بةُعددُهلُالُأُيضاعفُفاإ

ذاُاس تحرضتُصُو ىُلكُشعرةُرتهُوذراتُظاهرهُوبطنهُتُراجلواهرُوالشعراتُاإىلُغايةُماُذكرتهُفاإ
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ليكُكامُجيبُعليكُأأنُتشاهدُذكلُيفُلكُُاحمس ناُُواُكلُولكُذرةُنبياُ حرفُمنُكتابُهللاُأأعينُاإ

ليكُفتلحظُجبميعُعيونأأنهُصدقةُوهديةُمنُربُجُلُتنويُأأنك شعركُماُيأأتيكُمنُُيلُعليكُواإ

هللاُيفُلكُُخبمتةُمنُكتابُشعرةُتناديُعليكُنُلكُذرةُمنُأأجزاءُنبيكُفتسمعُلكلكُحرفُوم

ليكُفتنظرُاإحسانُاملهديُُتابُهللاُلأنهُهوُهمديهُحرفُمنُُكلكُيفنفسُوتشاهدُذاتُنبيكُ اإ

نكُتشهدُنداءهُُهللاُعليهُوسملُصل ذاُشاهدتُماُمسعتهُفاإ لكُذرةُُاإايكُيفُصلُهللاُعليهُوسملفاإ

نهمنُذراتُالوجودُ ذاُشاهدتُروحهُيفُأأرواحُفاإ أألس نةُاُوحدكُبرصتُخماطبُاُاملوجوداتُروهحاُفاإ

الُُالوجودُفلُترىُالغرييةُمعك ُُمعكُوالفرضُأأنكُمنالغريُمشاراكُاُاُمعكُصاربأأنُرأأيتُغريُاواإ

ُأأحببتُهللاُورسو ذا قامةُالوظائفضنائنُهللاُفاإ اليتُلكفتُهباُوقدُكنتُُهلُيفُذراتُاخللقُبإ

قُبهللُخلطابُمنُذراتُاخللاتسمعُبهللُُوُجتيبُهللاُورسوهلُبهللُوتعبدهُ((كنته))حينئذُيفُحبرُ

اُحربتُالسامعُونرصتُالبرصُوفتحتُاُبعتبارُالنظرُوالسامعُفاإذومسعُاُامنُهللاُفصارتُذاتكُعيناُ

منُجواهرُقلبكُالس بعُمجيعُاخلزائنُالروحانيةُتسمعُيفُلك نكُتؤديُحقُالربوُبُجوهرُة تقدمُفاإ يةُمُا

ماُتطيقهُمنُهلُُوتؤدياُاُفردُاعددُذراتُاخللقُفردُااُعلُاُفردُافردُاُيفُلكُجوهرةُوتشاهدُنبيكُفهيا

ذاُوصلتُ.بهللُالقوق سارُمنكُحرضةُالُأُةُمراتبكُمنُهجةُالقلبُوطلعتُاإىلغايُاإىلُالأخفىُفاإ

نكُتسمعُذراتُالُو ُقهرُبيُيديُكريسُُجودُبلسانُواحدُمدهشفاإ ُالفاحتُبعبادة يقولونُصلة

ذاُعبدتُهللاُصلُهللاُعليهُوسملاخلليفةُ ُالنورانيةنكُتسمعُمنُوراءُالجبُُيفُمقامُالأسارُفاُإفاإ

اُُتأألس نةُالتكبريُوالتحميدُوالمتجيدُُو فاس مترُعلُملزمةُالصلةُُاملكنونُالمسباُسمعُمنُيعبدُدامئ

ُقطعتهعليهُصلُ ذا ُفيقالُُهللاُوسملُفاإ     ﴿كلُعقبةُعقبةُسعدتُلكُالسعادة

﴾252ُ﴿ ﴾253ُُعقبةُاملشاهدةُُيفُمقامُالمتيزيُوالصحوُبعدُقطعُاملعرفةُبهللويهُجنة

الربنيةُويهُمرتبةُالياةُالربنيةُبلأخذُاخللعُُأأماُاملعرفةُفشأأنُالرجوةلُوالقوةاليتُيهُشأأنُالفناءُُو

لهية ُينالرحامالواردُُوعلُسبيلُالفيضُالأقدسُُاُبأأزرتهبأأرديتهُومتأأزرُاُدايُاُّتمُهلُاامسُافيصريُهللاُُاالإ
                                                           

252       ُيس 

253     الفجر 
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ذاُمسعتُبيعةُوالروحُالقدس يةُوالعقلُالربين امللكوتُواجلربوتُوحصلتُعلُُواخلاطرُالربينُفاإ

يفتهُبصلةُالفاحتُوالالُعندُتوجهُالقُجلُوعلُاإىلُتعظميُخُلُزنُالسعادةُمبشاهدتكُاخللقُلكهمك

شاهدتُملُهللاُفعهلُُةُالفاحتُعلُس يدُاخللقُكامبصلُوصليتُبالس تغفارطهرتُنفسكُقدُُأأنك

ُهلُهللاُعليهُوسملُمعظميُاُهلُصللكهمُخدامُاُروحكُوخزائنُأأساركُوشاهدتُاخللقيفُمراتبُ

نكُتشاهدُس يدُالوجودُصلُهللاُُنعامعلُماُأأوىلُهلمُمنُاالُإ ُخذُبيدكُويقولُكلُمقوسملُيأأُعليهُفاإ

مينُأأتعبُنفسهُوطلبُُفأأانُطريقهُوخليفتهُمفنُملُيدخلُقُاملبيُامللُالايُعبدُهللاُاإىلُحرضةُهللا

نصبتهُكُاذليُخاُعليكُبيدُش يربكُمقبوضُاُوسأأدخلُعل254ُ((أأانُلهاُأأانُلها)ـ)فُالرشع احملالُ

ُدُعليكُبيُأأصابعفاميُيُرُكناللأمةُوجعلتُحمبتهُسفينةُللأمةُفشجعُجنُلصيانةُالأمةُوجعلتهُوقاية

الش يخكُ نكُالُترىُاإ الُيفُامجلالُملاُُمبعزلُعنُصواعقُاجلللُوالُنصيبُُماُيثبتكُوأأنتفاإ كلُاإ

يلُمجيلُفأأنتُش يخكُفهاُأأنتُتدخلُعلُربُجُلُةُوالتعظميُوالاحامتءُبأأذايلبكنتُعليهُمنُاحمُل

الُماُيردُعليكُمُعلُالسلمةُفلُتر بملواعظُُزاللُالأدبُاذليُكنتُتلهجُبهُربـلُفاشاـنُامجلـاإ

ُقعلُيدُشُ ُمين ُوصفينيخكُولكُما     ﴿بهُهللاُُدمُكلُبمسُهللاُواتصفُمبا

﴾255ُُمراعاةُمننُسقطُهناُوالُمنةُخمللوقُعليكُفأأُُربكُسُمماُسوىيثُفامجعُاالإايارُوفأأنت

ُبكريبُصاحيبُورفيق ُفتأأدبُبأأدبُأُأ(ُفأأنتُخليطٌُاخلليط ُُخفليط ُش يخكُ)ُالناسُفأأانُاذليُربيت

نكُمع ُوأأانُمعكُوأأعطُلكيتكيفُقضيةُغارُثورُويفُقضيةُاالإُس ملاُكناُبصددهُوالُتهنزمُعندُُاءُفاإ

نكُمكيُقويُبخُلُوالُعندُبدورُالصفاتُوالُالأسامءبوارقُ ليفةُوبأأسارُعندُشوسُاذلاتُفاإ

قبلُمُ ـذراتُالواليةُلُالواليةُفاإنكُمجعت   ﴿ُلفقتجاينُفأأبرشُمثُأأبرشُبلأمانُحبييبُاُلُا

 ﴾ُُخل
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ا  شرح مقصد الهيللة ومعناها وما فيه

ذاُقلهتا  ﴾256ُ﴿القليبُواللساينُويهُُأأمرانُهللاُفهياُبذلكرُأ يةفاتلُُفاإ

تلوةُالكمُُبنيةُنيابتكُعنُهللاُيفُ﴾﴿دهُبلتعوذُمثُتقلُدعامُكنتُبصُفتحصنُأأوالُمماُيشغل

ُقلوبمكُُؤفاملمعناهُاإشارةُُوسملُصلُهللاُعليههللاُفنائبُهللاُينبغ ُأأنُيتخلقُبأأخلقُرسوهلُ وا

عنهُالرجاءُوامجلعُبيهنامُتنش عهناُاخلوفُوامجلالُينشأُأ عنهُالهيبةُوعنُبعظميتُوجاميلُفالعظمةُينشأُأ أُأ

ُواحدُانسوينُنفسُاسُبهللُفلُُتالهيبةُالأن كعدم    ﴾257ُُ﴿ُاا

أأسامءُاملراتبُهللاُفاإنُُالأسامءواُجوارحمكُبذكرُلفظُأأساميئُوأأكربُُؤواملُيأ بئمكُفارعواُأأمُرُنس يان

فغرييُجنسُُغرييُبصفةُرضايئُوأأقدسمكُمنُدنسُواالإمداديةُوأأذكرمكيةُُنالرحاميةُفعلمتُأأذكرمكُبملُع

الُفاخللقُلكهمُيفُحرضةُالطهارةُملاُأألبسهمُهللاُبعتبارُمطلوبمكُلأنه منُامسهُُقاطعُولكُقاطعُعدوُواإ

فاإنُالعبدُاإنُعىصُس يدهُظملُُانُتطيعوينُبنعم ُوالُتعصوينُأأبدُابأأ ﴾258ُُ﴿القدوسُ

سقاطُنفسهُأأهلنفسهُُو قلوبمكُُمرتبتهُعندُبإ فاإنُالقلبُبييتُوبييتُجيبُمنُالأغيارُس يدهُوطهروُا

نفاُقُفلُجتحدواُنعم ُ﴾ ﴿ُتطهريه وال  ﴾259ُُ﴿وُيمُرأُأهاُعلُخمالفةُبإ

نهسقطواُالطمعُأُأفلكواُمنُيديُُوُقةُغرييُفأأانُربُالنعمُوربُاخللقترواُمنعامُعلُالقي ُتنفذُالُفاإ

ُر رادةُمعُاإ أأردتهُفعلتهُمأُأقدرةُُاديتُوالُتؤثراإ راديتُمفُا منُاحدُيفُاإ اُاإظهارُاُمرتمكُبلسؤالأُأنُغريُسؤالُواإ

ذاُُفاذلكرردُعليهُذكرهُومعهلُأُأللفاقةُالُغريُمفنُعصاينُوملُيتبُ هوُالتعظميُوالتعظميُبالمتثالُفاإ

فأأجبُنبيكُاإىلُحرضةُربكُبش يخكُلرضةُُىمشجعُمقُوُمسعتهُومسعتُاخلطابُمنُهللاُلأنك

(ُفلُجتبُبهُلبيك)260ُبليسُاذليُيفُقلبهُمرضُالكفراُإسقُوالُختضعُبلقولُفيطمعُالفاُبقوةُقلب
                                                           

256         البقرة 

257   البقرة 

258         البقرة 

259       الشعراء 

260                  

   ُالأحزاب 
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ُيدُش يخكُمتحركةحتُحىت ُُركُلكيتكُوتشاهد ُيفُُةعونمبهبمتكُاملقرونة ُتقدم ُكام هللاُوتفسريه

ليهُبسابقُفضلاُكلُمنُقليبُمبحبوكلُوقوتكُخملصاُُاأأقولُمس تعيناُ)ُالاس تغفار ُُومنتكاُأأهلمتينُاإ

جلالُاُكلُامتثاالُاُذاكرااُ اإخلصُالعارفيُوهوُالتربيُُاُبصفةأأيُحالُكوينُمتصفُاُ(كلُكلُوتعظاميُواإ

اُحىتُُكلُأأيُفانيُالاكُااُومعناهُعليهُمس هتيطلبواُعلهياُأأجرُاُنس بةُالأفعالُاإىلُنفوسهمُفضلُأأنمنُ

(ُأأيُينتمباُأأهلُمحظةُأأجرهاُ)منُنس بةُالأعاملُوملُ(ُبفراغهمنُقليببيُيديُالاكتبُ)ُرصتُاكلقمل

بصفاتُُوحيلاذليُيغيبُأأوصافُالبرشيةُُبصوةلُقوةُالنورُاذليُقذفتهُيفُقليبُوهوُجتيلُالصفات

ولساينُُكلُبقليبُ(ُحالُكوينُذاكراُاكلُذاكرااُالاس هتلكُبهللُيفُهللاُمعُهللاُ)ُالقُالسنيةُوهوُعي

مناُحركتينُفتحركتُعُوالُنس بةُيلُيفتُالفاعلُاخملتارُذكرُالعارفيُاذلينُطهرهتمُفأأن لُوفقُاذلكرُواإ

فشاهدتُُأأنتُاذليُأأنعشتينُبنوركاملذكورُُووالشكرُفأأنتُاذلاكرُوأأنتُُمرادكُمينُفلُمتامُامحلد

يكونُخمدعُأأدبكُفلُلكُماُاكنُوماُُيفُهديتُمجيلُأأعزُخلقكُحىتُأأدخلينبهُجامكلُوأأنتُأُأ

الُبهللُُحظُيلُوالُقوةُعلُاذلكرُفل ُأأخربيناإ بهُنبيكُمشاهدةُاجلوارحُُفال نُقدُشاهدتُما

جتليتُيلُوحليتينُُلصفاتُجفللتينواُلأسامءفال نُقدُأأمتمتُعيلُنعمتكُبكُفقدُأأحتفتينُبُوالقلوب مبُا

يسُبهللُمبصاحبةُس يدُاخللئقُومفارقيتُلوازمُنفُينُفهناُمتامُالرسورتمباُحليتينُوأأكرمتينُمباُأأشهد

ُيعمينُمكُيسعينُوجودكليبُوربُلكُيشءُحفاُفأأنتُرأأرشكُبكُشيئاُُالُهللاُهللاُهللاُس يدي

وأأحيينُحياةُطيبةُاس تغلهاُعندُُمبحبةُذاتكُفابعثينُوجزيئُونوركُيقويينُايُربُقدُأأفنيتُلك 

ثباتُفلُمتتينُحىتالنطقُب ليكُفأأنتُأأحصحُاالإثباتُوالُجتعلُحظ ُاُلنف ُواالإ لغفةلُعنكُفأ وينُاإ

اإالُهللاُالُمنُجنسُُ(ُمعناهُقولواُالُمعبودُحبقهللاُالُاإهلُاإالايُربُمثُترشعُ)عينُالعظميُفأأُُالس يد

ُفلُانفيةالُهللاُاخلالقُاملاكلُالقُاملبيُاُإهلُُدجسعبدُهلُويتذللُهلُويصلُهلُوُيمنُيس تحقُأأنُُي

اُأأوُمثنُمفردُاعليهُفرادُجنسُماُدخلتُأُأيفُنف ُاس تغراقُُتنصيصيةُللجنسُتعملُمعلُاإنُويه

اُوالُفليسُباكئنُالُمفردُاُودقُأأفرادُجنسُمعبودُحبقُيفُالوجوعاُفقدُدلتُعلُنفسُاس تغرامجمُأأو

عقلُورشعاُوالُمجموعاُُمثن الس تحالتُه وعادةُا ُُبملُالانفرادفلُيس تحقُعقلُُُا ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ عبوديةُُُ

وهوُخالقع الُواحدُا غ ُعقلُوالُيتصورُعقلُُينبوذكلُالواحدُالُالأعراضُوُالأجرامُلُوجهُالقُاإ
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التقيدُبلغةُدونُأأخرىُُوجهُالعلميةُاملرجتةلُاملطلقةُعنعلُُاملسمىاُوالُعادةُأأنُيكونُاإالُرشعاُُوال

ُوهوُعملُمرجتلُالُملحظةُالأعظمُهللاُالامسبلفظُُدراكهاُإللك ُأأوُاجلزيئُفتعاىلُعنُفيطلقُعليهُا

ُامُلُلبلصفةُُيفُمدلوهل ُوغ ُنمدلوهلُاذلاتُالواجبُالوجود ُوبقائه ُوجوده ُبقدم احمللُُائهُعنن ُفرد

نفسهُبهللُوهوُعملُمرتبتهُالعظميةُُلُوجودُلغريهُيفُأأزهلُبلُهوُمسىواخملصصُلوجوبُقدمهُف

لُوعلُفف ُجُذاتهكنهُُاالغلبةُوالقهرُوأأمُ ُغايةُالظهورُمبعنُعةُملراتبهُالعليةُوهوُالظاهرُيفاجلام

الُملرتبتهُهذهُُيةُمنُحيثُيهقلُمفاُتوهجتُالعبودوحدوثُالعُفلُيعقلُمعناهُلقدمهُغايةُالبطون اإ

تذللُاإالُالعدمُاملطلقُلغريهُوعليهُفلُيعبدُوُيُاُلعدمُمناس بةرهاُلبق ُالعدمُعدمُاالظاهرةُفلوُملُيظه

مناُيعرفونُهذهُاملرُتُللمرتبةُالظاهرةُفأأجناس جيادُفضالُالقُجلُوعلاُإبةُويهُمرتبةُاملوحدينُاإ ُبإ

وخملويقُفهذهُاملرتبةُويهُاإضافةُُهلُفقالُللجميعُعبديُانفسهُترشيفُاماكنُفأأضافهُاإىلُغريهُمنُاالُإ

ليهُيهُالألوهيةُوبعتبارُقال ليهُاإىلُاملضيفُعبودية.ُوقدُعلُاملضافاحنياشُُماُسواهُاإ تُأأنُماإ

أأرادُُخياالُولكنُملاُاالإماكنُاكنتُيفُالعدمُاذليُهوُالظلمةُفلُوجودُلهاُالُحقيقةُوالُأأهلحرضةُ

يفُاخلارجصورُاُأأبرزُشؤونُحقائقُالوجودُاحملسوسةهللاُالتكوينُ ملحوظةُالُوجودُلهُا ويهُاليشءُُُا

ُبعتبارُعلمهاُفسامهُشيئا         ﴾261ُُ﴿ُيفُقوهلُتعاىل

نهبارُوجودهاُيفُاخلارجُالقدميُالُاعُت الُالقُفاإ املبيُفتوهجتُالصورُُالُحقيقةُيفُالأزلُأأصلُاإ

يفُغايةُالبطونُفلوُُلأنمكتعرفونُلعدمُمنُيعرفمكُُنمكُالاُإفقالتُللأسامءُُالأسامءىلُحرضةُاُإالبارزةُ

أأحاكممكُُوُبرزمتوانُللظهورأُأ تصلظهرتُفينُا ُوعرفناُرفمتوعُاريفمكُفمتزيتُمراتبمكُعنُبطوهناتوهجتُفينُا

اجلامعُُالامسدخلُعلُأُأهلمُحىتُُفقالُالأسامءللمسُاجلامعُوهوُالربُفلامُتوهجتُُالأسامءُقالتف

جلهلُويهُُحرضةُفدخلُعلُالقُيفدخلُعلُمدلويلُأُأحىتُُهللاُخفاطبهُالربُفقالُهلُوهو

ينُمربزُماُاُإمُفلهياإُُالربُفقالُهلُالقُاخرجُالأسامءُهخاطبتُباذلاتُاملقدسةُخفاطبهُمباُُحرضة

مناُُسهطلبمتوهُفاكنُعندُهذاُالسؤالُبروزُالوجودُبأأُ وهوُلكمةُالتكوينُبلُحرفُوالُصوتُواإ

رادةُقدرتهُالصالةُللكُيشءُفنفذتُعلُوفقُاالُإ ُاُالُجتزئاُواحدُارادةُوالعملُنفوذُالكمتهُختصيصُاإ
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نهفيهُ اللكُواجلزءُُملُتعرفُمعنفتأأُُواللكُاإالُحيثُوجدُالعقلُالادثُالُيعقلُالرفُواجلزءُفاإ

الُوفطرُهللاُجلُعلُلأنهُطبعُلكُموجودُمفاُمنُموجودُهللاُالُخيتصُبلغةُدونُأأخرىُفاالمس ُهاإ

هُيشءُفتنطقُبُعلُلكُيزتهُأأنهُهوُالكبريُالعيلالعظميُفيهُفيعرفُمباُوقرُيفُغُرُالامسُجللُهذا

يفُزمنُأ دمُوقبهلُبكثريُوسببُمعرفةُُيةقوتهُملاُوقرُفهياُفتقولُهللاُوهذاُاللفظُقبلُوجودُالعرُب

الُُجُيفُلكالطبائعُلكهاُماُاندُر ُوفهياُصولهتاُويهُاليتُتقولُهللاذرةُمنُالقيقةُاحملمديةُمفاُمنُذرةُاإ

طرأُأاإُُو تقُرمُينحتونُأأصنامُافاإهنلادُبعدُبلوغُصورُامللحدينُاالُإمنُا هللاُيفُزمعهمُفضلتُالطائفةُُهبمُمنُا

نناُنعصيهُمُيقولونُتعاىلُهللاُأأنُندركُُعفاإهنيفُزمعهاُُجةُويهُمس تقميةُالناحتةُنيةُمعُوالأوىل بادتهُفاإ

نناُعصيناُيفُثيابناُفلُنقربُمنُالعربُعراينيُفقالواُاجلاهليةطافتُُوذلكل هباُبيتُربناُفعلمواُُفاإ

مناُأُأأأنُهلمُربُا خملوقُبلُُفهأ لهةُمعُهللاُفاهللُعلُلكُحالُملُينُضلهتمُالطائفةُالناحتةُفاعتقدوهاُواإ

منا ُفقدوهُمنُالعملُبهللدخلُعلهيمُالرشكُمنُحيثيةُالأصنامُُعرفهُلكُالأجناسُواإ ُُومنُنورملا

هنالسعادةُ لكنُُفصارواُيقولونُهللاُلواُماُمعلواُونطقواُمباُنطقوامعمُس بقتُهلمُاللكمةُبلشقاءُففاإ

هتمُعنُسامعُالقُفتجمدتُعنُأأرشكواُانطمستُبصرُيُوةُعنُأأنُيفردواُهلُالعبادةُفلامجحبهتمُالشقا

ذاُُعنُالرشكةُوالأشقياءُمُذكلُوأأعاممهُعنُالقُفاإنُهللاُأأغنفأأضلهُأ بءمهُالاقتفاء بلرشاكء.ُفاإ

فكامُُلُهوُمسمىم ُبليسُبعريبُوالُبعجُمرجتلُالُراحئةُللوصفيةُفيهُوأأنهعرفتُأأنُلفظُهللاُعملُ

ُل ُالرشيفُمقصودُللكُذراتُالوجودُالامساُهيةُمقصودةُللخلئقُلكهمُفكذكلُهذاكنتُالرضةُاالإ

ُأأيُالنطقُبهُبق ُالامسهذُاُكوثريةُالقيقةُاحملمديةُوبربكةُوهوُمنطوقهاُيفُحرضةُمجعيةُاخللئقُيف

رسوهممُويّتتبُخلوُالنارُمنُاخللئقُاملعذبةُلتلشتُُفرُفلوُملُتنطقُاملللُالكفريةُبهالاكُوجود

فلُبدُللكُُاُس بقُيفُطلبُالأش ياءُيفُالتأأثرينتقمُفيبطلُمامُلُالامسظهورُمظهرُُفيلزمُعليهُعدم

رصفُمثُاإنُامجلايلُهلُمراتبُامجلالُالُعلُقسميُقسمُجاميلُوقسمُجليلُالأسامءامسُمنُمظهره.ُف

وهوُاذلي وامللئكُة نبياُء نوعُاجلللُمهُمعُصُللأ مقتضيُة ُفللمؤمنيُعلُحسبوامجلالُاملشوبُبأأساُم

الرصفُللاكفرينُواجلليلُاملشوبُبمجلالُللعصاةُمنُاملوحدينُقسميُاجلليلُُمراتهبمُواجلليلُعل

نسانيةُاخلاصةُوبهُيترصفُُالامسعلُامجليعُوهوُُاجلامعُهللاُحامكُالامسعلُاختلفُمراتهبمُو للإ
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عليهُُصلُهللاالأعظمُاملكنونُاذليُهوُامسُلأصلُالقائقُيفُحيطةُالامسُُاالإنسانيةُواللككبريُ

عادةُمنُامجلالُسمفنُفيهُذرةُُالأسامءوينظرُيفُحقائقُُالأسامءوبهُيترصفُيفُمقتضياتُُوسمل

نُأأقلُيشءُوأأصغرهُمنُالسعادةُفيلحقهُمباكُصلُهللاُعليهُوسملأأسعدهُبلشفاعةُويهُمتيزيُالنيبُ

نُاكنُخيفىُعليهُمالسعداءُيفُال خرةُوأأماُيفُادلنياُفلكُامسُيدُص ُاُيريدهاحبهُبنعمتهُولوازمهُواإ

هُوهوُنلنعمُفزييغُبسُمبكرثةُاُاُليسمنُللشواءُفاملعلوفُتراهفاُاذليُيدهُمكنُيعلفُمعلُوُالامسمنهُ

ُحىتيهُاليتُتطغيهُبكرثةُالنعمُُالأسامءف     ﴾262ُ﴿ممكورُبهُ

        ﴾263ُ﴿  ﴿بلنعمُبقطعُالنظرُعنُالنعمُُيطغى

    ﴾264ُهيمُهفهيمُمباُيُلُيتجلُالرمحنُالامسفاإنُُفاملرادُبلعبادُاخملصوصون

ماُُاُويزنلهاُبقدرةُمشوبةُمبعيةُرمحةُعنايةُورعايةُفيس تذلونفميسكُنعمُاُفهيلكواعنُالنعمُلئلُيطغواُ

جازميُبأأنُاملرُحلوُرصفُلربوزهُُااُأأوُمرُااكنُحلوُاُعدونهُرمحةُسواءٌُويُالرمحنمُمنُحرضةُهييردُعل

الُُةفالرمحُالرمحنُالامسيفُحرضةُ هُامءُفلكُامسُيترصفُمبقتضالأساتشمهلُوقدُعلمتُأأنهُماُظهرُاإ

حرضةُغايةُالبطونُفلُنس بةُُافاإهنُحرضةُاذلاتُالساذجُالرصفُالبحتُذرةُامسُقامئُهباُوأأماُوللك

ال خرةُلرصفُبطوهناُفلوُظهرتُالنقلبتُالقائقُوهوُويفُُاُيفُادلنياوالُيشءُوالُتعقلُأأبدُافهياُ

هورهاُللغريُويهُظاهرةُلُظُاُفلوُاكنُمنُيدركهاُلصارتبدُاأُأورُاُوالظهورُظهفالبطونُبطونُأأبدُاُلحما

فلُُمرتبةُاذلاتُالبحتفلُغريُوهذهُاملرتبةُالعظميةُيهُُالغرييةُفالغريُيضمحلُعندُبدوهاُالُتقبل

صلُعلُوالُحيُل خرةُمفنُتعرضُملعرفهتاُضلُسعيهمعرُأأنفاسُادلنياُواُيفُنيلُماُفهياُمطمعُلأحد

ُوهوُكبريُلُهللاُعليهُوسملصالقائقُُُاكنُفلُمطمعُفهياُحىتُلس يدأأايُاُطائلُبلُخرسُقصده

                                                           

262         أ لُمعران 
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ُالبرصُللبصريةُاكلبرصُيعينُأأبصارُالعيونُوأأبصارُالبصائرُفاإن  ﴾265ُ﴿ُالعارفي

واملرتبةُنس بةُفهياُ)ُوالفهذهُاملرتبةُجتلُفهياُالقُبنفسهُيفُنفسهُلنفسهُعنُنفسهُالُغريُُللعي

مناُجتلُبنفسهُلنفسهُُفُالُغريتبةُالأحديةُويهُساذجُرُص(ُمُرالثانية يفُنفسهُعنُفهياُوالُغرييةُواإ

فهياُلغريهُُةُوهوُالتعددُوالُتعددُوالُوجوديقابهلُالكرُثاملنافيةُللكرثةُفالأحدُُنفسهُمعُنس بةُالأحدية

مناُالعقلُيتعقلُيفُالأحديةُعدمُالكرثةُُف مناُُحديةُوفهياُراحئةُنف بلُأُهوُاملنفردواإ يهُالكرثةُوالُكرثةُواإ

ويهُذاتُُ(ُهلُجلُوعلُمرتبةُالوحدةواملرتبةُالثالثةمرتبةُظهورُالقُجلُوعلُ)ُنس بةُمعقوةلُويه

اليتُمجعُفهياُتعاىلُماُاكنُوماُيكونُُتعاىلُبذاتهُيفُالقيقةُاحملمديةنُفهياُجتليهُأُأاُاإالُساذجُأأيضُا

ُفردُمنُذراتُالوجودُبلُيهذُعهناُالقائقُفهي ُفاحتةُخامتةُفملُيشُاُتنسلتُمهناُمجيعمُاوجعلهاُأُأ

لكاملُجتليهُُهلُتعاىلالرائيةُُومُالقيامةُوالقيقةُاحملمديةُيهاإيلُيُمش متةلُعلهياُاش امتلُأ دمُعلُبنيه

منُالقائقُويهُُاذلاتُعلُهذهُالكيفيةُلقيقةُيهُجتيلُتهُفهياُفملُتكنُهذهُاملزيةُاليتجبميعُذا

(ُويهُالرابعةُواملرتبةفسهُعنُنفسهُلغريُيفُغريهُ)جتلُمبعنُظهرُبُنُالتجيلوهذاُُمنُخصائصها

ُعهناُحبرضةُاللهوتُويهُالقيقةُال دميةُسامئهُيفُمظهريةُذاتهُاملعربُأُأهُُوجتليهُتعاىلُبكاملُصفات

ُعينُتعقلهاُمنُاملرتبةُوحم ُفهياوالأحديةُظهرتُفهياُنس بةُالأحديةُيُرتبةُالبطونُالُنس بةُفهياُالبتةمف

مثال  ﴾266ُُ﴿ُوالغرييةُومثالهاُيفُالشاهدُكرثةوالصفاتُوالُسامءالُأمجيعُالنسبُمنُ

ذاُغابتُبرزتُالنجومُوالقمرقرصُاُل فاإذاُظهرُالشمسُوالقمرُالصفاتُُالأسامءفالنجومُُشمسُاإ

اس تاملثالُغابتُالأمقارُوالنجومُبصوةلُُاليتُيهُاذلاتُيف منُا واإ معُوجودهُا نورهُا ُالتجيلبقوُةُّتتقوُة

ُمعُبدوُاذلاتُالرصفُوهوُالوحدةُاذلاتُفلُامسُوالُصفةُمظهرُجتيلالُغريُفالقيقةُاحملمديةُ

ُيفُالقيقةُال دميةُاليتُيهُحرضةُالأسامءيهُجتيلُهللاُبلصفاتُُوُفاملرتبةُالرابعةُالواحديةُاليت

الُغابتُُاللهوتُفلُجتيل واإ البطونُوالأخراينُُبتانوالصفاتُفاملرُتُالأسامءلذلاتُفهيُا الأوليانُمرتبتُا

صلُهللاُنُالنيبُأُأدميةُفتحصلُلحقيقةُاحملمديةُفقطُوالرابعةُلل ُلُُرُللغريُفالثالثةُمهنامبتاُالظهُومرُت
                                                           

265            الأنعام 
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دميةُوالُسامئهُيفُالصورةُال ُأُأكاملُصفاتهُُوجتلُهللاُهلُبكاملُذاتهُيفُالقيقةُاحملمديةُوبُعليهُوسمل

ُابرمهُوالُمردُلمكهُأأبدُاأُأمرادهُُوهذا    ﴾267ُ﴿اُمطمعُللغريُفيهُأأبدُا

نك صدقُعليهُقوهلُُفاقدرُقدرهُالعظميُعندُربهُفاإ عرفينُغريُريب))ُصلُهللاُعليهُوسملجتدُمُا ُ((مُا

ُنبيكُفضلُعنُاُفل ُكنه ُيفُمعرفة ُالقُجلُوعلُفافهمهتطمع ُبكنه    ﴿ُالإحاطة

﴾268ُالوحدةُيهُُئصهُومرتبةمنُخصا﴿ ﴾269ُُويهُغايةُُصلُهللاُعليهُوسملهل

نهبكيفيةُالعروجُواالإساءُُوصهلُليةلُاالإساءُفلُتشغلُعقلماُ اُمسعتهُفامللُواملعراجُعيُمُفاإ

جربيلُودعاؤهُووداعُُلقملُورصيرُالأقلمُوصوتُأأيبُبكرواوالرفرفُوالسدرةُواملس توىُُوالرباق

عنُييُُاتُالسامواتُووجودُالأنبياءُفهياوأأمانتهُوفتوح واجلنةُوجعائبُامللئكةُوالأسودُة أ دمُويسارُه

مناُهوُانفتاحُاإُُرجوعُاإىلُسائرُالعجائبُامللكوتيةالطالعُوالتقدمُبلأنبياءُيفُاملقدسُوالُوالنارُوالنجم

هُيفُمناُهوُعوماُإمنُنورُحقيقتهُواالإساءُُهللاُفّتاءتُهلُجعائبُماُخلقهُُهللاُعليهُوسملصلذراتهُ

علُسبيلُالفتح املعروفةُُحقيقةُوبروحهُلكنُالُعلُالكيفيةالربينُوامليشُوالصعودُبذاتهُُحبارُأأنوارُه

مناُعلُكيفيةُخرقُالعوائد نهبلفتحُالأكربُُوهوُاملسمىُواإ ربهُفأأحبهُُيفُمعرفةأأوالُفتحُهلُُاكنُفاإ

غريهُمماُلكفُمباُلكفُتسهيلُعليهُالأمرُالعظميُاذليُملُيرهُُائقُاملكونةُفيهواصطفاهُوجحبهُعنُالق

وهوُيفُحملُواحدُُهللاُأأوالدهُطائعهمُهلُوعاقهمُهلمثلُتعبهُلكرثةُأأوالدهُفاإنُمجيعُخلقُُبهُوالُتعب

مناُانتقلُانتقاالُغريغريُمنتقلُانتقاالُمعتادُا مماُاُاإىلُرؤيةُلكُذرةُفذهبُبلكيتهُجسامُوروحُاُُمعتاداُواإ

منُحزيُالسفلُاإىلُحزيُالعلوُوهوُيفُحملُواحدُفقدرةُهللاُالُحيجرهاُُأأبرزهُهللاُتعاىلُفيهُفانتقل

هُالأعظمُماُيشاءُحببيبُاُيشاءُوقدُفعلغايةُماُيدركهُالعقلُأأنُاملاكلُيفعلُيفُملكهُمُفاإنُيشءُ

مواقعُسُتطلعُفيهالُغريُوالشم  ُ يلُذاتهُلكُذكلُيفُعومهُفيهُوأأحاطُبتفُصالأفلكُُوالقمرُفيهُفرأ

                                                           

267                 

             الأنعام 

268        النجم 

269        النجم 
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حرضةُُاحملمديةُفدخلتهُتوجهُاإىلُحقيُقُفلامُفرغُمنُال دميةُولوازهماُعليهُوسملُصلُهللايفُأ دميتهُ

ةُبنفسهُعنُنفسهُيفُالقيقةُاحملمديُجتلُالقُذليُالُيكيفُوهوُحرضةُالوحدةُاليتالعمىُالربينُا

فضلُعنُنفسهُُالأسامءأأنوارُالكنهُالساذجُفغابتُعنهُالصفاتُُوُبكاملُذاتهُفانغمسُيفُحبوروهوُ

علُكيفية     ﴾271ُُ﴿وحرضة    ﴾270ُُ﴿ُحرضةُوهو

الُهوُاملنغمسُفهياُقد صلُهللاُعليهُشارهتمُماُعداهُاُإلكهمُُوُقطعتُفهياُعلومُاخللئقانُالُيعلمهاُاإ

نهُوسمل الُاملرُتُعنُُمتحققُمباُهناكلُالعيلُفاإ عرفتهُأأنهُالُيعدُاإ ذُا بةُالظاهرةُاجلامعةُاملانعةُالوصفُفاإ

نهالبطونُُوأأما ليهُلوالُاملرتبةُُفاإ هنغايةُالأخفىُفهوُغريُمشارُاإ واقتضتُأأوجدتُوتعلقتُُاُيهُاليتفاإ

هلُنكرةُلكونهُيطلقُعرفاُُرتُوهنتُوربتُوأأرادتُوقدرتُفهي مأأُُو اُولغةُعلُاملعبودةُبلقُويهُاإ

املعبوداتُعندمهُُمُيتقربونُبلأصنامُفاإهنعندمهُفاملعبوداتُعندمهُكثريةُحبسبُظاهرمهُُلكُمعبود

وعلُُلهللاُجُنفىيعبدونُالأصنامُبذواهتاُُفُلقُففسدتُنيهتمُوسيرهتمُفصاروااإىلُهللاُامللُا

دُعلُوجهُالقُموجودُيفُالُمنُجنسُمعبُو     ﴾272ُ﴿خيالُشقاوهتمُبقوهلُ

جيادُاخللئقُُاُاإالُهللاُفهوُاملنفردأأبدُاالُمنُهلُالعظمةُوامللُالقيق ُوهوُالُيكونُاُإلكهاُُالأزمنة بإ

فاتُالدوثُلوهيتهُفتعاىلُهللاُعنُصأُأمماثلُيفُُمعيُأأويكونُهلُرشيكُأأوُلكهمُواس تحالُعقلُأأنُ

نهاُرشعاُوواذللُفلُينبغ ُأأنُيعبدُغريهُعقلُُاليتُيهُالعجزُوالنقص امللُُاملنفردُبالإحسانُوقهرُفاإ

مفاُعبد  ﴾273ُُ﴿ُيدهُتعاىلُيترصفُفيهُكيفُشاءُضةفلُماكلُغريهُمفاُسواهُيفُقب

ُتنفعبعبادهتمُوجهُالأصنامُويهُغريُويهُخملوقةُهللُالُُعلُالقيقةُاإالُهللاُفالضالونُالتاهئونُقصدوا

اإىلُخالقُُُبامتمُالرباءةُفرجعتُعبادهتممهنمُورصحتُلكُالرصاحُبيُيديُهللاُوالُترضُفتربأأت

                                                           

270        النجم 

271         النجم 
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لقُالعبادةُاملعروفةُقهرُاخلاحظُهلمُيفُُكُوالاهرُنياهتمُويهُالكفرُوالرُشالصمنُفيأأخذمهُهللاُبظُو

منا))ُأأصناهممُلأهنمُملُيقصدواُهللا ُونيهتمُعبادةُالأصنامُوذكلُرشكُفاهللُأأغن274ُ((بلنياتُالأعاملُاإ

ُ.الرشكةُوالرشاكءُعن
 بيان أن المراتب السبع هي الحضرات الخمس

دتهُيفُعباهلُنُالعارفُالُخيطرُاُإوعلُمثُُالعبادةُلكهاُراجعةُاإىلُالقُجلُوقدُرصحتُبأأن

ُةُالعارفُعنُذكرُالأصنامُوقدُفينماُفعلُبلأصنامُفتزنهتُحرُضُغريُهللاُورشُالأغيارُملحظة

ُخطورـحرضةُجنةُاملعرفةُفُيفُخيطرُهلُفـوانُفكيـهُوالأكـادتـُعنُنفسهُوعبينعنُغريُهللاُف

مناُيقولُويلحظاملبغوضُعن مُالُأُأغريهُعبدُالُمعبودُحبقُاإالُهللاُوهلُمثُمنُُيُدُالبيبُجفاءُواإ

نُخطر مناُيعتقدعاصيُاُمس ُخيطرُهلُببالُواإ الُ اُإنف ُالنف ُُاُولوُعلُوجهُالنف ُواإ ُيفُالالكمُثباتُفاإ

بطالُللنف ُالسابقُُو ُعنديهللاُاملشاهدُُمعناهجيابهُوهوُتصيريُالنف ُمثبتاُفبق ُهللاُاملعبودُحبقُاُإاإ

مناُتعقلُحرصُالعبامثُغريُقصودُبلعبادةُعلُوجهُالقُوهلال نُعظمةُهوُامل دةُعليهُُالُرمسُهلُواإ

ذا نهظهرتُعظمتهُزالُلكُماُسواهُُفهوُاملشاهدُالُغريُفاإ ُرمباُينظرُيفُمرأ ةُهاءُالهويةُفتعميهُفاإ

ويهُحرضةُحرمةُالأصواتُُاحملبوبُحصلتُحرضةُاهلمسنسُمعُأُأنساُفاإنُأُأجامالُُوُهلبوخُتوخترسهُ

نُاملراتبوذكلُا (ُعاملُالناسوتُالأوىلُالرضة)ويهُالرضاتُامخلسُُس بعةُلرسُفاميُيرسُفيه.ُمثُاإ

القدس يةُويهُُُامللكوتُويهُمرتبةُفيضُالأنوار(ُمرتبةُعاملوالثانيةالأجسامُالكثيفةُ)ُويهُحرضة

حرضةُعاملُ(ُيهُوالثالثةالروحانيةُوالأفلكُ)ُوهوُعاملُاملثالُوهوُعاملمنُالسامءُالأوىلُاإىلُالسابعةُ

لهيةُوهوُعاملُالأرواحُاجلربوتُويهُمنُالسامء ُالسابعةُاإىلُالكريسُويهُحرضةُفيضُالأسارُاالإ

امللئكةُ) عامُل وهُو اللهوتُويهُحوالرابعةاجملردُة عامُل حرضُة بأأسارهاُُرضةُ( هللاُوصفاتُه أأسامُء ظهوُر

نُاذلايتُوالعمىُاذلايتُوالُحرضةُالهاهوتُويهُحرضةُالبطوُ(واخلامسةوأأنوارهاُوفيوضهاُوجتلياهتاُ)

الُتعلقاُُعمطم (ُمرتبةُالأحديةُالثاين)ُمرتبةُالساذج(ُالأول)اُالُغري.ُوتسميةُاملراتبُيفُالتزنلُفهياُاإ

                                                           
ن ام))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  274 ن امُالمرئُ ُبلن  ي ات ُُالأعاملُ ُاإ ُُواإ ُورسوهل  ُفه جرت هُاإىلُهللا  ُورسوهل  رت هُاإىلُهللا  ماُنوىُمف نُاكنتُِه 

ليهوم نُاكنتُ رُاإ اُفهجرت هُاإىلُماُهاج  هج  ُيزتو  اُأأوُامرأأة  ُ.((ِهرت هُدلنياُي صيهب 

 1|ُالصفحةُأأوُالرمقُالصحيحُاملصدر:ُُ|البخاريُالراوي:ُمعرُبنُاخلطابُ|ُاحملدث:ُ



154  

 

 
 

ُمرتبةالثالث) )ُُ ُالواحديةالرابع)الوحدة ُمرتبة ُالُأاخلامس)ُ( ُمرتبة ُاملثالُالسادسرواحُ)( ُمرتبة )

القُُساذجُوكنه(ُاذلاتُاُلالأولوللكُواحدُمنُاملراتبُالس بعُأأسايمُ)ُ.(ُمرتبةُالسالسابع)

مطلقةُأأحديةُالأحديةُأأقدمُقدمُأأحديةُُ(ُمرتبةالثاينوحرضةُالطمسُوالعمىُاذلايتُوالبطونُالأكربُ)

ُوجودُحبتُعدمُالعدمُذاتُرصفُحبتُأأحديةُرصفُحقُالقُذاتُاملكنونُواحديةُمكنون

عيُذاتُالهويةُذاتُمطلقُُذاتُساذجُوجودُمطلقُجمهولُالنعتُذاتُبلُتعددُبطونُالبطون

ةُالهوتُأ خرُبلُهنايةُال بدُأأولُالُهنايُالأزلُالُتعيُأأبدُاكفورُذاتُأأحديةُجمردُالشؤونُأأزلال

القيقةُاحملمديةُأأمُُالأعظمُالامس(ُمرتبةُالوحدةُالثالثمشاكةُالغيبُ)ُاملصونالغيبُُغيبُالغيب

ُالكتابُكزنالفيضُالقملُالُأ اتُعاملُمطلقُالصفُالكنوزُعاملُاجلربوتُكزنُعلُالربزخُالكربىُأأم

الربازخُُدلرةُالبيضاءُحقيقةُالقائقُبرزخأأولُالوحدةُالرصفةُأأحديةُامجلعُاُموجودُاإجاميلُموجود

الرموزُعاملُالوحدةُعاملُالصفاتُالأولُعاملُُالأولُالظهورُءاملبدالعقلُالأولُاخللقُالأولُالظلُالأولُ

الفياضُُةُالربوبيةُمنبعثُالوجودُاملوجودحرضةُالألوهيةُحرضةُامجلعُحرُضُ(ُمرتبةُالواحديةالرابع)

لهيةُالأعيانُالثابتةُُالأسامءصورُُالأسامءُظاهرُالوجودُظلُالوحدةُأأحديةُالكرثةُالظلُاملمدودُعامل االإ

الكرثات ُمزنلُالقدسُال نُادلامئُقابليةُالنشاطُالثاينُيُالأولُالبدءُالثاينالتعُأأسامءُالصفاتُمنشأُأ

حقُاليقيُعاملُُدينابالعُمنهتيىُالعارفيُيىاملعرفةُمنهُتُيىهُتمُنُالثاينُءاملبدُأأسامءُالرمحنالظهورُنفسُ

التعيُالأولُعاملُالأمرُالنفوسُاجملردةُعاملُالباطنُحقيقةُُ(ُمرتبةُالأرواحاخلامساليقيُعيُاليقيُ)

ملُالعقولُعاملُامللكوتُعاُرواحُمجمعُالأرواحُعاملُاملعاينقابُقوسيُمعدنُالأرواحُكزنُالُأُاناالإنس

ُاءُ منشامعُبعُالكونُاجل(ُمرتبةُاملثالُالتعيُالراالسادس)ُرواحُمقامُالأرواحُرتبةُالأرواحمعادُالُأ

العقلُاللك ُالنفسُُالأسامءاخليالُاملنفصلُاملركبُالطبيع ُماكلُاجلنانُبطنُامللُحرضُةُالنورُرتبة

سُعاملُالسُعاملُ(ُمرتبةُالالسابع)ُ اللكُاللك ُاجلسمُاللك ُالطبيعةُاللكيةُالشلكُاللك ُالهيوىل

وأأماُُ.عاملُاخللقُالتعيُمرتبةُاالإنسانُاملرتبةُاجلامعةعاملُالشهادةُعاملُامللُُالأجسامُاملركباتُالكثيفة

ُأأل ُتأأملتُيفُالبطونُجتدُُفاظُلذلاتُمّتادفةالنفسُوالعيُواذلاتُوالقيقةُواملاهيةُواملائية ذا فاإ

ختصةُبلقيقةُاحملمديةُويهُالواحديةُوأأماُحرضةُالوحدةُمُفُالألوهيةُيفُحرضةبلعبادةُمرتبةُصودُقامل
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مناُيهُمرتبةُمعقوةلومظهرُاذلاتُالعليةُالُامسُاذلاتُجتيلُحرضة اذلاتُالعليةُُلتجيلُُوالُصفةُواإ

والصفاتُفلُجتيلُلذلاتُُالأسامءُويهُمرتبةُجتيلُحرضةُالألوهيةُيفُالواحديةُويهُالأسامءلُحمُو

الُغابتُفهيا نهُالواحديةُالُغريُلُأُفالوحدةُتنايفُالكرثةُوالكرثةُيفوصارتُحرضةُالوحدةُالأسامءُُواإ

ُبُن ورةُالكريةُال دميةُالوحدةُفافهمُوالواحديةُمرتبةُالصُفسهُيفُغريهُلغريهُفالكرثةُتنايفجتلُفهيا

ويهُصورةُُهاُالُغرييفُعملُربهُفصورُأ دمُوأأوالدهُعلُشلُكُصلُهللاُعليهُوسملذاتهُُالأصليةُويه

ويهُجتلُبكاملُذاتهُيفُالقيقةُاحملمديةُُالأجسامُوقدُعلمتُأأنُهللاُتعاىلُجعيبةُملُيوجدُمثلهاُيف

سةلُمهناُويهُأأهماُوالُامسُمُنُصلُهللاُعليهُوسملاذلهنُوروحهُُاُكامُيتبادرُيفذاتُليستُروحُا

حقائقهُبتجلياتُالقُُصفاتهُفأأحاطترتهُال دميةُوبكاملُسامئهُيفُصُوأُأأأصلُويتجلُبكاملُُفهيا

صلُهللاُفغايةُماُيدركهُالعارفونُمقامُروحهُُوالصفاتُالأسامءوُطلعةُالقُومظهرُس بحانهُوه

ُفُوالُمطمعُعليهُوسمل ُعلُذكلُمنُأأساره ُفقالُلأحدُفاميُزاد ُاحملمدية  ﴿ضلُعنُالقيقة

﴾275ُُهللاُعليهُوسملُُفالنيبُصلُذلاتُوالوحدةُتنايفُالكرثةمظهرُالأنهُمقامُالوحدةُفالوحدة

ذُيفُالقيقةُاحملمديةُغابُعنُروحهعامُُااإذ عامُيفُحبرُروحهُغابُُاوذاتهُلزوالُالكرثةُبلوحدةُواإ

ذُالأسامءعنُُبصفاتُالق ُذاتهُوجتيلُيفُمقامُالأسامءُامُيفُحبرُذاتهُغابُعنُروحهُفتجيلعُاواإ

صلُهللاُنهُبوساطةُذاتهُأُأفليعملُُالأسامءُاإسوةُللعارفيُمفنُوقعُهلُجتيلوُالصفاتُيفُمقامُروحهُفه

مُاإىلُجتيلُاذلاتُعندُحتقيقُالروحُوماُيذكرُعنُالعارفيُيفُاإشارهتُأأوُالصفاتُفبوساطةُعليهُوسمل

جتلُيفُذاتهُبذاتهُيفُحالُُةُالسحقُواحملقُوادلقُفعلمهُأأنهاذلاتُالاليةُفذكلُرمزُاإىلُحرُضُحمبة

نُمنُوساطةُاُبدُ ُومعهُفلُيءوهوُبُرُالتجيلزمنُُءُالعبدُفلُوجودُهلُأأصلُافنا لقيقةُاحملمديةُواإ

همنُأُأويهُُيهُحافظةُنظامُاذلواتُصلُهللاُعليهُوسملأأعلمتكُبهُفافهمُوعليهُفذاتهُُملُيشعرُفقد

فكيفُالُيصيل وبطناُرُاهحافظُلنظامهُظاهوُالعاملُعلُمنُُوروحهُيهُالافظةُللأرواحُويهُأأهمُا ُا

                                                           

275                   

                 

        الأعراف 



156  

 

 
 

ُاُهوُهللاُالُغرياُذاتيُاوجودُوجودُاوعلُالقيقةُفامل    ﴾276ُ﴿وهوُ

   ﴿عليهُاإشارةُُويتزنل   ﴾277ُ﴿ووجودُغريهُعرضُهلُأأولُوهنايةُ

  ﴾278ُاإالُهللاُوعندُالُحمبوبُُالأسامءالصفاتُوعندُجتيلُُالُموجودُاإالُهللاُوذكلُعندُجتيل

حرضةُُتُفلُلفظُوالُاإشارةُوالُنطقُوهواذلاُفاعلُوماكلُاإالُهللاُوعندُجتيلُجتيلُصفةُالفعلُال

ليهُلكُماُومفتقرُاُسواهُمابُللمرشكيُالُمس تغينُعنُلكُاهلمسُوعندُاخلطا ابُعداهُوعندُخطاُاإ

ُال ُأأصلُاإالُهللاُمعبودُحبقُاإالُهللاُويفُمواقفُاالإيانُالُاملسلميُيفُمواقفُاالإسلم ُمعبود

نهملحظةُالأصنامُوعبادهاُُالس تقذاره امحلقُوالسكرُُيفُحبارُاُالُمتيزيُهلمُومهُغرقنزهلمُحامقاُُفاإ

ذاُجالستُال نكُبلغفةلُفاإ الُحييكُالكمُوالُيذكرُفعلهمُاإالُجمنونُوُاجملانيالُتذكرُفعلُعقلءُفاإ

ُالأسامءُالأفعالُوموقفُاملراقبةُحملُجتيلُالطمأأنينةُحملُجتيلُصفةُالصبيانُاإالُصيبُالعقلُومقام

اختلفُاملقاماتُُاملشاهدةُحملُجتيلُالصفاتُوموقفُاملعرفةُحملُجتيلُاذلاتُولأجلُوموقف

هوُاملعبودُحبقُوهوُشاملُللكُالتفاسريُُهلالرشيفةُفاإنُاالُإمعنُاللكمةُُاختلفُالعلامءُيفُتفسري

ُوقدُعلمتُمقامُأأحصابُس يدانُأأنهُ.لهيةالتُاالُإاملقاماتُمنُرواحئُالتزنُهلبعتبارُماُيقذفهُهللاُلُأ

موقفُاملشاهدةُوالفقريُيفُُيقولُيفُقلبهُالُحمبوبُاإالُهللاُمقامُاالإحسانُوالتلميذُيفُموقفُاملراقبة

ثباتُفيصريُُقلبهُالُموجودُاإالُهللاُوالعارفُالقولُيفُي عنُعندهُهللاُهللاُفالعربةُامليظهرُهلُنف ُوالُاإ

منا شارةمتسكُبهُحمبةُالرشيعةُالُغريُفاإنُاخملربُبغُبملعنُواإ حرضُائبُخيربُبلفظُوبإ اللفظُُحرمُُفاإذُا

تُامللُأأنتُامللُأأوُأأنتُقولُأأنتأأنُُنظركيفُحرضةُامللُوأأنتُتنظرهُوُيواالإشارةُفهلُحيسنُ

ُبق ُاإالُحرُضهأأنتُأأوُ ُالُأاهلمسُُةوُمفا ُالارتعادنسُوادلهشُوالسكوتُوالهيبةُوويهُحرضة

يؤمنهُامللُويؤنسهُويدخهلُُقبلُأأنلطربُوعدمُالرمشُلزوالُماُيشغهلُعنُاالإحساسُلكُذكلُاُو
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وذكلُبلتزنلُمعُه الألفُة ُوخموحضكُُوُخبلعيفُحرضُة حىتُيزواطبُة نزلُبُهُلمساررُة مُا  ﴿عنُه

  ﴾279ُذاُتزنلُمعه عليهُُاإسافيلُوقواهُكامُوقعُلس يدان    ﴾280ُ﴿ُفاإ

ذاُجتلُهلُبلعظمةُتصاغرُحىتُيرجعُمثلُعص ذاُأ نسهُتعاظمُبصورتهُالأصليُورفالسلمُفاإ ةُلهاُواإ

ُهيعُلُاإسافيلقرصُادلنياُوقلبُالقطبُعلُقلبُُواحدُيعمُويغط ُعرشُمائةُجناحُفلجناحلثُث

ذاُمكلتُمائةُمهنا بغُعليكُنعمهُأأنُهللاُأأسُ ُحسانُفاعملبلضورُمباُيناسبُمقامكُمنُاالُإُالسلمُفاإ

ُوبطنةُ ُويقويكُويشجعكُوينعشكينوركُُوالثاينالنفوسُُيطهركُمنُبقاايُفالركنُالأولظاهرة

مفلُُيفنيكُيفُجاملُوجللُامللُالقُوالثالثاملوصليُصلُهللاُعليهُوسملُُمبلحظةُرفقةُس يد

أأفناكُبصفاتهُوأأغناكُ ذُا وسزييهلُاملوتُفاإ ليهُبقوةُشسُال ُالقيغريهُجمازُيفُادلنيُا ومُبأأسامئهُوردكُاإ

      ﴿تهُواختصكُلنفسهُبفضهلُُيبقيوُمُفأأمدكُحبياتهُوأأقامكُبيُيديه

 ﴾281ُ

ه تعرفنا بها إيا  اختالف المقامات والمطالب في صالة 

ذاُ فــــوأأمسعُهـبصفةُمسعُأأكرمكفاإ كلُمنُعظميُأأنوارُصفاتهُُمباُمنحهُكالرضوانُعنةُـاضـكُاإ

عليهُولتعملُأأنهُفضلُبلُسببُمنكُفاخمتُبملائةُبقوكلُُفاثبتُوامحدهُواشكرهُبقلبُاثبتُمتولك

عليكُُفقدُمتتُخلُس يدانُمحمدُرسولُهللاُعليهُسلمُهللاُمرةُاإنُهللاُوملئكتهُيصلونُعلُالنيب

بيُيديهُعلُصورةُأأبيكُأ دمُعليهُُنعمةُهللاُطهركُوأأانركُوأأغرقكُيفُحبارُصفاتهُوأأحياكُوأأقامك

أأنطقكُبالس تغفارُوبتعظميُحبيبهُوبذكرهُبالمسُالأعظمُالظاهرُُيالسلمُبلُسببُمنكُوهوُاذل

نهاذلكرُُحاةلُالهواجسالألفاظُوسلمةُالقلبُمنُنُوجدتُحلوةُاُإعندهُمريضُُفأأنت الُيقبلُُفاإ

مشّتاكُاقلبُا فرغتُمنهُفقلُعلُوجهُالندبُُا ذُا ليكُايُرسولُهللاُفاإ هديةُمينُاإ لُوجهُالتعظميُعُهذُه

الُأأنُتطلبمنُالس ناتُحيثُأأهديهتاُلنبيكُوُالُغريُوقدُجتردت موالكُُملُيبقُكلُبيُعينيكُاإ
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والوظيفةُمرةُُاُومساءُابعينهُيكررُصباحُاُلوردُهونيتهُمنُاخملالفاتُوهذاُاأأنُيعفوُعنكُويسّتُماُُج

نتردُمئونةُكبملُاإنُ ُهللاُبأأنوارُس يدُالاكمليُصلُوعشاءُاُوغداءُاُاُومساءُاأأردتُالكسوةُصباحُاُريةُواإ

فاإنُُ"تعرفناُهباُاإايهُصلةُا"مقامُُيُوغايةُماُيدركُيفُالوظيفةُوهوليهُوسملُفلُبدُكلُمنُوظيفتُع

مقامُنفسهُمثُُمثُمقامُقلبهُمثُصلُهللاُعليهُوسملروحهُُالطريقةُوغريهاُغايةُماُيصلبُيفُالقط

مداومهتاُمرتيُُكُمقامُالروحُمنُلكُوجهُوقدُجربتاالإشارةُالُغريُالُأأنهُيدُرُمقامُذاتهُعلُوجه

نهُأأمسكُدـيـُُعـُتُُسـلكاملُالسعادةُفأأن نُوفقكُهللاُلها.ُمثُاإ اظُبتفسريُأألفُرشحُالوظيفةُاكتفاءُاُعنُاإ

ُوالُمزيدُعليهريضُهللاُعنهُوموالانُالش يخُالكاملُفقدُفرسهاُس يدانُُالوردُوماُزادُعليهُاإالُجوهرة

نهُس يدُالُأُفلكُمنُرشهحاُمفا شاُرُولياءوصلُاإىلُنقطةُواحدةُيفُيهُفاإ تهُصلُهللاُعليهُارشهحاُبإ

ُس يدُالوجودُوفرسهاُهلُوسمل ُماُحيلُُظأأُُولس يدانُريضُهللاُعنهُُوقدُنظمها فشاؤهُمنُاُإهرُلنا

ُفعليكُجبواهرُاملعاينُفهوُكتابُرسولُهللاُصلُهللاُعليهُوسملُمفنُوسملُصلُهللاُعليهأأوصافهُ

جواهرُالُينالهاُلكُأأحدُفلوُاكنتُُفهمهُلكنُفيهُوهوُعيُالفتحُملنُكرثُمطالعتهُيكرمهُهللاُبلفتحأُأ

اُأألفُيفُاالإسلمُمثهلُكامُمسعتهُبعدهُلأنهُمماُحلُلأحدُأأنُيؤلفُُيدركهاُلكُغواصُفيهجواهرهُ

العكوفُعلُصلةُالفاحتُُفظةُعلُالرشيعةُحذوُنعلُبنعلُمثالطريقةُاحملاُأأهلفعمدةُُ.ش ياخناأأُُمن

معانهياُوماُبيناهُُمعركُواجهتدُيفأأنفاسُواس تغرقُفهياُُخرُالأمةاُكزنُمدخرُل ُفاإهنيفُسائرُالأنفاسُ

نأ نفُا نكُاإ ُ.الوصولُورحبتُلكهفعلتهُوصلتُلكُُاُفاإ
ر توجه بالذك روية عن الشيخ رضي هللا عنه وكيفية األدب للم بعض األذكار الم  مقدمة في بيان 

عدُعلمكُأأنهُالُيقصدُعنهُبُويُمنُالأذاكرُعنُالش يخُريضُهللافنملُبقوةُهللاُاإىلُميُمماُُر

وقُوأأنُهللاُمنفردُخمللُريتأأثبلأس بابُبعدُأأنُعلمتُأأنهُالُُالُوجهُهللاُالعظميُوأأنهُالُبأأساُإبذلكرُ

مناُالأسامءسامءُوالأحزابُوال ايتُُوالعملُوأأنُفضائلُالُأُعلُمقتىضُبلعملُوالفعل يهُفضلُفيّتتبُُاإ

أأخربُبهُرسولنُا ُالأسامءوأأنهُالُحرصُلبحورُأأنوارُُهللاُعليهُوسملُصلمنُهللاُبدقُأأبوابهُاليتُيهُمُا

الفعلُُهللاُوفضهلُوقدرتهُوشاهدُمنُهللاالأس بابُالُتؤثرُبذاهتاُوتعلقُبعملُُوأأنُمنُاعتقدُأأن
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     ﴾282ُ﴿  ﴿نُمنُاالإحسانُالأذاكرُأُأاالإحسانُُوُو

       ﴾283ُُفتوجهُهلُمباُرويتهُفاإذاُصفىُكلُمرشبُمنُهللا

مناُأأس ندهُهلُبوساطةُش يخكُصلُهللاُعليهُوسملالنيبُُوحصحتهُعن صلُهللاُُفاإنُلكُماُذكرُاإ

لقُعليهُوسملُروايةُأأوُلقاءُا مناُهوُقلُماُذكروهُيفُفضلُأأسامءُهللاُُاُولكاُيقظةُأأوُمنامُاأأوُتلقياُُاءُاأأوُاإ اإ

ُرُلهاُفاعلقُبذكرُهللاُلوهجهُفقطمنُفيوضُالأحبرُالزواخُالأسامءبهُُورشفةُوغرفةُمماُأأمدتهُوأأكرمته

نُزدتُخاصيةُفضُل تقانُالوهجةُيواإ قُبأأسامئهُتعاىلُففرُبلتعلُصبتُفلُأأدكلُاإالُعلُربكأُأةُبعدُاإ

ليهمن يعُماُرويُُالعملُواس تعملُمُجالرمحةُعولُالُعلُمباُكزنُمنُرمحةُهللاُفعلُىتعاىلُحتظُهُاإ

ُلهجُمباوثبتُعنهُحمبةُيفُذاتُربكُونبيكُوش يخكُفاللكُطريقتكُفاُعنُالش يخُريضُهللاُعنه

تسبيحُفاإنُلكُامسُيؤذنُُبُيهُعيُامحلدُهللُوالشكرُهلُالأسامءثبتُتفزُبأأمنُهللاُبأأسامئهُفاإنُذكرُ

ُأ ةلُلتسبيحُهللاُوتقد    ﴾284ُ﴿ُوتقديسهُهللا ُهو منا ُاإ يسهُفالعبد

ربناُفيناُولناُوعليناُونطلبُاللطفُالُعدمُوتستسملُقلوبناُملاُعلمهُُونطلبُهللاُبأألس نتناُبأأسامئه

منُكتبُعليهُمثلُُيدخهلُاللطفُمثاهلُهُالُيتغريُلكنالُيتبدلُوحمكهللاُماُقدرهُفاإنُعلمهُُاإجراء

هُـمـكـرىُحـدُأأجـقـذكلُيفُاملنامُفُىاللطيفُيُرُأأوُيسقطُيفُشاهقُفاإنُلطفُبهُهللاأأنهُيدلغهُمسُ

ال يةُأأنُمنُُفأأفادت      ﴾285ُ﴿ُبعبدهُوقسُعليهُفـطـول
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اكخلزبُسببُُسببُفادلعاءُ      ﴾286ُالُيعذبهُ﴿وشكرُنعمُربهُُأ من

والكسبُللعبدُوبهُيأأخذهُربهُويثيبهُفضلُُواكلأبُسببُلوجودكُوقسُفالفعلُالقيق ُهللُتعاىل

ُيهُأأنُالفعلُهللُوأأنيعةُالكسبُفالقائقُيفُحمالهاُوالثوابُعلُرُشُاُفّتتيبُرشيعةالُاس تحقاقاُ

ُاُذلاتهُلأنهُفعلُهللا.العملُالُيس تحقُشيئاُ

ا  كيفيات اللطيف بأنواعه

هذهُكيفيةُصلةُهبمُُأأعيُأأحبابُالش يخُريضُهللاُعنهُوعهنمُوعناُماُتقرُبهفأأحبُأأنُأأذكرُ

ُالعارفاللطيفُالكبريُمُمقامُُويهُتقوُمنُكيفيةُاللطيفُالصغريةُمركبة عبدُالس يدُالاجُُرواها

مثبعُاالوهابُبنُالأمحرُركعتانُلكُركعةُبلفاحتةُأأُر    ﴿مرةُأ ايتُاللطيفُالأربعُمرةُُُا

     ﴾287ُ﴿        ﴾288ُ

﴿        ﴾289ُ﴿      ﴾290ُ

اُمثُيركعُاُعلُالضمُتسعُامبنيُاُلطيفُايُلطيفُبلّتتيلُسعةُمنُايمثُُت ﴾291ُ﴿مثُسورةُ

اُمثُاثُمثُيرفعُويذكرهُعرشُاثلُس بحانُريبُالعظميُوحبمدهُاُبعدُأأنُيأأيتُبلس نةايُلطيفُعرشُاويذكرُ

اُمثُعرشُاُيرفعُويذكرهُثلاثُمثُبحانُريبُالأعلُوحبمدهسُ بلس نةُُيأأيتأأنُاُبعدُويذكرهُعرشُاُيسجد

ُالفاحتةُأأربعُاُاُبعدُس نةُالسجودُمثُيقومكرهُعرشُاويذيسجدُ للطيفُالأربعُمرةُاُمثُأ ايتُاللثانيةُفيقرأأ

اُمثُعرشُاُاُيفُالرفعاُيفُالركوعُمثُعرشُااُمثُعرشُابلبسمةلُمثُيذكرهُعرشُا   ﴾292ُ﴿مرةُمثُ
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جلوسُالتشهدُمثُالتشهدُوالسلمُُاُيفعرشُامثُُالسجودُاُيفاُيفُالرفعُمثُعرشُارشُايفُالسجودُمثُُع

هل ﴾293ُُ﴿ربعُمثُوبأ ايتُاللطيفُالُأُقدُحصلُعددُمثُيزجرُبلفاحتةُمرةُو مثُس بحانكُالُاإ

الُأأنتُايُلطيفُأأسأأكل ورُلكهاُوالأحوالُلكهاُوفاميُلطفُيبُيفُالأمااللطيفُُامسكاللهمُبرسُُاإ

أأكرثُُوأُأالفاحتُمرةُُالطفُيبُايُلطيفُمثُصلةُوُمساكلُالنجىسلُيبُابهُاملقاديرُعندكُُوُجرت

أأوُليلُوهنارُا ولوُمرارُاُا حىتُحيصلهلُأأنُيكررهُا ائةُأألفُوس تةُ(ُماللطيفُالكبريفعددُ)ُاللطفُهل.ُُا

ماُأأن116487وس بعةُومثانونُ)ُاُوأأربعامئةعرشُأألفُا العارفيُبهُُيذكرهُوحدهُأأوُيفرقهُعلُأأحصابهُ(ُاإ

لناسُالغريُاملرتضيُلذلكرُاكلنومُأأوُباكبُعدادُوالّتتيلُوالغفةلُوالتخليطُيقعُالغلطُيفُالُأحبيثُال

دمهُحةلُامجلعةُحبيثُيقومُبهُمثانيةُأُأأأنهُيبتدئُليةلُالسبتُوخيمتُليُس بعهُس بعةُأأايمفكيفيةُالتوجهُُب

اُوأأربعيُمرةُمثُواحدُاُفمرةُوصلةُالفاحتُمرةُمثُايُلطيجيلسُويقرأأُالفاحتةُُركتيُمثُيصيلُاكالإمام

يشريُاإىلُالارضينُأأحصابهُفيذكرُلكُواحدُايُلطيفُثلاثُوعرشينُمائةُويصيلُاالإمامُبصلةُالفاحتُ

ُاُبلسانُواحدُهذهأأنشدواُمجيعُانُمكلتُوبعدُفراغهمُأُأشارُأُأمائةُمثُمخسامئةُمنُايُلطيفُمفنُمكلُ

ُ .بياتُالأربعالُأ

ُ ُلطيف ُاي ُأأال ُلطيف ُاللطفاي ُكل

ُُل ُمتوسللطيف نين ُاإ ُطيف

ُحنن ُوها ُلطيف ُاي ُعذان ُبلطفك

نه ُاإ ُاللطف ُذي ُهللا ُبلطف ُجنوان

ُمثُبيتي

ُمحمد ُاملرسلي مام ُاإ ُجباه

ُمنشد ُقال ُما ُهللا ُصلة ُعليه

ُلكام ُمن ُاي ُالصنع ُلطيف ُاي

ُالُلُ ُاللطففأأنت ُيشملنا ُمنك ُطيف

ُاللطف ُنزل ُبلطفكُفالطفُيبُوقد

ُدخلناُبساطُاللطفُوانسدلُاللطف

اُ ُدامئ ُلطفه ُلطيف ُلطفلطيف ُا

ُ

ُاللطف ُنزل ُما ُاللطف ُعي ُولواله

ُاللطف ُلطيفُكل ُاي ُلطيف ُاي ُأأال

ُدهام ُما ُجل ُالأمر ُدمه
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ُواي ُاملس تغيثي ُغياث ُاي

ُسعة ُعلينا ُالأمر ُنفس

ُعاجل ُمنك ُاللطف ُوسأألنا

ُعاجل ُمنك ُاللطف ُوسأألنا

ُ

ُاُإ ُالمك ُحكاممايض ُما ُذا

ُعظام ُعلينا ُالأمر منا ُاإ

ُكري ُالكرماءُااي ُرب ُأأنت

ُاللامء ُرب ُأأنت ُحلامي ُاي

ُ

يفُس بعةُخرجُالكبريُُ(ُفاإنُرضب16641فاإنُكررُثلاثُمنُالأسابيعُاكنُأأحسنُفعددُس بعهُ) 

وأأربعةُأ الفُُربعونُوأأربعُمائةأُأ(ُأأربعةُُو4444)ُ(كيفيةُاللطيففيتوجهُبهُاإىلُهللاُللأمورُالعظامُ)

مائةُُالاس تغفارُةُوالاكفرونُواالإخلصُمثبلفاحتُركعتانُولدلفعُبلأكرثُفكيفيتهُفيبدأأُبلأقلُللجلب

مثُيرشعُُقوةُاإالُبهللُالعيلُالعظميُمائتيُفأأكرثُالفاحتُمائةُفأأكرثُمثُالُحولُوالمثُبعدُالسلمُصلةُ

ُطُ ُل ُيفُايُ  والثالثةُأأربعةُُأأربعونُوالثانيةُأأربعُمائةويهُأأربعةُُوُوالضمُمثُخيمتُلكُمرتبةُبياءُالنداءُيف 

بناُيفُلطفُارزقناُُوهدانُوااغثناُثلاثُُوأأُُقُايُخالقايُلطيفُايُخبريُايُخلُاللهمالزجرُأ الفُهبذاُ

ُعندكُوأأغثناُبفضلُوفرجُعناُمجيعُاملرضاتُوفرجُكربتناُوارزقناُمنُقضائكُالسابقُواقضُحاجتنا

نكُعلُلكُيشءُقديرُحبقُالُُهُويرسُعليناُأأمرُادلنياُوال خرةينُماُنويتفعلُلناُكذاُوكذاُأأعاُو هلاإ ُاإ

ايُربُوماُأأنتُخالقهُعليهُوسملُوعلُأ هلُعددُماُخلقتهُُُس يدانُمحمدُرسولُهللاُصلُهللااإالُهللا

فوقتهُبعدُُبعيُأألفُمرةُايُربُالعامليُاهـادلنياُاإىلُيومُالقيامةُيفُلكُيومُوليةلُسُ ُمنُيومُخلقت

رةُصُمخسةُوعرشونُموسورةُاالإخلُ(ُأأربعُركعاتُبلفاحتةوهذهُكيفيةُأأخرىوبعدُالعشاءُ)ُالضحى

هذاُادلعاءُس بعُمراتُفهيامُاللهمُالطفُيبُفاإنكُيبُبصريُودبرُُمع  ﴾294﴿ُيفُلكُركعةُمث

ليكُُوُبيدييلُفاإينُالُأأحسنُالتدبريُوخذُ تقطعينُبقواطعُُدلينُبكُعليكُوالُحتجبينُعنكُوالاإ

ليكُماُهُيسريُأأشكوسريُايُمنُالعسريُعلياذلنوبُايُغنياُعنُالتُع ُايُعليك.ُايُهللُثلاثُاُالُخيفىُاإ

ُُالرامحيُثلاثُاُأأرمح أألفُمرةُوبعدُالفراغُصلةُالنداءُأأربعةُأ الفُوادلعاءُبعدُلكُُبياءُمثُايُلطيف 
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(ُأألفُمنُايُلطيفُزجرُكيفية)ُا.هـاُمثُسورةُالقدرُمرةُمثُادلعاءُبرشطُالصلةُواخللوةُعرشُاُالفاحت

ُمثُالفاحتُمرةُمثُايُلطيفُأأربعُاُلكروبُبعدُكاملُالألفُصلةجُاـفريلتُاملروي للهمُبرسُامسكُاا

لطفُاُلطفُيبُايُلطيفُمثُايُلطيفانجىُُولُيبُمساكلُاُلساالأمورُلكهاُُوُلطفُيبُيفااللطيفُ

أأدخلينُيفُبرسُامسكُاللطيفُُاُمثُاللهمأأربعُايبُيفُماُجرتُبهُاملقاديرُعندكُايُلطيفُمثُايُلطيفُ

اللهمُبرسُامسكُاللطيفُالطفُيبُاُايُلطيفُمثُايُلطيفُأأربعُاُلطفُوالفظُوالنجاةُوالأماندائرةُال

ذاُلطفتُبهُلعبدكُكف ُايُلطيفُمثـمنُذخُااُخفياُلطفُا  لةُالفاحتصُائرُلطفكُاخلف ُاذليُاإ

4444ُ(ُكيفيةُأأخرى)ُا.هـالفاحتُُصلةُنُبعدُأأنُتصدرُأأوالُمائةُمناُوعرشيُأأوُس بعُااُأأوُثلاثُاس بعُا

ادلعاءُاللهميزجرُعلُ بلفرجُوالنرصُوالمتكيُغثنأُأايُلطيفُايُخبريُايُخالقُايُخلقُُلكُمرتبةُهبذُا ُا

هلُاإالُهللاُمحمدُرسولُهللالطااملبيُُوُوالفتح ُصلُهللاُعليهُوسملُفُبناُيفُقضائكُالسابقُحبقُالُاإ

منُُ(ُاللطيفُبلتعريفةُأأخرىكيفيهـُ).املذكورُاُالعددمنُغريُاُايُلطيفُأأربعُايفُوحبقُامسكُاللُط

ويف ﴾295ُُ﴿انُبلفاحتةُيفُالأوىلُووأأربعُمائةُوأأربعةُأ الفُويهُركعتُربعةُوأأربعونأأُُنداءُ ُغري

ذاُسملُذكرُ عةُمثُأأربُةاالإخلصُواملعوذتيُمُرُالرشيفُوسورةُالامسالثانيةُبلفاحتةُوسورةُالنرصُفاإ

ُمثُأأربعةُأ الفُمثُاالإخلصُواملعوذتيُثلاثُاُمرتيُمرتيعوذتيُواملُوأأربعيُمنُاللطيفُمثُاالإخلص

الُبهللُالعثلاثُا اُفاإهنمائةُاالإخلصُمرةُُرأأسُلكُالعظميُمخسامئةُمرةُوعلُيلُمثُالُحولُوالُقوةُاإ

ُحىتُتقىضُحواجئهُاهـُابةُيداومُعلهياُس بعةُأأايمُوأأكرثسيعُاالإج
 صالة الحاجة

نفيسُبيدهُلوُصليتُعلُميتُلأحياهُُفواذلي))ُُعليهُوسملصلُهللا(ُقالُصلةُالاجة)ُ

ُاإىل   ﴾296ُ﴿يفُأأيُوقتُالأوىلُبلفاحتةُمثُُيهُأأربعُركعاتُبتسلميتيُ((هللا
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﴿﴾297ُالثانيةُُويف﴿  ﴾298ُُويفُالثالثة﴿  ﴾299ُُويف

ذاُسملُدعاُُيفُلكُركعةُاُوعرشينُمرةمخسُا   ﴾300ُ﴿ُالرابعة ُبسمفاإ ُالرمحنهللاُُهبذا

  ﴿لُـيـُوُكـهللاُونعمُالُ ـحسب        ﴾301ُ﴿ُالرحمي

   ﴾302ُ﴿       ﴾303ُُايُمنُذكرهُرشف

ُللمُطُاذلاكرينُوايُمن ُللعامليُوايفتهُجناأُأعيُوايُمنُُريطاعتهُجناة نُالُخيفىُعليهُأأنباءُحيُمُة

 حىتُتقىضُحاجتهُاإنُاكنتُيفُطاعةُمحي.ُفلُيقومُمنُمصلهارمحُالُرأُأايُُبرمحتك
 من قرأ صالة الفاتح عدد فاتح

الفاحت)ُ حدىُعرشةُوجبتُاإُُ(ُعددُفاحتُمخسامئةُغريقالُالش يخُريضُهللاُعنهُمنُذكرُصلُة

يلُمنُاهُالفاحتُملاُغلقُافتحُرُاللهمُجبكيذُوبعدُمتامُالعددُمساءُاخرةُصباحاُُوهلُفتوحاتُادلنياُوال ُ

يلُخبامتةُالناجيُالراجيُرسوكلُوجباهُاخلامتُملاُس بقُاخمتُُدمحمُلكُببُخريُفتحهُعلُس يدان

رصُالقُانوجباه          ﴾304ُُ﴿قيلُهلمُُاذلين

ُنرصُاذليبلقُانرصينُع ُالأعداء         ﴿ُقيلُهلُلُمجيع
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﴾305ُُمهيينُأأنعمتُعلاطُاذلرُصرصاطكُاملس تقميُاهدانُُاإىلُالهاديُوجباه﴿  

     ﴾306ُ﴿   ﴾307ُبعدُُيذكره

نكُُذكرياُأأوُهنارُاُ(ُليلُاايُلطيفُمنُلفأأُُيةكيُف)ُالفراغُثلثُمراتُاهـ عندُرأأسُلكُمائةُاللهمُاإ

   ﴿قُببعيدُيأأتيكُاخلربُقلتُوقوكلُالُبغائبُتنتظرُوالُبعاجزُتنترصُواللستُ

  ﴾308ُ﴿    ﴾309ُكيفيةُ)ُـمرةُاهُربعيأُألفُايُربُوعلُرأأسُالُأ

ُلطيفُتسعةُايمثُمرةُمثُأ ايتُاللطفُمرةُمرةُُاُمثُصلةُالفاحتذُوالفاحتةُأأربعُا(ُالتعُواللطيفُالصغرية

الفاحتُمرةُمثُايُُربعاُمثُأ ايتُاللطيفُالأربعُمرةُمرةُمثُصلةأُأمثُيزجرُبلفاحتةُُوعرشينُمثُمائةُمهنا

الُأأنتُايُلطيفُأأربعُالطيفُ هلُاإ لطفُيبُفاميُالهمُبرسُامسكُاللطيفُاُلُكلأأُأأساُمثُس بحانكُالُاإ

اُمنُدقائقُلطفكُاُخفياُطفُالطفُيبُلاُوُلُيبُمساكلُالنجىساُوُرتُبهُاملقاديرُعندكُايُلطيفج

ذاُلطفتُبهُعبدُاُاخلف    ﴿علُُ(داوممفنُ)ُـها.عويفُايُلطيفُاُكف ُوشف ُُواذليُاإ

     ﴾310ُالأعظمُُالامسقيضُهللاُمنُيدهلُعلُُابعدُصلةُالصبحُأأربعيُيومُا

هللاُصلُاُاجعلُحبييبُس يدانُمحمدُاُُاللهماُمثُيقولُبعدهاُثلاثُاعرشُاُ(ُتقرأُأكيفيةُيفُصلةُالفاحتاهـُ)

ُمنُيؤمنويفُلكُاليومُُاينُيفُهذايفُويفُمنُيُرُراضياُعينُالُجتعهلُساخطاُعينُوشفعهُوسملُعليه
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ييبُمثُس بحانُهللاُويسحُوهجهُعندُقوهلُواجعلُحُبُصلُهللاُعليهُوسملبهللُويشهدُبرسولُهللاُ

ثناذليُيعملُماُيفُيدُلكيةُاللكُمثُُاحمليطُبللك ويومُامجلعةُبقصدُُيصلةُالفاحتُبعدُصبحُيومُاالإ

نهاخلاصيةُاملوروثةُعنُالش يخُريضُهللاُعنهُفهيامُ ذنُممنُأأعطهياُوأأذنُأأنُيأأذنُيعطاهاُبُنُفاإ يةُواإ

ُأأراكنُعرشُكلُبنورُوجهأأُأأس(ُاللهمُاإينُالكاملُمقصدُجوهرةفهياُاهـُ) هللاُُهللاُالعظميُاذليُملأ

القدرُالعظميُوعلُأ لُنيبُهللاُُس يدانُمحمدُذيلعظميُأأنُتصيلُعلُالعظميُوقامتُبهُعواملُهللاُا

صلةُدامئةُبدوامُملُعددُماُيفُعملُهللاُالعظميُُحملةُونفسُيفُلكُالعظميُبقدرُعظمةُهللاُالعظمي

ينُـعُبيـكُوامجـأ هلُمثلُذلُُذاُالقُالعظميُوسملُعليهُوعلموالانُمحمدُايُتعظاميُلقكُايالعظميُُهللا

شفاءُذلايتُمنُمجيعُُايُرباُواجعهلُاُيقظةُومنامُاوبطناُاُبيُالروحُوالنفسُظاهرُامجعتُُامـهُكـنـُوبُي

(ُايُهللاُايُالكربىُالاس تغاثةكيفيةُويهُاملسامةُبلصلةُالغوثيةُ)ُ.قبلُال خرةُأ ميُايفُادلنيُالوجوه

صلةُجتمعُمعُاملصطفىُ)ا.هُـيفرقهُعلُأأحصابهُُاُيذكرهُوحدهُأأوأأربعةُوعرشونُأألفُالفُُوأُألطيفُمائةُ

مجيعُواجعلُُاكرُاذلاكرينُومجيعُصلواتُاملصليأأذاللهمُامجعُيلُُ(مهناُأأكرثُمنُصلُهللاُعليهُوسمل

الأذاكرُأأذاكريُومجيعُالصلواتُصليتُعلُس يدانُمحمدُبنُعبدُهللاُشفيعُاملذنبيُوعلُأ هلُحبرُ

ُا.هـالاكمليُعددُماُيفُعلمكُايُربُ

ر الفوائت رواية سيدي الحاج عبد الوهاب بن األحمر عن الشيخ  إكسير اليواقيت في جب

الوهابُبنُالأمحرُمنُأأسارُالش يخُريضُُالعارفُبهللُالاجُعبدُ(ُرواهاُالس يدكيفية)ُ

كسريُاملواقيتُيفُجربُالفوائتهللاُعنهُتسمىُ وسنهناُُرادهاتعدلُثوابُأأربعةُعرشُس نةُمنُأأُوُاإ

الُملُومس تحباهتاُوالُتعطى الفاحتُملئُماُعملُوعددُماُعملُُنُثبتتُخصوصيتهُوحمبتهُويهُصلةاإ

نُصليتُعليهُهباُلهمُبرسهاُوسُسهاُوبرسُمكلُاُلأأُأأسُلقدرُواملقداراُعملُصلةُعظميةُاوزنةُم

بهُُتهُهباُورشفهتااإىلُدارُالقرارُأأنُتصيلُوتسملُعلُمنُرشُفُمنُبروزُسهاُوبرسُمنُصلُهبا

س يدانُوموالانُمحمدُوعلُأ هلُُدهاُسُالرسُالساريُسهُيفُلكُسسُوجودهاُومنبعُفضلهاُوجُو

والهنارُوتقبلُمينُماُُللهمُهباُماُفاتينُمنُمعلُالليلتعوضينُاُهُوأأتباعهُوأأنابهُوأأزواجهُوأأحبابوأأحص

سُسهاُماُمنحتُبهُُرُومتنحينُمنمنُالصلواتُهباُوالفرائضُوالنوافلُوالأورادُوالأذاكُوفقتينُهل

ُلـالفضس تغفرينُبلأحسارُمبحضُالرسُوالأسارُوالصابرينُوالصادقيُوالقانتيُواملنفقيُوامُلُأأهل
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فهي ُُحتُيذكرهاُاثينُعرشُمرةُبلطهارةواحدةُبس تةُأ الفُمنُصلةُالفاُفلكُواجلودُايُحلميُايُس تار

جامعةُيذكرُصلةُُالناسُفهياُمعُيفُخلوةُيصيلُ(املكيفيةُيفُجوهرةُالكاُملنُومهُ)للش يخُخلفاُ

ُليةلالغوُث ليةلُامجلعةُعندُُوليةلُامخليسُوخيرجُالأربعاءالثلاثءُوليةلُُيةُثلمثائةُوثلثُعرشةُمرة

وعرشينُمرةُُويفُالثانيةُبسورةُاالإخلصُمخسةُأأولُاخللوةُبأ ايتُالكريسُمرةُروبُبركعتيالغ

الُُوُليلُوالهنارُثلثةُأأايملوجهُهللاُمثُاجلوهرةُمخسامئةُيفُاُل ُا.هـمكلُعرشةُأأايمُاإ

 لقضاء الدين

﴾312ُ﴿ُاإىل   ﴾311ُ﴿ركعتانُقبلُالوترُبلفاحتةُمثُ(ُلقضاءُادلين)ُ

منُواظبُعلُ)ا.هـُاُالواقعةُلدلينُبعدُاملغربُخصوصُاُمخسُمراتُيفُلكُركعةُوجربتُسورة

سورةُمثُُمرةُعرشُاإحدىنُُمثُسورةُالاكفروايتُالكريسُثلاثُابلفاحتةُمرةُوأ ُُ(الفجرُركعتيُقبل

هللاُمائةُأأدىُهللاُدينهُُس تغفرأُأس بحانُهللاُالعظميُُاالإخلصُاإحدىُعرشةُمثُس بحانُهللاُوحبمده

ُمحمدُاللهمُاإينُأأسأأكلُبرسهُدليكُصلُعلُس يدانُمحمدُوبركُعلُس يدانُا.هـُاللهمووسعُرزقهُ

ركُماُالللُالطيبُاملباُزائنُفضلُوجودكُوكرمكُمنُرزقكخُوبرسكُدليهُأأنُهتبُيلُمن

ليهُطريقاُُناُعنُالتعرضُاإىلُأأحدُمننصونُبهُوجوُه سهلُمنُغريُتعبُوالُاُغريكُواجعلُلناُاللهمُاإ

ُأأههلبينناُوبيُُيثُاكنُوأأينُاكنُوعندُمنُاكنُوحلوالُتباعةُواجنبناُاللهمُالرامُُحُنصبُوالُمنة

الواقبضُعناُأأيدهيمُوا نس تعيُبنعمتكُاإالُعلُماُفاميُيرضيكُوالُُرصفُعناُقلوهبمُحىتُالُنتقلبُاإ

ُا.هـُالأنبياءُواملرسليُوامحلدُهللُربُالعامليالعامليُوسملُعلُمجيعُُحتبُايُأأرمحُالرامحيُايُرب

جوفُمنُالليلُالفاحتةُمرةُمثُُثلمثائةُوأأربعُعرشُعددُالرسلُيف(ُكيفيةُصلةُالفاحتُمعُالوهابية)
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مثالفاحتُأأربعُا اُلةُالفاحتُعرشُامثُص          ﴾313ُ﴿ُُا

مثُصلةُالوهابيةُُةمثُالفاحتُمائةُمثُال يةُمثُالفاحتُمائةُمثُال يةُمُرلفاحتُمائةُمثُال يةُاُمثُال يةُمرةُمث

مقصدُ)ا.هـُنيابةُعنُس يدتناُعائشةُريضُهللاُعهناُُصلُهللاُعليهُوسملللنيبُُةُهيدىعرشُمُرُاثين

ايُميرسُُسهلُوبهُنس تعيُوبهُالولُوالقوةُرب ُُوالبسمةلُوذ(ُالتعحزبُالبحر ويرسُوالُتعرسُعلينُا

الُالُاإهلجثحُخدذُرزطُظلكُمنصُضعغُفقسُشهوُاليُعسريُابتُُلك مثُصلةُالفاحتُعرشُاُهللاُاإ ُا

ُايُايُهللاُالرحميُالرمحنمرةُبنيةُماُيريدُمثُبسمُهللاُُهُاإىلُالسامءُويقرأأُفاحتةُالكتابيويرفعُيداُعرشُا

بدوائكُُقلبهُويقولُبسمُهللاُاللهمُداوين(ُيضعُيدهُعلُبخلواطرُعندُاذلكرُمفنُابتيل)ُا.هـُعيلُخل

طاعةُذلكركُوارزقينُطاعتكُُوقليبُُبفضلُمعنُسواكُاللهمُافتحُمسامعغنينُأُأواشفينُبشفائكُُو

ُ            ﴾314﴿ُرسوكلُومعلُبكتابك

ثنيُأأوُليةلُامجلعةُأأوُليةلُمنُذكر)ا.هـُالأمراضُالباطنيةُُشفاءتأأثريُيفُُفهل منُُامخليسُأألفا(ُليةلُاالإ

لقدرُالأوىلُبلفاحتةُوسورةُاُُعليهُوسملُبعدُصلةُأأربعُركعاتهللاُصلةُالفاحتُاجمتعُبلنيبُصل

ثلاثُُنـوذتيـونُثلاثُويفُالرابعةُبملعثلاثُويفُالثانيةُبسورةُزلزلتُثلاثُويفُالثالثةُبسورةُالاكفُر

ُمكنُداومُصلُهللاُعليهُوسملاُيرهُسورةُاملزملُشهرُا(ُعلُمنُداومُو)ُويبخرُبلعودُأأوُاجلاويُا.هـ

مرةُمكنُصلُعلُالنيبُُالُمكنُصلُعلُجسدهُوروحهُس بعيعلُسورةُالقدرُمائةُعندُالزو

سورةأألفُاُصلُهللاُعليهُوسمل (ُمنُالزمُعنُالش يخُريضُهللاُعنه)ا.هـُاُالكوثرُأألفُاُاُليةلُامجلعةُوقرأُأ

         ﴾315ُ﴿  ﴿ُاُومساءُمنمائتيُصباحُا
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    ﴾316ُ﴿      ﴾317ُلهيةُماُالُيدخلافُلطمنُالُأُىُري ُاالإ

علُس يدانُمحمدُوعلُأ هلُُ(ُصلةُالفاحتُمائةُمثُاللهمُصلجللبُالغنُودفعُالفقرا.هـُ)حتتُالرصُ

اُعناُهباُأأبوابُالرشُوالتعسريُوتكونُلناُهباُوليُاُهباُأأبوابُالرىضُوالتيسريُوتغلقُةُتفتحُلناصل

ُاُومساءُا.هـىلُونعمُالنصريُمائةُصباحُااملوُأأنتُوليناُفنعماُونصريُا

ك يخ عند الضريح األبر  كيفية زيارة الش

الش يخُريضُهللاُعنهكيفيةُ) ُالسابعةلصاليُس تةُويفُ(ُالتحياتُهللُاإىلُايفُقربهُجمربةُلزايرُة

مُعليكُايُقطبُاملكتومُايُرسولُهللاُالسلُايُخليفةُايُخليفةُهللاُالسلمُعليكُالسلمُعليك

حبقُعبادكُمنُأأحصابُُاُاللهماُمثُصلةُالفاحتُس بعُاس بعُاُمحمدُالتجاينُمثُفاحتةُكتابُبنُأأمحدُموالان

لهيمُسكنُغضبكُوحبقس يدانُاذل ذاُنظرتُاإ افيُحولُالعرشُوحبقُس يدانُمحمدُملئكتكُالُينُاإ

أأعينُماُنويتُواقضُحاجيتُيفُكذاأُأوحبقُش يخناُهذُاُصلُهللاُعليهُوسمل بُأأجا)ُا.هـُعطينُكذُا

ذاُكرثُسببهُيضُهللاُعنهُبعضُأأحصابهالش يخُر نُالنومُاإ ُالغفةلُعنُهللاُأأوُكرثةُالألكُأأمران(ُاإ

ُاإنُخفتُمنُُ.لكُوالرشابالأوقاتُويقللُمنُالأُُوالرشابُفليس تعملُاذلكرُيفُبعضُ فداوم

ُغريُمثُاكتبُبظفركُمنُثلاثُا﴾319ُ﴿اإىل ﴾318ُُ﴿ُالنومُعلُعندُالاحتلم

ُشأأنُالفظُفاكتبُلودلكُسورةُيسُ.ُوماُذكرتُيفمدادُعلُخفذكُالأينُأ دمُوعلُالأيرسُحواء

انءُواحمهاُمباءُويرشبهُعل  ﴿بظفرهُمنُغريُمدادُُعلُخفذهُالمينُ(نُكتبوم)ُا.هـالريقُُيفُاإ

﴾320ُُلكُركعةُُ(صلةُالضحىنُصلُأأربعُركعاتُيفُم)ا.هـُُالاحتلمعندُالنومُحفظُمن
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ُوأ ايتُبلفاحتةُعرشُا ُالاكفُرالكريسُعرشُاا ُوسورة ُسملُاس تواملعوذتيُعرشُاُانُعرشُاوا ذا ُفاإ غفرُا

جابوهُالقبورُولكمهمُلُأُأأهلُوةلُولوُأأىتبعونُحاجةُمقبهلُسُ ُس بعيُمرةُحفظُمنُلكُرشُوقيض

(ُس تةُأ الفُمنُايُلطيفُمفقصدهاُايُكيفية)ا.هـُعندُهللاُواس توجبُرضوانُهللاُالأكربُُلكرامته

فيقولُُمنُحمضُفضلُوجودكُوكرمكُاُكلُطالباُكلبمسكُاللطيفُتعظمياُتُبذكركُيربُاإينُنُو

ذاُفرغُزجرُب مائتي﴾322ُُ﴿اإىل      ﴾321ُُ﴿ـايُلطيفُفاإ

ُُوس بعي ُالغيبية)ُا.هـمرة ُاُإمقصدُللصلة ُاللهم حبوكلُُواس متسكتُينُتربأأتُمنُحويلُوقويت(

اُُالُاالباطنةُاإجلمرتبهتاُالظاهرةُُوُالقدرُيفُالقيقةُاحملمديةُبنيةُوقوتكُيفُهذهُالصلةُالعظمية اُوتعظمي

جلالُا اُُلوهجكُالكرميُواإ بكُُافأأقولُمس تعيناُُصلُهللاُعليهُوسملاُلنبيكُوحبيبكُس يدانُمحمدُوتعظمي

وجاهُالش يخُريضُهللاُُوسملُيهصلُهللاُعُل(ُجباهُالنيبُكيفيةُالتوسل)ُاللهمُصلُوسملُعلُعيُخل

ليكُُوسملهللاُعليهُُصلثوابُمائةُمنُالفاحتُللنيبُُعنهُهيدي بنيةُاالإجابةُمثُيقولُايُربُتوسلتُاإ

ُوجاههُعندكُالأعظمُالامسوحبقُُوسملُس يدانُمحمدُصلُهللاُعليهُدكـدرُعنـالقُحببيبكُوعظمي

حبقُس يدُاُبفضلُاُوبطناُاس تجبُدعويتُظاهرُاُارُونورُالأنوارُومدافعةُالأرشارالأُسُوحبقُس

الفاحتُُفاحتُمرةُمثُالتوسلُمثاُمثُصلةُاليهُالسلمُعرشُاحبقُس يدانُجربيلُعُلُالأبرارُايُعزيزُايُجبار

ُا.هـُبهللُاإنُشاءُهللاُةُوتقىضاُوتذكرُالاجلُس تاُحىتُتمك

 لقضاء الحوائج

ُ(ُتصيلُبعدُالعشاءُركعتانُبلفاحتةُوسورةُالكهفُمثُصلةُالفاحتُمائةلقضاءُالواجئُكيفية)ُ

(ُيفُكيفية)ا.هـُأأدركينُخبف ُلطفكُُايُخف ُس بعةُأ الفُمنُايُلطيفُمثُالاس تغفارمثُمائةُمنُ

رشينُوبعدُاملائةُُبعدُالأربعةُوبعدُالتسعةُوبعدُالُعثلاثُاُعةُوعرشينُومائةُمنُايُلطيفُتزجرتس

لطفكُوخزائنُُفأأرينُجعائبُصنعُصمتُحبوكلُوقوتكتربأأتُمنُحويلُوقويتُواعتُهبذاُاللهمُاإين
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لةُوالسلمُس يدانُيوسفُعلُنبيناُوعليهُالصُنبيكُكامُفرجتُعلُمنُعندكُرجحمكتكُوأ تينُبف

عنُُ(كيفيةُللتحصي)ُا.هـُااُومطيعُااُوصاحباُاُورفيقاُمائدةُولكُمنُعلهياُشفيقاُُاللهمُاجعلُيلُالأرض

اُمثُسورةُالقدرُأأربعُااُأأربعُا323ُالرصُاُمثُأ ايتاُوأ ايتُالكريسُأأربعُاربعُاالش يخُريضُهللاُعنهُالفاحتةُأُأ

اتُمنُرشُماُخلقُأأعوذُبلكامتُمرةُمثُأأعوذُبلكامتُهللاُالتامُملعوذتيُمرةاُمثُااالإخلصُأأربعُاُمث

صلُهللاُحملبةُالنيبُُ(كيفية)ُا.هـُالعظميُوحبمدهُوالُحولُوالُقوةُاإالُبهللُالعيلُالعظميُثلاثُاُريب

ليكُحببيبكُورسوكلُوعظميأأُأأساإينُُمالفاحتُلكُيومُاثناُعرشُمثُاللهصلةُُعليهُوسمل ُكلُوأأتوجهُاإ

س يدانُُُحمبةُخاصةُخالصةُفيكُويفُحبيبكارزقينُصلُهللاُعليهُوسملمحمدُُالقدرُعندكُس يدان

واليتكُاخلاصةُالاكمةلُالرصفةُُأأهلواجعلينُمعهاُيفُادلنياُوال خرةُمنُُصلُهللاُعليهُوسملمحمدُ

نكُعلُلكُاليت مقامُالكبريُتقومُاُلفاُأُأ(ُمنُايُلطيفُكيفية)قديرُا.هـُيشءُُالُشائبةُفهياُلغريكُاإ

نكُلستُبغائبُُصلةُالفاحتُمث يأأتيكُُتنتظرُوالُبعاجزُتنترصُوالُببعيدايُلطيفُمائةُمثُاللهمُاإ

     ﴾324ُ﴿    ﴾325ُ﴿اخلربُقلتُوقوكلُالقُ

حُا(ُايُفتماُيذكرُبعدُصلةُالصبح)ا.هـُاُأألفُاُأأربعيُعلُرأأسُلكُمائةُحىتُتمكلُربُُمثُايثلاثُا

بلغُُمُوُالعملُنُهللاُملءُاملزيانُومنهتيىاالإرادةُس بحاُأأهلوحققينُحبقائقُُافتحُيلُأأبوابُالسعادة

ُكبفضلُوالُتعاملينُبقسطُاس تعملينُبلقسطُيفُمجيعُالأحوالوزنةُالعرشُايُمقسطُُالرىض

محينُايُموالانُبقدرتكُتنامُواكنفينُبكنفكُاذليُالُيرامُواُرُال.ُمثُاللهمُاحرس ينُبعينكُاليتُوعدكل

ليكُاس تودعتكُديينُونفيسُومايلُُعليناُوال ُاإ نكُالُاإُُوودليُأأهيلُوهتلكناُوأأنتُرجاؤانُوبغيتنا

ُا.هـُُثلاثُامحمدُوعلُأ هلُوحصبهُوسملُتسلاميُمحُالرامحيُوصلُهللاُعلُس يدانختيبُمنُدعاكُايُأأر
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تسعةُوعرشينُومائةُمثُيسجدُويقولُبيُاملغربُوالعشاءُايُلطيفُُ(ُدبرُلكُوردُالعش يةومنُذكر)

نكُلطيفُاللطفاءُوارمحُُتهالرحامءُاذهبُعينُكذاُيسم ُحاُجاللطفاءُايُأأرمحُجسودهُايُلطيفُُيف اإ

اإنُُاهللـهُبـتُحاجتـقضيرةُـويذكرُاللطيفُس تةُعرشُمُمثُصلةُالفاحتُمرةُمثُيرفعُرأأسهالرحامءُ

 ا.هـايُلطيفُيفُالعش يةُُشاءُهللاُكألفُمن

الة الصبح  ما يقرأ بين صالة الفجر وص

وادُايُالأحدُايُواجدُايُجايُقيومُايُواحدُُايُهللاُايُيحُ(ماُيقرأأُبيُالفجرُوصلةُالصبح)ُ

وحبمدهُس بحانُُمثُس بحانُهللانكُعلُلكُيشءُقديرُمثاينُمراتُاإُُكرميُانفحينُمنكُبنفحةُخري

محمدُالفاحتُافتحُيلُُ(ُاللهمُجباهُس يدانُوموالانكيفيةُزجرُالفائقة)ا.هـُس تغفرُهللاُمائةُأُأالعظميُُهللا

اُُصلُهللاُعليهُوسملمبعرفتهُ هللاُاللهمُجباهُس يدانُُأ ميُمبحضُفضلُورضاكُاياُوعلُأ هلُوسملُدامئ

اُلُأ هلُوعُصلُهللاُعليهُوسملمحمدُاخلامتُاخمتُيلُمبعرفتهُ ايُُاُأ ميُمبحضُفضلُورضاكوسملُدامئ

الائةلُبيينُوبيُمعرفتهُُنرصينُدامئاُعلُمجيعُالأعداءاُمحمدُالنارصوموالانُهللاُاللهمُجباهُس يدانُ

والانُمحمدُفضلُورضاكُايُهللاُاللهمُجباهُس يدانُومُوعلُأ هلُوسملُأ ميُمبحضُصلُهللاُعليهُوسمل

ُ.ايُهللاُوسملُدامئاُأ ميُمبحضُفضلُورضاكوعلُأ هلُُهللاُعليهُوسملُصلُالهاديُاهدينُملعرفته

فائقةُمجيع هللاُدامئةُبدوامُملُهللاُمرضوبةُُصلواتُخلقُاللهمُصلُعلُس يدانُمحمدُالفاحتُخلُصلُة

ُ.مبحضُفضلُايُهللابديةُأُأايهُمعرفةُاُإعملُهللاُوعرفناُهباُُُعددُيفُعملُهللاُبعددُلكُماُيفيفُلك

حببلُهللاُُالرحميُأ منتُبهللُواعتصمتُالرمحن(ُبسمُهللاُكيفيةُزجرُحزبُالبحر)ُددُنويتهعلُع

الُبهللوُهللاُوحتصنتُحبصنُهللاُوتولكتُعل بمسُهللاُاخلالقُالأكربُوهوُحرزُُالُحولُوالُقوةُاإ

طميثاُُىاطمُيثامُحُىامحمعُقدرةُاخلالقُيلجمهُبلجامُقدرتهُُعُمماُأأخافُوأأحذرُالُقدرةُخمللوقمان

﴿   ﴾326ُالقرأ نُالعظميُُحننُيفُكنفُرسولُهللاُحننُيفُكنفُحننُيفُكنفُهللا

الاُإحننُيفُكنفُبسمُهللاُالرمحنُالرحميُأألفُأألفُالُ ُلفأُأهللاُمحمدُرسولُهللاُيفُبطينُنرشتُُهلُاإ

هلأُأ ُُاإالُهللاُمحمدُرسولُهللاُحتولهلاُإلفُالُأُألفُأُأهللاُيفُظاهريُنرشتُُُاإالُهللاُمحمدُرسوللفُالُاإ
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ذاُحرضتُ هللفُأُأأألفُبيينُوبيُساعةُالسوءُاإ ُصلُهللاُعليهُوسملُرسولُهللاُُاإالُهللاُمحمدالُاإ

حانُمنُنفذُيفُمنُأأجلمُلكُممتردُبقدرتهُس بُرسولُس بحاناُكامُدارُالسورُمبدينةُالتدورُيبُسورُا

ُميُعددُخلقهُورىضُنفسهُوزنةُعرشهس بحانُهللاُالعظُهللاُالعظميُوحبمدهُلكُيشءُحمكهُس بحان

واخلامتُملاُس بقُانرصُالقُُالفاحتُملاُأأغلقُمحمدومدادُلكامتهُومبلغُعلمهُوأ ايتهُاللهمُصلُعلُس يدانُ

أأبوابُحقُقدرهُومقدارهُالعظميُصلةُتفتحُلناُهباُُاملس تقميُوعلُأ هلُكبلقُوالهاديُاإىلُرصاط

اُأأنتُوليناُوموالانُاُونصريُاوليُاعناُأأبوابُالرشُوالتعسريُوتكونُلناُهباُاُهبوتغلقُُالرىضُوالتيسري

ُ فنعمُاملوىلُونعمُالنصري

ُوصُ  ُأأبرأأت ُراحتهبُامك ُبللمس ُا

ُرشفاُ ُالورى ُخري ُاي ُبك ُيعتصم ُامن

ُنرصته ُهللا ُبرسول ُتكن ُومن

ُ

ُُ ُاللممبُارُ أُأوأأطلقت ُربقة ُُمن

ُمنتقم ُلك ُمن ُحافظه ُفاهلل

ُاُإ ُيف ُالأسد ُتلقه ُجتمجأ ُن ُاهما

ُ

وسلمُربُالعزةُعامُيصفونُُأ هلُوحصبهُوسملُتسلاميُس بحانُربكوصلُهللاُوسملُعلُس يدانُمحمدُُو

(ُتقومُمقامُاللطيفُالكبريُخاصةُمنُجوهرةُالكاملُكيفية)ُا.هـُعلُاملرسليُوامحلدُهللُربُالعاملي

اُدبرُلكُليلُأأوُهنارُاُاةُوانفرادُاالفاحتُمرةُمثُس بعيُمنُأأس تغفرُهللاُجامعبلفاحتةُمرةُوصلةُُتفتح

س تيُأأوُرُمثُيرشعُيفُاجلوهرةُمخسةُُوالهناالليلُُوُأأوُمرةُبيُالهنارُمرةُيفصلةُأأوُمرةُيفُالليلُُو

وحبيبناُُقالُجزىُهللاُعناُنبيناُورسولنا(ُمنُفائدة)ُينكشفُالأمرُاملهمُس تةُوس تيُمرةُحىت

مثُجزىجزاءُعرشُاُخريُهللاُعليهُوسملصلُاُوشفيعناُعندُربناُس يدانُوموالانُمحمدُا هللاُعناُش يخناُُُا

عنهُخريُجزاءُثلاثُمثُُوموالانُأأمحدُبنُمحمدُالتجاينُريضُهللاُاإىلُربناُس يدانُوأأس تاذانُوقدوتنا

ُاُحرازمُريضُهللاُعنهُخريُجزاءُثلاثُاعناُخليفةُش يخناُريضُهللاُعنهُس يدانُالاجُعليُاُجزىُهللا

ءُجزاش يخناُريضُهللاُعنهُوعهنمُخريُُمُاجملزيينُلناُواملفيدينُلناُعناُالكرامثُجزىُهللاُعناُسادتن

 ُحصلُهلُماُالُيعلمهُاإالُهللاُا.هـ
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ين بعد المغرب  اء بالركعت   كان الشيخ رضي هللا عنه شديد االعتن

ُومخسة﴾328ُ﴿اإىل  ﴾327ُُ﴿(ُركعتانُبلفاحتةُاإىلُاملفلحونُفائدة)

﴾329ُ﴿الثانيةُالفاحتةُمثُأ ايتُالكريسُاإىلُُمنُسورةُاالإخلصُيفُالركعةُالأوىلُويفُعرش

صُخلمنُصورةُاالُإُاإىلُأ خرُسورةُالبقرةُومخسةُعرش      ﴾330ُ﴿و

اعتنُهبامُالش يخُريضُهللاُعنهُبعدُاملغربُةُالفاحتُوقدُمنُصلُُمخسيامنُفاتتاُذكرُيفُموضعهفاُإ

ذاُفرغ ﴾331ُ ﴿كعةُبلفاحتةُو(ُويهُمثانُركعاتُلكُُركيفيةُصلةُالكفايةاهـُ) س تغفرُأُأقالُُفاإ

ُهلاُإثلاثُمثُايُيحُايُقيومُمائةُمثُالُُُمثُصلةُالفاحتل ُالقيومُثلاثُاالُهوُااُإهلُاُإهللاُالعظميُاذليُالُ

ال وبُـبُالقلـابُومقلـبُالأسبـوابُومسبـحُالأبـمثُاللهمُايُمفتُهللاُمائةُمثُجوهرةُالكاملُمائةُاإ

ا.هـُُأأغثيناُعنُاحملزونيُأأغثينُأأغثينُدليلُاملتحريينُوغياثُاملس تغيثيُوايُمفرجُاُاـويُارـوالأبص

ةُةُأأوُمظلمعيلُحقُأأوُتبعللكُمنُاكنُهلُُلقُثوابُصلةُالفاحتُمرةُواحدةأُأ(ُمنُقالُاللهمُفائدة)

ُقرارُيفُالقربُأأدىُهللاُعنهُمتاممنُخرويجُمنُبطنُأأيمُاإىلُالاس تُأأوُدينُيطالبينُبهُيومُالقيامة

هداءُثُوقلت ُالقوقُاهـُ) (ُسهاُكيفيةيفُعبادهُ)ُابُصلةُالفاحتُللناسُتعظاميُهلل(ُوهوُأأصلُيفُاإ

س يدانُونبيناُوموالانُمحمدُوعلُأ لُس يدانُعلُُكرُواالإعانةُعليهُاللهمُصلُوسمليعيُعلُط ُاذل

وكذاُاللهمُمحمدُصلةُتعينناُهباُايُقدوسُعلُماُقصدتهُمنُطاعتكُوحسنُعباد تكُلكيةُالقلبُاهُـ

وموُصل لكُانفلُومفّتضوسملُعلُس يدانُونبينُا داُم بلفصاحةسببُُ.الانُمحمدُمُا  .يفُاإطلقُلسانُه
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ه يخ رضي هللا عن  فوائد آية الحرص عن الش

ُأ يةُالرصُعنهُعنُالش يخُريضُهللا(ُفوائد)ُ     ﴾332ُ﴿ُمنُقرأأ

ادلنياُوال خرةُوبعدُُصلةُالظهرُأأحياُقلبهُوثبتهُيفُالياةُرةُبعدُصلةُالصبحُحفظُقلبهُوبعدخلُم

العشاءُمرةُحفظُُالاس تقامةُوبعدُةُاملغربُمرةُرزقمرةُملُيتُموتُالفجأأةُوبعدُصلُصلةُالعرص

فطرُس بعاُحفظُوخوفُاخللقُوبعدُصلةُعيدُالُأأمرُالرزقُيصُوبعدُالوترُمرةُكف منُكبارُاملعا

ُهللاُمنُالعمىُالأكحلُلكينُأأمنةُحدُوعرُشأأُُالأحضىداومُعلهياُوبعدُعيدُُمنُالصممُلكُس نةُما

وبعدُصلةُسائرُالأمراضُُبدنهُمنوبعدُصلةُالكسوفُس تةُوس تيُمرةُشفاهُهللاُيفُُس نةُقرأأها

وبعدُصلةُالفجرُمرةُملُيتُحىتُيرىُمقعدهُيفُاجلنةُُبتُدعوتهُيسقاءُمثانيةُوعرشينُاس تُجالاسُت

يانُُبعدُأأيُانفةلُرزقُومرةُأأوُيرىُهلُوبعدُالاس تخارةُالنبويةُاكنتُامللئكةُيفُعونه حلوةُاالإ

ُدامُعلهياُويفُيومُعرفةُثلثُمائةُوس تيُمامُاُوتسعيُحفظُمنُأألكُالراوبعدُصلةُامجلعةُتسعُا

ختدمهُالأرواحُوتأأتيهُبلُأوال خرةُويفُيومُعاشوراءُأألفُاُذُهللاُبيدهُوكفاهُمهُادلنياأأخ الكونُُرزاقُمنُا

لكُصباحُمرةُولكُمساءُمرةُحفظُُيسأألُيفُقربهُومنُقرأأهاسامئةُملُويفُليةلُالنصفُمنُشعبانُمُخ

ال فاتُاإىلُالصباحُوالُيرضهُعلهياُومرةُعندُالنومُحتفظُمنُُداومُماُيشءٌُُيرضهمنُال فاتُوالُ

يدهُعلُرأأسهُُسوءُومنُخافُمنُلصُأأوُظاملُفليضعلكُومنُقرأأهاُعلُأأحدُحفظُمنُُاأأبدُاُيشءٌُ

وهباُكفاهُهللاُرشُالعاملُومنُقرأأهاُثلاثُغُرُمنهُوثلاثُعندُطلوعُالشمسُوعندُفيحفظُقرأأهاولي

نُرشبُهلُكتابهتاُةلُشفيتُكُأاُعلُأأيُعُوس بعُاوالُينفذُفيهُمسُرعش يةُمجعةُحفظُمنُالسح

ُدخلُاخللوةُوقرأأهاُطباءُبصدقُالطلبُشف ُمنُحينهُومنالُأُأأع نُقرئتُمائةُعلُعليلُاإُُوُاس بعُا

الظاهرُوالُُأأهلحدُمنُأُأبرصهُوالُيترصفُفيهُُاُوالُيفقدعلُصدرهُالُيرضُأأبدُاُيدهاُُوثلثيُأألفُا

ُقرأأهاُمائةُوأأحدس تةُوس تيُعلُملسوعُشف ُبهللُمنُحينهُومنُُرأأهاقُالباطنُومنُأأهلمنُ

أألكُملُيفقدُالنعمةُُلكُقرأأهاُعلُالعوةلُومنُقرأأهاُعندياُماُدامُمرةُعلُعوةلُملُيفقدهاُأأبدُاُعرش

فاتُويكونُالودلُاُحفظتُيهُوودلهاُمنُال ُيومُاُومنُقرأأهاُعلُالاملُمرةُأأربعيولوُيفُفلةُ
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نُنومُاإحدىُعرشعندُاُلُاخلياالتُيفُنومهُقرأأهاُشاهداُومنُُيصالاُ رُـوضعُاملسافُمرةُحفظهُهللاُواإ

ُمراضُسفرهُوحفظُمنُالُأوالُيوتُيفُعلُرأأسهُويقرأأهاُعلُنفسهُحفظهُهللاُحىتُيرجعُدهـي

يفُاليومُوالليةلُولو دامُُومنُقرأأهُا بعدُأأنُيقرأأهاُعليهُحفظمسافرُاُومنُودعُقرأأهايمرةُالُيوتُمُا ُهُا

علُدارُأأوُُوحرسهُومنُقرأأهاُال فاتُوالُيوتُحىتُيرجعُومنُقرأأهاُعلُمالُحفظهُهللاهللاُمنُ

علُقافةلُأأوُسفينةُحفظهامُهللاُومنُُامجليعُومنُقرأأهاُهللاُةُأأوُقريةُأأوُحصنُحفظينانُأأوُمدبس ت

علُانرُُس تةُوس تيُقرأأهانُاُإأألفُمرةُاهنزمتُالأعداءُورزقُالنرصُوالسلمةُُوُقرأأهاُيفُغزوة

ختدمهُالأرواحيفُقرأأهاتفسدُانطفأأتُبهللُومنُ س بعيُأألفُا واجلنُاملؤمنونُطولُحياتهُويكونُُُخلوُة

قبالُهل اُويعاىفُيفُمجيعُالأمراضُوالُيصعبُكرهُاُوأُأاُهلُاجلبابرةُطوعاُُيفُقلوبُاخللئقُوختضعُاالإ

ويراهُُعليهُوسملُصلُهللاهُالنيبُهُوحيباُكرثُخرُياُوقعودُاقراءهتاُبلُعددُمش يُاُعليهُمطلبُومنُأأكرث

ُيهُوسملصلُهللاُعُلالجابُبينهُوبيُالنيبُُُومنُداومُعلهياُأأربعيُس نةُزاليفُلكُوقتُوحي

ُهـ.وينالُماُانهلُالصديقونُا

ل  كيفية التوسل بجوهرة الكما

يُالتشويشُبلفاحتةُمثُينُوُ(ُركعتانُيفُبيتُطاهرُخبلوةُعنكيفيةُالتوسلُجبوهرةُالكامل)ُ

اُوعندُوالفاحتةُوصلةُالفاحتُمرةُمثُاجلوهرةُس بعُاُمثُالتعوذُصلُهللاُعليهُوسملزايرةُرسولُهللاُ

اُُعلُطلعةاللهمُصلُوسملُ ُأأنهُجتاهُالروضةاُاُمس تقبلُالقبةلُمشخصاُالقُيفُاملرةُالسابعةُيقومُقامئ

عليكُايُس يديُايُرسولُُواس تحضارهُالسلمُيقولُحالُقيامهالرشيفةُوخيمتهاُمباُخيمتُالوظيفةُمثُ

بكرُثلاثُالسلمُعليكُايُس يديُايُخليفةُُأأبُخليفةُرسولُهللاُايُمثُالسلمُعليكُايُهللاُثلاثُا

  ﴿الش يطانُالرجميُمثُوهوُعلُحاهلُأأعوذُبهللُمنُُرسولُهللاُايُمعرُبنُاخلطابخليفةُ

          ﴾333 صلُهللاُُمثُيقول

اُمثُدُاكلُوأأحصابكُايُس يدانُمحمأ ُُممكةلُاملائةُصلُهللاُعليكُوعلعليكُايُس يدانُمحمدُمائةُمثُيفُ

الكرميُومباُخصصتهُبهُُكلُايُمواليُهبذاُالنيبُاملصطفىأأُسأأُُاإىلُالسامءُمثُيقولُاللهمُاإينُيهُفيرفعُُك
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وادليُومجيعُاإخواينُُهلُوأأنُتشفعهُيفُويفأ ُعليهُوعلُُالبيناتُواذلكرُالكميُأأنُتصيلُمنُال ايت

ُبلفاحتُملاُويسمهياُمنُخريُادلنياُوال خرةُمثُخيمتُأأنُتقيضُيلُحاجيتووادلهيمُوسائرُاملسلميُُو

هنيعينُس بحانُربكُخلُُأأغلقُوأ خرُاليقطي منُكيفيةُ)ُواالإعانةُبهللُوعليهُالتالكنُاالإجابةاُسيعةُفاإ

ملنامُوالُاأأكرثُتلوهتاُيرىُربُالعزةُيفُُ(ُمنالصلواتُتسمىُهمرُالرسُوالورُوعيُالفتحُوالنور

ُثلثونُبعدُالصبحُوأأربعةُوعرشونُفاحتالاُتعدلُمائةُأألفُمنُبدُاأُأالقدسُُيفارقهُرسولُهللاُوروح

العشاءُويهُاللهمُصلُوسملُُعرشةُبعدُاملغربُوعرشونُبعدمخسةُبعدُظهرُوعرشونُبعدُعرصُُو

ماُأأحصاهُهللاُمنُُرسالُأامتُالصادقُالأميُاجلامعُاخلُدانُمحمدُالنيبُالاكملُالفاحتوبركُعلُس ي

جبميعُأأسارُُلّتتيبُوالتبييُومدُمنُحرضةُربهاالإمامُاملبيُبعيُاليقيُوأأقلمُاُالعلومُيفُأأحرف

صاليُالنارصُلاواملرسليُوامللئكةُوالشهداءُُوُوبرشفهُوكرمهُشهدتُمجيعُالنبيئيُوالمتكيالهدىُ

املغضوبُُالرحميُالهاديُاإىلُالرصاطُاملس تقميُرصاطُاذلينُأأنعمتُعلهيمُغريُالقُبلقُالرؤوف

ُالكاملُعيُسارُالغيوبُوخزانةومفتاحُأُأُطبُدائرةُالوجودُواجلللُوامجلالليُأ ميُقالضأ ُعلهيمُوالُ

ُامُعلُأأخيهُجربيلُاملطوقُبلنوراملكنونُوالصلةُالاكمةلُوالسلمُالتُوهوُالنورُالساطعُوالرس

التكوينُوبعددُالرسُاذليُُوبسطُانبساطُاملكوانتُوكونهلُوأأحصابهُوبعددُبسطُالباسطُأ ُومجيعُ

ايةُهلامُيفُاُالُهنمُااُتةُاكمةلُوسلمُاطسُمحُقُنُصلُهللاُيفُأأحرفُاملصُاملرُكهيعصايُهُأأودعت

سلمُُاُيلُبالإجابةُايُجميبُايُعلمييعُاهنايةُلكامكلُوملككُوعلمكُايُمسيعُايُُسُعلمكُالعظميُكامُال

كُمساللهمُبُكلأأُأأسدمُمحُهاءُأ ميُأأُُسقفاطيسُسقاطميُأأحونُقافُهحمببُهقوالُمنُربُرحميُصور

وحيُبعددُمقدارُعظمةُذاتكُايُفسُوحملةُولظةُوطرفةُيفُلكُنُنُتصيلُعليهُوعلُأ هلأُأالأعظمُ

ورسلُومقدارمهُُمكُالقدميُوحقُقدرُمجيعُأأنبيائكايُقيومُايُعيلُايُعظميُوبعددُأأسارُالكُيح

مناُكرهُالتعبدُمباُملُيفهمه.ا        ﴾334ُ﴿رمحُالرامحيُأُأايُ ُـُواإ

ُاُيوصلُاإىلُحرضةالُينفعُذكرُنفعُاُنهاُإجازُنظريُفواحتُالسورُمثُُالاإُُوُمعناهُماُملُيرهُعارفُثقةُعدل
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الُ مناُأأطلتُالنفسُتبرصةذنُمنُالعارفُاملأُأنُبرزُُواُإهللاُاإ نهُالُبدُمنُاُإخوانُمثُللُإُأأذونُفيهُواإ

ُ.يرجوُمنُفضلُهللاُماُأأحبهُوُلكُكيفيةُمعُقصدُوجهُهللاُتعاىلُاالإذنُيف

مما يجب عل كل مسلم التخلق به  وصايا عامة في مكارم الخالق والنصائح الدينية 

نُتعارشُالناسُوأُأُعليهُوسملُصلُهللاُتبهتباعُبحملافظةُعلُروامثُبعدهُفاتبعُالس نةُلكُاالُإ

ُأأمرُُعليهُوسملُصلُهللانُالنيبُكذكلُفاُإُثلُمعارشتهُونساءكمُب  ﴿هللاُيعارشهنُمبا

﴾335ُُابُالرشيعةُوالكاملُعلُهللاُوالرفقُهبمُوعلمهمُأ دأأوالدكُوارمحهمُواُوتأأدبُمع

نُشددتُعلهيمُشددُعليكُفاُإُالش بابُجنونُوارمحهمُيرمحكُهللاُنتتغريُمعركُعلُواحدُمهنمُفاُإ

ايكُأُأُهلمُعندُهلمُمنُادلعاءُبخلريُواشفعوأأكرثُ الدكُبسوءُفاإنُاللكمةُاُمنُأأونُتذكرُواحدُارهبمُواإ

ذاُُوبندقةُأأوُشهُمنكُمبزنةل اُخرجُعاقاُُجدتُبعضُأأوالدُالعلامءُوالصاليدةُفاشفهُوالُهتلكهُفاإ

نُاكنُعندهبطيبُالرسيرةُغالبُانُأأبهُوأأمهُليسُأُأفاعملُ نهسُُاُواإ لكُمنُاكنُأأنُيكونُالُيلزمُُفاإ

ُحالتهُهيلُأأوالدهُومنُهلُعلُ ضلُوبقفبهُسُمبحضُالمنُنزلُُااُفكثريُاعندهُسُأأنُيكونُطيبُا

اإىلُهللاُواجهتدُيفُادلعاءُُوتلميذكُاإالُلكمةُخريُولكُأأمرمهحقُفافهمهُفلُتقلُيفُأأوالدكُُعليه

منُالكبريُالوادلُفراعُحقُمنُُأأحظىيكونُالصغريُُاحدُفرمبانكُعبدُلس يدُُواُإهلُويفُكاملُالّتبيةُف

هناُتعبُزوجةُيفُعصمتكُوالُطالقاُتُُلوالكاملُعلُهللا.ُفُمنُالعبدُخلقكامُفالأس باب ماُنفاإ هللاُُءاإ

والُُاُغليظاياُوالُتكنُجاُفهباُخريُاُعيفةُاخللقةُواخللقُأأصاةلُواس توصاُُضفاإهنوالُتلكفهاُماُالُتطيقهُ

ُمبزنةلُالقريشُفاُإُس اميُاإنُاكنتُمنُذواتُالنسب ُفزنلها نُكنتُغريُنسيبُوقدرُعليكُناكهحا

حفظُيومُالقيامةُفاُاُتغارُلبناهتاُاإىلفاإهنطمةُالزهراءُوقابلهاُمباُحيهباُوجانبُماُيسخطهاُفاُدةالس ي

ذهناُيفُحاةلُاملبارشةُفاعتقدُ ذاُعلوهتاُبإ هنُأأسفلُمهناُويهُالعاليةُأأنكودهاُفاإ اُايقوتةُنبويةُوكذكلُفاإ

تعظامياإنُكنتُنسيباُ ُففاإهنهمُالُأُُا أأكرثُمنُأأوالدهُا تغارُلبناهتُا لضعفهنُفلُيغارُاإالتلُعادُا لضعيفُُهتُا

تُبناتُالنبوةُيتربكُهبنُالُغريُولوُخفُنفاإهننُملُتقدرُفالفرارُالفرارُاُإماُالقويُمفوكولُاإىلُقوتهُفأأُُو
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الُمباُتقدم ُوقُأأنكُمبزنةلُعبدُتقيضُحواجئهاقدُعلُسبيلُاذلتمنُالاحّتامُفاُعُالزىنُفلُتنكحهاُاإ

دخالُالرسورُعلهياُُوونزلُامجلاعُمبزنةلُحاجةُلهاُفلُتنكحه نُاُإاُشهوةُالُغريُبلُبنيةُاإصلحُحالهاُواإ

دخالُفاإهنُاُوعلمتُمهناُالرغبةُفقدمُرغبهتاكنتُضعيفُا علهياُاإنُملُتكنُُرلرسورُعلهياُوالُتضاُرااُاإ

يفُُيومُخطبُرسولُهللاُعلُاملؤمني336ُوتذكرُقضيةُس يدانُعيلُكرمُهللاُوهجهُاُغيوراإهنفنسيباُ

نُصلُهللاُعليهُوسملنتهُعُُبمتنُالُجُتشأأنهُبأأُ اُفانظرُحملبتكُيفُكنتُنسيباُُمعُأأخرىُيفُعصمتهُواإ

عملُهُيفُذكلُملاُالأدبُوقدُشددُالش يخُريضُهللاُعنُُتشاركهاُمعُغريُنسيبةُعلُسبيلجدتمكُفل

لهاُُبوحتبُوالُتضيقُعلهياُببخلُوتزتينُلهاللرشيفةُعلُزوهجاُوالُتبكُأأوالدهاُُمنُكرثةُالقوق

طهرهتمُُوأأرحبتُأأوالدكُحيثُعليهُوسملُصلُهللالنيبُانكُأأرحبتُمبصاهرةُمعُفاإنُاحّتمتُفاُإكأهماُ

ُمُخلفُوعلُلكأأوالدُأأوالدهاُفهينُأأوالدهاُرشفاءُُويةُنبويةُفاُإخصوُصُمنُنطفةُمعوميةُاإىلُنطفة

ىلُُق ُامحلد.ُوذكلُكزنُالفضلُوهللُيامُالساعةُفلُيقطعهاُطولُاملددحالُفالربكةُالنبويةُاثبتةُفهيمُاإ

تأألكُُوُوأأطعم وكذكلُالعبيدُاملامليكُكلُفلُتضيعهمُونزهلمُمزنةلُأأوالدكُُاإنُلبستلبسهُاأُأزوجكُممُا

لهيمُوالُترضمهُبلعزوبيةُحىتُحتوهجمُمُعبيدفاإهن اإىلُالزىنُُهللاُكأوالدكُمنُغريُفرقُفأأحسنُاإ

اُللغريُأأوُفارقهاُكامُتفعلُأأوُزوهجُترسُجباريةاُفيهُفزوجُعبدكُأأوُفارقهُببيعُأأوُعتقُُوفتكونُسبباُ

هنبنفسكُوأأوالدكُ هللاُاإالُلمكةُأأنُتتعملُمهنمُكيفيةُالوقوفُمعُمراداتُهللاُالُغريُُماُملكهمُلناُمفاإ

نهكُيعيُنُاُبيوالُتصغرُمسلمُاُوكنتُذاُهنيةاُهتنُتأأملاُإطريقُاملعرفةُوأأيُحمكةُُووه ويلُهللاُُفاإ

نهتكونُفانظرُفهياُوجهُنبهياُُأأنُومةُمغفورُلهاُمتوبُعلهياُقبلفهذهُالأمةُمرح كامُحتم ُاُحيمهيُفاإ

تنظيفهُُقاذوراتُفلكُمنُقذرُنفسهُأأسعُيفويسحُلهاُكامُمتسحُهلُمنُالُالأمُودلهاُمنُال فات

عندُش يخهُفيجبُعليهُأأنُيّتكُُهُالناسُوهوُمريضُيتداوىيكُماُعُلفالفقريُيش تغلُبنفسهُويُّت

مناُهوُحمُفيةنُلكفهُهللاُبلناسُعلمهُكُيفاُإالفضولُ والفطامُوالرش يدُُرشدهلُقبلُالالس ياسةُوالكمناُاإ

                                                           
ونُ   336 ُيزمع  ُالن اس  ن  ُفقالت:ُاإ ُعليهُوسمل  ُهللا  ُصل  ُهللا  ُرسول  ُفأأت ت  ُفبل غُذكلُفاطمة  ُأأيبُهجل  ُابنُأأيبُطالبُبنت  بُعيل  ُخط 

ب ُُالُأأن ك ت ُُتغض  :ُفشه د  ر  ُقالُامل سو  ُأأيبُهجل  ُانكٌحُبنت  ٌّ ُلبنات كُوهذاُعيل  دُهللا  ُتشه دُحفم  ُحي  ُعليهُوسمل  ُهللا  وأأثنُعليهُمث ُهُصل 

ُ))قال:ُ ُأأبُالعاص  ت  ُأأنك ح  ُفاإين   اُبعد  ن هُوهللاُ ُابنيتُأأم  ُواإ ُب ضعٌةُمين   ن امُفاطمة  قينُواإ ثينُفصد  ُرسولُ ُحفد  ُبنت  سمل   ُم  ل  ُرج  ُعند  ُُالُجتمت ع  هللا 

ُعدو ُ  ُوبنت  ُعليهُوسمل  ُهللا  .ُ((ُهللاُ صل  طبة  ُاخل  ُعن  كُعيلٌّ 6957ُُ:هحصيحيفُُابنُحبانأأخرجهُُاملسورُبنُخمرمةعنُُفأأمس 
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عليهُوالةُالأمرُُلش يخُريضُهللاُعنهُوالُتتلكمُمبااُوارضُحبجرُااُوالُتدعُرشدُاصلحُاُالُيفعلُاإال

نه نهحتافظُاإالُعلُالعهودُُنكُوملُجتئُلش يخكُأأوالُعليهُوالشأأُُليسُمنُفاإ يدكُأأوالُفلُتنقضُُقُفاإ

فتكونُمنعهدُا ُالأحاكمهبمُُيهُومعُذكلُفهيمُمصلحةُهللاُينفذمُهللاُفاميُمهُعُلقاهمأأُُمراءاخلاسينُفالُأُُا

ماُأأنُيكُو لناُيديُأأسامئهُتعاىلُولباسهمُلباسُأأعامُنواُرمحةُأأوُنقمةُومهُمسخرونُبيعلُخلقهُفاإ

الُُاملنتقمُالامساثرُأ ُهُسلطُعليهُس يدهُوتوالهُبنفسهُومنُعصاُحذوُنعلُبنعلُمفنُأأطاعُأأطاعه

ومنُبعدُملُينتفعُهبمُُالوسطُمفنُاقّتبُمهنمُاحّتقُهبمُمورتقطعهمُوالُتقربُمهنمُخفريُالُأُغريُفل

عهنمُعلُمحلُماُطوقوهُبلأدعيةُواهلمةُالربنيةُأأُُوُومنُتوسطُانتفعُبلُرضرُفادعُهلمُبخلريُوأأحهبم

نهذنوهبمُوهيدهيمُحس ناتهُبلغيبةُُحيملوالُتكنُممنُ اُغالبُاُحتمهلُالرعيةُمراءمعلتهُالُأماُُكثريُفلكُفاإ

الرشعيةُفعظمهمُُالأحاكممهنمُُذهُالورطة.ُوجالسُالعلامءُلتتعملبتنقيصهمُوغيبةُسلمكُهللاُمنُه

هن يقةُلتس تفيدُورثةُالأنبياءُوخالطُالكامءُومهُاملربونُيفُالطُرُمفاإهنمُمحةلُالرشيعةُوالُتنقصهمُفاإ

مُمبزنةلُفاإهنمهنمُُنُحمكةُبصدقُوعزمُومعلُمباُمسعتهمُنُحتتُأألسنهتمُهنرينربنيةُفاُإُمهنمُحكام

بُحصاامءُُوفأأنتُطفلُبيُيدهيمُواخدمُالعلُاالإرشادُاإىلُماُفيهُصلحُالطفلالأهماتُيفُال بءُُو

هنالعارفونُُطريقةُومهالالكرباءُيفُ أأحبابُُمفاإهناُفهياُوالقليلُطلهبمُوصافهمُبحملبةُمُكثريونُجدُافاإ

مُفاإهنعبداهتمُُتجمالس هتمُوحضورُُمُأأهاهنمُويكيلُهلُمباُاكهلمُوأأدمُُمنيهبمُوهيهللاُحيبُهللاُمنُأأح

ُُبيُيديُموالمهُفلُحيبونُمنُيرونهُمعهمُيفُالوقوف ُبدُأأنُينظروا ليكُوينظروا هنفيكُاإ مُفاإ

لطاعاتُبهلمُُلرأأفةُوحتببمنُالكرمُوالشفقةُواُصلُهللاُعليهُوسملُبأأخلقُرسولُهللاُمتخلقون

ذكرُنُاخللقُعندمهُالُعيبُهلمُوالُتفاُإُمعُهللاُفلُتذكرُعيبُأأحدُعندمهُمفاإهنجمالسهمُُوتأأدبُيف

ُلعلامءُوالُبلكامءُفاإنُأأحاكهمممقاهممُعالُعهنمُفلُتزهنمُيفُنيتكُبُغريمهُمنُالعلامءُوالأطباءُفاإن

مهتاُيفُحاةلُالسكرُهلمُلُرالُُفالعبارةُعندمهُلغريمهمتنافرةُلسطوةُشهودُالقُعلهيمُحفرضهتمُاهلمسُ

والكامءُأأش ياخكُيفُالمكةُفعليكُُالأحاكمحقهمُيفُُفعليكُالأحاكمعندمهُفالعلامءُأأش ياخكُيفُ

والتوجيهُفالعارفُيوجهُُاكبرُأأش ياخكُيفُالتوصيلُوالتثبيتفونُالأُاُرتوصيلُالمكةُوالعُحقهمُيف

ارفُوالعاملُتصلُاإىلُالعُكُحىتيُبربكُوالكميُيُرُاُاإىلُهللاُويعينكُويشفعُفيكُعندوهجتكُلكه
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وعادةُُاُوالكبريُوجبُطلبهُعقلطبيبُنظرُااُواُلوهوُالأصلُالواجبُرشعاُُااُوأأحاكمُايعلمكُحروفاُ

الُالعارفُفاالإخلصُاذلينُاالإخلصُالُُياُفاُإورشعاُ لكُُهوُتوجيهُالوهجةُاإىلُهللاُيفُصفيهُكلُاإ

والُينقيكُمنُقاذوراتُُدهالعبدُغريُس يالعقلُيس تقذرُقصدُُاُوعقلُفاإنمعاملتكُواجبُرشعاُ

الُُامليلُاإىل بلُمعرفةُمعانهياُُاظُالوردلفأُأأأنُتذكرُُالعارفُيفُالطريقةُفعليكُبهُوالُترضغريُهللاُاإ

نُالرجلُالُيتبعُساكتاُعنُالقصدُوتبعهتمُفاُإُالطريقُحبيثُوجدتُالناسُأأهلوبلُمعرفةُمقاصدُ

منا)) علُأأخيهُحىتُُيُوحتببُهلمُبلأدمعرفةُالعارفيمنُُفلُتقنع337ُ((بلنياتُالأعاملُاإ رسواُتفبُيومُا

اُاُوالُتدعُاملعرفةُفانتسبُللجهلُعنصدقاُُفيك نُكنتُعامل هبلولُالُعقلُهلُلعلوُُاُفالعاملُعندمهدمهُواإ

عنُأأقوالُالعلامءُنُسأألوكُاُإغريمهُوالُالكمُغريمهُُوُُكذكلُعندمهُفتأأدبُهلمُوالُتذكرمُوالكميهتمرتب

نُغابُعنكُذكلُبلجابمُحييطونُبأأسارُالرشيعةُُوفاإهنعملُأُأورسوهلُُهللاُفتجهلُفقل بينكُُاإ

صددهُبّتكُبحيبونُاإالُمنُغرقُأأوُُوالصفاتُوالُالأسامءمُغرقُيفُحبارُفاإهنوبيهنمُوهوُبعدُالنس بةُ

ذاُتركتُالغري دةُالس يدُامللُالقُاملبيُرااُإاإسقاطُاالإرادةُتعويلُعلُـوالغرييةُبُامليلُلغريُهللاُفاإ

نك نُفعلتُوعرشهتمُفاُإُموالمهُوترىضُبصحبهتمُأأنُتنظرُفهيمُساإالُُكلتعرفهمُوالُيبقىُُفاإ نكُاإ

ذاُتطهرتُحلوكُبأأنوارُوكفائتل بهُفالطبعُيرسقُالطبعُُانصبغواوهبدايهتمُوغسوكُمباُُمهوتفقدوكُفاإ

ُتغمست ذا نُاإُُقالتعظميُوارفُمُبربكهتمُوجازمهُبدلعاءُوأأنواعوسكرتُمعهمُورويتُفأأنتُمهنُفاإ

ذاُملوصلتُمبنُدونكُمنُالكامءُوالعلامءُفالكميُ كذاُوالعاملُُيعرفُسُيشءُيقولُخاصيةُاذلكرُاإ

اذلكرُوالُيفُُداتُالقُوالُعليكُيفااُمعُمُراُواقفاُاُراضيُاوالعارفُيقولُكنُعبدُاُيقولُحمكُاذلكرُكذا

كرُسببُوالُاذلالغرضُمعُموالكُيفُاذلكرُفُاُمنُأأحاكمهُفكنُمعُموالكُمتجردُاخواصهُوالُيف

الُمرادُموالك ةُمكنُاللقمةُمنهُسببُالمعُمراده.ُوشرُيفُطلبُالللُفاُإُمتُنفسكفأأُُيكونُاإ

نهوالرامُييتُالقلبُوالُتعاملُبلرىبُ نُأأردتُادلنياُفاُ هللاُُوُوهيدمُأأراكنُاملعونةُمنُيريبُفاإ هتاُاإ
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منُأأمواهلمُُاملسلميُحبيثُتأألكوالُتكنُالكُعلُُلتجارةُوالفلحةُواخلططُالعاليةهاُاكرُفحُزعبأأُ

ظهارُُعلوُاهلمةُوالصربوالُالصحابةُيفُأأحوالُهذهُالطريقةُجاريةُعلُأأحُبتصلحُأأوُسعايةُفاإن واإ

نهاُللمعاشُالُيفلحُالقوةُوالفتوةُمفنُجعلُطريقتهُسبباُ ُُعليهاإمثنُاضطرهُهللاُفلُسبيهلُفاُإُملُيسلُفاإ

نهوانُحقوقُاالإخُحرفة.ُفلُهتملُاواملمنوعُاختاذه ُبتضييعُحقوقُهللاُفقمُبهُابتلهُهللاُمنُابتيلُفاإ

هنا.ُُوالمتتعُبملشّتىُربحُوال خرةُدارُالقرارسوقُالاُساقُاجلدُيفُالأدبُواحملبةُفهذاُمعهمُعل

وتشغلوبعدُعنُاخلططُاليتُتبعدكُمنُ جدُاُالزاويُة وفاُرعنُهللاُفالأس بابُواسعُة قُمنُيشغلُُا

ُكُوفرجكُوهنمتكُوالُتزامحُأأخاكييدالُماُيريضُهللاُواملُالُتقلُاُإوُعنُهللا.ُواملُلسانك

مرتبةُكلُمعُهللاُوانتسبُُطالبُللمعرفةُالُللمراتبُفلُتدععلُمرتبةُدنيويةُوالُأأخرويةُفأأنتُ

الُتشّتىُهي ُجنةُالعارفيُوالُتسمُسلعةُالللعبوديةُُف ُاجلواهرُيفُسوقُالعارفيُوالُيباعُعندمهُاإ

الأذاكرُالعاليةُُنفقُمعركُيفأُأوالُترضُلقمةُغريكُُوالأرواحُواكتسبُبلأس بابُُيةُمثهناالعاليةُالغاُل

نهاُبلرشوطُاملقررةُوالُتكرثُش بعُا اهُوالُتب     ﴾338ُ﴿ُالقلبُيقيسُفاإ

ُينُوعندهُمراتبُعظميةُالُعملُهبانكُعبدُغاُفاُإوميتاُُاتطلبُمرتبتهُحياُُوُحتسدهُوالُتغتبهُوالأُأاُأأحدُا

نهلأحدُ اُأأُُوُررُفاطلبُفضلُهللاُالُغريُبلسانكماُكررتُحقيقةُوالُتتكُفاإ اُمعُربكُماُقلبكُفهوُدامئ

ةُوالُيشغلونكُعنُوحتببُللناسُوالُتنقطعُعهنمُبللكيُفعيبُعليكُأأنُتريدُمعهُوهوُالس يد

كامُبيُصبحُوالضحىُوماُبيُعرصُومغربُوماُبيُمغربُُيفُالأوقاتُاملرعيةُأأورادكُالُس امي

كسريُللنفوسُمعُقةلُخوضُالنفسُيفُيشءُمنُالأكوانُمفنُاُإوعشاءُف نُعامرةُتلُالأوقاتُترايقُواإ

ُلأكوانُوالطريقةُجدفهوُمغرورُفلُمعرفةُحىتُتغيبُعنُاُورُالأكوانُقدامهُويدع ُاملعرفةصبقيتُ

نُمنُال ُعلُكيفيةُُتّتكُزوجكُمتيشُللحاممُمعُالنساءأأعرافهمُحبيثُُوالُتتبعُالناسُيفُواتبعُالس نة

اُنظرُالعوراتُمعُبعضهمُُاُوكذكلُالرجالُيس تحلونبعضهنُبعضُاهنُنظرُُلاس تحل اماتُيفُامحلبعضا
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اُوالُوالُشطرجنُا339ُادُاُرقهاويُوالُتلعبُنُلوالُلغوُوموضعُاملعايصُاكُوغريهاُوالُحترضُجملسُلهو

ةُحدخانُأأوُنفُاس تفافاُيشغلُعنُهللاُوالُتس تعملُماُمعتُبهُالبلوىُمنُاُمموالُشيئاُُةُاضامُ 

اُفيهُمبالُوالُبغريهُوالُحترضُجملسُاُاأأحدُاختاطرُُاُمسكرةُولكُمسكرُحرامُوالفاإهنمطحونُتبغُ

هنأ التُاللهوُ محرُأأُُوبصلُوكراثُوجفلُةُكثومُينءُ بيشءُهلُراحئةُكرهيُاُسببُغضبُهللاُوالُتتداوفاإ

مبزنةلُُأأنكوالكُفاعملُُفاإن ﴾340ُ﴿فاُفاإنُربكُهوُيةُوالُقطبيةُوالُترُصوالُتدعُوال

ليه.ُوالُتسبُعبدُاُكتاُراُخنُأُأقملُالُغريُوالحظُكلُفيهُفغايةُعزكُ والُتلعنُُاأأحدُااُهلُوأأضافكُاإ

الرسولُُمفاُقاهلُغرياُالنقطاعُالويحُأأبدُااُوالُيتحققُحىتُيتحققُموتهُاكفرُاُاحياُقطُمؤمناُأأوُاكفرُا

نشاءُالمكُعليناخربُحيمتلُالصدقُوالكذبُوم منُهللاُصدقُقطعاُفادعُللمسلميُُاُقاهلُالرسولُاإ

هنوأأكرثُمنُصاحلُادلعاء.ُوارغبُعنُذلاتُادلنياُ يةُفرمباُتثورُنُالنفسُُححبالُفاُإاُفانيةُوالُتثقُفاإ

هللاُبصريُُُفاإنأأههلوالُتسبُادلهرُُورفتكُحلزمُبيتكُوبيتُهللاُُواوالُتغضبُُوُعليكُوتقودُللوبل

وقتكُُأأهلهللاُعليهُوامحدُهللاُعلُُُيسلطهمأأههلالزمانُيضيقهُهللاُعليهُومنُيسبُيسبُمفنُاكنُ

نكُعبدُالُغريُوأأحسنُاإىلُاملؤمنيُأُأربكُفامتثلُواعرفُُنُكتهباُعليكركُأأس بابُالرايسةُفاُإوات

ُهللُبلوأأضف   ﴾341ُُ﴿ُمفاإهنحزبكُالعارفيُأأحصابُس يدانُُأأهلخصوصاُ

نهوأأكرهممُبلُتلكفُُيفُبيتكُلكفةُوامجعُالفقراء وتدركُأأوالدكُاإىلُقيامُالساعةُوالُُبركهتمُكتدركُفاإ

كرامُلغرضُُت عارفُجمردُمنُالأغراضُفلكُأأمركُهللُبهللُيفُهللا.ُواجهتدُيفُُلأنكتعرضُحاةلُاالإ

منُاس تطاعُ))اُعيناُومُ ُازايرةُاالإخوانُوكنُللإخوانُخادمُايُويفُعيادةُمريضُويفُذاتُالبُاإصلح

نهس يدمهُُلتكونمُوالُختدهم342ُ((منمكُأأنُينفعُأأخاهُفليفعل اُُجعلُس يدُانُخدمهتمُهللهوىُفاُإُفاإ

                                                           
 وردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"رندا"  339
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ُ: ،ُق ال  يق  ،ُأ ر  ُف ل ي ف ع لُ ))اَّلل   اه  ُأ خ  ُي ن ف ع  ُأ ن  ن مك   اع ُم  ت ط  ُاس   ن  ُ((.م 



184  

 

 
 

نُطلبتُأأنُتسودمه بلفقراءُُلأعاملُبلنيةُويهُاالإخلصُوارفقاُهلمُفاسادوكُولوُكنتُعبدُاُواإ

واعتقدُخصوصيةُاملؤمنُوال343ُُ((انرصُأأخاكُظاملاُأأوُمظلوما))اُوانرصمهُُوأأحبُهلمُخريُاواملسلمي

ريقةُس نةُأأوُطريقةُسواءُاكنتُطُالأولياءتتلكمُيفُطريقةُُظواهرمهُوانظرُبطنُاالإيانُوالُتنظر

تقانُطريقتكُالُغريُفامللكفونُمنُهللاُأأحوالُفاش تغل طفاءُوالاكمُأأدرىُمراءمنُالُأُبإ البدعُُانرُبإ

يرضاهُصدقُوالتصديقُوالتسلميُوالاش تغالمفذهبكُوأأنتُفقريُال هللاُوأأمرُبهُوالبسُالياءُحىتُُمبُا

ُوالتكونُاكلعذراءُيفُ ُبعنفُفأأُُخدرها ُالعنفُُوتتلكم ُالرفقُواهمتُبأأمرُصلُأُأصلُالعداوة احملبة

أ خرُاُهدُقدرُااُوُمنُالأذاكرُواهدهُللمظلوميُمنكُوبأأمرُاملسلميُواجعلُماُقدرتُعليهُاالإخوان

لكُمنُهلُعليكُحقدمُأ ُبيكُلُأ حةُوخصُبدلعاءُُأأوُتربيةُأأوُنصيميتعلوساطةُأأوُُوأأمكُحواءُوكذُا

ليكُُواحملس نيُمشاخئك هناإ ليكُاإالُطمعفاإ العملُهللُُنُالعامةُالُيعرفونُبركتكُلُأاُيفمُماُأأحس نواُاإ

واكلُلهجُبذلكرُيفُسائرُأأحالعارفيُواُالأولياءعارفُفاعرفُالعملُهللُبربكةُش يخكُس يدُفأأنتُ

بطُواُإأُأبتقلميُُواس تعملُالس نةُواتركُالبدعة عفاءُاللحىُوحلقُعانةُفاءُشاُرحظفاركُونتفُاإ بُواإ

مفنُاكنُعندهُ))شعركُُمشطُليتكُورجلاُُوبدنُوثوبُولوُمباءُمطلقُاإنُفقدتُصابوانُاُوتنظيف

مُيفُوجهُوتطيبُهللُوتبسوادهنُواكتحلُوختمتُخبامتُفضةُمنُدرمهيُالُأأكرث344ُُ((شعرُفليكرمه

نهُاإخوانكُوالُتنتسبُللبخل عندُُوالسخاءُيغط ُاملساوئرةُمنُاجلنةُنارُوالكرمُجشاُلجشرةُمنُُفاإ

مرُبملعروفُوانهُعنُاملنكرُاُوُضوءُفافعلُبلُتلكفالُتفارقُالُوأُأنُاس تطعتُهللاُوعندُالناسُواُإ

ُونزهلُيفُتُفلُهتملُمندوبُاريااإذنُخاصُفيهُفاستبقُاإىلُاخلُبقدرُطاقتكُوالُس اميُاإنُاكنُعندك

الطريقةُوواظبُعلُُيفُالواجبُيفُتعظميُأأمرُالشارعُفاإنُالطريقةُعزيةُفالعزيةُعزمةةلُمزنُقلبك

الُفضلُموالكُُةُثوابُفلالس نةُوعظمُأأمرهاُمنُغريُملحظ نهتلحظُاإ نُحاس بُفاإ كُيفُذرةُاإ
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 6952حصيحُالبخاريُالصفحةُأأوُالرمقُ :املصدر |ُالبخاري :احملدث |ُنُماكلأأنسُب :الراوي
 ((فليكرمهُشعر،ُهلُاكنُمن))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  344
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ُغريُوالُتفارقُمذهبُامجلهورُوالُُالغيبُعنكُأأعامكلُفاقبلُفضلُهللاُاهتمنُالنعمُاليتُاس تعمل

طاقهتاُوالُتبخلُمبوجودُوالُُوالُتلكفُنفسكُأأكرثُمن345ُردةُلذليبنُالشاةُاملنفملشهورُفاُإختالفُا

ُليسُيفُطوقكُوكنُخاد هنللفقراءُوالُتغريُمذاههبمُُامُاتتلكفُمبا ُوالُتفارقُبُاُقلوصفاةُهللاُمفاإ

نُلبسُشعرُااُمهنمُُوهتنُأأحدُاُجمالسهمُوال يفُادلنياُوال خرةُُوجلساؤمهالضعفاءُرفقاءُالأنبياءُنُفاُإُااإ

نُبعدوكُفذكلُجزاءُاملعرضيُاُإففضلُمنُهللاُُوُأأنُيكرموكُفاإنُقربوكوأأكرهممُوالُتطلبُمهنمُ

ذاجوبُاهُلغريهُفتكونُحمبوالُتنسُ نهُمنُهللاُأُأاُبكُفاعملُيتهُواقعُارأُأُلكاماملدبرينُعنُهللاُف علمتهُُُفاإ

راضُوالُغرضُهلُيفُمعهلُوالُُاُوهوحيملُعليهُقهرُااُملُترُبعريُاأُأفاءُمنُاخللقُُزالُعنكُاجلمنُهللا

والُُورزقهُمنُيدُس يدهُفلُيتعرضُلأجرةعندهُلكُمعلُُعليهُوالُخس هتاُفيس تويُعسلُةنفاسُيف

ذاُرضبُفاإذاُرضبُزادُبةُوالمرُت ُةاالمنُغريُمبُيفُالعملُوأأتقنُالسريُجنةُوالُانرُوالُيغضبُاإ

ذاُأأانخ ذاُأأقُربهُاسّتاحهُفاإ الُللعملُأُأعلُأأخيهُوهوُعاملُُمعلُهجدهُاليومُمهُللسرياواإ نهُماُكسبُاإ

ذاُأأعطاهُموالهُلغريهُاس تعمهلُوييشُمبش يُوالُيفُمنُاس تخدمهوالُعليهُفيهُ ةُس يدهُوالُيقولُفاإ

وتأألكُمنُفضهلُمعُُاُهللوالكُأأفملُترضُأأنُتكونُبعريُايش تيكُبس يدهُفكذكلُكنُمعُمُأأعييتُوال

نهطعُالنظرُعنُمعلُق حىتُاكنُاكلبعريُحذوُنعلُبنعلُمفاُوصلُُجربيُفلكُمنُرأأيتهُوصلُفاإ

ُحعنُالأمطارُوالرايُنُملُتقرأُأفلستُبعاشقُفاُإُيورايحُوالبابُوالُطالرُتسمعُمنُرصيفنُملُفاُإ

منفلستُحبكميُواليوانُواجلوامدُ مدُوالعارفُيفقهُاليواانتُواجلواُاكتسبُحمكتهُمنُافالكميُاإ

ذاُاكنتُاجملانةُمقابةلُلرصُادلقائقُاُهللاُيفُلكُذرةُمنُذراتُالأش ياءُعن لزمنيةُاليتُصنعهاُفاإ

الُمنُغريُفتورُوالُنومُويفُلكُدقيقةُتقولُفهياُهللاُهللاُهللاُماُالُالصانعُلأجلها هللاُأأفيحسنُُيعلمهُاإ

قاتُغفلتُيفُكثريُمنُالأُوالصانعُللعبادةُفُكأأعلُمنكُعبادةُلرهباُوأأنتُخلقمنكُأأنُتكونُاجملانةُ

نلفسدُماُقصدُالصانعُمهناُولنقصُُفلوُغفلتُاجملانةُساعةُواحدة ماُاإ ُمثهناُوحظوهتاُفالوقتُس يفُاإ

                                                           
مجلاعةُماُمنُثلثةُيفُقريةُوال))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  345 ُبدوُالُتقامُفهيمُالصلةُاإالُقدُاس تحوذُعلهيمُالش يطانُفعليكُبا

مناُيأألكُاذلئب  ((القاصيةُفاإ
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ذاُسكتت ماُأأنُيقطعكُفاإ ةُمعركُفامجلادُاذليُهوُاجملانُكرثُمنمنُاذلكرُفاتُكلُأُأ346ُةهنهيُقطعهُواإ

ُنُهللاُملُحيدثوحمكةُورودهاُفاُإُبذهنكُسُوقوعهاُواس تخرجُالُيرىضُبذكلُوتأأملُيفُلكُقضية

وفهياُواخلصُالنيةُُظُوالتفرسُفاس تجدُواس تجدُلكُحركةاُولكُقضيةُتنهبكُعلُالتيقعبثاُُاشيئاُ

وجانبُلكُكسل   ﴾347ُُ﴿ُلكفتُبهُواغتمنُالأحسارُيفُطلبُأأداءُما

نهُالزمنُأأهلولكُخوضُيفُقضاايُ الُأأفعالناُفُفاإ نهُمطيةُونعمةُوماماُكدرُالزمنُاإ ُلُتسبُادلهرُاإ

الُأأمثالناُفلُخريُيف وخذُعلمكُعنهُبوساطةُُنُالُيفهمُعنُهللاُفاقرأأُعنُهللامُسودُوجهُالزمانُاإ

فالوجود348ُُ((فاعهلفادلالُعلُاخلريُك))الوجودُعنكُُنكُتعبدهُعنُالوجودُويعبدهاُإودهُفذراتُوج

نهعنُموالكُوأأنتُش يخُالوجودُُدكللكهُش يخكُلأنهُ الُُوُفاإ نُُأأعانتكمرأ ةُالقُهلُمفاُمنُذرةُاإ اإ

صلُهللاُعليهُدُس يدانُمحمُُوجودهُوأأكرثُمنُامحلدُعلُنعمةاُوأأعنهتاُفامحدُهللاُعلُهللاكنتُعارفاُ

ُقبلُمنكُهللاُمحدهُعلُنعمةُالُوُوسمل ذا دتهُعنُالأصلُلأنكُمحُفقدُمحدتهُعلُنعمهُساطةفاإ

شكرُُنكُاإنُصليتُعليهُأأديتلةُعليهُفاُإكلُامحلدُوالعبادةُوالشكرُيفُالصُرفقُبكُوطوىُوذلكل

ذاُأأكرمتُالأبُفقدُأأكرمتالنعمُلأنهُالسببُفهياُوهوُ اُفاإهنالأوالدُوأأكرثُمنُالصلةُعليهُُأأصلهاُفاإ

اُُوراع ُُوالباطنةالظاهرةُُمحدُهللاُعلُنعمه هُدُوبرُ ساطةُأأمكُيفُالوجُواُكامُتراع ُُووساطتهُدامئ

حرمةُالصحابةُوالأيةُُيزُعليهُماُأأتعهبمُوشقُهبمُوالحظوهوُأأوىلُبملؤمنيُرؤوفُهبمُعُزُكربورها

هناملهتدينُ ليكُبسببُتدريُمُأأش ياخكُوالسببُيفُتوصيلفاإ لأجدادكُوأأش ياخكُنُأ ُسُقُراالإيانُاإ

الُوالرشيعةُُهللاُومحةلمُخواصُخلقُفاإهنهدُهلمُماُتيرسُمنُالأذاكرُوعظمُأأمرمهُاُوُحىتُوصل

يوانُذرةُواحدةُيفُالوجودُوالُس اميُاُلُُتعتقدُأأنكُأأفضلُوأأحسنُوأأمكلُمنتفتخرُعلُأأحدُوال

                                                           
ُوردتُيفُالطبعةُالأوىلُبدربُغلفُبصيغةُ"هنيئة"  346

347              السجدة 

هلُفملُجيدُعندهُماُيتحم هلُفدهلُ   348 ُرجٌلُيس تحم  ُوسمل   ُعليه  ُهللا  ُصل  ُحفمهلُفأأىتُالنيبُ ُعلُأأىتُالنيب  ُُأ خر  ُوسمل   ُعليه  ُهللا  صل 

 ((كفاعهلُاخلريُ ُعلُاإنُادلالُ ))فأأخربهُفقالُ
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الُفـمبطلقُالسع   ﴾349ُُ﴿الهبمي ُ     ﴾350ُ﴿علهينُواإ

اإنُاجلينُُمثُالنوععبادةُامجلادُمثُالنباتُمثُاليوانُمثُالنوعُاالإنساينُاإنُأأطاعُُوُفأأكرثُاخللقُتقوى

سوىُهذينُالثق والطاعةُُوأأطاعُمفُا مناليُسهمُالرمحةُوالعبادُة هذبتُامبرزتُاخملالفةُمهنُاإ ذُا ظاهركُُفاإ

نُكنتُاُإاُأأوُاكليوانُنُكنتُمشاهدُااُإاُاكملُأأوُاكلنباتُكنتُعارفاُُوبطنكُحىتُرصتُاكمجلادُاإن

نُالطبعُيرسقُحيلفُفاُإُالُغري.ُوالُحتلفُوالُجتالسُمنُتُسهمُالرمحةرصمكلتُسعادتكُوُامراقباُ

 ﴿يكُرقيبُموالكُوعُلمعُُفاإنكيفُلكُحرضةُُارجُالكماُساقطُاورُبلسانكُحىتُختالطبعُوالُتهت

    ﴾351ُ﴿   ﴾352ُ﴿  ﴾353ُ

﴿  ﴾354ُ﴿      ﴾355ُ﴿  ﴾356ُ﴿ 

       ﴾357ُ﴿   ﴾358ُ﴿ 

                                                           

349         البقرة 

350               

        الجرات 

351              اجلاثية 

352       الرحامن 

353               هود 

354         لجرا 

355                   االإساء 

356              لقامن 

357                   الجرات 

358           التغابن 
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     ﴾359ُ﴿        ﴾360ُ﴿ 

    ﴾361ُُالناسُمنُالتلكمُُلكهاُهلل.ُوجانبُاخلوضُفاميُأألفهفالطرق

طريقةُُماُكنتُبصددهُفليحرزكُببكُوهوُكثريةُوللناسُأأحوالُوأأعذارُاُطرقاُهللُنهللاُفاُإُأأهليفُ

ُتنرصُش يخكُفالش يخُمنصورُأأنكحتبُطريقتكُأأوُُأأنكالطرقُوتدع ُُأأهليفُُبش يخكُفلُتغت

وقعُأأوُيقعُمنُالقضاايُمنُالناسُمفوكولُيوحننُنستنرصهُ قُيالعارفُالاكملُيفُالطُراإىلُُنرصانُهللُومُا

بقاءُاملنكرُعلُاكملُُاُمعنُهلُعقلُربنيُانبويةُوجحةُربنيةُفاُإُلُالاعتقادُالفاسدُبجلهلُبس ياسةيس

برأأهُمنُالأسقامُأأُُوُلهلُبلُالرجلُمنُأأصلحهضهُُوفسقُكهُهبمتهُأأوُشهرأأهلالرجلُمنُُينهُفليسد

فلُحيبُاإالُُصلُهللاُعليهُوسملرسولُهللاُُبرُالأمةُوجليساكأُألأمةُوالش يخُمنُاملعضةلُحمبةُيفُا

ُوتأأملُاجلوابُاملسكتالهتمُوانظرُوهوُالرفقُبلأمةُوالصفحُعنُزُصلُهللاُعليهُوسملماُأأحبهُ

خسطُأُأنُتلكمُاُإحقهُأأنُيسكتُفُُمقامُالعارفُمفثهلُيتلكمُوغريهفصوهلُوحفواهُتعرثُعلُماُيدكلُعل

االإخوانُوالُُوصاحف  ﴾362ُ﴿نفسانيةُيفُاالإسلمُُهللاُورسوهلُووليهُواملؤمنيُفل

ُُتقبض نهيدكُعهنم ُأأدبُُفاإ ُمرتبش تغلُفقريُباُفاإنسوء ُبذكر ُفالأوىلُملس بوقُأأو عدمُُعليه

نهبلبشاشةُُالسلمُواملصاحفةُوأأطلقُهلمُوهجُاالتشويشُعليهُب نُجامعةُاُمس نةُوالُتدابرُأأحدُاُفاإ

ُُأأراكنُالطريقُوقوامُالطريقوالُتزنُعلهيمُفقدُأأعطيتُالعهدُعلُودلكُوأُأش يخكُولوُقتلُأأبكُ

ُواملعاونة ُوالنصيحة ُوالألفة ُهديةعلُالطُالاجامتع ُبتقدمي ُوأأكرهمم ُفاإهنُاعة ُتورثُحمبة ُو))ا ُاهتاد 

                                                           

359                  

 النحل

360                 

             النساء 

361                  

               ُالجرات 

362             الجرات 
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الُماُاكنُحلالُواُوال    ﴾364ُ﴿363ُ((واحتاب ُ بهُُبتغ تقبلُمنُالهداايُاإ

نهقبلُاالإخوانُبلُتشوفُنفسُفاقبهلُوالُتبحثُفيهُُتكُمنأُأوجهُهللاُلكنُماُ ُأأحصايبيؤذيهُ)ُفاإ

وانزعُالغلُوالضغينةُوالسدُُمُعدولفاإهنوابقُمعُالكمُالش يخُوالُتضيقُعلُأأحصابهُُ(لكهمُعدول

ُتستنصفُمهنمُلئلُتهتاونُبلقوقُللإخوانُوأأنصفهمُوالُوالُمنكُمعُلكُخملوقُوالُس اميُاإخوانك

ُلُتبتلُبتضييع خوانكُُشفوفُمعُهللاُوالُس اميُأأنُتدع هيةُوالُتدعُمرتبةُالقوقُاالإ مرتبتكُعلُاإ

هنف نكُتعملُماُتبق فاإنُكنتُمربيُاُُوعليكُخبويصيةُنفسكاُوثوابُامقامُاُمُكرباؤكاإ ُرُفاملريبوماُتذُاُفاإ

تركُُبُمعُالقدرةُوالرهبانيةوالُتتعُزُحيتاجُاىلُالنصاحئُاخللقيةُوالُتّتهبُمنُهللاُمعملُعندهُفل

ليهُ نهمرُبلكسبُاُوُبُحبرفُاإسلميةُحلليةوتكسُ 365ُ((يفُاالإسلمُةرهباني ُالُ))حمتاجُاإ طريقتناُُفاإ

مناُهوُقليبُعندانُوأأطيبُالكسبُوالتجريد ُالتجارةُبصدُاإ ُمعاملتكُمعُوالُختادعُيفُقُفلُتغش 

مناُأأمرتُبرشيعةُالُغريُفاُإتهتافتُبشدةُحرصُعلُاملُياُوالاخللقُولوُذمُ  الرامُيفُُمعُناكسبُفاإ

ال لُعامُولطحيُوالطحيُخريُمنُالزرعُاُريُمنخاخلزبُُفاشّتاءُفسادُالبياعاتُفاِهرُاإنُأأمكنُواإ

ُصلُاإىلُحللُمعُترضعُاإىلُاملوىلالرضورةُالُغريُفلكُوتزودُماُيُوُاُالُغريُمنُببمباُتسدُبهُرمقاُ

نهالكرميُوالُتكففُلأحدُ الرضورةُعلُعادةُالسائليُيفُُيفُالطريقُاإالُلرضورةُوالُتلحُمعمذمةُُفاإ

اُهبمُواطلبُالللُاُخاصُاطفُانُهلمُليتكففُيفُالأبوابُلُأُرأأيتُمنُأأحصابناُمنُينُمابوابُفاُإالُأ

نكُوأأذانُوتدريسُوتعلميُفاُإُذُأأجرةُعلُالأمورُالرشعيةُكصلةريُوالُتأأخفالقناعةُأأصلُلكُخُوجوبُا

نهلأداءُللشهادةُبدلينُواكلقضاءُواُخفُمنُأأنُتأألكأُأنُتطلبُبدلفُأُأ رجسُوجنسُورشوةُُفاإ

                                                           
ا))قالُصلُهللاُعليهُوسمل:ُ  363 و  ُّواُهتاد  ثواُحتاب رواُت ور   مُوهاج  اهت  ُع رث  يلواُالك رام  اُوأأق  جدا مكُم   ((أأوالد 

7/190ُاملعجمُالأوسطُالصفحةُأأوُالرمقُ :املصدر|ُالطرباين :احملدث |ُعائشة :الراوي

364                

         اجملادةل 

ُوالُس ياحةُ ُيفُرهبانيةُ ُوالُاالإسلمُ ُيفُخزامُ ُوالُاالإسلمُ ُيفُزمامُ ُال))ُوسمل:ُعليهُهللاُصلُقال   365 والُُاالإسلمُ ُيفُاالإسلم 

 ((يفُاالإسلمُ ُت ب تُّلُ 

 287 املراس يلُالصفحةُأأوُالرمقُيفُُبوُداودأُأأأخرجهُُطاووسُبنُكيسانُالاميين الراوي
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الُجاربلُكبريُينتُعليكُنُتُعاإُُحستُو اُوُقلُخريُاوامصتُأُأالشهواتُُوجانبُالنفسُبّتكُ.مشقةُواإ

نهالُغريُوالُتكرثُمنُالألكُوالرشبُ كسلُوالبطرُوقوةُادلمُييتُالقلبُويتودلُمنهُالنومُواُلُفاإ

نتكرثُمنُالالكمُُفالنساءُيرعنُمنُفنتُهبنُوالحاتُاإىلُالنساءُوالراُالاحتياجكرثةُُاملؤديُاىل ُهفاإ

الُالهذاينُبلُفائدةُواحرضُيفُاذلكرُُُفلُيفيدُالكمُالناسميوُتعلأُأعملُالُلتاُإمعرةُومزلقةُ نهاإ أأدبهُُفاإ

الالفلُختُوروحهُوعلمةُقبوهل بلطبعُُهجلُجاهلنكُاإنُحصبتُالعارفيُادلاليُعلُهللاُفاُإُلُاإ

مُزينةُيفُالرخاءُوعدةُيفُفاإهنهبمُُكلُمنُاالإخوانُلتس تعيُبدُ ُهُوالُفارقالاُإنُصاحبتهُفعلمهُُواإُُو

الوجهُوالهيبةُُذهابُماءُُالرضاءُمفصاحبةُاخلصوصُتورثُسلمةُالصدرُومصاحبةُالعوامُتورث

فليستُالطريقةُبلس بحةُوالُكبريوأأصلُالأخيارُركنُالطريقةُُومصاحبة منُاُفهيُا مبخالطةُيهُبللوحيةُواإ

فالصاحبُيقويكُُقمةُاللليةُواخللطةلكُخريُاللُالصادقُتشف ُمنُلكُعةلُوأأصلُةقاالكرباءُمفل

ليكُالُوينوركُويرسيُمنه فيكُعندُُذىُواملصائبُويشفعوحيملُعنكُالُأُس اميُعندُاذلكرُاخلريُاإ

ويُو أأمرائُه ُوُؤادكُويهللاُوعنُد وسأ ُثركُبفضلُدنياُه واجلدالُوالازدحامُأُأمنُُخرتُه وجانبُاملراُء سارُه

مناُعلُالظوظُالنفيسةُحفسنُالابتداءُيدلُعلُك ُمورُخبوامتهاُوعلمةُالسنُأأنالُأاملُالانهتاءُاإ

       ﴿علهيمُُلفقراءُوالُمتنُ يكونُالعملُهللُالُغري.ُفواسُا

﴾366ُنفاقُمعيلُوهوُأأنُتبذلُُنهفاُإُااإصلهحمُوالُتداهنُأأحدُاُارمهُببذلُمالُوعملُوسُلقصدفد

فُيفُالأمورُلوخاُورُاملباحةُووافقهمُللس نةلقصدُنيلُغرضُعندهُوساعدمهُيفُالأمُدينكُبلمتلقُهل

دعُهلُوالُتقطعهُاوانصحهُبس ياسةُُورفقُبهُافُاُومعصيةلواحدُولوُفعلُرشُاُرُسوءُااملبتدعةُوالُتضم

نه الُلنيةُاإظهُجرحةُفيكُوالُتتلكفُفاإ هللاُأأوُلقصدُتعظميُمنصبُمؤمنُارُنعمةُالثيابُالرفيعةُاإ

نهالأعيادُوامجلعةُُاس تعملُطاقتكُيفُالثيابُيفنُتزينتُهلُهللُُواُإوُغريهاُكوفدُأُأزوجةُُمن س نةُُفاإ

ُامجلعُوالُتتلكفُفصاحةُوالُتتلكفُللضيفُوالبيضُيفُالنظرُعنُنفسكُفاجلديدُيفُالعيدُمعُقطع

اُمُالُغريُولوُكنتُعارفاُثلهنكُعبدُُماُإوجعلُماُحرضُوتواضعُمعُمجيعُاخللقُف زلتُعلُُمفاُااُأأوُعامل

                                                           

366              البقرة 
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نهُكلُولغريكُياءُواطلبهُمنُهللافالزمُاُلُليتُأأعزتكُالُغريُومهُمعكُفهياالعبوديةُفالعبوديةُيهُا ُفاإ

يان.ُولنُواُر أأوُمقدمُااإنُكنتُمقتدىُبكُأأوُأأمريُامؤمنُوالُس اميُُفقُبلكاإ نهاُحفسنُخلقكُُا س ميةُُفاإ

ُوالُُتُياملؤمن ُبدُاأُأقهقهُوتبسم هنا ُتذهبُبلعقلُويهُحرامُعندفاإ ُعندُُا ُأأهلالصوفيةُومكروهة

ُزحُاإالُحبقاهلمسُالُغريُوالُمتاُرضتهحدبُوذوقُومعاينةُُوأأُُوُشهودُأأهلالرشعيةُفالعارفُُالأحاكم

نهليكُاُإحسنُأُأىلُلكُمنُاُإحسنُأُأكزوجةُوصيبُُو نتُأُأعُجملسُوالُتدُ ُبأأرفعفضلُُفتوةُوخصُذاُفاإ

هنذايهتمُاُإمُساداتكُوالُتبغُفاإهنىلُالعلامءُوعظمهمُاإُُنحسسلميُوأُأفضلُواسّتُعوراتُامُل مُورثةُفاإ

اُاُإختالطُُنبياءُفلالُأ هناُذاُسلطةُنُكنتُعامل ُمراءحياةُللُأُالعارفُفنفسهماُأُأاُتذهبُبدينُالعلامءُُوفاإ

والُُنبياءُيفُلكُحالُومقالالعلامءُورثةُالُأُفاإنُالُبنيةُصالةاُإيفُمأألكُومرشبُُوالعامةُوالُتّتفه

فاقُالنعمُعلُاملعايصُناُإوهوُعطاكُهللاُمنُالنعمُأُأهبمُوالُتبذرُمُاُاإنُكنتُمنُالعلامءُواملقتدىس اميُ

﴿    ﴾367ُُنزولُاملصائب نهواصربُعنُد  ﴿ُبوابُاخلريأأُُأأعظمُفاإ

   ﴾368ُُُوبدُاأُأليهُاإُُامضطرُاهللاُفتكونُُويوجدُبتعلقُقلبكُمع القُُحبُ أُأا

ُحمبةُالظملُعصمُقلبكُمنُخطورنتُجمردُمهناُوالنفسكُفأأُيفُهللاُالُُُهللأأههلُواكرهُالظملُُوأأههلُو

قدارُلكوحُحبارُالُأُجهللُفالناسُلكهمُعلُأأمواُبلكبائرمضرُالبغضُللمجاهرُأُأُُوأأههلضُالقُُووبغ

ذاُرجوتُنفعهُبعملُاُإالُاُإتشكُلغريكُمنُخملوقُُلصربُوالاالُاُإخرىُفلُدواءُأُأترةُويغرقُُحيطف

هللاُالُُيكونُمنمناُاُإوُمعرفةُفشكوىُالضعيفُملثهلُاس تعظامُرزيةُالُغريُوانتظارُالفرجُأأُُوحمكة

الُمباُيفُعلمهدعيةُوالُأغريُواقرعُببُهللاُب الناسُـف))ملُالُغريُحاُفادلنياُمرادُاُلرضاعةُوالُيكونُاإ

ُ ُاستيقظوااإُفنيام ُماتوا ُوالصربُعلُنُويهُظلُزائل369ُ((ذا ُنعمة ايكُمنُفاخلريُيفُشكر ُواإ قمة

املسلميُُأأحرىُالسلطيُمهنمُوتغافلُعلُوُمراءفيهُالُس اميُالُأُماُمهعلُُالاعّتاضُعلُالناس

                                                           

367            االإساء 

368               النحل 

369  ُ  انت هبواُمات واُفاإذاُنيامٌُُالناس 

 الكمُعيلُريضُهللاُعنههوُمنُ : |ُخلصةُحمكُاحملدث133 دلررُاملنترثةُالصفحةُأأوُالرمقُا : املصدر|ُالس يوط  : احملدث
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خبيثُُعنُمنُظلمكُواصفحُعنُخبثُُواعفنُحمركهمُهوُهللامهنمُفاُإُووالُتقابلهمُبرشُعامُيبد

وهوُُالناسُوموالكُعليكموىلُنُنظرُأُأاُولتعملُجربتُفكنُعبدُاأُأنُفاُإُالطبيعةُوتباعدُمنُالرايسة

لهيمالظلمةُوالُتنتسبُُبأأبواببصريُوالُتقفُ       ﴾370ُ﴿ُاإ

ذناُخفالطهمُلشفاءُمرضهمُطيبُاُنُكنتوهوُامليلُاإىلُحمبةُماُمهُعليهُفاُإ منُهللاُأأوُمنُالرسولُُبإ

نُملُتكنُاإُُيسملُدينكُوينتفعُبعلمكاُلبعضهمُلهتابكُالظلمةُُوس ندتُظهركُظاهرُاأأُُاإنفلُبأأسُ

بدينكُُأألكتوالُُوحمككوحققُفتواكُُأأجربتُمنُهللاُفاعدلذاُاُإالُاُإالُفلُتقضُبيُاثنيُاُإاُُوموقناُ

نُملُيّتتبُعلهياُمعلُاُإرامهُداءُالشهادةُبدلأُأملنُتلكفتُبهُخطةُبيعُُلنفسكُوالُوعلمكُوالُترض

ريضُهللاُعنهُطعامُالشهودُُأألكُس يدانُالش يخمكُهلُوماُحاُوالنادرُالُفهياُمنُبيعُادلينُهباُغالبُاُامل

اكبنُأأيبُزيدُصاحبُالرساةلُفالسحت  ﴾371ُُُ﴿جرةُعلهياُلأنُمذهبهُحرامُالُأ

معذبُُأأشدُالرامُفعاملُملُيعملُبعلمهيفُشهادتهُوالقايضُيفُقضائهُوهوُالشاهدُُعندهُماُيأألكه

علامءُالهيود.ُنُاكنُيفُاإُُو        ﴾372ُ﴿ُقبيلُعبادُالوثن

تضحكُعلُنفسكُحبللُُلكفايةُفلالفتوىُهللُمفنُفروضُاُُترضُخطةُالفتوىُلمتعشُوأأماوال

مناُيهُرشوةُلأننتُيفُخطةُالفتوىُُوأُأاملهديُهللُُوُقالُكلُالهداايُاإن حدُأُأالُهيديُكلُُاإنُتركهتاُكاإ

فتُأأجرةُوأُأقُبلُشهدُالفاحمكُبلقسطُواُلللُمنُالرامُمهناُفاإنُابتليتالقرائنُتبيُافغالباُ

ايُُمائةُمنُصلةُالفاحتُمثُبأألفُمنُوُدينهُفليلزمأُأوُودلهُأُأزنهُيفُماهلُحيُقُمفنُابتيلُمباجرةُحبأُأبلُ

دتُديونهُوتصدقُيفُتأأُُحىتُينقشعُعنهُمههُأأوُاُومساءُاباحُالطيفُدبرُلكُصلةُفاإنُملُيقدرُفُص

نُاُإاُحترصُالعددُوتذكركُفاإهنس تعنُبلس بحةُوقتُواُدفعُلكُبليةُواس هتّتُيفُاذلكرُلكاُتفاإهنهللاُ

ُمنُادلُغفلتُواكمتها ُتعظاميُوهروب ُالقدرُُعوىُفهي ُحبلُالوصولُفطريقتكُهذهوصهنا عظمية

                                                           

370                   

 هود 

371   الطلق 

372            املائدة 
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مناُُاحملبةُوالشكرُوالفرحُبملنعمُالواملقدارُفهي ُطريقةُ طريقةُالعملُفقطُبلُطريقةُفضلُالُغريُواإ

ُومحمديةُمنويهُأأمحديةُمنُوجوهُُعمههللاُوشكرُنُأأنواعُالعباداتُحمبةُيفُالاجهتادمحلهمُعلُ

ُُو ُبُعوجوه ُفانظر ُمنُوجوه براهميية ُيفُاملطلبُالسابعُضاإ ُيفُالبغية ُملمُتأأهُلُو373ُها ُومهنمُيها ون

مائةُفالعملُعلامنُعملُالُغايةُهلُوالُيفارقكُيفُُمهنمُثلثس يونُوأأقلُماُيكونُفهياُأأوُيسلامينيونُُو

ُجُبعضُالعارفيُيفُالفاحتةقلبكُفيهُواس تخُرُغرقُجواهرحيدُفأأُياُويفُال خرةُوهوُعملُالتُوادلُن

به.ُوعملُالُُلملاُصفىُُقُاُوذكلوتسعامئةُوتسعةُوتسعيُعلمُالفُعملُأُأربعيُأُألفُعملُوس بعةُُوأُأمائيتُ

امحلدُاملقيدُيفُدُهللاُبلكُاحملامدُفمحاكلطبُوغريهُفاُالأحاكمال خرةُوهوُعملُُغايةُهلُولكنُيفارقُيف

ثباتُأأفض نكُميتُجامداملطلقُواملثبتُيفُالنف ُفلُتقرُالنُلُمناالإ بيُُفسُعلُدعوىُالعملُفاإ

فشاءبنعمةُهللاُُاحتديثاُعنُنفسهُُكتومُومنُخصائصهُكامُذكرهُس يدانكُوهوُالقطبُامُليديُش يخ ُواإ

جتلُيعطيهُيفُلكُجتلُمثلُماُيعطيهُنُالقُيتجلُهلُيفُاللحظةُالواحدةُمائةُأألفُأُأللعملُالربينُ

ُيفُالثانيةُيتجلُئفُلكُجتلُوحدهُيفُتلُاللحظةُمثمرةُأأوُأأكرثُويؤديُوظاأألفُُنةُمائةهلُاجُللُأ

كذاُلفُجزءُمنُجتلُواحدُمهناُوهأُأمائةُُمنُاليهُجزءُانُالتجلياتُبلنس بةُاُإمباُيصريُهلُماُتقدمُمُهل

ُمنُحدمديةُملُتكنُلُأاحملقيقةُنُهلُوقفةُومقابةلُيفُاُلأُأالُهنايةُهلُُوُيفُاللحظةُاليتُبعدهاُاإىلُما

ومس ُُطتهابوسمناُاكنُاإُُلكُقطبُيفُلكُزمانُلكُماُيفيضهُأأنمجعيُُوأُأاكبرُريضُهللاُعهنمُالأُ

القيقةُُيفُنس بةُخاصةُبهُهلُفاإنُصلُهللاُعليهُوسملُاإالُهللاُوس يدانُمحمدالُيعملُمرتبتهُُلأنهاُمكتومُا

ريضُهللاُُهلُيفُادلنياُويفُال خرةُوحقيقتهوأ ُُصلُهللاُعليهُوسملهللاُورسوهلُُاحملمديةُملُيعلمهاُغري

نُمقامهُغيبُالُعملُهلمُلأقطابُفاُإاُقطابُمعهُكنس بةُالعامةُمعس بةُالُأاُللمرتبةُفُنعنهُكذكلُتبعُا

صلُهللاُالُهلُاُإبسائرُاملراتبُُةيطمرتبةُاكمةلُمنُلكُوجهُحُمُخرةُفليستُيفُادلنياُوالُيفُال ُبهُال

وهلُطلبُمنُأُأويفُُجامعةُوحميطةُجبميعُاملراتبُالأولياءنُمرتبتهُبيُاإُفوللقطبُاملكتومُُعليهُوسمل

هلُبيُالقطبانيةُصلُهللاُعليهُوسملالنيبُ راتبُاليتُانفردتُوالفردانيةُفضمنُهلُذكلُوهوُاملُأأنُجيمُع

                                                           
لس يديُالعريبُبنُالساحئُريضُهللاُعنه،ُعنوانُاملطلبُالسابع:ُيفُبيانُُ"بغيةُاملس تفيدُلرشحُمنيةُاملريد"راجعُكتابُ  373

ُالطريقةُالسنيةُبلأمحديةُواحملمديةُواالإبراهمييةُالنيفية.وجهُتسميةُهذهُ
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الصديقيةُُواملراتبُاليتُانفردتُهباُالأفرادُعنُالأقطابُومقامُالفردُبيرادُفالُأُهباُالأقطابُعن

جلسُعلُوقدُُالبغيةمقامُاخلمتُوالكمتُيفُُمونُيفُجللُهللاُولينظرـيـُُهـُكةُامُللنبوةُويناس هبمُامللئوا

ياءُأأوُلُفيجبُعلُلكُعاقلُعاملُأأنُيذبُعنلفُ.أُأعامُمثانيةُعرشةُومائتيُُوُكريسُالكمتيةُأأولُاحملرم

ورغبُالناسُُالأولياءبةُبةُوحُصحُمُيُواملبطليُفارغبُيفهلاهللاُلكنُبس ياسةُتشف ُاجلاحدينُواجل

ُبرزُويربزُفهيا ُما ُالناسُعنُمعرفهتمُُفاإنُالتصديقُجبميع ُمنع الُاُإمهنمُواليةُوكرامةُمنُهللاُوما

           ﴿اجلنس يةُواملعارصةُوالسدُوالرايسةُواجلحودُ

   ﴾374ُُنهاُالُبدنيُاُااُقلبيُازهدُااُبنهتاُفازهدُفاإهنعلُالنبوةُالواليةُوقس لوُخبليسُُفاإ

نهاليدينُفلُتنكرُعلُويلُ تلفُالعلامءُُخخرةُوالُتنكرُعلُالناسُماُاادلنياُوال ُُعيُالهلكُيفُفاإ

نهفيهُ صلُفهوُأأُُأأحدثوهُللعبادةُفاإنُبينُعلالعلامءُلكهاُحقُولكامُُالفأأقُومذهبُمعيُُالُجيبُفاإ

الُفبدعةُولكُذكرُمأأُجامالُُواُإحقُولوُ لكُزمنُفلُجيوزُاالإناكرُعلُالقيقةُُدعاءُيفمورُبهُولكُاإ

الُملنُ ُفللنيبُأُأاإ ُاثنانُوس بعونُعلمُاُهللاُعليهُوسملُصلحاطُبلرشيعة ُيقسم ُمثانيةُأُأا ُعدد جزاء

حاطُأُأالُمنُاإُُفلُينكر373238ُأألفاُلفُوثلثةُوس بعيُأُأئيتُجزءُوثلثُمائةُومااُوثلثيُجزءُا

وحرضُنفسكُعلُاخلروجُمنُليهُاجملهتدونُاُإفلُيتقيدُمباُذهبُُعليهُجمهتدُالويلُاملفتوحُوهباُ

نهُاخللف نهُاُفرغُمنُنفسهُخيرجكُمنُرذيةلُالهوىُوجوبُامربيُاُورعُبتقاءُمواضعهُواطلبُفاإ لوُُفاإ

نُاُإذنُخاصُفاإُُاإالُعلُيدُمنُعندهسامئهُأُأهُُوترضةُهللاُوصفاحىلُاُإلومُلكهاُفلُتصلُالعُمجعت

تباعُحىتُمتيتُشهواتُأُأنُيكونُكلُأأُُُفلُحتبوجوبُاُمكلُمنكُفتلمذُهلأُأوظهرُاُكنتُمرشدُا

نهنفسكُ ُُطلبُرايسةُويهُمسُفاإ قدمُالصدقُيفُالطريقُُفأأول375ُتُقبلُالرصمبب ُُزتُقيلُلبعض 

وُغائباُأأُُاهُوهوُانئبُعنهُفلُختالفهُحارضُامفنُبيعهُمكنُبيع376ُ((يفُقومهُيبُ اكلن ُقومهُُفالش يخُيف))

                                                           

374                  االإساء 

ُقبُُ 375 ب  ـ  ُوتزب ُقالواُيفُاملثل:ُتزب م  رص   ُي ت ح  ُأأن  ا،ُوال ُل  ما رص  ُح  ل  ُ بُمبعنُصارُزبيبااُوملُي ص  :ُهوُاملرحةلُاليتُتس بقُالعنبُمُ رص 

ُقبلُأأنُيصريُزبيباا.

هُيفُاكلنيب ُ ُبيت هُيفُلش يخُ ))ا  376  ((قوم 

ُ 1/533الصفحةُأأوُالرمقُُ|ُاجملروحي :املصدر |ُابنُحبان :احملدث |ُعبدُهللاُبنُمعر :الراوي
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نهاُميتاُوُأُأ ىلُالكشوفاتُالكونيةُاُإمحمديةُفلُيلتفتونُُفهذهُالطريقةاُاُوهجرُامسُوالُتعّتضُعليهُسُاُفاإ

ُكنُلهاُهبلوالاُومنُُرفيعدوهناُحيضُاعيانيةُُلتشغلُعنُهللاُاكلكراماتُاُافاإهنواملراتبُُوالانفعاالت

فاذليُالُيرىُلكُ فالأبُاملعنويُاذليُهوُالش يخُُفضلُممنُيراهاأُأهُوالُكشوفاتُييدُمةُعلأُأانقصُا

ُووتوقريُاُايةأأحقُبلربورُوأأرفعُرتبةُوأأحقُرع وأأوصلُنس بُاس بُاكدُدرايةُوأأقربُُحأ ُُا منُالوادلُاليس.ُا ُُا

مناُيكوُيُيكونجيهرهُفاذلكرُاملعتربُاذلُالُتعّتضُعلُمنوفاجلهرُبذلكرُس نةُ نُبهُالفتحُوالوصولُاإ

ذنُش يخُمرب.ُوأأويصُلكُمنُوقف ةُالس نُأأهلةُاملطهرةُواحملافظةُعلُاإجامعُعُالس نعليهُبتباُبإ

نسانيةُالاكفرُوالعايصُُعدامجيعُاخللقُماُوعلُحمبةُ نهاإ ماُأأحبتهُُجيبُعليهُيفُحقهامُأأنُحيبُفاإ

اُحمبوبةُمنُحيثُأأرادُهللاُفاإهنُظرُعنُالصورنهُالُغريُمعُقطعُالننُيبغضُماُهنتُُعأُأالرشيعةُُو

ومجيعُعياكلُومجيعُجريانكُومجيعُاملسلميُوسامحُهللُهلمُُوانصحُنفسكعربةُبلظواهرُالُغريُفال

وبلنيةُالصالةُُيشءوعليكُبلصدقُيفُلكُُحيبُمنُحيهبمُويساحمهمُويرفقُهبمهللاُُمُعيالفاإهن

تقان عهاُمواتُووداُوعدُنفسكُمنُالُأوبطناُُاحقُالوسائطُظاهرُاُاالُغريُمراعيُاُىلُهللااُإالوهجةُُوبإ

ُُو نهبلقعُامخلولُواكمتُسكُُوقتُوادفهناُيفيفُلكُصلة ُ))جنحُكلُأأُُفاإ لءُمنُعرفهُببُلُخص 

نينُماُكتبتُأُأمثُاعملُُ.امفنُأأظهرهُهللاُفليظهرُوالُحيبُمخوالُومنُأأمخهلُفلُحيبُظهورُا377ُ((اسالن ُ

الُ ُبدويُأأجعم ُخلقةُيننالديُيفُالضعفُواحملبةُفاُإوأأُُوُنُتزنلُمزنةلُنفيسملُوولأوالديُنفيسُُلهذاُاإ

واجلفاءُوسوءُُةلاجلهاُوالُساحةُالغمنُستُس نيُوغلبتُعيلُ وشأأينُأُأُأأههلرؤيةُُمنُالعملُومنُبعيد

نناوقبيلُاحملالُُلإرشادُمنُالهذاينلقُوتصديرُمثيلُدبُيفُالطريالُأ نظرُيفُنُُنأأُُاماُاس تحققنُفاإ

ذوقُماُذاقوهُريضُهللاُعهنمُفهمُالعملُبهُفضلُعنُالكهممُفضلُعنُُفضلُأأنُنفهمُكتبُالقوم

هُبلطرةُوُلناُعربياُفأأصلحأُأوجدتُتصحيفاُُناُإش ياخناُوساداتناُوهلمُعليناُحقوقُيؤدهياُعناُربناُفأُأ

نهمعُتركُلفظناُعلُحالتهُ ُأأهلنُمنُغريُحروفُاُإخرجُعنُحالُجعم ُفرمباُيكونُهلُسُربينُفُفاإ

مناُمحهلُعلُامجلعُحمبةُالعومُاُإوهجلُُوُنهُتزنلُواعّتفُبلكنةيهُمنُربهُلُأالعجميةُرمباُخيافُعُلحوالُالُأ

                                                           
ُ))ُقالُصلُهللاُعليهُوسمل:  377 ُُالبلءُ ُخ ص  ُالناس   ((وعاشُفهيمُم نُملُيعر ف همُمبنُعرف 

ُمس ندُالشهاب :املصدر|القضاع ُُ:الراوي:ُمحمدُبنُعيلُبنُأأيبُطالبُاحملدث

3910ُأأوردهُالس يوط ُيفُاجلامعُالصغريُحتتُرمق:ُ
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نهحصابهُفانظرُبعيُحمبةُأُأيفُحوايشُبركةُهذاُالش يخُالعظميُالقدرُويفُحوايشُحبارُ عليهُجتدهُُفاإ

مناُتنرصُبضعفاهئاُفةُاُإأأصاةلُضعيمةُنُنظرتهُبسخطُجتدهُحنظلُمنكُالُمنهُفهذهُالُأاُإعسلُشفاءُُو

نهيهُُفخلصُالنيةُأأُُو دُيدُيضمنُكلُفتحاُربنياُوعلُهللاُالتالكنُوالضامنُفالعبدُيعملُوالس يُفاإ

همُعلُُواحدُالُخلفُفهياُوالُينقدُبعُضخوةُيفُهللاُفالطريقةُمعنويمكلُوالُتنىسُحقُحرمةُالُأ

الُتحهُفاُإاُذمُرسولُهللاُطعاماُوالُمدالرشيعةُفسملُتسملُمُهلبعضُكُأ ركهُملنُحيبهُنُأأجعبهُأألكهُواإ

مفنُملُُقهطبعهُويقبهلُولكُالطعامُشفاءُودواءُوترايقُللمعتربينُوكتابناُهذاُنفيسُيفُببهُملنُواف

ُخائنةُيوافقه ُبأأدبُفاإنُهللاُيعمل ُالصدُتركه ُختف  ُالأعيُوما     ﴿ور

﴾378ُُـاهلُبس يفُعلويُفـهللا.ُمفنُدسُفيهُعليهُوبومكرواُومكر﴿    

﴾379ُ﴿    ﴾380ُُمناُوضعتهُللصديقيُاذلين فملُأأضعهُملنُيهتورُلسانهُواإ

ُالعلميُحيبونُاجلواهر ُواذلوقية ُُوة ُاإصلحأُأواذلينُيصلحونُبواطهنم عملُالعربيةُالألس نةُمفحهلُُما

وارفضُرواحئُالنفوسُمعُكتبُأألفتُبهللُالُبلنفوسُواس تجدُنفائسُُولس ناُبصددهُأأسملُتسمل

جفونُاحملبوبيُاملقربيُ نهالنياتُوأأفاضلُالأوقاتُملطالعةُكتبُأأسهرتُفهيُا اءُللمؤمنيُترايقُوشفُفاإ

اُغرضاُمعُرهبمُوالُمعُعبادهُفهمُيعتقدونُأأخس يةُنفوسهمُومراتهبمُمعُهللاُمنُحيثُيعملُمفاُقصدُو

امللُوهلُامحلدُوهوُعلُلكُيشءُقديرُاللهمُعظمُمنُعظمهُهلُالُهوُوحدهُالُرشيكُهلُاُإهلُاُإهوُالُ

ُمنُتسببُيفُعلُوفضلوافتحُملنُقرأأهُوسعىُيفُحتصيهلُبكتابةُأأوُبيعُأأوُرشاءُوأأفضُرضوانكُ

بصائرُمجيعُُافتحدمُعلُمنُملكهُالسعادةُالأبديةُويفُدارهُاإىلُقيامُالساعةُاللهمُأُأنرشهُوالنفعُبهُُو

ُلفتحُقلوبُالأمةُواجعهلُُاجعهلمنُطالعهُواحفظهُمنُغوائلُاجلهلُوعوائقُالوصولُاللهمُ سببا

عظميُالقدرُواملقدارُامتُالنارصُالهاديُالمعظامُيفُقلوبُالأمةُوصلُهللاُعلُس يدانُمحمدُالفاحتُاخل

                                                           

378             الطور 

379           ُالبقرة 

380                 

  الأنعام 
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ُربُالعامليُواكنُنُامحلدُهللأُأرُدعواانُمتهُأ ميُوأ خأُأومجيعُحصابتهُومجيعُالرصاطُاملس تقميُوعلُأ هلُ

حسنُبنُمحمدُالبعقييلُالُأ1341ُخرُجامدىُالثانيةُعامُأأواليفهُيومُامجلعةُعندُالزوالُالفراغُمنُتأأُ

ُ.هللاُولطفُبهُأأمنه

 ُ

ُ 
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ُابُاالإراءةفهرسةُاجلزءُالثاينُمنُكت

 

 

 

 3 ........................................................... مقدمةُيفُبيانُالقيقةُاحملمديةُوأأهناُالأبُالأول

 6 ................................................ بيانُأأنُال نُادلامئُعبارةُعنُزمانُمعقولُوشوهدُاكللوح

مناُهوُ ذاُاكنُصافياُخلبيانُأأنُلكُماُذكرُمنُالمكُالعقيلُاإ  8 ............................................ اإ

ذاُوردُدليلُرشع ُوجبُعلُالعقلُالوقوفُعندُحده  11 .................................... بيانُأأنهُاإ

ليه  16 .............................................. ماُحيمكُفيهُالعقلُبلقطعُيفُدليهلُأأحاكمُالتوحيدُوماُاإ

 17 .................................................. بيانُأأنُماُملُخيالفُرشعاُوالُعقلُالُيأأيتُفيهُاالإناكر

 19 ........................................................... مقاماتُادلينُالثلثُومواقفها:ُالأولُاالإسلم

 22 .................................................................................. املقامُالثاينُاالإيانُوحقيقته

 25 ............................................................................. يقتهاملقامُالثالثُاالإحسانُوحُق

بيانُأأنُأأحصابُس يدانُالش يخُريضُهللاُعنهُطويتُهلمُسائرُالعقباتُوأأدرجتُفهيمُتلُاملقاماتُ

 32 ................................................................................................ بلفطرةُالتجانية

الُوعلهياُامسُمنُأأسامءُهللاُبهُيقعُالتأأثريبيانُأأنُماُمنُنع  36 ......................................... مةُاإ

 36 ..................... تربيةُفالثاينُعلُعددُاملواقفُالتسعةالش يوخُعلُقسميُش يخُتعلميُوش يخُ

 40 ........................................................ حرضةُاالإماكنُمقيدةُبتخصيصُهللاُاخلبيانُأأنُ

 42 ................................................................................... فصلُيفُذكرُالوردُاللزم

 44 ............................................................................... أأراكنُالوردُالأمحديُاحملمدي

نُتطهرتُيفُالوقتُذكراُوردهام نُبرئُوالائضُاإ  45 ................................. بيانُأأنُاملريضُاإ

 46 .................................................................. منُحمكهُالتميمُلوردهُيتميمُللوظيفةُأأيضا

 47 ................................................................................. رشوطُحصةُالوردُالأمحدي

 50 ............................................... أ كدُرشوطُهذاُالوردُاحملافظةُعلُالصلةُيفُامجلاعات

 51 ............................................................أأحاكمُاملس بوقُيفُالوظيفةُوماُعليهُمنُذكل
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 53 .................................................................... منُرشعُيفُالوردُمثُافتتحتُالوظيفة

 54 ....................................................................... الالكمُيفُماُيتعلقُهبيلةلُيومُامجلعة

عادةُالفاحتةمماُيتأأكدُعلُالفقريُاس تحضارهُمطالبهُفلُحيوجُ  56 ............................ الفقراءُاإىلُاإ

 62 ............................................... بيانُأأنُأأحوالُأأهلُالطريقةُعلُأأحوالُالصحابةُومهمهم

 64 ............................................................ بيانُحقيقةُالتعوذُوتفسريهاُمنُمقاصدُالورد

 66 ................................................................................... بيانُمعنُالبسمةلُوماُفهيا

 68 ........................................................... لربوزبيانُأأولُنس بةُبرزتُالأحديةُمثُمعنُا

 69 ...................................................................... بيانُأأنُأأولُالتعيناتُالقيقةُاحملمدية

 72 ................................................................... رشحُمقصدُالاس تغفارُوأألفاظهُوماُفيه

 88 ........................................ القيةرشحُمقصدُصلةُالفاحتُوأألفاظهاُوماُفهياُمنُاخلطابتُ

 99 ............................... بيانُالرشوطُالكامليةُاملّتتبُعلهياُكاملُالغوصُيفُحبارُجواهرُالفاحت

 99 ....................................................... الرشطُالثاينُاعتقادُأأهناُبرزتُمنُحرضةُالغيب

 101 .................................................. الرشطُالثالثُاس تحضارُالصورةُالكريةُحاةلُاذلكر

 102 ............................................... طُالرابعُامتثالُأأمرُهللاُايُأأهياُاذلينُصلواُاإىلُاخلالرُش

 103 ............................... احملمديةُوسُاذلاتُالأمحديةالرشطُاخلامسُاعتقادُأأهناُعيُاذلاتُ

 105 ........................................................... والسابعُاعتقادُأأنهُروحُاملوجوداتالسادسُ

ليهُمنُحبلُالوريد  106 ...................................................... الثامنُاعتقادُأأنُهللاُأأقربُاإ

 107 ............................................................................. التاسعُاس تحضارُمعاينُاذلكر

 108 .................................................................... العارشُوهوُروهحاُوبهُقواهماُوملكها

 108 .......................................... بيانُمراتبُالفاحتُالثلثُالظاهرةُوالباطنةُوبطنةُالباطنة

لهيا  111 ................................................................................. بيانُمراتهباُالس بعُوماُاإ

 112 ............................ رشحُأألفاظهُالسنيةُوماُاإىلُذكلُمنُخطابتُهواتفُالقائقُالربنية

 130 .............................................. بأأزواجُالنيبُصلُهللاُعليهُوسملُعلُالّتتيبالتعريفُ

 139 . بيانُأأنُلكُنفسُمنُأأنفاسهُصلُهللاُعليهُوسملُخلقتُمنهُصورُخادلةُتقصدُلكهاُبلصلة
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 145 ...................................................................... رشحُمقصدُالهيلةلُومعناهاُوماُفهيا

 153 ............................................................ بيانُأأنُاملراتبُالس بعُيهُالرضاتُامخلس

اي  157 ....................................................هاختلفُاملقاماتُواملطالبُيفُصلةُتعرفناُهباُاإ

 158 .. مقدمةُيفُبيانُبعضُالأذاكرُاملرويةُعنُالش يخُريضُهللاُعنهُوكيفيةُالأدبُللمتوجهُبذلكر

 160 .................................................................................... كيفياتُاللطيفُبأأنواعها

 163 ................................................................................................. صلةُالاجة

 164 .............................................................................. منُقرأأُصلةُالفاحتُعددُفاحت

كسريُاليواقيتُيفُجربُالفوا  166 ....... ئتُروايةُس يديُالاجُعبدُالوهابُبنُالأمحرُعنُالش يخاإ

 167 .................................................................................................. لقضاءُادلين

 169 ................................................................... كيفيةُزايرةُالش يخُعندُالرضحيُالأبرك

 170 ................................................................................................. لقضاءُالواجئ

 172 ................................................................... ماُيقرأأُبيُصلةُالفجرُوصلةُالصبح

 174 .................................... عتناءُبلركعتيُبعدُاملغرباكنُالش يخُريضُهللاُعنهُشديدُالا

 175 ............................................................ فوائدُأ يةُالرصُعنُالش يخُريضُهللاُعنه

 176 ................................................................................كيفيةُالتوسلُجبوهرةُالكامل

 178 .................. وصاايُعامةُيفُماكرمُاخللقُوالنصاحئُادلينيةُمماُجيبُعلُلكُمسملُالتخلقُبه

ُ

ُ

ُ
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i  ُبأأم ُبسمُهللاُالرحامنُالرحميُووصلها الكتاب.ُقالُمحمدُبنُعبدُالواحدُُحديثُماُجاءُفمينُقرأأ

الغافق ُرمحهُهللاُتعاىلُيفُكتابهُفضائلُالقرأ ن:ُبهللُالعيلُالعظميُلقدُأأخربينُأأبوُالسنُعيلُبنُ

العظميُلقدُأأخربينُأأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُأأمحدُالأنصاريُُأأمحدُابنُسعيدُقراءةُمينُعليهُوقال:ُبهلل

مسعتُاخلطيبُأأبُالفضلُعبدُهللاُبنُأأمحدُالطويسُبملوصلُُبواديُالينبع،ُوقال:ُبهللُالعظميُلقد

بملسجدُيقول:ُبهللُالعظميُلقدُمسعتُوادليُأأمحدُابنُمحمدُالطويسُيقول:ُبهللُالعظميُلقدُمسعتُ

دُالنيسابوريُيقول:ُبهللُالعظميُلقدُمسعتُمنُلفظُالرئيسُاجلليلُأأيبُبكرُاملباركُبنُأأمحدُبنُمحم

روي:ُيقول:ُبهللُالعظميُلقدُقالُالش يخُأأبوُبكرُمحمدُبنُعيلُالشايشُالشافع ُالفضيلُبنُمحمدُاله

منُلفظهُبعدُهونُمنُبلدُالهند،ُبهللُالعظميُلقدُحدثناُعبدُهللاُاملعروفُبأأيبُنرصُالرسخيسُ

يلُبهللُالعظمي،ُلقدُحدثناُمحمدُبنُالفضلُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُحدثناُأأبوُعبدُهللاُمحمدُبنُعُوقال:

بنُحي ُالوراقُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُحدثناُمحمدُبنُيونسُالطويلُالفقيهُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُ

بهللُالعظميُلقدُحدثينُموَّسُبن عيلُوقال:ُبهللُالعظميُُحدثينُمحمدُبنُالسنُالعلويُالزاهدُوقالُ:

نُبنُموَّسُالربميكُوقال:ُلقدُحدثينُأأبوُبكرُالراجع ُبلبرصةُوقالُبهللُالعظميُلقدُحدثينُمعرا

بهللُالعظميُلقدُحدثينُأأنسُبنُماكلُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُحدثينُعيلُبنُأأيبُطالبُريضُهللاُ

بهللُالعظميُحدثينُأأبوُبكرُالصديقُريضُهللاُ بهللُالعظميُلقدُحدثينُاملصطفىُعنهُوقالُ: عنهُوقالُ:

ربيلُعليهُالسلمُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُحدثينُصلُهللاُعليهُوسملُوقال:ُبهللُالعظميُلقدُحدثينُج

بسمُ اسافيلُعليهُالسلمُوقال:ُقالُهللاُتعاىلُيلُايُاسافيلُبعزيتُوجليلُوجوديُوكريمُمنُقرأُأ

ُعلُأأينُقدُغفرتُهلُوقبلتُمنهُهللاُالرحامنُالرحميُمتصةلُبفا ُاشهدوا ُواحدة ُالكتابُمرة حتة

ُالس ناتُوجتاوزتُعنهُعنُالسيئات.

ُبسمُُ ويفُروايةُأأخرىُقالُهللاُتعاىلُيلُايُاسافيلُبعزيتُوجليلُوجوديُوكريمُمنُقرأأ

ُعلُأأينُقدُغفرتُهلُوقبلتُمنهُ ُاشهدوا ُواحدة ُالكتابُمرة هللاُالرحامنُالرحميُمتصةلُبفاحتة

الس ناتُوجتاوزتُعنهُعنُالسيئاتُوالُأأحرقُلسانهُيفُالنارُوأأجريهُمنُعذابُالقربُوعذابُ

ُلفزعُالأكربُويلقاينُمعُالأنبياءُوالأولياءُأأمجعي.النارُوا

                                                           



  

 

 

 

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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