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 ا هداء

 ملسو هيلع هللا ىلص.بسم الله الحمد لله والصالة على رسول الله 

 الحمد لله قبل كل  أأحد

 الحمد لله بعد كل  أأحد

 لحمد لله على كل أأحدا

لى روح س ندان وقدوتنا فريد عصره وأأعجوبة دهره َحبْر   ا 

 الأمة س يدان الحاج الأحسن بن محمد بن أأبي  جماعة البعقيل .

لى روح من كان سببا ف    نشر علومه وأأسراره ف  ربوع ا 

تلميذه الأبر العارف الكامل، مربي  الأجيال،  تونس الخضراء

براهيم القماري البعقيل .  ش يخنا وقدوتنا س يدي الحاج محمد بن ا 

لى ش يخنا، قرة أأعيننا، المجاهد ف  سبيل الله تعالى   ا 

ابلحال والمقال، الرجل الذي ل يزال يربينا بسر السر، َمن 

جلس أأل نملسو هيلع هللا ىلص يه صفات العلم الذي أأمران رسول الله اكتملت ف 
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ليه بقوله: )) ل ا  ل تجلسوا مَع كل ِّ عالٍم ا لا مَع عالٍم يدعوكم من ا 

لى الناصيحةِّ  لى اليقينِّ ومَن العداوةِّ ا  ك ِّ ا  لى خمٍس مَن الشا خمٍس ا 

غبةِّ ا لى لى ال خالصِّ ومَن الرا ايءِّ ا  ِّ ِّ ومَن الر  لى التاواضع  ومَن الكبرِّ ا 

هبة مولان الحاج محمد الكبير أأبو عقيل فالله هو الذي  1((الرا

ونحن نطلب من الله أأن يبارك لنا ف  علومه يجازيه بما هو أأهله 

 الرابنية. أ مين. والله من وراء القصد.

 

 

 الحاج الحبيب بن حامد

 مقدم الزاوية التجانية ابب الخضراء تونس

 لطف الله به ف  الدارين أ مين
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 الرحمان الرحيمسم الله ب 

 

 (مام تسليد وأ له وصحبه وسل  دان محم  ى الله على س ي  صل  )و 

ــ تاداه و ا  هدى  الحمد لله الذي ــليه من اس ــــــنص ر على ـ

ـــــد  را م الأ  له لثبات جال رواحجيوش النفوس من اجتباه وأأرش

ـــــة جماله الفاعل المنفرد المختار الحاكموأأوقفاا بين يديه ل    فاض

مام ا  بفضــله وعدله على فاعل الضــطرار والصــالة والســالم على 

ـــــلين وقبلــة المريــدين قــا ــد الار المحجلين فــات  النبوءة  الواص

ها أأهل الســـعادة وممد   أأصـــل المكوانت وروحاا هاديوخاتماا 

لمعل   لى موله ع م أ داب العبوديــة ابلتعلاب ابلربوبيــة من ل يــدل ا 

ـــــبحاله ومقاله ابب الحضـ انه صالة بلس الوهبي  رة وينبوع العلمـ

وسـالما  مناسـ بين لمقام كماله وليسـت ا ل من موله مفاضة من 

ن ــــحض ـــبحض الله عل      لما من  نرة كماله. وبعد فا  لمنعم رة دين اـ

ـــــفيـاء تذ رت ا خواننا العبيد الأ عليام من الأ  ببت أأن تقياء فأأح ص
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وض  لنا ولام زلل العبودية لتنقشع عناا العبودة المحضة ويزال أأ 

فون العار نقاب محياها بعبارة غضـــــة فيعقباا اوق ما أأشـــــار له 

ام مــا حكــام ف لتلوي  والكنــايــة فيرب  كــل  جر اب  ســــــاطير ابــأأ 

نطاب كل أأ  الله المبدئ المتم المعيد هو الذيســــطرانه ابلعناية ف

ـــــ ٍء المحر   ـــــك  ش لب المعان  والقلب قالب لفظ قان. الك المس

لى حضسـوق الأ )وسـميته  الأسـرار والمراد للمبان  ـــــسرار ا  رة ـ

 وبعد فليعلم اللبيب أأن كل ما خطر بباله فالله (ارالشـاهد الس ت  

نماهذا الكتاب بخالفه وأأن  ما ال وهو و مثيســاق به مســاق الأ  ا 

فاــام عنــد تقريره رمز حــادث ل  ير وأأن فام منــه ومــا تخيلــه الأ 

لى حضصو المق فراد الوجاة ا  ندهم وهو المعبر ع  الألوهيةرة ـد به ا 

ـــــ يادة المالك  لى س فراد الوجاـة ا  ابلتوحيـد فـالتوحيـد توجيـه وا 

ابلخشــوع والخضــوع والتذلل لســطوة ســ بحات جالله فا ن كثيرا  

ـــمن العباد مارور بحضرة الدنيا وحضرة ال خرة وحض رزخ رة البـ

وحضــــرة متعلقاتاا. فأألممت هنا بما يزي  شــــوب العبودة بايرها 
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نا الل َه َل يَْافُِّر َأن يُش﴿
ِ
فراد المملو ية لقبلة  0F2﴾َرَك بِّهِّ ْـ ا فيجب ا 

ـــــوى الله عبد مملوك له  ـــــ يادة المالكية فافام فا ن كل ما س س

لاي أأحــد والمملوك من حيــف الفعــل حقيقـة والمــالــك واحــد   ال 

ــد  ــد المكل  واح ــدد والعبي ــات متع ــات الجز ي ــار جا ون فوابعتب

 يوهو من يعبد لارض دنيو  جرةعبد الأ بحســـب ما ظار ةالةة 

ـــــالة  ي أأي حملــه الارض الطمع خروأأ أأو  على العبــادة من ص

اكار فاذا بعيد بعد نســـ بة من الحضـــرة المالكية مســـ توجب أأ و 

ـــــله تع ودة ه مردلى عليه وعبادتابعبـادتـه البوار والنكال لول فض

نـه عليـه ـــــين و  لأ ـــــه ل لربه فاذه مرتبة المخلص هل أأ عـابد لنفس

ـــوعبد عصعلى خطر عظيم  ال خالص من حمله خوف على  ى  ـ

هذا ليم النار و أأ د به العاصين من العبادة وهو خوف لحاق ما توع  

ن المعلول يــدور مع العلــة أأجلف المتعبــدين لأ عــابــد لاواه وهو 

لظار من يعبد الله ممن ل يعبده وجودا  وعدما  لول الجنة والنار 

والماتر ابلظواهر كثير فكثيرا  من تجرد للخلوات والرايضـــــــة 

                                                 

 .( سورة النساء001) 2 
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اوق  يوالمجاهدة الفادحة لاااين الارضين الفاسدين عند كل ا

سـليم فيحتمل المكاره لاا وربما يدله عليه من لم يصح  وجاته 

هو من و  والثالف عبد اللهوتوحيده فيكون عوان  للشــ يطان عليه 

ن تنـاب نواهيه ا  وامر اللـه واج أأ نواع العبـادة امتثـال أأ حملـه على 

أأو حمله اســـ تحقاق المالك من المقربين  الأولىكان من الدرجة 

نـه  الحاب ـــــ يـد المنفرد باـا لأ ن كان ف  الدرجة الثانية وهو ا  الس

ــة المقربين  ــكر والالبأأ خاص ــوق والش من  ة لما فجأأهو حمله الش

من  حســانوال   تقانال  ف   صــوىالجمال والجالل وه  الااية الق

ن كان ممتثال ول اس تحقاق لما دهمه من ض لمتثال وا   ير تعر  

كل ما غش يه من السواحاب والدواك الجمود الصرف والفناء عن 

ـــــحسـاسه فكان عبدا  جامدا  لنفسه متصل   ا حيا  رفا  لربه ميتا  لاـ

له عيون  فانفتحت ردا  عن العقل عقل تمييز وعقل كل بربـه مج

ــبحور حض ــفتص رة العقل الرابن ـ يه من ف به ربه بما انطوى ف ر  ـ

ـــــالكين  أأنوار عقلـه الرابن  فخلف نور عقلـه نور المريدين والس

ن العــارف يكون كــالقلم بين يــدي كـاتبــه فاو أأ والعـابــدين واعلم 

رادةجامد ل روح فيه ول عقل ول تمييز ول  ـــــلوك بل ا   ول س
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ـــــة ـــــعادة له  ن أ لة للكتب فياالكـاتب فحظه أأن كا عرض ن ا  س

ا م  القصــا د المليحة وكتب به خطا  مســ تقيف   اســ تعمله الكاتب

الفة ن اس تعمله الكاتب ف  القصا د المخا  حس نا  بفضله وويل له 

ـــــب حضال د ن كتب به الك فالكاتب له أأن يبريه ا  رة الملوك و ـ

ل فو يامله و أأ وينجره بمـا ظار لـه ولـه أأن يحرقـه ابلنـار   قالمالأ ا 

ظالم لأنه  أأهمله فبعدله لهن ا  كثيرة جدا  فا ن اســ تعمله فبفضــله و 

س نة ح ت ر المس  ــــداب والحروف الايبكتبه القصا د المناقضة لل  

والمالك يفعل ف  ملكه ما يشـــاُء  ير ظالم فالظلم شـــال ملك 

فعل الكتابة على فســــام الكاتب فافام فلله المثل الأ  الاير والقلم

م اعلم أأن ةخذه ســ ياســة لقلم فباا يأأ ة الكاتب والمباشــرة لمن قو 

لله محمد صـــلى ا صـــلية لله واحد ســـ يدانالعبد على الحقيقة الأ 

ـــــلى الحضـا  فرد الحاب كليته أأ  عليه وسـلم هو الذي س ية رة القدـ

لاي لاب من صــــفوة النور خ لأنه منه جل وعال فضــــال  ا   و وه ال 

خلقه لنفسـه وما سـواه صلى الله عليه وسلم يعبد الله من  الذي

نبياءابيته صــــلى الله عليه وســــلم حتى وراءِّ حج نام خلفاؤه ف الأ ا 

ـــلى الله عليه وســـلم ف  الك فاو العابد لله دا ما  القا م بحاب  ص
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الربوبية والعارفون يعرفون الله بما ظار لام من العابد صـــلى الله 

ن نواره صـلى الله عليه وســلم متوجايعليه وسـلم وهم غرقى ف  أأ 

ـــبه لحض لى طر الله امامام من يوم فا  رة ربام فاو قبلتام و ـ لخلاب ا 

لم نه صـلى الله عليه وسمن انب ع  ايم ال خرة فكل  ما ل نااية لأ 

لبسـاا له صـلى الله عليه وسلم ومن انب عمن انب أأ  بحلته الت 

 الت  ةعنه صــلى الله عليه وســلم يعبد الله بحســب صــفاء الحل

لى أ خر الدهر ةم أأ  نبياءاأأكبر الخلاب عبودية بعد لبســـاا فاكذا ا   لأ

ـــــلى الله عليه  أأخالقالقطـب الجـامع الكـامل الوارث  النبي  ص

لى أ خر الدهر وس يتبين  وسـلم ةم القطب دونه ةم من ضاهاهم ا 

ـــــات القيـامـة فمن ورث مقام نبي  من  لـك الـك كلـه ف  عرص

نبياء ة قطب ر ـــــــيعبد الله بقدر ما ورةه الك النبي  من حضــ الأ

الوســــا ل صــــلى الله عليه وســــلم فا ن كان قطبا  مثال ياترف 

ــ بة  ــب عبوديته المكتس ــرف بحس  من موروةه ومن ورثويتص

جر ولين وال خرين تتفيكون كامال لجمع علم الأ  المقـام المحمدي

ــــــمنه الشــ ــرا ع  را عـ نبياءكلاا ويعبد الله بجميع ش ورث نه لأ  الأ

ـــــل  لاي ابلفض نمـاممـدهم وروحام و  ال  ن كان أأ  ا  لممـت باـذا وا 
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مســ تطردا  لتعرف وســاطته صــلى الله عليه وســلم قبل الوصــول 

ـــلم فقد  ـــلى الله عليه وس ـــاطته ص وبعده فا ن حجبت عنك وس

حجبت عمن كان قبلك من  بار العارفين مع اعتقادهم واعترافام 

ى وث له وهو صــــلل بحلة شــــ يخه المورا  حد أأ باا بل ل يتجلى 

ـــــلم  يْنِّ ﴿الله عليه وس أأي دائر بما خلقه الله  1F3﴾قَاَب قَْوســـــَ

ـــــمى ابلأمر  لاي المس ن الكون من حيف أأ وهو الكون فاعلم  ال 

هو مثاله ابعتبار عظمة المالك جل وعال  بيضة صايرة ل ظاور 

عددة رة البيضة ولاا قشور متـــلاا ا ل كظاورها فقاب قوسين قش

م ضــــة من العوالابلمخلوق داخل ف  ابطن البيما يســــمى  وكل

يته جوفـه فحجـاب ف   خرويـة حتى العرش ومـاكلاـا الـدنيويـة والأ 

لى داخلاا محفوظ به صــف   صــلى الله عليه وســلم دائرة به وما

ه زيل شــــ ء  من حجابيتأأ الله عليه وســــلم وهو مظله بحيف لو 

داخله من عرش و يره  صــــلى الله عليه وســــلم لتدكدك ما ف 

نماابل العـارفين الموحـدين فـ مـا خطر ف  لفكـ  هو من جنس ا 

                                                 

 ( سورة النجم.7) 3 
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حد ه صلى الله عليه وسلم ول سبيل لأ مرأ تف   العوالم المحشـوة

لى تح أأ هو  الذي ا ســرافيلأأاي كان ولو ســ يدان  قياب كبر العارفين ا 

عجز الحاب أأ حاطة وقد ه صلى الله عليه وسلم فضال عن ال  مرتبت

دراك جوهرة واحــدة من جواهره ا  جـل وعال جميع الخال اب عن 

نماصـــلى الله عليه وســـلم ومعه  د قطع ولق هو مخلوق له مثلنا ا 

ــــلم  الحاب جل وعال أأطماع الأفكار ــــلى الله عليه وس ابلنبي  ص

دراك وجعله سورا  قاهرا  لكل عارف فقاب قوسيته ا  ومنع به كل 

ن الحاب جل وعال خلاب صـــفيه أأ صـــلى الله عليه وســـلم معناها 

ه وسلم من صفوة نوره جل وعال المكرم فأأضاءت صـلى الله علي

ــله نور جوهرته فاو  ــلم فكل ما وص ــلى الله عليه وس جوهرته ص

من  فر بــه الحاب جــل وعال الألوهيــةبحر الخليقــة المقاور ببحر 

لاي دوار بحور الفيض والســـق  أأ نور جوهرته  ر على يظل بح ال 

لايبحر ويبرد حرارة الســــطوة   فتدريجا  حتى حصــــل اللط ةال 

ــــب  الكبير منه جل وعال فكون الحاب الفاعل المختار على حس

ــه  ــت ب ــا تعلق ــة رادةال  م ــة ف  القوة  الأزلي جميع العوالم المترتب

 الأ وانوالاناء لضــــعيف  الأمانوالضــــعف فحصــــل لله الحمد 
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ل لى المرتبة المحمدية فاي  ظا  مناا فاكذا حتى وصــلت  يابلقو 

صــــل الجميع وبحر فيوض للجميع كله لطفا  من المالك أأ الجميع و 

ـــــب لام بظل  وعال بعباده ليبق جـل  قوى أأ لام وجودهم المناس

ــلم فاعرف قدر نبيك تع نه قدرك رف م خلقه صــلى الله عليه وس

نماو  ـــــطوة  يرة مرتبة  بينت ليال تدع  ا  ـــــ تقالل فتدك بس الس

اا ا  الحاب على حبيبــه فتحــاول محــال لم يرده اللــه جــل وعال فــ

ـــــفاضه عليك من حضأأ عبدت ربك بما  يه رة نبيك صلى الله عل ـ

لله ن اأأ فاعلم  الأدبو عطيت للحضــرات حقاا أأ وســلم وعرفت و 

عز وجــل لمــا خلاب خلقــه ومن جملتــه الفلــك الــدولب الــدائر 

ـــــائر  ه ل جل جالللأنه  ا  علاب رزق خلقه ابلعمل المتقنبدأأ الس

نمانســ بة بينه وبين مخلوقه و  كل من راد بفضــله فأأ خلاب وقدر و  ا 

ـــــ يره وأأتقنه بشعمل عمال متقنا  أأاي  كان صالحا  أأو   الت  روطهـ

قريراته ه وتأأفعاله و أأقوالرها الشــــارع صــــلى الله عليه وســــلم بقر 

بب ل ن الس أأ يدور له الفلك بسـام  لة الك السبب بعد علمك 

نماله بل  تأأةير مر مطاع فمن عمل عمال صالحا  من صالة أأ هو  ا 

ـــــتقنه بشأأ نواع القرابت و أأ و وصوم وا ر   روطه المقررة من همةـ
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انفـذة جـاهـدة ف  طلبـه أأو الموت دونـه فا ن تعرض بعمله لدنيا 

ــ ل م ــــر عابد بيصيباا يدر له الفلك باا وهو  ي  تحابس ء  مس  ــ

ال لم يفرد العبادة له جل وعلأنه  نفس الأمر المقـت من اللـهف  

نماو  ة للعبادشـــروع رك ف  العمل الم ــــــــعبد لنفســـه فاو مشـــ ا 

در لكن ق هلكه بهالمحضة بحظه الدنيوي لول فضل الله عليه لأ 

ـــــل على  أأن كــل من عمــل عمال وتعرض بــه لأمر وأأتقنــه يحص

ول حظ  ر همتهــــــالدنيا بسهو النتيجة فتنفعل له  غرضه الذي

م رة القرب ول يشـــمع ربه بل هو مطرود من حض الأدبله ف  

ه جاته لحضــرة ســ يدرا حة معرفة ســ يده ما لم يتب ويخلو و 

وربما ياتر بما حصــــل له من الفتوحات الدنيوية بســــبب عمله 

ر على مأأبواب الرب جــل وعال فــالارور اعتقــاد الأ فتنالاب عليــه 

ل على خاصــية الذ ر ــــــنه حصــأأ خالف ما هو عليه فقد اعتقد 

صرف همته عمره كله لمثله ويجعل الك عبادة ربه فيعد ـمثال في

ـــــه من  رِّيَن ﴿نفس اكِّ االـذا اَه َكثِّير  ويتلذا بذلك ف  جميع  2F4﴾الل

                                                 

 .( سورة الأحزاب99) 4 
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نه لأ  من حضـــرة ســـ يده ربهوقاته وكلما ازداد خدمة ازداد بعده أأ 

نمـا ى مثل ليالظ الحجـاب بامتـه ونيتـه وربمـا يـدل العابدين ع ا 

ــراكه ف  عبادة ربعمله فاو ضــال مضــل محجوب اب   ناديه ه فت ش

ـــــحضـ نماجلنا و رة س يده ما عبدتنا لأ ـ  عبدت لنفسك فاباب مع ا 

ـــــك منعمـا  بالـة عملـك ولأنـت عنـدي أأبعد من كل بعيد  نفس

لى ربه  أأ اات الله  ف خاان أأ مر لنجاســـة مطلبك فنأأ   با  ن يرجع ا 

ـــــة حظوظه ويفرد وجاته لربه ويخلو عمله ونيته له  من نجـاس

يدِّ ﴿يجده  ْن َحْبلِّ الَْورِّ لَْيهِّ مِّ
ِ
ن عبد لارض  3F5﴾َأْقَرب ا فافام وا 

و أأ روطه بامة انفذة جادة ـــــــتقن العمل بشــأأ ابه و تمن ع الخوف 

الموت دونه يدر له الفلك بسامه أأي  لة عمله وهو الحفظ من 

لأنه  قيقةالح ف   أأديب بل مشــركليم عقابه وهو  ير عابد و ير أأ 

لاب التعمحاض العبودية و ا  يقصــــد به  اســــ تعمل الســــبب الذي

ـــــه الــذي هو الخوف من النــار وهف   ابلربوبيـة  ف  وحظ نفس

ن كان محف راك شــوظا  من العقاب يســ تحاب البوار ابل  الحقيقة وا 

                                                 

 .( سورة ق01) 5 
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ــْ ﴿ نا الل َه َل يَْافُِّر َأن يُش
ِ
وعدم الافران بعده من  4F6﴾َرَك بِّهِّ ـــــــا

لى ــــــح ف   من الشــرك أأمر الله ويتبرأأ ضــرة ســ يده حتى يف َء ا 

نماجلنا و رة ما عبدتنا لأ ــــــلعمل فتناديه الحضــا ســك عبدت نف  ا 

ـــــد و  تقاان  تقن العمل أأ عبد لارض الجنة و ن ا  فـافام ررش  محكما  ا 

بامة انفذة جادة  ير سا مة ويالحظ بعبادته ما سمعه من لسان 

ـــــارع من  ل   يريد بعملهنواع النعم الحور و يرهـا بحيف لأأ الش ا 

ـــــامه  5F7خرويةوابه ال جل الأ  هو  لة الذي  يدر له الفلك بس

ـــــكنى الجنة والتنعم بما فياا من نعم ر  و  ير به وهعملـه وهو س

ديب بل هو مســـ توجب بعمله عقاب ســـ يده لول ما أأ عابد ول 

ـــــل ربه له  عليه التعويل فيتلذا بما تعرضالذي  اكتنفـه من فض

به ومعرفة ســـ يده بل يشـــ تال بعمله ول ســـام له ف  حضـــرة ر 

ـــه ف  ـــاواتاا الحظية و  بنفس ن كان ا  الدنيا وال خرة منامكا  ف  ش

ــــماع لذيذ خطابه يوم   الجمعة مع عامة الناس علىيكرمه ربه بس

لل  ير فيبقى مع العامة سـاعة ةم ير  حسـب ال فضـال ى نفسه د ا 

                                                 

 .( سورة النساء42) 6 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "الأخروية". 7 
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لوفة محتجبة عن معرفة جنة اوق ما ااقه أأ متنعما  بشـــــاواتاا الم

دار   ف من الموحدين عبادتام لربام الأكابرأأهل الحاب الذين هم 

ن كــان جنــة نعيم الجنــة ف ف   حيــاتام الــدنيويــة و يرهم بطــال وا 

ر نعم نس بربام ول تخطوحـدين المفردين لمحض العبوديـة الأ الم

ن كانوا غرقى فياا بحســب  معون لذة فيج ال فضــالالجنة ببال وا 

ذيذ ع لنفاس الدهر مأأ كل نفس من ف   شاودهم لجمال س يدهم

ـــــايى مأأ كلاا العارف أأحب وأألذ و نعم الجنة فلعنبة واحدة يأأ  ن ش

حصل م نعيم الجنة ويعظأأ  رمه س يده بأأ نعيم عامة الجنة فالعارف 

عظم ما يحصل لجميع عامة الجنة بال أأ له س يده ف  نعمة واحدة 

لاي قصــد من العارف بل ابلفضــل   هويفاض عليه شــاود مول ال 

ةُْتُموَها بَِّما ُكنُتْم ﴿فرد لـه العبوديـة الـذي أأ  اتِّ  أرورِّ ُة ال َك الَْجنـا َوتِّلـْ

ــارفون  6F8﴾تَْعَملُونَ  ــالع ـــــاود أأ ف مولهم بعملام فيض عليام ش

ـــــل عليام بلذيذ نعم الجنة بل ب فاض أأ  أأعظم نعماا والعام وتفض

ــــة اللذة عن  احل مرتبة العارف بمر عليه الحاب نعيم الجنة الناقص

                                                 

 .( سورة الزخرف08) 8 
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نفس   رمه الله ف أأ شـــاوده ف  داره الدنيا و م  لأنه بســـبب عمله

جه و  واحد يوم الجمعة بسـماع كالم س يده ببركة العارفين ورؤية

ـــــ يـده مع الفنـاء  له  تعرض لرؤية ربه بعمله فدار لأنه ل البقاءس

الفلك بســـامه وهو  ير عابد فافام الفرق بين العارفين ف  الجنة 

نمـاوبين عـامتاـا تجـد العـامـة   رحموا ببركـة العارفين وهم عيالام ا 

امة الجنـة ل تقـاومـه أأنفـاس العف   ويتبين لـك أأن نفس العـارف

ـــــواء كان لمت النعيم المقيم وقد عف   نس بربه أأوف  الأ  كلاا س

عنبة واحدة مثال للعارف لذة ما ل ف   أأن اللـه جـل وعال يخلاب

اا تماد أأ يجـده أأهـل الجنـة من جميع نعيم وجميع  عمار جنتام فا 

ـــــة من  ير غرض هـذا فقم بين يـدي مولك ابلعبوديــة ال خـالص

بــل لمــا عليــه من جمــال وجالل  برزخ ول  دنيوي ول أأخروي

ـــــعد اأأ الكمال ركن  ك ول تاتر بزخارف الحظوظ لناس بمولس

مالكـة العـابـدين ومزبلـة المطرودين فليكن حظك من  الت  ه 

ــة  ــده لارض الولي ن عب ــذ ره ل  ير وا  ــة ل مولك أأن جعلــك أ ل

تقاان  تقن فيه أأ والفت  والكشـوفات و  ا عند  محكما  على حســب ما 

دابر ا  أأهــل الطريقــة الثــانيــة المحــدةــة بعــد القرون الثالةــة بعــد 
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 بنوها على الحظوظ من الفت  والكشــوفات لقلوب عن الله الت ا

ـــــدا  منام لترقياب الحجاب  ل  ير ل أأناا طريقة جادة بل ه  قص

معوجـة معلومـة العوجـاج لكـل عاقل لكن بنيت على الحظوظ 

ول لارض الســـ ياســـة والرايضـــة فا اا رقت الحجب وانفتحت أأ 

ن قصـــد هلاا بســـاولة عأأ مســـام بواطن أأهلاا يعرف المســـلك 

رك فيتطارون ببركة المســـلك ــــــــالحظوظ الذي هو عين الشـــ

العـارف ل  ير ول تحمـد عواقـب أأهـل الطريقـة الثانية ا ل عند 

 مرهم فمن بق  منام حتى ير ض ويردهأأ عمـارهم وانتااءِّ أأ اختتـام 

لى الطريقة ا فراد ا الجادة الت  الأولىلمسلك ا  ة لعبوديبنيت على ا 

طريقة النبي  صــــلى الله  ال وه لســــ يادة المالك الحاب جل وع

عليه وسـلم وطرياب أأتباعه الصحابة وأأتباعام فأأهل الطريقة الثانية 

اع بون التابعين لرســـول الله صـــلى الله عليه وســـلم الت  ل يســـم  

ا ليســـــت العبادة مقصـــــودة لأنا ولىصـــــوا للأ حتى يتخل   الكل 

برة طماع القلوب المدا  لمحدةين لاا من العارفين بل مقصــــودهم ا

لى طلب  عن حضـرة الله على وجه السـ ياسة فا اا مالت قلوبام ا 

 رامــة اللــه فطموهم منــه وبينوا لام وجــه العبوديــة فيلتحاب بعــده 
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ــــــابلســعداء بحضــ ه تقن العمل بوجاه يدر لأأ رة ربام وعليه فا ن ـ

ـــــام الوليــة والفتوحــات وال  نفعــالت باممام وخرقالفلــك بس

والسفل   لم العلوي  العاضدادها فيعظمون فالعوا د المأألوفات بأأ 

له وربما يقطع له رأأســــه بســــ يف ما عبد ال   لأنه والك جزاؤهم

القـدرة ويطـاف بـه ف  عـالم الحس فيقـال هـذا جزاء من اختار 

ـــأأعيذ نفسالولية على خدمة موله  خوان و   ـ اء من سوء القض ا 

لاية فتخرجه  ل ا ن تدركه عناية ا  تى رة حسه ح ـــــعن حضاللام ا 

ـــــاــد الحاب ويتب لى لبس ةيــاب  رأأ يش من وليتــه وقوتــه ورجع ا 

زاره الكبرايء والعظمة  العبودية بحيف ل ينازع س يده ف  ردا ه وا 

ـــــع زلاب موباب فيكون حينئـذ مرادا  له جل  نه موض وعال فافام فا 

ــت عليه الولية بحســب عمله المتقن وهو أأ ن كثيرا  ممن لأ  فيض

به دأأ دب حتى يطرد بسوء أأ محجوب عن الحاب يتصـرف باا بال 

يتكلم فاعل وأأنه عين ربه ف الحال النفعال أأنه ف   وربمـا يخيل له

ـــــان  ـــــخطـه فيادر دمه على لس بكلمـة الكفر نعوا ابللـه من س

 ير   ف ل نفسه ومن تطورا  و مبطال فال يلومن أأ الشـريعة محقا  

ـــــكلــه فــدمــه هــدر محقــا   ايي و أأ ش ايك من دعوى ا  و مبطال وا 
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ناـا رجس فـالعبـد عبـد وجب عليه أأل يتعدى طوره  الربوبيـة فـا 

نماي حال والول  هو الحاب جل وعال ل  ير و أأ على  م أأفاض اس ا 

ــ الولية على  يره لســ  ــــ ايك ـ  ن تامل حابأأ ياســة ملكه ل  ير وا 

ـــــلــك فتاتر  أأ   العبوديــة الت  ه ماترين نواع ال أأ مع الماترين و  ص

ـــــبيل القار فاناض ابلكثير بل ا ن تجلى فيك الح له ل اب على س

بك مفوضــــا  مؤتمرا  بأأمره وأأنت ف  هذه الحالة  ير عابد لمولك 

نمابل  ــــلت على نتيجة عملك المتقن فكلما ازددت خدمة  ا  حص

 أأنعلى هــذا الوجــه ازددت بعــدا  من الملــك الحاب فــافام واعلم 

ن م نواع العبادة المرتبة عند العلماء لمالحظة خاصيتااأأ اكار و الأ 

صـــــالة اات ر وع وســـــجود على الكيفيات المتوجه باا على ما 

ــاب جواهر ا  قرره ف   ــاءِّ العلوم وقوت القلوب وكت  الخمسحي

عن الشارع من الثواب المرتب  و يرها وصالة الضحى وما حك 

ل الحســ نى المفصــ سـماءأأاكار مقررة بلسـان الشــرع كالأ علياا و 

جواهر الخمس للشـــطار وشـــمس المعارف ف    يفية التوجه باا

ـــــم المفام معنـاهـا  المر بـة على يـد ال مام و يرهـا وكـذا الطالس

ـــــم المجاول الشـــــاال  وال   مام الازال  ومن تبعاما وأأما الطالس
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ا ا ره م معناها كخاتم ســـليمان عليه الســـالم فحرام تناولاا فكل

ــحي  ل ــك فيه وكل العلماُء فياا ص ــلى ش  ما ورد عن النبي  ص

الك صـــحي  ل شـــك فيه لكن مقصـــود ف   لله عليه وســـلما

  ف الشـارع فيه ا ر فضـل الله تنشـ يطا  لامم السالكين المريدين

 غراهم عن التعرض باممام لذلكأأ نه حرضــــام و أأ حال طريقام ل 

ــهف   ــا ن التعرض ل  حــال التوجــه يقــدح ف ف   حــال توجاام ف

ه الله رســلأأ ن النبي  صــلى الله عليه وســلم أأ العبودية ول شــك 

ـــــلتصـحي  قصد السالكين والتا بين والعاصين فيص رف خطابه ـ

مراتب   ف لكل مقام يناســ به وهو صــلى الله عليه وســلم يتلون

ـــــعـة فيوجه خطابه لأ الـدين الثال واقف هل المةـة ومواقفـه التس

 خذ دواء يناســـبالشـــفاء لكل مريض منام فالعاقل يأأ  بحســـب

ل كل علة بف   علته من أألفاظ الشـــارع ول يتصـــرف كل دواءٍ 

ــلأن بااـــ أألفاظه ما يناس ف   كل واحدة لاا قيق  هو الطبيب الح  هـ

لســـلوك ا أأليم العقاب فيتوب ويبدأأ فالعاصـــ  ينقمع وينزجر بذ ر 

ول  والتا ب ينشــب بذ ر ةواب التا بين وهو العفو من الله جل أأ 

ـــــال  منـه والمخلو رزداد همتـه بذ ر الثواب المرتب  فض وعال ا 
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خير من البطالة والمقرب يخاف  يزيـد مجاهدة وه على عملـه و 

ن أأ ويدهش وينقبض عند ســماع الثواب ولو من الشــارع مخافة 

ــ ــــــيكون من المطرودين المبعدين من حض ــ يدهم ـ فيزداد رة س

ــــــانحياشــا  لجناب الحاب ويســ فيه ســر كالم النبوَءة فيزيد  ريـ

تجردا  مما سواه ويصح  وجاته ببركة الخطاب مجردا  من الاير 

اا ا  ماب بصباه حأأن الصبي  الأ والايرية فيزيد قراب  على قرب مثاله 

لى حضأأ هرب من حضرة  ـــــمه المشفقة عليه ا  مثاله أأ رة الصبيان ـ

مه يقول أأ ن لسان  بير وصـاير عقل وصـاير جسم وعقل فا  بين 

ل  واباب مع  ـــــفأأان الحنينة عليك  له فانحش ا  الحك القا مة بمص

ــ العارفة بثم  ة ورمانة نع ررغبه بمثل بيضولدتك فا ن امت  نك لأن ـــ

ة عطك حاجأأ ل  اجة فتمنيه باا اي ولدي ا ن رجعت ا  وحلواء وحـ

جع عن لياا فا ن ر ا   رة تظارها و رة تخفياا ومقصـــــودها الرجوع 

ل  مســكت عنه فا ن رجع ما رجع محبة ف  أأ شـراده تمكنه مناا وا 

نمــامــه و أأ  ن رجع مطمئنــا  حملــه الالع ول يبقى ف  حجر  ا   أأمــه وا 

حسن أأ  خرىأأظارت له الأ كل الرمانة أأ رجع لارضـه فا ن  نماا   لأنه

مــا ا  و  مــا البقــاءا  ناــا حتى يكبر ويعقــل فــا ن عقــل ررك ونامتــه م 
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اا امتنع من الرجوع بعـد المبـالاـة ظاار ا    ف العقوق نعوا ابللـه وا 

ـــــــالحاجة تتركه وهواه وربما تحرض عليه الصـــبيان ليضـــ ربوه ـ

يارب  أأدم و أأ هين أأ لياا فا ن ا  ويس بوه وياينوه محبة فيه للرجوع 

لى   بارك لامـــ ي رركتن  وتبعتام ل الذي  نتأأ مه للشكاية فتقول له أأ ا 

ـــــحتام لأنـك اخترتام فـا  ف   ـــــكـايـة علياا ولزماا أأ ن ص كثر الش

ـــــ تقـذر لـه مخــالطتام وتظار لــه  لت  ا أأناـا معـاديــة لام وه تس

ــتام ــة مناا للبقاء عندها حرض ــ ياس ــقة فيلأنا عليه س ن ه فا  ا عاش

ل حجرها قبلته ول تبال  بما فعله ف  حاف   اـا وجلسانحـاش ل 

ن كانوا مبكين له يترددون عليه اب نداء للعب ل صــباه والصــبيان وا 

مجالســ تام  7F9عد  هواء فا ن اســ تقذرهم و معام على عادة أأهل الأ 

ـــــمـا  بمـا ر  اايتام له وقطعام  أأىومرافقتام س ه عن ايا  عيـاان  من ا 

مه أأ حضـــرة والدته المدبرة له يبقى مكفول مرضـــيا  موصـــول مع 

ن نســــ و  ليام ويكبر معام فاســــد الطوية ا  ما فعلوه معه يخرج  ا 

ـــــرة  ـــــاا أأ مقطوعـا  ملعوان  ف  حض مه وهو مولودها تحبه ويباض

                                                 

 9 ."  وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "وأأعد 
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نه ل عليام فا  روه م  أأ وكذلك ا ن خرج للصـبيان وعظموه ورأأسوه و 

نـه يرجى برُء بال ـه ـــــة مع  ير وجـد الر لأ ا ما  مـه فينقطع دأأ ايس

لى  ــبب اللاو والصــبي  المنحاز ا  رها ول لف  يل يأأ الذي  مهأأ بس

 وشــــاامة مخبره ل يفارقاا ولصــــله أأ يريد النقطاع عناا لطاارة 

حجر  اا طلبته منا  و خالته أأ ن جدته ا  لفة على أأحد حتى أأ  يربي 

نت له اأأ مه تحباا فا ن أأ ن أأ مـه لمـا عرف ببـاطنه أأ لى ا  مـه ينظر أأ 

ــ مه ظاهرا  وابطنا  يم أأ  ريد لول نه ل يأأ متانجا  متبخترا  مظارا    شـ

ذلك وهو مه وعينه كأأ مـه فيبقى بين يـدياا لحظة وقلبه مع أأ ان ا  

اا اس تمتعا  يفرفر  لى ـــلياا فا  مه فا ن أأ ت به ف  قدر لحظة ينسل ا 

 حتى يرجع هذا شـــأأن ســـالم الفطرة فال  منعته الخالة مثال يبك

لى تم  ـــــة بل أأ نيـة يحتـاج ا  مـه للرجوع ول يعرج على مثل البيض

كرمه بأأي أأمه رمه مســ توحشــا   يرها ابلفطرة فأأ كليته ف  حضــرة 

ـــــة وحلواء وةياب فاخرة تمتعا  به ل هرواب  أأنواع ال    رام من بيض

فسه مر صــالح ن أأ مه العاقل العارف الماهر بأأ فالكبير ف  حضـرة 

ختبارا  مه اأأ منته صال فا ن أأ مه ل يمنى أأ وأأنه مقصـور على حضرة 

ورا  به و هاراب  ممكأأ يس تحيي  وينقبض ويخاف أأن يكون صايرا  
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  ف فيضـرع ويبك  لما خاف من المكر حيف ززلته منزلة الصبي 

ـــــاو أأ يد قربه بخوفه من مكر ز الخطاب وي ت امه ما للكبراء والش

اَه لَ ﴿ 9F11﴾َولِّل هِّ الَْمثَُل اَلْعلَى﴿ 8F10((مـا ل  وللـدنيا)) نا الل
ِ
 ا

ة  فََما فَْوقَاَا ا بَُعوضـــَ رَِّب َمثاَل  ما ـــْ ي  َأن يَض َتْحيِّ ـــ ْ فمثال  10F12﴾يَس

ــــحض يد لشفقة س  الحنين واف   مرة الأم حضرة الحاب ومثال الأ ـ

ابلجنة  ىعلى ومثال الاارب مثل العاصــــ  يمن  العبد وله المثل الأ 

ناا ما ا رت  ويزجر ابلنار للرجوع ومثال البيضــة الجنة وما فياا فا 

ل لمثل الك شــفاء ودواء  ب وررايقا  لكل أأحد. فالاار ف  القرأ ن ا 

عن حضـرة موله ينكف ا ن سمع عقاب الله ويخافه ا ن  العاصـ 

 لأعمالابحســـب الفطرة والتا ب يزيد ف   ســـ بقت له الســـعادة

الجنة والمخلو العامل عمال ينســ به  الصــالحات لما ســمعه من

حال عمله الثواب المرتب فيزيده الخطاب ف   لنفســــه ويالحظ

                                                 

الراوي: عبد الله بن عباس | المحدث: ابن حبان | المصدر: صحي  ابن حبان | الصفحة  10 

 .1998أأو الرقم: 

 .( سورة النحل11) 11 

 .( سورة البقرة81) 12 
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ــارف المقرب الكبير  ــدة. والع ــاه ــل ا ر المافرة والقرب مج بمث

ـــــا  يزيده الخطاب بمثل الجنة والحفظ من النار والمافرة انقباض

الحضــــرة ويعد نفســــه ف   وخوفا  من أأن يكون ممكورا  به وهو

ـــــاله ببحيف ل يعول على حاله ول معرفته بربه ول  مقطوعـا   وص

ـــــين أأو لم   لأنـه  ـــــمع ا ر الثواب خاف أأن يكون من العاص ا س

ـــــين فيخاف من مقام ال خالصالتـا بين  اف كما يخ أأو المخلص

ـــــ  من النار ول يزال يخاف من مقام ربه ف ة له جنة معرفالعاص

رضى موله واللى ا  الذي اقتضاه وهو الر ون  لأدبربه ممزوجة اب

ـــــاود ـــــيه من جنة أأو انر وجنته لذة ش موله وانره انر  بما رض

لدنيا وال خرة ف  ا حر انر فيبقى بأأدبه موصول  أأ  القطيعة الت  ه 

ـــــرة الدنيا والبرزخ وال خرة  ول يفرق بين الـدوائر الثالث فحض

تمتع بلذيذ خطاب ســــ يده وجماله م  لأنهنده على حد ســــواء ع 

ـــــ ك الميل لاير ربه خا فا  وجال  ويحمله الجمال عن رر  ا  فانيا  أ نس

صـاحيا  ميتا  حيا  جامدا  متصـرفا  منقطعا  عن الخال اب متصال بام 

اا  ضاحكا  اب يا  عاقال وال  ال شارةسـاكتا  متكلما  مشـيرا  عاجزا  عن 

صــفا  كلاا ف  نفس واحد مت وصــافالأ مميزا  ســا را  فتجتمع عليه 
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رق ـبصفات ربه متجردا  عن صفات نفسه أأديبا  عالما  جاهال فتش

  وة الســــ يادة ف  كل نفس منف   العبودية كلاا أأوصــــافعليه 

 نهلأ  أأنفاسـه فال يحصـل على معرفته بين الناس ا ل من أأحبه الله

تلون بتلون الخال اب كلاا بجلوسه على  رس  العبودية فتحصل م 

ــــارع نه تأأ  لى جميع الأجناسوجه خطاب الش ه من العبيد يداوي ا 

ــده  ـــــلحــه ويزي ْل ﴿الخطــاب العزيز بمــا يص ــَ َذا فَلَْيْعم لِّ هــَ ــْ ث لِّمِّ

لُونَ  فالمخلو عند الســـ يد هو الذي يعرف خطاب  11F13﴾الَْعامِّ

شــارة ما يبر ويفام من عمل لفظه ومن كل  ل شــارةســ يده اب  ئا 

كلاا وهذا العالم حقيقة الذي يســـ تحاب التقدم  الأجناسســـقام أأ 

نماوالعلم و يره  يزيد ســــقما  على ســــقم لكنه ل يريد التنزل من  ا 

ل  لى حضــــرة الخلاب اللام ا  اا اقتضــــت حكمة ا  حضــــرة الحاب ا 

ل التنزل ــ يده التنزل فال يكاد يحب ا  ــم لأنه س ــ يده س واء راد س

نه ل مراد له مع مراد ســـــ يده أأ فيه صـــــالحه  ار فيظ و هالكه فا 

ل ما اقتضــاه الأ  مر المخالطة ويظار المجانســة لام ول مناســ بة ا 

                                                 

 ( سورة الصافات.10) 13 
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ـــــا رين فا ن كثيرا  من الناس اختلطت  ال لاي  فافام و ن من الش

ــأأن ال ا  فيجمــد على الظواهر والحظوظ محتجــ عليــه الطرق لــه ب

ل الصالحات ااهال عن الطب  لأعمالأأمران بطلب الجنة اب اي  ال 

تام أأي ظاورهم مع كثر  الأكملطبة ف  زماننا على الوجه لقلـة الأ 

عِّ ﴿مارور فاسمع قوله جل وعال  اُتاَا الناْفُس الُْمْطَمئِّناُة * اْرجِّ  اَي َأي

ي * َواْدُخلِّ   َبادِّ ة  * فَاْدُخلِّ  فِّ  عِّ يـا ْرضـــــِّ ة  ما يـَ كِّ َراضـــــِّ ـ ِّ لَى َرب
ِ
ا

ـــــين و  فالمطمئنة ه  12F14﴾َجناتِّ  اية اال خالص ن نفس المخلص

ه مرها اللأأ عمالام وقد أأ هل المجاهدة المالحظين ةواب أأ وليـاء الأ 

ـــــالخ من التعرض للثواب فــا ن رجعــت بحيــف  ابلرجوع ابلنس

رضـيت بما رضـيه موله سـميت راضية مع نسبتاا العمل لنفساا 

ـــــ بة العمل لاير الله جل وعال فا اا  فيجـب علياـا التوبـة من نس

ه هو نفساا عالمة بأأن الل تجردت من نسـ بة العمل لاا متبر ة من

ْ ءٍ ﴿هو الفاعل المحرك المســكن له  ــَ ي َأنَطاَب ُكلا ش اذِّ  13F15﴾ال

                                                 

لى  80)من  14   ( سورة الفجر.91ا 
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ْا َرَمْيَت َولَكِّنا الل َه َرَمى﴿
ِ
كبر أأ عز و خطاب لأ  14F16﴾َوَما َرَمْيَت ا

العبيــد ودخلــت عــا مــة ف  بحر الوحــدة وحــدة الــذات ووحــدة 

ــا  ــل وتبين لا ــاب أأ الفع ــة كت ــل للحاب بمنزل ــا فع ن الخال اب كلا

لى حروف ا  مكتوب بمـداد واحـد واعتقـدت أأن تجز ــة الكتـاب 

حزاب وجمـل ل يخرجـه عن المــداديـة ول عن كتـابيـة الحاب أأ و 

ـــــب لموله كـل ما رأ ه ول يرى  حدا  قادرا  على أأ جـل وعال ونس

ــــمس  ــــ ء عنده هباء ف  ش ــــكون بل يكون كل ش حركة وس

ر  ير ـــوجودا  يحصل عليه بل هو مبص دخلت بكوة ل وجود له

نه لم أأ اثبت ول انفع ول ضار ويعتقد وجود الاباء وجودا  خياليا  و 

ل الحاب جــل وعال وأأن كــل مــا ظار  نمــايكن ا  ظار من النور  ا 

لاي  قاا دقا ويد اا رضــياا يســحقااا  ركن مرضــية عند مولها ف ال 

لاي   ابلسقاا ويميتاا ويربياا وصاف انعما  حتى يفنياا لأ  بدخولاا  ال 

اا تنورت وتصــفت وامتلأ ف  حضــرة صــفاته  بما  توأأســما ه. فا 

لحمل  تفيض علياا من حضـــرة أأســـما ه وصـــفاته تجلت وتقو  أأ 
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ــــــــةقال الســــأأ  لاي ر ـ ودعت وختمت وانالقت مرت وأأ أأ اا ا  ف ال 

لايـوانبرزت انتقلـت للمعرفـة   فتكون جـامعـة مـانعـة محـاطة ةال 

ئرة لما ل نااية له من بحور بســـ يادة ســـ يدها مرادة معظمة ســـا

ــالى أأ  ــه تع ــه الرابن  فــافام واجزم وهو قول لِّ  َواْدخُ ﴿نوار الكن

له وهذا هو العابد ل أأي جنـة معرفته وادخل  ف  عبادي ﴾َجناتِّ 

ــ تحاب غضــب ربه لول رحمة  ل  ير فا ن  ير هذا عابد لاواه مس

  ف الله عليه فعمله ابلقصـد معه عين القطع لكن سـ باب ما س باب

ن كل من عمل عمال وأأتقنه دار له الفلك أأ ل يبدل الـذي  مـهلع

بسامه. وعليه فمن عصى الله معصية متقنة بشروطاا بامة انفذة 

ــ تكبار عن الربوبية  جاهدة ف  المعصــية على وجه الجحود والس

طعا  ســـخب ربه ق مه وهو  لة عمله الت  ه يدر له الفلك بســـا

ا  م بأأن من عمل عمال متقنجل وعال حك لأنه بدا  أأ ول يافر انبه 

ـــــ تكبار أأ يدر له الفلك بســـــامه وقد  تقن العمل ابلجحود والس

نا الل َه لَ ﴿والتصحي  على عدم العود نعوا ابلله جل وعال 
ِ
 يَْافُِّر ا
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ن  15F17﴾َرَك بِّهِّ ْـــ َأن يُش صى الله اتباعا  لنفسه من  ير قصد عـــوا 

الجتراء على الربوبية ول جحود نعمته ول اس تكبار عن س يادته 

ـــام  يره  ـــية  ير متقنة فا ن الفلك لله الحمد يدور بس فاذه معص

ي ِّئَاتِّ ﴿ولذلك يافر ابلحس نات  بَْن السا نَاتِّ يُْذهِّ نا الَْحس َ
ِ
 16F18﴾ا

ـــــ تافار و يره من أأنواع المكفرات المروية  وابلندم والتوبة والس

ـــــارع  ا ـــــ نات ا ن لم يتب مناا أأناا تأأ يتاا عن الش كل من الحس

و  بيرة فا ن  ب  ب مناا رزد على الحســ نات بحسب أأ صـايرة 

ــــل  لاي الفض ــــائر ج أأ ما ورد  . فكلال  نه يكفر س يع م نه يكفر فا 

نه أأ  ن الفلك لم يدر له بسامه  ايتهأأنواع المخالفات لله الحمد لأ 

مســ ء جدا  حيف اقتحم ما ناي  عنه فيســ تحاب ســخب موله 

 تقانا  نه لم يدر له الفلك بســامه لعدم أأ لول فضــله الســاباب وهو 

يمانفضــل ربه ولذلك يحمله ســر ف   العمل وهو منامس ه على ا 

لى الممات أأي عدم نية ال صــرار عدم ال صــرار ليه بل كل يوم ا   ا 

ما أأ وره و ســرى فيه ن يحدث نفســه ابلتوبة وكلما ســمع كالم الله

                                                 

 ( سورة النساء.42) 17 

 ( سورة هود.004) 18 
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رة ــــلى الممات فاو عين التجرء على حضا  عليه  ال صرارا ن نوى 

ـــــد مرأ ته ول يرجى فالحه لأ الربوبيـة ولـ لك دار ن الفذلـك تنس

ومنين هل المعاصــ  من المأأ فافام. ومنه تعلم أأن  تقانل  بســامه اب

المصــدقين برســالة نبينا صــلى الله عليه وســلم لم يكن فيام لله 

ن الحمد من ي  ســ تحســن المعصــية مســ تكبرا  باا على الربوبية وا 

نه خا ف من مقام ربه بدليل ا  كـان مجـاهرا  بـه عنـد  نه أأ قرانـه فـا 

يســـ تقذر نفســـه ويســـ تح  من العلماء والمســـاجد فاذا كله ل 

ن كان مسيئا  جدا  حيف خالف ا  يدور له الفلك بسام الاضب و 

لاي أأوامر ســ يده لكنه غطاه الفضــل  . ولاذا ل ياضــب الحاب ال 

مة س يدان محمد صلى الله عليه وسلم أأ جل وعال على واحد من 

ـــــب عليام لتبـدل حكمه وهو ل يتبدل وتبدله بدوران  فلو غض

ـــ باب  نه أأ الفلك بســـامه وهو  ير متقن للمعصـــية. ولذلك من س

مته صـــلى الله عليه وســـلم يدخلاا مرضـــيا  من أأ يدخل النار من 

ــــ يده ولو فعل ما فعل من  ــــية  ير متقنة فلوس تقناا أأ  كل معص

ـــــيا  تطايرا  له مما  ـــــأأ لكان كافرا  بل يدخلاا محبواب  مرض رف س

حيف ربت مســاويه عن حســ ناته بحســب ما يعلمه الله ل على 
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وجه المقاصـــة فتايل عليه النار شـــفقة فتحرقه مرة واحدة ودفعة 

واحدة فتخرجه عن حسه فيبقى فحمة مطارا  باا حتى يشفع نبيه 

ظاارا   ان نبيااه عليه وســــلم ول تخرج فحمة حتى يأأ للصــــلى ا ا 

ــــلم لأ  هل الجنة قدر نبياا ل  ير وأأنه لوله صــــلى الله عليه وس

ـــــ تمر من دخل فياا و  اا تبين لأ لس ل هلدخلاا من لم يدخلاا فا 

لاي ر ــــهل النار الك السأأ الجنة و  خرج جميع من لم يدر له  ال 

يارق الحاب يقين ف الفلك بســـام الاضـــب فيظار فضـــل الله للفر 

ا ما  محبته وفرياب الكفر ف  غضـــبه دف   جل جالله فرياب الجنة

ــه عليــك والزم أأ  ــالمنــة ل ــدا  فعليــك بمولك ف ــأأ ب ة عتــاب العبودي

ـــــالص ف  هذه الدار بما  17F19ىرفة المجردة من  ير و يرية تحظـ

البرزخ وال خرة وتتنعم ف  كـل نعمة الدنيا من ف   يفـاض عليـك

الجنة ولو كشف الحجاب ما ف   بمثل الككل وشرب وزكاح أأ 

اا تماـد هـذا فـاعلم بـأأ ازد ن اللـه عز وجل ما ملكنا دت يقينـا  فـا 

ل لنفام بام عن الله وكذلك كل ما أأفاضـــــه علينا وخلقه  العبيد ا 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "تحظ". 19 



-37 -  

ل لحكمة وه  المعرفة بأأ ونسـ   ك يفعل لن المابه لنا ما نس به لنا ا 

 رواح والأجرامف  ملكه ما يشــــاء واعلم بأأن المالك للذوات والأ 

عراض ف  الحقيقـة هو الله جل وعال و ير الحاب مخلوق له والأ 

ـــــه  ـــــ يف المالك الملك ل يملك نفس  يأأ مملوك لـه مقاور بس

جوهره فضــــال عن عرضــــه فضــــال عن عمله فضــــال عن مال 

ـــــوب له و يره وملكية  ير الحاب جل وعال ملكية ظاهرية  منس

اب فملك الح مجازية وهو اســــ تعمال اللفظ ف   ير ما وضــــع له

اعل ول والواضــع الفأأ حقيقة وهو اســ تعمال اللفظ فيما وضــع له 

لوهب حكاماا ابأأ المختار الحاب لتقتبس من الحقيقة ومن المجاز 

ـــــرة الرابن  وهو العقـل الاير  ـــــب بـل مفاض من حض المكتس

ـــــ  لك أأنك أأ فا اا علمت  الرحمان  ن المالك واحد ل تعدد يتض

ل لــك و تــأأةيرمحض ل  نــت ومن مــاةلــك ف  المخلوقيــة عبــدأأ 

ل به جل وعال فالمملوك ل يملك مع ســ يده  حركة ول ســكون ا 

ـــكونه وكل ما نســـب لك ليس ملكا   ـــيئا  نفســـه وحركته وس ش

اا تم  أأمرك ابلقتصــاد ف  كل شــ ءٍ حقيقيا  لك ولذلك  اد هذا فا 

ن العبد له حد يحده ووصــف يناســـ به وحده الضـــعف أأ علمت 
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يد كال على س يادة س يده فالس  والر  والذل والفقر ووصفه اللجاُء 

ـــــتقتضـ  ماتة وبعف وفعلا  حياٍء و ا  من رزق و  ال مداد  س يادته ـ

علمه   ف ول وهلة الملك ررتبأأ كل ما تعلقت به مشـــ ي ته فمن 

ـــــؤال والعبـد بمجرد علمـه علمـا  حقيقيا   ال مـداد بال كالم ول س

ـــــ يـده يعلم قطعـا  من ابطنه ف   بترتبـه يد   ف ن رزقهأأ ملـك س

يد جال العب أأ ن كان من ا  لى من يعلمه الك و ا  ســ يده فال يحتاج 

لايبل يعلمه ابلفطرة  ـــــبيل ال   ةال  تجد العبد ف  الرابن  لاامعلى س

  يملكنه مملوك لأأ مالك نفسه لعلمه غن  النفس عن التعرض لأ 

غن  بســ يده ول يتعرض لســؤال الاير مخافة ســ يف  يرة  لأنه

ن  ا وعليه فنزل نفســك منزلة جاعه الســ يد لحكمة هذأأ ســ يده وا 

رضــى ل ر الك العبد المملوك العاجز المســكين واعتبر فكل ما

أأن يقابلك به عبدك المملوك ملكا  مجازاي  فالســ يد الواحد الحاب 

ولى به فيا ســــعادة عبد اســــ تعمله ســــ يده فيما يرجع عليه أأ هو 

قه همله بعدله فذلك شؤم لحأأ ن ا  ابلرضى من س يده واي خسارته 

 بنفســه لنفســه مناا وعبيد الخدمة كثير فبعض يســ تعمله بفضــله

ن يامله أأ وبعض ياملـه بعـدلـه فـالحمـد للملك على كل حال فله 
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َُّك ﴿ن يرحمه بفضــــله  ير ظالم أأ ويعذبه بترك خدمته وله  َوَما َرب

يدِّ  ٍم ل ِّلَْعبِّ ـــــن السـ يد يتصلأ  18F20﴾بَِّظالا  ف  ملكه  يف يريدرف ـ

ـــــ يـادة المـالـك متحـدة فيجب عليك من  ير منـازع لأ  ياا أأ ن س

لى ا  مورك كلاا بيد ســــ يدك فال تحتاج أأ ن أأ ن تعلم أأ المســــكين 

ـــــ يــد ل يتوقف على تو يــل عبــده لأ ن تفويض لأ  لو يــل ن االس

 لســــان الشــــارع ال قرارف   جنبي  وهذا مالك ومعنى التفويضأأ 

ــــ يدك ل  ير نك والعتراف الباطن  بأأ  ان تأأ  لأنكأأمورك بيد س

لـه كعـادة الوكـالـة والنيـابـة والتفويض منـه ل منـك ومعنـاه منك 

اا ال   نه أأ فاض خير الدنيا وال خرة ونســـ به لك فاقطع بأأ اعان له فا 

ل حاب لـك فيـه ا ل مجرد النتفاع ةم ينقل لاير من العبيد بعدك 

ذا وهو مر كأأ اا قال لعبده ملكتك ا  رفك فا ن الس يد ـأأي بعد تص

ة النماء والعتبار ل أأنه ل نظر للس يد عليه لك مقصـوده سـ ياسـ

ليل عليه كبر دأأ ن يعاتبه عليه وهو أأ ليس له أأ نه ا ن بذره أأ يـت أأرأأ 

ـــيئه تحت نظر عبده ا ل لالختبار ن ب مل يحلأنه  وما جعل ش

                                                 

 ( سورة فصلت.41) 20 
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ن العبد أأ الشــ ءِّ المملك وســ يده أأولى به ةم اعلم ف   عليه يتجرأأ 

ـــــ تعمـل ف  غرس مثال ل يخطر بباله  و هالذي  لعملن اأأ المس

اا ســأألته عن نفســه يجيب بدياة بأأ  الارس له بل بد لفالن نه ع ا 

ـــــأألتـه عن الارس يجيـب بال تأأمل بأأ يجيـب بال توان و  ن س ه نا 

الارس  ف  جلف العبيد ول يتصرفأأ ن كان من ا  لس يده فالن و 

ــــ يده وربما يخرج الارس  ــــ يده ويارس خا فا  من س ا ل ابان س

و ربما أأ و ربما ل يحســـــن الارس أأ مرارا  وربما تموت الشـــــجرة 

ـــــه ويملكه لعبد أ خر ويامله هو وحظه من العز  ينزعه عن غرس

ــــاهد موله تنصــــب  ا   ه يعل  ن كان عبدا  للســــ يد الكبير فا اا ش

ى نس فال تســكن فرا صــه حتصــواعاب العز والفرح والايبة والأ 

ابه به ويســمع لذيذ خطيشــاهد جمال ســ يده ابلتنزل والمالطفة 

ن غرس مــا ل يعــده ا  بــدا  و أأ منــه وهكــذا دا مــا   منمع قرائن الأ 

به باا ن يعذأأ نه ا ن زل زلة واحدة ف  عمره له أأ العقـل بـل يعتقـد 

ن نظر ا  اء غضــأأن يتفضــل عليه ابل  ن قابله بعين الســخب وله ا  

ـــــى ول على عين ا   ـــــى ول يعول على عين الرض ليــه بعين الرض

ـــــخب فله   ن ر و باما ول يأأ حدهما كل نفس لأ ف   ن ينظرأأ الس
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لى حال بل يرى نفسه مقاورا   ياا ن قبضة المالكية دا ما  فكف   ا  أأ

ل نز العبودية ول فضخ كذلك مع مولك الحاب تحصل على ك الأ 

 أأياا المســــكينمع الســــ يادة ما لك  لأدبخر ا ل ابلعبد على ال  

تمن بعملــك على مولك وتطــالبــه ابلأجرة عليــه الحريــة و  تــدع 

ـــــ بحـانه الأ  ل بعد انطماس جرة علوهـل رتـب لـك س ى عملك ا 

ـــــرة القرب فال يقدر عبد أأاي  كان  ـــــيرة والبعد من حض ن أأ البص

اا تصــدت المرأ ت تقبل  ــ يده ول أأن يمن بعمله لكن ا  يطالب س

ن لك عيتاا أأين اد  ا  كل وســـش فشـــ تان ما بينك وبين العبودية و 

 أأنت منه وأ لة الارس والبلد منهنســــبته لنفســــك فالذي  العمل

ـــــقب الطمع من ةوافأأ  نه لوس ـــــله ما وفقك لهب العمل فا   ل فض

وف لعمل مع الخوليس من شأأن العبد التعرض له بل من شأأنه ا

العبيد  ةجرة لكثر عن الأ  للعمل فضـــال   هال  منه فال يرى نفســـه أأ 

هلية فأأهملام واســـــ تعملك أأنت فتمن الذين تظن فيام عندك الأ 

ــرته من الأأ عليه بنفســك و  اا عمل فال نت مخلوق له وما ابش عبد ا 

عى الحرية ســــاَء واد  أأ جرة فقد أأعطن  الأ  قال لســــ يده المجازي

نماجرة فالدنيا وال خرة والبرزخ حيف طلب الأ  ملك هن داير ال ا 
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غن  نه لأ  نت عبده فالســ يد جل وعال ل يســكناا لســ تحالتااأأ و 

نماعن المحل والزمان والمخصو و   فاس تعمل الأدبخلقاا لك  ا 

ريفك ـه  مقاورة تحت تص نماا  رراع الداير ول ما فياا فمعه ول 

لبســــك مناا وزوجك أأ طعمك مناا و أأ وقفك علياا و خلقك مناا وأأ 

مناــا وأأر بــك مناــا رغمــا  علياــا فال تحباــا ا ل على وجــه محبــة 

ـــــ يدهم ويعتقدون  العـارفين النعم منه وهو أأنام يعتمدون على س

ا نالأ  أأناا هدية معظمة مرســـلة من الســـ يد لام فيتســـارعون لاا

ـــــاحب بركـة الملـك  عظمام الملـك باـا فيعظموناـا كما يعظم ص

د من ويقوم بشكر الس ي السـلطان  سوة س يده ويرى لاا احتراما  

لى نفس النعمة و   ير مبالة نماا  صرف يعظماا ابعتبار س يده ويت ا 

هديت له مراعيا  حاب الســـ يد مراقبا  له ف  أأ الذي  باا على الوجه

حفظاا   ف فيســارعثر نعمته عليه أأ يحب أأن يرى  لأنه  كل حال

وسـاخ ليحفظ وجاه مع س يده ل  ير ول يعشاب من ال فات والأ 

النعمة كما هو شــــأأن الضــــالين فا ن العاشــــاب ينســــلب عقله 

ابلمعشـــوق فا اا عشـــاب النعمة ســـقطت حرمة المنعم بين يديه 

وهو ماوى الاالك. فمثال النعمة مثال ملك قاهر عظيم الخزائن 
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ه وما له وما يشربه وما يلبسكأأ والعبيد أأرسـل لبعض خاصـته ما ي

ى يد رســــلاا له علأأ ير به وما ينكحه ولعظم حظوته عند ســـ يده 

ـــــ يد بيده تعظيما  له أأ  ـــــحوبـة بكتـاب كتبه الس عز مملكتـه مص

ــمشت الخطاب  نواع لذيذده بأأ مال على تعظيمه والس يد يبجل عبـ

مثله رحمة منا ورضــــوان على عبدان الكبير الشــــأأن فالن وبعد 

دة دان حتى كتبنا لك كتااب بيدان على خالف عافقـد بل  قدرك عن

ـــــرت الذي  ليك عبدانا  الملوك لحظوتـك عندان وبعثت  نا ل بحض

ل به وهوأأ يفارقنا ول يدخل علينا  فضــل  اصــطفيته بالذي  حد ا 

 بيدي وبعثته ابلكتاب الذي تناولته ائر مملكت على ســـ لخدمت 

ـــ ـــنية وعليه فبمجرد وص ـــرتك الس له و وززلت مرتبته لخدمة حض

ــه تعظيمــا  وبفام مــا فيــه واعرف حاب أأ  رمــه و أأ  ــه بقراءت ــاب  رم كت

نه  عز العبيد لدي وهو الواســطة لجميع مملكت  أأ المرســل لك فا 

نه  فافام وبعده فاقدم لحضــــرتنا ولبد بصــــحبة حامل الكتاب فا 

ـــــلوك وعليه ماابتنا وجاللنا محررا  ما كتابنا   ف عارف  يفية الس

النايى البينات فخذ منا ما وجه لك  من ال شارات وال ايت لأول 

ما   نأأ من النعم فاسـ تعن باا على السلوك لحضرتنا السنية فاعلم 
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ـــل لتحضا  ليك ا  أأرسلت  ـــر حضـ هل أأ رتنا دا ما  على عادة كمال ـ

ايك ا  رســل أأ الذي  جالل للرســولا  دولتنا  نه ن تتراخى فأأ ليك وا  ا 

باا  هديت لك لتســــ تعينأأ  أأن تارك النعم الت ايك ا  عين الطرد و 

ـــــير  لينـا فتكون من المارورين ابلنعم فتطرد عن مقام ا  على الس

ارته ولم شا  الحظوة فا ن فعلت ولم تصحب رسولنا ولم ركن عند 

ن عبيد م أأمره واغتنام صحبته ركن عنديركرم رسـالته ابمتثال 

ــول أأ ابل  فا ن أأ المحنة دا ما  ول  ــ تقالل بال صــحبة الرس تيت اس

فتاتر  19F21كيبتزيين النعم بين عين  يقطعونـك عن  أأعـداَءكفـا ن 

لم و  يصــحبك المقت كما صــحب من جحد كتابي  ورســل باا ف 

ـــــــيكرموهما بمتابعتاما فقد حكمت على نفســـ م   أأن كل من لـ

ا ا  ولم يقدم مع رســـول  ابلفرح والشـــوق لحضـــرتنا  أأمرييمتثل 

كبرت شـــــأأنك ابلكتاب أأ ان الســـــ يد ورغبتك وطلبتك و أأ كنت 

ــــــأأنوابلرســول و ليك ا   ابء و رهت حضــرتنا ت مســ تمر على ال  ـ

ـــــولنا وكتابنا  ـــــرة رس ن و رهت حض  فانظر مااا يلزمك عليه فا 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "عينك". 21 
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ـــــب أأ ن أأ حكمـت حكمـا  ل يبدل  ـــــول منا معدا  للاض وجه رس

واب نفك اليال مااان ماضأأ ل  رغما  على ا  ك  اظة والنكال فيجر  وال  

نـك قـد تعــديـت طورك حيـف   ابلأأ عليـك ول  ا منــ   22نفــتأأ فـا 

رك فتكرم أأمواســــ تعملت نعمنا فيما يبعدك منا فعن قريب يظار 

هانة ل ا  اان و ت أأ ن امتثلت ا  قلبـك ف    رام لم تعرفـه ول يخطراب  

 قــة لــك علياــا ا ن خــالفــت فــاقرأأ كتــابي تخطر ف  ابلـك ول طــا

ـــــول بي  أأعذرك بجال ما فيه لأ بقلبـك وكليتك فال  نه لك ن الرس

ايك ةم ا ايك من ال ترار بايران نك ملحوظ عندان مكســـوب وا   فا 

ــك اللام  ــا ول حاب للاير في ــك أأ ن ا  لن ــان فل ردت الاالك ابلبي

ك هلك نفسه ممن قبلأأ هالكاا وكم ا  صـالح نفسك و ا  ف   الخيار

ـــلت أأ عظمتام و  ـــقوها فأأتلفتام عن خدمتنا ا  رس ليام نعما  منا فعش

وســ يادتنا وقد بل  بعضــام بســبباا دعوى الســ يادة والحرية تعاليا  

ايك وركبرا  و  رســـلت أأ ن ركون مثلام وكم من عبد أأ طاياان عنا وا 

ـــال أأن  له وامتثل فقرب معظما مكرما  بما ل يخطر على قلبه فض

                                                 

َزْت نَْفُسهُ أأ  22  َه من الش ء أأي  نَِّف: تَقَزا  .رََرفاَع َعْنهُ  َعْنُه،تَنَزا
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ل فال فامتثل أأ يعرفه  يناه ومن أأمران فمن نسـينا نس سـلم تسـلم وا 

ادتنا نـاه فذلك عهلك أأ غنينـاه ومن تجرأأ على كتـابنـا أأ دب معنـا تـأأ 

لى ال   ن تسـلك سبيل الماضوب عليام من أأ ايك ا  ن و المسـ تمرة ا 

ـــبيل من  ـــالين ول س ـــبيل الض زكر وجحد وجودان أأ الياود أأو س

لما عذرتك نجما  على نجم فكأأ عذار فقد الأ ف   وقاران وقـد ابلات

رجعت قبل ززول غضــبنا قبلناك لكن ززول غضــبنا  ير محقاب 

ا مران كمــأأ ول وهلــة وعظم أأ عنــدك فــامتثــل ابلفور مع الكتــاب 

نمنك عبد مملوك ل طاقة لك على شــــ ٍء و أأ مع مرك عظمناه أأ   اا 

ـــــعيدا   ـــــطفيتك ابلخطاب وانديتك بكل مالطفة لتكون س اص

ر لك دب  أأ نت فاقدم أأ فالســـعادة ما علمته لك ســـعادة ل ما تعلمه 

نه عين الاالا  ايك ةم ا  تـدبيرا  و  واررك مع  ك ايك من البعـد عنـا فا 

ـــــرة جمالنا وابلات و أأ وقـد انديتك و  ف   كطنبت لأأ مرتك لحض

ـــــ تحقه  الكتـاب و ررت ما ل يجب ركراره وعظمتك بما ل تس

رة فنفرت ــــنك عبد مطلوب للحضأأ فافت  عين بصيرتك واعرف ب

ــ يد عظيم قاهر  الب  فســامحت مرة بعد مرار والســالم من س

ـــــديد العقاب  افر الذنب مؤرخا  أأ على  مره مـالـك كـل رقبـة ش



-47 -  

ة لخطاب ســـــبتاريش بلوغ العبد التكليف والقوة والشـــــدة والفرا

ـــــ يـده ونحن عنك  ـــــأأ س لك رزقا  نحن أأغنياء  وعن  يرك ل نس

ُكْم َعزِّيز  ﴿زرزقك والعاقبة للمتقين،  ْن َأنُفسِّ ول  م ِّ  لََقْد َجاءُكْم َرسـُ

ا َعنِّتُّمْ  هِّ مـَ و ن عبدا  مطيعا   فبمـا رحمـة من الله لنت 20F23﴾عَلَيـْ

ـــ يده فتنبه لأ  ـــكرتك التأأ مر س لب لك   تقياا المســـكين من س

ا فجأأك فوقك لم الأرضالأعيان ابلأضداد فتنظر السماء تحتك و 

بليسمن ســكر غمرة غفلتك عن مولك فقد ضــبعك  ل ما بمث ا 

واةن   لفأأ هل الجنة ما ة أأ ضـبعته حظوظ نفسه لما ررأأس على 

ــعش ــلف وخمسة وعشأأ ر ـ ا  ومثله ف  السماءِّ ومثله ف  رين عامـ

ئكـة معرفة الله ويقررهم التوحيد مما علمه من يعلم المال الأرض

شـ به القرب من سـ يده فعظمه س يده ابلرايسة الملكية والملكية 

ـــــبعتــه الحظوظ مع موله جــل وعال حيــف بنى   أأمره علىفض

  ف الأدبجارة على العبودية فســـرى ظالم الحظوظ وســـوُء ال  

ـــــ يده وعلى عبد  كليته فتجبر بما ززل به من هواه وتمرد على س

                                                 

 ( سورة التوبة.082) 23 
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ـــــ ي ـــــبب الولية على عبيد أأ ده فس بدى ما عنده من الالظة بس

ه دبه وحاول لباس ســـ يدأأ ســـ يده وفســـاب بطايان النعم وانقلب 

ان من ســ يده فظار ما كمن من خبثه وســوء ا  رف بال ـــــــيتصــ

نقلبت العوالم كلاا اف   مره واتضــــ  فســــقهأأ طويته فلما انجلى 

صـورته وصـارت عين النجاسة الاليظة بسبب حظوظه فاختبره 

علم به يوم ملكه ولم يرض بقضـــا ه وزاده ســـ يده أأ يده وهو ســـ  

حد أأ نعما  على ما عنده ليالكه اس تدراجا  على عادة س يده مع كل 

خـذ ا ل على النعمـة فرش له ابلنعم ليكبر ا ن الكلـب العقور ل يؤ 

بوط باره فبقدر الصــعود يكون الا ويزيد علوه على ســ يده واســ تك 

ــفو فأأ  ــ يده لص ن ة مملكته عنده ظاهظار س الاب أ دم خ را  وابطنا  ا 

 يعرف لالذي  من رراب وجـاعلـه عليكم خليفة نقمة على الماتر

ـــــ يده  ـــــه فأأعماه الجال على الرجوع لس بليسنفس ـــــي ا  ت فرض

اعنــت قبــل ظاوره وابيعــت وعزلــت رقبــة الظــالم أأ و  مالئكــةال

ـــــ يدهم عليه من أ داب  ـــــ يدها لما فطرهم س الجاحد امتثال لس
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ــ ــــــالحض بليسفقرر  21F24((الســامع وعى منأأ رب مبل  ))رة. ـ  ا 

معرفة ســـ يدهم فوعتاا وطحن هو بســـ يف المكر لما  مالئكةال

ــه ا  تعرض له من عدم  ــ يده بل يعبده لارض نفس قامة الوجاة لس

 فلما حصــل عليه ف  زعمه ظارت لوازم ابطنه فأأظار الحاب جل

مه مقامه قاأأ الملكية و  وعال صــفيه خليفة عنه ف  ســـائر الأحكام

ا  نته ظاهرا  وابط لك جل وعال أأن يمد أأهل مم فاضــة ما يريد ا  ف  

لاي مر ليه من الأ ا  فيســ يل منه ما ســرى  لى أأهل دولته جل ال   ا 

وعال ررتيبا  لســـ ياســـة ملكه على وفاب ما ســـ باب به علمه اعتبارا  

ــة القاهرة فاو المنفرد ابلملك والملكوت  ــ ياس للقدرة الباهرة والس

ـــــفيـه  ل المبايعة ه بمثظاار المبايعة لأأمر مالئكته اب  فلمـا برز ص

يده نه علم من ســـ  أأ قبل ظاوره بعد تعليمام ســـبب فضـــله وهو 

لاي اوات ارات الوجود   الئكــةموعلمــه ف  طينتــه ررتيــب ال ال 

ـــــ  ائر خلقه فانطبع الك العلموظـاهرهم وابطنام وما يراد به وس

ه ســـــماءأأ طينته فصـــــار العلم اا   له فعلمه ســـــ يده ف  اللدن  
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ة بما ظار الصــف  طلب المبايعا فأأ وخواصــاا ولوازم التصــريف با

ـــوى  ـــ يده فبويع مما س بليستجلى به س نه تجبر س قبلالر ي ا  ه فا 

مر سـ يده فاس تكبر كل الس تكبار فظار ما انطبع منه ف  أأ على 

ـــــ يده بعدم قبوله العزل وعدم أأ  ـــــأأتـه ورد الكالم على س ول نش

 ين رس  الخالفة فراوده س يده فقال اللع ف   الرضـى بجلوس أ دم

خبيثة ابلنار على عادة النفس ال  تحرقن  اعن له ولوأأ جوابه ل ف  

رة ســــ يده فأأجابته  ي فصــــدق عليه أأنه طلب النار والعقاب من

به  ك باا عذااب ل يعذبعذبن  اا لأجلك ولأ ســــ يده وعزت  لأخلقن  

 مر ســـ يده فقال اللعينأأ ســـوة لكل من تمرد على أأ  حد ولتكوزن  أأ 

ـــــيــت ابلنــار فاي   ــة منأأ رض ــة  حلى من ولي خلقتــه من الطين

ـــــيتص ليه نه عزل بسبب الطين فأأقسم ع أأ رف ف  فال يقال عل  ـ

ف   هخراجه ومن تبعن لم يرجع من عتوه حتى يالكه اب  ا  ســــ يده 

رة قدسه فاس تحلى الطرد واللعن والنار والخروج عن سام ـــحض

ى راب علــــــنشأأ من حظوظه مضالذي  الرحمة بما زين له ظالمه

أأن العبد ل يريد مع ســـ يده شـــيئا  فأأراد لعنة ســـ يده به برايســـة 

مام ا  الحكم فطرد فصــار قبلة للاالكين ابلحظوظ مع الســ يد وهو 
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ناسب صابه خير لنفسه م أأ كل من يعبد الله على حظ نفسه فا ن 

ن  ـــــابـه قـدر  ير مال م له أأ لحظـه يفرح وا   انقلب على وجاهص

تماد لك أأن كل عابد للدنيا  مامه. فا اار به ا  ـــــر بما خســـــفخس

ـــــلوب خير ا  وال خرة فاو مقلـد ف  عبـادتـه  مـامه المطرود المس

امه يجد مســـا ا  ويجد معه ما  لأنه  ســـ يده فال يج ُء منه شـــ ء  

ـــة لأ  بليسن نجاس ـــة ا  ل ف  ش ا  الحظوظ فال يعي تنجس بنجس

 نه ول  على من شاباه ف  الحظوظنجس الحظوظ للمناس بة ولأ 

اا كل بيله ومواضــع عطبه فيعطب ب جه وســ ا نالأنا متصــرف فيه

ولد من عزل من رايسة أ دم أأ ولده الجن أأو من أأ حظ من  اي

ن أأ عليه السـالم فقد حلف يمينا  مالظا  على س يده لسوءِّ مخبره 

ـــــ يده من  له مدخله قال له ولدهما حتى يدخأأ كـل من عبـد س

ن    ف أأغنى عن الشــركاءِّ فكل من شــركن  ســ يده لك الك فا 

بليسعذبه مثل عذابك فرض  أأ عبادته بحظ نفسـه  أأمر س يده ف ا 

ـــ به ـــل هالكه يز أأ ف   أأن يختبرهم ظاهرا  وابطنا  فمن انس لزل ص
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 عط  تشكال على عادة أأهل فطرته يتشكلوأأ  23F25جلهبخيله ورَ 

ـــــف ظواهر العـابـدين وبواطنام فيحماب كل منف   ا كان على ش

ــ يده فزين لام مثل الرالاالك بعدم رضــاه بأأ  عظمة ايســة والمر س

لى ما ل نااية له من  ـــــب والاش ا  والحقـد بجلب النتقام والاض

لوازم الحظوظ النجســـ ية فيســـكن له بجيوشـــه وخيله بســـاتين 

مره أأ ابطنه فيوســوس له ابلزلزل والصــواعاب النجســ ية فزين له 

وااته ودينه ويصــــار له  يره من عبيد ســــ يده فيحتقرهم ويعز 

ير ســه من الحظوظ نفســه و ب باوى نف الاافل المضــبوع المحماب 

مره فيمتلُئ ابطنه باضـــب ســـ يده وســـخطه وبســــخطه يريد أأ 

مامه يربيه بصاار الماسـ تعالء  على عبيد سـ يده فال يزال  خالفة ا 

مر سـ يده حتى يزين عظا ماا فيضـحك عليه بأأنه شــ يخه ينفعه لأ 

فيخلصــه فال يبرح عليه حتى يزين له عدم الرضــى بحكم ســ يده 

                                                 

لَِّك َوَشارِّْكاُْم فِّ  ﴿ 25  نْاُْم بَِّصْوتَِّك َوأَْجلِّْب عَلَْياِّم بَِّخْيلَِّك َوَرجِّ تََطْعَت مِّ ْز َمنِّ اس ْ تَْفزِّ لَْمَوالِّ اَواس ْ

ا لا غُُرور 
ِ
ْيَطاُن ا ُدُهُم الش ا ( سورة ال سراء. ما كان من را ب 14﴾ )َوالَْولدِّ َوعِّْدُهْم َوَما يَعِّ

بليس، وما كان من راجل ف  معصية الله فاو من رجال  يقاتل ف  معصية الله فاو من خيل ا 

بليس، والرجل: جمع راجل، كما التجر: جمع  جر، والصحب: جمع ص احب. تفسير ا 

 الطبري.
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نمه عليه ويتبرأأ منه ويقول له وأأنه حر ل حكم لســــ يد وجدتك  اا 

ـــ   ـــ يد فنخس ـــ ية عظمة الس ـــة الحظوظ المنس ك تممتلئا  بنجاس

ــأأةيرول  فتبعتن  ـــــل ت ــك عن الس ك و ل  ول قوة ول طبع يمنع

نمالمولك و  لاا ن ركون الذايب ك أأ بتر يحب من ابب الذيب الأ  ا 

نك  ـــــك من رايلة الحظوظ فا   نا  مثله فافام عن الله وطار نفس

ـــــا فيك فعلـت فال يجـد المطرود المعرض لال   غواء محال نجس

ـــــلم وتنفر جنوده عنك ف  ال خالصفيجد النور فتقتله را حة  يس

 24F26ســــلم قرين الصــــادق صــــلى الله عليه وســــلمأأ قرينك كما 

ـــــدده من  ـــــرق مرأ تك  ال خالصفيعينك على ما أأنت بص وتش

ات اا بذر ب بصيرتك وتنفت  عيوناا كلاا فتنظر باا س يدك وتحيب 

ــــافعبوديتك فتنخرق ااتك ب ــــحة توجه جميع أأوص  مولك بص

 كركانك ابلتعلاب بربوبيته فتعبد بشعرك ولحمك وعظمك وروحأأ 

                                                 

اهِّ؟ : ))ملسو هيلع هللا ىلصقال  26  َك اي رسوَل الل ايا . قالوا: وا  ما منُكم من أأحٍد ا لا وقد ُوك َِّل بهِّ قرينُُه مَن الجن ِّ

اَه أأعانَن  علَيهِّ فأأسلََم فال يأأمُرن  ا لا بخيرٍ  لا أأنا الل َي ا  ايا  .((قال: وا 

: صحي  مسلم | الصفحة أأو الرقم: الراوي: عبد الله بن مسعود | المحدث: مسلم | المصدر

8204 



-54 -  

ــــ يدك فتحظى اب ــــا ل عن س لاي  ل مدادمن  ير ش من  ير  ال 

ك فال يخطر ببال تعرض له ول قصــــد ول خطور لعظمة جالله

لى عنك عابد ول عامل ول مســ تحاب شــيئا  على ســبيل الذوق أأ 

ـــــرف  ـــــ يـدك لمـا دهمك مما عاينته عبوديتك من الفناء الص س

ـــــاهدته ف  بحر العبودية فتكون  والجمود الالزم فيارقـك مـا ش

 ون لما كنتالأرضــ قيمة لك ول رزنك الســماوات و عبدا  حرا  ل

مك فتحبك أأ كما خرجت من بطن  عليه من وصــــفك الأصــــل 

 بشرية فيه ل لأنه العوالم كلاا لضعفك كما تحب الصبي  يوم برز

فما من واحد ا ل ويحب أأن يقبل الصبي  ويضمه لصدره لما عليه 

ــــعر بمن  ــــعف وهو ل يش من حبه ول بأأ من الفناء ف  بحر الض

صــــله متوجاا  لربه فعالمة أأ  رهه بل اند ت مراســــمه بضــــعف 

 نه ل يحب شيئا  ول يكرهه ول يدفع عن نفسه بل هوأأ العبودية 

لاي قبضـــة الســـكر ف   لحرارة أأحس ابن ا  لاا ميتا لاا فا  موجا ال 

حض م قصــد فال مطمع لك ف  الرجولية الت  ه من  ير  يبك 

د فافام يوم زا ية حتى تندك مراســمك ابلضــعف كالصــبي العبود

فعز العبد الضعف والعجز والنسالخ عن نفسه وعزه وغناه بربه 
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العبد مر الرزق وعليه فأأ فعبد الان  ل يتحمل مشــاق الاموم ف  

ـــــ يده على الذي  كاء وهوالب ـــــى بحكم س ي حالة ززله أأ ل يرض

لم نه لأ  يتســخطاا ياضــب ســ يده وينزله من مقام حضــرته عنده

ــ ــــــيرض أأن يكون عبدا  بل يتحس ر على الباس وهيئة ســ يده ـ

ـــــ يده فيماله حتى يأأ المـالكية له في  ـــــب س ذه خترتب عليه غض

دية بزعمه تعدى طور العبو لأنه  ول يبال ابلكليـة ابلقار والنكال 

ان ا  فافام وعليه فالعبد يقدم حاب سـ يده ول يش تال بنفسه  ل اب 

ال مره فأأ مره ســـ يده امتثل محبة وشـــاودا  لحالوة ســـ يده فا ن أأ 

ل يتلذا أأنفه بوامر س يده ولو فيه حتف أأ يصعب عليه ش ء من 

لا  ل همالابلأوامر وينقبض اب  ي طبعا  من  ير قصـــــد بل بفيض ا 

ــــ يده بأأ ف  حاب للأنه  ــــه فيالطفه س يم ولذيذ نواع التعظ يه لنفس

مر ســ يده ســما ه وصــفاته عليه فيقوم لأ أأ فاضـة بحور ا  الخطاب و 

ظم عبادة جميع عنفس واحد بأأ ف   نوار ربه فيعبدهأأ بكليته مؤيدا  ب

ــد ــامــة من العبي ــامــة فينوب عن الع ــالك ف   الع  أأداء الحاب الم

ـــــلحـه  عظم ممـا يخرجه لبقية عامة خلقه أأ فتعطى لـه مؤونـة تص

 فعالالأ  نفســه وامتال ه بربه فتنفعل بهلحســن طويته وفرا ه من 
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لاي ـــعور ول قصـــد فتظار له لوا   بوارق الحب  ةال  من  ير ش

لاي  ويحلى  ســماءقواي  بربه فيســلب خلعة الأ فينتعش انتعاشــا   ال 

 ده مجردا  طوع ي سماءفتصير بحور الأ  بحر العمى الرابن بسـكر 

لياا فيعام به ف  الطمس مطموســة حواسه ا  من لوازماا حتى يرد 

اا  فاق من ســ نة ســعادته صــار جبال راســ يا  راضــيا  أأ بســ يده فا 

ســه جالســا  على  رســ  واحد من مرضــيا  كامال انقصــا  عند نف 

ــلم   راســ  ــ يد الكاملين المكملين صــلى الله عليه وس عبودية س

مـامام الت ـــــ يـد الكـل وا   مته ومنأأ فين من عددها بعدد العار   س

ـــــ ف   الاير المتناهية مالئكـةال اا أأجلس على  رس بيه ن  علمنا فا 

فاض عليه ســ يده قوة نوره حتى يشــاد به لوا   بوارق ســماء أأ 

نماا  نه حقأأ نبيه ســ يدان محمد صــلى الله عليه وســلم فيعلم  يعبد  ا 

ـــــ  بيه بما قدر ن عبوديتـه فيعرف  اللـه بنور من جلس على  رس

ـــــه من مرتبـة نبيـه وتيقن  ين نبيه توجه باا ع  أأن روحـه الت لبس

ــــالح لوســــاطته جازما بأأ فيلق  لبق  ظله لولهف   نه عاش  الس

عدما قبل وجوده فتأأدب بأ دابه صـــلى الله عليه وســـلم ويتحرك 

ـــــبحركته بحضـ ركان أأ رة ربه فيسمع صالة ربه عليه بجميع قوى ـ
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م له منه ليه حلة نبيه بحسب ما قسسر اات مرتبة نبيه فتخلع ع 

ـــــا طـه بينـه وبين نبيـه فيعطى لاا  وائره فيتمنى حاب دأأ فيميز وس

ا ر حين  ناية متـه بمـا اقتطفه بع ظليتـه أأن يكون خـادمـا  لأ  أأىئـذ ا 

ـــــفقة على كل خلاب بحيف ل يميز  ربه فترجعه حجابية نبيه للش

ا  عا ل فعال واحدا  لربه ويكون مركز زكتة صـــفاء قلوب خلقه مباي

ت مســـلك ن ســـلكا  لك من عبد  لنبيه بيعة العقبة العرفانية فيا

 لاا وايك  الشـــ ئونالوجاة ف   حســـانالتوحيد توحيد العارفين اب  

شـــر ت حظك بعبادة ســـ يدك فافام ررشـــد أأ ن ا  لك من ضـــال 

ايك أأن ررضى  ــلحض أأن تحب عن درجة أأهل ال قبال الكل وا  رة ـ

ـــــ يدهم فمن أأقبل على الله بكليته  قبل أأ ليه و الله ع قبل أأ قبلـة س

معه جميع خلقه وقد علمت قبل أأن كل خطاب ورد مما يرشــد 

نمالطلب الثواب على العمل  ارب لك الصبي  الايسـلك به مسـ ا 

 نماا  ن كل ما ورد عن نبيك مما يرشـــد له فمن حضـــرة كافله وأأ 

نه  ن يخاطب أأ ر مأأ هو من ابب التربية بصاار العلم قبل  بارها فا 

ـــــ تقذر لام حظامالكافرين بما يفامونه وي  ــ الذي  س ـــ نمام هو ص

واعتقادهم الفاسـد من نس بة الولد له جل وعال و يره مما يرشد 
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ـــــفـاهتام بقتل  ن أأ و يره لعلام يرجعون و   25F27امالق  ا  ولدهم أأ لس

نذار وتبشــي معاصــ يخاطب العاصــين بما يقطعام عن ال ر وأأن اب 

يخاطب التا بين بما لام من النعيم المقيم ليثبتوا على الطاعة وأأن 

ـــــين بمـا يقطعام عن مالحظة الثواب بعملام  يخـاطـب المخلص

ول أأ وأأنام ليسـوا أأهال له لول فضـل الله جل وعال وأأن يخاطب 

ـــبتام الع ربعةالمقربين من الدرجات الأ  مل لما يرشـــدهم لنف  نس

ـــــام و لأ  ــأأةيرل  نأأ نفس ــان  ت ا ﴿لمخلوق أأاي  ك ــَ ُه َخلََقُكْم َوم ــا َوالل

صــــة المقربين من الدرجة الثانية ن يخاطب خاوأأ  26F28﴾تَْعَملُونَ 

ـــــام ول اجتنبوا مناهيه باا بأأوامر اللـه بأأ نام مـا امتثلوا بـأأ  ل نفس

ـــــطفاءي  ـــــل اص ْا َرَمْيَت َولَكِّنا الل َه ﴿بمحض فض
ِ
َوَما َرَمْيَت ا

ن أأ يخـاطـب أأهـل الـدرجـة الثالثة من المقربين بوأأن  27F29﴾َرَمى

ن المشــــ تاق حجاب عظيم وأأ  رادةال  و  رادةال  الشــــوق هو عين 

                                                 

ا﴿ 27  ير  بْء ا كَبِّ ُكم ا نا قَتْلَاُْم كَاَن خِّ ايا
ِ
اْحُن زَْرُزقُاُْم َوا ْمالٍق ن

ِ
يََة ا ( 90) ﴾َولَ تَْقُتلُوْا أَْولَدُكْم َخش ْ

 سورة ال سراء.

 

 ( سورة الصافات.71) 28 

 ( سورة الأنفال.00) 29 
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  أأن اللذة التهـل الـدرجة الرابعة بأأ ن يخـاطـب أأ لزال مع بقيـة و 

حصـــــلت لام بعبادة ربام ليســـــت منام بل منه جل وعال وأأن 

فعله و ن الله وحده ف  ااته وصفته أأ يخاطب العارفين الموحدين ب

له د نفسه جل جالوح  الذي  حد ف  توحيده بل هول لأ فال تعم  

لى من يقول هو واحد ول من يقر به ول من يفو   ضفال يحتاج ا 

ـــــمد عن كل  لـه ول من يتوكل عليه فاو الان  المطلاب هو الص

شــــ ٍء فيانيه علمه بكماله بال مكمل ول من يقول كامل فيتفرغ 

ـــــه فانيا  بربه العـارف عنـده من كـل قوة وحول في زهـد عن نفس

ويزهد عن توحيده وتفويضـــه وتوكله وتســـبيحه وتقديســـه  ير 

ــــمعول على عمله ول عبادته مض  راب عن الاير والايرية أ يسا  أأنـ

د ر له أأو عليه راضـيا  بقدره فحينئذ يكون عبيصـله شـ ء  لم يقد  

ضته به مقبوضا  بقب صـابع ر أأ ربه حرا  بنبيه واقفا  بربه متحركا  به بين 

ـــــا  بكنفه مفر ا  من كل علة   با  لربه ةم ل  مكفول برعـايته عاشش

ـــــرة ربك  مامك فجد على ما كنت أأ يزال نبيـه يخـاطبـه بأأن حض

ــب فخطــاب  ــدي الكــات ــه من الجمود كجمود القلم بين ي علي

مته أأ صـاحب الشـرع صـلى الله عليه وسلم يظار مظاهر مراتب 
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ــة لكن  فراغ القلــب من الايرا  وهو خطــاب واحــد وهو  والايري

 لفام الرابن يئا  حتى يصل  ل ول بحسـب تاي ته شيئا  فش أأ خطابه 

 ريعة متحدة ل خالف فياا ولــــفا اا علمته بتأأمل عرفت أأن الش

ــا و  ــار عليا  أأقوالن جميع أأ ن المجتاــدين كلام على حاب و أأ غب

ــا ل لاا من نحو  صــول  أأ و أأ العلماء تفســيرا   وفروعا  ومعقول ووس

لى قول واحدـمن جميع خدام الشريف و يره ـوتص  ريعة مرجعاا ا 

قا له  ف  وهو الدللة على الله بحسـب ما تجلى صـاحب الشرع

بكونه صــــلى الله عليه وســــلم ظار فيه مظار مقام من مواقف 

الدين التســعة فمن كان شــرب من حقيقة صــاحب الشــرع مقام 

تحرير   ف التوبة فال يفام من الشــــريعة ا ل مشــــربه وتجده يبال 

لســـ نة الشـــريعة على مقامه أأ ن يطباب جميع أأ المســـا ل محاول 

ــــكالت الأ ف   عمره كله  فيفن ــــات وحل المش جوبة والعتراض

ـــــه مجلس التحرير و يره ممن فوقه ل تحرير  عنده ويعد مجلس

ة فال مبين النصـــوص الشـــرعية قصـــد نصـــيحة الأ فيه ويعارض 

ـــــيحصل من الش ل ما ااقه فيقيد ويعمم بحسب اجتاـ ده اريعة ا 

نماوهو صادق ف  الك كله ف ــالش ا  ات ريعة جميع ما تحته كطبقـ
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ـــــفل الجنة ل يطلع ومن كان فوقه أأ الجنـان الثمانية فمن كان  س

اا ول الجنان كل ف   السراح أأعط الثامنة ف   يسـ تال ومن كان

ـــل  ـــفل لما فوقه ليظار التفاوت والتمايز والتفاض ـــبيل لمن س س

 ومن جلس مجلس الموقف الثان  الأدبف   اواقبحســــب الأ 

ـــــــن الشـــأأ كذلك فاعلم  اا ركان واحدة لاا عين قا مة بأأ  ريعة ااتـ

صون متعددة بحسب الالظ والرقة غ سـاق شجرة تفرعت مناا 

القــا  طا  مخــالفــة فمنزلــة المجتاــدين  أأاواقولاــا ةمــار مختلفــة و 

تفرع مناا غصـــون متعددة ومثل  كاصـــون الشـــجرة الكبار الت 

لمجتادين كمثل غصـــون رقاق مدركاا رقياب لطيف العلماء  ير ا

جرة مأ لاا للشــجرة والشــ اهلاا لرقتاا والاصــون كلاأأ ل ا  ل يدركه 

ـــــاحب الذي  مـأ لاـا للماء وهو اززرع فياا جاد روحاا فمثال ص

ــــالش   ليطار به منرع مثال الماء والماء منزل من الله جل وعالـ

لظة قسام ماأأ والحظوظ فالمعصـية على  رجس الكفر والمعاصـ 

نية على مب  معاص ال   الكفر مبن  على الجحود ومتوسـطة ه ه

ـــــ تكبـار على الربوبية وخفيفة ه اتبـاع الاوى ل  لحظوظ ا الس

 جرين لهو من شــــأأن المســــ تأأ الذي  مبنية على طلب الثواب
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ـــــ العبيد فال ـــــ يد من حيف ه  معاص ذمومة مطردة من م للس

يرته فين ينظر ببص مدركه من  بار العار  رة الحاب فمن قويــــحض

لى جميع الشجرة وياترف من  لى أأ ا  صل أأ صلاا ويوجه كل اوق ا 

ـــــسرار الشأأ غصـنه ويفام  ريعة كلاا ول يبقى عنده نوع خالف ـ

فيعبد الله علياا كلاا من  ير تنزل عن مقام عزيمته ومن ل اوق 

ـــاله  ـــف وربما يش ـــ به ل  ير وينص له ا ل ف  مقامه يتكلم بحس

الوجاة  حسانالمطلوب منه أأن يتقن عمله اب  العلم عن العبودية و 

ـــــن  نه على فا اا رقى يرى ما دو أأ دبه لما هو أأ لموله فينقلـه بحس

ل من  جاال محضا  حتى يوصله له ول يتحقاب بما بيناه ويصدقه ا 

ـــــه كـل ال  أأ  ل قباأأقبل على موله كل ال  عراض و عرض عن نفس

اا اس تولى ع ــــفا  ــ لى عين ال ـ ــ شريعة ابنسالخه عن نفسه وزهد ـ

ن له اوق يتبي الأقدارعناـا بحيـف ل يحباا ولو طحنت بأأرحية 

ـــــب  ـــــجرة الرابنية فتكثر الواردات بحس لتاا    أأاواقةمار الش

كل اوق   ف فينبعف عناا اسـ تعظام نعمة المنعم فيشاهد س يده

ـــــن  يرى ف  الأقدارو  الألطاف رؤيـة وجاه ف  مرأ ة فينظر محاس

ل تســقب عليه فيشــ تاق لالندقاق ويفرح ابلمراضــش قدرا  كالجبا
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لايـ ـــــاحـب الحجـاب ابلجنة فكلما جاءته لجة  ةال  كمـا يفرح ص

برادا  اب  تعرض لاا تلذاا  و  لا   الل نفســـــه لموله ول يرى راحته ا 

ـــــواعاب والعتاب علما  أأنه ليس ف   ـــــاط فيفر  هال  أأ الص ح لالنبس

ل ليقربه  الجالل  فبقدربعـذاب حبيبـه علمـا  منـه أأنـه مـا عـذبـه ا 

ـــــيكون الجمال فترى صــاحب عين الشــ ريعة يصــدق كل قول ـ

ـــ تارب مدركه حيف كان ـــحيحا  ويس نى دالمقام الأ ف   ويعده ص

ــير بعبارته لمقام من فوقه فترجع الشــ ــــــويش شــريعة  را ع عندهـ

نبياءُ واحـدة و  اا   واحدة يجمعام مقام الدللة على المولى جل  الأ

لى  وعال وتصـير عنده الطرق طريقة واحدة لتوصيل كل طريقة ا 

الحضـرة القدس ية ويرى الش يوخ كلاا اا   واحدة لقيامام ابلدللة 

خفاه أأ ظاره و أأ عاله و أأ على الحبيب جل وعال ســــ بحانه ما أأجله و 

ة ويصــــور  ور واحدة   ليه ملة  ا  ويرى المومنين الموحدين من أ دم 

ـــعة  ـــ يادة مولها اليلة خاش العالم بمنزلة اات واحدة موجاة لس

مطمئنــة مرتعــدة خــا فــة عــابــدة متبر ــة من الحظوظ الجوهريــة 

لكية الما الأقدارمعترفة ابلمملو ية راضــــية بصــــواعاب ســــ يوف 

ـــــب   ـــــوفـا  بذلتاا فينص فيتحرك بتحرك الكورة ويعبـد معاـا موص
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ضــل شــعرة من شــعراتاا فيحصــل له فابنصــباغ عبوديتاا فيصــار 

فيوض  كل رعدةف   جماعة شــــعراتاا لمقام التعاون فيفاض عليه

الكورة بمنزلة اات رجل ن أأعضـــاء الكورة لأ خواتاا من أأ ســـائر 

ـــاا على بعض فكل جزء يمد جميع مر بة من أأ  جزاء متوقف بعض

ـــــد  الكـل ويفـاض على الجزء ةواب الكـل لمقام التعاون مع قص

نماابلنيات و  الأعمال نماا  ))الجزء الك   28F30((لكل امرء ما نوى ا 

اا فامتـه علمـت  ـــــائر أأ فـا  ن وأأ  الأ وانن بركـة العارف ممدة لس

يــة التعــاون على التعلاب ابلربوب ف   خوةكلاــا ممــدة لــه للأ  الأ وان

خوة مع الكورة ول معاونة بحســـــب نيته أأ وأأما الجاهل باذا فال 

اا تمحضـــــت لمولك  ةواب الكورة جزءا  وكال  ف   فال حظ  فــا 

يمـدك الوجود كله وتمده ويعطى لك مثل هذا فا ن نويت النيابة 

رض ســـــقب فأأ ةواب من  ىتحمل الزلزل الجاللية تعطف   عنه

هــل عبوديتــه أأ بمحبتــك  ىكفــايــة عن ارات الوجود وتحظ

ـــــ يــادة ويتوجــك بتيجــان رؤوس  أأهــل مملكتــه فترزق عز الس
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شأأنه  نماا  ن العبد ليس من شأأنه الطلب بباطنه أأ ية فاعلم ال مداد

ره فا اا معلى خزائن ســ يده مســتســلما  لأ  التضــرع بظاهره معول  

نك بمرءا من  فال طلب يقول لســان ســ يده  أأقبل على شــأأنك فا 

رشـــاد لحوا جك فاشـــ تال بما طلب منك من الخدمة تحتاج ل  

نمـافـ الأدبو   ن تعاميتأأ نـت أ لـة للخـدمـة ل  ير فال يارنـك أأ  ا 

 العجز والكســـل فمقصـــوديســـاءة وف  حال حال ال  ف   عليك

أأنك ملكت لاا وليس من شـــ أأوقاتك ابلخدمة الت ن تفن  أأ فيك 

ــــب الســــ يد ول أأ  ــــافزاره ورداءه من ا  ن تلبس أأ ن تباس  أأوص

منتاا ضـــ  الت قبلت على شـــأأنك تصـــلك نفقتك أأ الســـ يادة فا ن 

ـــــ يادة يوم ملكت و   لبعد أأن قربتك بعمل ب أأابل قبلك ول أأ الس

ل  أأنوشــأأن العبد  أأمرك عنديعظمك من بين الممالك فيعظم أأ 

ـــــ يده ا   م عرف خدمته يو لأنه  ن يقول له افعل كذاأأ لى يحوج س

فيــه  ان لـهأأ لأنـه  مرك فف  وقـت الحرث ياييئ للحرث بال أأ ملـ

وينســب حوا ل ســ يده لنفســه  الأســ بابابلملك وكذلك بقية 

 ل لأنه زائنالخه بســــ يده وخزا نه من  ير تعويل على قلبممتلئا  

ل ابلملك فيمتلئ قلبه بمحبة ســــ يده ول ينســــب ا  له فياا  حظ 
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ل له ف حد عليه ا ل من حيلأ  الكه ول يرى فضال  م لأنه الكمال ا 

ذي ال مع ســ يده الأدبالوســاطة من ســ يده فيعظماا جراي على 

رسـله له فياضـب باضـب سـ يده ويفرح بفرحه ويحب كل من أأ 

ــ ينســب لســ يده ولو ريحه وبلده  ده وكلبه فتجده يعظم كلب س

فســه وياار لكلب ســ يده فال يتركه لأحد ولو الموت وينســ به لن 

همل شـــأأن ســـ يده ومن أأ همل كلب ســـ يده فقد أأ ن من عليه لأ 

ـــــب له فيعد كل من يعظمه من  ـــــ ئون جميع ما نس جملـة الش

ل بعين  صـــاحب بمنزلة ســـ يده لســـ يده ول يرى كلب ســـ يده ا 

ســــ يده مضــــراب عن  حســــن كلبف   والمحبة فيفنى ال جالل

ثل ما ةبت لســ يده فيمت  خلقته ولو مشــوهة بل يســ تحســن كل  

بول ريته ولو كان مرجوما  ب ـــــل ببشوامر س يده بحيف ل يش تاأأ 

و تلويحا  أأ شـار له ابلراحة تصـريحا  أأ و  يره حتى يرضـى سـ يده و أأ 

ارجا  سـ يادته فال يرى عزا  لنفسه خف   فانٍ  لأنه مر سـ يدهأأ يفام 

نســبته لســ يده العظيم ف   ه محصــورعن خدمة ســ يده بل عز 

ناا ســــبب المقت  الشـــأأن فيشــــرف بطاعته ويتجنب البطالة فا 

مة ســ يده ظافة ويجمل هي ته بنعفيزين العبد نفســه ابلن ال همالو 
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نه يحب أأن يراها عليه حال المشــاهدة أأ  الت  فيضــت عليه منه فا 

نه  ول يامل نفسه ابلمقت ابلتقشف مع فيض مدد س يده عليه فا 

نه قت حد ولو ضيلأ  ا ضـاعة سـ يده له ول يشـ تك يظار  سـم فا 

طرق النفقة بل ولو تتابعت عليه مقامع سـ يده ابلنكال بل يصبر 

حاجة  ل لأنه حدأأ نه شـــأأن العبيد ول ينزل حاجته على أأ ويعرف 

نماله و  م مع لكة ســـ يده فليترك لســـان المملو ية يتحاجته حاج ا 

نه مقبول ابل  ا  حضـرة  طم ن ول ي  ال فضالو  حسانمداد س يده فا 

ـــــ يده من أأ بحـالة  ـــــاا بل يخاف من س ن يعريه من العمل أأ لبس

 بحيــف ينزعــه من عمــل الخــدمــة ويول   يره أأو يجرده عن عزه

ا ن يخرجه عنه ويطرده فاذأأ له الســـ يادة بســـ يده فيخاف الذي 

ـــــمر سـ يده فقد أأخسأأ مر نفسـه على أأ دبه فمن قدم أأ  ان ر الميز ـ

ـــــيـة وقلب البرادة نه عمل برادة أأ معناها   29F31والـك قلـب القض

نه ل ياا فقلباا للأ ن يســـقي أأ راد أأ ســـ يده فوجد ماء  و  ملؤها رض فا 

اا حســـن وجات أأ عكس القضـــية فلو لأنه  لف عامأأ ولو بق  ما ة 

                                                 

ناُه َأْضَخُم. 31  بْرياٍب لَكِّ
ِ
ينِّ الأْحَمرِّ على َشْكلِّ ا َن الط ِّ انء  مِّ

ِ
 البرادة: ا
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همل أأ مر نفسه و أأ على السـق  سقاها نفسا  واحدا  فكل من عظم 

ده مر س يأأ مر نفسـه مقصودا  ابلذات و أأ مر سـ يده بحيف جعل أأ 

و بمشـــقة حلوا  ول مره ســـاال  أأ عليه يعمله بكلفة و  ةقيال  مرا  زا دا  أأ 

ياا حكام س يده متراخيا  ف بأأ  طرق نفسـه جاهال  ف   فيكون حااقا  

متعذرا  ابلجال وأأنه مشـــاول بنفســـه فذلك دليل على انطماس 

ينام ن اش تال بذ ر س يده يثقل عليه و ا  نه أأ البصيرة منه وعالمته 

العدد  الليال  اواتن اشـ تال بنفسـه نشب ولو بق  ا  ويكسـل و 

ا من دنيا حظ نفسه فانيا  فياف   عاشابلأنه  ل يالبه النوم والك

ل وأ خرة ولاو وقيل وقال والعا ـــاب راحته المعشـــوق فال ياتم ا  ش

ــ يده الاير المعشــوق ةقل بأأ  ل به فا اا ا ر س مره ول يمتلئ قلبه ا 

 مر ســــ يدهأأ يعبده هواه و الذي  وتمرض وتعجز فصــــار ســــ يده

ـــــ يدهمطروحـا عنده وهو عين الحجاب والحجاب بينه و   بين س

ـــ بة ل  ير وهو أأ  ـــية فلو بق  علياا عمر بعد النس نه عكس القض

ا  دا م الأرضالـدنيـا مـا عرف نقطـة مـاٍء والماُء فا ض على وجه 

عارف  يفية الارف من الصـــفاءِّ ل ترف ســـاعة  لقى لمرٍب أأ فلو 

ـــــ يدك من أأ وروى فعليـك بتعظيم  ـــــالة وا ر وبجعل مر س ص
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اجة قضــاء حف   ان لكأأ لياا و ا  يد ســ يدك فا ن ردك ف   نفســك

ــ يدك فا اا ســمعت نداَء  ــك فامتثل ابلفور ةم توجه لنحو س نفس

مرك كله ولو جا عا  كنت أأ ســ يدك وهو المؤان فافزع وغب عن 

اعة ليه ف  ســـــا  تيان أأمرك ابل  اا ا  يحكم عليك الذي  فا ن الحاكم

ل مر ا  بعـدها فيقول لك ا ن كنُت معينـة ل يقبـل منـك قبلاـا ول

ن كان الأمر أأ الذي  الوقتف   فـاقـدم فعن  مرك فتربوعينته وا 

اَقاَلنِّ ﴿قريب يحل البالُء  ُّاَا الث نَْفُرُغ لَُكْم َأي ــــ َ اا  30F32﴾س فالعبد ا 

أأمره ســ يده فامتثل ظاهرا  وابطنا  فرحا  حيف اســ تعمله ســ يده 

يدور له الفلك بســـــامه وحرث مثال الذي  وعمل العمل المتقن

حراث  متقنا  وزرع زرعا  جيدا  ف  بلدة طيبة ونقاه من شوك العلل 

ــه واراه ونقاه تنقية  ــده ودرس ــ ية وحص جارة من الح أأخرىالنفس

وطحنـه طحنـا  متقنـا  وغربلـه عمال محكما  وعجنه عجنا  محكما  

 وطبخه طبخا  محكما  يدور له الفلك بالة عمله وهو اوق ســــر

ن  مره ســ يده وةقل عليه العمل وعمل أأ عمله مع رضــى ســ يده وا 

                                                 

 ( سورة الرحمن.90) 32 
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عمال ابلخيانة وغش فيه ويرد ابطنه كالما  على ســ يده فينســب 

ن زرع  همل أأ سـ يده للظلم ويخاصم ابطنا  ولم يزرع بذرا  متقنا  وا 

ن نقى فرط ــ تف   تنقيته وا  نه مس ــه وتذريته فا  وجب جمعه ودرس

ــ يده فاذا شــ عقوبة ســ يده ول  لة له بل حظه العقاب ر من س

اط لمت قوله جل عاله ف  بسالممالك فافام ررشد فا اا فامت ع

نْاُم ﴿ الظاور لا لَِّيْعُبُدونِّ * َما أررِّيُد مِّ
ِ
نَس ا

ِ
نا َواْل ا َخلَْقُت الْجِّ َومـَ

ُمونِّ  ْزٍق َوَما أررِّيُد َأن يُْطعِّ ِّ ن ر  لايما بساط الحكمة أأ و  31F33﴾م ِّ  ةال 

نمامـا خلقتـك لأن رريد و  اعلم و  ظار فيك أ اثر قدرت خلقتك لأ  ا 

كبر العوا اب على الحضــــرة ةم أأ من  لأعمالوالتعرض اب رادةال  أأن 

نه جل وعال خلاب  ـــــلم قا دا  ا  ا  ـــــلى الله عليه وس مام المتقين ص

ه فكل للماما  للضـالين قا دا  لحضـرة غضب اا  لحضـرة الله وخلاب 

ــــف  لى وص ــــد ا   رمه وانتقامه جل وعال فالنبي   مناما يدل ويرش

ى لسان عل رادة ويمن ال  هل البصـائر مجردة من لأ يبين الطرياب 

ـــــة الرجوع من غفلة الحظوظ فرجع أأ اللـه  ـــــ ياس هـل الافلة لس

                                                 

 .( سورة الذارايت90و 91) 33 



-71 -  

 رويخفلة المعاصــ  وســكر الافلة الحظ الأ نة غالبعض من ســ ِّ 

ــكر دنيويو الأأ  ــكر البعض الس ين يخفى ا ل عن العارف الذي  فس

السكر النجس المحرم ف  دخول حضرة الصالة  غفلةف   فيبقى

ـــــوحضـ َكاَرى﴿ولى ارة الله تعـ اَلَة َوَأنُتْم ســُ  32F34﴾َل تَْقَربُوْا الصـا

عظم السـكر الخف  وهو سكر المقاصد بحيف يعبد لنفسه ل وأأ 

ـــــ   لربـه فيجـب عليـك أأن تتجرد من هـذه الداهية الخفية ليص

ــدخول ـــــالة المقربين و ف   ال ـــــالة ص بليسالص ــه  ا  ــدل بخيل ي

ر عه بقوة بل بوسوسة ل  يووسـوسـ ته ومعه ل يقط 33F35ورجله

يماانمـام المتقين أأن يـدخل فليس ل   ليس أأحد ا  راها  و قلب ف   ا 

 حد بل الفاعلقلب أأ ف   ن يدخل الشـقاوةأأ هل الحظوظ أأ مام ل  

ــ ــــــالمختار جل وعال واحد ف  الحض رات كلاا فمن امتلأ قلبه ـ

                                                 

 ( سورة النساء.49) 34 

نْاُْم بَِّصْوتَِّك ﴿ 35  تََطْعَت مِّ ْز َمنِّ اس ْ تَْفزِّ لَِّك َوَشارِّْكاُْم فِّ  الَْمَوالِّ َواس ْ  َوأَْجلِّْب عَلَْياِّم بَِّخْيلَِّك َوَرجِّ

ا لا غُُرور 
ِ
ْيَطاُن ا ُدُهُم الش ا ما كان من را ب  ( سورة ال سراء.14﴾ )َوالَْولدِّ َوعِّْدُهْم َوَما يَعِّ

بليس، وما كان من راجل ف  معصية الله فاو من رجا  ليقاتل ف  معصية الله فاو من خيل ا 

بليس، والرجل: جمع راجل، كما التجر: جمع  جر، والصحب: جمع صاحب. تفسير  ا 

 الطبري.
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مام  ومن امتلأ قلبه بحظوظ يســقه مام المتقين لها  ابلله يســقه  ا 

ابلعقل  مشفاب على نفسه ابلتأأملياا ال أأ مرك الأشـقياء للشـقاوة فنأأ 

يمـان  نـه يتبين لـك  ال  وية ن عليه عباد الحظوظ الدنين ما كاأأ فـا 

رغ فأأ سـبب غضــبه و  لأنه  خروية رجس من عمل الشـ يطانوالأ 

ــل  ير ــك من ك ــدا  حرا  من رق الأ  قلب ــة و ن عب ــار و يري غي

ركن عبد  رادةال  مقصــــورا  على ما خلقت له من عدم القصــــد و 

ل يا  ول ركن مضافا  لفظ ا  ضـافة محضة مكتس بة التعريف و ا  ربك 

ل تفيدك ا   م أأن نك عبد القار ل عبد الرضى فاعلأأ ضافتك للحاب ا 

مام ا   أأخالقوعوا د و  أأحوالو  أأفعالو  أأقوالالطريقـة عندهم تتبع 

ـــــلم فاي  ـــــلى اللـه عليه وس لنافعة الطريقة الحقيقية ا المتقين ص

ـــــــه فقب هو الشـــأأفعاله و أأقوالالمســـ تقيمة فتتبع  العمومية  ريعةـ

ه صلى الله عليه وسلم مبنية على صرف العبودية من  ير أأحوالف

رادة يا  الأزل وقد كان نب ف   يـت هـل كان يريد أأن يكون نبيا  أأرأأ  ا 

ـــــل أأ ن يكون أأ وهـل كـان يريـد  رادةال  وان أأ زل ف  الأ  عامة فض

علم أأ ن يكون أأ راد أأ الخلاب فيـه وقـد كـان فيـه قبـل وجوده وهل 

ـــــل  الخلاب فيه قبل ظاوره كل الك مفاض عليه من بحر الفض
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ااته  ف  ن الله جل جالله منفردأأ فاعلم  رادةال  وان أأ قبـل ظاور 

ه فاو الكنه الســااج الصــرف المتجرد عن كل ما أأفعالوصــفاته و 

ــديم و يره حــ ــالمون فاو الق ــه الع ــدرك ــه  يف أأ ادث ي اد ر أأ حــدة

عراض فاو الحاب جل وعال و يره أأحدةه مع الزمان والمكان والأ و 

والدليل  علىبت كجرم ف  الضحوة وله المثل الأ مثل ظل  ير اث

حدةه معه فلم يكن من يتحرك أأ ومـا يـدرك من المـدلول حـادث 

ـــــكن ول من يعرف جاللـه فـأأحـب ن يظار أأ جـل جالله  ويس

ف   ابعدا ه وســـ بأأ ف   والنتقامه حبابلأ  حســـانوصـــف   رمه ال  

ـــــ يدان أأ علمـه جـل وعال أأن يظار  ول فـاتحة الوجود وخاتمته س

وره ظار بفضـله بال سبب تقدم نأأ محمد صـلى الله عليه وسـلم ف

دراج الظـل الخيـال درج أأ و  ـــــالذي  فيـه نور حبيبـه ا  ف ل يتص

صـــــال ول ابنفصـــــال ول بوجود ول عدم بظلمة ول نور ول ابت  

المكنون وســـــقاه جل وعال بما شـــــاَء  يف شـــــاَء فقواه بنوره 

بما شاَء   ه صلى الله عليه وسلم وتميزت فسقفانصـبات نورانيت

ـــــبب ول  رادةاللـه بال س  الأغراضلى جل وعال عن احظ فتع ا 

والوسا ب فس بحان من قاران ابلظل فال  الأس بابوالتوقف عن 
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ات بتعرف ماهيته ةم تنزلت نورانيته صـلى الله عليه وسلم فانص 

من  وهيةالألصــــباا  لطيفا  تميزت فصــــارت محمدية فتميز بحر 

ــة فال يبا بحر ا عن  ةالألوهيــبحر  لخليقــة وهو عين المحمــدي

بحسب  رادته لا  بحر الخليقة ول العكس بحسب ما تعلقت به 

 ســماءأأم بحور الأ عين  ه  الت  الألوهيةما يدرك ويكيف فبحر 

كرم هو عين النبي  المالذي  الحســ نى يمد ويســق  بحر الخليقة

ـــــم قـدره لكـل عـارف أأاي  كـان فامتزجت مدادية بحور  المطلس

أ له ف  كنه نوره صلى الله عليه وسلم و  فعالالأ  ه  الت  سماءالأ 

لاي فتنزلت حجابيته صـــلى الله عليه وســـلم بقار  رادةبال  ا  ول  ا 

ية شــراق الظلية المخلوق ا  شــرقت أأ تعرض فانبســطت واتســعت و 

 فاو قاب قوس ية حد ملك موله فيه فاو ما وصلت ظليته فكل

امست سما ه وصفاته فان أأ صـلى الله عليه وسـلم ملك الله مظار 

 ال مدادو  ال يجادبحر رحمة ف   ظليته صـــــلى الله عليه وســـــلم

ظاور من ول ال أأ  روحه الشـــريفة من بين الرحمتين فاي فتكونت 

ـــــحضـ رة الطمس فسقاها جل وعال بما شاء الله قدر ما شاءه ـ

ــــــــفأأوقفاا بين يديه جل وعال تقبل وتدبر ف  حضــــ الجالل  رةـ
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ـــــ ياا من  والجمال فعرقت بما دهماا من الجالل وةبتت بما غش

الجمال فسـقطت نقطة عرق مناس بة لجرمية روحانيته صلى الله 

ـــــلم على  يفية ل يدركاا ل عليه وس هواء ف   العارفون فاوت 36ا 

ـــــماءملكوتيته جل وعال فتلقتاا رايح الأ  ـــــ ئا  وا س  وابال رتاا نش

ودية بحار قدرة أأ ول مطر فانجمعت أأ فأأمطرت مطر الرحمة وهو 

ـــالح ـــاب جـ عراض أأ على ارات و  ل وعال فصارت بحرا  مش تمال  ـ

لى مــا ل ناــايــة لــه من  أأخالقو  أأزمنــة الــدهر ولوازم مــا يكون ا 

مكنة والجوهرية والعرضــية وجميع ما يســمى ال خرة والأزمنة والأ 

من ما يته صـــــلى الله عليه وســـــلم   وانالأ ملك الله فاززرعت 

 ووصـل ما وصل وفصل ما فصل واتحدت النفعالت واس توت

ـــــل الظاور ابعتبـار الفـاعـل وتخـالفت أأ ف   ر جناس المظاهأأ ص

 الت ية حمدة من الحضـــرة المحمدية فاو عين الأ المنبعثة المكنون

ير   عين الكنـه فعل جل جالله هذا ررتيبا  لملكه ل  ير من  ه 

له كلاا من  ونية ماء نقطة عرقيته صــلى ال الأ وانداعية فتكونت 

                                                 

ل"  ير موجود ف  الطبعة الولى بدرب  لف. 36   لفظ "ا 
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 أأةيرتصـــيال لكل عدم مظار مظار ب أأ  صــال  أأ عليه وســلم فصــار 

عن  ملكه وانحجبتف   سما ه جل وعال وصار منبتا  لمراد اللهأأ 

لفاظ أأ صــــليته فصــــارت أأ الخال اب كلام حجابيته ووســــاطته و 

قت ورانية فخلحجب النلياا من وراء ســــجف الا  العارفين تومئ 

ـــــماٍء وأأ  ـــــائر عوالم الحاب المتوالية العوالم من س رض وبحر وس

لسـما اا و يره فصار صلى الله عليه وسلم روحا  للوجود ومفتاحا  

لـه وخاتما  بحيف لم يتقدم له ظاور ولم يتأأخر عنه ظاور بل ما 

نماظار وما بطن  عليه  صـــــلى الله ظار فيه وبطن فيه فصــــار ا 

لاي مر ون الأ وسـلم هو الك فاو المخاطب فاو الواصل و يره  ال 

منفصل بحجابيته صلى الله عليه وسلم مدرجا  ف  نوره بين يدي 

ن حص ا سـرافيلموله فااية ما يدركه العارف ولو سـ يدان  ل له ا 

وسـب وعا ه صـلى الله عليه وسلم ف   نس بسـ يده جل وعالالأ 

ســـــلم و مظليته صــــلى الله عليه ف   فتنبعف له جيوش الجالل

ـــــبــب ول داعيــة ول غرض  فكــل الــك بتقــدير الحكيم بال س

ما  للاضــب فياا حظ  وجعلت ســام الرحمة ل مالئكةفخلقت ال

ــدا الثقلين ال   ــل وعال ع ــا عزل الحاب ج بليسنس والجن فلم  ا 
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ا أ دم صل الوجود طينأأ اب أأ بحسـب ما أأشـران له أ نفا  وولى صفيه 

اا عادة اا لبنات عليه الســالم وخلاب من ضــلعه زوجته حواَء فجعل 

فما من زوجة ا ل وقد خلقت من ضــلع زوجاا أ نس ســ يدان أ دم 

باا ف  الجنة المقامة للعدل والخلود فأأصــدقاا الصـــالة على ولده 

جعل الله ف لاي ا  طينا  سـ يدان محمد صلى الله عليه وسلم بوح  

جوهرة الوجود اب ورته قبلة ســ يدان أ دم به ياتدى وبنوره يقتدى 

ـــ  وبه يعبد ربه وب فبه  حكام الله وكان أ دم قبلة الخال ابأأ ل ه يفص

ـــيئون و  ـــ تض ـــطة فا ن غفل أأ يس مره الحاب أأن ل يافل عن الواس

ن ةبت بحض ـــساعة تجر عليه المقادير بافلته عن قبلته وا  رة ربه ـ

ــــــررتيبا  لملكه فكانت نعم الجنة لطافا  ل تضــ  دع ولر ول تصـــ

ـــجرة  ليظتســـال ول تفجر دما  ول قيحا  وأأ  ة نبت فياا الحاب ش

ـــــاا الحاب جل وعال مقدرة أأ  ريش  ربعين عـاما  قبل وجوده فعرض

بافلته عن الوســاطة فلما وســوســ ته ســ يدتنا زوجته بوســوســة 

ـــــطة الممدة له  اللعين جالت قوته ف  الجتااد ااهال عن الواس

ة وامر ولم يجد نايا  مصرحا  به عن حرمبحور الأ ف   فعام بنفسـه

 لت ادا  حرمة المومنة زوجته فخفيت عنه اللوازم الشــجرة مســاع
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ســ يدان محمد صــلى الله عليه وســلم  المربي ركفل باا الشــ يش 

ـــــالة  ـــــجرة بعـد أأن قرر له الحاب جل وعال أأناا مس فـأأكـل الش

نماوليســـــت من جنس نعم الجنة و  كلاا أأ نبتت قرب خلقه فلما  ا 

 خف فغرها ابلقسم ابلله الذي  مسـاعدا  زوجته المسـاعدة اللعين

حــد أأن يتجرأأ ابليمين الكـاابــة لقوة أأ طوق ف   ل يكونن عناـا أأ 

يمـان  حلف ي نأأ حد أأ نه ل يطياب أأ هبلاـا حزماـا بجالل الله و أأ اـا و ا 

ــــابلكذب فصدقته فلما مض بليسكل مناما ضحك ى الأ ـ لياما ع  ا 

بليسفلعن  ـــاال  ا  ا قبل معروقاف   يةفســـرت قوة الشـــجرة ال س

يناس بدناما ابل سـاال ع ل مناما ووجع عظيم  وجســااا  فحصــل  ا 

ة حاجته فاربت منه الجن  ـــــــأأن يقضــالولدة فتوجع أ دم فأأراد 

رية ا حضـرة القدس ل تصل  للقااورات الشجلأنا بنعيماا وةياباا

ـــم  فلما ـــــــَ َوَعصـــ﴿ تبرأأت مناما نعيم الجنة وعظم الأمر س  ىـ

كل الشــــجرة الاليظة أأ ن من أأ  زم الت  ه بخفاء اللوا 34F37﴾أ َدمُ 

أأكل النعم اللطاف ن من أأ الجنة بســــبب القااورات و يخرج من 

                                                 

 ( سورة طـه.080) 37 
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ـــــبب خروجه فأأخرجاما الحاب  لأنه الجنـةف   يبقى ل وجود لس

لى حض ـــــا  ابوط ففرق بيناما حين ال  ال ساالتسع  الت رة الدنيا ـ

ــىلفة وينسلتقع الأ  ب أ دم وسوسة حواء له فتخف المصيبة بطل ـ

بعضـاما بعضـا  فلما التأأما نس يا شجرة الخروج شفقة علياما فدله 

الله على الحرف الفالحية و يرها وتحمل المشـــــاق فاجتباه الله 

بليسبفضـله ولعن  خلفا ه ف   ولأأ بعدله وجعل الله س يدان أ دم  ا 

لعظمى خالفة اوالســماءِّ فجمع له بين النبوة والرســالة وال الأرض

الخالفة  تاء فمات فقر  مر فولد له ولد كثير مع حو أأ عنه ف  كل 

ـــــ ف ر زمن نوح كفر من كف دريس ةم نوح وف ةم ا   ف  ولده ش

ا بيى النســش وأأن الله يفعل مالشــرعية وجحد وأأ  الأحكامبتبديل 

يشـاُء فاشـ تد الكفر سـ تما ة س نة فأأهلكام الله ابلطوفان ةم ولد 

ـــــول  ولده وه أأ لنوح  البـاقية ل  ير ةم ا ن كل نبي  تقدم ورس

ما قصه الله حد بل خاصة بأأ تنقطع شـريعته بموته ولم تعم شريعة 

  بن ســـحاقا  براهيم العرب و ا  ســـماعيل بن ا  لنبيه فولد ســـ يدان 

ســـراءيل وكثرت النبوة الأصـــفر وبن  ل تبكيتا  ســـراءيا  بن  ف   ا 

سماعيل ا  غفلة الفترة من شــريعة ف   عليام وزكال وبقيت العرب
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رى ل ما كان ف  بعض القا  لام من زمانه  وبقيت فوضـــــى ل نبي 

ـــاا الله  ـــص مدين ونواحياا وةمود ونواحياا وعاد ونواحياا قد خص

ــة فانقطعت النبوة بعده بموت صــاحباا ما من  نهلأ  ابلنبوة الخاص

لعرب د الموت ولم يتوجـه لل وانقطعــت النبوَءة بعــده بمجر ا  نبي  

ســــراءيل ول نبوة بن  وم ن صــــاحباا كلف بقبن  الأصــــفر لأ  ا 

لى زمن مخصـــوص ولم ركلف العرب من زمن  مخصـــوصـــين ا 

لى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ركليف ا   صول من أأ سـماعيل ا 

ـــــام الرحمــة  العقــا ــد ول ركليف فروع من القواعــد بــل هم س

صل الوجود صلى الله عليه وسلم وغطاهم الله بفضله أأ بجنسـ ية 

ـــــ يطان من كفرها كما ببركـة نبي  يظار فيا ا فا اا ظار أأيس الش

نا أأيس من شقاوتاا قبل ظاوره مات  م  ير مكلفين وعليه فمنلأ

قبـل البعثة أأو بعدها من قبل أأن يظار له ف  ابطنه حجة البعثة 

ـــــالم مـات على الفطرة ال   ن كان يحاربس  ير جاحد لأنه  ية وا 

ن  لأنه  قامح ف   عبادته فاو خفيفف   شــركأأ والكفر الجحود وا 

ل ركليف ا ل ابلعقل ول عقل ا ل ابلشـرع فبحر الشريعة الرابنية 

يمد البواطن فيســمى نور الشــريعة عقل ركليف فمن الذي  هو
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ماات الأ   ف الزنى ولده ويدفن بناته حيات ويس تحل  أأ كان يقتل 

نه  مى عاقال ومنه تعرفراقة الدماء فال يسا  والبنات ويس تحل  أأ

ل بما ل عقل لأ    ف رة الشرع ول شرعـيض عليه من حضف أأ حد ا 

ــالاــة ــه الحجــة الب نبوة  مر النبوةأأ ف   زمن العرب فمن تبينــت ل

ســــ يدان محمد صــــلى الله عليه وســــلم وجحد بعده فاو الكافر 

لى كتاب انقطعت ف   والجاحد فا ن استند موت حكامه بأأ زعمه ا 

صاحبه يسمى كتابيا  كافرا  جاحدا  ولية س يده حيف جحد عزل 

لوسا ل صل اأأ كتابه س يدان محمد صلى الله عليه وسلم صاحب 

 يعزل لى عنه علوا   بيرا  حيف لانه يحجر الله تعأأ عى كلاا فقد اد  

نــه عزل كــل نبي  بموتــه وقرر أأ راد أأ راد وقـد أأ من  أأراد ويول من 

نه جل وعال عمم رســالته لى ســ يد الكل فا  ــريعته بنبي  بعده ا   ش

ــــــللثقلين وتشــجناس مملكته ركليفا  أأ ســائر ف   ا  لايرهما ما ريفـ

ن انقطع التكليف ابلموت فال يظار أأ دامـت  ايم الدنيا وال خرة وا 

ـــــريعـة ونتـا جاـا وعليه فكل من أأ بعـد الموت ا ل بحور  نوار الش

م يكفر للأنه  أأن ينســب للكفر ه ل ينبا ا ســالمســلم وحســن أأ 

ن  ـــــلم ينـافاب يعـد كافرا  أأ ومن تبين لـه وجـه الحاب وجحـد وا  س
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براهيم ا  تمردا  فالصـــحابة لم يكن فيام كافر من ســـ يدان جاحدا  م 

اا كانت ليام فافام وســل  ا   جداد الصــحابة من العرب أأ م تســلم وا 

حرى نســب ســ يدان محمد صــلى الله عليه وســلم فاو أأ كذلك و 

به ء فنســ  حياأأفضــل القبا ل والشــعوب والأ نســاب و أأفضــل الأ 

ـــــالقطبانية الخالفة وحواش  نس به الش  38دالبريف الأمراُء والأ ـ

ـــــعات وأأرحـامـه من الأ  خوات من والأ ماـات والجـدات والمرض

ـــــأأهل التصــالرضـاعة صــديقات من  بار   مرتبة دون ريف وه ـ

ـــب  ـــماعيل ا  القطبانية وفوق الولية فحفظ الله لله الحمد نس س

هل أأ من رجس الكفر ببركة ســـــراية القطبانية فيه فمن كان من 

ن ات  وسلم فالكتاب قبل ظاور سـ يدان محمد صـلى الله عليه  بع ا 

الحجة فاو كافر  39ن جحد نبوته بعد وضـــوعا  نبيه فاو مســـلم و 

                                                 

براهيَم،يزاُل أأربعون رجال  من أأمات  قلوبُام على قلبِّ  لملسو هيلع هللا ىلص: ))قال  38  ام عن أأهلِّ يدفُع اللُه ب  ا 

، اام لم يُدرِّ وها بصالٍة ول بصوٍم ول  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اللهِّ ةم  ،الأبدالُ  لام:يُقاُل  الأرضِّ ن ا 

!اي رسوَل  قال: ،بصدقةٍ  خاءِّ والناصيحةِّ للمسلمين: قال أأدر وها؟م بـف  اللهِّ  (.(ابلسا

 ة أأو الرقم:الصفح|  حلية الأولياء المصدر:أأبو نعيم |  المحدث:الله بن مسعود |  عبد الراوي:

4/071. 

 لعل أأصل الكلمة "وضوح الحجة". 39 
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ى عليه السالم انقطعت رسوم التكليف عندهم ابلرفع ـوبعد عيس

لباق  ا مد قتله من الطا فة الياودية ونجابين أأظارهم وكفر من تع

لى بأأ فعم  لشرا ع روز صاحب اـهل الفترة العيسوية سام الرحمة ا 

منام فاو مومن ومن جحــد فاو كــافر فال يعــذر  كلاــا فمن تبعــه

نماكتبام القديمة و ف   ا تبينت لاملأنا واحـد منام ابلجال حرفاا  ا 

ة هله وأأهل الرايسأأ سـفااؤهم بسـبب الطمع والك شأأن الطمع و 

اده جلة جاهدوا ف  الله حاب جاأأينعت بسـاتين الصـحابة الأ فلما 

لى يوم القيـامة و ف   فعـاش من بعـدهم نمابركتام ا  ا النفس طلنأأ  ا 

مة ئرة الفضــــل الكنزية المكتو ن كان مســــ تطردا  تنبياا  على داا  و 

ـــــبب ول عمل ول  وه  أأن اللـه جـل وعال فعل ما فعل بال س

قصـد بعمل ول مجاهدة بل شـ ئون الحاب برزت من بحر فضله 

ســما ه جل وعال فيجب عليك أأن تعول على فضــله أأ  ييدأأ على 

ل أأت  هو الفاعل لهلأنه  ل على عملك ـــبع ل أأنت وا  ك بال ت نفس

ــلك الطريقة أأ طا ل فا اا عرفته علمت أأن مقصــودان   لأولىان تس

صــلى  النبي ن أأ صــحابه فاعلم أأ كان علياا صــاحب الشــرع و  الت 

ولد أأ شراك وقتل بنات و ا  الله عليه وسلم وجد الناس ف  غفلة و 
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وزنى واســـــ تحالل الدماء و يرها فنباام ابلســـــ ياســـــة الرابنية 

 نواره وحكمته وبقوة عقلهأأ ضـــام حتى ار ضـــوا بفســـاســـام ورا

 بواحبوه ورر وا ما كانوا عليه وتجن أأ ريعة حتى ــالمكتسب من الش

موالام أأ م و ولدهأأ محبته ما نااهم عنه وفضــلوه على نفوســام و ف  

كن لام عين محبــة اللــه فلم ي ه  الت ت قلوبام بمحبتــه فــامتلأ 

وامره واجتنــاب منــاهيــه ولم يكن تقــدم لام أأ تعرض لاير امتثــال 

ا ر جنة ول انر ول ولية ول كشـــف ول ســـر ول مراقبة ول 

الســـالكين بل فجأأهم  أأحوالمشـــاهدة ول معاينة ول حالة من 

ـــا ـــلم وصـــدقوا برس ته ل الحاب على يد النبي  صـــلى الله عليه وس

بركته ه ب نفسام  ركين ما كانوا عليممتثلين له مذعنين فانين عن أأ 

ــريعة من  ــكون فال أأ فتعلموا الش ــرب وجماع وحركة وس كل وش

حد منام نفســه عالما   يفية اســ تبراء البول حتى يتعلماا منه أأ يعد 

ول مـا دوناا وفوقاا من المعامالت العبادايت والعادايت والعقود 

ـــلموا  ـــاأأ فس ـــأأ نفس أأي ن لام عم له ورر وا عقولام معه ولذلك يس

كن أأعلم ولم ييقولون الله ورســـوله ايم والشـــاور ف شـــ ٍء من الأ 

ــول الله  فيام من يدع  ــ تالوا برضــى رس معرفة شــ ٍء قليل فاش
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صـلى الله عليه وسـلم وتجنبوا مسـاخطه فاذا دأأبام ولم يقصدوا 

سلوكا  ول وصول وتجردوا من رايلة الحظوظ النفس ية وصمموا 

 شـــارة النبي  صـــلى الله عليه وســـلم لعلى كتاب الله مفســرا  اب  

ـــــ ش ر من زال اللـه الحجاب لكثيأأ ارتام فلمـا تحقاب اللـه يقينام اب 

الصـــحابة حتى اتضـــ  له ما قرره صـــاحب الوح  فلم يزده ما 

ـــري  كتاب الله وعرف كل  ـــاهده معاينة على ما عنده من ص ش

ـــلم أأ واحد منام  ـــلى الله عليه وس نه ببركة متابعة حدود النبي  ص

ل متابعة واتصــال   ليه وســلم ى الله ع ابلنبي  صــل فلم يزدهم الك ا 

قدامام وتفجرت بحور صــفا ام من  ير أأ مرهم ورســخت أأ فثبت 

تعريل على شــــ ٍء  ير المتابعة فلم يكن فيام مجذوب ســــاقب 

ـــــ تقرت لأنا التكليف م كــاملون مكملون ماتــدون هــادون واس

أأسرار  دا  لو بق  يمل ـحأأ بحور الشريعة فأأمدت قلوبام حتى ا ن 

ــشا  شر ما فامه من ـــ ع  دالدنيا وال خرة ما نف رالشريعة عم رات اـ

ــلى الله عليه  ــرع ص ــاحب الش ــريحات وتقريرات وعوا د ص وتص

ــــلم وتقو   ــــ باحام و أأ ت وس حدا  منام ليقاتل أأ ن ا  رواحام حتى أأ ش

أأهل جيلنا مثال وحده وبعده ل ينســب شــيئا  لنفســه فال يقول 
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 فامت ول علمت ول تلقيت من حضــــرة  ير النبي  صــــلى الله

ن فاموا ببـل الك كله عيـعليه وسلم شيئا  ب واطنام ن الشريعة وا 

ـــــشـيئا  يردونه لاا فبقيت الش ا  رريعة محررة وبق  قصدهم محر ـ

ـــــغيار مضربين عما ظار لام من حقا اب الشدا  من الأ مجر  عة ريـ

ن وق فينس بون الحقا اب للنبي  صلى الله ع لام الفت  عليه وسلم وا 

ادا  أأو نجباَء فر أأ قطااب  و أأ ون ملكه فال يعدكبر وصــرفام الله ف  الأ 

ــاَء و وأأ  ــاتام ول أأ ولي ــك عن ةب ــه ول يخرجام ال و دا  فال يراعون

ـــحابة دون  ـــموا الص ـــارع فبذلك س ينطقون ا ل ابلرواية عن الش

عون من وب فيه والتابباع المصح يرهم فا ن الصاحب يشترط ات  

نما القرن الثان  افاة ومشـــ امأأفعال صـــحبوا الصـــحابة لمشـــاهدة  ا 

م لأنا مصلى الله عليه وسل النبي لام ف  صـحبة  حظ  ام ولأأقوال 

ـــــاهـدوه ولم يتبعوه حاب الت   ابع بـاع وهكـذا للقرن الرابع فتلم يش

ــابع ال  ــابعين والت ــة الت ــابعين لبس حل ـــــحــ ت ــة الص ــة لبس حل اب

والصــاحب لبس حلة صــاحب الشــرع فشــ تان ما بين المقامات 

ن كــان المورد واحـدا  لكن لمــا عبــد القرون الثالةــة اللــه على  وا 

وجـه التجرد من كل حظ زا د عن التعلاب ابلربوبية بمالزمة حد 
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ل  العبودية ســـموا قرون الفضـــل فال يوازنام  يرهم ممن بعدهم ا 

خالصـام بتوحيدهم أألسـ نة العبودية لحضرة ا  ا ن سـلك مسـلك 

ـــــ تحقـاقـا  و لبـة فاـذه ه الربوبيـة امتثـال لطريقة ا  ومحبـة واس

لواضـــحة الفضـــلية الخفية الســـمحة ال براهيمية ا لأولىاالفضـــلى 

 عَلَْياِّم َأنَْعَم الل هُ ﴿ن سلكاا مَ  الت ة ـحمدية المحمدية المس تقيمالأ 

َن أرولَئَِّك  يَن َوَحســُ الِّحِّ اََداء َوالصــا يقِّيَن َوالشــُّ ِّ د  ِّ ــ  ي ِّيَن َوالص َن النابِّ م ِّ

يق ا اب والثو  ن ما ا ره لســان الشــرا ع من الفضــا لا  ةم  35F40﴾َرفِّ

ل ل  والعقاب والخوا  يضــــاح ماص مما ينشــــب المقرب ما ا ره ا 

سرار أأ خزائن ظاارا  لمرتبته ولا  فاضه الحاب بفضله على قلب نبيه أأ 

ملـك اللــه ولتفريل عيون الجــادين ابللــه ل ابلنعم فعظمــت نعمــة 

نام ف  فراد الوجاة لمولهم لتمك ا  الله عليام ولم رزلزلام النعم عن 

ـــــرسـوخ الشـ ة ومعرفتام مقاصـد الشارع فاعتبروا ابلظواهر ريعـ

قوف فراغ والو هو التذلل وال  الذي  البواطن عالمين سر السجود

وق على ن ل فضل للفأأ موله عالمين منه  أأجزا ه بين يديبجميع 

                                                 

 ( سورة النساء.17) 40 
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نماالســفل ول العكس و  ــر  ا  ــله الحاب فســرى س الفضــل ما فض

ر ول انا سمعوا من جنة أأو رهم مــــالعبودية ف  بواطنام ولم يض

ة أأمر العبوديف   اســـ تلذوا خطاب ســـ يدهم واجتادواقصـــور ف

 ت القلوب علىفتحام هجوميــا بال قصـــــد فلمــا تمــالأ  فصـــــار

ن و صـــــار الناس يجاهد  ســـــالمالفتوحات الدنيوية ابلجااد ال  

ـــــلطانية أأ ظاـار مرتب للأموال ول   برت دتام لتكون لام الكلمة الس

لى شــاواتاا فنزلت لى العلماء مصــيبة ع القلوب عن الله وأأقبلت ا 

ـــــ تنبــاط طريقــة تمن  النــاس ابلمراتــب العــار  فين فــاجتمعوا لس

رية الباطنية فاســ تنبطوها على وفاب ما ـــــــخروية الســالكونية الأ 

ملوه مبنية على الحظوظ قصدا  منام لترقياب القلوب فبنوها على أأ 

 أأحوالراد أأن يشــــرب بعض أأ من الصــــحابة فمن  حوالهل الأ أأ 

ـــــ يـدان عل   رم اللـه  ر وجاه فليفعل كذا فا ن عليا  يفعله وليذ س

نـه يـذ ره وقس عليه بقية  ـــــحابة فأأ كـذا فـا  لما هل الفت  من الص

ض  بــار العلمــاء نا ييــدأأ ظارت الطريقــة على تلــك النمب على 

العارفين  ييدأأ الولية الباطنية وتجاابتاا ف   هـل الجـد والمحبةأأ 

 زهدكل و شــروطا  من حزم وســار وقلة الأ  الأيمةفشــرطت لام 
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ـــــالولية الظاهرة وصـمت مسـ تدلين لام بنصوص الشف   ريعة ـ

ن حد فصـــيروا لام الفضــــا ل عيأأ تقدم لنا أأناا تخاطب كل  الت 

يمة الحاب لتربية الخال اب على أأ عروســــام واجتادوا وتصــــدرت 

وسام شال نف الأيمةية ومقصـود يمان وجه السـ ياسـة الشـرعية ال  

العزلة والســـار و ابلفضـــا ل والخواص حتى يرق حجابام ابلجوع 

ــ بع مواقف فنقلوا العابدين من  لى س والمجاهدة فقســموا النفس ا 

اا نقله من مقام اســ تقذر له ما دونه  لى مرتبة ابلرايضــة فا  مرتبة ا 

 ويعده نجســـا حتى يقطع ســـ تة نفوس فا اا قطعاا تبين له لوا  

اا تحققاالقرب من وراء الحجب الرقاق فيسـأأ  ا ل شــ يخه عناا فا 

نما نهأأ بين له شــ يخه  بادة فال ن ن الع م تعبت نفســه فيما مضــى ا 

ـــ تأأ  ـــالخ من نف العمل فيأأ يس لى    رادةال  مره ابلنس ير والر ون ا 

موله ويطباب له عليه صـري  نصـوص الشريعة فيتجرد ويبقى مع 

ـــــلوكه فيعده  ربه عبدا  فانيا مع قطع النظر عن الاير خا فا من س

مر الخلاب أأ  ســلمتحملاا من الايرية وي  الت معصــية وينزل الكلفة 

كلام لمولهم ويشـــــاهد عين الوحدة فا اا تحقاب بمقام الفناء عن 

ـــــعادتك حيف لم تأأ الاير يقول له طبيبه ال ن قد   متيقنت بس
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 ير  دب وعلىأأ سلوكك قبل الوصول فلو مت مت على  ير ف  

ــيه  خه خاء فيشــ تال شــ يأأن يراع  حاب ال  توحيد الوجاة فيوص

ه مره بعد الثبات بنفع الخال اب بمثل ســلوكه وســ ياســ تأأ بايره وي

من  ير تبيين المقاصـــد ف  وســـب المقامات حتى يوصـــله لكن 

ـــ يخه ي اا رأ ه قرب أأ مره أأ ش ن يالزمه ليال يموت على الحظوظ فا 

 نام رضـــ  اللهدا  مناا هكذا شـــأأ جله يجرده ابلامة ويموت مجر أأ 

ــــ ي ينأأ قوام وضــــلت باا أأ عنام فوصــــلت باا  ع م قوام من المس

ســاتذهم وكثرت الشــ يوخ وتفجرت بحور الســلوك وفرح الدين أأ 

ــادمين من تياــاء الحظوظ بعــد  ـــــمس الكــاملين أأ ابلق فول ش

ـــــحا ب  ـــــارت أأ ودية القلوب و أأ فانتظمت س ينعت النفوس وص

ـــــحـت الطريقـة الثـانية رواح أأرواحـا بعـد تحكماـا على الأ  واتض

 نيصـــــال الوارديا  جالء فقاموا على ســـــاق الجد ف  ابلأطباء الأ 

ـــــ يــارة  وقطعوا معام ماــامــه عقبــات العطــب فجعلوا لامتام الس

ــافر  ــر قوامام وجعلوا ما ف  الدنيا من النعيم زادا  للمس النافذة س

ـــــافر  وقطعوا النظر عن زخـارف الـدنيا وززلوها منزلة الزاد للمس

ـــــد الرماب ل  ير للتقوي على ما هم عليه من  ـــــود به س فالمقص
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عزم تباعام ســ يوف الأأ م و نفســاأأ السـير فجدوا ســيرهم مسـ نحين 

بليساكار فنصـــبوا عدوهم والأ  م قدامام ينظرونه بعين رؤوســـا ا 

ـــــسرار الشأأ فشـالوه وقطعوه بس يوف المجاهدة والمذا رة  ريعة ـ

ـــبوا أأنفســـام ف  مقابلة عداوته ار هو ا ن فعلوا صـــ لأنه ولم ينص

ـــــا ــل لام بــل ززلوه منزلــة الكلــب العقور ينب  ويلاــف ولم  الش

ـــــبع من ل عقل له من المتاارجييلتفتوا لنبـاحه  ن عالمين أأنه يض

ـــــيرهم حتى قطعوا ما يمكن  معه بل رر وه وراءهم واجتادوا بس

ـــــله  بليسأأن يص وجنوده وقال هياات هياات فلتم من  وهذا  ا 

غواء فلو كـانـت ل  طـاقة أأو قوة فيمـا كلفـت بـه من ال   جاـدي

ان باــا من كــ أأغويلقطعتكم ولكن لم يجعــل ل  اللــه ا ل حيال  

يرية ا على شـــــفا الحظوظ ووجدت فيه زابلة نجاســـــة الاير وال 

ـــــلوكام وا   ــدون ف  حــال س ــالمري ــانوا متلطخين بــف نواع أأ ن ك

المجرد من الحظوظ النجــاســــــات الحظوظيــة لكنام ف  كنف 

ن خذت الســالكون راحة من اللعيأأ انســا  كثيرة فلما أأ بنوره  يحم 

ـــــ يخام فا ن العدو الحقيق وفرحو  دامكم ق هو ما بق  ا انداهم ش

نماما اللعين أأ و   هو يكيد  يدا  ضـعيفا  ابلوساويس الواهية فاعلموا ا 
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أأزكم دخلتم بلـد الاالك والعطب والقطع وكثرت ال ن المحاربون 

ـــــوف  ــة وكش ــة من فت  وولي على دينكم وهم المراتــب الكوني

ـــــرار ورقـا اب وانقيـاد الروحانيين لكم فجدوا ال ن و أأ و  جوا خر أأ س

كينة م ف   كم من القوة وأ لت المحاربة معاا وزيدواجميع ما عند

ـــــواعاب للقتال فجعلام  همتكم زيتـا  وفحمـا  وقدموا كل مدفع وص

لى من ر ن حيطته وســــل ســــ يف الاضــــب عف   مام رحالامأأ 

ـــــرار لكل واحد من المريدين ف  للمراتب فجاءت جيوش الأ  س

 هكل جاة ظاهرا  وابطنا  فخاطبام  بيرهم ابلتجرد مما ســــوى الل

ــام أأ مانعا  لام من كل ســر حامال عنام  ااها بامة العرفان فســاس

وراضـام بسـ ياسـة ورايضـة وصــبر لجفاهم ابلر ون لاير مولهم 

فمن واصــــل ومن هارب ومن مســــجون عند كبرهم فنصــــب 

ْب فَـ ﴿دويـة وتنزل للقتـال عنام فمنام من قـال المواعظ والأ  اْاهــَ

ا  اُهنـَ انا هـَ
ِ
اتِّال ا َك فَقـَ ُـّ اعُِّدونَ َأنـَت َوَرب ومنام من امتثل  36F41﴾قـَ

ـــــوتجرد فوصـل لحض رة الس يادة ومنام من بق  مع الكشوفات ـ

                                                 

 ( سورة الما دة.84) 41 
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ناف  اكار فال يزال الكبير ي أأنواع الأ وخرق العوا د والتصــــريف ب

عنام حتى وجـدهم بنوا معـاقـل الراحة وررفاوا بملك الروحانيين 

ــــبيال  لتمكنام رركام على ما هم  ليه ع والنفعالت ولم يجد لام س

 مة قانعا  ابلعارفطـا فـة قليلة وهذا دأأبه مع كل الأ  وأأدخـل معـه

اا وصــــله نزل منزلة كل الأمة فمن بق  مع مراتبه م  لأنه الواحد ا 

ـــــا  ر دا  ولم  يـدع  أأنـه من الكـاملين فيعيش مع المكوانت عيش

يشـم را حة المعرفة والرضـوان يتصدر للمش يخة لما رأ ه على يده 

ات فيضـــــل الســـــالكين ولذا كثرت من النفعالت والكشـــــوف

ـــــ يخـة وقلـت العارفون حرار والحر قليل أأ م لأنا المـدعون للمش

عمل الصفاءِّ ومن الناس من يس ت فاختلطت طرق البطالة بطريقة

ان أأو اب   الت اكــار العظــام الأ  ـــــترط فياــا ال ان بال ا  مع  انيش

ـــــت  مخـالفـة الطبيب بما ظار له من المجاهدة والمكابدة ففاض

ــــماءعليه بحور الأ  ــــار بالول ل عقل ول  س ــــلب عقله فص فس

لطرياب اف   ركليف وهذا مقصـود للشــ يطان ولم ركن المجاايب

هم أأ وعبدوا الله حتى  رادةال  صال بل هم مجردون من أأ  الأولى

ــ توي ــلمون لمولهم  اليقين فيس ــتس عندهم الفت  والحجاب مس
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ـــــالون المـدعون الجذب  لاي فكثر الض فكل من خرج عقله  ال 

لـدنيـا أأو موت قريـب يدعى مجذواب ول زالت العارفون يحمون 

أأن يصل  راد اللهأأ ام حتى وصـل من أأقوال الطريقة الثانية باممام و 

ــ يوف التذكير والتحريض على الســلوك باا ليال  علياا وجردوا س

ـــــ الأكملتنقطع العابدون على الوجه  ب فتقوم قيامة العامة وتنص

لى عليام رزااي ا لجال وال ترار وامتدت غصــون الطريقة الثانية ا 

ـــــر تمالأ حدود الخ  ـــــين عاما  من القرن العاش ت الناس على مس

ــــرمتاا أألس نة الش الت الخواص والجداول والس تخدامات  يعة ر ـ

ـــــدهم للطريقـة وررأأس كـل واحــد  وكثر العطـب ورر وا من يرش

لفة شـــروط دب لمخاأأ ومنام من دخل الخلوة بال شـــ يش أأو بال 

حصل زاوية يجعلاا ش بكة الدنيا يتمتع باا ف ش يخه للأموال ليبن 

ـــــفااُء وجمع  ال رركاا مو أأ له مراده بكثرة الظالم فاجتمع عليه الس

بليسمن ورا ه فراج  ا لأنا ااولده فزين لام القتال بينام علي أأ ف   ا 

اءِّ بيه جلباب الحيأأ ية بعد او زال صــاحب الز أأ مصــيدة النجاســة و 

ل ريعة ويــــــوهتك الش وته أأهلكام بدعجبر الناس على خدمته وا 

بليس فيأأت  ــــالل ا  ــــوق له كل غثاٍء ليال تنقطع طريقة الض  فيس
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ركاناا حتى أأ وقاتاا وضــيعت أأ ف   فكثر الخبف ورر ت الصــلوات

 يصـــــلياا عادة أ اب ه ل  ير ول يجدلأنه  ا ن من يصـــــلياا ينقرها

رابطون ممتبع عـادة أ اب ه ل  ير وظارت اللأنـه  حرمتاـا ف  قلبـه

ـــــوا تنــافس الجعــل على  37F42المــدعون طرياب الخرقــة فتنــافس

ون وبقيت العارف بوابالنجاســة وانســدت المســالك وانالقت الأ 

رة ـــــر ولم يجدوا معينا  على نصـــــيبكون على الدين ف  كل عص

ين ع  ه  الت الدين وقطع البدع والشــ به وحســم مادة الضــالل 

الحظوظ فتبرأأت الكــاملون من الــدجــاجلــة فمــالــت النــاس لام 

ة البطالين ياو وية العارفين كالباطل وزاورر وا العارفين وصــارت ز 

ــحيحة مســ تقيم ــــــص بو مدين الاوث انقطعت الطريقة أأ ة فقال ـ

لىا ل الرجوع ا  ال من الله بامة العارفين وح نقطـاعا  كليا  ولم يباب ا 

ياا له ف  حظ  هو ا ل مدع ل  ير ول ة ماــــالطريقة الصريح يدع 

ــاعام و وناوا عن ات   ــامــة ا ن لم ركن أأ ب ــة الع ةم  الأولىمروا بطريق

ن الصـلوات على النبي  صلى الله عليه وسلم تقوم مقام أأ خبروا بأأ 

                                                 

يَة. 42   الُجـَعُل: حيوان كالخنفساء يكثر ف  المواضع النادِّ
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ا وكثر لناس عليات افتمالأ الســــلوك فأأكثر البعض فوصــــل باا 

لى قيام الســـــاعة فلله الحمد على ســـــتر الله على الأ  مة ببركتاا ا 

ـــــلـه وهـذه فترة العـارفين انقطعـت طريقتام  لدوام فض ى حدود ا 

انية دد الله من رد الطريقة الثـشر جـ ع  الس بعين من القرن الثان 

لى  ــلكاا بعد ل يحصــل وحكم بأأ  الأولىا  عب ل على التا  ن من س

له عليه لالله صـــلى اوطرزها ابلنصـــوص القرأ نية فتجرد رســـول 

 لأولىانه لم يمت وأأفاض على صــاحب الطريقة وســلم وتبرج كأأ 

 جميع علومـه الظـاهرة والباطنة وابطنة الباطن وهو العلم الثالف

ـــــه على حامل الطريقة أأ اختو بـه و الـذي   ه  الت  الأولىفاض

طريقة رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم وصار رسول الله صلى 

ـــــلم يربيه ويبين له م له  يفية القرابت بنفســـــه فعل الله عليه وس

ــل والســجود والر وع مشــافاة  ــالة والتيمم والوضــوء والاس الص

يقظة لقوة ســرايته فيه حتى قرر له صــلى الله عليه وســلم جميع 

زلته وززله من صــفاء التربية من حوالالشــرا ع وجميع الطرا اب والأ 

 خذ عن يدأأ خـذ عنـه فقـد أأ مر وناي  فمن أأ ف  كـل قول وفعـل و 

ليه مره صــلى الله ع أأ صــاحب الوح  ومن امتثل أأمره فقد امتثل 
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وسـلم ومن خالفه فقد خالفه وضمن له صلى الله عليه وسلم كل 

لى قيام السـاعة و  يام نسابام ووالدأأ زواجام و أأ ولدهم و أأ من تبعه ا 

يه وسلم عل وسراريام بال حساب ول عقاب فضمن له صلى الله 

لى ــاعة و  أأن ل تنقطع طريقته ا  ــأأ قيام الس ــلى ن يبقى فياا س ره ص

لى قيام الســـــاعة أأ الله عليه وســـــلم و  ن ل ركون التربية بايرها ا 

ن يكون له واقفا  على رأأســه دا ما وعلى أأ فضــمنه كله وضــمن له 

ـــــاعة أأ رأأس  لى قيام الس تبـاعه بحيف ل تخطر بدعة ف  طريقه ا 

 مورالأ ن ينوب عنه صـــلى الله عليه عند الماالك و أأ وضـــمن له 

يصال ا   ف  نه مقدم لهأأ صـاحب الطريقة و  المربي نه هو أأ العظام و 

ــدر لاا مبينا  وجااا مجردا  كل  ــلم فتص ــلى الله عليه وس مدده ص

فردت الوجاة لله الحمد ف  أأ من قصـــده من نجاســـة الحظوظ و 

ـــــلم كزمان أأ زمـانـه لمولهم وظارت  ـــــلى اللـه عليه وس نواره ص

لله على اصد وعبد ام ناجوا طريقتام واتضـحت المقلأنا الصـحابة

فتميز الخبيف من الطيب فبرزت نصـــــا   النبي   الأكملالوجه 

صــلى الله عليه وســلم ووصــلت العراشس بال قصــد بل بفضــل 

صــقاع بترك كل مقصــد مع الله عالمين بأأنه هو لاي  فتعطرت الأ ا  
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ــلية  ــا طه الفض الفاعل ف  الحضــرات كلاا فعرفوا الله وعرفوا وس

ـــــا ب وعرفوا بأأن الله هو  الظاهر هو الباطن ف  حضـــــرة الوس

ــاطته ــلم على ما ينبا  فعظموا وس ــلى الله عليه وس ن  ونام م ص

ـــــلون عليه خليفته ويلأنه  مرهأأ يحبونه لمحبة الله له ويمتثلون  ص

خام خليفة جعلوا شــ ي مر الله و أأ مره أأ تعظيما لله ولخليفته فجعلوا 

ره وجعلوا مم صـلى الله عليه وسلم فابتدروا لأ عظعن الخليفة الأ 

خليفة خليفته كل الك ســــ ياســــة لملكه جل لأنه  مر اللهأأ مره أأ 

ـــــطــة بــل الــك حكمــه لى واس زل الأ ف   وعال من  ير افتقــار ا 

وعرفوا النبي  صـــلى الله عليه وســـلم لله وعرفوا شـــ يخام لله ل 

ع ول فال حظ يبقى لام ملأنام تبرءوا من الحظوظ أأ  لحظ زا ــد

ززلوا الوجاة للحضرات كلاا و ربام ول نبيام ول ش يخام فصحت 

اا كانوا ابة حضــرة نبيام جزموا بنيف   كل حضــرة حضــرة ربام فا 

ـــــال  ام عن ربام وكذلك عن اللـه ل  ير وتجردوا من كـل مـا ش

رب وهنؤ المســاغ وفاض  وثر ــــــالمشــ حضــرة الشــ يش فصــف 

 ال خالصفــذابــت النفوس بنور  الأكمــلعلى الوجــه  ال خالص

 وا النظر عن  ير مولهم فتتـابعتخالص العـارفين الـذين قطعا  
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لايالفيوضــــات  ــــــــحمدية واســــتالنبوية الأ  ةال   مرت وركاثرتـ

ــوفات محال يقبل  ير  الواردات وامتدت ولم تجد الولية والكش

ــــارت الولية  جا  على رؤوســــام ولم يبالوا باا ا ل على  ربام فص

حظوظ ربام فنزعت ال مر ربام فام غرقى ف  مرضاةأأ وجه امتثال 

  الفاتحة يام فظارهم وصارت الطريقة طريقة المنعم عل أأ من بين 

ـــــليـة وه  ـــــد الحابأأ  الت  طريقـة الفض لياا ا  ول كتابه أأ ف   رش

يَن َأنَعمَت عَلَياِّمْ ﴿ اذِّ َراَط ال  نولم يرشد لطريقة العمل لأ  38F43﴾صِّ

ـــل له جل و أأ العمل  له عال فلما رفعت لمر مكلف به جبرا  والفض

 ولى وبق  العمل فياا على عمل الصحابة فما فعلوهالحمد كلاا للأ 

ــ نا  ف  الثانية لأ هو الطريقة وما رر وه بدعة و  ــ تحس ن كان مس  نا 

ـــيمحاكمة مس تق  الأولىبل  الأولىالثانية ل يحتل باا على  ا لأنا ةـ

ـــــحــابــة والتــابعين مجردة من العمــل والخواص  طريقــة الص

ــات اب ــوله والثانيةبل النية ف  لأعمالوالتعرض ول أأ   ف ياا لله ولرس

نمــا))وهلــة الــدنيــا ومــا يعقباــا من الزخــارف والجنــة   الأعمــال ا 

                                                 

 ( سورة الفاتحة.0) 43 
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لى الله ولرسوله  ابلنيات فمن كانت هجرته لله ولرسوله فاجرته ا 

لى دنيا يصيباا أأو امر  لى ا  ه ة يتزوجاا فاجرتأأ ومن كانت هجرته ا 

الشريف منبع الطريقين الكالم  فاذا الكالم 39F44((ليها  ما هاجر 

لله ل بتعملام اب الأولىللثانية لكن الثانية ف   الأول للأولى والثان 

ن كثرت المدعون وانقطعت الدجاجلة أأ فصــــار الدين قويما  بعد 

م ل يـدعون دعوى بـل هم عا مون ف  بحر العبودية لأنا لأولىاب

لى يوم القيــامــة لقوة  نفــاس أأ المحضــــــة جرد مناــا من يكلؤهــا ا 

نبوة كلفه صــاحب ال الذي  ن صــاحبااأأ صــاحب النبوة فياا حتى 

حدود الثالةين من القرن ف   رف همم الناس لاا ما ماتــــــيصــ

ـــــالثالف عشـ أأصـحاب صــاحب صــحابه عدد أأ ر حتى ررك من ـ

ــ ربعة وع أأ لف و أأ ما ة  الوح  لفا  كلام شاهدوا طلعة وجه أأ شرين ـــ

ف   من هممارع صلى الله عليه وسلم لأ ــــصاحب الشمن خليفة 

عليه  فيضـــــتأأ حدهم لو أأ ن ا  التوله به كالصـــــحابة ل  ير حتى 

ه القطبانية العظمى ل يعرج علياا بل ينسـ باا للنبي  صلى الله علي
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طب القرع هو القطب و ـــوسلم وهو خادم لحضرته فصاحب الش

ل مـا قـان ـب عنـه وهو فـان فيـه فال يقول برأأيـه  الزمـان  اله له ا 

ؤيته ف  ر  فانٍ  لأنه ان لهتى يأأ صـــاحب الوح  ول يتصـــرف ح 

لم نه لم يمت صــــلى الله عليه وســــفمنام من ل تفارقه طلعته كأأ 

عين صــحااب  وفقراء و أأ ورتب صــلى الله عليه وســلم منام تالمذ و 

ـــــحابة دينا  ومقاما  فمنام من ززله منزلة أأ لكـل واحد  خاه من الص

زلة نبكر ومنام من ززلـه منزلـة عمر ومنام منزلة عل  ومنام م  بي أأ 

ـــــرهم  ـــــحابة فمنام من بش لى أ خر طبقـات الص نة ابلج عثمـان ا 

هل بدر ل يضــرهم ما فعلوا ومنام كالعشـرة ومنام من بشـرهم كأأ 

ــلمان لمحبته ومنام من قال له أأ من قال  بالل  أأنفاب))نت منا  س

ى ـ بالل ومنام من تقض 40F45((قاللا  العرش  ول تخش من اي

ومنام من صــلى عليه النبي   46الحوا ل بذ ره كعمران بن حصــين

                                                 

الراوي: أأبو هريرة | المحدث: الطبران  | المصدر: المعجم الأوسب | الصفحة أأو الرقم:  45 
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ومنام من سل س يفه كعل   41F47صـلى الله عليه وسـلم كأأصـحمة

لى أ خر مزااي الصحابة الكرام  ومنام من قال فيه هو مدينة العلم ا 

الــدين غريبــا  وســـــ يعود  أأ بــدفرجع الــدين للــه الحمــد  بــد ــه ))

وقد رجع ولله الحمد وغربته اســــ تاراب العقول أأن  42F48((غريبا  

لة جهذا الزمان كفيوضــــات الصــــحابة الأ ف   تظار الفيوضــــات

بة ظلمة الجال فكانت غراف   ول ظاورهالصــــدر الأ ف   وغربته

لع مره كل من لم يطأأمرا  عجيبا  يســـ تعظم أأ هذا الدين ونفاســـ ته 

احب جوهرة صطلعه الله على لمعان أأ ما من أأ على سر الله فيه و 

اا أأ ف   الدين وااق ســــره فال يتعجب مر الدين ف  كل زمان فا 

اجتاد ف  نصرة الدين ف  الذي  رع هوــــن صاحب الشأأ علمت 

نمـاكـل زمـان و  قة لطريكثرت المـدعون للمحبة والمجاهدة ف  ا ا 

                                                 

لى أأهل  ين رض  الله س نة اةنتين وخمس  رض  الله عنه البصرة ليفقاام. توف  عمرانبعثه ا 

 عنه مس نده مئة وةمانون حديثا. سير أأعالم النبالء للحافظ الذهبي .

، فكبر عليه أأربع ا ملسو هيلع هللا ىلصأأن النبي ا  47  ِّ  .صلى على أَْصَحَمَة النجاشِّ  
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م عليه عياهم ما هأأ نفســـــام وهممام حتى الثانية وادعوا الترقية بأأ 

ل ملوه للكســــأأ ولم يحصــــل لام ما  ةرادال  رركام حتى قنعوا من 

والفشـــل ابلتنازع والدعاوى ةم قام بعده صـــلى الله عليه وســـلم 

ة وبين رشــد لاا الحاب ف  الفاتحأأ  الت وبســم طريقته المســ تقيمة 

 بي أأ مراســــماا وشــــروطاا وحدودها وززل علياا للحفظ عل  بن 

 يفمن ح يفه على من  ير وكدر وجااا فيقصــم طالب ســال  ســ  

لى  ل يدري فتنصـب المصا ب ف  ماله وبدنه ودينه حتى يرجع ا 

ية ن مر اللـه ويتوب من التايير والتبـديـل فتاييرهـا بتخليطاا ابلثاأأ 

هل أأ ولاا فكل من رأأيته من المســـ تنبطة للحظوظ المراتب ف  أأ 

ـــــه فـاقطع بـأأ ت  الأولى بي  ابلدرة نـه ر ايرت حـالتـه حتى ف  ملبس

ام قوال أأ ابة يربون بو ابلســــ يف العلوي كما كانت الصــــحأأ العلوية 

ام ابلقصـاص والحدود والنبي  صـلى الله عليه وسلم كذلك أأفعال و 

ساء ف  هذه الطريقة النبوية وهو حارس اماماا وحدودها أأ فيمن 

ـــة للفناء فتجد  الأرضما دامت  هل هذه أأ ابقية للبقاء  ير معرض

نه لأ  الطريقـة ينفرون ممن يروم الـدعوى ويقـابلونه بعين الزدراء

ـــــارت جنة فرحام من يذ ر لام العبودية خرج عن  العبودية وص
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ن من أأ ويرشـــــد لاا فكلام شـــــ يوخ مربون ابلفطرة النبوية حتى 

ــاعة مكانية تجده لبس حلة التبر  وعا  من الدعوى مطب يدخلاا س

ـــــ يف القار فال يقبل كالم من ل يحباا وينفر منه   ف علياـا بس

 اي  كانأأ ة ما خرج عن العبودي مره ولذلك ل يســــلمون كلأأ ول أأ 

فصـمموا عليه لله الحمد بحيف ل يقبلون سحر ساحر ول كاانة 

ـــــاحة خالب ول نجامة  كاهن ول حماقة لعب وجاهل ول فص

ن بطباعام الســـالمة انجم ول حســـاب حاســـب فتجدهم ينفرو

ل حدهم يصدق الدجاأأ نه الك وعليه فال يكاد رون ممن شـأأ وينف  

اا ظار لما صمموا عليه من العبودية ــــالص ا  س يادة رفة المفتقرة لل ـ

احب ضمن لص ن صاحب الوح رة الربوبية لأ ــــحضف   المالكية

بلوا حد من المتمســكين بطريقته لما ج أأ ن ل يتبعه أأ هذه الطريقة 

ـــــعليه ابلفطرة السـلي ـــــفراد الوجاة لنقطة الوحدة حضـمة اب  ـ رة ـ

م نالأ  هـل هـذه الطريقـة فيهأأ بلـد ف   ول يمر الـدجـال الألوهيـة

ت عليه الأ لتشــ يطن وهو يقول ابلربوبية فتموينســ بونه ل  يســفاونه

ـــــأأ  ه الحمد هلاا للأأ كـل بلد فيه ف   أأهـل الطريقـة ابلتمرد فيخس

هلاا شــــرفا  حيف ســــلموا الملك كله لله وكل من خرج أأ وكفى 
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نام أأ عن حد العبودية يتالشــــى  ما نصــــار الدين كأأ مره عندهم فا 

الدين و عروف مرون ابلمأأنصــار الدين فتجدهم يأأ كانت الصــحابة 

خالص الوجاة لحضـــرة الله جل وعال ويناون عن المنكر ف  ل  

ـــــحـابة الكرام وهو   الأعمالوطلب الثواب عن  رادةال  زمن الص

 فاــذا هو المنكر الاير المعروف الأ وانوالتعرض بــه لنفعــالت 

ـــــ تقامت الطريقة لله الحمد وزال ف   عاـد القرون الثالةـة فـاس

ـــــحابة وعرفت من وراء ف   نقـاب محياها وقد تنقبت زمن الص

ـــــارع فلما انحجبت ابلكلية أأ الحجاب لكثرة  ل ا  نوار خطاب الش

فراد بعد القرون الثالةة عميت عناا البصــائر فوقع ما كان عن الأ 

 حتى أأزال صـاحب الشـرع بوساطة خليفته الماي ءِّ للخالفة عنه

زال كل حجاب عناا فتبين حســـ ناا لكل عاقل أأ علم الايب فف  

ـــــالحضوضـمن من  مة كلاا أأو جلاا أأن تدخل الأ رة المصطفوية ـ

اا هل أأ مرها ونور أأ فواجا  لوضــــوح أأ  ســــالمفياا كما دخلت ف  ال  

نمان أأهلاا وشــــ يد مناطاا لأ  الأجناسبين ســــائر  يســـــيرون  ا 

رواحام ويجتادون بصـــفاء بواطنام من الاير والايرية مع بقا ام أأ ب

العامة من مالزمة ما يجب ويسن ويندب بال  أأحوالعلى رسوم 
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فراط ول تفريب وه  ــة  ا  ـــــطي ــة الوس ٍة ﴿الطريق ــا ُكنُتْم َخيَْر أرم

رِّينَ ﴿ 43F49﴾أرْخرَِّجْت لِّلنااسِّ  َن اْل خِّ اة  م ِّ لِّيَن * َوةُل َن اْلَوا اة  م ِّ  44F50﴾ةُل

ـــــفاء ول ركون الخيرية  45F51((ولاا وأ خرهاأأ مة خير الأ )) ل بص ا 

ه ســــوق ف  ســــوق حرفته وكل ايف   حرفة فكل ايالقلوب 

وهو جوهرة المعارف وينبوع الفضـــا ل والمكارم ول يتنزلون عن 

يمـانالعـامـة بظواهرهم وبواطنام على  أأحوال ـــــرافيل ا  س ه علي ا 

يمانالســالم ف م وجبريل وبقية المالئكة أأن الله طبعا ا ســرافيل ا 

ــــليمة  من كل شــــاوة خارجة عن على معرفته وجرد اواتام الس

حضــرة الحاب فوجاوا كلية أأجزا ام وأأركانام لحضــرة القدس على 

ـــــبيـل القار  لاي س فجردهم مولهم من حظيـة الجنـة والنار  ال 

ـــــل   يمـان والحظوظ وص ام وتمـت نتا جه وعمت فوا ده فلذلك ا 

ــفوة الخلاب  لى ص ــال ا  نبياءكانوا رس قوا الذين من طبعام ما خل الأ

                                                 

 ( سورة أ ل عمران.001) 49 
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ــب الأ الترابية المنه من  ــل لكن م دنيوية والأخروية بحس نعام ص

لى الترابية الأ  مولهم كـل ـــــلية فوجاام كالمنع من الميـل ا  ل ص

ــــرافيلالتوجه لااية العبودية حتى فاقوا ابلله  س بريل لجمعام وج  ا 

ـــــريــة والملكيــة فــأأهــل هــذه الطريقــة كلام على   يمــانا  بين البش

ســـرافيل ن ا  كل ما يكدره من الحظوظ النفســـ ية و المجرد عن  ا 

ــ يخام ابطنا   أأخالقرأأيتام على  ــوا حلة ش العوام ظاهرا  فام لبس

لى ا  )) لى صوركم ول ا  لى أأ ن الله ل ينظر ا  عمالكم ولكن ينظر ا 

ـــــ يخام بحيـف لو زلزلت  46F52((قلوبكم فقلوبام ممتلئـة بحلـة ش

ـــــروطاـا ل تجدهم ا ل على مذهب أأ زلزل القيـامـة و  هوالاـا وش

شــ يخام ول يصــدقون ا ل على نال العبودية وتجدهم يحبون ما 

زمان فال يتعرضــــون لحكم مولهم الأ ف   حبه الله من الظواهرأأ 

ــة فمرادهم  ــا ع الزمني ــانوا ينطقون بلســــــانام ابلوق ن ك بقلوبام وا 

ـــــــــابلنطاب أأن يرتبوا عليه العتراف ابلحضــــ  هيةالألو رة وحدة ـ

حمله لله من  ير تعرض ل مر كلـهفتجـدهم يتكلمون ويتبعون الأ 
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ل ا نلأنه  ف  الثـانية رادةال  هـل باممام كـأأ  لى تج يناف  العبودية ا 

ن الله بأأ ازمين نفســام متبر ين منه جالحاب فيام فيفعلون ابلله ل بأأ 

ســام نف أأ هو الظاهر هو الباطن ف  الحضــرات كلاا ول يســمون 

بون انوا نتيجة البركة فام عيناا ف  الحقيقة ول يكت ن كا  ابلبركـة و 

ــم بنية التصــريف ول يظارون بركة هممام ف  المرضــى  الطالس

لى اللـه الممرض ويتولون الـدعاء له ابلبواطن ا  مرهم أأ بـل يكلون 

ـــــــوربما يصـــ  نام دواؤه ليبرأأ عن  يرأأ رفون المريض لايرهم مع ـ

ــ بون لبعض الخاصــة منام أأو من  ي لم  رهم ولذلكدعواهم فينس

ل ةمرات الكونيــة فتجــد النــاس  ير معتنين لزايرتام م نالأ  تظار ا 

ـــــ بون الأ  م ملكوا لأنا لام بــل ل حــال ظــاهرا  لام حوالل ينس

يقابله  عليه حوالام بمتابعة ش يخام حتى ا ن من ظارت الأ أأحوال 

ــك  ــه نحن نمل ــة ابلزجر لينزجر فيقولون ل ــارفون من الطريق الع

دهم حنملكه بحيف ل تقطر قطرة من عين أأ ء نـا حتى البكاأأحوال 

ليه ابلأ ف  المجلس ليال يشــار  رفه خو ابلبالء من ع))صــابع ا 
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ــه مع موله ل ف ف   راد البكــاء فليبــكأأ فمن  53((النــاس  خلوت

جلوته ولذلك تجد من  لب عليه الشــــوق لحضــــرة صــــاحب 

ـــــرع ف  وحـدتـه فـا اا دخـل عليه  يره من  أأو  ةهل الطريقأأ الش

ـــــ   حبابلفقد كذا من الأ  عينه أأو يتعمل بأأنه يبك   يرها يمس

  ف كالرزااي تسـترا  لحاله أأو يتوجع وجعا  وهو سالم منه ويبالاون

ـــــ بحة وحال الطلب وحال الذ ر وربما يقطع  ـــــتر الفقر والس س

ما أأ ية و مره سترا  لمراتبام العل أأ مجلس حضوره بداخل ليال يتبين 

 بكاءهمام و أأحوال ون حال ســـلوكام يظار ف   هل الطريقة الثانيةأأ 

ما يعتقد فيام ا  المجالس ف   ن كانوا ا  ما  لبة ا ن كانوا صــادقين وا 

ام وال أأحت النـاس على تعظيمام لما رأأوا من ظواهر  بـ  مراءين فـأأ 

نمان العـامة لأ  فكل  البواطنف   يعتبرون الظواهر ول اوق لام ا 

ما لكونه مملوك حاله مره عند العامة ولم يكن مرشــدا  أأ من ظار  ا 

ما لنجاسة مخبره لأ ولياء و وهو ضـعيف الأ  ون ن العامة ل يجتمعا 

ـــــ باما   لــد ن يقول لام ببركتنــا تأأ الحظوظ بــف   ل على من ينــاس

                                                 

أأورده أأبو الحسن عل  بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ف  كتابه فيض القدير  53 

 ونسب لفظه للديلم .
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و أأ ولدا  ويزيـد مـالـك وتـدرك الوليـة وركون ف  مـالـك بركتنا أأ 

ســـالفنا فا ن خدمتنا نحبك وزكفيك المخاوف ونخلصـــك أأ بركة 

 بنيةلأ م ويبنون عليام االعامة يعظمونامن المضــــاياب ونحوه فتجد 

ظية بل حملتام المحبة الح  بعد موتام ومقصـــودهم الارض الفان 

المنقطعـة ابنقطاع الحظ فتكثر عليام الوفود جيال بعد جيل فلو 

ـــحي  الوجاة لله جل الول   نوعال بأأ  نباام عارف عند الك بتص

نمــال دخــل لــه ف  ملــك مولان بــل  لايــتبع الكنــانيش  ا  فمــا  ةال 

قت أأحد من الصالحين لأطبله تبعه من واله الله ل كل نقشـه ال

اا م لأنه جيـال على جالهالأ  ا قرر لام الك فالعادة عليه فالول  ا 

ريف ثر التصأأ ظاار ن يعظم جانبه اب  أأ ن يكون له صـيت و أأ حب أأ 

لاي  نه كأأ للب ال  بد دون ن يع أأ حب أأ نه عض يســــلب من وليته فا 

ك الشـــ يش من يناضـــقالوا )الله وهو فرعون زمانه فافام ولذلك 

ك ومن خو أأ ( فمن دلك على الله فاو حاله ويدلك على الله مقاله

ـــاعدك على الحظوظ بأأ دلك على  يره فا ـــ يطانك ومن س  نو ش

ان منقـذك من الماـالك بماجت  ونحوه أأعطيـك كـذا وأأ يقول لـك 

ـــــــعن حضـــ فقد قطعك ولياء ف  رة مولك على أأنك وجميع الأ ـ
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ـــــة الحاب فــ اتام ابلوليــة ن يرد من أأ هــذا ف   يجــب الــذيقبض

ى الله مة المختار الناص  صلأأ سالفه قلوب ريف وبولية أأ ـوالتص

نه المحرك والمســكن أأ لى حضــرة الحاب جل وعال و ا  عليه وســلم 

ـــــعيفأأ ملكه و ف   نـه عبـد اللـه ل  ير ل دخـل لهأأ و   نه عبد ض

ن أأ هو  أأن بركت اعتقد فيه الناس الخير بحســـب ما يظار لام و 

ا عليه  بو أأ ن ا  رة الس يد و ــصرف الوجاة والامة لحض عينكم علىأأ 

ـــــيه وامتثلوا  54يقول لام فـاا روا اللـه يذ ركم وامره أأ واتقوا معاص

ـــــمعونه نام ل يقنعون منـه بـذلـك فـا ن الـك يس اعظ المو ف   فـا 

مام ل  ير وهذا الخطيـب بـل هو ف   والخطـب ول يعتقـدون ا 

ـــيقض تقانالحوا ل بنفسه ومقصودان   ـ ـــالوجاة لحض ا  رة المولى ـ

 ةزكران المراتب الول يأأ ننا أأ الواحد جل وعال الظاهر والباطن ل 

ـــــره على ف   ه فاو وليا أأ  أأيديخلاب اللـه بـل ملك الله يظار س

ـــضفراد الوجاة لحا  وليا ه فيجب أأ حضرة ف   الظاهر والباطن رة ـ

ل يقام القــديم وأأمــا أأهــبــاع طر هــل وليــة اللــه ابت  أأ اللــه وتعظيم 

                                                 

 54 ( ﴾  .( سورة البقرة098﴿فَاْاُكُرونِّ  َأْاُكْرُكْم َواْشُكُروْا لِّ  َوَل رَْكُفُرونِّ
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ـــــل خلقتام ودخولام فياا تجلى ف أأ ف   نامفا  الطريقة الأولى  يام ص

ـــــاحـب الطريقة بحلته المجردة من  ير و يرية فتجردوا عند  ص

ـــــريفـه فياا وكثأأ تلقين العاـد لمـا تقـدم من  رت ن النبي  كثر تص

ـــــوقه النبي  ا  راد دخولاا أأ و أأ نواره بـل ما من واحد دخلاا أأ  ل وش

ـــــصــلى الله عليه وســلم بذاته الشــ حســب ب  و مناما  أأ ريفة يقظة ـ

ــــلم ف  أأركانه  ــــلى الله عليه وس الزجاجة على ما يطيقه فينزع ص

ــارع لما وقرالباطنية جميع الحظوظ ويقنع ابت   ــدره   ف باع الش ص

ـــه  يمانل  من ا ـــلم بجيوش الكامل ويســـكنه صـــلى الله عليه وس

ن لم يق تف   ها فال قصد ول يجتاد ا لرأأ وشـريعته وا  الوجاة  قانا 

ي لاــام فضـــــل نبو فيفام الــك كلــه عنــد ال ان بال معلم بــل اب  

يمان فتجدهم كالجبال الراسـ يات ف    يام ام ول يعرجون على مراا 

ـــــ يخام  ـــــ تدلون به على أأ فيعـدون كالم ش م اأأحوال قوى مـا يس

ولون لو وعند الوقا ع الول ية فيق فتجدهم ينقبضون عند المراءي

تفطنون ا شـيئا  ول ولينا شيئا  في كنا محبوبين عند الشـ يش ما رأأين

يمانيقول من ل ابلمكر عند مرا يام كما كان  اا ر  ا   اقعةو  أأىله ا 

ل  لت او  رامة فيشاد على صحة طريقة ش يخه ابلرؤية الخيالية أأ 
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ة والك دســيســة نفســ ي حوالالاالب لختالف الأ ف   تنضــبب

ــــحيف حكم على الش ــــريعة والطريقة المس تمـ و أأ دة لله بخيال ـ

ـــ باه والعجب كله لمن يســـ تدل ابلمنام على اليقظة وبأأوهامه  ش

ـــ يخه فتجده يزيد ف   ـــوله وطريقة ش ـــ نة رس على كتاب الله وس

ـــــروط الطريقــة بمنــا مــه وينقبض عنــد عــدم الرؤيــة العبــادة بش

ـــــ يـده من  ير تعرض  والراءي ـــــل  لكتفى بمــا عنــد س فلو ص

ل ي للايبيات بعالم الخيال صـــــحيحا   بيرا  لكن ل يفامه ول عرفه ا 

ـــاهدة اب  من فن  عن عالم  ف   ن لوازمهأأ الوجاة معتقدا   تقانالمش

ل القبــــقبضة س يده وما على العب س يد لحضرة ال  الأدبول و ــــد ا 

مر بحســـــب المثــل كملــك عظيم الخزائن أأن الأ وعليــه فلتعلم 

ــــبته للعبيد واحدا  من العبيد وززل  والعبيد خلف عنه لعدم مناس

ـــــأأن يمضان له أأ  نه ف  يده و منزلته وجعل مفات  خزا وينفذ   ـ

ده سك عنم به ف  كتابه ودفع له كناشـا  له وأأ جميع ما كنشـه وكت 

ـــــا  بيرا  قدر فيه جميع الأ  لعه رزاق والوقا ع الخلقية ولم يطكناش

ـــــاراأأطلعه على بعض ال  على جميعـه بل  على  ت له تنبياا  منهش

خذه أأ الرزقيـة يا ن بـدل ف  التقـادير نـه أأ مره وعلى عظم ملكـه وأأ 
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ك مقــام الملــ المكتوم عنــده فيجعــل كتمــه الخوف منابلكنــاش 

لكه فلما مر مأأ فيســـــال التنفيذ بما عنده وبين له مقصـــــوده ف  

مدادمر و هو الأ الذي  ظار الك العبد بلباس س يده ن وهو م ال 

جنسـام والس يد ل مناس بة بينه وبين أأهل مملكته لعظمة جالله 

مر الخدمة بوساطة عبد منام وهو أأ  47F55ديوجماله حاب على العب 

 نالملك فخاطبام الملك على  رســـــ يه بأأ حجاب بينام وبين قار 

ـــــ ئونـهأأ  مر أأ ر مأأ يـد عبده الخليفة عن ملكه ف  كل ف   مره وش

ــ يد محبة فيمن جانســام ف  اأأ فامتثل كل العبيد  عبودية ل مر الس

ـــــرت البيعة ف  كل روح لأ   بي أأراد ابن الملك قال لام فمن فس

عنه  طاعه ومن رضــ أأ  أأطاعن فليلزم ابب خليفت  ورضــاه ومن 

ومن  عرضت عنهأأ عرض عنه أأ رضيت عنه ومن قبله قبلته ومن 

ة ولوازم الاضب ظاهر   غضبنأأ   ومن عصان  مره عصانأأ ى ـــعص

عظماا التنحية عن حضرتنا وخدمتنا ومن لم يدخله ل مطمع له أأ 

وحاجب  فتهدخلـه علمـت أأنـه حبيبـه فأأحبه وهو خلي أأ فيـه ومن 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بلفظ "العبد". 55 
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حضرته ودال عليه ومعلم ومرب والملك غن  بنفسه عن الخليفة 

ـــــده وعرفت  ورعيتـه تاـديـدا  للجميع فعرف العبـد الخليفـة قص

نه أأ للخليفة ب  شــــارته ببركة الخليفة فحصــــل العلم القطعا  العبيد 

نماليس هو عين الملك ف نماهو عبد مثلام و  ا  الك ســـــ ياســـــة  ا 

نماهو الملك ف ن الخليفة ليسأأ وعرفـت العبيـد بـ ف   نزلتهززل م  ا 

فه مر ســــ يده فكلأأ فنصــــب الخليفة حاجبا  منام يظار  الأحكام

بجميع لوازم ســ يده وأأعطى له كناشــا  من الســ ياســة منســوخا  

مه عنده للمحاســـ بة والحجة به ليال أأ بعضـــه من كناشـــه وبقيت 

ياير مـا كلف بـه فدفع له الخليفة مئونة جميع العبيد تجرى على 

سـاء يوصـله لسجن س يده ففرق الحاجب أأ يده ابلسـ ياسـة فا ن 

ـــــيـه وقبلـه الخليفة  جنودا  وكبر على كـل جنـد واحـدا  ممن رض

 ملك بار الجند وتبع ما رتبه ال ييدفـأأفـاض جميع مـا ف  يـده لأ 

ســة الملك فا ن الخليفة له مئونة بال حســاب والحاجب ســ ياف  

ــة على  ــة مرتب ــه مئون ــدأأ ل ــد  يي ــة مثال و بير الجن ــا  ــة م الخليف

خمســـون مثال وقا د رحى العســـكر خمســـة وقا د الما ة رايل 

والمقدم على الجند المخصـوص نصف والنفار للعسكر ربع رايل 
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ل الخـدمـة الملكيـة دره ا  واحدا  مـوالنفر المفرد ل ركليف عليـه ا 

ــالنفر ابلعرف الملك ــد مثال ف ــل واح ــاب مثال رايل لك   والكت

مام ف  ز  لأنه داب أأن يعتقـد أأنـه خـادم لواء الملـكأأ يجـب عقال و 

كل ا ل رزقه وليشـكر الواسطة الكبير عليه ممن أأ الملك وأأنه ل ي

ــــــخذ مئونته منه بتعظيم جنابه وأأنأأ ي لى الملأأ ه ـ ن ك لأ قرب منه ا 

قديره لكه وســ ياســ ته وتم لأنه ه عند الملككناشــف   النفر مقيد

رادته فا ن خرج عن ح ــوا  ضرة  بيره فال يجد من يقبله ف  خدام ـ

 كان ول اي  أأ خذ على يد فالن  بيره أأ نه يأأ زمـام الملك بف   الملـك

لى من يعلمه الك فالنفر يخدم حضرة الملك وحض رة ــــــيحتاج ا 

المقدم و  كل  بير عليه من خليفة وحاجب وقا د رحى وقا د ما ة

ـــــكر بل كل واحد  بير  بحيف ل يمكن له أأن يجرد واحد ابلش

لى حض لى حضـــعليه ممد له وهكذا ا  ة رة الخليفــــرة الحاجب وا 

ـــــفلى على العليا ا ل  ـــــفلى ول منة للس والمرتبـة العليـا تمـد الس

خليفة ل دبه حتى ير ض فالأأ حرمة  أأداب فحينئذ يراع ابلمتثـال 

ل مــا قــدره لــه الملــأأ يــ ـــــيــه لعظم كــل ا  مر الجالل أأ ك ول يعص

ن أأمكنت منه  صــ ـــــــلمشــاهد عنده وكذلك الحاجب ل يعا وا 
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ـــــ بحات الجالل لكنه ممنوع  ـــــيـة للحجـاب بينه وبين س المعص

 ابلصطفاءِّ وجالل الخليفة والكبير على الجند ل تخطر المعصية

 قلبه لما دهمه من صــحبة الخدمة النظامية بل ل راحة له ا لف  

الملــك ولمــا دهمــه من جالل الحــاجــب وقــا ــد  مرأأ تنظيم ف  

ــ يف  نهلأ  الرحى ففن  ابلشــجاعة حتى ل يعرف وجه المخالفة س

نـه الملـك ومنظره وقويـت عليـه قوى الملـك ا ة يـده وقا د الم لأ

بعض الوقـا ع لمالحظـة من دونـه لتكون له يد عند ف   يخـالف

ـــه حيف  ـــل عن القوة بحظ نفس  بيره  حب أأن يحبهأأ  بيره ففش

غرقته أأ ت مالحظته للملك وأأما من فوقه فال حظ عنده بل وقلـ  

ســـ بحات من فوقه مع الوقوف على التنفيذ والتنظيم والشـــجاعة 

الحــاليــة والمقــدم على النفر يخــدم على وجــه الخوف مع رعــايــة 

ـــــه ممزوجــة بنخوة  ـــــاوات نفس مر قــا ــده والنفر يخــدم مع أأ ش

ـــــ الجســارة عن حضــرة مقدمه من  ير تعرض لشــ  ٍء زا د عنـ

صــائر نفســه مع القيام على ســاق الجد ف  الطاعة معرضــا  عما 

وقات فلينته لأ بعض اف   اش تالت به ولته والنفار شالته النفارة

باا ومن تبع الجند من الضـــعفاء والمرضـــى فســـامام الرخو ل 
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ـــــاُء الخدام وأأولدهم أأ دخل لام ف   مر التولية الملكية وهم ونس

ـــ ي بت وكل ن كت ا  ة قبل التولية قبل التولية وأأهل الحرف المعاش

و سطوته من  ير داعية العبودية المحضة أأ من تبع الملك لكرمه 

ف  بحبوحــة الفضــــــل وهم مظــاهر أأهــل دولتــه وأأهــل دولتــه 

ـــــودون للملـك فظارت أ اثر مظـاهره فيام فمثـال الملك له  مقص

على خالاب الخال اب جل وعال ومثل الخليفة عنه ا طالقا  المثل الأ 

الله عليه وسلم مثال الحاجب خليفته صلى سـ يدان محمد صـلى 

ر رســول أأو نبيا  أأو قطبا  ومثال ـــــــالله عليه وســلم ف  كل عصــ

ال  بير ف  الــديوان ومثــ اليمين  الأميرالكبير على كبراء الجنــد 

ن م حوالبـدال ومثـال قـا ـد الرحى أأهل الأ على بعض الجنـد الأ 

هم باا لعدم ر ضأأ نفع الناس باممام و أأ ولياء فام س يوف الله فام الأ 

الصـبر على المقادر مضـربين شجاعتام و يرتام على رعية الملك 

ـــــوحرمته من أ داب الحض لايرة ـ فتساعدهم لقوة  يرتام مرة  ةال 

 نفســـــام مالوبونأأ دبام وهم فانون عن أأ لســـــوء  أأخرىوتقارهم 

الحين برار والصبس بحات الله ومثال قواد الما ة من دونام من الأ 

ـــــ تخدمين ف  الولية  ـــــتنجـدين لله ومثال النفر بقية المس المس
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وليـاء تبعـا  وبعدا  وخدمة مع عدم كثر الأ أأ الظـاهرة كـالخطب فام 

ومثال النفار مثال القصـــــاص من الوعاظ وأأهل الخطب  الأدب

ـــــلحتام بجميع الجنــد لكن لم تانام الامــة  ن تعلقــت مص فام وا 

 تقاندب وعمل صـــال  اب  أأ داقام بال شـــأأ ينفعون بنفس  لأعمالاب

 ن العلم صـــــنعة وحرفة للكســـــب المعاشـــــ الوجاة بل يجعلو

عظم مما عندهم فلو وجدوا أأ ويعـدون مـا بيد  يرهم من الحرف 

الســبيل للولية والتجارة لتر وا الخطب فام خدام ف  ســ ياســـة 

 ال  لتاا ابلخراج المالملك بال قصـــــدها بل لحرفة يســـــ تالون 

ــاء الخدمة ومن تبع الملك لكرمه  ومثال الضــعفاء والمرضــى ونس

ياسة مر ســ  أأ و لخوفه بقية عوام الخال اب الذين ل دخل لام ف  أأ 

ـــــام الرخو فكبير  العــالم بــل هم فالحون مثال وتجــار فام س

  ف الجنـد ومن فوقـه طريقة محمدية لتجردهم من الاير والايرية

من  لصفاء طوايتامر فام محل نظر الله ف  كل عصر ـــكل عص

ر على الحقيقة و يرهم من ــــــكل عصف   الحظوظ وهم المربون

نماالمدعين  يضــلون عن الطرياب المســ تقيم وقواد الرحى رجال  ا 

الايرة ل  ير تجلى فيام الملك بقوة الايرة ل يصـلحون للمش يخة 
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ـــــولتام وقـا ـد الما ة مرب لمن دونه رربية مقيدة بمقدم  لوفور ص

ام التربيــة لقوة حجــاب ف   ذلــك فلم يطلاب لامالمــا ــة ومقــدمــه كــ

والمقدم مثال بعض المربين بتربية خاصة لقوم مخصوصين ومثال 

الذي   كولياء الذين لم يعب لام السراح لحضور الديوان الملالأ 

ـــــام ومراتبام أأ تـدون فيـه أ راء خـدام الدولة على اختالف  جناس

الحاب  ا أأرادهمر الملك ول ينفذ ا ل مســـ ياســـة ل  ير وررتيبا  لأ 

نمـاجـل وعال و  ـــــماءتجليـات الأ  ا  تتلون ف  رجال الايب ول  س

ل ما دون ف    كناش الحاب المكتوم ابلنفر العســــكري لأنهيبرز ا 

ـــــودون ابلتنظيم وهم كثيرون تالن ف   خــادم ظــام بــل هم المقص

ه لفا  فلم يكن بلد من بالد اللأأ رون ــــربعة وعشأأ لف و أأ أأقلام ما ة 

اا انتظم ابلمثال ع الأمورا ل وفيه واحد تنظم عليه  لمت الحقية فا 

صر وهم ـكل عف   أأن رجال الايب المعتبرين المؤيدين الصحابة

يمانالذين تبعوا مقتضـى  لم صـاحب الشـرع صلى الله عليه وس ا 

ـــــ  دنيوي ول  الــذين عبــدوا اللــه من  ير مالحظــة حظ نفس

ــه ابلرجوع الكلأأ حتى  يخروأأ  ــه و    هم اليقين أأمر الل لي معنى ا 

لى شـــأأنا الت فناء الذات الترابية الاليظة  الرجوع الكل  ا الر ون ا 
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فا اا سـحاب الله مراسماا ابلمراضيش الملكية صارت   مر شـاوانأأ 

ـــولة بال حجاب القارورة الجثمانية وكذلك من تبعام  الروح موص

فام  مراء والنقباءوالصــــديقين والأ و د فراد والأ قطاب والأ من الأ 

ــــ  ظاور   وامر الله فيام و يرهمأأ على طريقة محمدية ولذلك ص

ريف ما لون بعد القرون الثالةة عن الطريقة ــــــصــــــهل التأأ من 

ـــــريتام لأنا الأولى م ابعتبار مقام المحمديين كالعوام الحمقى ببش

داء أأ ف   ن الثقلين على قســـمين قســـم مســـ تخدمأأ فا اا علمت 

لى من فوقه وقســم اســ تخدمتام  ــ ياســة الملكية وهم النفر ا  الس

رضات مف   مرضات مولهم و رةف   نفوسام واس تخدموها  رة

ل لنفوســـام فا ن جدوا على  نفوســـام وف  الحقيقة ل يســـارعون ا 

م حكام الله وتجبرت نفوســــام فاأأ نفوســـام حتى اســـ تعلوا على 

لى حــد الأأ  ـــــلوا ا  ن لم يص ـــــ تعالء بــل راال العوام الكفــار وا  س

ـــــام مع تقيـد قلوبام بـدين الله على يد نبيه و   نماا  يخـالفون لنفوس

ــكل عف   يلعب بام الاوى فام عامة المومنين ــصـ خال اب ر ةم الـ

لى ةالةة  يضــا  عامة وخاصــة كقواد الرحى ومن أأ قســام أأ قســمت ا 

ك  وخاصـــة الخاصـــة وهم العارفون دونام من أأهل النتظام المل
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ـــة الأ  المصـــطل  عليه عند القوم  يمانمقام ال  علون فمقام الخاص

وكل  حسانومقام خاصـة الخاصة مقام ال   سـالمومقام العامة ال  

ـــــ بون للمواقف  مقــام لــه مواقف ةالث يقف فياــا رجــال منــاس

فالعامة على ةالةة والخاصة على ةالةة والعارفون على ةالةة فكل 

  ف حســـانجنس يقف لموقف يناســـب همته ولم يجز مقام ال  

ـــــ نون وجاتام  كــل زمن ل الرجــال المحمــديون فام المحس ا 

فرادها لحض ــالمتقنون ا  رة س يدهم والخاصة يعبدون للجنة ل لله ـ

وعبادتام صـــــحيحة ف  ظاهر الشـــــرع بحســـــب اوق مقامام 

وفاسـدة قطعا  بحسب اوق المحس نين العارفين والعامة يعبدون 

للدنيا وللحفظ من النار فعبادتام صــحيحة بحســب اوق مقامام 

قصـة عند الخاصة لعلو اوقام عنام فالمقامات الثالةة جميعاا وان

ول فقب انقو والثـان  مع الأول انقو والثـالف دين كـامـل والأ 

ولين كـامـل جـدا  وعليـه فـالـدين الكامل ما كان عليه أأهل مع الأ 

من الصـــحابة والكبير ومن فوقه وما شـــاكلام ف   الأولىالطريقة 

جلس  ى الله وف  الله حتىلـه وعلفراد العبـادة للـه ابلا  دينام من 

 ســالمالعبودة المتولدة عن العبودية فالعبادة مقام ال   على  رســ 
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طريقة وعلى نال ال حسانوالعبودة مقام ال   يمانوالعبودية مقام ال  

الكاملة الســنية رد ســ يدان محمد صــلى الله عليه وســلم خاصــة 

ه على الوجه تمتـه ولبـاباـا وخيرتاا وميزها من حثالتاا ونقاها بتربي أأ 

ــــاحب الطريقة  الأكمل ــــار له عند  الأولىعلى يد ص  هلأأ المش

ـــــكل عف   الذوق السالم   ف لى ظاورها  صر من زمن الصحابة ـ

ـــــ بعين من القرن الثان  ـــــر وقد  حدود الس كثر جده على أأ عش

 انســد الله حيدرة ســ يدأأ بامته وعلمه ســ يفه  الأولى 48F56الطريقة

طـالـب  رم اللـه وجاه بجوهرة  ومولان نعمـة الـدين عل  بن أأبي 

ـــــل ر دمية الحورا ية وبجواهالنبوة وتفـاحة الجنة الملكية ال   أأص

لى يوم القيامة اف   الخالفـة عن اللـه نور القطبانية لكالم أأولده ا 

عليه وعلى مقامه وعلى أأنه حجاب بين الطوا ف كلاا وبين ســـر 

ه فالنبوة ووصــفه ابلختمية الكنزية الكتمية وصــار هو ســال ســ ي

ـــــا مفرعة عنه ف  كل عصـلأنا هلااأأ على طريقه حفظا  لحرمة  ر ـ

ى عقد ر حتــــكل عصف   ولياءوفت  ابب المجال لكبار بحار الأ 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "طريقة الأولى". 56 



-124 -  

ه ولم يميز ابسم الأكابركل عارف بيعته ف  الايب وسـماه بعض 

م مقامه لعظ  لااما   لاي ا  ان لـده وادعى قوم مقـامـه ةم تبرءوا اب  ب

ة لســـتر فالك الول ياهبت نجوم الأ  أأبرزه اللهتباعه فلما أأ ومقام 

ل فيه أأ مقامام بظله فصـــار ل يظار  ينفر لى قيام الســـاعة و ا  حد ا 

ـــــو ا  على مـا كـانـت عليه الطا فة الثانية من الر ون  فات لى الكش

ـــــاـا و  ـــــاشس ناـا طريقة معوجة كل العوجاج أأ الكونيـة وبين دس

نحرفة م  لى جاة القلب وه ا  فـالطرق ةالةة طريقة الجنة معوجة 

اهب رســــوم كل النحراف لول فضــــله جل وعال لأ ن الحاب ع

لى  ير الله واســ تعملوالأنا دبااأأ هلاا لســوء أأ طالل أأ و   م ســافروا ا 

هو حظام  الذي وضعت لعبادة الله ف  طلب  يره الت القرابت 

الجنة اا  ونعيما وطرياب النار معوجة منحرفة كل ف   الشـــاوان 

ـــــمــالنحراف عن الح لى جاــة ش  ال القلــب وه اب جــل عاله ا 

ـــــط ة تدلة محجريقة فاحشـة حلوة خضـرة وطريقة مس تقيمة مع ـ

 قاطع ول تعب ول تقشــــف فياا ول بيضــــاء ل كدية ول وادي

ـــــطريقة الحض وه  عرف  ف  رة القدس ية الحقية و يرها ابطلةـ
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يَن َأنَعمَت عَلَياِّمْ ﴿ أأهلاا وه العارفين  اذِّ َراَط ال ــــِّ َن ﴿ 49F57﴾ص مِّ

ي ِّيَن  اََداءالنابِّ ـــُّ يقِّيَن َوالش ِّ د  ِّ ـــ  طريقة الفضـــل  ه  الت  50F58﴾َوالص

لاي  ـــــكر وطريقة الخلوة القلبية ل البدنية  ال  طريقة الحمد والش

المجردة عن كل ما يشــال ويحجب عن ســ بحات جالل وجاه 

ية بصــفاء صــاف  لى التصــفية بل ه ا  قية بال احتياج جل وعال الن 

عام هلاا قصـــدا  يقط أأ ية بحيف لم يحدث ســـالم هلاا ابلفطرة ال  أأ 

برزخ عالم الذر عالم ال ف   عن س يدهم بل بقوا على ما كانوا عليه

ـــــماٍء أأ القاهر كل جوهر وعرض بخرقه العوالم كلاا من  رض وس

تســع جدا  لسعة م  السـابعة وه  الأرضوجنة وعرش مبد ه من 

ـــــمسـكن الكفر والشـ مجال العلم فيه وه  رك أأهل الخلود ف  ـ

ـــــب الحاب جل عاله فكل  اا ريد ب أأ الذي  روح تقابل مقامااغض

يه وهو ف  اءِّ لقلة واهاب رسوم العلم الفطريش يضياب الأ أأ عاله أأ و 

مقام ســـ يد العوالم صـــلى الله عليه وســـلم خارقا  العرش ســـقف 

الجنة فالروح فيه مجردة من الاير موجاة لسـ يادة س يدها لعظم 

                                                 

 ( سورة الفاتحة.0) 57 

 ( سورة النساء.17) 58 
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 يعبــد اللــه علىالــذي  الجالل وقاره ابلمعــاينــة فــا اا علمــت أأن

ـــــايش الح  ريقة قواد الط الأكابرقيقـة أأهـل الطريقة والمربون المش

ار لك أأن النفســـانية ظ الثانية بعد تصــفية بواطنام من الحظوظ 

ر مفضل على القرون قبله لمن حل  ير القرون ـعش القرن الثان 

لى الله بال قصـد شـ ء يوصلام ظار  نهلأ  الثالةة الذين سـلكوا ا 

ل عفيه ان ب النبي  صـــلى الله عليه وســـ لى ما لم على الحقيقة ا 

يدل عليه صــــلى الله عليه وســــلم من توحيد العبادة لحضــــرة 

راب عن الخواص وفضا ل القرابت بحيف ل يلتفت ـــالجالل مض

ــا ل  ن يترك  بعه يتشــوف لاا عالما  بأأ لياا ول ير ن لاا ولا   الفض

نما ـــــا رت تشـويقا  للمريدين لحض ا  لى ـ رة المادي جل وعال ل ا 

لى  نيا ربع قاصـد بذ ره غرض نفسه من الدأأ الادية فقسـم العبادة ا 

ــات والأ  ـــــوف ــف لم وال خرة والفت  والكش ـــــرار والعلوم بحي س

ل له فاو شرك حرام فاو ظالم قطعا  قاصد بذ ره وجه  يس تعمله ا 

و ول وهخف من الأ أأ الله مع مالحظة حظه بخاصـــية الذ ر فاو 

ذ ره وجه الله ل  ير مع مالحظة قضــاء حاجته شــرك وقاصــد ب

ــيته فاذا عابد لله  عند اختتام الذ ر ل بقوته ول بطبعه ول بخاص
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مع نقصـان مقامه ابلمالحظة وهذا المقام هو مقام ضعفاء طريقته 

ـــــانوهو مقـام الجال ف  مرتبة ال   ـــــد بذ ره الخاص  حس وقاص

ند التلبس ضــه ع العبودة للعبودية قبلاا من  ير تعرض لرا حة غر 

ابلقربة وكذا بفور قرباا قبلاا وبعدها بل فنيت مراســـمه عند ا ر 

رح نس وعند ا ر رحمته ابلفجاللـه ابلايبـة وعند ا ر جماله للأ 

وعند ا ر  رمه ابلشـــكر وعند ا ر قاره ابلخوف وعند ا ر قوته 

لى ما ل نااية لصـــفات الرب فكلما ا ره بصـــفة لبس  ابلضـــعف ا 

ــوقا  حلة ضــده فيذ ر ا ــ تحقاقا  أأو ش ل تعم   و  لبة بالأأ متثال واس

 وصـــافأأ فيه بل يذ ر الله ابلله لله ف  الله فانيا  عن نفســه بذ ر 

ـــــ يده قانعا   ي الذ قداره وهوأأ  ن كان أ لة يحركه الله لمجاريأأ س

خلقاا وعرضـاا لما شـاء وحصل له العز الدا م بس يده فعزه قديم 

د من ســــ يده ل ينف ل يفنى وملكه ملك ســــ يده ل يبلى ومدده

ـــــ ي فعل  ن فعلهده ل تنقطع لأ وعلمـه علم ربـه وهـديتـه هدية س

ـــــواحد فكمل وارتقى لحضـ رة س يده مضراب  عن عمله مشاهدا  ـ

 ٍء مع الله ـــلش تأأةيرنه ل أأ عند مباشرة عمله سراية فعل س يده و 

ــة  الأولىهــل الطريقــة أأ فــ ـــــام منزلون منزل كلام عوامام وخواص
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ل م أأحس نوا عبادتام ول يملأنا ثانيةالطريقة ال ف   المشا ش رون ا 

ـــــ نين ويكرهون  ل المحس هل الدعاوى للولية أأ بـه ول يحبون ا 

ن ق لأنه أأي من يحبون الولية ربه يناقض العبودية فالعبد عبد وا 

ســـ يده فســـ يده هو الفاعل وهو محل فعل ســـ يده وهو مقاور 

بــه  نع ا لول يم  العجز والتحجير عليــه بحيــف ل يعط ابلملــك و 

تجردوا و  الأولىهل الطريقة أأ فاو  اية الذل لو عرف فعرف الك 

ن كـانوا  وليـاء ابللـه ول يظارون الـك بل أأ من دعوى الوليـة وا 

م نالأ  نفســـــام عمال ول قدرا  يباشـــــرون ما كلفوا به ولم يروا لأ 

ـــــ يد والعبد و أأ علموا حاب العلم بـ ن عظم ا  ن الولية الحقيقية للس

نمامره عند العبد فأأ  ظارت عليه عظمة الســـ يد وهو مجرد مناا  ا 

ل الأ لأ  ك صـــل العبد ال الملأأ ف  صـــل الذاتن العاقل ل يعتبر ا 

والتحجير والضـعف والفقر حيف لم يملك نفسه فضال عن  يره 

ــك عزه و ا  و  ــذل ــد ف ــل العب ــذل ــذل الحقيق  ا  ن ت ن تعزز بعين ال

تقانفـالمطلوب من العبـد  الذي  هتقن ابطنأأ الوجاة بظاهره كما  ا 

ــله ابل  نااية العبودية طا عا  أأ و ه ــله فأأص ــيا  لكأأ ص ن العبرة و عاص

ــارف و  ــت البواطن فاو ع ــا ن وافق ــت فاوا  ابلظواهر ف ــالف  ن خ
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ل هأأ صـــــله من عرف نفســـــه عرف ربه فتجرد أأ جاهل عبودية 

ه ل الشـريعة فيترتب عليه حب ما اس تحسنتا  ول يحبون  الأولى

ـــــ تقـذرتـه  من  اللهف   الله والباضف   الحـب))وباض مـا اس

زالة الحجب بل رضــوا بما هم عليه ول يشــ تالون اب   59((يمانال  

لاا ريعة فامتث ـــــــــحب الشــــأأ تقن وجاته و أأ وهو عين الفت  فمن 

 ن كان ظاهره منا  وتجنـب كـل مـا حـدث بعـدها فاو العارف و 

ف ةم غمض عينيه فاو عار  جملة العوام فمن كان بصــيرا  ابلأمور

ـــــف الحجاب ما ازددت يق  خ ا الأ ياأأ ينا ( فعليك كفتحاا )لو كش

ــا   ـــــي ــا راض ــا  لام فام عينأأ ن ركون منام أأ ابلنتظــام فيا  و محب

ــ يخة و  ــا  العارفين الذين ظاروا ابلمش لوك ن لم يعرفوا عقبات الس

نام  ول أأ   ف قرب ممن عرفاا ويعلماا للناس ويشـــتت فكره بااأأ فا 

 ه  الت  رادةال  ف   مســك عن الخوضأأ حســن و أأ ســلوكه ومن 

  وما كبر من كل فتأأ عين الحجاب مضــــراب  عناا فقد فت  عليه 

نماالوجاة  ا حسانعن  51F60بتيتر  تقانهو  لة  ا  ه ول يعرج على ا 

                                                 

 .4702الصفحة أأو الرقم: |  : الجامع الصايرالراوي: عاششة | المحدث: الس يوط  | المصدر 59 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "يترب". 60 
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ل صـــســـ تلزامه الالة فتجدهم فانين ابلأ صـــل لالالة بل على الأ 

حباا أأ صل يعرف الالة ويس تالاا أأسراره لأن من ملك الأ كاتمين 

ـــ ئة و أأ  صـــل ابلله فمن قطعا  عن الأ أأضـــرب عناا لأن الالة انش

و  راء نقو مقامه عمن ملك أأ وجـد بعض الالة عند  يره بادية 

بيناا  الت صـــــل والالة فشـــــد يديك معا  عن الطريقة النبوية الأ 

لاي  ارق فول نجوم بو أأ لياا بعد ا  مته أأ ورد خاصــة  ســ يده بوح  ا 

 ن صـــاحب الشـــرع ال ن صـــلى الله عليهأأ الطريقة الثانية ولتعلم 

زمنه فيه  نأأشد منه لأ كزمانه بل  الأولىم بأأهل الطريقة وسلم قا 

نماالســـ يف وهذا الزمان  هل أأ نواره ويقتو من أأ فيه ســــ يوف  ا 

لى الله ا  نوار جماله وشــريعته عنام حتى يرجعوا أأ مســاك البدع اب  

اا تماد  لى قيام الســـاعة ه ن الطريقة ال ن أأ دلة لك ابلأ فا   لت ا ا 

 ناا مناقضـــة كل المناقضـــة لااأأ هل الاجرة والنصـــرة و أأ كان علياا 

نا هلاا أأ  أأحوالا حاكمة على الثانية دون العكس ول يســــ تدل بلأ

ـــــلوك من اجتاـاد وخلوة على  ـــــ يوخاا أأ و  الأولىحـال الس مـا ش

نماو  لىالأو نام من أأ المسـلكون بسـ ياسة ررقياب الحجاب فتقدم   ا 

ــة ل  ير وهم عالمون ب ــ ياس وجة ا معناأأ فعلوا ما فعلوا لارض الس
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 حســانل  بحور اف   ما هم فارقىية الضــعفاء ل  ير وأأ لارض تمن 

 حســـــانمرهم الى حضـــــرة ال  أأ أ خر ف   ولذلك يوجاون الناس

اء علوم الدين حيالثانية كا  ف   الكتب المؤلفةف   وعليـه فمـا يذ ر

نمــاوجواهر الخمس وقوت القلوب  ـــــعــة ا    ف نطــالع كتبام لس

ل عوا د ا  فال تناســـ بام  الأولىهل أأ ما أأ ام تدبرا  باا ل  ير و أأحوال 

راث  كامال اب   أأخالقو   تقانالنبي  صلى الله عليه وسلم ومن ورةه ا 

ندهم عن كل ع  ه صـلى الله عليه وسلم يان أأخالقالوجاة فتتبع 

ايرة أأخذتن  ال وعليه فقد  الأحكامحكـايـة من الثـانيـة لختالف 

ـــحتى ارتع ـــدت فـ ابلثانية  تخلب الت  الأولىعن الطريقة  را ص ـ

هلاا فاممام قاطعة بحســب ما ف  كتبام لكن لطلب أأ بذ ر همم 

حب من أأ عين العز لكل عبد فال  ه  الت العبوديـة ف   حظ ل

ن كان محســ نا  لأ يطالع كت   نبام ممن ل خبرة له بما ســطرانه وا 

حســـــن من  ير أأ المحســـــ نين منام من عرف وجاه ومنام من 

عظم أأ ين المحس ن  عام العامة فيه و ابلعواقب والنتا ل وهم  مبالة

 الأولىل هأأ ما بعده فاو من أأ هل الثانية قبل التجريد و أأ من سائر 

مطالعة ســــير نبيام وهو  الأولىهل أأ ن شــــ يخه مجرده فعلى لأ 
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صــــلى الله عليه وســــلم قال لحامل لأنه  هلااالشــــ يش الأكبر لأ 

افلك فال منة لمخلوق عليك. ان شــــ يخك ومربيك وكأأ )لويتاا )أأ 

ــحابك ل يتعلقون بلأ وقل  عرف  ف  ( المســمون(هل الثانيةأأ ص

ــــوفات على يدهم و العامة ابلأ  يقة هل الطر أأ ما أأ ولياء لظاور الكش

ية بريئون من دعوى الول لأنام ولياءأأ فال يسمون عندهم  الأولى

ن صـــــرفام مولهم أأ ن الول  هو الله محتشـــــمين منه و أأ عالمين 

نة لمخلوق ل م مر الخدمة الملكية فافام قوله أأ تصــرفوا به وكتموا 

صـــحابك متكلما  صـــلى الله عليه وســـلم عن أأ وكذا على  عليك

مربيك ان كافلك و أأ قوله ف   قوله لش وعن لســـانهف   لســـان الله

تباعه أأ مر من الله جل عاله تظفر بكنز ســر الصــحبة منه ومن أأ ب

مرا  أأ  بصحابه صلى الله عليه وسلم ول تطلأأ ن ركون من أأ فاقنع 

مطلقا   حســــانهو ال  الذي  زا دا  عنه فشــــد يديك عن مقامك

نعمه مجتبا  مختارا  للحضـــــرة القدســـــ ية منعما  باا ف  شـــــا را  لأ 

ين ف  حقك ع لأنه  و ةبتأأ زيل الحجاب أأ رات كلاا سواء ـالحض

ون ن النسش يكل تافل عن سيرة ش يخك أ خر عمره لأ الكمال و

نما لأنه ريعةــــــف  الطريقة كالش رع ــــــات صاحب الششار ا  هو  ا 
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ــ يخه وقد قال شــ يخه واجتاد ف  النفس وعدم القصــد فا ن : ش

ـــــللحضـ لايرة ـ اا برزت  ةال  اببين ابب مفتوح وابب مسدود فا 

العبادة من صـاحباا بقصـد شـ ء من أأغراضه ولو معرفة س يده 

لى الطريقة الموصـــلة لباب مســـدود عليه  ورضـــاه تمر عبادته ا 

وااا برزت من صــاحباا بال  فتحجب عبادته ويحجب صــاحباا

لى الباب المفتوح  ــلة ا  ــ ء معاا تمر ف  الطريقة الموص ــد ش قص

لك  اية وافتجده مفتوحا  فتدخل ويدخل صــاحباا ويقبالن معا  

دب العارفين فا ن توجه بعبادته لطلب وصل حضرة أأ وهو  الأدب

ــحيحة  ير ســالمة من شــوا ب  ــ يده ليرضــى عنه فعبادته ص س

ابلشــــروط يدر له الفلك به وهو متعمل  تقن العملأأ الحظ فا ن 

اا تبعت ســيرة شــ يخك  والفضــل ل ينال بتعمل ول بتكســب فا 

 نهلأ  لى حقا اب الدين كلااــــــــكتبه بعد موته حصــلت عف   كما

جريد التشريع والتوصيل و اية سيرته تف   بــمامه ومحييه وان ا  

ال تقصــد فالنبي  صــلى الله عليه وســلم له من كل حظ فقال له 

ا اا تجردت ف الأولىفا ن طلب الفت  معوق له ف  الطريقة  شـيئا  

الله  نه لم يكن على الحقيقة  يرأأ نك ف  قبضة س يده و أأ لش يخك 
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ه ن تحب س يدك وتحب لأأ عوان مملكته فيجب عليك أأ وعبيده 

ر ول ريعة بحيف ل تميز  بيرا  من صايـى الشــعبيده على مقتض

ــاداتك علمك مولك بام فاخدم أأ طا عا  من عاص فا ن  ــ يادة س س

العبيد وززلام منزلة ســــ يد حاكم صــــا ل فاخدم حضــــرتام على 

ـــقتضــــ م  نت أأ الفاعل ابلختيار و  ينه هو الاادأأ شاراته جازما  با  ى ـ

ــــرة و  ــــطر ف  المباش نه أأ و قا د رحى فاعلم أأ ن جعلك  بيرا  ا  مض

اا  ـــــ تعمال فا  ررتيب الملك ل  ير ول حظ لك ف  العمل والس

ـــــك بل هو المعر  نك لم تأأ عرفـت ربـك فاعلم  لك  فعرفه بنفس

فا ن  دلك فا ن وحدت فاو الموح   أأنه هو المفن اا فنيت فاعلم ا  و 

اَك َأنَت ﴿علمت فاو المعلم  ن
ِ
اْمَتنَا ا لا َما عَل

ِ
لَْم لَنَا ا ْبَحانََك َل عِّ ـــ ُ س

ـــين الموحدين المفردين  52F61﴾الَْعلِّيُم الَْحكِّيمُ  حكاية عن المخلص

ن ا  ن اســ تعملك فاو العامل و ا  صــال و أأ لام مع ربام  حظ  الذين ل

 ســـما ه فا اا تعدتنك مظار أأ أأ حظ  ير  هملك فاو الفاعل ولأأ 

ـــ يدك عليك ســـ يادة العبيد فال تنظر  ـــ يدهم س فيام ا ل وجه س

                                                 

 ( سورة البقرة.98) 61 
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ااية اقتضـته س يادة متعددة فبعض يحبك واصـبر لأااهم فا ن ال  

  اللهلدبيـك ابلقال والفعل ولم يكن فيه ا  أأكثرهم يحـب تـأأ منام و 

ــه  ن ــكلأ ــابلتام ابل  ف   المحرك لام فال حظ ل ســــــاءة ول مق

نمامحركام ومكلفام و  لأنه ابلمســامحة ظلم  نا  نســان يســم  ال   ا 

ـــــانفـأأنـت عبـدهم مكلف بام ول تنظر حالت  ال    لك ول حس

 الخلاب ومن ضربه عونف   ثرهأأ سـاءة  ير س يدك الحاب ظار ال  

نماف القاضـــ   ل العون وعليه فال تشـــاهد  ير ضـــربه القاضـــ  ا 

ر بعيد سما ه  يأأ مع ظاهرك وابطنك بذاته وصفاته و لأنه  مولك

رة وجوده خيال ف  ـــــــــحضــــف   نت حادث طارئأأ عنك بل 

ــه من  الٍء ورخو  ــه جــل وعال فال تحــب ا ل مراد الل حقيقت

وفرح وسرور وبسب وقبض ف  حقك وفى حاب ساداتك العبيد 

رهم مر وعليه فانظأأ ي أأ دك لك بوقر عينك بام فام مراســل ســ ي

نه أألياب بك فال تشــ تك أأ عواان  و أأ   رم مثواهم وارض بحكم ربك فا 

نك لو ف  لأنه بام قطعا   ـــــرة ربك فا  مت عن اعين القطع عن حض

حد أأ بسـ يدك لس يدك بل واجاك  الله لوجدته الفاعل فتشـ تك 

انه تنبياا  لســ تجماع  كابر بالء لأ كثر ال أأ دبك وفقرك وقد أأ منام اب 
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ولياء ليكثر شــــاود مولهم ف  كل فتنة من الخلاب والأ  الرســــل

ليزيـد كمـالـه وعلمـه بفعـل ربه ونفوا أأمره ف  كل ارة من ارات 

امه صلى ما  وجوده فأأكثر الخلاب صـبرا  لعبيد سـ يده س يد الكل و 

الله عليه وســلم لشــفوف مرتبته عند موله بمشــاهدة ســ يده ف  

س من يليه من لبتم قناعة ةم أأ كل شــ ٍء شــ ٍء ويقنع مما ســواه 

  ف ولياء تنبياا  على مشــاهدة الحابحلته الكاملة من الرســل والأ 

حضرة الحاب فيعظم قدره عند موله ابلجمع بين حضرات الحقية 

ن أأ عتقد ن ي أأ يجب عليه نظرا   الأميرن ا  ف  الخلقية حلوا  ومرا  ةم 

نه  المقصـود عند س يده ابلذات الرعية ل الخدمة نمالأ سام  هو ا 

ل يعزله أأ ميـة والمخـدوم المخـدو  ـــــل  وا  عز عنـد المؤمر فـا ن ص

عتقد أأن ن ت أأ لياب بـه ويجب على الرعية دبـه الأ أأ  يره هـذا   ويول

يشــاهد حضــرة الســ يد وهم بمعزل  لأنه عظم منامأأ عليام  الأمير

ل اب    لأميراميرهم ومعونته وبركته وشفاعته فمن صلحه أأ ان عناا ا 

ون مره ويتأأدبأأ عظم عند الس يد صل  ومن جرحه عنده انجرح وي

ن تعظيم أأ دبه ويتولاون بحبه وشـــــأأنه وا ره وتعظيمه معتقدين أأ ب

لضــــعاف ولده اأأ مره من تعظيم الله ويعتقدون نفوســــام بمنزلة أأ 
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يد ميرهم فيما انبام متوسلين به لحضرة الس  الصـاار متضـرعين لأ 

ـــــخسـأأ دبام ومن أأ فاذا   الأدبر الميزان ضل ضالل بعيدا  عن ـ

ــة لأ ول تتعرض لأ  ــد ل جرة على الولي ــك عب ــك وقول أأ ن جرة ل

لا عَلَى الل هِّ ﴿صفياء بعض الأ 
ِ
ْن َأْجرَِّي ا

ِ
فمن ابب خطاب  53F62﴾ا

ـــــمم على الأ أأ النـاس بمـا يفامونـه ل  جرة فا اا تجردت من نـه ص

دبرت عن نفســـــك ولوازماــا أأ الثواب والعمــل والوليــة بحيــف 

موس عليك شـــشـــرقت أأ  الفناء العلم  والذوق وفنيت عناا كل 

بحور  عليكشرقت أأ والصـفات فا ن فنيت عناا ابلذات  سـماءالأ 

ـــــموس بحر العمى الرابن  ـــــامك بعد افتتاحاا  ش ـــــد مس فتنس

ــــماءابلأ  ــــدادها وتفنى المســــام الظاهرة  س ويبقى انفتاحاا وانس

لك هيك ســـماءف   نســـهأأ والباطنة وتطلع شـــموس ســـماء غيبة 

ل بســماء موصــورض بشــريتك أأ قى هباء اندقاق ســماء بفي  الفان 

ـــعادة أأ  ـــ يدك مفروقا  معاا مجذواب  بماناطيس هيمان الس رض س

ـــــت أأنـت بل ررايق معاجين الرحمة  الكرميـة فتكون أأنـت ولس

                                                 

 ( سورة يونس.08) 62 
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يد الكل فتصــير معافا  بعافية ســ  الرابنية لحضــرة الرضــى الخلقية 

ـــكفلاا من حض الت  وه   صحوعين الفناء وال ه  الت رة س يده ـ

 الذات  ســــمفتجلى بمقام حلة الأأو صــــفات   كل تجل اات ف  

حيي  أأ المطلســــم عمن ليس من جنســــك ممن ســــحاب ودق و 

عادة غصــان الســأأ لك وبك  ابنبات بذر اســم ســ يدك الح  فتحي

الفضـــلية فتســـعد بنفس واحد منك العوالم الرحمانية الخاصـــة 

ت وكذا ن الكتب الرابنية ما كتبلتعلم علم اوق وهبي  بأأ وعليـه ف 

نبياء مر واحد ومطارقتام لموضـــع ســـلت ا ل لأ ر أأ ما نب ت ول  الأ

شـــــارتام لمعنى واحــد وكــذا العلمــاُء مــا ورةــت ا  واحــد واوق 

لفت ول ســارت ول قصــدت ول توجات أأ رســلت نيابة ول أأ و 

ل له وكذلك الذا رون ما ا روا و رروا الجاللة والتسبي  أأقوال  ام ا 

ل لذلك المعنى ل  ي  روالصالة على النبي  صلى الله عليه وسلم ا 

يماان  يفامه من أ من  ــرة الســ يادة ا   كامال وهو توحيد العبادة لحض

رة له ل رسل رسال كثيأأ الحقية فشرع جل وعال الشرا ع الكثيرة و 

 ير فامه من فامه وصار عارفا  بربه وجاله من جاله وصار غريقا  

ااتين  نسان مر ب منف  بحر العامية الصرفة وعليه فاعلم أأن ال  
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ـــــودة ابلخطاب أأ  ة وه اات روحانية ابطني  ي ال لا عظماا مقص

من تخلاب ابسمه جل وعال الباطن نور صرف ل يعلماا ا ل  وه 

ل بحر  وه   باا الرابنية ومأأكلاا ومشــرباا ومر  الأنوارل يناســ باا ا 

 ظ لااح العلوم النقلية ةم الذوقية اللدنية الوهبية ولف   وملبساا

نبـــاتاـــا من حيوان وجمـــاد وحـــب و يره ف   التراب ولف  

 روا   رباا فال تحب ا لومســكناا البرزخ وما اشــ تمل عليه من 

ــــــالتنعم بحضــ لذتاا وه  ــ يدها ولوازماا من ـ خ زمنة البرزأأ رة س

صــل خلقتاا عارية منعمة صــافية من أأ ف   أأمكنتاا وه وال خرة و 

ــ ــــــكل كدر عن حض لـ ا مظار لأنا رة مولها ول تحب الجنة ا 

وجه س يدها فتفرفر عند سماع الجنة له ل  ير والثانية  س بحات

ل التراب وما ينبته فل ما ااتية ررابية  ليظة كثيفة فال يناســـــ باا ا 

 لظ أأ ةقل و أأ ا ن الدنيأأ يت رأأ أأ نبـت من رراب  ليظ لترابيته وةقله 

من ال خرة ونعيماــا وكــذلــك كلمــا نبــت من التراب من الحيوان 

ـــــرباا وكل منافعاا والجوامـد والنبـات والنعيم  وعليـه فأأكلاا ومش

ـــــور على التراب ولوازمـه بحيـف ل تعيش يومـا  واحدا  ا ل  مقص

ـــــلاـا التراب وهو أأ بـ ـــــل الروح و أأ ماا و أأ ص ماا روا   ال خرة أأ ص
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ـــــب أأ و  ـــــماءنوارهـا بحس الله فياا ل باا ول معاا بل بتقدير  أأس

ـــــاحـب الملـك جـل عاله ل  ير فكتبــت الكتــب من الحاب  ص

نمال ن العقأأ خارجة عن س ياسة العقل بل تقدم سـ ياسة رابنية   ا 

لى رؤس مالئكةهو نور للسـ ياسـة الشـرعية وبعف رؤسـاء ال اء ا 

هل التمكين والرســوخ ف  بحور مقاصــد أأ نس والجن الثقلين ال  

مل ليميزوا للثقلين الذاتين ولوازماما وما ل يك ال شارةالتصـري  و 

ل به من  ه من ا يعرفلى أ خر مقتضــياتاا  كل وشــرب أأ صــالحاما ا 

ة ن الذات الترابيأأ وفاب فوضـــــحت الرســـــل تصـــــريحا  وتلويحا  

 لأســ بابن تشــ تال ابأأ الظاهرة يجب علياا وجواب  شــرعيا  عقليا  

ماا جبريل لســ يدان أ دم علياما الســالم من حرث عل   الت العادية 

ـــــياتاا  وتجـارة وحرفة وكل تحرك تنفعل عنده ابلله ل  ير مقتض

ـــــرب أأ من   نأأ زماــا فبين الكتــاب من اللــه لى أ خر لواا  كــل وش

لاب الحاب ع الت العادية  الأس بابن تالزم أأ الذات الترابية يجب 

رزاقاا باا على ســـبيل تاميض العين عن رؤية ســـر أأ جل جالله 

لاي القدر  نما ابالأس بف لأسـ بابن الرزق يكون ابل  ير لأ  ال   ا 

ـــاا  ه  عادايت والعادة تتخلف بخرقاا فالنار تحرق ابلله ل بنفس
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براهيم ا  أأن  يتأأ ر أأ ول قوتاا ول قوة فياا ول طبع فياا ول خاصية 

العادة  نأأ يت أأ ر أأ عليه السـالم خرق الله له عادته فكانت سالما  

ــــــــــأ دم وحف   ليس خرقاـا اللهأأ مر الولدة أأ ف   المتعـارفـة اء و ـ

خرقاا الله للروح بجذب من الجسد سى وكذلك الموت قد ـ وعي 

ك الحيوان يخرج من الحيوان فأأخرج الله الناقة اول تموت وكـذ

ســ يدان  63صــابعأأ انقة صــال  عليه الســالم من حجر وأأخرج من 

ـــلم  وممن ورةه وقس عليه  54F64الماءمحمد صـــلى الله عليه وس

  ير مارة على ســر قدره لأأ نصــباا لنا  الت  ةال لايجميع العادات 

تاتر ابلجمود علياـا ول ابلخرق فـا ن الفـاعل واحد فياما فال  فال

نماتعول الترابية على سبب بل على س يدها ف تاميض  ابالأس ب ا 

عول على ه لأن كال علياا كفرمعصية والر   الأس بابل  ير فترك 

                                                 

انٍء من  ملسو هيلع هللا ىلصأأنا النبي ا  63  ابَعه فوَضع أأص ماٍء،فيه ش ء  من  َرحراحٍ،فأرتِّ  بقََدحٍ  ماٍء،َدعا اب 

:قال  فيه، لى الماءِّ يَنُبُع من بين  أأنس  ه،فجَعلُت أأنُظُر ا  :قال  أأصابعِّ أأ، َمن فحَزرُت  أأنس   توضا

لى   .الثمانينَ ما بين الس بعيَن ا 

م: الصفحة أأو الرق|  صحي  البخاري المصدر:البخاري |  المحدث:أأنس بن مالك |  الراوي:

811 

 سقطت من الطبعة الأولى بدرب  لف. 64 
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ــــبب  ير فا ن الله يحب العبد المحترف ــــ يده والس  55F65 ير س

 ةويكره البطال وهذا ظاهر الشريعة تصريحا  أأو تلويحا  مع س ياس

 ل تشـــالك عن اللهأأ  الأســـ بابمر أأ انطوت الشـــريعة علياا ف  

موال أأ ل كتضــــر باا نفســــك ول  يرك بحيف ل تأأ ن ل أأ لى و اتع

ـــــلف بمنفعة  نـه ياير القلب وكالس النـاس ابلبـاطـل بكـالربيى فـا 

ــ ــب وككتم العي ــه ياير القل ن ــا  ــدليس ف ــالت ياب ب من نحو الرق وك

نه يضــ ــــــوكترك الزكاة فا  نه يضــر ـ ر ابلمســاكين وكأأكل الميتة فا 

ـــــاب والتصالبدن والتر  نه يؤ ـ ه وكالنطاب ايريف ف  ملك الاير فا 

ناا تحرقك بنار ظلمتاا نه  وظالماا وكالســــ باب بكلمة الزور فا  فا 

اَه َوَرُسولَُه ﴿المومنين  ايفسوق يؤ  يَن يُْؤُاوَن الل اذِّ نا ال
ِ
اُه لَعَ ا نَاُُم الل

َرةِّ  ا َواْل خِّ ــَ نْي ــدُّ ــه ا  و  56F66﴾فِّ  ال ــدل ــة المومنين ف ااي ــه اب  ــة الل ااي

لاير الله  ةيرتأأ ن ل أأ ه وصـــــفاته بحيف يعلم أأفعالبوحدانية ااته و 

هلك أأ  عبده أأولأنه  هلك نفســـــهأأ أأاي  كان فرتب وعيدا  على من 

                                                 

الراوي: عبد الله بن عمر | المحدث: البياق  | المصدر: شعب ال يمان | الصفحة أأو  65 

 .8/990الرقم: 

 ( سورة الأحزاب.90) 66 
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عيال  مننه لأ  عبده ورتب وعدا  لمن نفع نفسه أأو  يرهلأنه   يره

اا ووعيد ريعة ونتا ج ـس يده وأأما الس يد فان  عن الاير كله فالش

مخالفتاا مصـــلحة للعبد ل  ير ل حظ ول غرض لله فيه بل هو 

لا ﴿جــل عاله  الأغراضمنزه عن 
ِ
نَس ا

ِ
نا َواْل ُت الْجِّ ــْ ا َخلَق ــَ َوم

ْزٍق َوَما أررِّيُد َأن  لَِّيْعُبُدونِّ  ِّ ن ر  نْاُم م ِّ اَه * َما أررِّيُد مِّ نا الل
ِ
ُمونِّ * ا يُْطعِّ

ةِّ الَْمتِّينُ  اُق ُاو الُْقوا زا ويدل الكتاب من الله الذات  57F67﴾ُهَو الرا

اا نصـــباا الحاب وعلاب ب  الت العادايت  الأســـ بابالروحانية على 

ـــ ل ول ت ــــكأأ رزاقاا بحيف ل تأأ  لى أ خر مقتضياتاا ـ ل من ا  شرب ا 

ـــ بابنتا ل  ـــ بابعادة والعادة تتخلف و  الأس حاب مر باا الأأ  الأس

ــل يعول أأ جــل عاله فيمتثــل  ــا جاــا ب مره ول يعول علياــا ول نت

بال كليا  ق ا  قبال الروح ا   ى السـ يادة المالكية الحقية وه وجواب  عل

لى العلوم الش  رعية النقلية والعقلية وتاويصاا ف  بحار جواهرــــــا 

ززل على ســــ يدان أأ هو كتاب الذي  ســــرار كتاب اللهأأ ت امخدر 

ه عليه وســــلم بتالوته بعد امتثال ما فيه وتفام محمد صــــلى الل

                                                 

 ( سورة الذارايت.92و 90و 91) 67 
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يه ســرار حديف رســول الله صــلى الله عل أأ تصــريحاته وتلويحاته و 

ـــــفسم  هو كالم نبويالذي  وسـلم ر لكتاب الله ظاهرا  وابطنا  ـ

الله عليه  صـــلى لنبي ل ابا  ن كتاب الله ل تدرك العقول ما فيه لأ 

ن طبعا  له القرأ   متخلاب به أأي صــارلأنه  وســلم فاو لســان القرأ ن

ا جزاؤه وكلياته حتى صار ينظر جميع مأأ شـربته عروقه و أأ وخلقا  و 

مل بل صـــار كتاب الله عنده ضـــرورة كالســـماء فوقنا أأ فيه بال ت

ةنينمثال والواحد نصـف  له عليه صلى ال النبي ن أأ مثال واعلم  ال 

ـــــلم  ع ما تعلاب يم ا يكون من ج طلعـه اللـه على مـا كـان ومـأأ وس

ضـــافه جل عاله على ما تقتضـــيه حقيقته أأ ه و صـــلأأ لأنه  ابلكون

صـلى الله عليه وسلم من كنه الحاب جل وعال ول حظ له صلى 

الله عليه وســلم فيما ل تطلبه ااته فذاته صــلى الله عليه وســلم 

صل لملك الله ومثاله كمن دخل مدينة وعرفاا ودخل القرويين أأ 

ــل  ــاس وك ــل دار بف ــل أ دم مثال وك ــة وك ــا  بقع وميز جميع م

حتوت المدينة فبمجرد ســــماعه فاســــا  مثال يشــــاهد جميع ما ا

يه صـــــلى الله عل  النبي مل فأأ احتوت عليه من كل شـــــ ء بال ت

اا ززلت عليه كلمة حصـــلت له مناا مشــــاهدة حقا اب  وســـلم ا 



-145 -  

ــــبيل الرمز ا  مدلولاا مرموزا   لاي الياا ابلحروف الرابنية على س  ل 

خزا ناــا  ل ودل على مثــل فــاس مر بــة منا  فمــا من حرف منــه 

هلاا ووليتام وظاهرها وابطناا وهو صلى أأ هلاا وعلوم أأ وحسـن 

الله عليه وســــلم محيب قبل ززوله بجميع مدن مقدورات الحاب 

اا قرأأ أأ جـل جالله بحيف ل يخفى عليه  أ ية  مر ملك الله البتة فا 

يقه منه ر لنا لعامتنا ما نط ــــو كلمة انطبع باا ظاهرا  وابطنا  فيفسأأ 

نفســا   نفاســه ولم يضــيعأأ ولخاصــتنا ما يطيقون ف  كل نفس من 

ـــــحـابة يبين لام بظاه اطنه لباطن ره وبببال تعليم فـا اا ظار للص

اا خف  عنام يعلم بظــاهره وببــاطنــه ابطن الوجود أأي  الوجود وا 

و عظم من الظواهر وهأأ الـذوات الروحانية وعليه فعلوم البواطن 

ير وبقيت  ل   أأبوااب  ل ا  ارث وعليه فلم يبين مثال من المدن المتو 

صلى  ي النب خزانة ف   والخزائن والرقم مثال السـواري والسـواق 

الله عليه وســـلم فال يســـع تفاصـــيل المكوانت مخلوق ســـواه 

اا ب  أأمره أأن يربي الذي  وورث منه صــاحب الطريقة حامل لوا اا

لى قيام الســـاعة   الكتب والعقل ول الرمز مرا  عظيما ل يســـعهأأ ا 

ــلى الله عليه  ول الدليل ول جميع العقول الخلقية بل اختصــه ص
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ـــلم به دون  يره م  من ورةه وعليه فاو الوارث الحقيق  و يرهوس

نما يمقام العلم المحمد ممن قبله وبعده ممن يدع  ه رش صابأأ  ا 

صــلى الله عليه وســلم وهو ســر وســاطته بينه  النبي منه ل من 

يرهم ولياء فضــال عن   له عليه وبين ســائر الخلاب من الأ صــلى ال

لم فما خزانته صـلى الله عليه وســف   وعليه فعلوم القرأ ن مخزونة

لى العلماء عامة بحسـب اس تعدادهم وما بينه  بينه للعامة وصـل ا 

للخاصــة وصــل للخاصــة بحســب اســ تعدادهم وما بينه للعارفين 

لى ج   بق  ما لم يفشهنسام ف  علم الله و خاصـة الخاصـة وصـل ا 

ــــ بام ف   مر بكتمه وهو المفاض على أأ و أأ حوصــــلته مما ل يناس

ـــــ تارب ولم يطاب فام مقامه مع  الأولىحـامـل الطريقـة  ولذا اس

ـــــقرار  با   ار العارفين وتسليمام له فتحت كل حرف من كتاب ـ

ــربعة وعشأأ لف و أأ الجالل ما ة  يا لف علم كل علم يحير أأ رون ـ

ـــله صـــاحبالذي  القدر هو اهان العارفين المقربين وهذاأأ   وص

لى قيام الســــاعة ويقرره ف  بحبوحة ســــكره كما يقرر  الطريقة ا 

ـــــف  عـام ال ةنينالواحـد نص حـدان داره بمـا فياا أأ وكمـا يقرر  ال 

لى ت أأو  كل انزلة وقعتف   ملأأ بمجرد ا رهـا بحيـف ل يحتـاج ا 
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 فال يقال لفضل الله اا 58F68تيه من يشاءوالك فضـل الله يؤ تقع 

ـــــ تارب ا  و  59F69بكم لاية فال يس ر ن يدخأأ اا كانت العلوم منحا  ا 

خير ))خرين مـا  اب فامه عن كثير من المتقدمين: أأ لبعض المتـ

َن ﴿، 60F70((أأولاــا وأ خرهــامــة الأ  ة  م ِّ لِّيَن * َوةُلــا َن اْلَوا ة  م ِّ ةُلــا

رِّينَ  م وسطاا أأم أأ ولاا خير أأ مة كالمطر ل يدرى الأ ))، 61F71﴾اْل خِّ

ظية بحاث اللف هل الأ أأ شـــارة رابنية نبوية فالعلماء ا  . 62F72((أ خرها

اا سمعوا مثال  القرويين يفامون  فاس نه اسم جامع  بير بفاس و أأ ا 

ـــــالح فلم  مثال مدينة  بيرة معدن العلم والولية والخيرات والص

ــتيعاب  يشــاهدوا فاســا مثال فضــال عن الجامع فضــال عن الس

                                                 
يمِّ ﴿ 68  ( سورة الجمعة4) ﴾َالَِّك فَْضُل اللاهِّ يُْؤتِّيهِّ َمن يََشاء َواللاُه ُاو الَْفْضلِّ الَْعظِّ
 أأوا ف  مدا حه * ه  المواهب لم أأشدد لاا زيمقل للمحاول ش 69

 ول تقل ل  بمااا نلت جي دها * فما يقال لفضل الله اا بكم

 أأبيات من قصيدة البردة للبوصيري رحمه الله تعالى.
الراوي: عروة بن رويم اللخم  | المحدث: الس يوط  | المصدر: الجامع الصاير | الصفحة  70

 .4102أأو الرقم: 

 الواقعة ( سورة41) 71 

الراوي: أأنس بن مالك | المحدث: ابن عبدالبر | المصدر: التمايد | الصفحة أأو الرقم:  72 

81/899 
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الصيف  واقعة  واقعة يضا  من وقعت لهأأ والستيفاء ومثال القرأ ن 

صـــل التســـمية والمثل أأ فا اا ســـمعه من عرف  73ضــيعت اللبن

اا سمعه من ل دراية أأ عرف مضـمن القضـية بال ت مل ول تعلم وا 

صـــله يفام ظاهر اللفظ ول اوق له فيتكلف ضـــم التاء أأو أأ له ب

فتحاا بحسب الصناعة النحوية ويقع التنازع بين العلماء مثال كل 

كل مذهب صحي  ابعتبار قواعده ولذا كل واحد يقرر مذهبه و 

ام صــل الوضــع تبين فســاد فام أأ قول صــحي  فا اا فســره عارف ب

لى أأن المثـل ل يتاير  ووجـب عليام تخطيــة مـذاهبام والرجوع ا 

صــل وضــعه فيذوقون ســره وفامه فكل انزلة تجاابت فياا أأ عن 

العلمـاء مثـل مــا قلنـاه وهو دليـل على عـدم اوقام جميعــا  أأقوال

ام صــل المخدع وبباطنه ف أأ ل العارف با  ال يذوقام سـرها سـرها ف

                                                 

ن س يدةيقال  73   ح ا،شولكن كلما تقدم السن بزوجاا كان يزداد  غن ،رزوجت من رجل  ا 

ا لاذا   لش تاء،اوكان وقت الطالق ف  شاور  تطلقا،حتى  السبب،وكانت تختلف معه كثير 

ش ية الحليب وتدر الما الخير،ومن المعروف أأن شاور الش تاء رزدهر فياا المراع  ويكثر فياا 

 ، ولكنه لم يكنة من شاب صاير السن وجميل المظاربعد الطالق رزوجت المرأأ  .بكثرة

، لى أأ وحين  ثراي   حدولم يكن الحليب موجود لدى أأ  الحليب،تى الصيف احتاجت الس يدة ا 

ل قامتاا ا  ليه ررجوه من أأجل بعض  الساباب،لدى زوجاا  ف  مكان ا  فصاح  ليب،الحفأأرسلت ا 

:باا   من أأمثال العرب.. ف  الصيف ضيعت اللبن قا ال 
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يطوفون عن خــارج الحجرة والعــارف يبين ابطن المخــدع لكن 

ــب قواعد مذاهبام واجتاادهم بقصــد نفع  ــحيحة بحس أ راؤهم ص

نماالعبيد فقواعدهم صــحيحة ســالمة كلاا من الزي  و  ئوا ف  خط أأ  ا 

ـــــمأأ ن المثل ل يتاير مثال فلما قرر العارف أأ  ـــــله ص ليه موا ع ص

اا أأ وطبقوا عليه قواعدهم على الحقيقة وعليه فال يســتنكف  حد ا 

ن يتجرد من علمه ويتبع علمه الصــحي  أأ علم منه من أأ وجد أأحدا  

ــه ل يخرج عن  ن المطــاباب للواقع ويطباب عليــه قواعــد العلمــاء فــا 

نه نفيس ول تجده مكتواب  مما علمناه  ـــــوابب العلمية فافام فا  الض

القدم  يديأأ مر ب بلأنه  الاريب الجامع المانع وعليـه فاذا الكتاب

نمـا ـــــالة يجب عليه نظرا أأ  ا   نيدل على تمييز الذاتين فعند الص

نية للحضور والخشـوع والروحا لفاظيجمع بيناما فياا فالترابية للأ 

ـــــ تاراق و  والتـأأمـل والتـذلـل والتفان  ول فعالمة قب الأدبوالس

ـــــور فيـه من وظـا الأدبفيـه و  الأدبالعمـل   ف الباطن الحض

ـــــواه من عمله  الأدبو  الأدبوعالمة قبول العبد  تجرده مما س

ن ﴿ومن  يره  ُروا فِّ  اْلَْرضِّ َوابَْتُاوا مِّ اَلُة فَانتَشِّ يَتِّ الصا َاا قُضِّ
ِ
فَا
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اهِّ  لِّ الل ــْ لترابية ة والروحانية فتتوجه اي فلتفترق الترابيأأ  63F74﴾فَض

ـــ  والروحانية للأ المناســـ بة لاا ســـ باب العادية الترابية للأ  باب س

ــ بة لاا من كتأأمل والتفكر والتعقل والتحلم والتمار  العادية المناس

لكل  تأأةير ن لأأ بحار الحقا اب الرابنية مع اعتقادها ف   والتالال

نماســــبب بل  لأأ  ا   مران الله باا فامتثلنا ل  ير ول حظ لنا فياا ا 

لاي مر مراعاة الأ  اا تفرقا للأ  ال  ـــ باب فلتعلم أأن افا  مانة أأ رابية لتس

ـــــ تة وةالةين جزءا  مثال فترك جزءا   عند الروحانية مر بة من س

ظا ف الباطن ن التمييز من و لأ  الأس بابللترابية ليتميز به  يفية 

ـــل الظاهر فاعلم فمن ررك مناما س بب ـــه عـ ن مر موله ومأأ صى ـ

ح ســ باباما بحيف ل تشــوش الرواركل كفر فا اا وجه الذاتين لأ 

ـــــلت على كنز المتثال البـاطنيـة على  الترابيـة ول العكس حص

  ف لكتـاب اللـه ةم المخـاطـب حقيقـة البـاطنية والترابية تبعا  لاا

اا ةبتـت البـاطنية  رف وجب العقل ف  الع ه  الت التكليف فـا 

ـــــالتكليف الش بطاقة الترابية من قيام مثال ور وع وسجود   رعـ

                                                 

 .( سورة الجمعة01) 74 
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ـــــيسأأ يمن ةم أأ وجلوس واضطجاع على  يماء ا   ر ةم ظار ةم بطنـ

ـــــود امتثال الباطن والظاهر بطاقته و  قد اا عدم العقل فا  والمقص

ـــــ ا  التكليف و  ر وامالظــاهر فوظــا ف الظــاهر امتثــال الأ  ن ص

ـــــ بابرزاق ابللأ والتعرض  ه ول ان فياا اللأأ  الت الحاللية  لأس

ل فيما فيه مصـــلحتك وعدم أأ ي يرك اايتك لنفســـك ولا ا  ان الله ا 

ا اب الله لتعيش ف  الدنيوهذه الحكمة مقررة ف  ســــ ياســــة كت

 وال خرة منعما  فا ن أ ايت نفســــك و يرك يربك الله بما ا ره الله

لطريقة اف   كانت الت  الحســـ نة ه  الأســـ بابكتابه ةم ا ن ف  

عاد رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم من فالحة ف   الأولى

ـــــوتجارة بش ـــــروطاا وحرفة بشـ حدث بعدهم من أأ روطاا وما ـ

ــــ تخدام الأ رزاق التعرض للأ  ــــماءابس ف  عرفام والروحانيين  س

ـــــماءحراقام بـأأنوار الأ هالكام وقتـل ملوكام اب  اب   على  الجاللية س

جرة على تنــاول مثــل الكتف خــذ الأ أأ  يفيــة معلومــة عنــدهم وكــ

فينظر فياا فيريه الشــ يطان صــورا  شــ يطانية تدل على المايبات 

  مير و يره كـــالخب لرجم الايـــب من نحو الزانتأأ من موت 

رجم الايـب ابلرمـل وعلم النجوم عنـدهم و رجم الايــب بمثــل و 
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نبياءقرعة  ركة الب أأســــماءعندهم وقرعة الطيور وكاســــ تعمال  الأ

كَحرق مثل نحاس حتى يصــير مثل فضــة  الأميروكتايير ســكة 

اده ورميه فســـــا  فيعيش باا فضـــــة وكالتثقيف للجنين والولدة و 

ـــــمائرحبـة وكـالجمع بين الزانة وكاوكـالتفرياب بين الأ  والخب  لض

ان فيه حقيقة الشـــريعة فكل الك ضـــالل مبين ل أأ وكل ما لم ت

ــه بمثل الكفر والك كله عمل  ــاحبه لتلبس ــالل ص ــك ف  ض ش

ـــرين الأ الكفر بل فعل الأ  الحالل فاام. فغمار من العاجزين القاص

لورع ن والمتشــــابه بيناما يجتنبه من حفظه الله ابن والحرام بي  بي  

ـــــ باات خوف   ت فا اا دار له الفلكالمحرماف   الوقوعررك الش

ـــلم  64F75كلبالة ســـببه فليأأ  بكيفية الشـــارع صـــلى الله عليه وس

ضة على جيرانه فاربه ةم ابل  قابنفسـه ةم بعياله ةم بأأ  65F76وليسـ باب

ـــــك ةم بمن تعول 66F77((ابــدأأ بمن تعول)) ع جميف   ابــدأأ بنفس

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "فالياكل". 75 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "فاليس باب". 76 

الراوي: أأبو هريرة | المحدث: الس يوط  | المصدر: الجامع الصاير | الصفحة أأو الرقم:  77 
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حيف ل ب حتى ف  الدعاء وعليك ابلقتصــاد ف  المعيشــة  الأمور

قسم من  67F78﴾لَ ِّن َشَكْرتُْم َلزِّيَدزاُكمْ ﴿معاصيه ف   تبذر نعم الله

الله بنفســــه أأن من شــــكر نعمه ليزيد له نعما  على نعم وشــــكر 

ــ يادة المنعم فياا ا  النعمة  ــراية س نفاقاا ف  طاعة الله ومالحظة س

نك ل تخلوحال التلبس ب  نفســـك نك نعمة ب عناا نفســـا  لأ  اا ةم ا 

لى ونعمة النبي  صـــــ ال مدادو  ال يجادعظم النعم الحقيقية نعمة أأ و 

م ةم م الأ ب ةةم المعلم ةم الأ  المربي الله عليه وســـلم ةم الشـــ يش 

الوسا ب بينك وبين النعم كالبا ع لك مثال والمزوج لك والواهب 

 الئكةموالصــانع والتاجر وكل من ابشــر نعمك حتى وصــلتك كال

ــــيتص مالئكةفاعلم أأن ال ام ف  حبة واحدة من الحب أأاي  رف من ـ

نك تــــكان ةالةما ة وةالث عش ب و كل عددا  من الحبأأ ر ملكا  فا 

ا الزهد من الدنيا وأأنت فيا ف  كـل يوم ول بـد منـه وأأنت تدع 

نمـالياـا و ا  وفوقاـا وتميـل  ليا  مع الزهـد تعلاب القلب ابلله تعليقا  ك  ا 

ناا ماداة أأ تعظيم نعمه الواصــلة لك ابلترحاب والتشــريف ابعتقاد 
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لك ســـــ يدك ما  أأنت عبد ياديلك من الســـــ يد جل جالله و 

أأعظماا نعمة والشــــكر الحقيق  امتالُء القلب بما عند الله ل بما 

  ف عنـدك من الخزائن لكنه على هذا من وظا ف الباطن ونحن

وظا ف الظاهر والشــــكر عليه صــــرف نعم الله ظاهرة وابطنة 

ــه من الطــاعــة وط  ال  فيمــا  ــةأأمرت ب زت  وجالل  ل ن لم وع ي

الة كم من المزيد فالصحرمن  تشكروا نعم  لأززعن  منكم نعم  ولأ 

ـــــكر جميع نعم الله المتعلقة ببدنه وقس عليه ولنحو هذا  منـا ش

 يـدل كتـاب الله فيما يتعلاب ابلظاهر وفيما يتعلاب ابلذات الترابية

ـــــــاة وأأهـــل الخطب الـــدينيـــة وظارت  ظارت الملوك والقض

ـــــورة من المجتاــدون ودونــت ا حكــام أأ لكتــب الاير المحص

ـــالمعامالت بين العباد وهو سر اسمه جل عاله الظاهر فمض ى ـ

فلم توض  علماُء كل زمان من  0997كل زمان من زمان الاجرة 

ــافام ويجــب على  ــل ف ل النزر القلي ــة ا  ــذات الترابي وظــا ف ال

كتاب  ف  لبابول  الأ أأ ن الخطاب مع نسان الكامل اللبيب لأ ال  

لى الله أأن  العادية  س باب معاشااأأ يوجه ااته الروحانية الباطنية ا 

ـــبب ل أأ ابعتقاد  نماله  تأأةيرن الس حيف هو عالمة الله ل  ير ب  ا 
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ــــبب بقلبه ويجرد نتيجته من قلبه متوكال على  يتجرد من كل س

ن يزن أأ ملك له وسببه كذلك وعالمة التوكل لأنه  ما عند س يده

بما عنده من الأموال  نســــان نفســــه فا ن وجد نفســــه واةقةال  

ـــــه واةقة بما  68F79ليعلموالأمالك ف  ن وجد نفس أأنـه عـابد لاواه وا 

عند سـ يده مع قطع النظر عما بيده بحيف ل ينســ به لنفسه بل 

ـــــ يـده وقلبـه مفرغ من هموم المعاش  اتم ل ي  ن عبد الان   لأ لس

عادة العقالء بأأمر الرزق والعبد غن  بس يده ل تص  فيه الصدقة 

ناا منـالعارف والش ولذا يحرم  ريف الصدقة على نفسه ابعتبار أأ

ــا  ــا ا  الخلاب وأأم ــة حالل وجــب قبولا ــدي ن رأأايهــا من الحاب فا

ـــــ يده أأ وتنـاولاـا ول يحـل لـه  ان س ل اب  ل أأن ون يعطياا للاير ا 

ــا   ــا قطع ــك اي رب ل غنى ل ))يزهــد فيا فاو  69F80((عن بركت

ـــــك البعض من الأ أأ متوكـل ولـذا  ا عطاء عطـاء وليـاء عن ال  مس

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "فاليعلم". 79 
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اا ف  خو ب لأنه  سرار منعه تعظيم النعمة عندهالمال والجاه والأ 

ـــحض سه ان عامل بنف أأ المعاملة باا فا ن ف   انرة الحاب بعدم ال  ـ

ن ما ا رانه هنا من وظا ف أأ وروحـه ومـالـه وخزاانته فافام على 

فاو  ار الرزقن يكون من وظا ف الباطن ابعتبأأ الظاهر ويصــ  

نية للترابية ومعنوي كالعلوم للروحا  ـــ  للحســـعلى قسمين حس

ـــــمى الروح متوكلة حتى تتجرد من هم رزقاا وهو العلم  فال تس

تفكر مل و أأ ســـ باب من تيجب توجيه الروح للأ  الذيوالمعرفة ف

نـه عين طرياب المعرفـة ابلله ول عليه ـــــ ب لة ف   فـا  ن لأ  ابالأس

من عالمة القطع عن المولى فتسبب ول  الأس بابالهتمام بالة 

ف   عليك ف ولالعلم وتعر  ف   م ول عليـكالالـة فتعل  ف   ليـكع 

ن ا  الرب  ف  ف   ول عليكه ول عليك ف  الفقه وررب  المعرفـة وتفق  

 لأس بابا ه  الت الالة من وظا ف الس يادة واش تال بوظا فك 

ـــــ يدك رادته وه ف   واررك منـازعـة س المكنى عناا ابلوظا ف  ا 

ه من عمل عمال متقنا  يدور لن كل أأ نه س باب ف  علمه ا  الحقية ف

ن لم يعم ف   هل أأو عمل  ير متقن فال حظ  لالفلك بســـــامه وا 

كال ر  كلاا فا ن ال الأس بابالفلك وصمم على ما عند س يدك ف  
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لاي كفر أأي جحود حيف نســب الرزق  الأســ بابعلى  يره لا  ال 

وهو عدم شكر النعم المعرض لزوالاا فا اا وجات  الأسـ بابمن 

لى ااتـك الباطنية  ـــــ باباا معول على الله ل علياا بلأأ الروح ا   س

لى القسم  لاي اسـتندت ا  لم معرضا  عن المعرفة وعن الع الأزل  ال 

وامر انواي حين التلبس باا امتثال الأ  الأســــ بابوعن كل نتيجة 

لاي بَْتُاوا ُروا فِّ  اْلَْرضِّ َواـِّ فَانتَش﴿ل  ير وهو قوله جل عاله  ةال 

اهِّ  لِّ الل ــْ ن فَض جعلاا عادة على توصــيل  الت  لأســ باباب 70F81﴾مِّ

لاي عينام عن رؤية سر القدر رزاق عبيده تاميضـا لأ أأ  وررتيبا   ال 

ـــــ بابلملكه أأنه جل جالله متوقف على  ـــــ بابف الأس   ف الأس

ن أأ الحقيقـة مثالاا مثال ملك عظيم الخزائن والجنود أأمر جنوده ب

لى أأ من  ـــــشء للقسم فمن م موضـع ماي راد رزقه فليمش ا  ه ى لـ

وســـــا طه ومن اســـــتنكف عن  امتثل ويالقى برزقه على يدي

رة ـضوسا طه ف  ح يتيه رزقه على يدأأ و عجز  سال يأأ   ـالمش

رة ــــالملك وهو عاص مخالف ومتااون ومتعب وسا طه ف  حض

                                                 

 .( سورة الجمعة01) 81 
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ـــــور  ـــــا ب على عدم حض المـالـك ابلحمـل وعتاب الملك الوس

ـــــوطام ويقول لام  ــأأ موس ــأأ نتم  ير معتنين ب مر أأ مر الرعيــة ول ب

ـــ يد  الملك واعلم أأن المكلف بمئونة بعض الرعية تدفع مئونة الس

يكلفه رزاق ف لدى الملك دا ما  عند التفرياب للأ ر ـــعلى يده يحض

يقل  ســقبأأ بســرد رعيته جبرا  منه فا ن تايب واحد أأو  اب أأو 

ين فالن المقيد ف  كناشك وكناش نا وتدفع له ف  كل أأ له الملك 

لحة يجاوبه بأأنه  اب عن مص ع اح مئونته فا ن كان لعذر شر صب

ن كان بال عذر  يحمر بين يدأأ الجنود مثال ووجاه  ـــــ يده وا  س

صـفر من شدة الحياء والخوف من أأ بل بتفريب يسـكت ووجاه 

ـــــرر على  رك أأ التعذيب  ـــــ يده ومنه يدخل الض و العزل من س

ــ وهو  رك الحضور م  الأس باب ة المكلف به  اي ويتــــضررثال ــ

ـــــر ومفرط ف  خدمتنا أأ فيقول له المالك  الأدبلمقـام  نت مقص

هملـت حاب الخـدمة فلو خدمت بنية أأ نـك لم ررد خـدمتنـا و أأ فكـ

خلف عن ديب فال يتأأ مر التنظيم والتأأ ظاهرا  وابطنا  لشـ تالت ب

ــك  ير أأ مران أأ  ــا ظار ل ــد لكن لم ــتأأ ح ــة ف   مران فرط الرعي

ك ا نتب عنلينا  نب أأ مر الرعية ليس باين عندان و أأ ف   والتقصــير
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ـــنك مقصأأ ما ا   مرها فكلاا ل أأ و جاهل أأ ر أأو  افل عن الس ياسة ـ

يصــل  لنا ول نصــل  له فافام وبه تعلم أأن النبي  صــلى الله عليه 

لاب العادية مما يتع الأســـ بابوســـلم وخلفاءه ل يحبون من ررك 

ــــراح حيف لأنه  ابلظاهر والباطن ول من عول علياا ــــرك ص ش

ـــــ بـاباعتمـد على  ير اللـه وهو هالك  اا  الأس فتجـد العارف ا 

ليه وكان صلى الله ع  لأس بابمرك ابأأ مر الرزق يأأ ليه ا  اشـ تكيت 

ضــــعفاء مر الأأ بل والبقر مثال والخيل ويغنياء ابل  مر الأ أأ وســـلم ي

ال حدا  يجلس بأأ ابلـدجـاج مثال وحرف يقـدرون علياا ول يترك 

تســبب فاذا هو الشــ يش الكامل بحوزة حياطة التربية فا اا ررك 

ـــــفقد عص لأس باباظاهرك  ى ظاهرك وتمجه الطباع الظواهر ـ

الوسا ب  وركرهه لأس باببحيف ل يحبه كل من كان ملتبسا  اب

اب كتــف   الروحــانيــة الملكيــة ويكرهــه الملــك ورزقــه المكنش

ــــا ب ي ــــبب هو ا  تيه و أأ الملك من كتاب الوس تيان الرزق بال س

 لأســـ بابايطانام ررك المالك لكثير من الجاهلين فزين لام شـــ  
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ن يعرضـــه لشـــ بكة بال ســـبب مكرا  منه لأ  71F82قارزبمج ء الأ 

ـــــكر غفلتك وكذلك زين أأ المقـت من اللـه و  وليا ه فلتفاب من س

ة رزاق بال سبب مصورا  له الحقا اب المجردللاافلين التعرض للأ 

ريعة ف  ن الحقيقة بال شالعطب لأ  ماواةف   را ع فيبقىـــمن الش

ـــــبنـا و  ما ابعتبار الحاب فاو مطلاب  ير مقيد أأ حيز المحـال بحس

ال نت ل هو جل وعأأ بجـائز ول بواجـب ول بمحـال فـالمقيد باا 

ــدا  ول اب   ــه قي ــد تعرف ــد بقي ــه ل يتقي ــالل ــهف ــا  ا   طالق تعرف طالق

طالقيتـه جـل وعال رمزا  لمـا عنـده ول يعرفه ا ل هو وكذا كل اب  

ـــير له  نمالفظ يش ـــار له ابلأ  ا  ـــ نة وكل معنى فهو رمز يش   لس

نمالفاظ فقالب الأ  ية ما تدركه الذات التراب  هو رمز ل  ير وكل ا 

عظم س يدان محمد الأ  72F83باطنية من كل خلاب سوى الخليفةوال 

ــلم فاو رمز حادث لحضــرة الســ يادة ل  ير  صــلى الله عليه وس

ـــــوعليه فحضـ رة الحاب مطلقة فال يمكن تايرها وحضـرة الخلاب ـ

ـــــمن حضـ ما برز مقيدة دا ما  بقيود الله وكل  رة المطلاب مطلابـ

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "الأرزق". 82 
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 فاامه وخياله فما ســوى الله خيال فالخطابأأ فال يقيده مخلوق ب

اا توجـه عام   ا  يبقى على عمومه ولو قيده المجتادون فليس منـه ا 

ـــ رة المخاطبين من العارفين ومن ــــــــمن طوقام بل يطلاب لحض

يوجه ف  رادةال  الســـــالكين المريدين أأو من الاافلين عن المعرفة و 

لى كل موقف من مواقف المسلمين والمومنين خطاب الشـا رع ا 

 والمحســ نين فيقيد بصــنف دون صــنف منام فالخطاب مطلاب

جلة الأ  كابرالأ اببـه والمقيد هو المخاطب ل  ير فيخفى على ف  

حير فيت الأصنافتطبياب كل خطاب على كل  73F84ومعالم لز الأ 

ـــــطرب  مام واحد منام عه فيكون تطبياب أأقوالالمجتاد وتض دد ا 

لاي نوار الخطاب أأ ف  انزلـة واحدة لمالحظة  قوالمن الأ  ن م ال 

ــــخذ بمقتضوراء الحجاب  رة ويأأ  ا اا ى ما شاهده بقوة بصيرته فـ

ـــــا  أأ خذ بمذهبه يترك مـذهبه ويأأ  أأخرىتلون لـه النور بجاـة  يض

ـــــبـب التلوين ولـه ف  الخطاب  لاي بس يين ما مقام ابعتناء تب  ال 

م وهو مصــــيب ف  قوله القدي الخطابية الأنوارلوان أأ ظار له من 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "لروم". 84 
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لد تااده ول يقاه له اج د  أأ والحـادث مثال ويجوز العمـل بجميع ما 

لاي خذ بمقتضـى تلوين الخطاب وجواب   يره بل يأأ  هو سبب و  ال 

الختالف ومقصــودهم خدمة الشــريعة ولذا ل يســـتنكفون من 

 خذهمأأ ما ولهم الله و  لأنام الرجوع بعد الحكم والتصــــميم عليه

ل ليكرمام ويكرم بام عبيده وعليه فللمجتادين أأ ف   دوار خطابه ا 

ـــــريف والتربيــة لكن  اا توجــهمقــامــات الوليــة والتص  العــارف ا 

ن الخطاب من حيف هو قديم مطلاب أأ عرف  رع ـللخطاب الش

خطاب ززل الالذي  صــــنفهف   طالقه جل وعال ويفامه مطلقا  اب  

لى جنسكل خطاب لأ ف   لـه وهكذا من  ن كل خطاب موجه ا 

ــه ويجالــه من غفــل عنــه ول يتكلف  ـــــرب الخلاب يعرفــه من ش

نــه التطبياب على ســــــائر  ن كــان الأجنــاس لأ لم ينزل لــذلــك وا 

ـــــود المعنى واحدا  وهو الدللة  خطـاب الله من حيف هو مقص

ــعلى الله لكنه يص ته ليه كل جنس ف   ابته ما يناسب  اب ا  رف ـ

ـــــواعاب وال   والوعيد حراق والوعد وال   حبابرهـاب وال  من الص

 رم ريعة من الـــوبة بس ياسة صاحب الشوركون الصواعاب مصح

رانب و على طا فة من الأ أأ الايضــة جملة أأو على واحد معين ف  
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لى حضــــرة ســــ ياســــة  مثال مما يزعجاا ويردها بعد توحشــــاا ا 

اب ما يشـــــوقاا رانب يناســـــ باا من الخطصـــــاحب الاابة والأ 

عاب العظام لعظم الصوا 74F85هبسد مثال يناس  ويزعجاا ل  ير والأ 

ل بعد مشــقة صــاحب الشــريعة لقوتهأأ مره فال يتربيى ول يأأ   لف ا 

فه حتى يصـــير ليأأ على المتحيل لت مبالةوتقذيفه بنفســـه من  ير 

ال ول يقنو حبخذه الأ أأ ل تلأنه  الس ياسةف   ن يبال أأ متأأنسا  به 

 مكبر الحيل مع الصـبر على حرارة شاامته والتيقظ التاأأ ل با   البا  

 دخلمرا  عظيما  ف  شأأنه ول يأأ به  الأميرمره فيرى من كلفه أأ ف  

ه من حاطة بتعاب وال  ل ابلســ ياســة وال  ا  شــ بكة القتناص ف  

دائرة لمن ال الأميرع كل وجه فال ينفع فيه خطاب واحد بل يوس  

ـــــه بخَ أأ ف   كلفـه ـــــة والجتااد ويجتاد لنفس ـــــ يـاس له يمر الس

اا أأ حتى ي 75F86جلـهورَ  خذه منعه من الخروج ف  حيطته أأ خذه فا 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "يناسه". 85 

لَِّك َوَشارِّْكاُ ﴿ 86  نْاُْم بَِّصْوتَِّك َوأَْجلِّْب عَلَْياِّم بَِّخْيلَِّك َوَرجِّ تََطْعَت مِّ ْز َمنِّ اس ْ تَْفزِّ  فِّ  الَْمَوالِّ مْ َواس ْ

ا لا غُُرور 
ِ
ْيَطاُن ا ُدُهُم الش ا ما كان من را ب  ( سورة ال سراء.14﴾ )َوالَْولدِّ َوعِّْدُهْم َوَما يَعِّ

بليس، وما كان من راجل ف  معصية الله فاو من رجال  يقاتل ف  معصية الله فاو من خيل ا 
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ةم بعد  ول ةم قربأأ الس ياس ية ول تنفع فيه كل حيلة من خوف 

ـــــ  ةم تعظيم ةم تأأ  ةم قرب كذلك يل ةم تقييد   ةم تمنية ةم تمس

ياد مثال فاع به ونفع بكاصـــط ابلكلية ةم رايضـــة ةم فراســـة ةم انت

 الذيلعزا م والتضياب به والتشديد و مر الله اأأ يناس به من  فالذي

و ماةله الرخو بحيف تضـــره أأ رنب مثال ومن دونه يناســـب الأ 

ســـد مثال ومن ماةله ف   ابته ومن فوقه العزا م والتشـــديد والأ 

ره الرخو وتالكه ول تملكه بأأنواع حيلاا ـــــــمن الجســارة تضــ

ن الله يحب ))لشدة بأأسه   ؤتىأأن تتى رخصه كما يحب أأن تؤ ا 

فالرخو عبادة الضـــعفاء من الناس وربما ينفرهم  76F87((عزا مه

ـــابلعزا م الاير المس تدامة والقدر المض ـــر مناا الس تمـ ر علياا راـ

لى حضــرة عفمثل الملك بحســب ما ينفعنا وندركه ولله المثل الأ 

الحاب جل وعال ومثال المكلف ابلاياهب الصـــيدية المصـــطفى 

                                                 

بليس، والرجل: جمع راجل، كما التجر: جمع  جر، والصحب : جمع صاحب. تفسير ا 

 الطبري.

| المحدث: الطبران  | المصدر: المعجم الأوسب | الصفحة  أأم المؤمنين الراوي: عاششة 87 

 .2/28أأو الرقم: 
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ة ـــــــديمق زله صــالةأأ صــلى الله عليه وســلم وقد صــلى عليه ف  

ـــــمس تم ـــــرة الدوام ومثال الاابة المخالفات والنفور من حضـ رة ـ

رنب الضـــعفاء الذين نفروا ول ضـــرر فيام وقس الحاب ومثال الأ 

ـــــه ومثال  عليـه من دوناـا ومـا فوقاـا فـا ن لكـل مقام مقال يخص

و أأ و لحضـــرة الدنيا أأ الســـ بع المريدون الوصـــول لحضـــرة الحاب 

ا بكليته رادته ويقاتل علياا  الجنة فا ن المريد يتحيل على رة ـــلحض

نفســـه من  يعد  لأنه  ســـائر عمره ول يقبل التوبةف   يقظة ومناما  

ثر مقصــوده أأ المجتادين ف  طاعة الله وربما يجتاد فلم يظار له 

يده  الطرياب ويحلف   فتل فين  رادةال  لعظم حجاب  رادةال  من 

ــمن العقدة فتنسل مع الش ــكسو يسقب ابلمرة فت أأ ريعة لورا ه ـ ر ـ

ـــ أأ جزاؤه ول يرجى برءه طول المســـافة أأ ركانه و أأ  طاا و قرباا وتوس

ـــفمن انسل قابضا  على الش ركان  البا  ريعة لورا ه يبقى صائن الأ ـ

ــاقب ف   ركانه بال أأ ول الطرياب تدعدع أأ لكنه فاته المقصــود والس

 ركسير بال جزاؤهأأ تفرياب ول ركسـير وف  وسطاا ينشاب وتنفك 

ــــأ خر الطرياب تنكس ويرجى برءه وعوده اثنيا  مثال وف  جزاؤه أأ ر ـ

 ىأأ حيف ل يعود ف  الاالب لشــــدة ما ر وتنفل بســــ يوف قواه ب 
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ل ل صـــوف ول حليب و عان ظاهر المف   فالمريد مثال الذيب

ة من مــذهــب لحم ول جلــد ا ل عنــد من يرى حليتــه بال  راهــ

والحمى والكبــد مثال  مراض الكلىجنســـــه فاو عنــده ررايق لأ 

و العارف مثال النعجة أأ  لكـل مقـام مقـال والمجرد وهو العـام و 

ـــــائر   م عان اللأ والملل فكلاا خير  الأجنـاسكلاـا خير عنـد س

المعترف ابلتقصـير والذل والضعف المسرف على نفسه باواه مع 

من  فمقامه قريبعدم الرضــى على النفس خير من مريد مجتاد 

ـــــد و خوة بين العـارف والأ  نماامـا ف  التجريـد وعـدم القص فرق ال ا 

ـــــاهد ممتثل والأأ بيناما  ـــــده ل  ير لكن  عام ن العارف مش ض

ــــ ـــــــــحجابه رقياب ولذلك قرب معناه للحض لايرة ـ بد فا ن تع  ةال 

له  صلى الله عليه وسلم مثال  بال مرب تظار النبي ابلصالة على 

 مروا   القرب بـأأقرب مـدة مع عـدم نية الك ولم يعبد الله بأأعظ

ـــــانمن العبودة على وجـه ال   ةم على وجه العامية ول يبعد  حس

 َمن﴿مره ومنام أأ ا حظ عظيم لأنا رادةال  عن حضــرة الحاب مثل 

ْتنَة   ْن َأَصابَْتُه فِّ
ِ
ْن َأَصابَُه َخيْر  اْطَمأَنا بِّهِّ َوا

ِ
اَه عَلَى َحْرٍف فَا يَْعُبُد الل
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نَْيا  َر الدُّ َرةَ انَقلََب عَلَى َوْجاِّهِّ َخسِّ والخير الذي يصيبه  78F88﴾َواْل خِّ

ت  تصيبه والفتنة ال  رادةال  وسب ف   دراكه ابلتجريدا  فضـل الله و 

ـــــيلــه على غرضـــــه نــه ل يرجى برؤه الــذي  تحص تعرض لــه فــا 

لســ تحال ه الك بوصــوله بعبادته وهو عمله المتقن لكن لارض 

ن كان الحاب قريبا  من كل  ـــــه ل لعبـادة ربـه فاو يعبد به وا  نفس

نماحـد فالعبد هذا أأ   يرى ظله فقب ول يرى نور ربه فيه. فمثال ا 

مع الثانية كمثل شــــخو ف  وســــب بيت  الأولىأأهل الطريقة 

لى ا  بنية مبن  بنحاس بال ابب ةم بحديد ةم برصاص ةم بأأدوار الأ 

 رق منه حتى تصــــلأأ لى الزجاج ةم البلور ةم ما هو ا  أأن تصــــل 

ـــــمثـل الابـاء المجموع فـأأمـا أأهل الطريقة  نام لم يرض وا الثانية فا 

م نور لياا  بذلك السـجن وقنطوا بما دهمام من الظالم ولم يصل 

ـــــالشـمس مثال  وطلبوا السـ ل  الذي راح والنفكاك من قفصامـ

لف حــا ب من مختلف أأ ابب لــه ول منفــذ وقــد دار بــه مــا ــة 

 بحسـب المسافة الاليظةالماهية وكل دائر  لظه سـ بعون عاما  

                                                 

 ( سورة الحـل.00) 88 
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ف  وســب الشــمس وحرارة الشــمس تصــله على  والبيت مبن 

نام لم يرضــــوا بقدر الله  وجه ل يدريه فأأما أأهل الطريقة الثانية فا 

لضــياب وظالم ما هم عليه فاســـ تااةوا بمن يايثام بادم الحوا ب 

ا للادم صالانقوية أأ  موا به أ لةر احتالذي  المربي السورية فبين لام 

ــاد وا ر قوي ـــــور الأ ل   بقوة واجتا ــة الس س مثال  ول النحــازال

ـــــ تاـل ف  معظم عمره ابل   ة زالة فا اا هدمه يبين له مربيه أ لفـاش

نه أأ اكار مثال وسلوك أ خر ويحرضه على الجتااد و من الأ  أأخرى

ء وهكذا حتى يقطع الحجب الاليظة  ل يحصل على ش ن مل  ا  

لى الرقيقة تبين له لوا    ـــل ا  من وراء  ارالأنو النفســـ ية فا اا وص

ـــم ما كان عليه  ـــم روا   القرب وش ول  أأ الحجب العلمية فا اا ش

ف  وسـب الســلوك يشـم منه را حة  رياة فيســ تقذره ويارب من 

لى مربيه ا  نفسه ومن حاله ومن عمله فينقبض انقباضا  كليا  ويرجع 

ـــــأأ  له عن الرا حة الكرياة وعن الطيبة فيقررهما له أأتم تقرير ويس

ادح عياء الفمن ســـلوك ويحصـــل له ال   قذر ما كان عليهتفيســـ  

اا رأ ه مربيه قنع من  ــده فا  ــك عن العمل بتبيين خالف قص فيمس

ومن السـلوك ومن عمله ومن نفسه يقول ال ن قد علمت  رادةال  
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ـــعادة الأ أأ ن الله قد أأ  بدية حيف رر ت جميع العال اب راد بك الس

ــة ا  ن مــا كنــت عليــه من أأ لى ربــك ةم عليــه اعلم ا  ورجعــت  زال

نمار ليس عبادة و سواالأ  ول غرض مع  الأغراضهو غرض من  ا 

ه ن تتجرد مما سوى الله بحيف ررضى بقدر أأ الله ةم يجب عليك 

وتتجرد من المراتب العلمية والعملية والعرفانية وتعول على قسمة 

تبه و ينقصـــك عما ك أأ ن يزيدك أأ نه يســـ تحيل أأ ربك بحيف تعلم 

ريفية ـية التصالتقدير صل الكنانيش أأ  أأم الكتاب أأيكتابه ف   بيده

ـــــيحة  ـــــب نص  لمربي االول يـة فا اا وفقه الله للتجريد على حس

قارا   كل حجابحجره انقشعت عنه ف  لأنه  الحاضن الكافل له

تع له فيصــــب  ف  الشــــمس الضــــاحية فيتم  ل ف  الباق بال تعم  

ـــــبأأنوارها ويعطى له الس ـــــراح والتسـ  حبأأ ري  يذهب حيف ـ

افر نه ســـأأ جر فا اا علمته علمت ويرشـــد ررشـــ يدا  من ةقاف الح

ول  وخدم وعبد واجتاد لحظ نفســه يخرج من ظالم الحجاب أأ 

نماوهو  ير عبادة و   قام بنفسـه لنفسه وليس من اجتااده وعلمه ا 

أألقى و  ي نـك رأأيتـه لم تنخرق له الحجب حتى عي دب لأ أأ را حـة 

ـــــالح وأأدركتـه بركـة مربيه وعلمه  يفية التعبد فلما تعب   من  دالس
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الفت   هل فاجمغرض أأدركته عناية الله بال ســــبب ول تعم   ير 

ظيم فاذا  بير الطريقة الثانية ما نفعه اجتااده لكن بركة تع  الرابن 

ـــــتـه من الماالك الحظية هذا فمنام من يجتاد أأ  مر مربيـه خلص

اتســع عليه و  ول فتبين له برياب الحجاب الثان بخرق الحجاب الأ 

ـــ تحاله وبق  فيه وهو م لأ ا نه أأ ســـجون ابلحجاب ويعتقد مر فاس

ــل الزايدة ــ يطان مقامه وياويه على ف   وص م أأ حاله فيزين له الش

 لى أ خر الحجـب فكلما بق  معا  دمـا ـه ومنام من بق  مع الثـان  

ـــــن فيالكه بزخاريفه  حجـاب يظار لـه خالف ما قبله من الحس

بليسفيجد  ـــــ تعظم  ا  ـــــوده ويس كفاه مره حتى يالكه و أأ فيه مقص

بل نصـــيحة ل يق أأ نه ربما يزيده عدوه ا   ير ربه ةم هالكا  البقاء مع 

اا قال المنصوح لن صحه اانص  ولو من مربيه وهو عين الاالك فا 

عالم  و لمثل  يقال هذا وأأانأأ  انصـ  نفسك مثال ومثلك ينصحن 

ن مات قبل التجريد  عابد مثال فاقطع بأأنه ســـقب من عين الله وا 

 له وللله ول ابل ولأأ فأأنت رراه لم يناض  ا حسانمات على  ير 

نمااللـه ول على اللـه و ف   ـــــه ل  ير ف ا   لمربي احركه غرض نفس

ـــــوده ال   ـــــاد ابلتدريل لالظ حجبه وهو مقص ن كان كامال ا  رش
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 الأولىهل أأ ما أأ و  حســانوال   ال خالصمحمدي حقيق  بحسـب 

ـــتشـــاروا  ـــجن اس ف   أأول مرة مع رجل محمديلما علموا ابلس

ول للتجريد مما ســوى الله والرضــى بقدر الله أأ مرهم فأأرشــدهم أأ 

ـــــأأ وبين لام   جال ف  علم اللـه ويثبتام علىأأ ء قـدرا  و  ن لكـل ش

لاي حـب الحجاب  اد الله ر أأ ا مراد الله وكل ما لأنا ويزيناا لام ال 

ــمحبوب يبص ام هل الثانية فاس تقذر ل أأ ول مرة وسأألوه عن أأ رهم ـ

ـــــ ية وبين  اا من ام ما في ل مـا هم عليـه لالجتاـاد للحظوظ النفس

نمان الشـــ يطان الدســـاشس النفســـ ية لأ  ثبتام يتقوى ابلنفس في  ا 

خراج الـدنيا وال خرة والبرزخ وكل مرهم اب  أأ على مراد اللـه فيام و 

اور نور نفســـــام لظ أأ مرتبة ول ية ف  قلوبام فاســـــ تحكموه على 

 80F89واتن ل يلتف أأ نفسام وشرط أأ كالمه لكل عاقل وحكموه على 

  ف عن حضـــرته ول يخطر خاطر فيام ا ل ويفشـــونه له فجعلام

ـــــ تق ال خالصحياطته وتحت جناحه وطار بام لمدينة  ذره واس

ـــــاهدوه من المدن الول ية نفرهم عنه فبقوا لام فكـل   ف مـا ش

                                                 

 وردت ف  الطبعة الولى بدرب  لف بصياة "يلتفوا عن". 89 
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ـــــوا وقوي نورهم اب ـــــب القبض فلمـا رض انادمت  ل خالصوس

يمان نفس واحـد واحترقت بنور ف   الحجـب ظارت ف ام الكامل ا 

ة قاهرة عالي مس فاش تالوا بأأنوارها وجمالاا وه لام ضـاحية الشـ

ـــــره فياا أأ حد أأ حـد بحيـف ل يقدر أأ لعين كـل  بدا  أأ ن يحقاب بص

ــــ ناا فلما عاينوا ما عاينوا رجعوا  ــــطوة حرارتاا وقار حس لى ا  لس

ة مر الحال الوقت  فدلام على مالزمة العبوديأأ شــ يخام ويختبرونه 

ة  ير تعريل على شــ ء زا د عن العبوديوببركتاا كان ما كان من 

رة الســـ يادة فعبدوا الله حاب عبادته بتعلقام ابلربوبية ـــــــــلحضـــ

نام وصــلوا كلام لحضــرة الشــمس بال ســبب وعليه ا  فتمكنوا ةم 

ل م من تخلف مع المقـامـات وفكلام كـاملون بحيـف لم يباب فيا

 نامحد فأأيس الشــ يطان م أأ بأأمر نفســه ولم يالك فيام  من رضــ 

ــــ   لأنام مرهم وبعد ناايتامأأ  ولأأ ف   نه ل يجد نجاس ته عمريون فا 

تاا ولاا ووســطاا ونااي أأ معام من الحظوظ فســعدت الطا فة كلاا 

هـل الثـانيـة قبل التجريد ما وزنت أأ بحيـف لو اجتمعـت عبـادة 

 قاموا ابلله لأنام الأولىهل أأ قدر ارة واحدة من نفس واحد من 

ـــــ يــاطين والمراتــب ف   للـه اللـه مع اللــه فنورهم قار ظالم الش
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رِّينَ ﴿فتخلصـــوا لســـ يدهم فام المخلصـــون  َن اْل خِّ اة  م ِّ  81F90﴾َوةُل

ثل رة الحاب وله الم ـمخصوصون ابلعناية هذا فمثل الشمس حض

 فاامنا ودليلنا حادث محض لأأ على فكالمنـا وأأمثـالنـا وعلمنا و الأ 

ـــــك فيـه و  نمـاش لباب الأ  أأول  رمزان فيه للعقالء ل  ير فيكف  ا 

لفا  مثال حظوظ النفس أأ ومىء بحـاجـب ومثـل الحجـب المـا ة 

ــــ يدها ومثال أ لة الادم أأاكار  ل أأن تلبس رداء س الت  ل تحب ا 

كتب القوم كشــــمس المعارف ف   زالة الحجبمخصــــوصــــة ل  

ـــــل الطريقة المحمدية فالخير كله  التباع  ف و يره وبه تعلم فض

حذق أأ  علم ولأأ ر كله ف  البتداع ولم يخلاب الله طبيبا  ـــــــوالشــ

ول أأحن ول أأعرف ول أأنفع ول أأعظم ســــ ياســــة من ســــ يدان 

الة صـــمحمد صـــلى الله عليه وســـلم وهذا فامه المحمديون ابلأ 

ة لم صــــالعن المحمديين بعد الســــلوك فالمحمديون ابلأ  وخف 

نام يربون بس  لأنام لامص أأ ر ـــيصدر منام اجتااد لقطع الحجب فا 

ن ما اسـ تقذروا أأن يدلوا على  ير الله ولو على وجه الس ياسة لأ 
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نفســام ل يرضــونه لايرهم نفســا  واحدا  فضــال عن لم يرضــوه لأ 

مدة فلعله يالك ف  الطرياب فيموت على  ير طلب ف   الســلوك

نماالله فيعدون الك من أأكبر الخيانة و  لوك المحمديون بعد الس ا 

ل بمثل ما ســـــلكوا له أأ ظار لام  ن ل تصـــــل الناس ول ررجع ا 

فدلوا على مثل ســلوكام فنتل البعض وهلك الجل والعادة عليام 

ن ا  ن و جراأأ صـــاب فله أأ ن ا  ةم بل المجتاد ا  لكنام مجتادون فال 

مدعون فلمـا تبـدل الزمـان وكثرت ال 82F91جر واحـدأأ خطـأأ فلـه أأ 

مــا أأ الثــانيــة و هــل أأ مــا كــان عليــه  لطرياب القوم فطرياب القوم ه 

ــلداب  أأ فال يقال لاا عرفا  طرياب القوم  الأولى ــاحباا ص ى الله  مع ص

نه ال ن صـلى الله عليه وسلم اجتاد أأتم اجتااد   ف عليه وسـلم فا 

قلوب   ف نواره وتجلياتهأأ تحرير هـذه الطريقـة المحمدية فظارت 

هلاا واســ تانوا بطلعته صــلى الله عليه وســلم عن كل حســن أأ 

وره حد ا ل ويربيه بنأأ قام وحال فلم يكن فيام ولـذيـذ وعن كـل م

وربما يكشــف له النقاب ويزيله معاينة اندرســت مراســماا حتى 
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لى أأ رجعت  لاذا  نبويلأنه  لصـــــفاء مشـــــرباا الأولىهل الثانية ا 

تقانوعليه فيجب عليك أأن ررضى بحكم ربك وهو  اا ال ا  وجاة فا 

لم  ولىالأ هل أأ تقنت رحمك الله بلذيذ جماله بال قصد منك ةم أأ 

رادةيتقدم لام ســفر ول  وف   ظواهرهمف   ن الله هو الظاهرلأ  ا 

 ابطنام وف  ابطن كلف   مكنة وهو الباطنزمـان والأ ظواهر الأ 

ـــــفر عليـه  نمـالى أأين و ا  زمـان ومكـان فـالس يمانظروا بنور  ا  ام ن ا 

ل  فشاهد ظاهرهم من المحسوسات فعل الله فيام ول يتبر ون ا 

ل محاســــن نور فعله ا  و يناكحون أأ بون و يشــــر أأ كلون أأ به ول ي

ــــاهد ابطنام ســــر البواطن  لايفكمل ظاهرهم ابلله وش بال  ةال 

ـــــفر ول اجتااد لله ـــــد ول س ن كانوا هم المجتادين ف   قص وا 

ـــــاة هــل الثــانيــة بجميع مـا عنــدهم من القوة أأ ربام ولم يبل   مرض

 لأنام الأولىهل أأ والعبادة قبل التجريد اجتااد سويعة واحدة من 

اجتاـدوا بربام لربام ومـا كـان للـه ل يزنـه مـا كـان ابلنفس فافام 

ـــلى الله عليه وســـلم من  ـــ نه صـــاحب الوح  ص وعليك بما س

حقيقة واحدة  حسانوال   يمانوال   سالمل  ان أأ ةم اعلم  حسـانال  

او ســـــلم وانقاد بظاهره فقب ف أأ فيكفيه فامه ا ن  الأولىعند أأهل 
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ن  ـــــلم و أأ منافاب وا  انية ف  الث يمانفاو ال   الأحكاماعن لقبول أأ س

اعن واطمأأن ونشــــب وفن  بشــــكر حالوته فاو أأ ســــلم و أأ ن ا  و 

ن صدق بقلبه بوجود الله فاو مومن مسلمف   ا حسـان  الثانية وا 

ـــــ يده لذوق المعاينة فاو ا  الثـانيـة و ف   ن أ من واطمأأن بجمال س

 ى عرفام وعليهــــــــالثانية على مقتضـــف   مســلم مومن محســـن

الملة ن الدين دين واحد و العارفين لأ  فحقا قاا حقيقة واحدة عند

نمــاملــة واحــدة و  يكون الميز بنيــات الرجــال ل  ير والتفــاوت  ا 

نماواحد و لأنه  ليس ابلدين يكون بحســب اوق الســرائر ومثل  ا 

ـــــلوك مثل من زادأأ  الت هـل الثـانيـة أأ  ة مطمورف   حدةت للس

ـــــب الذوق  نه يجب عليه بحس ـــــيقة قبيحة الحال فا  مظلمـة ض

ه جل عاله ن اللالضـــياب لأ ف   يســـ تايف بمن يايثه   أأنيمانال  

ـــــن أأ نصـــــب  وليــاءه مثــل العبيــد حجــاب الملــك قــاهر الحس

دخال الواردين القادمين لحضـــرة وعظم مناصـــبام اب   حســـانوال  

ن الملك فتكون الحظوة بحســـب قدر القادمين به الواصـــلين لأ 

نماحد من مملكته و أأ الملك يحب أأن يصل كل   احتجب بعظمة ا 

يمتان جانبه فنصـــب من يرشـــد له ومن يقطع الطرق  ملكه ليال
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مورة ســـ تااث بعض من ابلمطهل دولته فلما ابفضـــله اختبارا  لأ 

ــدره بما  من يايثن  ــري  مظار قلاب ص من هذا الضــياب بنداٍء ص

ه حبال ليه من ســ باب لا  ليه عبيد الحضــرة فأأززل ا  انبه تســارعت 

  ف ه بعد أأن شــــرط شــــروطا  بعدم التراخ متينا  يســــ تدركه ب

بد من لينـا ولا  حببـت الطلوع أأ الطرياب وعـدم الرجوع يقول فـا ن 

ـــــبر على حرارة الحبـل وحرارة فراق  خوتـك فـا ن رراخيت ا  الص

 ماواةل على  يفية المتطلعين من ال بحيف لم تمكن يدك من الحب

اا قام بناضــة وررك الراحة و  نك تالك نفســك فا  ف   خوتها  لفة أأ فا 

المطمورة انجــذب بمانــاطيس الواقف عليــه مع بركــة الحبــل مع 

ـــــكين  ـــــل ةم ا ن المتمس تمكنـه من الحبـل تمكنا  ل يقبل الفش

ابلحبل على قســمين منام من تمســك ابلحبل تمســكا  قواي  فلما 

ه مر الطلوع ولو الموت دونه جذبه هو بقوتأأ رأ ه مقابله اجتاد ف  

شعر اجتااده فلم ي على سـبيل الجذب والخطف بال مشـقة لقوة 

وقفه شـ يخه على بسـ يطة البراح فلم يحس بمشقة السفر أأ حتى 

ا ل ما حصـل له من الدوخة بقوة شــدة الجذب فيبقى زمنا  مام  

حضرة الشمس ويقول له ها أأنت ومرادك ف   عليه ةم يفياب وهو
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ســـــن ن ح بال حركة منك بل ببركتنا وبركة حســـــن ابتدا ك لأ 

ـــــن النتا  اء ومنام من يقبض على الحبلالبتداء يدل على حس

رة الالعب صــو ف   ابلفشــل  رة يقبضــه و رة ينســلش عنه وهو

له يحضــضـــه على القبض ليســـلم ويشـــ تال بايره فتارة  والمدل 

لى أأ يمتثل وي وق جمات المطمورة فأأ خذه ويســترســل به الحبل ا 

يضــــحكون عليه لفشــــله  رأأس القاعدين الراضــــين بمقامام وهم

ــقب و قوط عليام معتقدين ويفرون منه مخافة الســ لو بعد أأنه يس

لش خذ بجد ينســـــأأ نه ا ن جذبه بقوة وهو لم يأأ  حين وعلم المدل 

ـــــر ويالـك من معـه من العـامة فيتحير ف   مره أأ ابلكليـة ويتكس

ـــــبيال وليس هو من العامة  ـــــفاب عليـه ول يجد له س ل هأأ ويش

الســـــالمة ول من المريدين أأهل الجد ول يزال يحرضـــــه على 

ـــــا  أأ التمســـــك وهو  حيرة بين الخوف فيتمنى لو بق  مع ف   يض

اا ا   ـــــحك عليه كل من رأ ه  ير مبد له الحنين عليه فا  خوته فيض

تمسـك بعده بقوة وصـبر لحرارة الحبل وقصـر طرفه على الحبل 

ل  نه يأأ لى ا  ومدليه وصار ل ينظر ا  بكليته  خذ الحبلأأ مامه فوق فا 

لنظر عن ا صابع الرجلين وبجميع ما عنده وقطعأأ س نان ور ب و أأ ب
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ام بل ليام ول يجاوب ا  الســــفل بحيف ل يحب الرجوع ف   خوتها  

ليام معصـــــية و ب من كالمام ومخالطتام وصـــــبر ا  عد النظر 

نه لأ  ن الحاب لامأأ نواع الضــــحك والكالم الفحش وعلم أأ ااهم بلأ 

السلوك طلع لحضرة البس يطة والشمس ولو بعد حين ف   متراخ

منام الطرياب ولو رراخى فياا و ف   ره ما أأصابهــــفمن وصل ل يض

من حصــل له ملل فانســل مع الحبل ولم يتكســر به بق  ســالما  

 م رأأسه فالك كلأأ مع فادح المشـقة ومنام من مل فسـقب على 

ــد  ــدين وعب ــة المري ــا ف الاالك ل يرجى برؤه وهو الكثير ف  ط

ــــــالحضــ ــله ولوأأ ن ا  رة يقنع بواحد ـ  جميع عمره ول عليهف   وص

ـــسقب نفسه باا فمثال حضأأ لأنه  فيمن سقب ـــضرة الملك حـ رة ـ

ـــــ يش المربي   اللـه جل جالله عما يدرك ابلعقل ومثال العبد الش

اهِّ ﴿ لا عَلَى الل
ِ
ْن َأْجرَِّي ا

ِ
ـــــومثال الحبل ح 83F92﴾ا ضرة الشريعة ـ

ـــــك بنيـة الطلوع المريـد ومثال الطلوع الفت   84F93ومثـال المتمس
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وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "ومثال المتمسك بنية الطلوع ومثال الطلوع  93 

 الفت ".



-180 -  

 الأولىة خوة الطريقا  ومثال الجالسين الراضين بمقامام العامة فام 

ومثال الضـــــياب الســـــجن ابلحجاب ومثال الظالم ظالم قلوبام 

فلما قيض لام الحاب بفضــــله بال طلب  الأولىهل أأ ما أأ ومحناا و 

لى الله ص النبي من يدلام عليه فصـار الدال هو الطالب كطلب 

 هان من الله وقوة منه واجتااد وقوماب   سالمعليه وسلم قومه ابل  

ـــــ يش ف   نزل م  الأولىف   المربي مطمورة العــاميــة فكــذلـك الش

ـــــلم بأأمته وهو ونه ف   منزلتـه ـــــلى الله عليه وس  كلفه النبي  ص

ف  غفلتاا ونوماا فصـار الشـ يش عندهم يرشدهم  الخادم لاا وه 

ات الله عليه وســــلم وزين لام تجلي لى الله بمثل النبي  صــــلىا  

 مـا تجلى بـه عليام وجبـت محبتــه و فت  فكـلأأ الحاب بحجـاب 

نــه   عتــاب العبوديــة بالأأ الملــك الحاب وزين لام العكوف على لأ

ـــــقة وبين لام أأن هذا مراد الله ل محيد عنه و   نماا  تأأمل ول مش

حيان وشـــكر نعمه ظاهرة وابطنة كل الأ ف   يحب طاعة الملك

 الأ وانأأدرى بمصــــال  عباده فجردهم من الذي  هو ن الملكأأ و 

ـــــت قـاهرة لأ ا  وقـال لام  نمانوار الملك و ن هـذه المطمورة ليس  ا 

رائركم ن صــفت ســا  بصــاركم ل  ير فعن قليل أأ قارت بصــائركم و 
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ه الشوق مره وعلى وجوتمسكتم بأأمره ونايه على وجه المتثال لأ 

ل يجب ك بله وعلى وجه العظمة منه تشاهدونه على وجه السلو 

 أأي  ف رادكم يتجلى لكمأأ عقال وشـرعا  وطبعا  الرضى بمراده فا ن 

ــــــفلما عزموا وفاموا مقتضــ الأ وانموضــع فلم تقاره  شــارته ا  ى ـ

د ابلله ل بنفســـه معول على ما عن المربي مصـــحوبة ببركة ســـر 

ــ يده من  ــطة والمقابضــة يحركه له فاو بين أأ ن من أأ س راد للمباس

 هرون لحضـــرة نوره به بحســـب علمأأصـــابعه والعبيد كلام صـــائ

 الحاب صــفاءهم وقبول رأأي أأىالقديم ل بحســب ما يعقل فلما ر 

ش يخام بحيف ل ينتقلون عما قرره ش يخام غرقى بسكر حالوة 

 ف  كالمــه لمــا معــه من جالل وجمــال اللــه فــأأزال  يرا  و يريــة

ـــــرة الملــك ومن جملــة الاير  ـــــولــة حض قلوبام مع الثبــات لص

ضــرة ـــــــحف   بدانام فبقواأأ المطمورة زالت بقلوبام وزالت عن 

 الملك منعمين مع حضرة ش يخام مقبوضين بقبضة يده مشمولين

ـــــحضف   صـلى الله عليه وسـلم والنبي  النبي حجر ف   رة الله ـ

ـــــلم و  النبي دا ما  فينظرون بأأعين  زجاجته بصـــــلى الله عليه وس

يخام جزاء شــــ  أأ وبقلبه وبدينه وبتوحيده وصــــاروا عين جزء من 
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ــــلح ــــضـ يجب  لأولىاف   رة النبي  صلى الله عليه وسلم فالفقيرـ

ـــــن يسـ تحضـأأ عليه  ر أأنه ف  قبضـة يد ش يخه محوط بحياطة ـ

لعب بام ت رادةأأصـــــابعه قابضـــــا  عليه كل القبض فال يتركام لال  

فضـال عن المراد وأ اثراته فاو عاشش عيشا  ر دا  ف  كنفه محفوفا  

ـــــحدا  يمشأأ برعايته بحيف ل يترك   لأنام نيةهل الثا  ويتردد لأ ـ

كل و يقع التشــاجر والمراء فأأ يفســدون بكثرة المخالطة طوايتام 

ـــن ينأأ واحد يحب  ه ر عن اللدابال  صر مذهب ش يخه فاو عين ـ

لى الله   لأولىالنفس وهو ســـــر منع الزايرة ف  الطريقة والر ون ا 

فامه من فامه وجاله من جاله فكل من جال شـــيئا   ان نبوياب  

ـــــة عليه بقوة بحيف لو تمالأت  85F94داهاع ـــــ يش مقبوض ويد الش

الصــبيان على فتحاا ما اســ تطاعوا والصــبيان عندهم أأهل الثانية 

قبل التجريد والشـ يش محوط بحياطة صـاحب الشرع صلى الله 

ــــلم فالفقير عليه ف  ةالث حضــــرات حضــــرة القبض  عليه وس

ــــــوحضــ ــاحبه ف  معاينة الله دا ما  وهو ـ رة الحجر والحجر وص

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "عداه". 94 
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ـــــهر ف  الحضـرات كلاا والباطن فياا فالحضــالظا ايت رات ولـ

ســـــرار بحســـــب ما والمقامات والفوا د والأ  حوالمختلفات الأ 

ــــيه حكمة الحاكم من الله جل وعال والفقير من حيف هو  تقتض

نماعلى الحقيقة  ـــــوم  ا  لبه مما من افتقر ق لأنه  الأولىهو متبع رس

ــــوى الله أأي فال  دةراال  لاير عظم اأأ تجرد من الاير والايرية و  س

ل المحمديون ابلأ  ال و بعد السلوك حأأ صالة يناسب هذا اللفظ ا 

ن وكــذا كثير م الأولىالتجريــد فــالمريــد ل ينــاســـــب الطريقــة 

هل أأ الصـطالحات القومية محلاا الثانية ل  ير ول يناسب مناا 

ــاء ف  ا  ل مــا رمز ا   الأولى ــه  بــارهــا المربون فيمــا يتعلاب ابلفن لي

ـــــحض  ناملأ  رة الله وابلصحو وحاله ول يناس باا رمز المش تاقينـ

  لبوا حـالام ول ما يتعلاب ابلمكوانت الأولىهـل أأ  لبام الحـال و 

اواق أأ والمريدين من  رادةل  معرضـــون عناا ول بما يتعلاب اب لأنام

نام اصــطلح ام ليال أأاواق على رموز ب 86F95واالمقامات والمواقف فا 

 يادعندهم العاكف والب الأولى يس تويهل أأ يعرفام داخل فيام و 

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "اصطلموا". 95 
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نماســرار والولايت و لأنام ما ظاروا برســوم الأ   هم عامة صــفت ا 

ه بواطنام ابلله فنطقت ابلله قارا  وفعلت ابلله قارا  وصــــمتت ابلل

قارا  بال قصد فا اا حركام تحر وا من  ير مراعاة س ياسة الدخيل 

ل ل   رفه من ليه عا  جاة الو  تقانو يره بل كل واحد ما خلقه الله ا 

رادات اع ال  نو أأ عرفـه فأأتقن ابلله وجاله من جاله فمال لايره من 

ــد ل  ير المومن ل  ير ولم يكن أأ ولم يعلموا  ــه هو المري ن الل

ـــــه فـالله هو الفات  ابب ال    يره وهو المومن و  يمانمومنـا  بنفس

نما يمانال   فمن يدع  ظار فيه سر اسمه والله هو المحسن ل  ا 

نماليس هو المحسن ف حسانما ظار بصفة ال    ير وكل جلت ت ا 

فعليك  ســـــماءفيه صـــــفة اســـــمه وقس عليه جميع مظاهر الأ 

ــا ن الحاب أأ ابلعكوف على  ــادة ف ــة والعب ــاب العبودة والعبودي عت

لا لَِّيْعُبدُ ﴿فص  جل جالله أأ 
ِ
نَس ا

ِ
نا َواْل  87F96﴾ونِّ َوَما َخلَْقُت الْجِّ

مش تاب من العبادة والعبودية والعبودة فا ن علمت ما اس تحسنت 

ـــــن علمت ما اس تقذرته الشا  داب  و أأ الشريعة فانس به لله  ريعة بما ـ
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و الظاهر الحقيقة ه أأداب وف فيه من حضــرتك فانســ به لنفســك 

ــهو الباطن لكن لبد من سجاف الش  ريعة فا ن الحقا اب الثالثـ

ـــــحقيقة الش ريعة وحقيقة الطريقة وحقيقة الحقيقة حقيقة واحدة ـ

ل ا  ل الحجرة والحجرة ل ابب لاا ا  فـالحقيقـة مخـدع ل منفـذ لـه 

لله زواج النبي  صلى اأأ ريعة مثال ابب خوخة ـالخوخة فمثال الش

م كل مومن أأ ن حضــرة النبي  أأ ماات كل مومن كما أأ عليه وســلم 

ــوهو لحض منه  لا  الحجرة  لىا  رة الله جل عاله بحيف ل يدخل ـ

ل اب   َوْأتُوْا ﴿ان صـــاحب الحجرة لمقام الحترام ول يفت  الباب ا 

ا ْن َأبَْوابِّاـَ ان من رباـا فا اا رأأيت اباب  اـا ال  أأبواب و  88F97﴾الُْبُيوَت مِّ

ـــــدودا  للحجرة وعرفـت  ـــــل طورك معظمــة مـك فياـا أأ مس أأص

فقة لى الباب يفت  لمقام النبوة والشا  وقمت  يبحجاب العز النبو 

اا  لى المخــدعأأ والرحمــة والرأأفــة فــا  هو الــذي  دخلــت انتقلــت ا 

ننت باا أأ نســت لمحاســن الحجرة واطمأ  البيت فيه تبقى فياا فا اا 

ى لم المشــــفقة ف  البيت فا اا قمت فياا تجدها عظارت لك الأ 
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ل المقصــودة ابلذات ل الحجرة و منصـتاا مايئة لمقام النبوة وه 

ــت ــا اا كن ــاب ف ــة ف   الب ــك الحجرة والخوخ ــت ظارت ل البي

ــجد و  اا كنت ابلمس ردت الدخول للبيت بال ابب أأ والمســجد وا 

ــاد ــال الع ــت ف  الحجرة يظار ا  و  يفاو من قبيــل المح اا كن

ـــــريعة  ـــــجـد بفت  البـاب والبيـت وعليـه فـالش قيقة م الح أأ المس

لى مـا بعدها من  ـــــل ا  والطرا اب فمن دخـل فياـا وقـام بجـد يص

اا كان خارجا  عن الشال قة ريعة وطلب الطريــــطريقة والحقيقة وا 

ر وعليك راال الكفأأ والحقيقة بال شـــريعة فاو زندقة بنت النفاق 

م الشريعة فمن ررك مناا حرفا  عوقب عليه بظلمة ما يناس به ـبرس

من قبله وربما يدخل الشــــ يطان لبعض المريدين بحيف يكرهه 

قل حقا اب وكتباا ويســـتثمجلس الفقه وهو جاهل ويحســـن له ال

 عليه وســلم ومذاهبكتاب الله وحديف رســول الله صــلى الله 

له اصــطالحات القوم والتشــوق لكالمام بال  العلماء ويســ تحل 

ا ام مأأاواق ن ما ا ره العارفون من أأ اوق وهو وهم فاحش فاعلم 

ــب ليقرأأ  ــه  ول ليعرف ا ر ول كت ن ت  عمره ل يعرف ا ل ابلف لأ

 نماا  الفت  فالفت  يقوم مقامه بال اصـــطالح و  ما توقف على فكل
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حضــــرة  مثالام ف  التوله بذوقيقاظا  لأ ا  دونوه ررويحا  لبواطنام و 

مثالام الملك الحاب ويفسـرون ما يفسـرون من الس نة ابلوهب لأ 

ـــو أأ له  ـــوه للعلماء ابلرس نام بمعزل عنه و هله ل أأنام عرض عليه م فا 

ـــــبفذهب ال   نماريز ـ وضع للكاملين من العارفين ررويحا  لاممام  ا 

ن كان عندها  وتلذاا  لمكان بواطنام على سبيل  م ااقة الجيران وا 

ن شـــأأن أأ مثله فيقبله الجار مصـــحواب  ابلدعاء والادية له ويعرف 

اجالن صاحبه ويتس ن يجيره وكل واحد مناما يفيض علىأأ الجار 

ـــــ بة بيناما ف مـا العـالم والعـارف فالأأ  رام و بـدلء موا ـد ال     نس

ن كان يقول بلســـانه الجوار لأ  ن العالم ظاهر بنفســـه ابعتقاده وا 

ـــــ تـان مـا بين  م نوار الله وظالأأ خالفـه والعـارف ظار ابللـه فش

النفس وعليـه فكالم العـارف ل يعرفـه العــالم قطعـا  ا ل من جاــة 

ـــــنعـة علمه العربية والعربية نماكالم العارف ف   ص اد من و  ه  ا 

ن واحدا  م ل جزء  ا  ال يصــــل العالم بصــــنعة علمه ودية بحوره فأأ 

ـــــال عن معرفة الأ ف   وديـة ول مطمع لـهجزاء الأ أأ  ودية كلاا فض

ــافام ول ركن ممن ا تر بجواهر كنوز ال   حــاطــة بقعر بحوره ف

ـــــلاــا أأاواق  نــك ل تص انام ا  ل ا  ام فــا  ن دخلــت من ابب بيوتام اب 



-188 -  

ـــــافاـة و  نمافواه الرجـال ل من الكتـب و أأ والعلم ابلمش ف   هيعرف ا 

ـــــافاة ول يطالع العارف كتب  الكتـب من ااقـه من الرجال مش

ـــــ تفادة بل لقبول هدية  لى ا  ااقة الجيران ول تدخل ا  القوم ابلس

 ((اي داوود خل نفسـك وتعال))ل ابلفناء عن نفسـك ا  مخدعام 

ال ومئونة كثر الناس تبعا  وعمأأ اببه وهو ف   فـالعـالم له مقام  بير

ـــــا  لكن  مدة   ف   ببعض العـارفين ينجذب ويزفن تعلاب ورض

ـــــير من أأهـل الحقـا اب و  نمـالحظـة ويص ن ا  عظم حجابه ابلعلم  ا 

ـــــيرة أأ تجمـد عليـه  بـدا  ولم يتعلاب ابلعلمـاء ابلله فا ن كنت اا بص

نـه  يانيـك كالمنـا عن دللــة دليـل وحكمـة حكيم ُدْن ﴿لأ ــا ن ل مِّ

ـــــاحب الفت   أأبوابف  89F98﴾َحكِّيٍم عَلِّيمٍ  الله مفتوحة على يد ص

ه بقدرته قدر أأ علمه و ف   راده اللهأأ الختم صاحب الجنة مايئة لمن 

  ف المواقف كلاا ومالحظة الحظوظف   ايك من رؤية النفسا  و 

فــا ن غيم الحظوظ يحول بين المرء وبين  حوالكـل حــال من الأ 

ــ ــ يخه وحض ــــــحضــرة ش الذي  رة نبيه وحضــرة ربه وهو المرادـ
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لى مقصوده يشـكك هل يصـ م ل فيكون صاحبه مترددا  ف  أأ ل ا 

ــــ ته و الذي  بليسمر الرزق تبعا  ل  أأ  ــــوس تثاب  ايك أأنا  يقول بوس

 نماا  بضـــمانة الحاب جل جالله فتركنت البواطن له وهو بنفســـه 

لعنـه اللـه بحظـه معه وهو عارف مقام ربه وهو مريد قبل الطرد 

لى  من  هلكتأأ هلكته من حيف أأ رادته و ا  صــل أأ فلما تحير رجع ا 

ناا كعبة ش ك بما قواك ـــرور واس تمســـبعده فعليك ابلبعد مناا فا 

الله من السـ تعانة به ل بنفسـك ومن العبادة به ل بنفسك ومن 

فســك كما الطرياب به ل بن ف   الاداية به ل بنفســك ومن الثبات

وكما  البطن به ل بكف   وجدك بقدرته ل بنفســك وكما رزقكأأ 

 بــك طوار طفوليتــك بــه لأأ  عن ابتلى والــديــك بمحبتــك ليقبال

ـــــالمحتى كبرت به ل بك ووفقك لال    دع به ل بك وبعده ت س

ـــــك وبقوتك فكن كالجنين ف  البطن ركن عارفا   ـــــفر بنفس الس

وكــالولــد يوم الزايدة ركن عــارفــا  و ن كــالفــاس المعرض للحكم 

لاي نماف   ونك ميتا  حيا   ير مريد و  ةال  ركن  هو معرض للحكم ا 

ا عرفت نفســك بضــعفاا وعجزها والاا وجميع النقا و عارفا  فا ا

 ملك والعز والقار وابلكمال الذات رية تعرف ربك ابلـــــــــالبشــــ
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  اا ظار كمال فا  ن كـل كمـال لله ل حظ فيه للعبد و أأ فـاعرف 

نمـابعض العبيـد فـ ـــــ يده وليس ااتيا  ومعنى  ا  ظار فيـه كمـال س

ـــــل  له وكل من عنده نوع ات  الأ قولـك الحمد لله الكمال الذ ص

نماكمال  ـــ يده الله ل بعمل ول تعم  اب   هو طارئ ا  ـــال س أأاي   لفض

نماكان و  للحجاب ل للرزق فالرزق من يد  الأســ بابشــرعت  ا 

ر فكل ما مر ربه ل  يأأ ل العبد بال سـبب والسبب تعم   أأت الله ي

اا فامتهظار مما وصـــله العبد بســـببه ل تعم   اتضـــ   ل له فيه فا 

 عين اتحاد الفعل والوصــف فال ه  الت نقطة الوحدة  لك معنى

ـــــررى لشـ نما ٍء من نفســك و يرها عمال و ـ ررى له اســ تعمال  ا 

ـــــ  فتقص مباشرة  مرت بهأأ ر نظرك على عين الوحدة فتش تال بما ـ

ــاهدا  فعل ســ يدك وشــاهدا  فعلك وعليه فاعلم  حد أأ ن الله أأ مش

فع نت من شأأ ورر وربك ملكه من شفع بحسب الظاور ور بك 

نراية جميع ااتك وهو القبل والدبر و ـــــــمر جامع لســأأ ســوى   ماا 

ـــــر البدن فياما ول يطيقه أأ  ن ا  د ةم ل بركة الفر ا  فردا لجتماع س

الفرج لاذا عظيم بحيف تعظيمه ل اســ تقذاره كما يســرع للطباع 

نما تاطية  نة بوجوبمر الله بســتره تعظيما  كتعظيم امرأأة حســ  أأ  ا 
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ـــــ تقذر  بدناا وليس ف  بن  ـــــع مس نا ﴿ن اتقى الله ا  أ دم موض
ِ
ا

اهِّ َأتَْقاُكمْ  نَد الل جزاء فالخطاب ســار ف  جميع الأ  90F99﴾َأْكَرَمُكْم عِّ

ــه فت  لــك عينين ا  و  غضــــــا امــا عن مرك اب  أأ اا تماــد علمــت أأن

ـــــاوئ ـــــامـا وجواب  عنـد المحرمات من أأ المومن و  مس مرك باض

ن لأ  رداف ولو كنت ما كنتالأ  جانب والش بان اويالنسـاء الأ 

در لك ل يا  وجب فعله و  ا ســبب شــرع لأنا البركة مع الشــريعة

 ن لم تفعل ما أأمرك به الشارعا  الفلك بموافاب ضـده من الاضب 

ـــــ بابفقـد ززعـت يدك من  وهو معرض للمقت فمن ررك  الأس

حرفا  من الشــريعة لبد أأن يظلم ابطنه حتى يســ تلذ الظالم من 

ــ الجال وال نماة مورات الشــريعأأ ةم الكفر فم معاص بب ســ  ه  ا 

وررك السبب معصية والركال علياا كفر ول تامل غض طرفك 

النظر جاة ســطوحام ول عند التعليم ف   الناس ول أأبوابعند 

ــــــزالة قشــا  ف  المكتب فا ن  ن أأ رك مأأ ن ةم ر الشــريعة ليس باي  ـ

تفت  عينا  تشـــاهد باا فعل ربك وعينا  تشـــاهد باا فعل نفســـك 
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لذي ا سـ يدك فا ن خالفت رر ت السببابلمباشـرة فالمزية لفعل 

ـــــزلت قشـأأ هو عين المعصـية و  ن رأأيت فعل ـ نك ا  ر الشريعة فا 

ـــــاود فعـل اللـه قبـل الأ  نكربـك فقب و لـب عليـك ش  وان فـا 

حكم  ه لأن ل يسقبالذي  أأسـقطت ابلمالزم ف  حكم التكليف

ـــــبته  ـــــية فالفاعل هو الله ونس جرى بأأن تقول مثال عند المعص

َه ﴿للفحش  نا اللـ 
ِ
ي الُْقْربَيى ا يَتاء اِّ

ِ
انِّ َوا ْحســـــَ

ِ
لَْعْدلِّ َوال أُْمُر ابِّ ـَ ي

اء َوالُْمنَكرِّ َوالَْبْا ِّ  ن رأأيـت فعل ا  و  91F100﴾َويَْناَيى َعنِّ الَْفْحشـــــَ

ـــــنفسك فقب فقد ادعيت الخروج عن ملك الله والش عه رك مـ

ن أأ له  ن الملكأأ والضــــد بلزوم تعدد الفعال وليس بطرياب واعلم 

ل ن يكلفك بحمل الجبأأ طـاقـة لـك به ب يكلفـك ابلمحـال ممـا ل

ـــــماء مثال وله أأ العظيم وحدك   ن يعذبكأأ و ابلخروج تحت الس

ن أأ المالك وله  لأنه  مره من  ير حـاكم يحكم عليـهأأ ن خـالفـت ا  

ـــــرف لأنه يقول لك افعل فا اا فعلت يعذبك عليه  ير ظالم  تص

اا فامتــه علمــتف   ـــــال منــه فــا  ن أأ  ملكــه لكنــه لم يكلفــك فض
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ال ح حـال التلبس ابلفعـل وبعده فف ف   الأدبالمطلوب منـك 

بيحا  ن كان ق ا  ن كان حســ نا  تشــاهده كله من الله و ا  التلبس به 

ل ما ـــــل ما حسن الشا  مر الله ول حسن أأ بمخالفة  رع ول قب  ا 

ـــقبحه الش ل ما ا  حد يميز به بين الحسن والقبي  رع ول عقل لأ ـ

 را عــــــــللشـــ ل لزم عدم الحتياجا  اكتســـب من نور الشـــريعة و 

نبياءو  ــــــليام ولم تنزل الشــا  اخذة  ير الرســل ومؤ  الأ ه بل ريعة بـ

نبياءرســـال ا  بضـــده وهو  ل رســـال وقبوعدم المؤاخذة قبل ال   الأ

بــأأنــه  فيــه فاو مــا وقع لبعض الملوك الأدبتبيين الحجــة و يفيــة 

حرار أأ ن ركاأأ تفضـــــيال له على  ال جاللخو بعض عبيده بعين 

أأخرج درة خرق لعوا د الملوك فلأنه  عنهدولته فسأأله  بير دولته 

ر مره بكسرها فقال المصلحة عدم الكسأأ نفيسة فأأعطاها لوزيره و 

ها عطاها لمملوكه الملحوظ فأأمره بكسر أأ لنفاسـ تاا ولايره كذلك و 

ـــــزجفكسـرها ابلمرة و  ره سـ يده عن الكسر فأأجاب اي س يدي ـ

ـــــ سأأ ل  ظلمت نفسـ  عمري يت أأ ر فقال الملك للوزير فال ر ـ

فتيت أأ يت و ر فعص ـمرتك ابلكسأأ نك أأ يثار التفضيل بل ال  سبب 

تبعه وهو مصـــــلحة بقا اا والملك ل يحب من يرد عليه أأ ل  رأأاي  
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مر الملك بعدم أأ دب وعصــــيت أأ كالما  وهذا عينه وهو ســــوء 

هو حضرة الملوك و ف   ر فالمعصية عين الاالك ل س يماـــــالكس

 ل بأأدبه ل بعلمه فيترتب عليكا  نســـان ل يحب أأدب وال  ســـوء 

وعلى الحاضــــرين غضــــب الملك لكنه خففه عليك غفلتك عن 

لول ملك فوالافلة من الجال والجال ل يصـل  لحضرة ال الأدب

ة دبك من ديوان س ياسأأ لمحوتك بسـوء   عليك ورحمت فضـل 

جرته  ير رة الملك فز ـــول فامتثل بأأدبه حضأأ مرته أأ الملك فالعبد 

ــالكسر فتضعن  ملك  لأنه  ظالم له  مريرع ونس به لنفسه ل لأ ـ

ي  فضــال عن التصــر  ل شــارةخرجت له بعد درة لكســرها ابأأ فلو 

ن أأ دبه ولو زجرته عن كل واحدة لنس به لنفسه وتضرع وهو شلأ 

صــار ي الأدبيكبر المملوك وســوء  الأدبالعبيد مع ســ يدهم ف

الكبير بعلمـه وجـاهـه ومـالـه فمثـال الملـك الحاب جـل وعال وله 

ــــود الله فيه المثل الأ  فا اا  لأدباعلى ومثال العبد عبد الله مقص

فضــال منه  عمل حســ نا  نســ به لربه ول يرى نفســه أأهال له بل ا 

اا عمل ســـيئا  نســـ به ا  و  الأدبول يترصـــد ةوااب  عنه فاذا هو 

ان نفسه اشرة ل  ير ويرى نقصلنفسه بحيف يرى عين فعل المب
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ن لم يتفضـــل عليه فيرجع لســـ يده ا  نه يلحقه غضـــب ســـ يده أأ و 

والبكاء والتضـرع والخوف فيرى انبه كجبل ساقب عليه  لأدباب

نه  على  92F101عينهي ن شـــــخصـــــه كالجبل ا  ول محيد له تحته فا 

 ن حن  ا  ل ا  الضـطرار لس يده بحيف ل يرى منقذا  له من الجبل 

لى ن اســ تصــار الذنب يعينه عا  ابلصــف  و  ق  له وعليه ســ يده ور

 هالك نفســه لعدم شــاود عظمته فا ن جرى لك قدر فاحمد الله

ن جرى عليــك القلم الــذي  وفقــك لــه لوله مــا اهتــديــت لــه وا 

المومن يرى ))فاخضــــع لربك وتأأدب معه وانســــب العمل لك 

انوبه كجبل والمنافاب يرى انوبه كذابب والمومن يرى حس ناته 

وليس المقصــود  93F102((والمنافاب يرى حســ ناته كجبلكذابب 

ول الســاباب فال ررى لنفســك ح الأدبل تعصــيه بل عين أأ فيك 

نمـاول قوة و  ـــــرة ل  ير فف ف   ررى ا  ـــــيـة فعـل المباش  المعص

ــ ا  ل تنظر  الت الحســــ نة تفت  العين  ية تفت  ل فعله وف  المعصــ
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نماواطن و البعينك الت  ل تنظر ا ل فعل نفســـك والعبرة بأأدب   ا 

ـــــ يدك وهو أأن ف   يظار أأثره الظواهر فاذا  يفية المعاملة مع س

نه ا ن عملت حســ نا  ونســبته  لأدبتعامله اب حال العمل وبعده فا 

عال ل لســان فضــله جل و له وعملت ســيئا  ونســبته لنفســك يق

حســ نا  ونســبته ل  وعملت ســيئا  ونســبته لك  فعلت اي عبدي

ُل فَأرْولَئِّ ﴿سيئك حس نا  فاذا أأدب عظيم فقد بدلت لك به  ِّ َك يَُبد 

نَاٍت  ئَاتِّاِّْم َحس َ اُه َسي ِّ ل ا  ول ررد تبديال ول  يره ول تب   94F103﴾الل

ـــمك ف  عنقك فا ن النطفة  رحم اا وقعت ف  الا  ما كتب ف  رس

يقابلاا الملك الموكل باا حراســـة فيقول على ســـبيل طلب العلم 

ـــــ تح  مـا  ربعين يو أأ ل  ير اي رب نطفـة فيقـابلاـا  يل علقة حتى تس

 ول اي ربا مثله فتســ تحيل مضــاة فيقعلقة فيراقبا فيقول اي رب

ـــا عضـــاء مفصـــلة الأ  ة فيراقباا مثله فتســـ تحيل مخل قة أأيمض

ا ر أأ ما رزقه ما أأجله ما مصا به  فيقول اي رب جزاءوالعروق والأ 

نثى فيعلم من قبـل اللـه جـل وعال جميع مـا تعلاب بأأمره فكما أأ م أأ 
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ـــــ تحيل   نه ا ر فكذلك ل يبدل ما ف أأ ما علم الله  ن يبدلأأ يس

علمه الملك من تقادير رزقه وأأجله فيكتب الملك الذي  علم الله

ـــــم ويطبعـه بخـاتم القـدر ف   جميعـه لاي رس   عناب فيعلقه ف ال 

لى قبره بح مه فيصـــــحبه الرســـــم أأ الجنين وهو ف  بطن  يف ل ا 

اٍن َألَْزْمنَاُه ﴿ء منه يتبدل شـــ  نســـَ
ِ
 95F104﴾َطأ ئَِّرُه فِّ  ُعُنقِّهِّ َوُكلا ا

ُل الَْقْوُل لََديا ﴿ ســم يكتب على حســب ن الر ا  ةم  96F105﴾َما يَُبدا

رســم تقادير جميع ما كان وما يكون ف  علم  اللوح المحفوظ أأي

تعدد لواح متعددة ب ن الأ أأ فاعلم  الأزليةالله على حسـب المشيئة 

ــــش  ــــلاا فال تقبل تبديال ول أأ ما لواح فأأ أأم الأ النس م الكتاب أأص

هو اندر ل من اختصـــه الله بمحبته و ا  تعلياب فياا ول يطلع علياا 

لمبان  اروط متباينة ـــــــوالحكم للجل وأألواح مختلفة الرقم والشــ

مومنون ال ل من رســــش ف  العلما  صــــل فال يفام مطابقتاا مع الأ 

ــــبعلم الايب وبمقتض نس ج  صل يخبر جبريل عليه السالمى الأ ـ

ســـرافيلالمالئكة بأأمر الله بما علمه الله   ه وهووهو شـــ يخه في ا 
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ــاب ببركة الذي  ــ يطان ابلش ــ هل الوح  ل أأ حفظ من الش ــــ ال يـ

ين  رامة لواح المتبـاينـة يطلع بعض العارف يلتبس الوح  بايره والأ 

حبته وربما لى ص ا  وير ن  سـماءله ليزيد ف  علمه بقوة تجليات الأ 

ـــمكتوب ب  لأنه يتخلف وهو الكثير  لأعمالوط متعلقة ابــــــــر ش

ـــم ـــوافقة للشـ ريعة المطارة فعمره مثال ةالةون فا ن وصل رحمه ـ

ن تصـــــدق كذلك وقس ســـــائر المرويفســـــ تون و  فيه عليه  ا 

ـــــناعة والأ  نمالواح مكتوبة بخب  ير معروف ابلص لفت  يدرك اب ا 

ـــــفـت زجـاجته من  ـــــاب الزجـاجـات فمن ص والفت  علاب بحس

ـــ  فتحه ومن اجتاد مع الحظوظ الحظوظ العاجلية وال جلية  ص

 يظار له فت  ف  صـــورة برق  رة تنضـــبب فوا ده و رة ل وهو

بردت عينه أأ نفسـه صحي  مس تقيم لكن  يرته الزجاجة كمن ف  

اا  ـــــورا  متعـددة فـا  ـــــورة واحـدة ص خبر بأأمر يقع فيه أأ فيرى ص

نســـــان أأل يخبر بمرءى اختالل وبعض صـــــدق فيجب على ال  

جرد له حتى يجرد نفسه من الحظ فا اا تحتى يحققه ول يتحقاب 

ـــــبب الحقا اب الملكوتيةريد به له الف أأ منـه و  الملكية فا اا و  ت  يض

 الأدبفضـــــال عن النطاب ف ال شـــــارةتحقاب عيي  لســـــانه عن 
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ـــــنطاب وهو فتنة على نفسه والناس يسالسـكوت وسوءه ال  ء  ـ

ـــــوء ظنه ابلله فا اا علمته  الظنون بـأأولياء الله عند التخلف ويس

ن علمك شــ ء  هباء ل أأصــل له أأ ن العلم كله لســ يدك و أأ تعتقد 

فكن مثله أأي مثل هبا ية علمك وعملك وافن عن العلم والعمل 

حقيقـة ربـك وززهـه بمـا تعلمـه فعلمه بخالف علمك ف   واةبـت

ـــــليــة أأ ووليتــه بخالف وليتــك فوليتــه عليــك وعلى  يرك  ص

ـــــ ووليتـك حـاد لزمه  ةـة لاـا حكم الحدوث والعرض والعرض

ن علمت وعلمت فحد ال نتقـال واجمـد جمودا  كليا  فأأنت عبد وا 

ن كان مملوكا  ل مزية له ا ل ابعتبار نســـبته لســـ يده فا ن أأ العبد 

بدا  أأ فأأرد ســـــ يدك وســـــ يدك معك دا ما   رادةال  كان ولبد من 

بذاته فتأأدب لحضـــرة الســـ يادة ول تعترض عليه فيما تعلاب بك 

نـه النـافـذ حكمـه بك  ةمبـاللكـه من  ير جزاء مأأ ف   وبايرك فـا 

وبايرك فاصــمت و ن من الشــا رين لمقام العبودية ول تتشــوف 

ن ولك فوليتك  ير  لى ما ليس لك من شــــ ئون الســــ يادة وا  ا 

مع  لأدبامعتبرة بل تولية العبد على نفســـــه فا ن خاناا بســـــوء 

بنكال العزل والتعزير ول تثاب بحالة ول تمل لاير  ســـــ يدها يرم
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نه و أأ فعل ســـ يدك ول تعترض لرايســـة من  ن ا  بناء جنســــك فا 

ولك عليام فوليته عليك راقبة وعينه لك شـــــاهدة فأأحب كل 

نك مس ئول عن الأ أأ من وله س يدك عليك  فاس نو ولك عليه فا 

ـــــواجعل حضـ ا  و  ا بأأ نت فياا حاضرا  معه أأ رة س يدك جنتك و ـ

ة ه بســوء طويتك فســراين غبت عنه فبا  رت فبه و ــــــفا ن حضــ

ــم را حة ال   ــ تققدره فيك وف   يرك فش ذر قبال على مولك واس

نـه نجس محض فكلدابال  را حـة    ف ما حكم الله به ر عنـه فـا 

نماكتابه بنجاســ ته  ان العالم عيأأ ر عنه وليســت دابال  هو روا    ا 

 لاا ول ابه وســاســ بأأ ل منه فالمدبر عنه عين النجاســة و ا  بنجســة 

ــه  ــا ن فعــل الل  جزاء العــالم وحكمأأ ظار أأ ي نوره أأ تعتقــد  يره ف

  ف ســـ بابه ولذا فالعارف ل يرى روا حاا ولوأأ ر و دابال  بنجاســـة 

نبياءفضـالتاا لتصـاله مع ربه ولذا كانت فضالت  عياان طيبة أأ  الأ

تمزج ابلعطر الفاســــد فتصــــيره عديم المثيل فتعطر به العراشس 

ـــــنتام فاعلم  له ظاهرا  خلقه ال ما نأأ والنجا ب فتقفت ورةتام س

نماابعتبـار المفعوليـة مطارة بفعل الفاعل و  ـــــ   ا  يد من حذران الس

اتباع الاوى وما نشــأأ عن الاوى من فضــالتنا فســ بحانه من رب 
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خفى فعله ول يشــــم را حة أأ جله وما عظيم الصــــنع والعرف ما أأ 

فعله ا ل من قواه س يده بسلب اختيار عقله وفعله فمن تجمد مع 

عقله وعوا ده لم يشــــم را حة فعل ســــ يده فخالب أأهل أأي فن 

ل بام و ا  رريده فال تصـــل  نك نك ول  أأو عالم زم أأ ن زعمت ا  ليه ا 

ــــ  فال بد لك من انص  يرشدك فا ن ضللت بص صرت بأأ ن ا  رك و ـ

اا ا  نجدك فأأ مدك و أأ ن قويت ا  سـك فا ن فشلت قواك و عانك وأ ن أأ 

ـــد به ف حذقت ن رشـــدت وفطنت و ا  فامت تلويحاتنا فلعله ررش

اا صــفت نفســك أأي صــفت ا  حصــنت جمعت ال العبودية فأأ و 

ـــــنـت وجاتك كل أأ ابللـه ل بـك من رايلـة الطمع والحظ و  حس

رادةمن  ير  حســــانال   معه   الأمانشــــ ٍء مع ســــ يدك بقطع  ا 

الم بيك أ دم عليه السأأ اعتمادا  على س يادته قبل وجودك ووجود 

ك كل يمعتمدا  على فضـــل الســـ يد وقســـمته وســـويت بين عين 

ة والمعصــية لطاععبيده ابلتفضــيل والتعظيم وقطعت النظر عن ا

ـــــة ابل   ـــــ توت عندك دل ل دمية والحيوانيوعن المجـانس ة واس

ـــــ يـدك الت  ه   ل ويدلك علىما من مخلوق ا  لأنه  مفعولته س

د ليه على عدا  ل لتســـلك ا  ســـ يدك صـــانعه وما لون لك خال قه 



-202 -  

ل وهو طرياب متصــلة بســ يدك ا  طرق مخلوقاته فما من مخلوق 

مخلوقات ســـ يده ويرى ســـ يده ف  كل  فالعارف يســـلك قناطر

شرقت أأ  وانه اتسعت دل له و أأ كثرت عنده فتوحات  اء ومامش 

ه مــا ل ف  قلبــه ويتجلى لــ الأ وانمرأ تــه فيعبــد اللــه عنــد رراكم 

فيحصل له عند رؤية أأي مفعول ما  الأ وانيتجلى له مجردا  من 

كل   ف ل يحصــل للمريد ف  جميع ســلوكه وتنبســب له المعرفة

ـــــن كل مخلوق رمز لحضبراج رمز س يده لأ أأ برج من  رة س يده ـ

ـــــل ارة على  يرها بعقلك لأ أأ فال يجوز لـك  اعيل ن المفن تفض

النمل ف فعل لاا خاضـــعة لســـلطان الفاعليةســـراية الف   متحدة

ل ما فضـــله الســـ يد فيجب عليك ا  فيه ســـواء  والجماد وال دم 

ــــ يدك ل بعقلك فحكم عقلك  ــــيله بس نماتفض ــــ ت ا  واء يدرك اس

ملكه ما يشــــاء فا اا شــــاء فاعل ف   ن الفاعل يفعلأأ المفاعيل و 

قاد مران بتفضيله وتعظيمه فيجب اعتأأ ظاار فضـله ا  وهو سـ يدان 

ل مع ل ما نو عليه الســـ يد فيمتثا   نفضـــله على  يره فضـــله ول

ـــــر الله ف  المفعول فا اا ظارت كمالت الله مثل   ف اعتقـاد س

نبياء له ولياء والمالئكة بنو منام نفضــله ابلومن دونام من الأ  الأ
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ن مفضــل ابلله وكل ما احتوى عليه م لأنه ونشــرفه على نفوســ نا

الله  ماءأأسســر  كمال الله وننظر فيام خصـوصـية الفضـا ل فمن

ته قبلنا وساط  ال مدادو  ال يجادما جعله سـ يدان واسطة ف   وكل

ـــــوننظر فيه وجه جالل سـ يدان ونحبه ول نلتفت عن ح ضــرته ـ

ان من ســ يدان بل نقف ابلله لله ونحبه ابلله لله ونطاوع انفعال اب  

ي  صـلى نب سـبب الوسـاطة والفعل كله من الله ونقف بحضـرة ال 

حضرته صلى   ف وقفناأأ الله عليه وسلم ابلله ل بأأنفس نا وقار الله 

ـــــلم ـــــيافا  لله عنده أأ ف   اللـه عليه وس زله جل عاله وزكون أأض

مجردين من الحظوظ معه بحيف لو سأألنا صلى الله عليه وسلم 

يد جبنا بدياة الســ   جنا عنده وعن ســبب مالزمة اببه لأ عن حوا

ل بأأن الســــ يد جعل طاعتهلزمنا معك ولو حتم علينا ما أأجبنا أأ   ا 

ــاه أأي ــاك وأأنت خليف ف   علاب طاعته بطاعتك وجعل رض ته رض

ضـــة قبف   ن ســـأألنا عن الحظ والســـبب نجاوب بأأنناا  عظم و الأ 

مداده ا  الســــ يد فا عطاؤه يان  عن تمنينا وفضــــله غطى طمعنا و 

ن سأألنا عن الصالة عليه صأأ  له عليه لى القنع كل نفس شاهية وا 

مر ســــ يدان مع ما طبعنا به من محبتك وســــلم نجب ابمتثال لأ 
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ن عتابك مالزمين  ير منفكيأأ فضــــال  منه ونحن صــــباة الله ف  

ـــــرتك ما دام الله له البقاء ببقا ه جل وعال ول ن الذي  من حض

عظم ســ يد جبنا بمثله مع بعف الرسـول الأ سـأألنا شــ يش التربية لأ 

ليك و أأ الكل و  شارتك لعكوف لحضـرتك ونتحرك اب  مران ابأأ صـله ا 

ــلى الله ونســكن اب   ــارتك فذلك مراد الله فينا ومراد خليفته ص ش

م س يدان علف   ن سأألنا عن المطالب نجب مطالبناا  عليه وسلم و 

وما كلفك به فاقضــــه اتباعا  لكناشــــه جل وعال ونحن صــــباة 

ــحض له فا ن شارة الرتك دا ما  والس يد شرفنا بك ونحن عيالك اب  ـ

ا نك ضــيف الله ل غرض لك أأ ا تحقاب الك منك يعلم الشــ يش ا 

كت  رام تعظيما  بحاب ســ يدان فاســفيقوم بواجبات الضــيافة وال  

ه ما جاءك على يديه فاقبله من الل يطلـب لـك مـا ل تعرفه فكل

ل منة فيه ول دســــيســــة ول مكر فكل واشــــرب والبس بركة 

نماسـ يدك هنيئا  بما ل حسـاب بعده و  بنية م  يتبع الحساب نعما   ا 

على الحظوظ ف  زعم المنعم عليه فأأنت عليه ف  حضــرة القدس 

ـــــف  الحضـ ضرة حرات كلاا والال ابللام اقبلن  ف  حضــرتك و ـ

ــــخليفتك وحض   ف  كلاا وفعلك سار ف رة وليك فأأنت س يديـ
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مر خليفتـــك وخليفتـــه بمحبت  على وجاـــك وأْ جزاء ملكــك أأ 

 ركات ح قلبي  ف  ســـائرف   ســـكناا ف  قلبي  وارســـم حقا قااأأ و 

ـــــكنـات ليفته مر الخليفة بأأمر خ أأ ورباما. فامتثل  ي فـأأنت رب   وس

ـــــ يدك ف  حجرهما  نـه ما جعلك س ن تؤدب على يدياما أأ ل ا  فـا 

دب خليفة أأ دب بنفســــه خليفته بال واســــطة و أأ بأأدباما فا ن الله 

ولِّ ال﴿وخليفته بوســاطة الخليفة اقتداء  به  َوة  لَُكْم فِّ  َرســُ اهِّ أرســْ ل

نَة   ت  دابه ال باع فأ  ســــوة القتداُء والقتداء الت  والأ  98F106﴾َحســــ َ

 الأدبدب و ضــرة ســ يده والتأأدب ســبب للأ ـــــــحف   دب بااأأ 

 بعدم الأدبرة ســ يدك دا ما  وســوء ـــــــســبب لبقا ك ف  حضــ

ـــــبـب للمقـت ورابان الله جل عاله بمخلوق مثلناالت     ف بـاع س

ــة وكــان  ــه فاو من جنس الأجرام المخلوقي ــا ابلل ـــــال علين مفض

دب أأ راض الحاداثت تفضـــال منه علينا وتســـايال لنا طرق عوالأ 

ن لبســت رداء الصــفاء من كدر الحظوظ مع ا  عينا   حضــرته فقر  

ـــــيف الله حقا  فال تمل ف   نك ض مولك ومع خليفتـه ووليـه فـا 

                                                 

 ( سورة الأحزاب.80) 106 
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ـــــرت  نبيـه ووليـه دا مـا  بـل تحب ابلله لله ويلحظ مقامك  حض

ــــــوتطلب حوا جك بال بك وتقضــ فعلك وتثبته على وجه  107 ـ

لاي النطباع  ـــــن جئت من عند نفسك لحضا  ف  قلباما و  ال  رة ـ

نه ينصـش يخك طالبا  منه النجدة والنص ن ا  وجواب   ركـر ل  ير فا 

نِّ اْستَنَص ﴿ ةال لايطلبت الحضـرة 
ِ
ـــــَوا ينِّ فََعلَْيكُ ـ ِّ ُم ُروُكْم فِّ  الد 

ن تعلقت به لأ و  1108﴾رُ ـــــالناْص  غراض نفسك الشاوانية يقل لك ا 

لكن  الأغراضل لارض ونحن مجردون من ا  ل  ا  مـــا جئـــت 

نمكنك منام بعد حين بشروط ومن طلب حاجته يصبر لمرارتاا 

ــــيت ما جئت له أأ حول على  ــــرائره فا اا قض خيه حتى تختبر س

ك بعد ل ى غرضه فليبعد ول حظ ـن حضرته ومن قضــفاخرج ع

استيفاء حظك ابلتمتع به ول ف  البقاء رحم الله من زار وخفف 

ْمُتْم فَانتَشِّ ﴿ َاا َطعِّ
ِ
ـــفَا نا َالُِّكْم َكاَن ـ

ِ
يٍف ا يَن لَِّحدِّ َتأْنِّسِّ ُروا َوَل ُمس ْ

 ِّ َن الَْحاب  ي  مِّ َتْحيِّ اُه َل يَس ْ نُكْم َوالل ي  مِّ َتْحيِّ ي ا فَيَسـ ْ ي النابِّ  109﴾يُْؤاِّ

                                                 

 وردت ف  الطبعة الأولى بدرب  لف بصياة "تقض". 107 

 ( سورة الأنفال.08) 108 

 ( سورة الأحزاب.99) 109 
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نماو  فاعرف مقامك من ال ية ـــــلى الله ا   ززلت فيمن تبع النبي  ص

نه فقد الله ع  أأبي  بكر رض ما مثل أأ و  يره و أأ عليه وسـلم لطعام 

نفاب ما نســــ به حظوظا  من الدنيا والروح على نبيه صــــلى الله أأ 

ــه ـــــلم ول دخول ل ــه وس اا عرفــت مــا قررانه ا  و  الناي ف   علي

له كريعة ول تخرم حرفا  واحدا  مناا عمرك ـفنوصيك بأأعتاب الش

نه سبب السعادة وخالفاا الخذلن وعليك ابلصالة الت  جعلاا  فا 

ـــــبــب ممتثــل وجواب  و  ن كثر مأأ اللـه روحــا  لعبــادتــه والعبــادة س

وقا  ومحبة وشــــ القرابت الت  ورد باا النو من الشــــرع امتثال  

وقارا  واشـكروا الوسا ب من الرجال واجعل نفسك ررااب  لام فام 

نك ما وصــلت  ســاداتك ولو بلات عند ســ يدك ل ا  ما بلات فا 

ـــــكر ربـك برؤية نعمه منه  بام واجعلام من نعم اللـه عليـك واش

شــارات الأيمة الناصــحين للأ وتعظيماا لك واتبع  ســتبد مة ول ت ا 

نام  ــيأأ برأأيك ولو بلات منتايى ما تعرفه فا  ــــــش ــــــاخـ ؤك ك وأ ابـ

لَْوالَِّديْ  ىَوقَضَ ﴿ ُه َوابِّ ايا
ِ
لا ا
ِ
َُّك َألا تَْعُبُدوْا ا ـــَرب ْحَساان  ـ

ِ
واتام  110﴾نِّ ا

                                                 

 ( سورة ال سراء.89) 110 
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لذي ا واقف سننام ول تتبع الاوى  يرك من الأيمة نفسـك وزك  

ـــهو عين الحظوظ فا اا تجردت وتحققت بأأنك بحض َونَْحُن ﴿رة ـ

يدِّ  ْن َحْبلِّ الَْورِّ لَْيهِّ مِّ
ِ
فنيت مراســـمك فياا ابلله ل وأأ  111﴾َأْقَرُب ا

ـــــتباب الخيرات وارحم من تبعــك ومن لقيتــه ابلــدعــاء  بــك فــاس

كثر من أأ والنصيحة ابلس ياسة الحس نة القرأ نية والال بذ ر ربك و 

الصــالة على حبيبك ســ يدان محمد صــلى الله عليه وســلم وعلى 

يخنا منام والال مته خصـــوصـــا  أ ل بيته وخصـــوصـــا  شـــ  أأ جميع 

ايك ومفارقة الش ابلترضية على الأيمة يعة ر ــــالمجتادين الاادين وا 

ن ظار لــك كــل حقيقــة فــ نمــاوا  نواع أأ كنوزهــا وافعــل من  ه  ا 

يدك س  ف   غراضـام محبةلأ كثر ما يفعله المريدون أأ المجاهدات 

ـــــاهده وعاينه  ـــــببا  فاتحا  وراقب مولك وش امتثال له ول رر س

معاينة شـ يخك بمشاهدة سر فعله ف  جز يات ملكه واتبع س نة 

ــة ــد و ف   الأيم ــارق رأأيام فاو الكنز ا  التوحي ــت فال تف ن تحقق

ل الا  ن ل أأ فنشاد   فناء له والرب  الأبديلالذي  المس تمر له له ا 

                                                 

 ( سورة ق.01) 111 
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ــول الله ونشــاوأأ  د على أأنفســ نا ابلضــعف والجال ن محمدا  رس

ابنا تمن كل كلمة تلبس خالف الســــ نة فمن وجدها ف  ك  ونبرأأ 

حمد ن محســـــن بفليحررها ابلتقرير ونحن بريء مناا. وكتبه الأ 

ةنينليلة  بن أأبي  جماعة البعقيل  الســـوســـ  صـــفر  نعشـــري ال 

 .سدد الله مذهبه ونفع به أ مين 0941الخير عام 

اب  لاب والخاتم لما س بأأ اللام صل على س يدان محمد الفات  لما 

لى صراطك المس تقيم وعلى أ له ا   والااديانصر الحاب ابلحاب 

 .حاب قدره ومقداره العظيم

 س بحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين

 .والحمد لله رب العالمين

 


