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قال الشيخ األكرب، والنور األر، والكربيت األمحر، حميي الدين أبو عبد اهللا حممد بن علي 

  :ابن العريب احلامتي الطائي األندلسي رضي اهللا عنه آمني

  .احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمعني   

    ق ال ربسألت أيها املريد عن كنه ما ال بد للمريد منه، فأجبتك يف هذه األوراق، واهللا املوف
  .غريه

 � ����� � ����� � ����� � �����ُ� ��ُ� ��ُ� ��ُ� ������������������::::        
أن القرب من اهللا ال يُعلم  اعلم أيها املريد وفقك اهللا وإيانا لطاعته، واستعمَلنا وإياك مبا يرضيه   

إال بتعريفه إيانا بذلك، وقد فعل ذلك وهللا احلمد والشكر، فأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأوضح 
السُبل املوصلة إىل السعادة األبدية، فآمنا وصدقنا، وما بقي إال االستعمال فيما وقع به اإلميان من 

الشرع يف حمله، مث جيب عليك أيها املريد توحيد خالقك  األعمال وتقرر يف نفوس املؤمنني من وضع
  .، وما جيوز عليه سبحانه وتعاىل]ومعرفة ما جيب هللا، وما يستحيل[وتنزيهه، 

فأما توحيُده، فلو َمث إلٌه ثاٍن مع اهللا، المتنع وقوع الفعل من اإلهلني؛ الختالف اإلرادات    
 َفُسْبَحانَ  َلَفَسَدتَا اللهُ  ِإال  آِلَهةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ �: قوله تعاىل وجودًا وتقديراً، وَفَسَد النظام، وذلك

، وال تَسْل يا أخي مبن أشرك، وال حتتاج إىل إقامة  ]22األنبياء[  � َيِصُفونَ  َعما اْلَعْرشِ  َرب  اللهِ 
معك، وزاد عليك بالشريك،  دليل على الوحدانية واألحدية؛ فإن املشرك قد أثبت وجود احلق تعاىل

فعليه الدليل على ما زاد، ويكفيك هذا يف التوحيد؛ فإن الوقت عزيز، والعْقَد ساملٌ، واملخالُف ال عَني 
  .له موجودٌة، واحلمد هللا

وأما تنـزيهه، فهو آَكُد عليك من أجل املشبهة واسمة الظاهرين يف هذا الزمان، فاعقد على    
، وحسُبك هذا، فكل وصٍف يناقض هذه اآليَة مردوٌد،  ]11الشورى[  �َشْيءٌ  َكِمْثِلهِ  لَْيسَ  �: قوله

تعاىل اهللا عما  )كان اهللا وال شيَء معه(: وال تزِْد، وال تربْح من هذا املوطن؛ ولذلك جاء يف السنة
لعرب أو كالم من أُنزِل يقول الظاملون علوًا كبرياً، وكل آيٍة أو حديث يوهم التشبيه مما يعطيه كالم ا



 يخ األكرب حمي الدين ابن عريبالش    الكنه فيما البد للمريد منه

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام        
3 

عليه بشيء من الوحي والتبليغ، فيجب عليك اإلميان به على حد ما يعلمه اهللا تعاىل وما أنزله، ال 
ه، واصِرف علم ذلك إىل اهللا هـين وما، �ليس كمثله شيء�بعد  وما ،على ما تتومههه منـزذ وقد بعدئ ز

  .نزه نفَسه بنفسه، وهو أنزه ما ينبغي له

مث بعد ذلك أيها املريد جيب عليك اإلميان بالرسل صلوات اهللا عليهم، ومبا جاؤوا به، وما    
  .أخربوا عنه أنه عز وجل أعظُم وأجّل مما علمَت وجهلت

مث حب الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني، وال سبيل بتجرحيهم البتَة، وال الطعِن فيهم، وال    
  .�إال مبا فضله ربه يف كتابه العزيز، أو على لسان نبيه تفضيِل أحٍد منهم على اآلخر 


� ���� �� �����
� ���� �� �����
� ���� �� �����
� ���� �� �����::::        
وجيب عليك تعظيم من عظم اهللا تعاىل ورسوله، مث التسليُم ألهل هذه الطريق فيما ُحيكى    

أمجعني، عنهم من احلكايات، وكل ما ترى منهم مما ال يسع العقل وال العلم، وُحْسُن الظن بالناس 
وسالمُة الصْدِر، والدعاء للمؤمنني بظهر الغيب، وخدمة الفقراء برؤية الفضل هلم يف ذلك؛ حيث 

  .ارتضوك ُخدمياً هلم، ومحُل ُكلِفهم وأذاهم وجفاهم، والصُرب على أذاهم

� � !�" #$%"� � !�" #$%"� � !�" #$%"� � !�" #$%"::::        
، واألمر ومما ال بد منه الصمت إال عن ذكر اهللا تعاىل، وتالوة القرآن الكرمي، وإرشاد الض ال

  .باملعروف، والنهي عن املنكر، واإلصالح بني املتهاجرين، والتحريض على الصدقة، بل على كل خري

ومما ال بد منه طلُب شخٍص موافق يعينك على ما أنت بصدده وسبيله؛ فإن املؤمن كثٌري    
 بأخيه، وإياك وصحبَة الضد.  

ريد؛ ألنه إذا صدق مع اهللا تعاىل جعل كل ومما ال بد منه شيخ مرِشد، والصدق شعار امل   
شيطان يف حقه مَلكًا يرشده إىل اخلري، ويلهمه للخري؛ فإن الصدق هو اإلكسري األعظم، ما ُوِضع 

  .على شيء إال قلب عيَنه
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&'(� !)�&'(� !)�&'(� !)�&'(� !)�::::        
اللقمة احلالل، عليها قام عماد : ومما ال بد منه البحُث عن هذه اللقمة؛ فأساس هذا الطريق   

ا الطريق، وال تثِقل على أحد، وال تقبل من أحد، واحِرتْف وتورع يف كسِبك ونطِقك ونظرِك هذ
ومسِعك، ويف مجيع حركاتك، وال تـََوسْع يف ثوب، وال يف مسكن، وال يف مأَكل؛ فإن احلالل قليل ال 

  .حيتِمل السَرفَ 

*�$+,�� �� -�./0��*�$+,�� �� -�./0��*�$+,�� �� -�./0��*�$+,�� �� -�./0��::::        
الشهوَة ا عسٌري قْلُعها بعد ذلك، ليس سعة هذا كله ال واعلم أن النفوَس إذا زرَع اإلنساُن    

  .بد منه

  .ومما ال بد منه قلة الطعام؛ فإن اجلوع يوِرث النشاَط يف الطاعِة، ويُذِهب الكسل   

وعليك بتعمري األوقات يف الليل والنهار، فأما الساعات اليت دعاك الشرع إليها إىل الوقوف    
أوقات الواجبة عليك، وباقي ما بينها من األوقات؛ فإن كنت صاحَب  بني يدي ربك، وهي اخلمسة

  .حرفٍة، فاجتِهْد أن تعمل فيها أياماً مثَل البيت بن هارون الرشيد رمحة اهللا تعاىل عليه

وال تفارق مصالك بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس، ومن بعد صالة العصر إىل غروا    
لوقوف مصليًا من الظهر إىل العصر، ومن املغرب إىل العشاء بذكٍر وخشوع وخضوع، وال يفوتك ا

، وقبل الظهر، وقبل العصر، واجعل وترك 1األخرية بعشرين ركعة، وحافظ على أربع ركعات أول النهار
  .ثالَث عْشرَة ركعة

    أو برد بني ة سرت وال تَنْم إال عن غَلبة، وال تأكل إال عن فاقة، وال تلَبْس إال عن وقاية من حر
  .العورة، ودفِع األذى القاطع عن عبادة ربك

  

  
                                                           

  .صالة الضحى: أي 1
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�1�2�� �3�4�� 56'� 7��3�1�2�� �3�4�� 56'� 7��3�1�2�� �3�4�� 56'� 7��3�1�2�� �3�4�� 56'� 7��3::::        
وإن كنت ممن يعرف يكتب، فاجعل على نفِسك ِوْردًا من القرآن يف املصحف متسكه يف    

ِحْجرِك، وتلقي يَدك اليسرى حتت املصحف، ومتشي بيدك اليمىن على حروفه وأنت تنظر، وترفع 
ع نفسك وترتل القرآن، وتسأل يف السورة اليت توجب السؤال فيها، وتعترب يف آية صوتك؛ حبيث ُتسم

االعتبار، وتعاَمل يف كل آية مبا يليق ا، وما تدل عليه من تلك الصفات، فانظر ما عندك منها وما 
ين، فقدت من ذلك، فاشكره على ما عندك، وما فاتك حصْله، وإذا قرأت وصَف املنافقني والكافر 

  فانظر هل فيك من تلك الصفات شيء أم ال؟

8.9�� :�"�;8.9�� :�"�;8.9�� :�"�;8.9�� :�"�;::::        
ومما ال بد منه حماسبُتك نفَسك، ومراعاُة خواطرِك يف األوقات، مث أشعر احلياء من قلبك من    

اهللا تعاىل؛ فإنك إذا استحيت من اهللا، منعت قلبك أن خيطر فيه خاطر يذمه الشرع، أو تتحرك حبركة 
 ال يرتضيها احلق.  

ولقد كان لنا شيٌخ يقيد حركاته يف صحيفة، مث إذا َجنه الليل، وضَعها بني يديه، مث حاسَب 
  .نفَسه على ما فيها، وزدت على شيخي بتقييد خواطري

ومما ال بد منه مراعاة اخلواطر واألوقات؛ بأن تنظر يف الوقت الذي أنت فيه، وتنظر فيما قال    
ت يف وقت فرض، فأده، أو ندب فبادر إليه، وإن كنت يف وقت لك الشرع أن تعمل فتعمل، فإن كن

مباح، فاشغل نفسك مبا ندبك احلق إليه من اخلري على أنواعه، وإذا شرعت يف مشروع يعطي قربة، 
فاجعل ذلك آخر عمل من الدنيا الذي تلقى به ال حتدث نفسك أن تعيش بعده إىل عمل آخر، 

  .الص يكون القبولربك، فإذا فعلت هذا خلصت، ومع اخل
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!<=!<=!<=!<=::::        
ومما ال بد منه اجللوس على طهارة دائماً، ومىت أحدثت توضأت، ومىت توضأت صل ركعتني    

عند طلوع الشمس إىل : إال أن يكون وقت كراهة ُيَت عن إيقاع الصالة فيه، وهي ثالث أوقات
  .وقت استوائها إال يوم اجلمعة، وبعد العصر إىل غروا

!<=!<=!<=!<=::::  

ومما ال بد منه البحث عن مكارم األخالق وإتياا، وتعني منها خلقاً، وكذلك سوء األخالق    
رتكه، واعلم أن األخالق على باجتنبها كلها، واعلم أن من ترك خلقًا كرمياً، فإنه ذو خلق ذميم يعين 

 خلق تستعمله، والذي يعم أكثر األصناف أصناف كما هم اخللق على أقسام، فينبغي أن تعرف أي :
  .إيصال الراحة إليهم، ودفع األذى عنهم، لكن يف رضاء اهللا تعاىل

قد  �واعلم أن اخللق عبيد مسخرون جمبورون يف حركام، ونواصيهم بيد حمركهم، والنيب    
إن : ، فكل موضع قال لك الشرع فيه )بعثت ألتمم مكارم األخالق(: ملقام، قالأراحنا يف هذا ا

إن شئت جازيت، وإن شئت عفوت، : شئت أن تتصرف، وإن شئت تركت، اخرت الرتك، أو قال لك
فاجنح إىل العفو والصفح، وأجرك على اهللا تعاىل، وإياك أن تقتص لنفسك ممن أساء إليك؛ فإن اهللا 

اغضب، : ص منه، وكل موضع قال لك الشرععز وجل مساها سيئًة باجلملة، وإن كانت مما يسوء املقت
فإن مل تغضب، فما هو خلق محيد؛ ألن الغضب هللا تعاىل من مكارم األخالق مع اهللا تعاىل، وطوىب 

  ]4القلم[ .�      َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلَعلى َوِإنكَ  �: ملن عاَمَله وصِحبه، فسمع اهللا تعاىل يقول
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!<=!<=!<=!<=::::  

ومما ال بد منه جمانبة األضداد، ومن ليس من جنسك من غري أن تعتقد فيهم السوء أو خيطر    
  . ذلك يف خاطر، ولكن نية صحبة احلق تعاىل وأهله، وإيثاره عليهم

كذلك فعاِمل هذه احليوانات بالشفقة عليهم والرمحة م؛ لنهم ممن سخرهم اهللا سبحانه 
  . تركب ما تركب منه بطراً وبأَشرلك، فال حتملهم فوق طاقتهم، وال 

  

�>6?� :�����>6?� :�����>6?� :�����>6?� :����::::        
فإن كان لك ولد، فعلْمه القرآن ال لغرض من أغراض الدنيا، وألزْمه حمافظَة آداب الشريعة،    

واألخالق الدينية، وامحْله على الرفق والزهد من صغره؛ كي يعتادها، وال تزرع الشهوات يف قلبه، 
الدنيا، وما يؤول إليها صاحبها من نقص احلظ يف اآلخرة، وما يؤول إليه تاركها وبغض إليه زينة احلياة 

  .من جزيل العطاء يف اآلخرة، وال تعمل ذلك شّحاً على درمهك ومالك

@A'��� 7�90B�@A'��� 7�90B�@A'��� 7�90B�@A'��� 7�90B�::::        
ومما ال بد منه أال تقرتب من أبواب السلطان، وال تصاِحب املتنافسني يف الدنيا؛ فإم    

هللا تعاىل، فإن اضطرك أمر إىل صحبتهم، فعاِمْلهم بالنصيحة، وال تغشهم؛ يأخذون بقلبك عن ا
فإنك تعاِمل احلق سبحانه وتعاىل، ومهما فعلت، ُسخروا لك يف عموم أحوالك، فتوجه إىل اهللا تعاىل 

  .يف ختليصك مما أنت فيه مبا هو أحسن لك يف دينك

  !<=!<=!<=!<=::::  

  . يف مجيع حركاتك وسكناتكومما ال بد منه احلضور مع اهللا تعاىل 
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C�.DE�C�.DE�C�.DE�C�.DE�::::        
وأوصيك باإلنفاق يف السراء والضراء، والشدة والرخاء؛ فإن ذلك دليل على ثقة القلب مبا    

إن أنفقت : عند اهللا تعاىل؛ فإن البخيل جبان يأتيه الشيطان، فيمد أمَله، ويطيل عمَره، ويقول له
 نوائب مالك هلكت، وبقيت مثلًة بني أقرانك وأصحابك بال شيء، فأمِسك عليك، واستعد إىل

الزمان، وال تغرت ذا الرخاء الذي أنت فيه، فما تدري ما ُحيِدث اهللا يف العام القابل، وإن كانت 
أمِسَ◌ك عليك أحدًا شيئاً؛ فإنك ال تدري مىت تنقضي هذه : أوقات ِشدة وضراء، فيقول لك

ينفعك إذا مل يبَق معك  الشدة، ولعل هذا األمر ال يزداد إال صعوبًة، واحفظ على نفِسك، فما أحدٌ 
شيء، وتتأخر، وتثقل على اخللق، وُتذِهب ماء وجِهك، فإذا استمرت هذه الوسوسة على قلب هذا 

 ِفي لِتُنِفُقوا ُتْدَعْونَ  َهُؤَالء َهاأَنُتمْ  �: املسكني، أدْته إىل الشح والبخل، وحالت بيَنه وبني قولِه تعاىل
 َوِإن اْلُفَقَراء َوأَنُتمُ  اْلَغِني  َواللهُ  نـْفِسهِ  َعن يـَْبَخلُ  فَِإنَما يـَْبَخلْ  َوَمن يـَْبَخلُ  من َفِمنُكم اللهِ  َسِبيلِ 
رَُكمْ  قـَْوماً  َيْسَتْبِدلْ  تـَتَـَولْوا ، وعندنا يف هذا الطريق إذا ] 38حممد[     �َأْمثَاَلُكمْ  َيُكونُوا َال  ثُم  َغيـْ

 �: التحق رجٌل بأهل اهللا تعاىل، مث خبل، فإنه ُيستبَدل مكانه، وينزل عن ذلك املقام من قوله تعاىل
 َوُهوَ  ُيْخِلُفهُ  فـَُهوَ  َشْيءٍ  من أَنَفْقُتم َوَما َلهُ  َويـَْقِدرُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  ِلَمن الرْزقَ  يـَْبُسطُ  رَبي ِإن  ُقلْ 

رُ   َعَلى َواْشُددْ  َأْمَواِلِهمْ  َعَلى اْطِمسْ  رَبـَنا �: ، وحال بينه وبني قولِه تعاىل] 39سبأ[  �الرازِِقينَ  َخيـْ
، فضيعوا فقراءهم، فماتوا جوعاً،  ]88يونس[   �األَلِيمَ  اْلَعَذابَ  يـََرُواْ  َحتى يـُْؤِمُنواْ  َفالَ  قـُُلوِبِهمْ 

 وبينه وبني  )أنفْق يا بالل، وال تخَش من ذي العرش إقالالً (: �وحالت بينه وبني حال النيب ،
اللهم أعِط كل منِفٍق َخَلفاً، وأعِط كل : إن هللا مَلَكين في كل يوم ينادي عند الصباح(: قولِه

زين، فاختار ترَكهما على أحِدمها، ـحني أعطي الكن �، وحالت بينه وبني حال النيب )ممِسٍك تَلفاً 
جبميع مالِه، فقال له النيب  �وبني حال أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه حني جاء إىل النيب 

مالِه، بنصف ] �[اَهللا ورسولَه، وجاء عمر بن اخلطاب : قال )؟ما أبقيت ألهِلك يا أبا بكر( :�
ما بينكما كما بين  (: النصَف، وتصدقُت بالنصِف، قال: قال )ما أبقيَت ألهلك؟(: فقال

فإلنفاق سبب الستجالب الرزق من الرزاق يف الدنيا واآلخرة، فكل من أمسك فهو هللا  )كلمتيكما
تعاىل متِهم، وعلى درِمهه معتِمد، وكانت ثقته بدرمهه أعظم من ثقته بربه، وهذا طعن بإميانه، ونسأل 

  .اهللا تعاىل العافية
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من :( �كما قال رسول اهللا   وعليك باإلنفاق يف الشدة، وال ختْف الفقر، فليس الرجل إال   
م أبيت، أشاء العاَمل أم أ، واهللا تعاىل ُمْوٍف لك ما وعدك شئَت مييناً ومشاالً  )قال بماِله هكذا وهكذا

  .أىب، فما هَلَك سخي قط، ولوال قصدي االختصاَر، لسقنا من األخبار ما يتأيد به ما ذكرنا

 !<=!<=!<=!<=::::  

َسعة الصدر، فإنك إذا كظمَت غيَظك أرضيَت الرمحن، وعليك بكظم الغيظ؛ فإنه دليٌل على 
وأسخطت الشيطان، وقمعَت نفَسك، وردعَتها حيث مل تنتِصْر هلا، وأدخلت السرور على قلب من  
، وإنصاِفه، وإقراره باجلفاء  كظمَت غيَظك عنه ومل جتازِه بفعِله، وكان ذلك سببًا يف رجوِعه إىل احلق

  .نِدم على ما وقع منه، فعليك بواقع الَقبول فتخلق بذلكعليك والتعدي، ورمبا كان 

أنك إذا كظمَت عمن فعل ذلك الغضب جازاك اهللا : مث الفائدة الكربى، والفضيلة العظمى   
  .تعاىل على فعِلك، فأي فائدة أمت من عفِوك عن أخيك، وحتمِل أذاه، وكظم غيِظك

د أراد أن يفعَله معك بعيِنه، فاجتِهد يف هذه الصفات؛ وما أراد احلق أن تفعَله مع عبٍد فق   
أمرنا بالتودِد والتحاُبب، وهذا من أعلى أسباب  �ن النيب تورث املودة يف قلوب الناس؛ فإ فإا

  .تؤدي إىل احملبة

 !<=!<=!<=!<=::::  

وعليك باإلحسان؛ فهو دليل على احلياء منه تعاىل، وعلى تعظيم اهللا تعاىل يف قلب احملِسن، 
أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه «: �ما اإلحسان؟ قال النيب : قال جربيل

ؤمن ، فمن احملال أن يكون عند امل »إن الحياء من اإليمان، والحياُء خيٌر كله«:  �وقال،»يراك
 شر.  
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!<=!<=!<=!<=::::   

وعليك بلزوم الذكر واالستغفار؛ إن كان َعقيَب طاعٍة وإحسان، فنوٌر على نور، وسروٌر على 
سرور؛ فإن الذكَر أمجُع لِْلَهم، وأصفى للخاطر، فإن سئمَت، فانتِقل إىل تالوة كتاب اهللا مرتًال بتدبر 

وتضرع عند آية خوٍف ووعيد واعتبار؛ فإن القرآن ال وتفكٍر وتعظيم وتنزيِه، وسؤال عند آية السؤال، 
  .يسأم قارئه؛ الختالف املعاين فيه

 !<=!<=!<=!<=::::   

: وعليك حبل ُعَقِد اإلصرار من قلِبك، وال تطيق ذلك إال أن تقول لنفِسك يف النَفس اخلارج
 رمبا متوتني يف هذا النَفس، _ واهللا أعلم _ هل تدرين يا نفُس أن النَفَس اآلخَر يأتيِك أم ال، فلعل

مصرين على الذنوب من عند اهللا تعاىل لل] و[وأنه آخر أنفاِسك يف الدنيا وأنت مصرة على السوء، 
العذاب ما ال تطيقه اجلبال الشوامخ، كيف بضعيفٍة مثِلِك، فتويب إىل اهللا تعاىل؛ فإنِك ال تدرين مىت 

 َحَضرَ  ِإَذا َحتى السيَئاتِ  يـَْعَمُلونَ  لِلِذينَ  التـْوبَةُ  َولَْيَستِ  �: يفاجئِك املوت؟ فإن اهللا تعاىل يقول
 �أَلِيماً  َعَذاباً  َلُهمْ  َأْعَتْدنَا ُأْولَـِئكَ  ُكفارٌ  َوُهمْ  َيُموُتونَ  الِذينَ  َوالَ  اآلنَ  تـُْبتُ  ِإني قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ 

، وكم  )إن اهللا تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرِغر(: �، وقال سيُد اخللق رسول اهللا ]18النساء  [
  .وينكح، أو هو نائم، فال يستيقظمن شخٍص فاجأه املوُت وهو يأكل ويشرب 

  .َوِعْظ نفَسك مبثل هذا؛ فإنه مىت كان منك مثُل هذا وكثـَُر، احنلت ُعَقُد اإلصرار 

 !<=!<=!<=!<=::::   

وعليك بتقوى اهللا يف السر والعالنية، ومعىن التقوى هو احلذر من عقابه؛ فإنه من خاف من 
 َرُؤوفُ  َوالّلهُ  نـَْفَسهُ  الّلهُ  َوُيَحذرُُكمُ �:  يقولعقابه بادر إىل الفعل الذي يرضي اهللا تعاىل، واهللا تعاىل

 َأن  َواْعَلُمواْ  فَاْحَذُروهُ  أَنُفِسُكمْ  ِفي َما يـَْعَلمُ  الّلهَ  َأن  َواْعَلُمواْ �: وقال  ] 30عمران آل[   �بِاْلِعَبادِ 
أعوذ : فالتقوى مشتق من الوقاية، فاتِق اهللا من فعِل اهللا، كما قال ]235البقرة[  �َحِليمٌ  َغُفورٌ  الّلهَ 
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بك منك، فكل شيء ختافه وختشاه، فاجتِنب الطريق املوصلة إليه؛ فإن املعصيَة طريق موصلٌة إىل 
  .الشقاوة، والطاعَة طريٌق موِصلة إىل السعادة

 !<=!<=!<=!<=::::   

اىل وِحلِمه مع استمرارِك على معصيته، وإياك واالغرتار، فهو أن ختدَعك نفُسك بكرم اهللا تع
لوال ذنُبك وخمالفُتك من أين يظهُر كرُمه ورمحُته وعفُوه : وخيَدك إبليس لعنُة اهللا عليه بأن يقول لك

أستعني على طاعِته، وحال بيين وبني ] أن[ومغفرتُه؟ وهذا غايُة اجلهِل من قائِله؛ فإن كرمه ورمحته 
ما على احملسنني من سبيل؛ فإن الرمحة سبقت هلم من اهللا تعاىل يف : كمعصيِته وخمالفِته، ويقول ل

أما كرمه ورمحته وما ذكرت منه كان، صحيٌح أنه لوال : الدنيا واآلخرة، فال يغرك هذا الكالم، فقل له
املخالفة والذنوب، ملا ظهرت آثار هذه الصفات على زعِمك، واآلثار واألخبار فيها صحيحة، لكن 

تريُد أن تغرين بكرم اهللا تعاىل، ومن أين أعلم أين ممن ُعفي عنه، أو يُغفر له؟ نعم يلحق   يا ملعون
عند فعلي هذا، _ كرمه ورمحته ومغفرته وعفوه مبن شاء من عصاته، وأنا ال أدري من أي الفريقني أنا 

لنار، فينتقم مين، أال وإن ولعل اهللا تعاىل كما حرمين التوبة من املعصية هنا حيرمين عفَوه قبل دخويل ا
الذنب بريد الكفر، فلو علمت قطعًا أين ممن يُعفى عنه قطعاً، وال يؤخذ بذنب، رمبا اغرترت 
بكالِمك، وذلك محق مين وجهٌل، بل كان الواجب أن أبذل جهدي يف طاعة اهللا؛ شكراً هللا تعاىل، 

لتعيني وال أمنين، بل تركين مهمًال يف كيف وما بشرين على ا. وحياًء منه؛ فإنه أوىل َمن أستحي منه
  !كيف أغرت بزورِك، وبزور نفسي األمارة بالسوء؟. معصييت بني عفوه وعذابه

 !<=!<=!<=!<=::::   

دع ما َيرِيُبك إلى ما ال (: �وعليك بالورع، وهو اجتناب ما حاك يف صدرك، قال النيب 
ولو مل جتد غريَه وأنت حمتاج إليه، واتركه، يعوْضك اهللا خرياً منه، وال تستعجل، فالورع أساس  )َيريُبك

الدين، فإذا استعملته زكت أفعالك، وجنحت أحوالك، وكملت أقوالك، وسارعت إليك الكرامات، 
  .ورعاهللا اَهللا يا أخي، الورَع ال. وكنت حمفوظاً يف مجيع أمورك حفظاً إهلّياً ال شّك فيه

 !<=!<=!<=!<=::::   
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وعليك بالزهد يف الدنيا، وقلة الرغبة فيها، بل اعِدْمها من قلبك مجلًة واحدًة، وإن كنت ال 
بد هلا طالباً، فاقتِصْر على طلب القوت منها من وجهه، فال تناِفْس أبناَءها؛ فإا َعَرٌض ال يبقى، وال 

ما َقَسم له، والراغب فيها ال يزال كثَري احلزن  ينال الراغب منها مراَده أبداً، واهللا تعاىل ال يعطيه إال
عليها، ممقوتًا عند اهللا تعاىل، فإن مثل الطالب هلا كمثل شارب ماء البحر؛ كلما ازداد شربًا ازداد 

باجليفة واملزبلة، وهل جيتمع على اجليفة واملزبلة إال ] هلا[ �عطشاً، وحسبك من تشبيه النيب 
  .الكالب

يا ابن آدم إن رضيت بما قسمُت لك، أرحَت قلَبك وبدنك، وجاءك  (:قال اهللا تعاىل   
رزُقك وأنت محمود، وإن لم ترَض بما قسمُت لك، أتعبَت قلبك وبدنك، حتى تركض وراَءها 

  .)ركَض الوحوش في البرية، ثم وعزتي وجاللي، ال ينالك منها إال ما قدرت لك وأنت مذموم

  .وصحبه وسّلم، واحلمد هللا رب العاملنيوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله 

  ـــــــــ

   

 


