بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

البرهان المؤيد
لصاحب مد اليد موالنا القطب الغوث
السيد أحمد الرفاعي رضي اهلل عنه
ت  875هـ

 /مقدمة الواسطي تمميذ المؤلؼ  . /الحمد هلل حمدا يوافي نعمو ويكافئ مزيده والصالة والسالـ عمى الدرة النبويػة
الفريدة روح جسـ الوجود وعمة كؿ موجػود سػيدنا وموننػا وةػرة عيوننػا ونبينػا الرسػوؿ المكػرـ حبيػب الػرحمف محمػد
وعمى آلو وأصحابو وعترتو وأحبابو وتابعيو بإحساف إلى يوـ الػديف آمػيف آمػيف  .أمػا بعػد فيقػوؿ العبػد الفقيػر إلػى

رحمػػة اهلل فػػرؼ الػػديف بػػف عبػػد السػػميو اليافػػمي الواسػػطي كػػاف اهلل لػػو و فػػر بف ػػمو ذنبػػو وزهلل ةػد تمقينػػا مػػو جػػـ
فيػػر مػػف المحبػػيف واالػواف الصػػالحيف ىػػذا الكتػػاب المبػػارؾ روايػػة مػػف فػػـ فػػيلنا وممج نػػا بركػػة ااسػػالـ وأسػػتاذ

الل ػواص والع ػواـ القطػػب المػػوث المقػػدـ الػػذع امتػػازه اهلل عمػػى أوليا ػػو بتقبيػػؿ يػػد النبػػي صػػاحب ا يػػادع الجميمػػة
والل ػوارؽ الجزيمػػة حامػػؿ اللفيفػػة والدقيمػػة سػػيدنا الفػػيا الكبيػػر السػػيد أحمػػد ابػػف السػػيد أبػػي الحسػػف عمػػي الرفػػاعي
ر ي اهلل عنو ابف السيد يحيى ابف السيد الدابت ابف السيد الحازـ ابف السيد أحمد ابف السيد عمي ابف السيد أبي

المكػػارـ الحسػػف المعػػروؼ برفاعػػة المكػػي ابػػف السػػيد الميػػدع ابػػف السػػيد محمػػد أبػػي القاسػػـ ابػػف السػػيد الحسػف ابػػف
السيد الحسيف ابف السيد أحمد ابف السيد موسى الداني ابف ااماـ إبراىيـ المرت ى ابف ااماـ موسى الكاظـ ابف
ااماـ جعفر الصادؽ ابف ااماـ محمػد البػاةر ابػف اامػاـ عمػي زيػف العابػديف ابػف إمػاـ المسػمميف وزبػدة آؿ النبػي

ا ميف الذع امتحف بأنواع البالء أمير المؤمنيف أبي عبد اهلل ااماـ الحسيف الفييد بكربالء ابف سيد ا مة وسػند
ا مة زوج البتوؿ وصير الرسوؿ الذع ةدره كاسمو حسف وعمي أمير المؤمنيف أبي الحسػنيف اامػاـ عمػي ر ػي
اهلل عنو وعنيـ أجمعيف وذلؾ سنة ست ولمسيف ولمسما ة السنة التي عاد بيا مف سفر حجو المبارؾ ةػدس اهلل

أس ارره و اعؼ إرفاده وأنواره في رباطػو الفػريؼ بػأـ عبيػده عمػى كرسػي وعظػو فػي مجػالس معػدودة  .جمعناىػا

فػػي ىػػذا الجػػزء وسػػميناه البرىػػاف المؤيػػد لصػػاحب مػػد اليػػد موننػػا المػػوث الف ػريؼ الرفػػاعي أحمػػد  .وىػػا ىػػي كمػػا
تمقيناىا منو ر ي اهلل عنو :

ةاؿ نفعنا اهلل بو  /بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  / /افتتاحية البرىاف  . /الحمد هلل حمدا ير اه لذاتو والصالة والسػالـ
عمى سيد ملموةاتو ور ي اهلل عف الصحابة واآلؿ وأتباعيـ مف أىؿ الفرع والحاؿ والسالـ عمينا وعمى عباد اهلل

الصػػالحيف  .أع سػػادة الزىػػد أوؿ ةػػدـ القاصػػديف إلػػى اهلل عػػز وجػػؿ وأساسػػو التقػػو وىػػي لػػوؼ اهلل رأس الحكمػػة
وجماع كؿ ذلؾ حسف متابعة إماـ ا رواح وا فباح السػيد المكػرـ رسػوؿ اهلل  .وأوؿ طريػؽ المتابعػة حسػف القػدوة

عمال بحديث ( إنما ا عماؿ بالنيات )  .أن تروف أف رسوؿ اهلل كيؼ ةاؿ لرجػؿ ةػاؿ لػو يػا رسػوؿ اهلل رجػؿ يريػد

الجيػػاد وىػػو يبتمػػي عر ػػا مػػف الػػدنيا فقػػاؿ لػػو رسػػوؿ اهلل ( ن أجػػر لػػو )  .فػػأعظـ ذلػػؾ النػػاس فقػػالوا لمرجػػؿ عػػد
لرسوؿ اهلل فمعمؾ لـ تفيمو فقاؿ الرجؿ يا رسوؿ اهلل رجؿ يريد الجياد في سبيؿ اهلل وىو يبتمػي عػرض الػدنيا ةػاؿ

( ن أجػػر لػػو )  .فػػأعظـ ذلػػؾ النػػاس وةػػالوا عػػد لرسػػوؿ اهلل فقػػاؿ لػػو الدالدػػة رجػػؿ يريػػد الجيػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل وىػػو
يبتمي عر ا مف الدنيا فقاؿ ( ن أجر لو ) رواه الدقات وصححوه  .فمف ىذا ومدمو عممنا أف نتا ج العمؿ تحسف
وتقبح بالنية  /المحكـ والمتفابو  . /فعامموا اهلل بحسف النيات واتقوه في الحركات والسكنات وصونوا عقا دكـ مف

التمسؾ بظاىر ما تفابو مف الكتاب والسنة ف ذلؾ مػف أصػوؿ الكفػر ةػاؿ تعػالى ( فأمػا الػذيف فػي ةمػوبيـ زيػ

فيتبعوف ما تفابو منو ابتماء الفتنة وابتماء تأويمو )  .والواجب عميكـ وعمى كؿ مكمؼ فػي المتفػابو اايمػاف بأنػو

مف عند اهلل أنزلو عمى عبده سػيدنا رسػوؿ اهلل ومػا كمفنػا سػبحانو وتعػالى تفصػيؿ عمػـ تأويمػو ةػاؿ جمػت عظمتػو (

وما يعمـ تأويمو إن اهلل والراسلوف في العمـ يقولوف آمنا بو كؿ مف عند ربنا )  .فسبيؿ المتقػيف مػف السػمؼ تنزيػو

اهلل تعػػالى عمػػا دؿ عميػػو ظػػاىره وتفػػويض معنػػاه المػراد منػػو إلػػى الحػػؽ تعػػالى وتقػػدس وبيػػذا سػػالمة الػػديف  .سػ ؿ

بعػػض العػػارفيف عػػف اللػػالؽ تقدسػػت أسػػماؤه فق ػاؿ لمسػػا ؿ إف سػػألت عػػف ذاتػػو فمػػيس كمدمػػو فػػئ واف سػػألت عػػف

صفاتو فيو أحد صمد لـ يمد ولـ يولد ولـ يكػف لػو كفػوا أحػد واف سػألت عػف إسػمو ؼ ( ىػو اهلل الػذع ن إلػو إن
ىػػو عػػالـ الميػػب والفػػيادة ىػػو الػػرحمف الػػرحيـ ) واف سػػألت عػػف فعمػػو ؼ ( كػػؿ يػػوـ ىػػو فػػي فػػأف )  .وةػػد جمػػو

إمامنػا الفػافعي ر ػي اهلل عنػػو جميػو مػا ةيػػؿ فػي التوحيػد بقولػو ( مػػف انػتيض لمعرفػة مػػدبره فػانتيى إلػى موجػػود

ينتيي إليو فكره فيو مفػبو واف اطمػأف إلػى العػدـ الصػرؼ فيػو معطػؿ واف اطمػأف لموجػود واعتػرؼ بػالعجز عػف
إدراكو فيو موحد )  /اهلل تعػالى ن تحػده حػدود  . /أع سػادة نزىػوا اهلل عػف سػمات المحػدديف وصػفات الملمػوةيف
وطيروا عقا دكـ مػف تفسػير معنػى انسػتواء فػي حقػو تعػالى بانسػتقرار كاسػتواء ا جسػاـ عمػى ا جسػاـ المسػتمزـ

لمحم ػػوؿ تع ػػالى اهلل ع ػػف ذل ػػؾ وأي ػػاكـ والق ػػوؿ بالفوةي ػػة والس ػػفمية والمك ػػاف والي ػػد والع ػػيف بالجارح ػػة والن ػػزوؿ بااتي ػػاف

واننتقاؿ فإف كؿ ما جاء في الكتاب والسنة مما يػدؿ ظػاىره عمػى مػا ذكػر فقػد جػاء فػي الكتػاب والسػنة مدمػو ممػا
يؤيد المقصود فما بقي إن ما ةالو صػمحاء السػمؼ وىػو اايمػاف بظػاىر كػؿ ذلػؾ ورد عمػـ المػراد إلػى اهلل ورسػولو

مو تنزيو البارع تعالى عف الكيؼ وسمات الحدوث وعمى ذلؾ درج ا مة وكؿ ما وصؼ اهلل بو نفسػو فػي كتابػو
فتفسيره ةراءتو والسكوت عنو ليس حد أف يفسره إن اهلل تعالى ورسولو ولكـ حمؿ المتفابو عمى ما يوافػؽ أصػؿ

المحكـ نو أصؿ الكتاب والمتفابو ن يعارض المحكـ  /أةواؿ ا مة  . /سأؿ رجؿ ااماـ مالكا بف أنس ر ي

اهلل عنو عف ةولػو تعػالى ( الػرحمف عمػى العػرش اسػتو )  .فقػاؿ ( انسػتواء يػر مجيػوؿ والكيػؼ يػر معقػوؿ
واايماف بو واجب والسػؤاؿ عنػو بدعػة ومػا أراؾ إن مبتػدعا وأمػر بػو أف يلػرج ) وةػاؿ إمامنػا الفػافعي ر ػي اهلل

عنو لما س ؿ عف ذلؾ ( آمنت بػال تفػبيو وصػدةت بػال تمديػؿ واتيمػت نفسػي فػي اادراؾ وأمسػكت عػف اللػوض

فيو كؿ اامسػاؾ  .وةػاؿ اامػاـ أبػو حنيفػة ر ػي اهلل عنػو مػف ةػاؿ ن أعػرؼ اهلل أفػي السػماء ىػو أـ فػي ا رض
فقد كفر ف ىذا القوؿ يوىـ أف لمحؽ مكانا ومف توىـ أف لمحؽ مكانا فيو مفبو  .وس ؿ ااماـ أحمد ر ػي اهلل

عنػػو عػػف انسػػتواء فقػػاؿ اسػػتو كمػػا ألبػػر ن كمػػا يلطػػر لمبفػػر  .وةػػاؿ اامػاـ ابػػف اامػػاـ جعفػػر الصػػادؽ عميػػو
السالـ ( مف زعـ أف اهلل في فيء أو مف فيء أو عمى فيء فقد أفرؾ إذ لو كاف عمى فيء لكاف محمون ولو
كاف في فيء لكػاف محصػو ار ولػو كػاف مػف فػيء لكػاف محػددا  /فوا ػد النصػيحة  . /أع سػادة أطمبػوا اهلل بقمػوبكـ

ىو ( أةرب إليكـ مف حبؿ الوريد ) ( أحاط بكؿ فػيء عممػا )  .الػديف النصػيحة إذا ةمػتـ ن إلػو إن اهلل فقولوىػا
بػاالالص اللػػالص مػػف الميريػػة ومػػف لطػػورات التفػػبيو والكيفيػة والتحتيػػة والفوةيػػة والبعديػػة والقربيػػة ولػػذوا نتػػا ج

ا عماؿ بلالص النية فقد ةاؿ سيد البرية عميو أف ؿ ( إنما ا عماؿ بالنيات وانما لكؿ امرئ ما نو فمف كانت
ىجرتو إلى اهلل ورسولو فيجرتو إلى اهلل ورسولو ومف كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا أو امػرأة ينكحيػا فيجرتػو إلػى

ما ىاجر إليو  /ا ركاف اللمسة  . /أحكموا أعمػالكـ عمػى ا ركػاف اللمسػة التػي بنػي عمييػا ااسػالـ ةػاؿ رسػوؿ

اهلل ( بنػػي ااسػػالـ عمػػى لمػػس فػػيادة أف ن إلػػو إن اهلل وأف محمػػدا رسػػوؿ اهلل واةػػاـ الصػػالة وايتػػاء الزكػػاة وحػػج
البيػػت وصػػوـ رم ػػاف )  .إيػػاكـ ومحػػددات ا مػػور ةػػاؿ أحػػدث فػػي أمرنػػا ىػػذا مػػا لػػيس منػػو فيػػو رد ) اهلل بػػالتقو

وعامموا اللمؽ بالصدؽ وحسف اللمؽ عامموا أنفسكـ بالملالفة وةفوا عند الحدود ( وأوفػوا بعيػد اهلل إذا عاىػدتـ )

( وما آتاكـ الرسوؿ فلذوه وما نياكـ عنو فانتيوا )  /الطريؽ إلى اهلل تعػالى  . /إيػاكـ والكػذب عمػى اهلل واللمػؽ
فإف الدعو كذب عمى اهلل ولمقو  .كؿ العبوديػة معرفػة مقػاـ العبديػة الػديف عمػؿ بػا وامر واجتنػاب عػف النػواىي

ول وع وانكسار في ا مريف العمؿ با وامر يقرب إلى اهلل وانجتناب عف النواىي لوؼ مػف اهلل  .طمػب القػرب
بػػال أعمػػاؿ محػػاؿ وأع محػػاؿ اللػػوؼ مػػو الج ػرأة ف ػػيحة  .أطمب ػوا اهلل بمتابعػػة رسػػولو إيػػاكـ وسػػموؾ طريػػؽ اهلل
بالنفس واليو فمف سمؾ الطريؽ بنفسو

ؿ في أوؿ ةدـ  /اايماف واليو  . /أع سادة عظمػوا فػأف نبػيكـ ىػو

البرزخ الوسط الفارؽ بيف اللمؽ والحؽ عبػد اهلل حبيػب اهلل رسػوؿ اهلل أكمػؿ لمػؽ اهلل أف ػؿ رسػؿ اهلل الػداؿ عمػى

اهلل الػػداعي إلػػى اهلل الملبػػر عػػف اهلل اآللػػذ مػػف اهلل بػػاب الكػػؿ إلػػى الحظي ػرة الرحمانيػػة وسػػيمة الكػػؿ إلػػى الحظي ػرة
الصمدانية ومف اتصؿ بو اتصؿ ومف انفصؿ عنو انفصؿ ةاؿ ( ن يؤمف أحدكـ حتى يكوف ىواه تبعػا لمػا ج ػت
بػػو )  /المعجػزة اللالػػدة  . /أع سػػادة اعمم ػوا أف نبػػوة نبينػػا باةيػػة بعػػد وفاتػػو كبقا يػػا حػػاؿ حياتػػو إلػػى أف يػػرث اهلل

ا رض ومف عمييػا وجميػو اللمػؽ ملػاطبوف بفػريعتو الناسػلة لجميػو الفػ ار و  .ومعجزتػو باةيػة وىػي القػرآف ةػاؿ
تعالى ( ةؿ ل ف اجتمعت اانس والجف عمى أف يأتوا بمدؿ ىذا القرآف ن يأتوف بمدمو )  .أع سادة مف رد ألباره
الصادةة كاف كمف رد كالـ اهلل تعالى آمنا باهلل وبكتاب اهلل وبكؿ ما جاء بو نبينا محمد رسوؿ اهلل  .ةاؿ تعالى (

ومف يفاةؽ الرسوؿ مف بعػد مػا تبػيف لػو اليػد ويتبػو يػر سػبيؿ المػؤمنيف نولػو مػا تػولى ونصػمو جيػنـ وسػاءت

مصػػي ار )  .أف ػػؿ الصػػحابة سػػيدنا أبػػو بكػػر الصػػديؽ ر ػػي اهلل عنػػو دػػـ سػػيدنا عمػػر الفػػاروؽ ر ػػي اهلل عنػػو دػػـ
سيدنا عدمػاف ذو النػوريف ر ػي اهلل عنػو دػـ سػيدنا عمػي المرت ػى كػرـ اهلل وجيػو ور ػي عنػو والصػحابة ر ػي

اهلل عنيـ كميػـ عمػى ىػد روع عنػو أنػو ةػاؿ ( أصػحابي كػالنجوـ بػأييـ اةتػديتـ اىتػديتـ )  .يجػب اامسػاؾ عمػا

فجر بينيـ وذكر محاسنيـ ومحبتيـ والدناء عمييـ ر ي اهلل عنيـ أجمعيف فأحبوىـ وتبركوا بذكرىـ واعمموا عمى

التلمؽ بألالةيـ ةاؿ النبي ( أوصيكـ بتقو اهلل عز وجػؿ والسػمو والطاعػة واف تػأمر عمػيكـ عبػد فإنػو مػف يعػش
منكـ فسير التالفا كدي ار فعميكـ بسنتي وسنة اللمفاء الرافديف الميدييف ع ػوا عمييػا بالنواجػذ وايػاكـ ومحػددات
ا مور فإف كؿ بدعة

اللة )  /ا نوار الالمعة  . /ونوروا كؿ ةمػب مػف ةمػوبكـ بمحبػة آلػو الكػراـ عمػييـ السػالـ

فيـ أنوار الوجود الالمعة وفموس السعود الطالعة ةاؿ تعالى ( ةؿ ن أسألكـ عميو أجػ ار إن المػودة فػي القربػى )
 .وةاؿ ( اهلل اهلل في أىؿ بيتي )  .مف أراد اهلل بو لي ار ألزمو وصية نبيو في آلو فأحبيـ واعتنى بفأنيـ وعظميـ
وحماىـ وصاف حماىـ وكاف ليـ مراعيا ولحقوؽ رسولو فييـ راعيػا ( المػرء مػو مػف أحػب ) ومػف أحػب اهلل أحػب

رسػػوؿ اهلل ومػػف أحػػب رسػػوؿ اهلل أحػػب آؿ رسػػوؿ اهلل ومػػف أحػػبيـ كػػاف معيػػـ وىػػـ مػػو أبػػييـ ةػػدموىـ عمػػيكـ ون
تقدموىـ وأعينوىـ وأكرموىـ يعود لير ذلؾ عميكـ  /يرة اهلل حبا و  . /الصقوا بأوليػاء اهلل ( أن إف أوليػاء اهلل

ن لوؼ عمييـ ون ىـ يحزنوف الذيف آمنوا وكانوا يتقوف )  .الولي مف واد اهلل وآمف بػو واتقػاه فػال تحػادوا مػف واد
اهلل  .جػاء فػي بعػض الكتػب االييػة ( مػف آذ لػي وليػا فقػد آذنتػو بػالحرب )  .اهلل يمػار وليا ػو ينػتقـ ليػـ ممػػف
يؤذييـ ويكرميـ بصوف محبييـ وعوف مف يموذ فييـ ىـ ألص الملاطبيف بآية ( نحف أولياؤكـ في الحياة الدنيا

وفي اآللرة )  .عميكـ بمحبتيـ والتقرب إلييـ تحصؿ لكـ بيـ البركة كونوا معيـ ( أول ؾ حزب اهلل أن إف حزب

اهلل ىػػـ المفمحػػوف )  /ا ف ػراؼ  . /أع سػػادة حػػدوا الم ارتػػب وايػػاكـ والممػػو أنزل ػوا النػػاس منػػازليـ  .أفػػرؼ النػػوع
اانسػاني ا نبيػاء عمػػييـ الصػالة والسػػالـ وأفػرؼ ا نبيػاء نبينػػا محمػد وأفػػرؼ اللمػؽ بعػده آلػػو وأصػحابو وأفػػرؼ

اللمؽ بعدىـ التابعوف أصحاب لير القروف  .ىذا عمى وجو ااجماؿ وأما عمى وجو اافراد فالنص النص واياكـ
وا لذ بالرأع فما ىمؾ مف ىمؾ إن بالرأع ىذا الديف ن يحكـ فيو بالرأع أبدا حكموا آراءكـ فػي المباحػات ( فػإف
تنػػازعتـ فػػي فػػيء فػػردوه إلػػى اهلل )  .أذكػػروا أوليػػاء اهلل تعػػالى بليػػر إيػػاكـ وتف ػػيؿ بع ػػيـ عمػػى بعػػض رفػػو اهلل
تعالى بع يـ عمى بعض درجات لكف ن يعرفيا يره ومف ارت ى مف رسوؿ أيػدوا ىػذه العصػابة بتػرؾ الػدعو

فيدوا أركاف ىذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة واماتة البدعة  /مف أيف جاء اسػـ الصػوفية  . /أع سػادة الفقيػر
عمى الطريؽ ما داـ عمى السنة فمتى حاد عنيا زؿ عف الطريؽ  .ةيؿ ليذه الطا فة الصػوفية والتمػؼ النػاس فػي
سبب التسػمية وسػببيا ريػب ن يعرفػو الكديػر مػف الفقػراء وىػو أف جماعػة مػف م ػر يقػاؿ ليػـ بنػو الصػوفة وىػو

الموث بف مر بف أد بف طابلة الربيط كانت أمو ن يعيش ليا ولد فنذرت إف عاش ليا ولد لتربطف برأسو صػوفة
وتجعمػػو ربػػيط الكعبػػة وةػػد كػػانوا يجيػػزوف الحػػاج إلػػى أف مػػف اهلل بظيػػور ااسػػالـ فأسػػمموا وكػػانوا عبػػادا ونقػػؿ عػػف

بع يـ حديث رسوؿ اهلل  .فمف صحبيـ سمي بالصوفي وكذلؾ مف صحب مف صحبيـ أو تعبد ولبس الصوؼ
مػػدميـ ينسػػبونو إلػػييـ فيقػػاؿ صػػوفي  .ونػػوع الفق ػراء ا سػػباب فمػػنيـ مػػف ةػػاؿ التصػػوؼ الصػػفاء ومػػنيـ مػػف ةػػاؿ

المصػػافاة و يػػر ذلػػؾ  .وكمػػو صػػحيح مػػف حيػػث معنػػاه ف أىػػؿ ىػػذه اللرةػػة التزم ػوا الصػػفاء والمصػػافاة وعمم ػوا
باآلداب الظاىرة وةالوا إنيا تدؿ عمى اآلداب الباطنة وةػالوا حسػف أدب الظػاىر عنػواف أدب البػاطف وةػالوا مػف لػـ
يعرؼ أدب الظاىر ن يؤتمف عمى أدب الباطف  .كػؿ اآلداب منحصػرة فػي متابعػة النبػي ةػون وفعػال وحػان ولمقػا

فالصػوفي آدابػو تػػدؿ عمػى مقامػػو زنػوا أةوالػو وأفعالػػو وأحوالػو وألالةػػو بميػزاف الفػرع يعمػػـ لػديكـ دقػؿ مي ازنػو ولفتػػو

لمػؽ النبػػي القػرآف ةػػاؿ تعػػالى ( مػا فرطنػػا فػػي الكتػػاب مػػف فػػيء )  .مػف التػػزـ اآلداب الظػػاىرة دلػػؿ فػػي جنسػػية
القوـ وحسب في عدادىـ ومف لـ يمتزـ اآلداب الظاىرة فيو فييـ ير ن يمتبس حالو عمييـ ف استعماؿ اآلداب

دليؿ الجنسية بؿ تكوف عمة ال ـ ةاؿ رويـ رحمو اهلل تعالى التصػوؼ كمػو أدب  .وىػذا ا دب الػذع أفػارت إليػو
الطا فػػة أدب الفػػرع كػػف متفػػرعا ودع حاسػػدؾ يكػػذب عميػػؾ وينسػػب مػػا يجػػب إليػػؾ  ( .ولسػػت أبػػالي مػػف رمػػاني

بريبػػة * إذا كنػػت عنػػد اهلل يػػر مريػػب )  .إذا كػػاف سػػرع عنػػد ربػػي منزىػػا * فمػػا

ػرني واش أتػػى بمريػػب ) /

تحذيرات مفيدة  . /أييا السالؾ إياؾ ورؤية النفس إياؾ والمػرور إيػاؾ والكبػر فػإف كػؿ ذلػؾ ميمػؾ مػا دلػؿ سػاحة
القرب مف استصمر الناس واستعظـ نفسو مف أنا ومف أنت  .أع ألي كؿ واحد منػا مسػيكيف أولػو م ػمة وآلػره
جيفة فرؼ ىذا العرض جوىر العقؿ العقؿ ما عقؿ النفس وأوةفيا عند حدىا فإذا لـ يكف عقؿ المرء عاةال لنفسو

موةفا ليا عند حدىا في ألذىا وردىا فميس بعقؿ واذا حرـ المرء الجوىر ذىػب فػرفو وبقػي عر ػا دقػيال كديفػا ن
يميؽ لمرتبة عزيزة ون لمنصب نفيس واذا تـ عقمو وكمؿ صار الحكـ فيو لمجوىر المحض فصػمح أف يكػوف عمػى
تيجاف المموؾ وا كاسرة  .وأوؿ مراتب العقؿ اننلالع عف ا نانية الكاذبة والدعو الباطمة وصولة الفتؽ والرتؽ

والواىب والسمب واذا حكمو المقاـ وصار صفة عميو أي ا فالالزـ عميو أف يعرؼ مبتدأه الطينػي ومنتيػاه الت اربػي
وأف يقؼ بيف ىذه البداءة والنياية بما يناسبيما مف ةػوؿ وفعػؿ ف وا عػظ اهلل فػي ةمػب كػؿ رجػؿ مسػمـ  .مػف لػـ
يكف لو مف نفسو واعظ لـ تنفعو المواعظ كيؼ ينتفو بالموعظة مف كاف ةمبو افال  .ةػاؿ سػيؿ رحمػو اهلل تعػالى

( المفمة سواد القمب  .وةاؿ السيد ا ميف مف حديث (  . . .أن واف في الجسد م ػمة إذا صػمحت صػمح الجسػد

كمو واذا فسدت فسد الجسد كمو أن وىي القمب )  .أع ألػي تنتفػو مػف مػوعظتي وأنتفػو مػف موعظتػؾ إذا ألمػص
كؿ منا  /حتمية نفر العمـ  . /أع ألي أنت أحسف مني زحمتؾ ذلة التمقي وأنا ألذتني سكرة التعمػيـ  .أع ألػي

إف أنػا مبػت نفسػي المسػكينة وةمػت ليػا عممػؾ اهلل وأوجػب عميػؾ تعمػيـ االػواف وكػاتـ العمػـ يمجػـ بمجػاـ مػف نػار

فتعبػػؾ لػػؾ ةفػػي عنػػد حػػدؾ ربمػػا كػػاف فػػييـ مػػف ىػػو عنػػد اهلل أجػػؿ منػػؾ ألفػػاه عنػػؾ ليلتبػػرؾ  .وبعػػد ذلػػؾ سػػكنت
دا رتيػػا الكاذبػػة وعرفػػت ةػػدرىا ووةفػػت عنػػد طورىػػا فميػػا الحػػظ ا وفػػر وكػػذلؾ أنػػت  .أع ألػػي إف مبػػت نفسػػؾ

وألزمتيػػا الػػتعمـ وذبحػػت اليػػو بسػػكيف انةتػػداء وألػػذت الحكمػػة ا ػػا طرفػػؾ عػػف فػرفؾ وعممػػؾ وحسػػبؾ وأبيػػؾ
ومالؾ وحالؾ فقد فزت فو از عظيما مف لـ يحاسب نفسو عف كؿ نفس ويتيميا لـ يدبت عندنا في ديواف الرجاؿ /

التوا و الصحيح  . /أع سادة أنا لست بفيا لست بمقدـ عمى ىذا الجمو لست بواعظ لست بمعمػـ حفػرت مػو

فرعوف وىاماف إف لطر لي أني فيا عمى أحد مف لمؽ اهلل إن أف يتممدني اهلل برحمتو فأكوف كآحاد المسػمميف
م ػػت مس ػػمما ون تب ػػالي ااس ػػالـ حب ػػؿ الوص ػػمة إل ػػى اهلل  .ل ػػو عب ػػد اهلل ي ػػر المس ػػمـ بعب ػػادة الدقم ػػيف بعي ػػد ع ػػف اهلل
مم وب عميو  .ولو أتى العبد المسمـ بذنوب الدقميف لو مف اهلل حظ العبودية ( ةؿ يا عبادع الذيف أسرفوا عمى

أنفسيـ ن تقنطوا مف رحمة اهلل إف اهلل يمفر الذنوب جميعا إنػو ىػو المفػور الػرحيـ )  .أحكمػوا رابطػة الوصػمة مػو
اهلل بف ار ط ااسالـ ( المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسانو ويده )  /تساؤنت  . /أيف أىػؿ الصػدؽ الػذيف يػأمروف

الناس بالبر ويأتمروف بو  .أيف أىؿ اايمػاف الكامػؿ الػذيف يطمبػوف الحكمػة ون يقػؼ نظػرىـ عنػد مو ػعيا  .مػف
كماؿ اايماف والصدؽ وعظؾ نفسؾ ونفعؾ يرؾ وألذؾ الحكمػة أنػى وجػدتيا  .كػؿ الفقػراء ورجػاؿ ىػذه الطا فػة

لير مني أنا أحيمد الالش أنا نش الالش لكف الحؽ يقاؿ الصوفي مف صفي سره مف كدورات ا كػواف ومػا رأع

لنفسو عمى يره مزيػة ىكػذا كتػب اهلل وحكػـ وىػذا واهلل لمػؽ عبيػده الػذيف طيػرىـ مػف رؤيػة يػره  .أع ألػي أنػت
ير ونفسؾ ير و يرؾ ير كؿ ما أدركو بصرؾ والتمج بفكمو وكيفيتو سرؾ فيو ير  .ربنا ن تكيفو ا فكار

ون تدركػو ا بصػار  .أع ألػي ألػاؼ عميػؾ مػف الفػرح بالك ارمػة واظيارىػا ا وليػاء يسػتتروف مػف الك ارمػة كاسػتتار
المرأة مف دـ الحيض  .أع ألي الكرامة عزيزة بالنسبة إلػى المكػرـ ليسػت بفػيء بالنسػبة لنػا ف ىػذا ااكػراـ لمػا

ورد مػػف بػػاب الك ػريـ عظػػـ وعػػز وتمقتػػو القمػػوب بػػااجالؿ ولمػػا تحػػوؿ لفػػظ النسػػبة إلػػى العبػػد ىػػاف ا مػػر واسػػتتر

الكامػؿ مػف ىػذه النسػبة التػي تحػوؿ أمرىػا مػف بػاب ةػػديـ إلػى بػاب حػادث ليفػة مػف استحسػاف النسػبة الدانيػة فػػإف
ةبوليا سـ ةاتؿ  .كمنػا عػار إن مػف كسػاه كمنػا جػا و إن مػف أطعمػو كمنػا
بػػاب الك ػريـ فػػي الفػػدة والرلػػاء  .الملمػػوؽ

ػاؿ إن مػف ىػداه لػيس لمعاةػؿ إن ةػرع

ػػعؼ عجػػز  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فق ػر

حاجػػة عػػدـ محػػض  .أكػػرـ اهلل أحبابػػو المتقػػيف وأظيػػر عمػػى أيػػدييـ اللػوارؽ وأيػػدىـ بػػروح مػػف عنػػده ورفػػو منػػارىـ
فافتمموا بو تعالى عف كؿ ذلؾ لافوا اهلل فأسكنيـ جنة ةربو وأكرميـ إذ نزلوا بو بالنظر إلى وجيو الكػريـ ( وأمػا

مف لاؼ مقاـ ربو ونيى النفس عف اليو فإف الجنػة ىػي المػأو )  .أفػر اليػو رؤيػة ا

يػار وانفػتماؿ عػف

اللالؽ بالملموؽ ما الذع يراه العاةؿ مف انفتماؿ بميره القوؿ بتأدير يره في كػؿ أدػر مػا ةميػؿ أو كديػر كمػي أو

جز ػػي فػػرؾ  .ةػػاؿ رسػػوؿ اهلل لعبػػد اهلل بػػف عبػػاس ر ػػي اهلل عنيمػػا ( يػػا ػػالـ إنػػي أعممػػؾ كممػػات احفػػظ اهلل
يحفظؾ احفظ اهلل تجده تجاىؾ إذا سألت فاسأؿ اهلل واذا استعنت فاسػتعف بػاهلل واعمػـ أف ا مػة لػو اجتمعػت عمػى

أف ينفعػػوؾ بفػػيء لػػـ ينفعػػوؾ إن بفػػيء ةػػد كتبػػو اهلل لػػؾ واف اجتمع ػوا عمػػى أف ي ػػروؾ بفػػيء لػػـ ي ػػروؾ إن
بفيء ةد كتبو اهلل عميؾ رفعت ا ةالـ وجفت الصحؼ )  .أع سادة تفرةت الطوا ػؼ فػيعا واحيمػد بقػي مػو أىػؿ
الػػذؿ واننكسػػار والمسػػكنة وان ػػطرار  .إيػػاكـ والكػػذب عمػػى اهلل ( ومػػف أظمػػـ ممػػف افتػػر عمػػى اهلل كػػذبا ) /
لطي ػػة الحػػالج  . /ينقمػػوف عػػف الحػػالج أنػػو ةػػاؿ أنػػا الحػػؽ ألطػػأ بوىمػػو لػػو كػػاف عمػػى الحػػؽ مػػا ةػػاؿ أنػػا الحػػؽ .
يذكروف لو فع ار يوىـ الوحدة كػؿ ذلػؾ ومدمػو باطػؿ مػا أراه رجػال واصػال أبػدا مػا أراه فػرب مػا أراه ح ػر مػا أراه
سمو إن رنة أو طنينا فألذه الوىـ مف حاؿ إلى حاؿ  .مف ازداد ةربا ولـ يػزدد لوفػا فيػو ممكػور  .إيػاكـ والقػوؿ

بيذه ا ةاويؿ إف ىي إن أباطيؿ درج السمؼ عمى الحدود بال تجاوز باهلل عميكـ ىؿ يتجاوز الحد إن الجاىؿ ىؿ
يػػدوس عنػػوة فػػي الجػػب إن ا عمػػى مػػا ىػػذا التطػػاوؿ وذلػػؾ المتطػػاوؿ سػػاةط بػػالجوع سػػاةط بػػالعطش سػػاةط بػػالنوـ
ساةط بالوجو ساةط بالفاةة ساةط باليرـ ساةط بالعناء أيف ىذا التطاوؿ مف صػدمة صػوت ( لمػف الممػؾ اليػوـ )

 .العبػد متػى تجػاوز حػده مػو إلوانػو يعػد فػي الح ػرة ناةصػا التجػاوز عمػـ نقػص ينفػر عمػى رأس صػاحبو يفػيد
عميو بالدعو يفيد عميو بالمفمة يفيد عميو بػالزىو يفػيد عميػو بالحجػاب يتحػدث القػوـ بػالنعـ لكػف مػو مالحظػة

الحدود الفرعية الحقوؽ االيية تطمبيـ في كؿ ةوؿ وفعؿ الونية ليست بفرعونية ون بنمة بنمرودية ةاؿ فرعػوف (

أنا ربكـ ا عمى )  .وةاؿ ةا د ا ولياء وسيد ا نبياء ( لست بممؾ )  .نػزع دػوب التعػالي واامػرة والفوةيػة  .كيػؼ
يتج أر عمى ذلؾ العارفوف واهلل يقوؿ ( وامتػازوا اليػوـ أييػا المجرمػوف ) وصػؼ انفتقػار إلػى اهلل وصػؼ المػؤمنيف

ةػػاؿ تعػػالى ( يػػا أييػػا النػػاس أنػػتـ الفق ػراء إلػػى اهلل )  .ىػػذا الػػذع أةولػػو عمػػـ القػػوـ تعمم ػوا ىػػذا العمػػـ فػػأف جػػذبات

الػرحمف فػػي ىػػذا الزمػػاف ةمػػت اصػرفوا الفػػكو إلػػى اهلل فػػي كػػؿ أمػػر العاةػؿ ن يفػػكو ن إلػػى ممػػؾ ون إلػػى سػػمطاف
العاةؿ كؿ أعمالو هلل  /ن تنو عف لمؽ وتأتي مدمو  . /أع سادة مػا ةمػت لكػـ إن مػا فعمتػو وتلمقػت بػو فػال حجػة

لكػػـ عمػػي إذا أريػػتـ واعظػػا أو ةاصػػا أو مدرسػػا فلػػذوا منػػو كػػالـ اهلل تعػػالى وكػػالـ رسػػولو وكػػالـ أ مػػة الػػديف الػػذيف

يحكمػػوف عػػدن ويقولػػوف حقػػا واطرح ػوا مػػا زاد  .واف أتػػى بمػػا لػػـ يػػأت بػػو رسػػوؿ اهلل فأ ػربوا بػػو وجيػػو  .الحػػذر
الحذر مف ملالفة أمر النبي العظيـ  .ةاؿ تعالى ( فميحذر الذيف يلالفوف عف أمره أف تصيبيـ فتنة أو يصيبيـ
عػػذاب ألػػيـ )  .كػػاف العػراؽ ألػػاذة المفػػايا و يبػػة العػػارفيف مػػات القػػوـ اهلل اهلل بمتػػابعتيـ ألمفػػوىـ بحسػػف التلمػػؽ
أعقبوىـ بصحة الصدؽ ن تمبسوا دوب ةولو تعالى ( فلمؼ مف بعدىـ لمؼ أ اعوا الصالة واتبعوا الفيوات )

 .أع إلواني ن تلجمػوني ػدا بػيف يػدع العزيػز سػبحانو وةػد سػبقكـ أصػحاب ا عمػاؿ المر ػيات كػؿ نفػس مػف
أنفاس الفقير أعز مف الكبريت ا حمر إياكـ و ياع ا وةات فإف الوةت سيؼ إف لػـ يقطعػو الفقيػر ةطعػو  .ةػاؿ
تعالى ( ومف يعش عف ذكر الرحمف نقيض لو فيطانا ) عميكـ با دب فإف ا دب بػاب ا رب  /الػذيف يلفػوف

ربيـ  /حكي عف سعيد بف المسيب رحمو اهلل تعالى أنو ةاؿ مف لـ يعرؼ ما هلل عميو فػي نفسػو ولػـ يتػأدب بػأمره

ونييو كاف مف ا دب في عزلة  .ةاؿ اهلل تعػالى ( إنمػا يلفػى اهلل مػف عبػاده العممػاء )  .سػ ؿ الحسػف البصػرع
ر ػي اهلل عنػػو عػػف أنفػػو ا دب فقػػاؿ التفقػػو فػػي الػديف والزىػػد فػػي الػػدنيا والمعرفػػة بحقػػوؽ اهلل تعػػالى عمػػى عبػػده .
وةاؿ سيؿ بف عبد اهلل ر ي اهلل عنو مف ةير نفسو با دب عبد اهلل بػاالالص  .ومػف ا دب أي ػا ا دب مػو

المفايا فإف مف لـ يحفظ ةموب المفايا سمط اهلل عميو الكالب التي تؤذيو  .أدب صحبة مف فوةؾ اللدمة ومػف

ىػػو مدمػػؾ اايدػػار والفتػػوة ومػػف دونػػؾ الفػػفقة والتربيػػة والمناصػػحة  .صػػحبة العػػارؼ مػػو اهلل بالموافقػػة ومػػو اللمػػؽ
بالمناصحة ومو النفس بالملالفة ومو الفيطاف بالعداوة  .إنكار العبد نعمة اهلل مف موجبات السمب أنا مف الػذيف

ن لوؼ عمييـ ون ىـ يحزنوف إف اهلل إذا وىب عبده نعمة ما استردىا فكر النعمة معرفة ةدرىا مف أراد أف تدوـ
نعمتػػو فميعػػرؼ ةػػدرىا ومػػف أراد أف يعػػرؼ ةػػدرىا فميفػػكرىا  .الفػػكر مػػا ةالػػو الجنيػػد ر ػػي اهلل عنػػو وىػػو أف ن
يسػػتعيف العبػػد بنعمتػػو تعػػالى عمػػى معصػػيتو الفػػكر وةػػوؼ القمػػب عمػػى جػػادة ا دب مػػو المػػنعـ  .الفػػكر أف يتقػػي

العبد ربو حؽ تقاتو وذلؾ أف يطاع فػال يعصػى ويػذكر فػال ينسػى ويفػكر فػال يكفػر  .الفػكر اجتنػاب مػا يم ػب
المنعـ تعالى  .الفكر رؤية المنعـ ن رؤيػة النعمػة ةالػت عا فػة ر ػي اهلل عنيػا أتػاني رسػوؿ اهلل فػي ليمػة فػدلؿ

معي في لحافي حتى مس جمدع جمده دـ ةاؿ يا بنت أبي بكر ذريني أتعبد لربي ةمػت إنػي أحػب ةربػؾ وأذنػت لػو
فقاـ إلى ةربة مف ماء فتو أ وأكدر صب الماء دـ ةاـ يصمي فبكى حتى سالت دموعو عمى صدره دـ ركو فبكى
دـ سجد فبكى دـ رفو رأسو فبكى فمـ يزؿ كذلؾ حتى جاء بػالؿ فآذنػو بالصػالة فقمػت يػا رسػوؿ اهلل مػا يبكيػؾ وةػد
فر اهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ ومػا تػألر فقػاؿ ( أفػال أكػوف عبػدا فػكو ار )  .ةػاؿ داود عميػو السػالـ أع رب كيػؼ

أفكرؾ وفكرع لػؾ نعمػة مػف عنػدؾ فػأوحى اهلل إليػو اآلف فػكرتني  .الفػكر طمػب المػنعـ ورفػض الػدنيا ومػا فييػا
طمب المنعـ يصح بالزىػد وال ازىػد مػف تػرؾ الػدنيا ون يبػالي مػف ألػذىا  /حػذار مػف الػدنيا  . /ةػاؿ أميػر المػؤمنيف

عمػػي ر ػواف اهلل عميػػو وسػػالمو  ( .دنيػػا تلػػادعني كػػأني * لسػػت أعػػرؼ حاليػػا )  ( .ذـ االػػو حراميػػا * وأنػػا

اجتنبت حالليا )  ( .بسطت إلي يمينيا * فكففتيا وفماليا )  ( .ورأيتيا محتاجة * فوىبت جممتيػا ليػا )  .ةػاؿ

العارفوف الزىد ةصر ا مؿ ليس بأكؿ المميظ ون لبس العبػاء مػف زىػد فػي الػدنيا وكػؿ اهلل بػو ممكػا يمػرس الحكمػة
في ةمبو  .ةاؿ اهلل تعالى ( تمؾ الدار اآللرة نجعميا لمذيف ن يريدوف عموا في ا رض ون فسػادا والعاةبػة لممتقػيف

)  .والعاةبػة لمتقػػو كػػؿ الليػػر جعمػػو اهلل فػي بيػػت وجعػػؿ مفتاحػػو التقػػو ةػاؿ اهلل تعػػالى ( مػػف عمػػؿ صػػالحا مػػف

ذكػػر أو أندػػى وىػػو مػػؤمف فمنحيينػػو حيػػاة طيبػػة )  .أع سػػادة أحػػذركـ الػػدنيا وأحػػذركـ رؤيػػة ا

يػػار ا مػػر صػػعب

والناةد بصير إياكـ وىذه البطانت إياكـ وىذه المفالت إياكـ والعوالـ إياكـ والمحددات اطمبوا الكؿ بترؾ الكؿ مف

تػرؾ الكػػؿ نػػاؿ الكػػؿ مػػف أراد الكػؿ فاتػػو الكػػؿ  .كػػؿ مػػا أنػػتـ عميػو مػػف الطمػػب ن يصػػمحو إن تركػػو والوةػػوؼ وراءه
وحدوا المطموب تندرج تحت وحيدكـ كؿ المطالب مػف حصػؿ لػو اهلل حصػؿ لػو كػؿ فػيء ومػف فاتػو اهلل فاتػو كػؿ

فيء باهلل عميكـ ىذه المعرفة تمر ىييات ىييػات مػف لػرج عػف نفسػو و يػره وصػفو أبيػة طبعػة تلمػص مػف ةيػد

الجيؿ  .ليس ا مر كما تظنوف جبة صوؼ وتاج ودوب ةصير جبة حزف وتاج صدؽ ودوب توكؿ  .وةػد عػرفتـ
العارؼ ن يلمو ظاىره مف بوارؽ الفريعة وباطنو مف نيراف المحبة يقؼ مو ا مر ون ينحرؼ عف الطريؽ وةمبػو
يتقمب عمى جمر الوجد وجده إيماف ووةوفو إذعاف ( ااحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يػراؾ )

 .ىكذا ألبػر الصػادؽ المصػدوؽ ألزمنػا ااحسػاف أف نقػؼ أمامػو وةػوؼ مػف يػراه وىػو ن تلفػى عميػو لافيػة عمػـ
وأمر وارادة وبعدىا اامكاف وبعد اامكاف التكويف وبعػده التكميػؼ وبعػده الفصػؿ أو الوصػؿ  .صػدؽ العبوديػة أف

يسمـ العبد لسيده الفقير إذا انتصر لنفسو تعب واذا سمـ ا مر لمونه نصره مف ير عفيرة ون أىػؿ  /أ مػة دعػوة
الحػػؽ  /أةامنػػا اهلل أ مػػة الػػدعوة إليػػو بالنيابػػة عػػف نبيػػو مػػف اةتػػد بنػػا سػػمـ ومػػف أنػػاب إلػػى اهلل بنػػا ػػنـ الحػػؽ يقػػاؿ

نحػػف أىػػؿ بيػػت مػػا أراد سػػمبنا سػػالب إن وسػػمب ون نػػبح عمينػػا كمػػب إن وجػػرب ون ىػػـ عمػػى

ػربنا

ػػارب إن

و رب ون تعالى عمى حا طنا حا ط إن ولرب ( إف اهلل يدافو عف الذيف آمنػوا ) ( النبػي أولػى بػالمؤمنيف مػف

أنفسػػيـ )  .إنكػػار بػوارؽ ا رواح جيػػؿ بمػػدد الفتػػاح ن تعطيػػؿ لكممػػة اهلل ( إف وليػػي اهلل الػػذع نػػزؿ الكتػػاب وىػػو
يتولى الصالحيف )  .يتولى أمورىـ وأمور منادييـ ومف ينزؿ بنادييـ حاؿ حياتيـ وبعػد ممػاتيـ بمحػوؽ عمػـ مػنيـ

وبميػػر لحػػوؽ عمػػـ مػػنيـ العبػػد إذا كػػاف راحمػػا يسػػتر النػػا ـ ون يػػذكر لػػو ذلػػؾ يوصػػؿ الليػػر إلػػى الفقيػػر ون يعرفػػو

اللبػػر اهلل الػػرحمف الػػرحيـ العظػػيـ الك ػريـ ينتصػػر لعبػػده الػػولي مػػف حيػػث ن يػػدرع يرزةػػو مػػف حيػػث ن يحتسػػب

تعصػػمو جبػػاؿ عنايتػػو مػػف مػػاء ػػرؽ ا كػػدار وانةتػػدار تػػدفو عنػػو وعػػف محبيػػو ا ةػػدار با ةػػدار ن بػػو ولكػػف لػػو
التنػػزنت المحكمػػة ( لػػيس ليػػا مػػف دوف اهلل كافػػفة ) مػػف اعتصػػـ بػػاهلل عصػػـ ومػػف وةػػؼ مػػو ا

يػػار نػػدـ ةػػاؿ

سيدع الفيا منصور الرباني ر ي اهلل عنو انعتصاـ بػاهلل دقتػؾ بػو وتنزيػو لػواطرؾ عػف يػره  .القػوـ أرفػدونا

دلونا عمى الطريؽ كففوا لنا حجاب اا الؽ عف ل از ف درر الكتاب والسنة عرفونا حكمة ا دب مو اهلل ورسولو
ىـ القوـ ن يفقى جميسيـ مف آمف باهلل وعرؼ فأف رسولو أحبيـ واتبعيـ  /البيعة الصحيحة  . /أع سادة القوـ

بػػايعوا اهلل بصػػدؽ النيػػات ولػػالص الطويػػات عمػػى كد ػرة المجاىػػدات ومالزمػػة المراةبػػات والطاعػػات والصػػبر عمػػى
جميو المكروىات وةاؿ سبحانو وتعالى فييـ ( رجاؿ صدةوا ما عاىدوا اهلل عميو )  .بادروا ركوب الع از ـ بػالعزـ

وةوة الحزـ فيجػروا المنػاـ وتركػوا الفػراب والطعػاـ وةػاموا هلل باللدمػة فػي حنػادس الميػؿ والظػالـ ولػدموا باللفػوع
والسير والقياـ والركوع والسجود والصياـ وتمممموا في محاربييـ بيف يدع محبوبيـ لنيؿ مطموبيـ حتى وصموا إلى

مقاـ القرب ومحؿ ا نػس وظيػر ليػـ سػر ةولػو تعػالى ( إنػا ن ن ػيو أجػر مػف أحسػف عمػال ) فأعطػاىـ الدرجػة

العميػػا والمحػػؿ ا دنػػى ون ريػػب فالقريػػب مػػف القريػػب ةريػػب والمحػػب عنػػد أحبػػاب الحبيػػب حبيػػب حبيػػب ليػػـ حبيػػب
لمحبػييـ محبػوب عنػػد اهلل ترفعػو بركػػة محبتػو إلػى درجػػة المحبوبيػة مػػا فػاء اهلل كػاف  /فػػي محبػة ا وليػػاء  . /أع
سادة عمػيكـ بػالتقرب مػف أوليػاء اهلل مػف والػى ولػي اهلل والػى اهلل ومػف عػاد ولػي اهلل عػاد اهلل مػف أحػب عػدوؾ

ىؿ تحبو يا ألي ن واهلل اهلل أ ير مف اللمؽ يمار ويفعؿ وينػتقـ ويقيػر مػف أحػب محبػؾ ىػؿ تبم ػو ن واهلل اهلل
أكرـ مف اللمؽ يحسف ويجمؿ وينعـ ويكرـ وىو أكرـ ا كرميف وأرحـ الراحميف نعـ اهلل تعالى تذكر مف ةربتو مف

العزيز فيو ةريب ومف أبعدتو عنو فيو بعيد أييا البعيد عنا الممقوت منا ما ىذا منؾ يا مسػكيف لػو كػاف لنػا فيػؾ
مقصد يفيد بحسف اسػتعدادؾ ولػالص حبػؾ إلػى اهلل وأىمػو اجتػذبناؾ إلينػا وحسػبناؾ عمينػا فػ ت وان لكػف الحػؽ
يقاؿ حظؾ منعؾ وعدـ استعدادؾ ةطعؾ لو حسػبناؾ منػا مػا تباعػدت عنػا لػذ منػي يػا ألػي عمػـ القمػب لػذ منػي

عمـ الذوؽ لذ مني عمـ الفوؽ أيف أنت مني يا ألا الحجاب كفؼ لي ةمبؾ  /كيػؼ نزيػؿ اليػـ  . /أع ألػي لػو
سمعت نصحي لتبعتني ن تقؿ لو ألػذتني تبعتػؾ أنػا عمػى النصػيحة وأنػت عمػى كػؿ حػاؿ عميػؾ أف تسػمو وتتبػو

اعمػػؿ بطاعػػة اهلل وارض بق ػػاء اهلل واسػػتأنس بػػذكر اهلل تكػػف مػػف أصػػفياء اهلل  .مػػف عػػرؼ اهلل زاؿ ىمػػو العػػارؼ
مف ىاجر وتجػرد مػف اللمػؽ  .أع سػادة الممبػوف مػف أنفػؽ عمػره فػي يػر طاعػة اهلل وال ازىػد مػف تػرؾ كػؿ فػيء
يفػػمؿ عػػف اهلل والمقبػػؿ مػػف أةبػػؿ إلػػى اهلل وذو المػػروءة مػػف لػػـ ينػػزؿ بػػدوف اهلل والقػػوع مػػف اسػػتقو بػػاهلل  .عمػػيكـ
بتجريد التوحيد وىو فقداف رؤيػة مػا سػواه لوحدانيتػو إف ةمػت يػا اهلل فقػد ذكرتػو بإسػمو ا عظػـ ولكػف حرمػت ىيبتػو
نؾ تقوؿ مف حيث أنػت ن مػف حيػث ىػو المنػي ا كبػر ا نػس بػو سػبحانو وتعػالى والفاةػة العظمػى دواـ ا نػس

بالموتى وأ مظ حجب القموب انسػتناد إلػى المربػوب معػدف المعرفػة القمػب ةػاؿ تعػالى ( إف فػي ذلػؾ لػذكر لمػف
كػػاف لػػو ةمػػب )  .وةػػاؿ تعػػالى ( ومػػف يعظػػـ فػػعا ر اهلل فإنيػػا مػػف تقػػو القمػػوب )  .أع سػػادة ( مػػف يتػػؽ اهلل )
بحفػػظ السػػر عػػف آفػػات انلتفػػات إلػػى السػػو ( يجعػػؿ لػػو ملرجػػا ) مػػف حجػػب اابعػػاد ( ويرزةػػو ) المفػػاىدة
والوصمة ( مف حيث ن يحتسب )  .سبب معرفة العبد ربو معرفة العبد نفسو مف عرؼ نفسو فقد عرؼ ربو مػف

عرؼ نفسو لربو أفنػى كميتػو بربػو  .أوحػى اهلل إلػى داود عميػو السػالـ أن مػف عرفنػي أرادنػي وطمبنػي ومػف طمبنػي
وجدني ومف وجدني لـ يلتر عمي حبيبا سواع  ( .عجبت لمف يقوؿ ذكرت ربي * وىؿ أنسى فأذكر مػف نسػيت

)  ( .أموت إذا ذكرتؾ دـ أحيا * ولون ماء وصمؾ ما حييت )  ( .فأحيا بالمنى وأموت فوةا * فكػـ أحيػا عميػؾ
وكـ أموت )  ( .فربت الحب كأسا بعد كأس * فما نفد الفػراب ومػا رويػت )  /الصػحبة المميحػة  . /عمػيكـ أع
سادة بذكر اهلل فإف الذكر ممناطيس الوصؿ وحبؿ القرب مف ذكر اهلل طػاب بػاهلل ومػف طػاب بػاهلل وصػؿ إلػى اهلل

ذكر اهلل يدبػت فػي القمػب ببركػة الصػحبة المػرء عمػى ديػف لميمػو عمػيكـ بنػا صػحبتنا تريػاؽ مجػرب والبعػد عنػا سػـ
ةاتؿ  .أع محجوب تزعـ أنؾ اكتفيت عنا بعممػؾ مػا الفا ػدة مػف عمػـ بػال عمػؿ مػا الفا ػدة مػف عمػؿ بػال إلػالص
االالص عمى حافة طريؽ اللطر مف ينيض بؾ إلى العمؿ مف يداويؾ مػف سػـ الريػاء مػف يػدلؾ عمػى الطريػؽ
القويـ بعد االالص ( فاسألوا أىؿ الذكر إف كنتـ ن تعمموف )  .ىكذا أنبأنا العميـ اللبير  .تظف أنؾ مػف أىػؿ

الذكر لو كنت منيـ ما كنت محجوبا عنيـ لو كنت مف أىػؿ الػذكر مػا حرمػت دمػرة الفكػر صػدؾ حجابػؾ ةطعػؾ

عممؾ  .ةاؿ ( الميـ إني أعوذ بؾ مف عمـ ن ينفو )  .نزـ أبوابنا أع محجوب فإف كػؿ درجػة وآونػة تم ػي لػؾ

فػػي أبوابنػػا درجػػة وانابػػة إلػػى اهلل تعالنصػػحت إنابتنػػا إلػػى اهلل ةػػاؿ تعػػالى ( واتبػػو سػػبيؿ مػػف أنػػاب إلػػي )  .أييػػا
المتصوؼ لـ ىذه البطالة صر صوفيا حتى نقوؿ لؾ أييا الصوفي  .أع حبيبي تظف أف ىذه الطريقة تػورث مػف

أبيػػؾ تسمسػػؿ مػػف جػػدؾ تأتيػػؾ باسػػـ بكػػر وعمػػرو تصػػير لػػؾ فػػي وديقػػة نسػػبؾ تػػنقش لػػؾ عمػػى جيػػب لرةتػػؾ عمػػى
طػػرؼ تاجػػؾ حسػػبت ىػػذه الب ػػاعة دػػوب فػػعر وتاجػػا وعكػػا از ودلقػػا وعمامػػة كبيػرة وزيػػا صػػالحا ن واهلل إف اهلل ن
ينظر إلى كؿ ىذا ينظر إلى ةمبؾ كيؼ يفرغ فيو سره وبركة ةربو وأنت افؿ عنو بحجػاب التػاج بحجػاب اللرةػة

بحجاب السبحة بحجاب العصا بحجاب المسوح إيش ىذا العقؿ اللالي مف نػور المعرفػة إيػش ىػذا الػرأس اللػالي
مػػف جػػوىر العقػػؿ مػػا عممػػت بأعمػػاؿ الطا فػػة وتمػػبس لباسػػيـ يػػا مسػػكيف  /لبػػاس التقػػو  /يػػا ألػػي لػػو كمفػػت ةمبػػؾ

لباس اللفية وظاىرؾ لباس ا دب ونفسؾ لباس الذؿ وأنانيتؾ لبػاس المحػو ولسػانؾ لبػاس الػذكر وتلمصػت مػف
ىذه الحجب وبعدىا تمبست بيذه الدياب كاف أولى لؾ دـ أولى لكف كيؼ يقاؿ لؾ ىذا القوؿ وأنت تظف أف تاجؾ

كتػػاج القػػوـ ودوبػػؾ كدػػوبيـ كػػال ا فػػكاؿ مؤتمفػػة والقمػػوب ملتمفػػة  .لػػو كنػػت عمػػى بصػػيرة مػػف أمػػرؾ لمعػػت أبػػاؾ

وأمػػؾ وجػػدؾ وعمػػؾ وةميصػػؾ وتاجػػؾ وس ػريرؾ ومع ارجػػؾ وأتيتنػػا بػػاهلل هلل وبعػػد حسػػف ا دب لبسػػت وأظنػػؾ بعػػد
ا دب تقطو نفسؾ عف الدوب والعوارض القاطعة أع مسكيف تمفػي مػو وىمػؾ مػو ليالػؾ مػو كػذبؾ مػو عجبػؾ
و رورؾ وتحمؿ نجاسة أنانيتؾ وتظف أنؾ عمى فيء وكيؼ يكوف ذلؾ تعمـ عمـ التوا ػو تعمػـ عمػـ الحيػرة تعمػـ

عمـ المسكنة واننكسار  .أع بطػاؿ تعممػت عمػـ الكبػر تعممػت عمػـ الػدعو تعممػت عمػـ التعػالي إيػش حصػؿ لػؾ

مػػف كػػؿ ذلػػؾ تطمػػب ىػػذه الػػدنيا الجايفػػة بظػػاىر ح ػػاؿ اآلل ػرة لب ػ س مػػا صػػنعت مػػا أنػػت إن كمفػػترع النجاس ػػة
بالنجاسة كيؼ تمفؿ نفسؾ بنفسؾ وتكذب عمى نفسؾ وأبناء جنسؾ ن يقرب المحػب مػف محبوبػو حتػى يبعػد عػف
عدوه  .رمى بعض المريديف ركوتو فػي بعػض اآلبػار ليسػتقي المػاء فلرجػت مممػوءة بالػذىب فرمػى بيػا فػي الب ػر

وةاؿ يا عزيزع وحقؾ ن أريد يرؾ  .مف أدبت نفسو مريػدا صػار مػرادا مػف أدبػت نفسػو طالبػا صػار مطموبػا مػف
عكؼ عمى الباب دلؿ الرحػاب ومػف أحسػف القصػد بعػد الػدلوؿ تصػدر فػي رفػة الوصػمة  .دلػؿ عمػي كػرـ اهلل
وجيو ور ي عنو مسجد رسوؿ اهلل ف أر أعرابيا في المسجد يقوؿ إليي أريد منؾ فػويية و أر أبػا بكػر الصػديؽ

ر ي اهلل عنو في زاوية ألر يقوؿ إليي أريدؾ  .فػتاف مػا بػيف المػراديف فػتاف مػا بػيف اليمتػيف  .تمعػب اآلمػاؿ
بػالعقوؿ تمعػػب بػاليمـ كػػؿ يطيػر بجنػػاح ىمتػػو إلػى أممػػو ومقصػد ةمبػػو فػإذا بمػ

ايػػة ىمتػو وةػػؼ فمػـ يجاوزىػػا ةػػاؿ

تعالى ( ةؿ كؿ يعمؿ عمى فاكمتو ) أع عمى نيتو وىمتػو  /ن تكػف مدػؿ الطيػر والحػوت  . /أع ألػي ن تجعػؿ
اية ىمتؾ ومنتيى ةصدؾ أف تمػر عمػى المػاء أو تطيػر فػي اليػواء يصػنو الطيػر والحػوت مػا أردت طػر بجنػاح

ىمتؾ إلى ما ن اية لو العارؼ المتمكف ن فيء عنده مف العرش إن الدر أعظـ مف سروره بربػو والجنػة وكػؿ

مػػا فييػػا فػػي جنػػب سػػروره بربػػو أصػػمر مػػف لردلػػة ممقػػاة فػػي أرض فػػالة مػػف لساسػػة الػػنفس ودنػػاءة اليمػػة وةمػػة
المعرفة افتمالؾ بالنعمة عف المنعـ العارفوف تجردوا عف الداريف وطمبوا رب العالميف تجردوا عف النفس والولػد .
أوحى اهلل تعالى إلى يعقػوب عميػو السػالـ لمػا ةػاؿ يػا أسػفا عمػى يوسػؼ إلػى متػى تػذكر يوسػؼ أيوسػؼ لمقػؾ أو
رزةؾ أو أعطػاؾ النبػوة فبعزتػي لػو كنػت ذكرتنػي وافػتممت بػي عػف ذكػر يػرع لفرجػت عنػؾ مػف سػاعتؾ  .فعمػـ

يعقوب عميو السالـ أنو ملطئ في ذكػر يوسػؼ فأمسػؾ لسػانو عػف ذكػره  .ةػاؿ موسػى عميػو السػالـ إليػي أةريػب
أنت فأناجيؾ أـ بعيد فأناديؾ  .فقاؿ اهلل تعالى أنا جمػيس لمػف ذكرنػي وةريػب ممػف أنػس بػي أةػرب إليػو مػف حبػؿ

الوريػػد  /طعػػاـ وف ػراب  . /أع سػػادة ةػػاؿ أىػػؿ اهلل ر ػػي اهلل عػػنيـ مػػف ذكػػر اهلل فيػػو عمػػى نػػور مػػف ربػػو وعمػػى
طمأنينػػة مػػف ةمبػػو وعمػػى سػػالمة مػػف عػػدوه  .وةػػالوا ذكػػر اهلل طعػػاـ الػػروح والدنػػاء عميػػو تعػػالى فػرابيا والحيػػاء منػػو
لباسيا  .وةالوا ما تنعـ المتنعموف بمدؿ أنسػو ون تمػذذ المتمػذذوف بمدػؿ ذكػره  .وجػاء فػي بعػض الكتػب االييػة أف

اهلل تعػالى ةػاؿ مػػف ذكرنػي فػػي نفسػو ذكرتػػو فػي نفسػػي ذكرنػي فػي مػ ذكرتػو فػػي مػ ومػػف ذكرنػي مػػف حيػث ىػػو
ذكرتو مف حيث أنا ومف ذكرني مف حيث ىو أعطيتو مف حيث أنا  .القوـ فػمميـ ذكػره ومقصػدىـ ىػو يػروف أف

الح ػوادث الكونيػػة تقػػوـ بق ػػا و وةػػدره فػػال يعار ػػوىا ن بقمػػب ون بمسػػاف ( إف الػػذيف اتق ػوا إذا مسػػيـ طػػا ؼ مػػف

الفيطاف تذكروا فإذا ىـ مبصروف )  .ةاؿ ابف عباس ر ي اهلل عنيمػا مػا مػف مػؤمف إن وعمػى ةمبػو فػيطاف إذا
ذكر اهلل لنس واذا نسي اهلل وسوس  /ن تم ب لنفسؾ

 .أع سػػادة لػػو أف العػػالـ فريقػػاف فريػػؽ يبلرنػػي بالنػػد والعنبػػر وفريػػؽ يقػػرض لحمػػي بمقػػاريض مػػف نػػار مػػا نقػػص

ىؤنء عندع ون زاد ىؤنء عندع لعممي أف ذلؾ مف مجػارع ا ةػدار  .إذا ةطعػتـ حبػؿ المعار ػة بسػكيف التسػميـ
لو ذكرتموه  .جاء في اللبر ( أذكر اهلل حتى يقولوا مجنوف )  .أع سادة ىػذه الليػانت الباطمػة ألػذتكـ مػف واد

إلى واد وىذه الحجب المميظػة حػولتكـ مػف مقػاـ إلػى مقػاـ ليسػت اليمػة أف يقػؼ الرجػؿ عنػد حجابػو بػؿ اليمػة أف
يفتػػؽ ف ػراع الحجػػاب ويتػػدلى إلػػى الرحػػاب  .ص ػوارـ اليمػػـ تفعػػؿ مػػا ن يمػػر با وىػػاـ حجػػب القمػػوب ن تفػػؽ إن

بسياـ القموب ةاؿ عمػي أميػر المػؤمنيف عميػو السػالـ  ( .دواؤؾ منػؾ ومػا تبصػر * وداؤؾ فيػؾ ومػا تفػعر ) ( .

وتزعـ أنؾ جرـ صمير * وفيؾ انطو العالـ ا كبر )  .العالـ ا كبر العقؿ وةد انطو بػؾ ومػف العػالـ المطػوع
فيؾ يظير لؾ جرمؾ الذع استصمرتو إذ لون وصوؿ جرمؾ إلى الماية التػي تحػيط بػذلؾ العػالـ ا كبػر وتميػؽ لػو

لمػا صػار محػػال لمعػالـ المػذكور فلػػذ باليمػة العميػػة عمػى مقػدار مػػا بممػو جػػرـ ىيكمػؾ مػف ااحاطػػة بالعػالـ ا كبػػر
الذع يمتد فعاع مادتو إلى كؿ مقػاـ وتنتيػي بػوارؽ رسػمو إلػى كػؿ حيطػة وتفػؽ عػ از ـ مداركػو صػؼ كػؿ معمعػة
وتبم نجاب فكرتو إلى كػؿ ح ػرة بػو اهلل يعطػي ويمنػو ويصػؿ ويقطػو ويفػرؽ ويجمػو وي ػو ويرفػو وعميػو جعػؿ

مدار ا كواف وىو أوؿ ملموؽ مف المواد الكبر اآلدمية  .أنبأنا الحبيب الكريـ والسيد العظػيـ ( إف أوؿ مػا لمػؽ
اهلل العقػػؿ )  .فػػإذا عممػػتـ مػػا انطػػو فػػيكـ عظمػػتـ فػػأف ذواتكػػـ واحتفمػػتـ بػػإعالء فػػرؼ صػػفاتكـ حتػػى تسػػمو عػػف

منزلة الحجاب بالقوة بالجماؿ بالماؿ با ىؿ بالعفيرة بالمنصب بالرياسة  .ةػاؿ إمامنػا الفػافعي ر ػي اهلل عنػو .
( وكؿ رياسة مف ير عمـ * أذؿ مف الجموس عمى الكناسة )  /منزلة العقؿ والعمـ  . /العقؿ عاةؿ العمػـ ن يػتـ
فرؼ العمػـ لمملمػوؽ إن بالعقػؿ ةػاؿ جماعػة بػإعالء ةػدر العمػـ عمػى العقػؿ ولكػف ذلػؾ بالنسػبة إلػى اهلل ف العمػـ
صفتو تعالى والعقؿ صفة الملموؽ وأما بالنسبة إلى عممنا وعقمنا فعقمنا أجؿ مرتبة وأرفو منزلة مف عممنػا إذ لػون

العقػؿ لمػا تػـ لنػا العمػـ  .العاةػؿ يكبػو ويصػرع ولكػػف يؤمػؿ لػو النجػاح ويرجػى لػو الليػر  .وا حمػؽ يصػرع ويكبػػو
ويلفى عميو القطيعة وعدـ النجاح العاةؿ مف فيـ حكمػة الػديف  .بممنػا عػف اامػاـ عمػي أميػر المػؤمنيف كػرـ اهلل

وجيو ور ي اهلل عنو أنو ةاؿ كؿ عقؿ لـ يحػط بالػديف فمػيس بعقػؿ وكػؿ ديػف لػـ يحػط بالعقػؿ فمػيس بػديف  .ىػذا

الديف أتى بأحكاـ ألزمنػا المبمػ العمػؿ بيػا ووعػد وأوعػد فػإذا تػريض العقػؿ بالعمػؿ وانجتنػاب يصػؿ إلػى ااحاطػة

بسػر الوعػػد والوعيػػد  .أع سػػادة تفكػػروا ىػػؿ مػػف عقػػؿ ذكػي ةػػر بطبػػو سػػميـ يجيػػؿ حكمػػة ا وامػػر والنػواىي الدينيػػة
ويردىػػا ن واهلل بػػؿ كػػؿ عاةػػؿ ذكػػي العقػػؿ سػػميـ الطبػػو تعكػػؼ أفػػعة عقمػػو عمػػى عتبػػة بػػاب ا مػػر والنيػػي عممػػا
يجمعيا بيف ليرع الدنيا واآللرة وما بقي عندكـ إن ما جاء في الوعد مػف ف ػؿ اهلل وكرمػو  .وفيػو أبحػاث عميػة

تذكر عجا ػب ةدرتػو تعػالى ومػا جػاء فػي الوعيػد مػف بطػش اهلل وعدلػو وفيػو أبحػاث ام ػة تػذكر ار ػب عظمػة
ا لوىية يفيد عمى كونيػا طبعػؾ وحجابػؾ وفيمػؾ وفكػرؾ وكػؿ مػا تػراه مػف المفػيودات الكونيػة العمويػة والسػفمية
حجبؾ عف حقيقة كففيا عدـ استعدادؾ وةمة ةابميتؾ وةطيعتؾ ودناءة ىمتؾ  .أيف الريا ة التي جمت عػف مػرآة

عقمؾ بار فمتؾ  .أيف متابعة الدليؿ ا عظـ بكؿ ما جاء بو ةون وفعال وحان ولمقػا  /جمسػاء الممػؾ  . /ىػات
ىػذه النقػػود واطمػػب بعػػدىا الب ػػاعة أيصػػح لبػواب الممػػؾ أف ينكػر عمػػى جالسػػو مػػا يذكرونػػو مػػف زينػػة داره وأمتعػػة
بيتػو وحسػػف ألبسػػتو وأوانيػػو وأسػػمحتو وملزوناتػو وفػػدة عقابػػو وبطفػػو فػػي مػف يم ػػب عميػػو وكدػرة عوا ػػده وفوا ػػده

واحسانو إلى مف يحبو ويقربػو  .كيػؼ يصػح ذلػؾ لمبػواب وىػو مسػكيف محجػوب بمػا ىػو فيػو مػف عقمػو أف يجتيػد
احراز رتبة المجالسة كي ير ما رآه جالس الممؾ ىذا أجمؿ مف إنكػاره وأعػـ مكرمػة وأحسػف حػان وأسػمـ عاةبػة

وأصمح فأنا إذا طبعت مرآة بصيرة القمب بتراكـ صدأ المفمػة عػف الػرب تػوارت وجػوه الحقػا ؽ عػف بػواطف اافيػاـ
وامتنو عنيا إنفاذ نور االياـ فأظمـ وجو البياف بتصاعد أنجزة الليانت و مامات ا وىاـ مػا يمنػي الفػمس عػف

المكفوؼ مو كماؿ إفراةيا ومالو عيوف تقبؿ منو نورىا وبرىانيا ومػا يجػدع فػرط اافػراؽ مػو
نحف في موةؼ إفراؽ فمس القدرة وعيوف أفيامنا

ػعؼ ااحػداؽ .

عيفة وبممامات المفمة محتجبػة فمػا لنػا عيػوف تصػمح لرؤيػة

ذلؾ الجماؿ ون ةموب تحمؿ ميابة تمؾ العظمة وعزة ذلؾ الجالؿ  .كمنا تجرع بنػا سػبؿ الفنػاء وتقػذفنا فػي أ ػوار
اياتنا المميبة عنا المحجوبة دوننا كمنا تجرع سفف المنايا برياح حرصنا وفراع أطماعنا في بحار آمالنا وتقذفنا

فػػي لجػػج آجالنػػا وىمومنػػا موكمػػة بق ػػاء ميماتنػػا عػػف عاجػػؿ أمورنػػا وأيػػدع الح ػوادث تتالعػػب بنػػا وىواتػػؼ الفنػػاء
تزعجنا  ( .الناس في فالتيـ * ورحى المنية تطحف )  ( .ما دوف دا رة الرحى * حصف لمف يتحصف )  .كؿ

يوـ ين ادع ممؾ الموت مف بيف أيدينا ومف لمفنا ( أينما تكونوا يدرككـ الموت )  .وظممػات أجػدادنا تنتظػر ولػوج
أجسادنا ونحف رةى في مرة فالتنا وسكرة فيواتنا  /النجاة مف الميالؾ  . /فيا أييا العاةؿ إلػى متػى تصػرؼ

نفسؾ عػف طريػؽ النجػاة إلػى سػبيؿ المعاطػب والميمكػات وتصػرفيا عػف فسػحة الطاعػات إلػى م ػايؽ الملالفػات
وتعر يا لما بيف يدييا وتسقييا مف كؤوس اللطي ات وأدناس السػي ات وتوردىػا مػوارد الفػتف واآلفػات  .أع ألػي

العمر ةصير والناةد بصير والى اهلل المصير  ( .يػا أييػا المعػدود أنفاسػو * ن بػد يومػا أف يػتـ العػدد )  ( .ن بػد

مػف يػوـ بػال ليمػة * وليمػػة تػأتي بػال يػوـ ػػد )  .أع سػادة الفكػر أوؿ أعمػاؿ النبػػي كػاف ةبػؿ فري ػة المفرو ػػات
عبادتو التفكر في آنء اهلل ومصنوعاتو حتى كمؼ ما كمؼ بالتفكر بآنء اهلل وألذ العبرة مف الفكرة فإف الفكػرة إذا

لمت مف العبرة بقيت وسواسا وليان واذا أنتجت العبػرة بقيػت واعظػا وحكمػة  .احكمػوا ا عمػاؿ بعػد التفكػر عمػى
أصؿ صحيح وأحكموا ا لالؽ بعػد ا عمػاؿ عمػى طريػؽ ممػيح وزينػوا كػؿ ذلػؾ بالنيػة ولػذوا بحبػاؿ السػلاء فإنػو
مف عالمات الزىد وأةوؿ ىو باب الزىد وأةوؿ إذا صح وعمت طبقتو كؿ الزىد وىو أوؿ ةدـ القاصػديف إلػى اهلل .

ةاؿ تعالى ( الذيف يؤمنوف بالميب ويقيموف الصالة ومما رزةناىـ ينفقوف والذيف يؤمنوف بما أنزؿ إليؾ وما أنزؿ
مف ةبمػؾ وبػاآللرة ىػـ يوةنػوف أول ػؾ عمػى ىػد مػف ربيػـ وأول ػؾ ىػـ المفمحػوف )  /نظػرات إلػى اللمػؽ  . /أيػدوا

عقػػدة حبػػؿ الوصػػمة مػػو اهلل بمػػض الطػػرؼ عمػػا ت ػراه أبصػػاركـ مػػف الػػنكس عنػػد اللمػػؽ طمعػػا بتعميػػر الحػػؽ فإنػػو
تعالى يقوؿ ( ومػف نعمػره ننكسػو فػي اللمػؽ )  .ن تجعمػوا منتيػى أنظػاركـ و ايػة أبصػاركـ رؤيػة اللمػؽ ممػوكيـ

وأواسطيـ والطبقة السفمى مػنيـ عمػى حػاؿ واحػد فػي العجػز والفقػر والمسػكنة حجػب ةامػت عمػى العيػوف سػتر بيػا

اللالؽ لمقو وة ى فييـ بأمره فالعاةؿ مف أدرؾ ىذا الفأف وأعرض عػف الحجػاب والمحجػوب والتجػأ إلػى المقػيـ
القديـ الذع ن تألذه سنة ون نوـ ( أن لو اللمؽ وا مر )  .ن تطمقوا ألسف العمماء ومعيا ةموب الجبابرة وجراءة

الزنادةػػة وفجػػور الكف ػرة إذا أطمقػػتـ ا لسػػف  .أمسػػكوا الج ػوارح والقمػػوب عػػف كػػؿ مػػا يم ػػب الممػػؾ العػػدؿ المطيػػؼ

اللبير أحسف حان مو اهلل وأحسف مو الناس وأحسف معكػـ فػي أنفسػكـ إذا لمػوتـ إذا جمػوتـ إذا مػتـ إذا بعدػتـ إذا
س متـ ( ىذا الكتاب ن يمادر صميرة ون كبيرة إن أحصاىا )  .اهلل ( يعمـ لا نػة ا عػيف ومػا تلفػي الصػدور )

 .اهلل اهلل أحذركـ اهلل امتدان ( ويحذركـ اهلل نفسو ) أم ار فقابموا النصيحة بالقبوؿ وةػابموا ا مػر المطػاع بانمتدػاؿ

واياكـ ومحاربة اهلل فما فاز مف حاد اهلل ون ذؿ مف والى اهلل ( أن إف أولياء اهلل ن لػوؼ عمػييـ ون ىػـ يحزنػوف
)  /سند التوحيد  /صحت أسانيد ا ولياء إلى رسوؿ اهلل تمقف منو أصحابو كممة التوحيد جماعة وفراد واتصمت
بيـ سالسؿ القوـ ةاؿ فداد بف أوس ر ي اهلل عنو كنا عند النبي فقػاؿ النبػي ( ىػؿ فػيكـ ريػب يعنػى مػف أىػؿ

الكتاب ةمنا ن يا رسوؿ اهلل فأمر بممؽ الباب وةػاؿ ارفعػوا أيػديكـ وةولػوا ن إلػو إن اهلل فرفعنػا أيػدينا سػاعة دػـ ةػاؿ

الحمػػد هلل الميػػـ إنػػؾ بعدتنػػي بي ػذه الكممػػة وأمرتنػػي بيػػا ووعػػدتني عمييػػا الجنػػة وانػػؾ ن تلمػػؼ الميعػػاد دػػـ ةػػاؿ أن
أبفروا فإف ةد فر لكـ )  .ىذا وجو تمقينػو صػموات اهلل وسػالمو عميػو أصػحابو جماعػة وأمػا تمقينػو جماعػة مػنيـ

فراد فقد صػح أف عميػا ر ػي اهلل عنػو سػأؿ النبػي فقػاؿ يػا رسػوؿ اهلل دلنػي عمػى أةػرب الطػرؽ إلػى اهلل وأسػيميا
عمى عباده وأف ميا عند اهلل تعالى فقاؿ ( أف ػؿ مػا ةمػت أنػا والنبيػوف مػف ةبمػي ن إلػو إن اهلل ولػو أف السػماوات

السبو وا ر يف السبو في كفػة ون إلػو إن اهلل فػي كفػة لرجحػت بيػـ ن إلػو إن اهلل ) دػـ ةػاؿ رسػوؿ اهلل ( ن تقػوـ

السػػاعة وعمػػى وجػػو ا رض مػػف يقػوؿ اهلل اهلل )  .فقػػاؿ ر ػػي اهلل عنػػو كيػػؼ أذكػػر يػػا رسػػوؿ اهلل فقػػاؿ ( أ مػػض
عينيؾ واسمو مني دالث مرات دـ ةؿ أنت دالث مرات وأنا أسمو فقػاؿ ن إلػو إن اهلل دػالث مػرات ممم ػا عينيػو

رافعا صوتو وعمي يسمو دـ ةاؿ عمي ر ي اهلل عنو ن إلو إن اهلل دالث مرات ممم ا عينيو رافعا صوتو والنبي
يسػػمو )  .وعمػػى ىػػذا تسمسػػؿ أمػػر القػػوـ وصػػح توحيػػدىـ وتجػػردوا عػػف ا

يػػار بالكميػػة وأسػػقطوا وىػػـ التػػأدير مػػف

اآلدػػار وردوىػػا بيػػد اعتقػػادىـ اللػػالص إلػػى المػػؤدر وةػػاموا عمػػى ةػػدـ انسػػتقامة فكممػػت مع ػرفتيـ وعمػػت ط ػريقتيـ

فعامموا اهلل كما عامموه تحصؿ لكـ المناسبة مو القوـ ويتـ نظاـ أمركـ وراءىـ فتكوف أةػدامكـ عمػى أةػداميـ القػوـ
سػػمعوا وطػػابوا ولكػػنيـ سػػمعوا أحسػػف القػػوؿ فػػاتبعوه وسػػمعوا يػػر الحسػػف فػػاجتنبوه تحمق ػوا وفتح ػوا مجػػالس الػػذكر
وتواجدوا وطابت نفوسيـ وصعدت أرواحيـ نحت عمييـ بوارؽ االالص حالة ذكرىـ وسػماعيـ تػر أف أحػدىـ

كالما ػػب عم ػى حػػاؿ الحا ػػر كالحا ػػر عمػػى حػػاؿ الما ػػب ييتػػزوف اىت ػزاز ا

صػػاف التػػي تحركػػت بػػالوارد ن

بنفسػػيا يقولػػوف ن إلػػو إن اهلل ون تفػػتمؿ ةمػػوبيـ بس ػواه يقولػػوف اهلل ون يعبػػدوف إن إيػػاه يقولػػوف ىػػو وبػػو ن بمي ػره

يتباىوف إذا ناىـ الحادع يسمعوف منو التػذكار فتعمػوا ىمػتيـ فػي ا ذكػار  /التمنػي بأسػماء الصػالحيف  /لػؾ أف
تقوؿ يا ألي الذكر عبادة فما الذع أوجػب أف يػذكر فػي حمقتػو كػالـ العافػقيف وأسػماء الصػالحيف ولكػف يقػاؿ لػؾ

الصػػالة أجػػؿ العبػػادات يتمػػى فييػػا كػػالـ اهلل وفيػػو الوعػػد والوعيػػد ويقػػاؿ فػػي تحيػػة الصػػالة السػػالـ عميػػؾ أييػػا النبػػي

ورحمة اهلل وبركاتو السالـ عمينا وعمى عباد اهلل الصالحيف ما أفرؾ المصمي ون لرج عف بسػاط عبادتػو ون عػف
حد عبوديتو وكذلؾ الذاكر سمو الحادع يذكر المقاء فطاب بطمب لقاء ربو ( مف أحب لقػاء اهلل أحػب اهلل لقػاءه .

سػمو الحػادع يػذكر الفػراؽ فتأىػب لممػوت وتفػرغ مػػف حػب الػدنيا ( حػب الػػدنيا رأس كػؿ لطي ػة )  .سػمو الحػػادع
يذكر الصالحيف فتقرب بحب أحباب اهلل إلى اهلل ىذه مف الطرؽ التي بعدد أنفاس اللال ؽ إلى اهلل  ( .نػى بيػـ

حػػادع ا حبػػة فػػي الػػدجى * فأطػػار مػػنيـ أنفسػػا وةموبػػا )  ( .فػػأراد مقطػػوع الجنػػاح بدينػػة * وىم ػوا أرادوا الواحػػد
المطموبا )  /مقاـ ا حرار  /نعـ يؤالذ الكاذب يحرـ عميو السػماع يمػزـ بعػدـ الح ػور فػي مجالسػو حتػى يصػدؽ
أيػػف أول ػػؾ كػػادوا يػػدلموف أعػػداد المال ػػؾ مب ػوا نفوسػػيـ فا ػػمحمت وطػػاروا بأجنحػػة ا رواح فسػػارت بيػػـ ودنػػت

فتػػدلت وةميػػؿ مػػا ىػػـ ألمصػوا فتلمصػوا مػػف ةيػػد الرةيػػة ووصػػموا إلػػى مقػػاـ الحريػػة مػػا ممكػػتيـ ا

يػػار كػػال بػػؿ ىػػـ

ا حرار كؿ ا حرار كانوا وبانوا  .رحـ اهلل القا ؿ  ( .أتمنى عمى الزماف محان * أف تر مقمتاع طمعػة حػر ) .
ما ةمت لؾ يا ألي ذىب القوـ اساءة ظف بأىؿ الوةت ولكف القوؿ عمى المالب نحف في زماف عمت بو الجيالة

وكدرت بو البطالة وففت فيو الدعو الكاذبة ونقمت فيو ا لبار المزلرفة إيش نعمؿ تحرد عمى مف أكدػر النػاس
سمكوا ىذه الطرؽ دارىـ ما دمت في دارىـ وحييـ ما دمت في حييـ ولكف ما الفا دة مف مداراة تألذىـ بيػا العػزة

ومػػف تحيػػة تمكػػف فػػييـ المفمػػة ( فاصػػدع بمػػا تػػؤمر وأعػػرض عػػف الجػػاىميف ) ( وأمػػر بػػالعرؼ )  /احػػذروا أف

يمعػػنكـ الق ػرآف  /إيػػش اعمػػؿ بالسػػماع الػػذع رةػػص فيػػو ال ػراةص بميػػر ةمػػب ونجاسػػة الػػنفس لطلتػػو كيػػؼ يحسػػب
برةصو ونقصػو مػف الػذاكريف  ( .ورب تػاؿ تػال القػرآف مجتيػدا * بػيف اللال ػؽ والقػرآف يمعنػو )  .هلل مال كػة جػرد

مػػرد تحػػت العػػرش يرةصػػوف ويذكرونػػو تعػػالى وييتػػزوف لػػذكره ىػػذه أرواح رةصػػت بػػاهلل هلل وأنػػت يػػا مسػػكيف تػرةص
بنفسؾ لنفسؾ أول ؾ الذاكروف وأنت الممبوف المفتوف سمى القوـ اليز بالذكر رةصا إذا كاف وارد اليزة مػف الػروح

فنسػػبوا ال ػرةص لمػػروح ن لمجسػػـ وان فػػأيف الراةصػػوف وأيػػف الػػذاكروف طمػػب ىػػؤنء حػػؽ وطمػػب ىػػؤنء

ػػالؿ ( .

سارت مفرةة وسرت ممربا * فتاف بيف مفرؽ وممرب )  .الراةصوف كذابوف والػذاكروف مػذكوروف بػيف الممعػوف
والمحبػػوب بػػوف عظػػيـ إذا دلمػػتـ مجػػالس الػػذكر فراةب ػوا المػػذكور واسػػمعوا بػػأذف واعيػػة  .إذا ذكػػر الحػػادع أسػػماء
الصالحيف فألزموا أنفسكـ اتباعيـ لتكونوا معيـ ( المرء مو مف أحب ) أوجبوا عميكـ التلمؽ بألالةيـ لذوا عنيـ

الحاؿ والوجد الحؽ الوجد الحػؽ الوجػداف الحػؽ ن تعممػوا بػاليو ن أةػوؿ لكػـ إنػي أكػره السػماع لتحققػي فػي مقػاـ
سماع القوؿ واتباع أحسنو ولكف أةوؿ لكـ إني أكره السماع لمفقراء القاصريف عف ىذه المرتبة لما فيو مف البميػات

الموةعة في أفد اللطي ػات واذا كػاف ون بػد فمػف حػاد أمػيف ملمػص يمػدح الحبيػب ويػذكر بػاهلل ويػذكر الصػالحيف
وىناؾ وةفوا  /أىؿ الكماؿ  . /وعمى المرفد العػارؼ أف يألػذ مػف السػماع الحصػة الالزمػة ويفي ػيا عمػى ةمػوب

أىؿ ح رتو بإذف اهلل وةدرتو فإف الحاؿ يسرع كسرياف ال ار حة في المفاـ ونقطة االالص إكسػير  .الرجػؿ مػف

يربي بحالو ن مف يربػي بمقالػو واذا جمػو بػيف الحػاؿ والقػاؿ فيػو الرجػؿ ا كمػؿ  .ألػذتـ ىػذه المواكػب عػدة لقمػو

فوكة الكافريف والصاب يف وأصحاب الزي والذيف في ةموبيـ مػرض فػي ىػذه البقػاع ارىػابيـ واعػالء كممػة الػديف

وتفػػييد فػػرؼ المسػػمميف أحسػػنتـ العمػػؿ إف حسػػنت معػػو النيػػة كمػػؿ الليػػر إف أرجعػػتـ كػػؿ أح ػوالكـ إلػػى الكتػػاب
والسػػنة ولػػو مػػف بػػاب وان فب سػػت ا ح ػواؿ وا عمػػاؿ وا ة ػواؿ بػػؿ أةػػوؿ إذا سػػاءت المػػذاىب ن فػػرؽ بيػػنكـ وبػػيف
أول ؾ القوـ إن بالعالمة والعمامة فكونوا مف القوـ أحباب اهلل وأىؿ باب اهلل ن مف القوـ أعداء اهلل المبعوديف عف

اهلل  /الطرؽ اايمانية  . /أع سادة إيػاكـ والدجاليػة إيػاكـ والفػيطانية إيػاكـ والطػرؽ التػي تقػود إلػى كػال الوصػفيف
ألجم ػوا الفػػيطاف بلػػالص اايمػػاف لرب ػوا بيػػو الػػدجؿ بيػػد الصػػدؽ  .الطريػػؽ وا ػػح صػػالة وصػػوـ وحػػج وزكػػاة
والتوحيد والفيادة برسالة الرسوؿ أوؿ ا ركاف واجتناب المحرمػات حػاؿ المػؤمف مػو اهلل وىػذا ىػو الطريػؽ  .ومػف

حػػاؿ المػػؤمف مػػو اهلل أي ػػا ذكػػر اهلل تعػػالى كدي ػ ار  .ومػػف أدب الػػذكر صػػدؽ العزيمػػة وكمػػاؿ الل ػػوع واننكسػػار
واننلالع عف ا طػوار والوةػوؼ عمػى ةػدـ العبوديػة بػالتمكف اللػالص والتػدرع بػدرع الجػالؿ حتػى إذا أر الػذاكر

رجؿ كافر أيقف أنو يذكر اهلل بصدؽ التجرد عف يره وكؿ مف رآه ىابو وسقط مف بوارؽ ىيبتو عمػى ةمػب ال ار ػي

مػػا يجعػػؿ ىفػػيـ لػواطره الفاسػػدة ىبػػاء مندػػو ار واذا كػػاف ا مػػر عمػػى يػػر ىػػذا المنػواؿ فأحسػػنو بالسػػنة إلػػى العامػػة
الػػتمكف و ػػبط القػػوـ وجمػػو ا دب البػػاطني والظػػاىرع ميمػػا أمكػػف وكػػؼ الطػػرؼ عػػف النظػػر إلػػى أحػػد  .الميػػـ

اجعمنػػا ممػػف ركبػػت عمػػى ج ػوارحيـ مػػف المراةبػػة ػػالظ القيػػود وأةمػػت عمػػى س ػ ار رىـ مػػف المفػػاىدة دةػػا ؽ الفػػيود
فيجـ عمييـ نفر الرةيب مف القياـ والقعود فنكسوا رؤوسيـ مف اللجؿ وجباىيـ لمسػجود وفرفػوا لفػرط ذليػـ عمػى
بابؾ نواعـ اللدود فأعطيتيـ برحمتؾ اية المقصود وصػمي اهلل عمػى سػيدنا محمػد  /توا ػو الفػيا  . /يػا فقيػر

اةتد بالقرآف المجيد اتبو آدار السمؼ إيش أنا حتى أدعػو لػؾ مػا مدمػي إن كمدػؿ ناموسػة عمػى الحػا ط ن ةػدر ليػا

حفرت مو فرعوف وىاماف وةاروف وألذني ما ألذىـ إف كاف لطر لي في سرع أني فيا ىذا الجمو أو مقدميـ
أو مف يحكـ عمييـ أو دبت عند أني فقير منيـ وكيؼ تدعوه نفسو إلى ذلؾ مف ىو ن فػيء ون يصػمح لفػيء
ون يعػػد بفػػيء أع سػػادة ن ت ػػيعوا أوةػػاتكـ بمػػا لػػيس لكػػـ بػػو ارحػػة فمػػا م ػػى مػػنكـ نفػػس إن وىػػو معػػدود عمػػيكـ
إياكـ وما تمتروف بو واحفظوا أوةاتكـ وةمػوبكـ فػإف أعػز ا فػياء الوةػت والقمػب فػإذا أىممػتـ الوةػت وأعميػتـ القمػب
فقد ذىبت منكـ الفوا د واعمموا أف الذنوب تعمي القموب وتسودىا وتسوؤىا وتمر يا  .مكتوب في التوراة في كؿ

ةمػب مػػؤمف نا حػة تنػػوح عميػػو وفػي كػػؿ ةمػػب منػافؽ ممػػف يمنػي وفػػي ةمػػب العػارؼ مو ػػو ن يسػره أبػدا وفػػي ةمػػب
المنػػافؽ مو ػػو ن يممػػو أبػػدا  .أع سػػادة أنػػتـ تػػذكروف اهلل فػػي ىػػذا الػػرواؽ وتتواجػػدوف وتيتػػزوف فيقػػوؿ الفقيػػاء
المحجوبػػوف رةػػص الفق ػراء و يقػػوؿ العػػارفوف رةػػص الفق ػراء فمػػف كػػاف مػػنكـ وجػػدة كاذبػػا وةصػػده فاسػػدا وذك ػره مػػف

المساف مو طمح الطرؼ إلى ا

يار فيو رةاص كما ةػاؿ الفقيػاء وصػدؽ عميػو مػا ةػالوا  .ومػف كػاف مػنكـ وجػده

صادةا وةصده صالحا عمال بقولو تعالى ( الذيف يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو )  .وكاف مف الذيف إذا سمعوا

القوؿ ةصدوا المراد مف القوؿ وىو ااجابة لداعي اهلل في ا زؿ كما ةاؿ تعالى فييـ ( واذ ألذ ربؾ مف بني آدـ
مف ظيورىـ ذريتيـ وأفػيدىـ عمػى أنفسػيـ ألسػت بػربكـ ةػالوا بمػى )  .فسػمو مػف سػمو بػال حػد ون رسػـ ون صػفة
فدبتت حالوة السماع فييـ بتردد فممػا لمػؽ اهلل تعػالى آدـ عميػة السػالـ وكونػو وأظيػر ذريتػو إلػى الػدنيا ظيػر ذلػؾ

السر المصوف المكنوف فييـ فإذا سمعوا نممو طيبو وةون حسنا طارت ىمميـ إلى ا صػؿ الػذع سػمعوه مػف ذلػؾ

النداء وأول ؾ ىـ العارفوف باهلل تعالى في ا زؿ المتحابوف فيو المتزاوروف جمو الذاكروف المييموف بو عف يػره
فذلؾ الفقير يقاؿ لو ذاكر رةصت روحو وصحت عزيمتو وكمؿ عقمػو وابي ػت صػحيفتو وألػذ مػف السػماع الحػظ

المكنػػوف ونفػػر السػػر المطػػوع فيػػو ف السػػماع موجػػود س ػره فػػي طبػػو كػػؿ ذع روح يسػػمو وكػػؿ جػػنس يسػػمو بمػػا

يوافؽ طبعو ويفيـ مف السماع ما تنتيي إليو ىمتو أما تر الطفؿ إذا سمو الحدو طرب ونػاـ والجمػاؿ إذا حػداىا
الحادع سارت ونسيت ألـ الدقؿ  /البكاء عمى فراؽ ا حبة  . /جاء في اآلدار أف اهلل ما لمؽ في لمؽ السماوات

وا رض أل ػػذ م ػػف ص ػػوت إسػ ػرافيؿ عمي ػػو الس ػػالـ ف ػػإذا ةػ ػ أر ف ػػي الس ػػماء ةط ػػو عم ػػى أى ػػؿ الس ػػماوات الس ػػبو ذك ػػرىـ
وتسبيحيـ  .لما أىبط اهلل آدـ إلى ا رض بكى دمدما ة عاـ فأوحى اهلل تعالى إليو يا آدـ ومػا بكػاؤؾ وفػيـ جزعػؾ

فقػػاؿ يػػا رب لسػػت أبكػػي فػػوةا إلػػى جنتػػؾ ون لوفػػا مػػف نػػارؾ وانمػػا بكػػا ي فػػوةا إلػػى المال كػػة المتواجػػديف حػػوؿ
العرش سبعيف ألؼ صؼ جػرد مػرد يرةصػوف ويتواجػدوف ويػدوروف حػوؿ العػرش ويػد كػؿ واحػد مػنيـ بيػد صػاحبو
وىـ يقولوف جؿ الممؾ ممكنا لون ممكنا ىمكنا مف مدمنا وأنت إلينا ومف مدمنا وأنت حبيبنا ومستمادنا  .وذلؾ دأبيـ

إلى يوـ القيامة  .فأوحى اهلل تعالى إليو يا آدـ ارفو رأسؾ وانظر إلييـ فرفو رأسو إلى السماء فنظر إلػى المال كػة
وىـ يرةصوف حوؿ العػرش جب ار يػؿ أرسػيـ وميكا يػؿ ةػواليـ فممػا رآىػـ سػكف روعػو وأنينػو  .وةيػؿ فػي تفسػير ةولػو

تعالى ( فيـ في رو ة يحبروف ) أع يسمعوف  .ىذا أساس مقاصد العارفيف في السػماع والتواجػد وىػذا العطػاء

ما ىو بالرةص المحرـ كما يزعـ بعػض الجيػالء مػف ممقػوتي الفقػراء ىػذا العطػاء يحصػؿ لرجػؿ يممػؾ لػاطره ون
يجوؿ بقمبو وسواس ون يمتفت إلى عرض مػف أعػراض ا كػواف ون يقصػد إن اهلل جمػت عظمتػو ومػف كػاف ممطلػا
بأوساخ الوسواس وأدناس الطبو عميو أف يذكر اهلل محافظا عمػى أدب القػوؿ والحركػة ميمػا أمكػف وأف ن يلػوض

بحػػر الػػدعو الكاذبػػة ويػػدعي منزلػػة القػػوـ ( ألػػـ يعمػػـ بػػأف اهلل يػػر ) واهلل يػػور وبيػػذا القػػدر كفايػػة  /المنقػػادوف
لمحؽ  . /أع سادة كونوا مو الفرع في آدابكـ كميا ظاى ار وباطنا فإف مف كػاف مػو الفػرع ظػاى ار وباطنػا كػاف اهلل

حظو ونصيبو ومف كاف اهلل حظو ونصيبو كاف مػف أىػؿ مقعػد صػدؽ عنػد مميػؾ مقتػدر  .أع سػادة مػنكـ الفقيػاء
والعممػػاء أي ػػا ولكػػـ مجػػاؿ وعػػظ ودروس تقرؤونيػػا وأحكػػاـ فػػرعية تػػذكرونيا وتعممونيػػا النػػاس إيػػاكـ أف تكون ػوا

كالمنلػػؿ يلػػرج الػػدةيؽ الطيػػب ويمسػػؾ لنفسػػو النلالػػة وأنػػتـ كػػذلؾ تلرجػػوف الحكمػػة مػػف أفػواىكـ ويبقػػى المػػؿ فػػي

ةموبكـ تطالبوف حين ذ بقولو تعالى ( أتأمروف الناس بالبر وتنسػوف أنفسػكـ )  .إذا أحػب اهلل عبػدا جعػؿ فػي ةمبػو
ال أرف ػػة والف ػػفقة لس ػػا ر الملموة ػػات وع ػػود كف ػػو الس ػػلاء وةمب ػػو ال أرف ػػة ونفس ػػو الس ػػماحة وبصػ ػره بعي ػػوب نفس ػػو حت ػػى

يستصمرىا ون يراىا في ا  .العػارؼ حػزيف إذا فػرح النػاس ك يػب مػف يػر يػأس فرحػو ةميػؿ وبكػاؤه طويػؿ مطموبػو
محبوبو وىمو عيوبو وذنوبو  ( .الناس في العيػد ةػد سػروا وةػد فرحػوا * ومػا سػررت بػو والواحػد الصػمد )  ( .لمػا

تيقنت أني ن أعاينكـ * أ م ت عيناع ولـ أنظر إلى أحد )  .بذلت نفسػي ولػـ أتػرؾ طريقػا إن سػمكتو وعرفػت
صحتو بصدؽ النية والمجاىدة فمـ أجد أةرب وأو ح وأحب مف العمؿ بالسنة المحمدية والتلمؽ بلمؽ أىػؿ الػذؿ
واننكسػػار والحيػرة وانفتقػػار كػػاف الصػػديؽ ا كبػػر السػػيد أبػػو بكػػر ر ػػي اهلل عنػػو يقػػوؿ الحمػػد هلل الػػذع لػػـ يجعػػؿ

الوصػػوؿ إليػػو إن بػػالعجز  .والعجػػز عػػف درؾ اادراؾ إدراؾ  .رو أف اهلل تعػػالى ةػػاؿ لموسػػى عميػػو السػػالـ يػػا

موسى ا تني بما ليس فػي ل از نػي ةػاؿ يػا رب أنػت رب العػالميف وأع فػيء نقصػت ل از نػؾ فقػاؿ يػا موسػى اعمػـ

أف ل از ني ممموءة كبرياء وع از وجالن وجبروتػا ولكػف ا تنػي بالػذؿ واننكسػار والمسػكنة فأنػا عنػد المنكسػرة ةمػوبيـ

مػػف أجمػػي يػػا موسػػى مػػا تقػػرب المتقربػػوف إلػػي بػػأعظـ مػػف ذلػػؾ  .أع سػػادة مػػف اللفػػية تكػػوف المحاسػػبة ومػػف
المحاسبة تكوف المراةبة ومف المراةبة يكوف دواـ الفمؿ باهلل فإف أ بط الناس في زماننا مؤمف عرؼ زمانو وحفظ

لسانو ولزـ فأنو وكػاف مػف الصػالحيف  /وصػية عػارؼ بػاهلل  . /ةمػت لسػيدع عبػد الممػؾ اللرنػوتي ةػدس اهلل سػره
أوصني ةاؿ لي يا أحمد ممتفت ن يصؿ ومفكؾ ن يفمح ومف لـ يعرؼ مف نفسو النقصاف فكؿ أوةاتو نقصػاف .
فبقيت سنة أردد وصية الفيا وما يلطر لي لاطر إن أذكرىا فيزوؿ عنػي دػـ إنػي زرتػو فػي السػنة ا لػر ولمػا

أردت اللػػروج مػػف عنػػده ةمػػت لػػو أع سػػيدع أوصػػني فقػػاؿ لػػي يػػا أحمػػد مػػا أةػػبح العمػػة با طبػػاء والجيػػؿ با لبػػاء
والجفاء با حباء فلرجت مف عنده وصرت أرددىا سنة عمى نفسي وانتفعت بو وبوصيتو  .العػالـ العػارؼ عظػيـ

السياسة لنفسو بالملافة مف اهلل والمراةبة لو واذا أراد أف يػتكمـ بكػالـ اعتبػره ةبػؿ أف يلرجػو مػف فيػو فػإف أر فيػو
صالحا ألرجو وان

ـ فمو عميػو لمػا جػاءت بػو الروايػات لسػانؾ أسػدؾ إف حرسػتو حرسػؾ واف أطمقتػو رفسػؾ .

العارؼ كالمو ينقي الصدا وصمتو يصرؼ الرد يأمر بالمعروؼ ىمو وينيى عف المنكر وفعمو  .ةاؿ تعالى (

ن لير في كدير مػف نجػواىـ إن مػف أمػر بصػدةة أو معػروؼ أو إصػالح بػيف النػاس )  .مػف عػرؼ اهلل زاد أدبػو

معو مف تقرب إلى اهلل عظػـ لوفػو مػف اهلل  /الرحمػة فػي طمػب العمػـ  . /ألبرنػي القا ػي المقػرع اامػاـ الصػالح
سػػيدع عمػػي أبػػو الف ػػؿ الواسػػطي بسػػنده إلػػى اللطيػػب البمػػدادع يسمسػػمو إلػػى أبػػي الجػػارود العبسػػي أف جػػابر بػػف
عبد اهلل ر ي اهلل عنو وعنيـ أجمعيف ةاؿ بممني حديث عف رجػؿ مػف أصػحاب النبػي سػمعو مػف رسػوؿ اهلل فػي

القصاص ولـ أسمعو فابتعت بعي ار ففددت رحمي عميو دـ سرت في ار حتى ةدمت مصر فأتيت عبد اهلل بف أنيس

فقمػػت لمب ػواب ةػػؿ لػػو جػػابر عمػػى البػػاب فقػػاؿ ابػػف عبػػد اهلل ةمػػت نعػػـ فأتػػاه فػػألبره فقػػاـ يطػػأ دوبػػو حتػػى لػػرج إلػػي
فاعتنقني واعتنقتو فقمت لو حديث بممني عنؾ سمعتو مف رسوؿ اهلل ولـ أسمعو في القصػاص فلفػيت أف أمػوت

أو تموت ةبؿ أف أسمعو  .فقاؿ عبد اهلل سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ ( يحفر اهلل العباد أو ةاؿ الناس عراة رن بيمػا
ةػػاؿ ةمنػػا مػػا بيمػػا ةػػاؿ لػػيس معيػػـ فػػيء دػػـ ينػػادييـ بصػػوت يسػػمعو مػػف بعػػد كمػػا يسػػمعو مػػف ةػػرب أنػػا الممػػؾ أنػػا

الدياف ن ينبمي حد مف أىؿ الجنة أف يدلؿ الجنة ون ينبمي حد مف أىؿ النار أف يدلؿ النار وعنػده مظممػة

حتى أةصو منو حتى المطمة ةاؿ ةمنا كيؼ ذا وانما نأتي اهلل رن بيما ةاؿ بالحسنات والسػي ات ةػاؿ وتػال رسػوؿ

اهلل ( اليػوـ تجػػز كػػؿ نفػػس بمػػا كسػػبت ن ظمػػـ اليػػوـ )  .ةػػاؿ رسػػوؿ اهلل ( إف ألػػوؼ مػػا ألػػاؼ عمػػى أمتػػي مػػف
بعدع عمؿ ةوـ لوط أن فميرتقب أمتي العذاب إذا كافأ الرجاؿ بالرجاؿ والنساء بالنساء )  .ىذا الحديث أظير مػا

هلل مػػف العػػدؿ بإدبػػات القصػػاص فػػيمف لػػيس بمكمػػؼ كالبيػػا ـ و يرىػػا وأطمػػؽ القػػوؿ عميػػو عػػز وجػػؿ بالقيػػاـ عمػػى

العػػرش يػػوـ القيامػػة مػػف يػػر تكييػػؼ ون تمديػػؿ وأدبػػت الوعيػػد فػػي الم ػواط والسػػحاؽ  .العمػػـ ن يكػػتـ والحػػؽ يقػػاؿ
والفػػارع روحػػي الفػػداء لقب ػره المبػػارؾ أو ػػح لنػػا مػػا لنػػا ومػػا عمينػػا تمامػػا فالنػػاجي مػػف آمػػف بػػو واتبػػو أم ػره والحػػذر
واليالؾ لمف لالفو بم كما أمر وما بقي لنا عميو حجػة وىػو صػاحب الحجػة القا مػة عمػى كػؿ مكمػؼ وبػو ةامػت
حجة اهلل عمى لمقو ىكذا ة ى سبحانو وتعالى وةاؿ ( وما كنا معذبيف حتى نبعػث رسػون ) ( وكفػى بػاهلل وليػا
وكفى باهلل نصي ار )  .أع سادة مف أحػب اهلل عمػـ نفسػو التوا ػو وةطػو عنيػا عال ػؽ الػدنيا وآدػر اهلل تعػالى عمػى

جميو أحوالو وافتمؿ بذكره ولـ يترؾ لنفسو ر بة فيما سو اهلل تعالى وةاـ بعبادتو بحقا ؽ ا سرار ولمػو المنػابر

وا سرة توا عا هلل واف كانػت يػده طا مػة إلػى مدػؿ ذلػؾ وكػاف كمػف ةيػؿ فيػو  ( .تػرؾ المنػابر والسػرير توا ػعا *

ولو منابر لو يفا وسرير )  ( .ولميره يجبى اللراج وانما * يجبى إليو محامد وأجػور )  /مقامػات العبيػد  . /أع
سادة العبدية حقيا اننقطاع عف ير السيد بالكمية العبدية ترؾ كؿ كمية وجز ية العبدية رد القصد عف طمب كؿ

مزية العبدية عدـ رؤية العبد لنفسو عمى إلوانو رفعة أو فرةية العبدية الوةوؼ عند ما حد لمطينة اآلدميػة العبديػة

اللفية والل وع تحت مجارع ا ةدار الربانية ن يكوف العبد عبدا كامال حتى يصؿ إلى مرتبة الحرية والتلمص
مػػف رؽ ا

يػػار بالكميػػة  .أع سػػادة ن تتلػػذوني دفػػة المكديػػة ن تجعم ػوا رواةػػي حرمػػا وةبػػرع بعػػد مػػوتي صػػنما

دعوت اهلل أف يجعمني منفردا إليو في الدنيا فحصؿ مو الجمعية وعسػاني أصػؿ إلػى ىػذا المقصػد إذا فارةػت ىػذه

الػػدنيا الدنيػػة إف صػػحت الجمعيػػة مػػو اهلل فالكػػؿ ىػػيف  ( .إذا صػػح منػػو الوصػػؿ فالكػػؿ ىػػيف * وكػػؿ الػػذع فػػوؽ
التػراب تػراب )  .عمػػيكـ بػػو سػػبحانو وحقػػو ن ي ػػر وينفػػو ويصػػؿ ويقطػػو ويفػػرؽ ويجمػػو ويعطػػي ويمنػػو إن ىػػو .

الوسػػا ؿ إليػػو ن تنكػػر والوسػػا ط ن تكفػػر وانمػػا المػػادة الكبػػر كممػػة تقوليػػا وتصػػؿ وىػػي آمنػػت بػػاهلل فػػإذا آمنػػت بػػو
آمنت بكتابو وبرسػولو وبكػؿ مػا جػاء بػو رسػولو وعممػت بقولػو تعػالى ( ومػا آتػاكـ الرسػوؿ فلػذوه ومػا نيػاكـ عنػو
فانتيوا )  .وعظمت الوسا ؿ والوسا ط التي تدلؾ عمػى اهلل ووحػدت اهلل ووةفػت عمػى البػاب بسػا ح الػدموع ولدمػت

ا رض بالذؿ والل وع وعرفت إلى أيف المصير والرجوع وتييأت لما يميؽ بمقاـ المالةػاة وألمصػت فػي أعمػالكـ
كميا فصرت إلالصا لالصا  .وبعدىا تميؽ لؾ المراتب وتسػبح عميػؾ سػحب المواىػب وتعػود عميػؾ عوا ػد الكػرـ

وتمػػد لػػؾ موا ػػد الػػنعـ وتنفػػر فػػبكة عرفانػػؾ عمػػى اللمػػؽ حتػػى ن تبقػػي ون تػػذر وتصػػؿ دعػػوة نيابتػػؾ إلػػى الظيػػور
والبطػوف بػػإذف اهلل  /تػػوةير العممػػاء  /أع سػػادة عظمػوا فػػأف الفقيػػاء والعممػػاء كتعظػػيـ فػػأف ا وليػػاء والعرفػػاء فػػإف

الطريؽ واحد وىؤنء وراث ظاىر الفريعة وحممة أحكاميا الذيف يعممونيا الناس وبيا يصػؿ الواصػموف إلػى اهلل إذ

ن فا ػػدة بالسػػعي والعمػػؿ عمػػى الطريػػؽ الممػػاير لمفػػرع ولػػو عبػػد اهلل العابػػد لمسػػما ة عػػاـ بطريقػػة يػػر فػػرعية
فعبادتو راجعة إليو ووزره عميو ون يقيـ لو اهلل يوـ القيامة وزنا وركعتاف مف فقيو في دينو أف ؿ عند اهلل مف ألؼ

ركعػة مػف فقيػػر جاىػؿ فػي دينػػو فإيػاكـ واىمػػاؿ حقػوؽ العممػاء وعمػػيكـ بحسػف الظػػف فػييـ جميعػا وأمػػا أىػؿ التقػػو

منيـ العامموف بما عمميـ اهلل فيـ ا ولياء عمى الحقيقة فمتكف حرمتيـ عندكـ محفوظػة ةػاؿ ( مػف عمػؿ بمػا يعمػـ

وردو اهلل عمـ ما لـ يعمـ )  .وةاؿ ( العمماء وردػة ا نبيػاء ) الحػديث  /الػدالوف عمػى طريػؽ الحػؽ  . /ىػـ سػادات

الناس وأفراؼ اللمؽ والدالوف عمى طريؽ الحؽ ن تقولوا كما يقوؿ بعض المتصوفة نحف أىػؿ البػاطف وىػـ أىػؿ
الظػػاىر ىػػذا الػػديف الجػػامو باطنػػو لػػب ظػػاىره وظػػاىره ظػػرؼ باطنػػو لػػون الظػػاىر لمػػا بطػػف لػػون الظػػاىر لمػػا كػػاف
الباطف ولما صح القمب ن يقوـ بال جسد بؿ لون الجسد لفسد والقمب نور الجسد  .ىػذا العمػـ الػذع سػماه بع ػيـ

بعمػػـ البػػاطف ىػػو إصػػالح القمػػب فػػا وؿ عمػػؿ با ركػػاف وتصػػديؽ بالجنػػاف  .إذا انفػػرد ةمبػػؾ بحسػػف نيتػػو وطيػػارة
طويتػػو وةتمػػت وسػرةت وزنيػػت وأكمػػت الربػػا وفػربت اللمػػر وكػػذبت وتكبػػرت وأ مظػػت القػػوؿ فمػػا الفا ػػدة مػػف نيتػػؾ

وطيػػارة ةمبػػؾ  .واذا عبػػدت اهلل وتعففػػت وصػػمت وصػػدةت وتوا ػػعت وأبطػػف ةمبػػؾ الريػػاء والفسػػاد فمػػا الفا ػػدة مػػف
عممؾ فإذا تعيف لػؾ أف البػاطف لػب الظػاىر والظػاىر ظػرؼ البػاطف ون فػرؽ بينيمػا ون نػى لكمييمػا عػف اآللػر

فقؿ نحف مف أىؿ الظاىر وكأنؾ ةمت مف أىؿ الباطف ةؿ نحف مف أىػؿ ظػاىر الفػرع وةػد ذكػرت بػاطف الحقيقػة

 .أع حالة باطنة لمقوـ لـ يأمر ظاىر الفرع بعمميا  .أع حالة ظاىرة لـ يأمر ظاىر الفرع بإصالح الباطف ليػا
ن تعمموا بالفرؽ والتفريؽ بيف الظاىر والباطف فإف ذلكزي وبدعة ن تيمموا حقوؽ العمماء والفقياء فإف ذلؾ جيػؿ

وحمؽ ن تألذوا بحالوة العمـ وتبطموا م اررة العمؿ فإف تمؾ الحالوة ن تنفو بمير تمؾ الم اررة واف تمػؾ المػ اررة تنػتج
الحػػالوة ا بديػػة  ( .إنػػا ن ن ػػيو أجػػر مػػف أحسػػف عمػػال )  .نػػص ةرآنػػي يفػػيد لكػػـ بالمكافػػأة عمػػى ا عمػػاؿ .

واالػالص أف يكػػوف العمػػؿ هلل ن لػدنيا ون آللػرة مػػو حسػف الظػػف بػػو سػبحانو وتعػػالى فػػي كػؿ حػػاؿ مػػف ا حػواؿ

وعمؿ مف ا عماؿ وةوؿ مف ا ةواؿ إيمانا بو وامتدان مػره وطمبػا لمر ػاتو  /العمػـ المفيػد  . /أع سػادة تقولػوف
ةاؿ الحارث ةاؿ أبو يزيد ةاؿ الحالج ما ىػذا الحػاؿ ةبػؿ ىػذه الكممػات  .ةولػوا ةػاؿ الفػافعي ةػاؿ مالػؾ ةػاؿ أحمػد
ةاؿ نعماف صػححوا المعػامالت البينيػة وبعػدىا تفكيػوا بػالمقونت ال از ػدة ةػاؿ الحػارث وأبػو يزيػد ن يػنقص ون يزيػد

وةػػاؿ الفػػافعي ومالػػؾ أنجػػح الطػػرؽ وأةػػرب المسػػالؾ فػػيدوا دعػػا ـ الف ػريعة بػػالعمـ والعمػػؿ وبعػػدىا ارفع ػوا اليمػػة
لمموامض مف أحكاـ العمـ وحكـ العمؿ  .مجمس عمـ أف ؿ مػف عبػادة سػبعيف سػنة أع مػف العبػادات ال از ػدة عػف

المفرو ات التي يتعبد الرجؿ بيا بميػر عمػـ ( ىػؿ يسػتوع الػذيف يعممػوف والػذيف ن يعممػوف ) ( أـ ىػؿ تسػتوع
الظممات والنور )  .أفياخ الطريقة وفرساف مياديف الحقيقػة يقولػوف لكػـ لػذوا بأذيػاؿ العممػاء ن أةػوؿ لكػـ تفمسػفوا

ولكف أةوؿ لكـ تفقيوا ( مف يرد اهلل بو لي ار يفقيو في الديف )  .ما اتلذ اهلل وليػا جػاىال ولػو اتلػذه لعممػو الػولي
ن يكػػوف جػػاىال فػػي فقػػو دينػػو يعػػرؼ كيػػؼ يصػػمي كيػػؼ يصػػوـ كيػػؼ يزكػػي كيػػؼ يحػػج كيػػؼ يػػذكر  .يػػتقف عمػػـ

المعاممة مو اهلل فمدؿ ىذا الرجؿ واف كاف أميا فيو عالـ ون يقػوؿ لػو جاىػؿ إن مػف جيػؿ العمػـ المقصػود  .لػيس
العمـ عمـ البديو والبياف وا دب الذع عناه الفعراء والجدؿ والمناظرة  .العمـ الملتصر عمـ مػا أمػر اهلل بػو ونيػى
عنػػو والعمػػـ الجػػامو ا تػػـ عمػػـ التفسػػير والحػػديث والفقػػو والفنػػوف المفظيػػة والقواعػػد النظريػػة التػػي و ػػعت وسػػماىا
وا عوىا عمومػا ىػي فنػوف تػدلؿ تحػت ةػوؿ القا ػؿ العمػـ بالفػيء ون الجيػؿ بػو  /القػوؿ بوحػدة الوجػود

ػاللة /

صػػموا أسػػماعكـ عػػف عمػػـ الوحػػدة وعمػػـ الفمسػػفة ومػػا فػػاكميما فػػإف ىػػذه العمػػوـ م ازلػػؽ ا ةػػداـ إلػػى النػػار حمانػػا اهلل

وايػػاكـ  .الظػػاىر الظػػاىر الميػػـ إيمانػػا كإيمػػاف العجػػا ز ( ةػػؿ اهلل دػػـ ذرىػػـ فػػي لو ػػيـ يمعبػػوف )  .ن تقطع ػوا
الوصمة مو العمماء جالسوىـ لذوا عنيـ ن تقولوا فالف ير عامؿ لذوا مف عممو واعممػوا بػو ودعػوه وعممػو إلػى
اهلل ا ولياء ر ي اهلل عنيـ يألذوف الحكمة ن يبالوف مف أع لساف ظيػرت وعمػى أع حجػر كتبػت وبواسػطة أع

إنساف وصمت ( ويتفكروف في لمؽ السماوات وا رض ربنا ما لمقت ىذا باطال )  .ا ولياء ةناطر اللمؽ يعبر
الموفقوف عمييـ إلى اهلل تعػالى أول ػؾ ىػـ العػامموف الملمصػوف اللالصػوف استلمصػيـ تعػالى لعبادتػو وةػربيـ مػف
ح ػرتو فمػػا حجػػب ةمػػوبيـ حجػػاب المػػيف طرفػػة عػػيف ألرجػوا البػػيف مػػف البػػيف أةػػاموا طالسػػـ الكػػتـ عمػػى ا سػرار
وةاموا الميؿ وصاموا النيار بع يـ مب عميو الفكػر وبع ػيـ مػب عميػو الػذكر وبع ػيـ جمػو فػتات ا مػر (

رج ػاؿ ن تميػػييـ تجػػارة ون بيػػو عػػف ذكػػر اهلل )  .أوصػػيكـ كػػؿ الوصػػية بعػػد عمػػـ واجبػػات الػػديف بصػػحبتيـ فأنيػػا
تريػػاؽ مجػػرب عنػػدىـ رأس ا مػػر كمػػو عنػػدىـ الصػػدؽ والصػػفاء والػػذوؽ والوفػػاء والتجػػرد مػػف الػػدنيا والتجػػرد مػػف

ا لػػر والتجػػرد إلػػى المػػولى ىػػذه اللصػػاؿ ن تحصػػؿ بػػالقراءة والػػدرس والمج ػالس ن تحصػػؿ إن بصػػحبة الفػػيا

العارؼ الذع يجمو بيف الحاؿ والمقاؿ يدؿ بمقالو وينيض بحالو ( أول ؾ الػذيف ىػداىـ اهلل ) ( فبيػداىـ اةتػده )

 /اسػػتقامة القا ػػد تظيػػر فػػي المقػػود  . /حالػػو الفػػيا كمػػان كانػػت أو نقصػػانا تظيػػر فػػي اتباعػػو ومريديػػو بطنػػا بعػػد
بطػف فػػاف كانػػت حالػػو كمػػاؿ عػػال بيػا حػػاؿ الكامػػؿ وزاد بيػػا حػػاؿ النػػاةص واف كانػت حالػػة نقػػص نقػػص بيػػا حػػاؿ

الكامؿ وذىب بيا حاؿ الناةص إن إف وىب الكريـ فال تأدير ل حواؿ إياكـ وابقاء أدػر يػنقص حػاؿ كمػؿ أتبػاعكـ
ويذىب حاؿ ناةصيـ الرجؿ مف تظير آداره بعده ةاؿ الرجاؿ  ( .إف أدارنا تدؿ عمينا * فانظروا بعدنا إلى اآلدار

)  .أتركػوا بعػػدكـ أدػػر الػػذؿ واننكسػػار والتجػػرد مػػف الػػدعو واللػػروج مػػف حيطػػة انسػػتعالء والتػػذلؿ ببػػاب المػػولى

ومحبة الفقراء والعمماء وموافقػة ا ةػدار بالتسػميـ إلػى اهلل والتمسػؾ بسػنة رسػولو وايػاكـ والمػرة بالوةػت فمػا ىػو عنػد
العػػارؼ بفػػيء إن إذا لػػـ يصػرفو فػي يػػر الطاعػػة ويألػػذ منػػو مػػا يػػدمج صػػدره أجػػؿ ( مػػف سػػف فػػي ااسػػالـ سػػنة
حسنة فمو أجرىا وأجر مف عمؿ بيا مف بعػده مػف يػر أف يػنقص مػف أجػورىـ فػيء ومػف سػف سػنة فػي ااسػالـ

سػف سػػي ة كػػاف عميػػو وزرىػػا ووزر مػػف عمػؿ بيػػا مػػف بعػػده مػػف يػػر أف يػنقص مػػف أوزارىػػـ فػػيء )  /حػػوؿ نسػػا

الف ار و  . /ما بقي مف ةوـ سميماف عميو السالـ أحد ذىب ممكو ونسلت فػريعتو ونبينػا عميػو ن يػذىب فػأنو ون
تنسا فريعتو بإذف اهلل ( إف اهلل ن يلمؼ الميعاد ) وصؼ سػميماف نازعػو وصػؼ الممػؾ الػدياف فطمسػو ( لمػف

الممػػؾ اليػػوـ هلل الواحػػد القيػػار )  .ووصػػؼ النبػػي لمػػا كػػاف العبديػػة أعانػػو وصػػؼ الربوبيػػة فػػداـ ذكػره وعػػال أم ػره (

واهلل يعصمؾ مف الناس )  .وةد تروف أف المموؾ وذ اررييـ وحوافييـ تذىب ورسوميـ تنقمػب والرعيػة عمػى حاليػا

 .ىؤنء نازعتيـ صفة الربوبية لما أروا المالكيػة ف ازلػوا وىػؤنء صػانتيـ صػفة الربوبيػة لمػا تحققػوا بمنزلػة الممموكيػة

فػػداموا  .ةػػاؿ سػػيدع الفػػيا منصػػور صػػحيفة حػػاؿ الفػػيا أتباعػػو ليػػـ مػػف حالػػو ولمقػػو فػػمة ن بػػد أف تفعػػؿ كيػػؼ
كانت إن إذا مبيا حاؿ سماوع التص بو التابو فربما يعمو منزلة فيلو ( ذلػؾ الف ػؿ مػف اهلل ) ( يؤتيػو مػف

يفػػاء )  .تػػر فػػي أصػػحاب الحػػالج حػػب القػػوؿ بالوحػػدة تػػر فػػي أصػػحاب أبػػي يزيػػد رحمػػو اهلل حػب اا مػػاض
والػػتكمـ بالرةػػا ؽ تػػر فػػي أصػػحاب الجنيػػد ر ػػي اهلل عنػػو حػػب الجمػػو بػػيف لسػػاف الطريقػػة الف ػريعة  .تػػر فػػي

أصحاب السمماباذع حب المعالي لما كاف عميػو مػف المنزلػة  .تػر فػي أصػحاب سػيدع الفػيا أبػي الف ػؿ حػب

الوحدة إلى اهلل بالذؿ هلل ولملمؽ  .وةد تنعكس ىذه القاعدة في البعض ولكف يكوف ذلؾ بانلتصػاص ( يلػتص
برحمتػػو مػػف يفػػاء )  .معػػروؼ الكرلػػي وداود الطػػا ي والحسػػف البصػػرع ومػػف تػػأدب بصػػحبتيـ مػػف ىػػذه الطا فػػة

ر ي اهلل عنيـ التصػروا أسػباب السػير عمػى كممتػيف التمسػؾ بالفػرع وطمػب الحػؽ وحػده ىػذه الفػريعة أمامػؾ /

انظر ألالؽ النبػي  . /أع ألػي أنظػر كيػؼ كػاف نبيػؾ وكيػؼ ةػاؿ وكيػؼ لػالؽ النػاس بػ ار وفػاج ار واعمػؿ بعممػو
وةؿ بقولو وتلمؽ بلمقو إف كنت ن تعمـ فاسأؿ العمماء ةاؿ تعػالى ( فاسػألوا أىػؿ الػذكر إف كنػتـ ن تعممػوف ) .
يتحدث القوـ بالنعـ اعترافا بنعمة المنعـ وفك ار ليا وحدا لمناس عمى العمؿ لتحصؿ ليـ ىػذه البركػة ةػاؿ تعػالى (

والػػذيف جاىػػدوا فينػػا لنيػػدينيـ سػػبمنا )  .يقػػوؿ المتحػػدث بالنعمػػة أطمعنػػي ربػػي عمػػى كػػذا وعممنػػي كػػذا ووىبنػػي مػػف
اللير والبركة كذا  .ولكػف ن يقػوؿ أنػا ليػر مػنكـ أنػا أجػؿ مػنكـ أنػا أفػرؼ مػنكـ  .ىػذه كممػات دعػو تكػوف مػف

رعونة النفس ينطؽ بيا لساف ا حمؽ ما الذع ليرني عميؾ وأجمني وفرفني صػالة وصػوـ و يرىػا مػف العبػادات
( فال يأمف مكر اهلل إن القوـ اللاسروف ) لون امتداؿ ةولو تعالى ( وافكروا لي ون تكفروف ) للاط العاةؿ فمػو

بمليط  /حذار مف انفتلار  . /أع ألي تفتلػر بأبيػؾ آدـ عميػو السػالـ الصػفوة ا ولػى كفػر أكدػر أونده وكػذلؾ

أكدر أوند ا نبياء والمرسميف  .تفتلر بعممؾ إبميس حؿ كؿ عويص حػؿ وةػ أر صػحاؼ الموجػودات تفتلػر بمالػؾ
ةاروف ىمؾ بمالو  .تفتلػر بممكػؾ لػـ يمػف ممػؾ فرعػوف عنػو مػف اهلل فػي ا  .مػا ىمػؾ إبػراىيـ عميػو السػالـ بعػد أف
تجرد إلى ربو  .ما ذؿ موسى عميو السالـ بعد أف فرش بساط ذلو بػيف يػدع لالقػو  .مػا

ػاع فػأف يػونس عميػو

السالـ بعد أف ةاؿ بصدؽ انلتجاء ( ن إلو إن أنػت سػبحانؾ )  .مػا لػاب يوسػؼ عميػو السػالـ بعػد أف استسػمـ
لق ا و معتمدا عميو  .ىكذا النبيوف ىكذا المرسػموف ىكػذا الصػديقوف ىكػذا الصػالحوف ( ن تبػديؿ لكممػات اهلل )

 /وادع وميػػاديف  . /ي ػا ألػػي أيػػف أنػػت فػػي أع واد تيػػيـ فػػي وادع وىمػػؾ تسػػرح فػػي ميػػاديف ةطيعتػػؾ اهلل اهلل بػػؾ
أحػػرص عميػػؾ واهلل إف تنقطػػو ألػػاؼ عميػػؾ أف تلػػذؿ الميػػـ إنػػي أعػػوذ بػػؾ مػػف القطػػو بعػػد الوصػػؿ  .أع ألػػي ن
تحرد مني إذا انقطعت وأنت تظف الوصؿ ورأيت أنؾ عالـ وأنت عمػى طا فػة مػف الجيػؿ فقػد فاتػؾ السػوـ وسػبقؾ

القوـ وعمؾ المػوـ  .ن أةػوؿ لكػـ انقطعػوا عػف ا سػباب عػف التجػارة عػف الصػنعة ولكػف أةػوؿ انقطعػوا عػف المفمػة
والحراـ في كؿ ذلؾ ن أةوؿ لكػـ أىممػوا ا ىػؿ ون تمبسػوا الدػوب الحسػف ولكػف أةػوؿ إيػاكـ وانفػتماؿ با ىػؿ عػف

اهلل واياكـ والزىػو بػالدوب عمػى الفقػراء مػف لمػؽ اهلل  .وأةػوؿ ن تظيػروا الزينػة فػوؽ مػا يمػزـ بديػابكـ تنكسػر ةمػوب
الفقراء وألاؼ أف يلالطكـ العجب والمفمة وأةوؿ نقوا ديابكـ ( ةؿ مف حرـ زينػة اهلل التػي ألػرج لعبػاده والطيبػات
مف الرزؽ ) وأةوؿ نقوا ةموبكـ وطيروىا فذلؾ أولى مف تنقية الدياب إف اهلل ن ينظر إلػى ديػابكـ ولكػف ينظػر إلػى

ةمػػوبكـ وكػػذلؾ أو مدػػؿ ذلػػؾ ةػػاؿ لنػػا سػػيدنا  .حػػاربوا الفػػيطاف ببع ػػكـ بنصػػيحة بع ػػكـ بلمػػؽ بع ػػكـ بحػػاؿ
بع كـ بقاؿ بع كـ ةاؿ تعالى ( وتعاونوا عمى البر والتقو ون تعػاونوا عمػى اادػـ والعػدواف )  .وةػاؿ تعػالى (

الذيف يقاتموف في سبيمو صفا كأنيـ بنياف مرصػوص ) يقػاتموف الفػيطاف والػنفس وعػدو اهلل يقػاتموف الفػيطاف كػي
ن يقطعيـ عف اهلل يقاتموف النفس كي ن تفمميـ بفيواتيا الدنية عف عبادة اهلل يقاتموف عدو اهلل اعالء كممة اهلل

ونفر عمـ الدنلة عمػى اهلل ( أول ػؾ حػزب اهلل أن إف حػزب اهلل ىػـ المفمحػوف )  /عظمػة العمػـ  . /عظمػوا فػأف
العمػػـ تعظيمػػا يقػػوـ بواجباتػػو نػػو أدرؾ حقػػا ؽ ا فػػياء مسػػموعا ومعقػػون أعطػوا اايمػػاف حقػػو فيػػو إةػرار بالمسػػاف
واعتقػػاد بالجنػػاف إلزم ػوا حكػػـ ااسػػالـ فيػػو متابعػػة الف ػريعة وااع ػراض عػػف الطبيعػػة  .تحقق ػوا بالمعرفػػة فيػػي أف

تعرف ػوا اهلل بالوحدانيػػة  .طيػػروا النيػػة فيػػي اللط ػرة ف ػي القمػػب فػػال يطمػػو عمييػػا أحػػد يػػر اهلل  .أتقن ػوا ا دب فيػػو
و ػو الفػػيء مو ػعو  .أوجػػزوا الموعظػة فيػػي إرفػػاد أصػحاب المفػػالت  .أبممػوا بالنصػػيحة فيػي انطػػالع عمػػى

حف ػػظ طري ػػؽ الزى ػػد  .أص ػػدةوا ف ػػي المحب ػػة في ػػي نس ػػياف م ػػا س ػػو المحب ػػوب أكممػ ػوا ا دب ف ػػي ال ػػدعاء في ػػو رف ػػو
الحاجات إلى رفيو الػدرجات  .فػيدوا منػار التصػوؼ فيػو تػرؾ انلتيػار  .أتقنػوا طريػؽ العبوديػة فيػي تػرؾ الػدنيا
وترؾ الدعو واحتماؿ البمو وحب المولى  .ميدوا سبيؿ القرب فيو اننقطاع عػف كػؿ فػيء سػو اهلل  .تحققػوا

بالصػدؽ فيػػو موافقػػة السػػر والعالنيػػة  .عظمػوا ةػػدر نعمػػة العافيػػة فيػػي نفػػس بػػال بػػالء ورزؽ بػػال عنػػاء وعمػػؿ بػػال
رياء  .ةفوا عند حد انستقامة فيي أن يلتار عمى اهلل فيء  .تحروا الحالؿ فيو الذع ن ي منو آكمو في الػدنيا
ون يؤالذ جمو فػي اآللػرة  .سػددوا منيػاج الطاعػة فيػي طمػب ر ػاء اهلل فػي ا ةػواؿ وا فعػاؿ وا حػواؿ  .لػذوا

بعروة الصبر فيو إيقاؼ القمب عند حكـ الرب  .طيروا العزلة واللموة فيما التباعد عػف أبنػاء الػدنيا بتػرؾ الطمػو

وىجر التالط الناس ةمبا واف كاف المرء بينيـ بفلصو  /وصايا وتحذيرات  . /أن إف الولي مف ولى وجيو عػف
الػػنفس والفػػيطاف والػػدنيا واليػػو وولػػى وجيػػو وةمبػػو إلػػى المػػولى وأعػػرض عػػف اآلل ػرة وا ولػػى ولػػـ يطمػػب إن اهلل

تعػػالى واف القػػانو مػػف ر ػػي بالقسػػمة واكتفػػى بالبممػػة  .وأحػػذركـ أوصػػافا ولصػػان إيػػاكـ إيػػاكـ وانتصػػاؼ بفػػيء
مني ػػا فإني ػػا الس ػػـ الن ػػاةو أوص ػػيكـ بتق ػػو اهلل والتباع ػػد ع ػػف اللص ػػاؿ الم ػػذكورة وى ػػي الحس ػػد وى ػػو إرادة زواؿ نع ػػـ

المحسود والكبر وىو إف ير المرء نفسو لي ار مف يره والكذب وىو التراع كػالـ عمػى لػالؼ الواةػو وةػوؿ ةبػيح
عار عف صفة المنفعة والميبة وىي بياف لبث البفرية والحرص وىو عدـ الفبو مف الدنيا والم ب وىو ميػاف

الدـ ارادة اننتقاـ والرياء وىو انستبفار برؤية ا

يار والظمـ وىو متابعػة الػنفس عمػى مػا تفػتييو  .وأةػوؿ لكػـ

ك ونوا دا ما بيف اللوؼ والرجاء فاللوؼ أف يلاؼ القمب مف اهلل لما عمـ مف ذنوبو والرجػاء سػكوف الفػؤاد بحسػف
الوعد  .وأديموا تصفية الروح بالريا ة وىي استبداؿ الحالة المذمومة بالحالة المحمػودة  /مػروا بػالمعروؼ وانيػوا

عػػف المنكػػر  . /اجعمػوا ا مػػر بػػالمعروؼ والنيػػي عػػف المنكػر ديػػنكـ ( إف الػػديف عنػػد اهلل ااسػػالـ )  .ومػػف أمػػر
بالمعروؼ ونيى عف المنكر فيو لميفة اهلل في أر و ولميفة رسولو ولميفة كتابو كذا ألبرنا الصػادؽ المصػدوؽ

 .وةاؿ عمي أمير المؤمنيف عميو السالـ أف ؿ الجياد ا مػر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر ومػف فػاف الفاسػقيف
و

ػػب هلل وجاىػػد فػػي اهلل ولػػـ يبت ػ

يػػر ااسػػالـ دينػػا فػػر اهلل لػػو  .مدػػؿ رجػػاؿ السػػنة ر ػػي اهلل عػػنيـ وحػػاؿ

المداىف في حدود اهلل تعالى والواةو فييا مدؿ ةوـ في سفينة صار بع يـ في أسػفميا فػأتوه فقػالوا مػا لػؾ فقػاؿ ن

بد لي مف الماء فإف ألذوا عميو ومنعوه أنجوا ونجوا أنفسيـ واف تركوه أىمكوه وأىمكػوا أنفسػيـ  .جػاء فػي اللبػر (
ما مف ةوـ عمموا بالمعاصي وفييـ مف يقدر أف ينكر عمييـ فمـ يفعؿ إن أوفؾ أف يعميـ اهلل بعذاب مف عنده )

 .وكاف سفياف الدورع ر ي اهلل عنو يقوؿ إذا كاف الرجؿ محببا في جيرانو محمودا عند إلوانو فاعمـ أنو مداىف
أجػػؿ ومػػف فػػاىد منكػ ار ولػػـ ينك ػره وسػػكت عنػػو فيػػو فػريؾ فيػػو والمسػػتمو فػريؾ الممتػػاب وتجػػرع فػػي ىػػذه جميػػو

المعاصػػي المنبػػو عمييػػا فػػرعا  .أن إف مػػف لػػالط النػػاس كدػػرت معاصػػيو وأف كػػاف تقيػػا فػػي نفسػػو إن أف يتػػرؾ
المداىنػة ون تألػذه فػي اهلل لومػة ن ػـ ويفػتمؿ بالحسػبة والمنػو  /المطػؼ فػي الحسػبة  . /وأصػؿ الحسػبة الفػػرعية

فػػي اف أحػػدىما  :المطػػؼ والرفػػؽ والبػػداءة بػػالوعظ عمػػى سػػبيؿ المػػيف ن عمػػى سػػبيؿ العنػػؼ والترفػػو فػػإف ذلػػؾ يؤكػػد

داعية النفس ويحمؿ العاصي عمى المناكرة واايذاء  .واذا كاف الواعظ فظا سيئ اللمػؽ ن سػبيؿ لػو لحمقػو عمػى
دفو المناكرة يم ب لنفسو ويترؾ اانكار هلل عز وجؿ ويفتمؿ بففاء ميمو مف الموعوظ فيصير بذلؾ عاصيا .
جاء في اللبر ن يأمر بالمعروؼ ون ينيػى عػف المنكػر إن رفيػؽ فيمػا يػأمر بػو رفيػؽ فيمػا ينيػى عنػو حكػيـ فيمػا
يػػأمر بػػو حكػػيـ فيمػػا ينيػػى عنػػو  .وبممنػػا أف أحػػد الوعػػاظ وعػػظ المػػأموف العباسػػي رحمػػو اهلل وأ مػػظ عميػػو وعنفػو .
فقاؿ يا رجؿ ارفؽ فقد بعث اهلل مف ىو لير منؾ إلى مف ىو فر مني فأمره بالرفؽ فيو بقولػو تعػالى ( فقػون لػو
ةون لينا لعمو يتذكر أو يلفى )  .أع سادة أةوؿ لكـ مف اهلل عمي فتلمقت بما أمرتكـ بو وحددتكـ عميو ولكف مف

البر أف ن تطمبوا ىذا الفرط مف واعظ وناصح ون تظفروا الفيطاف بكـ بيذه اللصمة فتقولوا ن نأمر بػالمعروؼ
حتػػى نعمػػؿ بػػو كمػػو ون ننيػػى عػػف المنكػػر حتػػى نجتنبػػو كمػػو إف ىػػذا يػػؤدع إلػػى حسػػـ بػػاب الحسػػبة فمػػف ذا الػػذع

يعصػػـ مػػف المعاصػػي  ( .مػػروا بػػالمعروؼ واف لػػـ تعممػوا بػػو كمػػو وانيػوا عػػف المنكػػر واف لػػـ تجتنبػػوه كمػػو )  .كػػذا

أمرنا نب ينا  .وأةوؿ لكـ مفتاح السعادة ا بدية انةتداء برسوؿ اهلل في جميو مصادره ومػوارده وىي تػو وأكمػو وفػربو
وةعوده وةيامو ونومو وكالمو حتى يصح لكـ انتباع المطمؽ  .بممنػا عػف بعػض ا مػة أنػو مػا أكػؿ البطػيا نػو

لـ ينقؿ لو كيؼ أكمو رسوؿ اهلل  .وسيا بع يـ فابتدأ في لبس اللؼ باليسر فكفر عف ذلؾ بفيء مف الحنطة

 .واياكـ أف تقولوا إف ىذه اللصاؿ مف ا مور التي تتعمؽ بالعػادات فتيمموىػا فػإف إىماليػا يممػؽ بابػا عظيمػا مػف
أبواب السعادة  .وأما العبادات فال أعرؼ لعدـ اتباعو فييا مف عػذر إن أف يحصػؿ ذلػؾ مػف كفػر لفػي أو حمػؽ

جمػػي حمانػػا اهلل وايػػاكـ  /التف ػريعات المحمديػػة  . /أع سػػادة واهلل مػػا أظػػف أف عمػػى بسػػاط المب ػراء صػػاحب عقػػؿ
يميز فيو بيف اللبيث والطيب إن ويعتقد ةمبو ويذعف لبو أف العبادة التي فرعيا الحبيػب والعػادة التػي كػاف عمييػا

ىي الحالة المر ية عند الرب واللمؽ وىػي اآلداب المقبولػة عنػد اللػالؽ والمحبوبػة عنػد الملمػوةيف وبيػا يطمػ ف

القمب ويسكف الروع  .أع فرؽ ن يدركو العقؿ مف حاؿ الملمور والصاحي ومف حاؿ السارؽ وا ميف ومػف حػاؿ
الكاذب والصادؽ ومف حاؿ الزاني والعفيػؼ ومػف حػاؿ المتكبػر والمتوا ػو ومػف حػاؿ البليػؿ والسػلي ومػف حػاؿ

الظالـ والعادؿ ومف حاؿ المبطؿ والمحؽ ومف حاؿ الممتاب والبرعء ومف حاؿ المػادر والػرحيـ ومػف حػاؿ العابػد
والنا ـ ومف حاؿ المافؿ والمتفكر ومف حاؿ الفاجر والبر ومف حاؿ الكافر والمؤمف ( إف فػي ذلػؾ لػذكر

ولػي

ا لبػػاب )  .اهلل اهلل بالمتابعػػة المح ػػة ليػػذا الرسػػوؿ العظػػيـ الػػذع جػػاء رحمػػة لمعػػالميف وحجػػة عمػػى الملمػػوةيف
ونعمة لمموحديف  .إياكـ ونسياف الموت فإنو ينتج مف المفمة وىي مف ةمة ذكر اهلل وذلؾ مف ةمة اايماف وأـ ذلؾ

الجيػؿ وىػػو مػػف ال ػػالؿ  .جػػاء فػػي بعػػض الكتػػب االييػة أف الحػػؽ تعالػػت ذاتػػو يقػػوؿ يػػا ابػػف آدـ بعػػافيتي ةويػػت
عمػػى طػػاعتي وبتػػوفيقي أديػػت فري ػػتي وبرزةػػي ةويػػت عمػػى معصػػيتي وبمفػػي تي تفػػاء مػػا تفػػاء لنفسػػؾ وبنعمتػػي
ةمػػت وةعػػدت ورجعػػت وفػػي كنفػػي أمسػػيت وأصػػبحت وفػػي ف ػػمي عفػػت وفػػي نعمتػػي تقمبػػت وبعػػافيتي تجممػػت
تنسػػاني وتػػذكر يػػرع ولػػـ تػػؤد فػػكرع يػػا ابػػف آدـ المػػوت يكفػػؼ أس ػرارؾ والقيامػػة تتمػػو ألبػػارؾ والعػػذاب ييتػػؾ

أستارؾ فإذا أذنبت ذنبا صمي ار فال تنظر إلى صمره ولكف انظر إلى مف عصيت واذا رزةت رزةا ةميال فػال تنظػر
إلى ةمتو ولكف انظر إلػى مػف رزةػؾ ون تحقػر الػذنب الصػمير فإنػؾ ن تػدرع بػأع ذنػب عصػيتني ون تػأمف مكػرع

فإف مكرع ألفى عميؾ مف دبيب النممة عمى الصلرة في الميمة المظممة يا ابف آدـ ىؿ عصيتني فذكرت

بي

فانتييت وىؿ أديت فري تي كما أمرتؾ وىػؿ واسػيت المسػاكيف مػف مالػؾ وىػؿ أحسػنت إلػى مػف أسػاء إليػؾ وىػؿ
فرت لمف ظممؾ وىؿ وصمت مف ةطعؾ وىؿ أنصفت مف لانؾ وىؿ كممت مف ىجرؾ وىػؿ أدبػت ولػدؾ وىػؿ

أر يت جيرانؾ وىؿ سػألت العممػاء عػف أمػر دينػؾ ودنيػاؾ فػإني ن أنظػر معافػر اآلدميػيف إلػى صػوركـ ون إلػى
محاسنكـ وأحسابكـ وأنسابكـ ولكف أنظر إلى ةموبكـ وأر ػى بيػذه اللصػاؿ عػنكـ  .أع سػادة ىػذه أمػور تنكفػؼ
يوـ القيامػة يػوـ التمػابف يػوـ الحاةػة يػوـ ن ينطقػوف ون يػؤذف ليػـ فيعتػذروف يػوـ الطامػة يػوـ الصػيحة يػوـ تفػيب

الولداف يوـ الزلزلة يوـ القارعة يوـ ينسؼ الجباؿ يوـ ن تممؾ نفس لنفس في ا وا مر يوم ذ هلل  /مف نجالس . /
أع سادة جالسوا العمماء والعرفاء فإف لممجالسة أس ار ار تقمب الجالس مف حاؿ إلػى حػاؿ ورد فػي السػنة مػف جمػس

مو دمانيػة أصػناؼ زاده اهلل دمانيػة أفػياء  -1مػف جمػس مػو ا مػراء زاده اهلل الكبػر وةسػاوة القمػب -2ومػف جمػس

مو ا

نياء زاده اهلل الحرص في الدنيا ومػا فييػا  -3ومػف جمػس مػو الفقػراء زاده اهلل الر ػا بمػا ةسػمو اهلل تعػالى

 -4ومف جمس مو الصبياف زاده اهلل الميو والمعب  -5ومػف جمػس مػو النسػاء زاده اهلل الجيػؿ والفػيوة  -6ومػف
جمس مو الصالحيف زاده اهلل الر بة في الطاعة  -7ومػف جمػس مػو العممػاء زاده اهلل العمػـ والػورع -8ومػف جمػس
مػػو الفسػػاؽ زاده اهلل الػػذنب وتسػػويؼ التوب ػػة  .وورد أي ػػا الصػػحبة مػػو العاةػػؿ زي ػػادة فػػي الػػديف والػػدنيا واآللػػرة
والصػحبة مػو ا حمػػؽ نقصػاف فػػي الػديف والػػدنيا وحسػرة وندامػة عنػػد المػوت ولسػػارة فػي اآللػرة  .أع سػادة دالدػػة

ليػػـ فػػفاعة العػػالـ واللػػادـ والفقيػػر الصػػابر  /ة ػػاء الح ػوا ج  /أع سػػادة لػػذوا كػػؿ وارد يبػػي وحػػادث سػػماوع
بالبفر والرحب وكونوا ار يف عف اهلل ةوموا بق ػاء حػوا ج لمػؽ اهلل مػا اسػتطعتـ فػإف مػف ة ػى ليػو المػؤمف

حاجػػة فػػي الػػدنيا ة ػػى اهلل لػػو سػػبعيف حاجػػة فػػي اآلل ػرة  .ارحم ػوا عزيػػز ةػػوـ ذؿ و نػػي ةػػوـ افتقػػر أكدػػروا مػػف
الصدةة فإف اهلل يرفو بسببيا البالء أكرموا ال يفاف فإف ذلػؾ كػاف مػف عبادتػو ةبػؿ أف يكمػؼ لػالقوا النػاس بلمػؽ
حسف فإف اللمؽ الحسف أف ؿ ا عماؿ يقاؿ إذا لـ تسو الناس بمالؾ فسو الناس بلمقؾ ( أحسف الحسف اللمػؽ

الحسف ) يبم صاحب اللمؽ الحسف رتبة الصػا ـ القػا ـ وىػو عمػى ف ارفػو نػا ـ ف ذلػؾ بعػد المفرو ػات أف ػؿ
ما يتقرب بو إلى اهلل تعالى  .إيش تنفو عبادتؾ وأنت مفم ز كأنؾ تمف بيا عمى اهلل يا مسكيف إف اهلل ني عف

العالميف إذا عبػدت اهلل فاعبػد اهلل عاكفػا عمػى بابػو واةعػا عمػى أعتابػو لا ػعا لسػمطنتو مقفػع ار مػف ىيبتػو معترفػا
بعجزؾ عف أداء واجباتو متجردا مف رؤية نفسؾ وعممؾ و ير ذلؾ ةارعا باب عزتو وجاللو بأكؼ ذلؾ واحتقارؾ
وحين ػػذ يرجػػى لػػؾ القبػػوؿ  .طيػػر لسػػانؾ مػػف لػػوث الكػػالـ فيمػػا ن يعنيػػؾ كػػي يرفػػو كالمػػؾ إلػػى حظيػرة ةدسػػو إلػػى

الح ػرة السػػماوية العرفػػية التػػي جعميػػا جيػػة الطمػػب كمػػا جعػػؿ الكعبػػة فػػي ا رض جيػػة العبوديػػة ( إليػػو يصػػعد
الكمـ الطيب ) إلى الجية التي صرؼ إلييا ىمـ لمقو إلى محؿ تنزنت أمره ليأتيػؾ أمػره وكرمػو ولطفػو مػف العمػو
فتل و دونو وتراؾ حقي ار سافال  .وا سرار القرآنية وا حة المفاد بيذا المعنى ةاؿ تعالى ( وفػي السػماء رزةكػـ

وما توعػدوف ) وةػاؿ تعالػت أسػماؤه ( ومػف يتػؽ اهلل يجعػؿ لػو ملرجػا ويرزةػو مػف حيػث ن يحتسػب )  /ن تحػرد
مف ااماـ  /كف حاذةا أع ولدع إذا سمعت كالـ أىؿ الح رة فإنو ظاىر امض تكمـ سيد أىؿ الحكمة والبيػاف
وأفصح نوع اانساف بجوامو الكمـ فأوجز وأفصح وأو ػح وأ مػض وىكػذا و اردػو وأتباعػو  .ن تحػرد منػي يػا ألػي

كػػؿ مػػا حػػاـ حػػوؿ فكػػرؾ مػػف رؤيػػا نفسػػؾ ومالػػؾ وحسػػبؾ ونسػػبؾ وعممػػؾ وبمػػدؾ وزوجػػؾ وولػػدؾ وعممػػؾ وفتحػػؾ

وكرامتػػؾ ومزيتػػؾ فيػػو لػػاطر إف ةابمتػػو بالل ػػوع والػػذؿ والحمػػد والفػػكر والمسػػكنة انقمػػب فتحػػا واف ةابمتػػو بػػالعزة
والكبػػر وانسػػتعالء والمفمػػة انقمػػب ةبحػػا ووسواسػػا وةطيعػػة  .فتػػدارؾ نفسػػؾ وأصػػمح فػػأنؾ إذا انقطعػػت عػػف عبػػادة
سيدؾ تبكي عميؾ ا رض التي عبدت اهلل عمييا وكأنيا توددا إليؾ وأسفا عميؾ تقوؿ ةوؿ القا ؿ  ( .وكنػت أظػف

أف جباؿ ر و * تزوؿ وأف ودؾ ن يزوؿ )  ( .ولكف القموب ليا انقالب * وحانت ابف آدـ تسػتحيؿ )  .فػإذا
كانت ا رض تحف عميؾ وتود سوؽ اللير إليؾ فكيؼ بؾ ىذا الفأف أولى لؾ وأنت لػو فقيػت أولػى بػو  /ا دب
مو الديف نزـ  . /بممني عف بعض إلواننا رجاؿ العصر أنو يقوؿ  ( .عقػدت ببػاب الػدير عقػدة زنػارع * وةمػت

لذوا لي مػف فقيػو الحمػى دػارع )  .يريػد بػذلؾ معػاني ألػر إيػاكـ والقػوؿ بمدػؿ ىػذه ا ةاويػؿ حسػف الظػف يمزمنػا
بسيدنا الفيا ولكف أدبنػا مػو الػديف ألػزـ ووةوفنػا مػو الحػؽ أىػـ ن نعقػد الزنػار ون نمػر عمػى بػاب الػدير ونقبػؿ يػد

الفقيو ورجمػو ونطمػب منػو عمػـ ديننػا ونقػوؿ طمػب الفػيا مقاصػد سػترىا بيػذه ا لفػاظ وليتػو لػـ يطمبيػا ولػـ يسػترىا

ويقػػوؿ عو ػػا عمػػا ةػػاؿ  ( .حممػػت ببػػاب الفػػرع عقػػدة زنػػارع * وطيػػرت بالفقػػو االيػػي أس ػرارع )  ( .ومػػا الػػدير

والزنػػار إن

ػػاللة * ومػػا الفػػرع إن البػػاب لموصػػؿ بالبػػارع ) نعػػـ حالػػة أىػػؿ الحػػب تألػػذ القمػػب فيطػػيش العقػػؿ

فيتكمـ المساف كالـ مف جف أو لمر أو مى دمو أو أ فى عميو فدعوا الرجؿ وربػو وىػذا يكفيػو مػنكـ  .وتمسػكوا

بالحبؿ المتيف الذع مف تمسؾ بو لف ي ػؿ أبػدا  .ىػذه الكممػات ومدميػا مػف الفػطحات التػي تتجػاوز حػد التحػدث
بالنعمة مدؿ صاحبيا كمدؿ رجؿ ناـ في بيػت اللػالء فػ أر فػي منامػو أنػو جمػس عمػى سػرير سػمطنة فممػا اسػتيقظ

لجؿ وعرؼ مكانو اهلل اهلل بالوةوؼ عند الحدود ع وا عمى سنة السػيد العظػيـ بالنواجػذ  ( .مػالي وألفػاظ زيػد *

ووىـ عمرو وبكر )  ( .وجو الفريعة أىد * مف سػر ذاؾ وسػرع )  ( .صػدؽ اهلل وكػذبت بطػف أليػؾ )  .أع
ألي كؿ مػا أنػت فيػو إف لػـ يكػف حػالن فػال دػواب عميػو واف لػـ يكػف مباحػا فأنػت مسػؤوؿ عنػو واف ج ػت بػالحراـ
يتمػػى عميػػؾ إذا لقيػػت ربػػؾ ( ومػػف يعمػػؿ مدقػػاؿ ذرة ف ػ ار يػره ) ن أةػػوؿ لكػػـ

ػػاةت عمػػيكـ السػػبؿ وألػػذكـ السػػيؿ

ورددتـ عف باب الكرـ ن وحقو تعالى بؿ سػيظير مػف كرمػو واحسػانو ولطفػو وف ػمو ػدا يػوـ القيامػة مػا يتطػاوؿ
إليػػو طمػػو إبمػػيس وظممػػة الكػػافريف ولكػػف أةػػوؿ لكػػـ ىػػو سػػبحانو (

ػػافر الػػذنب وةابػػؿ التػػوب فػػديد العقػػاب ) .

فتقربوا مف باب ممفرتو بالتوبة والعمؿ المر ي عنده وتباعدوا عف باب عقابو بترؾ معاصيو ولافوه لػوؼ عػالـ

بعظمتو وةدرتو وأ مروا الرجاء بو رجاء موةف بكرمو وعميـ إحسانو فإف رجاء المؤمف بقدر لوفػو حتػى لػو وزنػا

لما زاد أحدىما عف اآللر المصير إلى اهلل والرجوع إليو وكؿ يعود إلى معدنو ويستوفي أجمو وتعود عميو المسألة
ةػػاؿ تعػػالى ( منيػػا لمقنػػاكـ وفييػػا نعيػػدكـ ومنيػػا نلػػرجكـ تػػارة ألػػر )  .ىػػذه الحبػػة التػػي تأكمونيػػا نبتػػت بت ػراب
مدمكـ كاف ليـ ةوة وبأس فديد ذىبوا وبانوا وكأنيـ ما كانوا  ( .ىذا تراب لو تفكره الفتى * ل أر عميو مف الجبػاه

بسػػاطا )  ( .وكأنمػػا ذ ارتػػو لػػو ميػػزت * صػػيمت لسػػنة ا ولػػى أسػػفاطا )  /لػػذوا العبػرة  . /نػػدوس ألسػػنا وجباىػػا
ولدودا وففاىا ( فاعتبروا يا أولي ا بصار )  .ىذه الدنيا وىذه أحواليا وىذه ديارىا ورجاليا باهلل عميكـ ىؿ بعد

ىذه الفكرة وألذ العبرة مف طمو بيا وبديارىا واصالحيا واعمارىػا أعمػر ىػذا الػرواؽ حتػى يسػكنو صػالح وابػراىيـ
وأبػػو القاسػػـ والنسػػاء أـ أعمػػر بيتػػا أسػػكنو أنػػا إذا فارةػػت ا حبػػاب وتوسػػدت الت ػراب أىػػذا الػػرواؽ عم ػره أبػػي بليمػػو
ورجمو وأبقاه لي مف بعده ن واهلل بؿ اهلل وىب وأحسف وأكرـ وتحنف  .ىذه المنة ملصوصة بي ن واهلل بػؿ الػدنيا

يعطييا لمف يحب ولمف ن يحب واآللرة ن يعطييا إن لمف يحب  .رزؽ أبي بيتا ومقاما ودوبا وطعاما وأنا كذلؾ
وأوندع وعيػػالي فػػي لػػوح يبػػو المحفػػوظ بعممػػو ليػػـ رزؽ وىكػػذا جميػػو اللمػػؽ فعػػالـ ىػػذه الليػػانت وتطػػرؽ سػػبيؿ

ال النت الكيس مػف لػاؼ ربػو وداف نفسػو وعمػؿ لمػا بعػد المػوت ةػاؿ تعػالى ( ولقػد كتبنػا فػي الزبػور مػف بعػد
الذكر أف ا رض يرديا عبادع الصالحوف )  .آية التمؼ فػي تفسػيرىا الرجػاؿ إرث معنػوع تحسػف بػو القربػى مػف
اهلل لمعبد إذا توسد ا رض أو الصالحوف رديا وسياسػة لمقػو عمػى مقت ػى اسػتحقاؽ اللمػؽ فػإف ا عمػاؿ عػيف

العماؿ أجؿ عمالكـ عممك ـ وكما تكونوا يولى عمػيكـ ( إف ا رض هلل يورديػا مػف يفػاء مػف عبػاده )  .بينػة عمػى
ما ذكر وفسرىا جماعة بػأرض الجنػة والكػؿ عمػى ىػد  /بػيف المػيالد والمػوت  . /أع ألػي أمػا تنظػر الطفػؿ إذا

ولػد يبػػرز إلػػى الػػدنيا ةاب ػػا كفػػو حرصػػا عمييػػا واذا لػػرج يلػرج باسػػطا كفػػو معترفػػا بفػراغ يػػده مػػف ا مػػر العػػارض

الذع حرص عميو كفى بالموت واعظػا كفػى بػالموت واعظػا  ( .أبكػي ومدمػي مػف يبكػي إذا سػبقت * ةوافػؿ القػوـ

أىػػؿ العمػػـ والعمػػؿ )  ( .بكػػاء ةػػوـ لمقيػػا ال ػوالييف بػػو * واننػػي اللػػا ؼ البػػاكي مػػف الزلػػؿ )  .أع سػػادة مػػا تركػػت
طريقا صعبا ون مسمكا

ا إن كففت ةناعو ورفعت بأكؼ عساكر اليمة سػتره المسػدوؿ وفػراعو ودلمػت عمػى

اهلل مف كؿ باب فرأيت عمى الكؿ ازدحاما عظيما فج تو مف بػاب الػذؿ واننكسػار فرأيتػو لاليػا فوصػمت وحصػمت
مطموبي والطالب عمى ا بواب أعطاني ربي مف ف مو ومواىبو مػا ن عػيف رأت ون أذف سػمعت ون لطػر عمػى

ةمػػب بفػػر مػػف أىػػؿ ىػػذا العصػػر  .وعػػدني رسػػوؿ كرمػػو أف يألػػذ بيػػد مريػػدع ومحبػػي ومػػف تمسػػؾ بػػي وبػػذريتي
ولمفا ي في مفػارؽ ا رض ومماربيػا إلػى يػوـ القيامػة عنػد انقطػاع الحيػؿ وبيػذا جػرت بيعػة الػروح ن يلمػؼ اهلل
وعده ن تصح المكالمة لملموؽ مو اللالؽ بعد النبييف والمرسميف الذيف كمميػـ سػبحانو وحيػا أو مػف وراء حجػاب

وانما وعد إحسانو ينجمي إلى ةموب أوليا و وأحبابو بالرؤيا المنامية والواسطة المحمدية واالياـ الصحيح الػذع ن
يلالؼ ظاىر الفريعة ا حمدية بحاؿ مف ا حواؿ و ( ذلؾ ف ؿ اهلل يؤيتو مػف يفػاء )  ( .مواىػب الػرحمف ن

تنق ػػي * وأمػػة الملتػػار مدػػؿ المطػػر )  ( .لػ از ف السػػر حبابػػو * وا ىػػؿ لمحكمػػة نػػوع البفػػر )  ( .ةػػد ي ػػمو

السابؽ في سيره * ويسبؽ ال ويمو المنتظر )  .الميـ زدني حكمة وفيما ومعرفة وعممػا واجعمنػي والمسػمميف مػف
المحبوبيف المقربيف عندؾ المقتديف بنبيؾ إنؾ تفعؿ ما تفاء وتحكـ ما تريػد وأنػت أرحػـ الػراحميف  /بالفػكر تػدوـ
النعـ  . /أع سادة عظموا نعمة الطعاـ والفراب والدياب والعافية وا ماف والديف تدوـ عميكـ النعـ صححوا اليقيف

بإفػػارات الصػػالحيف فػػإف نعػػـ اهلل عمػػييـ ىاطمػػة وسػػحب المػػدد منػػو إلػػييـ متواصػػمة دليػػـ بػػو عميػػو وةػربيـ بػػو إليػػو
وفػػرح صػػدورىـ لنيمػػاف وجعميػػـ أعيػػاف نػػوع اانسػػاف وتعػػرؼ إلػػييـ فعرفػػوه وأحػػبيـ وأحبػػوه ( ر ػػي اهلل عػػنيـ
ور وا عنو ذلؾ ىو الفوز العظيـ )  .اجعموا دعا ـ توكمكـ عمى اهلل رصينة المباني وأساليب أدعيتكـ هلل لالصة

المعػػاني وكونػوا مػػف الػػنفس والفػػيطاف عمػػى حػػذر ولػػذوا بػػالحزـ فػػي كػػؿ أمػػر فمػػا لػػاب مػػف فػػد م ػػزر الحػػزـ بػػاهلل
وركب مطايا العزـ إلػى اهلل مػاذا يقػوؿ الػواعظ بعػد ةػوؿ اهلل ( لتجػزع كػؿ نفػس بمػا تسػعى ) مػاذا يتػرجـ المػوجز
بعػػد ةولػػو تعػػالى ( ةػػؿ كػػؿ يعمػػؿ عمػػى فػػاكمتو )  .مػػاذا يعػػد المنبػػو بعػػد ةولػػو سػػبحانو ( إنػػا ن ن ػػيو أجػػر مػػف

أحسف عمال )  .ماذا يدةؽ المحذر بعد ةولو تقدس فأنو ( يعمـ السر وألفى ) ( يعمـ لا نة ا عيف وما تلفي
الصدور )  .ماذا يو ح ا مر بعد ةوؿ اهلل ( وما آتاكـ الرسوؿ فلذوه ومػا نيػاكـ عنػو فػانتيوا )  .مػاذا يصػدع
الناىي بعد ةولو سبحانو ( فميحذر الذيف يلالفوف عف أمره أف تصيبيـ فتنة أو يصيبيـ عذاب أليـ )  .ماذا يزف

المبيب بعد ةولو جؿ وعال ( فمف يعمؿ مدقاؿ ذرة لي ار يره ومف يعمؿ مدقاؿ ذرة ف ار يره ) ( آلـ ذلؾ الكتػاب ن
ريب فيو ىد لممتقيف )  .ىذا كتاب اهلل حجة ةا مة ومعجزة دا مة أنبأنا عما كاف وما يكوف وكفؼ لنػا كػؿ سػر
مكنوف مف عمؿ بو نجا و نـ ومف انحرؼ عنو ةطو ونػدـ وىػذه سػنة نبيػو سػيد النػاجيف ووسػيمة المنػاجيف محجػة
بي ػػاء ن

ػػالؿ بع ػػدىا أب ػػدا وى ػػذا طري ػػؽ الق ػػوـ ( إف اهلل م ػػو ال ػػذيف اتقػ ػوا ) تف ػػيد لي ػػـ بالمعي ػػة االيي ػػة معي ػػة

انلتصػػاص معيػػة المعونػػة معيػػة المػػدد فمػػف آمػػف بػػاهلل وكتابػػو واةتػػد بسػػنة نبيػػو ونيػػج مػػنيج القػػوـ وكػػاف معيػػـ
ودلػػؿ ح ػزبيـ فػػاز ( أن إف حػػزب اهلل ىػػـ المفمحػػوف )  .يػػا ألػػي دع عنػػؾ طػػرؽ الوس ػواس واطػػرح انسػػت ناس

بالنػػاس وكػػف مػػو اهلل ولػػذ الحكػػـ والحكمػػة عػػف اهلل ( يػػؤتي الحكمػػة مػػف يفػػاء ومػػف يػػؤت الحكمػػة فقػػد أوتػػي ليػ ار

كديػ ار )  .ن يكػػف حظػػؾ لسػػانؾ ن يكػػف منتيػػاؾ أف تكػػذب عمػػى نفسػػؾ بحالػػؾ  ( .بػػدلت بالحنػػا بيا ػػؾ أحمػ ار *

ولدعت فيو وةمت فعرع أحمر )  .عرج عمى حرـ القرب بقوة مطية الصدؽ ةامعا صفوؼ الوىـ بعساكر اليمة
ممتفتا عف دوا ر ا كواف مفتمال بمراةبة المكوف معتصما بحبمو مف القطيعة حامال راية انفتقار إليو

اربا طبؿ

الػػذؿ بػػيف يديػػو متجػػردا مػػف حجػػاب الزوجػػة مػػف حجػػاب الولػػد مػػف حجػػاب المػػاؿ مػػف حجػػاب وجػػودؾ مػػف حجػػاب
عبادتؾ مف حجاب يقظتؾ مػف حجػاب فمتػؾ  .فػإف رؤيػاؾ اليقظػة فمػة عظمػى ورؤيػاؾ نػورؾ ظممػة دىمػا كػؿ

فػيء لػػؾ حجػاب فػػافتح منػػو بابػا إلػػى المقصػػود وكػؿ مقصػػود حا ػػؿ فتجػرد منػػو إلػػى المعبػود  /التعسػػاء  . /تعػػس
عبد الزوجة تعػس عبػد الػدنيا تعػس عبػد الػدرىـ تعػس عبػد الػدينار تعػس عبػد الك ارمػة تعػس عبػد اللمػؽ تعػس مػف

سػػار لمجنػػاب ا عمػػى بػػالعزـ ا دنػػى  ( .سػػر لمجنػػاب بيمػػة مرفوعػػة * عػػف عػػالـ التفصػػيؿ وااجمػػاؿ )  ( .وارفػػو
جنابؾ عف عبادة يره * بحقيقة ا فعاؿ وا ةواؿ )  ( .إف الذيف ةالوا ربنا اهلل دـ استقاموا تتنزؿ عمييـ المال كة

أن تلػػافوا ون تحزن ػوا وأبفػػروا بالجنػػة التػػي كنػػتـ توعػػدوف )  .لػػذ الموعظػػة مػػف جوعػػؾ مػػف عطفػػؾ مػػف تحػػوؿ
أحوالػػؾ كػػذلؾ حػػاؿ الملمػػوةيف ن تفػػرح بمقمقػػة نحػػو لسػػانؾ وأنػػت منصػػرؼ نحػػو ا

يػػار ن تطم ػ ف لما مػػة فقيػػؾ

وانكبابػػؾ عميػػو لصػػيد الػػدينار ن تنقطػػو بفمسػػفتؾ وأنػػت مفمػػس مػػف محبتػػو ن تقػػؼ عنػػد تصػػوفؾ وأنػػت موصػػوؼ

بالبعػػد عنػػو  ( .كػػؿ العمػػوـ إذا تلمميػػا السػػو * صػػارت لػػداعي اننفصػػاؿ معالمػػا )  /الطػػرؽ إلػػى الحػػؽ  . /أع
سػػادة الطريػػؽ إلػػى اهلل كطريػػؽ الرجػػؿ إلػػى البمػػدة ا لػػر فيػػو الصػػعود واليبػػوط وانعتػػداؿ وانعوجػػاج والسػػيؿ

والجبؿ  .ا رض القفراء التي لمت مف الماء والسكاف وا رض الن رة الل ػرة الكديػرة الميػاه وا فػجار والسػكاف
والبمدة المقصودة وراء ذلؾ كمو فمػف انقطػو بمػذة الصػعود أو بذلػة اليبػوط أو ب ارحػة انعتػداؿ أو بتعػب انعوجػاج

أو بيسير السيؿ أو بعسير الجبؿ أو بمصػة القفػر ولوعػة العطػش أو بحػالوة الن ػارة والل ػرة والميػاه وا فػجار
وا نس بالسكاف بقي دوف المقصود  .ومف لـ يفتمؿ بكؿ ذلؾ حامال فدة الطريؽ معر ا عف لذا ذه وصؿ إلػى

المقصػػود  .وكػػذلؾ سػػالؾ الطريػػؽ إلػػى اهلل إف ص ػرفتو صػػعوبة ا ح ػواؿ عػػف محػػوؿ ا ح ػواؿ وةمبتػػو سػػكرة إةبػػاؿ

اللمؽ عف مقمب القموب فقد فاتو المرض وبقي دوف مقصوده وانقطو بال ريب  .واف تػرؾ عقبػات الطريػؽ حموىػا
ومرىػا وراء ظيػره فقػد فػاز فػو از عظيمػػا  .أع سػادة أنػا بايعػت اهلل عمػى عرفػػات عمػى تػرؾ المػرض والػنفس والمػػاؿ
ناجى بعض الرجاؿ ربو في المناـ فقاؿ يا رب دلني كيػؼ أصػؿ إليػؾ فجػاءه الجػواب المػو نفسػؾ وتعػاؿ  .ذىػب

موسى عميو السالـ يطمب ةابمة لزوجتو الطاىرة وىي تعالج الطمؽ فقاؿ ىمو ( إني آنست نا ار لعمي آتيكـ منيا
بقػػبس أو أجػػد عمػػى النػػار ىػػد ) لبػ ار مػػف ذع ىػػد يرفػػدني كيػػؼ أصػػنو لجمػػب القابمػػة ( فممػػا أتاىػػا نػػودع يػػا

موسػػى إنػػي أنػػا ربػػؾ فػػالمو نعميػػؾ ) نفسػػؾ وزوجتػػؾ ( إنػػؾ بػػالواد المقػػدس ) عػػف رؤيػػة الزوجػػة والػػنفس  /الػػديف
اللالص  . /أع سادة واديكػـ المسػجد إذا دلمػتـ المسػجد فػالمعوا نعػاؿ الميريػة فػإف العبػد ينػاجي ربػو فػي الصػالة

فمينظػػر كيػػؼ ينػػاجي ربػػو وكيػػؼ يقػػؼ فػػي ح ػرة ملاطبتػػو تمػػؾ ح ػرة ااحسػػاف التػػي طرزتيػػا أةػػالـ التقػػديس
بحػػديث ( اعبػػد اهلل كأنػػؾ تػراه فػػإف لػػـ تكػػف تػراه فإنػػو يػراؾ )  .عالمػػة جيمػػؾ افػػتمالؾ بنفسػػؾ وأىمػػؾ ن أةػػوؿ لػػؾ

دعيػػـ عمػػى حافػػة ااىمػػاؿ ولػػذ لػػؾ صػػومعة فػػي الجبػػاؿ بػػؿ أةػػوؿ لػػؾ تقػػرب إلػػى اهلل بلدمػػة عيالػػؾ وروح نفسػػؾ
وطب بربؾ عف الكؿ  .فإف الربوبيػة تقدسػت وجمػت عػف وصػؼ المفػاركة فػي كػؿ حػاؿ ردت أعمػاؿ الفػرؾ إلػى

المفركيف وةبمت أعماؿ التوحيد مػف الموحػديف ( أن هلل الػديف اللػالص )  .وةػاؿ تعػالى ( فمػف كػاف يرجػو لقػاء

ربػػو فميعمػػؿ عمػػال صػػالحا ون يفػػرؾ بعبػػادة ربػػو أحػػدا )  .أع سػػادة إذا اسػػتعنتـ بعبػػاد اهلل وأوليا ػػو فػػال تفػػيدوا
المعونػػة واا ادػػة مػػنيـ فػػإف ذلػػؾ فػػرؾ ولكػػف اطمب ػوا مػػف اهلل الح ػوا ج بمحبتػػو ليػػـ ( رب أفػػعث أ بػػرذع طم ػريف
مػػدفوع بػػا بواب لػػو أةسػػـ عمػػى اهلل ب ػره )  .ص ػرفيـ اهلل فػػي ا ك ػواف وةمػػب ليػػـ ا عيػػاف وجعميػػـ يقولػػوف بإذنػػو

لمفػػيء كػػف فيكػػوف  .عيسػػى عميػػو السػػالـ لمػػؽ طيػ ار مػػف الطػػيف بػػإذف اهلل أحيػػى المػػوتى بػػإذف اهلل  .نبينػػا وحبيبنػػا
سيد سادات ا نبياء محمد حف الجذع إليو وسممت الجمادات عميو وجمػو اهلل بػو مػا تفػرؽ فػي ا نبيػاء والمرسػميف

مػػف المعج ػزات وجػػرت أس ػرار معجزتػػو فػػي أوليػػاء أمتػػو فيػػي ل وليػػاء ك ارمػػات تمػػر ولػػو معج ػزة تسػػتمر  /أوليػػاء

الػرحمف رحمػػة  . /أع ولػػدع أع ألػػي إذا ةمػػت الميػػـ إنػػي أسػألؾ برحمتػػؾ فكأنػػؾ ةمػػت أسػػألؾ بونيػػة عبػػدؾ الفػػيا
منصور و يره مف ا وليػاء ف الونيػة التصػاص ( يلػتص برحمتػو مػف يفػاء ) فػإذا إيػاؾ واعطػاء ةػدرة الػراحـ
إلػػى المرحػػوـ فػػإف الفعػػؿ والقػػوة والحػػوؿ لػػو سػػبحانو والوسػػيمة رحمتػػو التػػي الػػتص بيػػا عبػػده الػػولي فتقػػرب برحمتػػو
ومحبتو وعنايتو التي التص بيا لواص عباده إليو عنػد حاجتػؾ ووحػده فػي كػؿ فعػؿ فيػو يػور  .أع سػادة مػف

طػػرؽ البػػاب بالل ػػوع فػػتح لػػو بػػالقبوؿ ومػػف دلػػؿ الرحػػاب باننكسػػار جمػػس فػػي بيػػت الع ػزة  .أع ألػػي عميػػؾ

بمالزمػػة الفػػرع بػػأمر الظػػاىر والبػػاطف وبحفػػظ القمػػب مػػف نسػػياف ذكػػر اهلل وبلدمػػة الفق ػراء والمربػػاء وبػػادر دا مػػا
بالسرعة لمعمؿ الصالح مف ير كسؿ ون ممؿ وةـ في مر اة اهلل وةؼ في باب اهلل وعود نفسؾ القيػاـ فػي الميػؿ

وسمميا مف الرياء في العمؿ وابؾ في لمواتؾ وجمواتؾ عمى ذنوبؾ الما ػية  .يػا ولػدع إف الػدنيا ليػاؿ ومػا فييػا
زواؿ  .يػػا ولػػدع ىمػػة أبنػػاء الػػدنيا دنيػػاىـ وىمػػة أبنػػاء اآللػرة آلػرتيـ وايػػاؾ والػػدعو الكاذبػػة واتػػرؾ اللػػوض فػػي
بحػػور التوحيػػد واجعػػؿ اعتقػػادؾ اعتقػػادا دبوتيػػا ن يتميػػر وافػػمؿ ذىنػػؾ عػػف الوسػػاوس الفػػيطانية وحػػذر نفسػػؾ مػػف

مصاحبة صديؽ السوء فإف عاةبة مصاحبتو الندامة والتأسؼ يػوـ القيامػة  .كمػا ةػاؿ اهلل تعػالى ( يػا ويمتػا ليتنػي
لـ أتلذ فالنا لميال )  .وةاؿ اهلل تعالى ( يا ليت بيني وبينػؾ بعػد المفػرةيف فبػ س القػريف )  .فػاحفظ نفسػؾ مػف
القريف السوء لكػيال تلاطبػو متأسػفا عمػى مقارنتػو بػيف يػدع اهلل بيػاتيف اآليتػيف وىنػاؾ نػدامتؾ ن تنفػو وكالمػؾ ن

يسمو  /وصايا أحمدية  . /يا ولدع ما أكمتو تفنيو وما لبستو تبميو وما عممتو تالةيو والتوجو إلى اهلل حتـ مق ي
وفػراؽ ا حبػػة وعػػد مػػأتي  .والػػدنيا أوليػػا

ػػعؼ وفتػػور وآلرىػػا مػػوت وةبػػور لػػو بقػػي سػػاكنيا مػػا لربػػت مسػػاكنيا

فػػاربط ةمبػػؾ بػػاهلل وأعػػرض عػػف يػػر اهلل وسػػمـ فػػي جميػػو أحوالػػؾ هلل واجعػػؿ سػػموكؾ فػػي طريػػؽ الفقػراء بالتوا ػػو
واستقـ باللدمة عمى ةدـ الفريعة واحفظ نيتؾ مف دنس الوسواس وامسؾ القمػب عػف الميػؿ إلػى النػاس وكػؿ لبػ از

يابسػػا ومػػاء مالحػػا مػػف بػػاب اهلل ون تأكػػؿ لحمػػا طريػػا وعسػػال مػػف بػػاب يػػر اهلل وتمسػػؾ بسػػبب لمعيفػػتؾ بطريػػؽ
الفرع مف كسب حالؿ واتػرؾ الحيمػة بالسػبب وايػاؾ مػف كسػر لػواطر الفقػراء وصػؿ الػرحـ وأكػرـ ا ةػارب واعػؼ
عمػف ظممػؾ وتوا ػو لمػف تكبػر عميػؾ ون تتػردد بػواب الػوزراء والحكػاـ وأكدػر مػف زيػارة الفقػراء وأكدػر مػف زيػارة

القبػور ولػيف كالمػؾ لملمػؽ وكمميػـ عمػى ةػدر عقػػوليـ وحسػف لمقػؾ وامتػزج النػاس بحسػف المػزاج  .وأعػرض عػػف
الجػػاىميف وةػػـ بق ػػاء ح ػوا ج اليتػػامى وأكػػرميـ وأكدػػر التػػردد لزيػػارة المتػػروكيف مػػف الفق ػراء وبػػادر للدمػػة ا ارمػػؿ
وارحـ ترحـ وكف مػو اهلل تػر اهلل معػؾ واجعػؿ االػالص رفيقػؾ فػي سػا ر ا ةػواؿ وا فعػاؿ واجتيػد بيدايػة اللمػؽ

لطري ػػؽ الح ػػؽ  /ال ػػولي ن يظي ػػر الك ارم ػػة  . /ون تر ػػب لمك ارم ػػات ولػ ػوارؽ الع ػػادات ف ػػإف ا ولي ػػاء يس ػػتتروف م ػػف

الك ارمػات كمػػا تسػػتتر المػرأة مػػف الحػيض ونزـ بػػاب اهلل ووجػػو ةمبػػؾ لرسػػوؿ اهلل واجعػؿ انسػػتمداد مػػف بابػػو العػػالي
بواسطة فيلؾ المرفد وةـ بلدمة فيلؾ بػاالالص مػف يػر طمػب ون أرب واذىػب معػو بمسػمؾ ا دب واحفػظ
يبتو وتقيد بلدمتػو وأكدػر اللدمػة فػي منزلػو وأةمػؿ الكػالـ فػي ح ػرتو وانظػر لػو بنظػر التعظػيـ والوةػار ن نظػر

التصمير وانحتقار وةـ بنصيحة االواف وألؼ بيف ةموبيـ وأصمح بيف الناس واجمو الناس ميما استطعت عمػى
اهلل بطريقتػػؾ ور ػػب النػػاس بالصػػدؽ لمػػدلوؿ فػػي بػػاب الفق ػراء والسػػموؾ بطريػػؽ القػػوـ وعمػػر ةمبػػؾ بالػػذكر وجمػػؿ
ةالبػػؾ بػػالفكر ونػػور نيتػػؾ بػػاالالص واسػػتعف بػػاهلل واصػػبر عمػػى مصػػا ب اهلل وكػػف ار ػػيا مػػف اهلل وةػػؿ عمػػى كػػؿ

ح ػػاؿ الحم ػػد هلل  .وأكد ػػر الص ػػموات عم ػػى الرس ػػوؿ ا ك ػػرـ واف تحرك ػػت نفس ػػؾ بالف ػػيوة أو الكب ػػر فص ػػـ تطوع ػػا هلل
واعتصـ بحبؿ اهلل واجمس في بيتؾ ون تكدر اللروج ل سػواؽ وموا ػو الفػرج فمػف تػرؾ الفػرج نػاؿ الفػرج  .وأكػرـ
ػػيفؾ وارحػػـ أىمػػؾ وولػػدؾ وزوجػػؾ ولادمػػؾ واذكػػر اهلل فػػي كػػؿ أمػػر وألمػػص هلل بالسػػر والجيػػر واعمػػؿ ل ل ػرة

عمال حسنا واجعؿ عممؾ في الدنيا عمؿ اآللػرة  .و ( ةػؿ اهلل دػـ ذرىػـ فػي لو ػيـ يمعبػوف )  .ىػذه نصػيحتي

لؾ ولكؿ مف سمؾ بطريقتي و لواني ولجميو المسمميف والمحبيف كدرىـ اهلل تعالى وأستمفر اهلل العظيـ مف جميو
الذنوب لفييا وجمييا كبيرىا وصميرىا وأتوب إليو إنو ىو التواب الرحيـ  .يا ولدع ةاؿ سيد ا ناـ ( ما أسر عبد

سريرة إن ألبسو اهلل رداءىا إف ليػ ار فليػر واف فػ ار ففػر )  .يػا ولػدع ةػاؿ سػيد ا نػاـ ( إف اهلل يحػب العبػد التقػي

المنػػي اللفػػي )  /اللطي ػػة والحسػػنة  . /يػػا ولػػدع إف ممكػػت عقػػال حقيقيػػا مػػا ممػػت إلػػى الػػدنيا واف مالػػت لػػؾ نيػػا
لا نة كذابة ت ػحؾ عمػى أىميػا مػف مػاؿ عنيػا سػمـ منيػا ومػف مػاؿ إلييػا بمػي فييػا  .وفػي الحػديث ( حػب الػدنيا

رأس ك ػػؿ لطي ػػة )  .فكم ػػا أف حبيػ ػا رأس ك ػػؿ لطي ػػة فك ػػذلؾ بم ػػيا وااعػػراض عني ػػا رأس ك ػػؿ حس ػػنة  .ى ػػي
كالحيػػة لػػيف لمسػػيا ةاتػػؿ سػػميا لػػذاتيا سػريعة الػػزواؿ وأياميػػا تم ػػي كالليػػاؿ  .فافػػمؿ نفسػػؾ فييػػا بتقػػو اهلل ون

تمفؿ عف ذكره تعالى ذرة واحدة واف طرةؾ طارؽ المفمة ذرة فاستمفر اهلل وارجو لباب المالحظة واذكر اهلل واستح
منو  .راةبو في اللموات والجموات واحمده وافكره عمى الفقر والمنى واترؾ ا

يػار فمػا فػي الػدار يػره ديػار  .يػا

ولدع كف صوفيا صافيا ون تكف صوفيا منافقا فتيمؾ  .التصوؼ ااعراض عف ير اهلل وعدـ فمؿ الفكر بػذات

اهلل والتوكػػؿ عمػػى اهلل والقػػاء زمػػاـ الحػػاؿ فػػي بػػاب التفػػويض وانتظػػار فػػتح بػػاب الكػػرـ وانعتمػػاد عمػػى ف ػػؿ اهلل
واللوؼ مػف اهلل فػي كػؿ ا وةػات وحسػف الظػف بػو فػي جميػو الحػانت  .يػا ولػدع إذا تعممػت عممػا وسػمعت نقػال
حسنا فاعمؿ بو ون تكف مف الذيف يعممػوف ون يعممػوف  .يػا ولػدع نجػاة العػالـ عممػو بعممػو وىالكػو تػرؾ العمػؿ .

ففػػي الحػػديث ( إف أفػػد النػػاس عػػذابا يػػوـ القيامػػة عػػالـ لػػـ ينفعػػو اهلل بعممػػو )  /ةيمػػة الوةػػت  /فػػال ت ػػيو أوةاتػػؾ
بػػالميو والطػػرب وسػػماع اآلنت وكممػػات الم ػػحكيف واتػػرؾ الفػػرح فػػإف الفػػرح فػػي الػػدنيا جنػػوف والحػػزف فييػػا عقػػؿ

وكمػػاؿ اللمػػود فييػػا محػػاؿ واننكبػػاب عمييػػا جيػػؿ و ػػالؿ  .اجعػػؿ فكػػرؾ يػػا ولػػدع مفػػمون بمػػف سػػمؼ ةبمػػؾ مػػف
ا نبيػػاء والمرسػػميف والجبػػابرة والسػػالطيف مػػاتوا وكػػأنيـ مػػا كػػانوا ىػػـ السػػابقوف ونحػػف الالحقػػوف فسػػر عمػػى منيػػاج

الصالحيف لتحفر في زمرتيـ ولتكوف مف فرةتيـ ( أول ؾ حزب اهلل أن إف حػزب اهلل ىػـ المفمحػوف )  .أع سػادة

سػػر الحقيقػػة ظػػاىر وعمػػـ المعرفػػة منصػػوب وبػػاب الوصػػوؿ مفتػػوح حجػػبكـ عػػف رؤيػػة ىػػذه المعػػاني الفػريفة حػػب
الدنيا ونسياف الموت  .والعجب ممف يعمـ أنو يموت كيؼ ينسى الموت والعجب ممف يعمـ أنو مفارؽ الدنيا كيؼ

ينكػب عمييػػا ويقطػو أيامػػو بمحبتيػػا  .والعجػب ممػػف يعمػػـ أنػو ارجػػو إلػى اهلل كيػػؼ ينحػػرؼ عنػو ويمتفػػت لميػره واهلل

فمتكـ ىذه لطب جسيـ ن حوؿ ون ةوة إن باهلل العمي العظػيـ  .بالكػذب تفػرحوف وفػي بسػاتيف الجيػؿ تسػرحوف

وبأمر الرزؽ تحتالوف ومف العذاب تأمنوف وكأنكـ ما ةرأتـ ( أفحسبتـ أنما لمقناكـ عبدا وأنكـ إلينا ن ترجعػوف )

أو كػػأنكـ مػػا سػػمعتـ ( ومػػا لمقػػت الجػػف واانػػس إن ليعبػػدوف مػػا أريػػد مػػنيـ مػػف رزؽ ومػػا أريػػد أف يطعمػػوف ) .
تكفؿ برزةكـ فبحيمتو افتممتـ ولـ يتكفؿ حد بالجنة ويعمؿ المبفريف بيا عممتـ

يعتـ ا وةات بػالميو والنسػياف

وةطعتـ ا ياـ بالمفمة والعصياف مزاحكـ مزاح مف أمف الندامػة وليػوكـ ليػو مػف لػـ يسػمو بيػوـ القيامػة كػأنكـ إلػى

القبور ن تنظروف وبمف سكنيا ن تعتبروف أيػف آبػاؤكـ أيػف أجػدادكـ الػذيف م ػوا مػف ةػبمكـ أيػف مػف جمعػوا مػان
أكدر منكـ وحمموا جيال أزيػد مػف جيمكػـ بػاهلل كفػرتـ اـ عمػى اهلل اسػتكبرتـ  /اعػرؼ نفسػؾ  . /إلػواني مػف عػرؼ

نفسػػو بالفنػػاء وعػػرؼ اهلل بالبقػػاء ميػػؿ نفسػػو عػػف الػػدنيا ةػػاؿ تعػالى ( وأمػػا مػػف لػػاؼ مقػػاـ ربػػو ونيػػى الػػنفس عػػف
اليو فػإف الجنػة ىػي المػأو )  .لاطػب حبيبػو معػدف جػوىر سػره المكنػوف بقولػو ( إنػؾ ميػت وانيػـ ميتػوف ) .
فاجمعوا ىمتكـ عمى الوصوؿ لمراتب السمؼ لكيال تػدلموا تحػت ةولػو تعػالى ( فلمػؼ مػف بعػدىـ لمػؼ أ ػاعوا

الصالة واتبعوا الفيوات فسوؼ يمقوف يا )  .واةرعوا باب الكريـ بيد الفقػر وان ػطرار وادلمػوا عميػو تعػالى مػف
باب الذؿ واننكسار فال بد واهلل مف نقمتي واياكـ لدار اآللرة ون بد مف و ػعي وايػاكـ فػي القبػور الػدا رة ( فمػف
يعمؿ مدقاؿ ذرة لي ار يره ومف يعمؿ مدقاؿ ذرة ف ار يره )  .فالناجي مف عامؿ اهلل بتقواه وكاف في الحياة يلفاه .
إلواني أصعب ا فياء مفارةة ا حباء ومقارنة ا عداء وأحالىا مفارةة ا عداء ومقارنة ا حباء  .ففػارةوا أعمػاؿ

السوء لتقارنوا أعمالكـ الصالحة في ةبوركـ فواهلل لـ يقارف المرء مف أصحابو تحت طي لحده إن عممو الصالح .

إلػواني إف ػركـ لبػػاس الحكػػاـ وا عيػاف وزينػػتيـ وسػػالحيـ و ػػاةت صػػدوركـ بيػذا فػػاذىبوا إلػػى المقػػابر وانظػػروا
آباءكـ وآباءىـ تجدوا الكؿ في التراب واهلل أعمػـ بمػف ىػو فػي النعػيـ وبمػف ىػو فػي العػذاب فػأنتـ كػذلؾ مػو ىػؤنء

تتساووف ( وسػيعمـ الػذيف ظممػوا أع منقمػب ينقمبػوف )  /ن تكػف ف ػوليا  . /يػا ولػدع إيػاؾ مػف انفػتماؿ بمػا ن
يعنيػػؾ مػػف الكػػالـ وا عمػػاؿ و يرىػػا وارجػػو بنفسػػؾ عػػف طريػػؽ المفمػػة وادلػػؿ مػػف بػػاب اليقظػػة وةػػؼ بميػػداف الػػذؿ
واننكسػػار والػػرج م ػػف مقػػاـ العظم ػػة وانسػػتكبار فإنػػؾ م ػػف م ػػمة ابت ػػداؤؾ وجيفػػة انتيػػاؤؾ فق ػػؼ بػػيف انبت ػػداء

واننتيػاء بمػػا يميػػؽ لمقاميمػػا وايػػاؾ يػػا ولػػدع مػػف الحسػد فػػإف الحسػػد أـ اللطايػػا ف الفػػيطاف لمػػا حسػػد آدـ تكبػػر
عميػػو وأبػػى أف يسػػجد لػػو وكػػذب عميػػو حػػيف حمػػؼ لػػو ولحػواء ( إنػػي لكمػػا لمػػف الناصػػحيف ) فطػػرد مػػف رحمػػة اهلل

تعالى  .فالكذب والكبر والحسد سبب لطرد العبد مف باب الرب فػال تعػود نفسػؾ عمػى ىػذه اللصػاؿ ةطعػا واةطػو
نفسؾ إلى اهلل واعمـ بأف الرزؽ مقسوـ فإذا تحققت ذلؾ ما حسدت  .واعمـ بأنؾ ميت فإذا تحققت ذلؾ ما تكبرت

 .واعمػػـ بأنػػؾ محاسػػب فػػإذا تحققػػت ذلػػؾ مػػا كػػذبت وا

ػػض طرفػػؾ عػػف النظػػر إلػػى أعػراض النػػاس ف ػػال عػػف

العمػؿ الػػردعء فإنػػؾ كمػػا تػديف تػػداف وكمػػا أف لػػؾ عينػػا فمميػرؾ عيػػوف وكمػػا أنػػت يػولى عميػػؾ وامسػػؾ لسػػانؾ عػػف
مذمػػة اللمػػؽ فػػإف لملمػػؽ ألسػػنا  .نظػػرؾ فيػػؾ يكفيػػؾ وكمػػا تقػػوؿ بالنػػاس يقولػػوف فيػػؾ وحاسػػب نفسػػؾ فػػي كػػؿ يػػوـ

واستمفر اهلل كدي ار وكف طبيب نفسؾ ومرفدىا ون تمفؿ عف حساب نفسؾ واياؾ مػف انفػتماؿ بحػظ الػنفس  .أع

سادة ا نس باهلل ن يكوف إن لعبد ةد كممت طيارتو وصفا ذكره واستوحش مف كؿ ما يفممو عف اهلل عػز وجػؿ .

التوحيد وجداف تعظيـ في القمب يمنو مف التعطيؿ والتفبيو  .الكفؼ ةوة جاذبة بلاصيتيا نور عيف البصيرة إلى

ة اء الميب فيتصؿ نورىا بو اتصاؿ الفعاع بالزجاج الصافية حاؿ مقابمتيا إلى في و دـ ينصرؼ نوره منعكسا

ب و و عمى صفاء القمب دـ يترةى ساطعا إلى عػالـ العقػؿ فيتصػؿ بػو اتصػان معنويػا لػو أدػر فػي استفا ػة نػور

العقػػؿ عمػػى سػػاحة القمػػب فيفػػرؽ القمػػب عمػػى إنسػػاف عػػيف السػػر فيػػر مػػا لفػػي عػػف ا بصػػار مو ػػعو ودؽ عػػف
ا فيػػاـ تصػػوره واسػػتتر عػػف ا

يػػار م ػرآه  /القمػػب الصػػالح  . /أع سػػادة إذا صػػمح القمػػب صػػار ميػػبط الػػوحي

وا س ػرار وا ن ػوار والمال كػػة واذا فسػػد صػػار ميػػبط الظمػػـ والفػػياطيف  .إذا صػػمح القمػػب ألبػػر صػػاحبو بمػػا وراءه
وأمامو ونبيو عػف أمػور لػـ يكػف ليعمميػا بفػيء دونػو  .واذا فسػد حددػو ببػاطالت يميػب عنيػا الرفػد وينتفػي معيػا
السعد  .ولذلؾ أر أف مف فرط الفقير أف ير كؿ نفػس مػف أنفاسػو كالكبريػت ا حمػر بػؿ أعػز منػو ويػودع كػؿ
نفػػس أعػػز مػػا يصػػمح لػػو فػػال ي ػػيو لػػو نفػػس ا مػػر أعظػػـ ممػػا تظنػػوف وأصػػعب ممػػا تتوىمػػوف  .أف ػػؿ العبػػادات
والطاعات مراةبة الحؽ عمى دواـ ا وةات  .عالمة ا نس رفو الحجب بيف القموب وبيف عػالـ الميػوب  .المحبػة

أ صػػاف تػػزرع فػػي القمػػوب فتدمػػر عمػػى ةػػدر العقػػوؿ مػػا أحػػب أف يعػػرؼ إن فػػقي لػػيس مػػف التصػػوؼ أحبػػوني ون
أكرموني ون زوروني ما وةؼ عمى باب أىؿ الدنيا رجػؿ كامػؿ المعرفػة  .ا نػس بػاللمؽ انقطػاع عػف الحػؽ ومػف

اعتز بمير اهلل ذؿ ومف حرـ درجة اليقيف سقط مف مراتب المتقيف ومف انقطو هلل وصمو  /القمب الصػالح  . /أع

سادة إذا صمح القمب صار ميبط الوحي وا سرار وا نوار والمال كة واذا فسد صار ميبط الظمـ والفياطيف  .إذا
صػػمح القمػػب ألبػػر صػػاحبو بمػػا وراءه وأمامػػو ونبيػػو عػػف أمػػور لػػـ يكػػف ليعمميػػا بفػػيء دونػػو  .واذا فسػػد حددػػو
ببػاطالت يميػب عنيػػا الرفػد وينتفػي معيػػا السػعد  .ولػػذلؾ أر أف مػف فػرط الفقيػػر أف يػر كػؿ نفػػس مػف أنفاسػػو
كالكبريت ا حمر بؿ أعز منو ويػودع كػؿ نفػس أعػز مػا يصػمح لػو فػال ي ػيو لػو نفػس ا مػر أعظػـ ممػا تظنػوف
وأصعب مما تتوىموف  .أف ؿ العبادات والطاعات مراةبة الحؽ عمى دواـ ا وةات  .عالمة ا نس رفػو الحجػب

بيف القموب وبيف عالـ الميوب  .المحبة أ صاف تزرع في القموب فتدمر عمى ةدر العقوؿ ما أحب أف يعػرؼ إن
فػػقي لػػيس مػػف التصػػوؼ أحبػػوني ون أكرمػػوني ون زورونػػي مػػا وةػػؼ عمػػى بػػاب أىػػؿ الػػدنيا رجػػؿ كامػػؿ المعرفػػة .
ا نس باللمؽ انقطػاع عػف الحػؽ ومػف اعتػز بميػر اهلل ذؿ ومػف حػرـ درجػة اليقػيف سػقط مػف م ارتػب المتقػيف ومػف
انقطو هلل وصمو  .اننقطػاع إلػى اهلل حػاؿ أىػؿ الحػاؿ مػو اهلل لػو أردت أف أتكمػـ عمػيكـ بمسػاف الحػاؿ لػوةرت لكػـ
ستيف بعي ار بإذف اهلل ولكف أةوؿ لكـ لو تكمـ المتكمـ حتى أصـ ا سػماع وكػاف كالمػو مػردودا عنػد الظػاىر فتركػو

الكػػالـ أولػػى لػػو واذا سػػكت حتػػى ظػػف جميس ػو أنػػو ن يػػتكمـ دػػـ تكمػػـ بكممػػة واحػػدة سػػانحة مػػف البػػاطف سػػابحة فػػي
الظػػاىر مقبولػػة عنػػد الفػػرع فػػتح اهلل لسػػماع كممتػػو القمػػوب وتمقاىػػا السػػامعوف با ذعػػاف وتكفيػػو كػػؿ حقيقػػة ردتيػػا
الفريعة فيي زندةة إذا رأيتـ فلصا تربو في اليواء فال تمتفتوا إليو حتى تنظروا حالو عند ا مر والنيي  /أحػواؿ

الصوفية  . /أع سادة كؿ حاؿ القوـ مػف أوليػـ إلػى آلػرىـ تحػت أربػو درجػات وكػؿ حػاؿ العممػاء والفقيػاء كػذلؾ
-1فأمػا الدرجػػة ا ولػػى مػػف حػػاؿ القػوـ فدرجػػة رجػػؿ طمػػب المرفػػد لمػػا أر مػف إةبػػاؿ العامػػة عمػػى الطا فػػة فأحػػب
ذلؾ وفرح بالرواؽ والجمعية والزع  -2والدرجة الدانية درجة رجػؿ طمػب المرفػد عػف حسػف ظػف بالطا فػة فػأحبيـ
وأحػػب مػػا ىػػـ عميػػو وألػػذ بصػػميـ القمػػب كػػؿ مػػا نقػػؿ عػػنيـ وألػػذ مػػنيـ بانعتقػػاد الصػػحيح النظيػػؼ  - 3.الدرجػػة

الدالدة درجة رجؿ سمؾ المقامات وةطو العقبات وبم مف الطريؽ العوالي مف الدرجات ولكف وةؼ تػارة عنػد ةولػو

تعالى ( سنرييـ آياتنا في اآلفاؽ وفي أنفسيـ حتى يتبيف ليـ أنو الحؽ أولـ يكؼ بربؾ أنو عمى كؿ فيء فييد
)  .فساعة ير الكوف بمفيد اآلية التي أريت لو فيميب بيا عمف أراه إياىا وساعة ير نفسو بمفػيد اآليػة التػي

أريت لو في نفسػو فيميػب بيػا وىػذا المفػيد مفػيد اادنؿ ومنػو تحصػؿ الفػطحات والتجػاوز واظيػار العمػو عمػى
الع ػوالي والبػػروز بحػػاؿ السػػمطنة والظيػػور بػػالقوؿ والفعػػؿ والحػػوؿ والقػػوة  - 4.والدرجػػة الرابعػػة درجػػة رجػػؿ سػػمؾ
الطريؽ مقتفيا آدار النبي في كؿ ةوؿ وفعؿ وحاؿ ولمؽ حامال راية العبدية فارفا جبيف الذؿ في الح رة الربانية

يفيد عمى ىامة ( كؿ فيء ىالؾ إن وجيو ) ويق أر مف صحيفة جبيػة كػؿ ذرة ملموةػة ( أن لػو اللمػؽ وا مػر
)  .يقؼ عند حده ويبسط عمى تراب ا دب بساط لده ويمر في أدناء سػيره عمػى عقبػات اآليػات فينصػرؼ عنيػا

إلى المعبود ( ون يفرؾ بعبادة ربو أحدا )  .فصاحب الدرجة ا ولػى محجػوب  .وصػاحب الدرجػة الدانيػة محػب
 .وصػػاحب الدرجػػة الدالدػػة مفػػموؿ  .وصػػاحب الدرجػػة الرابعػػة كامػػؿ  .وفػػي كػػؿ درجػػة مػػف الػػدرجات المػػذكورات

درجػػات كديػرة تظيػػر لمعػػارؼ مػػف حػػاؿ الرجػػؿ  .وأمػػا درجػػات العممػػاء والفقيػػاء فالدرجػػة ا ولػػى درجػػة رجػػؿ طمػػب
العمـ لممماراة والجداؿ والتفالر وجمو الماؿ وكدرة القيؿ والقاؿ والدرجة الدانية درجػة رجػؿ طمػب العمػـ ن لممنػاظرة
ون لمرياسػػة ولكػػف ليحسػػب فػػي عػػداد العممػػاء فيمػػدح بػػيف أىمػػو وعفػػيرتو وأىػػؿ ةريتػػو مكتفيػػا بيػػذا المقػػدار متمسػػكا
بالظاىر ن ير  .والدرجة الدالدة درجة رجؿ حؿ عويص المفكالت وكفؼ دةا ؽ المنقونت والمعقونت و اص

بحور الجدؿ م م ار اليمة لنصرة الفرعفي أحوالو إن أنو ألذتو عزة العمـ عمى مػف ىػو دونػو واذا انتصػر لمفػرع
وعػػورض بػػدليؿ التطفتػػو نصػرة نفسػػو فػػأفرط وأةػػاـ ا دلػػة عمػػى لصػػمو وفػػنو عميػػو وربمػػا كفػره وطعػػف فيػػو وىجػػـ

عميػػو ىجػػوـ الحي ػواف المفتػػرس مػػو عػػدـ رعايػػة الحػػد المحػػدود فػػرعا فػػي كػػؿ حػػاؿ مػػف أحوالػػو وأح ػواؿ لصػػمو .
والدرج ػػة الرابع ػػة درج ػػة رج ػػؿ عمم ػػو اهلل فنص ػػب نفس ػػو لتنبي ػػو الماف ػػؿ وارف ػػاد الجاى ػػؿ ورد الف ػػارد ونف ػػر الفوا ػػد

والنصيحة وانكار ما ينكر فرعا وةبوؿ ما يقبؿ فرعا بحسف التجرد مف المرض ير أف الحسػف مػا حسػنو الفػرع
والقبيح ما ةبحو الفرع يأمر بالمعروؼ أمر حكيـ ير ميظ ون فظ وينيى عف المنكر نيي مففؽ ير ظالـ ون
عػػاد  .فص ػػاحب الدرج ػػة ا ول ػػى س ػػيئ  .وص ػػاحب الدرج ػػة الداني ػػة مح ػػروـ  .وص ػػاحب الدرج ػػة الدالد ػػة مم ػػرور .

وصػػاحب الدرجػػة الرابعػػة عػػارؼ وفػػي كػػؿ درجػػة مػػف الػػدرجات المػػذكورات كػػذلؾ درجػػات تظيػػر مػػف حػػاؿ الرجػػؿ
والمعصػػوـ مػػف عصػػمو اهلل وةػػد ظيػػر لكػػـ  /حػػدود المنيػػاج الحػػؽ  . /أع سػػادة إف نيايػػة طريػػؽ الصػػوفية نيايػػة
طريؽ الفقياء ونياية طريؽ الفقياء نياية طريػؽ الصػوفية وعقبػات القطػو التػي ابتمػى بيػا الفقيػاء فػي الطمػب ىػي

العقبػػات التػػي ابتمػػى بيػػا الصػػوفية فػػي السػػموؾ والطريقػػة ىػػي الفػريعة والفػريعة ىػػي الطريقػػة والفػػرؽ بينيمػا لفظػػي
والمػػادة والمعنػػى والنتيجػػة واحػػدة  .ومػػا أر الصػػوفي إذا أنكػػر حػػاؿ الفقيػػو إن ممكػػو ار ون الفقيػػو إذا أنكػػر حػػاؿ
الصػػوفي إن مبعػػودا إن إذا كػػاف الفقيػػو آمػ ار بمسػػانو ن بمسػػاف الفػػرع والصػػوفي سػػالكا بنفسػػو ن بسػػموؾ الفػػرع فػػال

جنػػاح عمييمػػا والفػػرط ىنػػا الصػػوفي الكامػػؿ والفقي ػو العػػارؼ كمػػا ذكرنػػا  /ن فػػرؽ بػػيف الصػػوفي والفقيػػو  . /كيػػؼ
يعمؿ الصوفي الكامؿ إذا ةاؿ لو الفقيو العارؼ أأنت تقوؿ لتالمذيؾ ن تصموا ن تصػوموا ن تقفػوا عنػد حػدود اهلل

باهلل عميكـ ىؿ يقدر أف ينطؽ إن بحافػا هلل  .كيػؼ يعمػؿ الفقيػو العػارؼ إذا ةػاؿ لػو الصػوفي الكامػؿ أأنػت تقػوؿ

لتالمذيؾ ن تكدروا ذكر اهلل ن تحاربوا النفس بالمجاىدات ن تعمموا بصحة االالص هلل باهلل عميكـ ىؿ يقدر أف

ينطػػؽ إن بحافػػا هلل  .فحين ػػذ اتحػػدت المػػادة والمعنػػى والنتيجػػة والتمفػػت المفظػػة ن يػػر فمػػف حجبػػو مػػف الصػػوفية
حجاب المفظة عف ألذ دمرة المادة والمعنى والنتيجة فيو جاىؿ  .ما اتلذ اهلل وليا جاىال ومف حجبو مف الفقيػاء
حجاب المفظة عف ألذ دمرة مػا ذكرنػاه فيػو محػروـ الميػـ إنػي أعػوذ بػؾ مػف عمػـ ن ينفػو  /ةولػوا لممحجػوبيف . /
ةؿ يا ألي لممساكيف المحجوبيف مف الصوفية ما تريدوف أف يوجد في ةطركـ ىذا رجؿ عالـ يدفو فػبو الممحػديف

وأىػػؿ البػػدع والزي ػ بػػالحجج الظػػاىرة  /عممػػاء  . .وعبػػاد  . /ةػػؿ يػػا ألػػي لممسػػاكيف المحجػػوبيف مػػف الفقيػػاء مػػا
تريدوف أف يوجد في بالدكـ ىذه رجؿ يقير أىؿ الجحود وال الؿ والعناد بالكرامات الباىرة  .يفتيي لاطركـ أف

سػػر المسػػاف المحمػػدع ينقطػػو تحػػب نفوسػػكـ أف سػػمطاف المعجػزة النبويػػة يلػػذؿ ( يػػوـ ن يلػػزع اهلل النبػػي والػػذيف
آمنوا معو نورىـ يسعى بيف أيػدييـ )  .تفػيد ببقػاء ىػذا المسػاف النبػوع وىػذا السػمطاف المحمػدع ( نحػف أوليػاؤكـ
في الحياة الدنيا وفي اآللرة )  .تدبت دواـ ىذه الحقا ؽ تحفروف آبار ةطعكـ بأيديكـ يا لاصة يا عامة يػا رجػاؿ

الطا فتيف أنتـ طا فة واحدة ( إف الديف عند اهلل ااسالـ ) ن تدلموا تحت ةولو تعػالى ( يريػدوف أف يطف ػوا نػور
اهلل بأفواىيـ ) عميكـ أف ينصح فقييكـ جاىمكـ وأف يقود كاممكـ ناةصكـ عمال بقولو تعالى ( وتعاونوا عمى البر

والتقو ) ن بقير ون بمدر ون بظمـ ون بكبر ون بعمو ن بػأس إف صػدعت بمػا أمػرت بػو عمػى لسػاف نبيػؾ ولكػف

ةبؿ الصػدع عػرؼ المعػروؼ ممنػاطيس جػذاب  .إيػش تريػد يػا صػوفي يػا فقيػو يػا مػف جمػو بػيف الفػأنيف تريػد أف
تسب العباد وتبمي عمييـ وأف تعمو وتممو ما ىذه واهلل طريقة نبيؾ ون سنة وليػؾ كػاف إذا نيػى عػف لمػؽ لػـ يسػـ

فاعمو ويقوؿ ( ما باؿ أةواـ يفعموف كذا أو ما باؿ الرجػؿ يقػوؿ كػذا ) أو كمػا ةػاؿ  .كيػؼ إذا ةمػت لكػـ يػا أىػؿ أـ
عبيدة أنتـ كذا وكذا وفتمتكـ وأ مظت عميكـ ونسػبت إلػيكـ القبػا ح دػـ طػرت فػي مجمسػي ىػذا إلػى الجػو ورجعػت

ىؿ ن تبقػى فػي ةمػوبكـ مػ اررة الفػتـ والسػب ولػو مػبكـ سػمطاف طي ارنػي وىيبػة حػالي بمػى واهلل وىػذا الػذع انطػوت
عميو الطباع كميا  .ولعؿ الفقية أبا فجاع يقوؿ في نفسو ما أ مظ رسػوؿ اهلل فػي مواعظػو بفػتـ وسػب ون صػرح
باسـ أحد ون طار ون تسمط بقوة المعجزة عمى الطباع  .ولعػؿ الفػيا الفقيػو عمػر الفػارودي يقػوؿ ةػاؿ اهلل ( ولػو

كنت فظا ميظ القمب ننف وا مػف حولػؾ )  .وكيػؼ لػو ةػاؿ لكػـ واعػظ فػي مسػجد الفػط عمػى حصػيرة مقطوعػة
بدياب ردة أع أحبابي أع إلواني فارب اللمر ممعوف الكذاب ممعوف الظالـ ممعوف وكػاف فػي مجمسػو مػف ابػتاله

اهلل بيػػذه ا وصػػاؼ ىػػؿ تنفػػر نفسػػو مػػف الرجػػؿ نفػرة اسػػتعظاـ أو تألػػذه حالػػة فقػره وانكسػػاره إلػػى التوبػػة واف لعبػػت
نفسػػو عميػػو وأع حػػاؿ أةػػرب بمػػى واهلل حػػاؿ انتعػػاظ بتجػػرد الرجػػؿ عػػف نفسػػو وحولػػو وطولػػو أةػػرب وأفػػد وةعػػا فػػي
النفوس مف الممبة القاىرة فإف الممبة القاىرة تبقى بقية م مرة في النفس كيؼ كانت وحالػة اننكسػار ن تبقػي ون

تذر تدلؿ إلى دا رة النفس فتطيرىا والى دا رة القمب فتقر فيو ون يبقى معيا

دىا أبدا فإذا وعظتـ النػاس إيػاكـ

والتصريح ولذوا بالتمويح فإف ىناؾ ار حة السنة وفمة النفحة النبوية وبيا واهلل يصمح اهلل القموب فال حاجة معيا
حوالكـ أبدا  .إيش نقوؿ لمذع يعجبو عموه عمى الناس ويحب انقياد الرةاب إليو لؿ عنؾ يا مسكيف انقادت لؾ

الرةػاب ومػا انقػادت لػؾ القمػوب متػى سػقطت مػػف حالػؾ وواردؾ تقمبػت عنػؾ القمػوب وداسػتؾ ا ةػداـ وبقيػت أسػػود

الوجػػو  /حػػوؿ استفػػياد الحسػػيف ر ػػي اهلل عنػػو  . /الحسػػيف عميػػو السػػالـ طمبػػت بفػريتو حقيػػا الفػػرعي الػػذع ن

نزاع فيو فمارت الربوبية فرفعت روحو إلى مقعد صدؽ فمما ةرت الروح في مقاميا حنت لقالبيا المبػارؾ ( فقطػو
دابػػر القػػوـ الػػذيف ظممػوا ) وتحكػػـ سػػيؼ العػػدؿ فػػي ا مػريف فكانػػت فػػيادة اامػػاـ رفعػػة لػػو وكػػاف ظفػػر أعػػداء اهلل

لزيا ليـ وانما المػارة االييػة فعمػت فػي بفػرية اامػاـ مػا فعمػت وكأنيػا تقػوؿ ليػا طمبػت ةػود الرةػاب إلػي وأنػا أريػد

ةودؾ بالكم ية إلي فطمبؾ إلي ا محؿ عند إرادتي إياؾ إلي فبارزتؾ إرادتي بأكؼ مف ةطعتيـ عني فأدنيتؾ بمػف
ةطعػػتيـ عنػػي وعرفتػػؾ أنػػي أريػػد فأفعػػؿ ويػراد لػػي ةبػػؿ تعمػػؽ إرادتػػي فػػال أفعػػؿ ولػػؾ دػواب الطمػػب نػػؾ طمبػػت ةػػود
الرةاب إلي ن إليػؾ ولػو أنػؾ طمبػت ةػود الرةػاب إليػؾ لمػا ةػدتؾ إلػي  .فػإف مػف طمػب ةػود الرةػاب إليػو بػيف لطػر

القير وانستدراج فإف ةيرتو ةيرتو بأكؼ عباد وصمتيـ بي فقطعت اآللر بيـ عني واف فتكت بو وبنفسػو ومػراده
عسػػاكر ( سنسػػتدرجيـ مػػف حيػػث ن يعممػػوف ) فقػػد

ػػؿ  .أع سػػادة طمػػب القػػود إلػػى اهلل ةبػػؿ تعمػػؽ إرادتػػو ج ػ أر

أعداء اهلل عمى ابف ولػي اهلل وسػبط رسػوؿ اهلل ومحبػوب اهلل وابػف أحبػاب اهلل الػذع ةػاـ منػار بفػريتو الكػريـ يػدعو
إلى اهلل وطار طا ر روحو النوراني إلى ح رة ةدس اهلل فكيؼ بمف يدعو إلى نفسو بنفسو بفريتو مقتولػة وروحػو

مبعودة وحالو فاىد عميػو  .اهلل اهلل بػا دب مػو اهلل فػإف لمػؽ اهلل حجػب وأبػواب فػإف أدركػتـ سػر ا دب مػو لمػؽ

اهلل فتحت لكـ أبواب القبػوؿ عنػد اهلل واف جيمػتـ أمػر ا دب مػو لمػؽ اهلل حجبػتـ بػاللمؽ عػف اهلل ومػف دػـ افػتمؿ
أىػػؿ العرفػػاف والػػذوؽ اللػػالص بجبػػر القمػػوب وو ػػعوا اللػػدود عمػػى الطرةػػات تحػػت ا رجػػؿ وطافػػت أرواحيػػـ فػػي

ح ػرات القبػػوؿ بيػػذه ا جنحػػة المعنويػػة فعرفػوا الحػػؽ بػػاللمؽ الحػػؽ عػػف اللمػػؽ أنػػا عنػػد المنكسػرة ةمػػوبيـ جمػػي
نػػص ةدسػػي يػػدلكـ كيػػؼ يعػػرؼ الحػػؽ باللمقوليػػذا ةػػاؿ النبػػي ( تفكػػروا فػػي لمػػؽ اهلل ون تفكػػروا فػػي اهلل )  .وذلػػؾ
الفكر المأموروف بو فكػر ا دب مػو الصػانو فػي مصػنوعاتو جػؿ وعػال  /لمفػاء اهلل عػز وجػؿ  . /أع سػادة عػالـ

النبوة ا كبر الجامو لجميو العوالـ وا نبياء عمييـ الصالة والسالـ لمفاء اهلل في ا رض عمػى الحقيقػة وأصػحاب
اليمـ السماوية والقموب العرفية وا سرار الربانيػة واننلػالع عػف ا

يػار بالكميػة  .ةػادات اللمػؽ إلػى الحػؽ بػيف

مراتبيـ البدا ية ومراتب الصديقيف النيا يػة دمدمايػة ألػؼ ودمانيػة وسػتوف ألػؼ مرتبػة لػيس لمصػديقيف عمػى مػراتبيـ
مف سبيؿ  .وبيف مراتب النبييف ومرتبة سيد الملموةيف مراتب ودرجات في مرتبة محبوبيتو مراتب ن تعد ون تحػد
ون تمر آونة إن ولو مرتبة ترفو ودرجة تنصب ومقاـ يػدنو مػف اهلل ن تحػيط بػو ا سػرار ون تػدرؾ كيفيتػو ا وىػاـ

وا فكار تتميما لمنعمة وتكميال لفرؼ المحبة  .وبيف مراتب الصديقيف البدا ية وم ارتػب ا وليػاء المقػربيف النيا يػة
ألػػؼ وما ػػة وادنتػػاف ولمسػػوف مرتبػػة فػػتح السػػبيؿ إلييػػا ل وليػػاء ولكػػف ن يصػػموف إلػػى م ػراتبيـ النيا يػػة أبػػدا واف
لمقطبية الجامعة دمانية ودمانيف ألفا وستة عفر مرتبة كؿ مرتبة متوجية إلى عالـ مف العوالـ وكػؿ م ارتػب أوليػاء
العصر بالنسبة إلى مرتبة القطب الجامو واةفة في ا رض ورتبتو متسػنمة أبػواب السػماوات وبػيف م ارتػب ا وليػاء

البدا ية ومراتب صمحاء ا مة الذيف لـ يحسبوا في عداد ا ولياء كما بيف السػماء وا رض وبػيف م ارتػب الصػمحاء
وعامة ا مة ا حمدية مرتبتػاف التوبػة والعمػؿ الصػالح  /أجػزاء الرؤيػا  . /الرؤيػا الصػالحة جػزء مػف سػتة وأربعػيف

جزءا مف النبوة وتمؾ رؤياه فإف رسالتو دالدة وعفروف سنة فكػاف فػي سػتة افػير منيػا يػوحى إليػو فػي الرؤيػا فػإذا

ةسمت السنيف الباةية إلى ستة أفير أجزاء عممت أف رؤيػاه جػزء مػف نبوتػو والتحيػة ومنزلػة نبوتػو الجميػة مصػونة

الم ارتػب يقظػة ومنامػا  .وانمػػا الرؤيػا وحػي المػػؤمف بتنػزؿ المال كػة ون يصػػح ذلػؾ التنػزؿ إن لمػػف آمػف بػاهلل وذكػره

واسػػتقاـ عمػػى مػػا ير ػػيو فيكػػوف ذلػػؾ التنػػزؿ الممكػػي عميػػو أمنػػا وبفػػر ( الػػذيف ةػػالوا ربنػػا اهلل دػػـ اسػػتقاموا تتنػػزؿ
عمييـ المال كة أن تلافوا ون تحزنوا وأبفروا بالجنة التي كنتـ توعدوف ) اآلية فػاىد عػدؿ يػدؿ عمػى مػا ذكرنػاه .

أع سادة حدوا المراتب وان ألذتكـ الليؿ تحت السنابؾ ن يصػؿ الػولي إلػى ايػة أحػد مػف الصػديقيف والصػحابة

فػػإنيـ ني ػػتيـ النظػرة الطػػاىرة المحمديػػة فألػػذتيـ إلػػى محبوبيتػػو فػػأحبوه وأحػػبيـ ( ر ػػي اهلل عػػنيـ ور ػوا عنػػو
ذلػػؾ الفػػوز العظػػيـ )  .فػػإذا أردتػػـ القربػػى مػػف اهلل فتقربػوا إلػػى اهلل بمحبتػػو وانةتػػداء بيػػـ ( أول ػػؾ الػػذيف ىػػد اهلل
فبيػداىـ اةتػده )  .وةػاؿ لنػػا فػييـ رسػوؿ اهلل ( أصػػحابي كػالنجوـ فبػأييـ اةتػػديتـ اىتػديتـ )  /القػدرة االييػػة  . /أع

ألي ةاؿ لؾ أىؿ الحاؿ ربؾ يوجدؾ دـ يفنيؾ ويبصرؾ دـ يعنيؾ فيجمسؾ بال أنت عمى بساط انصطفاء لمتعميـ
ويقيمؾ مقاـ ا نس لمتكميـ دـ يفنيؾ عما أبد بظيوره بسطوة ااجالؿ والتعظيـ دـ يمبسؾ لمعػة التػوةير والتكػريـ

ويحظيػػؾ بمالحظػػة التكمػػيـ فيدبػػت فيػػؾ فػػاىد التوفيػػؽ والتصػػميـ ويقػػوؿ لػػؾ لػػذ مػػا آتيتػػؾ بقػػوة التدبيػػت بري ػػا مػػف
حولػػؾ البفػػر وةوتػػؾ اآلدميػػة فػػاك ار لممػػنح االييػػة والمواىػػب الربانيػػة دالػػال فػػي كػػؿ أمػػورؾ تحػػت كنػػؼ الر ػػى
والتسميـ ( فلذ ما آتيتؾ وكف مف الفاكريف )  .ذلؾ ف مو ن كسبؾ وجوده ن اجتيادؾ والتصاصو ن حرصؾ

واليامو ن عممؾ واصطناعو ن استحقاةؾ  .تساوت طينة البفر مف حيث الصور وتباينػت فػي التف ػيؿ بمػا بػدا
عمييا وظير فكمما ظير عمييا فبقدر فإذا انبمج الصبح مف يمو وأسفر وأفرؽ النور عمييا فبير وامتد منيا إلى

سواىا وانتفر سمطانو فقير وتمكف فاىده واستقر وظيرت اافارات والمعػاني عمػى الصػور فقػد نفػا فػي الصػور
وو ػػو الكتػػاب المسػػطور وكػػاف الما ػػب المحتجػػب ىػػو الظػػاىر المفػػيود المنظػػور حين ػػذ يبعدػػر مػػا فػػي القبػػور

ويحصؿ مػا فػي الصػدور ويػزوؿ المػرور ويحظػى المتقػوف بػالحبور وينػاؿ المحبػوب ايػة السػرور  .إف وراء ىػذه

ا سرار حقيقة إبصار أكدػر اللمػؽ عنيػا عميػة ن يػدركيا إن مػف ظيػرت لػو منػو فيػو وتجمػت فػواىدىا منػو عميػو
وبػػرزت آدارىػػا مػػف كونػػو عميػػو ( ذلػػؾ مػػف آيػػات اهلل مػػف ييػػد اهلل فيػػو الميتػػد )  .واهلل يػػا ىػػذا مػػا دػػـ اتصػػاؿ ون
انفصاؿ ون حموؿ ون انتقاؿ ون حركػة ون زواؿ ون مماسػة ون مجػاورة ون محػاذاة ون مقابمػة ون مسػاواة ون ممادمػة
ون مجانسػة ون مفػاكمة ون تجسػد ون تصػور ون انفعػػاؿ ون تكػوف ون تميػر كػؿ ىػػذه نعػوت حػددؾ والحػؽ سػػبحانو
مف وراء نعوتؾ وصفاتؾ إذ ىػي مبتدعاتػو وملترعاتػو فكيػؼ يظيػر بيػا أو فييػا أو عنيػا أو منيػا وبػو ظيػرت ن

بيػػا ظيػػر وىػػو وراء ا فػػكاؿ والمعػػاني والصػػور ومػػا بطػػف فييػػا ون ظيػػر ون أدرؾ بػػالفكر ون حصػػر فػػي النظػػر
ونطػػاؽ النطػػؽ ي ػػيؽ عػػف اافصػػاح بحقيقػػة اللبػػر وانمػػا سػػومح فػػي المفػػظ ل ػػرورة تفيػػيـ البفػػر فكػػؿ صػػفة ن
تعقميا إن بالمقايسة إلى صفاتؾ فإنما سيقت ل رورة تفييمؾ بمعنى دبت عندؾ موجودا متحققا مف حيث طاةتؾ

ن مف حيث حقيقة ما نعت لؾ نعت مف نعوتو تقدس عما دلت عميو ظواىر النعوت وىو المنزه عف دنلة النعت
الظػػاىر مػػف حيػػث دلػػت بنفسػػيا عمػػى مقايسػػة وصػػؼ المحػػدث ون تنفػػؾ فػػي دنلتيػػا عػػف ذلػػؾ فمػػو مػػف النعػػوت

والتعريػػؼ دبػػات مػػا يسػػتحؽ والػػذع يسػػتحقو وراء إحاطػػة العمػػـ وحصػػر الفيػػـ واحصػػاء العقػػؿ ( ون يحيطػػوف بػػو
عممػػا )  ( .ن أحصػػي دنػػاء عميػػؾ أنػػت كمػػا أدنيػػت عمػػى نفسػػؾ )  /إذا كمػػت ا لسػػف  . /يػػا ةػػوـ إيػػش يقػػاؿ إيػػش
يتحدث كمت واهلل ا لسف وطافت العقوؿ وذىمت ا لباب واحترةت القموب ولـ يبؽ إن الدىفة والحيرة زدني فيػؾ

تحي ػ ار  .يػػا ىػػذا إنمػػا أفػػردت عمػػى ظػػاىر توحيػػدؾ ميادنػػة لػػؾ ومسػػالمة لػػدلولؾ تحػػت ةيػػر الػػدعوة وبالمسػػالمة

والتسميـ دوف المنازعة ةنػو منػؾ بالطاعػة والػدعوة لػ ال ترجػو عمػى عقبػؾ وترتػد بعػد إسػالمؾ وليػذا سػميت مسػمما
ولـ يطمب منؾ حقيقة ىذا إذ ن طاةة لؾ بػو واهلل ( ن يكمػؼ اهلل نفسػا إن وسػعيا ) ون يحمميػا فػوؽ طاةتيػا فمػا

أفردت بػو مػف فػيادة التوحيػد ىػو حظػؾ مػف ااسػالـ الػذع لرجػت بػو عػف جممػة الجاحػديف واف لػـ تدبػت بػو فػي
زمرة المؤمنيف ف ال أف تصؿ بو رتبة العارفيف أو ترةى إلى ذروة المكاففيف ( ةالت ا عراب آمنا ةؿ لـ تؤمنػوا

ولكػػف ةولػوا أسػػممنا )  .الػػذع عنػػدؾ مػػف العمػػـ باا ػػافة إلػػى معرفػػة ا نبيػػاء والصػػديقيف كالػػذع عنػػد ا نبيػػاء مػػف

العمػػـ باا ػػافة إلػػى عمػػـ مبديػػو عمػػييـ بػػؿ ربمػػا كػػاف عممػػؾ جػػزءا مػػف عمميػػـ وعمميػػـ لػػيس جػػزءا مػػف عممػػو  .ون
تظف أف أحدا حصؿ مف التوحيد عمى حقيقة مدركة إنما ذلؾ توحيد ذلؾ الفلص أعني حظػو مػف الكفػؼ متنػاه

ن يحصر ما ن يتناىى محدث ن يدرؾ ةديما إنما ىػي مواىػب الكفػؼ لػو دبتػوا مػف ذلػؾ عمػى حقيقػة لبممػوا إلػى
اية الترةي مػف المطالػب ولػـ يكػف بعػد المايػة تػرؽ ون بعػد كمػاؿ المعرفػة زيػادة ولػو صػح ذلػؾ لمػا ةيػؿ كمميػـ

عممػػا وأعظميػػـ كفػػفا وأرةػػاىـ منػػزن وأعالىػػـ حػػان ( وةػػؿ رب زدنػػي عممػػا )  .روع عنػػو أنػػو ةػػاؿ ( كػػؿ يػػوـ ن

أزداد فيػػو عممػػا يقربنػػي إلػػى لػػالقي فػػال بػػارؾ اهلل فػػي صػػحبة ذلػػؾ اليػػوـ )  .إذا كػػاف مدػػؿ ذلػػؾ المحتفػػـ يطمػػب
الزيادة وىو في درج الترةي ن في منزؿ الوصوؿ الما ي ولو كاف دـ اية لكانت نياية ولػو تنػاىى ننحصػر ولػو

انحصر لتج أز ولو تج أز لفني ولو حصره سواه لكاف أعـ منو والحدث ن يكػوف أعػـ مػف القػدـ وكػؿ ىػذه التقػديرات

مسامحة لفظية وتقديرات كالمية وسوء عػادات جدليػة  .وان فمػف عنػده لبػر مػف ذوؽ الحقػا ؽ يسػتمني عػف ىػذه
المسػػامحات المفظيػػة بمػػا عنػػده مػػف الف ػواىد البرىانيػػة والب ػراىيف القطعيػػة ويعمػػـ بحقيقػػة حالػػو أف ب ػػاعتو العجػػز
و ايتو القصػور  .ومػف يػده فػي المػاء إلػى زنػده يعػرؼ حػر المػاء مػف بػرده فكممػا تػرجـ عنػو لسػاف أو كفػؼ عنػو
بيػػاف أو افػػتمؿ عميػػو جنػػاف فنيايتػػو محصػػورة و ايتػػو مدركػػة حتػػى تصػػؿ ا مػػور بأربابيػػا إلػػى العجػػز والتقصػػير

فيقوؿ سيدىـ ( ن أحصي دناء عميؾ أنت كما أدنيت عمى نفسػؾ ) ويقػوؿ اآللػر العجػز عػف درؾ اادراؾ إدراؾ

وىذا إفعار بعدـ حاصؿ متحقػؽ مػف جػنس الفػاىد مػو إدبػات وجػوده المنػزه عمػا يقػوـ فػي الفػاىد ف فيػو كػاؼ
اللطػػاب لمملاط ػػب أع عرف ػػت وج ػػودؾ ول ػػـ أة ػػدر عمػػى إحص ػػاء ص ػػفاتؾ ون إدراؾ ذات ػػؾ فم ػػف

ػػرورة وج ػػودع

وجودؾ ني معمومؾ وأنت القا ـ بي فمزمني انعتراؼ بؾ مػف حيػث ن يمكننػي جحػده فناةصػني تجميػؾ فػي بػي
مف حيث

رورة فقرع إليؾ وفاةتي وفاىد نقصي ولزوـ ةصورع وعجزع فطمبت صفات كمالؾ التي ن تتنػاىى

بصػػفات نقصػػي المتناىيػػة فمػػـ أطػػؽ لػػؾ ةػػد ار ونػػادتني سػػبحات جاللػػؾ مػػف وراء س ػرادةات عظمتػػؾ أييػػا المحػػدث

المتناىي ارجو إلى محؿ حددؾ ةس ار فمقد حاولت أمػ ار إمػ ار فعجػب لػي كيػؼ أطمبػؾ وأنػت معػي وكيػؼ ن أفػيدؾ
وأنت عنػدع أعجػب منػو كيػؼ أعرفػؾ ولسػت بمجػانس لمعػروؼ ون مفػاكؿ لمػألوؼ ون متنػاه فتحصػر ون بجسػد
فتتصور ون بذع صورة فتبصر فمف أيف تعرؼ أو تقدر فمست بما ب فتطمب ون بحا ر فتدرؾ ون ظاىر فتناؿ

ون باطف فتنكر وتحاؿ ون مقيس فتتصور بمداؿ  ( .فيا ا با حا ار في الفؤاد * فػديتؾ مػف ا ػب حا ػر ) .
أنػت ةريػػب مػػف حيػػث

ػػرورة وجػػود ا فػػياء بػػؾ فػػال ةريػب منػػؾ بعيػػد مػػف حيػػث ن مناسػػبة بينػػؾ وبينيػػا فػػال أبعػػد

منؾ  ( .فقمت صحابي ىي الفمس

وؤىا * ةريب ولكف في تناوليػا بعػد )  /ألػواف وأفػكاؿ  . /يػا عجبػا كػؿ

العجػب ممػػف ينكػػر مػػا أةػػوؿ وبػػاع ىمتػػو إلػػى تنػػاوؿ الفيػػـ ن يطػػوؿ وفػػمس عقمػػو أبػػدا فػػي أفػػوؿ ألػػيس عنػػده مػػف

الفػػاىد ظػػاىر بػػاطف وبػػاطف ظػػاىر ألػػيس نػػور الفػػمس إذا انتفػػر عمػػى مبسػػوط مػػف ا رض ظيػػرت بػػو ا ل ػواف
وا فػػكاؿ وتبػػيف بػػو مػػا كػػاف ملفيػػا وبػػرز بػػو مػػا كػػاف محتجبػػا فػػإذا بػػرزت صػػور ا فػػياء وأفػػكاليا بػػو لفػػي عمػػى
الن ػػاظريف وج ػػوده لف ػػدة ظي ػػوره  .ولق ػػد ظ ػػف ة ػػوـ مم ػػف ن عم ػػـ عن ػػدىـ بحق ػػا ؽ ا ف ػػياء أف ل ػػيس د ػػـ م ػػو ا لػ ػواف
وا فكاؿ فيء از د عمييا وأنيا ظاىرة بذواتيا حتى ىجـ عمييـ الظؿ بامتداده وأرلى الظػالـ سػدولو وجػر عمػييـ

كالكمػػو فػػأدركوا تفرةػػة

ػػرورية بػػيف النػػور وال ػػوء وعمم ػوا بعػػد ذلػػؾ أنيػػا لػػو كانػػت وا ػػحة بػػذواتيا لمػػا جػػاز أف

تلفى وتنفر وتحققوا أف المو ح ليا يرىا وانما لفػي لفػدة ظيػوره واحتجػب افػراؽ نػوره فقػد بطػف فػي ظيػوره

لفػدة الظيػور وبعػد فػػي ةربػو افػراط القػػرب وظيػر بذاتػو فػي بطونػػو  .وكيػؼ ن يكػوف ظػػاى ار ومػا ظيػرت ا لػواف
وا فكاؿ إن بو وةرب في بعده عف اادراؾ وكيؼ ن يكوف ةريبا وادراكو ةبؿ إدراؾ ما أدرؾ بػو والمبيػب يعمػـ أف
نور الفمس ىو الوا ح في نفسو المو ح لميره ويعمـ أف ا لواف وا فكاؿ بتجميو ظيرت وبإفراةو أفرةت وىي

مظممة في ذاتيا إذ ا جساـ الصمبة الكديفة مظممة بطبعيا وجبمتيا والنور مستعار ليا مف يرىا وىذا ربما ىػزؾ
لفيـ ةوؿ النبي ( إف اهلل لمؽ اللمؽ في ظممة دـ رش عمييـ مف نػوره )  .فػالظيور الحقيقػي المظيػر ن المظيػر
فأوؿ ما دبت فييـ المعارؼ إلى المظير ن إلى المظير فربما ابت رؤية ا فكاؿ وا لواف عنو وةػاؿ ن موجػود

إن النور بلالؼ اعتقاد الجاىؿ  /أةواؿ اللميؿ عميو السالـ  . /وىذا ربما ىزؾ لفيـ ةوؿ اللميؿ إبراىيـ صموات
اهلل وسػػالمو عميػػو عنػػد رؤيػػة الكواكػػب والفػػمس والقمػػر ىػػذا ربػػي ىػػذا ربػػي ىػػذا ربػػي ورد وعبػػر عػػف المفطػػور إلػػى
الذع فطر إلى ةوؿ الصديؽ ر ي اهلل عنو ( ما رأيت في ا حتى رأيت اهلل ةبمو ) والى سر ةولو عػز وجػؿ ( أو
لـ يكؼ بربؾ أنو عمى كؿ فيء فييد )  .والبميد بال د مف ذلؾ ن ير

ير ا لػواف وا فػكاؿ ويقػؼ معيػا ون

يفػػيد مظيرىػػا وىػػذا منكػػوس عمػػى أرسػػو مكػػب عمػػى وجيػػو مػػردود عمػػى عقبػػو نػػو ينظػػر بال ػػد مػػف نظػػر ا وؿ
الذع فاىد عيف الحقيقة وربما ىزؾ ىذا لفيـ ةولو تعالى ( أفمف يمفي مكبا عمى وجيو أىد أمف يمفي سويا
عمػػى صػراط مسػػتقيـ )  .فػػإف ترةػػى العػػامي الجاىػػؿ والممػػر المافػػؿ عػػف رتبػػة الوةػػوؼ مػػو الصػػور وا فػػكاؿ إلػػى

النظػػر وانسػػتدنؿ وأدرؾ التفرةػػة بػػيف مػػا يظيػػر بذاتػػو وبػػيف مػػا يظيػػر بمي ػره عنػػد حمػػوؿ الحجػػاب وظيػػور

ػػد

ال ياء مف الظالـ وتجمى لو وصرؼ الصػور وا جسػاـ فقػاـ عنػده البرىػاف الحقيقػي والػدليؿ القطعػي عمػى كونيػا
مظممػة ن تػػر ذاتيػػا ون يرىػػا وأنػو لػػون وجػػود فػػيء لػارج عنيػػا ىػػو المسػػمى نػو ار مػػا ظيػػرت لمعيػػاف ون تميػػزت
منيا الصور وا لواف والمقادير وا فكاؿ وذلؾ النور ير حاؿ فييػا ون نػاء عنيػا وانمػا ىػو مفػرؽ عمييػا مظيػر

ليا كاف حين ػذ مػف أربػاب اارادة المحصػور نظػرىـ فػي اآلفػاؽ المحػدودة وا ةطػار المحصػورة إذ لػـ يعػرؼ النػور
لنفسو دوف نسبتو  /في اآلفاؽ آيات  . /وربما ىزؾ ىذا لفيـ ةولو تعالى ( سنرييـ آياتنا في اآلفاؽ وفي أنفسيـ

حتػى يتبػيف ليػـ أنػو الحػؽ )  .فيػػؤنء فػي دػاني رتبػة فمػف فػيد ا فػػياء بػالنور ن النػور با فػياء فيػذا يترةػى مػػف
أسػفؿ إلػى فػوؽ وذاؾ ينػزؿ مػػف فػوؽ إلػى أسػفؿ فػذاؾ إلػػى النػور ينظػر دػـ نػزؿ إلػػى مػا بػالنور ظيػر مػف ا فػػكاؿ
والصػػور واسػػتحؽ أف يتقػػدـ فػػي التعمػػيـ والسػػر عمػػى أربػػاب انسػػتدنؿ ليو ػػح ليػػـ مػػا لفػػي عػػنيـ واسػػتتر وليػػذا

سػػمي الرسػػوؿ ( ذك ػ ار رسػػون يتمػػو عمػػيكـ آيػػات اهلل مبينػػات ) ينػػبييـ عمػػى كػػؿ موجػػود أنػػو مػػف حيػػث ذاتػػو عػػدـ

كا جسػػاـ التػػي ىػػي بػػذواتيا ظمػػـ وانمػػا بإف ػراؽ النػػور ظيػػرت  /ظممػػات  . .ونػػور  . /كػػذلؾ عػػالـ الحػػدث بأس ػره

ظممة لمؽ اللمؽ في ظممة وتجمى وجود المحدث لو فيو بإيجاده لو نو ار فمون سرياف نور وجوده في العػالـ بأسػره
لـ يظير منو ظاىر وذلؾ الذع ظيػر مػف نػوره بمنزلػة الػرش ن بمنزلػة القػبض وانسػتتار دػـ رش عمػييـ مػف نػوره

فمف أصابو فػيء مػف ذلػؾ النػور انػتعش ومػف بقػي فػي ظممػات طبعػو وظػؿ ةالػب جسػمو كػاف كػالمنطمؽ ( إلػى

ظؿ ذع دالث فعب ن ظميؿ ون يمني مف الميب )  .وفعب الجسـ دالدة الطوؿ والعرض والعمؽ نعوذ باهلل مف
الرد إليو والسجف فيو إذ ىو دنيا اانساف فإف ما ظير لمعياف مف عػالـ الفػيادة والممػؾ فيػي الػدنيا ومػا بطػف مػف

عػػالـ الميػػب والممكػػوت فيػػي اآللػرة التػػي يػػرد العبػػد إلييػػا بعػػد موتػػو  .وأظيػػر ا فػػياء عنػػد اانسػػاف جسػػمو إذ ىػػو

أةرب أجساـ العالـ إليػو وا ةػرب ىػو ا دنػى وانمػا سػميت الػدنيا دنيػا لػدنوىا مػف العبػد فػأةرب أحػواؿ اانسػاف إليػو
دنيػػاه وأبعػػد أحوالػػو إليػػو ألػراه نيػػا ةصػػو فتػػألرت عػػف أف تنكفػػؼ لػػو إن بعػػد المػػوت حػػيف يقػػاؿ لػػو ( فكفػػفنا

عنؾ طاءؾ فبصرؾ اليوـ حديػد )  .ويقػوؿ ىػو ( ربنػا أبصػرنا وسػمعنا فارجعنػا نعمػؿ صػالحا ) (

يػر الػذع

كنا نعمؿ ) فيقاؿ لو ( لقد كنت في فمة مف ىذا فكففنا عنؾ طاءؾ )  /سجف  . .وجنة  . /فظػاىر أحوالػؾ

مفاىدة دنياؾ الحقيقية وأظيرىا عندؾ ما تعمؽ بجوارحؾ مف لذاتؾ الطبيعية وفيواتؾ الحسية فيي تحبسػؾ عػف

السفر إلى الح ػرة الربوبيػة وتعمقػؾ عػف وطء الح ػرة القدسػية إذ ( الػدنيا سػجف المػؤمف وجنػة الكػافر )  .سػجف
المؤمف الذع آمف وتحقؽ إنما يػؤوؿ إليػو مػف النعػيـ المقػيـ والمقػاـ الكػريـ أفػرؼ ممػا يفارةػو  .وجنػة الكػافر الػذع

كفر عقمو أع طى وحجػب عػف مالحظػة جمػاؿ ةػدس الالىػوت ا كبػر ون يمكػف اانسػاف انطػالع المجػرد عػف
الفػوا ب وبينػػو وبػػيف ا جسػػاـ المظممػػة عالةػػة البتػػة وأع لػػذة لمػػف ىػػو فػػي السػػجف أو تصػػرؼ أو كفػػؼ والقمػػوب

الموةوفة مو مالحظة ا جساـ عابدة ا صناـ والجسـ دنيا واايماف صفة القمب وىو المؤمف فالدنيا سجف المؤمف

وجنة الكافر عمى الحقيقة فالجسـ سجف القمب الذع ىو المؤمف فمتى تلمص مف عال قو ونجػا مػف آفاتػو وبوا قػو
سمـ مف كؿ اآلفات ونجا مف جميو الملافات ولرج إلى النور مف الظممات ( إن مف أتػى اهلل بقمػب سػميـ ) ( .

وما كؿ جسـ ير سجف ىمو * وآلر آفػات النفػوس وفاتيػا )  ( .ولػو عمػـ اانسػاف مػا المػوت أيقنػت * نفػوس
الػػور أف الممػػات حياتيػػا )  .فمػػا أظمػػـ ىػػذا القالػػب عمػػى أربابػػو ومػػا أحجبػػو ل ن ػوار فػػالواةؼ معػػو محصػػور فػػي
ا ةطػػار مسػػجوف بػػيف جػػدراف المسػػاحة والمقػػدار بػػيف الطػػوؿ والعػػرض والعمػػؽ وىػػي دػػالث فػػعب مظممػػة حاجبػػة

حاصرة أر ية ناسوتية ظممانية مف تمقا يا .

ؿ النصار في التدميث نيـ لـ يجػاوزوا عػالـ ا جسػاـ ون ةسػـ

ليـ مف ذلؾ الرش المذكور نصيب مو أرباب ا ةساـ فال جرـ أنيـ حجبوا بظواىر الصور وا تروا بظيور ا دػر

وعمػوا عمػػا بطػػف بمػػا ظيػػر كمػػا عمػػي مػػف ةصػػر نظػره عمػػى ا لػواف وا فػػكاؿ دوف النػػور المو ػػح ليػػا النظػػر (

كػػال إنيػػـ عػػف ربيػػـ يوم ػػذ لمحجوبػػوف دػػـ إنيػػـ لصػػالو الجحػػيـ دػػـ يقػػاؿ ىػػذا الػػذع كنػػتـ بػػو تكػػذبوف )  .وانمػػا كػػاف
سبب حجبيـ في اآللرة ةصور نظرىـ في الدنيا ( ومف كاف في ىذه أعمى فيو في اآللرة أعمػى وأ ػؿ سػبيال

)  /أفقياء وسعداء  . /وانما كاف أ ؿ سبيال ف في الدنيا يرجى لو اابصػار امكػاف ذلػؾ فيػو وفػي اآللػرة ةػد
حصؿ عمى ةسمو ووةؼ عمى حقيقة اسمو ( فمنيـ فقي وسعيد ) فحقيقة اسػمو الفػقاوة ن السػعادة إذ ةػد سػدت

عميػػو طػػرؽ انسػػتفادة ولػػـ يبػػؽ لػػو فػػي أحوالػػو نقصػػاف ون زيػػادة فيػػو بيػػذا الوجػػو أ ػػؿ سػػبيال وىػػو مسػػتحؽ بمػػا

اتصػؼ بػو أف يكػوف فػػي أ ػيؽ مكػاف وأةػػبح مقػيال  .فنػار الحسػرة واللػػزع تتمظػى فػي باطنػػو بمػا حرمػو مػػف روح

المعرفة ولما فاتو مف سعة العمـ ولذة المفاىدة بركونػو إلػى عػالـ الصػور المجسػمة المظممػة وعنػدىا يسػتريح عنػد

التيػػاب نيػراف الحسػرة واف كانػػت ن تظمػػو ون تمنيػػو مػػف ليػػب تمػػؾ النيػراف بػػؿ تحصػره وتمنعػػو عػػف اننطػػالؽ إلػػى
سعة العمـ وف ا ؿ المعرفة بفعبيا ومف ىذه النيراف حذر وعمييا نبو وأنذر ( فأنذرتكـ نا ار تمظى ن يصالىا إن
ا فػػقى ال ػػذع ك ػػذب وت ػػولى )  .والتكػػذيب ن يك ػػوف إن م ػػو الحج ػػاب والت ػػولي ن يكػػوف إن م ػػو المفم ػػة فم ػػو س ػػمو
المكذبوف نداء الحؽ مف بواطنيـ يدعوىـ إلى اايمػاف بمػا كػذبوا بػو آلمنػوا كمػا آمػف النػاس الػذيف يقولػوف ( ربنػا

إننػػا سػػمعنا مناديػػا ينػػادع لنيمػػاف أف آمنػوا بػربكـ فآمنػػا )  .وذلػػؾ النػػداء ن يػػزوؿ مػػف ةمػػب كػػؿ مػػؤمف موحػػد بػػاهلل
ورسػػولو فمػػو عقمػوا حقيقتػػو لسػػمعوا ولكػػف جيمػوا وأنكػػروا  .فػػإذا كفػػؼ المطػػاء يػػوـ القيامػػة وأحرةػوا بسػػعير الحس ػرة

والندامة عمموا حقيقة الدرجة لذلؾ الصدر المحتفـ في ةوؿ اهلل تعالى ( لنريو مف آياتنا إنو ىػو السػميو البصػير

)  .فػػإذا تحقق ػوا مػػا السػػماع ومػػا ا بصػػار وانػػو يسػػتمنى فيػػو عػػف القوالػػب الجسػػمانية مػػف ا صػػملة وا بصػػار (
وةػػالوا لػػو كنػػا نسػػمو أو نعقػػؿ مػػا كنػػا فػػي أصػػحاب السػػعير )  /المتعػػامي ن يعػػذر  . /ون يعػػذروف لعػػدـ السػػمو
واابصار في ىذه الدار فإف اعتذروا بو كاف مف أفر ا عػذار وكيػؼ يقبػؿ مػنيـ العػذر وةػد تقػدـ إلػييـ بااعػذار

واانػػذار أرسػػؿ إلػػييـ لػػو ةبم ػوا مػػف يلػػرجيـ مػػف الظممػػات إلػػى ا ن ػوار  /اللػػروج مػػف الظممػػات  . /فكػػؿ ا نبيػػاء
عمييـ الصالة والسالـ أنزلوا مف رتبيـ إلى ملاطبة الجياؿ والكفار ولصصت ىذه ا مة بنبػييـ الملتػار المنبػئ
بمناىج ا برار والمحذر مف طرؽ ا فػرار والمظيػر بػواطف ا سػرار ( ةػد أنػزؿ اهلل إلػيكـ ذكػ ار رسػون يتمػو عمػيكـ

آيات اهلل مبينات ليلرج الذيف آمنوا وعمموا الصالحات مف الظممات إلى النػور )  .مػف ظممػات الوةػوؼ مػو تقميػد

اآلباء ال اليف والمعمميف المبتدعيف حػيف ةػاؿ النػاس ( إنػا وجػدنا آباءنػا عمػى أمػة وانػا عمػى آدػارىـ مقتػدوف ) .
ةاؿ اهلل تعالى يا محمد ( ةاؿ أولو ج تكـ بأىد مما وجدتـ عميو آباءكـ )  .وعمى ماذا وجدوا أباءىـ ةوـ عمػى

عبادة ا صناـ المظممة الجسمانية الكديفة العاريػة مػف جميػو معػاني الحيوانيػة وةػوـ عمػى عبػادة المسػيح ةػد وةفػوا
مػو مػػا أبػػدع عمػى يديػػو ونظػػروا بعػػيف الربوبيػة إليػػو فمػػـ يعرفػوا منػو يػػر ناسػػوتو المسػػلر فػي الحركػػة اظيػػار مػػا
يمقي روح القدس إلى باطنػو مػف الػوحي االيػي وااليػاـ الربػاني لتظيػر القػدرة االييػة عمػى يديػو وتبػرز العجا ػب
المعجزة الروحانية اللارجة عف المألوفات العادية والمدركات بالعمؿ الطبيعية والمنفعالت باللاصية االيية وذلػؾ

بكممػػة اهلل لػػو وىػػي الكممػػة التامػػة ( وتمػػت كممػػة ربػػؾ صػػدةا وعػػدن )  .والكممػػة ظيػػر بيػػا مػػا ظيػػر فبالكممػػة أمػػد
وبروح القدس أيد ( إذ أيدتؾ بػروح القػدس )  /إنسػانية المسػيح عميػو السػالـ  . /كػاف المسػيح وأفعالػو وىػي كممػة
اهلل التي ألقيت إلى مريـ فيػو الكممػة وبالكممػة كػاف وعمػى يديػو ظيػرت الكممػة بقولػو لمفػيء كػف فيكػوف نػو كػاف

يعطي ا فياء ةوة روحانية ن مف ناسوتو بؿ مف تأييد الػروح والقػاء ا مػر إلػى المكونػات فيػي المسػمى ( فػانفا

فيو فيكوف طي ار بإذف اهلل ) ف السر ا وؿ مف اهلل والى اهلل وباهلل وهلل ( فإذا سويتو ونفلػت فيػو مػف روحػي ) .
فذاؾ نفا ابتداء بال واسطة وىو إعطاء أصؿ النوع اانساني وىو اانساف الكمي ةػوة ةامػت مػف وجػوده وصػدرت

عػػف جنابػػو بمػػا ظيػػرت عميػػو آدػػار ربوبيتػػو وفػواىد نىوتيتػػو فعمػػـ بيػػا كػػؿ المعمومػػات وأظيػػر بيػػا كػػؿ المبتػػدعات
وتمػػؾ القػػوة التػػي نفلػػت فػػي آدـ سػػارية فػػي ذريتػػو جاريػػة بالديموميػػة إلػػى ا بػػد بيػػا يظيػػر عمػػى تصػػاريؼ الحػػدداف

وتمير الجديداف ما يظير مف الصناعات الملترعات والعموـ المصنفات الجزي ات والكميات وذلؾ كمو أدػر النفلػة

التػي أعطػت آدـ ةػوة اطمػو بيػػا عمػى ا رض والسػماء وأفػرؼ بيػػا عمػى كػؿ ا فػياء وىػػي مبدودػة فػي ذريتػو كميػػا
باةي ػػة ف ػػي عقب ػػو  .أل ػػذ ا نبي ػػاء عم ػػييـ الس ػػالـ مني ػػا ب ػػأوفى ح ػػظ ونص ػػيب وظي ػػرت عم ػػى أي ػػدييـ العم ػػوـ والحك ػػـ

وا عاجيب التي كانت بمجرد القوة التي ىي مف النفلػة ن بعمػؿ طبيعيػة وفعػؿ باللاصػية وتمػؾ فوا ػد ا زؿ وكػؿ
يظير عمى يديو بقدر نصيبو مف الرش والنفلة ن از د عمى ذلؾ وىػو القسػـ ا زلػي ولكػف نػاؿ كػؿ عبػد بقػدر مػا

ترفػػح لقبولػػو بػػالتييؤ ( ومػػف لػػـ يجعػػؿ اهلل لػػو نػػو ار فمػػا لػػو مػػف نػػور )  .ون يسػػتكمؿ اللمػػؽ الػػذع جعػػؿ ليػػـ فيػػو

نصيب نصيبيـ مف ذلؾ حتػى يصػموا إلػى ايػة تقػارب الكمػاؿ وىػي كمػاليـ الال ػؽ بيػـ إن فػي الػدار اآللػرة فػي
الجنػػة حػػيف يقولػػوف لمفػػيء عمػػى ااطػػالؽ كػػف فيكػػوف  .فعيسػػى عميػػو السػػالـ نبػػي مػػف جممػػة مػػف ةسػػـ لػػو أوفػػر
نصيب عمى ةدره باا افة إلى وةتو فكاف يفعؿ بااذف ن بذاتو نو مفعوؿ فيو فاهلل تعالى ينفا مف روح القدس
وىو يػنفا فػي ا فػياء بػروح القػدس لمو ػو التأييػد بيػا ن مػف ذاتػو ون مػف عنػده  .فأبػدا يوةػؼ فعمػو عمػى ااذف
نو مؤيد بالروح فمو اطمعوا عمى ما وراء ظاىر القدرة مف باطف الحكمة فرؽ عمييـ مف نور اامػداد ونفحػتيـ

نفحػػة مػػف نسػػيـ التأييػػد فألػػذوا حظيػػـ م ػف النفحػػة كمػػا ألػػذ الحواريػػوف عمػػييـ السػػالـ ( ولكػػف ك ػره اهلل انبعػػاديـ
فدبطيـ ) فبقوا صما بكما عميا ( ومف ي مؿ اهلل فما لو مف ىاد )  ( .فال تأس عمى القػوـ الفاسػقيف )  .وةػوـ

موةوفوف مو عبادة العزير مف الييود محجوبوف بنوع ممػا حجػب بػو النصػار وكػؿ ذلػؾ ظممػة  /الرجػاؿ يعرفػوف
بالحؽ  . /وةوـ مف الييود يوحدوف ون يعبدوف عزي ار بزعميـ ويفػيدوف بنبػوة موسػى عميػو السػالـ تقميػدا وسػماعا
ن كففا واستبصا ار وىـ محجوبوف بظممػات التقميػد والوةػوؼ مػو أةػواؿ الرجػاؿ دوف مفػاىدتيـ الحػؽ بعػيف اليقػيف

فمو أنيـ فاىدوا الحؽ وعرفوه لعرفوا أىمو إذ الرجاؿ يعرفوف بػالحؽ ن الحػؽ يعػرؼ بالرجػاؿ ولػو تحققػوا مػا النبػوة
وما الرسالة وما اايماف وكانوا ةد عرفوا موسى بعد معرفة حقيقة النبوة ن النبوة بعد معرفة موسى لما أنكروا نبوة

محمد و بصروه كما أبصروا موسى عميو السالـ نيـ عرفوا الحؽ فعرفوا أىمو ولكػف كػانوا واةفػيف مػو مػا سػمعوا
مف ألباره ودبت عندىـ مف ظيور القدرة عمى يديو وبروز اآليات العجيبة مقارنة لتحديو فحجبوا بظممات الصور

المظممة المجسمة وىي صور المعجزات فظنوا أف ذلؾ مف ةدرة موسػى عميػو السػالـ وةوتػو وحولػو ولػـ يعممػوا أف

الذع أبد القدرة عمى يدع موسػى ىػو الػذع أبػداىا عمػى يػدع محمػد وأف االػو واحػد والػديف واحػد وا نبيػاء واحػد
ودعػػوتيـ واحػػدة والقػػدرة ظيػػرت عمػػى أيػػدييـ وأفػػارت إلػػييـ وكػػؿ مػػف ظيػػرت القػػدرة عمػػى يديػػو مػػو التحػػدع فيػػو
صاحب الوةت ونبي ا مة وىػو المحػؽ عمػى الجممػة فمػا التمفػوا إن مػف حيػث ا فػلاص واليياكػؿ ن مػف حيػث

المعػػاني والحقػػا ؽ ( فػػرع لكػػـ مػػف الػػديف مػػا وصػػى بػػو نوحػػا والػػذع أوحينػػا إليػػؾ ومػػا وصػػينا بػػو إبػراىيـ وموسػػى
وعيسى أف أةيموا الديف ون تتفرةوا فيو كبر عمى المفركيف ما تدعوىـ إليو اهلل يجتبػي إليػو مػف يفػاء وييػدع إليػو

مف ينيب ) فال تفرةة بينيـ البتة والعزيز المقتدر واحد أظير القدرة عمى أفباح متفرةة وىياكؿ متباينػة وىػو واحػد
في ذاتو ير متحيز ون منقسػـ ون حػاؿ ون متحػد  .ولكػف تجمػى لعبػاده بأفعالػو وةدرتػو وجعػؿ إليػو طرةػا ولمطػرؽ

أدنء ولكؿ دليؿ آية ملصوصة ولكؿ طريؽ باب ملصوص وحجاب م روب ( وما كػاف لبفػر أف يكممػو اهلل

إن وحيا أو مف وراء حجاب )  .ودـ في الطػرؽ حػدود م ػروبة وأعػالـ منصػوبة ن يمكػف عبورىػا إن بػإذف فمػف
كػػاف مأذونػػا لػػو فػػي تجػػاوز الحػػد الم ػػروب إلػػى مػػا وراءه فػػتح لػػو البػػاب وأدلػػؿ والػػدلوؿ ن يكػػوف إن مػػو الفػػرح

والفرح س ؿ عنو رسوؿ اهلل فقاؿ ( ىو نور يقذفو اهلل في القمػب ةيػؿ يػا رسػوؿ مػا عالمتػو فقػاؿ التجػافي عػف دار

المػػرور واانابػػة إلػػى دار اللمػػود وانسػػتعداد لممػػوت ةبػػؿ حمػػوؿ المػػوت )  .وبالفػػرح النػػوراني تنفػػتح أبػواب القمػػوب
والرحمة باب مف أبواب اهلل سبحانو يفتحيا عمى ةمب مف يفاء ( ما يفتح اهلل لمناس مف رحمة فػال ممسػؾ ليػا )

اآلية  .والنبي رحمة ( وما أرسمناؾ إن رحمة لمعالميف )  .وكما انفتحت أبواب السماء بالرحمة التي ىي المطػر
انفتحت أبواب الػوحي لمنبػي الػذع ىػو رحمػة لمعػالميف وبػاب لػدلوؿ المتقػيف فكممػا ظيػرت مػف القػدرة عمػى ظػاىر

حجػػاب عػػف المظيػػر فمػػف جػػاوزه إلػػى مػػا وراءه مػػف ا س ػرار كػػاف مػػف المكافػػفيف بعمػػـ الممكػػوت المتنػػزىيف فػػي

بحبوحة القدس ( أول ؾ ىـ الواردوف الذيف يردوف الفردوس ىـ فييا لالدوف )  /دعوة فلر الوجود  . /والى إرث
الفػردوس دعػػا مصػػباح الوجػػود وسػراج الكػػونيف وجػػاء بمػػا لػـ يػػأت بػػو سػواه مػف ا سػرار العجيبػػة والمعػػاني المريبػػة

والمم ػػة الفص ػػيحة وانس ػػتعارات الص ػػحيحة الفػ ػريفة والتمد ػػيالت المطابق ػػة وااف ػػارات الموافق ػػة والرم ػػوز المام ػػة
والكفوؼ الوا ػحة وا حكػاـ الكاممػة والسياسػات الفػاممة واآلداب الجامعػة وا لػالؽ الطػاىرة  .فمػف كػاف بصػي ار
نظر إلى جماؿ باطف الصورة المحمدية الروحانية و أر انبساط أنوارىا عمى صفحات اآلنء الناسوتية الجسمانية

بالسمت والوةار والييبة والسكينة وااطراؽ والتبسـ والبفر وفاىد ىذه النعوت الباطنػة والظػاىرة كميػا لمظيرىػا ن
بيػػا ليلػػرج مػػف حيػػز الػػذيف وةف ػوا مػػو ظػػاىر اابػػداء وحجب ػوا بػػو عػػف المبػػدئ ويعمػػـ أف الرسػػوؿ متػػوؿ فػػي معنػػاه
وصورتو وحركاتو وسكناتو ن منو في فيء وأنو محو مف أدبتو لقياـ المتولي لو بو أن تر كيؼ يقوؿ لو ( وما

رميػػت إذ رميػػت ولكػػف اهلل رمػػى )  .فب ػرأه مػػف فعمػػو فػػي فعمػػو ل ػ ال يحػػاؿ فػػيء عمػػى حركػػة الناسػػوت المسػػلر أو
ي اؼ فعؿ إلى الجسـ المقدر المصور أو يدبت تصرؼ لممتولي المدبر  .فإذا نظر الناظر إليو بعيف التصريؼ

ن بعيف التصرؼ وعمـ حقيقة البادع والمبد عميو وأنزؿ كؿ فيء في منزلتو و ح لو الحػؽ الصػريح مػف يػر
حمحمػػة ون تمػػويح وميػػز السػػقيـ مػػف الصػػحيح واىتػػد بيػػدع اهلل ن بيػػدع البفػػر وكػػاف مػػف المطمعػػيف عمػػى سػػر

القػػدر المنػػزىيف عػػف التقميػػد الػػذع ىػػو مظنػػة المػػرر ( ةػػاؿ أولػػو ج ػػتكـ بأىػػد ممػػا وجػػدتـ عميػػو آبػػاءكـ )  .مػػف
التمديؿ بظواىر ا دػر وانمتنػاع مػف العيػاف بػاللبر وذاؾ ىػو نقمػؾ بالحكمػة والموعظػة الحسػنة إلػى معرفػة الحػؽ
ليعرفوا بو أىمو ويعمموا أف المقمد لما يألؼ بمير ىد مف اهلل تابو ىواه وجيمو وىد اهلل عز وجؿ ىو ما كفػؼ

لؾ عف حقا ؽ ا مور وىو الذع ينكتب بقمـ العقؿ عمى ألواح الصدور ( كتػب فػي ةمػوبيـ اايمػاف وأيػدىـ بػروح
منو ) فمف أيد بالروح عرؼ المؤيد بالروح وعمـ أف عيسى أيد بروح القدس وأف محمدا أنزؿ عميو القرآف روح مػف
عمـ بيذا وذاةو كاف مف المؤيديف الذيف يؤمنوف بالكتب كميا وفييـ ةيؿ ( والذيف يؤمنوف بما أنزؿ إليؾ وما أنزؿ

مف ةبمؾ وباآللرة ىـ يوةنوف أول ػؾ عمػى ىػد مػف ربيػـ وأول ػؾ ىػـ المفمحػوف )  /مػاذا بعػد الحػؽ  . /ىػد اهلل
ىو اليد ولػيس بعػده إن اتبػاع ا ىػواء ( ولػ ف اتبعػت أىػواءىـ مػف بعػد مػا جػاءؾ مػف العمػـ ) المػدني والكفػؼ

االيي ( إنػؾ إذا لمػف الظػالميف )  .الػذيف أنزلػوا الػنفس عػف رتبػة الكفػؼ إلػى رتبػة موافقػة أربػاب ا ىػواء الػذيف
ىػػـ فػػي ظممػػات آ ار يػػـ الممطلػػة بأو ػػار الطبيعػػة المحجوبػػة فػػي ظممػػات الحػػس ومػػف كدػػر س ػواد ةػػوـ فيػػو مػػنيـ
وحفر معيـ ومف وافؽ ةوما كاف منيـ فماذا بعد الحػؽ إن ال ػالؿ وبعػد الكفػؼ إن الحجػاب ( فػأعرض عمػف

تػػولى عػػف ذكرنػػا ولػػـ يػػرد إن الحيػػاة الػػدنيا ذلػػؾ مػػبمميـ مػػف العمػػـ )  /الحيػػاتيف  . /وةػػد عممػػت أف الحيػػاة الػػدنيا

مفممة عف الحياة القصو وأف المعرض عف انستعداد لمحياة الحقيقية نادـ بعد مفارةػة الحيػاة الػدنيا محػرؽ بنػار
جينـ فيتذكر حيف ن تنفعو الذكر ؼ ( يقوؿ يا ليتني ةدمت لحياتي فيوم ذ ن يعذب عذابو أحد ون يودؽ وداةو
أحد )  .حتى يعمـ أف الدار اآللرة ىي الحيواف فمو كاف يعمـ لكانت الدار اآللرة دار حياتو إذ ىػي حيػاة العممػاء
وليذا افترط ( لو كػانوا يعممػوف )  .فتقػدير الكػالـ لػو كػانوا يعممػوف لكانػت اآللػرة دار الحيػواف فػي حقيػـ ولكػف

جيميػػـ حجػػبيـ والػػى ظممػػات الصػػور أدلميػػـ وفػػي سػػجف الجسػػـ المحصػػور بدالدػػة أبعػػاد سػػجنيـ فإليػػو يػػرد وفيػػو
يعذب  .فػال بػد مػف حفػرىا وذلػؾ ىػو الػذع ذكػره الفػارع مػف حفػر ا جسػاد ورد ا رواح إلييػا عنػد مػف وفقػو اهلل

سػػبحانو إلػػى اايمػػاف بػػذلؾ وفػػرح صػػدره لقبػػوؿ تصػػديقو بإعالمػػو أف مػػا جػػاز ابتػػداؤه ن يسػػتحيؿ إعادتػػو فػػالمنتزع
أىوف في الفاىد مف الملترع ( ةؿ يحيييا الذع أنفأىا أوؿ مرة )  .ون يحجػب عػف معرفػة اهلل سػبحانو ومعرفػة
مال كتو وكتبو ورسمو واليوـ اآللر إن مف استحوذ عميو فيطانو وىواه فأ مو عف الحؽ وأ واه حتػى مقتػو الحػؽ

سػػبحانو وألػزاه وجعػػؿ اللمػػود فػػي النػػار جػزاءه ( ومػػف يكفػػر بػػاهلل ومال كتػػو وكتبػػو ورسػػمو واليػػوـ اآللػػر فقػػد

ػػؿ

الن بعيدا ) ( أول ؾ الذيف لعنيـ اهلل فأصميـ وأعمى أبصارىـ ) ( أفال يتدبروف القرآف أـ عمى ةموب أةفاليا

) فأصبحوا صما بكما عميػا فيػـ ن يعممػوف  .وكيػؼ يتػدبر القػرآف مػف ن يػدرع حقيقػة القػرآف ون إنػزاؿ القػرآف ون
منزؿ القرآف ون المنزؿ عميو القرآف  /حدود فيـ القرآف  . /والقرآف ىو البحر المحيط وعمى سواحمو العود والعنبػر
وجميػػو أصػػناؼ الطيػػب وأنػواع المعػػادف تمقػػى فػػي وسػػطو فػػي الج از ػػر ولػػو ظيػػر وبطػػف وحػػد ومطمػػو وىػػذه أربعػػة

أركاف بني عمييا فيـ القرآف فالظاىر ىو التنزيؿ ( نزؿ بو الروح ا ميف ) والبػاطف ىػو التأويػؿ كمػا ةػاؿ ( الميػـ
فقيو في الديف وعممو التأويؿ )  .والحد ىو الذع يتوةؼ عنده وىو الذع يفصؿ بيف التفبيو والتعطيؿ  .والمطمػو

ىو مو و إفراؼ المكاففيف عمى حقا ؽ ما أريػد بػو بإليػاـ الممػؾ وفطنػة الػروح ون يفػيد معانيػو ون يطمػو عمػى
حقا قو إن مف كاف لو كفؼ ومفاىدة وةمػب سػالـ مسػمـ وأسػمـ ( ةػاؿ أسػممت لػرب العػالميف )  ( .إف فػي ذلػؾ

لػػذكر لمػػف كػػاف لػػو ةمػػب أو ألقػػى السػػمو وىػػو فػػييد ) - 1.فػػأوؿ الم ارتػػب معرفػػة التنزيػػؿ  - 2.الدػػاني معرفػػة
التأويؿ والتنزيؿ ينبمي أف يكوف أم ار كما جاء ن يحرؼ ون يبدؿ نو أسػاس التأويػؿ والتأويػؿ منػزؿ عمػى التنزيػؿ
ن يلرج بو عف مطابقة التنزيؿ فال يعدؿ بمعانيو إلػى التعطيػؿ ون يحػاد بػو عػف موافقػة طريػؽ السػنة الػواردة عػف

سػػيد المرسػػميف - 3.والرتبػػة الدالدػػة وىػػي الوسػػطى وىػػي الحػػد المػػانو الجػػامو يجمػػو بػػيف ظػػاىر التنزيػػؿ وبػػاطف
التأويؿ ويمنو مف التفبيو والتعطيؿ  - 4.والرتبة الرابعة ىي انطالع عميو بالنور المبيف الػذع ن يوجػد إن عنػد
المتقيف وىو تعميـ العزيز الرحيـ ( يا أييا الذيف آمنوا اتقوا اهلل وآمنوا برسولو يؤتكـ كفميف مف رحمتو ويجعؿ لكـ

نو ار تمفوف بو )  ( .واتقوا اهلل ويعممكـ اهلل ) فاهلل سبحانو معمـ الفيـ والرسوؿ معمـ الحكـ والحكمة ويطمو عمى

معػػالـ الفيػػـ ويوصػػؿ إلػػى مقػػاـ انطػػالع بإرفػػاده إذ ىػػو واسػػطة بػػيف العبػػاد وبػػيف ربيػػـ ( كمػػا أرسػػمنا فػػيكـ رسػػون
منكـ يتمو عميكـ آياتنا ويزكيكـ ويعممكـ الكتاب والحكمة ويعممكـ ما لـ تكونوا تعمموف )  .فالرسوؿ ىاد بالواسطة

ن بالتأصيؿ ( وانؾ لتيدع إلى صراط مستقيـ )  .واهلل تعالى ىو اليادع ( إنؾ ن تيدع مػف أحببػت ولكػف اهلل
ييدع مف يفاء )  .وكذلؾ ىو معمـ الدنلة واهلل سبحانو معمـ ا صالة ( ويعممكـ ما لـ تكونوا تعمموف ) ( عمـ

اانساف ما لـ يعمـ ) ( وعممناه مف لدنا عمما ) ( لمؽ اانساف عممو البياف ) فػرؽ بػيف العمػـ واللمػؽ فػدؿ عمػى

أف عمػػـ اهلل سػػبحانو وىػػو صػػفتو يػػر ملموةػػة كتبػػو بقمػػـ العقػػؿ عمػػى أل ػواح الصػػدور ( بػػؿ ىػػو آيػػات بينػػات فػػي

صدور الذيف أوتوا العمـ )  /العقؿ والقرآف  . /فالعقػؿ مسػتمد مػف العمػـ ا زلػي وىػو القػرآف الػذع ألقػي إلػى محمػد
حصػػؿ لمرسػوؿ بتعمػػيـ جبريػػؿ وتعمػػيـ جبريػػؿ ىػػو تعمػػيـ اهلل عػػز وجػػؿ وتعمػػيـ الرسػػوؿ ىػػو تعمػػيـ جبريػػؿ كػػاف تعمػػيـ
الرسػػوؿ ىػػو تعمػػيـ اهلل سػػبحانو فػػاهلل سػػبحانو يعمػػـ المال كػػة بػػال واسػػطة والمال كػػة وسػػا ط بػػيف الرسػػؿ وبػػيف اهلل

سبحانو والرسؿ وسا ط بيننا وبيف المال كة واهلل سبحانو معمـ الكؿ وىاد لمكؿ والمبيف لمكؿ واف كاف الرسوؿ مبينا
فيػو فػي التبيػػيف كمػا ىػػو فػي البدايػة فػػيا أةػيـ لتعريػػؼ اللمػؽ مػػا نػدبيـ إليػو الحػػؽ ولػو ونيػػة الظػاىر بػػالحكـ وهلل
سبحانو ونية الباطف بالتولي ليبيف لمناس مػا نػزؿ إلػييـ ( يريػد اهلل ليبػيف لكػـ وييػديكـ سػنف الػذيف مػف ةػبمكـ ) .

فما مف فيء أ يؼ إلى الرسوؿ ظاى ار في حاؿ مف ا حواؿ ادبات ا حكاـ إن وةد ألقي باطنا ادبات التوحيػد
حتى ن يقؼ أحد مو ظػاىر مػا أبػدع إلػى محمػد دوف النظػر إلػى اابػداء ومعرفػة جريانػو عمػى ظػاىر محمػد مػف

المبد عميو وىو الذع يرد ا مر في اافراد وااصدار إليو ( وانؾ لتمقي القرآف مف لدف حكيـ عميـ ) فيو محؿ
التمقي ن ىو الممقػي ون إليػو االقػاء ( ومػا كنػت ترجػو أف يمقػى إليػؾ الكتػاب إن رحمػة مػف ربػؾ )  /الكتابػة . .
والكاتب  . /وليت فعرع إيش الكتاب مف الكتابة سػو أنػو متصػؼ مػف حيػث كػاف محػال ةػابال ليػا ن مػف حيػث

أنيا لـ تزؿ فيو ون ىي صفتو وانما ىي صفة الكاتب بدت فػي الكتابػة ن مػف الكتػاب واليػو تعػود فػي الوصػؼ ن
إلى الكتاب فيػي صػفة الكاتػب ن صػفة المكتػوب فػذلؾ ةمػب محمػد كتػاب كتػب اهلل فيػو القػرآف كمػا يكتػب الكاتػب

في الموح واف كانت الكتابة في الفاىد تنكتب بواسطة العمـ في الموح والقرآف انكتب بواسػطة جبريػؿ فػي لػوح ةمػب
محمد وكاف بمنزلة القمـ والمكتوب ةديـ وىو الكالـ ا زلي والكاتب والمكتوب فيو ملموةاف كالموح والقمـ فإف ةمػب

محمد ملموؽ وجبريؿ عميو السالـ ملموؽ وما كتبو اهلل عز وجؿ بواسطة جبريػؿ ةػديـ فػالقرآف إذا ةػديـ وىػو عمػـ
اهلل ون يبعد أف يكتب في ةمػوب العبػاد عمػى سػبيؿ الحفػظ والعمػـ ن عمػى سػبيؿ الحمػوؿ واننتقػاؿ ف اهلل سػبحانو

ىو الحافظ لو ن العبد ( إنا نحف نزلنا الذكر وانا لو لحافظوف )  .ويرو أنو لما لمػؽ اهلل سػبحانو وتعػالى القمػـ

ةاؿ لو أكتب ةاؿ ما أكتب ةاؿ أكتب عممي في لمقي  .وعمـ اهلل مكتوب في لمقو واايمػاف مكتػوب ( كتػب فػي
ةمػوبيـ اايمػاف ) ( بػػؿ ىػو آيػات بينػػات فػي صػدور الػػذيف أوتػوا العمػـ ) ون تسػػأؿ عػف كيفيػة ىػػذه الكتابػة وكيػػؼ
ارتسػػاميا فػػي الصػػدور فػػإف ذلػػؾ يسػػتدعي فػػتح بػػاب كبيػػر مػػف أبػواب الممكػػوت فػػإف الكتابػػة تسػػتدعي لوحػػا ومػػدادا

وةمما وأصابو ويدا وةدرة وارادة وعمما وكاتبا وذلؾ مف عموـ المكاففة إذ عمـ ذلؾ نياية ا وليػاء ومبػادئ ا نبيػاء
عمييـ السالـ  .فإف النبي أوؿ ما كوفؼ بسر القمـ حػيف أر جبريػؿ فػي صػورتو أوؿ مػرة و طػة وةػاؿ اةػ أر فقػاؿ

مػػا أنػػا بقػػارئ الحػػديث المعػػروؼ  .أوؿ مػػا كوفػػؼ مػػف الػػوحي بمعرفػػة الكتابػػة والقمػػـ والتعمػػيـ ولمػػؽ اانسػػاف وىػػذا

مجمػو العمػـ ول ازنػة ا سػرار وىػذا أصػؿ لمػا وراءه فقػاؿ اةػ أر ةػػاؿ ومػا اةػ أر ةػاؿ ( اةػ أر باسػـ ربػؾ الػذع لمػؽ لمػػؽ
اانسػاف مػف عمػؽ اةػ أر وربػؾ ا كػرـ الػػذع عمػـ بػالقمـ عمػـ اانسػاف مػا لػػـ يعمػـ )  .فػإف كنػت مػف أربػاب البصػػا ر

ففػػي متفػػرؽ كالمنػػا مػػا يػػدلؾ عمػػى معانيػػو فػػإف الك ػالـ لػػـ يلػػؿ مػػف إفػػارة إليػػو وتنبيػػو عميػػو ومعرفتػػو ن تحتمػػؿ

التص ػريح فػػإف لػػوض م ػرات أس ػ ارره لطيػػر وفػػتح بػػاب ا س ػرار عزيػػز وافيػػاـ اللمػػؽ مػػا لػػـ يػػألفوا مسػػالكو مػػف
ا س ػرار عسػػير وبح ػره عميػػؽ يمػػرؽ فيػػو أكدػػر الجمػػاىير إن مػػف تػػولى اهلل عػػز وجػػؿ أم ػره وىػػو يتػػولى الصػػالحيف

واليداية إلى اهلل سبحانو كما عممت فػال تطمبيػا إن مػف بابيػا ( إف عمينػا لميػد واف لنػا ل لػرة وا ولػى )  .واف
كنػػت مػػف المحجػػوبيف بظممػػات الجسػػمية المقيػػديف بقيػػود العػػادة والموةػػوفيف مػػو تقميػػد اآلبػػاء والمعممػػيف الػػذيف لػػـ

يست ي وا بنور اليقيف فال تعرؼ ةػط لوحػا إن مػف لفػب ون ةممػا إن مػف ةصػب ون يػدا إن مػف لحػـ وعصػب ون

كاتبػػا إن جس ػػما مص ػػو ار ف ػػال تطم ػػو ف ػػي في ػػـ ف ػػيء مم ػػا أف ػرنا إلي ػػو فإن ػػؾ لس ػػت م ػػف أىم ػػو إذ ة ػػد س ػػمكت م ػػذىب
المحجوبيف الذيف مبت عمييـ ظممة ا جساـ فمـ يعرفوا ير ا جساـ وتوابػو ا جسػاـ ودلمػت تحػت ظػؿ الجسػـ

ذع ا بعاد الدالدة وىي الطوؿ والعرض والسمؾ فيي دالث فعب مظممة نؾ حصػرت جميػو المعمومػات تحػت
الحػػس وأنكػػرت مػػا وراء الفػػاىد ممػػا ن يػػدلؿ تحػػت الكميػػة والمقػػدار ون ينقسػػـ بالمسػػاحات وا ةطػػار وىػػو العػػالـ
المتسو الذع ا جسػاـ منػو بمنزلػة الظػؿ مػف الفػلص فيػو العػالـ الفػريؼ الػذع مػف تمقا ػو يتنػزؿ ا مػر والقػدر /

الذي ف يتدبروف الحكمة  . /فانتبو أييا الممرور بظواىر الصور فإنؾ مف اهلل سبحانو عمى رر وما انطمقػت إليػو
ووليت نحوه مف ظاىر التفبيو والتجسيـ يوـ يستظؿ بمنتو مف عذاب اهلل سبحانو إذا سألؾ عف معتقدؾ ن يظمؾ

مف عذابو ون ينجيؾ مف ليب ناره إذ ةد عطمت ممكوت اهلل سبحانو واستعجزت ةدرة اهلل عز وجؿ وجيمػت حكمػة
اهلل ولـ تتدبر آيات اهلل بؿ اتلذتيا ىػزؤا ولػـ تػؤمف بالميػب بػؿ كػذبت بمػا لػـ تحػط بعممػو وأوةفػت حقػا ؽ ا فػياء

عمػػى عممػػؾ النػػاةص وتليمػػؾ الفاسػػد ( بػػؿ كػػذبوا بمػػا لػػـ يحيطػوا بعممػػو ولمػػا يػػأتيـ تأويمػػو كػػذلؾ كػػذب الػػذيف مػػف

ةػبميـ )  .وأنػت محجػوب با جسػػاـ عػف مبػدع ا جسػاـ كمػػا حجػب الػذيف أنكػروا عنػػد رؤيػة ا جسػاـ وجػود فػػيء
از د عمى ا جساـ بو ظيرت ا جساـ وتجمت ا لواف وا فكاؿ نيـ لـ يحيطوا بعمـ النور ون تحققػوا أنػو التفػى

فػػي ا جسػػاـ لفػػدة ظيػػوره فييػػا واحتجػػب عػػف أعػػيف النػػاظريف اف ػراؽ أن ػواره عمييػػا  .ولك ػف أييػػا المسػػكيف أفػػال
ينظروف إلى التفرةة بيف النور المظير والجسـ المظير عند مفارةة النور لممبصرات حيف بقيػت مظممػة ن تظيػر

فال أمكنيـ الجحػود ون وسػعيـ التكػذيب كػذلؾ أنػت  /القػوؿ فػي الػروح  . /إيػش تقػوؿ فػي الػروح إنيػا ىػي الجسػـ

بعينػو أو فػػيء يزيػػد عمػػى الجسػػـ بيػػا تػدبيره وتصػريفو ومػػا أظػػف أنػػو يسػػعؾ إنكػار كونيػػا يػػر الجسػػـ وانيػػا مػػدبرة
الجسـ و ير الجسـ ن يكوف جسما  .فإف ةمت ىي جسػـ ألطػؼ مػف ىػذا مسػتودعة فػي بػاطف ىػذا الجسػـ جعمػت

ا جسػػاـ تتػػدالؿ وةمػػت بػػالحموؿ وأبطمػػت فا ػػدة التفرةػػة بػػيف الػػروح والجسػػـ وكػػذبت اللبػػر الصػػحيح ( إف اهلل لمػػؽ

ا رواح ةبؿ ا جساـ بألفي عاـ ) وأع فا ػدة مػف ىػذا الحػديث إذا كانػت ا رواح أجسػاما ويكػوف إدبػات مػا تدعيػو
إلػػى اسػػتحالة الحػػديث وتنػػاةض ةػػوؿ الصػػادؽ فكأنػػو يقػػوؿ لمػػؽ اهلل ا جسػػاـ ةبػػؿ لمقيػػا بػػألفي عػػاـ والفػػيء الػػذع
يلمػػؽ ةبػػؿ لمقػػو ن يعقػػؿ ف ا جسػػاـ إف كانػػت تسػػمى أرواحػػا فمعنػػى الحػػديث ىػػذا لمػػؽ ا جسػػاـ ةبػػؿ ا جسػػاـ
وىػػو لمػػؽ الفػػيء ةبػػؿ ذاتػػو وىػػذا لػػرؽ مػػف ةا مػػو وفسػػاد مػػف مصػػوره فػػال بػػد أف يكػػوف لملبػػر معنػػى يػػدرؾ وفا ػػدة

تعقؿ والحاصؿ منو التفرةػة بػيف ا رواح وا جسػاـ فػالروح إذا ن جسػـ بفػيادة الفػرع واذا كػاف الجسػـ ىػو الممتػ ـ
مف جوىريف فصاعدا وىي ير الجسـ فمف ا حر أف تكػوف يػر جػوىر واذا لػـ تكػف جػوى ار ون جسػما اسػتحاؿ
أي ػػا أف تكػػوف عر ػػا لمػػا كانػػت ا عػراض ن تدبػػت ون توجػػد إن مػػو ا جسػػاـ والجػواىر وةػػد بطػػؿ حكػػـ الجسػػـ

والجوىر والعرض فبطؿ التركيب والمماسة والمجاورة وانتصاؿ واننفصاؿ  .فإف أطمؽ عمييا أنيا مواصمة لمبػدف

او مفاصػػمة بػػالموت فػػإطالؽ صػػحيح عمػػى الوجػػو الػػذع يميػػؽ بػػو وىػػو مواصػػمة التػػدبير ومفارةتػػو بتعاصػػي اآلنت

بػالموت مػػف ةبػػوؿ التػدبير  .واذا انتفػػى عنيػػا الجوىريػػة والجسػمية والعر ػػية انتفػػت عنيػا بال ػػرورة العقميػػة جميػػو
صػػفات ا جسػػاـ والجػواىر وا عػراض مػػف فػػوؽ وتحػػت وأمػػاـ ووراء وحػػذاء ويمػػيف ويسػػار وفػػي والػػى وعمػػى وعنػػد
والحركة والسكوف والظيور والكموف والمساحة والمقدار والكيؼ وا يف وكؿ ما يجرع عمى الجواىر وا جساـ مػف

ا وصػػاؼ فمػػا أطمػػؽ عمييػػا بعػػد ذلػػؾ ل ػػرورة التعريػػؼ افتقػػر فػػي فيمػػو إلػػى التأويػػؿ والتص ػريؼ فقػػد لزمػػؾ أييػػا
الملػػدوع بػػالمرور إدبػػات موجػػود حقيقػػي الوجػػود لارجػػا فػػي وجػػوده عػػف كػػؿ مػػا يػػدرؾ فػػي الفػػاىد مػػف ا جسػػاـ
والج ػواىر وا ع ػراض  .فكيػػؼ يمكنػػؾ بعػػد ىػػذا إنكػػار فػػيء از ػػد عمػػى ا جسػػاـ فػػإف تعاميػػت أنػػت بعػػد اابصػػار
ولزمػػت المكػػابرة واانكػػار وجمػػدت إلػػى انسػػتنكاؼ وانسػػتكبار وتبعػػت بجمػػودؾ فػػي التقميػػد اليػػو وركبػػت ظيػػر

المجاج وانصرار فقد ذىب في حقؾ ااعذار وانقطعت حجتؾ با عذار واانذار فيوفؾ أف تكوف مػف أىػؿ النػار
 .وعند ارتفاع نور النفس عف ظاىر الجسـ وعدـ تدبيرىا لو بالموت يأتيؾ تأويؿ مػا كػذبت بػو وةػد أو ػحت لػؾ

فتقوؿ حيف تفاىد مػا لػـ تسػمح بتسػميمو بػؿ تدبتػو مطرحػا لػو بركونػؾ إلػى تقميػد المػافميف ومتابعػة الجػاىميف ( ةػد
جاءت رسؿ ربنػا بػالحؽ )  .كمػا ألبػر اهلل سػبحانو عنػؾ وعػف أمدالػؾ بقولػو ( ىػؿ ينظػروف إن تأويمػو يػوـ يػأتي
تأويمو يقوؿ الػذيف نسػوه مػف ةبػؿ ةػد جػاءت رسػؿ ربنػا بػالحؽ فيػؿ لنػا مػف فػفعاء فيفػفعوا لنػا أو نػرد فنعمػؿ يػر

الذع كنا نعمؿ ةد لسروا أنفسػيـ و ػؿ عػنيـ مػا كػانوا يفتػروف )  /النػاس نيػاـ  . /ومػا ألػوفني عميػؾ أف تكػوف

ممف لسػر نفسػو وانمػا يتبػيف لػؾ اللسػار عنػد اننتبػاه مػف نومػؾ فػإف النػاس نيػاـ فػإذا مػاتوا انتبيػوا وعنػد اننتبػاه
يظير تأويؿ الرؤيا فيؤوؿ لؾ ما لزمت ظاىره فػي عقمػؾ بأحسػف تأويػؿ ويبػدو لػؾ

ػد مػا احتسػبت وي ػؿ عنػؾ

مػػا إليػػو ذىبػػت ( وبػػدا ليػػـ مػػف اهلل مػػا لػػـ يكون ػوا يحتسػػبوف )  ( .سػػتبدع لػػؾ ا يػػاـ مػػا كنػػت جػػاىال * ويأتيػػؾ
با لبار مف لـ تزود )  .ويتمو عميؾ الموت ( لقد كنػت فػي فمػة مػف ىػذا فكفػفنا عنػؾ طػاءؾ فبصػرؾ اليػوـ

حديػػد ) وذلػػؾ حػػيف تػػأتي سػػكرة المػػوت بػػالحؽ الػػذع كنػػت منػػو تحيػػد وتميػػؿ عنػػو إلػػى التقميػػد  /الصػػور والػػنفا . /
وينفا فػي الصػور وىػو ةػرف فيػو دقػب بعػدد أنفػاس اللال ػؽ فيصػعؽ العػالموف مػف صػوتو كػؿ نفػس ليػا دقػب فيػو

تصعؽ إف لـ تكف صعقت والنافا فيو إسػرافيؿ ويقػوـ الػروح صػفا والمال كػة صػفا ويػأتي اهلل فػي ظمػؿ مػف الممػاـ

والمال كػػة وىػػذا كمػػو مػػا ينكفػػؼ لػػؾ س ػره ويبػػدو لػػؾ تأويمػػو إذ ةػػد وعػػدت بكفػػؼ تأويمػػو لػػؾ ون جػػا ز أف ينكفػػؼ
لمدمؾ دوف أف تأتي سكرة الموت وىو الذع كنػت منػو تحيػد ويػنفا فػي الصػور لصػعؽ اللمػؽ دػـ يػنفا فيػو ألػر

لقياميـ ينظروف ماذا أراد منيـ الحؽ ذلؾ يوـ يجمو الكؿ فتجمو أجزاء اللمؽ وينف يـ اهلل عػز وجػؿ نفػأة ألػر

كما وعد تعالى ويكوف الحفر كمو عمى ةدـ آدـ وعقبو إذ ىو أبو البفر وعمى صورتو وفكمو يجمعوف ويحفروف
وكػػذلؾ إلػػى أبػػييـ وأميػػـ يجمعػػوف ( لمقكػػـ مػػف نفػػس واحػػدة ولمػػؽ منيػػا زوجيػػا ) فيػػذاف أصػػالف كميػػاف لمعػػالـ

اانساني أبا وأما آدـ وحواء ( وبث منيما رجان كدي ار ونساء )  .جػ أز أوندىػـ فػاانس إلػى آدـ وحػواء مجتمعػوف

والييما ينتسبوف وىي الطينة البفرية التي عجنيا بيده ولمرىا وسواىا ونفا فييا الروح وأسػجد ليػا المال كػة صػفا
صػػفا ( فسػػجد المال كػػة كميػػـ أجمعػػوف ) وآدـ مقػػابميـ نػػو نفػػا فيػػو مػػف الػػروح التػػي ىػػي مػػف أمػػر اهلل  .والػػنفا
إحػػداث وجػػود آدـ لػػـ يكػػف بػػالروح محػػددا ولػػيس دػػـ ةػػديـ إن اهلل وحػػده ون أةػػوؿ وصػػفاتو ف صػػفاتو ليسػػت ي ػره

فأفصميا منو ون ىي ىو فأفردىا بالذكر دوف جعميا لو فيي لو ن ىي ىو ون ىي يره وةد سبؽ القوؿ فيمػا ىػذا

سبيمو  .فحين ذ يجمو الصفوؼ المال كة والروح صؼ إذا جمعت جعميا لػو والجػف صػؼ وىػو مػف مػارج مػف نػار
والفياطيف صؼ لارج عف الجف والمال كة فيمػا بينيمػا يقػدميـ ع اززيػؿ وىػو إبمػيس آدـ و ػده وةرينػو وىػو أكبػر

الفياطيف ف ع اززيؿ في جنوده بمنزلة آدـ في ذريتو  .فمما كاف آدـ أبو البفر ىو أصال ليـ وكؿ ما ظير عف

آدـ مف ولد ذك ار أو أندػى أظيػر ع اززيػؿ لػو ةرينػا مػف أبنا ػو فعػدد ا صػمية بعػدد بنػي آدـ والمتولػدة بعػدد ا مػالؾ
الذيف يكتبوف أعماؿ العباد ممؾ اليمػيف وممػؾ اليسػار ووراء ىػذا ػور عميػؽ ينكفػؼ لػؾ يػوـ يػأتي تأويمػو فالويػؿ

لمف داـ إلى ذلؾ الوةػت وطػوبى لمػف انتبػو نػو ن يسػتنبو إن بمػوت ىػو إعػراض الػنفس عػف انفػتماؿ بالصػور
وا جساـ بااةباؿ عمى اهلل سبحانو بالتولي نحو وجيو ىو أينما وليت فكؿ مف ولى إليو فدـ وجيو ( وذلؾ ليػر

لمػػذيف يريػػدوف وجػػو اهلل وأول ػػؾ ىػػـ المفمحػػوف ) ن وجػػو أبنػػا يـ فكػػؿ معػػرض عػػف اهلل مفػػتمؿ بمي ػره فػػإلى وجػػو

الحادث نظر وىي ظممات بع يا فوؽ بعػض فوجيػو منصػرؼ عػف اهلل سػبحانو ومعػوج بقػدر إع ار ػو عنػو فػإف
كاف كممح البصر كاف كالحور في العيف واف كاف بأكدر البصر كاف كالحوؿ في العيف واف كاف بمفتة يسيرة كاف

كالقوة  .واف كاف إع ار ا وادبا ار كاف بمنزلة المولي المدبر وذلؾ الذع يؤتى كتابو مف وراء ظيره وىـ الذيف نسوا
اهلل فنسػػييـ فأنسػػاىـ أنفسػػيـ  .فمػػف أةبػػؿ عمػػى اهلل تعػػالى أعػػرض عػػف نفسػػو ومػػف أعػػرض عػػف نفسػػو فقػػد حصػػؿ
عنده معنى الموت وىو ترؾ التفػات الػنفس إلػى المحسوسػات والصػور ونظرىػا إلػى عػالـ الممكػوت فسػموؾ صػراط

اهلل سػػبحانو والوفػػاء بعيػػده فػػي الرجػػوع إليػػو وانعت ػراؼ بالربوبيػػة والقيػػاـ بحقوةػػو مػػف مفارةػػة ا لػػالؽ المذمومػػة
والتحمي با لالؽ المحمودة فإذا اتصؼ بيػا صػح لػو الرجػوع إلػى اهلل سػبحانو ومػف رجػو إلػى اهلل سػبحانو أر ػاه
ور ي عنو ( يا أيتيا النفس المطم نة ارجعي إلى ربؾ ار ية مر ية )  .ومف رجو إلى اهلل سبحانو في الدنيا

فيو راجو إليو في العقبى رجوع ر ا ن رجوع كره  /الروح والنزع  . /كذلؾ الموت موتاف موت طبيعي وىو نػزع
النفس مف الجسـ كرىا لتفبديا بو عفقا لو وسكونا إليو فيي تنتزع مكرىة فال جرـ أنيا ن تلرج إن باللطػاطيؼ
والكالليب حتى تنقطو أوصاليا وتزوؿ عالةتيا معو وىذه موتة طبيعية  .وموت إرادع وىو تػرؾ الػنفس لمسػاكنة

الجسـ والتنزه عف عفقو وانسػتمراؽ فػي حبػو واسػتعمالو فػي مصػالح اآللػرة فيػذه موتػة إراديػة ن يمػوت صػاحبيا
بعػػدىا أبػػدا ف اللػػوؼ مػػف المػػوت وألمػػو بقػػدر المحبوبػػات وعذابػػو بقػػدر تعمػػؽ الػػنفس بالفػػيوات وعكوفيػػا عمػػى

المػػذات وعفػػقيا المالػػب الػػذع تسػػتعيف بػػو عمػػى إد ارؾ المطموبػػات وتق ػػي بػػو أوطػػار الػػدنياويات فػػإذا زاؿ موجػػب
ا لـ سقط ا لـ ولػـ يكػف لػو أدػر واذا لػـ يكػف ألػـ لػـ يكػف لػوؼ واذا لػـ يكػف لػوؼ كػاف أمػف واذا كػاف أمػف كػاف
استبفػا ار وبفػر واذا كػػاف استبفػا ار وبفػػر أحػب العبػػد لقػاء اهلل عػػز وجػؿ  /الفػػيداء أحيػاء  ( . /أن إف أوليػػاء

اهلل ن لوؼ عمييـ ون ىـ يحزنوف ) ( ومف أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ) فيذا فاىد لما يقدـ عميو ومػف فػاىد
ما أعد لو فيو فييد والفييد ليس بميت والفيادة بجياد الػنفس إلػى أف يميتيػا عػف حظوظيػا أكبػر رتبػة عنػد اهلل

سػػبحانو وتعػػالى مػػف الفػػيادة الموردػػة لقتػػاؿ الكفػػار وحطػػـ الس ػيوؼ  ( .رجعنػػا مػػف الجيػػاد ا صػػمر إلػػى الجيػػاد
ا كبر )  .وذلؾ الجياد لطر ةؿ مف يسػمـ لػو فيػو النيػة فيػو عمػى ظػف يػر متػيقف مػف الفػيادة وىػذا إذا وصػؿ
إلى ىذه الرتبة عمى يقيف والموت اارادع إدابة والموت الطبيعػي عقوبػة ومػف مػات موتػة إراديػة انتبػو ةبػؿ المػوت

الطبيعي ومف انتبو أبصر بمير تأويؿ الرؤيا الصادةة جزء مف ستة وأربعػيف جػزءا مػف النبػوة ومػف أبصػر ةػاؿ لػو

كفؼ المطاء ما ازددت يقينا فاطمبوا اليقيف مف اهلل سبحانو بإماتة نفوسػكـ واحيػاء ةمػوبكـ لترةػوا الفػردوس ا كبػر
والممؾ العظيـ  /دعوات اللتاـ  . /الميـ اجعمنا ممف ركبت عمى جوارحيـ مف المراةبة الظ القيػود وأةمػت عمػى
س ػ ار رىـ مػػف المفػػاىدة دةػػا ؽ الفػػيود فيجػػـ عمػػييـ أنػػس الرةيػػب مػػو القيػػاـ والقعػػود فنكس ػوا رؤوسػػيـ مػػو اللجػػؿ
وجباىيـ لمسجود وفرفوا لفرط ذليـ عمى بابؾ نواعـ اللدود فأعطيتيـ برحمتػؾ ايػة المقصػود صػؿ عمػى محمػد

وعمػػى آؿ محمػػد وسػػمـ  .الميػػـ ارزةن ػا طػػوؿ الصػػحبة ودواـ اللدمػػة وحفػػظ الحرمػػة ولػػزوـ المراةبػػة وأنػػس الطاعػػة
وحػػالوة المناجػػاة ولػػذة الممف ػرة وصػػدؽ الجنػػاف وحقيقػػة التوكػػؿ وصػػفاء الػػود ووفػػاء العيػػد واعتقػػاد الوصػػؿ وتجنػػب

الزلؿ وبموغ ا مؿ وحسف اللاتمة بصالح العمؿ صػؿ عمػى محمػد ليػر البفػر وسػمـ  .الميػـ يػا مػف أجػر محبتػو
فػػي مجػػارع الػػدـ مػػف المفػػتاةيف وةيػػر سػػطوات الفػػؾ بحسػػف اليقػػيف أدبتنػػا الميػػـ فػػي دي ػواف الصػػديقيف واسػػمؾ بنػػا
مسمؾ أولي العزـ مف المرسميف حتى نصمح بواطننا بمطا ؼ المؤانسة ونفوز بالمنػا ـ مػف تحػؼ المجالسػة وألبسػنا

الميـ جمباب الورع الجسيـ وأعذنا مػف البػدع وال ػالؿ ا لػيـ فقػد سػألناؾ بصػدؽ الحاجػة وانعتػذار وااةػالع عػف
اللطايػػا بانسػػتمفار أمرتنػػا الميػػـ بالس ػؤاؿ ففاجأتػػؾ ةموبنػػا بانفتقػػار ونظػػرت إليػػؾ مقػػؿ ا س ػرار بسػػمطاف انةتػػدار
وجنبنا الميـ ااصرار مف فتوف ا سرار حتى تسمؾ بنا سبؿ أولي العزـ مف ا ليار وصؿ عمػى محمػد وعمػى آؿ

محمد ا طيار وسمـ  .الميـ يا مف حمؿ أولياءه عمػى النجػب السػباؽ ورفعيػـ بأجنحػة الزفيػر وانفػتياؽ وأجمسػيـ
عمى بساط الرىبػة وحسػف ا لػالؽ وأىطػؿ عمػى لمميػـ سػحب اآلمػاؽ وفعفػو أنػوار فػموس المعرفػة فػي ةمػوبيـ

كبػرؽ الفػمس عنػد اافػراؽ وكفػؼ عػػف عيػونيـ حنػادس الظمػـ وأجمسػيـ بػػيف يديػو بتمريػد القمػوب واتصػاؿ العػػزـ
والطمأنينة وسمو اليمـ صؿ عمى محمد وعمى آؿ محمد سيد سادات البفر وسمـ  .الميـ أرلص عمينا مػا يقربنػا

إليؾ وأ ؿ عمينا ما يباعدنا عنؾ وأ ننا بانفتقار إليؾ ون تفقرنا بانستمناء عنؾ بكرمؾ ألمص أعمالنا وبإرادتؾ
اجعمنػػا نتوكػػؿ عميػػؾ وبمعونتػػؾ اجعمنػػا نسػػتعيف بػػؾ  .الميػػـ بجػػاه أىػػؿ الجػػاه وبمحػػؿ أصػػحاب المحػػؿ وبحرمػػة
أصحاب الحرمة وبمف ةمت في حقو ( ألـ نفرح لؾ صدرؾ ) افرح الميـ صدورنا باليداية واايماف كما فػرحت
صدره ويسر أمورنا كما يسرت أمره يسر لنا مف طاعتؾ طريقػا سػيمة ون تؤالػذنا عمػى المػرة والمفمػة اسػتعممنا فػي

أيػاـ الميمػة بمػػا يقربنػا إليػؾ وير ػػيؾ منػا صػؿ عمػػى محمػد وعمػى آؿ محمػػد وصػحبو وسػمـ  .الميػػـ أطمػؽ ألسػػنتنا
بذكرؾ وةيد ةموبنا عما سػواؾ وروح أرواحنػا بنسػيـ ةربػؾ وامػ أسػ اررنا بمحبتػؾ واطػو

ػما رنا بنيػة الليػر لمعبػاد

وألؼ أنفسنا بعممؾ وام صػدورنا بتعظيمػؾ وحيػز كميتنػا إلػى جنابػؾ وحسػف أسػ اررنا معػؾ واجعمنػا ممػف يألػذ مػا

صػفا ويػدع الكػدر ويعػرؼ ةػدر العافيػػة ويفػكر عمييػا وير ػى بػؾ كفػيال لتكػػوف لػو وكػيال ووفقنػا لتعظػيـ عظمتػػؾ
وارزةنا لذة النظر إلى وجيؾ الكريـ تباركت وتعاليت يا ذا الجالؿ وااكراـ ن إلو إن أنت سبحانؾ ن إلو إن أنػت

وحػػدؾ ن فػ ػريؾ لػ ػؾ وأف محم ػػدا عب ػػدؾ ورس ػػولؾ  .المي ػػـ إنػػي أس ػػألؾ بأحدي ػػة ذات ػػؾ ووحداني ػػة أس ػػما ؾ وفرداني ػػة
صفاتؾ أف تؤتينا سطوة مف جاللؾ وبسطة مف جمالؾ ونفطة مف كمالؾ حتى يتسو فيؾ وجودنا وتجتمو عميػؾ

فيودنا ونطمو عمى فواىدنا في مفيودنا أطمو الميـ في ليؿ كوننا فمس معرفتؾ ونور أفؽ عيننا ببيػاف حكمتػؾ

وزيػف سػػماء زينتنػا بنجػػوـ محبتػؾ واسػػتيمؾ أفعالنػا فػػي فعمػػؾ واسػتمرؽ تقصػػيرنا فػي طولػػؾ واسػتمحض إرادتنػػا فػػي
إرادتؾ واجعمنا الميـ لؾ عبيدا في كؿ مقاـ ةا ميف بعبوديتؾ متفر يف لوىيتؾ مفموليف بربوبيتؾ ن نلفى فيػؾ

مالما ون ندع عميؾ راما ر نا الميـ بما تر ى والطؼ بنا فيما ينػزؿ مػف الق ػا واجعمنػا لمػا ينػزؿ مػف الرحمػة
مف سما ؾ أر ا وأفننا في محبتؾ كال وبع ا صحح الميـ فيؾ مرامنا ون تجعؿ في يرؾ اىتمامنا وأذىػب مػف

الفر ما لمفنا وأمامنا نسألؾ الميـ بمكنوف ىذه الس ار ر يا مف ليس إن ىو يلطر في ال ما ر  .صؿ عمى سػيد

السػػادات وم ػراد اارادات وحبيبػػؾ المكػػرـ ونبيػػؾ المعظػػـ محمػػد النبػػي ا مػػي والرسػػوؿ العربػػي وعمػػى آلػػو وصػػحبو
وسمـ  .الميـ إني أسألؾ با لؼ المعطوؼ وبالنقطة التي ىي مبتدأ الحروؼ ببػاء البيػاء بتػاء التػأليؼ بدػاء الدنػاء

بجػػيـ الجاللػػة بحػػاء الحيػػاة بلػػاء اللػػوؼ بػػداؿ الدنلػػة بػػذاؿ الػػذكر بػراء الربوبيػػة بػزاع الزلفػػى بسػػيف السػػناء بفػػيف
الفكر بصاد الصفاء ب اد ال ػمير بطػاء الطاعػة بظػاء الظممػة بعػيف العنايػة بمػيف المنػا بفػاء الوفػا بقػاؼ القػدرة
بكػاؼ الكفايػة بػالـ المطػؼ بمػيـ ا مػر بنػوف النيػي بيػاء ا لوىيػة بػواو الػون بيػاء اليقػيف بػألؼ نـ ن إلػو إن أنػت

وحدؾ ن فريؾ لؾ وأف محمدا عبدؾ ورسولؾ الفافي في اللمؽ حمدؾ الباسط بالجود يدؾ ن ت اد فػي حكمػؾ
ون تنازع في سمطانؾ وممكؾ وأمرؾ تممؾ مف ا ناـ ما تفاء ون يممكوف منؾ إن ما تريد إني أسألؾ وأتوجو إليؾ

بجاه نبيؾ محمد صمى اهلل عميو وسػمـ وأسػألؾ الميػـ بأسػما ؾ الحسػنى وباسػمؾ العظػيـ ا عظػـ الػذع دعوتػؾ بػو
أف تصػػمي عمػػى النبػػي ا مػػي محمػػد صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ وعمػػى آلػػو وأصػػحابو الطيبػػيف الطػػاىريف وعمػػى جميػػو
ا نبياء والمرسميف وا ولياء والصالحيف والحمد هلل رب العالميف عنواف التوفيؽ فػي آداب الطريػؽ  -ابػف عطػاء

اهلل السكندرع  /بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  . /ةاؿ الفيا العارؼ القدوة المحقؽ تاج العارفيف ولساف المتكمميف إمػاـ
وةتػػو ووحيػػد عص ػره تػػاج الػػديف أبػػو الف ػػؿ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الك ػريـ بػػف عطػػاء اهلل السػػكندرع ر ػػي اهلل
تعالى عنو ونفعنا بػو آمػيف الحمػد هلل المنفػرد بػاللمؽ والتػدبير الواحػد فػي الحكػـ والتقػدير الممػؾ الػذع لػيس لػو فػي
ممكو وزير المالؾ الذع ن يلرج عف ممكو صمير ون كبير المتقدس في كمػاؿ وصػفو عػف الفػبيو والنظيػر المنػزه

فػػي كمػػاؿ ذاتػػو عػػف التمديػػؿ والتصػػوير العمػػيـ الػػذع ن يلفػػى عميػػو مػػا فػػي ال ػػمير ( أن يعمػػـ مػػف لمػػؽ وىػػو

المطيؼ اللبير )  .العالـ الذع أحاط عممو بمبادئ ا مور ونياياتيا السميو الذع ن ف ؿ في سمعو بيف ظػاىر
ا صوات ولفاياتيا الرزاؽ وىو المنعـ عمى اللميقة بإيصاؿ أةواتيا القيوـ المتكفؿ بيا في جميو حانتيػا الوىػاب
وىو الذع مف عمى النفوس بوجود حياتيا القدير وىو المعيد ليا بعد وجود وفاتيا الحسيب وىو المجػازع ليػا يػوـ

ةدوميا عميو بحسناتيا وسي اتيا فسبحانو مف إلو مف عمى العباد بالجود ةبؿ الوجود وةاـ بيـ بأرزاةيـ عمػى كمتػي
حانتيـ مف إةرار وجحود ومد كؿ موجود بوجود عطا و وحفظ وجود العالـ بإمداد بقا و وظير بحكمتو في أر و

وةدرتػػو فػػي سػػما و وأفػػيد أف ن إلػػو إن اهلل وحػػده ن ف ػريؾ لػػو فػػيادة عبػػد مفػػوض لق ػػا و مسػػمـ لػػو فػػي حكمػػو
وام ا و  .وأفيد أف محمدا عبده ورسولو المف ؿ عمى جميو أنبيا و الملصػوص بجزيػؿ ف ػمو وعطا ػو الفػاتح
اللاتـ وليس ذلػؾ لسػوا و الفػافو لكػؿ العبػاد حػيف يجمعيػـ الحػؽ لفصػؿ ة ػا و وعمػى آلػو أصػحابو المستمسػكيف

بون و وسمـ تسميما كدي ار  .اعمـ يا ألي جعمؾ اهلل مف أىػؿ حبػو وأتحفػؾ بوجػود ةربػو وأذاةػؾ مػف فػراب أىػؿ وده
وأمنؾ بدواـ وصمتو مف إع ار و وصده ووصمؾ بعباده الذيف لصيـ بمراسالتو وجبر كسر ةموبيـ لما عمموا أنػو

ن تدركػػو ا بصػػار لنػػور تجمياتػػو وفػػتح ليػػـ ريػػاض القػػرب وىػػب منيػػا عمػػى ةمػػوبيـ واردات نفحاتػػو أفػػيدىـ سػػابؽ
تػػدبيره فػػييـ فسػػمموا إليػػو القيػػاد وكفػػؼ عػػف لفػػي لطفػػو فػػي منعػػو فترك ػوا المنازعػػة والعنػػاد فيػػـ مستسػػمموف إليػػو

ومتوكموف عميو  .أما بعد فقد ةاؿ ( يحفر المرء عمػى ديػف لميمػو فمينظػر أحػدكـ مػف يلالػؿ )  .فػإذا عممػت أييػا

ا خ الفقيؽ فال تلالؿ إن مف يني ػؾ حالػو ويػدلؾ عمػى اهلل مقالػو وذلػؾ ىػو الفقيػر المتجػرد عػف السػو المقبػؿ
عمػػى المػػولى فميسػػت المػػذة إن ملالمتػػو ون السػػعادة إن لدمتػػو ومصػػاحبتو فمػػذلؾ ةػػاؿ الفػػيا العػػارؼ المػػتمكف أبػػو

مديف ر ي اهلل تعالى عنو  ( .ما لذة العيش إن صحبة الفقػ ار * ىػـ السػالطيف والسػادات وا مػ ار )  .أع مػا لػذة
عيش السالؾ في طريؽ مونه إن صحبة الفقراء والفقراء جمو فقير والفقير ىو المتجرد عف العال ؽ المعرض عف

العوا ػػؽ لػػـ يبػػؽ لػػو ةبمػػة ون مقصػػد إن اهلل تعػػالى وةػػد أعػػرض عػػف كػػؿ فػػيء س ػواه وتحقػػؽ بحقيقػػة ن إلػػو إن اهلل

محمد رسوؿ اهلل  .فمدؿ ىػذا مصػاحبتو تػذيقؾ لػذة الطريػؽ وتريػؽ فػي جميػو فػؤادؾ مػف فػراب القػوـ أىنػى رحيػؽ
ويعرفػػؾ الطريػػؽ ويقطػػو لػػؾ العتػػاب ويزيػػؿ عػػف ةمبػػؾ التعويػػؽ ويني ػػؾ بيمتػػو ويرفعػػؾ إلػػى أعمػػى الػػدرجات ومػػف

كػػاف كػػذلؾ فيػػو السػػمطاف عمػػى الحقيقػػة والسػػيد عمػػى أىػػؿ الطريقػػة وا ميػػر عمػػى أىػػؿ البصػػيرة فػػال تلػػالؼ أييػػا
السالؾ طريقو فاجتيد أييا السالؾ المجد في تحصيؿ ىذا الرفيؽ واصحبو وتػأدب فػي مجالسػو ويزيػؿ عنػؾ ببركػة
صحبتو كؿ تعويؽ كما ةاؿ ر ي اهلل تعالى عنو  ( .فاصحبيـ وتأدب في مجالسيـ * ولؿ حظؾ ميما ةدموؾ
و ار )  .أع اصػػحب الفق ػراء وتػػأدب معيػػـ فػػي مجالسػػتيـ فػػإف الصػػحبة فػػبح وا دب روحيػػا فػػإذا اجتمػػو لػػؾ بػػيف

الفبح والروح حزت فا دة صحبتو وان كانت صحبتؾ ميتة فأع فا دة ترجوىا مف الميت  .ومف أىـ أدب الصحبة
أف تلمػػؼ حظوظػػؾ وراؾ ون تكػػف ىمتػػؾ مصػػروفة إن نمتدػػاؿ أوامػػرىـ فعنػػد ذلػػؾ يفػػكر مسػػعاؾ  .فػػإذا تلمفػػت
بذلؾ فبادر واستمنـ الح ور وألمص في ذلػؾ ترفػو درجتػؾ وتعمػو ىمتػؾ والقصػور كمػا ةػاؿ ر ػي اهلل عنػو ( .

واستمنـ الوةت واح ر دا ما معيـ * واعمـ بأف الر ى يلتص مف ح ار )  .أع واستمنـ وةت صػحبة الفقػراء
واح ر دا ما معيـ بقمبؾ وةالبؾ تسرع إليػؾ زوا ػدىـ وتممػرؾ فوا ػدىـ وينصػح ظػاىرؾ بالتػأدب بػآدابيـ ويفػرؽ

باطنؾ بالتحمي بأنوارىـ فإف مف جالس جانس فإف جمست مػو المحػزوف حزنػت واف جمسػت مػو المسػرور سػررت

واف جمست مو المافميف سرت إليؾ المفمة واف جمست مو الػذاكريف انتبيػت مػف فمتػؾ وسػرت إليػؾ اليقظػة فػإنيـ
القػػوـ ن يفػػقى جميسػػيـ فكيػػؼ يفػػقى لػػادميـ ومحػػبيـ وأنيسػػيـ ومػػا أحسػػف مػػا ةيػػؿ  ( .لػػي سػػادة مػػف عػػزىـ *

أةػػداميـ فػػوؽ الجبػػاه )  ( .إف لػػـ أكػػف مػػنيـ * فمػػي فػػي حػػبيـ عػػز وجػػاه )  .واعمػػـ أف ىػػذا الر ػػى وىػػذا المقػػاـ
يلص مف ح ػر معيػـ بالتػأدب ولػرج عػف نفسػو وتحمػى بالذلػة واننكسػار فػالرج عنػؾ إذا ح ػرت بػيف أيػدييـ

وانطػػرح وانكسػػر إذا حممػػت بنػػادييـ فعنػػد ذلػػؾ تػػذوؽ لػػذة الح ػػور واسػػتعف عمػػى ذلػػؾ بمالزمػػة الصػػمت تفػػرؽ لػػؾ

أنوار الفرح ويممرؾ السرور كما ةػاؿ ر ػي اهلل عنػو  ( .ونزـ الصػمت إن إف سػ مت فقػؿ * ن عمػـ عنػدع وكػف
بالجيؿ مستت ار )  .الصمت عند أىؿ الطريقة مف نزمو ارتفو بنيانو وتـ راسو وىػو نوعػاف  -1صػمت بالمسػاف

 -2وصمت بالجناف  .وكالىما ن بد منو في الطريؽ فمف صمت ةمبو ونطؽ لسانو نطػؽ بالحكمػة ومػف صػمت
لسػػانو وصػػمت ةمبػػو تجمػػى لػػو س ػره وكممػػو ربػػو وىػػذا ايػػة الصػػمت وكػػالـ الفػػيا ةابػػؿ لػػذلؾ فػػالزـ الصػػمت أييػػا

السػالؾ إن إف سػ مت فػإف سػ مت فػارجو إلػى أصػمؾ ووصػمؾ وةػؿ ن عمػـ عنػدع واسػتتر بالجيػؿ تفػرؽ لػؾ أنػوار

العمـ المدني فإنؾ ميما اعترفت بجيمؾ ورجعت إلى أصمؾ نحت لػؾ معرفػة نفسػؾ فػإذا عرفتيػا عرفػت ربػؾ كمػا
روع في الحديث ( مف عرؼ نفسو عػرؼ ربػو ) وكػؿ ذلػؾ مػف فوا ػد الصػمت ولػزوـ آدابػو فاصػمت وتػأدب ونزـ

البػػاب تكػػف مػػف أحبابػػو ومػػا احسػػف مػػا ةيػػؿ  ( .ن أبػػرح البػػاب حتػػى تصػػمحوا عػػوجي * وتقبمػػوني عمػػى عيبػػي

ونقصاني )  ( .فإف ر يتـ فيا عزع ويا فرفي * واف أبيتـ فمف أرجو لعصياني )  .فانيض أييا ا خ إلى باب
مونؾ بيمة عمية وتحقؽ بعبوديتؾ تفرؽ عميؾ أنواره السنية كما أفار إلى ذلؾ الفػيا ر ػي اهلل عنػو بقولػو ( .

ون تػر العيػب إن فيػػؾ معتقػدا * عيبػػا بػدا بينػػا لكنػو اسػػتت ار )  .أع تحقػؽ بأوصػػافؾ مػف فقػػرؾ و ػعفؾ وعجػػزؾ
وذلتؾ فإذا تحققػت بأوصػافؾ وفػيدت لنفسػؾ عيوبػا لكنيػا مسػتترة فعنػد ذلػؾ تحظػى بظيػور أوصػاؼ مػونؾ فيػؾ
كما ةيؿ سبحاف مف ستر سر اللصوصية في ظيور البفرية وظير بعظمة الربوبية في إظيار العبودية  .وافيػـ

مف ىنػا سػر معنػى ةولػو ( سػبحاف الػذع أسػر بعبػده ) ولػـ يقػؿ برسػولو ون بنبيػو أفػار إلػى ذلػؾ المعنػى الرفيػو
الػػذع ن ينػػاؿ إن مػػف العبوديػػة ولػػذلؾ ةيػػؿ  ( .ن تػػدعني إن بيػػا عبػػدىا * فإنػػو أفػػرؼ أسػػما ي )  .فانكسػػر أييػػا

ا خ وانطػػرح بػػالطريؽ ون تػػر لػػؾ حػػان ون مقػػان يػػزؿ عنػػؾ كػػؿ تعويػػؽ واسػػتمفر مػػف كػػؿ مػػا يلطػػر بقمب ػؾ فػػي
عبوديتؾ وةـ عمى ةدـ انعتراؼ وانصؼ مف نفسؾ تبم أعمى درجات المنازؿ وتفنى بفريتؾ كما ةاؿ ر ي اهلل

تعالى عنو  ( .وحط رأسؾ واستمفر بال سػبب * وةػؼ عمػى ةػدـ اانصػاؼ معتػذ ار )  .أع توا ػو وانكسػر وحػط

أفرؼ ما عندؾ وىو رأسؾ في الفض ما يكوف وىي ا رض لتحوز مقاـ القرب كما ورد في الحديث ( أةرب ما
يكوف العبد إلى اهلل تعػالى وىػو سػاجد ) ف ةػرب العبػد بتوا ػعو وانكسػاره ولروجػو عػف أوصػاؼ بفػريتو وافػيد
نفسؾ دا ما مذنبا ولو لـ يظير عميؾ سبب الػذنب فػإف العبػد ن يلمػو مػف تقصػير وةػؼ عمػى ةػدـ اانصػاؼ مػف

ذنوبؾ لجال مف سي اتؾ وعيوبػؾ فػإف مػف عامػؿ الملمػوؽ ىػذه المعاممػة أحبػو ولػـ يفػيد لػو ذنبػا وكانػت مسػاوية
عنده محاسف فكيؼ إذا عامؿ بيذه المعاممة صاحبو الحقيقي الذع إذا تحققو لػيس لػو صػاحب سػواه كمػا ورد فػي

الحديث ( الميـ أنت الصاحب في السفر واللميفة في ا ىؿ والماؿ والولد )  .فتأىب أييا ا خ ليذه المعاممة مػو
إلوانؾ الفقراء لتصير لؾ معراجا تتوصػؿ بػو إلػى معاممػة رب السػماء وتكػوف مقبػون عنػد اللمػؽ واللػالؽ وتصػفو

لؾ المعاممة وتفرؽ عميؾ أنوار الحقايؽ ةاؿ ر ي اهلل عنو  ( .واف بدا منؾ عيب فاعتذر وأةـ * وجو اعتذارؾ
عمػا فيػؾ منػؾ جػر )  ( .وةػؿ عبيػدكمو أولػى بصػػفحكمو * فسػامحوا ولػذوا بػالرفؽ يػا فقػ ار ون
بالتف ػػؿ أولػػى وىػػو فػػيمتيـ * فػػال تلػػؼ دركػػا مػػنيـ ون

ػر ار )  ( .ىػػـ

ػػر ار )  .أع لػػيكف فػػأنؾ دا مػػا التوا ػػو واننكسػػار

وطمػػب المعػػذرة وانسػػتمفار سػواء وةػػو منػػؾ ذنػػب أو لػػـ يقػػو واف بػػدا منػػؾ عيػػب أو ذنػػب فػػاعترؼ واسػػتمفر فػػإف (

التا ب مف الذنب كمف ن ذنب لو )  .وليس الفأف أف ن تذنب إنما الفأف أف ن تصر عمى الذنب كما ورد أنيف
المذنبيف عند اهلل لير مف زجؿ المسبحيف عجبا وافتلا ار  .ولذلؾ ةمت فػي الحكػـ ربمػا فػتح لػؾ بػاب الطاعػة ومػا

فتح لؾ باب القبوؿ وة ى عميؾ بالذنب وكاف سببا لموصوؿ  .رب معصية أوردت ذن وانكسا ار ليػر مػف طاعػة

أوردػػت ع ػ از واسػػتكبا ار  .ومػػو اعت ارفػػؾ واسػػتمفارؾ أةػػـ وجػػو اعتػػذارؾ عمػػا جػػر منػػؾ فيكػػوف ذلػػؾ ممحػػى لمػػذنب
وادلؿ في القبوؿ وذؿ وتوا و وانكسر وةؿ عبيدكـ أولى بصفحكـ ف العبػد لػيس لػو إن بػاب مػونه ومػا أحسػف

مػػا ةيػػؿ  ( .ألقيػػت فػػي بػػابكـ عنػػاني * ولػػـ أبػػاؿ بمػػا عنػػاني )  ( .ف ػزاؿ ةب ػػي وزاد بسػػطي * وانقمػػب اللػػوؼ
با ماني )  .فسامحوا عبيدكـ يا فقراء ولذوا بالرفؽ وعامموني بو فإني عبد فقير ن يصمحني إن المعاممة بالرفؽ

والف ؿ ون اعتماد لي إن عمى الف ؿ ن بحولي ون ةوتي مذىبي العجز والسػالـ  .دػـ ةػاؿ ر ػي اهلل عنػو إنيػـ

أولػى بيػذا الفػيء وىػػو فػيمتيـ ولػػـ ي ازلػوا متف ػػميف وىػػذه معػاممتيـ مػػو أصػحابيـ وىػػي سػجيتيـ وكيػػؼ ن تكػػوف
س ػػجيتيـ وى ػػـ متلمق ػػوف ب ػػألالؽ م ػػونىـ كم ػػا ورد ( تلمقػ ػوا ب ػػألالؽ اهلل ) ف ػػال تل ػػؼ م ػػنيـ

ػػر ار أيي ػػا الس ػػالؾ

المصػػاحب ليػػـ وتمسػػؾ بأذيػػاليـ فػػإنيـ القػػوـ ن يفػػقى جميسػػيـ فػػإذا عرفػػت ذلػػؾ أييػػا السػػالؾ فتلمػػؽ بػػألالةيـ
الكريمة وجد بالتفنى عمى االواف و ض الطرؼ عف عدرتيـ تكف آلذا مف أوصافيـ أحسف ىي ة ةاؿ ر ي اهلل

عنو  ( .وبالتفنى عمى االواف جد أبدا * حسا ومعنى و ض الطرؼ إف عدػ ار )  .أع وتكػرـ عمػى إلوانػؾ وجػد

عمػػييـ أبػػدا إمػػا فػػي الحػػس فببػػذؿ ا مػواؿ وامػػا فػػي المعنػػى فبصػػرؼ ىمػػة ا حػواؿ ون تبلػػؿ عمػػييـ بفػػيء يمكنػػؾ
إيصػػالو إلػػييـ فػػإف السػػماحة لػػب الطريػػؽ ومػػف تلمػػؽ بيػػا فقػػد زاؿ عػػف ةمبػػو كػػؿ تعويػػؽ  .ةػػاؿ الفػػيا عبػػد القػػادر
ر ي اهلل عنو إلواني ما وصػمت إلػى اهلل تعػالى بقيػاـ ليػؿ ون صػياـ نيػار ون د ارسػة عمػـ ولكػف وصػمت إلػى اهلل

بػػالكرـ والتوا ػػو وسػػالمة الصػػدر  .فػػدؿ كػػالـ الفػػيا ر ػػي اهلل عنػػو أف الكػػرـ ىػػو ا سػػاس وأف التوا ػػو يػػتـ
لمسػػالؾ بػػو المػراس فػػإذا تػػـ لػػو ىػػذاف ا مػراف سػػمـ صػػدره مػػف العال ػػؽ وزاؿ عػػف طريقػػو كػػؿ عػػا ؽ ولػػذلؾ ورد فػػي

الحػػديث ( إف فػػي الجنػػة لمرفػػا يػػر ظاىرىػػا مػػف باطنيػػا وباطنيػػا مػػف ظاىرىػػا أعػػدىا اهلل تعػػالى لمػػف أنف الكػػالـ
وأطعـ الطعاـ وتابو الصياـ وصمى بالميؿ والناس نياـ )  .فتأمؿ ىذا الحديث يا ألي حيث بدأ باانة الكالـ وىو

إفارة إلى التوا و دـ دنى بإطعاـ الطعاـ وىو إفارة إلى الكرـ دـ أتى بعد ذلػؾ بالصػالة والصػياـ كمػا أفػار إليػو

الفيا عبد القادر ر ي اهلل عنو  .فانيض ألي إلى ىذه المآدر وبادر واجمو معيا حسف مكارـ ا لالؽ و ض
الطرؼ عف مساوع االواف إف وةفت منيـ عمى عدرة ون تفيد إن محاسنيـ كما ةػاؿ ر ػي اهلل عنػو فػي حكمػو
الفتوحية رؤية محاسف العبيد والميبة عف مساوييـ ذلؾ فيء مف كماؿ التوحيد كمػا ةيػؿ  ( .إذا مػا أريػت اهلل فػي

الكػؿ فػػاعال * أريػت جميػػو الكا نػات مالحػػا )  .فػإذا تلمقػػت أييػا ا خ بيػػذه اللصػاؿ الفػريفة فقػد تأىمػػت لنةبػػاؿ
عمى الفيا فانيض إلى عتبة بابو وراةبو بيمة منيفة كما أفػار إلػى ذلػؾ الفػيا ر ػي اهلل عنػو بقولػو  ( .و ارةػب

الف ػػيا ف ػػي أحوال ػػو فعس ػػى * ي ػػر عمي ػػؾ م ػػف استحس ػػانو أدػ ػ ار )  .أع إذا تلمق ػػت بم ػػا تق ػػدـ م ػػف اآلداب ووص ػػمت
بافتقػػارؾ وانكسػػارؾ إلػػى الفػػيا وتمسػػكت بػػأدر تمػػؾ ا عتػػاب ف ارةػػب أحوالػػو واجتيػػد فػػي حصػػوؿ م ار ػػيو وانكسػػر

وال و لو في كؿ حيف فإنو الترياؽ والفػفاء واف ةمػوب المفػايا تريػاؽ الطريػؽ ومػف سػعد بػذلؾ تػـ لػو المطمػوب

وتلمص مف كؿ تعويؽ واجتيد أييا ا خ في مفاىدة ىذا المعنػى فعسػى يػر عميػؾ مػف استحسػانو لحالػؾ أدػ ار .
ةػػاؿ بع ػػيـ مػػف أفػػد الحرمػػاف أف تجتمػػو مػػو أوليػػاء اهلل تعػػالى ون تػػرزؽ القبػػوؿ مػػنيـ ومػػا ذلػػؾ إن لسػػوء ا دب

منؾ وان فال بلؿ مف جانبيـ ون نقص مف جيتيـ كما ةمت في الحكـ مالفأف وجود الطمب إنما الفأف أف تورث
حسػف ا دب  .زار بعػض السػالطيف

ػريح أبػى يزيػد ر ػػي اهلل عنػو وةػاؿ ىػػؿ ىنػا أحػد ممػػف اجتمػو بػابي يزيػػد

فأفير إلى فيا كبير في السف كاف حا ار ىناؾ فقاؿ لو ىؿ سمعت في ا مف كالمو فقاؿ نعـ ةػاؿ مػف رآنػي ن

تحرةو النار فاستمرب السمطاف ذلؾ الكالـ فقاؿ كيؼ يقوؿ أبو يزيػد ذلػؾ وأبػو جيػؿ أر النبػي وىػو تحرةػو النػار
فقاؿ ذلؾ الفيا لمسمطاف أبو جيؿ لـ ير النبي إنما أر يتيـ أبي طالب ولو رآه لـ تحرةػو النػار  .ففيػـ السػمطاف

كالمو وأعجبو ىذا الجواب منو  .أع إنو لـ يػره بػالتعظيـ وااكػراـ واعتقػاد أنػو رسػوؿ اهلل ولػو رآه بيػذا المعنػى لػـ
تحرةو النار ولكنو رآه باحتقار واعتقاد أنو يتيـ أبي طالب فمـ تنفعو تمؾ الرؤية وأنت يا ألػي لػو اجتمعػت بقطػب

الوةػػت ولػػـ تتػػأدب لػػـ تنفعػػؾ تمػػؾ الرؤيػػة بػػؿ كانػػت م ػرتيا عميػػؾ أكدػػر مػػف منفعتيػػا إذا فيمػػت ذلػػؾ أييػػا السػػالؾ
فتأدب بيف يدع الفيا واجتيد أف تسمؾ أحسف المسالؾ ولذ ما عرفت بجد واجتياد وانيػض فػي لدمتػو وألمػص

في ذلؾ لتسد مو مف ساد كما ةاؿ  ( .وةدـ الجد وانيػض عنػد لدمتػو * عسػاه ير ػى وحػاذر أف تكػف

ػج ار )

 ( .ففي ر اه ر ي البارع وطاعتو * ير ى عميؾ فكف مػف تركػو حػذ ار ) أع وانيػض فػي لدمػة الفػيا بالجػد
فعسػػاؾ تحػػوز ر ػػاه فتسػػود مػػو مػػف سػػاد واحػػذر أف ت ػػجر ففػػي ال ػػجر الفسػػاد ونزـ أعتػػاب بابػػو فػػي الصػػباح
والمسػػاء لتحػػوز منػػو الػػوداد ومػػا أحسػػف مػػا ةيػػؿ  ( .اصػػبر عمػػى م ػػض اادنج فػػي السػػحر * ولمنػػذور عمػػى

الطاعات بالبكر )  ( .وةؿ مف جد فػي أمػر يؤممػو * مػا استصػحب الصػبر إن فػاز بػالظفر )  .فػإف ظفػرت أييػا
السػػالؾ بر ػػاه ر ػػي اهلل تعػػالى عنػػؾ ونمػػت فػػوؽ مػػا تمنيػػت فاسػػتقـ أييػػا ا خ فػػي ر ػػى فػػيلؾ وطاعتػػو تظفػػر
بطاعة مونؾ ور اه وتفوز بجزيؿ كرامتو فعض أييا ا خ بالنواجػذ عمػى لدمػة الفػيا إف ظفػرت بالوصػوؿ إليػو

واعمـ أف السعادة ةد فممتؾ مف جميو جياتؾ إذ عرفؾ اهلل تعالى بو وأطمعؾ تعالى عميو فإف الظفػر بػو ن سػيما

فػػي ىػػذه ا يػػاـ أعػػز مػػف الكبريػػت ا حمػػر واعمػػـ أف طريػػؽ القػػوـ دارسػػة وحػػاؿ مػػف يػػدعييا كمػػا تػػر لكػػف إذا
ساعدتؾ العناية ظفرت وفممت مف نفحة طيبة ما يفوؽ المسؾ ا ذفر ولذلؾ ةاؿ ر ي اهلل تعالى عنو وعنػا بػو

آميف  ( .واعمـ بأف طريؽ القوـ دارسة * وحاؿ مف يدعييا اليوـ كيؼ تر )  ( .متى أراىـ وأنى لي برؤيتيـ *

أو تسػػمو ا ذف منػػي عػػنيـ لب ػ ار )  ( .مػػف لػػي وأنػػى لمدمػػي أف ي ػزاحميـ * عمػػى م ػوارد لػػـ آلػػؼ بيػػا كػػد ار ) ( .

أحػػبيـ وأدارييػػـ وأودػػرىـ * بميجتػػي ولصوصػػا مػػنيـ نف ػ ار )  .فػػرع الفػػيا ر ػػي اهلل عنػػو يفػػوؽ السػػالكيف إلػػى

طريؽ أىمو ويلبػرىـ أف طػريقيـ دارسػة وحػاؿ مػف يػدعييا اليػوـ كمػا تػر فػي الفتػرة حتػى كػادت اليمػـ تكػوف مػف
الطمب آيسة وىكذا فػأف طريػؽ القػوـ لعزتيػا كأنيػا فػي كػؿ عصػر مفقػودة ون يظفػر بيػا إن الفػرد بعػد الفػرد وىػذه

سنة معيػودة وذلػؾ أف الجػوىر النفػيس ن يػزاؿ عزيػز الوجػود يكػاد لعزتػو يحكػـ بأنػو لػيس بموجػود والطريػؽ أىميػا
ملفية في العالـ لفاء ليمة القدر في فير رم اف ولفاء ساعة الجمعة في يوميا حتى يجتيد الطالب فػي طمبػو
بقدر اامكاف فإف مف جد وجد ومػف ةػرع البػاب ولػج ولػج  .ةمػت بعػد أف ذكػر ن بػد مػف الفػيا فػي الطريػؽ عمػى

سػػبيؿ الس ػؤاؿ والج ػواب كيػػؼ تأمرنػػا بػػذلؾ وةػػد ةيػػؿ إف وجػػود الفػػيا كالكبريػػت ا حمػػر وكالعنقػػاء مػػف ذا الػػذع
بوجودىا يظفر كيؼ تأمرني بتحصيؿ مف ىذا فأنو فقاؿ لو صدةت في الطمب وكنت في طمبو كالطفؿ والظمآف
ن يقر ليـ ةرار ون تسكف لوعتيـ حتى يظفروا بمقصػودىـ  .فأفػار الفػيا ر ػي اهلل عنػو إلػى أف الفػيا موجػود

وكيؼ ن يكوف موجودا وعمارة العالـ إنما ىي بأمدالو فإف العالـ فلص وا ولياء روحو فما داـ العالـ موجودا ن
ب ػػد م ػػف وج ػػودىـ لك ػػف لف ػػدة لف ػػا يـ وع ػػدـ ظي ػػورىـ حك ػػـ بفق ػػدانيـ فاجتي ػػد أيي ػػا ا خ واص ػػدؽ ف ػػي الطم ػػب تج ػػد

المطموب واستعف عمى ذلؾ الطمب بمػدد عػالـ الميػوب فػإف الظفػر ن يحصػؿ إن بمجػرد ف ػمو واذا أوصػمؾ إلػى
الفيا فقد أوصمؾ إليو كما ةمت في الحكـ سػبحاف مػف لػـ يجعػؿ الػدليمعمى أوليا ػو إن مػف حيػث الػدليؿ عميػو ولػـ

يوصػػؿ إلػػييـ إن مػػف أراد أف يوصػػمو إليػػو دػػـ إف الفػػيا ر ػػي اهلل عنػػو لمػػا ذكػػر عػزة الطريػػؽ وفقػػداف أىميػػا فػػرع

يتأسؼ عمى انجتماع بيـ ويتمناه ويستبعد مف نفسو حصوؿ ذلؾ والتفرؼ بمقا ػو توا ػعا منػو وانكسػا ار وى ػما
لنفسو واحتقا ار ولذا ةاؿ بعد ذلؾ مف لي وأنى لمدمي أف يزاحميـ إلا وىذا فأف العارؼ لنفسو بنفسػو الممتمػي مػف

معرفة ربو المتحمػي بػواردات ةدسػو نػو ن يػر لنفسػو حػان ون مقػان بػؿ يػر نفسػو أةػؿ مػف كػؿ فػيء وىػذا ىػو

النظػػر التػػاـ كمػػا ةيػػؿ  ( .إذا زاد عمػػـ المػػرء زاد توا ػػعا * واف زاد جيػػؿ المػػرء زاد ترفعػػا )  ( .وفػػي المصػػف عػػف
حمؿ الدمار منالو * فإف يعر مف حمؿ الدمار تمنعا )  .فانظر إلى الفيا أبي مديف ورفعتو في الطريػؽ مػو أنػو
وصػػؿ مػػف تربيتػػو ادنػػا عفػػر ألػػؼ مريػػد وانظػػر إل ػى ىػػذا التنػػزؿ منػػو والتػػدلي بأ صػػاف فػػجرة معرفتػػو إلػػى أرض
الل وع واننكسار حتى إنو لـ يػر نفسػو أىػال لالجتمػاع بأىػؿ ىػذه الطريقػة ويزيػده ىػذا اننلفػاض مػف انرتفػاع
ف الفػػجرة ن يزيػػدىا انلفا ػػيا فػػي عروةي ػػا إن ارتفاعػػا فػػي أرسػػيا فتوا ػػو أيي ػػا ا خ فػػي الطريػػؽ ولػػذ ى ػػذا

ا صؿ العظيـ مف ىذا العارؼ المتمكف يزؿ عنؾ كؿ تعويؽ  .دـ ةاؿ ر ي اهلل عنو تعالى بعد ذلؾ أحػبيـ . .
إلا أع واف لـ أكف أنا منيـ فإني أحبيـ ومف أحب ةوما فيو منيـ كما ورد فػي الحػديث ( المػرء مػو مػف أحػب )
وكمػا ةيػؿ  ( .أحػب الصػالحيف ولسػت مػنيـ * لعمػػي أف أنػاؿ بيػـ فػفاعة )  ( .وأكػره مػف ب ػاعتو المعاصػػي *

واف كنػػا سػواء فػػي الب ػػاعة )  .وىػػذا أي ػػا منػػو ر ػػي اهلل تعػػالى عنػػو مػػف تمػػاـ التنػػزؿ السػػابؽ وتكمػػيال وتتميمػػا
وليذا توا و الذع لـ يمحػؽ جػواد فػرفو فػي ميدانػو نحػؽ نفعنػا اهلل تعػالى ببركاتػو ووفقنػا مػف معامالتػو ف ىػذه

لصػاؿ القػػوـ وصػػفاتيـ ولػػذلؾ ارتفعػػت رتػبيـ وجزلػػت عطيػػتيـ كمػػا وصػػفيـ ر ػي اهلل تعػػالى عنػػو بقولػػو  ( .ةػػوـ
كراـ السجايا حيث ما جمسوا * يبقى المكاف عمى آدارىـ عط ار )  ( .ييدع التصوؼ مف ألالةيـ طرةػا * حسػف
التػػألؼ مػػنيـ راةنػػي نظ ػ ار )  ( .ىػػـ أىػػؿ ودع وأحبػػابي الػػذيف * ىػػـ ممػػف يجػػر ذيػػوؿ العػػز مفتل ػ ار )  ( .ن زاؿ

فممي بيـ في اهلل مجتمعا * وذنبنا فيو ممفػو ار وممتفػ ار )  ( .دػـ الصػالة عمػى الملتػار سػيدنا * محمػد ليػر مػف
أوفى ومف نذ ار )  .أع ةوـ سػجاياىـ كريمػة وىمػتيـ عظيمػة حيدمػا جمسػوا تبقػى آدػار نفحػات عطػرىـ فػي المكػاف

ظاىرة وأيف مػا توجيػوا تسػطو فػمس معػارفيـ فتفػرؽ القمػوب وتصػمح بيػـ الػدنيا واآللػرة ييػدع التصػوؼ لمسػالؾ
المفتاؽ مػف ألالةيػـ طرةػا مجيػدة تػدؿ عمػى الطريػؽ ويسػير فػي سػموكو سػيرة حميػدة فمػذلؾ جمعػوا أحسػف تػأليؼ
حتى راؽ كؿ ناظر وجدوا في أكمؿ معنى لطيؼ حتى اكتحمت بكحؿ ادمدىـ أنوار البصا ر  .ولػذلؾ ةػاؿ الفػيا

ر ي اهلل تعالى عنو بعػد ذلػؾ ىػـ أىػؿ ودع وأحبػابي  . .إلػا فػإف الفػلص ن يحػب إن مػف جانسػو ون يػود إن
مف كاف بينو وبينو مؤانسة وفي ىذا الكالـ إفارة إلػى أنػو ر ػي اهلل تعػالى عنػو مػف جممػتيـ وطينتػو مػف طينػتيـ

ومػػا تقػػدـ منػػو فػػي التوا ػػو واننكسػػار دليػػؿ عمػػى التحقيػػؽ فػػي ىػػذا المجػػد والفلػػار كمػػا تقػػدمت اافػػارة إلػى ذلػػؾ
فنسأؿ اهلل تعالى أف يسمؾ بنا أحسف المسالؾ  .دـ دعا وسأؿ انو ن يزاؿ فممو مجتمعا بيػـ فػي اهلل تعػالى وذنبػو

ممفو ار ونحف نسألو أي ػا إتمػاـ الصػالة والسػالـ عمػى سػيدنا محمػد الملتػار ليػر مػف أوفػى ومػف نػذر ومػف أكػرـ
الجار وعمى آلو وصحبو السادة ا برار والتابعيف وتابعييـ بإحساف إلػى يػوـ القػرار  .وىػذا الػرةـ لمػف تعطػش ليمػو

في معاني ىذه ا بيات وان فنحف معترفوف بالعجز والتقصير عف معانييا ( وانما ا عماؿ بالنيات ) واهلل أعمػـ /
القصيدة والتلميس  . /ىذه القصيدة لفيا الفيوخ أبى مديف أعاد اهلل عمينا مف بركات عمومو والتلمػيس لسػيدع

الفيا محيي الديف بف عربي ةدس اهلل سرىما  ( .يػا طالبػا مػف لػذاذات الػدنا وطػ ار * إذا أردت جميػو الليػر فيػؾ

ير )  ( .المستفار أميف فاسمو اللب ار * وما لذة العيش إن صحبة الفق ار )  ( .ىـ السالطيف والسػادات وا مػ ار

)  ( .ةوـ ر وا بيسير مف مالبسػيـ * والقػوت ن تلطػر الػدنيا بياجسػيـ )  ( .صػدورىـ لاليػات مػف وساوسػيـ

* فاصحبيموا وتأدب في مجالسيـ )  ( .ولؿ حظؾ ميمػا ةػدموؾ و ار )  ( .اسػمؾ طريقيمػوا إف كنػت تػابعيـ *

واترؾ دعاويؾ واحذر أف تراجعيـ )  ( .فيما يريدونو واةصد منافعيـ * واسػتمنـ الوةػت واح ػر دا مػا معيػـ ) .

( واعمـ بأف الر ا يلتص مف ح ػ ار )  ( .كػف ار ػيا بيمػوا تسػمو بيػـ وتصػؿ * إف أدبتػوؾ أةػـ أو إف محػوؾ

ف ػػزؿ )  ( .واف أج ػػاعوؾ ج ػػو أو أطعم ػػوؾ فك ػػؿ * ونزـ الص ػػمت إن إف سػ ػ مت فق ػػؿ )  ( .ن عم ػػـ عن ػػدع وك ػػف
بالجيؿ مستت ار )  ( .ون تكف لعيوب الناس منتقدا * واف يكف ظاى ار بيف الوجود بػدا )  ( .وانظػر بعػيف كمػاؿ ن

تعب أحدا * ون تر العيب إن فيؾ معتقدا )  ( .عيبػا بػدا بينػا لكنػو اسػتت ار )  ( .تنػؿ بػذلؾ مػا ترجػوه مػف أرب *

والنفس ذلؿ ليـ ذن بال ريب )  ( .بؿ كؿ ذلؾ ذؿ نػاب عػف أدب * وحػط أرسػؾ واسػتمفر بػال سػبب )  ( .وةػؼ

عمػػى ةػػدـ اانصػػاؼ معتػػذ ار )  ( .إف ف ػ ت مػػنيـ بريقػػا لمطريػػؽ تفػػـ * عػػف كػػؿ مػػا يكرىػػوه مػػف فعالػػؾ دـ ) ( .
والنفس منؾ عمى حسف الفعاؿ أدـ * واف بدا منؾ عيب فاعتذر وأةـ )  ( .وجو اعتذارؾ عما فيػؾ منػؾ جػر )

 ( .ليـ تممؽ وةؿ داووا بصمحكـ * بمرىـ العفو منكـ داء جرحكـ )  ( .أنا المسيء ىبوا لي محػض نصػحكـ *

وةؿ عبيدكـ أولى بصػفحكـ )  ( .فسػامحوا ولػذوا بػالرفؽ يػا فقػ ار )  ( .ن تلػش مػنيـ إذا أذنبػت ىمػتيـ * أسػنى
وأعظـ أف ترديؾ عفرتيـ )  ( .ليسوا جبابرة تؤذيؾ سطوتيـ * ىـ بالتف ؿ أولػى وىػو فػيمتيـ )  ( .فػال تلػؼ

دركا منيـ ون

ر ار )  ( .إذا أردت بيـ تسػمؾ طريػؽ ىػد * كػف فػي الػذع يطمبػوه منػؾ مجتيػدا )  ( .فػي نػور

يومؾ واحػذر أف تقػوؿ ػدا * وبػالتمني عمػى االػواف جػد أبػدا )  ( .حسػا ومعنػى و ػض الطػرؼ إف عدػ ار ) ( .

أصدةيـ الحؽ ن تستعمؿ الدنسا * نيـ أىؿ صدؽ سادة رؤسا )  ( .واسمح لكؿ امرء منيـ إليؾ أسا * وراةب

الفيا فػي أحوالػو فعسػى )  ( .يػر عميػؾ مػف استحسػانو أدػ ار )  ( .واسػألو دعوتػو تحػظ بدعوتػو * تنػؿ بػذلؾ مػا
ترجو ببركتو )  ( .وحسف الظف واعرؼ حؽ حرمتو * وةدـ الجد وانيض عند لدمتو )  ( .عساه ير ى وحاذر

أف تكػػف

ػػج ار )  ( .واحفػػظ وصػػيتو زد مػػف رعايتػػو * ولبػػو إف دعػػا فػػو ار لسػػاعتو )  ( .و ػػض صػػوتؾ بػػالنجو

لطاعتو * ففي ر اه ر ى البارع وطاعتو )  ( .ير ى عميؾ فكف مف تركيا حذ ار )  ( .والزـ بمف نفسو نفػس

مسايسة * في ذا الزماف فإف النفس آيسة )  ( .منيـ وحرفتيـ في الناس بالسػة * واعمػـ أف طريػؽ القػوـ دارسػة
)  ( .وحاؿ مف يدعييا اليوـ كيؼ ت ار )  ( .يحؽ لي إف نأوا عني لفتيـ * أنزـ الحػزف ممػا بػي لفػرةتيـ ) ( .
عمى انقطاعي عػنيـ بعػد صػحبتيـ * متػى أ ارىػـ وأنػى لػي بػرؤيتيـ )  ( .أو تسػمو ا ذف منػى عػنيـ لبػ ار ) ( .

تلمفي مانعي مف أف أن ميـ * منيـ أتيت فممني لست ن ميـ )  ( .يا رب ىب لي صالحا كي أنػادميـ * مػف

لػػي وأنػػى لمدمػػي أف يػزاحميـ )  ( .عمػػى مػوارد لػػـ آلػػؼ بيػػا كػػد ار )  ( .جمػػت عػػف الوصػػؼ أف تحصػػى مػػآدرىـ *

عمػػى الب ػواطف ةػػد دلػػت ظػواىرىـ )  ( .بطاعػػة اهلل فػػي الػػدنيا مفػػالرىـ * أحػػبيـ وأدارييػػـ وأودػػرىـ )  ( .بميجتػػي

ولصوصػػا مػػنيـ نف ػ ار )  ( .ةػػوـ عمػػى اللمػػؽ بالطاعػػات ةػػد رؤس ػوا * مػػنيـ جميسػػيـ اآلداب يقتبس ػوا )  ( .ومػػف

تلمؼ عنيـ حظو التعس * ةوـ كراـ السجايا حيدما جمسوا )  ( .يبقػى المكػاف عمػى آدػارىـ عطػ ار )  ( .فيػـ بيػـ
ن تفارةيـ فزد فػمفا * واف تلمفػت عػنيـ فانتحػب أسػفا )  ( .عصػابة بيػـ يكسػى الفتػى فػرفا * ييػدع التصػوؼ
مف ألالةيـ طرفا )  ( .حسف التألؼ منيـ راةني نظ ار )  ( .جررت ذيؿ افتلارع في اليػو بيػـ * لمػا ر ػوني
عبيدا في اليػو ليػـ )  ( .وحقيػـ فػي ىػواىـ لسػت أنسػيـ * وىػـ أىػؿ ودع وأحبػابي الػذيف ىػـ )  ( .ممػف يجػر

ذيوؿ العز مفتل ار )  ( .ةطعت في النظـ ةمبي في اليو ةطعا * وةػد توسػمت لممػولى بيػـ طمعػا )  ( .أف يمفػر

اهلل لػػي والمسػػمميف معػػا * ن زاؿ فػػممي بيػػـ فػػي اهلل مجتمعػػا )  ( .وذنبنػػا فيػػو ممفػػو ار وممتف ػ ار )  ( .يػػا كػػؿ مػػف
مو النادع بمجمسنا * ادع االو بيـ يمحو الذنوب لنا )  ( .وادع لمف لمس ا صؿ الذع حسنا * دـ الصالة

عمى الملتار سيدنا )  ( .محمد لير مف أوفى ومف نذ ار )

