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 مقدمة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

سيدنا حممد وعلى آله  ، والصالة والسالم على خري خلقه أمجعني ، وبه نستعني
 ، مهدج ةنوهدانا للسري على خطاهم يف درب س ،ونفعنا اهللا م  ، يبني الطاهرينالط

ال ينفع  خري يوم ىلعحىت نلقى اهللا  ،عنها ال حنيد ممن يعضون عليها بالنواجز و وجعلنا
  .بقلب سليماهللا  ىمال وال بنون إال من أت

سيدي  ، يقة اإلمام األكربهو منهاج وطر -كتاب الربهان املؤيد  - هذا الكتاب 
وعلى كل مريد هلذا اإلمام أن يتسلح  ، يف االقبال على اهللا ، أمحد الرفاعي رضي اهللا عنه

خاصة  ، يف السعي حنو الرحاب األعلى هقدم حىت ال تزلَّ ، مبا جاء يف هذا الكتاب
الصعود  به ىالرحاب األعل ىلإ، والطريق  وتيارات التصوف متباينة املباين واملسالك

، والصحراء القاحلة الوعرة  واهلبوط ، وبه األرض املنبسطة السهلة اخلضراء اليانعة
، والوصول فيه ملن علي حد سواء  ، ويسافر مع السالك فيها أعوانه وخصومه املوحشة

، إلقالة العثرات واختصار  الشيخ املريب والدليل ىلإ، وهنا تكمن احلاجة  وفق اهللا وأعان
  .، واهللا املوفق واملستعان للوصول من  أقرب الدروب وأسهل السبل، و الطريق

وقد وجدت أن  ، وعلى هديه أسري ، منذ نعومة أظافري وأنا أعيش مع هذا الكتاب
هو  سواء منها ما هو موجود على املواقع اإللكترونية أو ما ، طبعات الكتاب املختلفة

اء املطبعية اليت قد تغري اجلوهر املراد من باألخط مليئةٌ ،مطبوع ويتم تداوله يف األسواق 
يف حماولة تصحيح  واستعنت بهفتوكلت على اهللا . النص الذي قصده هذا الشيخ العظيم

ما  وإكمال العبارات الناقصة يف بعض إصدارات هذا الكتاب ، هذه األخطاء املطبعية
 نهاج هذا اإلمام الكبريبالطبعات املختلفة وسياق النص وفهمي املتواضع مل باالستعانةأمكن 

خوان وأن يتقبله منا وأن ينفع به اإل ،ه داعيا اهللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجه -
ختالف اخوان على وكل اإل ، العظيم يف سعيهم إىل اهللالذين ينهجون ج هذا اإلمام 

عنه نصح اإلمام رضي اهللا  ىمشدداً عل ، نيلمسامل موعمو ،طرائقهم ومشارم الصوفية 
يف إتباع سنة املصطفى رضوان اهللا عليهم ، يد عن طريق السلف الصاحل حيا لَّسالك بألكل 

   .صلى اهللا عليه وسلم
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  : هذا الكتاب هيراجعة عليها يف مواملصادر اليت اعتمدنا 
هجرية وهي طبعة فريدة لكتاب  ١٣٢٢طبعة مطبعة الظاهر يف القاهرة سنة  -  ١

يف مكتبة جدنا الشيخ حسن حممد علي جامع الرفاعي وعلى  الربهان املؤيد وقد وجدناها
، لإلمام الرفاعي رضي اهللا عنه ونفعنا به) النظام اخلاص ألهل اإلختصاص(هامشها كتاب 

علي موقع الطريقة هذا للنفع  ، بعد حتقيقهم وتدقيقهم، والكتابان سوف يتم وضعهم
  . العام، وعلي اهللا قصد السبيل

م حتقيق األستاذ حممد عمر  ٢٠٠١سنة  -بريوت  -ارف املع ةطبعة مكتب - ٢
  . رحياوي
م واليت حققها األستاذ صالح  ١٩٧١/ هجرية ١٣٩١طبعة دار الشعب سنة  - ٣

  .عزام
  .النسخ املوجودة على املواقع اإللكترونية للسادة الرفاعية الكرام - ٤

 لتغيريات اللفظيةع قد قمنا بعمل بعض اننا يف بعض املواضد أن أنوه إىل أوأهذا و
حىت يستقيم معىن اجلملة مع منهاج الشيخ رضي اهللا عنه وقمنا باإلشارة إىل ذلك  احملدودة

 كلمات حىت يتبنيبعض الوقد قمنا بوضع التشكيل على  .صفحات الكتاب املعنيةيف 
   .بسهولة ويسر املقصود املعىن للقارئ

أن  ئلَ أجاب،ل ما إذا به سوجل وأن أدعوه بك تين أن أسأل اهللا عزهذا وال يفو
وأن يقدس روحه  ، الرفاعي ، الشيخ علي حسن حممد علي جامع يغفر لشيخى وأستاذي

من  فيه بعد اهللا فيما أنا ه ورضوانه ، فهو صاحب الفضل عليوأن يفيض عليه من أنوار
 بسالسة آخذاً بيدي وبيد أقراين ، لقد كان رفيقاً يب يف كل ما علمينف ، حب هللا ولرسوله

 واملستحيل علينا ممكنا ، قريبا املنال وبعيد ، سهال علينا حيت صار الصعب،  رمحةو ويسر 
، منه  ليسكنا نسمع الكالم فنقول هذا من كالم اإلمام أو  ا حىتنكَر، وواهللا ما ت ويسرياً

بري منارة أدعو اهللا مبثل ذلك  وفوق ذلك جلدي الشيخ الكو،  ومهما قلت فلن أُوفيه حقه
،  ، الشيخ العامل العابد الزاهد الفاين يف حب احلضرة الطريق ومالذ اجلميع ومظلة الكل
وأتباعه ومريديه  وآبائه وأجداده بنائهالرفاعي هو وأ الشيخ حسن حممد علي جامع

وسوف يشمل هذا  ، واملسلمني أمجعني وللسلسلة الرفاعية الغراء ولوالدي وألهل الطريقة
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سيدي حممد جامع ، أبناء اجلد األكرب ا تيسر من مل الذاتية ةسريللخمتصرٍ  لياملوقع ع
م وسلوكهم رضي احي يلقي الضوء علي  ، رضوان اهللا عليه الدنوشري الفضلني الرفاعي
 ،  لبلوغ هذا الغرض وأطال يف األعمار ذلك ومد ى، إذا ما أعان اهللا عل اهللا عنهم أمجعني

  .آله وصحبه أمجعني ىسيدنا حممد وعل ىاهللا عل ىوصل ، انواهللا املوفق واملستع
  والدهأو سعد عبدالعزيز غنيم. د                                                      

  . م٢٠١١أغسطس  ٢٧/ هجرية  ١٤٣٢سنة  رمضان ٢٧القاهرة يف                
  
  

 الرفاعي الواسطيشيخ شرف الدين عبد السميع اهلامشي لل الكتاب مقدمة
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

وية بالنالدرة  ىلسالم علوالصالة وا ،ويكافئ مزيده  ،احلمدهللا محدا يوايف نعمه 
وقرة عيوننا ونبينا  ،سيدنا وموالنا  ،وعلة كل موجود  ،روح جسم الوجود  ،الفريدة

وعترته  ،وأصحابه  لهآ ىوعل ،عليه وسلم  صلى اهللاحبيب الرمحن حممد  ،الرسول املكرم 
   .آمني آمني ،وتابعيه بإحسان إيل يوم الدين  ،وأحبابه 

  ، أما بعد
كان  ن بن عبدالسميع اهلامشي الواسطيشرف الدي ،فيقول العبد الفقري ايل رمحة اهللا  
واإلخوان  ،جم غفري من احملبني  نقد تلقينا م ،ه لـوزلوغفر بفضله ذنبه  ،اهللا له 

وأستاذ  ،رواية من فم شيخنا وملجئنا بركة االسالم  ،ب املبارك الصاحلني هذا الكتا
صلى أوليائه بتقبيل يد النيب  ىالذي امتازه اهللا عل ،القطب الغوث املقدم  ،اخلواص والعوام 

 ، قيلةثوالحامل اخلفيفة  ،واخلوارق اجلزيلة  ،صاحب األيادي اجلليلة  ،عليه وسلم  اهللا
ابن  ،ابن السيد أيب احلسن علي الرفاعي رضي اهللا عنه  ،محد أ سيدنا الشيخ الكبري السيد

ابن  ،محد ابن السيد علي أابن السيد  ،ابن السيد احلازم  ،لثابت اابن السيد  ،السيد حيىي 
د أيب ابن السيد حمم ،ابن السيد املهدي  ،السيد أيب املكارم احلسن املعروف برفاعة املكي 
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ابن السيد موسي  ، محدأابن السيد  ،بن السيد احلسني ا ،ابن السيد احلسن  ، القاسم
 ،مام جعفر الصادق إلابن ا. ابن االمام موسي الكاظم ،مام ابراهيم املرتضي إلابن ا ،الثاين 
وزبدة آل النيب  ،مام املسلمنيإابن  ،مام علي زين العابدين إلابن ا ،مام حممد الباقر إلابن ا

الشهيد  ،مام احلسني إلأمري املؤمنني أيب عبداهللا ا ،البالء بأنواع  نحالذي امت ،األمني 
دره كامسه الذي قَ ،زوج البتول وصهر الرسول  ،مة وسند األئمة ُألابن سيد ا ،بكربالء 

  .مام علي رضي اهللا عنه وعنهم أمجعنيإلأمري املؤمنني أيب احلسنني ا ،وعلي    حسن
ها من سفر حجه ـاليت عاد بالسنة  ،ذلك سنة ست ومخسني ومخسمائة  كانو 

 ىيف رباطه الشريف بأم عبيدة عل ،وضاعف إرشاده وأنواره  ،س اهللا أسراره داملبارك قَ
لصاحب   الربهان املؤيد" مجعناها يف هذا اجلزء ومسيناه  ،كرسي وعظه يف جمالس معدودة 

  .عنهي اهللا رض وها هي كما تلقيناها منه ، والنا الغوث الشريف الرفاعي أمحدم" اليد  مد
  

  :قال نفعنا اهللا به 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
محداً ِهللا احلمد وا ،ه يرضاه لذاتسيد خملوقاته ، ورضي اهللا عن  ىعل لصالة والسالم

عباد اهللا  ىوالسالم علينا وعل ، واآلل ، وأتباعهم من أهل الشرع واحلال الصحابة
   .الصاحلني

 أي سادة 
رأس  ،خوف اهللاوهي  ىوأساسه التقو، اهللا عز وجل  ل قدم القاصدين إىلالزهد أو

رسول اهللا  ح واألشباح ، السيد املكرم ،اسن متابعة إمام األروومجاع كل ذلك ح احلكمة
عمال إلإمنا ا(حبديث  عمال،  وأول طريق املتابعة حسن القدوة  ، عليه وسلم صلى اهللا
قال له يارسول  عليه وسلم كيف قال لرجل ، صلى اهللاأال ترون أن رسول اهللا  ، )بالنيات

عليه  صلى اهللافقال رسول اهللا  بتغي عرضا من الدنيا ،رجل يريد اجلهاد وهو ي: اهللا 
عليه  اهللاصلى عد لرسول اهللا : فقالوا للرجل  فأعظم ذلك الناس ،ال أجر له   :وسلم
 وهو رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا ، فقال الرجل يارسول اهللا ، همهفْفلعلك مل ت  وسلم
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صلى وقالوا عد لرسول اهللا  فأعظم ذلك الناس ،ال أجر له : فقال   ، عرض الدنيا يريد 
يا رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو يبتغي من عرض الدن :فقال الثالثة، اهللا عليه وسلم

  .رواه الثقات وصححوه  .ال أجر له: فقال 
فمن هذا ومثله علمنا أن نتائج العمل تحسن وتاهللا حبسن  افعاملو   ،  ح بالنيةقب

بظاهر ماتشابه وصونوا عقائدكم من التمسك  ، واتقوه يف احلركات والسكنات ،النيات
فأما الذين يف قلوم زيغ ( تعاىلقال    ، 1ألن ذلك من أصول الكفر من الكتاب والسنة ،

مكلف يف  كل ىوالواجب عليكم وعل ، )نه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهفيتبعون ما تشابه م
عليه  صلى اهللاعبده سيدنا رسول اهللا  ىأنزله عل ميان بأنه من عند اهللا ،إلتشابه اامل

وما يعلم ( تةمعظقال جلت  ،  تفصيل علم تأويله تعاىلوما كلفنا سبحانه و  ، وسلم
فسبيل املتقني من  ،   )إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا هتأويل

 تعاىلاملراد منه إيل احلق وتفويض معناه عما دل عليه ظاهره،  تعاىليه اهللا زـنالسلف ت
   .هذا سالمة الدينـوب   ، وتقدس
سإن سألت عن ذاته : للسائل فقال  مساؤهأبعض العارفني عن اخلالق تقدست  لَئ 

فهو أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له  وإن سألت عن صفاته ، فليس كمثله شيء
والشهادة هو  هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغيبِ(وإن سألت عن امسه فـ ،كفوا أحد

محالريمحالر (وإن سألت عن فعله فـ ،)نأْني شف ومٍ هوكُلَّ ي(، نا وقد مجع إمام
ملعرفة مدبره فانتهي    من انتهض: الشافعي رضي اهللا عنه مجيع ماقيل يف التوحيد بقوله 

 وإن ،فهو معطلوإن إطمأن إيل العدم الصرف  فهو مشبه، هركْموجود ينتهي إليه ف إيل
     .فهو موحد هواعترف بالعجز عن إدراكاطمأن ملوجود 

  أي سادة 
وطهروا عقائدكم من تفسري  ،املخلوقني وصفات ،نيثدحاملُ اهللا عن مسات نزهوا

 للحلول ،األجسام املستلزم  ىكاستواء األجسام عل باالستقرار ، تعاىلستواء يف حقه اال
 ، اجلارحةب، واملكان واليد والعني  يةفلوالسياكم والقول بالفوقية إو ، اهللا عن ذلك تعاىل

ما  ىالسنة مما يدل ظاهره علفإن كل ما جاء يف الكتاب و ، تيان واالنتقالالنزول باإلو

                                                        
 .يعبطم أطخ وھو ! )الفكر( النسخ بعض يف 1
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فما بقي إال ما قاله صلحاء  ،فقد جاء يف الكتاب والسنة مثله مما يؤيد املقصود ، ركذُ
زيه ـمع تن، ورسوله  ورد علم املراد إيل اهللا ،وهو اإلميان بظاهر كل ذلك: السلف 

 اُهللا فصما و وكلُّ ، ذلك درج األئمة ىوعل   ،الكيف ومسات احلدوثعن  تعاىلاري الب
 تعاىل  ليس ألحد أن يفسره إال اهللا ،به نفسه يف كتابه فتفسريه قراءته والسكوت عنه

واملتشابه ال  ،صل الكتابما يوافق أصل احملكم ألنه أ ىه علاملتشاب لَمولكم ح  ،  ورسوله
ن الرحم( تعاىلم مالكا بن أنس رضي اهللا عنه عن قوله سأل رجل اإلما ،يعارض احملكم

مان ـيإلوا  ، والكيف غري معقول  ، غري جمهولاالستواء : فقال  )علَى الْعرشِ استوى
وقال    ، وأمر به أن خيرج  ، وما أراك إال مبتدعا  ، والسؤال عنه بدعة   ، به واجب
،  ، وصدقت بال متثيل نت بال تشبيهآم   ، عن ذلك لَئفعي رضي اهللا عنه ملا سإمامنا الشا

وقال اإلمام   ، كوأمسكت عن اخلوض فيه كل اإلمسا همت نفسي يف اإلدراك ،ـوات
لسماء هو أم يف األرض ؟ فقد يف امن قال ال أعرف اهللا أ:    عنهأبو حنيفة رضي اهللا

ا فهو ومن توهم أن للحق مكان ، ل يوهم أن للحق مكاناألن هذا القو كفر
ال كما  كما أخرب ، ىاستو: فقال  ستواءل اإلمام أمحد رضي اهللا عنه عن االئوس   ،مشبه

يف  من زعم أن اهللا: وقال اإلمام ابن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم  ، رخيطر للبش
شيء لكان  ىإذ لو كان عل شيء ، فقد أشرك ىعلأو  ،شيء  من أو ، شىيء

   .ولو كان من شيء لكان حمدثا ، لكان حمصورا ولو كان يف شيء  ،  حمموال

  أي سادة 
 .شيء علما  أحاط بكل  ، هو أقرب إليكم من حبل الوريد ا اهللا بقلوبكم ،طلبوا 

ومن  وها باالخالص اخلالص من الغريية ،فقول اهللا ، إله إال القلتم إذا  : الدين النصيحة
وخذوا نتائج األعمال  ، يةربالقُعدية ووالب ، والتحتية والفوقية ، خطورات التشبيه والكيفية

إمنا األعمال (،  السالم والتحيةفقد قال سيد الربية عليه أفضل الصالة و ، خبالص النية
اهللا  اهللا ورسوله فهجرته إىل فمن كانت هجرته إىل ،  ىوإمنا لكل امريء مانو ، بالنيات
  .)ماهاجر إليه كحها فهجرته إىلصيبها أو امرأة يندنيا ي ومن كانت هجرته إىل ، ورسوله
رسول اهللا  قال  ، األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم ىمو أعمالكم علأحك 

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا    :  مخس ىاإلسالم عل ينِـب(عليه وسلم  صلى اهللا
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إياكم  ، )وصوم رمضان  ، وحج البيت ، وإيتاء الزكاة  ،  وإقام الصالة  ،  رسول اهللا
يف أمرنا هذا ماليس منه فهو  من أحدث: (قال عليه الصالة والسالم   ، وحمدثات األمور

ا أنفسكم عاملو  ، اخللق بالصدق وحسن اخللق اوعاملو   ، عاملوا اهللا بالتقوي   ، )درِ
آتاكُم الرّسولُ  وما(،   )وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم( ،وقفوا عند احلدود باملخالفة ،

   .)فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا

كل    ،اهللا وخلقه ىفإن الدعوي كذب عل  ، اهللا واخللق ىوالكذب عل  إياكم
وخضوع  ،عن النواهي باألوامر ، واجتناب لٌّين عمدال ، العبودية معرفة مقام العبدية

واالجتناب عن النواهي خوف من  ،   اهللا قرب إىلالعمل باألوامر ي ، وانكسار يف األمرين
أطلبوا اهللا  ، اخلوف مع اجلرأة فضيحة ،حمال وأي حمالطلب القرب بال أعمال و،    اهللا
فمن سلك  ،وسلوك طريق اهللا بالنفس واهلوي وإياكم عليه وسلم صلى اهللاتابعة رسوله مب

    .الطريق بنفسه ضل يف أول قدم

  أي سادة 
حبيب  ، اهللا عبد ، هو الربزخ الوسط الفارق بني اخللق واحلق ، كمعظموا شأن نبي 

 ، اهللاإىل الداعي  ، الدال على اهللا ،اهللا  لِسر أفضلُ ،أكمل خلق اهللا  اهللا ، رسول اهللا ،
هللا ،من ا اآلخذُ، عن اهللا  املخرب إىل  الكل وسيلةُ ، الرمحانيةاحلضرة  إىلالكل  باب  
صلوات  عليهقال   ، انفصلومن انفصل عنه   ،من اتصل به اتصل ، الصمدانيةة رياحلض

     .)كم حيت يكون هواه تبعا ملا جئت بهداليؤمن أح( :اهللا وتسليماته

  أي سادة 
أن إىل  ،عليه وسلم باقية بعد وفاته كبقائها حال حياته  صلى اهللاإعلموا أن نبوة نبينا 

 ،بون بشريعته الناسخة جلميع الشرائعاخللق خماطع يومج ،يرث اهللا األرض ومن عليها
وا بِمثْلِ نس والْجِن علَى أَنْ يأْتإلقُلْ لَئن اجتمعت ا( تعاىلقال   ،ومعجزته باقية وهي القرآن

    .)يأْتونَ بِمثْله هذَا الْقُرآن ال

  أي سادة 
كتاب اهللا وبكل ماجاء آمنا باهللا وب ،تعاىلمن رد أخباره الصادقة كمن رد كالم اهللا  

ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما ( تعاىلقال    ،عليه وسلم صلى اهللابه نبينا حممد رسول اهللا 
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ريصم اَءتسو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِنيمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبات(. 
مث  ،سيدنا عمر الفاروق رضي اهللا عنهمث  ،حابة سيدنا أبو بكر رضي اهللا عنهالص أفضل

والصحابة  ،مث علي املرتضي كرم اهللا وجهه ورضي عنه ،نهعثمان ذو النورين رضي اهللا ع
 أصحايب(ه عليه الصالة والسالم أنه قال روي عن   ،هدي ىرضي اهللا عنهم كلهم عل

 وذكر حماسنهم  ،  جيب اإلمساك عما شجر بينهم .)كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
واعملوا  ،بوهم وتربكوا بذكرهم حفأ  ، والثناء عليهم  رضي اهللا عنهم أمجعني ،وحمبتهم 

أوصيكم بتقوي اهللا والسمع : (قال النيب عليه السالم ألصحابه    .التخلق بأخالقهم ىعل
فعليكم  ،كم فسريي اختالفا كثريا من شفإنه من يع  ،ر عليكم عبدمأَوإن ت ،والطاعة 

، وإياكم وحمدثات األمور ،عضوا عليها بالنواجذ  ،بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
ونوروا كل قلب من قلوبكم مبحبة آله الكرام عليهم  .)كل بدعة ضاللة  فإن

 القُلْ ( : تعاىلقال    ،  ومشوس السعود الطالعة  ،  فهم أنوار الوجود الالمعة   ،  السالم
اهللا اهللا يف أهل (ليه وسلم ع صلى اهللاوقال ) الْمودةَ في الْقُربى الأَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِ

هم ـفأحبهم واعتين بشأن  ، نبيه يف آله ةمن أراد اهللا به خريا ألزمه وصي) بييت
املرء   ، وحلقوق رسوله فيهم راعيا ،اهم وصان محاهم وكان هلم مراعياوعظمهم ومح
ومن أحب رسول اهللا أحب آل   ، ومن أحب اهللا أحب رسول اهللا  ،  مع من أحب
وهم مع أبيهم عليه   ، ومن أحبهم كان معهم  ، عليه وسلم صلى اهللارسول اهللا 

خري  دعوأعينوهم وأكرموهم ي  ، موهمدقْقدموهم عليكم وال ت  ، الصالة والسالم
  .ذلك عليكم

الَّذين  * هم يحزنونَ الإِنَّ أَولياَء اللَّه لَا خوف علَيهِم و الأَ( ، إلصقو بأولياء اهللا 
جاء  .من واد اهللا افال حتادو   ، وآمن به واتقاه اهللا ، ادمن و يلالو   ،) آمنوا وكَانوا يتقُونَ

ينتقم   ،  اهللا يغار ألوليائه ، )من آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب(   :يف بعض الكتب اإلهلية
هم أخص املخاطبني  ،  من يلوذ فيهم ونوع حمبيهم ونصويكرمهم بِ   ، ن يؤذيهمممهلم 
 ،  والتقرب إليهم ،  عليكم مبحبتهم ، )حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة( :بآية

إِنَّ حزب اللَّه هم  أَال أُولَئك حزب اللَّه( كونوا معهم ،  ، هم الربكةـحتصل لكم ب
    .)الْمفْلحونَ
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  أي سادة  
أشرف النوع اإلنساين  ، الناس منازهلم اأنزلو  ،وإياكم والغلو ،  حدوا املراتب 

عليه  صلى اهللاوأشرف األنبياء نبينا حممد  ، األنبياء عليهم الصالة والسالم
لق بعدهم التابعون أصحاب خري ف اخلوأشر ، بعده آله وأصحابه وأشرف اخللق  ، وسلم

وإياكم واألخذ  ، فالنص النص ،وجه اإلفراد  ىوأما عل ، وجه اإلمجال ىهذا عل ، القرون
حكموا  ، م فيه بالرأي أبداكَحهذا الدين الي ، فما هلك من هلك إال بالرأي، بالرأي 

  .)لَى اللَّه والرسولِفَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِ(  ،املباحث  آراءكم يف
بعضهم  تعاىلرفع اهللا  ، بعض ىإياكم وتفضيل بعضهم عل ، ء خبريااذكروا األولي

أيدوا هذه العصابة  ، من رسول ىلكن اليعرفها غريه ومن ارتض ، بعض درجات ىعل
     .وإماتة البدعة  ،  شيدوا أركان هذه الطريقة احملمدية بإحياء السنة ، بترك الدعوي

   ي سادةأ 
قيل هلذه  .عنها زل عن الطريق حاد فمىت ، السنة ىالطريق مادام عل ىعل الفقري 
ريب ال يعرفه الكثري من وسببها غ ، واختلفت الناس يف سبب التسمية ،الصوفية  الطائفة

بن طاخبة  بن مر بن أد ثووهو الغ هلم بنو الصوفة  قالي رضمن مجاعة من أوهو  الفقراء ،
 عاش هلا ولد لتربطن برأسه صوفة ، فنذرت إن  ،  كانت أمه ال يعيش هلا ولد ، الربيط

أن من اهللا بظهور  إىل جييزون احلاج،  اوقد كانو  ،  وجتعله ربيط الكعبة
عليه  صلى اهللاقل عن بعضهم حديث رسول اهللا ون  ، ادابفأسلموا وكانوا ع  ، اإلسالم
أو تعبد ولبس   ،  من صحب من صحبهم وكذلك ، فمن صحبهم مسي بالصويف  ، وسلم

فمنهم من قال  : األسباب الفقراُء عوون   .فيقال  صويف  ، الصوف مثلهم ينسبونه إليهم
وكله صحيح من حيث  ، وغري ذلك  منهم من قال  املصافاةو ، الصفاء التصوف

 ظاهرة وقالواوعملوا باآلداب ال ة التزموا الصفاء واملصافاة ،ألن أهل هذه اخلرق  ،معناه
وقالوا   ، حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطنوقالوا   ، اآلداب الباطنة ىها تدل علـإن

كل اآلداب منحصرة يف متابعة  ، أدب الباطن ىمن مل يعرف أدب الظاهر ال يؤمتن عل
 ىفالصويف آدابه تدل عل ، وحاال وخلقا قوال وفعال ، عليه وسلم صلى اهللالنيب 
علم لديكم ثقل ميزانه ي ،أقواله وأفعاله وأحواله وأخالقه مبيزان الشرع زنوا  ،  مقامه
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من التزم اآلداب  ،)ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء( تعاىلقال  ،النيب القرآن قلُخ .وخفته
زم اآلداب الظاهرة فهو ومن مل يلت  ، الظاهرة دخل يف جنسية القوم وحسب يف عدادهم

ن استعمال اآلداب دليل اجلنسية ، بل تكون علة أل ،ه عليهميلتبس حال ال ،فيهم غري
وهذا األدب الذي أشارت اليه الطائفة أدب  ،التصوف كله أدب: قال رومي  ،ضمال

    :وينسب ما حيب إليك كن متشرعا ودع حاسدك يكذب عليك ،الشرع 
  

  يبإذا كنت عند اهللا غري مر             ماين بريبة رولست أبايل من 

  فما ضرين واش أيت بغريب              إذا كان سري عند ريب منزها
  

  أيها السالك 
مادخل  ، كلهفإن كل ذلك م إياك ورؤية النفس ، إياك والغرور ، إياك والكرب ، 

 من أنا ومن أنت ؟   ، ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه
 أخي أي

 جوهر ضرهذا الع فرش ، جيفةأوله مضغة وآخره  كل واحد منا مسكني ، 
ا مل يكن عقل املرء عاقال لنفسه ، فإذ ،عند حدها   وأوقفها سفْالن لَقَما ع العقلُ ،العقل

مفا هلا عند حدها يف أخذها وردها فليس بعقلوق ،  رِوإذا حذهب شرفه  اجلوهر املرُء م
 لَموإذا مت عقله وكَ  ،ملنصب نفيس وال  ،وبقي عرضا ثقيال كثيفا ال يليق ملرتبة عزيزة 

وأول  ، تيجان امللوك واألكاسرة ىيكون عل فصلح أن ،فيه للجوهر احملض  مكْصار احلُ
، وصولة الفتق والرتق  ،الباطلة  ىوالدعو نانية الكاذبةمراتب العقل االخنالع عن األ

لالزم عليه أن يعرف فا ،أيضا ه علي ةًوصار صف املقام همكَوإذا ح ،والوهب والسلب 
والنهاية مبا يناسبهما من قول  يةوأن يقف بني هذه البدا ، مبتدأه الطيين ومنتهاه الترايب

من مل يكن له من نفسه واعظ مل تنفعه  ،  ألن واعظ اهللا يف قلب كل رجل مسلم ،وفعل 
 ،قلب الغفلة سواد ال: ؟ قال سهل  ه غافالًكيف ينتفع باملوعظة من كان قلب، املواعظ 

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت (عليه وسلم من حديث  صلى اهللاوقال السيد األمني 
 .)ت فسد اجلسد كله أال وهي القلبوإذا فسد ،ح اجلسد كله لص
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  أي أخي 
أنت  ، أي أخي   ، تنتفع من موعظيت وأنتفع من موعظتك إذا أخلص كل منا 

  . سكرة التعليموأنا أخذتين ،ذلة التلقي   محتكاز ،أحسن مين 
  أي أخي   

 اهللا وأوجب عليك تعليم اإلخوان ، كملَّع: وقلت هلا  نفسي املسكينة أنا غلبتإن 
هو رمبا كان فيهم من  ،قفي عند حدك   ، كلَ كبعتفَ ، من نار بلجامٍ مجلْالعلم ي وكامتُ

ها الكاذبة ، ـ، وبعد ذلك سكنت ثائرت أخفاه عنك ليختربك عند اهللا أجل منك ،
وعفَروكذلك أنت فلها احلظ األوفر ، ،ووقفت عند طورها  قدرها ، ت.    

  أخيأي 
 مالتعلنفسك وألزمتها  إن غلبت ، تداء ،قاهلوي بسكني اال وذحبت احلكمة  وأخذت
، فقد فزت فوزا طرفك عن شرفك وعلمك وحسبك وأبيك ومالك وحالك  غاضاً

   .عندنا يف ديوان الرجالت ثبويتهمها مل ي سٍفَن كل نمل حياسب نفسه ع ومن عظيما ،

  أي سادة  
 ، لست بواعظ لست مبعلم ،هذا اجلمع  ىلست مبقدم عل ،أنا لست بشيخ  

هللا إال أن يتغمدين أحد من خلق ا ىحشرت مع فرعون وهامان إن خطر يل أين شيخ عل
 ،اهللا إىل ةسالم حبل الوصلإلا ، مت مسلما وال تبال ،فأكون كآحاد املسلمني  اهللا برمحته

 ولو أيت العبد املسلم ،  عليه عن اهللا مغضوب اهللا غري املسلم بعبادة الثقلني بعيد لو عبد
قُلْ ياعبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم لَا تقْنطُوا (بذنوب الثقلني له من اهللا حظ العبودية 

 الوصلة رابطةَ اومكحأَ ، )اللَّه يغفر الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيممن رحمة اللَّه إِنَّ 
  ). املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه(سالم مع اهللا بشرائط اإل

هل اإلميان الكامل أأين أهل الصدق الذين يأمرون الناس بالرب ويأمترون به ؟ أين 
 كظْميان والصدق وعإلكمال اكمة وال يقف نظرهم عند موضعها ؟ من الذين يطلبون احل

فْنسك، فْونعغَ كيرك ، أَوذُخك كْاحلأَ ةَمين وجدتاه.   
  لكن  ا الش الالش ،أنا محيد الالش أن ، مين كل الفقراء ورجال هذه الطائفة خري

 ، غريه مزية ىكوان وما رأي لنفسه علالصويف من صفي سره من كدورات األ ،احلق يقال
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أي أخي عبيده الذين طهرهم من رؤية غريه ،  قلُوهذا واهللا خ ، هكذا كتب اهللا وحكم
واختلج بشكله   ،  كل ما أدركه بصرك   ، وغريك غري  ،  ونفسك غري أنت غري ،

    .وال تدركه األبصار ،ه األفكار فيربنا ال تك  ، فهو غري، وكيفيته سرك 

  أخي  أي 
كما الكرامة األولياء يستترون من  ، أخاف عليك من الفرح بالكرامة وإظهارها 
      .املرأة من دم احليض تستتر

  أي أخي 
كرام ملا إلألن هذا ا ، ليست بشيء بالنسبة لنا ،  مرِكْاملُ إىلالكرامة عزيزة بالنسبة  

ظُورد من باب الكرمي عم وعالعبد  إىللفظ النسبة وملا حتول    ، اللجإلباوتلقته القلوب  ز
  حادث بابٍ إىل قدميٍ ها من بابٍل أمرواستتر الكامل من هذه النسبة اليت حتو هان األمر ،

 كلنا جائع ، إال من كساه ارٍكلنا ع ، قاتلٌ فإن قبوهلا سم ،خيفة إستحسان النسبة الثانية 
يف الشدة  مالكر ابِب عرلعاقل إال قَليس ل ، ا من هداهإلَّ كلنا ضالٌ ، إال من أطعمه

    .حمضٍ عدم ، ، حاجةٌ ، فقر ، عجز فضع  املخلوق ، والرخاء

 ،وأيدهم بروح من عنده  أيديهم اخلوارق ، ىاهللا أحبابه املتقني ، وأظهر عل أكرم
وأكرمهم  ، خافوا اهللا فأسكنهم جنة قربه  ، عن كل ذلك تعاىلورفع منارهم فاشتغلوا به 

 * وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عن الْهوى( ،  وجهه الكرمي إىلبالنظر  اذا نزلوا إ
ما  ، عن اخلالق باملخلوق واالشتغالُ األغيار ، ةُيؤر ىاهلو رشأَ .)فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى

 أو كثريٍ قليلٍ من غريه يف كل أثرٍ بتأثري القولُالذي يراه العاقل من االشتغال بغريه ؟ 
كلي أو جزئي شرلعبداهللا بن عباس رضي اهللا  اهللا عليه وسلم ىصلقال رسول اهللا  .ك

إذا  ، إحفظ اهللا جتده جتاهك  ، إحفظ اهللا حيفظك   ، ياغالم إين أعلمك كلمات(عنهما 
أن  ىن األمة لو اجتمعت علواعلم أ ، وإذا استعنت فاستعن باهللا ،  سالت فاسأل اهللا

أن يضروك  ىعل اوإن اجتمعو ، ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك
 ).رفعت األقالم وجفت الصحف ، بشيء قد كتبه اهللا عليك إال بشيء مل يضروك
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  ي سادة أ 
 تفرقت الطوائف شيعا وحميد بقمع أهل الذل واالنكسار  واملسكنة  ي

ينقلون عن  ،)ومن أَظْلَم ممن افْترى علَى اللَّه( ، اهللا ىإياكم والكذب عل ، واالضطرار
، يذكرون له   احلق ما قال أنا احلق ىكان عل لو ،  أخطأ بومهه .أنا احلق: أنه قال احلالج 

 ، ما أراه شرب ، ما أراه رجال واصال أبدا ، ذلك ومثله باطلٌ كلُّ ة ،دحيوهم الوِ شعراً
من ازداد  .حال إىلماأراه مسع إال رنة أو طنينا فأخذه الوهم من حال  ما أراه حضر ،

. إال أباطيل يه نْإِ هذه األقاويل ،ـب  إياكم والقول ، قربا ومل يزدد خوفا فهو ممكور
هل ، هل يتجاوز احلد إال اجلاهل   باهللا عليكم .احلدود بال جتاوز ىالسلف علدرج 

 ،ذلك املتطاول ساقط باجلوع ،  ؟ ما هذا التطاول ىب إال األعمس عنوة يف اجلويد
ساقط  ،م رـساقط باهل ،ساقط بالفاقة  ،ساقط بالوجع  ،ساقط بالنوم  ،ساقط بالعطش 

جتاوز حده مع  العبد مىت .)لمن الْملْك الْيوم(أين هذا التطاول من صدمة صوت  ، بالعناء
يشهد عليه  رأس صاحبه ، ىعل رشني نقصٍ ملَاوز عالتج .رة ناقصاضإخوانه يعد يف احل

يتحدث   ، يشهد عليه باحلجاب ،يشهد عليه بالزهو ،يشهد عليه بالغفلة  ، ىبالدعو
احلقوق اإلهلية تطلبهم يف كل قول  ، القوم بالنعم لكن مع مالحظة احلدود الشرعية

وقال   ، )ىأنا ربكم األعل(: رعون قال ف  ،وال بنمرودية  الوالية ليست بفرعونية  .وفعل
واإلمرة  تعايلثوب ال عزن  )لست مبلك(عليه وسلم  صلى اهللاقائد األولياء وسيد األنبياء 

 ، )وامتازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَ(واهللا يقول  ،ذلك العارفون ىكيف يتجرأ عل ، والفوقية
وصإىلاالفتقار  ف اهللا وصا(:  تعاىلقال   ، ننياملؤم في اُء إِلَى اللَّهالْفُقَر متأَن اسا النهأَي(، 

لْهذا الذي أقوله عهذا  اتعلمو  ، القوم مفإن جذبات الرمحن يف هذا الزمان  ، العلم
 إىلوال  ملك إىلالعاقل ال يشكو ال  ، اهللا يف كل أمر إىل ىإصرفوا الشكو  ،قلت

  .اله هللالعاقل كل أعما  ،سلطان

  أي سادة  
إذا رأيتم واعظا أو قاصا  ، فال حجة لكم علي اقلت لكم إال مافعلته وختلقت به ،م 

الدين مة ئوكالم أعليه وسلم  صلى اهللارسوله  وكالم تعاىلاهللا  درسا فخذوا منه كالمأو م
اهللا  وإن أيت مبامل يأت به رسول ، واطرحوا مازاد الذين حيكمون عدال ويقولون حقا ،
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ات لوالنيب العظيم ص رِمأَ من خمالفة احلذر احلذر  ، عليه وسلم فاضربوا به وجهه صلى اهللا
فَلْيحذَر الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو (   تعاىلقال  ، اهللا وسالمه عليه

يمأَل ذَابع مهيبصي( ، أَ كان العراقالعارفني وغيبةَ ،املشايخ  ةَاذَخ ، مات اهللا اهللا  ، القوم
ال تلبسوا ثوب قوله  ، اعقبوهم بصحة الصدق ، اخللقاخلفوهم حبسن  ، مبتابعتهم

    .)ةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياعدهم خلْف أَضاعوا الصالفَخلَف من ب( تعاىل
  أي إخواين 

 .أصحاب األعمال املرضيات 2 سبكمال ختجلوين غدا بني يدي العزيز سبحانه وقد 
فإن الوقت  إياكم وضياع األوقات ، ،من الكربيت األمحر زعكل نفس من أنفاس الفقري أَ

نِ نقَيض لَه ن يعش عن ذكْرِ الرحموم: ( تعاىلقال  ، سيف إن مل يقطعه الفقري قطعه
 .)اناشيطَ

من : ي عن سعيد بن املسيب أنه قال كح  ، عليكم باألدب فإن األدب باب األرب
قال  ، كان من األدب يف عزلة ، هيهـومل يتأدب بأمره ون ،هللا عليه يف نفسه  مل يعرف ما

 عنه عن ل احلسن البصري رضي اهللائس ،)إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء(:  تعاىلاهللا 
 .عبده ىعل تعاىلوالزهد يف الدنيا واملعرفة حبقوق اهللا  يف الدين ، التفقه: أنفع األدب فقال 

ومن  ، اهللا باإلخالص دبمن قهر نفسه باألدب ع: وقال سهل بن عبداهللا رضي اهللا عنه 
 فإن من مل حيفظ قلوب املشايخ سلط اهللا عليه الكالب ، األدب أيضا األدب مع املشايخ

  .اليت تؤذية
ومن دونك الشفقة  ، ار والفتوةثومن هو مثلك إالي ، أدب صحبة من فوقك اخلدمة 

ومع النفس ، ومع اخللق باملناصحة  ، صحبة العارف مع اهللا باملوافقة ، والتربية واملناصحة
أنا من  ، من موجبات السلب اِهللا نعمةَ العبد إنكار .ومع الشيطان بالعداوة ، باملخالفة

شكر  ، ما استردها نعمة إن اهللا إذا وهب عبده ، الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون
ومن أراد أن يعرف قدرها  ، من أراد أن تدوم نعمته فليعرف قدرها ، النعمة معرفة قدرها

 ىعل أن ال يستعني العبد بنعمته تعاىل الشكر ما قاله اجلنيد رضي اهللا عنه وهو ، فليشكرها
    .معصيته

                                                        
 .بتناهثأ ام الصحيحو) كمقسب( النسخ بعض يف 2
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أن يتقي العبد ربه حق الشكر  ، مِعنجادة األدب مع املُ ىوقوف القلب علشكر ال
الشكر  .رفَكْفال ي ركَشوي ، ىسنفال ي ركَذْيو ، ىصعفال ي اعطَوذلك أن ي ، تقاته

قالت عائشة رضي   .ال رؤية النعمة مِعنلشكر رؤية املُا . م تعاىلاجتناب ما يغضب املنع
مس  فدخل معي يف حلايف حىت ،عليه وسلم يف ليلة  صلى اهللاأتاين رسول اهللا ( نها اهللا ع

إين أحب قربك ،  قلت ،  يا بنت ايب بكر ذريين أتعبد لريب مث قال يل ، جلدي جلده
، فبكي حيت مث قام يصلي   ، صب املاء قربة من ماء فتوضأ وأكثر إىلفقام  وأذنت له ،

فلم  ، ىمث رفع رأسه فبك ، ى، مث سجد فبك ىكع فبكصدره ، مث ر ىسالت دموعه عل
وقد غفر اهللا   يارسول اهللا مايبكيك: فقلت   ، جاء بالل فآذنه بالصالة يزل كذلك حىت

  )؟أفال أكون عبدا شكورا فقال لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟
أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك ؟ : قال داود عليه السالم 

طلب املنعم  .ورفض الدنيا وما فيها الشكر طلب املنعم .اآلن شكرتين : هللا اليه فأوحي ا
قال أمري املؤمنني علي رضوان  .هاذَخأَ نهد من ترك الدنيا وال يبايل ماوالز ، يصح بالزهد

    :اهللا عليه وسالمه
  حاهلا لست أعرف   دنيا ختادعين كأين

  اجتنبت حالهلا وأنا  حرامها   هلإلذم ا

  ومشاهلا    فكففتها  ميينها بسطت إيل

  هلامجلتها   فوهبت  حمتاجة    ورأيتها

من زهد يف  .كل الغليظ وال لبس العباءأليس ب .الزهد قصر األمل: قال العارفون 
خرةُ نجعلُها للَّذين تلْك الدار اآل( تعاىلقال  .الدنيا وكل اهللا به ملكا يغرس احلكمة يف قلبه

الال يضِ وي األرا فلُوونَ عرِيد نيقتلْمةُ لباقالْعا واده كل اخلري جعل  .والعاقبة للتقوى ،)فَس
من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو ( تعاىلقال اهللا  ، ىاهللا يف بيت وجعل مفتاحه التقو

     .)مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً

  أي سادة 
إياكم وهذه  .األمر صعب والناقد بصري ، وأحذركم رؤية األغيار ، أحذركم الدنيا 

ترك ب  أطلبوا الكل ، إياكم واحملدثات ، إياكم والعوامل ، إياكم وهذه الغفالت ، البطاالت
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كل ما أنتم عليه من   ، ومن أراد الكل فاته الكل ،نال الكل  من ترك الكل ، الكل
الطلب ال يصلحإال تركه والوقوف وراءه ه ، وحوا املطلوب تندرج حتت توحيدكم كل د

باهللا   ، ومن فاته اهللا فاته كل شيء ، حصل له كل شيء من حصل له اهللا ، املطالب
هة ـ، وصفع أبمن خرج عن نفسه وغريه  ،  ؟ هيهات هيهاتعليكم هذه املعرفة متر

 ،وتاج وثوب قصري  ما تظنون جبة صوفليس األمر ك ،  ختلص من قيد اجلهل ،طبعه
العارف ال خيلو ظاهره من بوارق : وقد عرفتم  .وتاج صدق  وثوب توكل  جبة حزن

وقلبه  ، وال ينحرف عن الطريق يقف مع األمر ، ، الشريعة وباطنه من نريان احملبة
  .ووقوفه إذعان ،إميان  هوجد ،  مجر الوجد ىيتقلب عل

هكذا أخرب الصادق  .تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك 
وهو ال ختفي عليه خافية ،  ،وقوف من يراه  لزمنا اإلحسان أن نقف أمامهاملصدوق ، أ

لْعم أَومهوبعد ،وبعده التكليف ،  نيوكوبعد اإلمكان الت ،وبعدها اإلمكان  ،  وإرادةٌّ ر 
 الفقري إذا انتصر لنفسه تعب ،. هلسيد دبالع ملِّسالعبودية أن ي قدص .الفصل أو الوصل

لَّوإذا سم مة الدعوة إليه بالنيابة ئأقامنا اهللا أ ، ملواله نصره من غري عشرية وال أهل األمر
احلق   ، اهللا بنا غنم إىلومن أناب  ، من اقتدي بنا سلم ، عليه وسلم صلى اهللا هعن نبي
إال  بلْعلينا كَ حبوال ن ، بلإال وس نا سالببلْحنن أهل بيت ما أراد س: يقال 

ورِجب، والهىعل م ضبِرنارِا ضب إال ورِضىعل والتعاىل ، ب حائطنا حإال  طٌائ
ورِخوا(  ، بنآم ينالَّذ نع عافدي فُِس( ، )إِنَّ اللَّهأَن نم نِنيمؤلَى بِالْمأَو بِيالنهِم(.   

اهللا الذي نزل ( :ال تعطيل لكلمة اهللا  ، مبدد الفتاح بوارق األرواح جهلٌ إنكار
حال  ، ومن ينزل بناديهم ،أمورهم وأمور مناديهم  يتوىل .)الصاحلني الكتاب وهو يتوىل
   .حلوق علم منهموبغري  بلحوق علم منهم ،حيام وبعد ممام 

الفقري وال  إىليوصل اخلري   ، م وال يذكر له ذلكالعبد إذا كان رامحا يستر النائ  
 ، اهللا الرمحن الرحيم العظيم الكرمي  ينتصر لعبده الويل من حيث ال يدري ، يعرفه اخلرب

تدفع عنه وعن  ،3األكدارماء  غرق منتعصمه جبال عنايته  ،  يرزقه من حيث ال حيتسب
 ،دون اهللا كاشفة ليس هلا من ، ةمكَحاملُ اتلَزـنولكن له الت ،  حمبيه األقدار باألقدار ال به

                                                        

 .)وا1قتدار ا/كدارماء غرق  من( النسخ بعض يف 3 
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من اعتصم باهللا عصم ، ومن وقف مع األغيار نقال سيدى الشيخ منصور الرباين  ، مد
 ،القوم أرشدونا  ،زيه خواطرك عن غريه ـوتن ،االعتصام باهللا ثقتك به : رضي اهللا عنه 

ا ونفُرع ،  ر الكتاب والسنةوئن دكشفوا لنا حجاب اإلغالق عن خزا ،الطريق  ىدلونا عل
من آمن باهللا وعرف شأن  ، همى جليسقال يش هم القوم ،  مع اهللا ورسوله األدبِ حكمةَ
رسوله أحبهم واتبعمه .    

  أي سادة  
، ومالزمة كثرة ااهدات  ىوخالص الطويات عل  ،القوم بايعوا اهللا بصدق النيات  

رِجالٌ (  فيهم تعاىلقال سبحانه ومجيع املكروهات ،  ى علالصربو ،املراقبات والطاعات
هلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدفهجروا املنام ،بادروا ركوب العزائم بالعزم وقوة احلزم  ، )ص 

وخدموا  ،وقاموا هللا باخلدمة يف حنادس الليل والظالم  ،الشراب والطعام  اوتركو
لوا يف حماريبهم بني يدي مومتل ، ركوع و السجود والصياموال ،باخلشوع والسهر والقيام 

وظهر هلم سر قوله  ،مقام القرب وحمل األنس  إىلوصلوا  حىت ،حمبوم لنيل مطلوم 
 ، فأعطاهم الدرجة العليا واحملل األدىن ، )الًنضيع أَجر من أَحسن عم إِنا ال( تعاىل

قري من القريبِ والريب فالقريبب ، احلبيبِ أحبابِ عند واحملب حبيب ،  هلم حبيب، 
حملبيهم  حبيب، ما شاء اهللا  ، احملبوبية درجة إىل  محمبته ةترفعه برك  ، عند اهللا حمبوب

    .كان

  أي سادة  
اهللا  يول ىومن عاد ، اهللا واىل اِهللا يلو ىلاومن  ،  عليكم بالتقرب من أولياء اهللا 

ويفعل  من اخللق ريغْأَ   اُهللا ، واهللا من أحب عدوك  هل حتبه يا أخي ؟ ال ، هللا ىعاد
 نسحي ، اهللا أكرم من اخللق ، أحب حمبك هل تبغضه ؟ ال واهللا نم  .وينتقم ويقهر

ويجنِ .وأرحم الرامحني ،وهو أكرم األكرمني  وينعم ويكرم لُمعاهللا تعاىل م كَذْتمن  ، ر
 ،املمقوت منا  ،أيها البعيد عنا  ، عنه فهو بعيد هتدعبومن أَ ، من العزيز فهو قريب هتبرقَ

وخالص  ، لو كان لنا فيك مقصد يشهد حبسن استعدادك  ، ماكان هذا منك يامسكني
: لكن احلق يقال  ، شئت واإل وحسبناك علينا ، ا نهله  اجتذبناك إليأواهللا  إىلحبك 

خذ مين يا  ، لو حسبناك منا ما تباعدت عنا ، استعدادك قطعك وعدم  ، حظك منعك
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ين يا أخا مأين أنت  ، خذ مين علم الشوق ، خذ مين علم الذوق ، أخي علم القلب
     .كبلْيل قَ فشكُ  ، احلجاب

  أي أخي 
وأنت  ، النصيحة ىأنا عل  ،  ال تقل لو أخذتين تبعتك  ، لو مسعت نصحي لتبعتين 

واستأنس  ،  وارض بقضاء اهللا ،اعمل بطاعة اهللا  ، عليك أن تسمع وتتبعكل حال  ىعل
العارف من هاجر وجترد من  ، من عرف اهللا زال مهه  ،  تكن من أصفياء اهللا ، بذكر اهللا

    .اخللق

    أي سادة
عن  لُغشوالزاهد من ترك كل شيء ي ، املغبون من أنفق عمره يف غري طاعة اهللا 

والقوي من استقوي  ، زل بدون اهللاـوذو املروءة من مل ين ، اهللا إىلقبل من أ واملقبل ،اهللا
 ،إن قلت يا أهللا  ، وهو فقدان رؤية ما سواه لوحدانيته ،عليكم بتجريد التوحيد  ، باهللا

ألنك تقول من حيث أنت ال من حيث  ، هيبته ولكن حرمت ،فقد ذكرته بامسه األعظم 
 ظُلَغْأَو ، ىالفاقة العظمى دوام األنس باملوتو ،  تعاىلسبحانه وبه  األنس األكرب ىنالغ ، هو
حتعاىلقال  ، معدن املعرفة القلب ، املربوب إىلالقلوب االستناد  بِج ) : كي ذَلإِنَّ ف

قَلْب كَانَ لَه نمى لكْر(:  تعاىلوقال  ،) لَذت نا مهفَإِن اللَّه رائعش ظِّمعي نمى وقْو
  .)الْقُلُوبِ

     أي سادة 
من  اًجرخله م جيعلْ ، ىوالِس إىلمن يتق اهللا حبفظ السر عن آفات االلتفات   

حسبب معرفة العبد ربه   ، والوصلة من حيث ال حيتسب ةويرزقه املشاهد ،اإلبعاد  بِج
أفين كليته  نفسه لربه فرمن عو، فقد عرف ربه  ف نفسهرمن ع   ، معرفة العبد نفسه

ومن طلبىن  ، أال من عرفين أرادين وطلبىن(داود عليه السالم   إىلأوحي اهللا   ، بربه
    .)يسوا حبيباً مل خيتر علي دينومن وج ،وجدىن

  نسيت  من فأذكر   أنسي  وهل    ريب  عجبت ملن يقول ذكرت

  حييت  ما   كوصل ماء  ولوال     أحيا  مث   ذكرتك  إذا  أموت

  أموت وكم  أحيا عليك  فكم       شوقا   وأموت   باملين فأحيا 
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 وما رويت   نفد الشراب  فما     كأسا بعد كأس  شربت احلب
   

   أي سادة
من ذكر اهللا طاب  ، القربِ وحبلَ ، الوصلِ مغناطيس فإن الذكر ،  بذكر اهللا عليكم 

 ىرء علامل ،  قلب بربكة الصحبةاهللا يثبت يف ال ركْذ،  اهللا إىلومن طاب باهللا وصل   ،  باهللا
   .والبعد عنا سم قاتل ،صحبتنا ترياق جمرب   ، عليكم بنا ، دين خليله

  أي حمجوب  
ة من عمل ما الفائدة من علم بال عمل ؟ ما الفائد ، أنك اكتفيت عنا بعلمكتزعم   

العمل ؟ من يداويك  إىلمن ينهض بك  ، حافة طريق اخلطر ىبال إخالص ؟ اإلخالص عل
أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ فَاسأَلُوا (الطريق القومي بعد اإلخالص ؟  ىسم الرياء ؟ من يدلك عل نم

لو كنت من أهل  ،تظن أنك من أهل الذكر  ،  هكذا أنبأنا العليم اخلبري ، )تعلَمونَ كُنتم ال
قال عليه الصالة  ، كلمعقطعك  ،  كصدك حجاب  ، ما حرمت مثرة الفكرالذكر 
  .)بك من علم ال ينفعاللهم إين أعوذ : (م والسال
فإن كل درجة وآونة متضي لك يف أبوابنا درجة وإنابة  ، أي حمجوب الزم أبوابنا 

أيها . )واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي( تعاىلقال  ، اهللا إىلصحت إنابتنا  ، تعاىلاهللا  إىل
  .لك أيها الصويفصوفيا حيت نقول  صر ،مل هذه البطالة :املتصوف 

  يببحبي أي 
تأتيك باسم بكر  ، تسلسل من جدك ،تظن أن هذه الطريقة تورث من أبيك  
طرف  ىعل ، جيب خرقتك ىلك عل شقَنت ، لك يف وثيقة نسبك رصت ،وعمرو
وزيا  ، وعمامة كبرية لقادو ، وتاجا وعكازا ، رٍعحسبت هذه البضاعة ثوب ش ، تاجك

 فيه سره غُرِفْقلبك كيف ي إىلينظر  ، كل هذا ىلإإن اهللا ال ينظر  ، ال واهللا ،صاحلا 
حبجاب  ،حبجاب السبحة  ،حبجاب اخلرقة  نه حبجاب التاج ،وأنت غافل ع  ،  وبركة قربه

إيش هذا العقل اخلايل من نور املعرفة ؟ إيش هذا الرأس اخلايل  ، حبجاب املسوح ،العصا 
     ؟الطائفة وتلبس لباسهم يا مسكني ت بأعمالملعمن جوهر العقل ؟ ما 

 يا أخي 
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 ،ونفسك لباس الذل  ، وظاهرك لباس األدب ،لو كلفت قلبك لباس اخلشية  
وبعدها  ، بِجوختلصت من هذه احلُ  ، ولسانك لباس الذكر ،وأنانيتك لباس احملو 

نت ألكن كيف يقال لك هذا القول و ، لك مث أوىل كان أوىل ، الثياب   هذهـتلبست ب
 والقلوب ، مؤتلفةٌ األشكالُ ، كالهم ـوثوبك كثوب ،تظن أن تاجك كتاج القوم 

وقميصك  ،وجدك وعمك  ،بصرية من أمرك خلعت أباك وأمك  ىلو كنت عل ، خمتلفةٌ
وأظنك بعد  ، وبعد حسن األدب لبست ،  وأتيتنا باهللا هللا ،وسريرك ومعراجك  ،وتاجك 

  .ض القاطعةاألدب تقطع نفسك عن الثوب والعوار
  سكنيمأي 

وحتمل جناسة  ،ك وغرورك بِجمع ع ،مع كذبك  ،مع خيالك  ،متشي مع ومهك 
علم  ملَّعت ، التواضع علم ملَّعت ؟وكيف يكون ذلك ، شيء ىوتظن أنك عل ،أنانيتك 

    .اركسعلم املسكنة واالن ملَّعت ، احلرية
  أي بطال 
 تعلمت علم الكتعاىلتعلمت علم ال  ، ىالدعو تعلمت علم ، رِب ، إيش حلْصمن  ت

ما أنت   ، لبئس ما صنعت ، فة بظاهر حال اآلخرةئ؟ تطلب هذه الدنيا اجلا كل ذلك
نفسك  ىوتكذب عل ،ك ك بنفِسنفس لُفِّغكيف ت ، كمشتري النجاسة بالنجاسة   إال

بعض املريدين رمي   ، ن عدوهعوأبناء جنسك ؟ ال يقرب احملب من حمبوبه حيت يبعد 
 لاوقفرمي ا يف البئر  ،ركوته يف بعض اآلبار ليستقي املاء فخرجت مملوءة بالذهب 

من أثبت نفسه طالبا  ، اداًرصار م يداًرِمن أثبت نفسه م .ياعزيزي وحقك ال أريد غريك
ومن أحسن القصد بعد الدخول  ، الباب دخل الرحاب ىمن عكف عل ، صار مطلوبا

صلى كرم اهللا وجهه ورضي عنه مسجد رسول اهللا  دخل علي  ،  الوصلةتصدر يف غرفة 
ورأي أبا بكر  ، إهلي أريد منك شويهة: عليه وسلم فرأي أعرابيا يف املسجد يقول  اهللا

شتان  ،   نيادرما بني املُ شتان .إهلي أريدك: يف زاوية أخري يقول الصديق رضي اهللا عنه 
أمله  إىلجبناح مهته  يطري كلٌّ  ، ممباهلتلعب  ، بالعقولِ تلعب اآلمالُ ، مابني اهلمتني
كُلٌّ يعملُ علَى : ( تعاىلقال  ، وقف فلم جياوزهابلغ غاية مهته فإذا  ، ومقصد قلبه

هلَتاكنيته ومهته ىأي عل )ش.  
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  أي أخي 
طري يصنع ال .املاء أو تطري يف اهلواء ىال جتعل غايه مهتك ومنتهي قصدك أن متر عل

تمكن ال شيء عنده من العارف امل .ال غاية له ما إىلطر جبناح مهتك  .واحلوت ما أردت
واجلنة وكل ما فيها يف جنب سروره بربه أصغر  ،من سروره بربه مظَعأَ ىالثر إىلالعرش 

املعرفة اشتغالك  خساسة النفس ودناءة اهلمة وقلة من ، من خردلة ملقاهة يف أرض فالة
عن  اجتردو  ، رب العاملني اوطلبو جتردوا عن الدارين ، العارفون  ، ملنعمبالنعمة عن ا

 إىل ، يوسف ىيا أسفا عليعقوب عليه السالم ملا قال  إىل تعاىلاهللا  ىأوح ، النفس والولد
 ،أو رزقك أو أعطاك النبوة ؟ فبعزيت لو كنت ذكرتينأيوسف خلقك  ؟ تذكر يوسف مىت

أنه  فعلم يعقوب عليه السالم ، عنك من ساعتك تجرفَلَواشتغلت يب عن ذكر غريي 
إهلي أقريب  : قال موسي عليه السالم .فأمسك لسانه عن ذكره ، خمطيء يف ذكره يوسف

 وقريب ،ن ذكرين مل أنا جليس:  م بعيد فأناديك ؟ فقال اهللا تعاىلأ  ،  أنت فأناجيك
    . أقرب إليه من حبل الوريد ، يب سنِأَ  ممن

   أي سادة 
طمأنينة  ىوعل ،نور من ربه  ىمن ذكر اهللا فهو عل: قال أهل اهللا رضي اهللا عنهم  

 تعاىلوالثناء عليه   ، ذكر اهللا طعام الروح: وقالوا    ، سالمة من عدوه ىوعل ،من قلبه 
وال تلذذ املتلذذون  ماتنعم املتنعمون مبثل أنسه ،: ا وقالو  ، واحلياء منه لباسها  ، شراا
يف نفسه ذكرته   من ذكرين : قال تعاىلالكتب اإلهلية أن اهللا وجاء يف بعض  ،   كرهمبثل ذ

ومن ذكرين من حيث هو ذكرته من    ،  ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل  ، يف نفسي
القوم شغلهم  . ومن ذكرين من حيث هو أعطيته من حيث أنا  ،  حيث أنا

 ،ها ـتقوم بقضائه وقدره فال يعارضونيرون أن احلوادث الكونية  ، ومقصدهم هو  ذكره
إِنَّ الَّذين اتقَوا إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم ( ،ال بقلب وال بلسان

قلبه شيطان ، إذا  ىما من مؤمن إال وعل: قال ابن عباس رضي اهللا عنهما  ،) مبصرونَ
ذكر اهللا خناهللا وسوس وإذا نسي ، س.   
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  أي سادة  
حلمي مبقاريض من وفريق يقرض  فريق يبخرين بالند والعنرب ،: ان أن العامل فريق لو 

لعلمي أن ذلك من جماري  ،عندي  وال زاد هؤالء ، ما نقص هؤالء عندي ،نار
 أذكر اهللا( رب جاء يف اخل ، إذا قطعتم حبل املعارضة بسكني التسليم له ذكرمتوه  ،  األقدار

  .)حيت يقولوا جمنون

  أي سادة 
حولتكم من  الغليظةُ بجوهذه احلُ ، واد إىل اخلياالت الباطلة أخذتكم من واد هذه 
شراع  قتفْبل اهلمة أن ي ، ليست اهلمة أن يقف الرجل عند حجابه ،  مقام إىلمقام 

ال  القلوبِ بجح ، باألوهام ماال مير لعتفصوارم اهلمم  ، الرحاب إىل ويتدىل ،احلجاب 
تشإال بسهام القلوب ق .  

  :قال علي أمري املؤمنني عليه السالم 

  تشعر  وما   فيك   وداؤك تبصر  دواؤك منك وما

  العامل  األكرب ىوفيك انطو صغري   ك جرموتزعم أن
ومن العامل املطوي فيك يظهر لك جرمك  ، وقد انطوى بك ، األكرب العقل العامل

الغاية اليت حتيط بذلك العامل األكرب وتليق  إىلإذا لوال وصول جرمك  ، الذي استصغرته
مقدار ما بلغه جرم هيكلك من  ىعل ليةاالعفخذ باهلمة  ، ملا صار حمال للعامل املذكور ،له

كل  إىلوتنتهي بوارق رسله   ، كل مقام إىلاإلحاطة بالعامل األكرب الذي ميتد شعاع مادته 
به   ، كل حضرة إىلفكرته  بئجنا غُبلتو ، معمعة لِّكُ مداركه صف عزائم قشتو ، حضرة

وعليه جعل مدار  ، ويرفع عضوي ويقطع ، ويفرق وجيمع ،اهللا يعطي ومينع ويصل 
أنبأنا احلبيب الكرمي ، والسيد  ، وهو أول خملوق من املواد الكربي اآلدمية ،األكوان

ما فإذا علمتم  ،) إن أول ما خلق اهللا العقل (  : عليه صوات اهللا وتسليمه العظيم ،
عن  اومسواحتفلتم بإعالء شرف صفاتكم حيت ت انطوى فيكم عظمتم شأن ذواتكم ،

    .بالرياسة ، باملال ، باألهل ، بالعشرية ، باملنصب ،باجلمال  ،منزلة احلجاب بالقوة 
  :قال إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه  

  الكناسة  ىأذل من اجللوس عل     وكل رياسة من غري علم 
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قال مجاعة بإعالء قدر  ، ال يتم شرف العلم للمخلوق إال بالعقل ، العقل عاقل العلم
 ةوالعقل صف ، العلم صفته تعاىل نأل  اهللا إىلذلك بالنسبة  نولك ، العقل ىالعلم عل
إذا لوال   ، علمنا وأرفع منزلة منلمنا وعقلنا فعقلنا أجل مرتبة ع إىلوأما بالنسبة ،  املخلوق

له  ىل له النجاح  ويرجمولكن يؤ العاقل يكبو ويصرع ، العقل ملا مت لنا العلم
العاقل من فهم حكمة  ،  وخيشى عليه القطيعة وعدم النجاح واألمحق يصرع ويكبو ، اخلري
كل : بلغنا عن اإلمام علي أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه ورضي اهللا عنه أنه قال  ، الدين
 ىهذا الدين أت  ، وكل دين مل حيظ بالعقل فليس بدين ، مل حيظ بالدين فليس بعقل عقل

فإذا  ،  وعدأوووعد   ، واالجتناب عنها بأحكام ألزمنا املبلغ عليه الصالة والسالم العمل ا
    .اإلحاطة بسر الوعد والوعيد إىليصل  ،العقل بالعمل واالجتنابتريض 

 أي سادة
األوامر والنواهي الدينية جيهل حكمة  سليمٍ بطبعٍ رقَ يٍذك هل من عقلٍ، اتفكرو

 ةعتب ىعقله عل ف أشعةكتع ،سليم الطبع  ،بل كل عاقل ذكي العقل  ، ؟ ال واهللاويردها
ومابقي عندكم إال ما جاء  ،  بني خريي الدنيا واآلخرة معهاجيال مع ،باب األمر والنهي 

وما جاء  ،تذكر عجائب قدرته تعاىل ، علية وفيه أحباث  ،يف الوعد من فضل اهللا وكرمه 
وفيه أحباث غامضة تذكر غرائب عظمة  ، يف الوعيد من بطش اهللا وعدله

وكل ماتراه من   ، وفهمك وفكرك ،كوا طبعك وحجابك  ىيشهد عل  ، األلوهية
وقلة  ،حجبك عن حقيقة كشفها عدم استعدادك  ،العلوية والسفلية  ، الكونية املشهودات

؟ غفلتك اربغعن مرآة عقلك  تلَأين الرياضة اليت ج ، ودناءة مهتك ،وقطيعتك   تكقابلي
 ؟جاء به قوال وفعال وحاال وخلقا عليه وسلم بكل ما صلى اهللاة الدليل األعظم أين متابع

جالسه ما  ىأيصح لبواب امللك أن ينكر عل ، هات هذه النقود وأطلب بعدها البضاعة
 ،سلحته وخمزوناته أوأوانيه و ، وحسن ألبسته  ،  وأمتعة بيته ،يذكرونه من زينة داره 

من حيبه  وكثرة عوائده وفوائده وإحسانه إىل ،يغضب عليه نفيموشدة عقابه وبطشه 
أن جيتهد  ، و مسكني حمجوب مباهو فيه من عقلهوه ،كيف يصح ذلك للبواب  ،ويقربه 

   ؟كي يرى ما رآه جالس امللك، إلحراز رتبة االسة 
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إذا  ، وأسلم عاقبة وأصلح شأنا ،وأعم مكرمة وأحسن حاال  ،من إنكاره  أَجلُّهذا  
توارت وجوه احلقائق عن بواطن  ، صدأ الغفلة عن الربراكم تبالقلب  ةطبعت مرآة بصري

اخلياالت  ةخبرأفأظلم وجه البيان بتصاعد  ، وامتنع عنها إنفاذ نور اإلهلام ،  االفهام
وماله عيون تقبل  ،شمس عن املكفوف مع كمال إشراقها غين التما  ، وغمامات األوهام
حنن يف موقف إشراق  ، وماجيدي فرط اإلشراق مع ضعف اإلحداق ، منه نورها وبرهاا

عيون تصلح  لنا فما ، وبغمامات الغفلة حمتجبة ، وعيون أفهامنا ضعيفة ،مشس القدرة
كلنا جتري  ، لعظمة وعزة ذلك اجلاللوال قلوب حتمل مهابة تلك ا  ،  لرؤية ذلك اجلمال

كلنا جتري سفن املنايا  ،وننا داحملجوبة  ،وتقذفنا يف أغوار غاياتنا املغيبة عنا  سبل الفناءبنا 
موكلة  ، وتقذفنا يف جلج آجالنا ومهومنا ، برياح حرصنا وشراع أطماعنا يف حبار آمالنا

     .وهواتف الفناء تزعجنا عب بنا، وأيدى احلوادث تتالبقضاء مهماتنا عن عاجل أمورنا 
  

  املنية تطحن ىورح       غفالم    يف   الناس

  ملن يتحصن حصن        ىما دون دائرة الرح
  

أَينما تكُونوا يدرِكُّم الْموت ( : ملك املوت من بني أيدينا ومن خلفنا يكل يوم يناد
ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوأجداثنا تنتظر ولُوظلمات  ،)ويف  ىقوحنن غر ،أجسادنا  وج

تصرف نفسك عن طريق النجاة  مىت إىل فيا أيها العاقل ، وسكرة شهواتنا ،غمرة غفالتنا 
 ؟مضايق املخالفات إىلسحة الطاعات وتصرفها عن ف  ؟سبيل املعاطب واملهلكات  إىل

ئات ؟ وتوردها موارد وتعرضها ملا بني يديها وتسقيها من كؤوس اخلطيئات وأدناس السي
  الفنت واآلفات ؟

  

   أخيأي 
  
    .اهللا املصري إىلو    والناقد بصري    قصري العمر 

  البد يوما أن يتم العدد   يا أيها املعدود أنفاسه

  يوم غد وليلة تأيت بال     بال ليلة  البد من يوم
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  أي سادة 
ه املفروضات عبادت ةفرضيكان قبل   ،عليه وسلم صلى اهللالفكر أول أعمال النيب ا  
لِّحيت كُ ،يف آالء اهللا ومصنوعاته  التفكرلِّكُما  ففعليكم  ، عليه صلوات اهللا وسالمه ف

بقيت  ةربفإن الفكرة إذا خلت من الع ،وأخذ العربة من الفكرة  ،بالتفكر يف آالء اهللا 
عمال بعد التفكر أحكموا األ  ، وإذا أنتجت العربة بقيت واعظا وحكمة ، وسواسا وخياال

وزينوا كل ذلك  ، طريق مليح ىوأحكموا األخالق بعد األعمال عل ، أصل صحيح ىعل
وأقول إذا  ،  وأقول هو باب الزهد ،وخذوا حببال السخاء فإنه من عالمات الزهد  ،  بالنية

ونَ الَّذين يؤمن( تعاىلقال  ، اهللا إىلوهو أول قدم القاصدين  ، كل الزهد صح وعلت طبقته
ونَ الصيمقيبِ ويقُونَالبِالْغنفي ماهقْنزا رممزِلَ  * ةَ وا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي ينالَّذو

 ،)أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ * خرة هم يوقنونَآلمن قَبلك وبِا
، عقدة حبل الوصلة مع اهللا بغض الطرف عما تراه أبصاركم من النكس عند اخللق  اأيدو

  .)يعقلُونَ الأَفَومن نعمره ننكِّسه في الْخلْقِ (يقول  تعاىلفإنه  ، طمعا بتعمري احلق
ة ملوكهم وأواسطهم والطبق ، أنظاركم وغاية أبصاركم رؤية اخللق ىال جتعلوا منته 
العيون ستر  ىحجب قامت عل ، حال واحد يف العجز والفقر واملسكنة ىمنهم عل ىالسفل

وأعرض عن احلجاب  فالعاقل من أدرك هذا الشأن ، فيهم بأمره ىوقض ،ا اخلالق خلقه 
 .)مرأللَه الْخلْق وا الأَ( ، املقيم القدمي الذي ال تأخذه سنة وال نوم إىلوالتجأ ، واحملجوب 

إذا  ، وفجور الكفرة ،وجراءة الزنادقة  ،ومعها قلوب اجلبابرة  تطلقوا ألسن العلماءال 
اجلوارح والقلوب عن كل ما يغضب امللك العدل اللطيف  اأطقلتم األلسن أمسكو

 ،نفسكم إذا خلومت أوأحسن مع الناس وأحسن معكم يف أحسن حاال مع اهللا  هذا ،  اخلبري
هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال  . لتمئإذا س ،م تثْعإذا ب ،إذا متم  ،إذا جلومت 

 ،اهللا امتثاال   أحذركم ،  اهللا اهللا ، اهللا يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور ، أحصاها
 ،  مطاع باالمتثالوقابلوا األمر الُ ، فقابلوا النصيحة بالقبول ، وحيذركم اهللا نفسه أمرا

 الإِنَّ أَولياَء اللَّه  الأَ(اهللا  من واىل وال ذلَّ ، اهللا فما فاز من حاد ،وإياكم وحماربة اهللا 
و هِملَيع فوونَ الخنزحي مه(.     
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تلقن منه أصحابه  ،اهللا عليه وسلم  ىرسول اهللا صل صحت أسانيد أولياء اهللا إىل
كنا : شداد بن أوس   قال ، واتصلت م سالسل القوم ،رادى كلمة التوحيد مجاعة وفُ

هل فيكم غريب ؟ يعين (اهللا عليه وسلم  ىالنيب صلفقال  ، اهللا عليه وسلم ىعند النيب صل
: ارفعو أيديكم وقولوا : وقال فأمر بغلق الباب   ، قلنا ال يارسول اهللا ،من أهل الكتاب 

اللهم إنك بعثتين ذه  ، مث قال احلمد هللا ،  ال إله إال اهللافرفعنا أيدينا وقلنا  ،  ال إله إال اهللا
اهللا  ىمث قال صل ، ف امليعادلخوإنك ال ت ،ووعدتين عليها اجلنة  ،وأمرتين ا  ،الكلمة 

  .)بشروا فإن اهللا قد غفر لكمأأال  :   عليه وسلم
ينه عليه الصالة لقت وأما ، صلوات اهللا وسالمه عليه أصحابه مجاعة ينهقتلهذا وجه     

عليه  صلى اهللاعنه سأل النيب    فقد صح أن عليا رضي اهللا ، رادىهم فُمن عةاوالسالم مج
وأفضلها  ، هعباد ىاهللا وأسهلها عل إىلأقرب الطرق  ىيارسول اهللا دلين عل: فقال   وسلم

ال إله إال : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي (عليه وسلم  صلى اهللافقال  ، عند اهللا تعاىل
 ،وال إله إال اهللا يف كفة  ،السبع واألرضني السبع يف كفة  ولو أن السموات ، اهللا

ال تقوم الساعة ( :اهللا عليه وسلم  ىمث قال رسول اهللا صل .)ال اهللالرجحت م ال إله إ
ي اهللا عنه كيف أذكر يارسول رض علي فقال .)اهللا اهللا: ل يقووجه األرض من  ىوعل
ك وامسع مين ثالث مرات مث قل أنت ثالث أغمض عيني: ؟ فقال عليه الصالة والسالم اهللا

 ،ثالث مرات مغمضا عينيه  عليه وسلم الإله إال اهللا ، صلى اهللامرات وأنا أمسع فقال 
ثالث  ،ال إله إال اهللا : رضي اهللا عنه  مث قال علي ، وعلي يسمعرافعا صوته 

هذا تسلسل  ىوعل .  عليه وسلم يسمع صلى اهللاوالنيب ضا عينيه رافعا صوته مغم مرات
القوم أمر ، وأسقطوا وهم التأثري من  ،وجتردوا عن األغيار بالكلية  ، هموصح توحيد

لت مفكَ ، قدم االستقامة ىوقاموا عل ، ثرؤاملُ إىلوردوها بيد اعتقادهم اخلالص  ، اآلثار
ويتم  ،وم حتصل لكم املناسبة مع الق ،لوه لوا اهللا كما عامفعام ،  وعلت طريقتهم معرفتهم

هم أمركم وراَء نظام، ولكنهم  ، واعطاأالقوم مسعوا و ، مهأقدام ىكم علفتكون أقدام
حتلقوا وفتحوا جمالس  ، ومسعوا غري احلسن فاجتنبوه ، مسعوا أحسن القول فاتبعوه

الحت عليهم بوارق  ،  وتواجدوا وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم ،الذكر
حال  ىائب علغتري أن أحدهم كال ، ذكرهم ومساعهم ةاإلخالص حال
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يهتزون اهتزاز األغصان اليت حتركت بالوارد ال  ،حال الغائب  ىكاحلاضر عل،احلاضر
وال  ،يقولون اهللا  ، هم بسواهوال تشتغل قلوب ،  ال إله إال اهللا: يقولون  ، بنفسها

منه  معونإذا غناهم احلادي يس ،به ال بغريه يتباهونوهو : يقولون  ، يعبدون إال إياه
فما الذي  ، لك أن تقول يا أخي الذكر عبادة ، فتعلو مهتهم يف االذكار،  ذكارالت

الصالة : مساء الصاحلني ؟ ولكن يقال لك أأوجب أن يذكر يف حلقته كالم العاشقني و
أجل العبادات يلَتي فيها كالم اهللا وفيه الوعد السالم : ويقال يف حتية الصالة  ، والوعيد

ما أشرك  عباد اهللا الصاحلني، ىوالسالم علينا وعل ،أيها النيب ورمحة اهللا وبركاتة عليك 
مسع  ، وكذلك الذاكر ، وال عن حد عبودتيه ،وال خرج عن بساط عبادته  املصلي

مسع  ، من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ، لقاء ربه فطاب بطلب ،يذكر اللقاء  ياحلاد
حب الدنيا رأس كل  ،  للموت وتفرغ من حب الدنيا فتأهب،   حلادي يذكر الفراقا

هذه من الطرق  ، اهللا إىلفتقرب حبب أحباب اهللا  ،مسع احلادي يذكر الصاحلني  ، خطيئة
     .اهللا إىلاليت بعدد أنفاس اخلالئق 

  وقلوبا  أنفسا   منهم فأطار           غين م حادي األحبة يف الدجي

  املطلوبا  الواحد   مهو أرادواو         ة بثين   اجلناح    مقطوع   فأراد

يلزم بعدم احلضور يف جمالسه حيت    ،  عليه السماع حيرم  ،نعم يؤاخذ الكاذب  
وطاروا  ،  غلبوا نفوسهم فاضمحلت ، املالئك أين أولئك ؟ كادوا يدخلون أعداد ،يصدق

من قيد  فتخلصوا  ، أخلصوا ، وقليل ماهم ، بأجنحة األرواح فسارت م ودنت فتدلت
بل هم األحرار كل  ، كال ،ماملكتهم األغيار  ، مقام احلرية إىلووصلوا   ، يةقِّالرِ

   .وبانوا كانوا ،  األحرار
  :رحم اهللا القائل  

  مقلتاي طلعة حر ىأن تر          الزمان حماال ىعل تمتني

 ىولكن القول عل  ، ظن بأهل الوقتالإلساءة  ، ماقلت لك يا أخي ذهب القوم
 ،وفشت فيه الدعوي الكاذبة  ،وكثرت به البطالة  ،حنن يف زمان عمت به اجلهالة  البالغ
ونمن ؟ أكثر الناس سلكوا هذه  ىعل ردحنإيش نعمل ؟    ، لت فيه األخبار املزخرفةق

ولكن ما الفائدة من مداراة  ، دارهم مادمت يف دارهم  وحيهم مادمت يف حيهم : الطرق
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وأعرض عن  ،صدع مبا تؤمر فا( ، حتية متكن فيهم الغفلة ومن ، تأخذهم ا العزة
    .)وأمر بالعرف( ، )املشركني

وجناسة النفس لطختة ؟  ،الذي رقص فيه الراقص بغري قلب  عإيش أعمل بالسما
كيف يحسبرقصه ونقصه من الذاكرين ؟ ب  

  بني اخلالئق والقرآن يلعنه      ورب تال تال القرآن جمتهدا

هذه   ، ويهتزون لذكره تعاىلجرد حتت العرش يرقصون ويذكرونه هللا مالئكة 
 أولئك الذاكرون ، ، وأنت يا مسكني ترقص بنفسك لنفسك ، رقصت باهللا هللا  أرواح

 ،القوم اهلز بالذكر رقصا إذا كان وارد اهلزة من الروح  ىمس ،  وأنت املغبون املفتون
وأين الذاكرون ؟ طلب هؤالء  ونوإال فأين الراقص ،فنسبوا الرقص للروح ال للجسم 

     .وطلب هؤالء ضالل ، حق

  شتان بني مشرق ومغرب       مغربا سرتومشرقة سارت 

إذا  ، بون عظيم احملبوببني امللعون و ، والذاكرون مذكورون ، كذابونالراقصون 
إذا ذكر احلادي أمساء  ، واعية بآذانوامسعوا  ،دخلتم جمالس الذكر فراقبوا املذكور 

أوجبوا عليكم  ، املرء مع من أحب ، صاحلني فألزموا أنفسكم اتباعهم لتكونوا معهمال
ال  ، وجدان احلق  الوجد احلق  ،  والوجد احلق خذوا عنهم احلال   ،  التخلق باخالقهم

مقام مساع القول واتباع  يفال أقول لكم أين أكره السماع لتحققي  ، ىتعملوا باهلو
أكره السماع للفقراء القاصرين عن هذه املرتبة ملا فيه من إين  ولكن أقول لكم ، أحسنه

وإذا كان وال بد فمن حادي أمني خملص ميدح احلبيب  ، البليات املوقعة يف أشد اخلطيئات
املرشد العارف أن  ىوعل ، وهناك وقفوا ،ويذكر الصاحلني  ،ويذكر باهللا  ، عليه السالم

 ، قلوب أهل حضرته بإذن اهللا وقدرته ىعلويفيضها  ،  يأخذ من السماع احلصة الالزمة
     .ونقطة اإلخالص إكسري ،فإن احلال يسري كسريان الرائحة يف املشام 

  الرجل احلال واملقال فهوبني وإذا مجع  ، الرجل من يريب حباله ال من يريب مبقاله
 ،غ وأصحاب الزي ،لقمع شوكة الكافرين والصابئني  ةدع أخذمت هذه املواكب .األكمل

وتشييد شرف  ،وإلعالء كلمة الدين  ،والذين يف قلوم مرض يف هذه البقاع إلرهام 
 كم إىلل اخلري إن أرجعتم كل أحوالمكَ  ،  العمل إن حسنت معه النية نتمسأح .املسلمني
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بل أقول إذا  ، وإال فبئست األحوال واألعمال واألقوال ،  الكتاب والسنة ولو من باب
فكونوا من القوم  ، فرق بينكم وبني أولئك القوم إال بالعالمة والعمامةساءت املذاهب ال

   .  املبعودين عن اهللا ، ال من القوم أعداء اهللا ،وأهل باب اهللا  ،أحباب اهللا 

  أي سادة
 ، كال الوصفني إىلإياكم والطرق اليت تقود  ، إياكم والشيطانية ، والدجالية إياكم

    .خربوا بيع الدجل بيد الصدق ، ميانوا الشيطان خبالص اإللُجِخأَ

لة الرسول والتوحيد والشهادة برسا ،  وزكاة صالة وصوم  وحج  :الطريق واضح 
وهذا هو  ،واجتناب احملرمات حال املؤمن مع اهللا  ، ول األركانعليه الصالة والسالم أ

ذكر صدق ومن أدب ال ، كثريا ومن حال املؤمن مع اهللا أيضا ذكر اهللا تعاىل ،  الطريق
قدم  ىعلوالوقوف  ، واالخنالع عن األطوار  ، وكمال اخلضوع واالنكسار ، العزمية

أيقن  كافر رجلٌ حيت إذا رأي الذاكر ، والتدرع بدرع اجلالل العبودية بالتمكن اخلالص
 ىوسقط من بوارق هيبته عل ، وكل من رآه هابه ، أنه يذكر اهللا بصدق التجرد عن غريه

غري هذا  ىوإذا كان األمر عل  ، منثوراً ءاًاعل هشيم خواطره الفاسدة هبماجي ائيالرقلب 
ومجع األدب الباطين  ،وضبط القول  ، كنالعامة التم إىلفأحسنه بالنسبة  ،املنوال 

    .أحد إىلوكف الطرف عن النظر  ،أمكن  مهماوالظاهري 

 ىقمت علوأ ودجوارحهم من املراقبة غالظ القي ىاللهم اجعلنا ممن ركبت عل
نشر الرقيب مع القيام والقعود ،  فهجم عليهم  ، سرائرهم من املشاهدة دقائق الشهود

بابك نواعم  ىلفرط ذهلم عل اووفرش، فنكسوا رؤوسهم من اخلجل وجباهم للسجود 
آله وصحبه  ىسيدنا حممد وعل ىعل صلى اهللاو ، فأعطيتهم برمحتك غاية املقصود ،اخلدود 

 .وسلم
أدعو لك ؟ ما مثلي إال  ايش أنا حىت ، اتبع آثار السلف ، بالقرآن ايد اقتد فقري اي

وأخذين ما  ،وهامان وقارون  مع فرعون رتشح ، احلائط ال قدر هلا ىكمثل ناموسة عل
أو من حيكم  ،أو مقدمهم  ،أخذهم إن كان خطر يل يف سري أين شيخ هذا اجلمع 

 ، هو ال شيء من ذلك إىلف تدعوه نفسه كيو ،  أو ثبت عندي أين فقري منهم ،عليهم
  .بشيء دعوال ي ،وال يصلح لشيء 
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  أي سادة 
إال وهو  سٍفَن من منكم ىفما مض ،أوقاتكم مبا ليس لكم به راحة  ال تضيعوا   

 أعز األشياء  فإن ،واحفظوا أوقاتكم وقلوبكم  ،إياكم وما تغترون به  ، معدود عليكم
 ، فقد ذهبت منكم الفوائد ، تم القلبمهلوأ،  الوقت ضيعتمفإذا  ، الوقت والقلب

واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسوداه ، وتسوؤها وترِمضيف  مكتوب يف التوراة  .اه
ويف قلب العارف  ، له ينغي نٍغويف كل قلب منافق م ، كل قلب مؤمن نائحة تنوح عليه

ويف قلب املناف ، اليسره أبداً موضعال ق موضعيغه أبدام.    
  أي سادة 
وتتواجدون وتزون فيقول الفقهاء احملجوبون   ،تذكرون اهللا يف هذا الرواق  أنتم   

وقصده  فمن كان منكم وجده كاذبا ،  ، رقص الفقراء ويقول العارفون ، رقص الفقراء
 ،ل الفقهاء كما قا صقفهو را ،األغيار  إىلمح الطرف طوذكره من اللسان مع  ،فاسدا

:  تعاىلعمال بقوله  وقصده صاحلا ،منكم وجده صادقا  ومن كان  ، وصدق عليه ماقالوا
)هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينوكان من الذين إذا مسعوا القول قصدوا املراد  ،)الَّذ

وإِذْ أَخذَ ربك من (فيهم  كما قال تعاىل  ، األزل يفوهو اإلجابة لداعي اهللا  ،من القول 
فسمع  ، )بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى

ما خلق فل ، هاديبتردفثبتت حالوة السماع فيهم  ، من مسع بال حد وال رسم وال صفة
ظهر ذلك السر املصون  الدنيا ، ، وأظهر ذريته إىل هنووكَآدم عليه السالم  اهللا تعاىل

األصل الذي  إىل همممه طارت ، حسناً وقوالً  طيبةً نغمةً اوعمفإذا س ، املكنون فيهم
 ،املتحابون فيه  ،يف األزل  وأولئك هم العارفون باهللا تعاىل ، مسعوه من ذلك النداء

رقصت  ، فذلك الفقري يقال له ذاكر ، مون به عن غريهيهالذاكرون املُ ،املتزاورون ألجله 
وأخذ من السماع احلظ  ،وابيضت صحيفته  ، وكمل عقله ،وصحت عزميته  ، روحه

موجود سره يف طبع كل ذي روح ألن السماع  ، ونشر السر املطوي فيه ،املكنون 
 اأم  ، مهته  إليهيتما تنهويفهم من السماع  ،وكل جنس يسمع مبا يوافق طبعه  ،يسمع

ال إذا حداها احلادي سارت ونسيت أمل مواجل ، تري الطفل إذا مسع احلدو طرب ونام
  الثقل ؟ 
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السموات واالرض ألذ من صوت إسرافيل عليه  يف أن اهللا ما خلقجاء يف اآلثار   
ملا   ، أهل السموات السبع ذكرهم وتسبيحهم ىفإذا قرأ يف السماء قطع عل  ،  السالم

ياآدم فيم بكاؤك ؟ وما : إليه  اهللا تعاىل ىفأوح  عام ئةمثااألرض بكي ثال إىلآدم  أهبط اهللا
وإمنا بكائي  ، وال خوفا من نارك ، جنتك إىلجزعك ؟ فقال يارب لست أبكي شوقا 

سبعني ألف صف جرد مرد يرقصون  ،املالئكة املتواجدين حول العرش إىلشوقا 
وهم  ،واحد منهم بيد صاحبه  ويد كل ،ويتواجدون ويدورون حول العرش 

من مثلنا وأنت إهلنا ؟ ومن مثلنا وأنت   ،  لوال ملكنا هلكنا ، جل امللك ملكنا  ، يقولون
إرفع : إليه يا آدم  تعاىلاهللا  ىفأوح  ، يوم القيامة إىلهم ـحبيبنا ومستغاثنا ؟ وذلك دأب

يرقصون حول  املالئكة وهم إىلالسماء فنظر  إىلفرفع رأسه   ، رأسك وانظر إليهم
وقيل يف تفسري  .فلما رآهم سكن روعه وأنينه ،ل قواهلمإسرافيو ،جربائيل رأسهم  ،العرش
هذا أساس مقاصد العارفني يف  .أي يسمعون )فَهم في روضة يحبرونَ: ( تعاىلقوله 

يت من ممقو اجلهالءوهذا العطاء ما هو بالرقص احملرم كما يزعم بعض  ، السماع والتواجد
 إىلوال يلتفت  ،وال جيول بقلبه وسواس  ذا العطاء حيصل لرجل ميلك خاطرهه ، الفقراء

ومن كان ملطخا بأوساخ  ، تهمعظوال يقصد اال اهللا جلت  ، عرض من أعراض األكوان
عليه أن يذكر اهللا حمافظا على أدب القول واحلركه ما  ،  الوسواس وأدناس الطبع

؟ ىأمل يعلم بأن اهللا ير ، الكاذبة ويدعي منزلة القوم ىوأن ال خيوض حبر الدعو ،أمكن
    .واهللا غيور وذا القدر كفاية

  أي سادة
فإن من كان مع الشرع ظاهرا  ، باطناوكونوا مع الشرع يف آدابكم كلها ظاهرا    

هل مقعد صدق كان من أ ، ومن كان اهللا حظه ونصيبه ، وباطنا كان اهللا حظه ونصيبه
    .عند مليك مقتدر

  أي سادة 
وأحكام   ، هاـولكم جمالس وعظ ودروس تقرؤون ، الفقهاء والعلماء أيضا منكم

الدقيق الطيب  جرِخإياكم أن تكونوا كاملنخل ي ، ها الناسـها وتعلمونـشرعية تذكرون
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يف  لُّكذلك خترجون احلكمة من أفواهكم ويبقي الغ موأنت ،  وميسك لنفسه النخالة
  . )أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم( تعاىلبقوله  ن حينئذوبالَطَت ،قلوبكم
 هفَّكَ دووع ، إذا أحب اهللا عبدا جعل يف قلبه الرأفة والشفقة لسائر املخلوقات    

وال يراها  وبصره بعيوب نفسه حيت يستصغرها الرأفة ، ونفسه السماحة ، هبلْ، وقَالسخاء 
 ، وبكاؤه طويل ،يل لقفرحه  ، سأمن غري ي كئيب العارف حزين إذا فرح الناس ،  ، شيئا

    .ومهه عيوبه وذنوبه ، مطلوبه حمبوبه

الناس يف العيد قد سالصمد  الواحدو  بهوماسررت        اوا وقد فرحور  

  أحد أغمضت عيين ومل أنظر إىل     أعاينكم   ال     أين    تيقنت   ملا 

حته بصدق النية وااهدة ، سلكته وعرفت ص ومل أترك طريقا إال بذلت نفسي ،
أهل الذل  قلخبوالتخلق  ، فلم أجد أقرب وأوضح وأحب من العمل بالسنة احملمدية

هللا  بوبكر رضي اهللا عنه يقول احلمدأكرب كان الصديق األ، واحلرية واالفتقار  ،واالنكسار
روي أن اهللا  ، العجز عن درك إإلدراك إدراكو ، الذي مل جيعل الوصول إليه إال بالعجز

أنت  فقال موسي ياربمبا ليس يف خزائين  ئتينإ ىياموس :عليه السالم  ىقال ملوس تعاىل
ا مملوءة كربياء فقال اهللا يا موسي إن خزائين خزائنك؟ نقصتأي شييء رب العاملني، و

فأنا عند املنكسرة قلوم  ، ولكن ائتين بالذل واالنكسار واملسكنة ، وعزا وجالال وجربوتا
      .قرب املتقربون إيل بأعظم من ذلكمات ىياموس ، من أجلي

   أي سادة 
ومن املراقبة يكون دوام  ، ومن احملاسبة تكون املراقبة ، اخلشية تكون احملاسبة من 

 ، وحفظ لسانه ، ولزم شأنه ،فإن أغبط الناس يف زماننا مؤمن عرف زمانه  ،  الشغل باهللا
: قال يل  أوصين: سره قدس اهللا  4حلربويتاقلت لسيدي عبدامللك  ، نين من الصاحلوكا

ومن مل يعرف من نفسه النقصان فكل  ،فلح ال ي شككتوم ،ال يصل  ملتفت يا أمحد ،
وما خيطر يل خاطر إال أذكرها فيزول  ، الشيخ ةفبقيت سنة أردد وصي  ، أوقاته نقصان

 ،أي سيدي : وملا أردت اخلروج من عنده قلت له  ،  ريمث زرته يف السنة األخ ، عين
 ، واجلفاء باألحباء ، واجلهل باأللباء ما أقبح العلة باألطباء ، ،أمحد  يا: فقال يل   أوصين

العامل العارف  .وانتفعت به وبوصيته ، نفسي ىفخرجت من عنده وصرت أرددها سنة عل
                                                        

 .)نيبالمح اقيترل( ةطوطمخ في بتناهثأ امك وورد ةلداوتمال اتعبطال في) يلحربوتا( طينقت فلاخت 4
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الم اعتربه قبل وإذا أراد أن يتكلم بك ، قبة لهواملرا السياسة لنفسه باملخافة من اهللا ،عظيم 
ملا جاءت به ، ه عليه مواإل ضم فَ فيه صالحا أخرجه ، ىرأ فإن أن خيرجه من فيه ،

العارف كالمه  ، 5كافترسن أطلقته إو  ، ان حرسته حرسك  ، لسانك أسدك: الروايات 
 ،عن املنكر وفعله ىوينه ،يأمر باملعروف ألهله   ، وصمته يصرف الردى ، اينقي الصد

من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلَاحٍ بين  اللَا خير في كَثريٍ من نجواهم إِ( تعاىلقال 
    .اهللا من هعظم خوف ، اهللا إىلمن تقرب  ، من عرف اهللا زاد أدبه معه ، )الناسِ

 إىلأبو الفضل الواسطي بسنده أخربين القاضي املقري اإلمام الصاحل سيدي علي 
أن جابر ابن عبداهللا رضي اهللا عنه : أيب اجلارود العيسي  إىلسلسله ب ،اخلطيب البغدادي 

فاشتريت  حب احلديث مبصروكان صا بلغين حديث يف القصاص ،: عني قال عنهم أمجو
بعريا ، وشددت عليه رفسألت عن صاحب  ردت مصرمث سرت شهرا حيت و ، الًح

: مملوك أسود فقلت  فخرج إيلَّ الط فقرعت الباب ، بابهو ب فدللت عليه فإذا ،ثاحلدي
: فقال    ،  بالباب أعرايب يطلبك: فدخل فقال ملواله  ين ،هنا أبوفالن ؟ فسكت ع له

 صلى اهللاأنا جابر بن عبداهللا صاحب رسول اهللا : من أنت ؟ فقلت : إذهب إليه فقل له 
ن ؟ أمن أهل من أي: مث قال يل  فرحب يب ، وأخذ بيدي ، يلَّفخرج إ: قال   ، عليه وسلم

حدا ممن بقي أحفظ له أعلم أوال  ،بلغين حديث يف القصاص  نعم ،: العراق ؟ قلت 
ن اهللا يبعثكم يوم إ عليه وسلم يقول صلى اهللامسعت رسول اهللا  ،أجل : فقال    ،  منك

ينادي بصوت له رفيع غري  عرشه ىوهو عز وجل قائم عل ،  عراة غرالالقيامة حفاة 
وعزيت  ،   أنا الديان ال ظلم عندي: يقول  ،   سمع القريبي  سمع البعيد كماي ، فظيع

ن صوألقت  ، يد ىولو بضربة يد عل ،ة كف مبلطوجاليل ال جياوزين اليوم ظلم ظامل ولو 
مل خرش مل نكب احلجر ؟ وألسألن العود  وألسألن احلجر ،  القرناءء من اعجفلل

 قسطَ ليومِ الْقيامة فَالونضع الْموازِين الْ( ب اهللاعين يف كتاي ،زل علينذلك أُ يف  ؟بهصاح
 ىإن أخوف ما أخاف عل :   علية وسلم صلى اهللاسول اهللا مث قال ر )تظْلَم نفْس شيئًا

بالرجال  رتقب أميت العذاب إذا كافأ الرجالتفلأال  ، أميت من بعدي عمل قوم لوط
  .)والنساء بالنساء

                                                        
5
 .رھاظ يعبطم أطخ وھو ! )سكفر( النسخ بعض يف 
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هللا من العدل بإثبات القصاص فيمن ليس مبكلف كالبهائم  هذا احلديث أظهر ما  
العرش يوم القيامة من غري تكييف وال  ىلق القول عليه عز وجل بالقيام علوأط ، وغريها

 شارعوال ، واحلق يقال   ،  متكْالعلم ال ي ، وأثبت الوعيد يف اللواط والسحاق ، متثيل
فالناجي من آمن به واتبع  ، مالنا وما علينا متاما أوضح لنا ،ي الفداء لقربه املباركروح

 صلى اهللاوهو  ، ومابقي لنا عليه حجة ، غ كما أمرلَّب ،  واحلذر واهلالك ملن خالفه ،مرهأ
لَّكَعليه وسلم صاحب احلجة القائمة عل كل مخلقه ىوبه قامت حجة اهللا عل ، ف  ، 

وكَفَى بِاللَّه ( )ذِّبِني حتى نبعثَ رسوالوما كُنا مع: (وقال  ، تعاىلضى سبحانه وهكذا ق
    .)وليا وكَفَى بِاللَّه نصريا

  أي سادة
 يف تعاىلثر اهللا وآ ، وقطع عنها عالئق الدنيا ،  نفسه التواضع ملَّأحب اهللا ع من  

وقام بعبادته  ، اهللا تعاىل ىفيما سو مل يترك لنفسه رغبةو ، واشتغل بذكره ، مجيع أحواله
 مثل ذلك ، إىلوإن كانت يده طائلة  ،وخلع املنابر واألسرة تواضعا هللا  ، حبقائق األسرار

  :وكان كمن قيل فيه 

  وسرير  منابر لو يشا وله   تواضعا   ترك املنابر والسرير

  وأجور يه حمامديب إلجي      وإمنا   اخلراج  يبجيولغريه 

  سادة  أي
 ، العبدية ترك كل كلية وجزئية  ، ها االنقطاع عن غري السيد بالكليةقُّح العبدية 

رفعة أو إخوانه  ىالعبدية عدم رؤية العبد لنفسه عل  ، العبدية رد القصد عن طلب كل مزية
ع حتت جماري العبدية اخلشية واخلضو ، لطينة اآلدميةلما حد  العبدية الوقوف عند ، فوقية

من رق  تخلصيو ،مرتبة احلرية  إىلال يكون العبد عبدا كامال حيت يصل  ، األقدار الربانية
   .األغيار بالكلية

  أي سادة  
وقربي بعد مويت  رواقي حرما ، اال جتعلو ، ةيداملكدفة  ال تتخذوين 
 إىلوعساين أصل  ، دعوت اهللا أن جيعلين منفردا إليه يف الدنيا فحصل مع اجلمعية  ، صنما
   .إن صحت اجلمعية مع اهللا فالكل هني ، الدنيا هذه قصد إذا فارقتامل هذا
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  وكل الذي فوق التراب تراب      الوصل فالكل هني كإذا صح من   
ويعطي ومينع   وحقه اليضر وينفع ويصل ويقطع ويفرق وجيمع ،عليكم به سبحانه 
وإمنا املادة الكربى كلمة تقوهلا  ، ئط ال تكفروالوسا ، ركَنالوسائل إليه ال ت ، إال هو
اء به رسوله وبكل ما ج ، منت به آمنت بكتابه وبرسولهآفإذا  ، منت باهللاآوهي  ،وتصل 

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه ( وعملت بقوله تعاىل اهللا عليه وسلم ، ىصل
 ىووقفت عل  ،  ووحدت اهللا ، اهللا ىوسائط اليت تدلك علوعظمت الوسائل وال،  )فَانتهوا

أين املصري  وعرفت إىل ، ولثمت األرض بالذل واخلضوع ، الباب بسائح الدموع
فصرت  ، وأخلصت يف أعمالك كلها ، هيأت ملا يليق مبقام املالقاةـوت ،والرجوع 

عليك  عودتو ،  وتسح عليك سحب املواهب ، وبعدها تليق لك املراتب ، إخالصا خالصا
بقي وال اخللق حيت ال ت ىوتنشر شبكة عرفانك عل   ،  لك موائد النعم دموت ، عوائد الكرم

الظهور والبطون بإذن اهللا إىلوتصل دعوة نيابتك  ، ذرت.   
  أي سادة  
فإن الطريق  ،كتعظيمكم شأن األولياء والعرفاء   شأن الفقهاء والعلماء اعظمو 
وا يصل  ، الناس والمالذين يعأحكامها ومحلة  ظاهر الشريعة ،اث وهؤالء ور ،واحد

ولو عبداهللا  ، الطريق املغاير للشرع ىال فائدة بالسعي والعمل عل إذ ، اهللا إىلالواصلون 
وال يقيم له اهللا  ، ووزره عليه  ، العابد مخسمائة عام بطريقة غري شرعية فعبادته راجعة إليه

عتان من فقيه يف دينه أفضل عند اهللا من ألفي ركعة من فقري جاهل ورك  ، يوم القيامة وزنا
وأما أهل  ، مجيعا موعليكم حبسن الظن  ، فإياكم وإمهال حقوق العلماء ، يف دينه

فلتكن حرمتهم  ، احلقيقة ىفهم األولياء عل ،العاملون مبا علمهم اهللا التقوى منهم ، 
) من عمل مبا يعلم ورثه اهللا علم مامل يعلم (  قال عليه الصالة والسالم ، عندكم حمفوظة

 هم سادات الناس ، .احلديث )العلماء ورثة األنبياء : ( عليه وسلم  صلى اهللاوقال 
ال تقولوا كما يقول بعض املتصوفة حنن أهل  ، طريق احلق ىوالدالون عل ، وأشراف اخللق

 ، وظاهره ظرف باطنه ه ،ذا الدين اجلامع باطنه لب ظاهره ، وهم أهل الظاهر الباطن
 ، القلب ال يقوم بال جسد  ، وملا صح لوال الظاهر ملا كان الباطن  ، لوال الظاهر ملا بطن
هذا العلم الذي مساه بعضهم بعلم الباطن هو  ، والقلب نور اجلسد ، بل لوال اجلسد لفسد
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سن نيته ، إذا انفرد قلبك حب ، عمل باألركان وتصديق باجلنان فاألوىل ، إصالح القلب
وكذبت  ، وشربت اخلمر ،وأكلت الربا  ،يت نوقتلت وسرقت وز وطهارة طويته ،

فما الفائدة من نيتك وطهارة قلبك ؟ وإذا عبدت اهللا وتعففت  ،وتكربت وأغلظت القول 
فما الفائدة من عملك ؟ فإذا  ،  قلبك الرياء والفساد وصمت وصدقت وتواضعت وأبطن ،

، وال غين وال فرق بينهما  ،والظاهر ظرف الباطن  ، ظاهرتعني لك أن الباطن لب ال
قل  حنن  ،الظاهر وكأنك قلت ومن أهل الباطنفقل حنن من أهل  لكليهما عن اآلخر ،

حالة باطنة للقوم مل يأمر ظاهر  يأَ ، من أهل ظاهر الشرع وقد ذكرت باطن احلقيقة
صالح الباطن هلا ؟ ال تعملوا الشرع بعملها ؟ أي حالة ظاهرة مل يأمر ظاهر الشرع بإ

 ال ملوا حقوق العلماء ،  فإن ذلك زيف وبدعة ،بالفرق والتفريق بني الظاهر والباطن 
فإن تلك  ، مرارة العمل اوالتأخذوا حبالوة العلم وتبطل ، فإن ذلك جهل ومحق ،والفقهاء 

ضيع أَجر ن الإِنا (  ألبديةوإن تلك املرارة تنتج احلالوة ا ، احلالوة  ال تنفع بغري تلك املرارة
أن يكون ،  واإلخالص األعمال ىنص قرآين يشهد لكم باملكافأة عل ،)من أَحسن عمال

يف كل حال من  تعاىلنه ومع حسن الظن به سبحا ،ال لدنيا وال آلخرة العمل هللا 
وطلبا  ره ،عمل من األعمال وقول من األقوال ، إميانا به ، وامتثاال ألمو ،األحوال
    .ملرضاته

  أي سادة  
قبل هذه  ، احلال  ما هذا ، قال احلالج ، قال أبويزيد ، قال احلارث تقولون 

صححوا املعامالت  .قال نعمان ،قال أمحد  ،قال مالك  ،الكلمات قولوا قال الشافعي 
وقال  ، زيديزيد ال ينقص وال يقال احلارث وأبو  .وبعدها تفكهوا باملقوالت الزائدة البينية

دعائم الشريعة بالعلم   شيدوا ،  ومالك أجنح الطرق وأقرب املسالك الشافعي
فضل أجملس علم  ، أحكام العلم وحكم العمل من امضللغووبعدها ارفعوا اهلمة  ،والعمل

الرجل ا بغري  أي من العبادات الزائدة عن املفروضات اليت يتعبد ،من عبادة سبعني سنة 
،  )أَم هلْ تستوِي الظُّلُمات والنور( ، )توِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَهلْ يس( ،علم

ال أقول لكم   ،  أشياخ الطريقة وفرسان ميادين احلقيقة يقولون لكم خذوا بأذيال العلماء
    .)دينيرد اهللا به خريا يفقهه يف المن ( ، تفقهوا  ولكن أقول لكم  ، تفلسفوا
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 ، الويل ال يكون جاهال يف فقه دينه ، هلملعولو اختذه  ويل جاهل ، منما اختذ اهللا 
تقن علم ي ، يذكركيف ، كيف حيج ،كيف يزكي  ،كيف يصوم  ،يعرف كيف يصلي 

له جاهل إال من  لاوال يق  ،  فمثل هذا الرجل وإن كان أميا فهو عامل، املعاملة مع اهللا 
واجلدل   ،عناه الشعراء ليس العلم علم البديع والبيان واألدب الذي  ، جهل العلم املقصود

 علم التفسري متوالعلم اجلامع األ ،  هنعلم ما أمر اهللا به وي ع العلم املختصر ، واملناظرة
واضعوها علوما  ت ومساهاعالنظرية اليت وض دوالقواع والفنون اللفظية .واحلديث والفقه

      .وال اجلهل به القائل  العلم بالشيءهي فنون تدخل حتت قول 

العلوم  هذه فإن ،الفلسفة وما شاكلهما  وعلمصموا أمساعكم عن علم الوحدة  
قُلْ ( اللهم إميانا كإميان العجائز ، الظاهر الظاهر ،  محانا اهللا وإياكم النار، إىلمزالق األقدام 

ونَ اللَّهبلْعي هِمضوي خف مهذَر ثُم(.    

فالن غري  ال تقولوا ، خذوا عنهم ،  جالسوهم ال تقطعوا الوصلة مع العلماء ، 
األولياء رضي اهللا عنهم  ، اهللا إىلودعوه وعمله  ،خذوا من علمه واعملوا به  ،  عامل

وبواسطة  ،حجر كتبت أي  ىوعل  ، بالون من أي لسان ظهرتال ي ، يأخذون احلكمة
رضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا في خلْقِ السماوات واأل ويتفَكَّرونَ( ، وصلت كافرأي 

كانحبرب املُيع ، األولياء قناطر اخللق .)سأولئك هم  ، اهللا تعاىل إىلقون عليهم فَّو
فما  ،وقرم من حضرته  لعبادته ، استخلصهم تعاىل ، املخلصون اخلالصون ،العاملون 

حجب قلوبطالسم  اأقامو  ، البني من البني اأخرجو ، طرفة عني نيالغ هم حجاب
 ،عليه الفكر  بعضهم غلب ، وقاموا الليل  وصاموا النهار ، األسرار ىالكتم عل

 ال تلْهِيهِم تجارةٌ و الرِجالٌ ( ، وبعضهم مجع شتات األمر ،وبعضهم غلب عليه الذكر 
كْرِ اللَّهذ نع عيا  ،علم واجبات الدين بصحبتهم  بعد ةالوصيأوصيكم كل  .)بفإ

 ،  والذوق والوفاء ،عندهم الصدق والصفاء  ، عندهم رأس األمر كله ، ترياق جمرب
وهذه اخلصال ال حتصل  ، املوىل إىلوالتجرد  ،والتجرد من الدنيا والتجرد من األخري 

الذي جيمع بني احلال ال حتصل إال بصحبة الشيخ العارف    ، بالقراءة والدرس واالس
   .هداهم اهللا فبهداهم اقتده الذين أولئك  ، وينهض حباله ،يدل مبقاله  ، واملقال
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فإن   ، تظهر يف أتباعه ومريديه بطنا بعد بطن ،ال كانت أو نقصانا كماالشيخ  ةالح
 ةوإن كانت حال ، وزاد ا حال الناقص ،عال ا حال الكامل  ،كانت حالة كمال 

إال إن وهب الكرمي فال تأثري  ،وذهب ا حال الناقص  ،ا حال الكامل  نقص نقص ،
الرجل  ، ويذهب حال ناقصهم ،أتباعكم  لمكُحال  صقنأثر ي إياكم وإبقاء  ،  لألحوال

   .من تظهر آثاره بعده

  :قال الرجال 

  اآلثار  إىل  بعدنا  فانظروا        علينا  تدل آثارنا   إن

واخلروج من حيطة  ،والتجرد من الدعوى  ،الذل واالنكسار  تركوا بعدكم أثرا
اهللا  إىلوموافقة األقدار بالتسليم  ،وحمبة الفقراء والعلماء  ، التذلل بباب املوىلو ،االستعالء 

فما هو عند  ، وإياكم والغرة بالوقت ، عليه وسلم صلى اهللاوالتمسك بسنة رسوله  ،
من  :أجل ، ويأخذ منه ما يثلج صدره ، غري الطاعة إال إذا مل يصرفه يف ، العارف بشيء

ومن سن سنة سيئة فعليه  ،  يوم القيامة إىلسنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا سن 
  .يوم القيامة إىلوزر من عمل ا وزرها و

ونبينا  ، ونسخت شريعته ،ذهب ملكه  :مابقي من قوم سليمان عليه السالم أحد
 الإِنَّ اللَّه (   ،  وال تنسخ شريعته بإذن اهللا ،م ال يذهب شأنه عليه أفضل الصالة والسال

اديعالْم فلخ( فطمسه ، وصف سليمان نازعه وصف امللك الديان،  )ي موالْي لْكالْم نمل
أعانه وصف  ،ا كان العبدية ملَّ  عليه وسلم صلى اهللاووصف النيب  ، )للَّه الْواحد الْقَهارِ

وقد ترون أن امللوك ،  )واللَّه يعصمك من الناسِ(، وعال أمره فدام ذكره ، ربوبية ال
هؤالء نازعتهم  ،  حاهلا ىوالرعية عل، ورسومهم تنقلب  ،وذراريهم وحواشهم تذهب 

وهؤالء صانتهم صفه الربوبية ملا حتققوا مبنزلة ،   كية فزالوالَملَبية ملا رأوا اوالربصفة 
هلم من حاله  ، صحيفة حال الشيخ أتباعه: قال سيدي الشيخ منصور  ، ية فداموااململوك

قه لُوخإال إذا غلبها حال مساوي اختص به التابع  ،البد أن تفعل كيف كانت  ، ةمس
 أصحاب احلالج تري يف  ،  ذلك الفضل من اهللا يؤتيه من يشاء ، فرمبا يعلو منزلة شيخه
والتكلم أيب يزيد رضي اهللا عنه حب اإلغماض صحاب تري يف أ،  حب القول بالوحدة

اجلنيد رضي اهللا عنه حب اجلمع بني لسان الطريقة   تري يف أصحاب ، بالرقائق
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ترى يف  ،  تري يف أصحاب السلماباذي حب املعايل ملا كان عليه من املنزلة ، والشريعة
وقد تنعكس  ، لقاهللا بالذل هللا وللخ إىلاصحاب سيدي الشيخ أيب الفضل حب الوحدة 

من يشاُء  واللَّه يختص بِرحمته(ولكن يكون ذلك باالختصاص  ، هذه القاعدة يف البعض
  .)فَضلِ الْعظيمِواللَّه ذُو ال

معروف الكرخي  وداود الطائي  واحلسن البصري  ومن تأدب بصحبتهم من هذه   
 ،التمسك بالشرع : كلمتني  ى علاختصروا أسباب السري ،الطائفة رضي اهللا عنهم 

    .هذه الشريعة أمامك ، وطلب احلق وحده

   أي أخي   
؟ وكيف قال ؟ وكيف  التسليماتوالصلوات كيف كان نبيك عليه أفضل  أنظر 
 ، عليه وسلم صلى اهللاوقل بقوله وختلق خبلقه  لناس برا وفاجرا ؟ واعمل بعمله ،اخالق 

 ، )تعلَمونَ الفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ( قال تعاىل ، إن كنت ال تعلم فاسأل العلماء
لتحصل  العمل ، ى، وحثا للناس علوشكرا هلا  ،م عناعترافا بنعمة املُ بالنعموم الق يتحدث

حدث تيقول امل ، )والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا( تعاىل لاق ، هلم هذه الربكة
ولكن ال  ،  ووهبين من اخلري والربكة كذا، كذا وعلمين كذا  ىأطلعين ريب عل :بالنعمة 
، تكون  ىهذه كلمات دعو  ، أنا أشرف منكم ،  أجل منكمنا أ ، أنا خري منكم: يقول 

؟ وأجلين وشرفين ؟ما الذي خريين عليك  ،  ينطق ا لسان األمحق من رعونه النفس ،
لوال امتثال قوله  ، العبادات ؟ اليأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرونصالة وصوم وغريها من 

    .خلاط العاقل فمه مبخيط،  )تكْفُرون الواشكُروا لي و( تعاىل

   أي أخي  
 وكذلك أكثر ، كفر أكثر أوالده، وىل، الصفوة األآدم عليه السالم ؟بأبيك تفتخر 
حل وقرأ صحاف  ،إبليس حل كل عويص  : تفتخر بعلمك ، األنبياء واملرسلني أوالد

لك فرعون عنه مل يغن م:لكك تفتخر مب  ، قارون هلك مباله :تفتخر مبالك  ،املوجودات
ما ذل موسي عليه  ،  ربه اهيم عليه السالم بعد أن جترد إىلإبر ماهلك ،  من اهللا شيئا

ه السالم بعد أن شأن يونس علي  ماضاع  ، السالم بعد أن فرش بساط ذله بني يدي خالقه
ماخاب يوسف عليه السالم بعد أن ،  )أَنت سبحانك الَّإِلَه إِ ال(ال بصدق االلتجاء ق
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هكذا  ،  هكذا الصديقون   ،  هكذا النبيون هكذا املرسلون ، استسلم لقضائه معتمدا عليه
  .)تبديلَ لكَلمات اللَّه ال(الصاحلون 

  أي أخي 
 اهللا اهللا ،  تسرح يف ميادين قطيعتك ؟مك ؟ يف وادي وهيم د؟ يف أي واأنت  أين  

اللهم إين أعوذ بك من   ، ذلخواهللا إن تنقطع أخاف عليك أن ت ، بك أحرص عليك
ورأيت أنك   ، إذا انقطعت وأنت تظن الوصل ، مين حتردال يا أخي  .القطع بعد الوصل

ال  ، وعمك اللوم ،سبقك القوم فقد فاتك السوم ، و ائفة من اجلهلط ىعامل وأنت عل
انقطعوا  ولكن أقول  ، عن الصنعةعن األسباب ، عن التجارة ،  اأقول لكم  انقطعو

وال تلبسوا الثوب احلسن،  مهلوا األهلأال أقول لكم  ، عن الغفلة واحلرام يف كل ذلك
لفقراء ا ى، وإياكم بالزهو بالثوب علإياكم واالشتغال باألهل عن اهللا ولكن أقول لكم 

ظهروا الزينة ، ولكن أقول لكم ال ت ظهروا الزينة، وال أقول لكم ال ت من خلق اهللا
وأخاف أن خيالطكم  ، من خلق اهللا   تنكسر قلوب الفقراء ، فوق ما يلزم بثيابكم

العجثيابكم اوأقول نقو ،   والغفلة ب ، )بعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مّرح نقُلْ م هاد
إن  ،من تنقية الثياب قلوبكم وطهروها فذلك أوىل  وأقول نقوا ، )والطَّيِّبات من الرِّزقِ

ا أو مثل ذلك قال لنا سيدن ، وكذلك  قلوبكم إىلولكن ينظر  ثيابكم ، إىلاهللا الينظر 
 قِلُخبِ ، ة بعضكمبنصيح ، ببعضكم حاربوا الشيطان .عليه أفضل الصلوات والتسليمات

بعبقال بعضكم حبال بعضكم ، مكُض ،.  
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه ( قال تعاىل    

سبِيله صفا كَأَنهم  إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في( وقال تعاىل،  )إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
وصصرانٌ منيال يقطعهم  يقاتلون الشيطان كي ، قاتلون الشيطان والنفس وعدو اهللاي ، )ب

يقاتلون عدو  ،  ها الدنية عن عبادة اهللاـيقاتلون النفس كي ال تشغلهم بشهوات ،عن اهللا 
لَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم أُو(، اهللا  ىم الداللة عللَع ونشرِ اهللا العالء كلمة اهللا

  .)الْمفْلحونَ
 مسموعاً ، حقائق األشياء كرألنه د ،عظموا شأن العلم تعظيما يقوم بواجباته      

  .قوالنمو
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  .واعتقاد باجلنان فهو إقرار باللسان ، أعطوا اإلميان حقه  
  .واإلعراض عن الطبيعة ةفهو متابعة الشريع ، إلزموا حكم اإلسالم  
  .فهي أن تعرفوا اهللا بالوحدانية ، حتققوا باملعرفة 
  .قلب فال يطلع عليها أحد غري اهللافهي اخلطرة يف ال ، طهروا النية 
  .موضعه فهو وضع الشيئ ، أتقنوا األدب 
  .إرشاد أصحاب الغفالت  يفه ، جزوا املوعظةأو 
  .طريق الزهد حفظ ىفهي االطالع عل ، أبلغوا بالنصيحة 
  .فهي نسيان ماسوي احملبوب ، يف احملبة صدقواا 
  .رفيع الدرجات فهو رفع احلاجات إىل ، أكملوا األدب يف الدعاء 
  . فهو ترك االختيار ، شيدوا منار التصوف 

 وحب  ىواحتمال البلو ىفهي ترك الدنيا وترك الدعو ، أتقنوا طريق العبودية
   .املوىل

  . اهللا ىعن كل شيئ سوفهو االنقطاع  ، مهدوا سبيل القرب
  .فهو موافقة السر العالنية حتققوا بالصدق ،

  .وعمل بال رياء ،ورزق بال عناء  ،بالء  الفهي نفس ب ، عظموا قدر نعمة العافية
   .اهللا شيء ىعل 6تارختفهي أال  ،قفوا عند حد االستقامة 

  .يف اآلخره جلهأل ذُاخؤيوال  ،له يف الدنيا آك 7ميضو الذي ال يفه حتروا احلالل ،
  .واألحوال ، فهي طلب رضاء اهللا يف األقوال واألفعالسددوا منهاج الطاعة 
  .فهو إيقاف القلب عند حكم الرب خذوا بعروة الصرب ،
وهجر اختالط  بترك الطمع  ، اعد عن أبناء الدنيافهما التب ، طهروا العزلة واخللوة

  .ء بينهم بشخصهكان املر  و إن ، الناس قلبا

 هوجه ىوولّ ، ىعن النفس  والشيطان  والدنيا  واهلو ههوج ىال إن الويل من ولّأ
وإن القانع من   ، ومل يطلب إال اهللا تعاىل،  وأعرض عن اآلخرة واألوىل   ، املوىل إىلوقلبه 

    .ةغلَواكتفي بالب لقسمة ،رضي با

                                                        

 
6

 ).ختاري( النسخ بعض يف

 .بتناهثأ ام لثمب Bإ ىنمعال يمستقي Bو) نهمضي( النسخ بعض يف 7 
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فإا السم  تصاف بشيء منها ،إياكم واال إياكم ، وخصاالً وأحذركم أوصافاً 
  :اهللا والتباعد عن اخلصال املذكورة وهي ىبتقو أوصيكم   .عقالنا

 ،وهو إرادة زوال نعم احملسود احلسد
 ،املرء نفسه خريا من غريه ىوهو أن ير رِبالكو
قول قبيح عار عن صفة  هوو ،خالف الواقع ىكالم عل القاختوهو  الكذبو
 ،  املنفعة

 ،بيان خبث البشرية وهي   والغيبة
 ، وهو عدم الشبع من الدنيا احلرصو
 ، الدم إلرادة االنتقام ناغليوهو  الغضبو
 ،وهو االستبشار برؤية األغيار الرياءو
 ،  ماتشتهيه ىوهو متابعة النفس عل الظلمو

خياف القلب من اهللا   أن ، فاخلوف ، كونوا دائما بني اخلوف والرجاء ،وأقول لكم 
وأدميوا تصفية الروح  ، سكون الفؤاد حبسن الوعد ، الرجاءو ، ذنوبهملا علم من 

    .حلالة املذمومة باحلالة احملمودةاستبدال ا ، وهيبالرياضة
من  .)مالسالدين عند اللَّه اِإل إِنَّ(   ،إجعلوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر دينكم

 وخليفة كتابه ، ، وخليفة رسوله ،  يف أرضهأمر باملعروف وي عن املنكر فهو خليفة اهللا
عليه  علي أمري املؤمننيوقال  ، صدوق عليه أفضل الصالة والسالمأخربنا الصادق امل كذا

الفاسقني، وغضب  نَومن شا.  عروف والنهي عن املنكربامل األمر اجلهاد أفضل السالم ،
مثل رجال السنة رضي اهللا  ،اهللا له غفر ، ومل يتبع غري االسالم دينا هللا ، وجاهد يف اهللا ،

مثل قوم يف سفينة، صار بعضهم  الواقع فيهاو وحال املداهن يف حدود اهللا تعاىل عنهم
فأتوه  ، السفينة أسفل فقام رجل بيده فأس ينقر ، وصار بعضهم يف أعالها يف أسفلها ،

أجنوا وه وأجن ،فإن أخذوا عليه ومنعوه  البد يل من املاء:مالك ؟ فقال : فقالوا 
ما من قوم عملوا (جاء يف اخلرب  ، وأهلكوا أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه أنفسهم

شك أن يعمهم اهللا بعذاب من باملعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إال أو
  .)عنده
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 حممودا إذا كان الرجل حمببا يف جريانه ، :وكان سفيان الثوري رضي اهللا عنه يقول  
ومن شاهد منكرا ومل ينكره وسكت عنه فهو   ،  أجل ، ه فاعلم أنه مداهنعند إخوان
 ، املعاصي املنبه عليها شرعا مجيع وجتري يف هذه  ، واملستمع شريك املغتاب ، شريك فيه

وإن كان تقيا يف نفسه إال أن يترك املداهنة وال  ، هأال إن من خالط الناس كثرت معاصي
     .غل باحلسبة واملنعويشت  ، تأخذه يف اهللا لومة الئم

سبيل  ىة بالوعظ عليوالبدا ،اللطف والرفق  أحدمها :وأصل احلسبة الشرعية شيئان 
 ىؤكد داعية النفس وحيمل العاصي علفإن ذلك ي ، سبيل العنف والترفع ى، ال علاللني 

،  دفع املناكرة ىظا سيء اخللق السبيل له حلمقه علوإذا كان الواعظ ف ، املناكرة واإليذاء
فيصري  لنفسه ويترك اإلنكار هللا عز وجل ، ويشتغل بشفاء غليله من املوعوظ ،يغضب 

 ،عن املنكر إال رفيق فيما يأمر بهاليأمر باملعروف وال ينهي (جاء يف اخلرب  .بذلك عاصيا
وبلغنا أن أحد  )حكيم فيما ينهي عنه حكيم فيما يأمر به ، ، عنهرفيق فيما ينهي 

فقد  يارجل إرفق ،: فقال  عليه وعنفهوأغلظ  العباسي رمحه اهللا ، وعظ املأمون الوعاظ
لَه  الفَقُو: ( تعاىلفأمره بالرفق فيه بقوله  من هو شر مين ، إىلمن هو خري منك بعث اهللا 

ى الًقَوشخي أَو ذَكَّرتي لَّها لَعنلَي(.    
  أي سادة

ولكن من الرب أن  ، تكم عليهثوحثكم به اهللا علي فتخلقت مبا أمرت نم: لكم  أقول  
اخلصلة  روا الشيطان بكم ذهفظْتوال  ، وناصحأهذا الشرط من واعظ  اال تطلبو
إن  ، هوال ننهي عن املنكر حيت جنتنبه كلِّ ، هنعمل به كلِّ ال نأمر باملعروف حىت: فتقولوا 

ي ؟ مروا باملعروف وإن فمن ذا الذي يعصم من املعاص ، حسم باب احلسبة إىلهذا يؤدي 
كذا أمرنا نبينا عليه أكرم وأفضل  ، وا عن املنكر وإن مل جتتنبوه كلهوا ، مل تعملوا به كله

 صلى اهللامفتاح السعادة األبدية االقتداء برسول اهللا : وأقول لكم  ، صالة اهللا وسالمه
ونومه  ، مهوقيا هوقعود ،، وأكله وشربه  وهيئته ، يه وسلم يف مجيع مصادره ومواردهعل

  .حيت يصح لكم االتباع املطلق وكالمه ،
اهللا  نقل له كيف أكله رسولُنه مل يأل   بعض األئمة أنه ما أكل البطيخبلغنا عن   

فكفر عن ذلك بشيء  ضهم فابتدأ يف لبس اخلف باليسريوسها بع ، عليه وسلم صلى اهللا
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 ،مور اليت تتعلق بالعادات فتهملوها هذه اخلصال من األ وإياكم أن تقولوا   ، من احلنطة
فال أعرف لعدم اتباعه عليه وأما العبادات  ،  فإن إمهاهلا يغلق بابا عظيما من أبواب السعادة

محانا اهللا  ،  أو محق جلي ،الصالة والسالم فيها من عذر إال أن حيصل ذلك من كفر خفي 
   .وإياكم

  أي سادة  
إال  ، صاحب عقل مييز فيه بني اخلبيث والطيببساط الغرباء  ىما أظن أن عل واهللا  

 بيب عليه أفضل صالة اهللا وسالمه ،اليت شرعها احل لبه أن العبادةويعتقد قلبه ويذعن 
وهي اآلداب املقبولة عند  رضية عند الرب واخللق ،املُ عليها هي احلالةوالعادة اليت كان 

ه أي فرق ال يدرك ، ويسكن الروع ، وا يطمئن القلب ، واحملبوبة عند املخلوقني اخلالق 
ومن حال الكاذب  العقل من حال املخمور والصاحي ، ومن حال السارق واألمني ،

ومن حال البخيل ، ومن حال الزاين والعفيف ، ومن حال املتكرب و املتواضع ، والصادق 
ب ومن حال املغتا ،بطل واحملق ومن حال املُ ، ومن حال الظامل والعادل ،والسخي 
، ومن حال الغافل ومن حال العابد والنائم  ، ادر والرحيمغالومن حال  ،والربيء 

إن يف ذلك آليات ألويل  ،ومن حال الكافر واملؤمن  واملتفكر، ومن حال الفاجر والرب،
وحجة  ابعة احملضة هلذا الرسول العظيم ، الذي جاء رمحة للعاملني ،اهللا اهللا باملت .األلباب

 .ونعمة للموحدين ، املخلوقني ىعل
وذلك من قلة  ذكر اهللا ، ةفإنه ينتج من الغفلة ، وهي من قل ، إياكم ونسيان املوت 
أن احلق : جاء يف بعض الكتب اإلهلية  ، من الضاللِ وهو ، ذلك اجلهلُ موأُ ،اإلميان

 ، وبتوفيقي أديت فريضيت ، طاعيت ىقويت عل بعافييت :يا ابن آدم : تعالت ذاته يقول 
وبنعميت قمت وقعدت  ،  تشاء ما تشاء لنفسك ئيتومبش  ،  معصييت ىوبرزقي قويت عل

 ،ويف نعميت تقلبت  ، ويف فضلي عشت ، ويف كنفي أمسيت وأصبحت ، ورجعت
املوت يكشف : يا ابن آدم  ،  ومل تؤد شكري تنساين وتذكر غريي ، ،  وبعافييت جتملت

ت ذنبا صغريا فال تنظر إذا أذنب ،  تك أستاركوالعذاب يه ،  والقيامة تتلو أخبارك ، أسرارك
ولكن  قلته ، إىلت رزقا قليال فال تنظر وإذا رزق ، من عصيت إىلولكن انظر  صغره ، إىل

، وال   فإنك ال تدري بأي ذنب عصيتين ، وال حتقر الذنب الصغري ، من رزقك إىلانظر 
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يا  ، يف الليلة املظلمة الصخرة ىفإن مكري أخفي عليك من دبيب النملة عل تأمن مكري ،
تك ؟ وهل هل عصيتين فذكرت غضيب فانتهيت ؟ وهل أديت فريضيت كما أمر ،ابن آدم 

من أساء إليك ؟ وهل غفرت ملن ظلمك ؟  إىل؟ وهل أحسنت واسيت املساكني من مالك
وهل وصلت من قطعك ؟ وهل أنصفت من خانك ؟ وهل كلمت من هجرك ؟ وهل 

انك ؟ وهل سألت العلماء عن أمر دينك ودنياك ؟ فإين أدبت ولدك ؟ وهل أرضيت جري
ولكن  حماسنكم وأحسابكم وأنسابكم ، إىل والصوركم ،  إىلال أنظر معاشر اآلدمني 

     .هذه اخلصال عنكمـب ىوأرض ،قلوبكم  إىلأنظر 

  أي سادة  
ؤذن يوم ال ينطقون وال ي أمور تنكشف يوم القيامة ، يوم التغابن ، يوم احلاقة ، هذه 

، يوم تشيب الولدان ، يوم الزلزلة ، يوم القارعة يوم الصيحة  ،الطامة  يوم ن ،فيعتذروهلم 
يوم ي ،نساجلبالُ ف ، )يولَ ما تملك فْنس لسٍفْن شأًئي ، اَألومر يومئِهللا ذ(.    

  أي سادة 
 إىلمن حال  اسلَّاجلُ بتقل راراًفإن للمجالسة أس ،  والعرفاء جالسوا العلماء     

  : اهللا مثانية أشياء هية أصناف زادمن جلس مع مثان :ورد يف السنة  .حال
   من جلس مع األمراء زاده اهللا الكبالقلبِ وقساوةَ ر.  
  .ومن جلس مع األغنياء زاده اهللا احلرص يف الدنيا وما فيها   
  .تعاىل اهللا الرضا مبا قسمه اهللا ومن جلس مع الفقراء زاده   
  .الصبيان زاده اهللا اللهو واللعب ومن جلس مع  
  .ومن جلس مع النساء زاده اهللا اجلهل والشهوة  
  .ومن جلس مع الصاحلني زاده اهللا الرغبة يف الطاعة   
  .ومن جلس مع العلماء زاده اهللا العلم والورع   
  . ق زاده اهللا الذنب وتسويف التوبةومن جلس مع الفسا   
والصحبة مع  ، الصحبة مع العاقل زيادة يف الدين والدنيا واآلخرة: وورد أيضا  

  .وخسارة يف اآلخرة عند املوت ، وحسرة وندامة ، األمحق نقصان يف الدين والدنيا
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  أي سادة 
     .والفقري الصابر –خلادم او –العامل  –ثالثة هلم شفاعة  
  أي سادة 
وكونوا راضني عن   ، بِحلروا رِشوحادث مساوي بالبِ ييبخذوا كل وارد غ 

يف  فإن من قضي ألخيه املؤمن حاجةً ، قوموا بقضاء حوائج خلق اهللا ما استطعتم  ،  اهللا
 ، وغين قوم افتقر عزيز قوم ذل ، اارمحو ، يف اآلخرة الدنيا قضي اهللا له سبعني حاجةً

ن ذلك كان من فإ أكرموا الضيفان ، ، فإن اهللا يرفع بسببها البالء أكثروا من الصدقة ،
، فإن اخللق احلسن خالقوا الناس خبلق حسن  ، فلَّكَعليه وسلم قبل أن ي صلى اهللاعبادته 

أحسن احلسن اخللق  ،  لقكخيقال إذا مل تسع الناس مبالك فسع الناس بِ ،  أفضل األعمال
ألن ذلك  نائم ، هفراش ىصائم القائم وهو عليبلغ صاحب اخللق احلسن رتبة ال ، احلسن

تك وأنت مشمئز ؟ إيش تنفع عباد ،  اهللا تعاىل قرب به إىلتعد املفروضات أفضل ما يب
كأنك تا علم اهللا فاعبد اهللا إذا عبدت    ،  إن اهللا غين عن العاملني ،  اهللا يامسكني ىن

أعتابه ، خاضعا لسلطنته ، مقشعرا من هيبته ، معترفا بعجزك  ىبابه ، واقعا عل ىعاكفا عل
عزته وجالله  قارعا باب دا من رؤية نفسك وعملك وغري ذلك ،متجر اجباته ،عن أداء و
ال  لسانك من لوث الكالم فيماطهر  .رجي لك القبولوحينئذ ي ،واحتقارك كلِّبأكف ذُ

اليت جعلها  ، احلضرة السماوية العرشية إىل حظرية قدسه ، إىلالمك رفع ككي ي ، يعنيك
 ، )كَلم الطَّيبإِلَيه يصعد ال( ، يف األرض جهة العبودية كما جعل الكعبة جهة الطلب ،

أتيك أمره وكرمه لي زالت أمره ،ـحمل تن ، إىلة خلقه اجلهة اليت صرف إليها مه إىل
لقرآنية واضحة املفاد واألسرار ا ، وتراك حقريا سافال ،  فتخضع دونه ،ولطفه من العلو

ومن يتقِ (وقال تعالت أمساؤه   )لسماِء رِزقُكُم وما توعدونَوفي ا( تعاىلقال  ، ذا املعىن
  .كن حاذقا، )ويرزقْه من حيثُ لَا يحتِسب * اللَّه يجعلْ لَه مخرجا

  أي ولدي 
تكلم سيد أهل احلكمة والبيان   ، إذا مسعت كالم أهل احلضرة فإنه ظاهر غامض

، وأوضح   جبوامع الكلم ، فأوجز وأفصح  سلمعليه و صلى اهللان وأفصح نوع اإلنسا
كل ماحام حول فكرك من رؤيا  ، ال حترد مين يا أخي ، اثه وأتباعهرو ، وهكذاوأغمض 
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وعلمك وبلدك وزوجك وولدك وعملك وفتحك  ،ومالك وحسبك ونسبك  نفسك ،
والشكر واملسكنة انقلب  حلمدإن قابلته باخلضوع والذل وا ،وكرامتك ومزيتك فهو خاطر

،  وإن قابلته بالعزة والكرب واالستعالء والغفلة انقلب قبحا ووسواسا وقطيعة ، فتحا
يك األرض اليت إذا انقطعت عن عبادة سيدك تبكي عل ، وأصلح شأنك فتدارك نفسك

  : تقول قول القائل  وأسفا عليك ، ها توددا إليكـوكأن عليها ،   عبدت اهللا
  اليزول تزول وأن ودك      ىبال رضووكنت أظن أن ج

  وحاالت ابن آدم تستحيل  انقالب   هلا  القلوب  ولكن 

فكيف بك ؟ هذا الشأن  عليك ، وتود سوق اخلري إليك ، نفإذا كانت األرض حت
  . به فقهت أوىل   وأنت لو ، لك أوىل

  :ل ويقر أنه صرجال الع عن بعض إخواننا بلغين    

  يل من فقيه احلمي ثاري اوقلت خذو      ناريعقدت بباب الدير عقدة ز

حسن الظن يلزمنا  ، هذه األقاويل مبثل  والقول  إياكم ، معاين أخري بذلك يريد
وال منر  ، ال نعقد الزنار ووقوفنا مع احلق أهم،  ولكن أدبنا مع الدين ألزم بسيدنا الشيخ ،

ونقول طلب الشيخ  ،ب منه علم ديننا ونطل ورجله ، الفقيه  دي لُبقَون باب الدير ، ىعل
  :ويقول عوضا عما قال  ، ومل يسترها، وليته مل يطلبها سترها ذه األلفاظ  مقاصد

  أسراري اإلهلي    بالفقه  وطهرت     حللت بباب الشرع عقدة زناري

   وما الشرع إال الباب للوصل بالباري     ضاللة   إال   والزنار  وما الدير

فيتكلم اللسان كالم من جن  هل احلب تأخذ القلب ، فيطيش العقل ،حالة أ نعم  
ومتسكوا  ،  وهذا يكفيه منكم، ه فدعوا الرجل ورب ، عليه يشغْأو غال دمه أو أُ ،  أو مخر

    .تني الذي من متسك به لن يضل أبداباحلبل امل

 لُثَم اليت تتجاوز حد التحدث بالنعمة ، هذه الكلمات ومثلها من الشطحات
سرير  ىيف منامه أنه جيلس عل ىفرأ، نام يف بيت اخلالء  رجلٍ لِثَمصاحبها كَ

    .خجل وعرف مكانه  فلما استيقظ   ، سلطنة

   .سنة السيد العظيم بالنواجذ ىعضوا عل ، اهللا اهللا  بالوقوف عند احلدود

  وبكر  عمرو ووهم      زيد   وألفاظ  مايل 



49 

 

 بي�����ت ج�����امع الرف�����اعي  rifai.com/-ttp://gameih   موق������ع الطريق������ة الرفاعي������ة

  وسري من سر ذاك      ىوجه الشريعة أهد

  .صدق اهللا وكذبت بطن أخيك
  أي أخي 

، وإن مل يكن مباحا فانت مسئول  مل يكن حالال فال ثواب عليه كل ما أنت فيه إن
ال  .)ومن يعملْ مثْقَالَ ذَرة شرا يره: (جئت باحلرام يتلي عليك إذا لقيت ربك  ، وإن عنه

ال وحقه  ، مت عن باب الكرميددور ،وأخذكم السيل  ضاقت عليكم السبل ،: أقول لكم 
، ما يتطاول إليه  قيامةغدا يوم ال كرمه وإحسانه ولطفه وفضلهبل سيظهر من  ، تعاىل

غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ ( :هو سبحانه : ولكن أقول لكم   ، الكافرين ةُملَوظَ طمع إبليس ،
وتباعدوا  ، ته بالتوبة والعمل املرضي عندهفتقربوا من باب مغفر،  )التوبِ شديد الْعقَابِ

، وأضمروا الرجاء به ه وقدرته ،ظمتبعخوف عامل  وخافوه ، عن باب عقابه بترك معاصيه
زاد  و وزنا ملاحيت ل ، فإن رجاء املؤمن بقدر خوفه ،وعميم إحسانه رجاء موقن بكرمه 

،  ويستويف أجله  معدنه إىل يعود وكلٌ والرجوع إليه ،اهللا  إىل  أحدمها عن اآلخر ، املصري
منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً ( قال تعاىل ، وتعود عليه املسألة ،

من قبلكم كان هلم قوة  إىل، انظروا اليت تأكلوا نبتت بتراب مثلكم  هذه احلبة ، )أُخرى
  :ما كانوا  همـوكأن ، ذهبو ا وبانوا ،وبأس شديد 

  بساطا اجلباه   من  عليه ىلرأ           فىتهذا تراب لو تفكره ال

  أسفاطا  صيغت أللسنة األوىل        زتيم  لو  ذراته  وكأمنا 

وهذه  هذه الدنيا .)أُولي الْأَبصارِ فَاعتبِروا يا(وخدودا وشفاها  ندوس ألسنا وجباها ،
 ن، م، وأخذ العربة هذه الفكرةباهللا عليكم هل بعد  ، وهذه ديارها ورجاهلا ، أحواهلا

ر هذا الرواق حيت يسكنه صاحل معأُوإصالحها وإعمارها ؟ أَ ها وبديارها ،ـب طمعٍ
وتوسدت  ،وإبراهيم وأبو القاسم والنساء ؟ أم أعمر بيتا أسكنه أنا إذا فارقت األحباب 

بل اهللا وهب  ه يل من بعده ؟ ال واهللاقاوأب ذا الرواق عمره أيب خبيله ورجله ،التراب ؟ أه
 ، بل الدنيا يعطيها ملن حيب خمصوصة يب ؟ ال واهللا هذه املنةأ ، ننحتوأكرم و ،وأحسن 

 ، وثوبا وطعاما رزق أيب بيتا ومقاما ، ، واآلخرة ال يعطيها إال ملن حيب ، وملن ال حيب
،  وهكذا مجيع اخللق  ، رزق وأنا كذلك وأوالدي وعيايل يف لوح غيبه احملفوظ بعلمه هلم
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 ،ودان نفسه  ،س من خاف ربه يلكَأوتطرق سبيل الضالالت ؟  فعالم هذه اخلياالت ،
رض يرِثُها من بعد الذِّكْرِ أَنَّ األ ولَقَد كَتبنا في الزبورِ( تعاىلقال   ، وعمل ملا بعد املوت

إرث معنوي حتسن به القرىب من  ، تفسريها الرجالآية اختلف يف ،  )عبادي الصالحونَ
مقتضي استحقاق  ىأو الصاحلون إلرثها وسياسة خلقه عل  ، اهللا للعبد إذا توسد األرض

إِنَّ (وكما تكونوا يويل عليكم ، لكم اأجل عملكم عم ،  فإن األعمال عني العمال  ،اخللق
وفسرها مجاعة  ، كرماذُ ىعل ةٌنيب )ه والْعاقبةُ للْمتقنيرض للَّه يورِثُها من يشاُء من عبادألا

      .هدي ىوالكل عل ، بأرض اجلنة

  أي أخي  
 خيرج وإذا خرج ،  كفه حرصا عليها الدنيا قابضا  الطفل إذا ولد يربز إىل رظتن أما   

 ، وت واعظابامل ىكف ، باسطا كفه معترفا بفراغ يده من األمر العارض الذي حرص عليه
    .باملوت واعظا ىكف

  قوافل القوم أهل العلم والعمل          أبكي ومثلي من يبكي إذا سبقت 

  وإنين اخلائف الباكي من الزلل            به    الواهلني     للقيا قوم   بكاء

  
  أي سادة 

ورفعت بأكف  ماتركت طريقا صعبا ، وال مسلكا غضا ، إال كشفت قناعه ، 
 ىاهللا من كل باب ، فرأيت عل ىعل ودخلت   ،  ستره املسدول وشراعهعساكر اهلمة 

الكل ازدحاما عظيما ، فجئته من باب الذل واالنكسار ، فرأيته خاليا ، فوصلت 
 من فضله ومواهبه ماال عني أعطاين ريب ، األبواب ىوالطالب عل وحصلت مطلوىب ،

   .ا العصرقلب بشر من أهل هذ ىوال خطر عل رأت ، وال أذن مسعت ،

ومن متسك يب وبذرييت وخلفائي ، وعدين رسول كرمه أن يأخذ بيد مريدي وحميب 
 وذا جرت بيعة الروح ، ، لييوم القيامة عند انقطاع احل إىليف مشارق االرض ومغارا 

ال تصح املكاملة ملخلوق مع اخلالق بعد النبيني واملرسلني الذين  ،  ال خيلف اهللا وعده
ليائه قلوب أو وإمنا وعد إحسانه ينجلي اىل ، وحيا أو من وراء حجابكلمهم سبحانه 
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هلام الصحيح الذي ال خيالف ظاهر واإل وأحبابه بالرؤيا املنامية ، والواسطة احملمدية ،
    .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء   ،  ال من األحوالحبالشريعة األمحدية 

  املطر  ثلم   املختار   أمة       مواهب الرمحن ال تنقضي 

  واألهل للحكمة نوع البشر     ألحبابه     السر   خزائن

  املنتظر     الضويلع   ويسبق     السابق يف سريه يضلع  قد

مني من احملبوبني املقربني واجعلين واملسل  ، اللهم زدين حكمة وفهما ومعرفة وعلما
    أرحم الرامحنيوحتكم ماتريد وأنت  تفعل ما تشاء ، ك ، إنكنبياملقتدين بعندك ، 

  سادة  أي 
تدوم عليكم  نعمة الطعام والشراب ، والثياب والعافية ، واألمان والدين ، عظموا 
وسحب املدد  ،  اهللا عليهم هاطلة معفإن نِ ، اليقني بإشارات الصاحلني اصححو ، النعم

م هلوجع ، وشرح صدورهم لإلميان ، وقرم به إليه ،  دهلم به عليه ،  إليهم متواصلة
رضي اللَّه عنهم ورضوا ( ،أحبوهفوأحبهم  عرف إليهم فعرفوه ،وت ، نسانأعيان نوع اإل

يمظالْع زالْفَو كذَل هنع(.  
 ،وأساليب أدعيتكم هللا خالصة املعاين اهللا رصينة املباين ، ىتوكلكم عل إجعلوا دعائم 

فما خاب من شد   زم يف كل أمروخذوا باحل ، حذر ىوكونوا من النفس والشيطان عل
لتجزى (ماذا يقول الواعظ بعد قول اهللا  ،  اهللا وركب مطايا العزم إىل مئزر احلزم باهللا ،

،  )قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته( بعد قوله تعاىل زاملوجِ مجِرتماذا ي،  )كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى
ماذا يعا ال(سبحانه املنبه بعد قوله  دإِن مع نسأَح نم رأَج يعضماذا يدقق احملذر بعد  ، )الن

ماذا ،  )عينِ وما تخفي الصدورأليعلَم خائنةَ ا(،  )يعلَم السر وأَخفَى(قوله تقدس شأنه 
ماذا ،   )هاكُم عنه فَانتهواوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما ن(يوضح اآلمر بعد قول اهللا 

فَلْيحذَر الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو ( يصدع الناهي بعد قوله سبحانه
يمأَل ذَابع مهيبصا (اللبيب بعد قوله جل وعال  نزيماذا   ،)يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم

ره، هيرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمامل( ، )و * نيقتلْمى لده يهف بيلَا ر ابتالْك كذَل(  ،
وكشف لنا    ، أنبأنا عما كان وما يكون  ، دائمةٌ ومعجزةٌ ، قائمةٌ اهللا حجةٌ هذا كتاب

نبيه  وهذه سنةُ ،  مدون عطقُومن احنرف عنه  ،  منِمن عمل به جنا وغَ ، مكنون كل سرٍ
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وهذا طريق القوم  ،الضالل بعدها أبدا حمجة بيضاء ، املناجني ، سيد الناجني ، ووسيلةُ
 ،االختصاص ةَيعمتشهد هلم باملعية اإلهلية ،  ،)إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم محِسنونَ(

عماملعونة ةَي  ،عمج منهج القوم ، ، ، فمن آمن باهللا وكتابه املددةَ يوكان معهم ، و 
  .)إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ الأَ(ودخل حزم فاز 

وكن مع   ،  واطرح االستئناس بالناس  ، الوسواس قردع عنك طُياأخي      
مةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد يؤتي الْحكْ(، عن اهللا  ةَمكْاحلو مكْحلُاوخذ    ،  اهللا

نفسك  ىاليكن منتهاك أن تكذب عل ، حظك لسانك  اليكن .)أُوتي خيرا كَثريا
     .حبالك

  ت فيه وقلت شعري أمحر عدوخ      بدلت باحلنا بياضك أمحرا 

عركر اهلمة ، قامعا صفوف الوهم بعسا حرم القرب بقوة مطية الصدق ، ىعل ج
، معتصما حببله من القطيعة ، حامال راية  نوكَمشتغال مبراقبة املُ ،ملتفتا عن دوائر األكوان 

من حجاب  االفتقار إليه ، ضاربا طبل الذل بني يديه ، متجردا من حجاب الزوجة ،
اب من حج ، من حجاب املال ، من حجاب وجودك ، من حجاب عبادتك ،الولد

 ك ظلمةٌياك نورورؤ   ، فإن رؤياك اليقظة غفلة عظمي  ،  غفلتك من حجاب يقظتك ،
فتجرد  ، وكل مقصود حائل ،املقصود إىلفافتح منه بابا  كل شيء لك حجاب ،. دمها
    .املعبود إىلمنه 

تعس  ، عبد الدينار تعس ، عبد الدرهم تعس ، الدنيا تعس عبد ،  ةعبد الزوجتعس 
     .بالعزم األدىن ىسار للجناب األعل من عست ، عبد اخللق تعس ، عبد الكرامة

  عن عامل التفصيل واإلمجال         مرفوعة     مة  سر للجناب

  واألقوال   األفعال   حبقيقة      وارفع جنابك عن عبادة غريه 

)الْم هِملَيلُ عزنتوا تقَامتاس ثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر ينكَةُالإِنَّ الَّذالَّأَ ئ افُوا وخوا التنزحت
، من عطشك ، من حتول من جوعك  ةخذ املوعظ .)وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ

وأنت منصرف حنو  ، لسانك وِحن ةلبقلقال تفرح  ، كذلك حال املخلوقني أحوالك ،
ال تنقطع بفلسفتك وأنت  ، ديناروانكبابك عليه لصيد ال هكال تطمئن لغائلة فق ، األغيار

   .ال تقف عند تصوفك وانت موصوف بالبعد عنه ،  مفلس من حمبته
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  صارت لداعي االنفصال معاملا       ىكل العلوم إذا ختللها السو
  
  أي سادة  
عتدال واال ، فيه الصعود واهلبوط ، ىالبلدة األخر كطريق الرجل إىل اهللا إىل الطريق 

واألرض  ، اليت خلت من املاء والسكان راءقفال األرض واجلبل ،واالعوجاج ، والسهل 
فمن  ، والبلدة املقصودة وراء ذلك كله لكثرية املياه واألشجار والسكان ،النضرة اخلضرة ا

، أو بيسري أو بتعب االعوجاج  ،أو براحة االعتدال  قطع بلذة الصعود أو بذلة اهلبوط ،ان
،  أو حبالوة النضارة واخلضرة ة القفر ولوعة العطش ،، أو بغص اجلبل ريسبعأو  السهل ،

، ومن مل يشتغل بكل ذلك  ، بقي دون املقصود ، واألنس بالسكان شجارواملياة واأل
 املقصود، وكذلك سالك الطريق إىل إىلمعرضا عن لذائذه وصل  ،حامال شدة الطريق 

ب لِّقَمسكرة إقبال اخللق عن  هتبلَغَو ل األحوال ،وحصعوبة األحوال عن م إن صرفته ،اهللا
وإن ترك عقبات  ،  وانقطع بال ريب فقد فاته الغرض ، وبقى دون مقصوده ، القلوب ،

     .فقد فاز فوزا عظيما، الطريق حلوها ومرها وراء ظهره 

  أي سادة 
بعض الرجال  ىناج ، ترك الغرض والنفس واملال ىعل عرفات ، ىأنا بايعت اهللا عل 

 ، اخلع نفسك وتعال: يارب دلين كيف أصل إليك ؟ فجاءه اجلواب : نام فقال ربه يف امل
،  فقال ألهله وهي تعاجل الطلق ،ذهب موسي عليه السالم يطلب قابلة لزوجته الطاهرة 

خربا من ذي هدي ،  )إِني آنست نارا لَعلِّي آتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ هدى(
إِني أَنا ربك فَاخلَع  * موسى فَلَما أَتاها نودي يا( ، يرشدين كيف أصنع جللب القابلة

كلَيعى( ، نفسك وزوجتك،  )نسِ طُوقَدي الْمادبِالْو كعن رؤية الزوجة والنفس )إِن.     

  أي سادة 
إن العبد يناجي ربه يف ، ف إذا دخلتم فاخلعوا نعال الغريية ،  واديكم املسجد  
تلك حضرة  طبته ،وكيف يقف يف حضرة خما ، فلينظر كيف يناجي ربه ،الصالة

فإن مل تكن تراه فإنه  ،اعبد اهللا كأنك تراه (حسان اليت طرزا أقالم التقديس حبديث اإل
 مهال ،حافة اإل ىدعهم عل ال أقول لك ، عالمة جهلك اشتغالك بنفسك وأهلك ،)يراك
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 عن حوور ،اهللا خبدمة عيالك  إىلبل أقول لك  تقرب  ،ومعة يف اجلبال لك ص وخذ
وجلت عن وصف املشاركة يف فإن الربوبيه تقدست  ، وطب بربك عن الكل، نفسك 

 أَال( ،لت أعمال التوحيد من املوحدينبِوقُ ، املشركني أعمال الشرك إىل تدر ، كل حال
صالالْخ ينالد لَّه( ل تعاىلوقا، ) لو لجركَانَ ي نالًفَمملْ عمعفَلْي هبقَاَء ر ا وحالالص رِكشي

  .)بِعبادة ربه أَحدا
  أي سادة 

  تشهدوا املعونة واإلغاثة منهم ، فإن ذلك شرك ،إذا استعنتم بعباد اهللا وأوليائه فال 
 مرين مدفوع باألبواب ذي طأشعث أغرب بر بوا من اهللا احلوائج مبحبته هلم ،ولكن اطل

ب هلم األعيان وجعلهم يقولون لَّوقَ اهللا يف األكوان ،هم فَرص اهللا ألبره ، ىلو أقسم عل
أحيي املويت  ، خلق طريا من الطني بإذن اهللا ،عيسي عليه السالم ،  بإذنه للشيء كن فيكون

حن  ، ليه أفضل الصالة والسالمنبينا وحبيبنا سيد سادات األنبياء حممد ع ، بإذن اهللا
ومجع اهللا به ماتفرق يف األنبياء واملرسلني من  ،  وسلمت اجلمادات عليه ، اجلذع إليه
وله عليه  ،رمـَفهي لألولياء كرامات ت ، وجرت أسرار معجزته يف أولياء أمته ، املعجزات

     .الصالة والسالم معجزة تستمر

  أخي أي ،أي ولدي 
الشيخ أسألك بوالية عبدك : فكأنك قلت  ،إين أسألك برمحتك إذا قلت اللهم  

واللَّه يختص بِرحمته من يشاُء واللَّه ذُو ( ،ن الوالية اختصاصمنصور وغريه من األولياء أل
فإن الفعل والقوة واحلول له  ،املرحوم إىلرة الراحم دإياك وإعطاء قُ فإذاً ، )الْفَضلِ الْعظيمِ

فتقرب برمحته وحمبته وعنايته اليت  ، والوسيلة رمحته اليت اختص ا عبده الويل ، بحانهس
     .فهو غيور ه يف كل فعلدحو، و ا خواص عباده إليه عند حاجتك اختص

  ةأي ساد
، ومن دخل الرحاب باالنكسار  ، له بالقبول حتفُ ، من طرق الباب باخلضوع 

  .جلس يف بيت العزة
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  ي أخي أ 
 ،  وحبفظ القلب من نسيان ذكر اهللا زمة الشرع بأمر الظاهر والباطن ،ك مبالعلي 

 لعمل الصاحل من غري كسل وال ملل ،بالسرعة لدر دائما اوب ، مة الفقراء والغرباءدوخب
وسلمها من الرياء  نفسك القيام يف الليل ، دو، وعوقف يف باب اهللا  ضاة اهللا ،وقم يف مر

   .ذنوبك املاضية ىبك يف خلواتك وجلواتك علاو ،  ليف العم

  ياولدي  
ومهة أبناء  ،ياولدي مهة أبناء الدنيا دنياهم  ، وما فيها زوال ،إن الدنيا خيال  

واجعل  ، واترك اخلوض يف حبور التوحيد ، الكاذبة ىوإياك والدعو ، اآلخرة آخرم
وحذر نفسك  ، ن الوساوس الشيطانيةواشغل ذهنك ع ، اعتقادك اعتقادا ثبوتيا ال يتغري

كما قال  ،والتأسف يوم القيامة  ،فإن عاقبة مصاحبته الندامة  ،صديق السوء  احبةمصمن 
لَيت بينِي وبينك بعد  يا( ل اهللا تعاىلوقا،  )النا خليي لَم أَتخذْ فُالويلَتي لَيتنِ يا( اهللا تعاىل

شنِ فَبِالْمالرِقَي ئْسىفاحفظ نفسك من القرين السوء لكيال ختاطبه متأسفا عل ، )قَرِين 
اتني اآلقَم وهناك ندامتك ال تنفع ، ، يتنيارنته بني يدي اهللا وكالمك ال يسعم.      

  ياولدي
مقضي ،  اهللا حتم إىلليه ، وماعملته تالقيه ، والتوجه بنيه ، وما لبسته تفْأكلته ت ما  
لو بقي  مأيت ، والدنيا أوهلا ضعف وفتور ، وآخرها موت وقبور ، األحبة وعدوفراق 

وسلم يف مجيع  ، واعرض عن غري اهللا ، فاربط قلبك باهللا ،  ساكنها ما خربت مساكنها
قدم  ىواستقم باخلدمة عل ،  الفقراء بالتواضع ريقط واجعل سلوكك يف ،  أحوالك هللا

 لْكُو ، الناس إىلوامسك القلب عن امليل  ، اسواحفظ نيتك من دنس الوسو ، الشريعة
 ،  من باب غري اهللا وعسالً طرياً والتأكل حلماً ، وماء ماحلا من باب اهللا خبزا يابسا
وإياك  ،  واترك احليلة بالسبب ،  حاللٍ ملعيشتك بطريق الشرع من كسبٍ ببٍسومتسك بِ

اعف عمن ظلمك ، ، وأكرم األقارب ، ووصل الرحم  من كسر خواطر الفقراء ،
واكثر من زيارة   ،  وال تتردد ألبواب الوزراء واحلكام وتواضع ملن تكرب عليك ،

 ،  قدر عقوهلم ىوكلمهم عل ،ولني كالمك للخلق    ، وأكثرمن زيارة القبور   ،  الفقراء
قَلُوحسن خوقم بقضاء حوائج  ، وأعرض عن اجلاهلني حبسن املزاج ،وامتزج الناس ،  ك
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 دد لزيارة املتروكني من الفقراء ، وبادر خلدمة األرامل ،وأكثر التر ، كرمهماليتامي وأ
وارحم ترواجعل اإلخالص رفيقك يف سائر األقوال  ، اهللا معك ىوكن مع اهللا تر  ، مح
   .ة اخللق لطريق احلقواجتهد داي ،  واألفعال

 الكرامات كما فإن األولياء يستترون من،   ترغب للكرامات وخوارق العاداتوال 
واجعل االستمداد  ، ووجه قلبك لرسول اهللا ، اهللا والزم باب ،  احليض أة منراملتستتر 

وقم خبدمة شيخك باإلخالص من غري طلب وال  ، من بابه العايل بواسطه شيخك املرشد
خلدمة يف منزله ، وأقلل ، واكثر اواحفظ غيبته  ،واذهب معه مبسلك األدب  ، أرب

وقم   ، واالحتقار  ال نظر التصغري ،وانظر له بنظر التعظيم والوقار  رته ، حضالكالم يف
وامجع الناس ما استطعت   ،وأصلح بني الناس  ، همـوألف بني قلوب بنصيحة اإلخوان ،

والسلوك بطريق  الناس بالصدق للدخول يف باب الفقراء ، ورغب ، اهللا بطريقتك ىعل
، واستعن ونور نيتك باإلخالص  البك بالفكر ،ق لْموج،  قلبك بالذكر رموع  ،  القوم

 احلمد كل حال ىوقل عل ، ن اهللاعوكن راضيا  مصائب اهللا ، ىباهللا ، واصرب عل
وإن حتركت نفسك  ، عليه وسلم صلى اهللالرسول األكرم  ىوأكثر الصلوات عل  ،  هللا

بالشهوة أو الكر فَبصوال تكثر اخلروج يف بيتك  اهللا واجلس لبحبواعتصم  ، تطوعا هللا م ،
وارحم أهلك  وأكرم ضيفك ، ، جرنال الفَ جرالفُفمن ترك  ، جِرومواضع الفُ لألسواق
 واذكر اهللا يف كل أمر ، وأخلص هللا بالسر واجلهر ، ، وزوجك وخادمك ،وولدك 
ذَرهم  ثُم قُلْ اللَّه( ، واجعل عملك يف الدنيا عمل اآلخرة لآلخرة عمال حسنا ،واعمل 

وإلخواين وجلميع  ،ولكل من سلك بطريقىت  ،هذه نصيحيت لك  ، )في خوضهِم يلْعبونَ
وأستغفر اهللا العظيم من مجيع الذنوب خفيها  ،  كثرهم اهللا تعاىل،املسلمني واحملبني 

 .وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم ، كبريها وصغريها ،جليهاو
  ياولدي 
سريرة إال ألبسه اهللا رداءها ، إن  بدع رسما أَ :اهللا عليه وسلم ىلقال سيد األنام ص 

  .وإن شرا فشر خريا فخري ،

   يياولد 
  .اخلفي ،الغين  ب العبد التقي ،إن اهللا حي:  اهللا عليه وسلم ىقال سيد األنام صل 
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  ياولدي
لْإن ملكت عقال حقيقيا ما ما خائنة كأل الدنيا وإن مالت لك ، إىل تبة ذا

 :ويف احلديث ، فيها يلومن مال إليها ب أهلها ، من مال عنها سلم منها ، ىتضحك عل
 فكما أن حبها رأس كل خطيئة ، فكذلك بغضها .)حب الدنيا رأس كل خطيئة(

ها ـلذات ، قاتل مسها ، لمسهامهي كاحلية ، لني  ، واإلعراض عنها رأس كل حسنة
وال تغفل عن  ، فاشغل نفسك فيها بتقوي اهللا ،  الكاخلي ضيمت وأيامها ،سريعة الزوال 

وارجع لباب  ، ك طارق الغفلة ذرة فاستغفر اهللاوإن طرق ،  ذرة واحدة ذكره تعاىل
 ىوامحده واشكره عل ، واجللوات راقبه يف اخللوات ، واستح منه واذكر اهللا ، ، املالحظة

  .ك األغيار فما يف الدار غري ديارواتر ، الفقر والغىن
  ا ولدي ي 

عراض عن غري اهللا التصوف اإل   ، وال تكن صوفيا منافقا فتهلك ، كن صوفيا صافيا
لقاء زمام احلال يف باب التفويض ، وإ ،اهللا  ىوالتوكل عل ،وعدم شغل الفكر بذات اهللا  ،

 فضل اهللا ، واخلوف من اهللا يف كل األوقات ، ى، واالعتماد علوانتظار فتح باب الكرم 
   .ه يف مجيع احلاالتوحسن الظن ب

  ياولدى 
وال تكن من الذين يعلمون وال  ،إذا تعلمت علما ومسعت نقال حسنا فاعمل به 

إن أشد (ففي احلديث  ،  وهالكه ترك العمل لمه ،بعم عمله الجناة الع: ياولدي  ، ونمليع
والطرب ، تضيع أوقاتك باللهو  ، فال) لقيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمهالناس عذابا يوم ا
، واحلزن فإن الفرح يف الدنيا جنون  ، اترك الفرح ، وكلمات املضحكني ومساع اآلالت ،

إجعل فكرك  ، واالنكباب عليها جهل وضالل فيها عقل ، وكمال اخللود فيها حمال ،
ماتوا  ، واجلبابرة والسالطني واملرسلني ، قبلك من األنبياء من فلمبن سياولدي مشغوال 

منهاج الصاحلني لتحشر  ىفسر عل ، هم السابقون وحنن الالحقون ، اكانوهم ما ـوكأن
إِنَّ حزب اللَّه هم  ب اللَّه أَالأُولَئك حز(، ولتكون من فرقتهم  هم ،ـيف زمرت

    .)الْمفْلحونَ
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  أي سادة 
حجبكم عن  ، وباب الوصول مفتوح ،  وعلم املعرفة منصوب سر احلقيقة ظاهر ، 

كيف  ممن يعلم أنه ميوت ، بجوالع ، ية هذه املعاين الشريفة حب الدنيا ونسيان املوترؤ
ويقطع أيامه  ،كيف ينكب عليها  ممن يعلم أنه مفارق الدنيا ، العجب و ،املوت  ىينس

واهللا  ممن يعلم أنه راجع إيل اهللا ، كيف ينحرف عنه ويلتفت لغريه ، العجب و ،مبحبتها 
بالكذب  ، باهللا العلي العظيم   ال حول وال قوة إال ، خطب جسيم ذهغفلتكم ه

تشومن العذاب تأمنون ، وبأمر الرزق حتتالون ،  ويف بساتني اجلهل تسرحون ، حونر ، 
أو كأنكم    ، )ترجعونَ الأَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا ( : وكأنكم ماقرأمت

ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ *  ليعبدون نس إِالِإلخلَقْت الْجِن واوما ( :  مامسعتم
ونمطْعفبحيلته اشتغلتم تكفل برزقكم ، ، )ي ، بعملما و،  باجلنة مل يتكفل ألحد 

عتم األيام بالغفلة ، ضيعتم األوقات باللهو والنسيان ، وقط عملتم هاـاملبشرين ب
والعصيان، مزكم احمزوهلوكم هلو من مل يسمع بيوم القيامة من أمن الندامة اح ،  ،

، أين أجدادكم  ، أين آباؤكم ، ومبن سكنها ال تعتربون القبور ال تنظرون كأنكم اىل
، ، ومحلوا جهال أكثر من جهلكم ، أين من مجعوا ماال أكثر منكم الذين مضوا من قبلكم

 .اهللا استكربمت ىأباهللا كفرمت أم عل
 إخواين

 امأَو( تعاىل قال،  الدنيا عن فسهبن الم،  بالبقاء اهللا وعرف ، بالفناء نفسه عرف من
من خاف قَمام ربه وـنىه فْالنس اهلَ نِعاجلَ إنَّفَ ىوةَن هأْاملَ يمعدن حبيبه خاطب )ىو 

 ملراتب الوصول على مهتكم فامجعوا،  )إِنك ميت وإِنهم ميتونَ( هبقول املكنون سره جوهر
 واعبوات الةَالص وااعضأَ فلْخ مهدعب نم فلَخفَ( تعاىل قوله حتت تدخلوا لكيال،  السلف

الشهفَِ اتوسوف غَ ونَقَلْيعليه وادخلوا ، واالضطرار الفقر بيد الكرمي باب اقرعواو )اًي 
 من بد وال،  اآلخرة لدار وإياكم نقليت من واهللا بد فال ، واالنكسار الذل باب من تعاىل

 ةرذَ الَقَثْم لْمعي نمو ه،ري راًيخ ةرذَ الَقَثْم لْمعي نمفَ(،  رةثالدا القبور يف وإياكم وضعي
شاًر يشاهخي احلياة يف وكان،  بتقواه اهللا عامل من فالناجي ،  )هر. 
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 األعداء مفارقة وأحالها ، األعداء ومقارنة األحباء مفارقة األشياء أصعب إخواين
 مل فواهللا ، قبوركم يف الصاحلة أعمالكم لتقارنوا ، السوء أعمال ففارقوا. األحباء ومقارنة

  .الصاحل هعملُ إال حلده طي حتت أصحابه من املرء يقارن
 صدوركم وضاقت ، وسالحهم وزينتهم واألعيان احلكام لباس غركم إن إخواين 

 أعلم واهللا ، التراب يف الكل جتدوا ، وآباءهم آباءكم وانظروا املقابر إىل فاذهبوا هذاـب
 ينالذ ملَعيسو (تتساوون هؤالء مع كذلك فأنتم ، العذاب يف هو ومبن النعيم يف هو مبن
 ).ونَبلقَني بٍلَقَنم يأَ واملَظَ

 وارجع ، وغريها واألعمال الكالم من يعنيك ال مبا االشتغال من اكإي ولدي يا
 ،  واالنكسار الذل مبيدان وقف،   اليقظة باب من وادخل ، الغفلة طريق عن بنفسك
 فقف ،  انتهاؤك وجيفة ابتداؤك مضغة من فإنك،   واالستكبار العظمة مقام من واخرج

 أم احلسد فإن،  احلسد من ولدي يا وإياك ، ملقامهما يليق مبا واالنتهاء االبتداء بني
 حني عليه وكذب ، له يسجد أن وأىب عليه تكرب آدم حسد ملا الشيطان ألن ،اخلطايا
 ربوالك بذفالكَ ، تعاىل اهللا رمحة من درِطُفَ،  )نيحاصالن نملَ امكُلَ ينإِ( وحلواء له حلف
،  قطعا اخلصال هذه على نفسك دوعت فال ، الرب باب من العبد لطرد سبب دسواحلَ

 واعلم ، حسدت ما ذلك حتققت فإذا ، مقسوم الرزق بأن واعلم،  اهللا إىل نفسك واقطع
 ما ذلك حتققت فإذا ، باسحم بأنك واعلم ، تكربت ما ذلك حتققت فإذا ، ميت بأنك

 فإنك ، الرديء العمل عن فضال ، الناس أعراض إىل النظر عن طرفك واغضض،  كذبت
 وامسك،  عليك يوىل أنت وكما،  عيونٌ فلغريك عيناً لك أن وكما،  تدان تدين كما

 بالناس تقول وكما،  يكفيك فيك نظرك،  ألسنا للخلق فإن ، اخللق مذمة عن لسانك
 نفسك طبيب وكن،  كثريا اهللا واستغفر ، يوم كل يف نفسك وحاسب،  فيك يقولون

 .النفس حبظ االشتغال من وإياك، نفسك سابح عن تغفل وال، ومرشدها
    سادة أي

 من واستوحش ذكره ، وصفا  طهارته ، كملت قد لعبد إال يكون ال باهللا األنس
  . وجل عز اهللا عن يشغله ما كل
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 وجدانٌ التوحيد ، والتشبيه التعطيل من مينع القلب  يف تعظيم ، جاذبةٌ قوةٌ الكشف 
 بالزجاجة الشعاع اتصالَ به هانور الغيب ، فيتصل فضاء إىل البصرية عنيَِ نور خباصيتها

 مث القلب ، صفاء على بضوئه منعكسا هنور ينصرف مث فيضه ،  إىل مقابلتها حال ةالصافيِ
 على العقل نور استفاضة يف أثر له معنويا اتصاال به فيتصل ، العقل عامل إىل ساطعا يترقي
، موضعه األبصار عن خفي ما ، فريى السر عني سانإن على القلب ، فيشرق القلب ساحة
  .مرآه األغيار عن واستتر ، تصوره األفهام عن ودق

  سادة  أي
 صار فسد وإذا ، واملالئكة واألنوار واألسرار الوحي مهبط صار القلب صلح إذا

 أمور عن ونبهه،  وأمامه وراءه مبا صاحبه أخرب القلب صلح إذا ، والشياطني الظلم مهبط
 معها وينتفي الرشد عنها يغيب بباطالت هثَدح فسد وإذا،  دونه بشيء ليعلمها يكن مل

 ،األمحر كالكربيت أنفاسه من نفس كل يرى أن الفقري شرط من أن أرى ولذلك،  السعد
 تظنون مما أعظم األمر،  نفس له يضيع فال ، له يصلح ما أعز سٍفَن كل عودوي منه أعز بل

 .األوقات دوام على احلق مراقبة والطاعات العبادات أفضل ، ونتتومه مما وأصعب
 يف تزرع أغصان حملبة، ا الغيوب عالم وبني القلوب بني احلجب رفع،  األنس عالمة

 أحبوين التصوف من ليس ، شقي إال فرعي أن أحب ما،  العقول قدر على فتثمر القلوب
 األنس ، املعرفة كامل رجل الدنيا أهل باب على وقف ما ، زوروين وال أكرموين وال

 من سقط اليقني درجةَ مرِح ومن،  ذل اهللا بغري اعتز ومن،  احلق عن انقطاع باخللق
 .اهللا حال أهل احلال مع اهللا االنقطاع اىل .وصله هللا انقطع ومن ، املتقني مراتب

 ولكن ، اهللا بإذن بعريا ستني لكم لوقرت احلال بلسان عليكم أتكلم أن أردت لو
 فتركه الظاهر عند مردودا كالمه وكان األمساع أصم حىت املتكلم تكلم لو لكم أقول

 ساحبة واحدة بكلمة تكلم مث يتكلم ال أنه جليسه ظن حىت سكت وإذا،  له أوىل الكالم
 وتلقاها القلوب كلمته لسماع اهللا الشرع ، فتح عند مقبولة الظاهر يف ساحنة الباطن يف

 شخصا رأيتم إذا،  زندقةٌ فهي الشريعةُ هاـردت حقيقة كلُّ وتكفيه،  ذعانباإل السامعون
 .والنهي األمر عند حاله تنظروا حىت إليه تلتفتوا فال اهلواء يف تربع
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    سادة أي 
 والفقهاء العلماء حال وكل درجات أربع حتت آخرهم إىل أوهلم من القوم حال كل

 : كذلك
 إقبال من رأى ملا املرشد طلب رجل فدرجة،  ومالق حال من األوىل الدرجة فأما

 .والزي واجلمعية بالرواق وفرح ذلك فأحب ، الطائفة على العامة
 وأحب فأحبهم ، بالطائفة ظن حسن عن املرشد طلب رجل درجة ، الثانية والدرجة

 الصحيح باالعتقاد منهم وأخذ ، عنهم نقل ما كل القلب بصميم وأخذ ، عليه هم ما
 .النظيف
 الطريق من وبلغ،  العقبات وقطع،  املقامات سلك رجل درجة ، الثالثة لدرجةا
 يفو اقِاآلفَ يف اناتآي ميهِرِنس( تعاىل قوله عند تارة وقف ولكن،  الدرجات من العوايل

 يرى فساعة )يدهِش ٍءيش لِّكُ ىلَع هنأَ كبربِ فكْي ملَوأَ قاحلَ هنأَ مهلَ نيبتي ىتح مهِِسنفُأَ
 مبشهد نفسه يرى وساعة،  إياها أراه عمن هاـب فيغيب له تيرِأُ اليت اآلية مبشهد الكونَ

 حتصل ومنه،  اإلدالل مشهد املشهد وهذا ، هاـب فيغيب نفسه يف له تيرِأُ اليت اآلية
 بالقول والظهور ، طنةالسل حبال والربوز،  العوايل على العلو وإظهار والتجاوز الشطحات

 .والقوة واحلول والفعل
 وفعل قول كل يف النيب آثار مقتفيا الطريق سلك رجل درجة،  الرابعة والدرجة

 على يشهد،  الربانية احلضرة يف الذل جبني فارشا،  العبدية راية حامال ، وخلق وحال
 هلَ الَأَ( ، خملوقة ذرة كل ةجبه صحيفة من ويقرأ ، )ههجو الإِ كاله ٍءيش لُّكُ( هامته

 أثناء يف ومير ، خده بساط األدب تراب على ويبسط،  حده عند يقف ، )رماَألو قلْاخلَ
 .)اًدحأَ هبر ةادبعبِ كرِشي الو( ، املعبود إىل عنها فينصرف اآليات عقبات على سريه

 حمجوب األوىل الدرجة فصاحب
 بحم الثانية الدرجة وصاحب
 مشغول الثالثة الدرجة وصاحب
 كامل الرابعة الدرجة وصاحب
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 حال من للعارف تظهر كثرية درجات،  املذكورات الدرجات من درجة كل ويف
  . الرجل

 :والفقهاء العلماء درجات وأما
 املال ومجع والتفاخر واجلدال للمماراة العلم طلب رجل درجة،  األوىل فالدرجة 
 .والقال القيل وكثرة
 ليحسب ولكن ، للرياسة وال للمناظرة ال العلم طلب رجل درجة ، الثانية درجةوال 

 متمسكا املقدار هذاـب مكتفيا قريته وأهل وعشريته أهله بني حدميفَ ، العلماء عداد يف
  .غري ال بالظاهر

 املنقوالت دقائق وكشف ، املشكالت عويص حل رجل درجة ، الثالثة والدرجة
 أخذته أنه إال،  أحواله يف الشرع لنصرة اهلمة مضمرا اجلدل حبور صوغا ، واملعقوالت

 ، نفسه نصرة اختطفته ، بدليل وعورض للشرع انتصر وإذا ، دونه هو من على العلم عزة
 هجوم عليه وهجم،   فيه وطعن كفره ورمبا ، عليه وشنع خصمه على األدلة وأقام فأفرط
 وأحوال أحواله من حال كل يف شرعا حملدودا احلد رعاية عدم مع ، املفترس احليوان
 .خصمه

 وإرشاد،  الغافل لتنبيه نفسه بصنفَ ، اهللا هملَّع رجل درجة،  الرابعة والدرجة
 لُبقْي ما وقبول،  شرعاً ركَني ما وإنكار ، والنصيحة الفوائد ونشر الشارد ورد،  اجلاهل
 قبحه ما والقبيح،  الشرع حسنه ما احلسن أن يرى ، الغرض من التجرد حبسن شرعا

 مشفق هيـن املنكر عن وينهى،  فظ وال غليظ غري حكيم أمر باملعروف يأمر،  الشرع
 .عاد وال ظامل غري

 سيئ األوىل الدرجة فصاحب
 حمروم الثانية الدرجة وصاحب
 مغرور الثالثة الدرجة وصاحب
 عارف الرابعة الدرجة وصاحب

،  الرجل حال من تظهر درجات ، كذلك ذكوراتامل الدرجات من درجة كل ويف 
  .لكم ظهر وقد اهللا عصمه من واملعصوم
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   سادة أي
 هايةـن الفقهاء طريق هايةـون،  الفقهاء طريق هايةـن الصوفية طريق هايةـن إن

 يابتل اليت العقبات هي ، الطلب يف الفقهاء هاـب يابتل اليت القطع وعقبات، الصوفية طريق
 ، والفرق الطريقة هي والشريعة الشريعة هي والطريقة ، السلوك يف الصوفية هاـب

 إال الفقيه حال أنكر إذا الصويف أرى وما .واحدة والنتيجة واملعىن لفظي ، واملادة بينهما
 ال بلسانه آمرا الفقيه كان إذا ، إال مبعودا إال الصويف حال أنكر إذا الفقيه وال ، ممكورا
 هنا والشرط،  عليهما جناح فال الشرع بسلوك ال بنفسه اسالك والصويف الشرع بلسان

 .ذكرنا كما ، العارف والفقيه الكامل الصويف
 ال لتالمذيك تقول أأنت: العارف الفقيه له قال إذا الكامل الصويف يعمل كيف

، هللا حباشا إال ينطق أن يقدر هل عليكم باهللا ؟اهللا حدود عند تقفوا ال،  تصوموا ال ،تصلوا
 تكثروا ال لتالمذيك تقول أأنت :الكامل الصويف له قال إذا العارف الفقيه عملي كيف
 يقدر هل عليكم باهللا ؟هللا اإلخالص بصحة تعملوا ال بااهدات النفس حتاربوا ال اهللا ذكر

 فمن ، غري ال اللفظة واختلفت والنتيجة واملعىن املادة احتدت فحينئذ. هللا حباشا إال ينطق أن
 اختذ ما،  جاهل فهو والنتيجة واملعىن املادة مثرة أخذ عن اللفظة حجاب صوفيةال من حجبه

 فهو ذكرناه ما مثرة أخذ عن اللفظة حجاب الفقهاء من حجبه ومن،  جاهال وليا اهللا
 .ينفع ال علم من بك أعوذ إين اللهم، حمروم

 هذا ركمقط يف يوجد أن تريدون ماأ،  الصوفية من احملجوبني للمساكني أخي يا قل
 . الظاهرة باحلجج والزيغ البدع وأهل امللحدين هبش يدفع عامل رجل

 هذه بالدكم يف يوجد أن تريدون ماأ،  الفقهاء من احملجوبني للمساكني أخي يا قل
 سر أن خاطركم يشتهي. الباهرة بالكرامات والعناد والضالل اجلحود أهل يقهر رجل

 اُهللا يزِخي ال موي( خيذل النبوية املعجزة سلطان أن نفوسكم حتب،  ينقطع احملمدي اللسان
بِالني والذين آموان معه نورمه يسىع بيأَ نيهِيدوهذا النبوي اللسان هذا ببقاء تشهد )م 

. احلقائق هذه دوام تثبت )ةراآلخ يوف اينالد اةياحلَ يف مكُاؤيلوأَ نحن(،  احملمدي السلطان
. واحدة طائفة أنتم الطائفتني رجال يا عامة يا خاصة يا ؟بأيديكم قطعكم آبار حتفرون

 اِهللا ورن وائُفطْيل ونَيدرِي( تعاىل قوله حتت تدخلوا ال )الماإلس اِهللا دنع ينالد إنَّ(
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 بقوله عمال ، كمناقص كاملكم يقود وأن،  جاهلكم فقيهكم ينصح أن عليكم، )مهِاهوفْأَبِ
 ال، بعلو وال بكرب وال بظلم وال بغدر وال بقهر ال،  )ىوقْالتو رالبِ ىلَع واناوعتو( تعاىل
 املعروف فرع الصدع قبل ولكن،   نبيك لسان على به ترمأُ مبا تعدص إن بأس

  .جذاب مغناطيس
 وتبغي العباد تسب أن تريد ؟الشأنني بني مجع من يا فقيه يا صويف يا تريد إيش

 عن هىـن إذا كان،  وليك سنة وال نبيك طريقة واهللا هذه ما؟  وتغلو تعلو وأن عليهم
خمل قٍل يسأو،  كذا يقول الرجل بال ما أو ، كذا يفعلون أقوام بال ما ويقول هفاعلَ م 

 وأغلظت وشتمتكم ، وكذا كذا أنتم عبيدة أم أهل يا لكم قلت إذا كيف،  قال كما
 تبقى ال هل،  ورجعت اجلو إىل هذا جملسي يف طرت مث ، القبائح إليكم ونسبت عليكم

 وهذا. واهللا بلى ، حايل وهيبة طرياين سلطان غلبكم ولو والسب الشتم مرارة قلوبكم يف
 رسول أغلظ ما،  نفسه يف يقول شجاع أبا هالفقي ولعل كلها الطباع عليه انطوت الذي

 على املعجزة بقوة تسلط وال طار وال أحد باسم صرح وال،  وسب بشتم مواعظه يف اهللا
 القلب غليظ فظا كنت ولو( اهللا قال ، يقول الفاروثي عمر الفقيه الشيخ ولعل ، الطباع

 مقطوعة حصرية على الشط مسجد يف واعظ لكم قال لو وكيف. )حولك من النفضوا
 .رثة بثياب
   إخواين أي أحبايب أي 

ملعونٌ اخلمر شارب ، يف إذا وعظ أحدكم وكان،  ملعونُ الظامل ،ملعونٌ الكذاب 
 أم استعظام؟  نفرة الرجل من نفسه تنفر ، هل األوصاف هذهـب اهللا ابتاله من جملسه

 أقرب حال ، وأي عليه نفسه بتلع وإن التوبة إىل وانكساره فقره حالة رأفة اىلتأخذه ال
 النفوس يف وقعا وأشد أقرب وطوله وحوله نفسه نع الرجل بتجرد االتعاظ حال اهللا؟ إىل
 وحالةكانت،  كيف النفس يف مضمرة بقية تبقى القاهرة الغلبة ، فإنالقاهرة الغلبة من

،  فيه فتقر القلب دائرة وإىل ، فتطهرها النفس دائرة إىل تدخل ،تذر وال تبقي ال االنكسار
 فإن،  بالتلويح وخذوا والتصريح كمإيا الناس وعظتم فإذا،  أبدا ضدها معها يبقى وال

 حاجة فال،  القلوب اُهللا حلصي واهللا هاـوب ، النبوية النفحة ومشة،  السنة رائحة هناك
، إليه الرقاب انقياد وحيب ، الناس على علوه يعجبه للذي نقول إيش. أبدا ألحوالكم معها
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 من سقطت مىت،  القلوب لك انقادت وما الرقاب لك انقادت،  مسكني يا عنك خل
 .الوجه أسود وبقيت ، األقدام وداستك القلوب عنك تقلبت ، وواردك حالك

 الربوبية فغارت ، فيه نزاع ال الذي الشرعي حقها بشريته طلبت السالم عليه احلسني
 فقطع ، املبارك لقالبها حنت مقامها يف الروح قرت فلما ، صدق مقعد إىل روحه فرفعت

 ،له رفعة اإلمام شهادة فكانت األمرين يف العدل سيف وحتكم ، مواظل الذين القوم دابر
 ،فعلت ما اإلمام بشرية يف فعلت اإلهلية الغارة وإمنا ، هلم خزيا اهللا أعداء ظفر وكان
 إيلَّ فطلبك ، إيلَّ بالكلية قودك أريد وأنا ، إيلَّ الرقاب قود طلبت هلا تقول هاـوكأن

 مبن فأدنيتك ، عين قطعتهم من بأكف إراديت فبارزتك ، إيلَّ إياك إراديت عند اضمحل
 ثواب ولك،  أفعل فال إراديت تعلق قبل يل ادروي،  فأفعل أريد أين وعرفتك،  عين قطعتهم
 قدتك ملا إليك الرقاب قود طلبت أنك ولو ، إليك ال إيل الرقاب قود طلبت ألنك الطلب

 بأكف قهرته قهرته فإن،  واالستدراج القهر خطر بني إليه الرقاب قود طلب من فإن،  إيلَّ
  عساكر ومراده وبنفسه به تكَتفَ وإن،  عين همـب اآلخر فقطعت ،  يب وصلتهم عباد

)سنسترِدجمه من َحال ثُي يلَعضل فقد )ونَم.  
 سادة أي  

القَ طلبوإرادته تعلق قبل اهللا إىل د جرسول وسبط ، اهللا ويل ابن على اهللا أعداُء أَر 
 وطار،  اهللا إىل يدعو الكرمي بشريته منار قام الذي ، اهللا أحباب وابن ، اهللا وحمبوب ، اهللا

 بشريته ،  بنفسه نفسه إىل يدعو مبن فكيف،  اهللا قدس حضرة إىل النوراين روحه طائر
 .عليه شاهد وحاله ، مبعودة وروحه،  مقتولة

 مع األدب سر أدركتم فإن ، وأبواب حجب اهللا لقخ فإن ، اهللا مع باألدب اهللا اهللا
 ، اهللا خلق مع األدب أمر جهلتم وإن ، اهللا عند القبول أبواب لكم تحتفُ، اهللا خلق

جِحبالقلوب جبرب اخلالص والذوق العرفان أهل اشتغل مث ومن،  اهللا عن باخللق مت ، 
 القبول حضرات يف احهمأرو وطافت ، األرجل حتت الطرقات على اخلدود ووضعوا

 .اخللق عن هوا احلقونز  ،باخللق احلق فعرفوا ، املعنوية األجنحة هذهـب
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 ، باخللق احلق يعرف كيف يدلكم قدسي نص ألجلي همـقلوب املنكسرة عند أنا 
 فكر به املأمورون الفكر وذلك ، اهللا يف تفكروا وال اهللا خلق يف تفكروا النيب قال وهلذا

 .وعال جل مصنوعاته يف نعالصا مع األدب
  سادة أي

 خلفاء والسالم الصالة عليهم واألنبياء،  العوامل جلميع اجلامع األكرب العامل النبوة عامل
 واألسرار ،العرشية والقلوب ،السماوية اهلمم وأصحاب ، احلقيقة على األرض يف اهللا

 البدائية مراتبهم بني،  قاحل إىل اخللق قادات ،بالكلية األغيار عن واالخنالع،  الربانية
 على للصديقني ليس ، مرتبة ألف وستون ومثانية ألف ةئثلثما النهائية الصديقني ومراتب
 مرتبة يف ، ودرجات مراتب املخلوقني سيد ومرتبة النبيني مراتب وبني ، سبيل من مراتبهم
 ومقام بصنت ودرجةٌ عفَرت مرتبةٌ وله إال آونة متر وال،  حتد وال تعد ال مراتب حمبوبيته

 للنعمة تتميما،  واألفكار األوهام كيفيته تدرك وال األسرار به حتيط ال ، اهللا من يدنو
 النهائية املقربني األولياء ومراتب البدائية الصديقني مراتب وبني ،احملبة لشرف وتكميال

 مراتبهم إىل يصلون ال نولك لألولياء إليها السبيلُ حتفُ ، مرتبة ومخسون واثنتان ومائة ألف
 متوجهة مرتبة كل،  مرتبة عشر وستة ألفا ومثانني مثانية اجلامعة للقطبية وإن ، أبدا النهائية

 يف واقفة،  اجلامع القطب مرتبة إىل بالنسبة العصر أولياء مراتب وكل ،العوامل من عامل إىل
 صلحاء ومراتب ، لبدائيةا األولياء مراتب وبني،  السماوات أبواب متسنمة ورتبته األرض

 الصلحاء مراتب وبني،  واألرض السماء بني كما األولياء عداد يف حيسبوا مل الذين األمة
 .الصاحل والعمل التوبة مرتبتان األمحدية األمة وعامة

 رسالته فإن،  رؤياه وتلك،  النبوة من جزءا وأربعني ستة من جزء الصاحلة الرؤيا
 السنني قسمت فإذا الرؤيا يف إليه يوحى منها شهرأ ستة يف فكان سنة وعشرون ثالثة
 ومنزلة ، والتحيةعليه السالم   نبوته من جزء رؤياه أن علمت أجزاء أشهر ستة إىل الباقية
 وال ، املالئكة بتنزيل املؤمن وحي الرؤيا وإمنا ، ومناما يقظة املراتب مصونة اجلليلة نبوته
 التنزيل ذلك فيكون،  يرضيه ما على واستقام هركَذَو،  باهللا آمن ملن إال التنزيل ذلك يصح

 الَّأَ ةُكَالئمـال مهِيلَع لُزنتت واامقَتاس مثُ اُهللا انبر واالُقَ ينذالَّ نَّإِ(،  وبشرى أمناً عليه امللكي
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تواافُخ الو تحزوان أَوبشالْبِ وارجنالَّ ةكُ يتنتم توعاآليةُ )ونَد عدلٍ شاهد يما على لُّد 
 .ذكرناه

 سادة أي
 ححتت اخليلُ أخذتكم وإال املراتب واد السابِنال ، ك يلُص الولغاية إىل ي من أحد 

 إىل همـفأخذت ، احملمدية الطاهرة النظرة هضتهمـن همـفإن،  والصحابة الصديقني
 أردمت فإذا ، )يمظعالْ زوالفَ كلذَ هنع واضرو مهنع اُهللا يضر( ، وأحبهم فأحبوه حمبوبيته
 ماهدهبِفَ اُهللا ىده ينذالَّ كئولَأُ( ، مهـب واالقتداء ، مبحبته اهللا إىل فتقربوا اهللا من القرىب

 . اهتديتم اقتديتم فبأيهم كالنجوم أصحايب اهللا رسول فيهم لنا وقال ، )هدتاقْ
 أخي يأ
 بال فيجلسك يك،نِعي مثَ كرصبوي يفنيك، مث يوجدك ربك احلال أهل لك الق 

 أبدى عما يفنيك ، مث للتكليم األنس مقام ويقيمك للتعليم، االصطفاء بساط على أنت
 ، وحيظيك والتكرمي التوقري لعةخ كسبِلْي مث ، والتعظيم اإلجالل بسطوة بظهوره
 آتيتك ما خذ :لك ويقول والتصميم، التوفيق شاهد فيك بتفيث ، التكليم مبالحظة

 واملواهب اإلهلية للمنح شاكراً ، اآلدمية وقوتك البشرى حولك من بريئاً التثبيت بقوة
 نم نكُو كتيآت ام ذْخفَ(،  والتسليم الرضى كنف حتت أمورك كل يفً داخال ، الربانية

الشرِاكحرصك ال ، واختصاصه اجتهادك ال وجوده ، كسبك ال فضله ذلك ،)ين  ،
 .استحقاقك ال ، واصطناعه علمك ال وإهلامه

 ، وظهر عليها بدا مبا التفضيل يف وتباينت ،الصور حيث من البشر طينة تساوت
 ، فبهر عليها النور وأشرق وأسفر ،غيمه من الصبح انبلج فإذا، فبقدر عليها ظهر ما فكلُّ
 اإلشارات وظهرت،  واستقر شاهده ومتكن،  فقهر سلطانه نتشروا سواها إىل منها وامتد

 الغائب وكان ، املسطور الكتاب ووضع الصور يف نفخ فقد ، الصور على واملعاين
 ، الصدور يف ما لُصحوي ، القبور يف ما يبعثر حينئذ،  املنظور املشهود الظاهر هو احملتجب
 .السرور غاية احملبوب الوين ، باحلبور املتقون وحيظى الغرور ويزول

 من إال يدركها ، ال عمية عنها اخللق أكثر ، أبصار حقيقة األسرار هذه وراء إن
 كلذَ(،  عليه هنِوكَ من آثارها ، وبرزت عليه منه شواهدها وجتلت ، فيه منه له ظهرت
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من آياِهللا ات نم يهفَ اُهللا دهالْ ومهتوال انفصال وال اتصال مث ، ما هذا يا واهللا ، )د ، 
 وال حماذاة وال ، جماورة وال مماسة وال ، زوال وال حركة ، وال انتقال وال حلول
 ، وال تصور وال جتسد وال ، مشاكلة وال جمانسة وال ، مماثلة وال مساواة ، والمقابلة
 عوتكن وراء من سبحانه واحلق ، كثدح نعوت هذه ،كل تغري وال نوكَت وال انفعال

 ،  منها أو عنها أو فيها أو هاـب يظهر فكيف وخمترعاته، مبتدعاته هي إذ ، وصفاتك
 وال فيها بطن وما ، والصور واملعاين األشكال وراء ، وهو ظهر هاـب ال ظهرت وبه

 حبقيقة اإلفصاح عن يضيق النطق ونطاق ،النظر يفَ رصح وال بالفكرَ كرِدأُ وال ظهر،
 إىل باملقايسة إال تعقلها ال صفة فكل ، البشر تفهيم لضرورة اللفظ يف سومح ، وإمنا اخلرب

 حيث من متحققا موجودا ،عندك تبثَ مبعىن تفهيمك لضرورة سيقت فإمنا ، صفاتك
 ظواهر عليه دلت عما تقدس ، نعوته من نعت لك تعن ما حقيقة حيث من ال ، طاقتك
 وصف مقايسة على بنفسها دلت حيث من اهرالظ النعت داللة عن املنزه وهو ، النعوت

،  يستحق ما ثباتإل والتعريف النعوت من ، فله ذلك عن داللتها يف تنفك ، وال ثدحاملُ
 ،)اًملْع هبِ ونَيطُحي الو( ، العقل وإحصاء الفهم وحصر العلم إحاطة وراء يستحقه والذي

 .نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ال
 مقو يا
، األلباب هلتوذَ،  العقول وطاشت ،األلسن واهللا تلَّكَ،  تحدثي إيش ،قالي إيش 

 تدرفأ ما إنَّ :هذا يا ، حتريا فيك زدين ، واحلرية الدهشة إال يبق ومل،  القلوب واحترقت
 وباملساملة ، الدعوة قهر حتت لدخولك ومساملة ،  لك مهادنة توحيدك ظاهر على

 بعد وترتد عقبك على ترجع لئال ، والدعوة بالطاعة منك قنع  ةاملنازع دون والتسليم
 واهللا،  به لك طاقة ال إذ ، هذا حقيقة منك يطلب ومل ،  مسلما مسيت وهلذا،  إسالمك

 ، التوحيد شهادة من به ردتفأ ما ، طاقتها فوق حيملها وال وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال
 زمرة يف به تثبت مل وإن ،اجلاحدين لةمج عن به خرجت الذي اإلسالم من حظك هو

 تالَقَ( ، املكاشفني ذروة إىل ترقى أو ، العارفني رتبة إيل به تصل أن فضال،  املؤمنني
 إىل باإلضافة العلم من عندك الذي ، )انملَسأَ واولُقُ نكلَو وانمؤت ملَ لْقُ انآم ابرعأَالْ

 بل ، عليهم مبديه علم إىل باإلضافة العلم من األنبياء عند كالذي والصديقني األنبياء معرفة
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 أحدا أن تظن وال ، علمه من جزءا ليس وعلمهم ، علمهم من جزءا علمك كان رمبا
 من حظه أعين ، الشخص ذلك توحيد ذلك إمنا ، مدركة حقيقة على التوحيد من حصل

 مواهب هي إمنا،  قدمياً كردي ال،  ثٌدحم  يتناهى ال ، ما رصحي ال اهنتم غَير ، الكشف
 بعد يكن ، ومل املطالب من الترقي غاية إىل لبلغوا حقيقة على ذلك من واتبثَ لو،  فشالكَ

الغاية تروأعظمهم علما ألكملهم قيل ملا ذلك صح ، ولو زيادة املعرفة كمال بعد وال ،ق 
 .)اًملْع ينِدزِ بر لْقُو(،  حاال وأعالهم منزال وأرقاهم كشفا

 إىل يقربين علما فيه أزداد ال يوم كل (قال اهللا عليه وسلم أنه صلى  عنه روي
 الزيادة يطلب احملتشم ذلك مثل كان إذا ،) اليوم ذلك صحبة يف اهللا بارك خالقي، فال

 ولو ،هايةـن لكانت غاية مث كان ولو الغائي، الوصول منزل يف ال الترقي درج يف وهو
،  منه أعم لكان سواه حصره ولو ، لفين جتزأ ولو ، لتجزأ احنصر ولو الحنصر، تناهى

 كالمية وتقديرات لفظية مساحمة التقديرات هذه وكل ، القدم من أعم يكون ال واحلدث
 املساحمات هذه عن يستغين ، احلقائق ذوق من خرب عنده نمفَ ، وإال جدلية عادات وسوء

 هبضاعت أن حاله حبقيقة ويعلم ، القطعية والرباهني الربهانية الشواهد من عنده مبا ، اللفظية
العجز هوغايت ترجم فكل ما برده، من املاء حر يعرف زنده إىل املاء يف يده ومن ،القصور 

 حىت مدركة، وغايته حمصورة ، فنهايته انٌنج عليه اشتمل أو بيانٌ عنه كشف أو لسانٌ عنه
 كما أنت عليك ثناء أحصي ال سيدهم فيقول والتقصري، العجز إىل بأرباا األمور تصل
 بعدمٍ إشعار وهذا إدراك، اإلدراك درك عن العجز اآلخر ويقول نفسك، على أثنيت

 فيه ، ألن الشاهد يف يقوم عما زهـاملن وجوده إثبات مع الشاهد جنس منٍ متحقق حاصلٍ
 إدراك وال صفاتك إحصاء على أقدر ومل وجودك،ُ تفْرع أي ،بِاطَخللم اخلطاب كاف
 االعتراف فلزمين يب القائم وأنت معلومك ، ألين وجودك وجودي ضرورة فمن ذاتك،

 إليك فقري ضرورة حيث من ويب يف جتليك ، فناقضين جحده ميكنين ال حيث من بك
 اهىتتن ال اليت كمالك صفات فطلبت ، وعجزي قصوري ولزوم نقصي وشاهد وفاقيت،
 سرادقات وراء من جاللك اتحبس ، ونادتين قدرا لك أطق فلم املتناهية، نقصي بصفات
  .ارإم اًرمأَ حاولت فلقد قسرا، كثدح حمل إىل ارجع املتناهي، دثُاملُح أيها :عظمتك



70 

 

 بي�����ت ج�����امع الرف�����اعي  rifai.com/-ttp://gameih   موق������ع الطريق������ة الرفاعي������ة

 منه أعجب عندي، وأنت أشهدك ال ، وكيف معي وأنت أطلبك كيف يل فعجب 
 ، وال رصحتفَ اهنتم ، وال ملألوف لٍاكشم ، وال ملعروف مبجانسٍ تسولَ أعرفك كيف

 بغائبٍ تسلَفَ ،ردقَت أو فرعت أين فمن ،رصبتفَ صورة بذي ، وال روصتتفَ دسجبِ
 روصتتفَ يسٍقم وال ،لُاحوت ركَنتفَ باطنٍ ، وال الُنتفَ ظاهرٍ وال ،كردتفَ حباضرٍ ، والبلَطْتفَ
  .الٍثَمبِ

 
 حاضرٍ غائبٍ  من  كتيدفَ   الفؤاد يف حاضراًً غائبا فيا
 

 حيث من ، بعيد منك بأقر فال بك، األشياء وجود ضرورة حيث من قريب أنت
  .منك أبعد ، فال وبينها بينك مناسبة ال

 دعب  هلاتناو  يف  ولكن  قريب ضوؤها الشمس هي ألصحايب فقلت
 
،  يطول ال الفهم تناول إىل مهته وباع ،أقول ما نكري ممن العجب كل عجبا يا
 نور أليس ،ظاهر وباطن باطن ظاهر الشاهد من عنده أليس ، أفول يف أبدا عقله ومشس

 كان ما به وتبني ،واألشكال األلوان به ظهرت األرض من مبسوط على انتشر إذا الشمس
 الناظرين على خفي ، به وأشكاهلا األشياء صور برزت فإذا ،حمتجبا كان ما به وبرز ،خمفيا

 مع مث ليس أن ،األشياء حبقائق عندهم علم ال ممن قوم ظن ولقد ،ظهوره لشدة وجوده
 الظل عليهم هجم حىت هاـبذوات ظاهرة هاـوأن ،عليها زائد شيء واألشكال األلوان

 النور بني ضرورية تفرقة فأدركوا ،كلهكال عليهم وجر سدوله الظالم وأرخى ،بامتداده
،  رشنوت ىفَخت أن جاز ملا ،هاـبذوات واضحة كانت لو هاـأن ذلك بعد وعلموا ،والضوء
 ، فقد نوره إلشراق ، واحتجب ظهوره لشدة خفي غريها، وإمنا هلا حوضاملُ أن وحتققوا

،  بطونه يف بذاته وظهر ،بِرالقُ إلفراط هبِرقُ يف دعوب الظهور، لشدة ظهوره يف بطن
 عن بعده يف بر، وقَ به إال واألشكال األلوان ظهرت وما ظاهرا يكون ال وكيف

 نور أن يعلم واللبيب،  به أدرك ما إدراك قبل وإدراكه قريبا يكون ال وكيف اإلدراك
،  ظهرت بتجليه واألشكال األلوان أن ويعلم،  لغريه حضواملُ نفسه يف الواضح هو الشمس
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 بطبعها مظلمةٌ الكثيفةُ الصلبةُ األجسام إذ،  هاـذات يف مظلمةٌ وهي أشرقت وبإشراقه
عليه  صلى اهللا النيب قول لفهم كهز رمبا وهذا،  غريها من هلا مستعار والنور ،تهالَّبِوجِ

 ال رهِظْاملُ احلقيقي فالظهور ،نوره من عليهم رش مث،  ظلمة يف اخللق خلق اهللا إن وسلم،
 األشكال رؤية غابت فرمبا ، رهظْاملُ ال رهِظْاملُ إىل املعارف فيهم تبـثَ ما فأول،   رهظْاملُ

 قول لفهم هزك رمبا وهذا، اجلاهل اعتقاد خبالف النور إال موجود ال وقال ،عنه واأللوان
 : ريب ذاه والقمر والشمس الكواكب رؤية عند عليه وسالمه اهللا صلوات إبراهيم اخلليل

 اهللا رضي الصديق قول إىل ،فطر الذي إىل املفطور عن ربعو دور،  ريب هذا ، ريب هذا
 هنأَ كبربِ فكْي ملَوأَ(: وجل عز قوله سر وإىل ،قبله اهللا رأيت حىت شيئا رأيت ما : عنه
لِّكُ ىلَع يٍءش هِشويقف ،واألشكال األلوان غري يرى ال،  ذلك من بالضد والبليد ).يد 

 على مردود ، وجهه على بكم،  رأسه على منكوس وهذا ،هارهِظْم يشهد وال معها
 لفهم هذا هزك ورمبا ،احلقيقة عني شاهد الذي األول نظر من بالضد ينظر ألنه،  عقبه
 ).يمٍقتسم اطرص ىلَع اًيوِس يشمي نمأَ ىدهأَ ههِجو ىلَع اًبكم يشمي نمفَأَ( تعاىل قوله

 إىل واألشكال الصور مع الوقوف رتبة عن الغافل رموالغ اجلاهل العامي ىترقَّ فإنْ
 حلول بغريه، عند يظهر ما بذاته، وبني يظهر ما بني التفرقة واالستدالل، وأدرك النظر

 عنده فقام ،واألجسام الصور وصرف له، والتجلى الظالم من الضياء ضد وظهور احلجاب
 ، وأنه غريها وال هاـذات ترى ، ال مظلمة هاـكون على القطعي، والدليل احلقيقي الربهان

 الصور منها متيزت وال للعيان، ظهرت ما نورا املسمى هو عنها خارج شيء وجود لوال
 مشرق هو وإمنا عنها، ناٍء وال فيها حالٍ غري النور ، وذلك واألشكال واملقادير واأللوان،

 احملدودة اآلفاق يف نظرهم احملصور اإلرادة أرباب من حينئذ ، كان هلا رهِظْم عليها
                                                                                        تعاىل قوله لفهم هذا هزك نسبته، ورمبا دون لنفسه النور فرعي مل إذ احملصورة، واألقطار

)سيهِرِنم آياتان اقِاآلفَ يف وهِِسنفُأَ يفم حىت يتبيلَ نهأَ منالْ هحرتبة، ثاين يف فهؤالء ،)ق 
 ينزل وذاك فوق، إىل أسفل من يترقى ، فهذا باألشياء النور ال بالنور، األشياء شهد فمن
والصور،  األشكال من ظهر بالنور ما إىل نزل مث ينظر، النور إىل فذاك أسفل، إىل فوق من

 خفي ما هلم ليوضح ، لاالستدال أرباب على طريق والسري التعليم يف يتقدم أن واستحق
 ينبههم ، مبينات اهللا آيات مهعلي يتلو )اًولَسر اًركْذ( :الرسول مسي وهلذا ،واستتر عنهم
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 وإمنا،  ملَظُ هاـبذوات هي اليت كاألجسام ،مدع ذاته حيث من أنه موجود كل على
 .ظهرت النور بإشراق

 لهُ ثدحاملُ وجود وجتلى ، لمةظُ يف قلْاخلَ خلق ،ٌ ةملْظُ بأسره ثداحلَ عاملُ كذلك
 وذلك ، ظاهر منه يظهر مل بأسره العامل يف وجوده نور سريان فلوال ، نورا له بإجياده،  فيه

 نوره من عليهم رش مث ،8ارئثاالستو القبض مبنزلة ال،  الرش مبنزلة نوره من ظهر الذي
 قالب لوظ طبعه اتظلم يف بقي ومن ، انتعش النور ذلك من شيء أصابه فمن

 وشعب ،  )بِهلَالْ نم ينِغي الو يلٍلظَ ال بٍعش الثثَ يذ لٍظ( إىل كاملنطلق كان،جسمه
 دنيا هو إذ فيه والسجن إليه الرد من باهللا نعوذ،  والعمق والعرض الطول :ثالثة اجلسم

 عامل من بطن وما ،الدنيا فهي وامللك الشهادة عامل من للعيان ظهر ما فإن،  اإلنسان
 اإلنسان عند األشياء وأظهر،  موته بعد إليها العبد دري اليت اآلخرة فهي وامللكوت الغيب
 لدنوها دنيا الدنيا مسيت وإمنا ،األدىن هو واألقرب إليه العامل أجسام أقرب هو إذ جسمه

 قصوى هاـألن ، أخراه إليه أحواله وأبعد،  دنياه إليه اإلنسان أحوال فأقرب ، العبد من
 كاَءطَغ نكع انفْشكَفَ(:  له يقال حني ، املوت بعد إال له تنكشف أن عن فتأخرت

 يذالَّ ريغَ اًحالص لْمعن انعجِارفَ انعمسو انرصبأَ انبر( :هو ويقول ، )يددح مويالْ كرصبفَ
 .)كاَءطَغ نكع انفْشكَفَ اذَه نم ةلَفْغَ يف تنكُ دقَلَ(: له فيقال،  )لُمعن انكُ

 من جبوارحك تعلق ما عندك وأظهرها ، احلقيقية دنياك مشاهدة أحوالك فظاهر
 وتعقلك ، الربوبية حضرة إىل السفر عن حتبسك فهي،  احلسية وشهواتك الطبيعية لذاتك

 آمن الذي املؤمن سجن ،كافرال وجنة املؤمن سجن الدنيا إذ ،القدسية احلضرة وطء عن
 الكافر ، وجنة يفارقه مما أشرف الكرمي واملقام املقيم النعيم من إليه يؤول ما إن وحتقق
 ميكن وال،  األكرب الالهوت قدس مجال مالحظة عن وحجِب ىغُطِّ أي عقله كفر الذي

 لذة وأي ، لبتةا عالقة املظلمة األجسام وبني وبينه ، الشوائب عن ارد االطالع إلنسانل
 عابدة األجسام مالحظة مع املوقوفة والقلوب ، كشف أو تصرف أو،  السجن يف هو ملن

 وجنة املؤمن سجن فالدنيا،  املؤمن وهو القلب صفة واإلميان،  دنيا واجلسم،  األصنام
 ، عالئقه من ختلص فمىت ، املؤمن هو الذي القلب سجن فاجلسم ، احلقيقة على الكافر

                                                        
 ).واBستتار القبض( النسخ بعض يف 8
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 النور إىل وخرج ، املخافات مجيع من وجنا ، اآلفات كل من سلم ، وبوائقه آفاته من وجنا
  .)يملس بٍلْقَبِ اَهللا ىتأَ نم الَّإِ( ، الظلمات من

  
   هاـُوفات  النفوسِ   آفات  وآخر  ألهله  سجنٍ غري  جسمٍ كل وما
  هاـُحيات املمات أن الورىُ نفوس  أيقنت املوت ما اإلنسان علم ولو
 

 يف حمصور معه فالواقف،  لألنوار أحجبه وما ،أربابه على القالب هذا أظلم فما
 وهي،  والعمق والعرض الطول بني،  واملقدار املساحة جدران بني مسجون ،األقطار
 .تلقائها من ظلمانية ناسوتية أرضية حاصرة حاجبة ، مظلمة شعب ثالث

 
 ذلك من هلم مِسقُ وال األجسام املع جياوزوا مل همـألن التثليث يف النصارى ضل

 ، الصور بظواهر بواجِح همـَّنأَ مرج فال،  األقسام أرباب مع نصيب املذكور الرش
 األلوان على نظره قصر من عمي كما، ظهر مبا بطن عما واموع ،األثر بظهور واغتروا

 مثُ ونَوبجحملَ ذئومي مهِـِبر نع مهـَّنإِ الَّكَ( ،النظر هلا املوضح النور دون واألشكال
 حجبهم سبب كان وإمنا،  )ونَبذِّكَت بِه متنكُ يذالَّ اذَه الُقَي مثُ يمحجالْ اوالُصلَ مهـَّنإِ

 ىمعأَ ةراآلخ يف وهفَ ىمعأَ هذه يف انَكَ نوم(،  الدنيا يف نظرهم قصور اآلخرة يف
أَولُّض يالًبِس(. 

 اآلخرة ويف ، فيه ذلك إلمكان ارصاإلب له ىجري الدنيا يف ألنً سبيال لُّضأَ كان وإمنا
 امسه فحقيقة ، )يدعوس يقش مهنمفَ(،  مسهإ حقيقة على ووقف ، همسقَ على حصل قد

 وال نقصان أحواله يف له يبق ومل ، االستفادة طرق عليه تدس قد إذ،  السعادة ال الشقاوة
 أضيق يف يكون أن ،به اتصف مبا قمستح وهو ،سبيال أضلُّ الوجه هذاـب فهو،  زيادة
 امول ،املعرفة روح من همرِح مبا باطنه يف تتلظى واخلزي احلسرة فنار مقيلٍ، وأقبحِ مكان

 اهوعند،  املظلمة اسمة الصور عامل إىل بركونه، املشاهدة ولذة العلم سعة من فاته
 بل ،النريان تلك هلب من غنيهت وال هلُّظت ال كانت وإن ،احلسرة نريان التهاب عند يستريح
 رحذَّ النريان هذه ومن،  اهبِعشبِ املعرفة وفضائل العلم سعة إىل االنطالق عن ومتنعه حتصره
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،  )ىلَّوتو بذَّكَ يذالَّ ىقَشاَأل الَّإِ االهصي ال ىظَّلَت اًارن مكُترذَنأَفَ(، رذَنوأَ هنب وعليها
 املكذبون مسع فلو،  الغفلة مع إال يكون ال والتويل ،احلجاب مع إال يكون ال والتكذيب

 الذين الناس آمن كما آلمنوا ، به كذبوا مبا اإلميان إىل يدعوهم بواطنهم من احلق نداء
 ال النداء وذلك،  )انآمفَ مكُبربِ وانآم نْأَ انميإِلْل يادني اًيادنم انعمس اننإِ انبر( : يقولون
 لواهِج لكن ،عواملس حقيقته لواقع فلو ،ورسوله باهللا موحد مؤمنٍ كل قلب من يزول

 قةحقي علموا ،والندامة احلسرة بسعري حرقواوأُ القيامة يوم الغطاء فشكُ فإذا ،وأنكروا
 ، )ريصبالْ يعمالس وه هنإِ اناتآي نم هيرِنل( :تعاىل اهللا قول يف احملتشم الصدر لذلك الدرجة

 األصمخة من اجلسمانية القوالب عن فيه ستغىني وإنه صارباإل وما السماع ما حتققوا فإذا
 لعدم يعذرون وال،  )ريِعالس ابِحصأَ يف انكُ ما لُقعن أو عمسن انكُ ولَ واالُقَو( بصارألوا

 منهم لُبقْي وكيف ،األعذار أشر من كان به اعتذروا فإن،  الدار هذه يف واإلبصار السمع
 من خيرجهم من ، قبلوا لو إليهم أرسل ، واإلنذار باإلعذار إليهم تقدم وقد،  العذر

 خماطبة إىل مهِبِتر من والُزِنأُ والسالم الصالة عليهم األنبياء كل، ف األنوار إىل الظلمات
 من واحملذر، األبرار مبناهج املنبئ ،املختار بنبيهم ةُماُأل هذه تصصوخ ،والكفار اجلهال
 اتآي مكُيلَع ولُتي اولًسر اًركْذ مكُيلَإِ اُهللا لَنزأَ دقَ( ،األسرار بواطن رهِظْواملُ ،األشرار طرق

 ظلمات من،  )ورِالن ىلَإِ اتملالظُّ نم اتحالالص والُمعو وانآم ينذالَّ جرِخيل اتنيبم اِهللا
 اناَءآب اندجو انإِ( الناس قال حني ، املبتدعني واملعلمني الضالني اآلباء تقليد مع الوقوف

أُ ىلَعمة إِوان ارِآثَ ىلَعمه قْمتأَ( : لق حممد يا تعاىل اهللا قال ، )ونَدئْجِ ولَوكُتأَبِ مهىد 
مام وجدتم لَعيه املظلمة األصنام عبادة على قوم ؟أباءهم وجدوا ماذا وعلى ، )مكُاَءآب 

 وقفوا قد،  املسيح عبادة على وقوم،  احليوانية معاين مجيع من العارية الكثيفة اجلسمانية
 يف املسخر ناسوته غري منه يعرفوا فلم ،إليه لربوبيةا بعني ونظروا،  يديه على يبدأُ ما مع

 ظهرلت الرباين واإلهلام اإلهلي الوحي من باطنه إىل القدسِ روح لقيي ما إلظهار احلركة
 ، العادية املألوفات عن اخلارجةُُ الروحانية املعجزةُ العجائب وتربز، يديه على اإلهليةُ القدرةُ

 وهي،  له اهللا بكلمة وذلك،  اإلهلية باخلاصية فعالتنواملُ،  الطبيعية بالعلل واملدركات
 فبالكلمة ،ظهر ما هاـب ظهر والكلمة ، )اًلَدعو اًقَدص كبر ةُملكَ تمتو(،  التامة الكلمة

 .)سِدقُالْ وحِربِ كدتيأَ ذْإِ( ، ديأُ القدس وبروح ، دمأُ
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 ،كان وبالكلمة الكلمة فهو ، مرمي إىل تيقلْأُ اليت اِهللا لمةُك وهي هوأفعالُ املسيح كان
 قوة األشياء يعطي كان ألنه ، فيكون كن للشيء بقوله الكلمة ظهرت يديه وعلى

 ،املسمى فهي ، املكونات إىل األمر وإلقاء ، الروح تأييد من بل ، ناسوته من ال،  روحانية
 ذاَإِفَ( ، وهللا وباهللا اهللا وإىل اهللا من األول السر ألن )اِهللا نذْإِبِ اًريطَ ونُكُيفَ يهف خنفُيفَ(
سويته وفَنخت فيه نم رفذاك )يوح فْنبال ابتداٍء خ النوع أصل إعطاء وهو ، واسطة 

 ظهرت مبا جنابه عن وصدرت،  وجوده من قامت قوة ، الكلي اإلنسان وهو ، اإلنساين
 اتعدتباملُ كل هابـ وأظهر املعلومات كل ا ملفع ، الهوتيته وشواهد ربوبيته آثار عليه

 رهظْي ا ،  األبد إىل بالدميومية جاريةٌ ذريته يف ساريةٌ،  آدم يف تخفن اليتُ القوة وتلك ،
 والعلوم املخترعاتو الصناعات من يظهر ما ،اجلديدان وتغري ، احلدثان تصاريف على

 على ا اطلعً قوة آدم أعطت اليت النفخة رثَأَ كله وذلك،  والكليات زيئاتاجل املصنفات
 يف باقية،  كلها ذريته يف مبثوثة وهي ،األشياء كل على ا وأشرف ،والسماء األرض

 العلوم أيديهم على وظهرت،  ونصيبٍ حظ بأوىف منها السالم عليهم األنبياء أخذ،  عقبه
كَواحلبعللٍ ال ،النفخة من هي اليت القوة مبجرد كانت اليت ،واألعاجيب م وفعلٍ طبيعية 

وكلٌ،  األزل فوائد وتلك،  باخلاصية ظْيهال والنفخة الرش من نصيبه بقدر يديه على ر 
 ،بالتهيؤ لقبوله ترشح ما بقدر عبد كلُّ نال ولكن ، األزيلُ مسالقَ وهو،  ذلك على زائد

 فيه هلم لَعج الذي اخللق يستكملُ ال، و )ورٍن من له فما وراًن له اُهللا لعجي مل ومن(
ٍةغاي إىل يصلوا ذلك ، حىت من نصيبهم نصيب الالئق همكمالُ وهي،  الكمال قاربت 

،  فيكون كن اإلطالق على للشيء يقولون حني ، اجلنة يف،  اآلخرة الدار يف إال،  همـب
 ، وقته إىل باإلضافة ،  رهدقَ على نصيبٍ أوفر له مِسقُ من مجلة من نيب السالم عليه فعيسى
 وهو،  القدس روح من ينفخ تعاىل فاهللا ، فيه مفعول ألنه ، بذاته ال باإلذن يفعل فكان
 فوقَي فأبدا،  عنده من وال ذاته من ال،  ا التأييد ملوضع،  القدس بروح األشياء يف ينفخ
 باطن من القدرة ظاهر وراء ما على اطلعوا فلو،  روحبال مؤيد ألنه ، اإلذن على فعله

 فأخذوا ،التأييد نسيم من نفحةٌ ونفحتهم ، اإلمداد نور من عليهم ألشرق ، احلكمة
 )مهطَبثَفَ مهاثَعانبُِ اهللا هرِكَ نكلَو(،  السالم عليهم احلواريون أخذ كما ةخالنف من حظهم
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 مِوالقَ ىلَع سأْت الفَ(  ، )اده نم هلَ امفَ اُهللا للضي نمو( ، ايمع اًمكْب اًمص فبقوا ،
  .)نيقاسالفَ

 النصارى به بجِح مما بنوعٍ حمجوبون ، اليهود من العزير عبادة مع موقوفون وقوم 
 بنبوة ويشهدون ، بزعمهم اًريزع يعبدون وال يوحدون اليهود من قوم، وةٌملْظُ ذلك وكل

، التقليد بظلمات حمجوبون وهم،  واستبصارا كشفا ال ، ومساعا تقليدا السالم عليه موسى
 احلق شاهدوا أم فلو،  اليقني بعني احلق همـمشاهدت دون،  الرجال أقوال مع والوقوف
 ما حتققوا ولو،  بالرجال عرفي احلق ال باحلق عرفوني الرجال إذ ،أهله لعرفوا وعرفوه

 النبوة ال ، النبوة حقيقة معرفة بعد موسى عرفوا قد وكانوا ، اإلميان وما لرسالةا وما النبوة
 أبصروا كما وألبصروه، صلى اهللا عليه وسلم حممد نبوة أنكروا ملا ،موسى معرفة بعد

 من مسعوا ما مع واقفني كانوا ولكن ، أهله فعرفوا احلق عرفوا ألم ، السالم عليه موسى
 ،تحديهمل مقارنة العجيبة اآليات وبروز ،يديه على القدرة ظهور من معنده تبوثَ أخباره

 من ذلك أن فظنوا ،املعجزات صور وهي ، ةمسجاملُ ةملظْاملُ رِوالص اتملُظُبِ وابجِحفَ
 يدي على القدرة أبدى الذي أن يعلموا ومل ،  وحوله وقوته السالم عليه موسى قدرة

 والدين ،واحد اإلله وأن، صلى اهللا عليه وسلم حممد يدي لىع أبداها الذي هو موسى
واألنبياُء،  واحد واحد ، وأشارت،  أيديهم على ظهرت والقدرةُ ، واحدةٌ همودعوت 
،  األمة ونيب الوقت صاحب فهو التحدي مع يديه على القدرة ظهرت من وكل ، إليهم
 حيث من ال ، واهلياكل األشخاص حيث من إال اختلفوا فما ، اجلملة على قحاملُ وهو

 انيصو امو كيلَإِ انيحوأَ يذالَّو اًوحن هبِ ىصو ام ينِالد نم مكُلَ عرش(،  واحلقائق املعاين
 موهعدت ام نيكرِشاملُ ىلَع ربكَ يهف واقُرفَتت الَو ينالد وايمقأَ نْأَ ىيسعو ىوسمو يماهربإِ هبِ
 املقتدر ، والعزيزالبتة بينهم تفرقة فال ، )يبنِي نم هيلَإِ يدهيو اُءشي نم هيلَإِ يبِتجي اُهللا هيلَإِ

 غري، ذاته يف واحد ، وهو متباينة وهياكل متفرقة أشباح على القدرة أظهر واحد،
 إليه ، وجعل وقدرته بأفعاله لعباده جتلى ولكن ،دحتم وال حالٍ وال منقسمٍ وال متحيزٍ
 وحجاب خمصوص باب طريق ولكل ،خمصوصةٌ آيةٌ دليلٍ ولكل ء،اأَدلَّ وللطرق طرقا،

مضروب  ،)وانَكَ ام لبنأَ رٍش لِّكَيمالّإِ اُهللا ه وحأَ اًيو نم واِءر حثَمن ، و )ابٍجيف م 
 مأذونا كان فمن ،بإذن إال عبورها ميكن ، ال منصوبةٌ وأعالم ،ةٌمضروب حدود قِرالطُ



77 

 

 بي�����ت ج�����امع الرف�����اعي  rifai.com/-ttp://gameih   موق������ع الطريق������ة الرفاعي������ة

 إال يكون ال ، والدخول لخدوأُ الباب له حتفُ وراءه ما إىل املضروب احلد جتاوز يف له
 يا قيل ،)القلب يف اهللا يقذفه نور هو( فقال اهللا رسول عنه لئس والشرح الشرح، مع

 واالستعداد اخللود، دار إىل واإلنابة الغرور، دار عن يفالتجا( فقال عالمته، ما رسول
 باب والرمحة القلوب،  أبواب ،تنفتح النوراين ، وبالشرح )املوت حلول قبل للموت،

 الفَ ةمحر نم اسِلنل اُهللا حتفْي ام( يشاء من قلب على يفتحها سبحانه، اهللا أبواب من
مِسملَ ك(،  ةرمح والنيب اآلية، )اهوأَ امرلْسنالَّإِ اك رحةًم لْلالَعمني.( 

 للنيب الوحي أبواب انفتحت ،املطر هي اليت بالرمحة السماء أبواب انفتحت وكما
 ظاهر على القدرة من ترهظَ ، فكلما املتقني لدخول وباب ،للعاملني رمحةٌ هو الذي

 بعلم املكاشفني من كان األسرار من وراءه ما إىل جاوزه فمن رهظْالـم عن حجاب
 مه وسدرفالْ ونَثُرِي ينذالَّ ونَثُارِالو مه كئولَأُ( ،سِدالقُ ةوحبحب يف هنيزنتاملُ امللكوت،

فايه خالونَد.( 
 به يأت مل مبا وجاء ، الكونني وسراج الوجود مصباح دعا،  الفردوس إرث وإىل

 الصحيحة واالستعارات،  الفصيحة واللغة،  الغريبة واملعاين،  جيبةالع األسرار من سواه
 والكشوف ،الغامضة والرموز ،املوافقة واإلشارات املطابقة والتمثيالت،  الشريفة

 ،الطاهرة واألخالق ،اجلامعة واآلداب،  الشاملة والسياسات ،الكاملة واألحكام ،الواضحة
 أنوارها انبساط ورأى ،الروحانية احملمدية رةالصو باطن مجال إىل نظر بصريا كان فمن
 واإلطراق والسكينة واهليبة والوقار بالسمت ،اجلسمانية الناسوتية اآلالء صفحات على

 ليخرج، هاـب ال اهرِهِظْملُ كلها والظاهرة الباطنة النعوت هذه وشاهد،  رِشوالبِ والتبسم
 متولَّي الرسول أن ويعلم ، املبدئ عن هب بواجِوح،  اإلبداء ظاهر مع وقفوا الذين حيز من
 له املتويل لقيام أثبته من حمو وأنه  ، شيء يف منه ال وسكناته وحركاته وصورته معناه يف
 يف فعله من فربأه ، )ىمر هـاللَّ نكلَو تيمر ذْإَ تيمر امو(،  له يقول كيف ترى أال ،به

 املقدر اجلسم إىل فعل يضاف أو، املسخر الناسوت ةحرك على شيٌء حالي لئال، فعله
 بعني ال التصريف بعني إليه الناظر نظر فإذا،  ربداملُ يللمتولَّ تصرف يثبت أو ،املصور

 احلق له وضح ،منزلته يف شيء كل وأنزل ،عليه بدىواملُ البادي حقيقة وعلم ،التصرف
 ال اهللا دي واهتدى ،الصحيح نم السقيم وميز ،تلويح وال مححمة غري من ، الصريح
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 مظنة هو الذي التقليد عن املنزهني،  القدر سر على املطلعني من وكان ،البشر دي
،  األثر بظواهر لمثُالت من ، )مكَاَءآب يهلَع مدتجو امم ىدهأَبِ مكُتئْجِ ولَوأَ الَقَ(، الغرر

 ،احلق معرفة إىل احلسنة واملوعظة باحلكمة نقلك هو وذاك ،باخلرب العيان من واالمتناع
 وهدى ،وجهله هواه تابع ،اهللا من هدى بغري لفأْي ملا املقلد أن ويعلموا ،أهله به ليعرفوا

 على العقل بقلم ينكتب الذي وهو األمور، حقائق عن لك كشف ما وجل هو عز اهللا
 عرف بالروح ديأُ فمن ، )هنم وحٍربِ مهديوأَ انَاإلمي مهِوبِلُقُ يف بتكَ(،  الصدور ألواح

أُ عيسى أن وعلم،  بالروح داملؤييلَ حممداً وأن ،القدس بروح دزالقرآنَ عليه أَن روح ، 
 ينذوالَّ(:  قيل وفيهم كلها بالكتب يؤمنون الذين ينديؤاملُ من كان وذاقه هذابِ ملع من

يؤمبِ ونَنلَإِ لَنزِأُ اميك ولَنزِأُ ام قَ نمبلك بِواآلخرة هم يوقولَأُ ونَنئك ىلَع هدى نم 
هِبِرم ولَأُوئك هـْال مفْملونَح(. 

هداِهللا ى هاهلَ وداألهواء اتباع إال بعده وليس ى ،)لَونِئ اتبعأَ تهاَءومه نم بعد ام 
اَءجك مالْ نإِ(، اإلهلي والكشف اللدين )مِلْعناذَإِ ك ًملالظَ نعن النفس أنزلوا الذين،  )نيملَا 
رتبالكَ ةشإىل ، ف رتبة مقَافَوامللطخة آرائهم ظلمات يف هم الذين ،األهواء أرباب ة 
،  معهم رشوح منهم فهو قومٍ سواد رثَّكَ ومن،  ساحل اتملُظُ يف احملجوبة ،الطبيعة روزابأ

،  احلجاب إال الكشف وبعد، الضالل إال احلق بعد فماذا ،منهم كان قوما وافق ومن
 . )العلم من مبلغهم كلذَ( ، )اينالد اةَياحلَ الَّإِ درِي ملَو انرِكْذ نع ىلَّوت نمع ضرِعأَفَ(

 االستعداد عن عرضاملُ وأن ،القصوى ةاحليا عن ةٌلَغشم الدنيا احلياة أن علمت وقد
 تنفعه ال حني فيتذكر ،جهنم بنار قرحم ،الدنيا احلياة مفارقة بعد نادم احلقيقية للحياة

 هاقَثَو قوثي ال، و دحأَ هابذَع بذِّعي ال ذئمويفَ ي،اتيحل تمدقَ ينِتيلَ اي ولُقُي( ،الذكرى
 دار اآلخرة الدار لكانت يعلم كان فلو،  احليوان هي اآلخرة الدار أن يعلم حىت،  )دحأَ

 كانوا لو الكالم فتقدير )ونَملَعي واانكَ ولَ( اشترط وهلذا العلماء حياة هي إذ ،حياته
 ظلمات وإىل،  حجبهم جهلهم ولكن ،حقهم يف احليوان دار اآلخرة لكانت يعلمون
 فال ،بذَّعي يهفو دري فإليه ،سجنهم أبعاد بثالثة احملصور اجلسم سجن ويف ،أدخلهم الصور

بد نم حرِشاألجساد حشر من الشارع ذكره الذي هو وذلك،  اه ورإليها األرواح د 
 ما أن بإعالمه تصديقه لقبول صدره وشرح ،بذلك اإلميان إىل سبحانه اُهللا هقَفَّو من عند
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 يذالَّ اهيِيِحي لْقُ( عرتخاملُ من الشاهد يف أهون عزتنفاملُ، عادتهإ يستحيل ال ابتداؤه جاز
 واليوم ورسله وكتبه مالئكته ومعرفة سبحانه اهللا ةفَرِعم عن بجحي وال )ةرم لَوأَ اهأَنشأَ

 احلق مقته حىت، وأغواه احلق عن فأضله،  وهواه شيطانه عليه استحوذ من إال اآلخر
 هلسرو هبِتكُو هتكَالئمو اِهللابِ رفُكْي نمو(،  جزاءه النار يف اخللود وجعل ،وأخزاه سبحانه

واليمِو قَفَ رِاآلخد لَّض الالً ضبعولَأُ(،  )اًيدئالَّ كذلَ ينعنهأَفَ اُهللا مصمهم أَوعىم 
 ال فهم اًيمع اًمكْب اًمص فأصبحوا )اهالُفَقْأَ وبٍلُقُ ىلَع مأَ آنَرقُالْ ونَربدتي الفَأَ( ،)مهارصبأَ

 لنزَِّم وال ،القرآن إنزال وال ،القرآن حقيقة يدري ال من القرآن يتدبر وكيف ،يعلمون
 .القرآن عليه لزناملُ وال،  القرآن

 ، الطيب أصناف ، ومجيع ربوالعن العود سواحله وعلى ، احمليط البحر هو والقرآن
 أربعة ، وهذه ومطلع وحد وبطن ظهر ، وله اجلزائر يف وسطه يف تلقى املعادن وأنواع
 هو والباطن ، )نياألم وحالر هبِ لَزن( التنزيل هو ، فالظاهر القرآن فهم عليها بين أركان
 ، وهو عنده يتوقف الذي هو ، واحلد التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم قال كما التأويل
 ما حقائق على املكاشفني إشراف موضع هو واملطلع ، والتعطيل التشبيه بني يفصل الذي
 له كان من إال حقائقه على يطلع وال معانيه يشهد وال ، الروح وفطنة امللك بإهلام به أريد

ومشاهدةٌ كشف سامل وقلب ٌملِّسم أَولَسأَ الَقَ( ملَسمت لرالْ بالَعمإنَّ( ، )ني ذَ يفلك 
 ).يدهِش وهو عمالس ىقَلْأَ وأَ بلْقَ هلَ انَكَ نمل ىركْذلَ

 كما أمرا يكون أن ينبغي والتنزيل .التأويل معرفة الثاين، والتنزيل معرفة املراتب فأول
 به خيرج ال ، التنزيل على لٌزِنم لوالتأوي ،التأويل أساس ألنه ، لُدبي وال فرحي ال ،  جاء
 السنة طريق موافقة عن به حياد وال ،التعطيل إىل مبعانيه يعدل فال، التنزيل مطابقة عن

 .املرسلني سيد عن الواردة
 وباطن التنزيل ظاهر بني جيمع اجلامع املانع احلد وهي، الوسطى وهي الثالثة والرتبة

 .لوالتعطي التشبيه من ومينع،  التأويل
 وهو،  املتقني عند إال يوجد ال الذي املبني بالنور عليه االطالع هي الرابعة والرتبة

 نم نِيلَفْك مكُتؤي هولسربِ وانآمو اَهللا واقُات وانآم ينذالَّ اهيأَ اي( ، الرحيم العزيز تعليم
رحمته ويجكُلَّ لعم ناًور تمبِ ونَشه( )واَهللا واقُات ويلِّعالفهم معلم سبحانه فاهللا )اَهللا مكُم، 
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 االطالع مقام إىل ويوصل ،الفهم معامل على ويطلع،  واحلكمة مكْاحلُ معلم والرسول
 ولُتي منكُم والًسر ميكُف انلْسرأَ امكَ(،  همـرب وبني العباد بني واسطة هو إذ ، بإرشاده

لَعكُيم آياتان وييكُكِّزم ويلِّعمكُم الكتاب الْوكْحةَم ويلِّعمكُم لَ امم كُتواون تلَعونَم(. 
 تعاىل واهللا) يمٍقتسم اطرص ىلَإِ يدهتلَ كنإِو(،  بالتأصيل ال بالواسطة هاد فالرسول

 معلم هو وكذلك )اُءشي نم يدهي اَهللا نكلَو تببحأَ نم ديهِـْت الَ كنإِ( اهلادي هو
 ام انَاإلنس ملَّع(، )ونَملَعت نواوكُت ملَ ام مكُملِّعيو( األصالة، معلم سبحانه ، واهللا الداللة

 واخللق،  العلم بني قرفَ )انَيالب هملَّع انَاإلنس قلَخ(، ) اًملْع اندلَّ نم اهنملَّعو(، ) ملَعي ملَ
 ألواح على العقل بقلم ، كتبه خملوقة غري صفته وهو سبحانه اهللا علم أن على فدل

 .)ملْعالْ واوتأُ ينذالَّ ورِدص يف اتنيب اتآي وه لْب(،  الصدور
 للرسول حصل ،حممد إىل لقيأُ الذي القرآن وهو األزيل العلم من دمتسم فالعقل

صلي اهللا عليه   الرسول وتعليم،  وجل عز اهللا تعليم هو جربيل وتعليم ،جربيل بتعليم
 يعلم سبحانه فاهللا ،سبحانه اهللا تعليم هو الرسول تعليم ناك فإذا،  جربيل تعليم هووسلم 
 بيننا وسائط والرسل ،سبحانه اهللا وبني الرسل بني وسائط واملالئكة ،واسطة بال املالئكة

 الرسول كان وإن،  للكل نيبواملُ ، للكل وهاد،  الكل معلم سبحانه واهللا ،ئكةاملال وبني
مبيالبداية يف هو كما التبيني يف فهو،  اًن شحأُ  9بقاحلق إليه همـندب ما اخللق لتعريف يم، 

 )مهِيإلَ لَزن ام اسِلنل نيبيل(،  يلِّوبالت الباطنِ واليةُ سبحانه وهللا،  مِكْباحلُ الظاهر والية وله
)رِياُهللا يد ليبيكُلَ نم ويهدكُيم سنالَّ نذين قَ نمبمكُل(. 

 إال ، األحكام إلثبات األحوال من حال يف ظاهرا الرسول إىل أضيف شيء من فما
صلى اهللا  حممد ىلإ بديأُ ما ظاهر مع أحد يقف ال حىت،  التوحيد إلثبات باطنا يقل وقد

 من صلى اهللا عليه وسلم حممد ظاهر على جريانه ومعرفة اإلبداء إىل النظر دون عليه وسلم
 نْدلَ نم آنَرالقُ ىقََلَتلَّ كنإِو( ، إليه واإلصدار اإلفراد يف األمر دري الذي وهو،  عليه يدباملُ
حيمٍك عيمٍل( ، لْاملُ هو ال التلقي حمل فهواإللقاء إليه وال يق ،  )وكُ امنت ترنأَ وج ىقَلْي 
 .)كبِر من ةًمحر الَّإِ ابتكالْ كيلَإِ

 قابال حمال كان حيث من متصف أنه سوى الكتابة من الكتاب إيش شعري وليت
 الكتابة يف بدت الكاتب صفة هي ، وإمنا صفته هي وال فيه تزل مل هاـأن حيث من ال هلا،

                                                        
 ).خيش( النسخ بعض يف 9
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 صفة ال الكاتب صفة فهي الكتاب، إىل ال الوصف يف تعود وإليه ،الكتاب من ال
 يكتب كما القرآن فيه اهللا كتب كتاب صلى اهللا عليه وسلم حممد قلب فذلك املكتوب،

 والقرآن اللوح، يف القلم بواسطة تنكتب الشاهد يف الكتابة كانت ، وإن اللوح يف الكاتب
 الكالم وهو قدمي واملكتوب القلم مبنزلة وكان ، حممد قلب لوح يف جربيل بواسطة انكتب
صلى اهللا عليه  حممد قلب فإن ، والقلم كاللوح خملوقان فيه واملكتوب ، والكاتب األزيل
 ، قدمي جربيل بواسطة وجل عز اهللا كتبه ، وما خملوق السالم عليه وجربيل خملوق وسلم

احلفظ  سبيل على العباد قلوب يف بتكْي أن دعبي وال ، اهللا لمع وهو ميدقَ إذاً فالقرآن
 انإِ(،  العبد ال له احلافظ هو سبحانه اهللا ألن ، واالنتقال احللول سبيل على ال ، والعلم

نحن نلْزكْالذِّ انر إِولَ انلَ هحونَظُاف( ويرله قال القلم وتعاىل سبحانه اهللا خلق ملا أنه ىو 
،  خلقه يف توبكْم اِهللا ملْوع ، خلقي يف علمي أكتب قال ، أكتب ما الق ، أكتب

 ينذالَّ ورِدص يف اتنيب اتآي وه لْب) (انَمياِإل مهـِوبلُقُ يف بتكَ( ، مكتوب واإلميانُ
 ذلك فإن ، الصدور يف ارتسامها وكيف الكتابة، هذه كيفية عن تسأل وال )ملْعالْ تواوأُ

 وقلماًً داداوم لوحاً تستدعي الكتابة فإن ، امللكوت أبوابِ من كبريٍ بابٍ فتح يستدعي
ذلك علم ، إذ املكاشفة علوم من وذلك ،وكاتباً وعلماً وإرادةً وقدرةً ويداً وأصابع 

 حني القلم بسر كوشف ما أول النيب فإن ، السالم عليهم األنبياء ومبادئ األولياء هايةـن
 احلديث ، بقارئ أنا ما فقال اقرأ،  وقال ، وغطه مرة أول صورته يف جربيل رأى

،  اإلنسان وخلق والتعليم والقلم الكتابة مبعرفة الوحي من كوشف ما أول ،  املعروف
قال  اقرأ وما قال اقرأ فقال ، وراءه ملا أصلٌ وهذا ، األسرارِ وخزانةُ العلم عمجم وهذا

 مِلَقَالْبِ ملَّع يذالَّ مركْاَأل كبرو أْراقْ قٍلَع نم انَنساِإل قلَخ قلَخ يالذ كبر مسابِ أْرقْإِ(
 على يدلك ما كالمنا متفرق ، ففي البصائر أرباب من كنت فإن )ملَعي ملَ ام انَنساِإل علم

 فإنَّ ، التصريح حتتملُ ال هتفَرِع، وم عليه وتنبيه إليه إشارة من خيل مل الكالم ، فإن معانيه
خوغَ ضمرأسراره ات خطري ، األسرارِ بابِ وفتح وإفْ ، عزيزيألفوا مل ما اخللقِ هام 

 عز اهللا توىل من إال ، اجلماهري أكثر فيه قرِغي عميق هوحبر ، عسري األسرار من مسالكه
 إال تطلبها فال، علمت كما سبحانه اهللا إىل ، واهلداية الصاحلني يتوىل وهو ، أمره وجل

 بظلمات احملجوبني من كنت وإن )ىولَُألواَ ةَرآلخلَ انلََ نَّإِو ىدهلْلَ انيلَع نَّإِ(،  هاـباب من
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 يستضيئوا مل الذين واملعلمني اآلباء تقليد مع واملوقوفني ،العادة بقيود املقيدين،  اجلسمية
 إال يدا وال،  قصب من إال قلما وال ، خشب من إال لوحا قط تعرف فال،  اليقني بنور
،  إليه أشرنا مما شيء فهم يف تطمع فال،  مصورا جسما إال كاتبا وال،  وعصب حلم من

 األجسام ظلمة عليهم غلبت الذين ، احملجوبني مذهب تكْلَس قد إذ أهله من لست فإنك
 الثالثة األبعاد ذي اجلسم ظل حتت لتودخ ، األجسام وتوابع األجسام غري يعرفوا فلم ،

 مجيع حصرت ألنك ، مظلمة شعبٍ ثالثُ فهي،  كموالس والعرض الطول وهي
 وال ، واملقدار الكمية حتت يدخل ال مما املُشاهد وراء ما وأنكرت ، احلس حتت املعلومات

 من الظل مبنزلة منه األجسام الذي املتسع العامل وهو،  واألقطار باملساحات ينقسم
 .والقدر األمر زلـيتن تلقائه من الذي الشريف مالَالع فهو ، الشخص

 انطلقت وما،  غرر على سبحانه اهللا من فإنك ، الصور بظواهر املغرور أيها فانتبه
 إذا سبحانه عذابه من مبنته ستظلت يوم ، والتجسيم التشبيه ظاهر من حنوه ووليت إليه

 عطلت قد إذ ، ناره هلب من يكجِني وال ، عذابه من كلُّظي ال ، معتقدك عن سألك
 تتدبر ومل ، اهللا حكمةَ تلْهوج ،وجلَّ عز اهللاَ قدرة واستعجزت،  سبحانه اهللاَ ملكوت

 وأوقفت ، بعلمه حتط مل مبا كذبت بل بالغيب تؤمن ومل ، اهزو اختذا بل اهللا آيات
 هملْعبِ وايطُحي ملَ امبِ وابذَّكَ لْب( ، الفاسد كوختيل الناقص علمك على األشياء حقائق

لَوام هِـِتأْيم يلُوِأْتذَكَ هلذَّكَ كالَّ بذين مقَ نبعن باألجسام حمجوب وأنت ،)مهِل مبعِد 
 به األجسام على زائد شيٍء وجود األجسام رؤية عند أنكروا الذين حجب كما، األجسام
 أنه حتققوا وال ، النور بعلم حييطوا مل ألم ، واألشكالُ األلوانُ وجتلتُ ساماألج ظهرت
 أنواره إلشراق الناظرين أعني عن واحتجب ، فيها ظهوره لشدة األجسام يف اختفى
 عند رظهاملُ واجلسم رمظهِالُ النور بني التفرقة إىل ينظرون أفال املسكني أيها ولكن ،عليها

 وسعهم وال اجلحود أمكنهم فال،  تظهر ال مظلمة بقيت حني ،اترصبللم النور مفارقة
أنت كذلك،  التكذيب. 
 تدبريه ا اجلسم على يزيد شيء أو؟  بعينه اجلسم هيأ ،الروح يف تقول إيش
 وغري ، اجلسم مدبرة هاـوإن،  اجلسم غري هاـكون إنكار يسعك أنه أظن وما ؟ وتصريفه

 هذا باطن يف مستودعةٌ هذا من ألطف جسم هي قلت فإن، جسماً يكون ال اجلسم
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 الروحِ بني التفرقةَ فائدة وأبطلت ، باحللول وقلت تتداخل األجسام جعلت ،اجلسم
 وأي، ) عام بألفي األجسام قبل األرواح خلق اهللا إن(،  الصحيح اخلرب وكذبت ، واجلسمِ

 استحالة إىل تدعيه ما إثبات نويكو ، أجساماً األرواح كانت إذا احلديث هذا من فائدة
،  عام بألفي خلقها قبل األجسام اهللا خلق يقول فكأنه ،الصادق قول وتناقضِ احلديث
 فمعىن ، أرواحا ىمست كانت إن األجسام ألن ، لُقَعي ال خلقه قبل قلَخي الذي والشيء
 من خرق وهذا ، هذات قبل الشيء خلق وهو ، األجسامِ قبل األجسام خلق : هذا احلديث

 منه واحلاصل ، لُقَعت وفائدةٌ كردي معىن للخرب يكون أن بد فال ، هرِوصم من وفساد قائله
 اجلسم كان وإذا،  الشرع بشهادة جسم ال اًإذ فالروح ، واألجسامِ األرواحِ بني التفرقةُ

،  جوهرٍ غري تكون أن األحرى فمن ، اجلسم غري وهي ، فصاعداً جوهرين من امللتئم هو
 ال األعراض كانت ملا،  عرضا تكون أن أيضا استحال ، جسماً وال جوهراً تكن مل وإذا

ثْتبوال ت توجوالعرض واجلوهر اجلسم حكم بطل وقد،  واجلواهر األجسام مع إال د  ،
 واصلةٌم هاـأن عليها أطلق فإن ، واالنفصال واالتصال وااورة واملماسة التركيب فبطل
 التدبري مواصلة وهو،  به يليق الذي الوجه على صحيح فإطالق،  باملوت مفاصلةٌ وأ للبدن

 واجلسمية اجلوهرية عنها انتفى وإذا،  التدبري قبول من باملوت اآلالت بتعاصي ومفارقته
 من،  واألعراض واجلواهر األجسام صفات مجيع العقلية بالضرورة عنها انتفت ، والعرضية

 والسكون واحلركة وعند وعلى وإىل ويف ويسار وميني وحذاء ووراء وأمام وحتت فوق
 اجلواهر على جيري ما وكل،  واألين والكيف واملقدار واملساحة والكمون والظهور

 إىل فهمه يف افتقر التعريف لضرورة ذلك بعد عليها أطلق فما ، األوصاف من واألجسام
 ، الوجود حقيقي موجود إثبات ،  بالغرور ملخدوعا أيها لزمك فقد،  والتصريف التأويل
 فكيف ، واألعراض واجلواهر األجسام من الشاهد يف يدرك ما كل عن وجوده يف خارجا
 ولزمت،  اإلبصار بعد أنت تعاميت فإن ، األجسام على زائد شيء إنكار هذا بعد ميكنك
 التقليد يف جبمودك تعبِوت،  واالستكبار االستنكاف إىل ومجدت،  واإلنكار املكابرة
 حجتك وانقطعت ،اإلعذار حقك يف ذهب فقد ،واالصرار اللجاج ظهر وركبت ، اهلوى

 ظاهر عن النفس نور ارتفاع وعند، النار أهل من تكون أن فيوشك ،واإلنذار عذارإلبا
،  لك أوضحت وقد ، به كذبت ما تأويل يأتيك ، باملوت له تدبريها وعدم ،اجلسم
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 الغافلني تقليد إىل بركونك له مطرحا تثبته بل،  بتسليمه تسمح مل ما تشاهد حني فتقول
 أمثالك وعن عنك سبحانه اهللا أخرب كما )قِحالْبِ انبر لُسر تاَءج دقَ(، اجلاهلني ومتابعة

 لُسر تاَءج دقَ بلُقَ نم وهسن ينذالَّ ولُقُي هيلُوِأْت يتأْي موي هيلَوِأْت الَّإِ ونَرظُني لْه( بقوله
ربالْبِ انفَ قِحلَّ لهان نم فَشفَ اَءعيفَشلَ واعأَ انو نرفَ دنعغَ لَميالَّ ركُ يذان نعدقَ لُم ِسخوار 
 .)ونَرتفْي واانكَ ام مهنع لَّضو مهسنفُأَ

 من االنتباه عند اخلسار لك يتبني وإمنا ،سهنف خسر ممن تكون أن عليك أخوفين وما
 ما لك فيؤول،  الرؤيا تأويل يظهر االنتباه وعند ، انتبهوا ماتوا فإذاٌ نيام الناس فإن ،نومك
 إليه ما عنك ويضل ،احتسبت ما ضد لك ويبدو،  تأويل بأحسن عقلك يف ظاهره لزمت
  ).ونَبِستحي واونكُي ملَ ام اِهللا نم مهلَ ادبو( ،ذهبت

  
  تزود مل من باألخبارِ ويأتيك  جاهال كنت ماُ األيام لك ستبدي 
  
 مويالْ كرصبفَ كاَءطَغ كنع انفْشكَفَ اذَه نم ةلَفْغَ يف نتكُ دقَلَ( املوت عليك ويتلو 

حدتقليدال إىل عنه ومتيل حتيد منه كنت الذي باحلق املوت سكرةُ تأيت حني وذلك )يد. 
 من العاملون قعصيفَ ، اخلالئق أنفاس بعدد بوثق فيه قرن وهو ،الصور يف وينفخ

 ويقوم ،إسرافيل فيه والنافخ،  تقَعص تكن مل إن تصعق فيه ثقب هلا نفس كل ،صوته
 ما كله وهذا،  واملالئكة الغمام من ظلل يف اهللا ويأيت ، صفا واملالئكة ،صفا الروح

 أن جائز وال ، لك تأويله بكشف دتعو قد إذ ، هتأويلُ لك ويبدو،  هرس لك ينكشف
 الصور يف خفَنوي ، حتيد منه كنت الذي وهو ، املوت سكرةُ تأيت أن دون ملثلك ينكشف

 جيمع يوم ذلك ، احلق منهم أراد ماذا ينظرون لقيامهم أخرى فيه ينفخ مث ، اخللق لصعق
 ويكون ،تعاىل وعد كما أخرى نشأة وجل عز اهللا نشئهموي قاخلل أجزاُء عمجتفَ ، الكل

 جيمعون وشكله صورته وعلى ، البشر أبو هو إذ وعقبه آدم قدم على كله احلشر
 اهنم قلَخو ةداحو سٍفْن نم مكُقَلَخ( ،جيمعون وأمهم أبيهم إىل وكذلك ، وحيشرون

زوجاه(. 
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 اًريثكَ االًجرِ امهنم ثَّبو(، وحواء آدم ،وأما أبا ،ايناإلنس للعامل كليان أصالن فهذان
نِووهي ، ينتسبون وإليهما ، جمتمعون وحواء آدم إىل فاإلنس ، أوالدهم جزأ، ) اًءاَس 

 املالئكة هلا وأسجد ، الروح فيها ونفخ وسواها ومخرها بيده عجنها اليت البشرية الطينة
 ،الروح من فيه نفخ ألنه ،مقابلهم وآدم ، )ونَعمجأَ مهلُّكُ ةُكَالئاملَ دجسفَ( ، صفا صفا
 قدمي ثَم وليس ، حمدثا بالروح يكن مل ، آدم وجود إحداث والنفخ ،اهللا أمر من هي اليت
 هو هي وال ، منه فأفصلها غريه ليست صفاته ألن ، وصفاته أقول وال ، وحده اهللا إال

 فيما القول سبق وقد ، غريه هي وال هو هي ال له فهي ، له جعلها دون بالذكر فأفردها
 واجلن،  له جعلها مجعت إذا صف والروح املالئكة ، الصفوف يجمع فحينئذ، هسبيل هذا

،  بينهم فيما واملالئكة اجلن عن خارج صف والشياطني ،نار من مارج من وهو صف
 يف عزازيل ألن،  ياطنيالش أكرب وهو وقرينه وضده آدم إبليس وهو عزازيل يقدمهم
 من آدم عن ظهر وكلما هلم أصال هو البشر أبو آدم كان فلما ، ذريته يف آدم مبنزلة جنوده

 األمالك بعدد واملتولدة آدم بين فعدد ، أبنائه من قرينا له عزازيل أظهر،  أنثى أو ذكرا ولد
 لك ينكشف عميق غور هذا ووراء ،اليسار وملك اليمني ملك العباد أعمال يكتبون الذين

 ال ألنه،  انتبه ملن وطوىب،  الوقت ذلك إىل دامت غفلته ملن فالويل ، تأويله يأيت يوم
يستنإال هب اهللا على باإلقبال ،واألجسام بالصور االشتغال عن النفس إعراض هو مبوت 

 ريخ كلذَ( ،وجهه فثم إليه وىل من فكل ،وليت أينما هو ،وجهه حنو بالتويل سبحانه
لَّلذين رِيونَيد وجاِهللا ه، ولَأُوئك هفْاملُ ملفكلُّ ، أبنائهم وجه ال ، )ونَح ماهللا عن ضٍرِع 
منصرف فوجهه ، بعض فوق بعضها ظلمات وهي ،نظر احلادث وجه فإىل ،بغريه شتغلٌم 

 يف رِوحلَكا كان البصر كلمح كان فإن،  عنه إعراضه بقدر ومعوج،  سبحانه اهللا عن
 كان يسرية بلفتة كان وإن ، العني يف كاحلول كان البصر بأكثر كان وإن ، العني
 من كتابه يؤتى الذي وذلك ،رِبِداملُ يلِّواملُ مبنزلة كان وإدبارا إعراضا كان وإن ،عوركال

 تعاىل اهللا على أقبل فمن ، أنفسهم فأنساهم فنسيهم اهللا نسوا الذين وهم ، ظهره وراء
 ترك ، وهو املوت معىن عنده حصل فقد نفسه عن أعرض ومن ، نفسه عن رضأع

 اهللا صراط فسلوك  ، امللكوت عامل إىل ونظرها والصور احملسوسات إىل النفس التفات
 مفارقة من حبقوقه والقيام بالربوبية واالعتراف إليه الرجوع يف بعهده والوفاء سبحانه
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 اهللا إىل الرجوع له صح ا اتصف فإذا ، احملمودة قباألخال والتحلي ، املذمومة األخالق
 يعجِار ةُنئمطْاملُ سفْالن اهتيأَ اي(،  عنه ورضي أرضاه سبحانه اهللا إىل رجع ومن ، سبحانه

، العقىب يف إليه راجع فهو الدنيا يف سبحانه اهللا إىل رجع ومن .)ةًيضرم ةًياضر كبر ىلَإِ
 .كره رجوع ال رضا رجوع

 به لتشبثها كرها اجلسم من النفس نزع وهو طبيعي موت ، موتان املوت كذلك
 باخلطاطيف إال خترج ال هاـأن مرج فال ، ةٌهركْم عزتنت فهي ، إليه وسكونا له عشقا

 إرادي وموت ، طبيعية موتة وهذه ، معه عالقتها وتزول أوصاهلا تنقطع حىت والكالليب
 واستعماله ، حبه يف واالستغراق عشقه عن ، والتنزه اجلسم ملساكنة النفس ترك وهو

 من اخلوف ألن ، أبدا بعدها صاحبها ميوت الٌ إراديةٌ موتة ، فهذه اآلخرة مصاحل يف
املوت على وعكوفها بالشهوات النفس تعلق بقدر وعذابه احملبوبات، بقدر هوأمل 

 أوطار به وتقضي املطلوبات إدراك على به تستعني الذي الغالب وعشقها  اللذات
 ملَ  ملَأَ يكن مل وإذا ، أثر له يكن ومل األملُ سقطَ األمل بوجِم زال ، فإذا الدنياويات

،  وبشرى استبشاراً كان أمن كان وإذا ، أمن كانٌ خوف يكن مل وإذا ،ٌ خوف يكن
 .وجل عز اهللا لقاء العبد أحب ، وبشرى استبشارا كان وإذا

 اهللا أحب اهللا لقاء أحب ومن ، )ونَنزحي مه وال مهِيلَع فوخ ال اِهللا اءََيلوأَ نَّإِ الَأَ( 
 ،مبيت ليس والشهيد ، يدهِش فهو له دعأُ ما شاهد نوم ، عليه قدمت ملا شاهد فهذا ،لقاءه

 من وتعاىل سبحانه اهللا عند ةرتب أكرب ،حظوظها عن هايتمي أن إىل النفس جبهادُ والشهادة
 اجلهاد إىل األصغر اجلهاد من رجعنا ، السيوف وحطم الكفار لقتال ةُثَرواملُ الشهادة
 من متيقنٍ غري ظنٍ على فهو ، النية فيه له ملَسي من قلَّ خطر اجلهاد وذلك، األكرب

 واملوت ، إثابة دياإلرا واملوت ، يقني على الرتبة هذه إىل وصل إذا وهذا ، الشهادة
 بغري أبصر انتبه ومن ، الطبيعي املوت قبل انتبه إراديةً موتةً مات ومن عقوبة، الطبيعي

 لو قال أبصر ، ومن النبوة من جزءا وأربعني ستة من جزء الصادقة ، الرؤيا تأويل
 ءنفوسكم وإحيا بإماتة سبحانه اهللا من اليقني فاطلبوا يقينا، ازددت ما الغطاُء فشكُ

 .العظيم كلْواملُ األكرب الفردوس ، لترقوا قلوبكم
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 على وأقمت ،القيود غالظ املراقبة من جوارحهم على ركبت ممن اجعلنا اللهم
 ، والقعود القيام مع الرقيب سنأُ عليهم فهجم ، الشهود دقائق املشاهدة من سرائرهم

 نواعم بابك على هملِّذُ لفرط وفرشوا ، للسجود همهوجبا اخلجل مع همرؤوس سواكَّنفَ
  .وسلم حممد آل وعلى حممد على صل ، املقصود غاية برمحتك فأعطيتهم ، اخلدود
   

 وأنس ، راقبةاملُ ولزوم ، رمةاحلُ وحفظ ، اخلدمة ودوام ، الصحبة طول ارزقنا اللهم
 ، الود وصفاء ، التوكل وحقيقة ، انناجلَ وصدق ، املغفرة ولذة ، ناجاةاملُ وحالوة الطاعة،
 بصاحل اخلامتة وحسن ، األمل وبلوغ ، الزلل وجتنب ، الوصل واعتقاد ، العهد ووفاء

  .وسلم البشر خري حممد على صل العمل،
   

 حبسن الشك سطوات وقهر ، املشتاقني من الدم جماري يف حمبته أجرى من يا اللهم
 حىت ، املرسلني من العزم أويل سبل بنا واسلك ، ديقنيالص ديوان يف اللهم انتبِثْأَ ، اليقني
حلصمن بالغنائم ونفوز ، املؤانسة بلطائف بواطننا ت السة حفتجلباب اللهم وألبسنا ، ا 
 ،واالعتذار احلاجة بصدق سألناك فقد ، األليم والضالل البدع من وأعذنا ، اجلسيم الورع

 ونظرت ، باالفتقار قلوبنا ففاجأتك بالسؤال اللهم رتناأم ،باالستغفار اخلطايا عن واإلقالع
 حىت ، األشرار ونفن من اإلصرار اللهم وجنبنا ، االقتدار بسلطان األسرار لُقَم إليك

 .وسلم األطهار حممد آل وعلى حممد على صل ، األخيار من العزم أويل سبل بنا تسلك
 

 ،واالشتياق الزفري بأجنحة ورفعهم ، باقالس بِجالن على أولياءه محل من يا اللهم
 ، اآلماق بحس مهِممل على لَطَهوأَ ، األخالق نسوح الرهبة بساط على وأجلسهم
 عيوم عن وكشف ، اإلشراق عند الشمس كربق قلوم يف املعرفة مشوس أنوار وشعشع
 ، اهلمم ومسو ةوالطمأنين العزم واتصال القلوب ريدفبت يديه بني وأجلسهم ، الظلم حنادس

  . وسلم البشر سادات حممد آل وعلى حممد على صل
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 باالفتقار وأغننا،  عنك يباعدنا ما علينا وأغل ، إليك يقربنا ما علينا أرخص اللهم

 نتوكل اجعلنا وبإرادتك ،أعمالنا أخلص بكرمك ،عنك باالستغناء تفقرنا وال ، إليك
 ، احملل أصحاب ومبحل ، اجلاه أهل اهجب اللهم ، بك نستعني اجعلنا ومبعونتك ،عليك

بِوحرماحلُ أصحاب ةرماللهم اشرح ، صدرك لك نشرح أمل حقه يف قلت ومبن ، ة 
 من لنا يسر ،أمره يسرت كما أمورنا ويسر ،صدره شرحت كما واإلميان باهلداية صدورنا
 يقربنا مبا املهلة يامأ يف استعملنا ، والغفلة الغرة على تؤاخذنا وال ، سهال طريقا طاعتك

 .وسلم وصحبه حممد آل وعلى حممد على صل، منا رضيكوي إليك
 

 ، قربك بنسيم أرواحنا حورو،  سواك عما قلوبنا وقيد،  بذكرك ألسنتنا أطلق اللهم
 وامأل ، بعلمك أنفسنا وألف ، للعباد اخلري بنية ضمائرنا واطو ،مبحبتك أسرارنا وامأل

 يأخذ ممن واجعلنا ، معك أسرارنا وحسن ، جنابك إىل كليتنا وحيز ، بتعظيمك صدورنا
 له لتكون كفيال بك ويرضى ، عليها ويشكر العافية قدر ويعرف ، الكدر ويدع صفا ما

 تيتعالو تباركت ، الكرمي وجهك إىل النظر لذة وارزقنا ، عظمتك لتعظيم ووفقنا ،وكيال
 وأن لك شريك ال وحدك أنت إال إله ال،  بحانكس أنت إال إله ال ،واإلكرام اجلالل ذا يا

 .ورسولك عبدك حممدا
 

 تؤتينا أن ، صفاتك وفردانية ،أمسائك ووحدانية ،ذاتك بأحدية أسألك إين اللهم
 ، وجودنا فيك يتسع حىت ، كمالك من ونشطة ، مجالك من وبسطة ، جاللك من سطوة
 كوننا ليل يف اللهم أطلع،  نامشهود يف شواهدنا على ونطلع ، ناشهود عليك وجتتمع

 واستهلك، حمبتك بنجوم زينتنا مساء نوزي ، حكمتك ببيان عيننا أفق ونور، معرفتك مشس
 واجعلنا ،إرادتك يف إرادتنا صواستمح ، طولك يف تقصرينا واستغرق ، فعلك يف أفعالنا
 غولنيمش ، أللوهيتك متفرغني ، بعبوديتك قائمني ، مقام كل يف اعبيد لك اللهم

 والطف ، ترضى مبا اللهم رضنا ، غراما عليك ندع وال ، مالما فيك خنشى ال ، بربوبيتك
 حمبتك يف وأفننا،  أرضا مسائك من الرمحة من ينزل ملا واجعلنا ،القضا من نزل فيما بنا
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 ما الشر من وأذهب ، اهتمامنا غريك يف جتعل وال ،مرامنا فيك اللهم صحح ، وبعضا كال
 ، الضمائر يف خيطر هو إال ليس من يا ، السرائر هذه مبكنون اللهم نسألك،  امناوأم خلفنا
 األمي النيب ، املعظم ونبيك ، املكرم حبيبك ، داتملراا ومراد ،السادات سيد على صل

 .وسلم وصحبه آله وعلى ، العريب والرسول
 

 ، البهاء بباء ، احلروف بتدأم هي اليت وبالنقطة ، املعطوف باأللف أسألك إين اللهم
 بذال ، الداللة بدال ، اخلوف خباء ، احلياة حباء،  اجلاللة جبيم ، الثناء بثاء ، التأليف بتاء

 بضاد ، الصفاء بصاد ، الشكر بشني ، السناء بسني ، الزلفى بزاي ، الربوبية براء ، الذكر
 بقاف،  ءالوفا بفاء ، الغين بغني ، العناية بعني ، الظلمة بظاء ، الطاعة بطاء،  الضمري
 بواو ، األلوهية هاءـب ، النهي بنون ، األمر مبيم ، اللطف بالم ، الكفاية بكاف ، القدرة
 عبدك حممدا وأن،  لك شريك ال وحدك أنت إال إله ألف ال الم، ب اليقني بياء ، ءالوال

 الو ، حكمك يف تضاد ال ، يدك باجلود الباسط ، محدك اخللق يف الفاشي ، ورسولك
 ما إال منك ميلكون وال ، تشاء ما األنام من متلك ، وأمرك وملكك سلطانك يف تنازع
 .تريد

  
وأسألك  ، نبيك حممد صلى اهللا علية وسلم هليك جباإ هتوجأو أسألك ين إاللهم 

ن تصلى على النيب أ،  هالذي دعوتك ب ، مسك العظيم األعظما، وب اللهم بأمسائك احلسىن
أصحابه الطبيبني الطاهرين ، وعلى مجيع وى آله لوع ،  علية وسلماألمي حممد صلى اهللا

والتابعني هلم  ،وكافة العلماء العاملني والعاملني  صاحلني ،األنبياء واملرسلني واألولياء ال
 ، وسالم على املرسلني  ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، بإحسان إىل يوم الدين
 .واحلمد هللا رب العاملني


