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 إهدال

 :إىل

 ...إمام النبيني

 ...وسيد املرسلني

 ...واآلخرينسّيد األولني 

 :سيدي

 اهلل سولد رحمم

 صىل اهلل علي  وآل  وسلم 
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 :وإىل

 ..من كنت ميتًا فأحياين اهلل به

 ..اهلل به ومن كنت جاهاًل فعلَّمني

رين اهلل به  ..ومن كنت غافاًل فذكَّ

ين اهلل به  ..ومن كنت ذلياًل فأعزَّ

 ..فهداين اهلل به الً ومن كنت ض

 ..به راً مذكو شيئاً ت فرص منسياً  اً ومن كنت نسي

 :  ىلإ

حيانيي  ر ،أعيننييا وقييّر  ا،ومرشييدنا وأسييتاذن شيييانا

 :الشيخالوارث املحمدي قلوب العارفني 

 أمحد كفأارو

ه الَعزيز  َّ
َس اهلل ِسر  َقدَّ
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  قد ة العال ة املريب الشيخ عمر الصباغ
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 ٱ      ٻ  ٻ  ٻ

  :الطبعة األوىل ة قد  

وأصيحابه ليه آيدنا حمميد وعيس احلمد هلل رب العاملني والصال  والسيالم عيس سي 

 :أمجعني وبعد

  :من قبل بادم  علوم التصوف بتأليف كتابني  فقد أكرمني اهلل 

 .دلي  املرشدين يف تسليك السالكنياألول: 

ه.رحلة وفال  ع الوارث املحوالثاين:  س رس   مدي الشيخ أمحد كفأارو قد 

 .ح احلكم العطائي ةبندية يف رشأذواق النقشهبذا الكتاب:  اً اهلل اليوم توفيق ويزيدين

 أردت فيه بيان اختالف أذواق العارفني مع وحد  اهلدف والغاي .

لكينهط وقد قام قبيل كثرٌي من األئمي  والعلي ا الصياحلني بايك احلكيط العةائييّ  

سين و احلبي كانوا من أبناا املدرس  الشاذلّي  ريض اهلل عن مؤسسها سيدي الشييخ أ اً مجيع

عميقي   اً وقيدموا ووحي  ،السيابقني واملعيانين سيائر رجاهلياعن ه والشاذيل قدس ِس

هنييا   الاييوك أنّ شييعرت ميين خييالل قييراا  هلييذه لكنييي  ،عيين ذوق رفيييع الفهييط تيينطّ 

التييي باملقارنيي  مييع أذواق املدرسيي  النقشييبندي   اخييتالٌف ا األذواق والسييلو  وامليينه 

أشار  إخواين الشياذلّي  بايك  ت أن  فأحبب ،أكرمني اهلل بالنتساب إليها وخدم  أبنائها

حتييإ إذا اّللييع عليهييا أبنيياا املاييب  ،هييذه احلكييط وأ يينهط يييأذنون يل ول ي عارضييون

                                                  .سلوكهطمع  اً تناقضالنقشبندي ل جيدون فيها 

هيذه احلكيط مين ك باي  واقيام الذينبعض  من اعرتاٍض أدبي  بّد هنا من وقف ول

ل  ومعيارٌف  التصيوف أذواٌق ألّن  ،مدرس  التصوف العل ا املعانين الذين مل يدخلوا
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أذواقيه ومعارفيه وخفايياه  ل يدر  من مل يدخل مدرس  التصّوفو ،وزخارٌف  مفرداٌت 

 وأِساره فكيف يوّا وك هذه احلكط؟!  

 ،والةرييي لو  بالسيي  ختييت  حكييٌط عميميي ٌ هييذه احلكييط أن بداييي  جيييأ أن نعلييط 

وتتضيّمن هيذه احلكيط  ،مصةلح احلكم من شهور املك  هو  عقليً  جمرد ً  حك ً  وليست

تي تعرتضه ا سلوكه.   قواعد أساسي  ونصائح للمريد ملعاجل  بعض األمور الَّ

أحيد  رمحيه اهلل وواضع احلكط العةائيي  هيو الشييخ ابين عةياا اهلل السيكندري

 ،،،،،،  ملني.لعل ا العاالصوفيني واالصاحلني وكبار 

 هييي كييل التصييوف كيي  بييال  ،احلكييط العةائييي  ليسييتأن  أيضيياً  ول بييد أن نعلييط

ن ي ؤخيذ مي  اليذي ،بل هي جزا يسري مين التصيوف لواضعها اً تعصب ا وصفهابعضهط 

جاا هبذه احلكيط فمن . واحلكط الكتأمةالع  ل من  صحب  الصاحلني والشيوخ املربني 

عليه إذا ف ،دون مرشد ومرب كامل ل ينتفع هبا ول يفلحفإنه  ل هباوقرأها واجتهد ليعم

فالصيحب   ،بمعاجلي  سيلوكه ي يايحها ليهامليرب اليذذلي  بحث عين أن يأراد الفالك 

 . واملالزم  واخلدم  للصاحلني هي التصوف بعينه

توجيه املريد ا سلوكه حتيإ  بعده من احها وّو  احلكط ؤلفمراد مأن وإين أرى 

إذا مل حيسين الةري  )السلو ( بال  اخلةور  فإن  ،واستقام  عس هداي  ونور دائ ً يكون 

وبييني فتوحاتييه ا هلييي  ووساوسييه  ،التزامييه ومل يفييرق بييني حقائقييه وخيالتييهاملريييد 

بيال  ا ل نو ،ا مقيام ا حسيانأو  ،فقد يصري إىل الكفر أقيرب منيه لاميي ن ،الشيةاني 

وقيد يمهير عيس  ،من احلقيائ  تنكشف له كثريٌ ف  تقوى سالال روحاني فإن اخلةر ذل  

 

جيري، صيحأ تاج الّدين أمحد بن عبد الكريط اجلذاميُّ الشياذيل: وليد ا ا سيكندري  ا النصيف الثياين مين القيرن السيابع اهل (1)

الشيخ الكبري أبا العباس املريس وأخذ عنه الةريق ، وأخذ عن عل ا عرصه العلوم الاعيّ ، وشهد له اجلميع ببلوغيه مرتبي  الكي ل 

 ه.رمحه اهلل وقّدس اهلل ِّس 
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 اً باييع  اهلل ومنتبهي  اً إذا مل يكن املريد منضبةف ،وهنا يكمن اخلةر ،يديه بعض اخلوارق

 إىل مصائد الشيةان وإغوااات النفس وقع باٍّ عميط. 

 ،صوصيهالزم بنحتإ ن   اً قرآني اً وحياحلكط العةائي  ليست  أنّ  أن نبنّي  اً أيض ل بدو

وجيدت و ،دون أذواق غيريه  مؤلفها قد تكون ا بعض املواضع تفرس أذواق ومابف

للمعياين بألفيا   اً وكيذل  ا بعضيها تكيرار ،لتجميل عباراهتيا بعض ألفا ها تكّلٌف  ا

وذيليت وحهيا بين  عيت عنيوان فقمت بحذف املكرر ودم  بعضها ببعض  ،خمتلف 

ل أقصيد بيذل  و ،مه وآدابيهبكيل أبعياده وأقسياليتكامل املوضيو  )املراد من احلكم ( 

 همقامي فأين أنيا مين معاذ اهلل  أو تةاول عس سيدي ابن عةاا ،فيها عيٍأ  العمل تصحيح

ذلي   أنّ  ول أ ينّ  ،حصول متام املراد من تأليفهياتسهيل فهمها ومرادي وإن   ،رمحه اهلل

إن  فييأذن يل بيذل  اً روحيي  أجتميع بيهيكرمني اهلل تعاىل بأن وأرجو أن  ،زنهغضبه أو حي ي

 .شاا اهلل تعاىل

 

 حممد باسط دمهان                                                                

 د شـق                                                                                                              

 هـ 4/7/1430                                                                       
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  قد ة الطبعة الثانية 

بسط اهلل الرمحن الرحيط احلمد هلل رب العاملني الرمحن اليرحيط مالي  ييوم اليدين 

اليدين وعيس آليه األلهيار سييد املرسيلني الشيفيع للاالئي  ييوم  والصال  والسالم عس

وعيس مين تيبعهط مين  الكرام أئم  الدين وعس أصيحابه املجاهيدين األصيفياا الفياعني 

 وبعد: م  إىل يوم الدينعل ا األ

 ! هذافال أدري كيف أشكر اهلل تعاىل عس ما وفقني ا كتاب 

ا  اً يبعج اً فلقد انتا هذا الكتاب انتشارأنا عاجز عن شكره سبحانه وتعاىل  اً حق

كل أنحاا العامل ا سالمي انتشار قبول وإعجاب لييس بيني الصيوفيني فحسيأ ولكين 

وقد محل من عس موقعي آلف املرات ووجدته ا بني عل ا املسلمني من غري السالكني 

ملةبوعي  فقيد أميا النسيا  ا ،كثري من املواقع واملنتديات وجود ميدك وقبيول واحلميد هلل

التي أضفت إليها  اخلاص  تأخرت ا لباع  الةبع  الثاني  اروولكنني لم اً فدت ِسيعن

بعض العبيارات ملزييد الايك والبييان وصيححت بعيض األخةياا اللغويي  والةباعيي  

فييأرجو ميين اهلل تعيياىل  ،ميين بعييض املالحمييات املقدميي  إيّل ميين األخييو  القييّراا اً مسيتفيد

 .يأ جميأالقبول إنه سميع قر

 طريقأي يف هلا الكأاز

 ا املقدم  عن لريقتي ا التأليف: اً لعيل أسلفت شيئ

 من احلكط العةائي . اً أعدت صياغ  كثري -1

 مجعت احلكط املتقارب  واملتةابق  ا باب واحد. -2

أو تأصيييلها  هييا لغوييياً وحتهييا جمميياًل تييار  ومفصيياًل تييار  أخييرى دون عليل -3

 .اً نصوصي
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عين  اً بعيد، نةاق الرتبي  والسلو  والنصيح  للسالكني  الاك ضمنأبقيت  -4

فإهنيا قيد تيذهأ مين  ،الصةالحات الاعي  والعقدي  التي ل يعلمها كثري من الناس

 الن  حالوته وسالسته. 

ا لكرتونيي  دون عقي  عيس خّرجت األحاديث الوارد  ك  هي ا املكتبات  -5

أنه يبقإ بدرج  المن ول حاج  لبذل جهود كبري  ا منهجي العام ا احلديث الايف 

  ني . اً فإن غاي الدراسات احلديثي  ونتائجها أيض التحق 
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 : متهيد

التصيوف ائع إقام  العبودي  اخلالص  هلل تعياىل  كيان ا ملا كانت الغاي  ا نزول ال

روك  «.تراه فإن  يــرا  تكن فإن مل ،أن تعبد اهلل كأنك تراه :»املتمثل بمقام ا حسان

 ،عيرسليل   دمت لشاٍب روحها وق   تأرأيت لو أن ملك  مجال العامل فقد ،ا سالم ولّبه

ما قيم  العباد  إذا خلت من روحها؟ ما قيمي  الصيال  إذا خليت مين كذل  أيقبل هبا؟ 

 ذكر اهلل؟ 

الايعي علط فيال ،املسلمون اليوم ل يعيشون أزم  جهالي  ا ا سيالم وأحكاميه

وغييدت رسييالت املاجسييتري  ،منتايي ا كييل بقييا  األرض وعييس الشاشييات الفضييائي 

دون عميل لعيدم وجيود شياغر ا ولعّل كثري مين أصيحاهبا ل جيي  ،والدكتوراه باآللف

فإن املساجد تفييض باملصيلني  ،ول يعيش املسلمون اليوم أزم  عمل بالعلط ،اجلامعات

ليصييل فييه ضيمن جيدران  اً د يوم اجلمع  مكاني صيل ل جي ويكاد امل ،ا األوقات اخلمس

وتكياد شيوار  امليدن ختليو  ،وا كل يوم يشّيد مسجد جديد وجامع  إسيالمي  ،املسجد

من املار  ا شهر رمضان ساع  ا فةار! لكن املسلمني اليوم يعيشون أزمي  ا خيال  

 هلل تعاىل..

هط املالصون  اً وقليٌل جد ،ن بالعلطهط العاملو اً وكثرٌي جد ،هط العل ا اً كثرٌي جد

 .املتفانون ا سبيل اهلل تعاىل هط ر ٌ وأقل منهط بل ند

الييييوم بحاجييي  إىل العلييي ا الربيييانيني اليييذين يعّلميييون ويعمليييون  املسيييلمون اً إذ

 ،وخيلصون ويتفانون ا خدم  الدعو  وهداي  األم  عس حساب حميو هط الشاصيي 

نميرهط متواصيل إىل اخليال  ل إىل اخللي !  ،ا قلوهبط ل ختدعهط الدنيا وليس هلا مكان

 

 (.9497( وأمحد )50رواه البااري )( 1)
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دون ا ليييلهط متهجييّ  ،هييي أحسيينيييدفعون السيييئ  بييالتي  ،ل خيييافون ا اهلل لوميي  لئييط

! اً ن لعيط النيوم قبيل الفجير أبيدل يعرفيو ،لون يتليون كتياب اهللراكعون ساجدون متبتّ 

 ،حرقوهيا سيكتوا ذاوإ ،بخرقيوا القليوقيوا عيد الفجير! إذا نةونه كذل  بيعرف وك  ل

إذا نمير الواحيد مينهط  ،وكالمهط دواا للعلييل وشيفاا للسيقيط ،نمراهتط تسب  كالمهط

 ،ع صيربنير وإذا م   ،وإذا صمت تفكر ا بديع صنع اهلل ،وإذا تكلط ذكر اهلل سبحانه ،اعترب

 وإذا ،ط تواضيعوإذا علير  ،طهيل علييه حلير وإذا ج   ،وإذا ابيتيل اسيرتجع ،عةي شكروإذا أ  

 ،وكهيف بيرٍ  حلييف صيدٍق  ،للمسرتشيد هيو عيونٌ  ،ئل بذل املستةا وإذا س   ،رف ّلط عَ 

تيه أفضيل مين نيّ  ،بعييد اهلمي  وعاليهيا ا حي  اهلل سيبحانه ،سيهفقريأ الرضيا ا حي  ن

وواقيع عمليه  ،احليياا خلقيه ،ديدنه معرف  احل  والعمل به ،هأبل  من قول هوعمل ،عمله

مين اليقيني  ودلئيٌل  ،من العليط ينةي  هبيا وعنده حقائٌ   ،يبرص بنورهاله بصري   ،الور 

كي  قييد التعبيري عين  ،وقّيد جماهدته بالقرآن الكريط والسن  الايف  ،عنها يصفها ويعرّب 

فحاز قصأ السب  في  نالوه من مراتأ الولي  والسيري  ،أحواله ب  نة  به الا  املبني 

حمبي  و ،  اهلل ل عيس مراتيأ حمبي وكان بح  قيد حصي  ،ا لري  جهاد النفس واهلوى

فاسيتح   ،ملعرفي ا العليط وا لدنيي ٍ  اً وعلومي  رباني ٍ ونال من مواهأ  ،رسوله األمني 

د بألفيا  الاي  والتقييد مليا نيال مين التقييّ  وارث رسول اهلل  وصف الواصف له بأنه

  علييه اليذي ينبةي  فهيذا ،بالسن  النبوي  مع تذوقه احلقائ  عس حسأ درجاتيه ومراتبيه

 التصوف العل ا الربانيون العاملون باهلل.هؤلا هط أهل  ،(اهلل ويلُّ )  كلم

كط عل ؤنا اليوم بحاج  إىل أن ييدخلوا هيذه املدرسي  التزكويي  الرتبويي  الربانيي  

الذي أّهليه اهلل ألعميط مهمي  ا تياريخ ا نسياني  بإدخاليه  أسو  بسّيدهط رسول اهلل 

 ا هلي..الفكر واحلأ غار الذكر و ،غار حراا
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الذي مي  اليدنيا هداييً  ودعيوً   ،قال العارف باهلل الشيخ أمحد كفتارو قّدس ِسه 

)ييا بنيي: لقيد قيرأت العليط عيس كبيار علي ا عجزت املؤلفات الضام  عن إحصائها: 

ثط أدخلني الشيخ أمني مدرس   ،( آلف متن باوحها10وحفمت ) ،ني الشام املاتص

  .(اً أبد ملا حصل اخلري عس يدّي    املدرس ولول تل ،التصوف

ربيع أول.. بربك   فرصت)كنت مجاد أول.. عس لريقته ا املباسة : اً أيض ويقول

  .ويقصد بذل  لري  الذكر .املسبح (

هييذه ا زميياين )لقييد اجتهييدت أن أ دخييل كييل عليي ا املسييلمني وسييمعته يقييول: 

مينهط حجيبهط  اً لكين كثيري ،ط البالد والعباداملدرس  حتإ عيا قلوهبط بذكر اهلل فتحيا هب

عن الةري  غرورهط بعلومهط فعاشوا وماتوا وما صنعوا لامسالم يشا! أما مين دخيل 

به الضالون  هيتدي ،م  مدينتهتل  املدرس  فبفضل اهلل بني عشي  وضحاها صار نوره ي

لتييي ميين إحييدى حمييا ا  ا اً )خرجييت يوميي ثييط تييابع فقييال:  وجتتمييع حولييه األلييوف(.

ليوف إىل السييار  وبصيحبتي صيدي  حبييأ كيان زميييل ا لليأ حرضها عاات األ

ومليا رأى إقبيال النياس عييّل  ،لكنه تابع دراسته ا األزهر وحصل عس الدكتوراه  ،العلط

مل ينتفيع ب أحيد مين و اً من العمر سبعني عام لقد بلغت  "بكإ! فسألته: ملَ تبكي؟ فقال: 

من املصلني دعاين بعد  اً ل أذكر أن أحد اً ( عام40عس املنرب ) اً لقد قمت خةيب ،ني املسلم

كيان لفلو دخلت مدرسيت   ،لقد فتح اهلل علي  هذه الفتوك ، اخلةب  إىل فنجان قهو

 .("ي وآخر !ادني يل ا اً خري

التصيوف ون فل ذا حيارب كثري ،إذا كان التصوف ما ذكرت يفرض نفس : سؤال  

  وأهله؟

 

 مراده أّن املسلمني ل هيتموا به لعدم شعورهط بالنتفا  منه.( 1)
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  إني  هيو التصيوف اً ف املحاَرب لييس التصيوف امليذكور آنفي تصوال إنّ  اجلواز:

فيي ف .وتةبيقيات الصياحلني مين عبياد اهلل املحّرف الذي خرج عن منه  القرآن والسن 

يييدخل أنيياس يلبسييون ا  ،ا كييل زمييان وا كييل مكييانو ،وا كييل مرصييٍ  كييل عرصييٍ 

هيل اليذوق جيود هيؤلا يشيّوىل عيس أوو ،وحقائقهط غيري  يواهرهط ًا، واهرهط ثوب

 احلقيقي.

 ،فصيارت صيورته غاييً  ا القيبح ،لقد شّوه كثرٌي ممن انتسأ إىل التصيوف مجاليه

أهليه ا وجيه ملنهجيه و اً ا وجهيه نقيدليقفيوا  ،باسيط الغيري  عيس الاييع  من قام فقام

املعتمدين من  الختصاصيني قوا ا البحث ويتحققوا من عمّ ت! دون أن ياً وتكفري اً تفسيق

 (حقائق عن الأصوف): ين أنصح أولئ  املعارضني أن يقرؤوا كتابوإ  ،صوفعل ا الت

  .(دلي  املرشدين يف تسليك السالكني)وكتاب:  ،للشيخ عبد القادر عيسإ رمحه اهلل

 ها بالشواهد واألدل .هات ويرد عليأما األول فيذكر الشب

و السين  أو مين القيرآن أ اً ا التصيوف شياهد صلٍ أو وأما الثاين فيذكر لكل أدٍب 

 وخيرج التصوف بثوب جديد بعيد عن اخلراف  والتعصأ. ،ليه ك

 اليوم ينقسط إىل أربع  أقسام: التصوف أنّ ا هذا التمهيد  وأضيف

 ،املستمد  أصوله وآدابه من القرآناحلقيقي وهو التصوف  الأصوف القرآين: -1

 فيإنّ  ،( حسيانم امقيا)علييه:  وإن شئت أللي  ،(تزكي  النفس)فإن شئت ألل  عليه: 

ميين السيين  الايييف   اً ويؤيييده نصييو  كثييري  جييد األسيي ا ل تغييري حقييائ  املسييميات.

ا هدايي   اً كبري اً والسري  النبوي  الةاهر . ك  لبقه كثري من الصاحلني الذين كان هلط أثر

 وتعمي  إسالمهط. ،جمتمهاهتط
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 ويقسط أهل التصوف القرآين إىل قسمني:

فأحدهط أهيل ألن  ،وف القرآين وعملوا بأصوله وآدابههله التصاعتقد أ قسطٌ  - أ

 ليقتدي به املسلمون. (واالص)يةل  عس نفسه 

 فهيط وإن   ،اعتقد أهله التصوف القيرآين لكينهط قرصيوا ا التيزام آدابيه قسطٌ  -بي 

 .قتداالالمت عقيدهتط ليسوا أهاًل لر َس 

هو سلو  معرف  اهلل  :رآينف القالتصو)قال الشيخ العارف بشري الباين رمحه اهلل: 

 ،جلاف  التيي ل ميدلول هلياول عن لري  التقعر باأللفا  ا ،ل عن لري  القراا  للكتأ

صل إىل هذه املعرف  بعميل جياد لتزكيي  الينفس و دميان ذكير اهلل تعياىل لتةهيري ولكن ي

بحانه  سي هلل  حلميل اجليوارك واجليوانح عيس حقيقي  العبياد اً وأيضي  ،القلأ مما سوى اهلل

فيرتى السيال   ،وعبادتيه لةاعتيه اً حبي إىل اهلل و اً كل ذل  يستقر العمل بيه شيوق ،وتعاىل

شوق لهأ وبحر  عس تةبي  السن  الايف  اقتداًا ب يقبل عس الةاع  والعباد    اً دوم

 ،تكييون موافقييً  للايييع  املةهيير  أثنيياا العبيياد  والةاعيي  أن   همييع التزاميي  برسييول اهلل 

بليو  مقيام ل حيدود ليه إىل شوق  :شئت قل إن   ،لذكر اهلل عارمٌ   هذا شوٌق ويضاف إىل

  .(من حأ اهلل جل وعال

لكينهط  ،أهله قوم اعتقيدوا التصيوف القيرآينهو تصوف  الأصوف الرهباين: -2

انجذبت قلوهبط  وابتعادهط عن العل ا املربني  ولستغراقهط ا أورادهط وكثر  تعّبدهط

 هيط عيس خيريٍ  ،امسيالمل فقرّصوا ا بناا اجلانأ احلضاري ا الدنياإىل اآلخر  فزهدوا 

ذر وأبيو اليدرداا  أئمتهط ا اعتقادهط من الصحاب : أبيو ،ول يالم أحدهط لغلب  الوجد

وإن كييان األوىل هبييط أن يقّومييوا سييلوكهط عييس امليينه  القييرآين  . وسييل ن الفيياريس 

تشيمل مجييع مراحيل بيل  ،ول انعزاليي  انةوائيي ً  تالصيوفي  ا سيالمي  ليسي ف ،الكامل
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مع حراس  دائم  عيس القليأ أل يلتفيت إىل غيري  ،عد واملستوياتاحليا  وعس سائر الص  

 . اهلل 

 ،أهله قوٌم من عام  الناس بعيدون عن العلي اهو تصوف  :ايفالأصوف اخلر -3

لي  واملبالغي  شغلوا أنفسهط برسد القص  اخلرافي  اخليا ،اجلهليعيشون ا متمشياني 

وقد جتد أحدهط ل يقيط الصال  ول يصوم رمضان! ثط  ،ق ا كرامات األولياا دون ع 

تشيويه حقيقي  مين أسيباب سبأ عميط مع األسف ! فهؤلا (واالص)يةل  عس نفسه 

 التصوف.

 خرجيوا ،الناس وأبعد الناس عن اهللأهله و هو تصوف  :لبدعيالأصوف ا -4

خلةييوا بييني الرجييال  ،وعييدلوا عيين السيين  إىل البدعيي  ، أهييوائهطعيين امليينه  القييرآين إىل

عين أعي ل فحسيأ شغلوا أنفسيهط بزييار  قبيور الصياحلني  ،والنساا ا حلقات الذكر

فهط ا واد والتصيوف ا واٍد  ،بدل تدبر القرآنا نشاد كثر  ببالغوا و ،الةاع  والعباد 

 !!(الصوفي )ثط يةلقون عس أنفسهط  ،آخر

هط قوم اشتغلوا بالفلسيف  التوحيديي  )وحيد  الوجيود(  سفي:وف الفلالأص -5

هليط حيم مين التعبيد والةاعي   ،عن العقائد القرآني  الرصحي  القةعي  اً وبالغوا فيها بعيد

وبييأن كييل  ،فاعتقييدوا بييالوجود الواجييأ الواحييد ،وربيي  الكشييف الييذي تييأولوه خةييأً 

 وجود حقيقي إل للواجأ ل  لوبذ ،الوجود املمكن هو وجود  يل للوجود الواجأ

وهط عس تصميط عس هذه العقيد  التي أولوا ألجلهيا آييات القيرآن الكيريط )اهلل( تعاىل 

ا بالد غري املسلمني ألنه فلسيف  مةلقي   اً وهذا التصوف حمبوب جد ، ثباهتا وتأصيلها

 نغالق عس املسلمني.اواسع  ليس فيها 

 



 17 

 البدايات

فمن أشرقت  ،إىل اهلل يف البدايات يف النهايات الرّجوع ( مِن عالمات النُّجْح1ِ

 .بدايته أشرقت هنايته
عميل اليدنيا واحلييا  كيل قيوانني ا و ،شأنه شأن كل عميل ،وهناي ٌ  السلو  بداي ٌ 

إ هنايتيه اً يمؤدّ صاحبه عليه كان دام ودنيوي أ تقن صنعه ا بدايته  نع ألجليه حتيّ  ،ميا صي 

املريد يتحق  قصده ومراده مين بليو  املعرفي  إذا كيان ا اىل فا السلو  إىل اهلل تعوكذا 

قباًل عليه اً أصل سلوكه رّجاع فإن من أهط األمور التي جيأ أن يقوم هبا املريد  ،إىل اهلل م 

السلو  بذر  تلقإ ا أرض ا خيال  والعبوديي  ألن   هي مراقب  سلوكه ا البدايات

قرأ سري العارفني بياهلل وجيد استومن  ،وج هبي فتنبت وتثمر من كل ز ،والتوجه إىل اهلل

وعس قيدر صيح  البدايي   ،التوجه إليهما من عارف باهلل إلّ وكانت بدايته صادق  ا أنه 

 تكون صح  النهاي . 

غار ثيالث سينوات فأحييا العيامل خال ا ال انمر إىل إمام العارفني وسيد النبيني 

 النهاي . ق  اإوكون  ي فعس قدر إواقر البداي  كله.

فمين رأينياه ا  ،)ل عسبوها رخيص قال الشيخ عبد الرمحن املجذوب رمحه اهلل: 

حلمو يه  اً ا خدمي  ميوله ناسيي اً عن اخللي  مسيتغرق اً ا للأ احل  معرض اً يته جادبدا

  .وهواه علمنا أن هنايته ماق (

فيرض و  وقيد يا السيل اً وعس ذل  يشتغل املرب يبذل جهده لييدفع املرييد ذاتيي 

عليه بعض العبادات واملجاهدات القاسي  ليأقلط نفسه ميع الةاعيات وبعيد حيني يعليط 

 املريد برك  هذه األوامر وا لزامات.
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 عال ة صحة البدايات: 

 للصاحلني. الصادق  املحب   -1

 .   وخروجها من القلأ الزهد ا الدنيا -2

 . اً نقةا  أبدوالدوام عس األوراد دون ا اهلم  ا الذكر -3

 .      اً فال يةلأ السال  جزاا عس ذكره ول شكور ،التام هلل تعاىل ا خال  -4

 .أي: التهجد دون انقةا  أو كلل أو ملل صال  الليل -5

    

 ا بدايات  لت اق هنايات . اً أهيا السال : كن جاد  املراد  ن احلكمة:
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 اإلخالص 

هوا ،مةٌاألعمالُ صورٌ قائ( 2 صوالي ف  رورّ اال جووُ   بود   ،وأرواحها و َونْ ع م

ك ف  ،أو ل دفع بطاعته وِرَُ العقوبة عنه فما قام حبقّ أوصافه ،لشيءٍ يرجو  منه

لو   ىو اءَ ع لوب  ا بوه عل وكي أم ك وف تط قودّهٌ  مو ه  وو متّ لو  ع تطلب العوض ع

مُّ  ي دفّن ال يَتفما نبت ممّا مل ،اُفِنْ وجوُك يف أرض اخلُمول صِدْهٍ  و مهْديه إل كي

 نتاجه . 

ن كيّل العالئي   ،إفراد القلأ لعباد  اليّرب اإلخالص: وذلي  بتجرييد القليأ مير

ولقد متّيز أهل السلو  بنيوٍ   [.2]الزمر:  ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ قال تعاىل:  ،النّفسّي 

نتهإ لدرجات ا خال  وأنكروا عس َمن عبيد اهلل لثيواٍب  ،عاٍل من ا خال  إذ ل م 

ولكيين ملييا كييان  ًا،فمةلييبهط يبقييإ وعييي  ،ٍب جييزاٍا ل إنكييار إبةيياٍل وإنيي  إنكييار أدأو 

فاا بداييٌ  وكيان و ،ا خال  صيفاا    قيال تعياىل:درجيات كثيري  فيوق البدايي  كي  للصيّ

]النحل:  ژٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ

  النيي  حتيإ مين املنيافع من هنا كان اهت م املرشدين ا تربيي  املرييدين عيس تصيفي . ٦٦

خيري للسيال  هيو )إهليي أنيت مقصيودي ورضيا  الاعي  وليكون اهليدف األول واأل

 مةلوب(.

  املشوشة عىل اإلخالص:العالئق 

 مالحم  النّفس وهذا غروٌر يقدك بالعمل.  -1

 مالحم  العمل وهذا عجٌأ يقدك بالعمل.  -2

 مالحم  اخلل  وهذا رياٌا يقدك بالعمل.  -3
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 ل املخلصني:  واأح 

أو يةلأ اجلن   ،فهو خياف من النار وعذاهبا َمن يعبد اهلل تعاىل حلمو  نفسه:  -1

َد هلل تعاىلفلول النار  ،وهو أدنإ الدرجات ،ونعيمها جر وكل من مل يدخل الةري   ،ما س 

وصياحأ هيذا املقيام عنيد أربياب السيلو   ،أم جياهالً  اً عس هذا املذهأ سواا كان عامل

 . اً جماز سه ل ربهيعبد نف

بالواردات: فإذا ما حصل له القيبض ضيعفت  اً وأ نس اً وشوق اً َمن يعبد اهلل حب -2

من سابقتها إل أهنا تبقيإ ا دائير   اً خالصوإن كانت أكثر إوهي  ،عبادته وضاق صدره 

 وهي للسائرين دون الواصلني.  ،املذموم

 ،يرجيوه  ا دنييا أو آخير  يشياٍ ل ل من يعبد اهلل تعياىل أداًا حلقيوق العبوديي : -3

فكيأن اهلل يقيول: )مين بياب  ،وهط العارفون الواصلون الرّبانيون ًا،وهو مقاٌم عزيٌز جد

ن عبييدين لغييري نييوالٍ  الرمزييي (:الرتبييي   ّداا عنييدي مييَ
وإنيي  ليعةييي الربوبيييّ   ،إنَّ أوّد األور

ول  ،لل يكيين أحييدكط كالعبييد السييوا: إن خيياف عميي ): الصيياحلني حقهييا. ورد عيين 

 اً يميدك صيهيب . وقال عمر بين اخلةياب (كاألجري السوا: إن مل ي عَط األجر  مل يعمل

ه!(. لو مل خي  ،الرومي: )نرعط العبد صهيأ  فر اهلل مل يعصر

لقد ذكير ف ،ل تعارض بني ما نقول وبني ترغيأ القرآن باجلن  وترهيبه من النارو

فإذا ما تابوا وأنابوا وعرفوا رهبيط للبيوا  ،إليهاهلل اجلن  والنار ا القرآن ليسوق الغافلني 

حين  خيرّيه جربييل قبييل امليوت:  ولذل  قال رسول اهلل  ،ونسوا حمو هط مولهط

عين عليّ  كثير   اً لعائش  عليها السالم جواب وكان يقول  وأحلقني بالرفيق األعىل

  .؟اً أفال أكون عبدًا شكورتعبده رغط مغفر  اهلل له: 

 

 (.2444رواه مسلط كتاب فضائل الصحاب  باب فضل عائش  ) (1)

 (.455٦جزا من حديث رواه البااري ا صحيحه ) (2)
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 ؟كيف نكون خملصني

رجيوا  -أ الكني: وهيو أن خي  ن بداي  ا خال ر للعل ا غيري السيّ معاملي  اخللي  مير

يعملييون هلل وينمييرون بقلييوهبط إىل ثوابييه  ،قلييوهبط بعةيياا اهلل ا اآلخيير  يعلقييواالبييني و

 وجزائه... عالمته رؤيتهط موت اخلل . 

ألخروي  بالكليي  و  الدنيوي  واوهو إخراج احلم هناي  ا خال ر للعارفني: -بي

فإهنط ملّا ذكروا اهلل وفنيت نفوسهط وتعّبدوا اهلل حتيإ فنييت أجسيادهط  ،فال رؤي  إل هلل

فكشيف هليط أن ميا هيط فييه مين األذكيار والعبيادات ميا هيو إل  ،عرفوا اهلل حّ  معرفته

 ،عس توفيقه اً روه شكفعبد ،فاستحيوا من اهلل تعاىل أن يعبدوه لنوالٍ  ،بتوفي  اهلل وإعانته

 وعالمته موت النفس. 

  ول ي عرف كنه إخالصهط إل اهلل تعاىل. ،إخال  األنبياا  خال :ام امت -جي

 ،ومن أهط ما ينبغي أن نتعلمه ليال  عملنا أن نافي أع لنا حتيإ عين أنفسينا

والمهييور أقييرب لييبةالن  ،فيياخلمول ضييد المهييور وأقييرب  خييال  العمييل إىل اهلل

 ل.األع 

أ هيير نفسييه دون إذن  وهييي خاصيي  بميين ،وقييد قييالوا: المهييور يقسييط المهييور

ا السيال  أيضي  ،أما من أ ذن له فيال خيوف علييه ،المهور مين خةيور   اً لكين احيذر أهييّ

 اخلمول وهو إعجاب  بنفس  والمن هبا ا خال  فتقع ا املحمور. 

و ومين أحيّأ ا ،َمن أحّأ الّمهور فهو عبد الّمهور)قال أحدهط:  عبيد خلفياا فهي 

 . (سواا وَمن أحّأ اهلل كانا عنده  ،اخلفاا

ا البدايي  ل بيد للمرييد مين إخفياا نفسيه وإخفياا أع ليه كأهنيا وللمريد أقيول: 

 أّما إن  ،فإذا متّكن  هر دون خةر ،مدفون  عت األرض حتإ يتمّكن ا خال  ا قلبه
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 . ه    هر قبل النّضوج وقع ا خةر المهور فانةفأ نور 

إل أهنيط يمهيرون وي شيهرون  ،ومثاله ما نراه اليوم من الدعا  يبيدؤون بيإخال 

ط.  ه  ئ  نور 
 قبل نضوجهط فينةفر

 املراد  ن احلكمة:

واحذر أهييا  ،احر  عس ا خال  ا أع ل  أكثر من حرص  عس أنفاس و

فييإن فعلييت سييقةت  ًا،وعييس إخالصيي  أجيير اً عوضيي  السييال  أن تةلييأ عييس عمليي 

  لةري  ورجعت بارسان مبني.درجت  من ا

َجت بييذرت  خرجييت  ،عيين األنمييار اً وابييدأ كيي  تبييدأ البييذر  بعيييد حتييإ إذا َنضيير

 وأنبتت من كل زوج هبي . 
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 الصحبة 

لوه3 لو  اهلل مقا يود ل ك ع ُوه وال  نوتَ  ،( ال تقحب مَنْ ال ين هِضُكَ حال موا ك ربّ

 الحسانَ منك. م س ئاً فأرتكَ صحبتُك مَن  و أروأُ منك حاالً ا

و ل س ذلك إال موالك  ،ما صحبك مَنْ صحبك و  و بع بك عل مواعلم أنه 

 ال لشيء يعوُ منك إل ه. ،صري مَنْ صحبك من يطلبك لك ،الكريم
وعنييد النقشييبندي  أوكييد  ،أصييٌل ميين أصييولهإىل اهلل الةرييي  سييلو  الصييحب  ا 

 .فةريقتهط تعتمد عس الصحب  قبل الذكر األصول

م اهلل   :قيل يا رسول اهلل َمن ن جالرس؟ َفقاَل َرسيول  اهلل  وقد ورد: كهلل ر  كــُ ن ذ  » ــ 

لهلل هلل  م  ِة ع  م يف اآلِخر  ُغب كهلل ر  نطِقهلل هلل و  م    زاد  يف ِعلِمكهلل أهلل هلل و   .رؤي 

ر  اهللأال أهللخربكم بخياركم اللين إ»:وقال رسول اهلل 
كِ ؤوا ذهلل   .ذا رهلل

  راتب الصحبة:

 :صحب  الشيخ املرب مع فناا املحب  عند النقشبندي  وىل:املرتب  األ

وقيريا  واحيد لبياقي  ،( منها حمب  الشيخ املرب23) ًا،( قريال24قالوا: الةري  )

ها من كلمي  مجعيت كيل عليل   أجلّ ف من ل شيخ له فشياه الشيةان. وا:قالوالسلو . 

وليول املجاهيد ل  ًا، يكيون لربي وليول الةبييأ ل ،فليول العيامل ل يكيون علي ً  ،الباي 

 .ا أرضهسن  اهلل  اإهن ًا،ولول الشيخ ل يكون مريد ًا،يكون جهاد

 

 

 (.25588كنز الع ل ) (1)

 ( باب من حديث أس ا بنت يزيد. 27٦40أمحد )   ورواه فرد، رواه البااري ا األدب امل   (2)
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أ:  الثاني :املرتب    صحب  املريد امل ربَّإ امل حر

.نظر أحدكم  ن خيال املرلهلل عىل دين خليل  فلي»: قال رسول اهلل

 حمبيّ  املرييد لشيياه.لشييخ وازديياد ط آداب صيحب  اوفائدهتا عند النقشبندي  تعلّ 

انظر إىل  ــن كأــك وال تنظــر إىل  ــن فوقــك فإنــ  :  ألب ذر رسول اهلل وأما قول 

حتإ وذل  واملراد من احلديث صحب  أهل الدنيا تكدري نعمة اهلل عليك أال  أهدر 

   ن فيالعكسوأما عن صيحب  أهيل ا يي  ،يرى املؤمن كثر  نعط اهلل عليه فيحمده عليها

تزييد عمياًل اصحأ من هو فوق  ول تصحأ من هيو دوني  فيذل  أحيرى أن يعني 

سن اختيار الصاحأ .ولاع  مين  اً إذا نزليوا بليد الصياحلونوكان  ،فاملريد املوف  من حي 

 (. اً صاحل اً البلدان أول ما يسألون اهلل: )اللهط هييئ يل جليس

 صفات الصاحب النافع: 

 . عس الةاعات والعبادات واألذكار مّهته عالي  -1

 . والذاكرين ويتتبع جمالسهط حمٌأ للصاحلني  -2

 أخالقه نبوي .  -3

 .اً تام اً وأحكامها التزام ملتزم بآداب الايع  -4

 قدس ِسه: -قال أبو احلسن الشاذيل 

ول جتليس إل  ،)أوصاين حبيبي فقال: ل تنقل قدمي  إلّ حيث ترجو ثواب اهلل

َ  إلّ مَ  ،من معصي  اهلل اً ن غالبحيث تأم وقلييل ميا  اً تيزداد بيه يقيني  ن  ول تصَةفر لرنفسر

ط(   .ه 

 

 

 (.8398رواه أمحد ا مسنده ) (1)

 (.43572كنز الع ل ) (2)
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 األصحاز كثريون:

فيإذا انتفيت املنفعي   ،يصيحبون  لينتفعيوا مني هط مين أصحاب املصلح :  -1

 .ول تشغل نفس  فيهط فاتركهط من البداي  ،تركو 

و ليو علميوا  ،  الصيدقيمنيون عنيد ،هط مغرورون ب  أصحاب السلو : -2

سين  اً فإن كنت أهيا املريد موفق ،عيوب  لبصقوا ا وجه  فابذل جهد  لتكون عنيد ح 

 واذكر قول الشاعر السال : .اً الةري  إىل اهلل ل يقبل الغش أبد ألنّ  ، نهط ب 

 اً يميييييييييييين النيييييييييييياس ب خييييييييييييري

 

 وإين ّو النيييييياس إن مل تعييييييف عنييييييي

فنصيحو  ووجهيو  لقليل ن عيوب  ا هر هلط مهط الذين  صحب  الشيوخ: -3 

وتقريبي   ،منفعتهطألجل وهط الذين صحبو  ألجل منفعت  ل  ،وخفي عنهط الكثري

. قال  رسول اهلل فصحبتهط ما هي إل صحب   ،فالزمهط واصدقهط ،تقريبهطألجل ل 

 أحدهط:

 فييييييأنّ فشييييييّمر ولييييييذ 
ر
       هلييييييط باألولييييييياا

 

 

 

 احلييييي ر تليييييَ  الوقيييييائعمييييين كتييييياب 

 

 

 ز   والرجيييا           ي للملهيييوف والكنييي ليييذخر  هيييط ا

 

 

 ومييينهط ينيييال الصيييأ  ميييا هيييو ليييامع

 هيييط القصيييد  واملةليييوب  والسيييؤل  واملنيييإ 

 

يييييع  واسيييييمهط للصيييييرب ا احليييييأ شافي

 عرفييييت جنيييياهبط                       هييييط النيييياس فييييالزم إن 

 

يييييير ا ففيييييييهط يييييين  لضي ييييييعلعامليي  منافيي

 ،علط كل ما فيي  مين العييوب ،وخري جليسٍ  وهو خري صاحٍأ  صحب  اهلل: -4 

ب   اهلل لعبيده إل صيحب  إحسيان امليوىل في  صيح ،يي يي  ويرقّ ومع ذل  صيحب  ليزكّ 

واسيتحر مين اهلل أن  ،ملوله. فاعرف حقيقي  الصيحب  واليزم األدب ا  ياهر  وبالني 

 قال أحدهط: يرا  حيث هنا  أو يفقد  حيث أمر .

يييييييييس               ويل اهلل لييييييييييس ليييييييييه أنيي

 

 سييييوى الييييرمحن فهييييو لييييه جليييييس 

ييييييييييي                يييييييييييذكره فيييييييييييذكره فيبكي

 

 

يييييس   وحييييييد اليييييدهر جيييييوهره نفيي
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 املراد  ن احلكمة:

فتاييب ميين قلبييه  ،مجالييهابحييث عيين الصيياحأ الييذي ملييئ قلبييه بجييالل اهلل أو 

فلعّل  ،هفإن تعذر ذل  لندر  أهله فاصحأ من ي ذّكر  باهلل ولو بلسان ،اجلالل واجل ل

ُز حاِ ِ  فِقٍ  إىل  ن هو أفق   ن »أن يكون:   «.رهلل

 ،بكثير  األصيحاب ول تغيرتّ  ،أن تصحأ فاصيحأ األصحاب أحّ   انمر أّي و

خري صاحأ هو اهلل. فإنّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.13374جزا من حديث رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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 اللكر 

بو ِ أنْ  ،ما كان ظا ر  ذكره إال عن باطن شهوٍُ وفكره (4 مون ق شوهدك  لقد أ

 .وحتقّقتْ بأحديّته القلوب والسّرائر ،إهل ّته الظوا ريستشهدك فنطقتْ ب

ولوال فضله  ،أيها الذاكر بكراماتٍ ثالثٍ: أذن لك أنْ تذكر اهلل أ كرمك لقد 

وجعلك  ،وجعلك مذكوراً به إذْ حقّق نسبتك إل ه ،مل تكن أ الً ىريان ذكر  عل ك

 .فتمّم نعمَته عل ك ،مذكوراً عند 

كور ِ ضورِ قلبِك مع اهلل فال ترتك الذّكر لعدم ح و جووُ ذ عون و  ه ألنّ غفلتّك 

فعس  أنْ يرفعك مِن ذكره مع وجوُ غفلة إىل ذكره  ،أشدّ من غفلتك يف وجوُ ذكر 

ومِن ذكره مع  ،ومن ذكره مع وجوُ يقظةٍ إىل ذكره مع وجوُ ح ضوره ،مع وجوُ يقظةٍ

ٺ ٿ ٿ ٿ ژ     :قال تعاىل ،وجوُ ح ضوره إىل ذكره مع غ بةٍ عمّا روى املذكور

.   ژ    ٿ

 النقةا  إىل املذكور والنشغال به. اللكر:

ل ذكر اهلل للعبد فينال الذاكر بركيات  ذكر اهلل: ص  التوجه إىل اهلل بكل الشعور ليح 

 الذكر. 

وذل  حين  خل  فيي   ،لذكره  اً وقلبي اً اعلط أهيا السال  أن اهلل تعاىل أّهل  عقلي

الذي حيلل هيذا النمير  وخل  في  العقل ،ي تشهد ما تشهد من ابدا  اخلل احلواس الت

لتأهييل القلبيي اوأميا  ًا،عقليي  اً ويؤلف منه نتيج  تيدفع  للقيول ل إليه إل اهلل اضيةرار
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القليأ هبا تل  النفحات التي ي غنإ فباجل ل احلاصل من لذ  ذكر اهلل وا قرار بعبوديته 

 ، تعاىل بلسانه إل وقد ذكره فكره وعقله قبل ذل ذاكر هلل ف  من ،فتشعر بج ل معةيها

وشهد ربوبيته ا كل حركاتيه  ،وشهد بافايا ِسه هذا النور الرباين ا كل ذرات الكون

إيا  أن تمن أن  ذكرته بجهد  بل ذكرتيه  ،ولذل  الفضل فضل اهلل ،الكون وسكناته

   . لتي منحل  فيه لذكره من الوسائل والفضائل اب  أهّ 

 ،)تومهت ا بدايتي أربع : تومهت أين أذكره وأعرفه وأحبه وأللبهقال أحدهط: 

 فل  نمرت رأيت ذكره يل ومعرفته ب وحبه يل وللبه إياي كان أولً حتإ للبته(. 

 وقال أحدهط:

 ولقييد كنييت دهييرًا قبييل أن  ي كشييف الغةييا 

 

 شيييييياكٌر ليييييي  ذاكيييييير  أخييييييال بييييييأين 

 اً فليييي  أضيييياا الليييييل أصييييبحت شيييياهد 

 

 

 بأنيييييييي  مييييييييذكوٌر وذكييييييييٌر ذاكيييييييير  

 :اللكرالنصوص النبوية الرشيفة يف  

قال اهلل .. اهلل)): قال رسول اهلل  -   (1) .((..»ال تقوم الساعة حأى ال يهلل

 للبقاا.فالذكر ِس بقاا احليا  فإذا فني ذكر اهلل تعاىل مل تعد احليا  صاحل  

»و ا ِ ن يوم وال ليلة وال ساعة إال وهلل فيها صــدقة يمــن  )) : وقال رسول اهلل -

ن  عىل عبٍد  ث  أن  ،هبا عىل  ن يشال  ن عباده  (2).((يلهم  ذكرهو ا   

  فالذاكرون هلل هط أعمط من يةأ عس وجه األرض وقليٌل ما هط.

 فمن ذكر اهلل فهو صاحأ كرام . ،والذكر معدوٌد من الكرام 

 

 (.234/1صحيح مسلط ) (1)

 (.3418/2جزا من حديث رواه أبو ذر جممع الزوائد ) (2)
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 :كرا ات اللاكر

رَي ذكره عس قلب  أهيا الذاكر -1 وليول فضيل اهلل ميا أذن لي   ،ريض اهلل أن جي 

 أن تذكره.

»أنـــا هلـــيس  ـــن )) فاليييذاكر جلييييس اهلل كييي  ورد: اليييذكر وٌف لليييذاكر: -2

 (1).((ذكرين

 بنسبت  إليه.بذكر  هلل يذكر  اهلل بني مالئكته فاف   -3

وأنــا  عــ  حيــ   ،عنــد ظــن عبــدي يب »قــال اهلل تعــاىل: أنــا)) :قييال رسييول اهلل 

وإن ذكــرين يف  ــر ذكرتــ  يف  ــٍر خــرٍي  ــن  ،فإن ذكرين يف نفس  ذكرت  يف نفس  ،يلكرين

 (2).(( لئ 

 ژى   ائ  ژ قال تعاىل:  ،بذكر  له يذكر  بعةائه -4

 اللكر:درهات الناس يف 

 جور.العاّم : يذكرون بألسنتهط دون قلوهبط لينالوا األ -1

 السالكون: يذكرون بألسنتهط مع موالن  قلوهبط لينالوا احلضور. -2

 لينيالوا بحيأ ميولهط ،املتقّدمون بالسلو : يذكرون بقليوهبط ميع احلضيور -3

 الرسور.

 فقّدس اهلل أِسارهط العلّي . ذكور.العارفون: استغرقوا بأِسارهط مع امل -4

 قال أحدهط:

َ  ل أيّن نسيييييييييييتَ  ملحيييييييييي ً   ذكرتيييييييييي 

 

كر ذكيييير لسيييياين   وأيرسيييي  مييييا ا الييييذي

َن اهلييييوى   ونت  بييييال وجييييٍد أهيييييط  ميييير

 

 وهييييييام عيييييييّل القلييييييأ  باخلفقييييييان 

  

 (.1224رواه ابن أب شيب  ا مصنفه ) (1)

 (.٦970/٦صحيح البااري ) (2)
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َ  حييييييا ي   فلييييييّ  أراين الوجييييييد  أنييييييّ

 

 

 شيييييهدت  موجيييييودًا بكيييييلي مكيييييان 

طٍ فاالبييييييت  موجييييييودًا بغييييييري    تكلييييييّ

 

 وشييييياهدت  موجيييييودًا بغيييييري عييييييانر  

  سألة يف غاية األمهية للسالك: 

 ولكيّن املرييد ،ا حضوٍر تاٍم ميع اهلل تعياىل وهيذا يشٌا حسينٌ د أن يكون هطُّ املري

وغاليأ املريييدين يعييانون ميين عيدم حضييور قلييوهبط مييع  ،مييا يسييتعجل الوصييول اً غالبي 

 ،وكثرٌي منهط يرتكون اليذكر لشيعورهط بعيدم تيأثريه فييهط ،املذكور أثناا جلسات الذكر

كيير اهلل تعيياىل ويصييار  ل أن يصييرب عييس ذفيي  عييس املريييد إ وهييذا خةييٌأ كبييرٌي يقعييون بييه.

 القلأ ميع اهلل فبهيا فإن َحرَضَ  ،وساوس الشيةان وخةرات النفس إىل أن ينترص عليها

اليذكر إن و ًا،وإن تاه وتشتت عن املذكور كان الذاكر قد امتثيل أمير اهلل  ياهر ،ونعمت

مبياو  ل نفع لهوهو خري من تر  الذكر وإن كان ذل  الذكر مع الغفل  فلصاحبه الني  

: أفضل من الغفل  عن الذكر حيث ل ني  ول نفع. قال رسيول اهلل عس القلأ ولكنه 

ثيابرولييعلط املرييد أن  نية املؤ ن خــري  ــن عملــ » عيس اليذكر ل  اً مين وجيده اهلل  م 

بر عليهيا ا ثيافيإذ ،فإذا ثابر نقَله اهلل إىل مرتب  أعيس ،ينقةع عنه نقَله بفضله إىل مرتب  أعس

 نقله وهكذا... حتإ يبل  مقام الرجال.

ا البيدايات  ليهعصيل فيإن اليذاكر فياتلف السلو  ا الةريق  النقشبندي  أما و

غيرّي اهلميّ   ،جذب  عناي  من اهلل ليتابع سريه  ذهأ األ نيس وي  ثط يتبعيه اهلل تعياىل بقيبض يي 

وإن  فّر من اليذكر أعيرض  اً ض بسةفإذا ثابر املريد نال العةاا وتبدل القب ،لينمر صدقه

يقول: يا هربي  انسخ  ن قلــب عبــدي املــؤ ن  إن  هلل » :اهلل عنه. قال رسول اهلل 

 ،فيصري العبــد املــؤ ن واطــًا طالبــًا للــلي كــان يعهــد  ــن نفســ  ،احلالوة الأي كان جيدها
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ل: يا هربي  رد  قا ،الةفإذا نظر اهلل إلي  عىل تلك احل ،نكلت ب   صيبة  مل ينكل ب   ثلها قط

وإذا  ،وسأ ده  ن قبيل بكيــادة ،إىل قلب عبدي  ا نسخت  ن  فقد ابأليأ  فوهدت  صادقاً 

ابًا مل يكــرتث ومل يبــالِ  فاملرييد احلي : هيو اليذي ييذكر اهلل هلل وامتثيالً  .كان عبدًا كــل 

 ألمره. 

  املراد  ن احلكمة:

فيإن   ،فال تغرت بحالي  ومقامي  ،تذكره  أهيا السال : اعلط أن اهلل ذكر  قبل أن

  فاحفم نعمته علي . ،واعلط أن ذل  من تكريط اهلل ل  ،توفي  رب  اً هو أولً وآخر

عين هيذه املعركي   اً ول ترتاجع أبدقسإ قلب  أم لن اذكر اهلل عس كل أحوال  و

 إن شاا اهلل. اً حتإ تلقإ اهلل ذاكر
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 أدز الورد والوارد 

والورُ ينطوي بانطواء  ،الوارُ ي وجد  يف الدّار اآلصرة ،تّحقر الورُ إالّ جهولٌسي( ال 5

والوارُِ  أنت تطلبه  ،الوِرُ  و طالبه منك ،وأوىل ما ي عتن  به ما ال تُخلّف وجوُ  ، ذ  الدّار

 وأين ما  و طالبه منك ممّا  و مطلبك منهي  ،منه

وه األنوار حبسب صفاء األررار. شرو ،و روُ االمداُ حبسب االرتعداُواعلم أن 

إنّما أورُ عل ك  ،قلّما تكون الوارُات االهل ّة إالّ بغتةً لئّالّ يدّع ها العباُ بوجوُ االرتعداُو

ِون رهّ  أورُ عل ك الوارُ ،الوارُ لتّكون به عل ه وارُاً حورّرك م ل ستلّمك مِن يد األغ ار ول 

 وجوُك إىل فضاء شهوُك. أورُ عل ك الوارُ ل خرجك مِن رجن  ،اآلثار

ّوه و هوا  ،ال ت كنيَّ وارُاً ال تعلم  مثرَت ملوراُ  من موا ا طوار  وإنّ سوحابةِ االم مون ال ملوراُ   لو سَ ا ف

موا مل  ،و جوُ  االمثارِ مو ِ  مون الع وال ت أسْ من قّبولِ عَمَ ه ملْ جتدْ ف ه و جوُ  احلضورِ فر بّما قُبِ ّ 

 .تُدركْ مثرته عاجالً.

رورار ا ،الوارُات بعد أنْ بسطت أنوار ابقاء  تطلنبّوإياك أن  لوك يف ،وأوُعتْ أ  ف

عودم  ،ول س يغن ك عنه شيءٌ ،اهلل غن ً عن ك ّ شيءٍ لو   غوري  ُل و ٌ ع قواء  فتطلّعك إىل ب

بوه ،وجدانك له عو م  ،وارت حاشك  لفقدان ما روا  ُل  ٌ عل  عدم و صلتكَ  لوم أنّ الن واع

والعذابَ وإنْ تنوّعتْ مظا ر  إنّما  و بوجوُ  ،واقرتابه وإنْ تنوّعتْ مظا ر  إنّما  و بشهوُ 

 وإمتام النع م بالنظر إىل وجهه الكريم. ،فسبب العذاب وجوُ احلجاب ،حجابه
 بيال انقةيا أذكار وعبادات وقيرااات يليزم الشييخ املرشيد هبيا املرييد هو  الورد:

 . حتإ املوت
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 فهو ثمر  األوراد.  ،األورادما يتحف احل  به قلأ عبده املقبل عليه ب والوارد:

 ،وإقيرار بعبوديتيهالةري  إىل اهلل حيتاج حلرك  ا قليأ املرييد مين إقبيال عيس اهلل 

وليذل  اجتهيد الشييوخ ا تكلييف املرييدين بيأوراد مين  ،وهذا ل يتحق  إل بياألوراد

أذكيار وعبيادات وقيرااات مايوع  أصياًل تقيرب السيال  عيس اهلل وترقييه ا سييلوكه 

  عن الرتبي  النفسي .فضالً 

 يكون الورد بحسأ الستعداد: درهات األوراد: 

 ن: أورادهط األذكار اجلهري . واملبتدؤ -1

 املتوسةون: أورادهط األذكار اخلفّي  سوى القرآن الكريط. -2

الواصييلون: أورادهييط القييرآن والصييلوات اخلمييس والتهجييد: وهييي أوراد  -3

  .رسول اهلل 

وهيذا كليه  ،ملريد قد أتيط اليورد األولان ا  بنتيج  إل إن كول يصح ورد ول يأ

ميين  اً أهلييه اهلل تعيياىل هلييذه املهميي  وكشييف لييه كثييريالييذي ميين اختصييا  الشيييخ املييرب 

إذا كنيت عيس ورٍد فالزميه فإنيه مةيتي  إىل اهلل ف .ل سال  واستعداده لط كفيع ،اِسارها

 ،جهله من جهليهن وارٍد َعلرمه من علمه وفإذا صّح الورد ل بّد م ًا،وإن مل تشهد له وارد

واملوفَّ  مين السيالكني مين حييافم عيس أوراده  ،وليس الورد بالعدد وإن  الورد بالكيف

أميا ا اآلخير   ،فالورد ينقةيع بانقةيا  اليدنيا ،وارداتوإن أ عةي ما أ عةي من نعيط ال

 ذل :ي صس اهلل عليه وسلط ا ومما ورد عنا لنبفال ينقةع الوارد. 

مل يأحرســ أهــ  اجلنــة إال عــىل   قال: قال رسول اهلل عن معاذ بن جبل  -

ت هبم مل يلكروا اهلل فيها   .ساعة  ر 
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))  وقال رسول اهلل  -

».  

رد و يف   إ ي فيال ينبغيي أن ،عبوديت  بني يدييهوالور نقةيع الينََفس أو ينقةيع حتيّ

هيو فحقيه عليي   ،بين  الوارد عةاٌا إهليي  تةلبيه منيه ،خترج من رقي العبودّي  ولن خترج

رد) وقد حافم الرجال عيس األوراد حتيإ بعيد  ،(الواردوهو )أوىل من حق  عليه  (الور

ليه: ييل فق ،عس فراىل املوت وا يده سيبح  ؤي اجلنيد فقد ربلوغهط درج  الك ل. 

فيال أميوت إل  ،أأنت عمل السبح ؟ فقال: )هي التيي أوصيلتني إىل ميا أوصيلتني إلييه

نت الواردات.  وهي ا يدي(. مر  فأشار إىل املحافم  عس األوراد وإن ض 

 ارد بحسب االسأعداد:الو 

فمن السالكني َمن ي كثر األوراد  ، عس درجات من حيث الستعدادني السالكإن 

فينيزل العةياا ا هليي عيس  ،عس درج  عالي  مين السيتعداد والتحميلوالتوجه فيكون 

قلبه بقدر عمليه. ومين السيالكني مين يقتصيد ا األوراد والتوجيه فيضيعف اسيتعداده 

 .العةاا إل باقتصاد فال ين زل ،وعمله

ميع ضيعف مين يغليأ علييه حيأ العيارفني فمينهط السالكني النقشيبنديني وأما 

فيحمله بروحيه  ،فين زل العةاا ا هلي مضاعف ،ويزيد عمله ،اده فريتفع استعداألوراد 

فبحسيأ صيفاا القليأ مين  ،وكذل  انعكاس األنيوار عيس صيفحات القليوب ،وقلبه

 الكدورات تكون قو  ملعانه وقو  انعكاس األنوار والصور فيه. 

 بامذا يكون االسأعداد؟ 

 . )عند النقشبندي ( رابة  احلأ للمرب العارف باهلل -1
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 )عند باقي الةرق( كثر  ذكر اهلل تعاىل. -2

 )عند اجلميع(القيام ا األسحار.  -3

  أى كص  الواردات؟

ومين مجلي  تربيي  اهلل  ،  اهلل بالسيال  أن يتيوىل اهلل تعياىل تربيتيه وتسيليكهمن رمحي 

ليئال حييبط  ،لعبده املؤمن الصيادق الكثيري التوجيه إلييه أن حيمييه مين الوقيو  بالع جيأ

وإذا ميا  ،فإذا ما توجه العبد إليه ليفاض النور عس قلبه منعه ذل  فيشهد تقصريه  ،عمله

ض  األنوار واشيتغل بيذكر اهلل دون سيواه أفياض علييه النيور نيس املريد أثناا توجهه إفا

فيتح  ،فيشهد قلأ املريد أن ذل  من حمض فضله تعاىل ،فجأ  وكثرٌي من السالكني مين ي 

 ،ح يل يستلقي عس فراشه! فيقول: ذكرت اهلل ساعتني فليط يفيتله بعد جلس  الذكر حين 

فيفتقير إىل اهلل تعياىل  ،ض فضيٍل إهلييٍّ األمير كليه حمي  اً واآلن يفتح يل وأنا أللأ النوم! إذ

 وهو األدب املةلوب. 

فمين ل ورد ليه  ،إن مبنإ السلو  عس األوراد لستجالب الواردات بفضيل اهلل

تغاله باليذكر لييس بنشياله واجتهياده وإني  هيو املرييد فيإن اشي لكن ل يغيرت  ،ل وارد له

 ،فيذكره اهلل بعةائه ،فإذا ذكر اهلل  العبَد ذكره العبد   ،نتيج  توجه احلرض  ا هلي  عس قلبه

 والثاين: واردات الذكر.  ،األول: التوفي  ا هلي للذكر ،فذكر العبد بني ذكرين

 درهات الوارد: 

وسببه حميض الفضيل  ،قلأ ويدفعه للةري و نور يوقم الالةالبني: وه وارد -1

 ا هلي . 

 يدفع املريد لكثر  ذكره.  اً وارد السالكني: وهو نور يم  القلأ حب -2
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يستويل عس القلأ فيال يسيع غيري  اً وارد الواصلني: وهو نور يم  القلأ يقين -3

 رّبه.  

 وتغذي  قلوب السالكني. وارد العارفني: وهو نور يم  القلأ قو  عس تربي   -4

 أي األوراد افض ؟

يشهد أهل السلو  أن لكل لاعٍ  من الةاعياتر وارٌد يكيون إشيارً  لَقبيول ذلي  

أو سي    ،أو بكيااٍ  ،أو قشيعريرٍ  حاصيلٍ  لرقي  حجياٍب  ،العمل كحضوٍر تامٍّ ا الةاعي ر 

شيار  عيدم ا فقيد ت   اً لكن ذل  ليس ول ،أو غري ذل  مما يتذّوقه أهل السلو  ،هاتٍف 

وقيد قيال  فال عمل يضيع عنيد اهلل  ،ويكون العمل مقبولً ألنه أ ّدي ك  أمر اهلل تعاىل

        ژ گ  گ  گ ک  کژ  تعاىل:

اليواردات وإني  امليراد القييام بالعبودييّ  وتعمييط فليس املراد من العمل حصيول 

 عميل إذا مل جييدوا فييه حضيور أوومين جهيل بعيض السيالكني تير  ال ،جانأ الربوبييّ 

مت به اللذ . در  ع 

 قال بعض العارفني: اتقوا حالو  الةاع  فإهنا سموٌم قاتلٌ  ملن وقف معها.

 ل عبد اللذ . فالذاكر احلقيقي عبد اهلل 

 ية لالوراد:نأائج عمل

القلييأ موضييع التجليييات ا هليييّ  وموضييع إلقيياا الوسيياوس الشيييةانّي  ملييا كييان 

فقيد خييتلط عيس املرييد مصيدر اليوارد فكييف نمييز  ،ر النفس الشهوانّي ومولن خوال

الوارد املمدوك من املذموم؟ فلزم أن يكون مصيداق األوراد الصياحل  حقيائ  األعي ل 

 الصاحل .
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حصييول  ،تيير  الرذيليي  ،حصييول ا راد  ،تيير  العيياد )وارٌد إهلييٌي وثمرتييه: -1

 .(الفضيل 

ليحُّ علييه شيةايٌن:وارٌد  -2 بقيي ا القليأ  ،هو خةاٌب يرد  عس القليأ بيشيا ي  ي 

ٹ  ٹٹ  ژ         ،وهييو ميين نتييائ  الغفليي  بعييد الييّذكر ًا،وفتييور اً وساوسيي 

 ،وقيييد يصيييحبه  كشيييٌف شييييةاين  ژٹڤ  ڤڤڤ   ڦ   ڦ  ڦ  

 ومخود  نار الةََّلأ وحم
 بَّ   النَّوم. وخيلفه فتور  اهلمَّ ر

ٍ  أو اسييتغراٍق  -3 وارٌد نفسييايٌن: هييو خةيياٌب يييرد  عييس القلييأ بشييهوٍ  أو تعلييُّ

ميّ  وارتفيا   حيرار   ،وقيد يصيحبه كشيٌف خييايلّ  ،بالّتوّجه بيشٍا واحدٍ 
وخيلفيه فتيور اهلر

 .الشهو 

فالسال  يراقيأ اليواردات ا هلييّ  ويةيرد  ،فال بّد من عرض الوارد عس الّشيخ

 ،فهيو صياحأ األدب اً ولسلوكه تقيدم اً فإن علط من نفسه انتفاع ،نّي  والنفسانّي الشيةا

م ا رب رر فبقاا احليال ميع سيوا األدب  ،وإن  علط غري ذل  فليعلط أنه أساا األدب وح 

 استدراج.

 اإلخالص يف الوراد واالسأغنال باملعطي عن العطال:

وملّا  ،اآلخر ن لّذات الدنيا وولّذً  تأخذهط ع اً واردات ا قلوب السالكني ذوقلل

فيتمنيوا أن تسيتمر وتيدوم ول تكيون  ،ترحل عنهط يشيعرون بشيوٍق شيديٍد وأملٍ حدييدٍ 

ا تزول. اً لوارق هيَ
در  ،لكن السال  املوصول ل يتعّل  بالواردات أثناا ورودرها وإن  بمورر

يييف وك ،فييإذا مييا رحلييت عنييه بعييد إفييرا  مضييموهنا فييال حيييزن ول يييأمل ول يسييتوحش

درها ل هبا ورر ها باٍق ل يذهأ وموجوٌد ل ي عَدم. ،يستوحش وأ نسه بم  ورد   وم 
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وجتس عس الروك وجعل بينها وبيني اجلسيد  ًا،وروح اً لقد خل  اهلل ا نسان جسد

 ساس والشعور.فكانت الروك بالتجيل موضع ا ح ًا،برزخ

سييد فنشييةت فاجتهييدوا فرفعييوا الييربزخ بييني الييروك واجل فأمييا أبنيياا السييلو 

هييط  ،وصييارت موضييع أذواقهييط ،أرواحهييط عييس حسيياب أجسييادهط ومحلييت أرواح 

 .اً وسيالم وأمل األجسياد نعيي ً  اً وسيالم اً أجساَدهط فصار عندهط َحرُّ البالا بيرد

 

ل صييرب اانمر فيي   ري الييبالا! وانميير عمييّ ألنبييياا عييس ميي 

 الصحاب  التعذيأ والتحري  بالنار!!

 قال أحدهط:

 تليييييييذُّ يل اآللم إن كنيييييييت مسيييييييقمي           

 

 وإن كنيييت ختتيييربين فهيييو عنيييدي صييينائع   

 

 

 فهو ل ييزول بيل يتعميّ  كيل ميا ،إل نعيط القرب من اهلل تعاىلإن كل نعيط يزول 

 إىل املزيد. اً  ويعيش تّواقازداد السال  ذكراً 

فغّلميوا اليربزخ بحييوانّيتهط فضيعفت أجسيادهط وميات شيعورهط  وأما العاميّ 

 فتضاعفت آلمهط فأّنإ ل جساد أن عتمل وهي الضعيف .

 املراد  ن احلكمة: 

 السال : الزم األوراد ول ترتكها فهي ممهر عبوديت  وسبأ وصل .أهيا 

وإذا أردت ووق األنيييوار  ،  بكثييير  األورادوإذا أردت كثييير  ا ميييداد فعليييي 

وبقيدر الصيفاا  ،فبقيدر املجاهيد  تكيون املشياهد  ،فعلي  بتصفي  اليروك مين األغييار

 يكون ا واق.

 

 (.7940رواه أمحد ا مسنده )  (1)



 39 

 ،ما هو إلّ بسبأ حمض فضله عليي  واعلط أهيا السال  إّن ما أنت فيه من اخلري

فأنيت  بيني ذكيرين فصيار ذكير  ،فهو الذي حبأ إلي  الةري  فذكرته فذكر  بعةائيه

ا  أهيييا السييال  أن تغييرت بأحواليي  ،املغمييور بفضييله سييبحانه وتعيياىل فيي  هييي  ،فإيييّ

 خيتّ  هبا من يشاا وهو األدب فاحفمه.  ،إن  هي من الكريط الوّهاب ،بالكتساب

فيإن   ،آتا  اهلل مين اليواردات بقيو  واعليط أّن العيرب  ا السيلو  العميل وخذ ما

ت بقبول العمل  ن  ،فبهيا ونعميتب اي سير م عيس عبادتي  بايولها وأح  وإن  مل حيصيل د 

 المّن بقبول رب  هلا. 

 فكن مع امل عةي ول تكن مع العةاا. وحده أنت الغني به : تذكر اً وأخري
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 النفحات 

ئوودَ عل ووك: 6 ّووة إل ووك  وودمت العوا لوووارُات االهل  توو  ورُت ا ۇئ     ۆئ  ۆئ   ژ( م

يوأت ژۈئ  ۈئ    ېئ ضورة قالوارُ   مون ح شويءٌ إال ي  قواُمه  لوك ال ي جو  ذ هواره أل

 ژگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  :ُفعه

كوون  و  لووعيِ ي عود ا ّوةً وب ّوي م جمل حوالِ التجل يئ  جب  حب  ژ  الب وان :احلقائق  ترُِ  يف 

 .ژخب     مب  ىب  يب    جت  حت   
 عةاٌا إهلٌي وإمداد من عامل الغيأ.  :النفحة

عن حممد  ،فحات ا هلّي جعل اهلل قلوهبط حمّط النومن خصائ  أهل الةري  أن 

 ،إن لربكم يف أيام دهركم نفحات فأعرضوا طا»)) :قال: قال رسول اهلل  بن سلم  

 (1).((اً لع   أحدكم أن يصيب   نها نفحة ال يشقى بعدها أبد

فيإن هليا مين قيو  احلضيور ا القليأ ميا  اً هذه النفحات تبيدل حيال القليأ رأسي 

ال  فقد يكون له تعلي  ا ا القلأ من عادات وأحوال ل تناسأ ك ل السيصد  كل م

إهنيا  ،قلع ذل  اليشا وكأن املريد ل يعرفه من قبيلما بيشا دنيوي مباك فرتى النفح  ت

  قو  اهلل تعاىل وهديته التي ل تقبل ا القلأ غريها. 

 ،لنفحياتاب اً ولكنهط األكثر حم ،السلو  وحدهط من ينفحهط رهبطأهل وليس 

ٌ  لكيل مين للبهيا ،عرفيوا كييف يسيتجلبوها فقد وعتياج مين الةاليأ  ،وإل فهيي عاميّ

 ولني:

 

 

 ( وعزاه اهليثمي إىل الةرباين. 17713جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) (1)
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 رشطان جللب النفحات:

 صفاا القلأ من األغيار ومساوئ الصفات. -1

 صدق التوّجه إىل اهلل وحده بصفاا املحب . -2

  أشكال النفحات:

 ، إىل حيالريد وترقيته من حالٍ وهي لتزكي  قلأ امل نفحاٌت سلوكّيٌ  تزكوّيٌ : -1

فمين كيان فييه بقيي   ،فإذا أصابت النفحي   القليَأ خيرج منيه الينق   واسيتبدل بيالك ل

ومين كيان فييه بقيي   ًا،ومن كان فيه بقي  كرٍب فني وصار تواضيع ًا،عجٍأ فني وصار فقر

ٹ  ژوينال تل  النفحات كلُّ   ،عٍز فني وصار ذلً 

  ژٹ  ٹ  ڤ

فيإذا  ،هليط اً وهيي مكافيأ  لقليوب السيالكني وترفيهي 

وينال تل  النفحيات كيلُّ  ًا،ولّذً  وحبور اً أصابت النفح   القلَأ استغرق ا حمبوبه أ نس

عيس متعرٍض هلا وهو عس أتّط استعداد وقد ختّس عن النقائ  والعيوب وأقبيل بصيدٍق 

رم املريد منها امتحان،عاّلم الغيوب .له من اهلل  واختباراً  اً وقد حي 

جٍ  دعوّيٍ :نفحات   -3 َكٍط وح 
اين بياحل ج  البّيني  حر وهي  ميداد اليداعي الربيّ

انمير قوليه تعياىل:  ،ليدفع هبا أباليل الكفر فيدمغيه عيس رأسيه فيال تقيوم ليه بعيد  قائمي 

وكذل  إمداد اهلل لذل  الداعي      ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ    ٿژ

دافع  ،امل حَرج ليتاّل  وينال تل  النفحات كلَّ قائٍط هلل بالدعو  بصيدٍق وإخيالٍ  ليي 

 عن ا سالم.

4- : ٌ رّب امل رشييد الكامييل ا تسييلي   نفحيياٌت تسييليكيٌ  تربويييّ وهييي  مييداد امليي 

كط الع ،إخوانه وختليصهط من نقائصهط وعيوهبط  ا مام ةائّي  ومكتوبات منها احلر
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ينيال هيذه النفحيات كيلُّ ميربٍّ  ، خيواهنطالرّباين وغريها مين حكيط املرشيدين 

 مأذون.

  واطن النفحات:

لييايل العاي األخيري مين  -شهر رمضيان -إحياا املواسط: ليل  ويوم عرفات -1

 ليل  النصف من شعبان... -ليايل وأيام عا ذي احلج  -رمضان

إن  هلل سيارة  ن املالئكــة يطلبــون ِحلــق :قال رسول اهلل  :جمالس األذكار -2

وا هبــم، عــم بعثــوا رائــدهم إىل الســامل إىل رز  العــكة تبــار   اللكر، فإذا أتوا عليهم وحفــ 

ــاد  يعظ مــون آالل ، ويألــون كأابــك،  ــاد  ــن عب ــا عــىل عب ــا أتين ــون: ربن وتعــاىل فيقول

وتعــاىل:   ودنيــاهم، فيقــول تبــار، ويســألونك آلخــر م ويصــلون عــىل نبيــك حممــد 

ال إنــام اعأــنقهم اعأناقــ  وهم رمحأي، فيقولــون: يــا رز إن  فــيهم فالنــًا اخلطــ  ! فيقــول اً غش 

وهم رمحأي فهم اجللسال ال يشقى هبم هليسهم  تبار  وتعاىل: غش 

وكان الشييخ العيارف بياهلل أمحيد كفتيارو قيدس ِّسه يقيول: )فكييف حبييبهط؟! 

   كيف عاشقهط؟!(.

فقيال:  قيال: )لقينيي أبيو بكير  جمالس  العارفني: عن حنمل  بين عيامر  -3

قليت:  "سيبحان اهلل ميا تقيول؟"، قيال: "نياف  حنملي "قلت:  "كيف أنت يا حنمل ؟"

يذكرنا بالنار واجلني ، حتيإ كأنيا رأي عيني، فيإذا خرجنيا مين  نكون عند رسول اهلل "

قيال أبيو بكير:  ،"والضيعات، فنسينا كثيرياً عافسنا األزواج واألولد  عند رسول اهلل 

قليت:  فواهلل إنا لنلقإ مثل هذا، فانةلقت أنا وأبو بكر، حتإ دخلنيا عيس رسيول اهلل 

ييا رسيول اهلل "قليت:  و ــا ذا ؟: فقيال رسيول اهلل  ،"ناف  حنمل  ييا رسيول اهلل"

 

 (، وعزاه اهليثمي إىل البّزار.1٦7٦9جممع الزوائد ومنبع الفوائد)  (1)
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مين عنيد  عافسينا  نكون عند  تذكرنا بالنار واجلن ، حتإ كأنا رأي عني، فيإذا خرجنيا

والــلي نفســ بيــده إنكــم لــو فقيال  ،"األزواج واألولد والضيعات، فنسينا كثرياً 

ــون عنــدي ويف الــلكر، لصــافحأكم املالئكــة عــىل فرشــكم ويف  تــدو ون عــىل  ــا تكون

 طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة

ايٌ  عن احلضيور ميع الوقوف  القلبّي كن الوقوف القلبي وهو عند النقشبندي : -4

وهيو وٌ  لزٌم ا اليّذكر ويسيمإ  ،احلّ  تعاىل عس وجٍه ل يكون معه التفاٌت إىل غيريه 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ  قيييال تعييياىل: ،باحلضيييور والشيييهود والوصيييل والوجيييود

   ژٴۇ

وهو أن حيرض العةاا  ،: اسط الفاعل من اعرتَّ إذا تعرض للعةاا دون سؤالاملْعرت

ئر الفّياض ،املعةي بدون سؤال وينمر إىل ول يفيد اليّذكر  ،يعني انتمار الفيض من امل بدر

 إذًا هو روك الّذكر.  ،بال تبّتل

ها فإّن هلل  زيار  احلرمني باألدب: -5 ن شيّد الرحيال إليهيا  ،أماكن اختصيّ فميَ

 أكرمه اهلل فيها. اً تعبد

ل رحلي  احلجياز عن أحوا -رمحه اهلل–سألت مرً  سيدي الشيخ نصوك احلميص 

 : )وَرقَّ احلجاب.. ولاب الااب... بغري كالم...(.فقال

 كيف تأيت النفحة؟

 ،من برك  الةري  كثر  ا هلامات واحلقائ  التي ي فيضيها اهلل عيس القليأ الةياهر

ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ   قيال تعياىل: ،ي سيمإ ا هليام اً وهو وعي 

 ژڦڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ 

 

 (.5043صحيح مسلط )  (1)
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ميٌل خمترصيٌ  ومن خصائ  الوحي ا هلامّي امل فاض عيس قليوب العيارفني أنيه جم 

ثط بعد رسيوخه ا القليأ وقييام العيارف بالعميل بمقتضياه  ،ليس فيه بياٌن ول تفصيل

 فاألدب ا ا هلام التسليط والعمل باملراد دون بحٍث ومتحي . ،يمهر بيان ذل 

 ،خافييت عييس ولييدها ميين فرعييون واحتييارت ا أمييره  إ  أم موسيي وانميير إىل

ه ميين القتييل وسييأرّده إلييي  وأج  اً علييه نبييي فييأوحإ اهلل إليهييا: أن ألقيييه ا النيييل أل خّلصييَ

 ففعلت فذهأ اهلل به إىل قرص فرعون!! فكان ذل  مفتاك نجائه! ،مرَسالً 

نييت لييه فقييد رأى رؤيييا جمملييً  مييا تبيّ  ،مييع إخوتييه كييذل  ا قصييّ  يوسييف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  قيال تعياىل: ،وقد أوحيإ اهلل إلييه ملّيا بياعوه إخوتيه ،تفاصيلها

  ژپ  پ   پ  پڀ  ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ      قيال تعياىل: ،وبعد سنوات لويل  تبّينت تفاصيل الرؤيا

   ژ ڱ  ڱک     ک     کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

مالً  ومن جهل باهلل  ،فمن عرف اهلل سّلط والمأن ،وكذل  تقدير اهلل تعاىل يقع جم 

 ًا،عياد املعيرتض نادمي  ،فإذا ما مرَّ الوقت بنّي اهلل حكمته مين ذلي  ،اضةرب واعرتض

 .اً آمن اً وأّما من عرف اهلل فعاد مةمئن ،ولكن بعد فوات األوان

 املراد  ن احلكمة:

عصييله لسال : تعّرض لنفحات اهلل وخيذ مين بحير الغييأ ميا ل يمكني  ا اأهي

 بالكتساب ولو بماليني السنني.

ذا وقع علي  جَتَلٍّ مَحل احلقائ  مين عيامل الغييأ فليط تيدر  مرامييه وتفاصييله وإ

  فتعلط البيان واهلل راٍض عن . ،فسليط فإن اهلل سي بنّي ا املستقبل حكمته
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 البسطحكمة القبض و

 ،فربّما أعطاك فمنعك ،واملنع مِنَ اهلل إحسان ،( اعلم أنّ العطاء مِنَ اخللق حرمان7

 مت  فتح لك باب الفهم يف املنع عاُ املنع عني العطاء.  ،ورمبا منعك فأعطاك

عورّ ٌ إل وك  ،ومت  منعك أشهدك قهر  ،مت  أعطاك أشهدك برّ و لوك مت فهو يف ك ّ ذ

عون اهلل ف وه ،ومقب ٌ بوجوُ لطفه عل ك موك  بواب ف ،وإمنا يؤملك املنع لعدم فه لوك  فوتح  موا  ربّ

لوم  ،ورمبا قض  عل ك بالذّنب فكان ربباً يف الوصول ،الطاعة وما فتح لك باب القبول واع

 أنّ معق ةً أورثت ذالّ وافتقاراً صريٌ من طاعةٍ أورثت ع ّاً وارتكباراً. 

وأصرجك عنهما  ،كك مع البسطوقبضك ك ال يرت ،بسطك ك ال ي بق ك مع القبضلقد 

وال يقف عل  حدوُ  ،والعارفون إذا ب سطوا أصو  منهم إذا قُبضوا ،لشيءٍ ُونهك ال تكون 

حو ّ  ،والبسط تأصذ النّفس  منه حظّها بوجوُ الفرح ،األُب يف البسط إالّ قل   قوبض ال  وال

 للنّفس ف ه. 

طواء و ضو ،مت  كنتَ إذا أُعط ت بسَطّكَ الع عوت قب نوعوإذا م ن بوذلك  ،ك امل روتدلّ  فا

  ّتك وعدم صدقك يف ع بوُيّتك.عل  ثبوت طُفول
 السلو  بني قبٍض وبسط وكالمها من التجيل. 

 فهو جتيّل اهلل بصفات اجلالل عس قلأ السال .  القبض:أما 

 فهو جتيّل اهلل بصفات اجل ل عس قلأ السال . البسط:وأما 

 والنهار.يتعاقبان عليه تعاقأ الليل  ف  دام السال  ا الةري  فإّنه أسريمها
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ورؤيي   ،ا املنيع والعةياا رؤيي  اهلل  ،من أهط ما جيأ عس السيال  تصيحيحه

أدب املريد أن يمّن باهلل حسن العنايي  وكي ل الختييار ليه ف .الك ل ا كل أقدار اهلل 

علميت أن أدبيت لوليو ت ،للعةاا ول عأ املنع ونفس املريد توافقه دائ ً  ،وعدم املكر به

وإذا ب سط للنفس العةاا  نّت أّن ذلي  خيرٌي هليا وليو تأدبيت لعلميت أّن  ،ذل  أنفع هلا

  ذل  خةٌر عميط عليها. 

 فكط من سالٍ  منعه اهلل حمو  نفسه فتّط بذل  حضور قلبه. 

نع قوت األجساد فتّط له قوت األرواك.   وكط من سالٍ  م 

 مه إقبال احلّ . ل  وحرال اخلوكط من سالٍ  أعةاه اهلل إقب

 وكط من سالٍ  أعةاه اهلل العلوم ومنعه ا قبال عس احلّي القّيوم.

زق الفهط عن اهلل  فالغيافلون  ،ولكيل اخللي  ًا،إحسيان اً رأى منيع اهلل إذ فمن ر 

 والواصلون ليتواضعوا ول ي عجبوا فريتقوا.  ،والسالكون لئال ينشغلوا ،ليتذكروا

نعت)إذا  قال الصاحلون: فاخرت اليرت   ،وإذا أ عةيت فذا  منعه ،فذل  عةاؤه  م 

 عس األخذ(. 

 درهات الناس يف رؤية املعطي:

فهيط حمروميون ألهنيط شيهدوا غيري  ،الغافلون: يرون املعةي هو فالن وفالن -1

رموا عباد  الشكر.   اهلل تعاىل فح 

ا: بل اهلل هو السالكون: يرون العةاا من فالن وفالن ثط يستيقنوا بعد فيقولو  -2

 فذل  بعد فوات األوان فهط حمرومون ألهنط:  ،املعةي

 أسريه. وأنت  اً إليه فإنه أمري  عقيق اً ومن كنت حمتاج ،أ ِساا من أحسن إليهط -أ
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»اللهيط ل جتعيل ) :لصاحلني ك  ورد من دعاا ا ،يركنون حمبً  ملن أحسن إليهط -بي

يل بن عياض رمحه اهلل ل يقبل صلً  إل صيل  لكافٍر عيلَّ نعم  فيحبه قلبي(.«وكان الفض

 ابن املبار .

 قال الشيخ عبد السالم بن مشيش ألب احلسن الشاذيل قدس ِسمها:

هيط)يا أبا احلسن اهرب  فيإنَّ خيريهط  ،من خري الناس أكثر من أن  هترب مين وي

وليئن ت صياب ا بيدن  خيري مين أن تصياب ا  ،يصيأ قلبي  ووهيط يصييأ بيدن 

  قلب (.

 ،أن تكافئه لتسيقط منَّتيه عليي  اً من أسدى إلي  معروف لذل  أمر رسول اهلل 

 : باجلمل  عةاا الناس حرمان بالنسب  هلذين الصنفني. اً فإذ

 غري اهلل.  اً ومانع اً فال يرون معةي ،لواصلون: غابوا باهلل عمن سواه ا -3

 ،  العتنياامن قرص نمر بعض السيالكني أهنيط يعتقيدون العةياا مين اهلل عالمي ف

ألن السيال  ا الةريي  يتيوىّل  ،واحل ُّ أن الكل من اهلل اعتناا ،واملنع منه عالم  ا مهال

وإذا منعه ليفتقر إلييه ويتيذلل بيني  ،فإذا أعةاه ليشكره ويعيش بصفات مجاله ،اهلل  تربيته

 يديه ويعيش صفات جالله.

واليذي  ،َرّبإ فهيو مهيتٌط بيهفاملرب عةاؤه عةاٌا ومنعه عةاٌا وميا دام يشيتغل بيامل  

ا إراد  اهلل  ،تيأمل للمنيعفيال ي ،يفهط عن ميوله يشيهد الكيل مين اهلل عةياا ألنيه يعليط أهنيّ

 اجلاري  عليه لتسليكه وتأديبه.

هد عندكط؟ فقال العامل: إذا َوجدنا شكرنا وإذا فقدنا  قال عارٌف باهلل لعاملٍ: ما الزُّ

هييد عنييدكط؟ قييال  ،بفقييال العييارف: هييذه أخييالق الةييال ،صييربنا فقييال العييامل: مييا الزُّ

 دنا آثرنا..!!العارف: إذا فقدنا شكرنا وإذا وج
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ومن ذل  اهلم  عس الةاع  فهي فتٌح من الفتوحات ا هليي  وكيذل  الليذ  فيهيا 

لكيّن بعيض السيالكني يغيرّتون بةاعياهتط  ًا،وقبوهلا هي فتٌح من الفتوحات ا هلي  أيضي 

 ،فينشغلون هبا عن مقصودهط فتصري لاعاهتط منيعٌ  ،هلل عنهطفيمنون أهنا عالم  رضاا ا

وينمييرون بيينقٍ  إىل أهييل  ،  إذا كانييت عبيياداهتط ذات أ نييس وحييالو ويزيييد الةييني برلييّ 

 املعايص )عصا  السالكني(.

كم ِ ن صائٍم ليس ل  ِ ن صــيا   إال )) :قال: قال رسول اهلل  ن أب هرير  ع

هروكم  ن قائم ليس ل   ن  ،اجلوع  (1) .((قي ا   إال الس 

ميوله فيال هييدأ حتيإ  اً ليقمته وقيامه باجلد لالب اً وكط من عاٍ  كان الذنأ سبب

 ،فكان الذنأ له عةاا ،يصل إليه

 

فكيل لاعي  أ عجيأ صياحبها هبيا  ، ييدي اهللفأفضل العباد  الفتقار والتذلل بني 

 اً وشيعور اً وليو أورثيت املعصيي  ذلً وافتقيار ،لل فهي فارغيٌ  ل قيمي  هلياَخَلت  من التذ

 بالنق  بني يدي اهلل لكانت لاعً  حقيقي  هلل. 

لعهللِصم  ن اللنب حأى ال هيم   ،لوال أن  املؤ ن يهللعجب بعمل قال رسول اهلل

خري  ن العجب ب  ولكن  اللنب

 فليست بإساا  أدب(.  اً : )كل إساا  أدب تثمر أدبقال الشيخ أبو العباس 

كييف الوصيول  إليي ؟ أحد الصاحلني كأين ا الرؤيا بني يدي رب فقليت: وقال 

 فإذا أردتنا فعلي  بالذل والنكسار(.  ،يقول: خزائني مملوا  بالعز اً هاتف تفسمع

 الك و عصية الفاسق:الفرق بني  عصية الس

 

 (.9٦85رواه أمحد ا مسنده ) (1)

 (.  388رواه الديلمي ك  ا زاد الدعا  من أحاديث سيد العباد)( 2)
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ُّ عليها.  -1
 السال  ل يقصدها ول يفرك هبا ول ي رصر

 الفاس  يقصدها ويفرك هبا وي رّص عليها.  -2

دم القبيول رغيط هذا وإّن العارفني باهلل يعيشون حياهتط كلها بحال اخلوف من عي 

 ما يملكون من السلةان الروحي.

فإنيه لين  ،مينكط بالعميل اً هت مي : )كونوا لقبول العمل أشيد اقال سيدنا عيل 

تقّبل(. ،ي قبل عمل إل مع التقوى لُّ عمل ي 
 وكيف َيقر

 القبض والبسط: آدازحكمة و

فمن رمحته قبض قلوب السالكني  ،القبض والبسط من تربي  اهلل لعباده السالكني 

جن ولنيا ا سي  ،وقد يشتد القبض لشد  الرتبي  ا هلي  ،لئال يغرتوا ولئال يسيؤوا األدب

وكليي  عييال مقييام السييال  كليي  ازدادت شييد   ،ا بةيين احلييوت خييري مثييال يييونس 

ون بييالقبض أكثيير ميين ِسورهييط بالبسييط ألنييه فيييه زييياد  ا  ،القييبض ُّ والكيياملون ي رسييَ

 تقار إىل اهلل.  الف

أميا حكمي  البسيط  ،ومن حكم  البسيط والقيبض كيوهن  رمحي  مين اهلل للسيال 

وأمييا حكمي  القييبض فلكييي ل يميييل إىل  ،يييرت  العبيياد فلكيي ل يق يي عليييه القيبض ف

 البسط فيت دى فيرت  العباد .  

السالكون حيبيون البسيط ول حيبيون القيبض ألن فييه الرسيور واناياك الصيدر 

أما الواصلون فإهنط عرروا من سيلةان القيبض والبسيط وبقيوا  ّذ  ونسيان اهلموم.واللّ 

 األحوال.فال تغريهط واردات  ،عت سلةان احل 

 ،ومراد ابن عةاا من لفم العارفني ا احلكم : السيالكون املتقيدمون ا السيلو 

 ألنَّ العارف احل  هو الذي ل يغريه بسط ول يرده قبض خلروجه عن أثرهي . 
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فيّ  والكشيوفات  وملا يرى السال  ا البسط حمو  نفسه من األنس واللذ  واخلر

اهلل به فيةميع. قيالوا:  األدب لشعور املريد بعناي  تكمن اخلةور  ا جتاوز حدّ  ،وغريها

قال رجل ألب حمميد احلرييري: كنيت  عيس بسيا  وقف عس البسا  وإيا  والنبسا . 

فكييف السيبيل إلييه؟  ،األنس وفتح عيلَّ لري  البسط فزللت زّلً  فحجبت عن مقيامي

لُّ ا قهر هذه اخلةي . : التيدبري ا هليّي باخلةي  وامليراد فبكإ أبو حممد وقال: يا أخي الك 

ي قي فمن تيأدب ارتقيإ ومين أسياا  ،هاخلفّي ألّن القبض والبسط امتحاٌن من اهلل للعبد لري 

 األدب نزل.   

وميين شييأنه أن يكييون  ،أمييا القييبض فميين شييأنه أن يقييبض اليينفس عيين حمو هييا

 هلل:األضمن للسال . قال أبو عيل اليدقاق رمحيه ا اً والسكون كّله أدب فهو إذ ،السكون

وألن تكيون بحي  ربي  أوىل أن  تكيون بحيم  ،والبسط حقي  منيه ،)القبض حقه من 

 نفس (.

 درهات السالكني يف القبض والبسط:

أميا اليولد : فهيي دخولي  إىل جمليس  السلو  ولد  ولفول  وبليو  ورجولي .

وأما البلو : فهو نضوج قلب   وأما الةفول : فهي رضاع  من قلأ شيا .  شيا .

 وأما الرجول : فهي اعت د شيا  علي . .بذكر رب 

ط فليييعلط أنييه مييا زال ا لييور فميين كييان ا سييلوكه ي ؤملييه القييبض وي فرحييه البسيي 

أ الةفول  ا الةري  وإن نبت شيارباه. فهيو ل  ،فالسيال  الصيادق ا عبياد  ربيه يتقليَّ

نيع رأى امل ،فإن أ عةيي رأى العةياا منيه ،يرى إل مقصوده منها وهو ربه  ،نيع منيهوإن م 

 وا كال احلالتني هو سعيد باهت م ربه به.
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 قال أحدهط:

 أحبييييييييياَي أنيييييييييتط أحسيييييييييين

 

 اليييييييييييييييييييدهر أم أسييييييييييييييييييييا 

 فكونيييييييييييوا كييييييييييي  شيييييييييييئتط 

 

 

لُّ اليييييييي   واأنيييييييا ذلييييييي  اخلييييييير

ولييه  ،فعييس املريييد املقبييوض ألّ يتنييازل عيين أوراده اليومييي  باملجاهييد  واملصييابر  

 املبسو .بذل  األجر والثواب الذي حيصل عليه السال  

 املراد  ن احلكمة: 

أهيا السال : ل تفرك بعةاا اخلل  إذا كنيت تيراهط هيط املعةيون فيإن ذلي  منيٌع 

ومتيإ رزقي  اهلل الفهيط  ،وإذا منع  اهلل فاعلط أن ذل  منه عةياا لعنايي  اهلل بي  ،وذٌل 

 عنه أصبحت تنمر إىل األمور بحقيقتها فتستسلط ألقدار اهلل.

ول  ،ول تغييرت بةاعاتيي  واهييتّط بقبوهلييا ،تربيتييه اهلل أهيييا السييال : افهييط عيين 

باب يدخلون بيه  اً وقد تكون معاصيهط يوم ،واسأل اهلل العافي  منها ،عتقر أهل املعصي 

وإذا وقعيت ا ذنيٍأ دّل  ،بني ييدي اهلل تعياىل ا كيل أحوالي وعلي  بالتذلل  ،عس اهلل

 . اً فكن ذلياًل تكن عند اهلل عزيز ،ىل الّذل فأراد اهلل أن يرّد  إ ،عس أّن  أ عجبت بعمل 

أهيا السال : ل عزن من تقّلأ القبض والبسط وتأدب بآداهب  إىل حيني التحيرر 

فإذا كان  القبض يورث  قربيًا مين اهلل فأحبيه  ،وافرك ب  فيه رضاا اهلل عن  ،من آثارمها

 ألنه العةاا بعينه.

ض والبسيط لتعيرف موضيع  ا أهيا السال : افح  نفسي  عيس مييزان القيب

ر عن ساعدي  وجتاوز تقصري . اً فإن كنت مقرّص  ،السلو   فشمَّ



 52 

 أدز الطلب

 ،وال ت سّر مطلبٌ أنت طالبه بنفسك ،( ما توقّف مطلبٌ أنت طالبه بربّك8

لوه هوامٌ  نوه اتّ نوه ،واعلم أنّ طلبك م نوك ع بوةٌ م لوه غ  بوك  ّوة  ،وطل غوري   لقل بوك ل وطل

 ك عنه.  لوجوُ بعدوطلبك من غري ،ح ائك منه

يود أن ي عط وكو نوه ير فواعلمْ أ بوأُبه  لوب  توأصّ ،مت  أطلق لسانك بالطّ ر فوإنْ 

بوكولكنْ طالب نفسك بتأصُّ ،مطلبكر العطاء فال تُطالِبْ ربّك بتأصُّ لو س  ،ر أُ ف

 ف ه حسنَ األُب.  وإنّما الشأن  أنْ تُرزه ،الشأن  وجوَُ الطلب

ول كنْ طلبك الظهار  ،نه ف ق ّ فهم ك عنهال يكنْ طلبك تسبّباً إىل العطاء م

ّو ،العبوُية وق اماً حبقوه الرّبوب ّة منوا ينب فوال وإ وووز عل وه االغ مون  مون فإمنّا ي ذكّر   ه 

مهوال جو ّ  ،مي كن منه اال سوّابقي  ئوه ال روبباً يف عطا حوق  بوك الال كوون طل وك وف ي

 .حكم األزل أنْ ينضا  إىل العل 

ومطلب العارفني من اهلل القّده يف  ،ه منكصري  ما تطلبه منه ما  و طالبإن 

                                                                                          العبوُيَة والق ام حبقوه الّربوب ّة.                                                                         
 مصيةلح وقد أ لل  عس أهيل السيلو  ،ملعبود وفناٍا فيهإىل ا السلو  توجٌه كامٌل 

ومن هنا أثريت مسأل  غري ربه.  اً وخالق اً ل يرى فاعاًل ومؤثرالذي والرباين:  ،الربانيون

ووجيه  ،الدعاا والةلأ من اهلل تعاىل فإنه له وجهان وجيه إيي ن  بيأن كيل يشا بييد اهلل
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ضاًل عن كون الدعاا يشمل للبيات دنيويي  ف ،له آخر وهو التسليط ألقدار اهلل والتسليط

 وأخروي  وقلبي  فإي يش تةلأ باألدب.

 أحوال السالكني:

حاليه قيول اهلل  ،سالٌ  مستغرٌق ا عبودي  ربيه شيغلته العبوديي  عين مةالبيه -1

 [.5]الفاع  : ژٿ  ٿژ  تعاىل:

وغياب عين إذا للأ للأ به  ،سال  مستغرق ا عبوديته ل يرى إلّ موله  -2

فاملريد املوف  من يصيحأ ،[5]الفاعيي : ژٿ  ٿژحاله: قول اهلل تعاىل:  ،نفسه

 احلا   واآلتي .  ،الستعان  بكل أموره املتحرك  والساكن 

إذا للأ للأ مين اهلل دون أن يغييأ  ،سال  عابد غري مستغرق ا عبوديته -3

 عن نفسه.

 بناا عس أدبه. وكل أولئ  عس خري ولكن لكل درجته ا ا ي ن

إن  اهر الةلأ من اهلل اهتاٌم من  له بأّنه  ل يعيرف حاجتي  أو غيري مّةليع عيس 

فليو كنيت حيا   ،للب  له بالبحث والستدلل عالم  عس أني  غافيل عنيهو ،ِسي 

فكيف تةلبه؟ فإذا أردت أن تةلبيه فالليأ كشيف احلجيأ فيي   ،القلأ لوجدته مع 

 بين  وبينه. قال أحدهط: 

وهيو غايي   ،أما للب  لغريه: أي تر  ذكره بذكر غريه فعالمٌ  عس عدم أنس  به

 فإذا أردت أن تذكر غريه فاذكر غريه به.  ،النق  فمن صدق ا حمبته ما التفت إىل غريه 

إذ ليو  ،ه ولعيدم شيعور  بقربيه مني وأما للب  من غريه فهو لعيدم معرفتي  بي 

 فإذا أردت أن تسأل غريه فاسأل غريه به.  ،عق  له قربه وكرمه ملا سألت غريه 
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قليٌل من السالكني من ينتبه إىل خةور  الةلأ من اهلل تعاىل وأقل  أخي السال :

منهط من يعرف أدب الةلأ من اهلل. فإذا أردت أن تتأدب ا للب  فاجعل للب  منيه 

فياألع ل قسي ن: عميٌل هلل يثمير   وافتقار ول جتعله للأ حاجي  وقضياا أوليار. عباد

ب .  ،املثوب   وعمٌل باهلل يثمر املقر 

»يقــول اهلل تعــاىل:  ــن : ورد عن مال  بن احلارث رمحه اهلل: قيال رسيول اهلل 

  .شغل  ذكري عن  سألأي أعطيأ  فوق  ا أن أهللعطي السائلني

 ال:أدز وفلسفة الدع 

أ  ،أّن اهلل تعاىل إذا أراد ل  الرتقاا واملزيدأهيا السال  اعلط  أهلمي  اليدعاا وهييّ

فيإن اهلل تعياىل أراد  ،فإذا رأيت لسان  أ لل  بةلأ مقاٍم عزيٍز فال تعجيأ ،ل  ا جاب 

قال  ،مع اهلل اً أدب فعلي  أن تبذل جهد  ا سلو  األسباب املوصل  إليه ،وصول  إليه

 أحدهط:

سين تعامليه ميع اهلل لكن وحسين ا جابي   ،السلو  كله آداب يتعلمها املرييد لي حر

وكيط مين سيال  ل يعيرف  ،فمين تيأدب ا الةليأ نيال ا رب ،متعلٌ  بحسن الةلأ

 في يسا األدب بسوا  نّه باهلل. ،أدب الةلأ

إن كثر  العباد  ميع إسياا  األدب ل  ،ليط بتقدير اهللالرضا والتس وأعمط اآلداب

فكيأن اهلل يقيول  ،وإن قل  العباد  مع حسين األدب توصيل الةاليأ للمةليأ ،قيم  هلا

 (.عبدي ألعني في  أمرت  ول ت علمني ب  يصلح  هلذا السال :

 

 (.29271رواه ابن أب شيب  ا مصنفه ) (1)
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يل حأــى ال  اللهم رضني بقضائك وبار  يل فــيام قــدر» :وكان من دعاا النبي 

 .«خري  ا عجلتأحب تعجي   ا أخرت وال تأ

 (.األدب  هناي  الةري )وقالوا:  .(سل  أحٌد باألدب إل وصلما )قالوا: 

يقــول اهلل يف احلــدي  »: ورد عن مال  بن احلارث رمحه اهلل: قال رسيول اهلل 

  . ن شغل  ذكري عن  سألأي أعطيأ  فوق  ا أن أعطي السائلني القديس

تاف بعلط اليقني من  ومن اآلداب التي ينبغي أن تعجن هبا روك السال  الذي

وريض  ،بعلييط اهلل عيين علمييه يسييتغنيو ،بتييدبري احليي  عيين تييدبريه  يكتفيي أن يالييذاكرين 

ر  اهلل بدعائه ،بترصف احل  فيه َذكي ول  ،ألنه يرى اهلل ليس غيافاًل عي  يعميل خلقيه ،فال ي 

ر شيؤون خلقيه بقدرتيه وإحالتيهنه أل ،ينبهه إىل ما يريد يستسيلط  اً إذ ،يرى اهلل تعياىل دبيّ

 فقيد اسياا األدب دون قصيد أّما من مل حَي ز  عس علط اليقيني  ألقدار اهلل وهو عنها راض.

 ،فرتاه مضةرب الفؤاد كثري السؤال يريد دفيع األقيدار! ل يعيرف أدب املعاملي  ميع اهلل

  الةلأ ويمن أّن به عصل ا رب.فيقع ا سوا األدب حين  يعتمد عس 

ڀ  ژقيال تعياىل:  ،باد  ملرا فيه من ذّل الةلأ واحلاج الدعاا عس العموم عنعط 

 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

 [.٦0]غافر: 

 لكن أه  اإلخالص قسموا الدعال إىل قسمني:

للعةاا وقضياا  اً هو الةلأ من اهلل ألجل أن يكون الدعاا سبب دعاا معلول: -1

فقالوا: الفاهط عين اهلل هيو اليذي يكتفيي بعليط اهلل وبالسيتغناا بمعرفتيه فيال  ،احلوائ 

: )ل يكين حميّ  مين اليدعاا الفيرك بقضياا قيال الشييخ أبيو احلسين  .اً يةلأ شييئ

لذل  يكتفي أهل النهايات بذكره  ومناجا  حمبوب  فتكون من املحجوبني(. ،حاجات 

 

 (.29271رواه ابن أب شيب  ا مصنفه ) (1)
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»زيياد  العبوديي  بيني يدييه:  إهنط يةلبيون منيهلبوا في وإن ل ،عن الةلأ منه

  

فقد رّخ  أهل ا خيال  باليدعاا  ،وهو دعاا أهل البدايات دعاا حممود: -2

وعميياًل  ألهييل البييدايات وأمييروهط بكثيير  الترضييعات واللتجييااات عبودييي  هلل 

 م .النبوي  العام  ل بالوصايا 

ر مين  دي ط هلط من األرزاق واألخيالق قي  أما أهل األدب فإهنط عرفوا أن كل ما ق سر

زه عين التغييري يوهيو كليه ا عليط اهلل القيديط املني  ،قبيل خلي  السي وات واألرضاألزل 

 [.49القمر:  ژمت  ىت  يتحت  خت    ژ     قال تعاىل: ،ولروا احلدوث عليه

  ن آداز السالك يف الدعال:

 ألّ يدعو ب  خيالف الايع . -1

 أن يغلأ عليه النكسار والضةرار.  -2

 ألّ يكون بانبسا  وإدلل إل إن كان صاحأ مكان  وك ل. -3

 وهو الةلأ من اهلل بالتفصيل.  ،ألّ يعتدي ا الدعاا -4

   (2) ن دعال بعض املجاذيب:

 فارج رجل منهط فقال:  ،قحةوا سنوات فلط ي سقوا اً روي أّن قوم

رفت! يا رب ما هذا من منال   وما هو من حكم  وما بذل  ع 

 أنقصت علي  عيون مائ ؟!

 

 (.292٦1رواه ابن أب شيب  ا مصنفه ) (1)

آي  مين  يها، وهط ندر  بني املسلمني، جعلهط اهلل اهلل عليه جتيل مجال فأخذه من الدنيا وما فاملراد باملجذوب: هو الذي بتجس  (2)

 .اً آيات عةائه ليكونوا مذكرين الناس بسلوكهط بحقار  الدنيا، أما العارفون فهط أعس من املجاذيأ مقام
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 أم عاندت الرياك عن لاعت ؟!

 أم نفذ ما عند ؟! 

 ألست كنَت غّفارًا قبل خةأ اخلّةائني؟!  

 ملاالفني؟!تأمر من ا فتكون ملا ،خلقت الرمح  وأمرت بالعةّي 

 أم ت رينا أن  ممتنع؟

 أم ختشإ الفوت فت عّجل العقوب ؟ 

 ث أن أغدقت عليهط الس ا بالعةاا.ف  لب

ون قلَّد   ألّن تقليدهط تةاوٌل ا األدب. ،واعلط يا أخي السال  أّن هؤلا ل ي 

  اذا نطلب  ن اهلل باألدز؟

 ،وك هيو األدباملجيّرد عين الير والسلو  العلمي اإّن الفرق بني السلو  الصو

اهلل ا كيل حركاتيه وسيكناته يبيذل كيل لاقاتيه ليكيون عيس كي ل األدب ميع ا فالصو

 ونق  األدب ثمرته حبيو  العميل. ،واألدب ثمرته قبول العمل ،ولاعاته ومعامالته

فتعددت  ،وكل سؤال من احلرض  عباد  ،للسال  أ منيات ورغبات يقدمها للحرض إن 

 ،فليط يةلبيوا أي حيمٍّ لنفوسيهط ،إل أن الواصلني صفت ِسائيرهط ،الكني للبات الس

ۇئ  ۇئ   ائەئەئوئوئ ژ قييال تعيياىل: ،أن يكييون كلهييط هلل إنيي  مةلييبهط

 [.29الزمر: ژۆئ  ۆئ  ۈئ  

  راتب السؤال:

 منهط من يسأل الكرام .  -1

 منهط من يسأل اجلن .  -2

 منهط من يسأل شهود األنوار.  -3
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 األذكار.  منهط من يسأل لذ  -4

 وهو أعالهط رتبً .  ،منهط من يسأل اهلل رضاه  -5

 قيال تعياىل: ًا،وبالني  اً السيتقام  عيس األوامير والنيواهي  ياهرورضاه  يكمن ا 
 [.112هود:  ژ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ

قال أبو سلي ن الداراين رمحه اهلل: )شّتان ما بني َمن  مّهه احلور والقصور وبني َمن  

 ر ورفع الستور(. قال أحدهط:مّهه احلضو

إ والعبييد ي عةييي منهييا؟  لييو قيييل: مييا متنييّ

 

يييييييياه ن ييييييييي  قلبييييييييي ا بيقي  لقلييييييييت: م 

فاجعيل  ،)اللهط وكل سيؤال فعين أمير  يل بالسيؤال من مناجا  اجلنيد رمحه اهلل: 

د بسيؤاله مواضيع احلميو  بيل يسيأل  ،سؤايل ل  سؤال حمابي  ول جتعلنيي ممين يتعميّ

 القيام بواجأ حق (.

بيه ل  اً : إذا أردت أن تةلأ من اهلل فاللأ مستعينأهيا السال املراد  ن احلكمة: 

ومين اسيتعان بنفسيه وغياب عين ميوله  ،فإنه من استعان باهلل فةلأ به أجابه ،بنفس 

ه وأهانه ني  واعليط إ وبعلط اهلل بحال  عن  نّي . ،واكتفر باختيار اهلل عن اختيار  ،ردَّ

وامجييع بييني السييؤال والفتقييار والرضييا  ،ا أثنيياا للبيي  اً بيي فكيين مؤد ،ترّقييي  بيياألدب

م عليها هبيا  اً لسان  لل قفإذا رأيت  ،باألقدار واللأ معايل املقامات وعمائط األمور ود 

 فأبا فإهنا حاصلٌ  بإذن اهلل.

وتيأدب ميع اهلل ول  ،علمه بحايل يغنيني عن سيؤالهف ًا،كن إبراهيميأهيا السال : 

ومليا أهلمي  اهلل اليدعاا أهلمي   ،غرّيَت األقدار وحصلت عس امليراد تمّن أن  بدعائ 

 لي عةي  ما قّدر ل  من األزل.

وهيي  ،إلييه اً فيال تةليأ إل ميا يزييد  قربي  ،ي لتكن مهت  عالي  وغايتي  سيامو

 .الستقام  والمتثال والقيام بحقوق الربوبي 
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  قام الأفكر يف السلو  

كورةما نفع القلبَ شيءٌ مث  ع ( 9 هبوا م ودان ف لوب يف  ،لة يدْص ُ  روري  الق كورة:  الف

لوه ،م اُين األغ ار هواءة  فوال إ بوتْ  فوإذا ذ  لوب  روراا الق كورة   ،و وي  هوربان: ف كورة  والف

ميوانه شوهوٍُ وع وانه ،تقديقه وإ كورة   بوارِ ،وف بوابِ االعت شوّهوُِ  ،فواألوىل ألر بوابِ ال والثان وةُ ألر

 واالرتبقار.
اليذكر والفكير. نإ ليه عينه  ا السيلو  ومهيا: للسال  ا الةري  جناحان ل غ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ژ   ا كتابيييه فقيييال:  وقيييد قيييرهن  اهلل تعييياىل

 ژڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     

فغذاا القليأ  ،ولكلٍّ غذاا ،والقلأ الّروحايّن والعقاليّن موضعا معرف  اهلل تعاىل

در ذكيير ذي ا الصييّ ر  ،اهلل الّروحييايّن الييّ وغييذاا القلييأ العقيياليّن الييذي ا الييّرأس الّتفكييّ

 بعمم  اهلل. 

وهيو أِس   ،ولري  القلأ عرب الذكر الذي هو لقاٌا روحي  شعوري  مع املذكور

َن الّسالكني َمن  يسل  عرب الّةريقني ك  ا اآلي . ،من لري  العقل
 والكامل مر

 الفكرة العقلية نوعان: 

تنشأ الفكر  بالنمر ا خملوقيات اهلل بسيؤال  ،لغري املسلمني فكر  إي ن: وهي  -1

العقييل: ميين خليي ؟ كيييف خليي ؟ مليياذا خليي ؟ مليين خليي ؟ ينقلييأ سييريه ميين اسييتدلله 

 له بالصانع عس املصنو .باملصنو  عس الصانع إىل استدل

  ولقييد كييان رسييول اهلل  ،فكيير   تصييدي : وهييي لتقوييي  ا ييي ن ا القلييأ -2

 ت العدد قبل النبو  حتإ نزل عليه الوحي.اا الليايل ذوايتحنّث ا حر
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 والفرق بني اللكر والفكر:

والفكر: توجٌه إلييه بالواسية . فيإذا جياا السيال   ،الذكر: توجٌه للاال  مباو 

 عس نور. اً فقد مجع نور اً متفكر اً ذاكر

 ذات اهلل:الأفكر يف 

 : فقال النبي  تفكروا ا اهلل  اً إّن قومقال:  عن ابن عباس 

  م لن تقدروا قدرهتفكروا يف خلق اهلل وال تفكروا يف اهلل فإنك
 ذات اهلل تعاىل إن  ا صفاته وأفعاله.فال جيوز التفكر ا 

 والعكلة نوعان: 

 اً عزل  بالبدن والعقل والقلأ: وهيي مؤقتي  بيزمن ول جييوز أن تسيتمر دومي  -1

يقيدك فييه النيور من عمم  اخليال  ويقيني التوحييد ف وهي سنّ  حراا يمتلئ فيها القلأ

 ا هلي. 

 وهيي روك قوليه تعياىل: ،عزل  بالقلأ دون البدن: وهيي ذكير  اهللر ا اجلليو  -2

 وهي خلو  النقشبندّي .   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ژ

 عمرات العكلة: 

 قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل ق ّدس ِّسه: 

 العزل  الّمفر بمواهأ املنّ  وهي أربع :  رات)ثم

ّن وأنيوار  ،كشف الغةاا: يولد ا نسان مكشوف الغةاا -1 ييرى املالئكي  واجلير

فياخللو  تعييد  ،لكنه ملّا هيتط بنفسيه ويقبيل عيس شيهوته تيرتاكط احلجيأ فيوق قلبيه ،اهلل

 ا نسان إىل شهوده. 

 

 شعأ.( رواه الةرباين ا األوسط والبيهقي ا ال1/4ختري  أحاديث ا حياا )  (1)
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  تنيزل الرمح : ألن الصفاا جّذاٌب للرمحات. -2

 عق  املحب : بسبأ كثر  املجالس  وكثر  ذكره. -3

ذب قليأ موسيإ  ،ا الةور وأسمعه صيوته ومثاله: ملا ناجإ اهلل موسإ  جي 

  وموسإ حمال  حتإ للأ من اهلل رؤيته مع أن الرؤيا   . يعلط ذل 

 املراد  ن احلكمة:

عليي  هبي  السال : ل تكتفي بالذكر عن الفكير ول بيالفكر عين اليذكر بيل أهيا 

ر قلب  فليكن ل  ورٌد من التفّكر بعيد ًا،مجيع نوَّ  عن الناس.  اً فإذا أردت أن ي 
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 حياة القلب و وت  

عدم احل ن عل  ما فاتك من املوافقات وترك  :من عالمات موت القلب (10

 النّدم عل  ما فعلته من وجوُ ال ّالت.
 ،ع معرفي  اهلل وموضيع الصيل  بياهللالقلأ ا ا نسان هو موضع ا يي ن وموضي 

وهييو موضييع الشييهوات التييي جتعييل  ،هييو موضييع النفيياق والرييياا واجلهييل بياهلل اً وأيضي 

 . اً ل إنساني اً ا نسان حيواني

إذا صلحت صلح اجلســد كلــ  وإذا  يف اجلسد  ضغةً  أال وإن  : ل اهلل قال رسو

  فسدت فسد اجلسد كل  أال وهي القلب

فإذا حيا القلأ كانت حيا  ا نسيان بياهلل قائمي   ،  القلأتكز عس حيافا ي ن ير

وإذا مات القليأ ماتيت صيل  ا نسيان بياهلل وميات شيعوره  ،وحمب  اهلل ا قلبه موجود 

وإذا كان ا القلأ يشا مين امليرض فيإن عالجيه سيهل لكين حيتياج بعيض  ،وإحساسه

 قيال تعياىل: ،ن لييس مسيتحيالً لكي و اً جيد عالجيه صيعٌأ  فيإنّ  اً أما إذا كان ميتي  ،الوقت
 القلأ. باألرض ا اآلي :واملراد   ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئژ

إذا :: ميا ا يي ن؟ فقيال رجاًل سيأل رسيول اهلل  قال: أنّ  عن أب أمام  

 تك حسنأك وسالتك سيئأك فأنت  ؤ نرس  

 اف أن  كأنيه ا أصيل جبيٍل خيي املؤمن يرى ذنوبه  إنّ ): قال عبد اهلل بن مسعود 

  (3).(الفاجر يرى ذنوبه كذباٍب وقع عس أنفه قال به هكذا..!! وإنّ  ،يقع عليه

 

 (.52رواه البااري ا صحيحه ) (1)

 (.22220جزا من حديث رواه أمحد ا مسنده ) (2)

 (.2497رواه الرتمذي ) (3)
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 املوت: ضد احليا  وهو فقدان الشعور وا حساس.

رب القليأ إىل اهلل فمن عالم  حيا  القلأ باهلل التأمل عند فوات الفير  التيي تقيّ 

  عس ساب  الزلت واملاالفات.ملّ والتأ ،القلأ من حمب  اهللأو ياب هبا 

ومن عالم  موت القلأ أنه إذا وعمته ل ييتعم وإذا ذكرتيه ل يتيذكر وإذا د عيي 

وإذا رأى آيي  مين آييات اهلل ل يتحير   ،  لفعيل اخليريإىل أفعال اخلري ل توجد عنيده مهيّ 

 قلبه. 

 أسباز  وت القلب: 

ل يرض السلو  العمل ا الدنيا  هنبأ عل ً تحصيلها. للةاق  حمب  الدنيا وبذل ا -1

 أي: إدخاهلا إىل القلأ. ،وعصيل األموال ولكن ما يرض السلو  حمبتها

لول األمل ونسيان املوت. واملراد بةول األمل: اليقني التام بتنفيذ ما خيةيط  -2

أميا التاةييط والعميل للمسيتقبل ميع  ،مستقبلي  مع نسيان امليوت ا نسان من مشاريع

ض ميع السيلو  ويمثليه قيول وتوقعه ا أي  حلم  فهو أمير حمميود ل يتعيار رؤي  املوت

: اً إذ .(اً واعميل آلخرتي  كأني  متيوت غيد ًا،)اعمل لدنيا  كأن  تعيش أبيد: عمر 

 عنده يقني تام بتنفيذها.  فاملؤمن خيةط ل مور ولكنه يعلقها عس املوت فال يكون

 .واللذ  ا ذل   سبيل الةلأالدنيوي  عس س   الغناا واألحلانإدمان  -3

وهي الداا القاتل لامي ن والسيلو  ل سيي  صيحب   صحب  أموات القلوب. -4

 املنكرين عس أهل السلو  ومبغ  الصاحلني.

 أسباز حياة القلب: 

             وعالم  ذل  تقديمها عس الدنيا. حمب  اآلخر . -1

 .اً كثري قرص األمل وذكر املوت -2
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 صييوت اجلميييل والتجويييد املييتقن مثييل أصييوات القييرآالقييرآن بالسيي   ا -3

 .    املنشاوي وعبد الباسط ومصةفإ اس عيلك

 . من السالكني املتقدمني  صحب  أحياا القلوب -4

 املراد  ن احلكمة:

أو  اً واحييذر أن يكييون ميتيي  ،افحيي  قلبيي  عييس مييوازين القلييوبأهيييا السييال : 

 .اً  بادر بالعالج فوروا حال رأيت خلالً  ،شارف عس املوت
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 تنوع املسالك 

جود (11 بوال مو وُلّ  ،ُلّ العقول بوجوُ آثار  عل  وجوُ ذاته إذ حمالٌ أن يوجد أثرٌ 

وُلّ بثبوت أوصافه  ،بوتنووع آثار  عل  ثبوت أوصافه إذ حمالٌ أن يوجد وصفٌ بال مووصِّف

لوهبم عن ىذب ف كشف لقأمّا أرباب ا ،عل  وجوُ أمسائه إذ حمالٌ أن يقوم الوصف  بنفسه

شوهوُ  ،ثم ي رجعهم إىل التّعلّق بأمسائه ،ثم يرُّ م إىل شهوُ صفاته ،كمال ذاته ثم يرُّ م إىل 

فدلّهم عل   ،وأمّا السّالكون فأمال قلوهبم إىل كشف أررار  ،آثار  فسبقت أنوار  م أذكارَ م

مور ،فدصلوا مفاوز ا ،أبواب معرفته غووا  تو  بل شواقّها ح توذوقوا م كوار   م و سوبقت أذ اُ م ف

نووارَ   عواىل م.أ صوِلونَ إِلّ وه.   ژچڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ ژ:  قوال ت عواىل:الوا قوال ت  و

   السّائِرونَ إِل ه.    ژ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ

فوال و موداُ  طوول اال موع  هوا  َوه  عل  إذا رأيت عبداً أقامه اهلل تعاىل بوجوُ األوراُ وأُام

بوني ،ا منحه  موالكتستحقرنّ م جوة اب موا  ،ألنك مل ترَ عل ه ر ما العارفني وال هب لووال وارٌُ  ف

ِوهِ ،أّقامَه م احلّقُّ لِخِدمَتِهِ ماًقّوإن ف كان وِرٌُ. عواىل: ،وَقّومٌ اصتّقَّه م بِمَحَبَّت   ڄ  ڦ  ژ      قوال ت

 [20ا ِساا: ژچ   چ    چ    چ      ڃڃ  ڃ     ڃ    ڄ    ڄ    ڄ

لسيلوكهط يمنيون أن السيلو  ليه لريي   اً كثري من السالكني تعصيبضي  أف   نم

واحل  أن اهلل تعاىل أفاض عس عباده الةالبني معرفته  ،واحد فحسأ هو لريقهط ل غري

 يصلون إليه إىل معرف  رهبط.   اً شتإ فأهلط كل منهط لريق اً لرق
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 :السلو  بني العق  واللكر واجللز

 سال  بالعقل. -1

 سال  باجلذب. -2

 سال  باملجاهد . -3

العقييل ووهبييه لكييّل إنسييان ليكييون البيياب  فقييد خليي  اهلل  أ ــا ســالك العقــ :

       ڈ   ڎ     ڎ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ قال تعياىل: ،األعمط ملعرف  اهلل 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ           ژ    ڈ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

  [٦1 – ٦0]النمل:  ژھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

 ،فالعقل ا نساين يرى هذا الكون الذي لرأ عليه فيستدل عس وجيود موجيٍد ليه

تعاىل فيضةره عقله ألثبات الصفات السلبي  والصفات الثبوتي  تفكر ا صفات اهلل ثّط ي

يرى حكم  اهلل وعمم  اهلل وإبدا  اهلل ا الكيون  ،شاهب  اهلل خللقهالك لي  وينفي عقال م

ثط يتجه إىل الاييع  فيأخيذ أحكامهيا بقيو  فيتقيرب إىل اهلل تعياىل.  ،فياضع له وخيشع

هيذا و ،زك صياحبه عنيه ول أحيد يشيككهوهذا الةري  هو لري  ثابيت قيوي ل يتزحي 

 ومنهط من كفر.من آمن فمنهط  ،لكل الناس عاّم ً  اً الةري  العقيل مباح

فليّ  أراد  [13]لييه:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ       :قال تعاىل وأ ا سالك اجللز:

جتيّس علييهط  ،ختصي  فئٍ  من املؤمنني بنوره ليكونوا موضع نمره من بني خلقه اهلل 

فانجيذب إىل  ،فمنهط من أدر  النور صفاَا قلبره ونقاا ِسيرتيه فوقيع فييه بمكيان ،بنوره 

وي سيمإ ا عليط السيلو :  ،فإذا هو برّبه ،كل الوسائط واملسال  اً النور متجاوز مصدر

 املجذوب.
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فبقيي ا جذبتيه حتيإ  ،حممولً فأدر  املعرفي  مين أول قيدمفاملجذوب: من كان 

 فال يصلح لرتبيٍ  ول إرشاٍد ول صحب . ،آخر حياته

  ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ         :قييييال تعيييياىلوأ ــــا ســــالك املجاهــــدة: 

 ،هيؤلا أدركيوا اليتجيّل بقليوهبط ف ليت إىل مصيدره ليحصيل ميرادهطف 

فدهّلط اهلل عس أهل إرشياده مين األنبيياا والعلي ا الربيانيني فيدخلوا مسيالكهط إىل حيني 

 صفت روحهط برتبيتهط فإذا هبط وقفوا عس رهبط.

 ،حتيإ أدر  املعرفي فالسال : من محل السلو  وقاسإ ا الةري  وقةع املفاوز 

.  فهو الكامل املرشد املربي

في در  من األحوال ما ي دركه  ، من أول قدمأما ا النقشبندي  كل سالٍ  جمذوٌب 

فيعيود إىل  ،لكّن األحيوال تتحيول عنيه ،وهي اندراج النهاي  بالبداي  ،املنتهون من املقام

إىل مقيام الرتبيي  فيصيري فإذا ما وصل النهاي  عياد ونيزل مين جدييد  ،السلو  من جديد

 هيي مرحلي  البيدايات ثيط وإنيّ  ،وليس ا النقشبندي  اسيتمراٌر للجيذب ًا،فرشي اً عرشي

 الصحو.  

فاجليذب مقيدٌم عيس  ،أما عند القادري  والشاذلي  والرفاعيي  وغريهيا مين الةيرق

ولييس ا هيذا الخيتالف بيني الةيرق  ،ألّن فيه حميض الصيةفاا والختييار ،السلو 

 ،والتصيوف كليه أذواق ،إن  هو تنو  أذواق لتنو  املسيتقبالت القلبيي  ،ٌد أو تدافعٌ تضا

 . قال النقشبندي :ومؤدى اجلميع واحد: هو معرف  اهلل 

اس  عبيييدانر جميييذوٌب وسيييالرٌ  ميييا   والنيييّ

 

 دعييييييييييا إليييييييييييه بتعليييييييييييٍط وتنبيييييييييييه  

 واجليييييذب  أخيييييذ  عبيييييٍد بغتيييييً  بييييييدي  

 

 عناييييييييٍ  نحيييييييو أميييييييٍر لييييييييس ينوييييييييه  

  وميييييياةوب  العنايييييي  ل مليييييراد  وهيييييو ا  

 

 

 

 حيييييييييسُّ كلفييييييييَ  تكليييييييييٍف ت القيييييييييه 
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د    ملييييي ً ليييييورًا ييييييرر  علييييييه احل سييييين  تك 

 

 

 ليييييه  فيقصيييييد  ميييييا قيييييد كيييييان ناوييييييه  

 تيييييراه  يعبيييييد ل يليييييوي عيييييس شيييييغلٍ  

 

 سيييييييوى العبييييييياد  يسيييييييتحيل تفانييييييييه  

 اً وقيييد يغييييأ  عييين ا حسييياس خمتةفييي  

 

 وذو العنايييييييي  حفيييييييم احليييييييّ  حيمييييييييه  

 ٍ  بيييييدو منيييييه ا نسييييي تيييييرى احلقيييييائ  ت  

 

 مييييييييييع الكشييييييييييوف ألّن اهلَل يلقيييييييييييه  

لو  تيييييييييراه  ا     بدايتيييييييييه وذو السيييييييييّ

 

 

 

 جياهييييييييد الييييييييّنفس إحييييييييياًا لباقيييييييييه 

دق ملتزميي    اً يميشيي عييس هنيي  أهييل الصييّ

 

 وولهيييييييط خائفيييييييًا مييييييييّ  يرّجيييييييييه  

ن  مرييييييٍد فيييييرت بعيييييد عزميييييٍ    
 كيييييط مييييير

 

 

 

 هييييييوي بيييييه احليييييمُّ ا أهيييييوى مهاوييييييه 

ن بعيي   لو   لييه واجلييذب  إن  جيياا ميير  د السييّ

 

عي تالييييه   ا السيييّ  فضيييٌل عيييس اجليييذب مميييّ

  الييييذي الّتفضيييييل  فيييييه فاجلييييذب هييييذا   

 

ًا بوادييييييه    هيييييو اجليييييذب  هيييييرت حسيييييّ

لركت    وا احلقيقييي  ليييول اجليييذب ميييا سييي 

 

ؤييييييييت مرائييييييييه    لريييييييي   حييييييي ٍّ ول ر 

 اخأالف اللوق بني الواص  والسالك 

 : إما واصٌل وإما سائٌر. اً إذ أرباب السلو ف

دائيير  فهييط الييذين امييت ت بعةائييهر أرواحهييط واتسييعت لعلمييه واصــلون: ال أ ــا

فالواجأ عليهط أن ينفقوا مما آتاهط اهلل عس عبياد  ،وف تحت به للفهوم عقوهلط ،أرزاقهط

وهيط اليذين ييؤذن  ،فيا سعد من أدركته نمراهتط وتوجهياهتط ،اهلل من إخواهنط وغريهط

 وب. هلط بالرابة  لقتدارهط عس ملا القل

 ،فهط الذين ل يزالون ينشغلون بجهاد أنفسيهط وتصيفي  قليوهبطوأ ا السائرون: 

فهؤلا ل قدر  هلط عس العةياا  ،فأرزاقهط لذل  حمدود  وأنفاسهط مع الرمحن معدود 

هلط بالرابة  لضيعف قليوهبط  وهؤلا ل يؤذن ،كالواصلني ول عس التسلي  كالعارفني 
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هلط أن ينفقوا وليو كلمي  إىل أن جييّدوا السيري  هلط برك  فال بدلكن عةاا اهلل  ،عن العةاا

 فيصلوا فينفقوا من السع . 

 هوالب األذواق للسائرين يف البدايات: 

 تر  الدراسات والفلسفات.  -1

 تر  التجارات.  -2

 تر  الشهوات.  -3

 ين: هوالب املعرفة للسائر

 الرجو  إليه قبل اخلوض ا يشا.  -1

 ا. عليه ا كل يش العت د  -2

 الغيب  فيه عن كل يشا.  -3

 الستدلل به ا كل يشا.  -4

 :تنـوع املشارزاألدز  ع 

أدب املريد ا الةري  أن ينمر ا نقائصه فيكملها ول يزن املريدين عيس موازينيه 

 ،وكل  أعةاه اهلل ما يناسيبه ، بعدد أنفاس اخلالئ فالةري  إىل اهلل ،ويقّومهط عس سلوكه

فيتح علييه بياب األذواق واملواجييد  ف  دام املريد عس توجيه إىل اهلل فقلبيه سيليط وإن مل ي 

 واألحوال والكشوفات... 

وكيان يقيرأ  ،كان أحد املصلني يصيل ا مسيجد الشييخ أمحيد كفتيارو قيدس ِسه 

فيدعاه إخيوان الشييخ حلضيور جميالس اليذكر  ًا،ماشيي اً القرآن بني املغرب والعشاا يومي

ومليا وصيل اخليرب  ،ذوق األحوال واملواجيد فرفض! وداوم عيس قيراا  القيرآنتومعهط 

 للشيخ ق ّدس ِّسه قال: )يا بني دعوه هذا ورده الذي وفقه اهلل إليه(. 
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فانمر إىل نفس : أين وضيع  اهلل؟  ،اعلط أهيا املريد أّن الصةفاا عس درجاتف

أو املحبي  فانيدب  ،أو اخلدمي   ووإن مل جتد ل  حمٌل عيس خارلي  اليدع ،فارَض بقسمته

 عس نفس  وتذلل لرب  لتكون ل  و يف  ا دولته.

 : ن األدنى إىل األعىل درهات االصطفال

 هط الذين أوقفهط لعبادته والنقةا  إليه والستغراق ا حمبته.  الدرج  األوىل:

 الدرج  الثاني : هط الذين أوقفهط اهلل حلفم ويعته وتعليمها. 

هط اليذين سيّارهط اهلل لقتيال أعدائيه واحليياز  عيس الشيهاد  ا  الث :ثلالدرج  ا

 سبيله. 

 هط الذين سّارهط اهلل خلدم  عباده وقضاا حوائجهط.  الدرج  الرابع :

 هط الذين رزقوا معرفته وحازوا وليته.  الدرج  اخلامس :

  تعاىل. هللالدرج  السادس : هط الذين ملَّكهط اهلل قلوب عباده يوجهوهنا إىل ا

 املراد  ن احلكمة:

عيس  اً أهيا السال : اعلط أن الةري  إىل اهلل بعدد أنفياس اخلالئي  ولييس مقصيور

 وليست األذواق مقصور  عس ذوق  أنت. ،الةري  الذي تسلكه أنت

ا كل أحوال  أنف  و ،احر  عس ما ينفع  ويقرب  إىل اهلل تعاىلأهيا السال : 

ر علي .ي  ولاهلدامما أعةا  اهلل من    تبال وإن  ق دي
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  عرفة اهلل )العلم ب (

لوك  ،( إذا فّتحَ لك وجهةً من التعرُّ  فال تُبايل معها إنْ ق ّ عملك12 هوا  فإنّه ما فتح

هوديها  ،إالّ و و يريد  أن يتعرّ  إل ك نوتَ م موال أ موورُِ   عل وك واألع عورُّ َ  وو  أمل تعلم أنّ التّ

 هِ مِمّا  و م ورُِ  عل كي إل هي وأين ما تُهديه إل 

وإال فج ّ ربّنا أنْ يتّق  به شيءٌ أو  ،وصولكَ إىل اهلل وصولكَ إىل العلم بهواعلم أن 

 ن أين أنت ووجوُ  قربِهيوإال فمِ ،وقرب كَ منه أنْ تكون مشا داً لقربِه ،يتق ّ  و بشيءٍ

إىل  الدّار بالنظرأمرك يف  ذ   ،علِمَ منك أنك ال تقرب عنه فأشهدك ما برز منهلقد 

لوال ظهور  يف املكوّنات ما وقع عل ها و ،مكوّناته ور كشف لك يف تلك الدّار عن كمال ذاته

 فلو ظهرت صفاته الهمحلّت مكوّناته. ،وجوُ إبقاره

شتّان بني من يستدلّ به وبني  ،و و اآلن عل  ما عل ه كان ،معهكان وال شيء إن اهلل 

واالرتدالل  ،أل له وأثبت األمر من وجوُ أصله ه: عر  احلقّاملستّدلّ ب ،من يستدلّ عل ه

كوون  ،عل ه من عدم الوصول إل ه تو  ت عود ح تو  ب سوتّدلّ عل وهي وم تو  ي وإالّ فمت  غاب ح

 اآلثار  ي الّيت توص  إل هي   

يزهي املعرفة:  ،مين القليأ اً ومتكني  اً العتقاد اجلازم بوجود اهلل وصيفاته الكاملي  تني

 هد اهلل. حتإ كأن القلأ يش

 وقيو  ،إّن الصل  بني اهلل وعبده ل بةريي  األعي ل فحسيأ وإني  بةريي  القليأ

ليذل  لييس املهيط أن يكيون العيارف بياهلل أكثير  ،املعرف  ا القلأ هي سيبأ املقاميات

وتعبد من بعيدهط  ،فقد كان كثرٌي من الصحاب  يتعّبدون أكثر من تعّبده  ًا،الناس تعّبد
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وليس  ،م من العباد من فاق ا تعبده كل من سب  من الصاحلني ليووا ،أكثر من تعبدهط

 . ام ونقصانهذل  مرتبط بزياد  املق

َ   ،وتعّرف  اهللر عس العبد يكون إّما بتجيّل جالليه أو بيتجيّل مجاليه بليي فيإذا أراد أن ي 

قليأ جتّس علييه بأحيدمها. فيإن كيان بيتجيّل جالليه فيإّن جتييّل اجليالل عيس ال اً عبده مقام

. ويكثر خوف العبد وترتفع اهلمي  عيس العبياد  فتكثير ،يورث قسو  رغط وجود املعرف 

ل  اً ولربيي  اً وإن كيان بييتجيل مجالييه فييإّن جتيييّل اجليي ل ييورث أنسيي  ا القلييأ ولمأنينييً  يقلييي

ا كيال احلييالتني إنيَّ  هييي ويكتفيي باملراقبيي  واليذكر. صياحب ها مين الجتهيياد والعميل و

إ ، من اهلل تعاىل لعبيده امتحاٌن واختبارٌ  وإن أضيا  األدب  ،فيإن حفيم األدب زاد وترقيّ

مَ  رر َد َوح  ألنَّ األع ل القلبي  من الرضا واحلأ وا خال  هي األصل املقيدم عيس  ،ل رر

 . اً فليس كل جتيل جالل ممدوح ،أع ل اجلوارك

 أحوال جتيل اجلالل: 

لييول القييبض  عقوبيي  ولييرد: وذليي  حييني ييسييا السييال  األدب بسييبأ -1

 فيساط أو يقنط. 

 تأديأ وتنبيه: فينهض السال  من غفلته ويعود ألدبه.  -2

: وذل  بسبأ تأدب املريد بآداب القبض.  -3  زياد  وترقٍّ

 ( عند الصوفية عرفة اهللبيان اصطالح )

فيإذا نةقيوا بيه  ،يفهمهيا أهليه دون غيريه  ،اصةالحاته اخلاص  بيهلكّل علٍط وفٍن 

إذا  ،وألربيياب السييلو  اصييةالحاٌت اصييةلحوها فييي  بييينهط ،تهجنوه أمييام العاميي  اسيي 

منها: السيال  والواصيل والعيارف والقةيأ واليتجيّل  ،نةقوا هبا استهجنها أهل العلط
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ختيدم املعنيإ وقيد ل ختدميه  وهلذه الصةالحات مرادفات لغوي  قيد والفناا والبقاا...

 منها: 

ولكيين القييوم يقصييدون بييه  ،ال احليسييّ التصييال بيياهلل: أمييا باللغيي  فمعنيياه التصيي 

فيشيهد أّن اهلل معيه  ،وصول السال  إىل مقيام العليط بياهلل وبكيل صيفاته وعققيه بيذل 

فهيط أكثير النياس  -فحاشيا هلل - اً ول يقصيدون التجسييط أبيد ،حيث كان بكّل صيفاته

تليف وهيي خت  ،وقد اعتقد فالسف  الصوفي  بوحيد  الوجيود له. اً زهييخلالقهط وتن  ً تعمي

وميع ذلي  كبيار  ،العاد واحللول فإهنا ليسيت مبنيي  عيس الكثير  بيل عيس الوحيد عن 

 الصوفي  هنو عنها وقالوا ليست من عقائد القرآن.

إن   ن العلم :وقد ورد ا الصةالك الاعي: )العلط  باهلل(. قال رسول اهلل  

نكره إال فإذا نطقوا ب  العلامل باهلل كهيئة املكنون ال يعلم  إال  أه  الِغرة باهللال يهلل

هني املجسييم   َط أهييل التصييوف ميين قبييل املغرضييني امل شييوي ر  -السييلفي -وقييد اهتيي 

في  هيي إل  ًا،والعاد وحاشا أهل التصوف أن يقوليوا أو يعتقيدوا بيذل  أبيدباحللول 

موا هبا. وعقيد  أهل التصوف  تنيزيه فغالأ ل ختالف عقائد القرآن ا العقيد  وثنّي  اهت 

 وما تريدي  ومعتزل  ومدارس مستقل  مبني  عس التنيزيه. الصوفي  أشاعر 

 قال: فعن أب هرير   ،عيوكذل  اصةالك )القرب( وهو مصةلٌح و

قــال اهلل تعــاىل: ال يــكال عبــدي يأقــرز إيل  بالنوافــ  حأــى :قييال رسييول اهلل 

رَط أهل التصوف من قبل املغ أحب  لمياهر رضني أهنط يقصدون بالكلم  معناهيا افاهتُّ

 ّ جلانيأ اهلل  وحاشياهط أن  يقصيدوا ذلي  وهيط أكثير النياس تعميي ً  ،من القرب احليسيّ

ف مجيع أهل التصوف بتأويلهط لآليات املتشاهبات تنيزهي ،له اً وتنيزهي رر للحرض   اً بل وع 

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.802رواه الديلمي )  (1)

 (.٦137جزا من حديث رواه البااري ا صحيحه ) (2)
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فيالقرب  ،ث ل ييدرونعس عقول العاّم  أن يقعوا بجرم التجسيط من حي اً ا هلّي  حرص

وهيذا احليال ل  ،عند أهل التصوف معناه شيهود السيال  أن اهلل حمييٌط بيه بكيل صيفاته

ليي  هر ول ييرى إل ربيه فيرياه أقيرب إلييه مين حبيل يكون حتإ يفنإ السال  عين ذاتيه وك 

 ول خياف إل منه. ،ول خيضع إل له ،ول يتوكل إل عليه ،فال يسأل غريه  ،الوريد

 رمحه اهلل: يخ زروققال الش

 

 لقربه. اً قرب الكرام : وهو تقريأ احل  عبَده حتإ يكون مشاهد -1

 لعلط والقدر  وا راد  وهو قرب احل  من عبده.قرب ا حال : إحال  ا -2

قييرب املناسييب  واملسيياف : وهييذا حميياٌل عييس اهلل تعيياىل فهييو خييارٌج عيين األييين  -3

 والكيف(.

 بطريق  عرفة الصفات  اهلل  عرفة

ا  ،سييّيدها وخالقهيياأهيييا السييال  روحيي  لقييد عشييقت  ضييعفت امييام الييدنيا وملييّ

ا ا سجن اليدنيا اشيتاقت ونيادت مين بعييد: هتاجلسد وأِسشهوات ها ا قف  توضع

 أين أنت يا سّيدي....؟ وكاد الشوق أن يذبحها... 

 فليييييييول معيييييييانيكط تراهيييييييا قلوبنيييييييا 

 

 النيييييوم إن  نمنيييييا إذا نحييييين أيقييييياٌ  وا  

 ملتنيييييا أسيييييًإ مييييين بعيييييدكط وصيييييباب ً  

 

 ولكيييييين ا املعنييييييإ معييييييانيكط معنييييييا  

ولكن مليا ترحيل اليروك إىل اآلخير  وختيرج  ،فاملعرف  ترّبد حرار  الروك العاشق  

فإهنيا ستنكشييف هلييا اليذات املقدسيي  بعييد هتييئهيا لتسييتغرق ا نعيييط  ،مين أِس جسييدها

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿ ٺ ژ   قال تعاىل:  ،الكامل   املعرف 

زق  [.30 – 27]الفجيير:  ژڤ   ڦ  ڦ       ڦ   ڦ    زق املعرفيي  ا الييدنيا ر  ا  ك هلييافميين ر 

رم املعرف  ا الدنيا فليس له ا اآلخر   ،اآلخر   ذل .وأّما من ح 
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اهليا وملا أرادت الذات ا هليي  إ هيار حسينها ومج ،كان اهلل ومل يكن يشا معهلقد 

لكون وأ هر عليه جتليات أس ئه... فمهرت واقتضت الصفات  هور آثارها خل  اهلل ا

وليو  هيرت  ،وجعيل هيذه املكّونيات حجياب صيفاته ًا،ا الكون مجالً وك لً وجربوت

َر له أثر. صفاته دون هذا احلجاب لضمحل الكون ومل ي 

 إن  اهلل ال ينام وال ينبغي

حجاب  النور لو كشفها ألحرقت سبحات وهه  ك   ،خيفض القسط ويرفع  ،ل  أن ينام

ڳڳڱڱڱ ژ ثيط قيرأ أبيو عبييد  قيول اهلل تعيياىل:يشل أدركــ  ب ــه  ــن خلقــ 

  [8النمل: ژڱںںڻڻڻڻ

 : (تنـكي  اهللنأائج املعرفة )

 أن تشهد أّن اهلل تعاىل كان قبل خل  الكون واحتجأ عنه بكثافي  تنيزيهعني الإن 

كيان اهلل ومل فقيد  ،فالتغرّي عليه حمال ،ول يزال اهلل اآلن ك  كان قبل خل  الكون ،الكون

وأ هر عس خلقه  ،خل  اخلل  واحتجأ عنهط بجربوته وقهرّيته وعزته ،يكن يشا معه

من أراد الوصيول إلييه فبحيث عنيه فوجيده وراا  اخلل فمن  ،أنوار قدرته وأِسار مجاله

ومنهط من نمر ا ِّسه فرأى نور ربه فعرفيه بيه دون خلقيه فكيان هيو مين عيرف  ،خلقه

مين اسيتدل بيه عيس  هيور أثيره  لري  الوصول دون غريه من السالكني... فشيتان بيني 

 األرزاق!فسبحان واهأ املنن مقّسط  ،وبني من استدل عليه بمهور أثره عس وجوده 

 

 

 

 

 (.72٦2رواه أبو يعس ا مسنده ) (1)
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 املراد  ن احلكمة:  

ه األصيل  ،أهيا السال : الزم باب الرزق ا هلي الذي ف تح ل  واحفمه واعلط أنيّ

هيي  نَزي ط اصييةالحات الصييوفيّ  اً ا تربيتيي . وكيين م   ،  ميين مصييادرهاحلرضيي  ربيي  وتعلييَّ

 واحذر أن  تسمع للمغرضني املاّربني.

قبييل فواهتييا لتتيينّعط ا ك هلييا ا  أهيييا السييال : احيير  عييس معرفيي  اهلل ا الييدنيا

روى ا تلي  اليدار مين  ،وانمر آثار اهلل فاغتنمها ،اآلخر  وداور قلب  العليل هبا رييث  تي 

ما ا هذا الكون من مجال هو من  ،واعلط أّن اهلل تعاىل أصل كل مجال  ،أ نس ك ل معرفته

 ولو  هر مجاله دون انعكاس ألحرق كل موجود. ،مجاله
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 األنوار 

لووارُ  ،نورٌ مستوُعٌ يف القلوب ،( مطالع األنوار: القلوب واألررار13 مدُ   من النور ا

  ونورٌ يكشف لك به عن أوصافه. ،ونورٌ يكشف لك به عن آثار  ،مِن ص ائن الغ وب

صوافه ،أنار الظوا ر بأنوار آثار لقد  نووار  ،وأنار السّرائر بأنوار أو لوتْ أ لوك أف جو  ذ أل

 ولذلك ق  : ،رومل تأف  أنوار القلوب والسّرائالظوا ر 

غوووورب بل وووو  هووووارِ ت مشووووس النّ  إِنّ 

 

سوووت تغ وووب  لووووب ل  مشوووس الق  و

 األنوار وأقسا ها وضع  

 والعقل: موضع العلط والنمر. ،هو موضع نمر الرب القلب:

 وهو موضع الوصل  بني العبد والرب. ،هو قلأ القلأ والرس:

فتاق عيس  ،أنواره السال  أهلمه ذكره وأورد عليه  فإذا أراد اهلل تعاىل تنوير قلأ

فيإذا  ژ ۈئ  ېئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئژ      فيكيون: ،قلبه فتمتزج بنور الذكر

فيأكثر ذكيره لكيي جتيذب أنيوار اليذكر  ،أردت أهيا السال  إميداد قلبي  بيالنور ا هليي

فيلتقيي بنيور  ،علييه بنيور الفهيط وإذا أراد اهلل هداي  عقل السال  جتيّس  وأنوار الغيوب.

يكشييف  ،  ژ وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ  فيكييون: ،العلييط ا العقييل

 هبذا النور عميط قدر  اهلل وخلقه ا هذا الكون.

فيلتقيي نيور اهلل بنيور إخيال   ،وإذا أراد اهلل تنوير ِسي العارف جتيّس علييه بنيوره 

 فقّدس اهلل ِّسه. ،      ژۈئ  ۈئ  ېئوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ  فصار: ،العارف
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 أنوار قلوز السالكني

لقيد نيّور اهلل الكيون بيأنوار  [.35النييور:  ژہ  ھ  ھ   ھھ  ژ  قال تعياىل:

أما أنوار الشموس الكوني  فتشهد عس خالقهيا  ،ونّور القلوب بأنوار معرفته ،الشموس

قيال  ،فأفلت وفنيت مع كيل فياين ،افإذا شهدت وانقىض الكون أهنت مهمته ،ومبدعها

 2 – 1]التكوير:  ژٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پژ تعاىل:

وأما  ،ونور اللفم احلسن ،ونور الشيأ ،ومن أنوار المواهر: نور العلط الاعي

فإهنيا ِسمديي  أبديي  ل تفنيإ ا قليوب  ،أنوار معرفته والتيي هيي جمميو  أنيوار صيفاته

 ،وهي غذاؤهط ا جنيات رهبيط ،وم القيام ياهتط وبرزخهط وييعيشون هبا ا ح ،أوليائه

اهلل.. وذل  بتوجه القلأ بلفم اجلاللي :  ،ي وجه القلأ إىل النور الباقيوالةري  سلو  

 وحيذر السال  من تعل  قلبه بالنور الفاين. ،اجلامع لكل الصفات اهلل..

 املراد  ن احلكمة: 

ألنييواره بكثيير  ذكييره وتييدّبر آياتييه  أهيييا السييال : إذا أردت التنييوير فتعييّرض

وإييا  أن  ،النور الباقي وهيو نيور القليوب والرسيائرابحث عن وخال  لوجهه.وا 

 تغرت بأنوار المواهر فتارس أنوار البالن. 
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 عال ة قبول السالك 

جوالً (14 مون مل  ،مَن وجد مثّرة عمله عاجالً فهو ُل  ٌ عل  وجوُ القبول آ و

ألنّ  ذ  الدّار  ،جع  الدّار اآلصرة حملّاً ى اء عباُ  املؤمنني اإِمنفال حي ن فود ا 

 وألنه أج ّ أقدار م عن أنْ وازيهم يف ُاره ال بقاء هلا. ،ال تسع ما يريد أنْ ي عط هم

 فانظر ف ما ي ق م ك. ،تعر  قدرك عند  إذا أرُت أنْو
س  القلأ بالال  إّن للةاعات من أفعاٍل وأقواٍل وجماهداٍت مكافآٌت روحّيٌ  تؤ
نر

ولييس  اً ولكين غالبي  ومكافآت مادّي  من سع  ا اليرزق وتيسيري ل ميور ،الربي وقبوله

لرَئ قلبه نور ،دائ ً  ومن أعرض عن  ،عن اهلل اً ورض اً وسعادً  وحبور اً فمن أكثر ذكر اهلل م 

ار مين األنيو اً فمين رأى شييئ ،ذكر اهلل اعرتض عس تقدير اهلل وقسا قلبيه وضياقت نفسيه

  من اهلل تعاىل بالقبول إن شياا اهلل وذلي  صاحل  فإهنا إشاريا املقرون  باألع ل الوالعةا

 [.30النحييل: ژگگگڳڳڳڳڱڱڱڱژاستئناسا بقوله تعياىل: 

  أه  اجلنة  ن ال يموت حأى يمر اهلل  سا ع  ممُا حيب: رسول اهلل وبقول 

فكيط وكيط مين  ،حييتكط هليا السيالكونلكن هذه ليست قاعد  عاّم  ي ستند إليها و

وكط وكط منهط من يعيش  ،السالكني العاملني املالصني يعيشون حيا  القبض الروحي

إذا قيال: قال: إّن رسول اهلل  وعن قتاد  بن النع ن  ضي  الرزق وتناوب البالا.

الغافلني  كط منوكط و  محاه الدنيا كام يظ  أحدكم حيمي سقيم  املال اً أحب اهلل عبد

ون بحليط  املنافقني غري العاملني يعيشون حياً  رغيدً  من سع  الرزق ورفع البالا فيغيرتُّ

 

 (.405/7575بري للبااري )التاريخ الك (1)

 (.20٦3رواه الرتمذي ا سننه ) (2)
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أميا العةياا الروحيي فهيو ألهيل  ،لكن هذا العةياا ل يتعيدى العةياا امليادي ،اهلل تعاىل

 ا خال  دون غريهط.

ةات للسيال  الضيعيف وإنّ  لرفيع  األحوال والعةاييا الروحيي  ميا هيي إل منشيّ

 اً ألهنيا تألفي  ،فلذل  ل حيّأ العارفون باهلل حصول العةايا املادي  املكافأ  ألع هلط ،مهته

 لقلوهبط يمهر فيها نق  إخالصهط.  

ويييروى أّن الشيييخ أمييني كفتييارو قييدس ِسه زار شييياه الشيييخ عيسييإ الكييردي 

 فسيأله عين السيبأ؟ ،كان يلقأ بغوا  بحر علط اليقيني فوجيده يبكييو ،قدس ِسه 

قدس ِسه: لضعف إي ين!! فقال الشييخ أميني قيدس ِسه: وكييف  فقال الشيخ عيسإ

وقبيل  ،عرفت ذل ؟ قال: لقد تصدقت الييوم بعاي  جمييديات )عملي  نقديي  عث نيي (

اهلل ضيعف إيي ين  ساع  من اآلن أتاين أحد األحباب فأعةياين مئي  جمييدي! لقيد عيرف

ليوكلني  اً صيادق اً فلو كنت مؤمن ،صدق فعوضني بعا  أضعاف حتإ أعود مر  ثاني  لل

 إىل إي ين.

 ،ففي الشاذلي  يعتربونيه عةياا ،األذواق ختتلف هنا بني الشاذلي  والنقشبندي  اً إذ

 وا النقشبندي  يعتربونه منع. 

مقيدار  وصيف رسيول اهلل و ،وصف هذه اليدنيا بيدار الغيرور اعلط أّن اهلل 

دل عند اهلل هناح بعوضة  ا سقى  نهــا كــافرًا دنيا تعكانت ال لو مهانتها عند اهلل فقال: 

ّميت الدنيا إل لدنااهتا .رشبة  ال أّما الدار اآلخر  فقد سّ ها اهلل تعاىل بيدار  ،وما س 

وجعلهيا مكافيأً   ،احليوان وبدار القرار وبدار النّعيط املقيط وبدار الشهود وبعيني اليقيني 

ر ذل  هلط إىل الّدار الباقيي  ألّن  ،ادهتط ا الدنيالعباده املؤمنني عس جهادهط وعب لقد أخَّ

 

 (. 2320رواه الرتمذي ا سننه ) (1)
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 قيييال تعييياىل: ،ادار ضيييّيق  ل بقييياا هلييي كرميييه وإحسيييانه ييييأبإ أن يكيييافرَئ امليييؤمن بييي 

عييين أب و [.17السيييجد :  ژڻڻڻڻۀۀہہہہھھھژ

ْدتهلل لعبادي )): قال: قال رسول اهلل  هرير    يقول اهلل تعاىل يف احلدي  القديس: أعد 

  ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ني  االصاحل

  ن عال ات القبول:

 ،وهيل اهلل  راٍض عينهط أم ل ،السالكني أن يعرفوا قدرهط عند اهلل تعياىلّن أمني  إ

ط أم ل تكط هلا: )انم ر ا أي املقيام أنيت(.  ،وهل ت قَبل أع هل  فكانت القاعد  التي حي 

كان اخلري عىل يده وويــ   فطوبى ملن ،أنا اهلل خلقتهلل اخلري والرش  

ن رسه أ ن :قيال: قيال رسيول اهلل  وعين أب هريير   دهملن كان الرش عــىل يــ   ــ 

ه   يعلم  ا ل  هلل عند  اهلل فلينظر  ا هللِ عند 

قيال 

ام  ــات رهــ  أبــدل اهلل : رسول اهلل  لــ  األبدال يكونون بالشام وهم أربعــون رهــاًل كهلل

 مقاٌم من مقامات الولي .  دال:األب  كان  رهالً 

 

 

 

 

 (.2350 صحيحه )رواه البااري ا  (1)

 (.9219رواه عبد الرزاق ا مصنفه ) (2)

 ( وذكره السيولي ا اجلامع الكبري.5159رواه أبو نعيط ا احللي  ) (3)

 (.2223٦) نا عيل مسند ا مام أمحد عن سيد (4)
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 املراد  ن احلكمة: 

فيإن وصيلت  إشيارات القبيول الروحيي   ،أهيا السال : اعمل بصدٍق وإخال ٍ 

ا  اً وإن مل تصييل  تليي  ا شييارات فلعييّل ا ذليي  نقصيي  ،فاشييكر اهلل بزييياد  األعيي ل

عين  اً ع رضوإن ضاقت م ،وإن تيرست أمور احليا  فاشكر اهلل ،إخالص  فتدار  ذل 

فاعلط أهنا إشار  بقبول اهلل تعاىل إن شاا  ،اهلل وقناعً  برزقه ل عزن فاملعّول عليه اآلخر 

فاجتهيد لتكيون  ،إن وجدت نفس  عس غري و يف  إهلييٍ  فياعلط أنيه ل شيأن لي واهلل. 

 ا دول  احلرض  ا هلي .  اً مو ف
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 انع السلو   و

وما أراُتْ  ،ألغ ارِ كما ح جبت النّفوس  بكثائِفِ اربّما وقّفت القلوب  مع األنوارِ (15

موك ُوب  أما َّوذي تّطل وال  ، ِمَّةُ رالِكٍ أّنْ تّقِفَ عِندما كُشِفَ هلا إِالّ وناُته   واتِف  احلق قةِ ال

هووا تووه  حقائِقُ نووات إالّ وناُ ظوووا ر  املكو لووه  جووت  :  البقرر  ] ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ژ    :تربَّ

 تكون لغري  عبداً.عبد  و و ال ي حبّ أنْ  ئاً إال كنتَما أحببتَ ش ف [.١٠٢
شورتك  ،كما ال ي حبّ العم  املشرتك كذلك ال حيبّ القلب املشرتكواعلم أنه  العم  امل

ومنها ما يؤذن هلا  ،من األنوار ما يؤذن هلا يف الوصولِ ،والقلب املشرتك ال يقبِ  عل ه ،ال يقبله

ار فارحتلتْ ح ث فوجدت القلب حمشوّاً بقور اآلث ،نوارفربّما ورُت عل ك األ ،يف الدصول

مون األغ وار  ،فال تستبطئْ النّوال ولكن ارتبطئْ من قلبك وجوُ االقبال ،ن لتْ بوك  وفرّغ قل

 ميأل  باملعار  واألررار.
 األغيارخطورة 

 هي كل ما سوى اهلل.

 األغيار عىل رضبني:

 وأنوا  العلوم. ،والذهأ ،والنساا ،والشهو  ،: كالدنياأغيار  ل ني  -1

وِّس توحييد  ،وكشيف اليروك ،ولّذ  املناجيا  ،أغيار نوراني : كحالو  الذكر -2

 الصفات واألع ل. 
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ألن اليذي  ،فمن اشتغل بالصفات عن الذات وبالعباد  عن املعبود فهو حمجوب

 ن قدس ِسمها:لتلميذه أب احلسقال الشيخ ابن مشيش  يةلأ أمامه.

)أشييكو إىل اهلل ميين بييرد الرضييا والتسييليط كيي  تشييكو أنييت ميين حيير التييدبري  

 والختيار(. 

 ،السال  احلقيقي: هو السائر الذي ل يعرف الوقوف إلّ عند حصيول الغايي إن 

ومين أخةير ميا يتعيرض ليه السيال  مين موانيٍع هيي األنيوار!!  ،والغاي  هي معرف  اهلل

ادقياال  ا لريقه ي كفالس ت اجلي ل وأِسار اهلل ا الكيون واجلني  وميا شف له عين ِس 

فكثيرٌي مين املرييدين مين  ،ثط األنوار التي هي احلجأ املانع  من احلرض  ،أعدَّ اهلل له هبا

إ  ،ي ؤَخذ بج ل الكشوفات فيمن أنه وصل إىل املراد واحلقيقي  التيي يةليأ أماميه! حتيّ

 يصَل إىل احلقيق .

 ،والع يزينها له الشيةان وحيببها إىل نفسهض الّسال  إىل قن جه  أ خرى يتعرّ وم

فاملوّف  من السالكني من ل ختدعه هذه الميواهر املغريي  ول ت عيي  سيلوكه ألنيه عرفهيا 

ف  ،عس حقيقتها ن توقيّ الكني ميَ وتل  املعرف  مقدم  املعرف  ا هلييَّ . كيط رأينيا مين السيّ

ف سيلوكومن ،سلوكه عند كشوفه ومين السيالكني مين  ، ه عنيد مقيام الرقيي هط مين توقيّ

ومنهط من تعّل  قلبه بأولده فتوقف عن السيلو ...  ،خدعه إقبال الدنيا فرت  السلو 

 وقليل من جيوز إىل النهاي . 

تذلٌل وخضيوٌ  ولاعي   ليرٍف لةيرف ناشيئً  عين بأدب و اً وملا كان السلو  تعبد

 اً ول يتذلل القلأ تيذلاًل حقيقيي   تلي  إل هلل.مقام املحّب  ول فالعباد  أعس ،املحّب  التاّم 

وحبي  هلل ييذّل  ليه  ،فحب  لغري اهلل ينق  قدر  وييذّل  ،إل ملن حيأ اً وبالن اً  اهر
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اهيد لي ايرج مين قلبيه كيل  لكنّه ذل  يرفع  ويزيد قدر . اً أيض والسيال  ا الةريي  جي 

 دًا هلا.القلأ فيصري عبأن تستحكط ا  اً بدايتها خوفتعلٍ  وحمبٍ  وإن كانت ا 

وعبــد  ،تعــس عبــد الــدينار

  وإذا شيك فال انأقش ،تعس وانأكس ،وعبد اخلميصة ،الدرهم

ومين أحيّأ اهلل  ،واحلّ  ل يقّدر احليّأ إل اهلل

فاحذر أهّيا السال  أن تعةي قلب  لغري اهلل فإهنط لن يقّدروا  ،قذف اهلل ا قلبه من نوره 

چ   ژ       قيال تعياىل: ،ورب  ألي عارض ختّلوا عن  ،لفقرهط اً حمبت  ولن يعةو  شيئ

  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

باليذوات ول بالصيفات الدين أساسه وقيامه عس التوحيد اخلال  فال و  إن 

فإذا عمل العبد عماًل أو  فيه غري اهلل كأع ل  ،وموضع التوحيد القلأ ،ول باألفعال

أ صاحبهااملرائي فإن اهلل تعاىل ف ، ل يقبلها ول حي 

إن  اهلل  فــإن  اً  ــن أرش  يب شــيئ ،يقول: أنــا خــري قـســيٍم ملــن أرش  يب

وكيذل  ل حييأ وأنــا عنــ  غنــي ،حْشدههلل عمل  قليل  وكثريه لرشيك  اللي أرش  ب 

زوجٍ  أو ولٍد أو مياٍل أو نعميٍ .. فيبقيإ قليأ  ّأ كح   ،اهلل ول ي قبل عس قلٍأ فيه غري  اهلل

فال يشعر بلّذ  ذكر ول أ نيس  ،من التجيل ا هلي والعةاا الروحاين اً املا  باملحّب  خالي

 مناجا .

 

 (.413٦رواه ابن ماجه ا سننه ) (1)

 (.3٦5رواه أمحد ا مسنده ) (2)
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( 5000اليوم اجلهيري )التعلقات القلبي  بورد الةريق  النقشبندي  قد قاومت وف 

 .ثبت صفً  هلل وت ف ً مرٍ  تنفي ص ا كّل  ،ال إل  إال اهللمر  

يبي فوصيلت  اً لقد جتّس اهلل تعاىل عس عباده مجيع دون اسيتثناا بيتجيل ا يي ن الغيي

نكٍر لاميي ن كيافٍر  مهٍر إي َنه م عرتٍف برّبه وبني م  أنوار ا ي ن إىل قلوب كل العباد فبني م 

ه.  ،ف والعيييانلكشيي د لوميين املييؤمنني ميين مل يكتفييوا بييأنوار ا ييي ن بييل أرادوا املزييي  بربييّ

سيين أدهبييط وقداسيي   ل فكافييأهتط احلرضيي  عييس ح  ل والتأمييّ فسييلكوا لرييي  الييذكر والتبتييّ

ت بمعرفتيه  ،مةلبهط سيَ
أ قلوهبط فأوقت بنوره وأنر ج  فتجّلت عليهط بأنواٍر خرقت ح 

 وحازت بقربه.

قّربني من النعيط والتكريط تعّرضيت للحلييط  ،وملّا رأت فئ  املؤمنني ما حصل للم 

فعاد كثرٌي منهط باخلرسان املبني ل لبايل الكيريط حاشياه سيبحانه  ،لتنال ما نالوايط لكرا

لعبياٍد  اً ومسيتودع اً ولكنيه جتيس عيس قليوب امليؤمنني فوجيدها مقير ،هو أكرم األكيرمني 

فحيزن املؤمنيون أن مل ينيالوا ميا نيال  ،فعاد عين جتلييه القيديط ،مساكني وخملوقاٍت فانني 

غني  عزنييوا ول فاييالبهط ل ،املقربييون فييإذا أراد  ،هتنييوا وأنييتط األعلييون إن  كنييتط مفييرَّ

فيّر   ،السال  أن ي قبل اهلل عس قلبه فليجتهد لي ارج املحبوبات من القلأ بامل جاهيد  وي 

 ار معرفته وأِسار جتلياته.فل  يةهر القلأ يتوّجه اهلل عليه فيم ه بأنو ،القلأ منها

  املراد  ن احلكمة:

واعليط أني   ،ت أَخَذ ب  فتح اهلل علي  ا الذكر أو ا الدنيا  : احذر أنأهيا السال

فاعلط أن القصد ورااها فيال  ،وإذا أوقت عس قلب  األنوار ،عبد الفتاك ل عبد الفتح

فيضها. رج كل حمبوٍب  واذكر تنشغل هبا عن م  فاحر  أن  خت 

فّرغ سقةت من عينه.وإل هلل  اً من قلب  ليكون م 
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فيإذا دخليت رحليت  ،أهيا السال : حّصن قلب  واحذر أن ت دخل إلييه الرضيائر

وحينها ل تل ط رب  ومل   نفَس  أن  شغلت قلب  بغريه  ،اجلواهر ورتع ا القلأ الصغائر

رمت خريه.  فح 
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 الصفال وانع  

حو  إىل اهلل و وو ( ك ف ي شره قلبٌ صور األكوان منطبعةٌ يف مرآتهي أّم ك ف ير16

ربّه  و و  مل  يتطهّر مِن جنابة غفالتهي أم  مكبّ ٌ  بشهواتهي أم ك ف يطمع أن يدص  حضرة

 ك ف يرجو أن يفهم ُقائق األررار و و مل يتبْ مِن  فواتهي 
ويكيون ذلي  نتيجي  لصيفاا  ،القلأ الغاي  من السلو  انةبا  املعرف  ا مرآ إن 

َيَّأ  اً فاملريد الصادق من يسعإ حثيث ،القلأ وملَََعانه وانصقاله لتصفي  قلبه وصقله حتإ هي 

وجعل اهلل  القلأ ا ا نسان كاملرآ  يينعكس فيهيا كيلُّ  وقدلنعكاس أنوار املعرف  فيه. 

ليذل  ل يمكين  ،هيا وينةبيعوبقدر صفاا هذه املرآ  ييتمّكن املينعكس في ،ما يتوّجه إليه

ه بقلبيه إىل اهللتينو ،لقلٍأ أن ي اق بنور اهلل تعياىل  ،عكس فييه أنيوار املعرفي  إلّ إذا توجيّ

 اً ألهّنا ترتاكط عس القلأ فتجعل عليه حجاب ،واجتنأ النّمر إىل صور األكوان بإعجاب

ٍ  ودواموالنمر  املذموم  إن  هيي النمير  بإعجي  ،يمنع انعكاس أنوار اهلل فيه  ،اٍب وتعليّ

ةبيع ا ت النمير  األوىل دون الثانيي  فإهنيا ل تنأما إن كانت بال إعجاٍب ول تعّلٍ  وكان

ال تأبــع النظــرة النظــرة فــإن لــك األوىل  ،يــا عــيل  » :لييذل  قييال رسييول اهلل  ،القلييأ

كي  أن  ًا،واملراد بالصور ا احلكم  هي الصور الكونيي  عمومي  .وليست لك اآلخرة

مي  تكون ا بداي  السلو  أما املتمكن فإنه خيتا ر من الصور ميا شياا ويةيرد ميا هذه احلر

فياتييار صييور  الشيييخ فيحفمهييا ا قلبييه ويةييرد صييورًا ل تنفييع ول تييأ  باييري.  ،شيياا

ه إليهيا بقلبيه ا ذلي  واملريد أثناا جلس  الذكر يشعر بذل  فريى كل  الّصور التي توجيّ

يوخ  النقشيبندّيون املرييد أ ،وانعكست فيه صورً  تلو صيور  ،اليوم ن ليذل  أو  الشيّ

 

 (.23041رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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ل ه   ،ت َحّتإ َيَتَمكن ا الةَّري ينمر إىل قدميه دون صور الكون ا البدايا
نيَدها ل ي شيغر

عر

 عن اهلل شاغرل وسّموا ذل  السلو  )نمر برقدم(. 

قال تعاىل:  ،الشهوات جذبات أرضي  ترابي  جتذب روك املريد إىل أسفلن اعلط أ

بشيهواته  رييد املكبيلإن مثيل املو [17٦]األعراف:  ژھ ے ے    ۓ ۓ ڭڭ ژ

واألوتياد تثّبتيه إىل  ،كمثل املنةاد املوث  إىل األرض بأوتياد هيو يرييد الةيريان والعيروج

 فال عروج حتإ يقةع احلبال املوتد . ،األرض

  إىل أين؟رحي  املريد 

 من الفتور إىل اهلم .  -1

ن.  -2  ومن شهود الكون إىل شهود امل َكوي

 َسبيأ. ومن رؤي  األسباب إرىل امل   -3

 ومن الغفل  إىل اليقم .  -4

ديد  فهيي  ،لشيتغاله هبيافتَعلُّ   القلأ بالّشهوات مانٌع له  عين اهلميّ  والنّمير السيّ

َأكثر ميا يثيّبط قليأ املرييد ا سيلوكه. وإن اليّدخول إىل حرضي  اهلل أي حضيور القليأ 

قليأ ر اهلل عيس الفكييف ييدخل ذكي  ،والغفل  عن اهلل نجاس  ،الّدائط مع اهلل وهو لهار 

حب   ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب ژ     قيال تعياىل: ،وهو نجٌس؟! فيأّولً التزكيي  ثيّط التحليي 

 15 - 14]األعس:  ژخب  مب

فمعرف  األِسار الوصيول إىل احلقيائ   ،األِسار ا هلّي : هي حقائ  األشياا

واألِسار  ،العليوم اللدنييّ  ومين األِسار ا هليي  ،فرتى كل يشا عس حقيقته بال خيدا 

ليست من أبواب التكليف لتعثر معرفتها بل هي من قبيل التايف. 
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ييَّ  فاهلفوات وأما 
هي السقةات. فمن أراد أن ي فاض عس قلبيه مين املعيارف ا هلر

 واألِسار الّصمدانّي  فعليه أن يكون عس متام الّةهار  والنّقاا. 

اآلثام جاليت ا  ه اهلل: )إذا اعتادت النفوس تر رمح-يقول أبو سلي ن الداراين  

 (.أن يؤدي إليها عامل عل ً امللكوت ورجعت إىل صاحبها بةرائف احلكم  من غري 

  املراد  ن احلكمة:

فال تكتفيي بالنتسياب عين التحقي  بحقيائ   ًا،أهيا السال : ليكن سلوك  جاد

 الةري .
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 جماهدة النفس 

م اُين النّفوس  مل ختره من نفسك العوائدَي فلوالالعوائد وأنت  ( ك ف تُخره لك17

وال قط عة ب نك وب نه  ،إذ ال مسافة ب نك وب نه حت  تطويها رِحلتك ،ما حتقّق رري السّائرين

 حت  متحو ا و صلتُك.
ا فتنةلي   الةري  كّله مبني عس خمالف  اهلوى لتتحرر الروك مين أِس الينفسإن 

رقيت فمن عررت روحه من  صاحبهاّار لاقاهتا خلدم  ملكوت اهلل وت س أِس النفس خ 

ول تتحرر الروك من النفس إل بقهير الينفس وخمالفي  أهوائهيا وميا  ،العوائد الكونّي  له

 ألرفته واعتادته من العادات املتمكن  فيها.

وميرادهط هبيذا السيري  ،ولقد ألل  أرباب السلو  عس املرييد: السيال  والسيائر

ف  أقرب العبد من ربيه  ،تزكيتها نفس للوصول إىل ك لر البالني بقةع مفازات الالسف

وما أبعده عن ربه لكثاف  تل  احل جيأ وشيّد   ،إذ ليس بينه وبني ربه إل حجاب النفس

م السيري وبقيي ميع حميو  نفسيه   لمتها واتسا  ميادينها. رر ومين مل ييدخل الةريي  حي 

ت ميين املعييايل ور كنييت إىل السييفل خرسيي الييدنيا واآلخيير  ذليي  هييو وشييهواهتا فانحةييّ

 رسان املبني.اخل

قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل قدس ِسه: )اللهيط إن القيوم قيد َحَكميَت علييهط 

ّزوا دوا ،بالذل حتإ ع  جير فيال مةميع ا نييل العيزي بياهلل  ،وحكمت عليهط بالفقد حتيإ و 

 بالفقد مما سواه(.  ول ا نيل الغنإ به حتإ يتحق  ،حتإ يتحَقَ  بالذل له

 والعوائد رضبان:

 د حسّي : كاألكل والاب وكثر  الكالم واملاالة .عوائ -1

 عوائد معنوّي : كاجلاه والرياس  وحأ الدنيا وحأ املدك والثناا. -2
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 كيف نهللجاهد نفوسنا؟

 املرحل  األوىل: نبدأ البحث عن املعلط امل رّب امل رشد الكامل شيخ الرتبي .

الرتبيي  ل يةميع بالوصيول أبيدًا ه اهلل: )من مل يصيل إىل شييخ عجيب  رمحقال ابن 

فقد صّلينا كثريًا وصمنا كثريًا واعتزلنا كثريًا وذكرنا كثيريًا وقرأنيا  ،ولو مجع العلوم كلها

 ،القييرآن كثييريًا واهلل مييا عرفنييا قلوبنييا ول ذقنييا حييالو  املعيياين حتييإ صييحبنا الرجييال

 ار إىل املعرف (.ا ومن ا نكراح  ومن التاليط إىل الصففأخرجونا من التعأ إىل ال

روي أّن رجاًل أتإ أبا يزيد البسةامي قدس ِسه فقال ليه: منيذ ثالثيني سين  وإىل 

فقال له أبو يزيد: ولو دمت ا الةري  ثالث ئ   ،اآلن مل أشهد شيئًا مما تعدنا به ا الةري 

رق لي  العوائيد  ،سن  لن تذوق شيئًا ألن  حمجوب بنفس  عين ربي  إذا أردت أن ختي 

وعليي  ا عنقي  خمييالً   -وكيان ذو حليي  عميميي  -فاذهيأ إىل احليالق واحلي  حليتيي  

ط: مين وام ها جوزًا واذهأ إىل مكان يعرفوني  فييه وامجيع الصيبيان حولي  وقيل هلي 

يصفعني صفعً  أ عةه جوزً ! فوضع الرجل ييده عيس حليتيه وقيال: سيبحان اهلل أمثلي  

ثيل ذل ؟!! فقال أبو يزيد: لقد سيبحت نفسي  ومل تسيبح ربي  حيين  وضيعت يقول مل

 اهلل إلي ؟!. يد  عس حليت  فكيف سينمر

 قال أحدهط:

زر  فييييييي  َورداً   كيييييين أرضييييييًا لنيييييي 

 

 

 إّن الييييييييييورد منبتييييييييييه الييييييييييرتاب

املرحل  الثاني : نبدأ بإرشاد امل رّب بارق مشتهياهتا حتإ تكتمل تزكيتها ويسيتوي  

 ع والعةاا والعز والذل.عندها املن

رت ا ا سييالم إل ثييالث مييراٍت  قييال إبييراهيط بيين أدهييط رمحييه اهلل: )مييا ِس 

 ،معدوداٍت: كنت ا مركأ يومًا وكان به رجٌل حيكي اخلةابيات فيضيح  منيه النياس
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فليط يكين ا  ،ل  عّدث يأخذ بلحيتي ويمد يده إىل صلعتي والنياس يضيحكونوكان ك

وميرً  كنيت  ،ومرً  كنت جالسًا فجااين إنساٌن وبياَل عييلّ  ،صغراملركأ أحقر مني ول أ

: أيين العميران؟ فيأوت إىل  ،عس لرف العمران عند اجلّبان  َ ر فقال يل رجٌل مين الاي 

 فقام بيده وصفعني وسّبني(. ،ت إىل البلدفقال: أين اخلراب؟ فأو ،اجلّبان 

فإهنا مل تتكرّب ومل تأنف  سبأ ِسوره انتصاره عس نفسه وتزكيتها من حمو هاإن 

إني  هيي  ،وليعلط املريد أّن جماهد  النفس هبذه الةريق  ل متتد ليلي  العمير ،ومل تعرتض

 إذا ما تزّكت وتةّهرت انتقل إىل املرحل  التالي .  ،مرحل  من مراحل الرتبي 

 قال ابن الفارض رمحه اهلل:

 وقاليييييييت ترييييييييد وصيييييييايل وميييييييا 

 

 رفعييييييت حجابيييييي  ملييييييا وصييييييلَت  

   نفسيييييي  يييييييا عاشييييييقيابيييييي حج 

 

 أمت هييييييييييييييييا جتييييييييييييييييدين إن  أردَت  

حيييييييت أجاهيييييييد نفيييييييس التيييييييي   فر 

 

 أحالييييييييييت وصييييييييييايل ملييييييييييا أردَت  

 هوااهيييييييييييا ي  أينفسييييييييييي  أجيييييييييييّرد 

 

 إذا مييييييييا غييييييييوتوأ ب لوقييييييييًا  

 إىل أن هتييييييييادى لسييييييييمعي نييييييييداها  

 

 بحييييييييييزم وعييييييييييزم إيّل وصييييييييييلَت  

 هي غرس اسط اهلل فيها وعليتها بالفضائل لرتتقي. املرحل  الثالث : 

[.15 – 14]األعس:  ژی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   ژ    تعاىل:ل قا

فلعيّل الينفس  ،الينفسولكن ل يعني بعد بليو  هيذه املرحلي  اليتايّل عين جهياد 

فوجأ التدّخل  عاد  التةهري ك  فعيل سييدنا  ،تشعر ساع  بيشا من الزهو والكربياا

)نيادى عمير بين اخلةياب  ي عن أبيه قال:فقد ورد عن حممد بن عمر املازوم .عمر 

 فحمد اهلل وأثنإ علييه  ،صعد عمر املنرب ،فل  اجتمع الناس وكثروا ،: الصال  جامع

لقد رأيتني أرعيإ عيس خيالت  ،ثط قال: أهيا الناس له وصّس عس نبيه حممد ب  هو أه
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ي وأي ييوم! ثيط فيقبضن يل القبض  من التمر والزبيأ... فأضل ييوم ،يل من بني خمزوم

-ما زدت عس أن قميأت نفسي   ،: يا أمري املؤمنني فقال عبد الرمحن بن عوف  ،نزل

بت فقال: وحي  يا بن عوف! إين خلوت فحيدثتني نفيسي فقاليت: أنيت أميري  -يعني عر

.فمن ذا أفضل من ؟ فأردت أن أعّرفها قدرها( ،املؤمنني 

 املراد  ن احلكمة:

املفيياز  وتصييل إىل كيي ل ةرييي  لويييٌل فاجتهييد لتقةييع أهيييا السييال : اعلييط أّن ال

ول تلط ربيّ  ول شييا  عيس تيأخر  ا  ،عس ذل  بإرشاد شيا  واستعن ،التزكي 

 ومل   نفس  عس تقصري  ا آداب السلو . ،السلو 

 

 (. 4/418منتاأ كنز الع ل ) (1)
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 العجب باألعامل 

قو  إل و18 يوك مل ت ه ( لو أنك ال تق  إل ه إالّ بعد فناء مساويك وحمو ُعاو

صوفه إنْ ولكن ،أبداً صوفك بو رورت و توه ،أراُ أنْ يوصلك إل ه  توك بنع طو  نع  ،وغ

  فوصّلك إل ه مبا منه إل ك ال مبا منك إل ه.

لويّإن  ظوا رٌ ج فويّ ،ح ّ النفس يف املعق ة  بواطنٌ ص عوة  هوا يف الطا  ،وحظّ

 ومداواة ما خيف  صعبٌ عالجه

وصيوله إىل شيئًا إىل حيني الةري  سلو  يتحرر فيه السال  من نقائرصه شيئًا فإن 

 لذل  قيل:  ،الةهار  والنقاا

 إن  تيييييييرد وصيييييييلنا فموتييييييي  وٌ                       

 

 ليييين ينييييال الوصييييل ميييين فيييييه فضييييل 

)ل يصل الويّل إىل اهلل تعاىل ومعيه شيهو  مين  قال أبو احلسن الشاذيل قدس ِسه: 

 شهواته أو تدبري من تدبرياته أو اختيار من اختياراته(.

 ،وإني  بتوفيي  اهلل تعياىلأبيدًا، لكن هذه التصفي  والتنقي  ليسيت بجهيد السيال  

ل  وإن  فضل اهلل  سلوكه يسيرت اهلل أوصياففالسال  الصادق ا  ،فليست إذًا هي املوصر

ل بيه علييه ل  ،بأوصياف ألوهيتيه فتنشيط روحانيتيه بايته فيكيون وصياله ليه بي  تفضيّ

. لهر  بجهده وَبذ 

ومين  ،كيان آمنياً صيادقًا فمن دخله  ،بدقائ  معانيه وتربيته  يتميز نإالةري  إن و

رم الدخول إليه كان معّرضًا للكفر وهو ل يدري.  ح 

)من مات ومل يتغلغل ا علومنا ميات  قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل قّدس ِّسه:

 عس الكبائر وهو ل يعلط(.
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 ،ن الةاعات وجيتنبيون املعيايصوفيعمل ،العام  يرون املعصي  نارًا والةاع  جن ً ف

أما املربون فعرفوا خبث النفس وأخذها حّمهيا مين الةاعي  كي   ويمنّون أهنط عس خري.

فإهنيا تبحيث عين متعتهيا ا األكيل  أما حّم الينفس مين املعصيي و تأخذها من املعصي .

 ويعال  ذل  بي: ،ول خيفإ حرم  ذل  عس أحد ،والاب والنكاك وس   اللهو

   والستغفار.لتوبا -1

 كثر  العباد  واألذكار. -2

 صحب  األخيار دون األوار. -3

كالريياا والسيمع   ،فيإن للينفس فيهيا حميو  خفييّ  وأما حم النفس من الةاع 

فيال  ،وحأ املدح  واحلصول عس اخلصوصيات... وهذه يصعأ دواؤهيا خلفياا دائهيا

 عال  إل عربه. تفال ،يّةلع عس أمراضها إل الةبيأ احلاذق العارف

وكنت أ ن ذل   قال أحد الصاحلني: )حججت كثريًا فةاوعتني نفيسما وتامل 

فثقل ذل  عس نفيس فعلمت أّن مةاوع   ،  املااخريًا إىل أن للبت أمي منّي أن أم  جرّ 

 فتبت إىل اهلل من حججي كلها(. ،نفيس يل باحل  كانت حلٍم خفيٍّ 

 املراد  ن احلكمة:

تنسأ وصال  إليي  وإنيّ  هيو اخليال   واهليادي واملوفي    : احذر أن أهّيا السال

 يعوز  أن تةلأ ل تغرت بكثر  الةاعات فإن فيها من النق  مالو واملعةي واملوصل.

 وإيا  ومفارق  الةبيأ احلاذق فإن ا ذل  حتف . ،الذنأ

 

    



 97 

 الريال 

يعلم اخللق  أن إل ك كارتشرافكال ينظر اخللق ربّما ُص  الرّياء  عل ك مِن ح ث ( 19

حلوقّ  ،فهو ُل  ٌ عل  عدم صدقك يف عبوُيتك ،خبقوص تك ظور ا فغ ّب نظر اخللق إل وك بن

فال عم  أرج  للقبولِ مِن عم ه يغ وب  ،وغب عن إقباهلم عل ك بشهوُ إقباله عل ك ،إل ك

 .عنك شهوُ  وي حتقر عندك وجوُ 
وهيو  ،ل ا الةريي  هيو الرييااأخةر ما يتعّرض له السيال  مين حمبةيات األعي 

إذا سلط من الثاين وقع ا الثالث.ف ،إذا سلط ا األول وقع ا الثاين ،ثالث  أوجه

 طلب املنـكلة  ن الناس:أما األول: 

 ن صىل  يرائــي فقــد أرش  يقول:  سمعت رسول اهلل  قال شداد بن أوس 

ق يرائي فقد أرش  فقال عيوف ابين مالي  عنيد  ((و ن صام يرائي فقد أرش  و ن تصد 

فيقبل ما خل  له ويد  ميا  ،العمل كلهذل  أفال يعمد إىل ما ابتغي فيه وجهه من ذل  

 إن  اهلل ))يقيول:  عند ذل : فإين قيد سيمعت رسيول اهلل  فقال شداد  ،يا  به

 ــن أرش  يب شــيئًا فــإن  حشــده عملــ  قليلــ  وكثــريه  ،يقول أنا خــري قســيٍم ملــن أرش  يب

ك  اللي أرش  ب  وأنا عن  غنيلرشي

  فإذا عمل باخلفاا  ن أنه نجا من الرياا فوقع ا الثاين وهو:

 إخفال العم  أله  الناس:

 قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل: )تر  العمل ألجل الناس و (.  

 فإذا نجا من الثاين وقع ا الثالث وهو:

 

 (.3٦5رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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 : متني رؤية الناس ل  وهو  أخفي يف أعامل  

ه اهلل مين  ،إّن أخةر ما يكون الرياا ملا يقيع مين املتقيّدمني ا السيلو   فمين خصيّ

َ ً وهبيي  أو السالكني باصوصيات كزهد أو ور  أو كرامات ح كيَ ي  أو روحييّ  أو حر سيّ

دّل عيس وجيود ريائيه وعيدم  ،كسبي ... ثط أحيأ ببالنيه أن يعيرف النياس خصوصييته

 إخالصه.

اجليو  والسيهر "قيال:  ةري ؟ئل: ماذا حيصل لكط ا الكان أحد السالكني إذا س  

 ول حيدث باصوصياته. ،"والتعأ

تييوله اهلل ا أحوالييه أن يشييهد )ميين عالمييات ميين  قييال النهرجييوري رمحييه اهلل:

 ،والفتيور ا جماهداتيه ،والنقصيان ا صيدقه ،والغفلي  ا أذكياره  ،التقصري ا إخالصيه

 فيزداد فقرًا إىل اهلل ا قصده وسريه(. ،فتكون مجيع أحواله عنده غري مرضي 

وجيدتر اسيمي  ،روي أّن امرأً  نادت مال  بن دينار: يا مرائي... فقال: ييا هيذه 

 ضله أهل البرص .الذي أ

 قالوا: ل يسلط من الرياا إل العارفون.

 ،فهيو عبيد المهيور ،ومن أحأ المهيور ،قالوا: من أحأ اخلفاا فهو عبد اخلفاا

 ومن مل يرد غري ما أراد اهلل فهو عبد اهلل. ،نا عنده سوااومن أحّأ اهلل كا

  ريال العارف خري   ن إخالص املريدين:

وذل  لوجوه:  ،املريدين إّن ريااه خرٌي من إخال 

)صليت الليل  كذا وكيذا وحصيل  قال أحد الصاحلني:  أوهلا: عققه ا املشاهد :

ل ليه: أل ختشيإ الريياا؟ فضيح  معي حال كذا وكذا وارتقيت مقام كيذا وكيذا(. فقيي 

 وقال: )هل رأيتط من يرائي بفعل غريه؟(.
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 وثانيها: شحذه مه  إخوانه. 

 وثالثها: تعريفه بمقامه لكي يقصده السالكون.

 ... إيا  أهيا املريد أن تقّلد العارف ا ريائه فتهل .لكنقلت: 

  ن عال ات املرائي:

 نشاله ا اجللو  وكسله ا اخللو . -1

 ه العمل ا اجللو  وتساهله ا اخللو .تقانإ -2

 ناس.الت سه بقلبه توقري ال -3

 للبه بقلبه مسارع  الناس ا خدمته. -4

 إذا قرّص أحد ا حقه استنكره. -5

ّدم عليه ضاق صدره. -٦  إذا وجد قرينه ق 

رخَّ  ليه السيعر ملكانتيه -7 وغيري ذلي  كثيري عافانيا اهلل  ،إذا اشرتى أحأَّ أن يي 

 .  سلمني وامل

 إخفال رؤية اخللق والأحقق برؤية احلق: دوال الريال:

ط صيف  من  عرف اهلل بعممته وقدرته وجربوته وكل أس ئه وصيفاته احلسينإ علير

ومين غياب شيهود عمليه ا نفسيه  ،نفسه وهواهنا وحقارهتا وحقار  عمله ا جنيأ اهلل

ومل ت اق أنوار املعرفي  أو دخله  أّما من مل يدخل السلو   ،وأقبل عس اهلل فقريًا تقبله اهلل

 ه وجتّرأ ولالأ ربه بالعوض واألجر.ا قلبه اغرت بعمله وعم ط عند

 فأدب السال  ا أع له أن حيتقرها لستغراقه بشهود عمم  ربه. 

قال أبو عبد اهلل القريش: كل من مل يقنع ا أفعاله وأقواله بسمع اهلل ونميره دخيل 

 عليه الرياا ل حمال .
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الكتفيياا بيياهلل )اعلييط أّن مبنييإ الييويل عييس  أبييو احلسيين الشيياذيل قييّدس ِسه:ل قييا

 ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ژ  قيييال تعييياىل:  والقناعييي  بعلميييه والعتنييياا بشيييهوده(.

ةَّلعًا عس أع ليه اسيتغنإ برؤيتيه عين رؤيي  اخللي [3]الةالق:  ومين  ،(.  فمن رأى احل  م 

لبين عبياس  قيال رسيول اهلل  ط إقبال اخلل .رأى إقبال احل  عليه استغنإ به عن وه

: وإذا ســألت فاســأل اهلل وإذا  ،احفــظ اهلل جتــده جتاهــك ،يا غالم احفظ اهلل حيفظــك

اسأعنت فاسأعن باهلل واعلم أن األ ة لو اهأمعت عــىل أن ينفعــو  ب ــل مل ينفعــو  إال 

و  ب ل مل يرض   ،ب ل قد كأب  اهلل لك و  إال ب ل قــد كأبــ  ولو اهأمعوا عىل أن يرض 

ـت األقالم وطويت الصحف اهلل عليك هف 

 رحط اهلل القائل:

 واحلييييييييا  مريييييييير            فليتييييييي  عليييييييو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليتيييي  تيييير  واألنييييام غرضيييياب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وليييييت الييييذي بينييييي وبينيييي  عييييامر           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييييين خيييييراب  وبينيييييي وبيييييني العامليي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 وليييييييت واب ميييييين وداد  صييييييافيًا           

 

 

 

 

ني ِساب   ووب ميييييين ميييييياا  العييييييَ

 

 

 إذا صيييح منييي  الوصيييل فالكيييل هييينّي           

 

 

 وكيييل اليييذي فيييوق اليييرتاب تيييراب

 املراد  ن احلكمة: 

تنمير  شير فيالا اخلري والعس السواا  نمرهط واهجر ،أهيا السال : احذر الناس

هلل من عةاا ول تتاجر به عس الناس فإني  عبيد اهلل ل ا نفح  افأخفي م ،إل ملن تعمل

أمل يكيف بربي  أنيه  ،وإيا  أن تغرت بنمر اخللي  لةاعتي  فيإهنط ل ينفعيو  ،عبد الناس

 عس كل يشا شهيد؟

   

 

 (.2٦٦9رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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 الشيطان 

صو تك 20 ّون نا نوت عم فو  أ فوال تغ نوك  فو  ع ( إذا علمت أنّ الش طان ال يغْ

 وحرّك عل ك النفس ل دوم إقبالك عل ه. ،ك به إل هجعله اهلل عدواً ل حوش ،ب د 
ملا أراد السال  أن يصل هبمته إىل ذرو  ا ي ن ومعرف  اهلل بكيل صيفاته وأسي ئه 

وقف ا معرك  أمام عدّوان خةريان يرييدان أن يصيدانه عين  ،معرف  منقوش  ا روحه

ن  فيالةري  إىل اهلل مفياز  شيديد  ل ،السلو  ومها: الشيةان والينفس  ينجيو منهيا إل ميَ

 قال البوصريي رمحه اهلل:  رحط رب.

 وخييييالف اليييينفس والشيييييةان واعصييييه    

 

 

 

 

 

 وإن  مهيييييا  حمضيييييا   النصيييييح  فييييياهّتط

 

 

 

 

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦژالشييةان:  معرفاً  قال تعاىل

 ،اسيتةا  ليبعيد  عين لريي  الكي لإن الّشيةان يفعل ما  [.٦]فيالر:  ژچچ چ

 و  ألع ل اخلري الّصغري  ليبعد  عن أع ل الرّب الكبري . األمر أن يدعولو وصل به 

فقعد ل  بطريق اإلســالم  ،إن  الشيطان قعد البن آدم بأطرق » :قال رسول اهلل

عــم قعــد لــ  بطريــق  ،فقال: تسلْم وتلر دينك وديــن آبائــك وآبــال أ ــك! فعصــاه فأســلم

! و  ،إنام  ث  املهاهر كمث  الفــرس يف الطــولاطجرة فقال:  اهر وتدع أرضك وسامل  

عم قعد ل  بطريق اجلهاد فقــال: جتاهــد فهــو ههــد الــنفس واملــال فأقاتــ   ،فعصاه فهاهر

أن  فمن فع  ذلك كان حقًا عىل اهلل  ،أهللنكحهلل املرأة ويقسم املال! فعصاه فجاهدفأقأ  ف

دابأ  كان حقــًا عــىل قصأ  أو و ،وإن غرق كان حقًا عىل اهلل أن يدخل  اجلنة   ،يدخل  اجلنة

  .اهلل أن يدخل  اجلنُة

 

ن  2083سنن النسائي ) (1)
 (.15392أسلط وهاجر وجاهد، ورواه أمحد ا مسنده ) ( كتاب: اجلهاد، باب: ما ملر
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ژ       وقيييال تعييياىل عييين عميييل الييينفس:

 [30]املائد :  ژى    

.ولع   أعدى عدو لك نفسك الأي بني هنبيك»: قال رسول اهلل 

 فالنفس هي أخةر أعداا السال .

غلرَ  باَب النيعم  ويفتح باَب الّشّد .  -1  أن ي 

 أن ي غل  باب العّز ويفتح باب الّذّل.  -2

 أن يغل  باب الّراح  ويفتح باب التعأ.  -3

 أن ي غل  باب النّوم ويفتح باب الّسهر.  -4

 لفقر. ب اأن ي غل  باب الغنإ ويفتح با -5

 أن ي غل  باب األمل ويفتح باب الستعداد للموت(. -٦

بتس بنفسه والشيةانف فيإذا عميل وحيده  ،فال بد له من مرشد حارس ،الّسال  م 

 دون صحب  فرب   فر به الّشيةان  بالغرور و فرت به النّفس  بالع جأ. 

  ن  داخ  الشيطان والنفس عىل املريد البعيد عن املرشد:

 ،شيةان مين الةريي  وميا فييه مين الفقير وإييذاا النياس ومقيالعتهطفه الخيوّ  -1

فيضيعف أميامه  فينهيزم  ،واملليبسرب يوترّغبه النفس باتبا  شهواته من املأكيل واملشي 

 وينقةع عن السلو .

وتشييغله اليينفس عيين ذكييره هلل وإقبالييه عليييه  ،يشييغله الشيييةان بيياحلرب معييه -2

 ل نفع منه. في ضّيع الةري  ب  ،باحلرب معها

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.17310رواه الديلمي ) (1)
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فيإذا  ،قال أحد العارفني:)عداو  العدو حقًا هيي اشيتغال  بمحبي  احلبييأ حقياً 

 ّب  احلبيأ(.اشتغلت بعداو  العدو فاتت  حم

وأّما قوّي الصحب  املالزم املنةوي عت جناك املرشد: فهو املنصور  عس الشيةان 

بيايل بالشييةان ول فهو املحتميي مين عيدّوه بياهلل ،بكثر  ذكره هلل وعدم غفلته عنه  فيال ي 

فعين  ،النشيغال بيهوميا فائيد   ،بغريه ول يضعه ا باله فيصري شيةانه ا حكط املعدوم

 ،قيال: كنيت رديفيه عيس محيار فعثير احلي ر يم  اهلجيمي عمن كان رديف النبي أب مت

س ال تق : تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تع :فقال يل النبي  ،فقلت: تعس الشيةان

فــإذا قلــت: بســم اهلل تصــاغرت  ،: رصعأ  بقويتالشيطان تعاظم الشيطان يف نفس  وقال

إلي  نفس  حأى يكون أصغر  ن ذباز

)إذا كان يراكط هيو وقبيليه مين حييث ل تيروهنط  قال ذو النون املرصي رمحه اهلل:

 فإن اهلل يراه من حيث ل يرى اهلل فاستعن باهلل عليه(.  

 كمة:املراد  ن احل

دافعيان مين اهلل للفيرار إلييه فيال جتعلهي  أهيا السال : ما الشيةان وما النفس إل 

 مانعان ل  من ا قبال عليه.

 

 (.20٦10رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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 هوى النفس 

( إذا التبس عل ك أمران فانُظر أثقلهما عل  النفس فاتّبِعه فإنه ال يثق  عل ها إال ما 21

ّوواً سووارعة إىل ،كووان حق هلوووى امل بوواع ا مووة ات موون عال عوون الق ووام  و روو   خلووريات والتكا فوو  ا نوا

سوويف ،الواجباتب روّع  ،لذلك ق ّد الطاعات بأع ان األوقات ك ال مينعك عنها وجوُ الت وو

 عل ك الوقت كي تبق  لك حقة االصت ار.

ِونَ  ،متكّن حالوة اهلوى مِنَ القلب  و الداء العضالإن  شوهوة م خورا ال لوب إال فال ي  الق

جووُ  ،صو ٌ م عجٌ أو شوهٌ مقلقٌ مون و ومن ارتغرب أنْ ينقذ  اهلل من شهوته وأنْ ي خرجه 

ّوة: عواىل:  غفلته فقد ارتعج  القدرة االهل  ]الكهييف:  ژ  جث  مث  ىث  يث   حج  مج ژقوال ت

45] 

ظوةٍ  ،أص  ك ّ معق ةٍ وغفلةٍ وشهوة هالرِها عن النفسإعلم أن  عوةٍ ويق وأص  ك ّ طا

جوا الً ،وعفّة هعدم الرِها منك عنها قوحب  عون نفوألنْ ت هو   مون أنْ  ال ير لوك  صوريٌ  سوه 

فأيّ علم لعامله يره  عن نفسهي وأيّ جه ه ىا  ه ال يره   ،تقحب عاملاً يره  عن نفسه

 عن نفسهِي  

يثق  عل ها إال ما كان  إذا التبس عل ك أمران فانُظر أثقلهما عل  النفس فاتّبِعه فإنه الو

بواتواف  اخلريات والتكار  عن الق وام بالواومن عالمة اتباع اهلوى املسارعة إىل ن ،حقّاً  ،ج

وورّع عل ك الوقت  ،لذلك ق ّد الطاعات بأع ان األوقات ك ال مينعك عنها وجوُ التسويف

 كي تبق  لك حقة االصت ار.
أ النقائ  ويكره الك لت. ،أسوٌد منترنٌ  ،موضٌع ا أسفل القلأ   حي 
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 :هو ما هتواه النفس من الشهوات 

 اجلس ني : كاألكل والاب والنكاك واملسكن. 

 والنفسي : كاجلاه والعز واملدك واألناني  واألذواق واملواجيد ليحصل هلا التميُّز.

فإهنيا قيد تيذهأ بكيل أع ليه وسيلوكه إىل وهي اخةر ميا هييدد سيلو  السيال  

 ،امليرب عين وجيود الشييخالتحذيري  مين الينفس الرتبوي  ل تكفي القواعد الاليشا. و

وقيد تضيعف مهيّ  املرييد  ،فيكون الشيخ هو املرشد املوّجه فقد تلتبس األمور عس املريد

 غّذي لقلأ املريد باهلّم . عس خمالف  اهلوى فيكون الشيخ هو امل  

 أم ال؟األعامل كيف نعرف دخلت النفس عىل 

 األع ل بني ثالث :

 عمٌل بنّي الصالك فاعمل به. -1

 الل فاجتنبه.عمٌل بنّي الض -2

 عمٌل خفيت عن  حقيقته.  -3

فإذا كيان عيس الينفس ثقيياًل  ،إذا أردت معرف  حقيق  العمل فاعرضه عس نفس 

. وهذه قاعد  ذهبيي  احير  عيس وإن كان عليها خفيفًا فاعلط أنه بالل ،فاعلط أنه ح 

 ،سفمنهط من يشّ  علييه الصيمت وخييف الكيالم ومينهط العكي   نسبي  العمل هبا، وهي 

 )إذا أردت أن  تعرف احل  ا ذل  العمل أو ل فاعرضه لذل  قال ابن عجيب  رمحه اهلل:

أو اعرض عس نفسي  امليوت وأنيت ا  ،فإن َقبرَلت ه فهو بالل وإل فهو ح  ،عس نفس 

َيت  باملوت فهو ح  وإل فهو بالل(. وليست هذه القاعيد  ملعرفي   ذل  العمل فإن َرضر

فمين شيأن املرييد أن يبحيث  ،أ بل ملعرف  األفضل مين الفاضيلاحل  من البالل فحس

 قيييال تعييياىل:  ، ُّ عيييس الييينفس مييين غيييريه دائيييً  عييي  هيييو أفضيييل لسيييلوكه وأشييي 

ژ ڻڻڻڻۀژ
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 ،ومن خفايا هوى النفس عس املرييد نشياله ا النوافيل وتكاسيله عين الفيرائض

والنفس هتوى التمّيز عس غريهيا لي شيار  ،ألن ا النشا  بالنوافل متّيٌز للنفس عن غريها

 أما ا الفرائض فال مّيز  هلا فتتكاسل عن أدائها. ،إليها

ا كييان لليينفس خفايييا وجييأ عييس املريييد أن يلييزم الشيييخ املييرب العيياملر بافايييا  وملييّ

 فيكون املريد بصحبته عس نوٍر من رّبه. ،النفس

ومين رمحي  اهلل بعبياده  ،أمليه وإلال ومن شأن النفس غري امل زّكا  تسويف العمل 

بط ميراد الينفس ا التنصيل مين الةاعيات د للفيرائض  ،أن  دهّلط عس ما حي  وذلي  ملّيا قييّ

د مين ييرت  تلي  العبياد  ،أوقاتًا ل تقوم العبياد  إل هبيا فأجليأ امليؤمن إىل  ،وهيّدد وتوعيّ

د ل امل  ومن األع  ضبط أع له بأوقاهتا وعدم تسويفها خوفًا من فواهتا. امل ضيّيق  عيس  قييّ

عنّي كي يبقيي لي  فسيحً   صاحبها: الصوم. وا الوقت ذاته وّسع أوقاتًا للعباد  بقدٍر م 

َع ً  د  بوقيٍت فييه يشا مين  ،فال تقع ا احلرج ،وسر قييّ فجعل أوقات الصلوات اخلمس م 

د من وهي حفم املري ،لذل  كانت احلكم  من تلقني الشيوخ األوراد للمريدين ،السع 

 ضبط أوقاته.هلوى وا

 كيف ندفع اطوى؟

فإذا متّكن اهلوى من القلأ وغليأ علييه  ،ي دافع اهلوى ا القلأ القوى الروحي 

د ،هل  صاحبه ومل ي رج عالجه فيإن عالجيه  ،فإذا كان السال  ا مرحل  اهلوى امل جاهيَ

الف  اهلوى وتغذي  الروك بيشٍا من الذكر فتيدفع القيوى ا  القيوى لروحيي بسيٌط وهو خم 

ولكن إذا كان اهلوى قد متّكن من قلأ السال  فصار يشعر بلّذته وهييوى ميا  النفساني .

ه استحال عالجه عس يد الشييوخ وإني  صيار عالجيه عيرب وارٍد إهلييٍّ جياليلٍّ  ،هتواه نفس 

ّوفه من الوقوف بني يدي اهلل واحلساب.  خي 
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 شييئًا خيصيه إني  هيو وً  ولذكر شيهأو وارٌد مجايل  ينسيه كيل ميا سيوى اهلل فيال يي 

 مستغرٌق ا ذكر اهلل شوقًا.

كانت مكروهً  للمريد ولكين نفسيه  وإن ،العاد  الرسّي  عند الشباب مثال ذل :

لتقوى القوى الروحّي  عيس القيوى  ،تغلبه عليها فإّن عالجها با كثار من ذكر اهلل تعاىل

فهذا مرٌض ل ي رجإ  ،ها ا قلبهن حبّ ا ومتكّ وإن كانت العاد  حمبوبً  لصاحبه ،النفسانّي 

.  وكذل  حمّب  النسوان وغريها. شفاؤه إل بوارٍد إهليٍّ جاليلٍّ أو مجايلٍّ

 إيا  أن تقنط:

أ التي متنع السال  املنهم  باملجاهيد  مين السيتمرار ا  ومن العقبات واحل ج 

فيّ  ملير  الشيهو  إىلقنوله من تبديل حاله من الغفل  إىل الذكر ومن  الةري  ا ييرى مين العر

وذل  من متام   ،متّكن الشهو  والغفل  من قلبه ولول األمد وعدم نفع األذكار واألوراد

فليعلط أّن اهلل تعياىل  ،فقد اهتط اهللَ ا قدرته ،فمن  ّن استحال  تبديل حاله ،إساا  املريد

نقذه مين األخةيار و ،بلحم  واحد  يبدل حاله إىل أحسن حال علط أّن لييو ،األهيوالوي 

فمتيإ أذرن اهلل ليه بالعةياا نمير إىل  ،الرّس والدواا ليس باألوراد وإن  الرّس برّب األوراد

 قلبه فتبدل حاله وحسن تبّتله.

ه  ،من عناي  اهلل بعبده السال  أن  يتوىّل تربيته وتسليكهو ومين تربيي  اهلل لعبيده أنيّ

حيسن شكرها ومل يعممها لصفاا فلط ملواجيد واإذا أردف عليه نعً  كثري  من األذواق وا

حتيإ  ،أن  يسلبه إياها ويستبدهلا بالغفالت والشهوات واجلفاا زمنًا لويالً  ،كل التعميط

 ،عرف قيدر ميا كيان بيه مين نعمي  ،إذا أحّس املريد بآلمها فأرهقته وصرّيته نادمًا حزيناً 

وبعمييط منّتيه فضيل اهلل فيعيرتف ب ،فأعاد اهلل إليه بلحمٍ  واحدٍ  عةااه وإحسانه القديط

 وأّدى شكره.
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زق النور ا هلي واملعرف  ا هلي  وأصيبح مين أصيحاب  إّن املريد أو السال  إذا ر 

لكنيه عنيدما يبيذل  ،فإّنه ل يشعر بعميط هيذه النعمي  ،القلوب بمجّرد تعّرفه عس الشيخ

ه يتمسيّ   ،ضل ا هلييثط حيصل عس الف ،وقتًا لوياًل من حياته ا املجاهد  والذكر فإنيّ

 به أكثر ويعرف قدر هذه النعم  وح  شكرها. 

 :بني ا ام النفس والرضا عنها

والذي ل يير  عين  ،إّن الذي ير  عن نفسه ي عّرض نفسه لفّ  العصم  عنه

 نفسه عيةه العناي  ا هلي  واحلفم. 

ــنفس:  وهييذا يييورث الرتاخييي والفتييور  ،هييو استحسييان أحواهليياالرضــا عــن ال

 . 37]الزخرف:  ژڃ   ڃ  ڃژ  وقال تعاىل: ،هلم وضعف ا

وهيذا ييورث يقميً  ومهيً   ،هو عدم استحسان أحواهليا وعدم الرضا عن النفس:

 وكثر  للةاعات. 

 كيف يميك املريد بني النفسني الصاحلة والطاحلة؟

 ل يكون هذا إل بي: 

 . صحب  املرب الكامل الذي ي ةلع املريد عس عيوبه وخيلصه منها -1

 صحب  الذاكرين الذين تنةبع ا قلوهبط أخالق الشيخ املرب.  -2

الذي يتتبع العيوب التي ختفيإ عين املحبيني.  ،الست   إىل نقد العدو احلاقد -3

 قال أحدهط:

 عيييني الرضيييا عييين كيييل عييييأ كليلييي 

 

 املسييييياويا وعيييييني السييييياط تبيييييدي 

 ام األوقات ومل خيالفهيامن مل يتهط نفسه عس دو)قال أبو حف  احلداد رمحه اهلل:  

ها إىل مكروهها ا سائر أحواله.. كان مغرورًا(.   ا مجيع األحوال ومل جيرَّ
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ٻ  ٻ  ٻپپپ  پ  ڀ    ژ: انمر قوله تعاىل عس لسان يوسف 

 قال أحدهط: .[53يوسف:  ژ  ڀ  ڀ    ڀٺ

َوقَّ نفسييييييَ  ل تييييييأمن غوائلهييييييا   تييييييَ

 

ن سييييبعنَي شيييييةانا فييييالنفس    أخبييييث  ميييير

واألمحي  ييروك  ،ومن مال إىل اليدنيا لياىل ،)من عرف اهلل عاىل هط:أحد وقال 

 والعاقل عن عيوبه فّتاىل(.  ،ويغدو ا لىل

 املراد  ن احلكمة:

فييإن املييرب هييو  ،أهيييا السييال : ل تمييّن أنيي  تكتفييي بقواعييد الةرييي  عيين املييرب

اهيدًا لنفسي  عيس اليدوام فيإن اخلي  ،الةري  وهيو املوصيل بيإذن اهلل ري دوميًا ا وكين جم 

ه إىل اهلل  ،احذر أن يتمكن اهلوى من قلبي و خمالفتها. وإذا حصيل ونت أسيريه توجيّ

نقذ  منه بتجليه عيس قلبي  واثبيت عيس الةريي  وإن بلي  حالي  ميا بلي  وانتمير  ،أن ي 

ژ ڻڻڻڻۀژ ،الفيض من اهلل

فييإن  ،واملييرب ميين أهييل العلييط الييذين مل يييدخلوا مدرسيي  الرتبييي  كييذل احييذر و

ُّ  ،أحدهط جتده راضيًا عن نفسه أتّط الرضا مغرورًا بعلمه فمن صاحأ هيؤلا ازداد   

َد عن ربه مساكني ما نفعهط العلط بال تربي ؟ وما فائيد  عليومهط إذا وقعيوا ا  ،قلبه وَبع 

هر وسلوكه خرٌي من أولئ   العجأ والغرور؟ وجلاهٌل مل يةلأ العلط غري  راض عن نفسر

 عل ا اجلهالا.ال
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 حجاز الوهم

لوو م22 ثو  ا شويءٌ م عوه ،( ما قاُك  جووٍُ م جووُ مو عون اهلل و بوك  موا حج كون  ،ف ول

ظور ف حجبك عنه تو ّم موجوٍُ معه. عون النّ نوت  احلقّ ل س مبحجوبه عنك وإمنا ابجوب أ

ره  وك ّ حاص ،ولو كان له راتر لكان لوجوُ  حاصر ،ولو حجبه شَيء لّسرت  ما حجبه ،إل ه

هوور   ،إ منا حجب احلقّ عنك شدّة قربِه منك ،فهو له قا ر لشيءٍ شودّة ظ جوب ل منوا احت وإ

ممّا يدلّك عل  وجوُ قهر ِ ربحانه  أن حجبك عنه مبا ل س و. وصفي عَن األبقار لِعظمِ نور 

 ك ف ي تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ و و الذي أظهر ك ّ شيءي  ،مبوجوٍُ معه

  ّ شيءي ه شيءٌ و و الذي ظهر بكك ف ي تّقَوّر أنْ حيجب

  و و الذي ظهر لك ِّ شيءي ك ف ي تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ

 ك ف ي تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ و و الظّا ر قب  وجوُ ك ّ شيءي 

 ك ف ي تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ و و أظهر من ك ّ شيءي

 ك ف ي تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ و و الواحد الذي ل س معه شيءي

 تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ و و أقرب إل ك مِن ك ّ شيءيي  ك ف

 تّقَوّر أنْ حيجبه شيءٌ ولوال  ما كان وجوُ ك ّ شيءيك ف ي 

 يا عجباً ك ف يظهر الوجوُ يف العدمي 

 أم ك ف يثبت احلاُث مع مَن له وصف القِدمي
 ،فمنشيأ األوهيام عيدم اليقيني  ،وإذا متكن اليوهط صيار كفيراً  ،ضد اليقني  الوهم:

 واحلقائ  تزيل األوهام. ،والدواا هو الةري  الذي بني عس احلقائ 
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إن أهل الوهط يرون تأثري اخلل  ا حياهتط: فالٌن أعةاهط.. فالٌن منعهط.. فيالٌن 

ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  ژ قييال تعيياىل:  ،آذاهيط.. فييال يييرون اهلل ول حتييإ ميين وراا حجيياب

 [85]الواقع :  ژچ  چ  چ  

فعس كل أحواهلط ل ييرون إل اهلل عنيد تيوايل اليبالا وعنيد بسيط  :أّما أهل اليقني 

ڦ  ڦ  ڦ  ژقيال تعياىل:  ،فأهل اليقني يرون اهلل أقرب إليهط من حبل الوريد ،العةاا

 ژ ڦ  ڄ

 املأومهون عالعة: 

عةياًا العوام: ناق  ا ي ن يتوهط عس الدوام أّن بيد اخلل  نفعيًا أو ّ ًا أو  -1

لذل  أول واجبيات املرييد سيلو  الةريي  إىل  ،فيقوده الوهط إىل التذلل إليهط ،و منعاً أ

:قال: قال رسول اهلل  اليقني لقةع األوهام. عن ابن عباس 

 

 ،قد يومهه وجود األكوان فيقةعه ذل  عن وجود الشهود والعيان املريدون: -2

وقيد يتيوهط املرييد الوصيول  ،فال يصّح أن يدخل عس حرض  اهلل إل من أتاه يتيً  فيآواه 

وقيد  ،يتوهط املريد الصيدق فيقةعيه ذلي  عين الّلحي  قدو ،فيقةعه ذل  عن احلصول

 يتوهط املريد املحب  فيقةعه ذل  عن الوصل . 

صيل هليط فقد قةعوا حجاب اليوهط وح ،العارفون: مل حيجبهط عن اهلل يشا -3 

 باهلل العلط.  

 

 

 (.251٦جزا من حديث رواه الرتمذي ) (1)
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ر  ن الوهم:  طريق الأحر 

 ئ  األمور.كثر  ذكر اهلل: ألن الذكر جييل القلأ ويصفيه فتمهر به حقا -1 

 جمالس  أهل اليقني: ألهنا تري  نقص  بالنسب  لك هلط. -2 

س  قال الشيخ عبد السالم بن مشيش خمالبًا خليفته الشيخ أبو احلسن الشاذيل ق دي

 ،وقبيل كيل يشا ،ومع كيل يشا ،ِّسهه : )حّدد برص ا ي ن جتد اهلل تعاىل ا كل يشا

بقييرٍب هييو  ،وقريبييًا ميين كييل يشا ،اوعييت كييل يش  ،وفييوق كييل يشا ،وبعييد كييل يشا

د  عن المرفي  واحلدود ،بحيةٍ  هي نعته ،وحميةًا بكل يشا ،وضعه وعين األمياكن  ،وع 

َ  الكيل  ،وعن اليدور باملالوقيات ،افاتوعن الصحب  والقرب ا املس ،واجلهات َ وحميَ

عيس بوصفه األول واآلخر والماهر والبالن وهو هو..كان اهلل ول يشا معه وهو اآلن 

 ما كان عليه(.

  ن املحجوز و ن احلاهب؟

 ،يم ن السال  ا بداي  سلوكه أن اهلل تعاىل حمجوب عنه بحجاب فليذل  ل ييراه 

ڈ    ژ ژ قال تعاىل:  ،وب ألنه  هر عس وا كل يشاواحل  أّن اهلل تعاىل ليس بمحج

و ولي  ،لكن السال  هو املحجوب عنه بنقائصه وغفلتيه وعيوبيه  ژ ژ ڑ

ولكني  أنيت  ،إذًا هو مقهوٌر هبذا احلجياب وهيذا حمياٌل عيس اهلل ،لت: إن اهلل حمجوٌب ق

قر مهت  عنه.  َتَفرُّ
 املحجوب عنه لر

واليوهط عيدم ل  ،)واهلل ما حجيأ العبياد عين اهلل إلّ اليوهط قال أحد العارفني:

جأ عن اهلل بتوهط موجود معه ول موجود  معه.  حقيق  له(. فاملعنإ أن السال  ح 

س الديانات ولقد دخل ع ،والدين احل  تنيزيه للحرض  ا هلي  أن ت شابه احلوادث

وحييافم ا سييالم عييس  ،البييد  ا العقائييد فارجييوا عيين التنزيييه إىل التشييبيه والتجسيييط
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]الشورى:  ژٺ  ٿٿ ٿٹ  ٹ  ژ قال تعاىل:  ،عقيدته امل ثبت  ا القرآن

نيّزه  عن كل [.11  نق  وتشبيه وجتسيط. فاحلرض  ا هلي  م 

واحتجاهبيا عين  ،ري يلبشي   ا هلي  عدم إدراكهيا بياحلواس ايرومن التنيزيه للحض

 اخلل  بحجاب العز  والكربياا رغط شد   هورها باحلواس الروحي  والعقلي .

فعجز  عن إدراكيه دّل عيس  ،فعدم رؤيت  هلل جيأ أن تزيد  مراقبً  له وتعلقًا به

 ك له. 

 اخللق: حلرضة عناحأجاز اكيف 

 .[1٦]ق:  ژڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ژ قال تعاىل: ،من اخلل  هورها شد  

قال الشيخ أبو احلسن: )حقيقي  القيرب أن تغييأ ا القيرب عين القيرب لعمييط 

واملعنإ كله جمازييًا ولييس حسيّيًا فليتنبيه إىل ذلي ، وقيد  ب بعيض اجلهلي  القرب(. 

رتاب الورقي  املكتوبي  مني  ل تقيدر أن تقرأهيا وكيذل  مثالً عس ذل  فقالوا شيد  اقي 

عاىل منزه عن هيذا اهليراا والتشيبيه قرب اهلل من !!! وهذا مثال بالل من جاهل، فاهلل ت

صفات اهلل تعاىل من كل جانأ وعيش  ا جتلييات اهلل بالقه، وإن  املراد أن إحالت  ب

 تعياىل وحجبيت عنيه بيذل ، تعاىل مع كل لرف  عني أنسا  النق  والشد  فنسيت اهلل

كاليذي يكيون ا  ،فل  يمهر اليشا بشد  خيفإ عن عيني النيا ر كيل يشا فيال يشيعر بيه

فيال يعيد يشيعر تغيأ عنيه لشيد   هورهيا  ،منةق  لبيعي  أّخاذ  عيط به من كل جانأ

 فشد  المهور أوجبت اخلفاا. ،بج هلا ول بإحالتها

 جتليات اهلل تعاىل عىل القلب العارف:

ومن مماهر قهره سبحانه أّنه احتجأ عين خلقيه بيال  ومن أس ئه تعاىل )القّهار(

  ،فاحتجأ بيشٍا ليس بموجوٍد وهو عدٌم مفقود ،حجاب أو اقرتب منهط بال اقرتاب
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 و هر وجتّس خللقه بتجلٍّ ليس ملموس. قال أحدهط:

 [.11]الشورى:  ژٺ  ٿٿٿ ٿ ٹ  ٹ ژ  قال تعاىل:

منفصياًل عينهط ولييس بعييدًا فاهلل تعاىل ليس حالًّ بمكان ول متَّصاًل بالقيه ول 

فال يمكن هلذا العقل الضيعيف  ،ولكن قريأ بال اقرتاب ،عن خلقه بل هو قريأ منهط

قيل أن اهلل تعياىل أوجيد لكن الذي وصل إلييه الع ،هذا األمر أبداً  در عند ا نسان أن ي

وليول  ،ولول خل  اهلل للمالوقات ملا كنا عرفنا اهلل تعاىل ،كل هذا الوجود بقدر  خفي 

 هذه املالوقات ملا عرفت صفات اهلل تعاىل من القدر  والرمح  ... إلخ. 

بيالعني لكنيه فاحلكم  تتمحور حول يشا واحد هو أّن اهلل تعاىل وإن كان ل ي رى 

ئي ا كو وأّن اهلل تعاىل وإن كان بحسأ الماهر بعيدًا عنا لكنه هو أقيرب إلينيا مين  ،نهر 

 ،حبل الوريد. فاملوف  من السالكني من يسيل  إىل معرفي  اهلل تعياىل عين لريي  اليروك

ومعرف  اهلل  ،ألن املعرف  عن لري  الروك تكشف كل احلجأ التي بين  وبني اهلل تعاىل

 ، معي  حييث ميا كنيتشيف اليذي تشيهد بيه أن اهللعن لري  اليروك تيورث الكتعاىل 

 وتتعرف من خالل هذا الكشف أن اهلل تعاىل منّزه عن كل نق . 

ن يشاٍ  ول عيت  ،ول فيوق يشاٍ  ،قال عيل  كّرم اهلل وجهه: )احلي ُّ تعياىل لييس مير

ن يشٍا لكان خملوقاً  ،يشاٍ  وليو كيان ا  ،حمميولً ولو كان فيوق يشٍا لكيان  ،إذ لو كان مر

 ولو كان عت يشا لكان مقهورًا(.  ،ٍا لكان حمصوراً يش 

 ،والصيفات التيي تتعيرف مين خالهليا عيس اهلل ،فاهلل تعاىل تراه مع  دائً  بصفاته

 ،ولكن هذه الصفات هي نفسيها ل يمكين الوصيول هبيا إىل معرفي  اهلل املعرفي  الكاملي 

ل عين إنسيان: أنيه ندما يقا(  لكن عف أحٌد اهللَ لذل  قال كثرٌي من العارفني: )ما عر

إ رقَّ معنيييياه   ن  تعييييا ط حتييييّ  يييييا مييييَ

 

 ول تيييييييرّدى رداا الكيييييييرب إلّ هيييييييو  
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فيال أحيد  ،ولييس عيارف بياهلل معرفي  مةلقي  ،عارف باهلل فهو عارف بقدر معرفتيه هيو

لذل  نقيول: عنيدما حيتيار وجيهيل العقيل معرفي  اهلل فهيو يكيون قيد  ،يعرف اهلل إل اهلل

وتعياىل ل يمكين أن  وأنيه سيبحانه ،وصل إىل يشا من معرف  اهلل أنه ل يمكن أن ي عرف

فاليذي يقيول: أيين اهلل؟ هيو نياق  ا يي ن وجاهيل ألنيه  ،ر للعباد كي  يتصيورونيمه

فياهلل تعياىل هيو اليذي  ،ري يحياكط اهلل عس قدر عقله وعيس مسيتوى فكيره وقوانينيه البشي 

 أوجد لنا القوانني لكي نتحاكط هبا نحن وليس لنحكط هبا عس اهلل. 

ئل سّيدنا عيل   وكيان  ،اهلل سؤاٌل عن مكيانط أين )سؤالك أين اهلل؟ فقال: :س 

 وهو اآلن ك  كان دون زمان أو مكاٍن(.  ،اهلل  ول مكان ثطَّ خل  الّزمان واملكان

ول  احلليول والعيادوهنا  بعض اجلهلي  اليذين اهتميوا أهيل التصيوف بعقييد  

لشيد  صيفائهط وفنيائهط الصيوفيني أن بعض ولكن احلقيق   ،يعتقد الصوفي  بذل  أبداً 

َط من بعض ألفا هباهلل ل حلول ول اعاد وإّن   ،ولكن مقصودهط غري ذل  ،ط ذل  ف هر

 : قال سّيدنا عيل  فناا  روٍك صفت مع رهبا. 

نير قلبييييييييييي  رأيييييييييييت  رّب برعييييييييييَ

 

لييييييت  ل شييييييّ  أنييييييَت أنييييييَت   فق 

لَّ أيييييينٍ   زَت كييييي   أنيييييَت اليييييذي حييييير

 

ّط أنيييييييَت   بحييييييييث ل أيييييييين ثييييييي 

 فلييييييييس ل يييييييينر منييييييي  أيييييييينٌ  

 

 أيييييييين أنيييييييَت األيييييييين  فييييييييعلط  

 وليييييييس للييييييوهط فييييييي  وهييييييطٌ  

 

 فيييييييعلط  الييييييوهط  كيييييييَف أنييييييَت 

ليييييييييً  بكيييييييييلي يشاٍ   َت عر  أحةيييييييييّ

 

 فكييييييييييييييييّل يشٍا أراه  أنييييييييييييييييَت 

 وا فنييييييييييائي فرنييييييييييإ فنييييييييييائي 

 

 وا فنيييييييييائي وجيييييييييدت  أنيييييييييَت 

ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ژ قال تعاىل:  ،فاملوف  الذي ينيزه اهلل عن املكان والزمان 

 11]الشورى:  ژ  ٹ ٹ
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نفصيلٌ  خملوق  له قصارى الكالم: املالوقات  اهرٌ  به و ل هي مّتصيلٌ  بيه ول م 

 أراد اهلل  بالقها إ هار عّزته وملكه وسلةانه.   ،هي عتاج إليه ول حيتاج إليها ،عنه

ط كرمه  وإرحسانه.  َر فيهر ي مهر
 أ هر أهل الّةاع ر وا رحسان لر

 حلمه. وأ هر أهل العصيان لي مهر فيهط عفوه و

فر والّةغيان لي مهر فيهط نقمته  وغضبه.   وأ هر أهل الك 

 املراد  ن احلكمة: 

 واجعل ا اليقني حريت . ،ل ترَض للوهط أن يقود  إن كنت ذكياً 

فيال جتعيل العياد   ،و هور فضل نوره علي  ،قرب اهلل من أهيا السال : اعلط ب

ميل عيس تزكيي  نفسي  فيإذا اعف ،وليس يشا حيجب  عن اهلل إل نفسي  ،تنقلأ علي 

 اعلط أّن اهلل مع  حيث  كنت فكن أنت معه.و ،ب  أنت ورب 
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 ورؤية السرت   االغرتار باملدح

نواس( أجه  الناس من ترك يقني ما عند  23 نود ال موا ع ملوا  ،لظنّ  ميودحونك  نواس  فال

هوا ،يظنونه ف ك رو ،فكن ذامّاً لنفسك ملا تعلمه من ملوؤمن إذا م ودح ا نووا مون اهلل أن ي ث   تح ا 

مبوا  وو  ،عل ه بوصفٍ ال يشهد  من نفسه فوأثن عل وه  وإذا أُطلق الثناء عل ك ولست بأ و ه 

لوه مو ،أ  نوواء  شوهوُ م الث ضوووا ل سووالكون إذا م ودِحوا انقب لووقفال عوارفون إذا م وودِحوا  ،ن اخل وال

 انبسطوا لشهوُ م ذلك من امللك احلق.

حووا  ، أ الً للقّبوللوال مج   رِرت  مل يكن عم ٌواعلم أنه  توه أ ِوه إذا أطع نوت إىل حِلم أ

ال ي يد يف ع ّ  إقبال من أقب  عل ه وال ي نقِص من ع ّ  إُبار من  ،منك إىل حلمه إذا عق ته

ملا يعوُ  ،وإمنا أمرك هبذ  وهناك عن  ذ  ،طاعتك وال تضرّ  معق تكوال تنفعه  ،أُبر عنه

  عل ك فافهم.

فالعامّة يطلبون من اهلل السِّرت ف ها  ،عن املعقّ ة و ررتٌ ف هاالسِّرتُ عل  قسمني: ررتٌ و

واخلاصّةُ يطلبونَ من اهللِ السّرت عنها صش ةّ ر قوطهم من  ،صش ة رقوط مرتبتهم عندَ اخللقِ

ملون  ،مَنْ أ كرمك فإنّما أ كرم ف ك مج   رِرت ف نظر احلق. مود  لو س احل رورتك  ملون  مود  فاحل

 أكرمك وشكرك.
ل  أن يةلي  لسيان امليادحني علييه بي  فييه وبي  لييس فييه   اهلل للسيان مجل  تربيم

ألن األدب سبأ الوصل  ونيل املعرف  وفتح باب الزياد . ،لياترب أدبه معه

 فمين الغبياا أن ،وعلط الناس به  ن ،السال  بنفسه يقني الواجأ أن يكون علط 

  [.14]القيام :  ژ وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ ژ يرجح المن عس اليقني. قال تعاىل: 
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كان املدك ا أمور الدنيا فهذا ل يرّض ول ينفع سلو  املؤمن أما إذا وأما إن ذل  

 كان املدك ا أمور السلو  وا ي ن فهو املدك اخلةري امل هّدد لسلو  املريد.

عين فغيابوا  ،وهط الذين فنوا عن أنفسهط وبقوا بيرهبط العارفون الواصلون: -1

دحوا انبسةوا ألن ذل  من  ،فريون ألسن  اخلل  أقالم احل  ،بشهود اخلال   اخلل  فإذا م 

ّموا انقبضوا ألن ذل  من عالمي  تأدييأ اهلل هليط ،عالم  رضاا اهلل عنهط ولييس  ،وإذا ذ 

 وف من لبوسهط حقيق  الذم.النقباض لكراهي  الذم بل للا

  السالكون الصادقون: -2

دحوا بيي  -أ  ،لييرهبط أن جعلهييط ممهيير نعمتييه ووليتييه  عنييدهط: تواضييعواإذا ميي 

ثنإ عليهط بيشا كان فيهط بفضل اهلل ل بجهدهط ف   هر عليهط إل  ،واستحيوا منه أن  ي 

فيريون ثنياا اخللي  أصياًل يعيود عيس اهلل ل عيس  ،رشح  من رشحات ك لت اهلل تعياىل

 فيثنون عليه ب  هو أهله. ،فريدُّون الفضل إىل صاحبه وأصله وهو اهلل ،أنفسهط

ــؤ ن؟: قييال رسييول اهلل  ــدرون  ــن امل أت

ه  تدرون  ــن الفــاهر؟ ،املؤ ن ال يموت حأى يمر اهلل  سا ع  مما حيب

الفاهر اللي ال يموت حأــى يمــر اهلل  ســا ع  ممــا 

 ،عــىل كــ  بيــت بــاز  ــن حديــد ،ولو أن عبدًا اتقى اهلل يف هوف بيت إىل ســبعني ،يكره

الناس ويكيدون ألبس  اهلل ردال عمل  حأى يأحدث هبا

ي دحوا بي  ليييس عنيدهط:  اسيتغفروا رهبيط وتييابوا إلييه وبيذلوا جهييدهط  -بي إذا مي 

لوا ما ليس عندهط فيدفعهط احلياا  ،من اهلل حلّسهطألهنط يرون هذا املدك إيقا ًا  ،لي حصي

 من اهلل للعمل والتحصيل.

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.٦943رواه البيهقي ا شعأ ا ي ن ) (1)
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 ،مميا يمنيون اً )اللهط اجعلني خيري أن نقول حين  ن مدك: ولقد عّلمنا الصّدي  

 واغفر يل ما ل يعلمون(. ،ول تؤاخذين ب  يقولون

 ،إذا م دحوا ب  ليس فيهط اغرتوا بميدك النياس لغبيائهط السالكون امل َمّثلون: -3

 فسقةوا من عني اهلل وحبط عملهط. ،الناس وكذبوا أنفسهطقوا فصد

َذَر   :قال املحاسبي رمحه اهلل قيال ليه: العيَ )مثل الذي يفرك بميدك الباليل كمين ي 

 التي خترج من جوف  هلا رائح  املس ! وهو يفرك بذل  وير !(. 

ن كان ل الك ل كان مدحًا وإاملادك فإذا كان من أهاملدك شهاد  ممهورٌ  بااتط إن 

 من أهل النق  كان ذمًا.

ألهنيط يميدحون انةالقيًا مين شيهود  ،ي صدقهط إل مغرور جاهيلل  العام : -1

ميدك عياّمي  أحيَد روي أنيه  وما أعجبهط نق  ل يزييد عيس الينق . ،نق  ما عندهط

ّمي حتيإ فقيال: مل يميدحني العيا ،فقييل ليه ا ذلي  ،فبكإ الرجيل الصيالح ،الصاحلني 

ل   ل قه.واف  بعض خ   قي خ 

وحييبهط ليي  عيييأ  ،ييي  األوار هجنييٌ  ليي قييال حييييإ بيين معيياذ رمحييه اهلل: )تزك

 علي (. 

ألّن السييال  إذا  ،السييالكون: ميين صييّدقهط أ عجييأ بنفسييه وتوقييف سييلوكه -2

دك قرينه  ّن املمدوك تفوقه عليه فاكتفإ وتوقف ا السلو .  م 

وإميا  ،للسال : لزياد  مهته فهو له خيريا تربي  مدحهط إم الشيوخ الكاملون: -3

 وها له عن ربه فهي له خري.هو باى للسال  ينقل

وكثيرٍي  ،ولقد أثنإ عس كثري من صيحابته ،مدك احلبيأ املصةفإ  رأس املدح:

 وكثري من الذين مل يراهط جسدًا وكانوا من صحابته روحًا.  ،من التابعني من بعدهط
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نييإ وهييو وصييٌف لزٌم ل لوهييي  فاتن صيي ميي  الغنييي: ميين ومعنييإ ، اهلل تعيياىل الغر

ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ       قيال تعياىل: استغنإ عن كل ما سواه وافتقر كل ما سواه إليه.

نق   مين  [15]فالر:  ژہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے     ّزً  ول يي 
فال يزيده تعّبد املتعبيدين عير

ّزه إعراضهط رضيت ي  هيط عبياده وألهنط بالنها ،عر شيف الغةياا فع  هيو ميولهط. وليو ك 

شيف الغةياا وعرضيت  ،معايص الفاجر وأع له لةالأ بحلط اهلل وعفوه  وكذل  ليو ك 

ه  ،عس الةائع أع له مقرون  بنعط ربه لمير لرأى الةاعيات معيايص ولحتياج أيضيًا إىل حر

ألن الةاع  ت نشئ ا  ،هلل من العايصالةائع أحوج إىل حلط اف وعفوه ك  حيتاج العايص.

ل  والنكسار ،النفس العجأ والغرور والكربياا أما املعصي  فتنشئ ا القلأ الذر

أوحــى اهلل تعــاىل إىل نبــي   ــن : قيال: قيال رسيول اهلل  عن أنس بين مالي  

فإين إن أقم عليهم قسطي أو عديل أعلهبم  ،يب ال يغرتوااألنبيال: ق  لعبادي الصديقني: 

فإين ال يكــرب عــيل ذنــب أغفــره  ،وق  لعبادي امللنبني: ال ييأسوا  ن رمحأي ،مل طمغري ظا

بر الةاعات. لذل  عّلط رسول اهلل .طم وملا ييأمر اهلل بةاعتيه  أمته أن يستغفروا د 

وينهإ عن معصيته ل يأمر عن فقٍر إىل عباده وإن  ليدهلط عيس مسيال  رضياه ليسيعدوا 

قال اهلل تعالـى يف احلدي  : قال: قال رسول اهلل  عن أب ذر   برضا مولهط عنهط.

وهن كم كانوا عــىل أتقــى قلــب رهــٍ   يا عبادي لو أن  أولكم وآخركم وإنسكم القديس:

يــا عبــادي لــو أن  أولكــم وآخــركم وإنســكم  ، ــا زاد ذلــك يف  لكــي شــيئاً  ،واحٍد  ــنكم

يــا  ،نقــذ ذلــك  ــن  لكــي شــيئاً ا  ــ  ،وهنكم كانوا عىل أفجر قلب رهــٍ  واحــٍد  ــنكم

عبادي لو أن  أولكم وآخركم وإنسكم وهنكم قا وا يف صعيٍد واحٍد فسألوين فأعطيــت 

 

 (.48/3اا )حلي  األولي (1)
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يــا  ،كُ  إنساٍن  سألأ   ا نقذ ذلك ممــا عنــدي إال كــام يــنقذ املخــيط إذا أدخــ  البحــر

 ،فمــن وهــد خــريًا فليحمــد اهلل ،عبادي إنام هي أعاملكم أحصيها لكم عم أوفــيكم إياهــا

و ن  إال نفس و ن وهد غري ذلك فال يل

ا  إل فضييل ه رته  ،قيال بعضييهط: مييا هنييّ ولييو كشييف الغةيياا  ،ول نعيييش إل ا سيير

 لكشف عن أمر عميط.

  رشوط القبول:

 ليس كل عمل مقبول إل إذا عققت فيه وو  القبول:

 ا خال . -1

 احلضور. -2

 الّتربي من احلول والقّو . -3

 .للايع  املوافق  -4

 والوقو  هبا عس اختالف درجاهتا. ،آدم معرٌض للاةيئ كّل بني 

  

  

  لكن أثر املعصي  عس العايص خيتلف باختالف مقامه:

هر ومل يشيّموا ممين قيرؤوا عليوم الميا ،وهط من مل يدخلوا ا الةريي  العام : -1

جتيده  ،إذا عىص َأحدهط رّبه خيش من النياس كاشيي  اهلل أو أشيّد خشيي  ،لبالنعلوم ا

يتهر مين النياس دون اهلل ،يستافي من الناس ول يستافي من اهلل وهو معيه  فيدافع خشيّ

 الرياا.  هو

 

 (.٦737جزا من حديث رواه مسلط ا صحيحه ) (1)

 (.13072رواه أمحد ا مسنده )( 2)
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فيإهنط  ،وا صالك للقليوبالسالكون: هط الذين ما زالوا ا لري  التكميل  -2

ريً  علييه ،عين عيني اخللي  لسرت عين املعصيي يةلبون ا نَيّ  ّ  غيَ تَّهط الةريي  وي   ،ليئال يي 

 ،خوفًا أن خيرجهط ذل  من الةريي  ،ويةلبون من اهلل العفو وأل يقعوا فيها مر  أخرى

 و جيّدوا ا سريهط و ل يقفوا مع نفوسهط. 

هلل دوا مين افإذا شه ،ئًا لستسالمهط ل قدارالواصلون: فإهنط ل يةلب ون شي -3

وإذا وقعوا بمعصيٍ  شهدوا فيها القهرّي  وتيأدبوا ميع اهلل بالتوبي   ،لاع  شهدوا فيها املرنّ 

ول يبيالون بنمير النياس بيل يفرحيوا بيه لسيقو  منيزلتهط أميام  ،وا نكار عس أنفسهط

 اخلل .

كثير   الةريي  وأكثير مين جمالسي  اهلل بأّهله اهلل وأدخله  سن  اهلل تعاىل أنه من ن وم

وتوجيه إلييه املؤمنيون  ، والعالني   هر عليه سيي  العيارفني ذكره ا الليل والنهار والرس 

ورد ا األثر: )الةاع  تورث نورًا ا الوجه وبركً  ا الرزق وحمبيً  ا  ،باملدك والتكريط

لييرزق وبغضييًا ا قلييوب واملعصييي  تييورث سييوادًا ا الوجييه وضيييقًا ا ا ،قلييوب اخلليي 

 اخلل (.

 املهللكر  ون:ال أحو 

َعلرط أّن عّل  املدك والتكريط هيو سيرت اجللييل  ،فإنه عس قلأ قويط العارفون: -1

يوبه. قال أحدهط:  الكريط الذي أ هر ك لته و غّةإ ع 

 يمنييييون ب خييييريًا ومييييا ب ميييين خييييرٍي                

 

 

 

 

 ولكننييييي عبييييد   لييييوم كيييي   تييييدري

 

 

 

           سييييرتت عيييييوب كلهييييا ميييين عيييييوهنط       

 

 

 

 

 

  وألبسييييتني  ثوبييييًا مجييييياًل ميييين السييييرت

 فصيييياروا حيبييييونني ومييييا أنييييا بالييييذي                 

 

 

 

 

أُّ ولكيييييين شييييييّبهوين بييييييالَغرير  َ  حييييييي 

 فييييال تفضييييحني يييييوم القياميييي  بييييينهط                

 

 

 

 

 ريوكيييين يل مييييولي ا موقييييف احلشيييي 
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ثييط إذا خلييوا  ،والتكييريط سيياع فييإهنط متقّلبييون يقبلييون املييدك  السييالكون: -2

عيادوا إىل اجللييل الكيريط  ،بأنفسهط فوقعوا ا أخالق أهل اجلحيط وأ يل القلأ السيقيط

 تائبني عارفني أنه هو السّتار الرحيط.

دحوا رأوا ذليي  ميين أهليييتهط وكييرامتهط الغييافلون: -3 فصييّدقوا   ،فييإهنط إن ميي 

 املادحني واملكرمني فهلكوا مجيعًا.

  حلكمة:املراد  ن ا

وإذا  ،لسال : إذا م دحت ب  في  فامحد اهلل واستغفره وكن متواضعًا لربي أهيا ا

ل عيس ميدك امليادحني إل  ،م دحت ب  ليس فيي  فاسيتغفر اهلل وأصيلح شيأن  ول ت عيوي

 مدك الربانيني.

فليو أقيام  ،أهّيا السال : إيا  أن تغرت بأع ل  وأذكار  واللأ عفو اهلل وحلميه

لي  العاصيني  ألهل  الةائعني كي امليزان  إذا وقعيت ا معصييٍ  فلييكن نمير  إىل ، وهي 

ول هيميّ  شيأن اخللي  فيإهنط إن  ،واللأ أن  ت سرت عن  فال تقع فيها مير  أخيرى ،اهلل

 عصيت أو ألعت غري راضني عن .

شير  ،وإييا  أن تغيرت مليدك اخللي  ،أهيا السال : افتقر إىل اهلل رَّ فليو ك  اا َلفيَ ةيَ
 َف الغر

 اخلَل   من .
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 الغيبة عن رؤية األعامل والفرح باهلل 

فاعلمْ أنَّه قد أربغ عل ك نعمه  ظا رةً  ،مت  رزقك اهللُ الطاعةّ والغن  به عنها( 24

قوال  ،وافرحْ هبا ألنّها برزت مِن اهلل إلّ وك ،ال تُفرح كَ الطّاعةُ ألنَّها برزت منك لكن ،وباطنة

[.58]يونس:  ژ ڳ  ڳ ڳ  ڱ ک گ   گ گ  گ ڳ ژ  تعاىل:

أمّا السّائرون  ،غ ّبَ السّائرينَ له والواصلني إل ه عن رؤية أعماهلم وشهوُ أحواهلملقد 

 وأمّا الواصلون فألنه غ ّبهم بشهوُ  عنها.  ،فألهنم مل يتحقّقوا القّده مع اهلل ف ها
ّرض لالغرتار بكثرهتا إ  ،وتنوعهاّن من دخل الةري  وجّد ا عصيل الةاعات ع 

ولكن عليه أن يفرك ألن اهلل أقاميه فيهيا وبيذل   ،فعس املريد أّل يفرك بقيامه بالةاعات

 يضمن عمله مقبولً عند اهلل تعاىل. 

 الناس بفرحهم بالطاعة عىل عالعة  راتب: 

 فرك بعاقبتها: جللأ املنفع  ودفع املرّض  من الثواب والعقاب.  -1

 مه فيها.رضاا اهلل عن صاحبها أن أقا فرك لذاهتا: لدللتها عس -2

 : حلصول الوصل عربها.فرك باهلل -3

 العبادة رضبان: 

 عباد   اهر : باحلركات الاعي  من أمٍر وهنٍي.  -1

 عباد  بالن : وذل  بالغيب  عن كل يشا سواه تعاىل وعدم رؤي  األع ل.  -2

ا ميداد ا هليي  صيحَّ  فعالمي المياهر والبيالن،  ول تقبيل العبياد  إلّ برضيبيها

 ،فتكيون ممتيثاًل ل وامير جمتنبيًا للنيواهي ،   ب العباد ووروده عس قلب  أن جيمع ل

 وتكون مع اهلل ل ترى أحدًا سواه. 
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و ينَّ أن ليه بأع ليه عنيد اهلل  ،من مل يدخل لري  القيوم غيرق ا بحير األوهيامو

فغياب عين أع ليه وأحواليه  ،أّما مين دخيل الةريي  فقيد وقيف عيس ِّس التوفيي  ،مقام

 وهط إما سالكون وإما واصلون.  ،بشهود مبدهيا ومعةيها

 ،أّما السالكون: فقد غابوا عن شيهود أع هليط ألهنيط شيابوها بينق  إخالصيهط

فاسييتحوا ميين اهلل أن يعتمييدوها فغييابوا عنهييا بشييهود مييولهط وتييربؤوا منهييا وميين كييل 

   ژپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   قال تعاىل:  ،أحواهلط

فلسان حاهلط يقول: اللهط مغفرت  أوسع من كل ذنوب ورمحتي  أرجيإ عنيدي 

 من لاعا .

وحمال أن يشيهدوا معيه  ،أّما الواصلون: فقد فنوا عن أنفسهط ا شهود معبودهط

 يشا.  

بيي ذا روي أّن الواسييةي رمحييه اهلل ملييا دخييل نيسييابور سييأل أصييحاب أب عييث ن: 

فقال: هاّل أمركط بالغيب  عنهيا  ،شياكط؟ فقالوا: بالتزام الةاع  ورؤي  التقصري يأمركط

 . بشهود مبدهيا

 ،عاشوا حيياهتط مغيرورين معجبيني بيأع هلط ،ساكني الذين مل يدخلوا الةري فم

 ولعّل أحدهط يموت عس الكبائر وهو ل يعلط.

 املراد  ن احلكمة: 

أهنيا باجتهياد  ولكين انمير إليهيا عيس أنَّ  تي  عيسىل لاعأهيا السال : ل تنمر إ

 ربَّ  اصةفا  هلا فهي منه وإليه.
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 أدز األعامل 

قوّده ف وه25 جووُ ال بوت بو مو ه طولِ لو  ع فوي  ،( مت  طلبت عوهاً ع ويك

فواعالً ،املريب وجدان السّالمة لوه  مون  ،ال تطلب عوهاً عل  عم ه لستَ  فوي  يك

وال  ،الهناية ملذامّك إنْ أرجعك إل كواعلم أنه  ،اى اء عل  العم  أنْ كان له قابالً

لوق ،تفرغ مدائحك إنْ أظهر جوُ  عل ك ف وك  فإذا أراُ أن ي ظهر فضله عل وك ص

 إل ك.  هونسب العم 
أصل الةريي  معرفتي  نفسي  بيالفقر واحلاجي  فيإذا عرفتهيا نت عارفيًا بياهلل 

لعيارفون السيالكني لند اخلفي الذي جيأ أن تتال  منيه، ليذل  أو  افنفس  هي ا

اعاهتط أجرًا فإن ذل  من إساا  األدب كييف يةليأ أجير بأن ل يةلبوا عن أع هلط ول

عس عمل هو وفق  إليه ويرسه ل  ودفع  إليه؟! وهيل أنيت أهييا السيال  قيادر عيس 

 هل أنت مستعد؟! نتيج  املحاسب  فإذا للبت األجر لالب  با خال  ف

فيع  ،هيل اليذوقل يدركها ول يعرفهيا إل أ هذه املعاين واحلكط السلوكي و ن ر  ميَ

 وبرك  الةري  ملّا يعرف السال  مكانه من اهلل.  ،عن قلوهبط الغةاا

 الطائعون عالعة: 

العام : يعمليون ويةلبيون عوضيًا عيس أع هليط  التيسيرَي ا اليدنيا واجلنيَ  ا  -1

رر  ألهنط مل يدخلوا مدرس  ،اآلخر  ويمنون أهنط عس خري عميط ميوا السلو  والرتبي  فح 

 معرف  اهلل تعاىل.

)العةاييا الروحيي ( ملّيا  ،يعمليون ويةلبيون عوضيًا عين لياعتهط السالكون: -2

 تذوقوا لذ  األذكار والةاعات واعتقدوا أهنا عالم  رضاا اهلل عنهط. 
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 ،ةلبون عس ذل  إلّ الثبات والقبول حتإ لقاا اهللالواصلون: يعملون ول ي -3

ماذا تدعو ا ليل  القدر؟ فقيال هليا:  ألت عائش  ريض اهلل عنها رسول اهلل ملّا سلذل  

والقيرآن الكيريط يقيول عيس لسيان  قويل: اللهم إنك عفو كب العفو فــاعف عنــي

   ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ     أهل اجلن :

أو أجير  ،مهافمن للأ العيوض عيس عمليه مين أجيٍر دنييوّي وأخيروّي أو أحيد

ةاليأ بإتقيان  ،روحّي فقد أخةأ األدب وعيّرض نفسيه للاةير فيإن الةاليأ ل جير م 

ومين يسيتةيع  ،العمل! ومن جهل بقبول عمله ومل يضمنه يكفيه السيالم  مين العقياب

 هلل؟!! إتقان األع ل حّتإ تصلح للعرض عس ا

  ن إتقان العم : 

 الستاال  من كل الشوائأ.  -1

اوس واخلةرات: فيإرذا علميت مين نفسي  عيدم الغفالت والوسخلّوها من  -2

 فإنه أتّط وأحسن.  ،القدر  عس املقايض  فاللأ السالم  من العقاب  وكفإ به للباً 

إىل للييأ  )العبيياد  إىل للييأ العفييو عنهييا أقييرب منهييا قييال الواسييةّي رمحييه اهلل:

 األعواض(. 

عجيز  عين أداا العميل عّلٌ  أ خرى متنع  من للأ العوض عن األع ل: وهي 

 فكيف تةلأ  أجرًا عس عمل هو دفع  إليه وحبب  به!؟ ،ذاته إذا خال من توفي  اهلل

َط أنيي  ،ن عييرف اهلل ا تييدبريه وحكمتييه وقهييره وعةائييه وا كييل صييفاتهفميي   هعليير

لكيل جاهيل لواخلياذ ،واملوفيي  لكيل سيال  وواصيل ،سبحانه املتفضل أولً وآخيراً 

ع رض  يَد إىل نفسه لمهرت قبائحه.اهلل  املر ولو َوَكَل  ،وم 

 

 (.25534رواه أمحد ا مسنده ) (1)

 اللفم ل يلي  بذات اهلل، وإن كان املعنإ صحيحًا، ولقد أفصحنا عنه دون ا شار  إليه لبيان املعنإ للعام . (2)
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اللهم ال تكلني إىل نفســ طرفــة عــني وأصــلح يل شــأين :  كان من دعاا النبي 

  «.كل  ال إل  إال أنت

أحضان الةري  يرتع فيه وقد أ لبس بني اخللي  لبياس ا يي ن ومن وجد نفسه ا 

فيأدب  ،تيه بيني خلقيهثيط ألبسيه حلي فوّفقيه للعميل ،فليعلط أّن اهلل أراد أن يتفّضل علييه

 املريد أن يعيد الفضل إليه وي مهر الذل  والنكسار بني يديه.

ا يمنيون واغفير يقول ملّا ي مدك: )اللهط اجعلني خريًا ممي  كان أبو بكر الّصّدي  

 يل ما ل يعلمون ول تؤاخذين ب  يقولون(. 

هط التوفيي  وتير  ميوالهتط ومن أراد أن يعرف توفي  اهلل فلينمر إىل الذين حرم

ومل  ،عني... كيف ضّلت هبط األهواا وانقةعيت هبيط السيبل وأوكلهط إىل أنفسهط لرف 

 جيدوا أنفسهط إلّ ا أودي  اخلذلن.

 : املراد  ن احلكمة

أهيا السال : تأدب مع رّب  وأ هر إليه فقر  فإّن اهلل غنّي عن العاملني وإييا  أن 

 .تةلأ منه عوضًا عن العمل

ولو ت ركيت  ،ف  هو إلّ فضله  ناه علي  ،إيا  أن تغرت ب  أنت عليه من الك لو

شفت نقائص  ولف ضح أمر  ولساات سريت .  موال  اهلل ل  لمهرت وك 

 

 (.20447رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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 عقوبة  سل األدز 

ر العقوبة عنه ف قول: لو كان  ذا جه  املريد أن ي سيء األُب فتؤصّ نْ( م26ِ

فقد يقطع  املدُ عنه من ح ث ال يشعر  ،االبعاُ روء أُب لقطع االمداُ وأوجب

وقد ي قام العبد مقام البعد و و ال يدري ولو مل يكن إال أنْ  ،ولو مل يكن إال منْع امل يد

 ي خلّ ك وما تريد. 
فلكيل وقيت  ،قال العارف الشيخ بشري البياين قيدس ِسه: )التصيوف كليه آداب

 ،ادق ميين الكيياذبي عييرف الصيي وبيياألدب  ،ولكييل مقييام أدب ولكييل حييال أدب ،أدب

وثمر  اآلداب لهار  القليوب وتزكيي  النفيوس والعيروج  ،وي عرف املّدعي من املتحق 

      هبا إىل عاّلم الغيوب(.

َم األدب خرج من الةري  وقةع عنيه ا ميداد ،ألدب غاي  الةري إن ا در  ،فمن ع 

  فليبييادر إىل التوبيي  فميين أخييّل ا األدب ،وعاميي  ذنييوب املريييدين ا خييالل ا األدب

ول يغرت ببقاا احلال فمن خدا  النفس اغيرتار  املرييد بياألحوال والكشيوفات  ،والعود 

وهذا من مكير  ،فإن األحوال ل تعرب عن رضاا اهلل ،واألنوار رغط خرقه حرم  اآلداب

 عمدًا. اهلل بالذين يسيؤون األدب

 عقوبات اهلل ملسل األدز:

 يشغله بألعاب الةري . دب: أن حيرمه املزيد أومن عقوبات اهلل مليسا األ

ومن عقوبات اهلل مليسا األدب: أن يعةيه من الدنيا ما يريد فينشغل هبا عن للبه 

 األصيل.

 

 رمحه اهلل. عامل الرباين الشيخ بشري الباينعن كتاب ال (1)
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 ومن عقوبات اهلل مليسا األدب: أن حيرمه املزيد فيقف ا سريه.

 أقسام األدز: 

 األدب مع اهلل:  -1

 وهي ألّ يلتفت لغريه.  -أ

 ويكره ما يكرهه. أ ما حيبه أن حي  -بي 

 مراقبته عس كل حال.  -جي

 تدبر كالمه.  -د

 حسن الةلأ منه واخلةاب معه.  -هي

 فمن ل ويع  له ل أدب له.  ،امتثال الايع  -و

 نسب  اخلري إليه دون الا. -ز

 لواعي  ل قهرًا.عباد  اهلل  -حي

 عدم مةالبته بعوض عس األع ل الصاحل . - 

 : مع رسول اهلل  ألدبا -2

كي لً ل املنه  النبوي كليه واجتناب البدع  ورؤي  منهجًا وروحًا اتبا  السن   -أ

 نق  فيه. 

 تعميط أهل بيته.  -بي

 تعميط أصحابه.  -جي

 تعميط ورثته.   -د

 األدب مع الشيخ:  -3

 

رف اخلري، فاخلري والا إذًا من اهلل  (1) اهلل خال  اخلري وخال  الا، إل أن األدب يقت  نسب  اخلري هلل دون الا، ولول الا ما ع 

 خري. 
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 اآلداب الماهر :  -

 ،كنيت تيرى فييه  ر واجتناب هنييه وإن  ،امتثال أمره وإن  هر ل  خالفه -أ

لهٌط من اهلل مساٌر لرتبيت .   وذل  لعتقاد  أن الشيخ م 

 السكين  والوقار ا اجللوس بني يديه كأن عس رأس  الةري.  -بي

 وافقه. عدم الضح  بحرضته إل إن ضح  فت -جي 

 عدم رفع الصوت فوق صوته.  -د

 عدم الكالم إل بأمره.  -هي

 نه. ل ينام معه أو قريبًا م -و

 ل يةأ فراشه.  -ز

 ل جيلس موضع جلوسه إل إن أمره بذل .  -حي

 املبادر  إىل خدمته.  - 

 دوام حضور جملسه.  -يي

 الدخول إىل املجلس قبله واخلروج بعده.  - 

  :اآلداب البالن -

 اعتقاد ك له.  -أ

 تعميمه وحفم حرمته غائبًا وحا ًا.   -بي

 ضور شياه. عزل عقله وعلمه ورياسته بح -جي

 ل ينتقل عنه إل بإذنه.  -د

 األدب مع ا خوان: -4

 حفم حرمتهط حا ين وغائبني.   -أ
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 نصحهط وقبول نصيح  ناصحهط.  -بي

 التواضع هلط.  -جي

 إنصافهط.  -د

 إيثارهط.  -هي

 خدمتهط.  -و

 اعتقاد أفضليتهط.  -يي

 الت س األعذار هلط. - 

 اعا  اآلداب النبوي  ا املعامل .األدب مع كل أفراد املجتمع بمر -5

  املراد  ن احلكمة:

 فال ت فّر  فيه فتسقط من عني رب . ،أهيا السال : رأس مال  األدب
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 صالة السالك 

وعَلِمَ ما ف ك مِن وجوُ الشّر   ،عَلِمَ احلقّ منك وجوُ املل  لوّن لك الطّاعات( ملّا 27

فما ك ّ مقَ ٍّ  ،مهّك إقامة القّالة ال وجوُ القالةفحجر ا عل ك يف بعض األوقات؛ ل كون 

القّالة حم ّ املناجاة  ،فالقّالة طهرةٌ للقلوب مِن أُناسِ الذّنوب وارتفتاحٌ لباب الغ وب ،مق م

عَلِمَ احت اجك إىل  ،تتسع ف ها م اُين األررار وتشرهُ ف ها شواره األنوار ،ومعدن املقافاة

 وجوُ الضعف منك فقل  أعداُ ا. فضله فكثوووّر أمداُ ا وعلم 
فربمحتييه يقييود قلييوب السييالكني  ،سييال  هييو اهلل تعيياىل املييرب األول لكييل إنّ 

هــا أنــت  ـياللهم آِت نفس»: وكان من دعاا النبي  ،الصادقني إىل معرفته تقواها وزك 

اها صدق  فمن تربي  اهلل لعبده أن نّو  له الةاعات بني صال  وصيام و  .خري  ن زك 

فليو كانيت العبياد  صينفًا واحيدًا مللَّهيا  ،وذكر وح  وقيام... ألن ا نسان بةبعه مليول

فل  عصل  ،وكذل  فّر  أوقاتًا من العباد  كي تشتاق روك املريد للقاا اهلل فيها ،وتركها

كدد  :قيال: قيال النبيي  فعين حبييأ بين مسيمل   ،العباد  حيصل اللقاا ًا تــ  ر ِغبــ  »زهلل

ب اً  ّبًا: مّرً  تلو مّرٍ  بينه   .«حهلل ألن الغايي  مين العبياد   فواصل زمني  ليسيت قصيري .غر

ين: قال رسول اهلل  مثال ذل  الصال : ،لقاا املعبود ل العباد  ذاهتا الة عامد الد   ،الص 

إن  كانيت الصيال  عي د اليدين ألّن  «.و ن هد ها هدم الدين ، ن أقا ها أقام الدين

ومقيام النتهياا عين  ،ومقيام الفكير واليتعلط مين اهلل ،ها مقام الذكر واحلضور مع اهللفي

 رذائل األخالق ومساوئ الصفات. 

 

 (.7081جزا من حديث رواه مسلط ا صحيحه ) (1)

 (.5477حني )تدر  عس الصحيرواه احلاكط ا املس (2)

 (.3795رواه الديلمي ) (3)
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ڃ  ژ  ومليا ذكير املصيلني قيال: ،ومل يأمر اهلل تعاىل ا القرآن إلّ بإقامي  الصيال 

ه إىل اهلل أو إقامي  القليأ بيني [.4]امليياعون:  ژڃ  ييدي فا قام : الستقام  بالتوجيّ

.ليس ك    ص   يهللصيل»اهلل. قال تعاىل ا احلديث القديس: 

 فمن ثمرات الصال  احلقيق  التي عليها املتقدمون ا السلو  والواصلون: 

 لهار  للقلوب:  -1

 لهار  للقلأ من ذنأ الكررب: ألّن فيها السجود والركو  والتذلل هلل تعاىل.  -أ

 ٹ ٹ ٹ ژ        رور والعجيأ ألّن فيهيا:لهار  للقلأ من ذنأ الغ -بي

[.7 – ٦]الفاع :   ژڤڤڤڦڦڦڦڄڄ ڤ

أفرأيأم إن كــان  ــر : قال رسول اهلل : لهار  للقلأ من صغائر الذنوب -جي

قيالوا: ل «عىل باز أحدكم يغأس   ن  ك   يوم مخس  رات ه  يبقى  ــن درنــ  يشل؟

الصــلوات اخلمــس يمحــو اهلل هبــن   لككــل: »قيال رسيول اهلل  ،يبقإ مين درنيه يشا

.((اخلطايا

ألن فيهييا السييتعاذ  والسييتغاث   لهيير  للقلييأ ميين وسيياوس الشيييةان: -د

 واللتجاا إىل اهلل. 

لكين النقشيبندي  قيدموا لهيار   ،فاملصيل احلقيقي خييرج مين الصيال  كأنيه َمليَ 

 ژيئ    جب  حب  خب  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ ژ   القلأ عس الصال  عمياًل بقوليه تعياىل: 

 تةّهر وتنور ثط اتصل.أي: . 

 

 (.114رواه السيولي ا اجلامع الكبري ) (1)

 (.8911رواه أمحد ا مسنده ) (2)
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هار  القلأ جيأ عصيلها قبل الصال  حتإ يكون القليأ ا الصيال  وعياًا إن ل

يّزه عين القليوب غيري  ،لاهرًا وأهاًل ومناسيبًا لنيزول العةياا ا هليي فالعةياا ا هليي مني

ر... ژی  جئ  حئ  مئ    ژ   قال تعاىل: ،الةاهر  ر....  ژيئ    جب  حب  ژ  تةهيّ  ژخب ژتعةيّ
 اتصل...

َفت ٌح ألبواب العلوم اللدّنّي : وذلي  لةهيار  القليأ وهتيئتيه لتلقيي أنيوار اهلل  -2

فأثنيياا الصييال  والنشييغال باملناجييا  أو بالشييهود تنييزل العلييوم اللدنيييّ  إىل قلييأ  ،تعيياىل

هيذا ن الصيال  ينفيتح وعندما تنتهي م ،فالقلأ حيتوي هذا العلط ،املصيل وهو ل يشعر

 هذه العلوم عس لسانه أو جتري عس قلمه وهو ل يدري. وخترج ،القلأ

وصياحأ العليط الليديّن ليو أعةيي  والعلوم اللدنّي : يعني من اهلل بدون واسة .

والعارفون بياهلل ل خيرجيون للنياس مين هيذه  ،البحر كّله حربًا لكتاب  هذا العلط ملا كفإ

 .يرتّشح من اجلر  املليئ  باملاا العلوم إل بمقدار ما

 عز  املناجا : لقول اهلل تعاىل ا احلديث القديس:  -3

  أنا عند ظن عبدي وأن ا  ع  حني يلكرين

ث رب  فليقرأ القرآن»: ولقول النبي  د    .إذا أحب أحدكم أن حيهلل

: قســمتهلل »قــال اهلل تعــاىل يقيول: قيال: سيمعت رسييول اهلل  عين أب هريير  

پ  پ  پ  ژ  فــإذا قــال العبــد: ،ولعبدي  ا سأل ،وبني عبدي نصفنية  بيني الصال

ــدي ژپ   ــاىل: محــدين عب ــال تع ــال: ،ق  ژ  ڀ  ڀژ وإذا ق

قــال:   [4]الفاعيي :  ژ  ٺ  ٺ    ٺژ وإذا قــال: ،قال تعاىل: أعنى عيل  عبــدي [3]الفاع : 

 

 (.٦981رواه مسلط ا صحيحه ) (1)

 ( وذكره السيولي ا اجلامع الكبري.1195رواه الديلمي ) (2)
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قال: هلا بينــي وبــني  [5]الفاع :  ژ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ ژ     فإذا قال: ،جم دين عبدي

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ  فــإذا قــال: ،عبدي ولعبدي  ــا ســأل

قال: هلا لعبدي ولعبدي  ا سأل [7 – ٦]الفاع :  ژ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

وهييي ميين  ،لييّذ  املناجييا  )الصييفاا(: وهييي ثميير  املناجييا  وكشييف الغةيياا -4

 قال أحدهط: مون ا السلو .ذوقها إلّ السالكون املتقداألحوال التي ل يت

 ولقيييد خليييوت  ميييع احلبييييأ وبيننيييا 

 

 

َن النّسيييييييييط إذا ِسى   أرقُّ ميييييييير
 ِسر

 فدهشيييييت  بيييييني جالليييييه ومجاليييييه 

 

ا عييييربي ي م   وغييييدا لسييييان  احلييييال عنييييّ

 ،أِس اجلسيد بيالعروجرفع احلجأ وانكشاف احلقائ : ملّا تتحّرر الروك مين  -5 

ففي الصال  تمهر صور  الصال  معراج املؤمن. من عل ا األّم :لصاحلني عن افقد ورد 

 األنبياا واملالئك  وت رى اجلن  والنار. 

  هور األنوار:  -٦

 أنوار القرآن.  -أ

 أنوار احلجأ النوراني .  -بي

 أنوار القلأ املتجس عليه.  -جي

اين الصال  إلّ َمن  رحيط وملا َعلرَط اهلل تعاىل ضعف قلوب العباد وعدم تذّوقهط مع

 ،دادها وركعاهتا لتكيون خفيفي  عيس القليوب الضيعيف رب من أهل السلو ... قلَّل أع

ر إميدادها و ،وحتإ ل حيرم أهل السلو  الذين متنيوا كثير  أعيداد ركعاهتيا  ،عةااهياكثيّ

د  ،فكانت الصال  هلط حمةات يملؤون فيها ما يريدون ولدينا مزييد ليذل  ورد عين تعبيّ

 مغال  وما هو إل حقائ  تذوقها أصحاهبا دون غريهط. لعّباد ما  نّه البعضا

 

 (.904رواه مسلط ا صحيحه ) (1)



 137 

 ( سن  مل يناموا قبل الفجر!    40فقد ورد عن كثري من الصاحلني أهنط أحيوا )

 كان يصيل ما بني المهر والعرص. أنه  وقد ورد عن ابن مسعود 

نبيوي مين أنيه سيجد سيجد  واحيد  ا املسيجد ال وورد عن زيين العابيدين 

 أمجعني. ريض اهلل عنهط العشاا إىل الفجر... 

 املراد  ن احلكمة: 

فييال عييزن واعلييط أّن ذليي  ميين لبيعيي  بالعبيياد  أهيييا السييال : إذا شييعرت بملييٍل 

واعليط أّن الصيال  كنيز املعرفي   ،وانتقل إىل عباد  أخرى حيصل ل  ما تتمنيإ ،ا نسان

السيلو  إىل أن تنقليأ حها واصيدق ا فاجتهيد ا إصيال ،التي وضيعها اهلل بيني ييدي 

 صالت  من الصور  إىل احلقيق .
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 اإليامن باألقدار 

نوك عِلْم وك  ،( ما مِنْ نفسه تبديه إالّ وقدرٌ هلل ف ك ي مض ه28 لوبالء ع ول خفّف ألّم ا

ظور ِ ،بأنّوه ربحانه  و املبتلي لك قوور ن فوذلك لق ّوذي  ،ومن ظنّ انفكاك لطفه عن قدر   فال

 الذي عوُّك حسن االصت ار.منه األقدار  و واجهتك 

روكف بواً ل أ لودعاء موج حلواح  يف ا موع اال طواء  مود الع توأصّر أ لوك  ،ال يكن  هومن  هوو  ف

 ويف الوقت الذي يريد ال يف الوقت الذي تريد. ،ك ال ف ما ختتار لنفسكاالجابة ف ما خيتار  ل

 ،يف الوقت غري ما أظهر  اهللُ ف هما ترك مِنَ اىه  ش ئاً مَنْ أراُ أنْ ي حْدِث واعلم أنه 

غوري  ،فال تطلُبْ منه أنْ ي خرجك مِن حالةٍ لِ ستعملك ف ما روا ا ِونْ  روتّعملك م لوو أراُ ال ف

لئّالّ يكون ذلك قدحاً  ،كِّكّنَّكَ يف الوعد عدم وقوع املوعوُ به وإنْ تع ّن زمنهال ي شَو إصراا.

خوا   ،تبس الطره عل كعل ك أن تلال ي خا   ويف بقريتك وإمخاُاً لنور رريرتك.  وإمنا ي 

هلوووى عل ووك بووة ا ِوون غل بوواطن  ،عل ووك م قووك يف ال موور ِ ورز تووثالً أل ّووا ر مم لووك يف الظ توو  جع فم

 قد أعظم املنّة عل ك..االرتسالم لقهر ِ ف

بوه ،الغاف  إذا أصبح ينظر ماذا يفع  قود والعاق  ينظر ماذا يفع  اهلل  لوك أنْ . ل بواح  أ

ڈ  ڈ  ژ  ژ قال تعاىل: ،ناتوما أذن لك أن تقف مع ذوات املكوّ تنظر ما يف املكوّنات

هوامف  ژژ  ڑ بواب االف سوَّماوات ،فتح لك  ظوروا ال قو : ان يودلّك  ،ومل ي لوئالّ 

 .بأحديّة ذاتِه وممحوّةٌ ،بإثباته األكوان ثابتةٌف عل  وجوُ األجرام!
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وإراُتُكَ  ، األربابِ من الشهوةِ اخلف ةِإراُتُكَ التجريدَ مع إقامةِ اهللِ إياكّ يفواعلم أن 

موة العال وة. عون اهل كو   فاألربابَ مع إقامة اهلل إياك يف التجريد احنطاطٌ  سوتند  شو ئة ي إىل امل

نوت  ،شيء وال تستند  ي إىل شيء بوه أ قوم  غوريك ال ت بوه  قوام  موا  فأرِح نفسك مِنَ التّدبري ف

لوك ،لنفسك هوُمِنَ  موا  قوري كّ ،وإنّ اجتهاُ ك ف  ِو وتق موا طُل نوكف  لو  ان ،بَ م مواس ُل و ٌ ع ط

عون  ،بقريتك بوذكر   شوتغاالً  سومته وا لو  ق مواُاً ع لوب اعت تورك الط ولربّما ُلَّك األُب  عل  

 مسألته.

إن مسييأل  القضيياا والقييدر والرضييا هبيي  ميين أوسييع املسييائل وأعمقهييا ا علمييي 

اجلانييأ  كيينول49]القميير:   ژمت  ىت  يت     حت  خت ژ  قييال تعيياىل:العقيييد  والتصييوف، 

العقدي هيتط بتأصيلها بين  اجلانأ الصوا هيتط بواجيأ ا يي ن هبيا مين حييث الرضيا 

 باألقدار.

يعتقده السيال  أّن اهلل خلي  اخلالئي  وقيّدر علييهط أع رهيط إن أهط ما جيأ أن 

وما يعيرض هليط مين الكيفييات  ،جنسياهتط وعركاهتط وأولاهنطوأرزاقهط وأنفاسهط و

واحلكمي  أن  تقديميه.  ن اآلفيات ل يمكين رفيع قيدره ول تأجيليه ولوما ينزل هبيط مي 

 حبَّه األغيار.املقدر اختباٌر يمّح   املحأَّ اخلالَ  من الَّذي شّوه 

 والناس يف  قابلة البالل درهات:

 أّما الواصل املحّأ: فهو الذي يرى حمن حمبوبه منن!  قال أحدهط: -

ذُّ يل اآللم  إذا أنييييييَت مسييييييقمي  تليييييي 

 

ي فهيييييي عنيييييدي صييييينائع  وإن متتحنيييييّ

 عكييييييييط بيييييييي  هتييييييييواه ّا فييييييييإنني 

 

 فقييييييييري لسييييييييلةان املحبيييييييي  لييييييييائع
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 ،رّي فيأيقمني وقيال يل: ييا جنييدينائً  بيني ييدي السي قال اجلنيد رمحه اهلل: )كنت 

 ،رأييت كييأين وقفيت بييني يدييه وقييال يل: يييا ِسّي  خلقيت اخلليي  وكلهيط ادعييإ حمبتييي

فالقت اجلن  فهرب مني  ،  أعشارهط وبقي معي العا فالقت الدنيا فهرب مني تسع

عشار عا فالقت النار فهرب مني تسع  أ ،تسع  أعشار العا وبقي معي عا العا 

في ذا  ،فقلت للباقني معي: ل الدنيا أردتط ول اجلن  أخذتط ول من النيار هيربتط ،العا 

نفاسيكط يكط من اليبالا بعيدد أفقلت: إيّن مسّلط عل ،تريدون؟ قالوا: إّن  تعلط ما نريد

 ،ما ل تقوم له اجلبال الروايس أتصربون؟! قالوا: إن كنت أنيت املبيتيل فافعيل ميا شيئت

 : هؤلا عبادي حقًا(. فقال 

ىث   ژ        قيال تعياىل: ،فيصرب عس البالا لعلميه بكثيري العةياا وأّما السال  العامل: -

 [.10الزمر:  ژيث   حج  مج  جح  مح 

 ،ف: فإنَّه يث  بموله الَّذي عّوده حسن اختيار األقيدار ليهسال  الضعيوأّما ال -

ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ژ      قيييال تعييياىل:

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ره ل فمن علط ذل  لزمه أن ير  بتقدير اهلل علييه ميادام هيو الي  [.8 – 3الضحإ:  ذي قيدَّ

[.20املعارج: ژڍ ڇ  ڇ  ڍ   ژ  قال تعاىل: ،فال جيز  عند البالا ،غريه 

7٦]القص :   ژۉ  ۉ  ې   ې  ې  ژ     

 مشيييييييناها خةييييييًا كتبييييييت علينييييييا

 

 

 

 وميييين كتبييييت عليييييه خةييييًا مشيييياها

 وميييييين قسييييييمت منيتييييييه بييييييأرضٍ  

 

 

  سيييييواهافلييييييس يميييييوت ا أرضٍ  

 الرضا: هو الوقوف عس اختيار اهلل ل . 

 



 141 

 عمرات اإليامن بالقدر: 

 فرا  القلأ من الشواغل إل شاغل هطي معرف  رضاا اهلل من ساةه.  -1

 صح  اجلسد.  -2

 قو  البصري .  -3

 مغفر  اهلل تعاىل ورضائه.  -4

 اف  بقدر من الّلةف.أهيا املبتس: اعلط أنه ما نزل علي  َقَدر من البالا إل مرت

إن املعونــة تــأيت  ــن اهلل عــىل قــدر  :قييال: قييال رسييول اهلل  ن أب هرييير  عيي 

  وإن الصرب يأيت  ن اهلل عىل قدر البالل ،املؤونة

لن يغلب عرس يرسين

فيراق احلبييأ لصحاب  عس انمر صرب ا ،ولول نزول الّلةف ألحرق البالا املبتس

إميام املحبيني كييف صيعد  وانمير إىل أب بكير الصيّدي   ،وعملهط الصيدم  حممد 

 املنرب وخةأ الناس وحبيبه بني يديه مسّجإ!

 أدز الرضا باألقدار: 

 تلّقي املهال  بوجه ضاح .  -1

 استواا النعم  والنقم .  -2

 البالا.تر  الدعاا برفع  -3

ل بيد أن يتحقي  فيهيا السيال  اليرايض، ولعلهيا عارفني آداب للرضا عند النعط 

آداب قاسي  ل حيتملها عام  الناس، وهذا دأب املربني الذين يربون السالكني عس أعيس 

روي أن وهيأ بن الورد اجتمع وسفيان الثوري ويوسف بن أسيبا ، فقيال املقامات.  

 

 (.4/37٦ومنبع الفوائد ) جممع الزوائد (1)

 (.3950رواه احلاكط ا املستدر  عس الصحيحني ) (2)
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ت! فقيال ابين أسيبا : وَ جأ  أميا الييوم فيوددت أين الثوري: كنت أكره موت الف َ؟ ميي  ملر

ف الفتن ! فقال ابن أسبا : لكني ل أكره لول البقاا! فقال الثوري:  فقال الثوري: أختوَّ

ومل تكره املوت؟ فقال ابن أسبا : لعيّل أ صادف يومًا أتوب فيه وأعميل صياحلًا!! فقييل 

لي  إيّل أحبيه إىل ل أقول شييئًا، َأحيأُّ ذ لوهيأ بن الورد: ما تقول أنت؟ فقال وهيأ:

 فتأمَّل!! اهلل!! 

وهذا املقيام  ،تقديراته هو الرضا عن اهلل بكّل  ا األدب إملقام األعس واألسنإن ا

قيد تكيون  فكييف يسيأل اهلل تعياىل شييئاً  ،تعياىل ي أن يسيأل اهلليعل من صاحبه يستحجي 

  ليه عيس لح هلل اً كيف يسأله وهو يرى نفسه عبدإراد  اهلل تعاىل ا خالف ما سأل؟! و

 يقــول اهلل تعــاىل:»: قال رسيول اهلل  محه اهلل:رعن مال  بن احلارث  ورد اهلل تعاىل؟!

احليديث يشيري إىل ف .أن أهللعطي السائلني  ا فوق ن شغل  ذكري عن  سألأي أعطيأ  

عاا جيأ أن يكونأنه  لقيه مل هيذا  فمن كيان ،مٍّ ًا حلر وافتقارًا ل للبهلل تعاىل  عبودي ً  الدُّ خ 

أى اليّداعي ا ورلّ   دعاٍا إاستجاب   أّخر اهللف ،ن لال الوقت والزمن جاب  وإر اينتم

 . السال فتأدب أهيا ( !! ومشارر  ذ)َشّحا :. قال العوام ا أمثاهلطتأخريها خرياً 

 ،والرتقاا ا الةري  هو بحسأ ارتقياا األدب ،كله آداب ّن الةري  إىل اهلل إ

واألدب ميع اهلل  ، ا معاملتيه ميع اهلل كلي  ازداد قربيًا إىل اهلل تعياىلاملريد أدباً  وكل  ازداد

فياألدب أل يةليأ أن  ،يقت  الرضا بقسم  اهلل. فمن قّدر وقسط اهلل له مقامًا أقامه فيه

ول يةليأ أن ييدخل غيريه حتيإ يتيوىل  ،خيرج منه حتإ يكون اهلل هو الَّذي أخرجه منه

 اهلل إدخاله.

 

 (.29271رواه ابن أب شيب  ا مصنفه ) (1)
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ويناسب  ا النهي عن الةلأ بالتغري هو أّن اهلل تعاىل أعلط ب  يلي  ب   سبأوال

وإّن  حين  تستأهل املقام األعس لين ييؤّخر اهلل ترقيتي .  لكين هيذا ل َيعنيي  ،من مقام

بيل دائيً  يةليأ املقيام األعيس سيلوكًا وعمياًل وللبيًا  ،الستقرار بمقام ا يي ن األدنيإ

ي املريييد بحسييألسييانيًَّا مييع رضييائه   بيي  أقامييه اهلل فيييه. وليييعلط املريييد أن اهلل تعيياىل يرقييّ

ثيط ينقليه اهلل إىل  ،ف  عس املريد إلّ الصدق في  أقامه اهلل فييه ،استعداده وأع له وسلوكه

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ مقييام أعييس ا الوقييت الييذي يييراه. قييال تعيياىل: 

  144]األعراف:  ژپ  پ   پ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

َن األدب مع اهلل أن تقرَّ األشياا ا حملها
فياملعرتض عيس تقيدير اهلل ل يعيرف  ،ومر

فإن أقام اهلل عبدًا  ،ولو رأى احلقيق  لسّلط هلل ،احلقيق  ألنه يرى األمور من وراا حجاب

ه  فيه بقلب  رَّ
 ،ق فإن كانت الايع  ل ت سليط  به َسّلَمت به احلقي ،ا مقاٍم فالواجأ أن ت قر

اس بالايع  خاصمهط ومين عياملهط فمن عامل الن ،ألنَّ الايع  لالختبار والتكليف

 باحلقيق  عذرهط  لالعه عس حكم  اهلل. 

 بام قدر اهلل تعاىل: صاحلنين رضا ال  

قييال ابيين مسييعود وابيين عبيياس ريض اهلل عيينه : )ألن أحلييس مجيير  أحرقييت مييا 

ل ليشا كان: ليته مل يكن أو ليشا مل يكين: أحرقت وأبقت ما أبقت أحأُّ إيلَّ من أن أقو

 . ليته كان(

فقييل ليه: أل  ،َعمَي ا آخر حياته وكيان جمياب اليدعو  وروي أن ابن عّباس 

 ؟ فقال: )رضائي عن اهلل بفقد برصي أحأُّ إيّل من أن يرد إيّل برصي!(. تدعو اهلل 

ول نقلنيي إىل غيريه  ،وقال أحد الصاحلني: )ما أقامني اهلل تعاىل ا حيال فكرهتيه

 فساةته(. 
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لعارف الكامل يتلّون مع الةرفني يعمل بالا   اهرًا كأنه ل يعرف البالن أما ا

 وباحلقيق  جتده يعذر اخلل .

 ،يٍا عس لسان الوحي أو ا هلام أو البشار  من أوليائهيإذا وعد  احلّ  تعاىل بشو

ألّن  ،وإن ليال أميده وتيأّخر ،ييدًا صيادقاً فال تش َّ ا عّق  املوعود به أبيدًا إن كنيَت مر

وإلّ فإّن الّشّ  ا عّق  وعد اهلل نق  ا الدين ييورث  ،ذل  يعود إىل حكم  اهلل تعاىل

ي  السقو  مين عيني اهلل.  40وقيد ورد أنَّ اهلل اسيتجاب ملوسيإ ا فرعيون بعيد وعيده بي

  پ پ ڀ  ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پپژ    :تعييييياىلوا قوليييييه سييييين !! 

ٹ ٹ ڤ    ٹ     ٹ   ٿٿ  ٿ    ٿ ٺٺ  ٺٺ ڀ     ڀ

رات يّدّلت اآليي  عيس املبشي  .[٦4 – ٦2يييونس: ] ژڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

نبو  كانت عن لريي  هذه املباات ا زمن ال ،هلي  التي يلهمها اهلل ألوليائهوالوعود ا 

أميا  ،مين الوقيائع املسيتقبلي  ر أصحابه بكثريييبّش  حيث كان النبي  ،الوحي املعصوم

ة  : فقد قال رسول اهلل ،لنبو بعد ا قيل: يا  راتـإال املبشفال نبوة بعدي  ذهبت النبو 

  .الرؤيا الصاحلة يراها املؤ ن أو تهللرى ل :  رسول اهلل وما املباات؟ قال

 :  صادر املبرشات

  .الصادق  باولها الوارد  ا السن  الايف  نامي املرؤى ال -1

  .الصادق  الرصحي  عند األولياا روحي الكشوف ال -2

  .وهي عام  قد عصل لكل مؤمن قلبي الهلامات ا  -3

 

 (.3051رواه الةرباين ا املعجط الكبري ) (1)
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دس ِّس و  (9٦)ن أن يعييش ه أبيا مصيةفإ اخلرفيالقد باَّ الشيخ أمني كفتارو قي 

مرضيًا شيديدًا يقيول   ميرض وكيان أبيو مصيةفإ رمحيه اهلل كليّ  ،سن  فتحققت البشار 

  !! سن ( 9٦)أعيش  ين أن  شياي بّا  نّ لن أموت أل: ل ختافوا ألهله

 ،لبييأ امللي  سيصيري هأني ب رمحيه اهلل حت شييخ األرض أيضًا الدكتور مدوبّا 

  زيز!! فصار لبيأ املل  عبد الع

ع إىل ميا بعيد النهير  بيأّن جيامع أبوبّا  ع إىل ميا بعي  ،النيور سيتوسيّ د النهير فوسيي

  !! وبارتفا  تسع  لواب 

ه عوته أّن دِّس  ِّسه الشيَخ أمحد كفتارو ق ّدس ردي ق ّدسعيسإ الك  الشيخوبّا 

 وكان ذل !!  ،ستصل مشارق األرض ومغارهبا

شييوعّي  باهنييار الا سيالمي  العياملَ وبّا الشيخ أمحد كفتارو رمحه اهلل مريدييه ا 

 !! وكان ذل  ،قبل اهنيارها بعا سنوات

  وعققت البشار !!  ،يوزارلأ انصالدين األيوب بامل زياد ورَ الدكت أيضاً  وبّا 

وعققيت  ،بمنصأ مفتي دوميا حفمه اهلل بد احلميد دلوانالشيَخ ع كذل  وبّاَ 

 البشار !! 

 : اهلل تعاىل يف تأخري املوعود ب  ةِ ن حكم 

  .اختبار املريد ا صدق إي نه بالوعد والوعيد -1

   .إ هار  قهريته سبحانه وتعاىل وعزته -2

 ،ومي  اضيةراره ا ذلي  دوام عبوديتيهوديم ،عدنتمرًا عقي  الوبقاا املريد م -3

    ژۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  ژ : قولييه تعيياىلعييس النبييي : نييزل مثالييه ا السييري  النبوييي 

وقبيل معركي  بيدر بييوم  وبعيد زمينٍ  ،ول مجعٌ  ول قتاٌل   يكن بمك  حرٌب ومل 45القمر: 
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َ النبييي    ألرضا قييال: ويضييع يييده عييس«هــلا   ــع فــالن»: وقييال أصييحاَبه  َباييَّ

  .(ه ف  أما  أحدهط عن موضع يد وهاهنا هاهنا» ويقول:

وقبييل املعركي   ،رييل  كلها ييدعو اهلل تعياىل بالنصي عققه من النرص أحيا اللرغط و

 ل مي  ! ولكين تعليي ً شّكًا بتحق  املوعيود ل رفع يديه ودعا ودعا حتإ سقط رداؤه 

 . اهلل ا امله ت إىلأن  يلتجؤوا ب

 : الوعدق يف كقق يالأصدعال ة 

  .لبيعٌي  عارٌض  عدم شد  الفرك حني عققه وإن  يكون فرٌك 

 : آداز انأظار كقق الوعد

  .م  يعلمهاك: أّخر اهلل ذل  حل س التأويل ا التأخري كأن يقولالت -1

  .بدرقبل غزو    يُّ م  الضةرار واللتجاا ك  التجأ النّبدوا -2

بكيلي ًا شتداد األزمات وحالي  الملي ت مةمئنّي رغط ارمحه اهلل ولقد كان شيانا 

ه   .ذل  يتحق  والشيخ ا غاي  اهلدواوكان  ،با هلام به وما ب ّاَ  ،ما بّاه به شيا 

 االسأسالم لرقدار:

ه وإمداد ،ا الةري  والسلو  والرتبي  إل حل ي  املريد من و نفسه وغلب  أهوائهم

قال تعياىل:  ،فإن احل  واضٌح بنّيٌ ل خيتلف عليه اثنانوإل  ،ق  الالزم  لتبا  احل بالةا

 [.25٦البقر :  ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  ژ 

   احلالل بني  واحلرام بني

أخةيأ كثيرٌي مين اليذين مل ييدخلوا الةريي  فالعّل  باتبا  احلي  ل بمعرفتيه. ولقيد 

؟ فوقعوا ا وي  َ الةري  وكّل يشا واضح وَبنيي
وأنكروه واكتفوا بةلأ العلط وقالوا: ملر

 

 (.83رواه مسلط ا صحيحه ) (1)

 (.194٦رواه البااري ا صحيحه ) (2)
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ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژقيال تعياىل:  ،فإّن اهليوى ي عميي ويصيطُّ عين احلي  ،أهوائهط

روحيي   ،وعالم  النجا : ك ل ديني  مين جيانبني    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

 وجسدي   اهٌر وبالٌن.  

 الماهر: هو المتثال ل وامر والجتناب للنواهي وهو الايع . 

واملسيلط الكاميل  ،وهيو احلقيقي  ،والبالن: ك ل التعميط واملحبي  هلل واملعرفي  بيه

ٺ  ٿ  ٿ   ژقال تعاىل عس لسان إبراهيط وإس عيل عليه  السيالم: ،عزيز نادر

أن يرزقيان  -ومهيا نبييان-فةلأ ليه ولبنيه  [.128]البقر :  ژ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

واملرييد دائيً  ا  ،لنفاس  املةلوب ،ومل يةلأ لذريته مجيعًا بل لبعضها ،ا سالم الكامل

ويرييد أن  ،سلوكه يةلأ من الكرامات ومن التجليات ومن العةايا الروحيي  وا هليي 

روحيي  والتجلييات ات يكيون بالفتوحيات الويمن أن أعيس املقامي  ،يعتيل أعس املقامات

فإذا أردت أهيا املريد أن تعلط هل سلوك  مسيتقيط وهيل  ،واحلال ليس كذل  ،الرباني 

 فانمر إىل هاتني الناحيتني:  ،ا بحر رضاا اهلل أم لأنت تسبح 

 األوىل: هل أنت ممتثل ألوامر اهلل وحمافم عس وصاياه ك  يريد؟ 

أن  ضعيف بني يديه؟ هل تشيعر أني  ل  مع اهلل: هل تشعر الثاني : انمر إىل حا

وأنيت راض عنيه ا  ،مقهور عت جتييل قهيره؟ هيل تشيعر أني  ل حيلي  لي  بيني يدييه

فيال عيزن بعيدها عيس  ،فإذا كان حال  هذا احلال  ياهرًا ميع اهلل وبالنيًا ميع اهلل ل ؟ذ

حتإ ليو  ، ليس بعده إنعامفأنت وصلت إىل أعس املقامات وأنعط اهلل علي  إنعاماً  ،يشا

فالقيميي   ،مل حيصييل ليي  ميين العةايييا الروحييي  والكشييوفات والتجليييات الربانييي  يشا

 لماهر والبالن.ل صل واألصل هو ا سالم ا
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  توحيد األفعال

فيالفرق شاسيع بيني اليذاكر هلل  ،من أعمط ثمرات الذكر رؤي  أفعال اهلل ا خلقيه

 ا كونيه وبيني الغافيل عين اهلل تعياىل املسيتمر نميره إىل تعاىل املستمر نميره إىل تيدبري اهلل

إذا  ،فالفرق بني الذاكر والغافل كالفرق بني احلّي وامليت. فمسكنٌي الغافيل ،نفسه تدبري

وإذا حصيل هيذا  ،تعاىل فيه أراد أمرًا سعإ إليه ونمر إىل تدبريه دون أن ينمر إىل إذن اهلل

َل فالنيًا وفالنيًا  ،اجتهاده األمر الذي يرّسه اهلل رأى أن ذل  ب وإذا حصيل ميا يسيوؤه محيّ

فيال يقبيل عيس أميٍر  ،أما الذاكر: فقد رأى اهلل قبل أع ليه السبأ ا عدم حصول مراده.

ه محد اهلل ،حتإ يأذن اهلل له به  ،يض عين اهللوإذا حصيل ميا يسيوؤه ر ،فإذا حصل ما يرسُّ

 فترصفه باهلل ومن اهلل وإىل اهلل. 

 :يف ذلك صاحلنيمما ورد عن ال

 قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل: )أصبحت وما يل ِسور إل بمواقع القدر(.  -

)احر  أن تصبح ومتيش مفّوضيًا مستسيلً    وقال الشيخ أبو احلسن الشاذيل: -

 لعله ينمر إلي  فريمح (. 

لينميروا مين  ،اهلل هيذا الكيون وأ هيره خللقيه بج ليه وك ليه وجربوتيهلقد خل  

نه ومبدعهله إىل نور مكخال ومن وقف مع بالنيه  ،فمن وقف مع  اهره كان حمجوباً  ،وي

لتعرفوا  ،ولقد نّبه اهلل عباده باةابه فقال: انمروا ما ا هذا الصنع من إبدا   كان حمبوبًا.

نه!! أهيا السال : اجعيل نمير   ،يهومل يقل هلط: انمروا إل ،مبدعه في حجبون به عن مكوي

ن ا الكون إىل واعليط أنيه ليول جتييل اهلل علييه بج ليه  ،ول تناد  بج له وك ليه ،املكوي

نياٍت تةياول واعلط أن  لقب ح منمره وساات صورته. ميا يمهير ا هيذا الكيون مين مكوَّ

د  هبيا  ،ميا ثبوهتيا إل أميٌر عيريض   ،عليها العمر ل تمن أهنا قائم  وثابت  بيذاهتا فمين خي 
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ومن أثبتها هلل وعرف قدرته  ،هله وحجابه عن شهود موجدهاوأثبتها لنفسها دّل عس ج

ده بملكه وسلةانه فقد عرف اهلل.  عس حموها بتفرُّ

 عند السالكني  كانة األسباز واملسببات

 السالكون صنفان: 

 صنف ا مقام التجريد.  -1

 صنف ا مقام السبأ.  -2

 الأجريد عند الصوفي ة: 

وهييو شييأن  ،جتريييٌد  يياهر: وهييو تيير  األسييباب الدنيوييي  باييرق العوائييد -1

لكين هنيا  اسيتثناا  ،وهو خمالف بحسأ الماهر للايع  احلاكم  لامنسيان ،املجاذيأ

لبعض السالكني جعلهط اهلل يرتكون األسباب بالكلي  ليكونوا آي  لكل اخللي  ييذّكرون 

فهؤلا إذًا حاهلط خمصو   ،سباب خملوقٌ  هللالناس بسلوكهط أّن اهلل هو الفّعال وأّن األ

ّتاذوا قدو  ن ألن تير  األسيباب مي  ،فمن اختذهط قدو  دّل عس رعونتيه ،ل ينبغي أن ي 

 فاخلةر كل اخلةر ملّا تلبس ثوبًا مل  ي لبس  اهلل إياه.  ،الكسل

 وهو شأن السالكني.  ،جتريٌد بالن: وهو تر  العالئ  النفسي  -2

مل: هو الذي مجع بني التجرييد المياهر والتجرييد البيالن ودمي  والصّدي  الكا

 بينه  فيعمل باألسباب دون تعلُّ  القلأ هبا. 

 آداز املأجرد: 

 أنه فوقهط.  ناً احلرم  ل كابر: فال يتعاىل عليهط   -1

 الرمح  ل صاغر: فال حيتقرهط ألهنط يعيشون ا األسباب.  -2

 س حّدها. ا نصاف من نفس : إعةاا النف -3
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د من احلمو  ك  جتّرد من األسباب.  عدم النتصار للنفس: -4  كي يتجرَّ

 آداز املأسبِّب: 

 الفّجار: ألهّنا األسباب الماهر  حلصول اهلداي .  موال  األبرار وجمانب  -1

 العمل بكل  واهر الايع  واملحافم  عليها.  -2

ومن  ،ألّن النّفس تقصد بذل  الّراح  فإراد  امل تسّبأ التجريد من الّشهو  اخلفّي 

فارجت من الّتسبُّأ إىل الّتجريد بدون إذٍن نيٍح  ،جه  أخرى أساات األدب مع اهلل

ن مرشيدها ن مولهيا أو مير بأ إلّ بيإذٍن  ،مر وكيذل  املتجيرد ل ينبغيي ليه أن  يعيود للسيّ

 نيح. 

أتيإ ا ذن  تركنيي فليّ   ،قال بعضهط: تركت  الّسبأ بدون إذٍن فكنت أعيود إلييه

د إليه.   الّسبأ فلط أع 

باملرييد إىل مقيام ييرى فييه احلقيقي  الغائبي  عين  ري  التصوف: سلوٌ  يصيلإن ل

في  مين ذّرٌ  ا  ،وهي أن اهلل تعاىل إله الكون املترصف ا ملكه ك  شياا ،قلوب الغافلني 

 ،حير  لين تتحير وليومل يشيأ هليا أن تت ،األرض ول ا الس ا إل وهي تتحر  بمشيئته

ڤ    ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ قييييال تعيييياىل: 

  ژڃ   چ  چ  چ  چژ   وقال تعاىل:  ژڤ

لكنه من حيث العتقاد أمير عسيري ل  ،هذا املعنإ من حيث النمرّي  سهل لةيف

امليراد باألصيابع عيس ) ا ليه فليط يعيد ييرى إل أصيابع ،يتحق  به إل من َفنَي بذكر ربه

فيييعلط حينئييٍذ ضييعفه وعجييزه فيستسييلط هلل  ،املحركيي  ا هييذا الكييون (سييبيل املجيياز

فلو بذل ا نسيان  ،فهي املعرف  التي تريح القلأ وهي مقام الةمأنين  ،استسالمًا مةلقاً 

 كل ما يمل  من لاق  ليغري ا قدر اهلل ما استةا .
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  ال ينفع حلر  ن قدر: قال: قال رسول اهلل عن معاذ 

فقد ي كشف ألحيدهط غالبيًا بعيد ما حيصل ألبناا الةري ومثاٌل بنّيٌ عس ذل 

وقد يكيون هيذا األمير غيري مسيتحأ فيسيري  ،الفجر ماذا سيحصل معهط ا ذل  اليوم

 أحدهط إىل القدر بقدمّيه ول يمل  املاالف  أبدًا!!

 ة عالث:الناس بالنسبة إىل رؤية املشيئ

يفياجئهط القيدر بقهيره فيعرتضيون  ،أهنيط يفعليونالعام : مغرورون يمنيون  -1

 وهط ا عقيدهتط آثمون. ،وجيهلون

فيغلييأ عييس  ،السييالكون: يييرون املشيييئ  وحييدها دون رؤييي  يشا حيكمهييا2

 إذا عاكسهط القدر حزنوا وإذا وافقهط فرحوا. ،عقيدهتط القهر واجلرب

فليط  ،ذابيت إرادهتيط ا إرادتيه ،ول ييرون أحيدًا سيواه ييرون اهلل العارفون: -3

ري عليهط احلّ  من األقدار. ،يريدوا إل ما أراد اهلل  يفرحون ب  جي 

 قالوا ألب يزيد: ما تريد؟ قال: )أريد ألّ أريد!!(. 

 فإذا دعوا قالوا: اللهط حررنا من كل إراد  ل تواف  إرادت .

ن أمير  شييئاً )ل  ّدس ِّسه:قال ا مام أبو احلسن الشياذيل قي   واخيرت ألّ  ،ختيرت مير

 وفّر من ذل  املاتار إىل رّب  الذي خيل  ما يشاا وخيتار(.  ،ختتار

  عند السالك:الأدبري  كانة 

 التدبري: النّمر ا األمور ودراستها. 

 تدبري مذموم: يصحبه اجلزم والتصميط وهو قّل  أدب.  -1

 

 (.22097رواه أمحد ا مسنده ) (1)
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لي  -2 دب َت إليييه ميين تيدبري واجييأ: هييو تييدبري مييا ك  فييت بيه ميين الواجبييات ومييا نيي 

قيييييييال تعييييييياىل:  ،الةاعيييييييات ميييييييع التفيييييييويض إىل املشييييييييئ  رؤيييييييي  القيييييييدر 

 24 – 23]الكهف:  ژڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہژ

 تدبري مسنون: هو تدبري أمور احليا  الرضوري  مع التفويض للمشيئ .  -3

  .الأ دبري نصفهلل العيش: »قال رسول اهلل 

وإْن  ،رأيــت يف عاقبأــ  خــريًا فأ ضــ  خل األ ر بالأدبري فإن:  وقال رسول اهلل

  .رأيت غي ًا فأ سك

 وكلُّ تدبرٍي بدونه مذموم.    ،حممودخالص  القول: كلُّ تدبرٍي باهلل 

جأ قلبي عن اهلل سن  كامل  ألنني  يروى أن أبا يزيد البسةامي رمحه اهلل قال: )ح 

األرض بحاج  إىل مةير!! .. فتأميل!! فصيار بعيدها نمرت إىل جفاف األرض وقلت: 

ئل ماذا تريد؟ قال: أريد أّل أريد!(.   إذا س 

ادته إراد  اهلل األزلي ... انمر إىل مقام عمر بن فمن صدق ا هذا املقام وافقت إر

 : )وافقت رّب ا ثالث.....!!(. اخلةاب 

 املراد  ن احلكمة: 

أهيا السال :

 ،أنت ت بتس واهلل يعتني ب  وينيزل ميع اليبالا لةفيه وييأجر  عيس اليبالا كثيرياً  ،

أنيت الفقيري إلييه وأنيت اليذي للبيت منيه فا جابي  سيتكون ففاعلط ذلي  رمحي  اهلل. 

وسيّلط  ،فيال تييأس ،وا الوقت الذي يراه ل ا الوقيت اليذي تيراه  ،بإرادته ل بإرادت 

واعليط أّن اهلل يضيع   ،بأقداره واقنيع بوضيع اهلل لي تأدب مع اهلل وارض ف األمر إليه.

 

 (.54/1زا من حديث رواه الشهاب ا مسنده )ج (1)

 (.20212رواه عبد الرزاق ا املصنف ) (2)
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وانتميير ذليي   ،كيين عييس ثقيي  بتحقييي  وعييد اهلل وبشييائر أوليائييهو حيييث فيييه صيياحل .

 ،ولزم الةري  حّتإ الوصيول إىل املرجتيإ ،الزم شيا  املرّب واحذر اهلوىو بسكون.

سيالم الكاميل بيل الليأ ا  ،ول بالمياهر عين البيالن ،لن عن المياهرل تكتفر بالبا

 وتل  منّ  اهلل. 

فرتى كل األفعال  ،أهيا السال : اذكر اهلل حتإ يفنإ من قلب  كل موجود إل اهلل

 ،ل يغّرن  عر  األشياا وثبوهتا وتقلبهيا وعوهلياو فتسّلط له وتر  عنه. ،صادر  عنه

كين أديبيًا واحفيم ف فانمر إليه وحيده. ،نه ويتحر  بقدرتهاعلط أن الكل خاضع لسلةا

 ،د  الختيار ا األمور التيي اختارهيا اهلل لي واملقام الذي أنت فيه ول تتكّلف غريه.  

وإذا  ،واعمل الواجأ الذي علي  وهيو العبياد  والةاعي  ،وأرك نفس  من عناا ذل 

فييارَض عيين اهلل ا  ، القييدراعلييط أّن عييدم رضييا  ل يغييري ،فاجييأ  القييدر بيي  ل تيير 

 أقداره.
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 حسن الظن باهلل تعاىل

فإِنّ  ،( ال يعظم  الذّنب  عندكّ عظمةً تقدُّكّ عن ح سنِ الظّنّ باهلل تعاىل29

 ،واعلم أنه ال صغريةَ إذا قابَلك عدله  ،مَنْ عر  رَبَه ارتقغر يف جنب كرمِهِ ذنبه

فحسّنْ ظنّك  ،ظنّك به ألج  وصفه مل تُحسّن إنْو إذا واجهكَ فضله . وال كبريةَ

   و   أردى إل ك إالّ منناًي يفه  عوُّكّ إالّ حسْناً ،به ألج  معاملته معك

ّوكَو  ،إذا وقع منك ذنبٌ فال يكن ربباً ل أرك من حقول االرتقامة مع رب

وإذا أرُتَ أن ي فتّحَ لك باب  الرّجاءِ فاشهدْ  ،فقد يكون  ذلك آصرَ ذنبه قُدِّرَ عل ك

نوكَ إل وه. ،ا مِنه  إل وكَم موا مِ شوهدْ  خلوو ِ فا بواب  ا لوك  فوتّحَ  ِونْ ف وإذا أرُتَ أن ي  م

نوه و عالمةِ االعتماُِ عل  العم  نُققان  الرجاءِ عند الوقوع بال ّل . موا قار جواء   الرّ

موو ٌ هووو أمن ووةٌ ،ع قوودان الطّا ،وإالّ ف لوو  ف حلوو ن ع ِوونَ وا هووا م هوووض إل  عوودم النّ مووع  عووة 

فال ترتقّبْ فراغّ  ،الفراغ من رعوناتِ النفس ألعمال عل  وجوُِوإحالتك ا ،االغرتار

 ف ه. عن وجوُ املراقبة ف ما  و مق مكَ األغ ار فإنّ ذلك يقطعكَ
وهيذا ييدفع  ،لواجأ عس املريد دائً  اخلوف من تبعات ذنبه  ي نيه بالوعييدإن ا

ميين تبعييات  لكيين ل ينبغييي للاييوف ،املريييد للعمييل بالصيياحلات واجتنيياب املاالفييات

بيل ينبغيي أن ينمير بعينٍي إىل الرجياا  ،الذنأ أن يغلأ رجاا العبد بربه وحسين  نيه بيه

فيإن نمير إىل ربيه بعيني الرجياا دون اخليوف  ،وبعنٍي أ خرى إىل اخليوف ليعتيدل سيلوكه
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 ،وهذا ما يدفع املريد إىل الرتاخيي والفتيور ،اهلل تعاىل وعفوه استصغر زلته أمام جانأ 

 جانأ عمم  من ارتكأ ا جنبه الذنأ يئس من رمحته! وإن نمر إىل 

قال الصاحلون: أدب املريد أن يكون ا حياته مغّلبًا اخلوف عس الرجياا ليسيتقيط 

 عيس اخليوف ي تغليأ الرجياايدب يقتضفاأل ،شعوره باقرتاب أجلهعند عس السلو  و

 قال الشافعي رمحه اهلل وهو عس فراىل املوت: 

 بياقت مييييذاهفلييييّ  قسييييا قلبييييي وضيييي 

 

ي لعفييييو  لَّ  جعلييييت  الّرجييييا منييييّ  سيييي 

 نتيييييييه  تعيييييييا مني ذنبيييييييي فليييييييّ  قر 

 

  ن عفيييييو   أعمييييي ّب كيييييا بعفيييييو  ر

  ٍ نييييّ فيييي  زلييييت ذا جييييوٍد وفضييييٍل وم 

 

ً  وتك ميييييييا جتيييييييود وتعفيييييييو منيييييييّ  رُّ

ل لعبيادي الصيدّ  الصاحلني كأن اهلل تعاىل يقول:ورد عن   فيإين  ،يقني ل يغيرتوا)قي 

وقل لعبادي املذنبني ل يقنةيوا فإنيه  ،أعذهبط غري  امل هلط ،وقسةي إن أ قط عليهط عديل

 .  ل يعمط عيلَّ ذنأ أغفره هلط(

ا نسيب   ،لعبيدإىل الصيغري  والكبيري  وصييفان نسيب  إن  ول هلل فيال صييغري  إىل اأمييّ

وإن  ،فإن جتس بعدله أهل  عباده الذين حيسبون أهنيط مهتيدون ،إن  عدل وفضل ،كبري 

 ه نجا عباده الذين كانوا جيرمون. جتس بفضل

»قال اهلل تعــاىل: أنــا عنــد ظــن عبــدي  :قال: قال رسول اهلل   عن أب هرير 

.رشًا فل  خريًا فل  وإن ظن   إن ظن   ،يب

يقينيًا ى إحسان اهلل تعاىل خللقيه عليط أا روملّ  ،فقري إىل اهلل ل يرى إلّ موله املريد ف

ذكير اهلل أكيد حسين  نيه بي  قيرأ مين وقيد  ،لقه فأحسن المن بيهاهلل تعاىل سريحط خ أنّ 

 نعمه الكثري  عس خلقه ليعرفوه وحيسنوا المن به. لتعاىل ا كتابه 

 

 (.٦39رواه ابن حبان ا صحيحه ) (1)
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ي ،القرباتأعمط العبادات و المنّ  إّن حسن محسين المين ف ،زيهألن به ك ل التني

 ألنّ  ،ذنوبوسوا المن باهلل تعاىل أعميط الي  إحسان موله فوق معاصيه وجناياته.يرى 

 ميسا المن يرى ذنوبه وجناياته فوق عمم  اهلل.ف ،فيه نسب  النق  هلل تعاىل

  ن دعال الصاحلني:  

 ورمحت  أرجإ عندي من كل لاعا .  ،اللهط مغفرت  أوسع من كل ذنوب

 : يف حسن الظن وسوئ  أحوال العباد  ع رهبم

فيإذا جتيس  ،ومنتيهالسالكون: يرون إحسيان اهلل الناشيئ عين حسين معاملتيه  -1

 عليهط بصفات قهره نمروا إىل سالف إحسانه ولمعوا أن يغلأ إحسانه قهره.

 نَ س  جتس بج له َح  فإنّ  ،اجلالل واجل ليرون اهلل تعاىل ا وصفي  الواصلون: -2

 زيه عس قلوهبط.يوإن جتس بجالله رأوا إحسانه ا جالله لغلب  التن ، نهط

فقيال ليه رجيٌل:  ،إل اهلل )إّنا ل نحيأ يل قدس ِسه:قال الشيخ أبو احلسن الشاذ

فقيال الشييخ . ــن أحســن إليهــا هبلت القلوز عىل حــب  بقوله:  جّد   يأبإ ذل 

)قرأت ليلً  سور  الناس إىل وقال أيضًا:  .أنا ل أرى حمسنًا غري اهلل تعاىل!()قدس ِسه: 

  )هيياتف(: ّو فقيييل يل  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ أن بلغييت فيهييا:

يدخل بين  وبني حبيب  يذكر  أفعال  السيئ  وينسي  أفعالي   الوسواس: وسواٌس 

ويكثر عند  ذات الش ل ويقلل ذات اليمني ليعدل ب  عن حسين المين بياهلل  ،احلسن 

اد مين العبيّ  فاحيذروا هيذا البياب فقيد أ خيذ منيه خلي  كثيريٌ  ،وكرمه إىل سوا المن بياهلل

العارف باهلل: من عرف شدائد الزمان ا ). وقال أيضًا:   والسداد(اد وأهل الةاعوالزهّ 

 . وعرف إسااته ا إحسان اهلل إليه( ،األلةاف اجلاري  من اهلل عليه
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 ] األعييراف: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ         تعياىل:وكل ذل  تصيدي  قوليه 

 المن. وما سار من سار إل بالرجاا وحسن  ،أخةر أعداا السال  اليأس إنّ  [٦9

 الرهال و عاني  وآداب  دور

جيٍأ   خييّل اهلل أحيانًا بني العبد ونفسه للحم  واحد  فيقع  ا الذنأ بسبأ ع 

وكل ذل  تربيي  مين اهلل تعياىل  ،دخل عس قلأ السال  أو يشا من المن احلسن بنفسه

 ،قيرًا إلييهمفت ،مسيتغفرًا ربيه ،متمسكنًا عيس عتبيات اهلل واضعاً لعبده ليبقإ هذا العبد مت

 ًا فضل األع ل الصاحل  إىل اهلل.رادّ  ،لالبًا العون وا مداد واحلفم

ــن آدم خطــال فخــري اخلطــائني  :قييال: قييال رسييول اهلل   عيين أنييس كــ  اب

.الأوابون

نو   أّن لسييي ،ل  ميين موانييع: الوقييو  بالييذنوبأخةيير مييا يتعييرض لييه السييا ميير

اهد نفسه ليتاّل  من ذنو تسّلل الييأس إىل قلبيه ففيرتت  فإذا وقع بذنٍأ  ،بهالسال  جي 

برط مّهتيه ذنيٌأ  مّهته وضيعفت عزيمتيه. ول ي ضيعف  والسيال  العاقيل هيو اليذي ل حيي 

 ألنه عس عميط األمل بأن يكون ذل  آخر الذنوب وهناي  العيوب. ،عزيمته عمٌل 

نبوا للهب واللي نفس بيده لو مل تل :قال: قال رسول اهلل  عن أب هرير  

طم بكم وجلال بقوم يلنبون فيسأغفرون اهلل فيغفراهلل 

ز السيلو  وهذا  ،دوهن  هل يتقّوم سلوك اخلوف والرجاا جناحا السال و  ميا مييّ

ليذل  ل جتيد عنيد  ،ففي ا نجيل مل تذكر النار إل ميرتني أو أكثير ا سالمي عن غريه.

 ڇ  ژ   تعاىل:قال  ،دخوهلا النار أياما معدود ب اليهودّي  تقولو ًا.أهل ا نجيل ردع

 

 (.13072رواه أمحد ا مسنده ) (1)

 (. 7141رواه مسلط ا صحيحه ) (2)
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 فانعييدمت التقييوى عنييدهط. ،  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ

 ،منهيا ترهييأ حميض ،وكذل  كثرٌي من الكتأ ا سالمّي  يغليأ عليهيا حيال صياحبها

فإّنه ل يأتييه الباليل مين بيني  ،فعلي  أهّيا السال  بالقرآن الكريط ،ومنها ترغيأ حمض

]النفةييار:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ژ     انمير قيول اهلل تعياىل: ،ديه ول من خلفيهي

فمين كيان ل رجياا ول  ،جمعت اآليي  بيني الرتغييأ والرتهييأ بتيداخل عجييأف .[٦

فعلي  إن أردت الرجاا أن تشهد عةااه وإحسانه  ،خوف فهو الصار اجلامد ا مكانه

إن أردت اخلوف فعلي  النمير إىل بضياعت  و ،الذي يمّد  به رغط إساات  وتقصري 

 التي ستقابله هبا.

 العام : يرجون املغفر  ودخول اجلنّ . -1

 الوصل  ودوام املرّس . السالكون: يرجون -2

 العارفون: يرجون الشهود ولزوم املعبود. -3

 العام : خيافون الذنوب وعاقبتها. -1

 ن القةيع  وحرماهنا.: خيافوالسالكون -2

 باهتا.العارفون: خيافون الرجع  وتقلّ  -3

وضيعها  ،ز الةري  بقواعد أساسيي  هيي ميوازين ييزن السيال  عليهيا إي نيهتميّ ي

تتميز هيذه القواعيد بالدقي  املتناهيي  التيي ختفيإ  ،ون املأذونون بالتسلي املرشدون املربّ 

ومن هذه القواعد هذه احلكم  التيي  ،عس من مل يدخل الةري  ولو بل  من العلط ما بل 

 هي نقصان رجائه ملّا يقع ا املعصي .      :تكشف للذي يعتمد عس عمله نقَصه بعالم ٍ 
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ة »: قييال: قييال رسييول اهللر   بيين لييارق عيين وييي  ــ  لــن يــدخهلل  أحــد  اجلن

  .  برمحأدين اهللهلليأغم   إال  أنْ  ناوال أ »رسول اهلل؟! قال: : ول أنت ياقالوا «.بعمل 

العميل مين الثقي  بزوال  :أي ، عيدم التحقي  بيالزوالالعت د عس العمل سيبب ه  ف

إذ أّن العمل منشؤه  من اهلل  ،كبريٌ  عةاا اهلل وهو نقٌ  جعل العمل عوضًا عن و ،القلأ

 تعاوض عةاا اهلل بعةائه؟ فمن اعتمد عس عمله فكأنه جعل بينه وبني اهلل ثمن.  فكيف

وبيني  32النحييل:   ژ  ٴۇ ۋ ۋۅ ۅژ       رض بني قوليه تعياىل:ول تعا

 ا اآلي  سببّي  وا احلديث عوضّي . (البااي)ف ،احلديث

هنا  اعت د عيس األحيوال واليواردات القلبيي  والكراميات سيبب ه  عيدم صيحب  و

فلو  ،اهلل وهو ملن عقَّ  بمعرف  ، د عس اهللفاملةلوب هو العت الرجال )أهل التسلي (.

ليردت مين فيأس من رمح  اهلل وقال ا نفسيه: انتهيإ السيلو  و أن السال  وقع بذنٍأ 

 دّل عس أنه معتمد ا األصل عس عمله ل عس اهلل. ،الةري 

ك  ل يزيد رجياؤه إذا  ،يعمط خوفه إذا صدرت منه غفل  أّل فيجأ عس السال  

ملرشد الكامل الذي يقف بيه عيس فاملوف  الذي يصحأ الشيخ ا وقعت منه يقم  ومه .

ه   ،حقيق  سلوكه ه  ول املعصيي  ت قنيةي  رُّ
غر فهيذا العليط يتحقيّ  ا القليأ  ،فال يد  العمل ي 

 من خدم  الرجال وصحب  أهل الك ل.

لسييلو  لرييي  لويييل هنايتييه حصييول املعرفيي  واملحبيي  ن ااعلييط أهيييا السييال  أ

ه  مقرونيًا بأسيبابه ،وكل سال  يرجو حصول تل  املقامات ،والك ل  ،فمن كيان رجياؤ 

فقد ضيلَّ  ون بذل األسبابومن كان رجاؤه بد ،جاا الذي ل بد أن حيصل عليهفهو الر

 قال أحدهط: ،الةري  وأضا  وقته وعمره 

 

 (.7219رواه الةرباين ا املعجط الكبري ) (1)



 160 

اً  غَتبرةييييييَ تُّ الليييييييَل م   إذا متنّيييييييت  بيييييير

 

 إنَّ امل نيييييييإ رأس  أميييييييوالر املفييييييياليس 

واجلدال... إن  وف عن القيل والقال واملراا )ما أخذنا التص قال اجلنيد رمحه اهلل: 

 . أخذناه عن اجلو  والسهر ومالزم  العمل(

أي يمن بنفسيه أنيه عيس خيري  ،من أخةر ما يتعرض له السال  هو الغرتار وإنّ 

حيسأ نفسه مهتديًا وهو عس غري هداي .  ،وهو عس غري ذل 

 الفرق بني الرهال واأل نية:

يت  جث  ژ قيال تعياىل:والسيعي لتحصييله.  ،بمةميوٍ  فييه   القلأالرجاا: تعلّ  -

[.110الكهف: ژ  جح  مث    ىث   يث  حج    مج

 هد للحصول عليه. اجلوالتكاسل عن بذل  ،  القلأ بمةموٍ  فيهاألمني : تعلّ  -

 :أ ثلة

 صحب  الرجال.  عليه ن رجا املعرف  وجأمَ 

 سهر الليال.  جا املحب  وجأ عليهوَمن ر

 ل وجأ عليه تر  املراا واجلدال. وَمن رجا الك 

 كثر  األع ل.  جا اجلن  وجأ عليهوَمن ر

 املبالغ  ا املعذر .  جا املغفر  وجأ عليهوَمن ر

 املبالغ  بالنكسار.  جا معرف  األِسار وجأ عليهوَمن ر

 تر  الرغائأ.  جا املواهأ وجأ عليهوَمن ر

 أقسام احلكنني: 

أصيياهبط فتييور ا السييلو  ففقييدوا كثييريًا ميين الصييادقون: وهييط الييذين إذا  -1

أورادهط حزنوا حزنًا شديدًا جرك قلوهبط جرحًا عميقًا  فكان حزهنط انتفاضًا وانةالقًا 
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)يقةع صاحأ احلزن ا شهر واحد ما  لتعويض ما فات. قال أبو عيل الدقاق رمحه اهلل:

 . ل يقةعه غريه ا سنني(

فييرت  ا السييلو  حزنييوا حزنييًا مزّيفييًا ل  ّدعون: وهييط الييذين إذا أصيياهبطامليي  -2

سييمعت رابعيي  ورد أنييه يييدعوهط إىل التعييويض بييل يكتفييون بيياألقوال دون األعيي ل. 

فليو كيان حزني   ،قّل  حزناه قول: واحزناه! فقالت: قل له: واالعدوي  رمحها اهلل رجاًل ي

لييس البكياا بتعصيري )ه: قال أبو سلي ن الداراين ق ّدس ِّس وصادقًا مل تتهّيأ أن تتنفس!! 

فيإن إخيو   ،ول يغرّن  بكاا الرجل ،إن  البكاا أن ترت  األمر الذي تبكي عليه ،العيون

 . يوسف جاؤوا أباهط عشاًا يبكون وقد فعلوا ما فعلوا(

كان بعض الصياحلني إذا فاتيه ولقد العمل إلّ غرور.   احلزن دون النهوض إىل ف

 إ!ورد الليل صس مئ  ركع  صال  الضح

ٱ  ژ  قيال تعياىل: ،الواصلون: وهط الذين ل خوٌف عليهط ول هيط حيزنيون -3

ألنَّ أوقييياهتط بيييذكر اهلل  [.٦2] ييييونس:  ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ما زاد  ،  املوت سيزور  بعد ساع لَ فلو قيل ألحدهط: مَ  ،معمور  وبادمته موصول 

 ا العمل لنشغال الوقت كله باهلل. 

 الكاذز: دوال احلكن 

)من مل تةاوعه نفسه عس النهيوض إىل  ه:ِّس  يخ أبو احلسن الشاذيل ق ّدسقال الش

اهلل األول: أن يعليط منّي   فغيذاؤه ا أميرين: ،وأ خليدت إىل أرض الشيهوات ،الةاعات

ن بقااهيا عنيده.  ،عليه باهلداي  لامسالم وحمّب  ا ي ن الثياين: وفيشكر اهلل عليهيا ليحصيّ

وإن أمهيل  وابتهاليه إلييه ا مكيان ا جابي  يقيول: ييا رب سيّلط سيّلط.. دوام ترضعه له

 . هذين األمرين فالشقاا لزمه(
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ن أن ي وسييوس الشيييةان وتسييّول اليينفس لكثييري ميين الييذاكري :وميين مجليي  العلييل

فيقعييوا ا البعييد  ،ينتمييروا فييراغهط ميين أع هلييط وانشييغالهتط حتييإ يييذكروا اهلل تعيياىل

 ،تنتهي واألع ل ل تنقةع وا نسان ركين مين أركيان احلييا ل ل ألن املشاغ ،واحلرمان

اهد األغيار ليذكر اهلل. فعالم   ضعف ا ي ن والركيون إىل أهيواا الينفس  فاملوف  من جي 

وتأخري أع ل اآلخر  إىل أوقات الفرا  من أع ل  ،لدنيا عس أع ل اآلخر تقديط أع ل ا

ن دان نالكي  : سول اهلل قال رالدنيا.  ن أتبع قهلل    واألمح ،وتا بعد امل مل  س  وعم فسهلل   

  .ن ى عىل اهللنفس  هواها ومت

م  عس العمل الّصالح هو الَّذي ل ي   :والسال  احلقيقي ه  هلل قتي  ييرى وه  شيئًا ألنّ َقدي

ن عميل اليدّ  ،فسهنل ل واحلكييط الكاميل مين  ،نياوالعمل الّصالح هو أوىل بوقيت اهلل مير

عىل العاق   ا مل يكن  غلوبــًا عــىل عقلــ  أن تكــون لــ  )إبراهيط:  فحب  ورد ا صعمل 

ر فيهــا يف وســاعةهلل    ، فيهــا نفســ  وساعة حياسب ،  ساعات: ساعة يناهي فيها رب   يأفكــ 

وعــىل العاقــ  أال ي كــون  ،وساعة خيلو فيها بحاهأــ   ــن املطعــم واملرشــز ، اهلل صنع

د  ملع م  ن غري حمأو للة   ة  ملعاشٍ اٍد أو  ر   ظاعنًا إال  لثالث: تكو    (.ر 

من وساوس الشيةان لقلأ املريد أن يقول له عنيد انشيغال قلبيه باليدنيا:  نفحة:

 انتمر حتإ يتفر  القلأ هلل حتإ تذكر اهلل!! 

( في )الصيوالقاعدة عند الســالكني:  هر إ ول يأي: ل ينشيغل بوقيٍت مضي  .ابين  وقتير

ر  ،الذي هو فيه بةاع  اهلل ومراقبتيه وقته إن  يم  ،بوقٍت آٍت  باملسيتقبل أو وإلّ إن تفكيّ

 ندمًا عس املايض أضا  احلا .  انشغل

 

 (.2459رواه الرتمذي ا سننه ) (1)

 (.3٦1جزا من حديث رواه ابن حبّان ا صحيحه ) (2)
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فمن ذكر اهللَ شيعر بنمير اهلل  ،وهي ثمر  الذكر ،شعور  العبد برؤي  ربه له املراقبة:

 إليه.

 درهات املراقبة: 

 مراقب  العبد لربه بقلبه ووارده األنس.  -1

 ب  العبد لنمر ربه إليه ووارده اهليب . مراق -2

  سالك املراقبة: 

... اجللوس عس القدمني واستحضار نمر اهلل ل : )اهلل معيي... اهلل نيا ر إيلّ  -1

 اهلل مةلع عس ِسير ...( 

زول إىل األسواق والغو  ا شواغل احلييا  واستحضيار نمير اهلل إليي  يالن -2

 أصول النقشبندي .من أهط )اخللو  ا اجللو ( وهي 

 املراد  ن احلكمة:  

أهيا السال : إّن الذي يعرف عمم  اهلل وقدرته وسع  رمحته وغنياه عين خلقيه ل 

  دمت تبذل جهد  ففلنحسن المّن باهلل تعاىل.  ،يعد يرى الذنأ أبدًا أمام تل  املعرف 

 ،لمين بربي فأحسين ا ،والغفلي  عنيهومهت  ا التقرب إىل اهلل والبتعياد عين معصييته 

إما نرٌص وإما  ،ا جهاد وستبقإ ا جهاد نتوأ فإن اهلل ل خيلف امليعاد. ،فإن  عس خري

وابحيث عين مصيادر اخليوف  ،وا كال احلالتني أنت مريٌد فيال عيزن ول تييأس ،َهل ٌ  

 والرجاا كي حيركا  ا السلو  ويصحبا  ا الةري . 

 د  عيس العميل وأنيت ل تشيعر.لوك  كييال يكيون اعيت أهّيا السال : راقأ سي 

إ  ،إّيا  أن تغرّت باأللقياب واألسي ا أو تسيبح ا بحير األمنيياتو فاجتهيد واعميل حتيّ

فيإن  ،وزن نفسي  عيس هيذا املييزان ،واحيذر مين الّدعياا ،حيصل ل  ما تةلأ وتأمل
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ري فأنييت ا احييذر التسييويف والتييأخو كنيت مريضييًا فاللييأ بادميي  العييارفني الشييفاا.

يرييد مني  أن تيذكره ا املوضيع  واهلل  ،في  قليياًل يعنيي تراجعي  كثيرياً توق ،سباق

فيال    ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پژ قيال تعياىل: ،الذي وضع  فييه

تنتمر حتإ تفر  من أع ل  الدنيوي  حتإ تتفر  ملراقب  اهلل بل اشتغل بمراقب  اهلل وأنت 

فمتيإ  ،فيإن مشياغل احلييا  ل تنتهيي ،عاىلوعمل  حتإ ليفوت  وارد اهلل تا شغل  

وهذا حال كثري من املريدين يؤجل جلسات اليذكر إىل حيني فراغيه  ستتفر  ملراقب  اهلل؟

 فتمر عليه الشهور والسنوات وهو ينتمر فراغه فإىل متإ...؟!
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 حفظ وإصالح الرسائر 

ا ارتوُع يف غ ب فم ،أجناس  األعمال بتنوّع وارُات األحوال( تنوّعت 30

لوك ، إن السّرائر ظهر يف شهاُة الظّوا ر تشوّفك إىل ما بطن ف ك مِنَ الع وب صريٌ 

 مِن تشوّفك إىل ما حجب عنك مِنَ الغ وب.
فمين  ،ّر أصيل ا نسيان ومعدنيهيوالس ،لسلو  سرٌي ا البالن وإصالٌك للرسائرا

  بجي ل  يواهرهط ومتييز أهيل السيلو انصلح ِسه  هر أثره عس جوارحيه والعكيس.

  قييييال تعيييياىل: ،ونييييور وجييييوههط ملييييا ي ضييييمرونه ا قلييييوهبط ميييين النييييور ا هلييييي

[.29]الفتح:  ژٹٹٹژ

 ــا أرس عبــد رسيــرة إال :قيال: قيال رسيول اهلل  وعن جنيدب بين سيفيان 

ًا فرش   ،ألبس  اهلل ردالها إن خريًا فخري وإن رش 

ن وههــ    :قال: قال رسول اهلل  وعن جابر  ســهلل ثهللرت صالت  بالليــ  ح  ن ك 

بالنهار

 فالماهر عالم  البالن وإن حاول صاحبه إخفاؤه فال بد أن يمهر عليه. 

 : مناجيًا ربه قيل ألحد الصاحلني: ما ِسُّ النّور الذي عس وجه ؟ فقال

 اقتبييييييياس األنيييييييوار مييييييين  ييييييياهري

 

 ليييييييس عجيييييييٌأ وبييييييالني مييييييأوا . 

 هي إلّ ترمج  ألحوال القلوب: إذًا: أع ل اجلوارك ما 

 فمن كان حاله القبض  هر عس جوارحه أثر السكون.  

 ومن كان حاله البسط  هر عس جوارحه احلرك  والنشا . 

 

 (.1702رواه الةرباين ا املعجط الكبري ) (1)

 (.1333رواه ابن ماج  ا سننه ) (2)
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 ومن كان حاله الور   هر عس جوارحه ا حجام. 

عر  .غالباً  ومن كان حاله املحب   هر عس جوارحه العزل  وَبَرَ  ا الشي

 يمهر أثره عس اجلوارك.  وهكذا فكل حالٍ 

عهيدوا مين اهلل مين جتييل وكيأن كثيري مين السيالكني يعياملون إخيواهنط بي   تنبي :

ل إذا خالفيت ميا  ميّ التجيل عس اجلميع واحٌد! ومنهط من يتةاول عس أوراد الشيوخ الك 

 عرفوا!! فهؤلا أساؤوا األدب وجهلوا السلو .

كيأِسار العبياد  ،معرف  ميا وراا األسيتار املريد أثناا سلوكه يتةلع ويشتاق إىلإن 

إمييا فضيولً وإمييا للبيًا لليقييني. وهييذا  ،سيتقبلي وبعيض غييوامض التوحييد والوقييائع امل

التشّوف يشغله عن حقيق  سلوكه واليذي هيو الوصيول إىل لهيار  نفسيه وصيفاا قلبيه 

 ،حهافكيان األوىل بيه أن يّةليع إىل نقائصيه ليكملهيا وإىل عيوبيه ليصيل ،وانةالق روحه

أٍّ للدنيا واجلاه خياف الفقير واليبال
ر
وكيط مين سيال   ،افكط من سالٍ  حسوٍد حقوٍد حم 

شفت له بعيض الغييوب ا الةريي  ي مقصيده يفاعتقيد هبيا وتوقيف ا سيلوكه ونسي  ،ك 

 األصيل وهو معرف  اهلل تعاىل. 

 العيوز عالعة:

 عيوب النفس: الشهوات اجلس ني  من أكل ووب وجينس وليبس وسيكن -1

 ومركأ... 

سيد واحلقيد عيوب القلأ: حأ السياد  والعز واجلياه والنفياق والكيرب واحل -2

 والعجأ... 

 عيوب الروك: للأ الكرامات واملقامات واجلنّات...  -3
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ع  قال الشيخ أمني كفتارو ق ّدس ِّسه: )ليس الكشف خرق عوائيد األشيياا فتةليّ

 بل الكشف أن تكشف عيوب نفس  فتصلحها(. ،عليها

 ملراد  ن احلكمة: ا

ط ا تنوُّ  أع هليط فالكيل أهّيا السال : ل تعرتض عس سلو  الصاحلني  ره  واعذ 

فكين خملصيًا حتيإ ل  ،مه  كتميت إخالصي  وحبي  فيال بيد أن يمهير يومياً  ،مصيأ

وكل  رأيت نقصيًا  ،حافم عس صدق نيت  التي دخلت هبا ا الةري ويرض  المهور. 

 ف  السلو  إل ختلي  وعلي .  ،ا نفس  اشتغل بإصالحه
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 علو اطمة يف النية 

غووريِ ( 31 تووك إىل  ّووةُ مهّ عوودّ ن  مووال ،ال تت ّووا  اآل غووري   ،فووالكريم ال تتخط توورفعنّ إىل  وال 

فوع  ،حاجةً  و مورُ ا عل ك سوتط ع أن ير َون ال ي هوعاًي م كوان  وو وا فك ف يرفع غري  ما 

غو عواًيحاجةً عن نفسه فك ف يستط ع أنْ يكون هلا عن  ّون ف ري  راف جوب مم كو ّ الع جوب   الع

لووووووه كوووووواك  ّووووووا ال انف هوووووورب مم نووووووه ي عووووووه: ،ع لووووووه م قوووووواء  مووووووا ال ب لووووووب  ۆئ   ژ    ويط

كووون إىل فوو[.4٦]احليي :   ژۆئۈئۈئېئېئېئ ىئىئىئ موون  حوو   ال تر

ولكن ارح   ،كون فتكون كحمار الرح  يسري واملكان الذي ارحت  إل ه  و الذي ارحت  منه

ّووووِّن: كووووان إىل املُك لوووه  [42] الييينجط:  ژمج        ىث  يث   حجژ مووون األ ظووور إىل قو : وان

((ما  اجر إل هفهجرته إىل ))
  فتأم   ذا األمر إذا كنت ذا فهم والسالم. (1)

أسيي ا اهلل تعيياىل تجليييات وا ييي ن ب أصييل اعتقيياد املريييد الكيي ل املةليي  هلل 

ن ذات اهلل ويعني املريد عيس ذلي  قيراا  اآلييات التيي تتحيدث عي  ،وصفاته إي نًا يقينياً 

ڎ ڈ     ڈ  ژ ژ   وقوليه تعياىل: وصفاته كآي  الكريس وخواتيط البقر  وآل عميران

گ گ گ ڳ  ڳ ڳڳ ڱ    ڱڱ ڱ   ں ں    ژ ڑ    ڑ ک ک ک ک گ

يزيه حمياٌل أن يسيأل غيري اهلل تعياىل  وليو كيان  ژڻ  ڻ  ومن بل  هذا التني

قيال تعياىل:  ،ىل اهلل فكييف يسيأل الفقيري  الفقيريَ ألّن غيري اهلل فقيرٌي إ ،يشهد أن للبه بييده 

  73احل :  ژڤ   ڦ  ڦژ

وإن كييان للبييه عزيييزًا فييإن أدب املريييد أن يتيييّقن أنييه سيييجاب لةلبييه ل لصييدق 

السائل وإن  لسع  كرم املسؤول.

 

 (.45رواه البااري ا صحيحه ) (1)
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وكان عةاؤه ا عن ابن املنذر هشام بن حممد عن أبيه قال: أضاق احلسن بن عيل 

قيال:  ،فأضاق إضاق  شديد  ،فحبسها عنه معاوي  ا إحدى السنني  ،لفكل سن  مائ  أ

ا  فرأييت رسيول اهلل  ،فدعوت بدوا  ألكتأ إىل معاوي  ألذّكره نفيسي ثيط أمسيكت

فقلت: باري يا أبتي... وشيكوت إلييه تيأخر امليال  ((»كيف أنت يا حسن؟)) املنام فقال:

فقليت: نعيط ييا  ((ثلــك تــلكره ذلــك؟أدعوت بدواة لأكأب إىل خملــوق   ))»فقال:  ،عني

اللهــم اقــلف يف قلبــي رهــال  واقطــع رهــائي ))»ق :  فكيف أصنع؟ فقال: ،رسول اهلل

  عميل و اللهم و  ا ضعفت عن  قويت و ق  عن ،عمن سوا  حأى ال أرهو أحدًا غري 

ولــني و مل تنأ  إلي  رغبأي ومل تبلغ   سألأي و مل جيِر عــىل لســاين ممــا أعطيــت  أحــدًا  ــن األ

ني ب  يا رز العاملني ،اآلخرين  ن اليقني ص  ال:  فواهلل ما أحلحت به أسبوعًا حتإ ق.((فخهلل

 فقلت: احلمد هلل الذي ل ينسإ مين ذكيره و ،بعث إيّل معاوي  بألف ألف ومخس ئ  ألف

فقلت: باري  ((كيف أنت؟ ،يا حسن))ا املنام فقال:  فرأيت النبي   ،ل خييأ من دعاه 

ــر  )) اهلل وحدثتييه بحييديثي فقييال:يييا رسييول  ــالق و مل ي ــا اخل ــن ره ــلا   ــي هك ــا بن »ي

  (1).((املخلوق

ممن يعيش ا هذه احلييا  ويعيرف تعجأ يالشيخ ابن عةاا السكندري رمحه اهلل ف

ف ،هذا الكونمن خالل نمره ا  ه مكليّ  ،ومن خيالل تيدّبره حلياتيه ولسيبأ وجيوده أنيّ

لي  إل ل  عبثًا وأنه ميا خ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ژ       قيال تعياىل: ، لعبياد  اهللوأنه ما خ 

وبعد معرفته هذه احلقائ  حياول أن ينفي َّ عنهيا! فالعجيأ كيل  . ژڃ

اهلل ولاعته؟! وكيف ل يرييد أن يضيبط العجأ!! كيف يقرّص العبد بعد ذل  ا عباد  

ا نسيان اليذي  ريع  اهلل؟! وكييف حيياول أن خيليع ثيوب عبوديتيه هلل؟! وهيذاينفسه بش

 

 .رواه بن عساكر ا تاريخ دمش  ا ذكر احلسن بن عيل  (1)
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ر ا هييذه األمييور واحلقييائ  املهميي  إىل ميياذا يميييل؟! وإىل ميياذا يييركن؟! يييركن إىل ييقصيي 

خلود؟! فالعجأ كل العجيأ!! وامليؤمن احلي  هيو اليذي عليط قيدر اآلخير  وحقيار  

الدنيا فعقد قلبه عس للأ اآلخر  وتر  الدنيا ألهلها ألنه ل بقاا هليا وسييغادرها يوميًا 

صار  القدر وريض باملقام الدنيوي ومتس  به دل عس أن قلبه مغشًإ علييه  وأّما من ،ما

 ل يرى احلقائ . 

السال  احل : هو الذي ل يةلأ من اهلل عن عبادته بدل.ً فكط من املريدين من ف

فيكيون زهيده ا حميو  وهيوى  ،هد ا للأ الدنيا بةليأ اآلخير  جلناهتيا ونعيمهياز

ومنهط مين  ف  أعمط جنايته ومسعاه! ،ى نفسه األخروي نفسه الدنيوي  إىل حمو  وهو

يةلأ بزهده ا الدنيا وإقباله عس العباد  الكرام  وخيوارق العياد ! فمثليه كمثيل محيار 

ولكن املوف  بالسري يرحل من اليدنيا إىل اهلل..  نه قائط.الرحإ هو ا السري دائط وا مكا

 واآلخر  ورضاا اهلل تعاىل. ومن الفاين إىل وجهه الباقي.. فيكسأ الدنيا 

 ،قال الشيخ أبو احلسن الشاذيل قدس ِسه: )قف بباٍب واحٍد ت فتح ل  األبيواب

 ژچ چ  ڇ ڇ   ڇ  ڇژ قيال تعياىل:  ،واخضع لسيد واحد ختضع ل  الرقياب

    (.[21]احلجر: 

 الرحي  إىل اهلل بـ: 

 قرص اهلم  عليه دون سواه.  -1

 احلمو .  اختياره دون سواه عند تعارض -2

 قال أحدهط:

 إن تييييييرد وصييييييلنا فموتيييييي  و ٌ 

 

 ل ينيييال الوصيييل مييين فييييه فضيييله

 قال أبو احلسن الشاذيل ق ّدس ِسه: 
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والفنياا  ،وهو غني عين كيل يشا: املحبي  هلل ،)أربع من كن فيه احتاج اخلل  إليه

 واليقني ا أحكام الربوبّي (. ،والصدق ا العبودي  ،باهلل

 خلو القلأ مما سواه. أما املحب  هلل:  -1

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ژ وأمييا الفنيياا بيياهلل: قييال تعيياىل:  -2

ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ   ېئ     ىئ  

 ژىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

 وأما الصدق ا العبودي : الثبات وعدم النفكا .  -3

 وأما اليقني ا أحكام الربوبي : الرضا بأقدار اهلل.  -4

 املراد  ن احلكمة: 

فييإّن شييأن  ،أهيييا السييال : ل تسييأل إل اهلل تعيياىل ول تثيي  إل بييه ول تييرج  سييواه 

ل تتبالأ ا السيلو  فإنيه واجيٌأ و الكريط أّل يرد حاج  اللئيط فكيف بأكرم األكرمني.

أخل  عمل  هلل ول تةلأ بيه عروضيًا و هنا واجبٌ  عن .ول تركن إىل الدنيا فإ ،علي 

 إن  هو رضاا اهلل وكفإ به عروضًا. ،دنيويًا أو أخروياً 
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 الأوفيق 

سواقهمْ إل وه  ،( علمَ قلّةّ هنوضِ العباُِ إىل معاملته فأوجبَ عل هم وجوبَ طاعته32ِ ف

وواب  مون ))بسالر ِ اال بوكَ  جوبَ ر نوةِ بالسالع سواقون إىل اى .((رو قوومه ي
جوبَ عل وك  (١) أو

من مل ي قب  عل  اهلل مبالطفات االحسان قِ دَ ووما أوجب عل ك إال ُصول جنته.  ،صدمته

 إل ه بسالر  االمتحان.

ول  ،من حكم  تكليف اهلل لعباده بالاائع أّن كثريًا منهط ل يعرف أيين صيالحه

فمن رمحي  اهلل أنيه يسيوق  ويمن أّن ا املعصي  سعادته. ،تنهضه املحب  أو الوفاا للةاع 

 ،ر آخرتيهيالعبد إىل لاعته بالتهدييد والوعييد ألّن مين فاتيه النتسياب إىل عبوديتيه خسي 

رم دخول اجلن  فلي  أوجيأ اهلل  ومن مل يأتنا بااب الليمون ق دناه بعصا الليميون. ،وح 

عبيد فهل يعليط ال ،وجأ له دخول اجلن هو ا احلقيق  أ ،عس عبده العبادات والةاعات

: )يقول تعياىل: خلقيت اخللي  لريبحيوا عييّل ل ألربيح صاحلني ورد عن ال لةف ربه به؟

 عليهط(.  

 ،رتهيلقد أدركت العنايي  ا هليي  أقواميًا أرادهيط خيّدامًا لعتبتيه ودلّلً عيس حضي 

 ،رتهي حضي فتجس علييهط بإحسيانه وعةائيه كيي ينجيذبوا وييدخلوا لريي  الوصيول إىل

ومينهط مين تكاسيل عين الةريي  وقعيد  ،ري  فبل  املقام الرفييعفمنهط من وثأ إىل الة

فاستيقم من غفلته وقام من ساعته  ،وسّوف فكان أن بّدل اهلل عةااه منعًا وفرحه ضيقاً 

قالوا: من مل يأتر بعصيري الليميون سيقناه بقضيبان  ووثأ إىل الةري  فبل  املقام الرفيع.

 الليمون. 

 

 (.2848رواه البااري ) (1)
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 أحيد الصياحلني كنت ا شباب أزور مقام ) لصبا :قول األستاذ املرب أبو اخلري اي

ا  هفرأيتي  ،وبين  كنت مر  ا حرضته إذ غفيت عيني وأنا أقيرأ القيرآن ،ألنال من بركاته

فقيال يل: ييا بنيي أنيا  ،الرؤيا يقول يل: يا بني ما تفعل هنا؟ قلت: أتبار  بكيط ييا سييدي

 ،دون أن أتيدبر وصيي  الشييخكنت بركً  ألهل زماين اذهأ إىل شيخ زمان ! فانتبهيت 

وبعد أياٍم قليل  حصلت معي الرؤيا ذاهتا إل أن الشيخ كان حيميل بييده عصيا وقيال يل: 

ورفع العصا ليرضبني هبا ففررت منه وهو يتبعني  ، شيخ زمان أما قلت ل  اذهأ إىل

 إىل أن وصلت إىل مسجد أب النور القديط ورأيت الشيخ أمحيد -هذا ا الرؤيا-بالعصا 

 ،وعس الفور ذهبت إىل مسجد أب النور القديط ،انتبهت من الرؤيا فزعاً  ،كفتارو ي دّرس

قي   ،يط جملسيًا هيو عيني الرؤييا التيي ا املنيامدخلت املسجد فرأيت الشيخ أمحد كفتيارو ي 

راب يجلست ا املجلس فقال الشيخ أمحد كفتارو قّدس ِّسه: يا بنيي: مين ل يأتينيا بشي 

 .  فعلمت حينها أن الشيخ أمحد هو صاحأ الزمان(  عصا الليمون!!الليمون تأ  به ب

 املراد  ن احلكمة:

َ أوجيأ اهلل عييّل أهيا السال : إيا  أن تسأم من عباد  ربي  أو يقي  ع ا نفسي : ملر

العباد  وهو الغني عني؟ اعلط أن عدل اهلل يقت  أّل يستوي الذين يعلمون واليذين ل 

 يعلمون.  

 ّدم ل  واب الليمون فال ت قرّص وإل فقضيأ الليمون حا .أهيا السال : ق  
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 احلب 

ومن يشغله حقوه  ،لنفسه شاكراً( اببُّ من ي شغله الثناء عل  اهلل عن أنْ يكون 33

فل س املُحبّ الذي يرجو من حمبوبه عوهاً أو يطلب منه  ،حمبوبه عن أنْ يكون حلظوظه ذاكراً

مت  أوحشك من صلقه فاعلمْ ول س املُحبّ من تبذل له. ،ل لكفإنّ املُحبّ من يبذ ،غرهاً

 أنّه يريد أنْ يفتح لك باب األنس به.
وما سل  من سل  الةري  إل ليصيل  ،ك ل املحّب  ا هلّي ذرو  سنام الةري  إن 

 إىل ذل  املقام األسنإ.

لعقليي  معّللي  واملراد باملحب  هنيا املحبي  العالفيي  ل املحبي  العقليي   ألّن املحبي  ا

ّلليت باملحبي !  ،أّما املحب  العالفي  فغري معّلل  ،با حسان وكثرٌي هط أهلها ّللت ع  وإن ع 

احلأ العالفي نيال  محأ: ملاذا عأ؟ قال: ألنني أحأ! ومن أحأ اهلل فإن قيل لل

 فهل مجيعهط حمّبون؟! ،السالكون والعاّم  ،والكل يّدعي املحّب  ،حمب  اهلل

 ون املرّبون عالمات للمحّب  متّيز الصادق من املّدعي. وضع العارف

 عال ات املحب ة:

ألهّنا بلغت مقيام الفنياا  ،فيشكرها أّل يرى لنفسه وجودًا فيذكرها ول عمالً  -1

وهو مقاٌم ل يشهد فيه املريد ا الكيون إل اهلل ويفنيإ عين كيل ميا سيواه  ،باهلل تعاىل حّباً 

هللَ ا كل يشا ينةل  لسانه بالثنياا عيس اهلل مشيغولً بيه عين وملّا يشهد ا حتإ عن نفسه.

 وكيف يمدحها وهو ل يرى هلا أثرًا إن  هو اهلل أهل الثناا. ،مدك نفسه

وملّا يشهد اهللَ ويفنإ من قلبه ما سواه ينشغل بيأداا حقوقيه مشيغولً هبيا عين  -2

 نها؟وأّي  حموٍ  يراها لنفسه وهو أصاًل غائبًا باهلل ع ،حمو ه
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أُّ ل يةلأ من حمبوبه عروضًا ناشئًا عن عالقته به وإل -3
صار بائعًا والبيع  امل حر

 واملحأ خاٍل من املصلح . ،مصلح  مشرتك 

ّن حدثنا العارف باهلل الشييخ امحيد كفتيارو رمحيه اهلل قصي  رمزيي  تربويي  فقيال: إ

ن وأ ،ملركًا من امللو  كان يمل  جمموعً  من اجلواري احلسناوات راد يومًا أن يعيرف ميَ

يّل أحقي  أميانيكّن. أميا األوىل فةلبيت وقال هلن: متنني عي  ،فجمعهن ،منهّن أكثر حبًا له

 ،وأما الثالث  فةلبت منه ذهبًا كثيرياً  ،رًا عمي ً يوأما الثاني  فةلبت منه قص ،منه مالً كثرياً 

فقال هلا: متنيي عييّل؟  ،ئاً أما األخري  فلط تةلأ شي ،وأما الرابع  فةلبت منه عفً  عميم ً 

فيإذا  ،فقال: متني عيل فقد وعدت  بالوفياا ،وأخاف أّل تعةينها ،فقالت: أمنيتي عميم 

هبا تقوم وتعانقه وتقول له: أنت مرادي وأنت مةلوب ول يشا يعّوضني عني  فيأبقني 

 فتأمل!! ،بقرب  خادم  ل 

وليو  ،حمبوبيه لييس للمحيأ لليأ مين املحأ ل يةلأ من حمبوبيه غرضيًا: -4

ذا خليت العالقي  مين فيإ ،ألّن الغيرض عائيٌد علييه ،للأ غرضًا فإنه يثبت حيأ نفسيه

 الغرض صدق باملحب !

 :أحد املحبني املحأ يبذل ملحبوبه كل ما يمل : قال  -5

 ليييييو أّن روحيييييي ا  ييييييدي  ووهبتهيييييا        

 

 

 

 ملبايييييييييي بقيييييييييدومكط مل انصيييييييييف

 مييييايل سييييوى روحييييي وبيييياذل روحييييه        

 

 

 رفيا حييييأ ميييين هيييييواه ليييييس بمسيييي 

 

 

 فليييييئن قبليييييت هبيييييا فقيييييد أسيييييعفتني       

 

 

 

 

 ييييييييا خيبييييييي  املسيييييييعإ إذا مل تسيييييييعف

 قال أحدهط: ،املحأ ل يشكو حمبوبه ول حيزن منه إذا جافاه  -٦ 

 أحبيييييييياي أنيييييييييتط أحسييييييييين

 

 الييييييييييييييييدهر أم أسيييييييييييييييياا         

 فكونييييييييييوا كيييييييييي  شييييييييييئتط 

 

 أنييييييا ذليييييي  اخلييييييل الييييييوا
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ور اجلن  يروى أّن  به غري حمبوبه:املحأ ل يسع قل -7 أحدهط رأى حوري  من ح 

فقاليت ليه: كييف ليو  ،فصار يصفها بأمجل األوصاف يريد مغازلتها ،فب هر هبا ،ا الرؤيا

رأيت أختي التي هيي خلفي ! فالتفيت.. فصيفعته عيس وجهيه! وقاليت: ييا كيّذاب ليو 

 صدقت بمحبتنا ما التفت إىل غرينا.

ي عمييي ويصييط عيين كييل مييا سييوى بمحبوبييه: فاحلييأ  املحييأ ل يييرى نقصيياً  -8

 املحبوب وعن نقائ  وعيوب املحبوب.

 قال أحدهط: املحأ يأنس بكل منسوب ملحبوبه: -9

 أحببيييييت حلبهيييييا السيييييودان حتيييييإ            

 

 أحببيييييت حلبهيييييا سيييييود الكيييييالب

 املحأ ل يغيأ خيال حمبوبه عنه. -10 

ويسيتعني عيس ذلي  بةاقي  هائلي   ،املحأ يكّلف نفسيه ميامل يكّلفيه حمبوبيه -11

فياهلل  ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ژ    قال تعياىل: ،يستمدها من حّبه

  مل يكلفهط أن ينفقوا وهط فقراا لكن احلّأ كلفهط.. ومن مل يفقه هذه اللغ  يعيرتض

ه ليول احليّأ مليا انتصي  أ!! واحلي  أنيّ ه يقيول: هيذا تعصيّ م ر ا سياليعس املحبيني ولعليّ

نيّزله. انمر إىل تفاين أصحاب النبي  ،وانتا   ا حمبته وخدم  الدين ملحب  م 

ا املسيجد إذ لليع  قال: إنا جللوس مع رسول اهلل  عن عيل بن أب لالأ 

بكإ للذي كان فيه   فلّ  رآه النبي ،مصعأ بن عمري ما عليه إل برد  له مرقوع  بفروٍ 

  .من النعم  والذي هو عليه اليوم

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ االصييي  العالميييات قيييول اهلل تعييياىل:ف

   ژہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
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وأخريًا نقول للذين يعرتضون عس املحب : اقرؤوا أعمط مثاٍل للمحبي  ا القيرآن 

 أن  يذبح ابنه.  براهيط  الكريط: أمر  اهلل 

 األنس باهلل

فهيذا ل يكيون  ،ه والستغراق ا أنيوار حمبتيهاعلط أهيا املريد: إذا أردت األ نس ب

ول جيتميع ا  ،فالسيتئناس بالنياس عالمي  ا فيالس ،إل بالوحش  مين جمالسي  خلقيه

بَّني  ول ينشغل بجهتني  بربيه ثيالث سينوات واذكر كيف خال رسول اهلل ،القلأ ح 

وأحلقنــي : وكانيت أواخير كل تيه قبيل امليوت ،ا غار حراا واستوحش من كل خلقيه

وليييس معنييإ ذليي  أّن املحبيي  كانييت تتفيياوت ا قلبييه بييل كانييت  األعــىلبــالرفيق 

أّما املنتهيي الواصيل فيإن  ،لكن األنس الذي هو رشحات املحب  يمهر وخيتفي ،متمكن 

فيرتاه بيني اخللي  يعييش وقلبيه عينهط  ،قلبه ل يعرتيه التفكري ول يكيّدر صيفوه األغييار

َؤثير   ،حمي   قلبه  عريش وبدنه فريش.  ،رّي  ول يتغريَّ ي غ ،ول يتأّثر ي 

 املراد  ن احلكمة: 

ثنإ عليه أو ترى حمًا مين حمو ي    أهيا السال : ما دمت ترى لنفس  عماًل ي 

افحي  حبيّ  عيس ميوازين املحبي  لتعيرف  ،فاعلط أن  ما زلت لفاًل ا ميادين املحب 

 النق . فإن كنت مقرصًا فاجتهد ا جرب ،موقع 

أهيييا السييال : كيييف تةلييأ األ نييس بييه وأنييت تييأنس بغييريه؟! تفييّرد وابتعييد 

 واستوحش من خلقه وأكثر ذكره تشعر بأ نس قربه وعةائه.  

 
 

 

 (.2444ل الصحاب  باب فضل عائش )رواه مسلط كتاب فضائ (1)
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 الفنال باهلل 

ب  العار  مَن ال  ،( ل س العار  مَنْ إذا أشار وجد احلقّ أقرب إل ه مِن إشارتِه34

ومن فين  ،من عر  احلقّ شهد  يف ك ِّ شيءف وُ .إشارة له لفنائه يف وجوُ  وانطوائه يف شه

هوور  ،ومنْ أحبّه مل يؤثر عل ه شيء ،به غاب عن ك ّ شيء نوار  ظ منوا أ موةٌ وإ ّوه  ظل فوالكون كل

 ،ز  وجوُ األنوارفمن رأى الكون ومل يشهد  ف ه أو عند  أو قبله أو بعد  فقد أعو ،احلقّ ف ه

منا يستوحش العبّاُ وال ّ ّاُ مِنْ ك ّ شيءٍ و إ ،وح جبت عنه مشوس املعار  بسحب اآلثار

 .فلو شهِدو  يف ك ّ شيءٍ مل يستوحشوا مِنْ شيء. ،لغ بتهم يف اهلل عَن ك ّ شيء
لذل  ل يمكن أبيدًا أن ي عيرّب عين معانييه  ،ن الةري  إىل معرف  اهلل لريٌ  روحي  إ

التيي  ،لتلوحيياتمن هنيا نشيأت ا شيارات وا ،وحي  بألفا  لساني  وعبارات لغوي الر

وللسيالكني عنيد  ،يعرب هبا العارفون عن أحواهلط ليثريوا ا السالكني األشواق إىل رهبط

س   ا شارات أحوال متفاوت :

  

فهط اليذين ل ييدركون شييئًا مين املعياين ويتهميون  الذين مل يدخلوا الةري : -1

 أصحاهبا بالزندق  والكفر. 

السالكون املبتدئون: هط الذين ل يزالون ا مقام امليل إىل املحبوب والشوق  -2

فيجدون لذ  ا ا شارات ويشّمون منها أنس املحب  دون فهط حقائقها  ،ملعرف  الغيوب

جلس عس املنرب قبيل وفاتيه  قال: أّن رسول اهلل  عن أب سعيد اخلدري  أو تذوقها.

فاخأــار  ه اهلل بني أن يؤتي   ن زهرة الدنيا  ا شال وبني  ا عندهإن  عبدًا خريبيوم وقال: 

فعجبنيا ليه وقلنيا: ميا يبكيي هيذا  ،فبكإ أبو بكٍر وقال: فدينا  بآبائنا وأمهاتنا  ا عنده
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الشيخ إن كان اهلل قد خري عبدًا بني زهر  الدنيا وبيني ميا عنيده فاختيار ميا عنيده؟ فكيان 

 بو بكر أعلمنا.وكان أ املارّي هو رسول اهلل 

فهييط يفهمييون تليي   ،السييالكون املتوسييةون: وهييط الييذاكرون املتييذوقون -3

 ،رفتثري فييهط األشيواق وتسيكأ مينهط العيربات وتيورث عنيدهط احلضيو ،ا شارات

فيتواجيدون عنيد  ،فريون املذكور أنثاا س عهط ا شارات أقرب إليهط من حبل الوريد

 الس  . 

فعييت السيالكون الواصيلون: هي  -4 ط اليذين انكشيفت عين قليوهبط األغةيي  ور 

فييال تكيياد عيير  فيييهط  ،فأولئيي  اسييتغنوا عيين ا شييار  ،احلجييأ واسييتغرقوا بالشييهود

 وهط الذين صار اهلل أقرب إليهط من حبل الوريد. ،األشواق ألّن الشوق شأن البعيد

 رجاًل يقرأ القرآن ويبكي فقال: )هكذا كنا ثط قست قلوبنا(. رأى الصدي  

قيل للجنيد رمحه اهلل: ما ل  كنت تتحر  عند السي   وتتواجيد والييوم ل نيرا  

 ([88]النميييل:  ژجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب         حب    خبمب   ژ    يا؟! فقيييال:يتتحييير  بشييي 

لَّ لسيانه  ،فالعارف باهلل احل  ليس الذي عركه ا شار  بل هو املتمكن الراسخ الذي كيَ

   وإذا أشار فإنه ليحّر  قلوب السالكني. ،ار  واملشريواستغنإ عن ا ش ،عن التعبري

 االدعال واحلقيقة

ولول أّن  التصوف  ،احليا  كثري هط امل ّدعون وقليل هط املتحّققون كل جمالت ا

فالشيخ احلقيقي الذي حاز عس مقام البقاا بعد  أذواٌق وأخالٌق لّدعإ َمن  شاا ما شاا.

فمين اّدعيإ املعرفي  لالبنياه بحقائقهيا  ،ا قلبيه بياألِسارالفناا له عالمات تدل عس ميل

 وحقيق  املعرف  أن يشهد صاحب ها لك  قول حقيقةانظر  ا تقول فإن » فقلنا له:

 

 (.2713رواه البااري ا كتاب املناقأ ) (1)

 (.1/243جزا من حديث روي ا حلي  األولياا ) (2)
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فمن اّدعإ الفناا   أي يشهد الربوبي  ا مماهر العبودي . ،اهللَ تعاىل ا كل خملوقاته

فيال ييرى  ،ن يغيأ عن الغرّيي  بشهود األحدييّ وحقيق  الفناا أ ،ا اهلل لالبناه بحقائقها

رب إل عنيه ،ا الكون إل اهلل ومين اّدعيإ  ول يعميل إل ليه. ،ول يسيمع إل منيه ،ول خيي 

وإتعاب اجلوارك ا اخلدم   ،وحقيقتها الستغراق ا املحبوب ،املحب  لالبناه بحقائقها

ه عي  ييدون غالبيًا ل ييدعون معرفي  اهلل املرو س كيل يشا.ودوام الذكر وأمههيا إيثيار حمابيّ

كيذل  لبيد  ،لكنهط يدعون مقام الذكر أو مقام الصدق أو مقام حمبي  الصياحلني  ،تعاىل

ألّن  ،حتإ لفم )مسيلط( ل يتجيّرأ املرييد أن ييّدعيها بميلا الفيط لدعاوهيط من شواهد.

قيال  :ل ويكفي أن نعلط أّنه مقام إبراهيط وإس عي ،مقام ا سالم جيمع كّل ما سب 

   [.103]الصافات:  ژٱ  ٻ  ژ تعاىل:

وكان اجلنيد رمحيه اهلل أصيغرهط  ،جرت مسألٌ  ا املحب ر بمك  تكلط الشيوخ فيها

فألرق رأسه ودمعت عيناه ثّط قال: )عبيٌد ذاهيٌأ  ،سنًا فقالوا: هاتر ما عند  يا عراقي

وإن  ،فيإن تكليط فبياهلل ،بيهنيا ٌر إلييه بقل ،قائٌط بأداا حقوقه ،مّتصل بذكر ربه ،عن نفسه

فهييو بياهللر وهللر ومييع اهلل...(.  ،وإن سييكن فميع اهلل ،وإن عيير  فبيأمرر اهلل ،نةي  فعين اهلل

 فني خريًا!فبكإ الشيوخ! وقالوا: جزا  اهلل يا تاج العار

أّما العارفون باهلل تعاىل الكاملون فقد نفذت بصائرهط إىل شهود احل  باخلل  فال 

ولكن .. هذا ل يعنيي أهنيط يستأنسيون    خلقه ألهنط مرآ  خالقهط.يستوحشون من رؤي

لكنهط إذا رأوا اخلل  مل حيجبوا عين اخليال  ومل  ،باخلل  بل الستيحاىل من اخلل  كائن

ه. وكيف ل يبل  العارف مقام الفناا وقد نمر إىل الكون أولً نمرً  جمردً  يشغلوا هبط عن

ن( فييرآه   لمييً  بيي  فيييه شموسييه وكواكبييه  نميير  إىل الكييون دون ،)نميير  حمجييوب املكييوي

ره وخالقه. قال تعاىل:  ،الدرّي  نَوي  ہ  ہ  ژ ثط نمر إىل جه  مبديه فرآه  نورًا من فيض م 
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الك ل أن يشيهد ف فرأى الكون باهلل ل بنفسه. [.35]النييور:  ژھ ھ    ھ 

هط مين ييرى الكيون فمين ،والسال  بحسأ درجته ،اهلل قبل كونه ومع كونه وبعد كونه

ومينهط مين ييرى اهلل ثيط ييرى  ،ومنهط من ييرى الكيون وييرى اهلل معيه ،ويرى اهلل بعده 

 وليس سوى ذل  خري.  ،الكون بعده 

اد  اد والزهيييّ مليييا اسيييتغرقوا ا لاعييياهتط وأذكيييارهط أنرسيييوا بميييولهط أميييا العبيييّ

َزوون بعييدًا يفيّرون مين اخللي   ،واستوحشوا من كل ما سيواه  أ نسيًا باخليال  فيرتاهط َيني 

 وقد توقفوا عند هذا املقام فلط يتجاوزوه.  ،وخوفًا أن ي شغلوا عن خالقهط

 املراد  ن احلكمة: 

 ف  زلت ا التقصري. ،ا شارات واملشريأهيا السال : إذا كنت ول زلت ا لور 

 وترقَّإ عن ذل  املقيام إىل ميا هيو أعيس ،اجتهد أّل ترى شيئًا إل وترى اهلل بعده ف

وانمر إىل عمم  اهلل ا خلقيه حتيإ ل  ،وإذا جالست اخلل  فاجعلهط مرآً  خلالق  ،منه

 تشغل هبط عن اهلل. 
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 العبودية 

واصرا مِن أوصا   ،وبأوصا  ع بوُيّتك م تحققاً ،ربوب ته م تعلّقاً( كن بأوصا  35

لقد  ،ومِن حضرتِه قريباًلتّكون لنداء احلقّ جم باً  ،بشريتك عن ك ّ وصفٍ مناقضه لعبوُيتك

ّوا  وو  لوك مم لو س  موا  تودّعي  عوك أن  لووقنيمن لوك أن ،للمخ بو ح  صوفه و وو ربّ  أف  تودّعي و

  العاملنيي!

وكف  من ج ائه إيّاك عل  الطّاعة أن  ،العبد نقداً ف جازيه نس ئةًج ّ ربنا أن ي عامله 

لووهبم يف  ،ره ك هلا أ الً موورُ  وكف  العاملني ج اءً ما  و فاحته عل  ق موا  وو  توه و طاع

مِن عالمة إقامة احلق لك يف الشيء إقامته إياك ف ه مع حقول و عل هم من وجوُ مؤانسته.

حووال  ،النتائج سوْنِ األ تواا ح  موال ن سونَ األع لوم أنّ ح  ّوق يف  ،واع ِونَ التّحق حووال م سون  األ وح 

  مقامات االن ال.

وعبدٌ  ،حرٌّ مما أنت منه آيسٌأنت  ،ما بسقت أغقان ذلٍّ إالّ عل  بذر طمعهواعلم أنه 

 .ملا أنت به طامع
والكربيياا  قد وصف اهلل ذاته بأوصاف تليي  بمقيام الربوبيي  واأللوهييّ  كيالعز ل

 ،فتتحقي  ا قلبيه معانيهيا ،والقدر  والعلط.. ليكون العبد متقلبًا ا حياته عت جتلياهتيا

ديييّ  كييالفقر والضييعف ووصيف اهلل العبييد نقيييض أوصياف األلوهيييّ  تلييي  بمقيام العبو

والعجز... ليكون العبد متقلبًا ا حياتيه بينهيا متوجهيًا مين خالهليا إىل الصيفات العليي  

 ا العبودي . لتحصل هب
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)أوصياف الربوبيي  أربعي  تقابلهيا أربعي  أوصياف  قال الشيخ زروق رمحه اهلل: 

ل. وثالثهييا: القييدر  للعبودييي : أوهلييا: الغنييإ ويقابلييه الفقيير. وثانيهييا: العييز ويقابلييه الييذ

 ويقابلها العجز. ورابعها: القّو  ويقابلها الضعف(. 

ّل  ،ومن افتقر إليه استغنإ بيه ،إذًا: فمن استغنإ باهلل افتقر إليه ومين تعيّزز بياهلل ذ 

ّل إليه استعّز به ،إليه ومين عيرف عجيز  ،ومن عرف قدر  اهلل عرف عجز نفسيه ،ومن ذ 

ومن عرف ضعف نفسيه  ،اهلل عرف ضعف نفسه ومن عرف قو  ،نفسه عرف قدر  ربه

  عرف قو  ربه.

رم دخول الةريي  ومل يعيرف األدب ميع اهلللعل و أميّده اهلل بغنيًإ أو  إنفي  ،من ح 

ألنه مل  ،نصف معذورفأراه جاه ي مهر أخالقًا إهلي  كالتكرب والعز  والعمم  والرياس ... 

دَّ بعةياا ا ،يعرف احلقيق  لفهيط فصيار عامليًا ا كيل يشا ومجيع أّما من للأ العليط وأ مير

ّدَر املجالس فال عذر له إن تقّم  صفات الربوبي  من العز  و العمم  الناس حوله وص 

فمن  ،والكربياا... ألنه يعلط أّن اهلل تعاىل ل ير  لعبده أن يشاركه ا أوصاف ربوبيته

ه وإن جرى عس يدييه ميا أّما ابن الةري  فإن أ هر صفات األلوهي  رّده اهلل إىل العبودي .

 ،تربيتيه تيدعوه ليكيون متواضيعًا بيني اخللي  مفتقيرًا إىل اخليال  فإن  جرى من اخلوارق

 ،س نفسه صفات العبودي  ومن لبس وأ هر لباس العبودي  مّلكه اهلل الكون بالكلييّ يلب

و ــن  ، ن تواضع هلل درهــة رفعــ  اهلل درهــة حأــى جيعلــ  يف عليــني: قال رسول اهلل 

  (كرب عىل اهلل درهة وضع  اهلل درهة حأى جيعل  يف أسف  السافلنيت

 

هي( الفقيه املالكي الصوا املعروف.. صاحأ  899 -84٦عيسإ الربنيس الفايس املعروف بزّروق )أمحد بن أمحد بن حممد بن ( 1)

ومن أهط من اعتنإ بجانأ الرتبي  والسلو  ا الكتابات ا سيالمي  مين أشيهر مين تيأثر هبيط ابين  الكي امل الاوحات املعتمد  عند

 عةاا اهلل السكندري رمحه اهلل.

 (.11742رواه أمحد ا مسنده ) (2)
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)مين عالمي  الصيوا الصيادق أن يفتقير إىل اهلل  قال أبو محز  البغدادي رمحيه اهلل:

في نفسه بعد الشهر (.  ،بعد الغنإ لَّ نفسه بعد العّز وخي 
ذر  وي 

 رشف العبودية

أن يبيعوا أنفسهط وأمواهلط إىل اهلل مقابيل  وهو ،لقد أبرم اهلل عقدًا بينه وبني عباده 

 أن يعةيهط جنتني: 

 جن  املعارف )الشهود( ا الدنيا.  -1

 جن  الزخارف )اخللود( ا اآلخر .  -2

م املتَّقون ما  فهل يؤخر اهلل عةااه عنهط؟ تعاىل اهلل عين ذلي  عليّوًا  ،يملكونوقدَّ

 لكن ليس العةاا هو العةاا املادي فحسأ. ،كبرياً 

  أهم  العطال الروحي:

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ژ قال تعاىل:  ،أن اختار  لتكون خادمه -1

 . (عزيزًا به. حّرًا من أِسر غريه منسوبًا إليه. ) فبالةاع  نت: [21]النور:  ژڤ  ڤ  ڤ  

فتيوك املراقبي . فتيوك املحيا  . فتيوك ) فتح قلب  لذكره بدرجاته الثالث: -2

 جن  املحب .  ق إىل جن  اخللداشتي .(املشاهد 

حاً  الصاحلني وروي عن  ها أنا أفعل ما  لحد األولياا أن أحد األشقياا قال متبجي

  أل يكفييي فأجابييه الرجييل الصييالح:  ،وريأشيياا ول ييينق  مييايل ول رزقييي ول ِس

  .(حملروم من لذ  املناجا   عقوبً  أن

[.19٦]األعييراف:  ژپ  پ  ڀژ       قال تعاىل: ،جلأ املنافع ودفع املضارّ  -4

ولكن قد ل يمنع املضاّر ول جيلأ املنفع  اختبارًا.  ،هذا الغالأ
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چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ژ  قييييال تعيييياىل: ،نييييور الفرقييييان -5

 [29]األنفال:  ژڌ

 غاية العبودية العم  عند اهلل

ومين أراد  ،ييهمن يعتقيد أّن مين ل عميل ليه ا حكومي  اهلل ل خيري ف لسال إن ا

ألهنط كبار مو في حكومي   ،العمل لبد له من اتصال بأولياا اهلل تعاىل العل ا العاملني 

ومن كان عس عميل فهيو إميا  ،ومن أقام نفسه بنفسه فشل ا عمله ،اهلل ليجدوا له عمالً 

َو  مين عمليه ،متكليٌف له وإّما مؤهل  ،ومن عالم  أهليته للعمل حصيول النتيائ  املرجيّ

ّلنيا عيس قيال أحيد احليواريني للمسييح  قامه بمقام الدعو  نجحت دعوته.ن أفم : د 

 : )من ث رهط تعرفوهنط(. أهل اهلل يا روك اهلل؟ فقال 

ومين  ،ومن أقامه اهلل مقام ا حسان للالي  وصيل إحسيانه للالي  وانتفعيوا بيه

ام أّل خييرج عنيه مقي  أقام نفسه فشلت دعوته ومل ينتفع به أحد. واألدب ملن أقاميه اهلل ا

 حتإ يأتيه ا ذن. 

 احلرية والعبودية

وكيل مين هيا وأهل   ،فهيو األحي  هبيا ،ا هذا الكون هلل وحده دون سواه  العز ن إ

زَّ بعزتيه  [.8املنييافقون: ] ژ گ گ   ڳ ڳژ         :قيال تعياىل ،انتسأ إلييه عي 

لُّ نفسيه إل هلل واملريد ذر عين أب  ، اهلل سيقط مين عينيهذلَّ نفسيه لغيريومين  ،الصادق ل ي 

أعــرض اهلل  ، ن تضعضــع لــلي ســلطان أراد دنيــاه:  قال رسول اهللقال:  هرير  

والسلو  هو لري  متام العبودي  هلل دون أحد سيواه  عن  بوهه  يف الدنيا واآلخرة

 وهي احلري  بعينها. 

 

 (.4512رواه الديلمي ) (1)
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قي املالوقيات ألّ هي  احلرية:   ذلي  سيقو  التميييز وعالمي  ،يكون العبد عت رر

 ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  ژ قال تعاىل:  ،عن قلبه بني األشياا فيتساوى اجلميع

هر وأِسه: قال رسول اهلل  قي س  عبــدهلل الــدينار وعبــد  :فأنت عبد من أنت ا رر
ت عــِ

 تعــس وانــأكس وإذا شــيك ،إن أهللعطي ريض وإن مل يهللعط سخط ،الدرهم وعبد اخلميصة

  .طوبى لعبٍد آخل  بعنان فرس  ،فال انأقش

 ،تشتغل بغرييأّن اهلل تعاىل يقول لعباده: وحي  عبدي أنت أجّل عندي من أن ك 

وإن اتبعيت هواهيا  ،فإن اشتغلت بنفس  حجبتي  ،خلقت  حلرض  وجذبت  بعنايتي

 بت  .. وإن خرجت عنها قرّ  ،لردت 

)واهلل ما رأييت العيزَّ إل ا رفيع اهلمي   :املريس قدس ِسه قال الشيخ أبو العباس 

ًا عزييزًا وتعلي  ألن صاحأ الةمع تر  ربّ  ،وإن  كان الةمع هو أصل الذل ،عن اخلل 

وتر  رفع مهتيه إىل  ،قر مثلهربًا غنيًا وتعّل  بعبٍد فقري فافتوتر   ،بعبد حقري فاحت قر مثله

   .الغني الكريط وأسقط مهته إىل الدينا اللئيط(

 :أحدهطقال 

ر  ميييييا عصييييي ا  إ لمعييييياً يلعبيييييد حييييي 

 

 

 مهييييييييي  لاعيييييييييه عبيييييييييد واحليييييييييرُّ 

[7٦األنعام:  ژڃ  چ چ چژ  :براهيمياً إكن أهيا املريد  قال أحدهط: 

ۋ ۅ ۅ ۉ      ۉ ژ   :وقال عن كل ما شغل عن اهلل ،: أّما إلي  فالوقال جلربيل

 [77الشعراا: ] ژ ې   

 مسجدها فرأى احلسن البرصي رمحه اهلل ملا قدم البرص  دخل  يروى أّن علّياً 

)يا فتإ إيّن سائل   عن أمٍر فإن أجبت عنيه أبقيتي  وإل : شابًا يق ُّ عس الناس فقال له

 

 . ( كتاب: اجلهاد والسري، باب: احلراس  ا الغزو ا سبيل اهلل2٦73رواه البااري ) (1)
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)ميا  :عييل   فقيال ،ع  شيئت ً  فقال احلسن: سلأى عليه سمتًا وهيئوكان قد ر ،أقمت (

 : فقال عييلّ  ،: الةمعقال .)ف  فساد الدين؟(: عيل   قال ،قال: الور  مال  الدين؟(

 . )اجلس فمثل   يتكلط عس الناس(

)دخلييت سييوق ا سييكندري   :س ِسه قييد الشيييخ أبييو العبيياس املييريس قييال و

ه ل يأخيذ منّيي! فهتيف ب هياتف  ،فاشرتيت من بعض من يعرفني فقلت ا نفيس: لعليّ

 حمه إل أهلذا األمر الدقي  ل يله .عس الفور: السالم  ا تر  الةمع ا املالوقني!(

   .الةري 

)ليو قييل للةميع: مين أبيو ؟ لقيال: الشي  ا  اق رمحيه اهلل:وقال أبو بكير اليورّ 

ولو قيل له: ميا غايتي ؟ لقيال:  ،ولو قيل له: ما حرفت ؟ لقال: اكتساب الذل ،املقدور

 :قال أحدهط .احلرمان!(

 فاملراد  ن احلكمة:

أهيا السال : احذر أن تتقم  أخالق الربوبي  وإن  هر ل  ما  هر وجرى عس 

ه وغنياه زاد  ،اذكر عبوديت  وفقر  وتواضيع  ،يدي  ما جرى زُّ
فالسيال  كلي  زاد عير

ّله وفقره ملوله.  ،فهيو الغنيي سيبحانه ،علط أّنه ما من بيذٍل تبذليه فيإن اهلل ل يضييعهاو ذ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ژ  واعلط أن اهلل علييط حكييط. قيال تعياىل:

 .[90]يوسف:  ژڻ  

وانمير  ،عمياًل لسيت ليه أهيالً أهيا السال : احذر أن تكون بال عميل أو تتكليف 

الوإل فأ ،وقوف  عند حدود الايع  واألدب وإذا أردت أن تصيلح  ،نيت كياذب دجيّ
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فةهير قلبي  بيإخراج القياذورات منيه  ،أع ل  الدعوّي  وتقبل لاعات  عنيد اهلل تعياىل

فأكثر مين التوجيه  ،وإذا أردت أن ينصلح حال القلأ مع اهلل ،ليصح حاله مع اهلل تعاىل

 إليه والتعرض إىل وارداته. 

وإييا  أن  ،بيدًا هلل حيرًا مين سيواه المع بي  عنيد اهلل حتيإ تكيون ع أهيا السال :

 . تا  مع اهلل إهلًا وأنت ل تشعرف ،تةمع ب  عند غري اهلل فتذل له
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 والغنى ب   االفأقار إىل اهلل 

قوة  ،وو روُ األرباب مذاكّراتٌ لك مبا صفي عل ك منها ،( فاقتك لك ذات ّة36ٌ والفا

وقتٌ تشهد  ف ه وجوُ فاقتك وتُرُّ ف ه إىل وجوُ وصري أوقاتك  ،الذات ّة ال ترفعها العوارض

قوار ،ما طلب لك شيءٌ مث ُ االهطرار ،ذلّتك لوة واالفت ثو  الذّ  ،وال أررع باملوا ب إل وك م

 مع غري اهللِ قرار . فالعار  ال ي ول اهطرار  وال يكون

مون وربّما وجدتَ يف امل ،ووروُ  الفاقاتِ أع اُ  املريدين ،الفاقات ب س طُ املوا ب  يد 

صحّح الفقر  ،فإذا أرُت وروُ املوا ب عل ك ،الفاقات ما ال جتد  يف القوم وال يف القالة

لوديك قوة  صوافه  ژڻ   ڻ  ڻ  ژ ،والفا ميودّك بأو صوافك  ّوق بأو بوذُلِّك  ،حتق ّوق  حتق

 .حتقّق بضعفك ميدُّك حبوله وقوّته ،حتقّق بعج ك ميدّك بقدرته ،ميدّك بع ّ 

ربّما ارتح ا العار   أنْ وع ٌّ ال يفن  فال تستع ّنّ بع ٍّ يفن .  إذا أرُتَ أنْ يكون لكو

فال متدنَّ  فك فَ ال يستح ي أنْ يرفعها إىل صل قتهِي! ،يرفعَ حاجَته إىل موال  الكتفائِه مبش ئته

مووالك فو هم  طويَ  كوذلك  ،يَدَكّ أيّها السالك إىل األصذِ مِنَ اخلالئق إال أنْ ترى املُع نوت  فوإذا ك

 ما وافقك العِلم .فخُذْ 
ليت  ،هيا السال  اعلط أن  فقري إىل اهلل عس ميدار الينََفسر وليرف العيني أ وإن َغفر

تجلييات قهيره مين امليرض فيإن اهلل تعياىل ييتجّس عليي  بيني احليني واآلخير ب ،عن ذل 

وإن كنت ا عيّز وسيعاد  وعافيي   ،والتعأ والفقر لتعود إىل ذكر فقر  إليه وغناه عن 

كييف ل وهيو صياحأ ا ميداد  ،فإن  ل تزال فقريًا إلييه ،ن ذل  يغني  عنهفال تمّن أ

َ  وفقر  إليه ،يقةعه متإ شاا لَّ  لذل  أحأَّ  ،فأفضل ساعات  هي ساع  تشهد فيها ذ 



 190 

الصاحلون الفقر والقبض والضعف واملرض لشعورهط فيها بذهلط إىل اهلل تعياىل. 

لتنكشيف هليط  ،يل اجلالل حلصيول الضيةرارومن تربي  اهلل للسالكني جتّليه عليهط بتج

ليّ  والفتقيار ملقيام فال أِس  حلصول املواهأ الّلدنّي  وا ،األِسار ملراتأ العلييّ  مين الذر

 والضةرار: شد  احلاج  كحاج  الغري  ملنقذه. الربوبي .

)ميا أ هير عبيد فاقتيه إىل اهلل ا يشا إل  قال سهل بن عبد اهلل التسرتي رمحه اهلل:

 ل تعاىل للمالئك : لول أنه ل يتحمل كالمي ألجبته: لبي  ...لبي (. قا

ال  قربيًا وشيارف عيس الوصيول  كلي  ازداد اضيةرارًا وافتقيارًا فكل  ازداد الس

حاليه عيس  ،فهو بني جلسائه أميري ،فإذا وصل مقام املعرف  داَم افتقاره وتذهللّ  ،وتذلاًل هلل

ول ييزال  ،س اليرؤوس ونفسيه منةرحي  بيني النعيال اهره جلوس عي  ،عتبات اهلل فقري

 ل أحدهط:قا متعةشًا يقول ملوله: هل من مزيد؟! 

 سييييقاين احلييييأَّ كأسييييًا بعييييد كييييأسٍ 

 

ويييييت  فيييي  نفييييَد الايييياب  ومييييا ر 

ّت األميس خيري بييات قال مريٌد ألب يزيد البسيةامي رمحيه اهلل:  إ  ،بير وبيت حتيّ

ويت ت برحاَر اليّدنيا ولسياين متيدلٍّ عيس صيدري أقيول: فقال أبو يزيد: )أّما أنا فاب ،ر 

رب: تيذّوق معياين املعرفي  ياملراد بالشي  هل من مزيد!(.  فالاب عند العارفني بال رّي.

 . باهلل 

  اخأالف الناس يف أعيادهم:          

وختتليف األعيياد بياختالف  ،رَّ يكل من الناس ساع  تعيود علييه بيالفرك واملسي ل

 الناس: 

 عيدهط بحصول احلمو  النفسيَّ  والشهوات الدنيويَّ .: عام فال -1
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عيدهط بالتجليات والنفحات وبحصيول ثميرات األذكيار مين : والسالكون -2

 اللَّذات. 

وحرمان النفس من  ،عيدهط بحصول الكدورات والبتالاات: والواصلون -3

 اهلل.           الشهوات و الرغبات ألهنا تورث الفاقات والضةراب الذي يوجأ عةاا 

ا ل  فمن أراد هبات اهلل من معارف ولمأنين  وحكيط وعليوم وأِسار فلييعلط أهنيّ

ولييذكر  ،فال دخول إىل ذل  إل من بياب الفقير إىل اهلل ،تتحق  إل ا حال الفقر إىل اهلل

     ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿژ     هلل تعاىل:قول ا

ه كيان حييأ الفقير وامليرض.. عيس حسياب الغنيإ لذل  ورد عن أب اليد رداا أنيّ

 ،فاعرتض كثرٌي من العل ا الذين مل يدخلوا الةري  ومل يتذّوقوا معنيإ اليتجيّل  ،والصّح 

ن ل  ومل يدركوا املواهيأ... فةعنيوا بصيح  السيند أو أّوليوا القيول!  كيط مين العبياد ميَ

  والنكسار بني يديه.  خللّو عبادهتط من الفقر إىل اهلل ،حيصل هلط العةاا

  يًا: كان نبيًا أم عاياً حقيقة العبد أ 

 الفقر واحلاج . -1

 الذل واملهان . -2

 الضعف والوهن. -3

 الضعف وعدم احليل . -4

 حقيقة الربوبُية أربعة:

 ،ضيعيٌف بيني يدييه ،ذلييٌل إلييه ،فكل عبٍد فقرٌي لغناه  القوَّ . القدر . الغنإ. العز.

 عاجٌز لديه.   
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سبعًا عيس سيبع  قال أحد العارفني: )من أراد أن يبل  الاف كل الاف فليارت

ل و الدون عيس املرتفيع.و اجلو  عس الشبع.و الفقر عس الغنإ. اختارها الصاحلون: اليذُّ

 قال أحدهط:(. واملوت عس احليا و احلزن عس الفرك.و التواضع عس الكرب.و  عس العز.

 نيييت لبسيييه     قيييالوا غيييدًا العييييد هيييا ذا أ

 

 لبسه              

 

 

 

 

لعيييييه   سييييياٍق  حبيييييه  جرعييييياً فقليييييت:  خر

 فقييييير وصيييييرب مهيييييا ثوبييييياي عيييييته  

               

 عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييته               

 

 

 

 

 قليييييٌأ ييييييرى ربيييييه األعيييييياد واجلمعيييييا 

 أحيييرى املالبيييس أن  تلقيييإ احلبييييأ بيييه            

 

 

 

 يييييوم التييييزوار ا الثييييوب الييييذي خلعييييا 

بييييت يييييا أميييييل            الييييدهر   يل مييييأتٌط إن  غر

 

 

 ر عنييييدي يييييوم أجتمعييييا ي والعيييييد والبرشيييي 

  قام الغنى باهلل 

ّز مةلوب اجلميع  فبني حاصٍل عليه وبني فائٍت منه.  ،مقام العر

 والِعكُّ نوعان: 

زُّ بالدنيا وباعتالا عروشها وحياز  أمواهلا. 
ز  فاٍن: وهو العر

 عر

ز  باٍق: وهو العر 
گ  گ    ڳ  ژ    قال تعياىل: ،زُّ باهلل خال  الدنيا وما فيهاَوعر

. فإذا أردت أن تكون عزيزًا عّزًا باقيًا ِسميديًا فعليي  بيالعّز  [8]املنافقون:  ژڳ

 باهلل. 

ة باهلل:    سالك العك 

التذلل إليه: ويكون ذل  بإ هار فقير  بيني يدييه وحاجتي  إلييه وإن كنيت  -1

 ا شئت أن أرى هربي   أعلقًا بأســأار الكعبــة : ال رسول اهلل ق ،مل  الدنيا ب  فيها

.وهو يقول: يا واهد يا  اهد ال تكل عني نعمة أنعمت هبا عيُل إال رأيأ 

ّل(. قال الشيخ أ زَّ إلّ بالذُّ
 بو احلسن الشاذيل قدس ِسه: )ما رأيت  العر

 

 (.950رواه ابن عساكر ا تارخيه ك  ا زاد الدعا  من أحاديث سيد العباد) (1)
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وده أثنياا أحيد املعيار  ا سجدعا نور الدين زنكي ورد ا كتأ التاريخ أن وقد 

ر نييور الييدين الكلييأ!! فأتيياه أحييد ي: اللهييط انرصيي دينيي  ول تنصيي فقييال مييع الصييليبيني 

فقيال نيور اليدين:  ،ا املنام وهو يبا  بالنرّص الصوفيني فقال له: رأيت رسول اهلل 

: بعالمي  أني  سيجدت بيني ييدي اهلل ا اللييل وقليت... فما عالم  ذل ؟ فقال الصو

ر يفقال نور الدين: وحي  ما قلت؟ فقال: قلَت: اللهط انرص دين  ول تنصي  ،)وسكت(

 فبكإ نور الدين وأتاه بعد أيام اخلرب بانتصار املسلمني.  ،نور الدين الكلأ

وهي امتثال أمره واجتناب هنيه وا كثار من ذكيره  الةاع  املمزوج  باملحب : -2

ه.  إذا أحب اهلل عبدًا )) :قال رسول اهلل  قال: عن أب هرير  والسعي إىل حصول برري

كل لــ  املحبــة يف ـ»فينادي يف السامل عــم تنــ قال:  أحببت فالنًا فأحب «نادى هربي : أين قد 

  (1).((أه  األرض

 وهي التي حازها الصحاب  دون غريهط. خدم  نبّيه:  -3

خدم  أوليائه: وذل  بحسن األدب معهط وتعميمهط وحمبتهط. كيان شييانا  -4

ميين لييزم خييدمتي  الشيييخ أمحييد كفتييارو قييدس ِسه يقييول: )إن اهلل أعةيياين كراميي : كييل

 ،ورأيناه ا خلَّ  إخوانيه ،حقًا كان ذل ووصحبتي حاز عس عز الدنيا وعز اآلخر (. 

 [5٦املائد : ژۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییژ قال تعاىل:

ك اهللهلل ازهد)): الستغناا عن اخلل : قال رسول اهلل  -5  وازهــد ،يف الــدنيا حيبــُ

 ن تضعضــع لــلي ســلطان )): رسول اهلل وقال   (2).((فيام يف أيدي الناِس حيُبك الناسهلل 

  (3).((أراد دنياه أعرض اهلل عن  بوهه  يف الدنيا واآلخرة

 

 (.31٦1رواه الرتمذي ا سننه ) (1)

 (.5972) ( والةرباين4102رواه ابن ماجه ) (2)

 (.4512رواه الديلمي ) (3)
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 ،يروى أنه دخل عارٌف عس رجٍل يبكي فقيال: ميا يبكيي ؟ قيال: ميات أسيتاذي

راد الواعم أن ينهإ النياس عين ليس موفقال العارف: مل جعلت أستاذ  ممن يموت!؟ 

ولكن امليراد أن  ،كان باًا وانتقل إىل الدار اآلخر  التتلمذ عس أيد املشايخ فإن النبي 

 يبقي املريد القلأ مع اهلل تعاىل عس الدوام.

 العكة باهلل

ّز ا  ژگ  گ    ڳ  ڳژ قيال تعياىل: ،لةري  كله مبنيٌي عيس العير

ّز    ،فمين عيرف أنيه عبيد اهلل العزييز مل يتيذلل إىل غيريه  ،التوحييد ومنشأ العر

ألنيه لاليأ  ،واملرييد أعيّز خمليوق عيس وجيه األرض ومن املَذّل  املسأل  وقبول العةياا.

فال ينبغي للمريد أو السال  أن هيني نفسيه وييذهّلا  ،سال  باسط اهلل العزيز ،لرب العّز 

ولييعلط أّن الييد العلييا خيرٌي مين الييد  ،لنفقاهتط فيأخذ منهط أو يكون موضعاً  ،لعباد اهلل

 كيف يذّل املريد نفسه وهو منسوب إىل رّبه؟! ف السفس.

 كيف يةلأ من غري اهلل وهو يعلط أّن كل يشا بيد اهلل؟!

 أليس املريد من ل يرى ا هذا الكون إل اهلل؟!

 أليس يعيش ا هذا الكون عت جتّليات أس ا اهلل؟!

 سأله رّبه: كيف تسأل غريي وأنا الذي خلقت  ورزقت !؟ كيف به إذا 

 ألست تؤمن أيّن متكّفل بأرزاق اخلالئ  كّلها؟! 

 أل تعتقد أيّن سبأ غنإ كل غني؟!

وفنييت  ،إّن العارف باهلل من فني من قلبه كل ما سيوى اهلل فليط يعيد ييرى إل اهلل

ليذل   ،ر اهلل عليه يشا ل يبتغي غيريه فإذا قدّ  ،فال يريد إل ما يريد اهلل ،من قلبه ا راد 

 ل يسأل اهلل إل رضاه.
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قييال يل: إن  َ ل تسييأل اهلل شيييئًا؟ فقييال: )أخشييإ أن ي 
قيييل للواسييةي رمحييه اهلل: ملر

وإن سيألتنا ميا لييس لي  عنيدنا فقيد أسيأت األدب  ،سألتنا الذي ل  عندنا فقد اهتمتنا

 نا ل  األمور عس مقتىض املوافق (.سّلمت األمر إلينا ونمرت بنمرنا أجري وإن ،معنا

فهل ي عقل أن يسأل خلقه وعبياده؟!  ،فإذا كان العارف باهلل يستحيي أن يسأل اهلل

فهيل ي عقيل أن يسيأل عبيدًا ذليياًل مين  ،إذا كان العارف باهلل ل يرى إل اهلل فهو يعتيّز بيه

 عباده؟!

 حكم املسألة:

 جائزٌ  عند احلاج . ،أهل الا  مكروهٌ  عند ،ل  حراٌم عند أهل الةري املسأ

 وأّما قبول عةاا اخلل  دون مسألٍ  فجائٌز عند أهل الةري  باو :

 رشوط قبول العطال عند الصوفية:

 أن يكون املال  حاللً وصاحبه حمّبًا. -1

فييريى كييّف  ،ل ا نسييان أن تفنييإ الواسيية  فيشييهد أّن املعةييي هييو اهلل  -2

 الرمحن تدفع إىل كّفه.

 ن يكون املال عند اآلخذ ل ي ساوي جناك بعوض .أ -3

حييث ي عّرضيه لعةياا اهلل  ،أن ينوي بأخيذه وصيول األجير والنفيع للمعةيي -4

 تعاىل بأخذه منه.

وإّن  ينبغيي أن يكيون هدييً  مين  ،ألّ يكون العةاا من الصدقات والزكوات -5

 حّر ماله.

 أن يرى املريد أّن ماله كلَّه لشياه. -٦
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( إىل حيني بليوغهط  لذل  منع العارفون السالكني أن يقبلوا عةياا املعةيني )اليربر

 مقام الرجال وعق  الاو  فيهط.

 املراد  ن احلكمة:

ق  ا ميداد  فياعلط أني  وإذا ما ن ،أهّيا السال : إيا  أن تغفل عن فقر  إىل اهلل

قنييع ل تقييف ول ت ،تييذلل ملييول  واضييةر إليييه ،نسيييت فقيير  فييأراد ربيي  أن يييذكر 

إذا أردت تصيحيح لريقي  فصيّحح ف واللأ املزيد واعلط أن اخلري كّله ا الضةرار.

ضعف  ومهانت  وفقر   ،وافرك ع  يوجأ الفقر إىل اهلل ،فإّن فيه العةاا ،فقر  إىل اهلل

فيإن فييه  ،واحيذر الغنيإ عين اهلل ،وتل  هي العبودي  احلقَّ  ، يدي خالق وعجز  بني 

   .اعٍة أورعت حكنًا طويالً رز  شهوة س» املنع:

ه عيز  فيانٍٍ  وهنايتيه  ،إيا  أهيا السال  ا قبال عس اجلياه أو إدخاليه إىل قلبي و فإنيّ

احيذر قبيول عةياا ، ووأقبل عس العز الباقي ببقاا اهلل تعاىل بعبوديتي  ليه وحيده  ،املذّل 

 فأنت عبد من أعةا . ،اخلل  إن مل تتحق  بالاو  وإل هلكت

 

 

 

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.14٦1جزا من حديث رواه البيهقي ا الشعأ ) (1)
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 حفظ األوقات 

موداُ  ،وربّ ع م ره قل لةٌ آماُ  ،وقلّت أمداُ  ،ر بَّ ع م ره اتّسعت آماُ ( 37 ثوريةٌ أ  ،ك

ئور  حتوت ُوا يودص   موا ال  عواىل  مونن اهلل ت مون  لو ّمن  مون ا سوريٍ  من ب ورك له يف ع م رِ  أُرك يف ي

شووا ،وال تلحقه االشارة ،العبارة ّوه إل وه ،غ اخلُذالن  ك   اخلِذالن أن تتفرّغّ من ال  ،ثومّ ال تتوج

األوقات ال ي مكن حقوهٌ يف األوقات ميكن قضاؤ ا وحقوهُ و  وتق ّ عوائقك ثم ال ترح  إل ه.

فك ف تقضي ف ه  ،إذ ما مِنْ وقتٍ يرُ  إال وهلل عل ك ف ه حقٌ جديدٌ وأمرٌ أك دٌ ،قضاؤ ا

وما حق  لك منه  ،حقّ غري  وأنت مل تقض حقّ اهلل ف ه!ي ما فات من ع م رك ال عِوض له

 ال ق مة له.
 ، ليييم ه بالتوجييه إىل اهلل ،ن أهييط مييا ينبغييي للسييال  أن حيفمييه: الوقييتميي 

ه جيٌد وعيزٌم لييس فييه هيزٌل ولعيٌأ  ول يرتياك السيال  حتيإ يبلي  مقيام  ،فالةري  كليّ

فحّصل ا العمير القصيري ميا ل  ،فمن جّد السري ا الةري  نال الربك  ا عمره  ،املعرف 

ّصل  قالوا: الربك  من أِسار اهلل. ه غريه ا العمر الةويل.حي 

 ،نتمر الربك  أن تنيزل علي  مين السي ال ت ،ل الربك  أنت تصنعها أهيا السال ب

احر  عس دقائ  وقت  وام ها بكثر  ذكر رب  والعمل ا مييادين الةاعي  فيحصيل 

  ل  اخلري الكثري.

ه اهلل: )إبيذل ميا متلي  يميد  اهلل بي  ل محي رقال العارف باهلل الشيخ أمحد كفتارو 

 متل (.  

 ( سن !!23ما صنع ا ) انمر سيدي رسول اهلل 
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ر ) ( سينً  منهيا قبيل 35عياىل ) ،( سين ً 53انمر إىل مولنا خاليد النقشيبندي عميّ

 ( سنً  ا الةري  م  الاق األوسط كله بالةريق  النقشبندّي !!18و) ،الةري 

ن كيّل ليليٍ  مين ليالييه ليلي   فتارو قّدس ِّسه:ك قال شيانا الشيخ أمحد )املوّف  ميَ

ن  شهوره شهر رمضان
 ويتمثل بقول الشاعر: ،قدر وكل شهر مر

 ا حيييييييبكط  رمضيييييييان  عميييييييري           

 

ه ميييييا بيييييني إحيييييياا ولييييييي(  كليييييّ

نتجيه و  ليس املهّط أن تؤتإ عمرًا لوياًل  األهط أن  ت نت  ا عمر  القصيري ميا ل ي 

واملايذول اليذي خيال  ره الةويل رغط كيل الشيواغل التيي ترييد إعاقتي .ا عمغري  

يضييع عميره ا اللعيأ واللهيو  ،عمره من الشواغل وانعدم من العوائ  ثط جتده خاليياً 

رق والغيرب يولقيد قيرأت كثيريًا عين أعيالم الرجيال املنتجيني ا الشي  والغفل  عين اهلل.

 اجلمييع وهيو أهنيط كيانوا يعيشيون ًا بيني فوجدت قاسً  مشيرتك ،مسلمني وغري مسلمني 

تغلبوا عس كل ذل  فحفميوا أوقياهتط مين أن تضييع هيدرًا  ،حيا  صعب  و روفًا خانق 

فحصل هلط فوق ما يتمنون

 أدز األوقات

وميا مين عمييط مين  ،لوقت رأس مال لالأ اليدنيا ورأس ميال لاليأ اآلخير ا

فيإذا أردت اليدنيا  ،س أوقاتيهعم ا الدنيا أو اآلخر  إل ووصيل إىل العممي  بحفا يه عي 

وإذا أردت اهلل فعليي   ،وإذا أردت اآلخر  فعلي  بحفيم وقتي  ،فعلي  بحفم وقت 

في   ،لقد خل  اهلل ا نسان وهو وقت يذهأ بعضه شيئًا فشيئًا حتإ يفنإ بحفم وقت .

وامتياز أهيل الةريي  عين غيريهط بحرصيهط عيس  ،تعويضيه أو قضياؤه ذهأ ل يمكين 

 ،أي كل وقيت متعلي  بعبياد  وهيي ذكير اهلل تعياىل ،لوا: الصوا ابن وقتهفقا ،األوقات

ٌ  بعبيادٍ  أخيرى.  ،فإذا فات وقٌت عس غفلٍ  استحال أن ي عّوض تعليّ ألن الوقيت اآل  م 
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 ــا هلــس قــوم  جملســًا مل يــلكروا اهلل فيــ  إال :قال: قال رسول اهلل  عن أب هرير  

 أي حرس  وندام . ترَر :  كان عليهم تِره

واستغرق النياس ا اللهيو يمنيون أّن ا  ،لقد كثرت اليوم أدوات ووسائل اللهو

 ژڦ   ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ژ  ذل  سعادهتط! وقد نسوا قول اهلل تعياىل:

  [.٦]النشقاق: 

فإذا فاتت  ا وقتها قضيتها بوقيٍت  ،أّما الةاعات احلسّي  فإن هلا أوقاتًا خمصوص ً 

بوقيت آخير.. لكين كييف  كالصيال  إذا فاتتي  بوقتهيا قضييتها ،غري متعلٍ  بةاعي ٍ  آخر

 تق  وقت املراقب  والذكر وكّل جزٍا من الزمن متعلٌ  بذكٍر جديٍد؟!

 ــن ابــأهلليل فصــرب وأهللـعــطي : قيال: قيال رسيول اهلل  عن عبد اهلل بن سارب  

فقيل له: يا رسول اهلل ميا ليه؟  ثط سكت النبي فشكر، وظهلللم فغفر، وظ لم فاسأغفر

[82األنعام:  ژپ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژ        قال:

: )أوقات العبد أربع  ل خيامس هليا: إميا نعمي  وإميا وقال الشيخ أبو العباس 

 بلّي  وإما لاع  وإما معصي (. 

)أدركيت أقواميًا كيانوا عيس أنفاسيهط وأوقياهتط  وقال احلسن البرصي رمحيه اهلل:

كي  ل خييرج أحيدكط عين  ،ّد حفمًا وأحر  شفقً  منكط عيس دنيانريكط ودرامهكيطأش

واسيتجالب فائيد  كيذل  ل يضييعون نفسيًا مين درمهه ول دينياره إل ا ورود منفعي  

 أنفاسهط ا غري لاع (. 

 

 

 

 (.9580رواه أمحد ا مسنده ) (1)

 (.7581رواه ابن أب حاتط ا تفسريه ) (2)
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 املراد  ن احلكمة:

س واعليط أنيه عي  ،أهيا السال : احر  عس وقت  واجعله مباركًا باغتنام حلماتيه

قيييّ  متعلييّ  بحفييم وقتيي و قييدر اغتنييام وقتيي  يكييون ارتقائيي . فيياحفم  ،اعلييط أن ر 

 أوقات  بالذكر واملراقب  واحفم حواس  بالةاع  واملجاهد .
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 الشكر 

موة  ،وال بدّ لك ّ مكوّنه منهما: نعمة االواُ ،نعمتان ما صرا موجوُ عنهما( 38 ونع

ال تُد شْك وارُات  النِّعم عن الق ام ف يتواىل االمداُ. وأنعم عل ك باالواُ أوّالً ثمّ ،االمداُ

هلوا ،فإنّ ذلك ممّا حيطّ مِنْ وجوُ قدرك ،شكركحبقّ  عورّض ل وا قود ت لونّعم ف  ،ومَن مل يشكر ا

ل عرّفك قدر ما مَنَّ به عل وك  ،وربّما ورُت الظّلم عل ك ،ومن شكر ا فقد ق ّد ا بعقاهلا

قوداهنافمن مل يعر  قدر النّعم بوجداهنا  سوانه إل وك  ،عرفها بوجوُ ف جووُ إح مون و خوف  ف

ٿ ٿ ٹ  ٹ  ژ  قال تعاىل: ،ه أنْ يكون ذلك ارتدراجاً لكوُوام إراءتك مع

 [44]القلط:  ژ ٹ

والنعمي   ،الواجيأ علييه شيكره عليهيا ،ملريد يرى نفسه أسيري نرعيط اهلل تعياىلاإن 

 الالزم  لامنسان ولكل موجود: 

بعيد أن مل تكين شييئًا  ،ي أوجد  من العدم إىل الوجودنعم  ا جياد: فهو الذ -1

   ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ژ  قال تعاىل: ًا،مذكور

أن قةيع نةف  ا رحط أميّ  إىل كنت نعم  ا مداد: فهو الذي رّبا  من حني  -2

 ژڳڳڱڱڱڱںںڻڻژ  قييال تعيياىل:عنيي  املييدد فمييت، 

 ڭ ڭ ڭ ۓژقال تعاىل:  ،أنت مهدد بقةع إمداده وا كل حلم   [.10-8]البلد:

 ،وهاتييان النعمتييان لكييل موجيييود[17 -1٦فيييالر:  ژڭۇۇۆۆۈۈٴۇ

 وهكذا كل موجود.  ،واحليوان أوجده اهلل وأمّده  ،فالنبات أوجده اهلل وأمّده 

فأرسل إليه األنبياا واألوليياا وأنيزل الكتيأ  ،كيف بمن زاده اهلل نعم  ا رشادف

 إنه ا نسان املكرم بالتكليف والوحي.ورسط الاائع؟ 
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 أدز الشكر

فمن أعةاه وجيأ علييه  ،عامل  اهلل لعبده قائم  إما عس العةاا وإما عس املنعمإن 

ومهيا مةيتييان ل يبيايل املييؤمن أييته  ركييأ ا  ،ومين منعييه وجيأ عليييه الصيرب ،الشيكر

ر  الشيكر وغفيل عنيه ومن تي  ،ومن شكر اهلل زاده اهلل عةاًا وحفم عليه النعط ،ةري ال

 ،النعمــة  وصــولة بالشــكر»: سييلأ اهلل اليينعط منييه ومنعهييا عنييه. قييال رسييول اهلل 

ولــن ينقطــع املكيــد  ــن اهلل حأــى ينقطــع  ،ومها  قرونــان يف قــرن ،والشكر  أعلق باملكيد

  .الشكر  ن العبد

املادّي  وانتهياًا بيالنعط  ابتداًا من النّعط ،ّن تأّمَل السال  ب  أنّعط اهلل عليه من نرعطٍ إ

لسيي  وأهنيا نرعيٌط متواليد  فشيكره عيس  ،وتأّمَل ضعفه وعجزه عن شيكرها ،الروحانّي 

وفهيط عجيزه عين الشيكر حيتياج إىل شيكر مين  ،هلمه شكره نعمه حيتاج إىل شكر اهلل أن أ

وهيو  ،أهلمه ذل  وهكذا.. إّن هذا التأّمل جيعل املريد يائسًا من أداا ح  اهلل من الشيكر

نّي ٌ  ولييعلط  ،من اخلةر بمكان.. فلو استةا  السال  أداا ح  الشيكر مليا كيان هلل علييه مر

ڇ  ژ  الشييكر. قييال تعيياىل: السييال  أّن اعتقيياده بعجييزه عيين أداا الشييكر هييو عييني 

  .[10]يونس:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ 

 أعظم النعم عىل املريد

إذا صيحت حصيل هبيا كيل  ،حمبته ل كابر: وهي أعمط الينعط عيس ا ليالق -1

 النعط.

 انجذابه إىل الةري : هو ميل قلبه إىل اهلدى والصالك واألذكار. -2

 حمب  اخللو  وعدم األنس باملالوقني.  ،خلواته مع اهلل -3

 

 (.212رواه البيهقي ا شعأ ا ي ن ك  ا زاد الدعا  من أحاديث سيد العباد ) (1)
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 قال:مجعها أحدهط بثالث فكيف نشكر اهلل؟ 

ي ثالثييييي   أصييييابتكط الييييينع ا منييييّ

 

 يييييدي ولسيييياين والضييييمري املحّجبييييا

 درهات الشكر: 

 فإن رأى نعم  شكرها وإل فال.  ،شكر العوام: عس النعط املشهود  -1

 ،ألن املريد يرى سلةان اهلل ا هذا الكيون ،شكر املريدين: عس النعط والنقط -2

 فريى العةاا واملنع نعم  عس السواا ألهن  من اهلل.  

ول تغيريه  فيال تسيعده كثير  الينعط ،شكر العارفني: الغيب  عن النعم  باملنعط -3

 قّلتها.  

  االسأدرا 

 .وهو من سياس  اهلل ميع عبياده  ،هو كمون  املحن  ا عني املنّ  وأصله من الدرجو

فلييعلط  ،من أ عةي فلط يشكر بل ازداد كفرًا ومل تسلأ منه النعط بل زاده اهلل من النعطف

  .وهو مستدرجأن اهلل يدبر له تدبريًا خةريًا 

 املسأدرهون عالعة: 

ويكييون ذليي  بمعيياملتهط با مهييال والسييكوت عيين جييرائمهط  :العصييا  -1

 ،فإذا ما كثرت النعط ونسيوا أخيذهط أخيذ عزييز مقتيدر ،اهلل ولغياهنط حتإ ينسوا ذكر

ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  مئ ىئ    يئ جب حب     ېئژقييال تعيياىل: 

[44]األنعام:  ژخب مب  ىب يب جت 

  عليهط وهيط عيس معصييته عاّم  املؤمنني: ويكون ذل  بإغداق النعط احلسيّ  -2

گ  گ گ ڳ ڳ   ڳ ژ قييال تعيياىل:  ،فيسييتغرقون هبييا ويمنييون أن اهلل راٍض عيينهط

  [.15الفجر:  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  



 204 

السالكون: ويكون ذلي  بإميدادهط بياألحوال واألنيوار رغيط تقصيريهط ا  -3

 حتإ إذا ما  نوا أهنط عس تقوى سلبهط كل أحواهلط.  ،األع ل

 باملرب مل خي  َش عليه من الستدراج. من أكرمه اهلل و

 املراد  ن احلكمة: 

فأنت فقري إليه غري مؤٍد ما علي  من  ائيأ  ،أهيا السال : مه  بلغت عبادت  

إذا أردت بقاا نرعط اهلل علي  ون اها فعليي  و فعش فقريًا إليه وم ت وأنت فقري. ،النعط

شكر ثيط تيرى ازديياد عةياا اهلل اخلبيري وإن  كنت تعلط من نفس  التقصري ا ال ،بالشكر

 فاعلط أن  ا وضٍع خةري. ،ب  وبأع ل  وتقصري 
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 الأواضع 

ومن أثبت لنفسه تواهعاً فهو املتكبّر حقّاً  ،( ل س التواهع إال عنْ رفعة39ٍ

لوذي إذا  ،ول س املتواهع الذي إذا تواهع رأى أنه فوه ما صنع هوع ا ولكنّ املتوا

توه  ،ما صنع تواهع رأى أنّه ُون والتواهع احلق قيّ ما كان ناشئاً عن شهوُ عظم

 فال ي خرجك عن الوصْف إال شهوُ الوصْف. ،وجتلّي صفته
 ،ومن زاد علي  ا اخلل  زاد علي  ا التصيوف ،كّله أخالق لةري  إىل اهلل ا

  وإّن ما يمّيز العارفني باهلل ،ومن أهّط أخالق السال  ومن عالماته الفارق  التواضع

يستةيعه بت مه إل العارفون الذين فنيت نفوسيهط ا تعبيدها  ول ،عن غريهط التواضع

ه  ،هلل وتذللها بني يديه ومن كان دونًا ا املجتمع وأ هر التواضع ل قيمي  لتواضيعه ألنيّ

 (1) .((طوبى ملن تواضع  ن غري  نقصة))» :قال رسول اهلل  أصاًل هو دون.

 من مقاٍم أعس إىل مقاٍم أدنإ بدون تكّلف.هو وضع النفس  الأواضع:

ألنيه مين  ،الكيربلكن السال  غري الكامل كثريًا ما يتكّلف التواضع فيقع ا عني 

أنزل نفسه من زلً تواضعًا ورأى من نفسه أنه فوق هيذا املقيام فقيد تكيرّب حقيًا ألّن و  

ف ف التواضيع كيان دافيع التو ،التواضع أن  يكيون بيال تكليّ اضيع عنيده ثنياا ومين تكليّ

)ما دام العبيد ييرى ا اخللي  ٌو منيه  قال أبو يزيد قّدس ِّسه: وهو عني الرياا. ،الناس

رّب السالكني عيس احلقيائ   ،الةري  كّله حقائ  ل أوهام ول خدا ف متكرّب(.فهو  فهو ي 

بعدهط عن الدعااات  ولكل يشٍا وجهان وجٌه حقيقي  ووجٌه مزّيف. ،وي 

 

 (.7572رواه البيهقي ا السنن الكربى ) (1)
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 ،قيقي: ما كان بسبأ جتيّل اهلل تعاىل عس السال  أثناا الذكر بصفاتهفالتواضع احل

ضيياال نفسييه وتييذوب أمييام الييتجيّل فينشييأ عنييده ومنهييا العييّز  والكربييياا والعمميي  فتت

وقيد  ،وليس مع ا نسان فحسأ بل مع كل خملوق خلقه اهلل تعاىل ،التواضع بال تكّلف

رف عيين أولييياا اهلل تعيياىل تواضييعهط حتييإ مييع كراميي  ا نسييان بإي نييه ل ف احليييوان. عيي 

عن سهل بن معاذ عن  ،من راكبهاأّنه قد تكون الداب  خري  ولقد أخرب النبي  ،ببايته

 ،أن   ُر عىل قوم وهم وقوف عىل دواز طــم ورواحــ )): قال: قال رسول اهللر  أبيه 

ألحــاديثكم يف الطــرق وال تُأخــلوها كــرايس   ،فقال طم: اركبوهــا ســاملًة ودعوهــا ســاملةً 

ُز  ركوبة خري  ن راكبها ،واألسواق  (1).((وأكثر ذكرًا هلل تبار  وتعاىل  ن هلل  ،فرهلل

 فاملتواضع حّقًا من يغلأ سوا المّن عس نفسه فيمّن أّن الداب  خرٌي منه.  

جتيّل اهلل عيس القليأ فالةري  إذًا هو املالي  من األوهام والزيف ألنه قائٌط عس 

وما يفرّس سبأ ذكير  ،فات اهلل الك لّي  التي تغني عن ما سواها من الصفاتوشهود ص

فتيارً   ،بأس ئه وصفاته األولياا كراماهتط ومناقبهط أحيانًا هو وقوعهط عت جتيل اهلل 

  وتيارً  ييتجس اهلل ،عليهط بصفات اجلالل فيتواضعون حتإ مع اجلي د يتجّس اهلل 

وهذا حال معلمهط وقدوهتط رسول اهلل  ،ون بنعم  اهلل عليهط بصفات اجل ل فيحدث

،  :ژۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ژ فتيييارً  كيييان يقيييول     

أنــا ســيِّد ولــد آدم يــوم القيا ــة وأول  ــن ينشــق عنــ  القــرب وأول »)): وتارً  كان يقول 

 فتأمل! (2)((شافع وأول  شفعٍ 

ه نفسيه إىل عممي  اهلل  ه اهلل:قال ذو النون املرصي رمح )مين أراد التواضيع فلي وجيّ

 ومن نمر إىل سلةان اهلل ذهأ عنه سلةان نفسه(.   ،فإهنا تذوب وتصغر

 

 (.15٦25رواه أمحد ا املسند) (1)

 (.٦079رواه مسلط ا صحيحه ) (2)



 207 

ومين شيواهد  ،بقي أن نعلط أّن جزاا املتواضع حّقًا بدون تكليف العيز  والرفعي 

 (1) «تواضع هلل رفع  اهلل ن ))»: قال رسول اهلل  ،ذل 

فاروق آقبيي  امليرتجط األول للشييخ العيارف بياهلل أمحيد كفتيارو  حدثنا األستاذو

نا ا موسكو بمؤمتر رجال األديان 1990ا عام  قّدس ِّسه فقال: نت  ا معّي  شيار م ك 

قيال  ،وكان املسؤول التنفيذي للمؤمتر )أكييو ميتوميورا( رجيل دييٍن يابياينٍّ  ،والربملانيني 

وأنيا أفتاير أن  ،نّيي مل أر أعميط مني  روحانيي لشيانا: لقد قابلت  كيل الروحيانيني لك

لقييد انت ابييَت رئيييس الّروحييانيني ا العييامل وبجييدار   ،تكييون أنييت رئيييس الروحييانيني 

فجمييع النّياس اليذين أدعيوهط  ،وأنا أرى في  شيئًا آخر أعمط من ذلي  ،تستح ُّ هذا

وعياد  الكلمي   : كط ستدفع لنا لقاا الكلم  التيي سينلقيها؟حلضور املؤمتراتر يسألونني

فكيانوا يقوليون ليه: عيس الكلمي  نرييد دولرًا فنرييد عيس  ،تكون مكونً  من ألف كلم 

ةاب ألف دولر رهتا أي يأما أنت فلط تةلأ مني خالل مجيع املؤمترات التيي حضي  ،اخلر

دون وقت إرلقاار كلميتهطومجيع الروحانيني أيض ،دولر! فأنت حقًا رجل روحاين  ،ًا حيدي

فيقولون بعد فيالن أم قبيل فيالن؟! .. فيأقول: بعيد فيالن!  ،ط: ا اليوم الفالينفأقول هل

فيقولون: نرييد أن نكيون قبيل فيالن؟ أميا أنيت فنقيول لي : تكليط ا الييوم الفيالين ا 

برحي   فأنيت ،فال تسأل من الذي يكون بعد  ومن الذي يكيون قبلي  ،الّساع  الفالني 

 ،بيل رئييس اجلمييع ،بيل رئييس الربمليانيني  ،يني جيرأ أن تكون ليس فقط رئيس الّروحان

فأنيت أسيتاذنا  ،ول تفكير ا نفسير  إرلالقياً  ،ألن  رجل عس خل  كبرٍي وتواضيٍع جيطٍّ 

ّي األكرَب. وكرر ذل  الثناا ا لقااات ثانيي  ا عيام ) م( 1994-1993-1992الّروحر

   ا اليابان.

 

 (.7/399جممع الزوائد) (1)

 (.227عن كتاب رحل  وفاا مع الوارث املحمدي للمؤلف ) :  (2)
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 راد  ن احلكمة:امل 

تواضع وإل وقعت ا عني الكرب الذي ي سقة  مين أهيا السال : احذر تكّلف ال

واذكر اهلل ليحصل ل  التجيّل وحينها تعرف قدر نفس  فال تتكرب عس أحٍد  ،عني رب 

 من خل ر رب .
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غوب.  ،( ما ق ّ عم ٌ برز مِن قلب زا د40ٍ لوب را ِونْ ق وال كثر عم ٌ برز م

ها ما أبرزتْ إالّ ما وفإن ،مت مق ماً يف  ذ  الدّاراأل كدار ما ُ  وقوع ال تستغربْ ف

 وصفها وواجب نعتها.   و مستحقّ
وضع إيي ن العبيد وموضيع قبيول اهلل تعياىل لعبيده وموضيع رضياه عنيه م الكهد:

 وأصلحها أكثرها زهدًا.  ،وأقرب القلوب إىل اهلل أصلحها ،القلأ

تواا الغنإ والفقر واملنيع وعالمته اس ،خروج حمب  ما سوى اهلل من القلأ الكهد:

والرجياا واخليوف  ،والعز واليذل وامليدك واليذم بالنسيب  للجياه  ،والعةاا بالنسب  لل ل

ن:  ،والقبض والبسط بالنسب  للمقامات ا القلأ  ثط الزهد ا الكون كله وشهود امل َكوي

للشيخ أبو احلسن الشياذيل قيدس ِسه ا رؤييا صيادق :  قال أبو بكر الصّدي  

 ،الم  خروج حأ الدنيا من القلأ بذهلا عند الوجود ووجود الراح  منها عند الفقد)ع

 فمن مل  هذا القلأ قليل  عمله كثرٌي لصالك قلبه(. 

 ل القلوب تعادل عمل الثقلني..! قالوا: ركعتني من أه

ألن العبياد  ميا هيي إل وسييل  لتزكيي   ،ومن فقد هذا القليأ فكثيري  عمليه قلييٌل 

 ست العرب  بالعباد  إن  العرب  بصالك القلأ. فلي ،النفس

أميا األول فأعةياه ياقوتي  محيراا ا علبي   ،مثال ذلي : رجليني قيدما هديي  مللي 

 ين فأعةاه ألف علب  فارغ  هدي . وأما الثا ،صغري  مل ير مثلها

فإنه مل  ،: )كونوا لقبول العمل أشد منكط اهت مًا للعمل نفسهقال سيدنا عيل 

 ل مع التقوى وكيف يقل عمل يتقّبل؟(.يقرل عم
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بكثير  صيال  ول صييام  قال بعض الصاحلني: )مل يزدكط أصحاب رسيول اهلل 

 إل أهنط كانوا أزهد ا الدنيا(. 

فقيد قهير عبياده  ،األكدار ا هذه الدار من مماهر جتييل اسيط اهلل القهيار وقو  إنّ 

نيا وفي  خمةةاتيه التيي وضيعها.    فال يسيتةيع أي إنسيان أن يميشي ا هيذه اليد ،بأقداره 

فهيذه اليدنيا هيي دار  ،فيجأ أن يعلط السال  أنه لن يرتاك ا هيذه اليدنيا يوميًا واحيداً 

 [.4]البلد: ژ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌژ     قال تعاىل: ،الكبد والنكد

 وهو رسول اهلل كان متواصل األحزان. والنبي 

ا النياس إن هيذالصياحلني ورد عن بعض   ،ه اليدار دار التيواٍا ل دار اسيتواا: )أهييُّ

أل وإنَّ اهلل  ،فمن عرفها مل يفرك لرخائهيا ومل حييزن لشيقائها ،ومنيزل ترٍك ل منيزل فرك

فجعييل بلييوى الييدنيا لثييواب اآلخيير  سييببًا  ،خليي  الييدنيا دار بلييوى واآلخيير  دار عقبييإ

ريع  يإهنيا لسي و ،فيأخيذ ليعةيي ويبيتيل ليجيزي ،وثواب اآلخر  من بلوى الدنيا عوضياً 

واهجيروا لذييذ  ،ميرار  فةامهيافاحذروا حالو  رضاعها و ،اللتواا وشيك  النقالب

ول تواصلوها وقد  ،ول تسَعوا ا عمران داٍر قد قىض اهلل خراهبا ،عاجلها لكريه آجلها

ضني ولعقوبته مستحقني(. عرَّ  م 
 أراد اهلل منكط اجتناهبا فتكونوا لرَسَاةرهر

 اليداراين رمحيه اهلل ألمحيد بين أب احليواري: )ييا أمحيد جيوٌ  قلييٌل قال أبو سلي ن 

 وعرٌي قليٌل وذٌل قليٌل وصرٌب قليٌل وقد انقضت عن  أيام الدنيا(. 

هيا السال : أصلح قلب  بالزهد ا اليدنيا،  يتقبيل اهلل مني  أ فاملراد  ن احلكمة:

فال تستغرب   ،دار الدنيا لالبتالا ا نسان ااهلل خل  اهلل  واعلط أن  القليل وجيعله كثريًا.

فيتجيل  ،يي  اليبالا وأنيت تتوجيه إلييه عيس وجيه الصيفااأهيا السال  حين  يتنياوب عل

 اجلالل هو غالأ حم الدنيا وجتيل اجل ل هو غالأ حم اآلخر . 
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 البصرية 

وحقّ  ،وعني البقرية ي شهدك عدمك لوجوُ  ،( شعاع  البقرية ي شهدك قربه  منك41

 ي شهدك وجوُ  ال عدمك وال وجوُك. البقرية 

 رؤي  القلأ ملهام األمور وإدراكها روحيا ومعنويا.البصرية: 

بصييري  هييذه احلكميي  قييدس ِسه ا ابيين عةيياا السييكندري رمحييه اهلل ويقسييط 

 السالكني ثالث مراتأ: 

ك شف الغةياا فاجتهد ا خمالف  نفسه وأكثر ذكر ربه ملن هي : شعا  البصري  -1

و مقيام وهيي أدنيإ درجيات البصيري  وهي  ،عن عني قلبيه فشيهد أن اهلل معيه حييث  كيان

 .الذكر

يشييهد اهلل ول يشييهد نفسييه أبييدًا وهييي مييا تسييمإ مليين وهييي  :عييني البصييري  -2

كر. ،بمرحل  الفناا  وهو مقام السُّ

صيدق ا سيلوكه وكيان وفييًا ا أذكياره وصيل إىل : وهيي ملين حيّ  البصيري  -3

ينعكس فيها نور البرص بالبصري  وهي أن يشهد لث  بالةري  )احلقيق ( حيث املرحل  الثا

 وهو مقام املرب.  ،فصاحأ هذا املقام عريش  فريش   ،اهلل ويشهد نفسه باهلل

 املراد  ن احلكمة:

ل عيس مقيام البصيري  التيي تريي  حقيقتي  فتيدفع   اجتهد أهّيا السال  لت حصيّ

 . ولتحميي إي ني  مين تفي بأدناها وإن كانت ممدوحلرتقإ إىل أرقإ الدرجات ول تك

 خدا  النفس. 
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 اليقني 

جووُ الع42َ ِون و مون  ، وان( ما جتد  القلوب من اهلموم واألح ان فألج  ما م نِعت م ف

ومِن الع ان أنْ تقل ّ  ،الع ان أنْ ترى متام النّعمة عل ك أنْ يرزقّك ما يكف ك ومينعَك ما ي طغ ك

مون الع وان  ،ل ق ّ ما حت ن عل ه ،ما تفرح به كودار و عودناً لأل حموالً لألغ وار وم لودن ا  تورى ا أنْ 

جووُ  ماوملّا عَلِمَ أنك ال تقب  النقح املُجرُّ فذوّقك من ذواقها  ،فت  د ف ها ي سهّ  عل ك و

لوب  :العِلم  النافعواعلم أن . فراقها عون الق  و الذي ينبسط يف القّدر شعاع ه ويكشف به 

قوني و وإال فعل وك. كَلّش ة فإن كان فّفخري العِلم ما قارنته اخل ،قناع ه نوور  ال  لوك  شورهّ  لوو أ

نواء  ،من أن ترح  إل هالرأيتَ اآلصرة أقرب إل ك  ولرأيتَ حمارن الدن ا قد ظهرتْ كسْفة الف

ر إىل والقلب ينظ ،فالنّفس تنظر إىل ظا ر غِرّ ا ،فاألكوان  ظا ر ا غِرّة وباطنها عربة ،عل ها

قورب إل وك  ،باطن عربهتا صورة أ تورى اآل ّو   والطيّ احلق قيّ أن تطوي مسافة الدّن ا عنك حت

 .منك
فمن الناس أّن السيبأ هيو  ،ي ابتس ا نسان ا هذا احليا  بقانون السبب ّن اهلل إ

 ،واحلقيق  أّن السبأ خملوق من خملوقات اهلل ل تيأثري ليه ول قيدر  ليه عيس يشا ،املؤثر

هل يركن ويميل ل سيباب أم ييرى ييد اهلل  ،وإن  خل  اهلل هذا القانون اختبارًا لامنسان

لسيال  وربيه رفع احلجأ بيني ا والةري  إىل اهلل تتدخل ا كل يشا ا هذا الكون.

فمن دخل الةري  وشهد أفعال اهلل تعياىل  ،فًا وخالقًا إل اهللحتإ ل يشهد فاعاًل ومترص

ه ألنيه يشيهد الفاعيل هيو اهلل:  َي مّهه وزال غميّ
ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ژ َفنر

جبييت بصييريته عيين احليي  وشييهد  ،   ژۈ  ۈ وميين مل يييدخل الةرييي  ح 
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ه  ،ّط واغتّط واعتّل املالوقني مترصفني فاهت فإذا ما حصل الفقر وضي  اليد حزن وتوجيّ

ولو كشف له الغةاا لعلط أن متام النعم  أن يكون رزقيه كفافيًا  ،إىل اهلل يسأله سع  رزقه

وا الزيياد   ،النشيغال عين ذكير اهللألن ا النقصان هطُّ العييال و ،ل زياد  ول نقصان

أما الكفاف ففراٌ  للقلأ من  ،فالنشغال عن ذكر اهلل هطُّ ا نفاق والهت م بالك لّيات

 ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ژ   قال تعاىل: ،النشغال وتوجٌه لذكر اهلل

 بعــ  إال قــط شــمس طلعــت  ــا)) : اهلل رسيول قيال :قيال  الدرداا أب عن 

 إىل مــواهل   النــاس أهيــا يــا :ثقلــنيال إال األرض أهــ  ســمعانيهلل  ،يناديــان  لكــان بجنبأيهــا

 بجنبأيهــا بعــ  إال قــط شــمس آبــت وال ،وأطــى كثــر ممــا خــري وكفــى ق   ا فإن ،ربكم

 ممســكاً  وأعــط خلفــاً   نفقــاً  أعــط اللهم :الثقلني إال األرض أه  يسمعان يناديان  لكان

 (1).((تلفاً   االً 

 (2).((اللهم اهع  رزق آل حممٍد كفافاً ))»: ومن دعائه 

يقصييد اهلل بنّيتييه ا للييأ الييدنيا لكيين  سييال  املييؤمن ا البداييي  يمكيين أنالإن 

إّن التصيوف ل ييدعو إىل الفقير ولكين و يرزق بعيدها السيتقام  عيس نيتيه. املشكل  أن

َ  يدعو إىل الزهد وأن متل   إ هبيؤلا الرجيال؟ ليذل  أهييا  ،اليدنيا ول متلكي  ولكين أنيّ

اف علي  من الغنإ. السال  عندما يتحق  في  ا ي ن  ا  هرًا وبالنًا ل خي 

هذه الفلسف  هي فقه الدنيا ا ا سالم ولكن مع عمي  األسف ل يوجيد كتياٌب 

لذل  ضيا  ليالب واحٌد يتحدث عن فقه الدنيا ا كل اجلامعات ا سالمي  الاعي . 

 العلط إل من رحط رب وتعرف عس العارفني فعّرفوه اهلل.

 

 (217٦9رواه أمحد  ا مسنده )  (1)

 (.1055رواه مسلط ) (2)
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وملّيا كانيت احلييا   ،ا الدنيا أن  يفرك بالوجد وحييزن بالفقيدإّن من لبع ا نسان 

وا نسييان فيهييا بييني أمل الفقييد  ،الييدنيا ل تييدوم فيهييا لييّذ  وجييٍد ول يسييتمر فيهييا أمل فقييدٍ 

لئ  ،َذَكَر السال   اهللَ تعاىل ،بوجٍد حتإ يتَبعه أملٌ بفقدٍ  ول يكاد يفرك  ،وحالو  الوجد فم 

َد ا ا ،قلب ه باهلل لدنيا ب  فيها من وجيٍد وفقيٍد فصيار كي  ل يفيرك بوجيٍد كيذا ل ييأمل فزهر

 ژڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ژ قال تعاىل: ،لفقدٍ 

يقييوم ا نسييان املييؤمن بتكثييري مالييه  ا سييالمي أنةييأ  ا القتصيياد إن ميين اخل

 ىل حرك  ا التجار .حيول أمواله إ بل جيأ عليه أن ،بعقارات وأمال  جامد 

حدثنا سيدي الشيخ أمحيد كفتيارو قيدس ِسه عين سييدي الشييخ أميني كفتيارو 

ميات وليده الشياب اليذي  ،ق ّدس ِسه: )أنه كان أحد مريديه قد بل  السيتني مين عميره 

أ خيالره  ،  عليهينف  ،وملا زاره الشيخ أمني معّزيًا وجده يبكي بكاًا شديدًا! فصار يةييّ

ي! مين سيينف  عييّل؟ فقيال ليه يكي عس ولدي  ولكن أبكي عس نفسفقال الرجل: ل أب

الشيخ أمني: أمل يرت  ل  شيئًا؟ قال: بس! فقيال الشييخ أميني: كيط تكفيي ؟ قيال: سيت  

ضح : ملا تنتهي الست  أشهر ابكيي! وبعيد ثالثي  أشيهر فقال الشيخ أمني وهو ي ،أشهر

  .مات الرجل!!..(

ومين  ،دنياا  مكاهنيا وزماهنيا ونوعهيا ،دنااهتاواعلط أهنا ميا سيميت اليدنيا إل لي 

 ،جعل فيها مين أشيباه الةيبيات واملتيع واملليذات ،العيان جعلها اهلل دارًا لمتحان خلقه

 ،جعل صغار العقول والنفوس يتمّتعون هبا وي قبلون عليهيا ،ورغط بيان حقارهتا للعيان

بالون بمواعم الواعمني ونصائح املهتدين ن اهلل با نسيان ضيّي  علييه وبرمحيٍ  مي  ،ول ي 

هذه الدنيا وجبلها باهلموم والغموم واألحزان حتإ يسهل عس ا نسان فراقها وترحيل 

 مّهته منها إىل العامل العلوي.
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قاتيٌل  ،)مَثل الدنيا كَمثل احلّي  لينّي ملسيها سل ن الفاريس يقول:إىل  كتأ عيٌل 

عني  مهومهيا ملّيا  ود  ،ا يصيحب  منهيالقّل  مي  فأعرض عن كل ما يعجب  فيها، سّمها

فإن صاحأ الدنيا كلي   ،وكن أِّس ما تكون فيها أحزن ما تكون منها ،تيقنت من فراقها

 (. المأّن إىل ِسورها أشا  إىل مكروهها

لكن كانوا عس ميذاهأ )أذواق( كيل   ،كانوا زّهادًا كّلهط إّن الصحاب   

 ،فمينهط مين كيان زاهيدًا وحييأ الفقير ،نبيي اغرتف من شيالئ مين شيوالئ بحير ال

ومنهط من كان زاهدًا وينف  ماليه كليه ا سيبيل اهلل  ،ومنهط من كان زاهدًا وحيأ الغنإ

فيالغني  يتحيدث  ،كل  يأخذ من الةيرف اليذي حييأ العل اوالةريف أننا نسمع  ،تعاىل

وصاحأ  ،حممودٌ  ويستشهد عس ذل  بأن الغنإ ا ا سالم ،عن عبد الرمحن بن عوف

والفقيري يتحيدث  ،ويريد بيذل  ميدك نفسيه ،ا مار  يتحّدث عن معاوي  بن أب سفيان

أن اجلمييع كيانوا عيس   ، واحلي عن أب ذر وسل ن يريد بذل  تزكي  نفسه وتعلييل فقيره 

 احل  فإن  هي أذواق متنوع .

 علم اليقني

وهييو أدا  معرفيي  اهلل تعيياىل وصييوٌن عيين  ،لعلييط أفضييل وأعمييط مييا خليي  اهلل ا

علط خاليًا من لّ  يكون صاحأ الف فالعلط حمموٌد بذاته لكن املشكل عند أهله ،اجلهل به

والسلو  نقلٌ  من النمرّي  العلميي   ثمرات العلط وسلوكه ونتائجه صار اجلهل  خريًا له.

 ن.ألنه عالٌج للقلأ حمّر  ا نسا ،إىل العملّي  والتةبي 

ه  ،)من تفقه ومل يتصوف فقد تفسيّ  :قال ا مام مال   ومين تصيّوف ومل يتفقيّ

  ومن مجع بينه  فقد عق (. ،فقد تزندق
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والعليط  ،وأعمط الناس مقامًا وقدرًا العل ا ،خري ما ي قّرب العبد إىل ربه العلطإن 

  ژہ  ھ  ھ  ھژ قال تعاىل:  ،نصف النبّو 

 سام:العلم عالعة أق

وهيو حمميوٌد إذا ميا كيان  ،اهلل ا خلقيهوهيو ميا يتعلي  بقيوانني علٌط باليدنيا:  -1

 وموضع هذه العلط العقل. ،مسلكًا ملعرف  عمم  اهلل

وهييو حممييوٌد إذا كييان  ،ريع  وأحكامهييايوهييو مييا يتعليي  بالشيي علييٌط بالييدين:  -2

 وموضع هذا العلط العقل. ،موضوعًا موضع التةبي 

صيفات اهلل ميا  وهيو ميا يتعلي  بمعرفي  ،وهو إمام العلوم ورأسهاعلٌط باهلل:  -3

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ  قيال تعياىل: ،وموضيع هيذا العليط القليأ ،يلي  بذاتيه وميا ل يليي 

واملييراد:  ،ر اهلل  ا اآلييي  وصييف اخلشييي  عييس العليي ايفقصيي    ژ ۉ  ۉ

فلييس للعليط  ،عيس جيوارحهطالعل ا باهلل الذين وقع العلط ا قلوهبط وترشحت آثاره 

أشد الناس علابًا يوم القيا ة عامل مل : قال رسول اهلل  فضٌل لذاته وإن  فضله لثمراته.

 ينفع  علم 

 اليقني يكشف حقيقة الدنيا 

فيا ي ن بياهلل التصيديقّي ينقليأ  ،عّول امل عتَقد إىل يقني غاي  من دخول الةري  ال

وا يي ن  ،وا يي ن بالعيامَل الروحيي ينقليأ شيهودًا لي رواك ،معرف  وشيهودًا ألنيواره 

فالقلأ املنيّور ييرى أن اهلل خلي   ،هودًا للجن  ونعيمها وللنار وعذاهباباآلخر  ينقلأ ش

ففيهييا املةيياعط واملشييارب واملنيياكح  ،ورجعييل  اهرهييا هبجيي  وِس ،الييدنيا دار الغييرور

فاغرت فيها من نمر إليها بمنمار نفسيه فاسيتغرق  ،واألموال والبنون وامل ل  والعروىل

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.  507رواه الةرباين ا الصغري ) (1)
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ه آخرها وهو املوت عرف سوا نمرتيه وعمييط حتإ إذا هجط علي ،فيها ونيس ما ورااها

ذلي  بإلقياا  ويكيون ،فالنجا  من الدنيا بالنمر إليها عرب القلأ ل عيرب الينفس ،حرسته

فريى هذا السيال  اليدنيا عيس حقيقتهيا فييأنف منهيا  ،القلأ إىل العارف اخلبري املصلح

ا وسفاهتها كي  أخيرب اهلل وتكون هي املوّجه له إىل اآلخر  ملرا يرى من فنائه ،ويبتعد عنها

 .ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  ژ         قييال تعيياىل: عنهييا

 أب عينف ،عنها وك  أخرب النبي  [.8 – 7الكهف: ] ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

يدٍ  نيا إنُ )) :قال: قال النبي  ي اخلدر سعر  فيهــا  سأخلفكم اهلل وإن   خرضة   حلوة   الد 

ل فــإن   ،النســال واتقوا الدنيا قواتفا ،تعملون كيف ينظرف  يف كانــت إرسائيــ  يبنــ  فأنــة أو 

                                 (1).((النسال

 عال ات أه  اليقني: 

 الزهد ا الدنيا وانكساف نورها ا قلوهبط. -1

 النمر لآلخر  وشهود قرهبا كأهنا رايا عني. -2

 كثر  ذكره. -3

 النوافل. كثر  -4

 الور  عن الشبهات. -5

 السنة  ن صفات أه  اليقني: ا ورد يف 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ    : اهلل رسيول تال :قال  مسعود بن اهلل عبد عن

: النبيي  قيالف ؟الايك هيذا وميا اهلل رسيول يا :فقالوا    ژپ  پ

 يعيرف أميار  مين ليذل  فهيل :فقيل :قال ((القلب ل  فينفسح القلب يف ب  قلفيهلل  نور))

 

 (.7124رواه مسلط ا صحيحه ) (1)
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 دار عــن يفوالأجــا ،اخللــود دار إىل نابــةاإل)) :قيال ؟هيي وميا :قيل ،((نعم)) : قال ؟هبا

 (1).((املوت لقال قب  للموت واالسأعداد ،الغرور

 ، اهلل رسيول عيس دخيل  جبيل بين معياذ أنّ  قيال:  مالي  بين أنس عنو

 لكــ  إن)) : قيال ،تعياىل باهلل مؤمناً  أصبحت :قال ((؟ عاذ يا أصبحت كيف»)): فقال

 أصيبحت ميا ،اهلل نبيي ييا :قال ((؟تقول  ا  صداق فام، حقيقة حق ولك  ، صداقاً  قول

 ول ،أصيبح ل أين  ننيت إل قيط مسااً  أمسيت وما ،أميس ل أين  ننت إل قط صباحاً 

 إىل دعإتي   جاثيي  أمي  لكي  إىل أنمر وكأين ،أخرى أتبعها ل أين  ننت إل خةو ً  خةوت

 أهيل عقوبي  إىل أنمير وكيأين ،اهلل دون مين تعبيد كانيت التي وأوثاهنا نبيها معهاو كتاهبا

 (2) .((فالكم عرفت)) : قالف ،اجلن  أهل وثواب النار

رف عنيد أهيل  وملا كانت الدنيا حقريً  وومهًا دعا أهل السلو  ملجاهدهتا. وقد عي 

عليهيا -فالسييد  ميريط  ،العياد وميا ينيت  عنهيا مين خيوارق السلو  املجاهد  للهيوى 

رق هليا العياد : -السالم ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  ژ كانت خت 

[.37]آل عمران:  ژجب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  

فقيد  ،لكن ذل  ليس ذا شأن وقيمي  ،عند كثري من الصاحلني   مشهوراخلوارق و

وقد تمهر خوارق العياد  عيس  ،يكون استدراجًا إذا مل يكن ك ل التقوى والستقام  فيه

فيايرج ميا قال أحدهط: )ل تتعجبوا ممن يدخل يده ا جيبيه  يد كثري من غري املسلمني.

 يده ا جيبه فال خيرج يشا ومع ذل  ل يتغرّي(. ولكن تعجبوا ممن يضع ،شاا

نَيه اهلل مين خمالفي  فقيال:  ،قيل ألحد العارفني: إن فالنًا يميش عس املاا ن  مكَّ إّن ميَ

 .هواه أعمط من الذي يميش عس املاا

 

 (.34315نّفه )رواه ابن أب شيب  ا مص (1)

 (.242/1حلي  األولياا )(2)
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: الصيال  عمر املازومي عن أبيه قال: )نادى عمر بين اخلةياب عن حممد بن 

فحمد اهلل وأثنإ عليه ب  هيو أهليه  ،صعد عمر املنرب ،فل  اجتمع الناس وكثروا ،جامع 

لقد رأيتني أرعإ عيس خيالٍت يل مين بنيي  ،ا الناسثط قال: أهي وصّس عس نبيه حممد 

فقيال  ،... فأَضّل يومي وأي يوم! ثط نيزلفيقبضن يل القبض  من التمر والزبيأ ،خمزوم

 -يعني عبت-ما زدت عس أن  َقَمأَت نفس   ،: يا أمري املؤمنني عبد الرمحن بن عوف 

فمين  ،أميري امليؤمنني  فقال: وحي  يا بن عوف! إين خلوت فحدثتني نفيس فقالت: أنت

ذا أفضل من ؟ فأردت أن  أعّرفها قدرها(. 

وغّض البرص عنها والنمر إىل اآلخر  وبقائهيا. الدنيا  اوأعمط الكرامات الزهد 

 أي يتاةاها دون أن يقف عندها.  ،: الدنيا خةو  املؤمنني الصاحلورد عن 

 املراد  ن احلكمة:

واعليط  ،أهيا السال : اجتهد رفع احلجأ وحصول الشهود لتفقيه حقيقي  اليدنيا

احييذر أن يكييون علميي  و ن اغت ميي  واضييةراب  وتعبيي  سييببه ضييعف شييهود .أ

ل ر قلبي  أو اللسان واعلط أن العلط النافع ما وقر ا القلأ وصّدقه العملسةحيًا عس 

ره من العيوبإىل  فال تعيد بعيد ذلي  إىل  ،فرتى فيه حقائ  األمور ،لبيأر القلوب ليةهي

 بعني النفس التّواق  بل تشهد حقيقتها فتزهد فيها. النمر إىل الدنيا

 

 (. 4/418منتاأ كنز الع ل )( 1)
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 األوليال 

هوار 43 ّوة يف إظ موة الرّبوب  هور بعظ شورية وظ هوور الب صو ّة بظ روِرّ اخلقو روَرت  مون  روبحان   )

 ومل يوص  إل هم إال مَن ،ربحان مَن مل وع  الدل   عل  أول ائه إال مِن ح ث الدل   عل ه،  العبوُيّة

إجالالً هلا أن تبْتذل بوجوُ االظهار وأنْ  ،رَرتّ أنوار السّرائر بكثائف الظوا ر ،أراُ أن يوصله إل ه

وأين كنت حني واجهتك عنايته وقابلتك  ،عنايته ف ك ال لشيءٍ منك، يناُى عل ها بلسان االشتهار

أحواله ب  مل يكن  ناك إال حمض  االفضال وعظ م   رعايتهي مل يكن يف أزله إصالي أعماله وال وجوُ

نوووال قووال: ،ال يووة ف روورّ العنا هووور  شوووّفون إىل ظ بوواُ يت ِوومَ اهلل أنّ الع ّووا عَل ک  گ   گ   ژ  ومل

لووووو صال ژگ ّووووه  ِوووومَ أن ّووووا عَل لووووكومل قووووال: ، ووووم وذ لوووو  األزل ف موووواُاً ع موووو  اعت كوووووا الع   لرت

  ژٴۇۋۋۅۅۉژ

ِومواعلم أن  موا عَل كو ّ  كوراً  شوهد وذا موا  كو ّ  عون  ّوراً   ،مَن رأيته جم باً عن ك ّ ما ر ئ  وم عب

 .فارتدلّ بذلك عل  وجوُ جهله
فقّدس اهلل هذا  ،و  سمّو الروك وك هلا وانكشاف الصفات وأِسارهااي  السلهن

 ،لقد سرت اهلل أصحاب األِسار بمهور بايتهط من لعام وواب ونكاكالرّس العزيز. 

وقييد خيييرق اهلل السييرت أحيانييًا فتمهيير  ،ا يييواا وقليييل ميين يعييرفهط فأولييياا اهلل كهييف

فيإن اهلل  ،اليويل أصيعأ مين معرفي  اهلل )معرفي  :قال الشيخ أبيو العبياس كراماهتط. 

رب؟ يوكيف تعرف خملوقًا مثل  يأكل ك  تأكل وياب ك  تشي  ،معروٌف بك له ومجاله

ريته وأشيهد  وجيود يوى عني  وجيود بشي وإذا أراد اهلل أن يعّرف  بويلٍّ مين أوليائيه لي 

 خصوصيته(. 
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صوصيي  إ هيار وعليّ  سيرت اخل ،وقليل من تةوى له الباي  ويشهد اخلصوصي 

 ،ألن األوصاف الك لي  ا هلي  تمهير بأضيدادها مين صيفات العبوديي  ،عمم  الربوبي 

وليجاهد املؤمن نفسه  ،كذل  سرت اهلل أوليااه لكي ينال الباحث عن احل  ثواب املشق 

 ا صحبتهط وعدم النفكا  عنهط.

وأّنإ للنفس املدنَّس  أن تعرف اليذات  ،قد خل  اهلل تعاىل عباده وأراد أن يعرفوه ل

ا أرواحهيط فهيط  ،فليذل  جعيل الواسية  بينيه وبيني عبياده أنبييااه وأولييااه  ،املقّدس 

 يزّكون القلوب ويرّقوهنا لتصل إىل معرف  عاّلم الغيوب. ،ربانيني وا أبداهنط أ نسيني 

 ،فةوى عنه بايتهط وأشهده خصوصييتهط ،فمن أراد اهلل هدايته دّله عس أحبابه

رم صييحبتهط  ،فرزقييه حمبييتهط ومعييرفتهط قبييل معرفتييه وميين أراد حجابييه وحرمانييه حيي 

قالوا: معرف  األولياا  عرف  خصوصيتهط وحمبتهط ونمراهتط.وأشهده بايتهط وحرمه م

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ژ قال تعياىل:الولي  العاّم 

 ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ڱ  ں ںڻڻڻڻۀ

ۈ  ۈ      ۆ  ۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ۇ        ڭ     ۓ   ڭ   ۓ  ے 

[.9 – 7الفرقان:  ژۋ  ۋ   ۅ  ۅ     ٴۇ

 ورأس تلي  األِسار ،تعاىل أوليااه بنفحيات مين أِساره الروحانيي  لقد نفح اهلل

زهط عين  ،فكمنت ا ذواهتط احلّسي  ،املعرف  هي فمن نمر إىل  يواهرهط مل جييد ميا يمييّ

ولقيد أمير اهلل أولييااه بكيتط  ومن نمر إىل بوالنهط عرف ما كمنوه ا أع قهيط. ،غريهط

وصونًا هليا أن ت شيتهر  ،لعّزهتا وكرامتهاوذل   ،أِساره عن األجانأ وإباحتها للمحارم

 أو ت بتذل.

 هبة واخأصاص الوالية
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دَر  بةلييأ. ،ِس عناييي  أزليييّ   نييال بحيليي  ول تيي  وميين أدب  ل ت 

علط أنه ما أعةياه الوليي  إل بفضيله ل لسياب  تقيديط يشا منيه مين العارف مع اهلل أن ي

فأين كنت أهيا الويل حين  اعتنإ ب  واختيار  ا أزليه فكتبي   ،أع ل أو دعاا أو أذكار

  ومن األمثل  عس ذل  سّيدي الشيخ أمحد كفتارو قدس ِّسه: من أهل وليته؟

لد  (:يقول الّشيخ أمني ق ّدس ِّسه )وهو والده وشياه )لقد سمعت  هاتفًا حني و 

  (1)  الّشيخ عبد الغني(. يقول: أتا -أمحد كفتارو -الّشيخ 

يخ  ه أِس  خميربًا شيياه الشيّ يخ: أنيّ زق بالشيّ دس ِّسه ملّيا ر  ويقول الّشيخ أميني قي 

ه  س ِسُّ فأغمض الّشيخ عيسيإ قيّدس ِسه عينييه متوّجهيًا ثيّط فيتح  ،عيسإ الكردي ق دي

يخ )مبيارٌ  رزقيت صياحأ الوقيت...( وسيّ ه  )أمحيد( وحنّكيه  أميني:  عينيه وقال للشيّ

يخ أميني  وأمره  بالعتناا به. وملّيا صيار الشييخ أمحيد يزحيف  عيس قدمييه ويدييه رآه  الشيّ

يخ أميني قيّدس ِّسه:فنمير إلييه ليوياًل ثيّط قيال لل ،الزملكاين قّدس ِّسه  )إّن علوميه  شيّ

ق والغرب!!(    .وهدايته  ستصل إىل الاَّ

 ،لكين ل يعنيي ذلي  الييأس ،وهكذا كل أولياا اهلل تعاىل اختارهط اهلل مين األزل

 فاجتهد فرّب  عالم  اجتهاد  إرهاٌ  عس اصةفائ . 

 ونييادى ميين وراا األسييتار: أّل تمنييوا أنّ  ،ولقييد فييتح للعبيياد لييرق التقييرب إليييه

فمن  ،ةري  وعّرقوافتواضع أبناا  ال، أذكاركط ستوصلكط فإين أخت  برمحتي من أشاا

ومن كان صادقًا ا عبوديته ثبت عس  ،كان يعمل لمعًا رجع عن الةري  فرجع اهلل عنه

فنال إربه وبل  ولي   ،أوراده فنودي من وراا األستار أّن رمحت اهلل قريأ من املحسنني 

 قال أحدهط: ربه.

 

مقام )عبد الغني(: وهو أعس مقامات الصوفيّ  يكون فيها العارف عميً  ا الدنيا عمييً  ا الةريي  ل يعيرف املذلي  واملهاني  ا  (1)

 حياته َفيَكون  ا غاي  العز واجلاه.
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 قيييييد كنيييييت أحسيييييأ أّن وصيييييل 

 

 

 

 ي شيييرتى بنفيييائس األميييوال واألربييياك

 ت جهييييياًل أّن حبييييي  هييييينٌي           و ننييييي  

 

 تفنيييييييييإ علييييييييييه كيييييييييرائط األرواك 

ن              حتيييإ رأيتييي  جتتبيييي وختيييّ   ميييَ

 

 

 

 

 ختتيييييييييياره بلةييييييييييائف ا منيييييييييياك

ييييلٍ        نييييال  بحيي  فعلمييييت أنيييي  ل  ت 

 

 

 

ييييياك  يييييّي جني  فلوييييييت رأيس عيييييت لي

  

 

 وجعليييت ا عيييش الغيييرام إقيييامتي           

 

 

ييييييه غييييييدّوي  دائييييييً  و   رواحيييييييفيي

 

 

 ،بلييّ  أهييل رضييائي أين حبيييأ مليين أحبنييي)الصيياحلني كييأن اهلل يقييول: ورد عيين 

وخمتيار ملين  ،وصياحأ ملين صياحبني ،وأنيس ملين أنيس بيذكري ،وجليس ملن جالسني

بعز  حلفت: ما أحبني عبد أعلط ذل  يقينًا من قلبيه إل  ،ومةيع ملن ألاعني ،اختارين

فارفضوا  ،ومن للأ غريي مل جيدين ،ومن للبني وجدين ،بته أشد مما أحبنيقبل ته وأحب

وا إىل كرامتيي ومصياحبتي وجمالسيتي  ،غرورهيايا أهل األرض ما أنتط عليه مين  وهلميّ

فيإين خلقيت ليني   ،وأِسعيوا إىل حمبتيي أِس  إىل حمبيتكط ،واألنس بذكري أؤنسكط ب

وخلقيت  ،عيسإ روحي وحممد صفيّي أحبتي من لين  إبراهيط خلييل وموسإ كليمي و

 قلوب املشتاقني من نوري ونّعمتها بجاليل ومجايل(.

 بني العارف احلق واملدعي

النمير ا  ،ها املرّبون لكشف حال املريدضعن القواعد الرتبوي  السلوكي  التي وم

فإن كان جييأ بةالق  وجزم  ،ومقامات الرجال   فعله ملا ي سأل عن أحوال السالكني ردّ 

 وإن كان يتنصل من اجلواب ويرد العلط إىل اهلل نجح ا الختبار!  ،سقط ا الختبار

 : العاملِ األدز األعظم للسالك 

الفًا بتواضعه هوى نفسه التي تري ،ضعاً ن يكوَن متواأ -1 بعلمه د منه الرتفا  خم 

 . فوق العباد
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فال جيهر هبيا أميام النياس  ،ألحواله ورؤاه وكشوفاته وكراماتهأن يكون كامتًا  -2

 . بًا املدك والثناا أو تزكي  نفسهلال

فال جيهر باألِسار عيس  ،هطد فيحّدث الناس بحسأ استعداأن يكون حكي ً  -3

 ،كتميهَن العليط ميا جييأ بل مر  .نفاس  ما يمل  من العلومي الناس رمالعاّم  ألجل أن ي

ضيي  الغييري معتقييد  بالسييلو  وهييو العلييط الييذي تضييي  عليييه العقييول والنفييوس املري

إُن  ــن العلــم كهيئــة املكنــون ال يعرفــ  إال  »:  . وتصدي  ذلي  كليه قوليهوالتصوف

  .باهلل ةغر  فإذا أظهروه أنكره أه  ال ،العلامل باهلل

  املراد  ن احلكمة: 

 قيال تعياىل: ،د والكي ل فالعبيد عبيدأهيا السال : مه  ارتقيت ا معارج التوحيي 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  ۓ   ہ    ہ     ہ      ہ    ۀژ

 .[17 – 15]فالر:  ژۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    

 ،فاعلط أنيه أراد لي  معرفتيه ،نفس  ا أحضان أوليائهأهيا السال : إذا وجدت 

واحيذر إن كنيت مين أهيل األِسار أن تبيوك هبيا لغيري  ،فشّمر واجتهيد لتحصييل امليراد

ل و الميواهر فيإن العيرب  ا البيوالن.وإذا كنت ا خدم  العارفني فال ختيدع   ،أهلها

واعلط إن صدقت ا  ،ترتكّن العمل واألوراد ول تركَن إليها ألجل مشيئ  الختصا 

نيإ وقياب قوسيني أو أد ،أوراد  ومل تكتأ ل  الولي  لن يفوتي  أن تكيون صيدّيقهط

وإن كنيت مرييدًا . لتزام بآداب العامل السال فا إن كنت عاملا سالكاً : أهيا السال  منهط.

  .عياملدّ و باملال  املؤدّ العامل السال  متيز بني كيف فاعرف 

  

 

 ( وذكره السيولي ا اجلامع الكبري.802دوس )رواه الديلمي ا الفر (1)
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 الكرا ات احلق 

 ،وحجب عنك االرتشرا  عل  أررار العباُ ،ملكوته رمبا أطلعك عل  غ ب( 44

ىورّ  إطالعه كان ق بالرّمحة االهل ةلّخيت  ومل ،  أررار العباُعل ومَنِ اطّلع فتنةً عل ه وربباً 

َون مل  ،ك ّ مَن ثبت ختق قه كّم  ّ ختل قه ل سواعلم أنه  إل ه. الوبال موة م موا ر زهّ الكرا فربّ

 تكم  له االرتقامة.
ل حيصل عس ييد ويل مين أوليياا اهلل تعياىل هي أمر خارق للعاد  ل للعقالكرا ة: 

 با  الستقام .وليائه تكريً  أل

 الكرا ات نوعان: 

فتحصيل  ،ت روحييّ : وهيي اخيرتاق احلجيأ الكثيفي  إىل عيامل اليروككراما -1

 نال النفحات.وت  التجّليات 

ومنهييا انكشيياف ضيي ئر العبيياد ومييا  ،كرامييات مادييي : وهييي خييوارق العيياد  -2

خيفونه عن اخلل 

 .كراما  من ألهنا نو  ،فهي الكرام  احلقيقي  :أما األوىل

 نفسي  فقد عصل للسحر  والكهن .فهي نتيج  للرياضات ال :وأما الثاني 

ل به عن النمر شغَ وي   ،ه من املعاينفيا املريد: فقد ي كشف له عن عامل الروك ب  أمّ و

فليو كيان صيادقًا مليا  سيقط ا الختبيارفيكون بذل   ،كشف له من أِسار العبادما ي  ا 

أ حجي شّوىل صيفااه فشغل خالره وفقد  !؟له وألِسار العباد وما ،غل بغري ذل تشا

ه الكيرب والعجيأ فيحيبط ليَ خ  د  وقد ت دخل عليه املزّي  عس الناس فيَ  ،مراده األصيلعن 

 .ربهعني عمله ويسقط من 
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 ، وأما العارف الذي متّكن ا املعرف  وأللعه اهلل عس أِسار عبياده ليقيوم بالرتبيي  

 فإن اهلل ينفحه من رمحته لسرتهط والدعاا هلط.

  فقد يعتقد أكثر السالكني وعام  املؤمنني أنَّ من جرى عس يديه الكرامات احلسيّ 

نّي بل  عند اهلل أعس ال  ،واحليّ  أّن الكرامي  ليسيت مقياسيًا لكي ل الرجيال ،درجات السَّ

وقيد تكيون  ،فكط ممين أعةيي الكرامي  احلسيّي  ومل ييتال  بعيد مين حمو يه النفسيي 

وكط ممن وصلوا إىل مقامات الولي   ،الكرام  وبالً عليه ملّا يغرت هبا ويتعاىل عس عباد اهلل

 ،قيال ا ميام الغيزايل: )النياس هلكيإ إل العياملني  واملتوسة  ثط رجعوا عنها.الصغرى 

واملالصون عيس خةير  ،والعاملون هلكإ إل املالصني  ،والعاملون هلكإ إل العاملني 

ول يغييرت  [.1٦0]الصييافات:  ژڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ژ  إذًا ميين ينجييو؟ قييال تعيياىل:عميييط(. 

رور  حصيول يرور  حصيوهلا ولكين بالضي يس بالضي فليي ،بالكرامات مين خيرق العياد 

 قالوا: أعمط الكرام  الستقام . ،التقوى

 كحيض النساا. ،أي: غري مضبول  ،وقالوا: الكرام  حيض الرجال

 )إن  مها كرامتان جامعتان حميةتان: قال الشيخ أبو احلسن قدس ِسه:

 كرام  ا ي ن بمزيد ا يقان وشهود العيان.  -1

فمين أعةييه  ثيط اشيتاق إىل غريمهيا فهيو  ،تداا وجمانبي  اليدواعيكرام  الق -2

عي(.  كاذب مدَّ

ألهنييا  ،إن صيياحبت السييتقام  الكرامييات احلسييي  وجييأ تعميييط صيياحبهاوأمييا 

ك مسيتمّر وإذا  هرت األع ل الصاحل  من العبد من لاعات ونجيا ،شاهد  له بالك ل

 ،قلبيه انعكسيت عيس جوارحيهفهيي دلييل عيس أحيوال  ،ا الدعو  يزداد يومًا بعد ييوم

 ژى  ائژوهذه األحوال ما هي إل ثمرات التوّجه الصادق إىل اهلل. قال تعاىل: 

 [.152]البقر : 
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لــو خشــع قلــب هــلا »عن رجيل يعبيث بلحيتيه ا صيالته:  وقال رسول اهلل 

.خلشعت هوارح 

عي ل حسينًا وكلي  زاد ا خيال  زادت األ ،فكل  صفا القلأ قوي ا خيال 

 ونجاحًا.  

ول تدل إلالقًا  ،فاخلالص : الكرامات واألحوال منّشةاٌت للسلو  ودافعٌ  إليه

 عس ك ل الرجال.

  احلكمة:املراد  ن 

واعلط أن غايتي  املعرفي  ا هليي  ل  ،اشتغل بمراد  عن كشوفات  :لسال أهيا ا

احلسيّي  في  إيا  أن تغرت ب  جرى عس يدي  من الكرامات و عس أِسار الربّي . لال ال

 فاعلط وكن أهاًل لذل .  ،هي إل اختبار

 

 

 (.33٦5البيهقي ا سننه )رواه  (1)
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 كا  لا خصوصية اإلنسان 

تووه( 45 كووه وملكو بووني مل رووِّط  عووامل املتو لووك اهلل يف ال بووني  ،جع قوودرك  لووة  مووك جال ل  عْل

توه ،خملوقاته صودا  مكوّنا طووي عل وك أ روِ ،وأنّك جو رةٌ تن موا و ِون ح وث عَوإنّ كوون م ك ال

لوه م و ،ومل يسعك مِن ح ث ثبوت روحان تِك ،جثمان تِك فوتح  كوون إنْ مل تُ كوائن يف ال اُين فال

ّووِّ ،وحمقورٌ يف   ك  ذاته ،مسجونٌ مبح طاته ،الغ وب شوهد املُك  ،نفأنت مع األكوان ما مل ت

إنّما مث   ،ال يل م من ثبوت اخلقوص ّة عدم وصف البشريّةوفإذا شهدته كانت األكوان معك.

 تارةً تُشره مشوس أوصافه ،ظهرت يف األفق ول ست منه ،اخلقوص ّة كإشراه مشس النهار

حودوُك ،عل  ل   وجوُك نوك ،وتارةً يقبض ذلك عنك فريُّك إىل  لو س م هوار  ّوه  ،فالنّ ولكن

كووت ،وارٌُ عل ك نووار  ،وال ي علم قدر أنوار القلوب واألررار إال يف غ ب املل هور أ موا ال تظ ك

 ماء إال يف شهاُة امللك.السّ
 خل  اهلل هذا الكون عس  بني: 

 وهو العامَل احليس الذي نعيش فيه من الذّر  إىل املجّر . عامل  املهلللك:

 وهو العامَل الروحي الذي تداخل بعامَل املل  مع استقاللّيته. وعامل  امللكوت:

فقيال  ،ن قديً  ليعرف مكانه ودوره ا األرض بيني املالوقياتلقد اجتهد ا نسا

 .هو سيد الكونالفالسف : ا نسان 

أّما مكان  ا نسان ا القرآن الكريط فهو خليف  اهلل ا أرضه إذا قام بت م عبوديتيه 

[.30البقر :] ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ        قال تعاىل: ،هلل 

 ،الروك العجيبي فيه خل  ثّط  ،فال  اهلل ا نسان من تراب ليتالام مع عامل املل 

 [85]ا ِساا:  ژوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ژ قال تعاىل:
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 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ژ قييال تعيياىل:   ،نسييبها إليييه لتنييال وف اخلصوصييي  

[.29احلجر:  ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

ڄ   ڄ  ڄ  ژ   قيال تعياىل: ،سييد هيذا الكيون فصار ا نسان بعبوديته هلل  

فاخلالفييي  وٌف وسيييياد  لامنسيييان عيييت  يييّل [.5٦]اليييذاريات:  ژڃ  ڃ  ڃ     

  العبودي .

ل كييه وبييني عييامَل ملكوتييهفا إذاً  رّيٍ  يبييني بشيي  ، نسييان خلقييه اهلل تعيياىل بييني عييامَل م 

ه ،انّي ٍ وروح زه عين الكيون كليّ ّق  ،لي مييّ ه ويتحيرر مين رر اهيد نفسيَ ٌ  ملّيا جي  فا نسيان َمليَ

فصيار ا نسيان   ،وهو ا الوقت ذاته َملرٌ  خصصه باخلالف  عس سائر خملوقاته ،جسده 

فسيّار ليه  ،باخلالف  اجلسدّي  واملََلَك ر الروحاني  حموَر هذا العاملَ  -العارف باهلل-الكامل 

ورفيع مقاميه    ژٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ قال تعاىل: ، املل عاملَ 

قيال رسيول اهلل  ،انمر إىل األنبياا والعارفني باهلل كيف هط حمور الكون ،ا عاملَ امللكوت

:  احلوت وحأى حرهاه  يف النملة حأى واألرضني السموات وأه  و الئكأ  اهلل إن 

اخلري اسالن م عل   عىل ليصلون

)عسيأ نفسي  أهييا ا نسيان صيغريًا وفيي  انةيوى : قال عمر بن اخلةاب  

فإذا كان ا نسان الكامل حمور هذا الكون بل هو اليذي انةيوى فييه هيذا  العامَل األكرب(.

 فكيف الوصول إىل هذه املرتب  ا نسانّي  الكامل ! ،الكون بأِسه 

ًا أنت أهيا ا نسان بني روٍك وجسد فإ ذا َغلبت  روحانّيت  باملجاهيد  نت َمَلكيَ

قييال الشيييخ أمييني كفتييارو قييّدس ِّسه:  حمضييًا مل يعييد حيجبيي  عيين عييامَل امللكييوت يشا.

 )العارف باهلل بتغميض العينني يةوف الكونني(.

 

 (.2٦85رواه الرتمذي ) (1)
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أ) لذهبي رمحه اهلل:وقال ا مام ا  كيل أعيرج إين: قيال أنيه العرفياا بعيض إىل ن سر

 -أصيحاب املجاهيد  - الرياضيني  من لكثريٍ  يقع أمر بالروك راجواملع مر ، سبعني  ليل 

 (1) .(املؤمن معراج الصال  أن ورد بل

نأّما من  روحانّيتيه وحكيط عليهيا بالسيجن  استشا  ا خدم  جسده فقد حّد مير

زل هبا إىل مقام املل  فصارت األكوان حاكمً  وريض بأن يني ،ا من عاملَها امللكو ومنعه

.عليه فيا له   من إنساٍن غبيٍّ هبيميٍّ

إذًا ا نسان الكامل )العارف باهلل(: من صفت روحه بكثر  ذكر اهلل والتوجه إليه 

حتيإ خرقيت حجياب امللي  إىل امللكيوت  ،احلضيور وحمبته وعشقه وقراا  كتابه قيراا 

-فسيّار اهلل ليه هيذا الكيون لييحكط علييه بسيلةان اهلل  ،وبقي ا جسده ا عيامَل امللي 

 قالت رابع  العدوي  رمحها اهلل: فيا له من خملوق. - الايع

ثي  ولقييييد جعلتيييي  ا الفييييؤاد حمييييدي

 

 

 

 

 أبحيييت جسيييمي مييين أراد جليييويس و

 

 

 للجليييييس مييييؤانٌس فاجلسييييط منييييي 

 

 

 ييوحبييييأ قلبييييي ا الفييييؤاد جليسيييي  

السيكندري رمحيه اهلل العيارَف بياهلل اليذي نيال كم  خيالأ هبا ابن عةاا ذه احله 

 ،ووف نفيخ اليروك فييه ا عيامل امللكيوت -عيامل املياد  -وف السياد  ا عامل امللي  

فهيو يعييش ا عيامل امللي   ،فكان حاكً  عس عامل املل  بروحيه التيي مين عيامل امللكيوت

يكيون إل نيدرً  بيني فهو مقام اخلصوصيي  ل  ،ويستمد من عامل امللكوت العةاا والنور

 ،ريتهيوحتإ ل ينسإ العارف باهلل والناس حوليه بشي  الناس ول ينال إل بةري  الروك.

عنه التجيل العرفاين بقدر فتمهر بايته فيعلط العيارف بياهلل والنياس فقيره  يرفع اهلل 

 عارضيًا ا أنت عليه ليس إل أمراً أّن م -العارف باهلل-اعلط أهيا ا نسان الكامل  ،إىل اهلل

 

 (. 4/225كتاب التفسري واملفرسون للذهبي ) (1)
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وعالمي  ذلي   ،وهذه اخلصوصّي  مل تفنر احلمو  الباّي  ،بفعل التجيّل ا هلي فال تغرت

گ   گ  گ  ژ  قيال تعياىل: ،أن  تأكل وتاب وتنكح وتنام ول زليت ذا خصوصيّي 

وإنييّ  مييا أنييت فيييه ميين الييتجيل   ژ گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

كَتسيبًا  ،فتبّدل  لمتها نوراً شمس عس  الم األرض كتجيّل ال لكن نيور األرض يبقيإ م 

ملّيا جتيّس اهلل عليي  بصيفاته  -العيارف بياهلل -كذل  أنت أهيا ا نسان الكاميل  ،ل ذاتياً 

رَت هبا  فةردَت  الم  وأذهبَت صفات  احلادث  الَعَدميَّ  بمهور أوصاف  األزلّي . ،َتنَوَّ

عّرفييي  قيييدر  قيييبض ذ فيييإذا أراد اهلل أن ريت  يلييي  اليييتجيل فرجعيييت إىل بشييي ي 

 ،فاعلط أهيا ا نسان الكامل أن ما فيي  مين نيوٍر فهيو منيه وأوصاف  فعرفت حدود .

 وليس ل  منه يشا.

 جيتمع التجيل ا هلي مع األوصاف الباّي  أبدًا مين نكياٍك ر وأكيٍل ووٍب... ول

ي يفيقضي  ،اا َمَلكيَ ر اليذكر إىل باّيته ميع بقي وإن  هو قبٌض للتجيل مؤقٌت يعود فيه الويل

فإذا ما عاد التجيل عاد إىل الصفات امللكي  وضمرت الصيفات  ،نكاحه ولعامه ووابه

ولكن كيف السبيل ملعرف  أنيوار قليوب الرجيال وهيي منةويي  عيت حجياب  الباي .

َر أنيوار القليوب فليغيأ عين هيذا العيامَل  البايي بالعيامَل باّيتهط؟ فمن أراد معرف  َقد 

)يا بني: إذا أردت أن تعرف مقيام  قال شيانا الشيخ أمحد كفتارو قّدس ِّسه: وحي.الر

فمحاٌل أن تتكشيف أنيوار القليوب دون  الشيخ فأكثر من ذكر اهلل تتكّشف ل  أنواره(.

 ك  أّن أنوار الشمس مقصورٌ  معرفتها عس العامَل املادي. ،الستغراق ا العامَل الروحي

رًا يفأتإ شياه ا الصباك مستبشي  ،روى أّن أحد السالكني استغرق ليلً  باألنواري

قال: يا سيدي لقد غرقت باألنوار ا األمس و.. و.. فقال له الشيخ: ييا بنيي: ميا رأيتيه 

وليذل  قيام أهيل المياهر  !وهو لكل مؤمن يتوضيأ ،باألمس هو نور وضوئ  فحسأ



 232 

 ،من األولياا وا نكار عليهط خلفاا مقامهط عن العاميّ من العل ا بمحارب  أهل البالن 

وهط  ،ولو دخلوا مدارسهط وخرقوا عامَل املاّد  إىل عيامَل اليروك فشيهدوا أنيوارهط ميا ذميّ

 وما تنّقصوهط.

ختالف مقامياهتط وكلي  واعلط أهيا السال : أّن أنوار قلوب العيارفني ختتليف بيا

 عال مقام السال  كل  زاد نوره.

 املراد  ن احلكمة: 

 أهيا السال : اعرف املكان الذي وضيع  اهلل فييه واجتهيد لتكيون هيذا ا نسيان

وكين ا  ،أ للر  روح  ا عامل امللكوت لتسبح فيه ،الكامل )العارف باهلل( الذي أكرمه

 الدنيا قائً  بدول  اهلل فتكون ا نسان الكامل )العارف باهلل( حمور خملوقات اهلل.

وما تيركن  ،اعرف حدود  وقدر  ،ل تغرت -العارف باهلل-أهيا ا نسان الكامل 

 إليه من احلمو  الباي  دليٌل عس حدودّيت . 
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 أدز الأحدث عن اهلل 

ومن عبّر من بساط إحسان  ،االراءة( من عبّر مِن بساط إحسان ذاته أصمتته 46

بورز ك فاهلل عل ه مل يقمتْ إذا أراء. نوه  مواء  ،كالم يرب زُ وعل ه كِسوة القلب الذي م فاحلك

بوري. موت يف و تسبق أنوار  م أقواهلّم فح ث صار التنوير وص  التع بوري فُه لوه يف التع مون أُذن 

نووار إذا مل و ،وجلّ ت إل هم إشاراته ،مسامع القلب عباراتُه سووفة األ قوائق مك بورزت احل رمبا 

فاألول  ،عباراهتم إمّا لف ضان وجدٍ أو لققد  داية مريدواعلم أن  يؤذن لك ف ها باالظهار.

توه ،حال السالكني والثاني حال أرباب املكنة ابققني عون وارُا  ،فال ينبغي للسالك أنْ يعبّر 

بوال علم أنه . وافإنّ ذلك ي قِ   عملها يف قلبه ومينعه وجوُ القده مع ربّه عودم إق ملوك  مت  آ

عوك علم وه ،فارجعْ إىل عِلم اهلل ف وك ،أو توجّههم بالذمّ إل ك ،الناس عل ك كوان ال يقن  ،فوإن 

إمنا أجرى األذى عل   ،فمق بتك بعدم قناعتك بعلمه أشدّ من مق بتك بوجوُ األذى منهم

 أراُ أنْ ي عجك عنْ ك ّ شيءٍ حت  ال ي شغلك عنه شيء. ، ال تكون راكناً إل همأيديهم ك

َون و ك إالّ ما أنت له آ ك .ول س ل ،العبارات قوتٌ لعائلة املستمعنيف قوام م عون امل ّور  ربّما عب

 وربّما عبّر عنه مَن وص  إل ه وذلك ملتبس إال عل  صاحب بقرية. ،ارتشر  عل ه
بكثير  العليط ول الدعو  واهلدايي   تيسلف ،والدعو  لدعا با خاص هذه احلكم  

فمتحيدث واحيد ربياين  ،ولكن األمر بنو  املتحدث وروحانيته وربانيتيه ،بكثر  العل ا

ول األرض من املتحدثني اليذين ل ربانيي   اهلل يمل  روحًا قوي  خري من ملا ملهط من

 حقيقي. متحدٌث  فليس كل متحدٍث  ،روحاني  ول إخال  ا قلوهبط
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 :حال الدعاة

فقداهنط أفضل من   ونكاذب مغرورون ،ومل يتالَّقوامل يعملوا لَّموا وتع صنٌف  -1

 .داهنطوج

إذا ألهنيط  ،اهلللكنهط حمجوبون عن تعلَّموا وعلَّموا بصدق وإخال   صنٌف  -2

فيإذا  ،أع هليط تسيب  أقيواهلط وارأعلومهط وإذا أمروا بالعمل بعدثوا عس الناس عدثوا 

 .يفعلونن اهلل أهنط يقولون ما ل  موقعوا بنق  أخرسهط نقصهط حيااً 

فحيدثوا النياس بياهلل غيائبني عين أنفسيهط  ،رفيع الغةياا عين قليوهبط صنٌف  -3

 ببحيير اهلل فييإذا وقعييوا ا هفييو  مل يسييكتوا ألهنييط يييرون ذليي  ميين أنفسييهط مغموسييني 

ره يشا ،والتحدث والفضل من اهلل  .وإن  فضل اهلل ل يكدي

إذا علمت أهيا الداعي إىل اهلل ا نفس  الينق  فبيادر إىل إصيالك اخلليل اليذي ف

  دون نفع للمسلمني. وإل ستبقإ ،أنت فيه
 الداع انلسقلب و

فهيي  :وأميا اجليوارك ،فهيي املعنيإ العاقيل :أما الروك ،وجسدٌ   نسان روٌك اإن 

عل دليياًل عيس الفيؤاد. : امليرا خمبيوٌا  قيال سييدنا عييل املرتمج  عن املعنإ فاللسان ج 

 لسانه.عت 

 الدعاة أصناف

ر الكيالم  ،وهو الذي يتصدر املجالس ريااً عامل اللسان جهول القلأ:  -1 فيصوي

 ،ول يزييد املسيتمعني إل بعيداً  ،فإنيه ييؤثير ول يغيريي  ،ويتكلط عين معيان ٍل يعرفهيا قلبيه

 ويفتضح أمره بفلتات لسانه.
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 ،بلغ  غري مفهوم  للعام  لسانه يرتجط املعاين فإنّ  عامل القلأ جهول اللسان: -2

فيإن كيان املتحيدث  ،يشعر مستمعوه بنور يدخل قلوهبط هييي  أشيواقهط ويأخيذ ألبياهبط

كان يغلأ علييه  وإن ،قلوهبطا واألشواق تشتعل من املجلس تغلأ عليه املحب  قاموا 

الزهد قاموا وقد قةع كان يغلأ عليه  وإن ،وفرائصهط ترتعد من املجلس اخلوف قاموا

 قلوهبط عن حأ الدنيا.

هييو اليينجط الثاقييأ العييارف بيياهلل احلكيييط حكميي   عييامل القلييأ عييامل اللسييان: -3

صاحأ  دي رسول اهلل املأذون من سيّ  .رأس احلكمة خمافة اهلل :ا ي ن لقوله 

وعقليه بعليط  ،من جالسيه حييا قلبيه بيروك اهلل ،البحر الذي ل ساحل له ،احلال واملقال

 جوارحه بادم  اهلل. و ،اهلل

يتمتع العارفون بياهلل بقيو  روحييَّ  نورانييَّ  حصيلوا عليهيا بسيبأ كثير  تعبيدهط 

ثون بيإذن اهلل.  ،وتوجههط إىل اهلل ث العيارفون عيس النياس يتحيدَّ      قيال تعياىل:وملا يتحيدَّ

كل كلم  من كلي ت العيارف بياهلل ف  ژٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹژ

 عس القلوب. اً نور وإذا جلس ا جملس قبل أن يتحدث يشعّ  ،ن معجون  بنور اهللتكو

واملأذون مه  اجتهدنا لنصف مقامه وقربه مين اهلل وبركي  وجيوده ا املجتميع ل 

فييرتى نييور قلييوهبط خيييرتق حجييأ قلييأ السييامع الصييادق إىل  ،حقييه ه  يييَ فر نَ  نسييتةيع أن  

وهنيض مين  ،إىل دار اخلليود نايك وأنيابفإذا دخل النيور انفسيح صيدره وا ،سويدائه

فييرتاه خيشييع  ،وإذا ضييعف صييدق السييامع مل يصييل إل إىل شييغاف قلبييه ،ىل ربييهسيياعته إ

م العيارف بياهلل وإذا كيان السيامع كاذبيًا مل يتجياوز كيال ،وخيضع ويعزم عيس السيتقام 

 إل أنه يشعر بنقصه وعيبه وتقوم احلج  عليه. ،آذانه

 

 ( ك  ا اجلامع الكبري للسيولي.744رواه البيهقي ا الشعأ ) (1)
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 ذن اإل

ول ييؤذن إل ملين كيان  ، عنيه أن ييؤذن ليه فال بيد للمعيربَّ من أراد أن يعرب عن اهلل

ومن أراد أن يعرب   ژٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ   :قال تعاىل ،عارفاً 

بيذل  إن حقي  ن لكيل مسيلط وقيد أ ذ ،ر يييأذن ليه صياحأ الشي  عن الا  فال بد أن

 ژ ہ  ہ  ھ   ھ  ھہ  ہژ  :قال تعاىل  ،وو  الدعو 

  .ا البهو إذن التعريف  :وا ذن العام ،هو إذن التعريف باهلل : ذن اخلا فا

القلوب  مه  بذل من جهد ليصل ،مل يؤذن له بالدعو  إىل اهلل والتعريف به ن  إّن مَ 

يعميل  يصيح أن لألّن هذا العميل  ،ذل  حتإ ولو كان خملصًا وصادقاً  يستةيع ل اهللب

يتحيدث أبيدًا عين  ليه لمن مل ييؤذن وليس املراد  فهو عمٌل روحي  بحت.به كّل الناس 

وأحياهيا ولكن املأذون بالتعبري عن اهلل إذا تكّلط أدخل نور اهلل ا قلوب املستمعني  ،اهلل

   هلل.إىل ا بمحب  اهلل وجذب القلوب

 ؟ األدنى عىل ن األعىل  ذنكيف يأيت اإل

فهيو  ،عيرب هواتيف احلقيقي  واليوحي: هو عن اهلل دون واسة  ا ذن األرقإ -1

 إذن األنبياا.

َ عييَ  -2 وهييو إذن العييارفني  ،املنييام وأاليقميي   تييه ابرؤي سييييدي رسييول اهلل  رب 

احيًا جّدًا وناجح  نج تكون دعوته واسع ً  عرَب سييدي رسول اهلل  واملأذون ،املجددين

ييدي الشييخ أمحيد كفتيارو قيدس كإذن س ،هط ليل ماقو ،جيل   ويكون  هوره قوي   ،تاّماً 

! ومل ييد  سين  (70( ألف مسيتمع وعيس ميدى )50فكان حيرض جملسه أكثر من ) ،ِسه 

ومجاهريهييا إىل  ودعييا ملكهييا أو رئيسييها وأسيياتذ  جامعاهتيياتقريبييًا دوليي  ا العييامل إل 

 . يعهد مثله ا التاريخا سالم ونجح نجاحًا مل
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أتتيه إشيارات ووالتوصييل  إذا شهد من مريده أهلي  للرتبي عرب العارف باهلل  -3

 .قيق  أذن له بالتكميل وا رشادعامل احل

 :يكون اإلذن عىل عالث هيئات

لتقييي   الرتبييي  الروحييي  ولييو مل يويسيييواأل. وهييو أعيياله  روحييي   ييسيي  أو إذنٌ  -1

  ، كرتبي  النبي صس اهلل عليه وسلط ألويس القرين.اناجلسد

 .من الشيخ موقعٌ   مكتوٌب إذنٌ  -2

 .و إشار  أيٌح نإما  ،منةوٌق  إذنٌ  -3

إذا عييدث أخييذ  ،فييإذا حصييل ا ذن صييار املييأذون ميين أهييل التنييوير والتسييلي 

 وصارت كل حركاته بإذن.   ،وكثرت إشاراته املفهوم  للقلوب ،األلباب

ه يشري إىل نفسه: )إن من عباد اهلل من ل  قال سيدي الشيخ أمحد كفتارو قدس ِسُّ

 .ول يندم عس قرار(يتحر  إل بإذن فيق  كل حياته ل يفشل بعمل 

لييس فيهيا حيالو  ثقيلي  عيس القليوب عدث باحلقائ  تراها  مل يؤذن له وإن  ومن 

 .وليس عليها لالو 

 رفيع: هم  ف  

 ،ليسيمع كالميه رمحيه اهلل جمليس احلسين بين سيمعونالنحيويني عيس  أحيد  دخل 

 :فبل  ذل  احلسن فكتأ له ،ًا لهمّ فانرصف ذا -ا النحو ئخية -فوجده يلحن

ضبةت أقوال  مع حلن  ،بالوقوف دون الباب)إن  من كثر  ا عجاب رضيت 

رفعيت إىل  هيالّ فعين املقصيود!  فانقةعيَت  ونصٍأ  ورفعٍ  وقد هتَت بني خفضٍ  ،أفعال 

اهلل مجيع احلاجات؟! وخفضت عن كل املنكرات؟! ونصبت بني عيني  املي ت؟! واهلل 

َ مَل تكن معربًا؟ وإن  يقال له: مل كنت مذنبًا؟ ليس املراد فصياح   يا أخي ما يقال للعبد: ملر
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وليو كيان الفضيل ا فصياح  اللسيان  لكيان سييدنا  ،املقال  إني  امليراد فصياح  الفعيال

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ   حيييث يقييول: ،أوىل بالرسييال  ميين موسيإ هيارون 

  . ژې      

ل اهلل املعيارف واألِسار قليوب ق  ،واسيتأمنهط عليهيا خلصوصييتها ،ليائيهأود محيَّ

ك هبا عند غلب  الوجد علييه دون فإنه يبو ،رشادز عس رتب  ا مل حي  نمم فإذا كان املستأمن

.فغفر اهلل له لعذره وندم واستغفر فإذا صحا رجع  ،وذل  ألنه أسري حاله ،أن يشعر

ك ببعض تلي  األِسار لعليَّ  الرتبيي  فإنه يبووأما من كان من املرشدين الكاملني 

 . األهليّ ملن وجدوا فيه 

 ذَ أ خير  فإذا غلأ احليال علييه ،وال عس قلبهاىل األحأّما السال  ا حال سريه تتوو

ومن  ،ألن الكت ن هو األدب املةلوب لبقاا احلال له ذل  ول ينبغي ،فحّدث عن حاله

 قلبه.وانةفأ نورها ا أفشإ أحواله بالتحّدث عنها برَدت حرارهتا وضعف تأثريها 

 دوافع إفشال احلال:

النفس جمبول   ألنّ  ،من حمو  النفس م  وما إفشاا احلال إل ح حم النفس: -1

 وهذا الدافع مذموم. ،املدح  عس حّأ 

احلر  عس إيقيا  قليوب اخللي  ليعرفيوا أن هنيا  حقيقي  جييأ أن يبحثيوا  -2

 وهو حممود. ،عنها

د بالةري هتثاررفع مّه  السالكني املستمعني وإ -3  وهو حممود. ،ط عس اجلر

ا أِسارهييط إىل حييني ن السييالكني ميين إفشيياوخوفييًا عييس السييالكني منييع العييارفو

 فإذا بلغوا فحّدث ول حرج. ،بلوغهط مقام الرجال
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 عال ة عىل الصدق

أكثير مين غيريهط ألهنيط معّرضيني للمهيور املتحدثني ذه احلكم  تتعل  بالدعا  ه

املييدك ) وشييوائأ ا خييال  .وهييو رأس مييال الييداعي إىل اهللالييذي هيييدم ا خييال  

ليذل   ،ركًا بعمليه غيري اهلليفمن فرك بمدك الناس أو حزن لذم الناس كان مشي  (والذم

 شّ  عس العل ا إخال  أع هلط ألهنط ا موقع يساعد الشيةان عس النفوذ إليهط.

ذك قال أمحد بن احلواري رمحه اهلل: ر بيه )من أحّأ أن ي عرف بيشٍا من اخليري أو يي 

أ أن يرى عمله غري حمبوبه( ،فقد أو  مع اهلل  .ألنه من عمل عس املحب  ل حي 

والييتعّمط والمهييور عييس املنييابر الفضييائي  وصييّف فليييس األميير بلييبس العبيياا  

 وإن  األمر با خال . ،العبارات

بي ؟ قيال:  فقييل ليه: ميا فعيل اهلل  ،ي ا مام اجلنيد قدس ِّسه بعيد موتيهؤر  

كيعاٍت كنت أركعهيا ا  ،العبارات ولاحت تل  ا شارات فنيت تل  ومل ينفعني إل ر 

أميا امل الي  فيقيول: ليو  ،النياس وذّمهيط ليه فقد يمتحن اهلل الداعي بإعراض السحر.

وأميا غيري  كنت صاحلًا ألقبل الناس عيّل فاهلل أعليط بنفيسي منيي. في جيّدد التوبي  إىل اهلل.

قير بتقصيريه وبتسيليط اهلل النياَس علييه امل ال  فإنه يتهط النياس ول يي  تهط نفسيه ول ي 

 قال الشيخ أبو احلسن قّدس ِّسه: ف  أشد جهالته باهلل مل يرض بحكط اهلل عليه. ،لنقصه

 .ق  اهلل(ق  الناس وانا علم  لي صدّ )ل تنا علم  لي صدّ 

 َي مير بيه عَ بمحبو َي فمين فنير  ،علط أّن الدواا الناجع الوحيد لامخال  هو احليأا

 اليذين ييذكرون اهلل  ،لذل  أقول: ل يعرف التوحيد الصاا إل الصيوفي  ،عن غريه 

 ريليس التوحيد ك  يمن بعض ضعاف اليقني هو كسي  ،حتإ يفنإ ا القلأ كل ما سواه 
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في   ،التوحييد ا القليأ لكيناألصنام وإزال  شواهد القبور وقراا  كتيأ العقييد ... و

 نفعه ا قلبه؟ط ولزال اعتقاده بكرس الصن الفائد  إن

ر  املسيال  كثيري   املهالي  أنّ  :اعلط ييا أخيي السيال و  ،بدايي  لريي  القيوم وعير

في سيليط علييه األهيل واألرحيام واألصيدقاا  ،ليقةع قليأ السيال  عين كيل التعلقيات

ع دائير  إيذائيه حتيإ ي سيليط علييه كيّل خلقيه  ،واجلريان... فإذا ميا صيرب ا سيلوكه وسيّ

إليــك  :أسيو  بحبيبيه املصيةفإ  رف بكليه إىل خالقيهيفينصي  ،  علييه ا رزقيهضيّ وي  

أنت ريب ورز املسأضعفني؛ إىل  ن  ،أشكو ضعف قويت وقل ة حيلأي وهواين عىل الناس

تكلني؟ إىل بعيٍد يأجهمني؟ أم إىل قريٍب  ل كأ  أ ري؟ إن مل يكن بــك غضــب  عــيل  فــال 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ   قيال تعياىل: ،أحبابيه وأوليائيه ا سنّ  اهلل فهذه  .أبايل

 ژې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  

واعلط أن هناي  الةري  عّز  وكرام  وسياد  وإمام  قبل امليوت ولسيان صيدٍق ا 

 اآلخرين بعد املوت.

 ّز  ا حج  الودا !!ه حتإ كانت العوإيذائ جهاد النبي  إىلانمر أهيا السال  

 حتإ صاروا امللو  واألمراا!! نمر إىل إيذاا أصحاب رسول اهلل ا

وانمير أسي اهط الييوم وهيط  ،انمر فحاش  إيذاا أولياا اهلل تعاىل عرب كل القيرون

 اللوامع والنجوم السوالع!!

قيال تعياىل عيس  ،هو من جيعل اهلل له لسان صدق ا اآلخيرين: املال  احلقيقي

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ   :سيدنا إبراهيط لسان 

 

 (.35مع الزوائد )رواه الةرباين ك  ا جم (1)
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)اعلييط أن أولييياا اهلل تعيياىل حكمهييط ا بييدايتهط أن  قييال صيياحأ لةييائف امليينن:

ي سياكنوا هيذا  كييالي سّلط اهلل اخلل  عليهط ليتةهيروا مين البقاييا وتكميل فييهط املزاييا و

عيس األوليياا األذى دّل عيس عليّو وكلي  قيوي  ،اخلل  بياعت ٍد أو يميليوا إلييهط باسيتنادٍ 

 .مقامهط عند املوىل(

 غلال القلوز

ه يلتجيإا ،ندما يشعر املؤمن بجو  روحيع  ،إىل جميالس الصياحلني وامليربني  فإنيّ

 ،تتحيّر  مشياعر ا يي ن ا قلبيه أحيانياً  ،رف عيس نفسيهيوحتإ ا نسيان العيايص املسي 

العيارفون هيط املايفون عيس مائيد  اهلل و .ل  الذكر وجميالس الصياحلني حر  إىل إافيلتج

ار املائيد  متفاوتيي   ،الربياين اليذين يبحثيون عين الغيذااالتيي ل تقبيل إل الفقيراا  وحضيَّ

ان املريدين إىل ألن الشيوخ  ،مقاماهتط ثيط  ،حيني يتغيذون فيقيدرون عيس النهيوضحضَّ

 .يكنت أوب نت ساق: رفون الساقونيفيصريون هط املش وباً  ونيزداد

هيل أل تيار ً وهيل البيدايات أل طهتعبيار فتيار ً  ،العبارات فتتعدد املقامات تتعددو

ليذل   ،تتحيد العبيار  وختتليف ا شيار نًا وأحيا ،يأخذ ما يلي  به مريدٍ  وكّل  ،النهايات

هيا موجهي  وكأّن العبيارات كلّ  عليه كّل توجه الشيخ أنّ  يشعر ا جملس الشيخ مريدٍ  كّل 

  عن غريه. لس العارف باهللجم ميز وهذه  ،إليه

 :ر كية للأعليم ةقص  

  من املريدين ا خلوات متالصق  )بني األول والثاين أدخل أحد الشيوخ ثالث

يقيول: زعيرت  ٌل  متجوبائعٌ  مرّ   ٍ وبني الثاين والثالث عا  أيام( وبعد مدّ  ،عا  أيام

فيأتإ نقييأ   رخ كيّل مين املرييدين الثّالثي  نخي  عميمي يفصي  ،يي.. زعرت بيرّ برّ 

: قيال: سيمعت مناففسأل اليذي دخيل أخيرياً: ملياذا نخيت؟  ،ا خوان ديياً يقيول 
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 ،فسأَل الثاين فقال: سيمعت  مناديياً يقيول: اآلن تيرى بيّري ،عبدي اعمل ترى برّري

 !... فتأّمل!؟ياً يقول: كيف وجدَت برّريوسأل الثّالَث فقال: سمعت  مناد

 :ئالً يقولوسمع بعض السالكني قا

 رون مييين شيييعبان وليييَّتر         يإذا العشييي 

 

 

 

 فواصيييييل وب ليلييييي  بالنهيييييار 

 

 

 اب بأقييييييداك  صييييييغار         ي تيييييي ول

 

 

غار   ميييان عيييس الصيييي  فقيييد ضييياق الزَّ

 

 

 !!متعبداً حتإ ماتفارج هائً  عس وجهه 

 والعبارات املعربون 

 واٌق ومعارف ليس أقوالً وعباراٍت وزخارف.الةري  إىل اهلل أحواٌل وأذ

فيإذا  ،عس املريد مين خيزائن الغييوب لسياع  ثيط خيتفيي هو ما يةرأ   :

 فيإذا ثبيت اليذوق صيار معرفيً  ومقيام. ،اٌل متكيررحي فوأميا اليذوق  تكرر صيار ذوقيًا.

 وهي ذرو  سنام الةري . ،أصٌل ثابٌت راسٌخ ا القلأ والرس واملعرف  

ون أر  بعة:املهللعربِّ

 وهو أهٌل للتعبري. ،فإن تعبريه كامٌل ناشٌئ عن حٍ  ثابٍت العارف:  -1

وما هيو إل  ،السامع أنه مقام املعرّب   عن ذوقه فيمنّ فإنه ي عرّب  صاحأ الذوق: -2

 ذوٌق من جنس املعرف . أي: ،عس املعرف  للمعرّب  استااٌف 

 ،أن ذلي  ذوق املعيرّب  مع منه  نفمن س ،فإنه ي عرّب عن حاله صاحأ احلال: -3

 وإن  هو حاٌل عارض. ،أو حتإ معرف  املعرّب باهلل

الةري  في عربي عين ألسين  القيوم عس  وهو تعدٍّ  صاحأ املةالع  لكتأ القوم: -4

وقد وقع ا ذلي  كثيرٌي مين علي ا  ،ه ونفاقهسأ ذل  إليه دلَّ عس ريائفإذا ن   ،نقاًل عنهط

 املسلمني.



 243 

 ة:املهللعرُب طم عالع

عربي عق  أم مل يتحق  عاّم :ال -1 قون كلَّ م  كيان املتحيّدث ابين لرييٍ   فإن ،ي صدي

 انتفعوا وإل سئموا وتركوا.

فإن وافقت عبيارات اليواعم  أبناا  الةري  من أصحاب األحوال واألذواق: -2

 مل تواف  أعرضوا عنه وتركوه. وإن ،أحواهلط وأذواقهط ركنوا إليه وتابعوه 

عربي  عارف:ال -3  ،استشيالتها عين مقاميهًا ل خيدعه حالو  عباراته أو إذا سمع م 

َ في ن  عارفيًا آخياه عيربي امل  فيإذا كيان  ،بمقاميه اليذي هيو فييه دون زييادٍ  أو نقصيان زل امل عربي

قًا أو صا وإذا ،وأحّبه ّقيهكان متذوي دًا إميا  وإذا ،حأ حاٍل توّجه عليه لري  قليي ّدعيًا م  كان مي 

 ره وهناه أو فّض الناس عنه.زج

ّدث عس الناس ،دخل البرص  سيدنا عليًا  ي روى أنّ   ،فرأى احلسن البرصي حي 

؟قال: ف  آف  ...قال: الور ال   الّدين؟ما مفقال له: يا غالم   . فعجيأ..عقال: الّةمي  ته 

ث ع عيل    س النّاس. منه  وأذن له  بالتحدُّ

  :مةاملراد  ن احلك

ث بياهلل وهلل ن  لتصري ا مقيام ميَ اجتهد  أهيا السال : ث عيدَّ ول تكتفيي  ،إذا عيدَّ

 ،ابحث عن العارف الكامل واحذر عل ا اللسان جهالا القليوبو .بعلوم أهل الماهر

دث فانمر أثر كالمه ا قلب  ؟ ،وإذا أردت أن تعرف املتحي  هيو امليأذونف هل أثَّر أم غيريَّ

 ،ول تغيرتَّ بعلمي  ولالقي  لسيان  ،فإذا وصلت إليه فاجتهد أن تصيري مأذونياً  ،للب 

  فالعتبار لامذن.

وما أدبر الناس عن  إل لنقٍ   ،احر  عس ا خال  ا الدعو  : لاسلا اهيأ

تسل عن ذي املعنإ فهذا  نا وإنكنت معنا فاتبعنا واصرب عس احلأ مع وإن ،في  فافهط
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ي قلب  بأعس درجات الغذاا الروحياين وترتقيي ا إذا أردت أن تغذّ و لري  الصوفّي .

 ،ني حيصل ل  املرادفهيئ قلب  بكثر  الذكر ثط جالس العارف ،ط العرفايندرجات السلّ 

 وإذا كنت ل تأنس بمجالسهط ول تزداد هبا قربًا فاعلط أن العل  باستعداد . 

وإل نيدمت ول ينفعي  حينهيا  ،حر  عس كتط األِسار واحذر مين إفشيائهاوا

 ،ميين الواصيلني أو املتقييدمني ا السييلو  ك بياألِسارول تعييرتض عيس ميين يبيي و ،النيدم

احيذر أن و .األِسارلعلَّهيط ينفحوني  بيبعض تلي   ،ب مين العيارفني املرشيدينواقرت

ين  فال تقبل إل تعبري العارفني املشهود هلط بالتعبري. ،تناد  باملعربي

 

 

 

 

 

 

 تط وك احلكط بحمد اهلل
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