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  تاب روض المحب الفانيك

 فيما تلقيناه من أبي العباس التجاني

 

 

 

  
  

 :تأليف

  
المتوفى بعين  المشري السباعي السائحي بن اإلمام العالمة سيدي محمد

صـــاحب الجـــامع والســـراج الوهـــاج ونصـــرة  هــــ 1224 ماضـــي ســـنة
  .الشرفاء وغيرها من المؤلفات رحمه اهللا ورضي عنه آمين
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و به أستعين و ال حول و ال قوة إال باهللا العلي  بسم اهللا الرحمن الرحيم
أشرف المخلوقين  على سيدنا محمد  و سلم  وصلى اهللا   العظيم

  كثيرا إلى يوم الدين.آله وصحبه وسلم تسليما وعلى
  
  

لقــد . هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا هللا الــذيالحمــد 
نبينــا و  علــى ســيدنا وو ســلم وصــلى اهللا  ،ءت رســل ربنــا بــالحقجــا

ــى المالئكــة والحــور       ــوث إل ــق اهللا المبع ــد أشــرف خل ــا محم موالن
صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه أهــل      . العــين وســائر الخلــق  

  .الح من نجد برق ام فنانه وأالعناية والجاه ما غرد الهزاز على 
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هللا وســنة رســول اهللا كــالم   ون بعــد كتــاب ا فــإن أشــرف مــا يــد    ،هــذا
ين في مشاهدة الحق جلت قدرته في كل وقـت  قالعارفين المستغر

  .وحين
بمعرفة الشيخ الواصل القدوة الكامـل  تبارك و تعالى  ولما أكرمنا اهللا

ممـد   ،وصل إلى جنة النعـيم ملاوالتعليم ومنبع السر  ةشيخ التربي
اس التجـاني  العبـ  ومضل المنتقدين القطب الربـاني أبـو  المعتقدين 

والحــت علينــا  ،متعنــا اهللا برضــاه وحشــرنا مــع المحبــين فــي حمــاه
يـد  قن أأألهمنـي الملـك الوهـاب     ،أنواره وفاضت على األنام أسـراره 

وأرجـوا اهللا تعـالى إن يكـون     .من فيضـه مـا لسـت تـراه فـي كتـاب      
وللمطــرودين المحــرومين هــالك وعــذاب،   ،ذلــك جنــة لألحبــاب

ــه ــان : ترجمت ــروض المحــب الف ــاس    ب ــي العب ــن أب ــاه م ــا تلقين ي فيم
 .خـوان اإلمواهب المنان ألعيان الصوفية و:وأن شئت قلت .التجاني

متـع فيــه  بإنصـاف و   مـن نظـره  أسـأل اهللا تعـالى أن ينفـع بـه كـل       و
  .آمين. بصره

  
   نـــــــــــــبالصالحي  عناية                    ه ـــــــــــــلمن ل  هدية

  نـــــالعارفي حزب   وقطب                    من فيض منهل الصفا 
  نــــــــيعزى لعرب من تجي                     لـــواص أكرم به من 

  نـــــــــــــالحسني  قلت لجد                     ةـــــــــــنسب  لكنه من
  نـــــــــــــشهرته في العالمي                    ذيــــوقيل من نجل ال

  نــــــــــــــــللناس سيد مكي                     هــــــــــاسم بن إمام ا
  نـعند الورى حصى الحصي                     هـــــــــاليعمري فضل

  نـــــــــــــــــــقدمتهم مدوني                     ذيـــربه ال وحي عن
  نـــــــــقي من راسخيشيخ ت                     ىــــمض  ذكرهم فيما
  نـــــــــــــــنجل رشيد األمي                     اــــــــفي رحلة دونه

  نـــــــــــــــمن علماء عاملي                     رةــــــــوعد منهم كث
  نــــــــــــأشرف كل العالمي                     ىــــــيا ربنا صل عل

  نـــــــــــــالتابعي وصحبه و                     هـــــعن آلتثم الرضا 
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فهو ينتمي إلى موالنا الحسن بن علي رضي اهللا  ،رضي اهللا عنه ه،أما نسب

ــو ديرضــي اهللا عنــه محقــق عنــ   هوتحقيــق نســب  .عنهمــا م يعــول ل
ــا هــو مســموع عنــد النــاس ومــا هــو     ىالشــيخ رضــي اهللا عنــه علــ   م

لى اهللا عليـه وسـلم علـى    مكتوب فـي العقـود حتـى سـأل النبـي صـ      
سـألت سـيد الوجـود     :سمعته يقول رضي اهللا عنه .نسبه وحققه له

وعلــى أهــل ؟ صــلى اهللا عليــه وســلم علــى نســبي هــل شــريف أم ال    
فأجابـه صـلى    .ي ولـد فيهـا فـإنهم ينتسـبون إلـى الشـرف      تالقرية ال

وكررهـا ثـالث    .أنت ولدي، أنت ولدي، أنت ولـدي  :و سلماهللا عليه 
ســكت  :عنــهمــا أهــل القريــة فقــال لــي الشــيخ رضــي اهللا أ و .مــرات

  .نسبتهم في تحقيق عني صلى اهللا عليه وسلم ولم يجبني بشيء
 لـيس  و ،النازل فيهـا طارئـا علـيهم    جدهبل منهم، والشيخ لم يكن نسبه 

. وإنمــا نســب إليهــا لتــوطن أجــداده بهــا ،نســبا إال مــن النســاءبيــنهم 
سـمع تحقيـق نسـبه مـن     ن حـي منف. فهكذا أخبرني رضـي اهللا عنـه  

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم صرح بالشرف وجزم به للخـاص  
وذلــك لتحقيــق نســبه فــي نفــس األمــر ألن ســيد الوجــود    ،والعــام

وســأله عــن أمــور     .صــلى اهللا عليــه وســلم أخبــره يقظــة ال منامــا     
 .باطنة وأخبره بها صلى اهللا عليه وسلم كثيرة ظاهرة و

حمـد بـن المختـار فكـان عالمـا ورعـا       هو السيد مأما أبوه رضي اهللا عنه و
نة ذاكر مدرسا وكانت تأتيه الروحانية يراودونه علـى  متبعا للس

اتركـوني بينـي وبـين    : قضاء حوائجه فامتنع وطـردهم وقـال لهـم   
فــذهبوا وتركــوه وكــان متعلقــا بــاهللا    .اهللا ال حاجــة لــي بكــم 

لـي   حكـا هكـذا  . و كان له بيـت ذكـر فـي داره    .عنهرضي اهللا 
رضـي اهللا   وتوفي سيدي محمد بـالفتح . عنه شيخنا رضي اهللا عنه

وتوفيت والدته السـيدة الحـرة    .عام ستة وستنين ومائة وألف عنه
السنوسي التجاني في اليوم  بن النفيسة عائشة بنت سيدي محمد

ماتـا بالطـاعون رحمـة     .بـرا بعـين ماضـي   الذي توفي فيـه زوجهـا وقُ  
  .اهللا عليهما



 
 

5 

ا رضي اهللا عنه الثالـث المسـمى بـه فكـان عالمـا كبيـرا       وأما جد شيخن
و أمــا . العياشــي فــي رحلتــه العــالم الكبيــر وأظنــه هــو الــذي ســماه
لـه بيـت فـي     عنه فكان عالمـا أيضـا وكـان   جده الرابع رضي اهللا 

وكـان إذا خـرج مـن داره إلـى المسـجد       ،داره لم يدخله أحد غيـره 
ع إلـى داره حتـى   يستر وجهه وال يرى أحد وجهه وكـذلك إذا رجـ  

وسألت الشيخ رضـي اهللا عـن سـبب سـتره لوجهـه      . خلوةبيت يدخل 
مـن بلغهـا    لفإن ك ،لعله بلغ مرتبة في الوالية: عن الناس قال لي

ــق لــم يقــدر أن يفارقــه حتــى       يصــير كــل مــن رأى وجهــه مــن الخل
درك أوهــو مــن انحجــب عنــه مــات مــن حينــه،  إن فارقــه وو ،ســاعة

ــا   مــن العلمــا  اثنــين وســبعين  ــا ثالث ــوم المحمديــة ومكــث فيه عل
ــة المــذكورة      ــاس للعل ــه عــن الن ــت  .وعشــرين ســنة يســتر وجه قل

قال بـل لغيـرهم    .هذه المرتبة لمفاتح الكنوز أو لغيرهم :للشيخ 
ال يســــتترون فــــوأمــــا القطــــب ومفــــاتيح الكنــــوز  .مــــن العــــارفين

شـيخنا أدرك هـذه    جـد وهـو  –فلعـل السـيد المـذكور     ،لكمـالهم 
  . عنهالمرتبة رضي اهللا

فإنـه   ،عليهم القرآن والعلم الظـاهر  قرأوأما مشايخه رضي اهللا عنه الذين 
حفظ عليـه القـرآن    ،التجاني  حم القرآن على سيدي محمد بن قرأ

ــى  أوكــان رجــال صــالحا مؤدبــا للصــبيان وقــر  . قبــل البلــوغ هــو عل
وكــان رجــال  ،التجــاني بوعكــاز الماضــويشــيخه ســيدي عيســى  

مرة ذكر لهم . وكان مؤدبا للصبيان أيضا صالحا مشهورا بالوالية
رأى رب العزة في النوم وسـرد عليـه القـرآن بـورش مـن أولـه إلـى        أنه 

مـات   و .ه النفـع يـ وحصـل علـى يد   .نـزل هكذا أُ :آخره فقال له ربه
 و.المـذكور عـام اثنـين وسـتين ومائـة وألـف       حمسيدي محمد بن 

اني عافيـة المضـوي التجـ   وببـن   قرا علـى شـيخه سـيدي المبـروك    
وتوفي سـيدي  . الشيخ خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد واألخضري

  . المبروك عام ستة وستين ومائة وألف
. لشيخنا رضي اهللا عنه مرائي في أول عمره تـدل علـى أنـه يصـير قطبـا      و

رأيت وأنا صغير قبل البلوغ كأنه انتصب لي كرسي : منها إنه قال
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نـا أصـرفها فـي    مملكة وأنـا جـالس عليـه ولـي عسـاكر كثيـرة وأ      
ــا فــي عــين     .قضــاء الحــوائج كــأني ملــك   ــي رأيــت هــذا وأن قــال ل

رأيـت نفسـي فـي صـورة      :ثم حين كـان فـي تلمسـان قـال لـي     .ماضي
ــي       ــق كثيــر ونصــبوا إل ــي النــاس البيعــة ومعــي خل ملــك وعقــد ل

من ملـف   لباس الملوكفوقي  وكرسي الخالفة على سطح مرتفع 
فأردت أن آمـر أحـدا مـن     ،الظهر ا حانت الصالة وهو وقتفلم ،وغيره

 :النـــاس يصـــلي بنـــا علـــى عـــادتي فـــي اليقظـــة فتفكـــرت وقلـــت 
فتقـدمت و صـليت بالنـاس حتـى      ،الخليفة هو الذي يصـلي بالنـاس  

ــلمت  تمأ ــالة وس ــت الص ــا. م ــي  يقصــها علــ  فلم ــال ل ــن أن اهللا  :ق وأظ
ألنـه كـان    ،غيرهـا  هسبحانه وتعالى أراد بـي القطبانيـة وأنـا أطلبـ    

عنـد اهللا أن يكـون أحـد مفـاتيح الكنـوز       في ذلك الوقت يطلب
ضــرك  :حفقلــت لــه علــى ســبيل المــزا . ألن مــرتبتهم فــوق القطــب

  .فضحك رضي اهللا عنه ،حيث أرادك بهذه المرتبة العظيمة
ا رأى مـن الخصوصـية التـي    صرف وجهه لطلب القطبانية لمـ  دةثم بعد م

فـي  ا مـا بلغـو   للقطب ولم ينلها غيـره مـن أكـابر األوليـاء وأن بلغـوا     
وممــن أخبــره بنــزول مقــام القطبانيــة ســيدي أبــو   .ارتقــاء المراتــب

وهـو   ،فـي النـوم فـي مجمـع     هرأيتـ : مدين الغوث رضي اهللا عنه قـال 
من يجيب لنا شيئا نعطوه الحاجـة التـي طلبهـا أو نضـمن لـه       :يقول

اقيـل واضـمن لـي    ثقلت له أنا أعطيك أربعـة م . الحاجة التي أحب
لـم تمـت حتـى     ،نعم وأنا أضمنها لـك  :لي قال .القطبانية العظمى

فلما ذهبت من عنـده لنأتيـه    .أنا في ذلك الحال عريان تدركها و
بالــدراهم اســتيقظت وكــان رضــي اهللا عنــه كأنــه عنــده وليمــة   

ــا  ــى     .يريــد ينفــق فيه ــدراهم وذهبــت إل ــار أخــذت ال ــع النه فلمــا طل
ية التي قلـت  قأربعون أو هيا سيدي هذ :ضريحه فلما وصلته قلت له

الفقـراء وثوابهـا لـك     ىلك نعطيهـا لـك ولكـن أتصـدق بهـا علـ      
أقبلـت   :فقـال واحـد مـن أولئـك الفقـراء      .وأعطيتها لبعض الشرفاء

فاستغث أمس بسيدي أبـي   ،قدر به عليهاني وليمة وال عندي ما لع
وما ذكره هذا الفقيـر تصـديق    .مدين فهذه إغاثته رضي اهللا عنه
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 ين رضــي اهللا عنــه رجــلي مــدأبــ ســيديوصــفة  :قــال.لهــذه الرؤيــا
  .أبيض شعره أزعر في عينه زرقة وفي لحيته شيب قليل

أنــه يالقــي   يقــى مــع رجــل يــدع   وممــا يؤيــد هــذه الرؤيــا أن الشــيخ تال    
أنـي   :عنه فقال لـه الشـيخ    يسألهما بمالروحانية يقظة ويخبرونه 

فلما حضروه قـال لهـم    .ها لهمولم يس ؟ت لك حاجة فما هيرأضم
 قـال . لك عـن القطبانيـة  أي شيخنا قالوا لـه سـ  ما حاجة فالن أعن

حضر معهم رجل قال لهم من قال لكم تتكلمـوا فـي هـذا األمـر     ف
ــه صــاحبه هــو الــذي ســألنا     ــأقــالوا ل قــال لهــم هــذه   .شــيخنا يعن

القطبانية أنا ضمنتها له حين كان في تلمسان قبل أن يلـم   ق،شر
ــتم وال غيـــركم    ــا ال أنـ ــال تـــدخلوا فيهـ ــدركها فـ ــى يـ   .يمـــت حتـ

 و.مـدين رضـي اهللا عنـه     الشـيخ سـيدي أبـو    والرجل المـذكور هـو  
لم يتالقـى مـع الشـيخ إال فـي سـاعة السـؤال وال خبـر لـه          المسئول

وهـم  ال فدل خبره على صحة هذه الرؤية وأنها حق  ،بالرؤية أصال
لي كلـه  ارأيت رؤيـا تـدل علـى حـ    : ومنها أنه قال لي  .فيها وال غلط

عليـه وسـلم راكبـا علـى حصـان فقلـت       وذلك أني رأيته صـلى اهللا  
أن سلمت عليه وهو فوق الحصان لم ندرك مرادي  :وأنا ذاهب نحوه

إال بمشقة وأن سـلمت عليـه غيـر راكـب فنـدرك مـرادي مـن غيـر         
ــزل مــن فــوق الحصــان      .تعــب فلمــا وصــلته صــلى اهللا عليــه وســلم ن

فلمــا  .فهكــذا وقــع فــي خــاطري فــي ذلــك النــوم  . وســلمت عليــه
رم حـ وا -لرجل مـن أهـل عـين ماضـي     -جنان فالن سلمت عليه دخل

فبينما أنا في استحضار النيـة ولـم    ،فلما أردت أن نحرم معه ،يصلي
أحرم حتى ركـع وسـجد صـلى اهللا عليـه وسـلم فأحرمـت معـه فـي         

فأولتها وأنا في ذلك الحال بـأن   .أن سلم نعه إلى الثانية فكملتها
خـر نـدرك   ونصـفه اآل  ،نصف عمري يضيع ولم نـدرك فيـه شـيئا   

  .فيه مرادي فكان األمر كذلك والحمد هللا
سـن  انية في اليقظة فسـيدي محمـد بـن األح   وأما من أخبره بنزول القطب 

كما سـيأتي ذكـره وسـيدي أحمـد بـن عبـد اهللا الهنـدي والشـيخ         
وقـال لـي يومـا رضـي اهللا عنـه       .لـك أكثـر منهـا    :محمود في قوله
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ضـاع عمـري    :باالسـم األعظـم نتحسـر ونقـول     رفـ ظكنت قبل أن ن
فــذكر مــرة  ،مــن غيــر فائــدة وأمــا اليــوم والحمــد هللا ولــه الشــكر
بـل   :قلـت لـه  .يساوي ما فات من عمري من يوم بلغت إلى اآلن وزيـادة 

هي أكثر من أول الدنيا إلى اآلن بعبارة غير هذه فقال نقول كما 
ذلك  :قال نبي اهللا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم

أخبــرت فــي أول  قلــت لــه أنــك.علينــا وعلــى النــاس مــن فضــل اهللا
قـال لـي    ؟ك تصل القطبانية العظمـى فكيـف تتحسـر   عمرك أن

رت باالسـم  فـ نعم ولكـن مـا رأيـت شـيئا يطمـئن بـه قلبـي حتـى ظ        
 ،ال :؟ قالقلت له أهو الذي أخذته من عند فالن أم غيره .األعظم

رنـي  وسـلم وأخب _ صـلى اهللا عليـه    سيد الوجود بل الذي أعطاه لي
  .ولم ندرك فضله ،وأما اآلخر أخذته. بفضله الكثير 

ه ســيد الوجــود ربــخقلــت وتلــك المبشــرات المتقدمــة لشــيخنا قبــل أن ي 
وأمـــا اليـــوم والحمـــد هللا  ،صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقظـــة ال منامـــا

بنـزول مقـام لـم يقـدر أحـد أن يفشـيه فضـال عـن إدراكـه           هفأخبر
ر الـدنيا كمـا سـيأتي    وضمنه له وضمن له كلما طلب حتى من أمو

  .التنبيه عليه في غير هذا المحل
إنمـا ذكـرت    و ،وإما رأيـاه لسـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه وسـلم فكثيـرة       

 :منهـا أنـه قـال لـي    فوأمـا التـي ال تـدل     .منها ما يدل على مقامه هنا
ا بالمعرفـة أو  رأيته صلى اهللا عليه وسـلم فـي تـونس قـال لـي ادعـو      

فدعوت  .هذا وأنا أؤمن على دعائكرب من بمرادك أو بكالم يق
إلـى قولـه    فلمـا وصـل   .سورة والضحى أن صلى عليه وسلم ثم قرمأف

رمقنــي ببصــره الشــريف  ،ولســوف يعطيــك ربــك فترضــى :تعــالى
ومنهـا أنـي رأيتـه مـرة وسـألته      . صلى اهللا عليه وسلم وكمل السـورة 

وردت  :عن الحديث الوارد في سـيدنا عيسـى عليـه السـالم قلـت لـه      
روايتــان صــحيحتان واحــدة قلــت فيهــا يمكــث بعــد نزولــه    عنــك

قـال   ؟أربعين وقلت في األخـرى يمكـث سـبعا مـا الصـحيحة منهمـا      
ومنهـا قـال لـي رأيـت المصـطفى       .لي رواية السـبع أي يمكـث سـبعا   

صــلى اهللا عليــه وســلم فســألته عــن الزكــاة التــي يأخــذها األمــراء 
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هللا عليــه م مــن المســلمين كرهــا هــل تكفــيهم قــال صــلى االظــالّ
 :قـال الشـيخ رضـي اهللا عنـه قلـت لـه       ؟أنـا أمـرتهم بطـاعتهم    :وسلم

الذي يمكنه إعطاؤها لغيـرهم ولـم يلحقـه ضـرر مـنهم قـال صـلى        
 همـ هـذا معنـى كال   .أن أعطوها فعليهم لعنـة اهللا  :اهللا عليه وسلم

  .صلى اهللا عليه وسلم
مسـلمين  والذي من األمراء يأخذ العشـر مـن ال   :قلت للشيخ رضي اهللا عنه 

 .ب ولـيس بعشـر  ذلـك غصـ   سواء بلـغ المـال النصـاب أم ال قـال لـي     
شــرهم  اتقــاءولعلــه صــلى اهللا عليــه وســلم أراد بطــاعتهم  :قلــت لــه

كنــت نتحــرج ونشــدد غايــة مــن المــاء  :ومنهــا أنــه قــال .نعــم :قــال
بــه حتــى رأيتــه صــلى اهللا  نتوضــأالمتغيــر مــن أثــر الوضــوء بــل وال 

وقـال   .كان الماء متغيرا من أثر وضوءو ،في إناء يتوضآعليه وسلم 
فمـن ذلـك اليـوم    .أنا محمـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم      :لي

وهذه الرؤيا حكاها لنا فـي بـالد بنـي     .تركت التحرج ورحت منه
وذلك أن أحد أصـحابه رضـي اهللا    ،ي تلمسانقوعزان النازلين بشر

فتحـرج   ،عنه أراد يتوضأ من ماء وكان متغيرا من أثـر وضـوء قبلـه   
توضأ فـإني رأيـت مـن هـو خيـر       :فقال له الشيخ رضي اهللا عنه ،منه

رأيـت   وأخبرنـي ذات يـوم قـال لـي     ،منك توضأ من مثل ذلك الماء
موسى على نبينـا و عليـه الصـالة و السـالم قلـت لهـأن قـارون         سيدنا

االسـم األعظـم ورميتـه فـي     بلغنا أنه رأى المحل الذي كتبت فيـه  
 فأخـذ قـارون ذلـك    ،ا يوسف عليه السـالم البحر إلظهار قبر سيدن

االســم وصــار يرميــه علــى مواضــع الكنــوز  فيــهالمكتــوب المحــل 
قلـت    .نعـم  :قـال لـي   .من كثرة األمـوال ما نال نال  هومن ،فتظهر له

بلغ مقام كـذا   اإذ :قال لي ؟هل للعارف اختيار في الفعل والترك:
  .ولم يسم لنا الشيخ هذا المقام بعينه

فصــار  ،هللا أحــوال هــذا الشــيخ مــع صــفوة اهللا مــن خلقــه فــانظر رحمــك ا
أحوال الرجال لغلبة حكـم   وهذه.ته يسأل عما أرادهنومه كيقظ

نســأل اهللا أن  .والــروح أصــلها الطهــارة والصــفاء   ،الــذات الــروح عــن
ولــه مرائــي كثيــرة وهــذا الــذي   .يكتبنــا فــي زمــرة أوليائــه آمــين  
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وأمـا اليـوم    ،عمـر  حضرني منها في هذا الوقت وكان يراها في أول
  .نادرا الإلمرائي افال يذكر 

ومــن ذكــاء عقلــه فــي صــغره رضــي اهللا عنــه وتنــوير قلبــه أنــه قــال لــي    
باب  نم في آخر مختصر الشيخ خليل رضي اهللا عنهللطلبة  سبقت

كتابـا مـن    أقـر يالقضاء إلى آخره من غير أن نسـمعه مـن أحـد ولـم     
ولم يطق أحـد   ،هذ وهو من الفحول فيحكتب علم الكالم على أ

من أهل العصر الذين رأيناهم على ما يطيقه هو رضي اهللا عنه في 
إال أنـه كـان فـي أول     ،بطـال ذا الفـن مـن التصـحيح والتعليـل واإل    ه

عــه مــن وعمــره عمــل طريــق المتكلمــين فــي األدلــة ثــم بعــد رج 
حجته المبرورة رجع إلى أدلة النقل ولم يعول على أدلة العقـل إال  

ــا وافــق النقــل  ــا وأبطــل   م ــي قطعــي و قــمنه ــأن العقل ــي  ولهم ب النقل
ولـو كانـت    ،ها مـؤمن اإن هذه قولة شنيعة لـم يرضـ  : إقناعي وقال

إقامـة الـدليل    علـى  على من لم يقدراهللا  كما قالوا لبطلت حجة
ــى  اهللالحــق أن حجــة  و .ولــم يقــل بهــذا مــؤمن عاقــل   ،العقلــي عل
والسـالم ال  خبره الـذي جـاءت بـه الرسـل علـيهم الصـالة        وخلقه ه

فقد جاءكم  منكم، قال سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل .غيره
أي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنـون إلـى غيـر ذلـك     بف ،بشير ونذير

يده إن شـاء وضـوحا وبيانـا فيمـا يـأتي مـن       نزمن اآليات واألخبار وس
  .كالم الشيخ رضي اهللا عنه

رتبـة العليـا فـي    نـه وحـاز الم  ازم يكاد أن يخـتص بـه فـ    نوأما علم الباط 
وكـــان عالمـــا باألصـــول مـــن غيـــر أن يعـــرف اصـــطالح        ،الفقـــه

ســان الميــدان رفوأمــا الفــروع فمــن . ه علــى أحــدأاألصــوليين وال قــر
من كالمـه ليتبـين الحـق لمـن      شيئا شاء اهللا تذكرفيها، ولعلنا إن

المه وأن يوفقنا إلـى الحـق   كم فهنسأل اهللا أن يرزقنا  .وقف عليها
  .ينفيه وفي غيره آم

  
  فصل في ذكر من أخذ عنه شيخنا من أولياء اهللا 

  أو تالقى معه  ولم يأخذ عنه
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 في ابتداء أمره حين سافر من عين ماضي إلى المغرب هفأول من القا
إلى فال يحتاج  ،موالي الطيب صاحب وزان الشهير بمغربنا سيدي

وأمره  طريقتهليه أذن له في ورد عفأخبرني أنه لما قدم . تعريف
فأخبرني شيخنا رضي اهللا عنه  ،ن يكون مقدما في إعطاء الوردأ

فقلت للشيخ . أنه لم يذكر ورده فضال عن أن يكون مقدما فيه
مرضي اهللا عنه ول قال لي ؟ورده وهو من أولياء اهللا تركت: 

ظننت أن  تهكنت لم أعرف أحوال األولياء فلما رأيته على حال
 .رضي اهللا عنه أوراده فتركه وتركت عليها، الولي لم يكن

لم أكلمه حتى الكالم ولم ،ليصقوكذلك موالي أحمد ال
رأيت من حال أهل الدنيا  لمافي الجامع بإزائي أجلس معه وهو 

 ،وكان في ظني أن الولي لم يكن كحالة أهل الدنيا، عليه
ر له بالقطبانية اومع هذا كان رضي اهللا عنه يش. فلهذا تركته

يدي موالي الطيب رضي اهللا عنه أخذ عن وس .فضال عن الوالية
أخيه سيدي موالي التهامي وهو عن أبيه سيدي محمد وهو عن 

 صاحببن أحمد  أبيه سيدي موالي عبد اهللا وهو عن سيدي علي
وأما نسب هذه الشجرة الطيبة فينتهي إلى القطب  .صرصر

موالي عبد السالم بن مشيش رضي لالكبير أعني جدهم أخا 
  .يع ونفعنا ببركات جميع أولياء اهللاجمالاهللا عن 

وهو عن التزاني اصر عن سيدي محمد بن عبد اهللا ن ثم أخذ طريق ابن 
محمد وهو عن سيدي  عمه سيدي أبيه سيدي عبد اهللا وهو عن

وقد أخذ قبله طريق سيدي محمد بن .أحمد بن محمد بن ناصر
وسيدي الحسن أخذ عن سيدي اليوسي ، ناصر سيدي الحسن 

بن حسين وهو عن سيدي عبد اهللا  ن ناصر وهو عن سيديمحمد ب
 ديالغازي وهو عن سيدي علي بن عبد اهللا وهو شيخ الشيوخ سي

ثم تركها وأخذ طريق الشيخ عبد القادر  .أحمد بن يوسف
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وبقي يذكرها  ،ي عن بعض من له اإلذن فيها من أهل فاسنالجيال
  .مدة ثم تركها

عبد اهللا  بن اهللا ولد سيدي أحمد ثم تالقى مع سيدي عبد اهللا بن عبد
فدعا له ولم يأخذ عند  ،صاحب المخيفة الشهير بمدينة فاس

 :قال لي الشيخ رضي اهللا عنه .وردا ألن طريقهم طريق األشراف
، وكررها ثالث مرات لما ودعني قال لي سر اهللا يأخذ بيدك

  .ي به رحمه اهللاوهي آخر عهد
بره بنزول مقام الشاذلي كما وتالقى مع السيد بن األحسن الذي أخ 

ثم تالقى مع الطواش بتازة .ل الزبيباسيأتي وموضعه في جب
 و الذكر الخلوة والوحدة مإلز :رحمه اهللا فأعطاه ذكرا وقال له

إلزم هذا الذكر  :فلم يساعفه فقال له ،واصبر حتى يفتح اهللا
ودم عليه من غير خلوة وال وحدة ويفتح اهللا عليك على تلك 

 عين لي الشيخ عنه الذكر الذي أعطاه له هذا السيد و و .الحالة
  .تركته ذكرته مدة و :قال لي

وأخذ طريق سيدي أحمد الحبيب الشهير بمغربنا على بعض من له  
ثم أخبرني أنه أتـاه سيدي أحمد الحبيب في  .تركها اإلذن فيها و

 فذكرته مدة و اسمالقنني  وقال لي قبض على لساني والنوم 
  .تركته

عبـد الـرحمن    محمـد بـن   ثم لما سـافر لحجـه المبـرور وتالقـى مـع سـيدي      
هـو   األزهري نزيل جرجـرة بـزواوة فأخـذ عنـه الطريـق الخلوتيـة و      

  .رضي اهللا عن جميعهمالحفناوي أخذها عن الشيخ 
وكـان   ،عبد الصمد الرحـوي  السيد تالقى مع بعض أولياء تونس منهم و 

كــان فــي صــحبته  و ،تحــت وأليــة غيــره  وهــو قطــب تلــك البلــدة
إال فـي ليلـة    ،علـى نفسـه   هلسـتر  ارابع أربعة ولم يتالقوا معـه نهـار  

ــة االثنــين يبيتــون معــه    :لــذلك قــال لــي الشــيخ   و ،الجمعــة وليل
مـع   محبوبـا ذهبـا  فطلبته في المالقـاة فـامتنع وبعثـت لـه ذات يـوم      

  .المحبوب بعث محبوبا :فقال ،صاحبه
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مالقـاة الشـيخ محمـود الكـردي      فلما ارتحل مـن تـونس إلـى مصـر قاصـدا      
لمــا وردت عليــه رحمــه اهللا قــال لــي أنــت  : رضــي الــه عنــه قــال لــي 

 ؟مـن أيـن لـك هـذا     :قلـت لـه   .محبوب عند اهللا في الدنيا واآلخرة
قال لي من اهللا بعد أن قلت له رأيتك وأنا في تونس قلت لك أنـي  

 .نحاسـك ذهبــا  أرد هـو كــذلك وأنـا   :لـي  ذاتـي قلــت  كـل  نحـاس 
صتها عليه حـين وردت عليـه قـال لـي هـو كـذلك كمـا        فلما قص

مطلوبي القطبانيـة   :قلت ؟ما مطلوبك: ثم قال لي بعد أيام .رأيت
ثـم بعـد    ،نعـم  :قال لي ؟عليك :قلت له. لك أكثر منها :قال لي

ــهأن رجــع  ــرورة   إلي ــه المب ــن حجت ــالطريق   أم ــة ب ــه فــي التربي ذن ل
فقـال لـه    ،ا الضامنأن: له الخلوتية وأمره إلعطائها على كره وقال

وأخبــره بــبعض أمــوره ومــا وقــع لــه فــي ســياحته وســبب   .فــاآلن نعــم
فنـاوي والشـيخ مصـطفى البكـري رضـي اهللا      حمالقاته مع الشيخ ال

  .آمين .تهماونفعا ببرك معنه
ثم تالقى بعده بسيدي أحمد عبد اهللا الهندي بمكة  المشـرفة زادهـا    

را كبيـرا و أمـره أن   فأعطـاه سـ   ،اهللا شرفا وتعظيما وتكريما آمـين 
كــن يعتــزل النــاس وال يــراه ، ولفــتح عليــهيــذكره ســبعة أيــام في

رضـي اهللا عنـه لهـذا األمـر      شيخنا يعمله فلم .أحد بعد هذا العمل
لو عملته حتـى   :قلت لسيدنا رضي اهللا عنه لما أخبرني .الذي فيه

فيـه   :قال لـي  .ثم بعد ذلك ال تختفي على الناس ،أدركت فتحه
ألنـه  وكانت طريقة الشيخ المذكور  .وهو شرط فيه نقض العهد

أسـرار أخـرى غيـر هـذا لسـيدنا       أعطـى  كان لـم يـره حتـى أوالده و   
ال تلتقـي بـي    :لـه  ولمـا طلبـه فـي المالقـاة بـه قـال       .رضي اهللا عنه

وأخبره بأنه البـد لـه    ،ولكن تلقي بالقطب بعدي يكفيك عني
وكـان أخبـره    .من بلوغ مقام أبـي الحسـن الشـاذلي رضـي اهللا عنـه     

فكــان  ،بأنــه يمــوت فــي عشــرين مــن شــهر اهللا ذي الحجــة الحــرام 
وأوصــاه علــى ولــده بــأن يعطيــه  .كمـا قــال رضــي اهللا عنــه ورحمــه 

لــه فــي مكــة المشــرفة زادهــا اهللا شــرفا،   بعــض أســراره فمكنــه  
فلمـا ارتحـل للمدينـة المنـورة      .هحفظا ألمانة الشيخ وللوفاء بعهـد 
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عبد الكـريم   بن القطب سيدي محمد شرفها اهللا تعالى تالقي مع
يقـيم   طلـب منـه أنـه   فـأخبرني شـيخنا أنـه     .السمان رضي اهللا عنـه 

ثالثة أيام و يصبغه صبغة تامة، فلم يمتثل أمره و لـم يقـم    عنده
صــحبة الشــيخ محمــود وطلــب منــه  يلكونــه دخــل قبلــه فــعنــده 

  .ملةج جميع األسماء و المسميات بعض األسرار فأذن له في
 و .ي اهللا عنه فـي عـام سـبعة وثمـانين فـي القـرن الثـاني عشـر        وحج رض  

فــي عــام ثمانيــة وثمــانين فــي القــرن المــذكور تالقيــت معــه فــي   
مدينة تلمسان وأذن لي في السلوك بـالطريق الخلوتيـة  التـي أذن    

فيهــا شــيخه الشــيخ محمــود وأذن لنــا فــي أوراد وأســرار منهــا مــا     لــه 
وما كنا   ،اهللا عنا خيرا جزاه .يذكر ومنها ما لم  يمكن ذكره

م البـاطن حتـى   لـ نعرف تحقيق مسائل العلـم الظـاهر فضـال عـن الع    
ولــم  .تالقينــا معــه ففهمنــا مــا قســم لنــا والحمــد هللا ولــه الشــكر   

ــاء وســيرهم    ــم  ء شــيبوفهمنــا  ،منــهإال نعــرف أحــوال األولي مــن عل
فلـو شـكرناه طـول أعمارنـا مـا       .الوقت الذي يحتاج إليه كل أحـد 

علـى يديـه ومـا وعـدنا بـه مـن        لنـا دار شـعرة ممـا وصـل    كفيناه مقـ 
ــه    ــف في ــذي ال خل ــت ع   .وعــده الصــادق ال ــه أن ظنســأل اهللا جل مت

  .آمين .به خاصة أحبابه من خلقه كافايكافيه عنا بما 
د الصــحراء مــن بــالالشــاللة  ولمــا ارتحــل مــن تلمســان إلــى أبــي ســمغون و   

فسـألته   ،خأخبرني أنه ترك جميع الطرق التي أخذها عن األشـيا 
فأجابني بـأن سـيد لوجـود صـلى اهللا     ،ما السبب المؤدي إلى تركها

 :عليــه وســلم أعطــاه طريقــة مــن األوراد وقــال لــي رضــي اهللا عنــه   
وقـال لـي حتـى      .من غير خلوة وال اعتزال عن النـاس بلزومها أمرني 

تصل مقامك الذي وعدت به وأنت على حالتك من غير ضيق وال 
وأخبرنــي أنــه قــال لــه صــلى اهللا عليــه   .حــرج وال كثــرة مجاهــدة

ــكال يصــل  :وســلم ــدي   ل ــى ي ــع  ،شــيء إال عل فاترك عنــك جمي
فمــن حــين قــال لــه صــلى اهللا عليــه وســلم هــذه القولــة     .األوليــاء

  .ترك جميع الطرق وترك الطلب  من جميع األولياء
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 لـه  فانظر رحمك اهللا هذا االعتناء بشيخنا وهذه المحبـة الخصوصـية   
وهــذا يــدل علــى أن لهــذا  .صــلى اهللا عليــه وســلممــن ســيد الوجــود 

السيد مرتبة عظيمة عند اهللا كما أخبره بها سيد الوجود صلى 
وله علـى  صـ وذلـك أن مـن كـان و    ،اهللا عليه وسلم في غير مـا مـرة  

ه صلى اهللا عليه وسلم كان مقامه في غاية الرفعة كمـا هـو   ييد
لغالب من وكان أصحابه أعظم قدرا في ا .معلوم عند أهل الطريق

يقـول الشـيخ عبـد القـادر الجيلـي       هذاول .أصحاب غيره من األشياخ
ــه  ــألف   :رضــي اهللا عن ــا ب ــه مشــيرا    والفــرخالبيضــة من ال قيمــة ل

سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه      يـد  كـان علـى   هألصحابه ألن فتحـ 
وكان شيخنا قبل أن يأذن له سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه      ،وسلم

الــواردون لألخــذ عنــه فيعطــي   إليــه وســلم فــي إعطــاء الــورد تــأتي 
نحــن أصــحاب وأمــا  :ومــن أعطــاه يقــول لــه ،لبعضــهم ويمنــع الــبعض

ــا وإن كــان . المشــيخة فــال  مــن األشــياخ   التربيــة بالعطــاء ومأذون
وبقي على  .بنفسه وزهده في كثرة األتباع ئه كما تقدم العتنا

 هذا الحال مدة إلى أن رتب لـه سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه وسـلم      
فعنـد ذلـك    ،يـه طالورد الـذي يـذكره فـي نفسـه والـورد الـذي يع      

من أحد ممن طلبـه منـه كيـف مـا كـان      ه صرح بالعطاء ولم يمنع
 هعلى أي حال لما فيه من الخيرات التـي سـأذكر بعضـها لمـن وفقـ     

جعلنا اهللا ممـن أحـب هـذا السـيد مـن اآلن إلـى االسـتقرار         .اهللا لها
  .في أعال عليين آمين

ــغ أحــد إلــى مقــام الشــيخ عبــد القــادر والحــاتمي مــن     ســألته يومــا هــ  ل بل
م شـأنهم ومـا   ياألولياء لمـا سـمعت مـن علـو مقـامهم عنـد اهللا وعظـ       

مـا  : مدحا به أنفسهم رضـي اهللا عـنهم كقـول الشـيخ عبـد القـادر      
ولــي فيــه األلــذ الطيــب إلــخ فــي الصــبابة منهــل مســتعذب إال و لــي 

  :وكقول الحاتمي . األبيات
  

  ديــبنا فال ختم يكون من بع  ت          ـلوالية فانتهبنا ختم اهللا ا
  ته والعلم إال أنا وحديموما فاز بالختم الذي لمحمد           من أ
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أحد من األولياء سـوى األربعـة رضـي اهللا     هفأجاب رضي اهللا عنه لم يبلغ

وأخبرنــي أنــه زاد علــى الشــيخين المــذكورين فــي المقــام    .عــنهم
ر صـ فـإن فضـل اهللا ال حـد لـه وال ح     ،بـه ا ظفربأمر لم يصاله ولم ي

  .إال ما حجره الحق سبحانه وتعالى كالنبوءة والرسالة
 :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     .علـى أحـد   رةمحجـ  يـر غوأما مراتب الواليـة ف 
يعنـي فـي البركـة    . نفع أوله أو آخرهأال يدري أيه  ،أمتي كالمطر

نهــم يحــدثون  ال أ ،ن األحكــاميــيوالخيــر والــدعوة إلــى اهللا وتب  
ر وقوعه مما لم يقع فـي زمـان مـن    نذما يإال  ،حكما من األحكام

أن  ،فيجـب إذ ذاك   .تقدم ذكرهم بالفعل وال بالقول وال بالبيان
ينظر في الحكم على مقتضى قواعـدهم فـي األحكـام الثابتـة     

ومـا خـرج    ،ولهم قبلنـاه صـ فما كـان مبنيـا علـى أ    .عنهم الصريحة
 ،ذكـرت هـذه النكتـة هنـا     و .حبهعن ذلك فهو مردود على صـا 

معنــى الحــديث كمــا ذكرهــا بعــض  لوإن كانــت أجنبيــة تبيينــا 
لتعلم أن اهللا تعالى يعطي للمتأخر أكثـر مـن المتقـدم     و .لالفحو

ولـيس مـن المحـال كمـا يعتقـده أكثـر        ،أعظـم  يفضله أكثـر و  و
  .الجهلة بل هو جائز

ــق ر       ــي الطري ــمان ف ــود والشــيخ الس ــيخ محم ــند الش ــذكر س ــي اهللا ولن ض
وهــو عــن  الحفنــاوي أمــا الشــيخ محمــود فأخــذ عــن الشــيخ   .اعنهمــ

الشيخ مصطفى البكري وكذلك الشيخ السمان أخذ عن الشـيخ  
  .مصطفى البكري رضي اهللا عن جميعهم

ــاء اهللا     ــا بأولي ــخ تبرك ــلتهم إل ــذكر ســند سلس ــا ،ولن ــوظ  هــو كم محف
فنقول كمـا قـالوا    ،كما كتبه الشيخ محمود لشيخنا و ،عندهم

  :ضي اهللا عنهم ر
 .سلموهو لقن النبي صلى اهللا عليه و .لقن رب العزة جبريل عليه السالم 

الحسن  وهو لقن ابنه .طالب كرم اهللا وجهه وهو لقن علي بن أبي
يبــا حبلقــن  والحســن البصــري .والحســن  البصــري وجميــل بــن زيــاد

وهـو  . الكرخـي وهـو لقـن معروفـا     .وهو لقـن داود الطـائي   .العجمي
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وهـو لقـن الجنيـد بـن محمـد سـيد        .السـقطي مغلـس  سري بن لقن ال
وحيــد  وهــو لقــن .وهــو لقــن محمــد البكــري .الطائفــة البغداديــة

النجيــب  أبــاو هــو لقــن  .و هــو لقــن عمــر البكــري .الــدين القاضــي
ن ركـن الـدين   قـ وهو ل .األبهري وهو لقن قطب الدين .السهر وردي

وهـو لقـن    .زيوهو لقن شهاب الـدين محمـد الشـيرا    .يشانجمحمد ال
وهــــو لقــــن إبــــراهيم الزاهــــد  .التبريــــزيين دالســــيد جمــــال الــــ

وهـو   .وهو لقـن عمـر الخلـوتي    .وهو لقن محمد الخلوتي .الكيالني
 لقـن  هـو  و.وهو لقن الحاج عـز الـدين   .الخلوتي إبرامأم لقن محمد 

هـو لقـن    و  .الباكوبي وهو لقن سيدي يحيى .الجيانيصدر الدين 
لقــن  وهــو  .ياألمــر نجــاتيقــال  و ،شــروانيالمحمــد بــن بهــاء الــدين 

وهــو لقــن خيــر  .حبيــب ســلطان المقــدس الشــهير بجمــال الخلــوتي 
وهـو لقـن محيـي     .ينموطالقس وهو لقن الشيخ شعبان .النقاد الدين

 أرشـد  وهو لقن و .وهو لقن سيدي عمر الفؤادي .ينموطالدين القس
الل غرب مـن مرقـد سـيدي بـ    المـدفون بـال   ،الجرميإسماعيل  الشيخ

وهو لقـن و أرشـد الشـيخ علـي      .رضي اهللا عنه بديار الشام بشيالح
أي  ،بـي وتخلـف عـن والـده الشـيخ مصـطفى الطبي      ،أفندي قرا باشـا 

وهـو لقـن وأرشـد الشـيخ مصـطفى أفنـدي        .هو الذي أجـازه باإلرشـاد  
 .يبــالحل وأرشــد الشــيخ عبــد اللطيــف الخلــوتي وهــو لقــن .األدنــوي

سـيد مصـطفى بـن كمـال الـدين      وهو لقـن وأرشـد قطـب الوجـود ال    
وهو لقن الشـيخ محمـود    .الحفنيوهو لقن وأرشد الشيخ  .الصديقي
نا خنـه شـي  فريد عصره و أواو قن قطب زمانه ل الذي هو و .الكردي

لعباس أحمد بن محمد بن المختـار بـن   ا باأوقدوتنا إلى اهللا موالنا 
بــن ســالم التجــاني رضــي اهللا عــن      بــن محمــد  أحمــد بــن محمــد  

  .ونفعنا ببركاتهم آمين جميعهم
  

  أوالئك آبائي فجئني بمثلهم              إذا جمعتنا يا جرير المجامع
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  شمس طالعة وأنوار ساطعة
  
  

حضرة التلمسـانية عـن قـول صـاحب اإلبريـز فـي        سئل رضي اهللا عنه من
توحيـد   ثـم علمنـي رضـي اهللا عنـه    : آخر الباب الثـاني منـه ونصـه    

الصوفية العارفين باهللا وقال لي هـذا الـذي كانـت عليـه صـحابة      
ــلم    ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــلف     .النب ــع الس ــر وجمي ــع  آخ ــي موض وف

يـا سـيدي لـو     :فقلت بعد أن علمـت إشـارته رضـي اهللا عنـه     ،الصالح
علــم النــاس هــذا الحــق فــي التوحيــد مــا افترقــت األمــة إلــى ثــالث  

قــد ارتحــت  واطمــأن قلبــي أو  وســبعين فرقــة زاد فــي موضــع آخــر و 
  .هذا معناه ماكال

فقال نعم وهذا الذي أراد النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يكتبه لهم فـي   
 مــنوفاتــه صــلى اهللا عليــه وســلم حتــى ال تضــل أمتــه  دكتــاب عنــ

هـل   ؟يـا سـيدنا مـا مـراده بهـذا التوحيـد      : فقال السـائل   ،أبدا هبعد
 عـنكم فـي توحيـد    وحدة الوجود كما سمعناه منكم رضي اهللا

فـــإن كـــان األول فـــال  .أو المـــراد توحيـــد المتكلمـــين، العـــارفين
يختلف فيه اثنـان وقـد علمـتم رضـي اهللا عـنكم أن      ال  يمكن أن

وإن كــان الثــاني فلــم   ،أهــل الظــاهر يحيلونــه ويكفــرون معتقــده  
قبــل ذلــك ولــم يســلمه بقيــة    بــه يكــن صــاحب اإلبريــز جــاهال 

  .فكيف ال يختلفون فيه ،عنهم الفرق غير أهل السنة رضي اهللا
يجهلـــه ابـــن المبـــارك  ال وإذا كـــان غيـــر توحيـــد المتكلمـــين الـــذي  

فمـا بـالهم لـم يظهـروه فـي الكتـب والـدواوين حتـى يعـم           ،وأمثاله
نفعه لصالح األمة ورشدها بـه حتـى جعلـوه كالسـر الـذي ينبغـي       

 فــي وهــل يســوغ كتمــان التوحيــد الحقيقــي المنجــي      .كتمانــه
  .؟وباطناالدارين ظاهرا 
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أما توحيد المتكلمين فهو دفع الشـبه القادحـة   : فأجاب رضي اهللا عنه  
في صحة التوحيد من كل ما يوجب نقصا أو سلب كمال أو جهـال  

ا هو بـالحجج  ها إنمودفع هذه كل .في وصف الباري سبحانه وتعالى
ــى المقــدمات اليقينيــة   فأصــحابه فــي تعــب   .العقليــة القائمــة عل

د الشــبه ومـا يصــحبها مـن كثــرة الوســاوس   عظـيم مــن كثـرة تــوار  
ــيط ــا    .والتخل ــو عب ــارفين فه ــد الع ــا توحي ــهة دوأم بالرضــا واحــد  ال

لــه واحــد وال يعتمــد فــي جميــع أمــوره إال علــى  والتســليم لحكــم إ
بهمتـه وقلبـه إال إلـى إلـه واحـد وال يعـول        هواحد وال يتوجالاإلله 

تبـرأ مـن   في ،في جلب مصـالحه ودفـع مضـاره إال علـى اإللـه الواحـد      
وال يحـب إال   .حوله وقوته للحول والقـوة المتصـف بهمـا إلـه واحـد     

ه واحـد ويجعـل   يشـتاق فـي جميـع مآربـه إال إلـى إلـ      و ال  إلها واحـدا 
مطلبه ووسط ما يسلكه بين المبـدئي والغايـة    مبدأ قصده وغاية

  .هو اإلله الواحد
إلــى وفــي كــل هــذا بمفارقــة الهــوى ظــاهرا وباطنــا وعينــا وأثــرا والبعــد   

ومتـى وقـع    .الـنفس والهـوى والشـيطان    يساتبتل غاية القصوى منال
ئـة فمـا   ولـو مثقـال ذرة أو هب   ،فيه ولو أقل قليـل مـن متابعـة الهـوى    

ثـم إذا هـم لـه    .د إالها واحدا وال صفت له العبودية إلله واحدحو
 الرضـا هذا التوحيد وتشيد له حصنه واستقر فيه وغـرق فـي بحـر    

عـن حكمـه    الخروجله الواحد ال يصح اإلن والتسليم علما منه بأ
اختــار  كـان  فـإن  ،حلـوه ومـره وخيـره وشـره وال اختيـار ألحـد معـه       

  .معه كان إالها معه
فمن صح له ما تقدم من األوصاف المذكورة استراح من معاناة المقـادير   

م لخلعـه لحلـل التعـب ممـا كـان      نعوجلس على بسـاط النعـيم والتـ   
ك جلـس مـع اهللا علـى بسـاط القـرب      لفهنا .فيه من نكد التدبير

 من المنح والمواهب وبلوغ اآلمال و ، فال تسأل عما يجدهوالمؤانسة
وجوه الرغائب من العـز والمجـد األقصـى والمكـارم التـي ال تحـد       

  .وال تحصى
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العزيـز   مـوالي عبـد  فهذا هو توحيـد العـارفين الـذي لمـا ذكـره القطـب        
يـر سـيدي أحمـد بـن     العـالم الكب  هالدباغ رضي اهللا عنـه لصـاحب  

ما كـان فيـه مـن دفـع الشـبه التـي تتـوارد         من تعبمبارك استراح 
  .وحد العارفين فال تلحقه الشبهتوأما  ،على المتكلمين

مثالهمـا مثـال شخصـين أحـدهما توغلـت      : ثم قـال سـيدنا رضـي اهللا عنـه     
جلهـا  ، فألفيه أعضلت الداء وكلما زال عنه شيء جـاء أعظـم منـه   

ولها مـن  أصـ ثـرة علـم الطـب ومعرفـة العلـل و     اعتنى بالبحث فـي ك 
 أين نشأت ومعرفـة األدويـة المزيلـة لتلـك العلـل وكيـف تناولهـا       

فهــو فــي تعــب عظــيم مــن  .وتركيبــا اوكيفــا و وقتــا وأفــرادكمــا 
ومتى أخطا في شيء منهـا وقـع لـه الضـرر وقـد      ، معانات هذه العلوم

خـر فقـد   وأمـا اآل  .فاته أكثر مطالبه الشتغاله بهذا العلـم وفنونـه  
كامل الصحة والقوة قد سلمه اهللا من جميع اآلفات وعـوارض   أنش

البليات ولم تقـع عليـه آفـة قـط وال رآهـا بعينـه فتغافـل عـن تعلـم          
  .جميع علم الطب وعن جميع مقتضياته ولوازمه

 .جهلك بالطب عليـك فيـه ضـرر عظـيم     :فإذا المه األول بهذا وقال له 
مثالــك الــذين توغلــت فــيهم  إنمــا يحتــاج للطــب أ  :قــال لــه اآلخــر 

  .لى الدواءإوأما أنا فال أعرف الداء فليست بي حاجة  ،العلل
ــك  ــا قول ــن      : وأم ــه اب ــذي ال يجهل ــين ال ــد المتكلم ــر توحي ــان غي إذا ك

ــه    ــه وامتثال ــي اهللا عن ــارك رض ــالهم  ،المب ــا ب ــم  فم ــي  ل ــروه ف يظه
  .ب والدواوين حتى يعم نفعه إلختالك

ثـت بـه الرسـل    لتوحيـد هـو الـذي بع   ن ذلـك ا أالجواب إنهم مـا كتمـوه و   
 هوإنمـا تـرك ودرسـت طريقـ     ،لعامـة الخلـق   كلها وهو الـذي يظهـر  

ــى شقا    إل ــيلهم إل ــه لم ــاس عن ــة الن ــم قشــعــراض عام الكــالم  عل
 والبحـــث فـــي قواعـــده وأصـــوله بـــالحجج العقليـــة  والمقـــدمات      

في التقرب إلى اهللا تعالى  غايةال يلك هتأن  ظنا منهم ،اليقينية
ــم  ــه و كمــال العل ــوا أن ذلــك هــو غايــة   ،ب البعــد عــن اهللا   و جهل

  .والضالل



 
 

22 

 .فإن السبب الذي أوقع العامة في هذا مخالطتهم لعلـوم أوائـل الفالسـفة    
روا فـي علـومهم علـم التوحيـد الحـق هـو البحـث فـي         قرهم وفوجد

 فصـرفهم  ،ليـة والمقـدمات المنطقيـة   قالعلم اإللهـي بالقواعـد الع  
له و عـن التقـرب بمـا يقـرب إلـى      اهللا بذلك عن معرفة الحق و مئا

ــه  ــم يخــالطوا هــذا     و .اهللا و معرفــة جالل حيــث كــان الصــحابة ل
العلم كـانوا قـائمين علـى توحيـد الرسـل الـذي كـان جنـا ثمـاره          

اهللا من صـريح األخبـار اإللهيـة بمـا فـي  كتـب        وذوق حالوة يانعه
في تعلـيم العامـة   رسله  بعثها إلى خلقه مع رسله وما نطقت بهالتي 

  .العلم باهللا ومعرفة عظمته وجالله من
ــي         ــا ف ــوم الفلســفة وســمعوا فيه ــث عل ــى الصــدر الثال ــا دخــل عل ــن  فلم  ف

ها نفوس أهـل الفضـول المعرضـين    ليق عربية تستحشتوحيد شقاال
وكــل مــن حصــلها مــنهم صــال بهــا علــى العامــة و    .عــن اهللا تعــالى

يـة  الجاهلين بها مدعيا أن الذي وصـل إليـه فـي رتبـة العلـم هـو غا      
ويصـرحون علـى العامـة أن     ،القصوى في العلم باهللا ومعرفة جالله

هم نفـوس العامـة   تفتبع .مها كأنه ال يعلم شيئا من العلملمن ال يع
لهـم التعظـيم البـالغ الغايـة فـي       رأوالشدة ميلها إلى الفضول حيث 

قلــوب العامــة والملــوك واألمــراء بســبب تتــابع األعصــار علــى هــذا 
نسي علم التوحيد الـذي   ،معارض وال زاجر خلفا عن سلف من غير

بعــث بــه الرســل وصــار الســالكون علــى توحيــد الرســل المعرضــون  
وصـار   .على توحيـد الفالسـفة هـم المسـمون بالصـوفية والعـارفين      

ــم    الســـالكون علـــى توحيـــد الفالســـفة هـــم المســـمون بأهـــل علـ
  .الكالم

السنوسـي  وأما من تنزل إلى فن علم الكـالم مـن العـارفين كاألشـعري  و     
إما أراد الرفق بالعامة لما كـان توحيـد   ،وأمثالهما رضي اهللا عنهم 

تنزلــوا لهــم بتقريــر حجــج   ،الرســل ال يســتجيبون لــه إال بالســيف 
ــر اهللا    ــهم  ليســـتجيب بـــذلك ألمـ عقليـــة يـــدركونها فـــي نفوسـ

ال  هحبخيــر مــن الســيف لكــون صــا  أن ذلــك  واأرفــ. باختيــارهم
فهـذا هـو السـبب الـذي حملهـم       .جبـرا  قهـرا و إال يدخل في الـدين  
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وأمـا وحـدة الوجـود فسـيأتي لـه       .على التنزل إلى فن علم الكـالم 
  .رضي اهللا عنه الكالم عليها إن شاء اهللا تعالى

لـو كشـف عـن حقيقـة الـولي      : عـن قـول المرسـي    وسألته رضي اهللا عنه
حقيقـة الـولي أنـه يسـلب مـن جميـع         :فأجاب رضي اهللا عنـه .لعبد

قول بعضهم معرفـة   و. يتحلى باألخالق اإللهيةالصفات البشرية و
 اتن اهللا تعــالى معــروف بصــفالــولي أصــعب مــن معرفــة اهللا معنــاه أ 

وأمـا  . جميـع أوصـافه وهـي بينـة    فـي  مخالف لجميع خلقه  ،كماله
فإنهـا باطنـة فيـه ال     ،معرفة الولي بالصـفة التـي يكـون بهـا وليـا     

ــع ظــواهر     ــاء أكــال غتعــرف ألن ظــاهره مســتو م ــر األولي  و شــربا ي
 .ونكاحا وسعيا في أمور الدنيا كحالة الغافلين مـن غيـر األوليـاء   

فـإن اهللا تميـزت صـفاته ظـاهرا      .فلذا صعبت معرفته بكونـه وليـا  
ركهم اعن خلقه والولي لم يتميز عن غيـر األوليـاء مـن جنسـه شـ     

في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميـع أحـوالهم ولـم يظهـر مـن      
ه مـن  فلـذا صـعبت معرفتـه التـي تميـز      ،أوصاف واليته للظاهر شـيء 

  .أبناء جنسه
ألن أوصافه مـن أوصـاف    ،معنى قوله لو كشف عن حقيقة الولي لعبد و 

ونعوتـه مـن نعوتـه ألنـه ينسـلخ مـن جميـع األوصـاف البشـرية           إلهه
سـلخ الشـاة مـن جلـدها ويلـبس خلعـة األخـالق        تينسلخ منهـا كمـا   

  .اإللهية
سبحان من لم يجعل الـدليل   :اهللا قال ابن عطاء .فلو كشفت للعبد لعبد

 داإال من حيث الدليل عليه ولم يوصل إلـيهم إال مـن أر   ئهعلى أوليا
قـال رضـي اهللا عنـه وفـي مثـل هـذا قـال صـلى اهللا          .يوصله إليـه  أن

هم الذين إذا رؤوا ذكر  :قال ؟عليه وسلم حين سئل من أولياء اهللا
اصــة وهــم إال فــي طائفــة خ قكــن هــذا الحــديث ال يصــد ، لاهللا

  .مفاتيح الكنوز ال من عداهم حتى القطب
قـر سـبحانه فـي    أ عبـدا إلـى ولـي و   اهللا  أنـه إذا أرسـل   هـو  معنى الحكمـة  

ال يتـردد وال يشـك    ،ن هـذا مـن األوليـاء قطعـا    أ قلب ذلـك العبـد  
ت قوأشــر و جالســه بالصــدق و األدب،ه بالصــدق واألدب تــثــم خدم
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فيـه مـن حيـث أنـه     لـتكن المحبـة    و .محبة ذلك الولي في قلبـه 
من أهل حضرة اهللا وممن اصطفاه اهللا تعالى لنفسـه فيحبـه ألجـل    

هـذا يصـل إلـى     شـك أن فـال   .لغرض مـن غيـر هـذه المحبـة    ال هذا 
  .اهللا ولو بعد حين

إذا وصل إلى الولي وأقبل على أغراضه وشهواته ولـم ينـل مـن الـولي      أما و 
اهللا وال مـن   فليس هـذا مـن أهـل الوصـول إلـى     ، إال ما طابق أغراضه

غاية الولي في هذا أنه يديم معاشرته فـي   .أهل الوصول إلى الولي
بــاب اإلحســان للخلــق الــذي أمــره اهللا بــه ومعاشــرتهم بــالمعروف        

فهذا لو بقي مع الولي ألـف عـام لـم ينـل منـه       .ويقبض عنه أسراره
ــه    مــا وصــلتنا هللا وال وصــلتنا   :شــيئا ألن لســان حــال الــولي يقــول ل

ال نسـبة بيننـا   تنالـه،  ا وصلتنا لغرضك الـذي كنـت   إنم ألجلنا و
  .وبينك والسالم

رضــي اهللا  الكامــل فأجــابوســألته رضــي اهللا عنــه عــن حقيقــة اإلنســان 
حضرة كمال قوبل بهـا حضـرة    هوحقيقة اإلنسان الكامل  :عنه

ــه بأســره     ــنالجمــال حــوت ســر اإلل ــن هــذه   .م ــة،و م كــان  الحيثي
لــرب إلهــا كــان اإلنســان  حيــث كــان اف .خليفــة هللا علــى الوجــود 

كـــل مرتبـــة للـــرب عليهـــا .المـــألوهحاكمـــا متصـــرفا فـــي ذلـــك 
فلإلنسان عليها تصرف وحكم وخالفـة ال يـرده حكمـه     ،ألوهية

   .فيها بوجه من الوجوه
يرمز قوله صلى اهللا  آلدم و إليهابالسجود  ولهذا السر أمر اهللا المالئكة

سـان الحقيقـي مـن    فاإلن .إن اهللا خلق آدم علـى صـورته   :عليه وسلم
منهـا   ولـم يحصـل  من غاب عن هذه المرتبة  و ،حصل هذه المرتبة

نمـا هـو بمنزلـة رجـل     إفهـو شـبه اإلنسـان لـيس بإنسـان       ء،على شـي 
 اة وال حيـ  ال حركة لـه و  فهو صورة رجل ميت و  .ميت ال روح فيه

ألن خـواص اإلنسـان تتبـع     غابت عنه جميع خواص اإلنسان بموته
  .س فيه شيء من خواص اإلنسانو الميت لي ،حياته

سـماء اإللهيـة   وت سر اإلله بأسره فإنه لم يحتو مـن األ حوأما القول بأنها  
وأمــا  ،علــى جميــع األســماء التــي يتوقــف عليهــا وجــود الكــون  إال 
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األسماء التي ال مدخل لوجود الكون فيها فال يحيط بهـا اإلنسـان   
إذ ال غايـة لهـا    ،اإال أنها تعلم من طريق الفيض بال بلوغ إلى غايتهـ 

فمقلل ومكثر والسالم ،سم اإللهيةوالناس فيها بحسب الق.  
 موتــةحقيقيــة اإلنســان الكامــل أن اهللا إذا تجلــى لعبــد أماتــه   ،وبعبــارة 

منــه إحسـاس وال شــعور وال فهــم وال   قــىفـال يب  ،حقيقيـة وأهلكــه 
علم وال اسم وتالشى الغير والغيرية علما وفهما وإحساسا وإدراكـا  

إال الحـق وحـده يخلـع علـى العبـد       ، فلم يبـق ققا وتعلقا وتخلقاوتح
ــرة جســي     ــل خطي ــن األوصــاف  مهنالــك مالبــس كريمــة وحل ة م

فـال    .فرجع للوجود بوجود غير وجوده األول ،اإللهية والروحانية
  .تعلم غايته وال مقداره

أومـن كـان   (: واليـه اإلشـارة بقولـه تعـالى      هذه حقيقة اإلنسان الكامل 
يام فـإذا مـاتوا   نالناس  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم )حييناهميتا فأ

ينظـر   اد أنمـن أر  :قوله عليه الصالة والسالم الحديث و .استيقظوا
إلى ميت يمشي على وجـد األرض فلينظـر إلـى أبـي بكـر الصـديق       

  .الحديث
وسئل رضي اهللا عنه من الحضرة الفاسية صانها اهللا عن عدة مسائل منها 

مريــد الصــادق وخروجــه مــن المقــت الالحــق بوعــد  مــا حقيقــة ال: 
مانـه علـى مـا    إدقبل لقاء الشيخ الصـادق و  تهسلوكه وتربيو صادق

ة عينه وكشـف  اهللا عليه بقر فإذا من .ينجيه من ربه بعزم صادق
القيـاد إليـه وتسـليم     إلقـاء هل لـه  ف ،له الغطاء بأنه كفيله ومربيه

لفـه لحظـة   ليه وال يخاع بهوإتباعه فيما أشار إليهنفسه بالكلية 
يـه  وال يسأله ما الحكمة فيما أشار بـه عل  فيما أمره به وندبه اليه

لشـريعة نبيـه أو يختبـره وينظـر      فيها ظهر له في زعمه أنه مخالف
فــي الشــواهد والــدالئل التــي لديــه لــيال يغتــر بالضــالين المضــلين  

الدعائـه   قلنا سيدي بالتصديق مـن أول وهلـة  فإن  ،الذي بين يديه
لمشيخة والتربية والترقية والنظر والحال رأينـا مـا يكذبـه فـي     ا

ال وإن قلنــا البــد مــن االختبــار واالمتحــان خفنــا مــن   ئــالم الحــال و
  .الطرد والبعد من حضرة الملك الديان
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. وهو في أيام دهره في المآكل والمالبس والزخـارف  ،عارفللفأي عالمة  
 لصـادق الواصـل بيانـا   مل والتلميـذ ا ين لنا ما حقيقة الشيخ الكاب

شافيا ونصا من محله وافيا، وهل طلب الشيخ فرض عـين علـى كـل    
ــيم الفــرائض أو خــاص      ــب مــن يوصــله إلــى اهللا بعــد تعل مســلم يطل

فإن قلنا بالوجوب على كل فرد فرد بين لنـا مـا   . ببعض دون بعض
الــبعض دون الــبعض بــين لنــا أيضــا مــا   بتخصــيص وجهــه، وإن قلنــا

  .وجهه والسالم
أمــا المريــد الصــادق فهــو الــذي عــرف جـــالل       : ب رضــي اهللا عنــه   فأجــا 

على كل مخلـوق   األلوهيةمالها من الحقوق في مرتبة  الربوبية و
دام الـدؤب بالخضـوع والتـذلل     من جميـع عبيـده و   ةوأنها مستوجب

وعكـوف   نحيـاش االدوام  إليه والعكوف على محبتـه وتعظيمـه و  
فـال غـرض لـه وال     .إرادةسواه حبـا و  القلب عليه معرضا عن كل ما

إرادة في شيء سواه لعلمه إن كل ما سواه كسراب بقيعـة يحسـبه   
  .الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا

فلمــا عــرف هــذا وعــرف مــا عليــه مــن دوام العكــوف علــى االنقطــاع إلــى  
سـة نفسـه وكثـرة شـؤمها وشـرها وأنهـا       خوعـرف   ،حضرة اإللهيةال

ن جميـع حظوظهـا   أة األلوهيـة و في جميع توجهاتها مضـادة لحضـر  
بط ثــوعــرف مــا فيهــا مــن الت ،حقــوق الربانيــةللومراداتهــا مناقضــة 

 لــه بـيط عـن النهـوض للقيــام بحقـوق الحـق ومعرفــة مـا يجـب       ثوالت
ســبحانه وتعـــالى مـــن الخدمـــة واألدب لمـــا ألفتـــه مـــن الميـــل إلـــى  
ــى الشــهوات واالنقطــاع عــن خــالق األرض      الراحــات والعكــوف عل

ن جميـــع حظوظهـــا ال تـــدور إال فـــي هـــذا الميـــدان، أو ،والســـموات
وعرف عجزه عن تقويم هذه النفس األمارة بالسوء وعـن ردهـا إلـى    

وعـرف أنـه إن قـام     ،الحضرة اإللهية منقطعة عن  هواها  وشهواتها
فــي العاجــل واآلجــل مــن   اهللامعهــا علــى هــذا الحــال اســتوجب مــن   

حـد   ود ممـا ال الغضب والمقت وشدة العذاب والنكال المؤبـد الخلـ  
وقـع فيـه والعلـة     غايـة، وارتعـب قلبـه مـن هـذا الـبالء الـذي        له وال

  .منها له المعضلة التي ال خروج
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سـتجابه  ال ،نفسه على ما هي فيه ممـا ذكـر قبـل     مع فال يمكنه المقام
علـى نقـل نفسـه عـن مقرهـا       لـه  وال قـدرة  ،الغضب والمقت مـن اهللا 

  .خبيث إلى استيطان الحضرة اإللهيةال
 واجتهاد في طلب الطبيب الـذي   فحين عرف هذا رجع بصدق وعزم وجد

يخلصه من هذه العلة المعضلة ويدله على الدواء الذي يوجـب لـه   
  .ادقفهذا هو المريد الص .كمال الشفاء والصحة

قـد   يتصف بهذه الصفات المتقدمة فهو طالب ال غيـر  وأما غيره ممن لم 
وأمـا األول فلمكـان    .لبـه قد ال يجـد تعلقـت نفسـه بـأمر يط     يجد و

مــن طلبــه فــإن عنايــة الحــق بــه التــي    إليــهه فالشــيخ أقــرب قصــد
وهبته ذلك العلم المذكور هي التي تقـوده إلـى الشـيخ الكامـل     
وتلقيه في حضرة الشيخ الواصـل وتقلـب لـه قلـب الشـيخ بالمحبـة       

فيفتح باب الوصـول ألن   ،تالف بينهما واألدب، فيقع االئوالتعظيم
قويــا ال يمكــن  جذبتــه جــذبامتــى وقعــت علــى أمــر  عنايــة الحــق

فالـذي يجـب علـى المريـد الصـدق فـي        .توقفه ولـو كـان مـا كـان    
االهتمـام بـاألمر المطلـوب     دةطلب مع كمال العلم المتقـدم وشـ  ال

. ، فال يشتغل بشـيء سـوى مـا يريـد    وعماية القلب عن سوى مطلوبه
  .قيد وهو الذي يخرجه من المقت الالحفهذا هو الصدق الم

فالذي يجب على المريد قبل لقاء الشيخ أن يالزم الـذكر و الصـالة علـى    
حضـور القلـب فـي تأمـل المعـاني      دة النبي صلى اهللا عليه وسلم بشـ 

حســب الطاقــة مــع اعتقــاد أنــه جــالس بــين يديــه صــلى اهللا عليــه  
عراض عـن كـل مـا يقـدر عليـه مـن هـوى الـنفس         دوام اإلوسلم مع 

ه إلـــى اهللا تعـــالى مـــن نوافـــل بـــبوأغراضـــها والســـعي فـــي كـــل يح
فـة فـي األوقــات كوقـت الضـحى وقبـل الظهــر      والخيـرات وهـي معر  

وبعده وقبل العصـر وبعـد المغـرب وبعـد العشـاء وبعـد النهـوض مـن         
  .النوم في آخر الليل

ذلك ويجعل اهتمامه بالذكر والصالة على النبـي صـلى اهللا    من وليقلل 
لصــالة علـى النبــي  فـإن الـذكر وا   ،عليـه وسـلم أكثــر مـن النوافــل   

ــع العز     ــواب الخيــر م ــاح أب ــه وســلم مفت ة فــي وقــت  لــصــلى اهللا علي
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الذكر وتقليل الغذاء والماء واستعمال شـيء مـن الصـيام والصـمت     
  .إلى غير ذلك مما هو مسطر عند أهل الطريق

الفكـر  تشـعيب  الحذر الحذر من كثرة التخليط في األذكار وكثـرة   و 
ولكـن   ،اتبع ذلك أحد فأفلح قطفإنه ما  ،بين أقاويل المتصوفة

م بهـا  توجهـة واحـدة يهـ    و . يجعل لنفسه ذكـرا واحـدا ويهـتم بـه    
هذا سلوكه وتربيته قبل لقـاء   .صال ثابتا يعول عليه من الطرقأو

: ثــم يســعى فــي طلــب الشــيخ الكامــل كمــا قــال طمطــم  . الشــيخ
الطالــب ال يســعى فــي  .الطالــب الصــادق ال ينظــر فــي غيــر مطلوبــه

  .الطالب ال يهتم في غير مطلوبه .هغير مطلوب
وأما ما هو حقيقة الشيخ الواصل فهو الذي رفعـت لـه جميـع الحجـب عـن       

 .عيانيـا وتحقيقـا يقينيـا    احضـرة اإللهيـة نظـر   الكمال النظر إلى 
ســـتر مطالعـــة الحقـــائق مـــن وراء  محاضـــرة، وهـــو ر أولـــهإن األمـــفـــ

 .قيـق وهو مطالعة الحقـائق مـن وراء سـتر ر    ،م مكاشفةث .كثيف
 .كـن مـع خصوصـية   ل ي الحقائق بال حجـاب لّوهو تج ،ثم مشاهدة

وال خصوصــية وال  بــال حجـاب وهـو مطالعــة الحقـائق    ،ةينــثـم معا 
ثرا وهو مقام السـحق والمحـق والـدك    أاء للغير والغيرية عينا وقب
   .الفناءفناء  و

فليس في هذا إال معاينة الحق في الحق للحق بالحق، فلم يبـق إال اهللا ال  
وهـي تمييـز    ،ثـم حيـاة   .موصـول وال ثـم واصـل    ثم امف .يء غيرهش

ــة  ــب بمعرف ــي جميــع المرات ــا ومــا  متها ومقتضــياتها ولوازاخصوص ه
لمـاذا   مرتبـة منهـا و   حضـرة كـل  ستحقه مـن كـل شـيء  ومـن أي     ت

العبـد   إحاطةل إليه أمرها وهو مقام ووجدت وماذا يراد منها وما يؤ
ته ومعرفة ما هي الحضرة بعينه ومعرفته بجميع أسراره وخصوصيا

من العظمة والجالل والنعوت العالية والعلية  عليه اإللهية وما هي
  .ينة يقينيةاالكمال معرفة ذوقية ومعو 

كـن مـع   إليـه المهامـه فـي طلبـه ل     قشـ فصاحب هذه المرتبة هـو الـذي ت   
في خاصا  ناهذه الصفة فيه كمال إذن الحق له سبحانه وتعالى إذ

  .ته عليهم في إرشادهم إلى الحضرة اإللهيةوتولي ههداية عبيد
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هو المراد بقوله صلى اهللا عليـه   فهذا هو الشيخ الذي يستحق أن يطلب و 
ــا :حجيفـــة وســـلم ألبـــي ط الحكمـــاء وأصـــحب لســـل العلمـــاء وخـ

 ومتـى  .عنـه بـالكبير   المعبـر فصاحب هذه المرتبة هو  .الكبراء
ن يلقــي فــالالزم فــي حقــه أ ،تهعثــر المريــد علــى مــن هــذه صــف  مــا

نفسه بين يديه كالميت بـين يـدي غاسـله ال اختيـار لـه وال إرادة      
ليجعـل همتـه منـه تخليصـه مـن البليـة        و .إفـادة  إعطاء لـه و ال  وال

صــفاء بمطالعــة الحضــرة اإللهيــة  التــي أغــرق فيهــا إلــى كمــال ال  
ولينزه نفسه عن جميـع االختيـارات    .عراض عن كل ما سواهاباإل

  .سوى هذا مماالمرادات  و
ا و فليحذر من سـؤاله بلـم وكيـف وعلـى مـ      ،مرأ فعل أوبليه عمتى أشار  و 

ــاب المقــت والطــرد   ،ي شــيءأل ــه ب ليعتقــد أن الشــيخ أعــرف   و .فإن
وأي مدرجة أدرجه فيهـا فإنـه يجـري بـه فـي ذلـك        ،بمصالحه منه

  .عن ظلمة نفسه وهواها باهللا بإخراجه هللا كله على ما هو
أن : فـالجواب  ؟ف يتصل به وبماذا يعـرف وأما الشيخ الذي هذه صفته كي

الشـــيوخ المتصـــفين بهـــذا األمـــر كثيـــرون وأغلـــبهم فـــي المـــدن  
فإنــه عســير  أمــا معــرفتهم واالتصــال بهــم و .رهمقــالكبــار فإنهــا م

أغرب وجودا من الكبريت األحمر ألنهم اختلطوا بصـور العامـة و   
مـا  عن هذا الحال نفـروه وطـردوه وحلفـوا لـه      مسألهو من . أحوالهم

  .األمر شيء هذا عندهم من
والعلة الموجبة لهذا أنه قد فسد نظام الوجود بمشـيئة الحـق سـبحانه     

إال السعي فـي أغراضـه   وليس لكل آدمي  .وتعالى التي ال منازع لها
عراض عـن الحضـرة اإللهيـة ومـا يسـتحقه مـن توفيـة        وشهواته باإل

وليـاء  وليس للعامة فـي هـذا الوقـت مـن السـعي لأل      .الحقوق واألدب
مـن التمتـع بالـدنيا ولـذاتها وشـهواتها       يريدونهاغراض فاسدة ألإال 

والنجاة من المصائب والعطب في هذه الدار مـع إقـامتهم وأصـرارهم    
على الدواهي والمهلكات العظام من الكبـائر الفاحشـات التـي ال    

دار البوار ولـيس لهـم عـن هـذا الميـدان خـروج       إال عقبى لصاحبها 
فلما عرف العـارفون مـا   .. وع للحضرة اإللهية ولوجوال لهم في الرج
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هم بكـل  واحتجبـوا عـن العامـة وطـرد     ،في العامـة مـن هـذا األمـر    
سـكنوا فـي البـراري    ذلـك أن ي  اقتضـى وجه وبكـل حـال وكـان    

ــر  ــأن مـ ــار وكـ ــة    والقفـ ــط العامـ ــي وسـ ــوا فـ ــنهم أن يقفـ ــق مـ اد الحـ
ويســكنوا فــي وســطهم ألمــور أرادهــا الحــق مــنهم ســبحانه وتعــالى   

مسـاغا   يجـدوا  فال منـازع لـه فـي حكمـه ولـم      ،كم بها عليهموح
في الخروج عن العامة في البـراري والقفـار لمـا علـيهم مـن حكـم       
اهللا ال خروج لهم عنه ولم يجدوا سبيال إلى إصالح العامـة وردهـم   

فهم بمنزلة مـن أقـيم بـين جماعـة الحمقـى      . إلى الحضرة اإللهية
  .فهو في عذاب ،ة بينهمبالصبر واإلقام فيرمونه بالحجر وكل

وربما شم العامة روائـح   .هم بكل حالوفلهذا احتجبوا عن العامة وطرد 
وصولهم من وراء الحجب فنهضوا إلى التعلق بهم فيما يريدونـه مـن   

عـن   ااررفون عليهم بوجوه مـن التخلـيط اسـتت   لط العافخأغراضهم  
ــل        ــر وقت ــاحش والخم ــا والكــذب الف ــن الزن ــور م ــار أم ــة بإظه العام
النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحكم على صاحبها أنه فـي  

هـــا العـــارفون فـــي هـــذا محقتواألمـــور التـــي ي .ســـخط اهللا وغضـــبه
الميدان إنما يظهرون صورا من الغيب ال وجود لهـا فـي الخـارج إنمـا     
هــي تصــورات خياليــة يراهــا غيــرهم  حقيقــة فيفعلــون فــي تلــك 

 ،قيقة لـم يفعلـوا شـيئا   في الح مالصور أمورا منكرة في الشرع وه
 .فاســتتروا بــذلك عــن العامــة حفظــا لمقــامهم وتحريــرا أليــديهم

وإذا عرفـــت هـــذا فقـــد اخـــتلط الصـــادقون والكـــاذبون فـــي هـــذا  
الميدان وال يعرف هذا من هذا وال حيلة ألحد فـي معرفـة العـارف    

ذور وهــو أن ا إال فــي مســألة نــاذرة فــي غايــة النــســأالواصــل أصــال ور
فمـن   .هروا في مظاهر الصور الشـرعية الكماليـة  ل ظمبعض الكُ

ظهــر بهــذا المظهــر ادعــى المشــيخة فالمعرفــة فيــه أنــه يعــرف         
بداللته على اهللا والرجوع إليه والتزهيد في الـدنيا وأهلهـا وعـدم    

بها وبوجودها مع ظهور صورة الفـتح فـي غيـره علـى يديـه       المباالة
 .ءاللقـا بمجـرد   إليـه فإن ظهر للمريد على هذه الصفة فليلق نفسه 

ــد فــي حقــه     و ــى المري ــذي يجــب عل ــهأال يلقــي نفســه  ال ــى  إلي حت



 
 

31 

فـإن   .والمجـاورين لـه  خباره مـن ثقـة الـواردين عليـه     أيتعرف تواتر 
  .وإال فال ،المعروفة عليه فليصحبه ظهرت الصفة

ومن رام الوصـول إلـى شـيخ فـي هـذا الوقـت ولـم يجـد جبلـة فـي معرفتـه            
إلـى اهللا   جـه فعليـه بالتو  ،ذابينوخاف من الوقوع في حبائل الكـ 

ــدق الزم و ــم و   بصـ ــب دائـ ــه بقلـ ــاش إليـ ــه  د انحيـ ــرع إليـ وام التضـ
واالبتهال إليه في الكشـف لـه عـن الشـيخ الواصـل الـذي يخرجـه        

ه المتثـال أمـره حتـى يقـع     فقـ من هذه الغمة وأن يدلـه عليـه وأن يو  
 وأكبر مـن ذلـك و   .إال هذا له فال حيلة .في لجج بحره قفي الغر

حيلـة   يجـد  المراد وارفع لمن لـم  إلىأبلغ في الوصول  أنفع و ى وأول
 ما يطيق عليه من األوقـات  في العثور على الشيخ الكامل استغراق

فــي كثــرة الصــالة علــى النبــي صــلى اهللا عليــه و ســلم بالتــأدب و    
يديـه صـلى اهللا عليـه وسـلم      بـين  وتوهم القلب أنه جـالس الحضور 

وم علــى هــذا وكــان افــإن مــن دوليــداوم علــى ذلــك  .عليــه يصــلي
الظمــآن بالمــاء أخــذ اهللا تعــالى كاهتمــام  إلــىاهتمامــه بالوصــول 
كــامال  شــيخا أمــا أن يقــيض لــه ســبحانه  ،إليــهاهللا بيــده وجذبــه 

يقـيض لـه نبيـه صـلى اهللا عليـه و سـلم        وأمـا أن  ،صال يأخذ بيدهاو
 تـه يفتح لـه بـاب الوصـول ورفـع الحجـب بسـبب مالزم      يربيه و إما أن 

ظم الوسائل إلـى  عأ ،الة على حبيبه صلى اهللا عليه وسلم فإنهالصل
الوصـول  طلـب   أحد قـط فـي   وما الزمها .اهللا تعالى في الوصول إليه

  .إلى اهللا تعالى فخاب قط
مـا اتبـع    و حأحوالـه فـال يصـل    وزن أفعاله و ار الشيخ وبوأما السؤال عن اخت

فإن مـن   .لىألن ذلك مغالق ألبواب اهللا تعا ،أحد ذلك فأفلح قط
أراد ذلك واتبعه في جميع الخلق أراه اهللا تعالى صفة النقص فـي  

وأمـا التصـديق بالشـيخ فإنـه أمـر      . فـال يطمـئن ألحـد    ،كل مخلـوق 
كــاك إلهــي يضــعه اهللا فــي القلــوب فــال يقــدر صــاحبه علــى االنف

المريــد صــادقا فثــواب   إن كــنل. عنــه ولــو رأى منــه ألــف معصــية  
يطمئن به قلبه وال يقـع إال علـى    ما الإيرى من الشيخ  ال صدقه أن
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فــال يــرى مــن   ،لــبومــن كــان خبيــث الســريرة وط . الشــيخ الصــادق
  .الشيخ إال ما ينكره وينقصه ويوجب له النفور عنه والهروب

وأمــا الســؤال عــن طلــب الشــيخ هــل هــو فــرض علــى كــل فــرد فــرد أو علــى 
البعض دون البعض وما السبب فـالجواب أن طلـب الشـيخ فـي الشـرع      
ليس بواجب وجوبا شرعيا يلزم من طلبه الثـواب ومـن عـدم طلبـه     

ولكنـه واجـب مـن طريـق      ،فليس في الشرع شيء مـن هـذه   .العقاب
ــل ال  ــك    ظالنظــر مث ــه هل ــم يطلب ــاء وإن ل ــى الم ــاج إل ــآن إذا احت  ،م

وطريــق النظــر فــي هــذا مــا    ،فطلبــه عليــه الزم مــن طريــق النظــر  
لتوجـه إلـى الحضـرة    قدمناه من كـون النـاس خلقـوا لعبـادة اهللا وا    

  .اإللهية باألعراض عن كل ما سواها
عن النهوض إلى الحضرة  بيطثبط و التثالتوعلم المريد ما في نفسه من  

اإللهية  وعلم عجزه عن مقاومة نفسه بما يريده منها من الدخول 
وعلـم أنـه ال ملجـأ     ،في الحضرية اإللهيـة بتوفيـة الحقـوق واألدب   

معرضا عـن اهللا   اعا لهواهبقام مع نفسه متإن أ منجىله من اهللا وال 
وهـذا   .فإنـه بهـذا النظـر يجـب عليـه طلـب الشـيخ الكامـل         ،تعالى

إذ  ،الوجوب النظري أمر وضعي طبيعي ليس هو مـن نصـوص الشـرع   
ــرع     ــي نصــوص الش ــيس ف ــوق اهللا    إال ل ــام بحق ــة القي وجــوب  توفي

وال عـذر ألحـد   ،ظاهرا وباطنا على كل فرد فرد من جميع العبيد
ذلك من طريق الشرع وال عذر له في غلبة الهوى عليه  ترك في

  .وعجزه عن مقاومة نفسه
وجوب ذلك وتحريم تـرك ذلـك بوجـوب العقـاب     إال فليس في الشرع   

ــه ــه إال شــيخ        .علي ــي الشــرع وال شــيخ يجــب طلب ــا كــان ف ــذا م فه
التعليم الذي يعلم كيفية األمور الشرعية التي يطلـب فعلهـا مـن    

فهذا الشيخ يجب طلبـه علـى كـل     .ونهيا وفعال وتركاالعبيد أمرا 
ومــا وراء ذلــك مــن الشــيوخ ال يلــزم   ،جاهــل ال يســع أحــدا تركــه

طلبه من طريق الشرع لكن يجب طلبه مـن طريـق النظـر بمنزلـة     
ــة وعجــز عــن الــدواء مــن كــل وجــه      المــريض الــذي أعضــلته العل

رض فنقول إن شاء البقاء علـى هـذا المـ    ،وانعدمت الصحة في حقه
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بقي كذلك وأن طلب الخروج إلـى كمـال الصـحة قلنـا لـه يجـب       
 أصــلها و و عليــك طلــب الطبيــب المــاهر الــذي لــه معرفــة بالعلــة   

وقتــا وحــاال  ا وكيفــا وبالــدواء المزيــل لهــا وكيفيــة تناولــه كمــ
  .والسالم

من يسـمع وممـن    وأما السؤال عن السماع وحكمه واستعماله وكيفيته و 
  .ون وبأي كالمحالة يك ييسمع وعلى أ

ــق للصــواب   ــم أن أمــ . الجــواب واهللا الموف ــه   اعل ر الســماع قــد افترقــت في
ــاهللا      ــة بـ ــال المعرفـ ــين بكمـ ــار المتحققـ ــيوخ الكبـ ــل الشـ أقاويـ

التبــري مــن جميــع   و يالعيانيــة والتوحيــد الــذوقي وكمــال الهــد 
باحتـه مطلقـا مـن غيـر     إمـن قائـل ب  ف: وجوه متابعة الـنفس والهـوى  

 ،ذم فاعليـه  ومن قائل بتحريمه مطلقا و ،طلب فعل وال طلب ترك
ثـار الميـل   يوإ همن قائل بندبـ  و ،ومن قائل بكراهته دون التحريم

 ،والفتوى فيـه مفصـلة فـي كتـب التصـوف     . إليه وال قائل بوجوبه
فــال يطــال بــذكره ومــن قائــل بتفصــيل األمــر فيــه بــين إيثــار فعــل 

علـى   ليـه يـل إ والم يثـاره وإيثار ترك وتحريمه وكراهتـه وندبـه وإ  
ــي    ،حســب عــوارض الوقــت ودواعــي الحــال    وكــل ذلــك مفصــل ف

  .كتب التصوف
الطـرب ومـا    ا كـان خاليـا عـن آلـة    م أن واألمر المحقق فيه في هذا الوقت

ــوان        ــبب بالنس ــدود والتش ــدود والخ ــر الق ــن ذك ــر م ــوش الفك يش
فكـل مـا خـرج عـن      ،وأصوات الشـبان ذوي الجمـال   نوسماع أصواته

ورة المحرمــة شــرعا كــاختالط النســاء هـذه األمــور وســلم مــن الصـ  
والرجــال فــالحكم فيــه أن ينظــر الشــخص فــي حالــه عنــد حضــور 

أو تحريكـا لسـاكن همتـه     ، فإن وجد فيه زيادة فـي حالـه  سماعه
ــات    ــرة اإللهيـــة أو للبعـــد عـــن المألوفـ إلـــى النهـــوض لطلـــب الحضـ

لتعلــق بــاهللا وتحريــك  لوالعــادات والصــور الملهيــات والمحرمــات أو  
  .بته في القلبشيء من مح

فليلزم صاحب هذا الحـال حضـوره وإيثـاره مـا لـم يـؤد إلـى تعطيـل أوراده          
ــه   ــذا الحــال فضــرره    .والخــروج عــن مراعــاة أوقات ــه إن كــان به فإن
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وإن وجـد الشــخص فيـه فتـور عزيمــة والميـل إلــى     .أكثـر مـن نفعــه  
نهوضها إلى بتقليل  نفسه ركنت إليه في هذا الباب رأى الراحات و

فصــاحب هــذا الحــال ال يحــل لــه حضــوره وال       ،لهيــةالحضــرة اإل
شـخص فـي حضـوره ال زيـادة وال نقـص      كان حال الاإللمام به  وإن 

مـــن كـــل مـــا ذكرنـــا إال التمتـــع باألصـــوات المطربـــة واأللحـــان  
حكم فـــي هـــذا اإلباحـــة إن شـــاء حضـــره وإن شـــاء  لالمعجبـــة فـــا

  .تركه
محــرم أو  ومــا كــان مــن أصــوات الشــبان ذوي الجمــال والنســوان فســماعه    

كــالمحرم للكــل ولــو رأى منــه زيــادة فــي حالــه مــن األمــور التــي    
حــال الذكرناهــا فــإن الولــوع بــذلك مــع رؤيــة ظهــور الزيــادة فــي   

فإنـه يقتلـه مـن حيـث      ،كالذي يشرب عسال مخبوء فيه سم ساعة
  .ال يدريه

فإنـه يحـق علـى     ،هذا وكـان فيـه شـيء مـن آالت الطـرب      عن وأما ما خرج
فإنـه إن  . ال أن يكون بحضـرة شـيخ واصـل كامـل    العاقل اجتنابه إ

آالت بــألن حضــور الســماع  هفيســتحب حضــور ،بهــذه المثــاب كــان
فســيعقب الفســاد باطنــا    ظــاهرا، هرالطــرب وإن لــم يــتمكن ضــر   

بمنزلة السحابة المفروح بها للسـقي واألمطـار فيسـقط منهـا علـى      
الثمــار بــرد عظــيم وصــواعق  فيفســد الثمــار الــذي كــان ينتظــر     

فـــإن  ،إال أن يكـــون بحضـــرة الشـــيخ الواصـــل الكامـــل ،حهإصـــال
وكــل هــذا األمــر فــي حــق    .حضــوره عاصــم مــن الضــرر والهــالك  

  .أصحاب الحجاب
ــيهم بهــذا           ــم عل ــد فــال يحك ــائق والتوحي ــي بحــار الحق ــى ف ــا الغرق وأم

فإن العـارف   ،الحكم لكن يتركون تحت حكم حالهم ومقامهم
تصريح أو إشارة أو تلـويح  في مقامه يفعل ما يقتضيه مقامه بنص أو 

فـإن أعطـاه مقامـه حضـور      .غير ملتفت لمن ينكـر عليـه أو يندبـه   
ــارة تــ  الســماع و ــه  ركإث ــى حال ــرف      عل ــه أع ــه ألن ــر علي وال ينك

ه والنفور ليس ألحـد  ن أعطاه مقامه الهروب عنإو .بمصالحه وعلله
فإن األحوال فـي المعـارف    ،على حضوره هوال أن يحث إليهيندبه  أن
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ــا    مختل ــد المراتــب وفيوضــها وفتوحاته ــة وفوائ فــة واألذواق متباين
فكم من صاحب مقام يتضـرر بالسـماع    .غير ملتئمة وال متشابهة

بأدنى لمة من حضوره ويكـون ذلـك عليـه فـي الهـالك أشـد مـن        
فـاض  وكـم مـن عـارف ي   . سم سـاعة فـي قتـل األجسـام الكثيفـة     

ألحـوال  عليه في حضوره للسماع من الحضرة القدسية من فيوض ا
وصـفاء   بـه مـن المقامـات مـا ال يرتقيـه بالعبـادة       يوالمعارف فيرتقـ 

  . من المقاماتاألوقات في مائة ألف عام 
 .فكـل واحـد لـه ذوق ومقـام وحـال      ،فهذا تفصيل الحكـم فـي العـارفين   

ــاال        ــام مق ــإن لكــل مق ــة ف ــر مؤتلف ــاني غي ــة والمب ــالفطر مختلف ف
ال حـ كـل  وجد رجاال ولكل وقت حكـم يخصـه ول   ولكن ذوق و
فالواقع من هذا أن العارف بـاهللا فـي السـماع بحكـم      .وقت يبسطه

وقته ومقامه وحاله وذوقه ووجده فال يعترض عليه ال في الحضـور  
أما أصـحاب الحجـاب فقـد سـبق تفصـيل الحكـم        و. وال في الترك

  .فيهم
 خاصـة  شيخ بعض أصحابه أو فعلـه فـي نفسـه   و أما قول السائل إذا أمر به 

يفعلـوه ويزيـدوا فيــه    أصـحابه هـل لهــم بعـد موتـه أن     بـه ولـم يـأمر   
  .برأيهم أم ال

ألصـحاب  الجواب فـي هـذا أن يجـري القـانون فيـه علـى حكـم مـا تقـدم           
فمــن كــان مــنهم مــن العــارفين جــرى . الحجــاب و أصــحاب المعــارف

علـى   على سؤال ما تقدم أوال ، ومن كان من أصحاب الحجاب جرى
ــر أوال   ــذي ذك ــيل ال ــا مــ . التفص ــرة    وأم ــن أث ــماع م ــي الس ــر ف ا ذك

حضوره لصاحبه الذي وجد به الزيادة في حالـه مـع حفـظ أوقاتـه     
فلــيكن ذلـك مــع ذوي المواثيــق   ،وأوراده وقلنـا بــأثرة حضـوره لــه  

ــوى        ــر التق ــل أم ــن تكمي ــي حفــظ الحــدود م ــود الراســخين ف والعه
 .واالستقامة الـذين يقصـدون السـماع قصـدا صـحيحا هللا وفـي اهللا      

  .فهذا وجه حضوره
وأما السـماع المعهـود اليـوم فـي فقـراء الوقـت فـإن صـاحبه الهـالك إليـه           

أقرب مـن   هأقرب من نجاته ونفعه أبعد من عطبه وكان العطب الي



 
 

36 

فالحذر الحذر من حضور السماع مـع هـؤالء لكـونهم     .شراك نعله
هـم لحفـظ   لال عهد لهم وال ذمة وال وقوف على الحدود وال مراعاة 

يحضــر معهــم للســماع ألن المريــد الصــادق إذا   فهــؤالء ال  .أمــر اهللا
فيــه مــن التخلــيط  هــم أحضــر معهــم كســته أحــوالهم فوقــع فيمــا 

  .طرد و السالم أي والفساد والعصيان والفسوق وطرد عن باب اهللا
هـل المـراد مـن     )كلهـا  وعلـم آدم األسـماء  (قوله تعالى : وأما قول السائل 

اطيـا كليـا مـن أســماء    ح آلدم أسـماء اهللا تعـالى كلهـا إ   تعلـيم اهللا 
ــع     ــن جميــ ــا عــ ــتأثر اهللا بهــ ــي اســ ــة والتــ ــاهرة و الباطنــ اهللا الظــ

أو خـاص باألسـماء    ،المخلوقات حتـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم     
فما فائـدة   ،فإن قلنا خاص بأسماء الكونيات .التي يطلبها الكون

أن النبـي صـلى    مـن ذلـك   منـا لوإن قلنا باإلحاطة ع ."كلها" قوله
  .         لم أعلى من آدم وأكملاهللا عليه وس

أن األسـماء التـي علمهـا اهللا آلدم     اب عـن هـذا واهللا الموفـق للصـواب    الجو
هي األسـماء التـي يطلبهـا الكـون والكليـة المـذكورة فيهـا  هـو         

 شـيء،  إحاطته بجميـع متعلقـات الكـون حتـى ال يشـد عليـه منهـا       
ض يشهد لهذا قوله سبحانه وتعـالى فـي كليـة األسـماء حيـث عـر      

وقال أنبئوني بأسماء هـؤالء إن  (: صورة الكائنات على المالئكة 
لت هـذه اآليـة علـى أنهـا األسـماء      دفـ . إلـخ اآليـة   )كنتم صادقين

ــورة     ــي صـ ــؤالء وهـ ــماء هـ ــه أسـ ــدليل قولـ ــون بـ ــا الكـ ــي يطلبهـ التـ
ــوان ــال ت    .األكـ ــون فـ ــن الكـ ــة عـ ــماء الخارجيـ ــا األسـ ــن موأمـ كـ

وال يحيطـون بـه   (: الى اإلحاطة بها وال نهاية لها قال سبحانه وتعـ 
فإن العارفين واألقطاب والنبيين والمرسلين من فتحهم فـي    ،)علما

عـين مـن أسـماء اهللا    المعرفة ينكشف لهم في كل مقدار طرفـة  
فـي  م يبقون على هذا الحال أبـدا سـرمدا   ث ،حد له الباطنة أمر ال

ــوم        ــدنيا وفــي طــول عمــر البــرزخ وفــي طــول عمــر ي طــول عمــر ال
في كـل مقـدار    .طول عمر األبد في الجنة بال نهايةالقيامة وفي 

حـد لـه وال   لهم من أسماء اهللا الباطنة ما ال  كشفطرفة عين ين
طـول هـذه المـدة وال نهايـة كانكشـاف األسـماء علـى        فـي   غاية 
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وإنمـا الكليـة فـي    . فكيف يقال أحاط بها كلهـا  .األبد أبد طول
  .األسماء التي يطلبها الكون فقط هـ

ل عن السبب الموجب لسجود المالئكـة آلدم فـال كـالم فيـه     وأما السؤا
وال  ،ال يــدرك إال بــالنص القطعــي غيــب نــهألمــن وجــه التحقيــق 

 إنمـا حـرم   (فال مجال في هذا الميـدان يقـول سـبحانه وتعـالى     .نص
وإن تقولـوا علـى   (إلـى قولـه    )ظهر منهـا ومـا بطـن   ا الفواحش م ربي

منـا بالسـبب الـذي وقـع السـجود      علفإن اهللا لم ي ،)اهللا ما ال تعلمون
ه ســبحانه وتعــالى ال مجــال فيــه رفــي حجــ ربــه آلدم وذلــك محجــو

بـل نكسـت حيـث لـم      ،ال نقول ألجل الخالفة وال لغيرها .للعقول
  .يذكر شيء في سببه

فالجواب عـن   ،وأما السؤال في تفضيل المالئكة على اآلدمي أو العكس
النظــر والتخيــل  هــذا أن هــذا األمــر ال مجــال للعقــول مــن طريــق       

والحق الفصل في ذلك أن التفضيل واقـع باختيـار الحـق     .والقياس
من يشاء بال  يفضل من يشاء على  ،سبحانه وتعالى وحكم مشيئته

أو سبب أو بأي شـيء يريـده أو بـال شـيء سـواء       علة وال سبب أو بعلة
كمالـه أو كـان    لقـوة  كان المفضل عالي الرتبـة علـى المفضـول   

تبـــة علـــى المفضـــول لقـــوة كمـــال المفضـــول المفضـــل ســـافل الر
وهــذا التفضــيل بــين الملــك واآلدمــي ماعــدا . وجمعــه للكمــاالت

سـيد الوجــود صــلى الــه عليــه وســلم فإنــه أكمــل المخلوقــات علــى  
اإلطالق وأفضـلهم علـى العمـوم مـن غيـر تخصـيص وأعالهـم رتبـة         

نة عند ربـه وأكـرم الخلـق علـى اهللا وأعظمهـم زلفـى لـدى        اومك
ــال . اهللا ــالف   يف ــذا الخ ــه ه ــع علي ــطفاه    .ق ــالى واص ــله اهللا تع ففض

. واختاره ورفـع مكانتـه علـى الخلـق ال لشـيء بـل بمحـض اختيـاره        
  .)وربك يخلق من يشاء ويختار(قال اهللا تعالى 

 تعـالى فـي اآلخـرة أم    وأما قول السائل هل للمالئكة النظر في وجه اهللا
باإلثبــات  والبــالنفي الجــواب عــن هــذا أنــه ال قطــع فيــه ال       ؟ ال

فـال علـة لـه إن شـاء       .لتوقف ذلـك علـى اختيـاره سـبحانه وتعـالى     
وال مستند لهـذا إال الخبـر    ،جعلهم يرونه كاآلدمي وإن شاء منعهم
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فـال  . فـي هـذا البـاب     منـه شـيء   لم يقـع و الخبر الصحيح  الصحيح 
  .عنه ال بنفي وال بإثبات بل يجب الوقفيجاب 

هــة واحــدة أو وجهــات، لــم نــدر مــا  هــل للمالئكــة وج :وأمــا قــول الســائل
إن أردت توجهـات االسـمية فلـيس لكـل     . مرادك في هـذا السـؤال  

فلـيس  ، للحـق  تـه سـم وجه ملك إال اسم واحد يكون من ذلك اإل
وإن أردت بالوجهــة وجهــة  .لــه فــي هــذا الميــدان إال وجهــة واحــدة

الحضـرة   الملك واآلدمي علـى حـد السـواء إلـى     ةالتعبد هللا فوجه
أعلم أن حضـرة الحـق سـبحانه وتعـالى متحـدة مـن حيـث        و .اإللهية

والوجـود كلـه بأسـره متوجـه      .سـماء والوجـوه  الذات والصفات واأل
فإلى الحضـرة العاليـة بالخضـوع والتـذلل والعبـادة والخمـول        .إليها

 .تحــت ســلطان القهــر وامتثــال األمــر والمحبــة والتعظــيم واإلجــالل 
محــو  فــي نصــا جليــافمــنهم المتوجــه إلــى صــورة الحضــرة اإللهيــة  

ومنهم المتوجه إلى الحضرة العاليـة مـن وراء سـتر     ،الغير والغيرية
فـي تـوجههم إلـى     كثيف وهم عبدة األوثـان ومـن ضـاهاهم فـإنهم    

وا عبـد وال   عبادة األوثان مـا توجهـوا لغيـر الحـق سـبحانه و تعـالى      
الحق سبحانه وتعالى تجلى لهم من وراء تلـك السـتور    لكن ،غيره

الله وجـذبهم بحسـب ذلـك التوجـه بحكـم القضـاء       مته وجظبع
ــه     ــه فيـ ــذي ال منـــازع لـ ــدر الـ ــه إلـــى اهللا     .والقـ ــو التوجـ وهـــذا هـ

وهللا يســجد مــن فــي الســموات واألرض (يقــول اهللا ســبحانه .كرهــا
فــالوجود كلــه متوجــه إلــى حضــرة الحــق   .اآليــة )طوعــا وكرهــا

ــا فـــردا فـــردا   ــا ذكرنـ ــرة  ،ســـبحانه بصـــفة مـ ــار والفجـ و أن الكفـ
يــه فــي ذلــك التخلــيط الــذي خــالفوا ف فهــم مين والظلمــةوالمجــر

ذلـك ممثلـون ألمـر    فـإنهم فـي   .نصوص الشرع وصورة األمر إال لهـي 
أنهــم خرجــوا  هللا تعــالى ليســوا بخــارجين عــن حكمــه ومــراده إالا

  .وا فيه باطناقهي ظاهرا وغرعن صورة األمر إالل
نـه مرتبـة   ذرة مكـل   ،فردا فـردا كله فإذا عرفت هذا فاعلم أن الكون  

للحق يحكم فيها بحكم خاص ال يحكم به فـي غيرهـا ويفعـل    
إليــه  تلــك الــذرة  هفيهــا فعــال خالصــا ال يفعلــه فــي غيرهــا ويوجــ 



 
 

39 

والتسـليم   الرضاويجب   .فيه خاص إليه ال يوجه به غيرها بتوجه
باطنـا مـن    وفّـوا بـه  و  خـالفوا أمـر اهللا ظـاهرا    فقـد . له في حكمـه 

يهم بعـد ذلـك مـن الثـواب والعقـاب      ومـا يـرد علـ    .حيث ال يشـعرون 
ا كل ذلك بحكـم مشـيئته   ،والجزاء في دار المئاب عذابا ونعيم

فإذا عرفت هذا وتأملته وجـدت   .التي ال مرد لها ال يسأل عما يفعل
الحـق خـاص بهـا ال     ىكل ذرة في الوجود فـردا فـردا لهـا توجـه إلـ     

 هـي  امـ يشاركها فيـه غيرهـا وربمـا ماثلتهـا ذرات أخـرى فـي صـفة        
هـذا القـانون   بفـاحكم   .في أمـور أخـرى  فستباينها  فيه من التوجه

دمي وغيره وأعـرف  اآلوالملك وسر به في جميع أجزاء الوجود من 
  .كيفيات التوجه للوجود إلى حضرة الحق

لك ميـدان عظـيم مـن المعرفـة     اتسع  فإذا عرفت هذا وميزته حق تمييز
إال أنـه   ،ال حصـر باهللا تعالى واتساع تجلياته في الوجود بـال حـد و  

والقـول الفصـل فيهـا     .تختلط الشريعة والحقيقة في هـذا الميـدان  
أنه سبحانه وتعالى هو المحرك لجميع الوجود والقائم عليهم في 

ال يملكـون مـن    ،كل أمر والمقيم لهم في كل حركة وسكون
دونه شيئا وما يملكون من قطمير وال حركة لهم وال حكم وال 

في قبضـته سـبحانه وتعـالى وتحـت حكـم       تقدم وال تأخر بل هم
قلبهم كيف يريـد فيمـا شـاء مـن     يمشيئته يصرفهم كيف يشاء و

ثـم   .شر أو نفع أو ضـر أو طاعـة أو معصـية أو إقبـال أو إدبـار     و خير أ
أنــه مــن وراء هــذه الحقيقــة تجلــى لهــم بجعــل تلــك الحكمــة         

ــريعة من ــوالشــ ــوازم   وطــ ــوابط واللــ ــباب والضــ ــروط واألســ ة بالشــ
ــا أراد     والمقتضــيات  ــك الحكمــة عم ــي تل ال انفكــاك لشــيء ف

  .وكل ذلك يجري على قانون المشيئة .سبحانه وتعالى
الحكمـة علـى وجـوه تلـك الضـوابط و الـروابط        ثم رتب في صورة هذه 

ــا       ــا وخوف ــا وعقاب ــات وثواب ــة ســماها حــدودا و عقوب ــا إلهي أحكام
لـه الحكـم    و .خروج ألحد عن تلك الضـوابط والقيـود  ورجاء ال 

تيار في كل ما فعل فـي صـورة الحقيقـة والشـريعة ال ينـازع      واالخ
مــد العنــق إال فلــيس  .لــم وال ألي شــيء وال علــى مــاذا :وال يقــال لــه
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 وتغميض العـين وخضـوع القلـب تحـت سـلطان األلوهيـة والجـالل و       
  .السالم

مـن   أتجعل فيهـا (:هللا سبحانه وتعالى اوأما قول السائل ما مرادهم بقولهم 
جاعل فـي األرض  (ية مع تعليم اهللا لهم بقوله أني اآل )يفسد فيها

  .إلخ )خليفة
وف ن هـذا فـي خـ   الجواب أنهم ما سألوا اعتراضا وال ردا للحكم ألنهم مـ  

عظــيم ال يتجاســرون علــى مرتبــة جاللــه أن يعترضــوا عليــه وإنمــا  
سألوه عن السر الموجب لخلق هذا الخليفة وجعله فـي األرض مـاذا   

ــه  ــد ب ــا  . يري ــم    وقــد رأوا م ــن الظل ــه م ــه أهــل األرض قبل كــان علي
ورأوا ذلـك فـي    ،والفساد وسفك الدماء وتعدي بعضهم على بعض

أن قـال لهـم أنـي جاعـل فـي       إلى كل من سكن األرض منذ خلقت 
 ،األرض خليفــة مــا رأوا فــي األرض أمــة خرجــت عــن هــذا الميــدان  

قي بصـورة ذلـك وسـألوا مـاذا يريـد بجعـل هـذا        افحكموا على الب
ــا ي الخليفــة  ــى م ــم والفســاد   قــفــي األرض عل ع مــن ذريتــه مــن الظل

لـم  ).علمـون تأنـي أعلـم مـا ال     (قال سبحانه وتعـالى  .وسفك الدماء
يعلموا ما أودع اهللا في آدم من السر من أسراره وخزائن علومه ومـاذا  
يريد به ومن ذريتـه مـن ظهـور أحكـام كماالتـه و ألوهيتـه و أنـه        

عـذاب والنعـيم ومـا يتبـع ذلـك      يريد منهم عمارة الدارين بصورة ال
  .من األحكام واللوازم والمقتضيات

وأمــا ســؤال الســائل لمــا اســتفهموه وهــم يعلمــون مــا فــي اللــوح المحفــوظ     
فـالجواب أنهـم مـا علمـوا مـا كـان فـي آدم        .ومطلعون على المغيبات

إنـي أعلـم مـا ال    (وذريته وال اطلعوا عليه  ولذا قال سبحانه وتعالى 
ن علمـوا  مـا فـي اللـوح فمـا أطلعهـم علـى جميـع         فـإنهم وإ  ).تعلمون

  .غيوبه إذ ال يحيط بعمله غيره
ه ليلـة اإلسـراء   آوما جعلنا الرؤيا اآليـة الجـواب هـو مـا ر    : وأما قول السائل 

جعلها فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقـوم  
إنها ف ).كبيراإال طغيانا  هم خوفهم فيما يزيدنو(فإنه قال بعدها

: حــين نزلــت شــجرة الزقــوم فــي القــرآن قــال أبــو جهــل لعنــه اهللا     
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أتـدرون مـا الزقـوم الـذي يخـوفكم بـه محمـد فإنهـا عجـوة مشـرب           
فأنزل اهللا في هـذا ونخـوفهم اآليـة     .ولو وجدناها لترقمنا ،بالزبد

  .فالمراد بها هي شجرة الزقوم
ب إنـه ولـي   الجـوا  ؟وأما قول السـائل أن سـيدنا الخضـر هـل هـو نبـي أو ولـي       

محقــق لــيس نبــي يــدل علــى ذلــك قــول موســى لــه عليــه الصــالة     
جئت (و )لقد جئت شيئا إمرا(والسالم في قضية الغالم والسفينة 

ولو علم أنـه نبـي مـا     ،ن موسى ال يجهل كونه نبيافإ). شيئا نكرا
إذن بــقـال لـه هـذا فإنـه يعلــم أن النبـوة معصـومة أن تفعـل أمـرا إال         

فـإن   .ذن اإللهـي كيـف يصـح إنكـاره عليـه     وما كان عن إ .اإللهي
وموســى عليــه الســالم معصــوم  مــن   ،هلتضــليل النبــي كفــر لمضــل 

  .فدل أنه غير نبي ولو كان نبيا ما أنكر عليه .ذلك كله
فـالجواب أنـه إسـماعيل     ؟قاإسـح  وأهل الذبيح إسماعيل : وأما قول السائل 

األول : ب قوال واحدا وال عبرة بغير هذا القول بدليلين في الكتا
فبشــرناها بإســحق ومــن وراء (قولــه ســبحانه وتعــالى فــي حــق صــارة 

فلو أمر بـذبح   .يعني أنه يخرج من صلبه وهو رسول )إسحاق يعقوب
ــوب       ــن صــلبه يعق ــأتى هــذا وهــو يخــرج م ــف يت ــال كي  .إســحاق لق

والدليل الثاني ألنه سبحانه وتعالى حـين ذكـر الـذبيح وفـرغ مـن      
فـإن   ).إسـحاق نبيـا مـن الصـالحين    وبشرناه ب(ذلك  بعد قصته قال

إسحاق ما كان موجودا حين الذبح إنمـا الموجـود إسـماعيل عليـه     
ــو .الســالم ــن      ق ــا اب ــاداه رجــل ي ــه وســلم ن ــه صــلى اهللا علي د روي أن

فال يلتفـت للقـول    .الذبيحين فتبسم صلى اهللا عليه وسلم وسكت
  .بأن إسحاق هو الذبيح

هـل هـم أنبيـاء أو     :السـالم ه وأما قول السائل عن إخوة سـيدنا يوسـف عليـ   
إنـا  (وتعالى  سبحانه الجواب أنهم أنبياء بدليل قوله .ليسوا بأنبياء

إلـى قولـه    )هأوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين مـن بعـد  
  .وهم أوال يعقوب عليهم السالم )واألسباط(

ــا قــول الســائل    ــاه    : وأم ــا معن  ؟اللهــم ألحقنــي بنســبه وحققنــي بحســبه م
ن نســـبه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إلـــى الحضـــرة اإللهيـــة   أالجـــواب 
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ــور  ــه ألم ــو      ،األول .وجمعيت ــو  ه ــث ه ــن حي ــالى م ــه  هللا تع عبوديت
ثـــم عبوديتـــه هللا  مـــن حيـــث كافـــة أســـمائه وصـــفاته     .بذاتـــه

 باستكماله لتوفية القيام بحقوق كل تجل من التجلـي الـذاتي و  
 مـن ذلـك   فيقـوم لكـل أمـر    ،الفعلي بال شذوذو الصفاتي واألسماء

ثم جلوسه علـى كرسـي الخالفـة     .ما يستحقه من الخدمة واألدب
المطلقـة العامــة الشــاملة عـن الحــق ســبحانه فـي جميــع مملكتــه    

سـه لـه حلـة    اهور مشيئته بال شـذوذ منهـا وألب  ظالتي هي مقتضيات 
يديه في تاج الخالفة العظمى وبسط  له سهاالصفات واألسماء وألب

اء وأراد بال منـازع وال إبايـة لشـيء    ش المملكة اإللهية في كل ما
ره وإرادتــه هــتحــت ق ةبــل كــل  المملكــة داخلــ ،منهــا عــن ذلــك

واقـع   وكـل ذلـك   .سبحانه وتعـالى  هلمكان خالفته عن مستخلف
بكمال علمه و حكمه و قضائه و قـدره جـل جاللـه ال منـازع لـه      

نسبته صلى اهللا عليه و سلم إلى الحضرة  وهذه .في شيء من ذلك
الـذي  هـو كمـال العلـو والعـز و      و حسبه في هذه المرتبة .اإللهية

ــة      ــوق للحضــرة والمكان ــا مخل الشــرف عنــد اهللا أن ال ينــاظره فيه
ــب اللحــوق بــه و أن يحققــه    وهــذا هــو النســب  .عنــد ربــه الــذي طل

  .وهو الحسب عزهوعلوه و بشرف ذلك النسب
وم العلـ  هـي هنـا  األحديـة   بحار .وزج بي في بحار األحدية :وقول السائل

ــا وهـــي زبـــدة العلـــوم    المحمديـــة وهـــي مائـــة وإحـــدى عشـــر علمـ
فمـنهم المقلـل    .وبقـدر مـا نالـت األوليـاء منهـا يتفاضـلون       .ومنتهاها

ــم واحــد إلــى علمــين إلــى إثنــين      ،والمكثــر فينــالون منهــا مــن عل
أقـرب مـا يقـال     و.وهي غاية ما يدركه األولياء منها ،وسبعين علما

و الواحديــة أن األحديــة هــي والوحــدة  يــةاألحد بــينفــي الفــرق 
 عـن ذاتـه  ل ذاتـه  ب كنه الحق سبحانه وتعـالى وهـي تجليـه   مرتبة 

مــن المقتضــيات  لــكلكــل مــا هنا و أســمائه ذاتــه بجميــع صــفاته
ــوازم  هوالوحــدة تجليــ .وهــذه المرتبــة ال مطمــع فيهــا لغيــره     .والل
صلى اهللا عليه وسلم ببعض صـفاته وأسـمائه    سيدنا محمد لرسوله

فهـذه   .يرا منها مما هو واقـع فـي مرتبـة أحديتـه    وكتمه عنه كث
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ــدة  ــي الوحـ ــلين     .هـ ــين والمرسـ ــع النبيـ ــه لجميـ ــة تجليـ والواحديـ
وهــي التــي   ،والصــدقين والعــارفين بصــفاته و أســمائه الالهوتيــة    

يطلبها الكون وكتمه عنهم كثيرا مما تجلى به لرسوله سـيدنا  
بـين   مـع أن الفـرق  .صـفاته وأسـمائه   محمد صلى اهللا عليه وسلم من

هذه المراتب الثالثة ال يدرك إال ذوقـا ال تكشـف العبـارة عنهـا     
  .ائقها إال من ذاقهاشيئا وإنما هو تقريب لألفهام وال يعرف حق

ــي  ،غــراق فــي عــين بحــر الوحــدة  وأمــا طلــب اإل  فبحــر الوحــدة هــو التجل
وعين الوحدة هي الحقيقة  .للنبي صلى اهللا عليه وسلم المذكور

فإن في تلـك   ،ها من وراء الستورتا هو مطالعالمحمدية والغرق فيه
لـه وال   م مـا ال حـد  المطالعة من الفوائد والمنح واألسـرار والحكـ  

غراق في عين بحر الوحدة من غير ستر فال يمكـن  و أما اإل. غاية
  .إال له صلى اهللا عليه وسلم

الجواب الحضـرة اإللهيـة هـي     ؟ما معنى الحضرة اإللهية:وأما قول السائل 
فــي تجليهــا  هــي ثــم .صــفاته وأســمائهلجميــع كنــه الحــق  مرتبــة

ــوض      ــات والفيــ ــب واإلدراكــ ــاهر و النســ ــة المظــ ــا مختلفــ لغيرهــ
، ولكــل حضــرة منهــا ذوق فلكــل واحــدة منهــا حضــرة .والتجليــات

 إذ لــم يكــن فــي وســع  ات،حــوومواهــب وفيــوض وفت  حومــن وتجلــي
 لخلقه بمـا  فتجلى .اإلحاطة بمرتبة كنهه  سبحانه وتعالىالغير 

من المظاهر والتجليات الصـفاتية و األسـمائية علـى اخـتالف      شاء 
ــاين درجــاتهم  ــاتهم وتب ــة    . طبق ــن الحضــرة اإللهي فلكــل واحــد م

وأجهلهـم بـاهللا مـن يظـن أنـه لـيس هللا تعـالى إال مـا          ،قسط ونصيب
هـي  مرتبـة الكنـه إالل  وأعرفهم بـاهللا مـن علـم سـعة      ،تجلى له به

يــة علــى اإلحاطــة بهــا وإنمــا وعلــم أنــه ال قــدرة لإلدراكــات الخلق
فلكـل فـرد مـن المخلوقـات      .وهب لكل مخلوق منها قسط ونصيب

تسمى له حضرة الحق لتجليه لـه فيهـا بمـا شـاء مـن صـفاته        حضرةٌ
ــه  ــمائه وأحكام ــرةٌ    .وأس ــك حض ــن ذل ــد م ــل واح ــه ال  فلك تخص
والمرتبـة الجامعـة هــي مرتبـة كنـه الحــق      ،يشـاركه فيهـا غيــره  

  .والسالم
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ى بين الطـين والمـاء أراد بـه صـل    كنت نبيا وآدم  :السالميه أما قوله عل و
  .اهللا عليه وسلم أنه نبي ورسول في سابق علم اهللا

إن دائـرة الـولي أوسـع مـن دائـرة النبـي فـالمراد بـالولي          :السـائل أما قـول   و
والمــراد مــنهم مــن أمــر بالــدعوة إلــى اهللا   ،أوليــاء هــذه األمــة فقــط

 هم أوسـع مـن دوائـر األنبيـاء و    روائـ فهم الـذين د  .تعالى من رجالهم
الدائرة وضيقها باعتبار الطوائف الـذين يـدعونهم إلـى اهللا     اتساع
فكــل رســول مــن الرســل غيــر نبيــا صــلى اهللا عليــه وســلم     .تعــالى

 ، ورسـالة رسالته خاصة بوطن أو جنس أو بلد ال يتعـدى إلـى غبـره   
وفـي  امـة فـي جميـع البلـدان واألقطـار      عنبيا صلى اهللا عليه وسلم 

فاألوليــاء الــداعون  .جميــع األجنــاس واألمــم وفــي جميــع األعصــار
مـن أمتـه دعـوتهم تعـم كعمـوم رسـالة نبـيهم  صـلى اهللا          إلى اهللا

وال أمــة بــل هــي عامــة     ال تخــتص ببلــد وال جــنس   ،عليــه وســلم 
فهذا هـو اتسـاع دائـرة     .نبيهم صلى اهللا عليه وسلم كعموم رسالة

  .الولي على دائرة النبي
الدعوة إلى اهللا في حق األولياء هي ملزومة لهـم بطريـق الشـرع    ثم هذه  

 الحـديث و  .بلغوا عني ولو آية :الظاهر لقوله صلى اهللا عليه وسلم
ــلم  ــه وســ ــلى اهللا عليــ ــه صــ ــن   :بقولــ ــوا عــ ــالمعروف وانهــ ــروا بــ مــ

كــن هــذه الــدعوة المــذكورة هنــا إنمــا هــي بــاإلذن       ل.المنكــر
يـدعوهم إلـى اهللا   فمـن نهـض إلـى الخلـق      .ن الرسـالة إذالخـاص كـ  

و  تعالى باإلذن الخاص له من اهللا سرت كلمتـه فـي جميـع القلـوب    
وقع اإلقبال من الخلق عليه و االستجابة له و وقع له امتثال أمره و 

ومــن . اجتنــاب نهيــه فــي الخلــق و أطيــع و حــال كالمــه فــي القلــوب 
مـن اإلذن   شيء نهض إلى دعوة الخلق إلى اهللا باإلذن العام ليس له

 قفـإن لسـان الحـ    ،بكالمه ولم يقع عليـه إقبـال   ينتفعلم  ،اصالخ
ما أمرنـاك بهـذا وال أنـت     :يقول له بلسان الحال في بساط الحقائق

فمن وقـف هـذا الموقـف ابتلـي بحظـوظ       .له بأهل إنما أنت فضولي
 قـال . ولـيس مـن اهللا فـي شـيء     ،الرياسة والرياء والتصـنع  من نفسه

  :عنهابن الفارض رضي اهللا 
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منا قام   إلى الحق  ا   ــــمن دع و يلمنا منهم نبافع    
  ةــيــــلسربال

           وعارفنا في وقتنا األحمدي ن     أولي العزم منهم آخذ م
  بالعزيمة

  
ــق  مــن أذن لــه فــي التعبيــر فُ  :فقــال ابــن عطــاء اهللا  همــت فــي مســامع الخل

الني رضـي اهللا  وحكاية الشيخ الجي. عبارته وجلت لديهم إشارته
يحيــي  مقــال كنــت بــاألمس صــائما فوضــعت لــي أ    .عنــه معلومــة

فأتــت هــرة فاختطفتهــا  ،بويضــات إلــى فطــوري علــى طــرف الســرير 
  .فأخذ الناس في البكاء على عادتهم إلى آخر الحكاية

وهو كاذب فيه وانبسـط للخلـق    تعالى، ومن ادعى األذن بالخاص من اهللا 
ــافرا إال  ــوت كـ ــه يمـ ــوب بالـــدعوة فإنـ ــأل .أن يتـ الســـالمة  اهللا نسـ

  .والعافية بجاه النبي وآله
علمـاء أمتـي كأنبيـاء بنـي      :وسئل رضي اهللا عنه عن مسائل منهـا حـديث  

إســرائيل وعــن قــول المرســي لــو حجــب عنــي رســول اهللا صــلى اهللا   
عليه وسلم طرفة عـين مـا عـددت نفسـي مـن المسـلمين وعـن قـول         

  .احلهت األنبياء بسفخضنا بحرا وق :أبي يزيد
فأجاب رضي اهللا عنه أمـا مـا ذكـرتم مـن حـديث علمـاء أمتـي كأنبيـاء          

بني إسرائيل فليس بحديث كما نص عليه الحافظ السـيوطي فـي   
والمسـألة الثانيـة   . رة وغيـره شـته الدرر المنتشرة في األحاديث الم

لو حجب عني رسول اهللا صـلى اهللا  : وهي قول أبي العباس المرسي 
وتحقيق قـول المرسـي   : شيخنا رضي اهللا عنه قال  ،عليه وسلم إلخ

 ولـو حجـب    ،فيهـا عـن اهللا طرفـة عـين     منذ أربعين سنة ما حجبـت
عني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرفة عين مـا عـددت نفسـي    

اعلم أن هذه الخصوصية ليست للمرسـي وحـده إنمـا     .من المسلمين
ــى كرســي        هــي لقطــب األقطــاب فــي كــل وقــت منــذ جلوســه عل

ــه وســلم      القطبا ــين رســول اهللا صــلى اهللا علي ــه وب ــع بين ــة ال تق ني
حجابية  أصال وحيث ما جال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن     
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حضـــرة الغيـــب أو مـــن حضـــرة الشـــهادة إال وعـــين قطـــب األقطـــاب 
  .يحتجب عنه في لحظة من اللحظات ال متمكنة من النظر إليه

اعلـم أن األصـل    ،سـاحله خضنا بحرا وقفت األنبيـاء ب  :وأما قول أبي يزيد
ومن خرج عنـه   ،الذي ال محيد عنه والبد لكل مؤمن من اعتقاده

هو أن الحـق سـبحانه وتعـالى تجلـى بعلـو       ،خرج عن قاعدة اإليمان
ــمائه     ــة وأسـ ــفاته العاليـ ــوم صـ ــه وعمـ ــه وجاللـ ــه وعظمتـ كبريائـ

وان ذلـك التجلـي لـيس هـو فـي كـل شـخص مـا عنـد           ،وخصوصها
وال علـى كيفيـة مطـردة بـل البصـائر       اآلخر وال على قانون واحد

 .فيه متفاوتة وأسـرار الخلـق فـي ذلـك متباينـة مـن كثيـر وقليـل        
هــو يتجلــى لكــل شــخص علــى قــدر طاقتــه وعلــى قــدر مــا تســعه   ف

تـدرك لـه غايـة وال     ال حوصلته من تجلي الجمـال القدسـي الـذي   
أن الـذي فـي    ملعوإذا عرفـت هـذا فـأ   . يوقف له على حد وال نهاية

 و ى اهللا عليــه وســلم مــن تجليــات الصــفات واألســماء     تبتــه صــل مر
ولــي العــزم مــن  أالحقــائق ال مطمــع فــي دركــه ألحــد مــن أكــابر   

الرســل فضــال عــن مــن دونهــم مــن الرســل والنبيــين علــيهم الصــالة    
ــي       ،والســالم ــع ألحــد ف ــزم ال مطم ــي الع ــة أول ــي مرتب ــذي ف وان ال

مطمـع  رتبـة الرسـالة ال   ه من عموم المرسلين وأن الذي فـي م درك
فيه ألحد من عموم النبيين وأن الذي في مرتبة النبـوءة ال مطمـع   

ــوم األ   ــن عمـ ــد مـ ــه ألحـ ــي دركـ ــة   فـ ــي مرتبـ ــذي فـ ــاب وأن الـ قطـ
وإذا  .قينيعمـوم الصـد   مـن  القطبانية ال مطمع فـي دركـه ألحـد   

فـاعلم أن الشـطحات    ،كان األمر كذلك وعرفـت هـذا التفصـيل   
ــارف    ــن أكــابر الع ــي صــدرت م ــوهم أو  الت ــا ي ــم  ين مم يقتضــى أن له

ا وعلوا علـى مراتـب المرسـلين والنبيـين مثـل قـول أبـي يزيـد         شفوف
خضنا بحرا وقفت األنبياء بسـاحله ومثـل قـول الشـيخ     : البسطامي 

لـم   وأوتينـا مـا   قـب معاشر األنبيـاء أوتيـتم اللّ   :عبد القادر الجيالني
  :توتوه ومثل قول أبي الفارض
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بســـاحله صـــونا لموضـــع         دونـــك بحـــرا خضـــته وقـــف األُلـــى   و      
  حرمتي

  
  :أيضاكقوله  و

  يتومعنى شاهد بأب فيهوإني و إن كنت ابن آدم صورة            فلي       
  

  :إلى أن قال
صـري لـوحي المحفـوظ، و الفـتح          و في عنـا وفي المهد حزبي األنبياء، 

        سورتي
  :كقوله أيضا و 
  

   ــ ـالقـديم الـذي بـ   يعلى جمع فحي ل اطفـ أكهـول الحـي    وجـدت   ـه   ــــ
تييبص  

  شرب ومن فضل ما أسأرت يـضلـتعاصري    ومن كان قبلي فالفضائل فَم  
  

  :وكقوله في الكافية 
  

أنــا وحــدي بكــل مــن فــي         كــل مــن فــي حمــاك يهــواك ولكــن       
  حماك

   
ق والجواب عن هذه الشطحات أن للعارف وقتا يطرأ عليه الفناء واالسـتغرا 

ويخـرج عـن جميـع     ،حتى يخرج بـذلك عـن دائـرة حسـه وشـهوده     
كن تارة يكون ذلك فـي ذات الحـق سـبحانه    وجوده ل ركه وامد

مــن بعــض أســراره فيضــا  الالهــوت وس دقــوتعــالى فيتــدلى لــه مــن  
ــق لمحقـــه فيهـــا         ــه عـــين ذات الحـ ــه يشـــهد ذاتـ ــي منـــه أنـ يقتضـ

ال إلـه   سـبحاني : يصرح في هذا الميدان بقولـه و ،واستهالكه فيها
جلـت عظمتـي وتقـدس     :من التسبيحات كقولـه  ،إال أنا وحدي إلخ

وهـو فـي ذلـك معـذور ألن العقـل الـذي يميـز الشـواهد         . كبريائي
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والعوائد ويعطيه تفصيل المراتـب بمعرفـة كـل لمـا يسـتحقه مـن       
وعند فقد هـذا العقـل   .والمحق تالشى واضمحل .الصفات غاب عنه

 .تكلـم بمـا تكلـم بـه     وذهابه وفيض ذلـك السـر القدسـي عليـه    
فهـو يـتكلم    ،فالكالم الذي وقع فيه خلقه اهللا فيـه نيابـة عنـه   

ومـن هـذا    ،الحق ال عـن ذاتـه   ان الحق ال بلسانه ومعربا عن ذاتبلس
سـبحاني مـا أعظـم شـأني وقـول       :الميدان قول أبي يزيد البسـطامي 

أنــا الحــق ومــا فــي الجبــة إال اهللا وقــول غيــره مــن أكــابر    :جالالحــ
  .ن كقولة التستريالعارفي

  انظر أنا شيء عجيب لمن راءاني               أنا المحب والحبيب ما ثم ثاني
   

فهذا مما يعطيه االستغراق فـي ذات   .وأقوال ابن الفارض مثل هذا كثيرة
 .عـن القـال يـدرك بالـذوق وصـفاء األحـوال       خـارج  الحق وهذا أمر

غراق للعــارف وتــارة يكــون االســت. فــال يعلــم حقيقتــه إال مــن ذاقــه
والفناء في ذات النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم لغيبتـه عـن ذاتـه فـي        
ذات النبي صلى اهللا عليه وسلم فيتدلى لـه صـلى اهللا عليـه وسـلم     

إال فـإذا كسـيت ذاتـه ذلـك السـر فـال يشـهد ذاتـه          .ببعض أسـراره 
بعض مـا اخـتص اهللا   بـ ذات النبي صلى اهللا عليه وسلم ويعلمه اهللا 

 عليه وسلم مـن الخصوصـية التـي ال مطمـع فيهـا      به نبيه صلى اهللا
فيتكلم بلسان النبي صلى اهللا عليـه   ،صلى اهللا عليه وسلم هلغير

بعض مــا اخــتص اهللا بــه نبيــه صــلى اهللا عليــه  بــوســلم نيابــة عــن 
مما له به علو وشـفوف علـى جميـع     ،وسلم من الخصوصيات العظام

اهللا نبيـه صـلى   فهو يخبر عن ما أعطـى   .مراتب النبيين والمرسلين
مــن يســمعه يظــن أنــه ينســبه ف .اهللا عليــه وســلم مخبــرا عــن نفســه

وإنما نسـبه للنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم لغيبتـه فـي ذاتـه          ،لنفسه
 أوشـاهده تبـر   هفإذا انفصل عن هذا الفناء واالسـتغراق ورجـع لحسـ   

وسوق هذا المساق في كل مـا تسـمع مـن     .من ذلك لعلمه بمرتبته
أن لهم شفوفا علـى مراتـب النبيـين والمرسـلين     الشيوخ مما يقتضي 

  :مثل قول الدسوقي رضي اهللا عنه
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  بحورا وطوفانا على كف قدرتي       ورىـمع نوح لما شهد ال تأنا كن
  تـيإال بفتوبالكبش ما أنزل  و       داءهــأنا كنت في رؤيا الذبيح ف

  تـي بدعويت بلواه إالفوما ش        البـأنا كنت مع أيوب في زمن ال
   
فكل ذلك لفنائه في ذات النبي صـلى   ،أكثر من هذا رضي اهللا عنه و 

وهــذا . اهللا عليــه وســلم مترجمــا عــن مقامــه صــلى اهللا عليــه وســلم
وما وراء ذلك ما ال يلحقه العقل وال يـأتي عليـه    ،يغني في الجواب

هذا الذي ذكرنـاه مـن    و. القول وال يحل ذكره لبعده عن األفهام
 ارف فــي ذات اهللا وفــي ذات النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم   فنــاء العــ 

 ،وال في كل وقـت مـن أوقـات مـن وقـع لـه       ،هو لكل العارفين ليس
  .بل هو خاص ببعض األوقات لبعض العارفين و السالم

  استدراك
  

وقفــت األنبيــاء و  البحــر الــذي خاضــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم   
بها واختصـه بهـا دون    له اهللابساحله هي بحار الحقائق التي تجلى 

فــإن  .جــر فمــن دونهــم إلــى هلــم غيــره مــن أكــابر الرســل والنبيــين
 ،أو بأقل قليل منهـا تلك الحقائق لو تجل اهللا بها للرسل و النبيين 

ــلصــاروا محــض ال  ــة البصــر   ع ــن طرف ــي أســرع م ــوا   ،دم ف ــا وقف وإنم
اختصـهم اهللا بهـا مـن    و هي التجليات التـي   بساحل تلك التجليات

فتلك الحقائق التـي   .الع الجالل والجمال والعظمة والكبرياءطو
هي لهم بالنسبة إلـى حقائقـه صـلى اهللا عليـه وسـلم المنكشـفة       

فـإنهم تكلمـوا بلسـانه صــلى اهللا     ،لـه خصوصـا كالسـاحل للبحـر    
  .والسالم فيه ائهمفنعليه وسلم لغيبتهم فيه و

فأجـاب   )منتهـى وإن إلـى ربـك ال   (:لته رضي اهللا عنه عن قوله تعالىأوس
ــه  ــاطير المرســومات      .رضــي اهللا عن ــر قن ــن عب ــى اهللا م ــى إل المنته

 عليـه  قـال صـلى اهللا   .فقد وصل إلـى اهللا  ،وخرق حجب المخلوقات
  .انتهى .د رؤية ربي أحدا من خلقهنع رأ ولم: وسلم ليلة اإلسراء
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وسئل رضي اهللا عنه عن الجن هل الجـن يـدخلون الجنـة ويتمتعـون فيهـا      
ال نصيب لهم فيها وهل يرجعون ترابا كالحيوانـات   وأكاآلدميين 

ــق     ؟أم ال ــين الحـ ــو عـ ــذي هـ ــول الـ ــه أن القـ ــي اهللا عنـ ــاب رضـ فأجـ
والصــواب ويجــب المصــير إليــه أن الجــان مســتوون مــع بنــي آدم فــي   
عموم التكليف بالقيام بأمر اهللا أمرا ونهيا وتحريما ووجوبا وفـي  

ال فرق بينهم وبـين   ،عموم الرسالة إليهم ودعوتهم إلى اهللا تعالى
الكتـاب   نصـوص بني آدم فـي هـذا األمـر الـذي ذكرنـاه  بقواطـع       

أمــا الكتــاب فمــا ذكــر اهللا عــنهم فــي ســورة     .والســنة واإلجمــاع
وأمـا السـنة   .وفي سورة الجن وهـو صـريح ال يقبـل التأويـل     فاألحقا

وهـو   ،إلى التقلين اإلنس والجن بعثت  :فقوله صلى اهللا عليه وسلم
 ،كفـر  كل مـن اعتقـد خالفـه   . على صحته وتواتره حديث مجمع

وانعقد إجماع األمة على هذا في عموم الرسالة لنـا ولهـم وعمـوم    
دعوتنا ودعوتهم إلى اهللا تعالى على لسـان رسـوله صـلى اهللا عليـه     

  .وسلم وفي عموم تكليفنا وتكليفهم بالقيام بأمر اهللا
ليــه عمــوم وحيــث كــان األمــر هكــذا فهــم مســاوون لنــا فيمــا يشــتمل ع  

الخطاب اإللهي والنبوي من تقـدير الثـواب والعقـاب لمـن أطـاع اهللا      
 عصــاه منــا ومــنهم ودخــول الجنــة والتمتــع بهــا لمــن أطــاع اهللا أو  وأ

والعــذاب فــي النــار    ،لــه معاصــيه وكــان مؤمنــا منــا ومــنهم      رفــغ
منـا ومـنهم يشـهد لهـذا قولـه       لـه  ودخولها لمن عصا اهللا ولم يغفـر 

وقولـه   )ا أرسـلنا مـن رسـول إال ليطـاع بـإذن اهللا     وم(سبحانه وتعالى 
فهـي صـادقة    ).ومـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع اهللا     (سبحانه وتعالى 

ــيهم لمــن آمــن بــاهللا وقــام برعايــة حــدوده       فــي كــل مــن أرســل إل
فــال فــرق بيــنهم وبــين اآلدميــين فــي هــذا     ،وأحكامــه أمــرا ونهيــا 

اهللا منـا   أمرلشمول الرسالة والدعوة إلى اهللا والتكليف بالقيام ب
تلـــك حـــدود اهللا ومـــن يطـــع اهللا (قـــال ســـبحانه وتعـــالى .ومـــنهم

ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلـك  
الفــوز العظــيم ومــن يعــص اهللا ورســوله ويتعــد حــدوده ندخلــه نــارا  

فـرد   كـل  فهي مشتملة بجميع أحكامها على .اآلية) خالدا فيها 
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مــر الرســول بــدعوتهم إلــى اهللا  الــذين أُ مــن أفــراد المرســول إلــيهم 
ومـن يعمـل مـن الصـالحات مـن ذكـر       (وقال سـبحانه وتعـالى   . تعالى

 فهـي ). وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة وال يظلمون نقيـرا 
. مشتملة على كل من أرسل إليهم الرسول ودعاهم إلـى اهللا تعـالى  

حيث أخبر  وقال سبحانه وتعالى في حق أولي األلباب من المؤمنين
ربنــا إننــا ســمعنا مناديــا ب ينــادي  (عــنهم فــي كتابــه أنهــم قــالوا  

ــا  ــوا بـــربكم فئامنـ ــان أن آمنـ ــالى   )لإليمـ ــبحانه وتعـ ــه سـ ــى قولـ إلـ
فاســتجاب لهــم ربهــم أنــي ال أضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر (

لة علــى كــل مــن اشــتملت شــتمفهــي م.)وأنثــى بعضــكم مــن بعــض
ــالى     ــى اهللا تع ــدعوة إل ــه الرســالة وال ــال   علي ــس وق ــن الجــن واإلن م

وعـد اهللا المـؤمنين والمؤمنـات جنـات تجـري مـن        (سبحانه وتعـالى 
اآليــة فهــي مشــتملة علــى كــل مــن اشــتملت عليــه   )تحتهــا األنهــار

إن الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات     (الرسالة وقـال سـبحانه وتعـالى    
إن الـذين   (وقـال سـبحانه   .اآليـة  )كانت لهم جنات الفردوس نزال

  . )وا الصالحات لهم جنات النعيمآمنوا وعمل
وكــل هــذه اآليــات وأمثالهــا مشــتملة علــى كــل فــرد مــن المرســول إلــيهم 

 ،الذين أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بـدعوتهم إلـى اهللا تعـالى   
فإن تلك تخيالت  ،ما سطر في األوراق مما يناقض هذالوال يلتفت 

ــا       ــنة كم ــاب والس ــوص الكت ــريح نص ــبطالن بص ــة ال ــة بني  عقلي
  .في هذا كفاية  لمن تأمل والسالم وانتهى و.ذكرناه آنفا وغيرها

  شمس طالعة وأنوار ساطعة 
  وهذه هدية الحبيب في الكشف عن التطهير بماء الغيب

  
  

  ـرــــــبالصخـ تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر        وإال تيمم بالصعيد و 
  ل صالة الفجر في أول العصروص  ه       ــــــوقدم أماما كنت أنت أمامــ 
م         فإن كنت منهم فانضح البر ــــفهذه صالة العارفين  بربهــ 

  رـــبالبح
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فهـو   ،أما ماء الغيـب الـذي أشـار إلـى التطهيـر بـه       :عنهشرح قال رضي اهللا 

الفــيض األكبــر الفــائض مــن حضــرة القــدس التــي هــي حضــرة        
ــوت وي ــالفتح   عالاله ــارفين ب ــد الع ــه عن ــر عن ــ .ب ــمي نإف ــه تس ته في

فـإن الفـتح زوال الحجـب الحائلـة بـين العبـد وبـين         .بالفتح تسـامح 
 .ستون ألف حجـاب خمسة و حضرة القدس وهي مائة ألف حجاب و

فـإن   ،زوال هـذه الحجـب بأسـرها هـو الفـتح ألنـه فـتح عـن انغـالق          و
طــان يالعبـد قبلــه كــان بمنزلــة مــن انحصـر فــي بيــت غليظــة الح  

 ،ان ال قليـل وال كثيـر  قـ ضوء مـن الطي لل منفذوالسقف وليس فيها 
كل بيت منغلقة كل ما  ،ها وحولهاقومن ورائها بيوت مضروبة فو

ومثـل البيـوت المترادفـة علـى البيـت الـذي فيـه        .انقـ فيها مـن الطي 
ال منفـذ فيـه    كـل بيـت   العبد مائة ألف وخمسة وستون ألف بيـت 

دمت هـ فـإذا   .والعبد منحصر في هذا البيت لم ير إال ظالما ،للضوء
والفـيض الــذي  . فــذلك مثـال للفـتح  ، البيـوت كلهـا دفعـة واحـدة    

 البيــوت يــرد عليــه بعــد الفــتح بمنزلــة ضــوء الشــمس إذا انهــدمت  
  .ةيورأى الشمس طالعة صاح ،المضروبة عليه بالنهار

 .فال شك أنه ال يبقى معه شيء من الظـالم إلشـراق ضـوء الشـمس عليـه      
ة القدس عند دخوله في فالفيض الوارد عليه بعد الفتح من حضر

والنعــوت  فاع األخــالق واألوصــذات العبــد يتطهــر بســببه مــن جميــ
ــاء     البهيميــة والطبيعيــة والشــيطانية مثــل الكبــر والعجــب والري
والتصنع والميـل لغيـر اهللا وجـب الـدنيا ونسـيان اآلخـرة والكـذب        

إلــى  ...والبهتــان والخــدع والمكــر وحــب المحمــدة وبغــض المذمــة 
وصاف واألخالق المذمومة المذكورة في كتـب  غير ذلك من األ

  .أهل الشرائع الظاهرة
ــاف       ــع األوصـ ــن جميـ ــر مـ ــد يتطهـ ــى العبـ ــيض علـ ــد ورود ذلـــك الفـ فعنـ

 ،ال كثيـر و قليـل  ال المذكورة ال يبقى فيـه مـن تلـك األوصـاف     
ــا و مهابــل يهــد   دبســبب ذلــك الفــيض يتصــف بأضــدا  و. ثــراأ عين

وحــانيين والنبيــين الصــفات المذمومــة مــن صــفات المالئكــة والر
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ويصير بسبب ذلك كأنه من جنس المالئكة بمـا فيـه مـن حـب     
والقيام بـاألدب مـع اهللا ومحـو التعلـق بغيـر اهللا       لذاته اهللا ورسوله

ــا ونســيان        ــدنيا وأحواله ــا ســوى اهللا ونســيان ال ــي كــل م والزهــد ف
 ،اآلخرة ونعيمها والحـب فـي اهللا والـبغض فـي اهللا إلـى غيـر ذلـك       

ي قـ ا كان هذا الفيض  متى ورد على العبـد ال يب ولم .وهي كثيرة
من أوصاف العبد المذمومة ال عينا وال أثرا وال يتـأتى أن يـرد علـى    
عبد وتبقى فيه بقية من تلك البقايا حض الطالب على التطهيـر  

من المـذمومات   ، ألنه ال يبقيبماء الغيب الذي هو الفيض األقدس
  .ال قليال وال كثيرا

بـالتطهير بـه ألن ذلـك    الذي حـث الطالـب عليـه و أمـره     فهذا ماء الغيب  
ــر الـــذي يكـــون بتعمـــل العبـــد،    ــإن التطهيـــر ال يماثـــل التطهيـ فـ

داخلــه الخلــل والــنقص مــن يل العبــد التطهيــر الــذي يكــون بتعمــ
وألجـل هـذا ال يكـون     ،حيث مالحظة العبد لعينه ورؤيتـه لعملـه  

 ،ض األقـدس وأمـا التطهيـر بـالفي   . ذلك التطهير موفيا بالمقصـود 
يهـدم قواعـد    ،هي ال مدخل فيه للعبدإالفإنه يأتي قهرا عن تجل 

الرســوم البشــرية ويخــرج العبــد عــن جميــع مالحظاتــه ورؤيتــه        
وإدراكاته ويلقيه في بحر فناء الفناء ويقذفه في البحـر األعظـم   

إن اهللا  :والســر األكبــر المشــار إليــه بقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم 
يقذفــه فــي بحــر قولــه صــلى اهللا عليــه   و  .خلــق آدم علــى صــورته

سـمائي ويسـعني   م تسـعني أرضـي وال   لـ  :وسلم من الحديث القدسـي 
  . قلب عبدي المؤمن

ومعــاني هــذين الحــديثين ال تــدرك بــاللفظ وال تكشــف العبــارة عــن       
وإنما هي أسرار عاليات وفيوض أقدسيات يهبهـا اهللا   ،ا شيئاممعانيه

فيـــدرك أســـرار هـــاذين  فاه مـــن عبـــادهطتعـــالى لمـــن أحبـــه واصـــ
ال يحتاج فيه إلى العبـارة   ،الحديثين ذوقا حقيقيا وإدراكا يقينيا

وبسـبب ذلـك يكـون عارفـا بـاهللا       .وال يفتقر إلى الرمـوز باإلشـارة  
محضا خالصا وأدرك بسبب ذلـك التجلـي األكبـر     وعبدا كامال

الذي ال حد له وال غاية وأحاط العبد بعينه وعـرف بسـبب ذلـك    
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وهـذا الفـيض    .ا و اآلخرة ولماذا وجدتا وماذا يراد بهمـا وجود الدني
  .هو التطهير الكامل الذي من عثر عليه قيل فيه عبد واصل

بهـذا التطهيـر األقـدس المعبـر عنـه      تطهـر  معنـاه  : وقوله إن كنت ذا سر
األقــدس والفــتح   الفــيضهــذا فــإن  ،كنــت ذا ســر نبمــاء الغيــب إ

رِالمتصل به ال يوالسر هاهنـا  . سرار ال من عداهمأهل األ على إال د
 علـى العبـد قبـل الفـتح إذا سـرى فـي       يـرد  هو فيض األنوار اإللهيـة 

منعهــا مــن و  تــهلــذات علــى طلــب الحــق ومتابع اذاتــه حمــل  قلبــه و
فالمراد بقوله إن كنت ذا سر يعنـي   .الباطل ومتابعته عمال وحاال

 إذا أنه ال يرد على العبد مـا ذكـر مـن الفـتح والفـيض األقـدس إال      
  .ورد عليه السر المذكور قبله

وإذا لــم يكــن ذا ســر فــال مطمــع لــه فيمــا ذكــر مــن الفــتح والفــيض            
أشــار . إال تــيمم بالصــعيد وبالصــخر ولــذا قــال النــاظم و .األقــدس

بالصــعيد والصــخر إلــى ظــواهر الشــرع التــي يكــون التطهيــر بهــا    
فقــد المــاء للوضــوء صــرفه   مــن بتعمــل العبــد وتكلفــه علــى حــد 

معلوم أن طهارة التـيمم لـيس    و .ع إلى التيمم نيابة عن الماء الشر
يـة  ها للضرورة ولفقد الماء الذي هـو غا كطهارة الماء وإنما تجوز ب

  .كذلك المراد
إن كنت من أرباب األسرار فتطهر بمـاء الغيـب ألنـه    : قال الناظم للطالب 

التطهيــر الكلــي المــوفي بغايــة المقصــود إذ بســبب هــذا التطهيــر 
ن العبد ملكيا ربانيا وعبدا محضا إلهيا وحصل على التجلـي  يكو

 :فقد قـال بعـض الكبـار    .ى له الجبار من أستار غيبهاإللهي إذ تجلّ
ــد ملّ   ــى اهللا لســر عب ــرار وألحقــه بدرجــة   كــه جميــع األ إذ تجل س

وهذا العبد هو الذي عبر عنـه أبـو    .تصرف ذاتي له األحرار وكان
 هـو  :له لما سئل عن المحب قـال القاسم الجنيد رضي اهللا عنه بقو

ذاهـب عـن نفسـه متصـل بـذكر ربـه قـائم بـأداء حقـه نـاظر            عبد
بقلبه أحرقت قلبـه أنـوار هويتـه وصـفا شـرابه مـن كـأس وده         هالي

ذا العبـد هـو الـذي يكـون     هـ  و. وتجلى لـه الجبـار مـن أسـتار غيبـه     
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 ،ويحرم علـى غيـر الحـق دخولـه     ،عليه بالبيت المحرم قلبه معبرا
  . التطهير المذكور إليهله وصوكل هذا 

 ،هـر بالصـعيد وبالصـخر   طا الطالـب مـن أربـاب األسـرار فت    هلم تكن أي نوإ
وهذا التطهير بالصعيد وبالصـخر  . لتيمملكالذي فقد الماء ونزل 

تخلقـوا بـأخالق اهللا،    :هو المعبر عنه بقوله صلى اهللا عليـه وسـلم  
: را عـن اهللا وبقوله صلى اهللا عليه وسلم في الحديث القدسي مخبـ 

حــب ولـــن يصــلحه إال الســـخاء   أرتضـــيه لنفســي ولمـــن أُ  هــذا ديــن  
وقولـه صـلى    .ما صحبتموه فأصلحوه بالسخاء والتكرم ،والتكرم

. ن اهللا يحـــب أعــالي األمـــور ويكـــره سفســـافها إ :اهللا عليــه وســـلم 
قالوا إنـا   .استحيوا من اهللا حق الحياء :وقوله صلى اهللا عليه وسلم

قال ليس ذلك كذلك ولكـن االسـتحياء    .نستحيي والحمد هللا
أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتـذكر المـوت   

مـن فعـل ذلـك فقـد     و .ومن أراد اآلخرة ترك زينـة الـدنيا   ،والبلى
إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن األحكـــام . اســـتحيي مـــن اهللا حـــق الحيـــاء

  .المتفرقة في األحاديث النبوية واآليات القرآنية
زمتهــا والــدؤب علــى مــا يقــدر عليــه منهــا بــدوام معانقــة   فعلــى العبــد مال 

ونعني بالذكر الذي يكـون بتلقـين شـيخ واصـل ال      ،الذكر معها
بالقلــب إلــى شــيخ  دالــذي يأخــذه العبــد باختيــاره مــع دوام اإلســتنا

فإن بدوامه على هذه األمور يصل العبد إلى أن ينازله السر  ،كامل
األكبـر المـذكور الـذي    الرباني الذي بسـببه يصـل إلـى التطهيـر     

هــو غايــة الغايــات ومنتهــى الرغبــات المعبــر عنــه فــي اإلشــارة عــن  
األدب و مــن  مــن كشــفت لــه عــن صــفاتي ألزمتــه : يقــال عنــه ،اهللا

وهــذا العطــب هــو غايــة األرب   .العطــبلــه ذاتــي ألزمتــه   كشــفت
فــإن هــذا العطــب هــو محــل االســتهالك        ،ومنتهــى مطلــب العبــد  

ــبس خلعــة    والمحــق حيــث يســلب العبــد مــن   أوصــافه البشــرية ويل
ينمحــق وصــاف الربانيــة ويكــون عــين العــين حيــث  األاالتصــاف ب

فهذا معنى قوله . هذا هو المعبر عنه بجمع الجمع و. الفرق والبين
  .بالصخرووإال تيمم بالصعيد 
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اإلمـام الـذي يلـزم تقديمـه هاهنـا يصـح أن يقـال         .إلـخ  امامـ إوقوله وقـدم  
ويصــح أن يقــال فيــه هــو    ،يــه وســلم فيــه هــو الشــارع صــلى اهللا عل  

فأما إن قلنا هو الشـارع صـلى اهللا عليـه وسـلم فمعنـاه حيـث       . العقل
العبد إلى التطهير بماء الغيب المـذكور وحصـلت علـى    أيها  وصلت

ــالة لربـــك  ــه وأردت الصـ ــدوة   ،غايتـ ــر والقـ ــام األكبـ ــدم اإلمـ فقـ
 تـه نـك شـاهدت حقيق  والعظمى فاقتـد بـه فـي حضـرة ربـك لك     

ولـم يصـل    .ليه وسلم هي الواسطة بينك وبـين ربـك  صلى اهللا ع
إليــك خيــر إال منهــا وال مطمــع لــك فــي وصــول خيــر مــن ربــك     

  .خارجا عن دائرتها
ومعنـــى قدمـــه تـــأدب بآدابـــه والتـــزم متابعتـــه واجعلـــه قبلـــة وجهـــك    

 وقولـه وكنـت  . مـن ربـك   الرضاوتوجهاتك ليحصل لك بذلك 
الشـارع صـلى    متقـدما علـى   كنـت  فإنك قبـل التطهيـر   ،مامهإ أنت

اهللا عليه وسلم ظلما وعدوانا تحكم لنفسك بهـواك وال تسـعى   
رضـاء نفسـك   إوال يكـون لـك ولـوع إال ب    ،إال في متابعة مرادك

بعيــدا عــن الحضــرة اإللهيــة ومتنائيــا عــن االتصــاف باألوصــاف        
الروحانيـــة وغريـــق بحـــر الظلمـــات بمـــا بعـــدت عنـــه مـــن األنـــوار  

وال تلتفـت إليهـا لغلبـة الهـوى      لم بأحكـام الشـارع  الرحمانية ال ت
ــريان   ــك وس ــيمســعلي ــة عبــد     .كليتــك ه ف ــت فــي الحقيق فأن

 .دون اهللا مـن  مشرك باهللا لكونك نصبت نفسك إالها تعبـدها 
ة قبــمــا تحــت  :صــلى اهللا عليــه وســلم فــي هــذا المعنــى  فقــد قــال 

  .السماء إله يعبد من دون اهللا أعظم من هوى متبع
لو كنت خلفه متبعا له لـم   ه إذمامفلهذا عبر الناظم بكونك كنت إ 

تخالفـــه بمتابعـــة هـــواك ورضـــاك عـــن نفســـك وســـعيك فـــي   
وإن كــان فــي  ،ا ومضــارهاهــهــا وهربــك مــن مكارهبامرضــاتها ومح

وهذا هو التقـديم بـين يـدي الشـارع صـلى اهللا       .ذلك سخط ربك
يـا أيهـا الـذين     (عليه وسلم المصـرح بـالنهي عنـه فـي قولـه تعـالى      

فـال وربـك   (وبقولـه تعـالى    )بين يدي اهللا ورسولهآمنوا ال تقدموا 
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فهذا معنـى  . اآلية. )ال يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
  .مامهإقوله كنت أنت 

إن قلنـا اإلمــام الـذي تقدمــه هـو العقــل والعقـل هاهنــا هـو العقــل الربــاني      
المســتتر فــي حضــرة الغيــب الــذي كــان صــفة للــروح أوال قبــل         

للــروح بمنزلــة البصــر للعــين   كــان فإنــه ،التركيــب فــي الجســم 
 ،كما أن البصر تنكشـف بـه حقـائق األشـياء الظـاهرة فـي العـين       

كذلك العقل الربـاني الـذي كـان وصـفا للـروح قبـل التركيـب        
في الجسم تنكشف به األشياء الباطنة وتعرف به الحقيقة بحق 

بس عليـه األمـور وال   تـ والباطل باطال حقيقيا وكشفا يقينيـا ال تل 
فهــو القســطاس المســتقيم بــين كفتــي   ،عضــالت الفــتنتدهشــه م

الحــق والباطــل يعــرف بــه كيفيــة الموازنــة لألشــياء ووضــع كــل   
شيء في كفة الحق وفي كفة الباطل ويعرف به صورة التـرجيح  

  .بين األشياء والمعادلة
وهذا العقل الرباني يأخذ العلم عن اهللا بال واسطة ال يحتاج إلـى تعلـيم    

مـن العلـم أخـذه عـن الحـق       أرادها مـ  خبر بل كلمعلم وال ألخبار م
  .وهذا هو العقل الذي يجب تقديمه .بال واسطة

األول هو العقل الرباني الـذي هـو محـض النـور     : ثم أن مراتب العقل ثالث 
فإنه هـو الهـادي والمبلـغ     ،الرباني المنصب في باطن حقيقة الروح

الثاني هـو   .املوال يصل إلى هذا العقل إال العارف الك .إلى الغاية
فانكشـفت   ،الظلمـة الخفيـة   مـن العقل الكلي الذي استتر بغـش  

و الفـرق بينـه و بـين    . له حقائق األشـياء الكونيـة ظـاهرا وباطنـا    
العقل األول أن العقل األول تنكشف لـه حقـائق الحضـرة اإللهيـة     

أســـرار الحضـــرة القدســـية ويجلـــس علـــى  باطنـــا ويعـــاينظـــاهرا و 
 ،يحكم فـي جميـع األشـياء بمـا يريـد     كرسي السلطنة العظمى و

  .فتنفعل له وال يستعص عليه منها شيء
احتجبـت عنـه الحضـرة     هالـذي هـو العقـل الكلـي فإنـ      العقل الثـاني  وأما 

رة ولـــم يحـــظ بشـــيء مـــن أســـرار الحضـــرة  يـــاإللهيـــة بحجـــب كث
الباطنـة،   القدسية إال أنه انكشفت له حقائق الكون الظـاهرة و 
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تـارة   ،ديـ فـتحكم فـي األشـياء بمـا ير     فيه كن بنور إالهي قذفل
ينفد مراده وتارة يستعصي مراده وعرف موارد األمور ومصادرها مـن  

فـإن المعرفـة التـي    . ظاهر الكون ال مـن بـاطن الحضـرة القدسـية    
تأتي عن باطن الحضـرة القدسـية لحقـائق الكـون ظـاهرا وباطنـا       

نهمـا  بي ،والمعرفة التي تأتي من ظاهر األكوان الغيبية والظاهرة
ــد  ــون بعيـ ــة     .بـ ــذه المرتبـ ــي هـ ــي فـ ــل الكلـ ــزنوالعقـ ــياء  يـ األشـ

 .إليــهل وفيعـرف األشــياء وعواقبهــا ومـا تــؤ   ،بالقسـطاس المســتقيم 
وإن كان قصر به األمر عـن بلـوغ    ،فهو من أكبر المطالب وأعالها

فإنـه يفيـد إفـادة عظيمـة ولـه علـوم ومعـارف         ،رتبة العقل الرباني
  .ان فقطإال أنها في صور األكو ،جسيمة

هذا العقـل الثـاني    فقد يوتى .شترك فيه المومن والكافروهذا العقل ي 
ة بدوام مخالفتهم لهـوى نفوسـهم وارتقـائهم للحضـرة     فربعض الك

لكـــن يظفـــرون  ،اإللهيـــة وال يغنـــي عـــنهم شـــيئا لعـــدم اإليمـــان
بخواصــه فــي الــدنيا بكشــف بعــض الغيــوب والتصــرف فــي بعــض   

كنــه فــي كثيــر مــن األمــور ل نفــوذ الكلمــة الخــواص واألســرار و
عافنـا   .استدراج لهم إلى ما يريدهم مـن إهالكـه لهـم فـي اآلخـرة     

  .اهللا من ذلك بفضله
ــل         موال  ــو العق ــفلها ه ــب وأس ــط المرات ــي أح ــل وه ــي العق ــة ف ــة الثالث رتب

المعاشي الذي يدبر أمر الـدنيا وظواهرهـا مـن الشـهوات والعكـوف      
تابعة الهوى والفرار نهماك في معلى المألوفات وحب الراحات واال

 و هذا العقل يشـترك فيـه اآلدمـي    .من كل ما يناقض هذه األمور
والعقــل الــذي يجــب تقديمـه هــو العقــل األكبــر الربــاني  .والبهـائم 

  .الذي هو من وراء العقل الكلي
لــق بــاهللا وكمــال عوقولــه قدمــه ألن هــذا العقــل يــدعوا إلــى كمــال الت  

ــر    ــا وأثـ ــوى اهللا عينـ ــا سـ ــل مـ ــن كـ ــارة مـ ــاكنة الطهـ ــا ومسـ ا تعلقـ
ولذا يجب تقديمه ألنه يجـذب متبعـه    ،ومالحظة واستيناسا وإرادة

 فلــذا ،إلـى حضــرة اهللا محضـا بكمــال الطهــارة مـن كــل مـا ســواها    
  .يجب تقديمه ومتابعته
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مامه يشـير إلـى حالـة الشـخص حيـث كانـت البشـرية        إوقوله كنت أنت 
نصــب مســتولية عليــه ال يســعى إال فــي متابعــة هــواه وجعــل هــواه   

ونبــذ العقــل الربــاني وحكمــه مــن وراء   ،مامــه يقتــدي بــهإعينــه و
  .مامهإفلذا كنت أنت  .ظهره

 صـل صـالة كصـالة الفجـر    : وقوله وصل صالة الفجر في أول العصر معنـاه 
ــا هــو فجــر  . فــي أول العصــر  إيجــاد األرواح حيــث بزغــت   الفجــر هن

واشتق له اسـم الفجـر    .شمسها من حضرة العدم إلى حضرة الوجود
ألن ضــياء األرواح الــذي هــو عــين الوجــود بــزغ مــن ظلمــة العــدم    

  .كبزوغ الفجر من ظلمة الليل
أي في أول عصـر عمـر األرواح مـن أول نشـأتها يشـير       :وقوله في أول العصر

مــا كانــت عليــه مــن كمــال الطهــارة والصــفاء   و إلــى حالــة الــروح 
 وكمال معرفتها باهللا وكمال حبها لذاته ونسيانها لكل مـا سـوى  

طبيعــة  دؤبهــا عكوفهــا علــى خدمتــه واألدب بــين يديــه و   اهللا و
فهــذه كانــت . ة علــى تعظيمــه وإجاللــه غيــر مباليــة بغيــره يــجبل

حالة الروح في أول نشأتها الذي هو أول عصر عمرهـا وهـو انشـقاق    
أيها الطالب إذا صـليت هللا فصـل صـالة    : يقول الناظم. فجر إيجادها

عنــد انشــقاق فجرهــا حيــث  كصــالة األرواح فــي أول عصــر عمرهــا
كانت تامة المعرفة باهللا على الحالة المذكورة آنفا فـإن ذلـك   

فإنـك متـى مـر بقلبـك فـي       ،هو الالئق بالحضـرة اإللهيـة ال غيـر   
، بـل  الصالة غير اهللا تعالى فما أنت بمصـل وال هـي صـالة العـارفين    

 .علــى حالــة الــروح فــي أول نشــأتها المــذكورة أوالصــالة العــارفين 
  .صالة العارفين بربهم قال فلذا

ويوجد في بعض النسخ وصل صالة الظهر في أول العصر أشار بالظهر إلـى   
أول ظهور األرواح من ظلمة العدم إلى ضياء الوجـود فـي أول عصـر    

فهــذه فلــذا قــال  .عمرهــا كمــا مــر وهــو المعبــر عنــه أيضــا بــالفجر
الوجـود   العارفين بربهم ألن العـارف إذا قـام إلـى الصـالة نبـذ      صالة

فال محبـة   .الحق بكليته ظاهرا وباطناعلى كله من ورائه وأقبل 
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هم وال حـس  وه وال تعظيم وال إجالل وال اعتبار وال وجود وال دعن
  .ت أوالركذتعالى مثل حالة الروح كما و إال اهللا سبحانه 

أي مـن العـارفين فانضـح البـر بـالبحر معنـى البـر         ،وقوله فإن كنت منهم 
 هللا امـ من المأمورات التكليفية التي هـي القيـام في  ظواهر الشرع 

  .بودةع تعالى عبادة وعبودية و
ــو   ــالبحر ه ــه ب ــة بحــر وقول ــن     . الحقيق ــال م ــل فع ــك ال تفع ــى أن يشــير إل

المأمورات التكليفية شرعا إال وأنت تشاهد الحق أمامك ومحيطا 
وقدرتـه هـي    .وأنك فـي قبضـته وفـي حضـرته     إليك بك وناظرا

وهذا الشهود ليس اعتقادا بل عينيـا   .لمسكنةالمحركة لك وا
ويعطيــه كمــال حقيقيــا وإدراكــا يقينيــا بثمــرة صــفاء األحــوال   

فهذا األمر هـو   .وال إدراك فيه للمقال ،لانزالتحقق في مقامات اإل
  . ح بر الشريعة ببحر الحقيقةضالمعبر عنه بن

م بـأمر اهللا  والفرق بين العبادة والعبوديـة والعبـودة  أن العبـادة هـي القيـا     
ه مــع الحــق إال نــزر قليــل  صــاحبها ال حضــور لــ ،فــي مقــام اإلســالم

والعبوديــة هــي القيــام بــأمر اهللا فــي مقــام اإليمــان   .بكــد شــديد
وصاحبها يكون حاضرا مع اهللا أولها من وراء ستر كثيف وآخرهـا  

والعبـــودة هـــي القيـــام بـــأمر اهللا فـــي مقـــام   .مـــن وراء ســـتر رقيـــق
الحـق سـبحانه    م يكن في عينـه وجـود إال  صاحبها ل اإلحسان فإن

قـال ابـن   . فهو يرى الحق عيانا بعـين بصـيرته ونـور يقينـه     .وتعالى
شعاع البصيرة يشهدك قربه وعين البصيرة يشـهدك  : عطاء اهللا

ال فنــاءك وال  هفنــاءك لوجــوده وحــق البصــيرة يشــهدك وجــود  
ــادة صــاحبها هــي       .وجــودك ــور العقــل وعب فشــعاع البصــيرة هــو ن

عنها بالعبادة  وعين البصيرة هو نور العلم وعبادة صـاحبها  المعبر 
العبوديــة وحـق البصـيرة هــو نـور الحـق وعبــادة     بهـي المعبـر عنهـا    

السالم بودة وصاحبها هي المعبر عنها بالع.  
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  شمس طالعة، وأنوار ساطعة
  
  

وســـئل ســـيدنا رضـــي اهللا عنـــه عـــن الفـــرق ببـــين الحقيقـــة والشـــريعة    
الحقيقـة هـي رفـع الحجـب عـن      : ب رضي اهللا عنـه فأجا ،والطريقة

مطالعة الحضرة القدسـية وهـي المعبـر عنهـا بالمشـاهدة وعلومهـا       
ــى مــا     ــق عل ــارة تطل ــا ت  مــن الحضــرة  يبــرز للمشــاهد المنســوبة إليه

أحـوال  سرار والفيوض والحكم ومن العلوم والمعارف واأل القدسية
بـد فـي وقـت    تـارة تطلـق علـى مـا يلـزم الع      و. اليقين إلى غير ذلك

اجتنابـه   هالمشاهدة من علوم األدب وعلوم الخطاب وعلم مـا يلزمـ  
فهـذه حقيقـة الحقيقـة    .في وقت المشاهدة وعلم ما يلزمه تحملـه  

  .وعلومها
وحقيقة الشريعة هي األمور التي جاء بهـا الشـارع صـلى اهللا عليـه وسـلم       
أمــرا ونهيــا وإباحــة مــا نــص عليــه صــلى اهللا عليــه ويلــم ونــص اهللا   

ليه في كتابه من جميع األمور وما يؤل إلـى ذلـك مـن اسـتنباط     ع
  .فهذه هي الشريعة .المجتهدين

الشـريعة   هـي  فإنمـا  ،وأما الطريقة فهي واسطة بـين الشـريعة والحقيقـة   
ــي     ــريعة التـ ــر الشـ ــي غيـ ــوال وهـ ــائق واألحـ ــاب الحقـ الالزمـــة ألربـ

 :ولهمهو قـ  الجامع لهاها حد و .لرسومايخاطبون بها العوام وأرباب 
وعلـوم الطريقـة هـي كـل علـم      .حسنات األبرار سـيئات المقـربين  

يدعوا إلى انسالخ العبد من حظوظه وشهواته وتبريه مـن مشـاهدة   
جلب المصلحة لنفسـه  ي بحوله وقوته ومباعدته عن كل ما يقض

إلى جانب الحق سـبحانه وتعـالى والعلـم     ئهودفع المضرة عنها بإيوا
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مــع اهللا فــي صــميم التوحيــد   بكــل مــا يــدعوا إلــى وقــوف العبــد  
ا و الرسـوخ  الغير والغيرية علمـا وعمـال وحـاال وتخلقـ     وخروجه عن

 .في مقام الرضا والتسـليم والغـرق فـي بحـر التفـويض واالستسـالم      
  .فهذه هي الطريقة وعلومها والسالم عليكم

بحقيقتـه وسـتر    تهشريع رضي اهللا عنه وقدس سره القطب عصم ثم قال
  هـ.حقيقته بشريعته

فأجـاب   .عـن حقيقـة مراقبـة العـارفين    و قدس سره  وسئل رضي اهللا عنه
هو أن يكون كامل اليقظة والرصد ألمرين البـد   :رضي اهللا عنه

مقامـه مـن الفتوحـات والفيـوض      في األمر األول ما يفاتح به .اممنه
والتجليات وعجائب الحقائق واألسرار التي ال يطيق العقـل إحاطـة   

فيعرف ما يلزمه في كل فصـل   ،لتلفظ بهااإلدراك لها فضال عن ا
ــائف واآلداب      ــن الوظـ ــه مـ ــى حدتـ ــن ذلـــك علـ ــر مـ ــل أمـ ــي كـ وفـ

واألمــر الثــاني تيقظــه  .والمقــابالت التــي هــي مقتضــيات العبوديــة 
ر ود مـن األطـوار مـن خيـر أو شـر أو غيـ      ورصده لمـا يتقلـب بـه الوجـ    

ر أي تجـل للحـق   صل من ذلك وفي كل أمفيعلم في كل ف ،ذلك
فيه ومن أي حضرة كان ذلك الطـور ولمـاذا وجـد ومـاذا     هو البارز 
فيعطــي لكــل شــيء مــن ذلــك وكــل أمــر مــا يســتحقه   ،يــراد منــه

بحكــــم الوقــــت مــــن الوظــــائف واآلداب والمقــــابالت التــــي هــــي 
مقتضيات العبودية حتى ال يشذ عليه مـن ذلـك فـي كـل مقـدار      

وهـذا هـو المعبـر عنـه بالمراقبـة فـي       . طرفة عين من الزمان شيء
 ،م العارفين وهي مشروطة بتقـدم المشـاهدة وكمـال المعرفـة    مقا

فـإن الـروح عنـد مطالعـة      ،فال تقع ما لم تقعا المشـاهدة والمعرفـة  
الجمـال القدسـي مقتضـاها الـذهول عـن األكـوان لمـا فـي الجمــال         

ل العارفين موهذه المراقبة ألكابر الكُ. القدسي من الشغل عنها
أنـه   لـه  ها هـو الـذي يتـأتى   فصـاحب  ،وهي بسـاط الخالفـة الكبـرى   

فـإن   ،يكون خليفة هللا على خلقه السـتكماله مرتبـة العبوديـة   
دامت هذه المعـارف يتـأتى لـه التحقـق بـاهللا فـي كـل مرتبـة وهـو          

  .المعبر عنه بالقطب وقد ال يكون قطبا هـ
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ثم قال رضي اهللا عنه المتحقق بالحق من يراه في كل متعين بـال تعـين   
يرى أن كل ذرة في الوجود لهـا وجـه إلـى     والمتحقق بالحق والخلق

  .وجه إلى التقييد هـ و اإلطالق
حقيقـة الحضـرة اإللهيـة هـي     : ثم قال رضي اهللا عنه وقدس سره العزيز

فالكون كلـه حضـرة الحـق     .ظهور صور األكوان باطنا ال ظاهرا
فمـن رفـع    ،ما فيه شيء خارج عنـه وإنمـا يختلـف النـاس فـي الرؤيـا      

 ،ون كله عين حضرة الحق فما  فيـه غيـره  عنه الحجب شهد الك
ومن أسدل عليه الحجاب شهد الحق بشهود الغيرية وإنما الوهم هو 

والشهود للحضرة اإللهية ألهـل الكشـف    .الذي أعطاه هذا الفساد
و فشـهودهم مختلـف    .مختلف الذوق واإلدراك لعظمة سـعة الحـق  

ــم  ــومهم   أذواقهــ ــائقهم وعلــ ــرارهم وحقــ ــذلك أســ ــة وكــ مختلفــ
فهم وفيوضــهم كلهــا مختلفــة مــع اتحــاد الحضــرة واتحــاد       ومعــار

  .المتجلي
حقيقـة التجلـي هـو ظهـور الحـق سـبحانه وتعـالى         :رضي اهللا عنه ثم قال

تـارة   ،فـي فعـل مـن أفعالـه لصـاحب المشـاهدة       بصفة مـن صـفاته أو  
يتجلى بالصفات عاريا عن األفعال وتارة يتجلـى بالصـفات فـي فعـل     

  .من األفعال
قاعدة لم يتجل ربنـا بتجـل واحـد فـي حقيقتـين       : عنهثم قال رضي اهللا

من ذوات الوجود والحقيقة الواحدة يتكـرر التجلـي الواحـد فيهـا     
لـم يتجـل    :وبعبارة أخرى من كـالم سـيدنا رضـي اهللا عنـه    . مراتب

حقيقتــين وال باســمين فــي حقيقــة واحــدة   فــي ربنــا باســم واحــد 
 ،سـماء والصـفات  ماعدا اإلنسان فإن حقيقته يتجلى فيها بجميع األ

يتجـل   لـم  لكن التي تقبل الظهور وكذلك التجلي الصوري فإنه
ــانين    ةبصــور فــي كــل آن   ، بــلواحــدة فــي حقيقــة واحــدة فــي زم

  .وما تكررت صورة قط من األزل إلى األبد .يتجلى بصورة
ــق     المالئكــة والجــن   يعنــأثــم ســئل رضــي اهللا عنــه عــن مشــاهدة الخل

أولياء الجن دورانهـم   :نا به آمينواإلنس فأجاب رضي اهللا عنه ونفع
ن دورانهــم حــول ووالروحــاني ،حــول الفعــل وســر الفعــل ونــور الفعــل 
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والمالئكة ودورانهم حول الصـفات   ،االسم وسر االسم ونور االسم
وأوليـاء اآلدميـين دورانهـم حـول الـذات       ،وسر الصفات ونور الصفات

أول  اآلدمـي  .أنـاس مشـربهم   كـل  قـد علـم   .وسر الذات ونور الـذات 
ثــم يرتقــى إلــى  ،مرتبــة الجــن :مرتبــة يطلــع عليهــا فــي الكشــف 

  .الرابعة والسالم
 ،الرجال ومشاهدتهم متفاوتـة  حرواأن وسمعته يقول رضي اهللا عنه جوال 

 .فمنهم من حده عـالم الملـك وهـو مـن السـماء الـدنيا إلـى األرض       
ومــنهم مــن وصــوله إلــى عــالم الملكــوت وهــو مــن    .فهــذا أصــغرهم

انتهــاء علومــه إلــى عــالم    مــن ومــنهم  .ابعة إلــى هنــا الســماء الســ 
ومـنهم مـن تخـرق روحـه الطـوق       .الجبروت وهو من العـرش إلـى هنـا   

. جعلنا اهللا منهم .األخضر وتخرج عن كورة العالم وهم األكابر
األكـابر إذا مشـى    مـن  قال الشـامي رحمـه اهللا تعـالى تـرى الواحـد     

مثــل هــذا فســر ب و .ثمــان خطــوات تخطــى العــالم كلــه وأنــت تــراه 
 القال . الركعتين بعد العصر صلى اهللا عليه وسلم صالته حديث

هما فـي مكـان لـم يـدخل فيـه وقـت العصـر وأم المـؤمنين         إنه صال
رضـي اهللا عنهــا تحســب أنــه صـالهما بإزائهــا ولــذلك أجابهــا صــلى   

من العـادة واهللا أعلـم    هاهللا عليه وسلم بحسب الظاهر على ما تعهد
  بمراده هـ 

سيدي أبي الحسن لقطب األكبر موالي عبد السالم بن مشيش قال ال
رأيتك البارحة تحت  :شاذلي رضي اهللا عنهما حين قال لهال

من كان مع  :ثم قال له .نفسك قال لم ترني وإنما رأيت .العرش
يشير إلى أنه كان من األكابر الذين  ،اهللا بال أين كيف تراه

  .ـيتعدون العالم ويخرقون الطوق األخضر ه
مرتبــة : مراتــب الرجــال الكبــار ثالثــة  :وســمعته  رضــي اهللا عنــه يقــول 

ومراتـب األفـراد شـهود الحـق ال     ، العارفين شهود الحـق فـي المراتـب   
والمرتبـــة الثالثـــة فـــي غيـــب الغيـــب مكتومـــة ال  ،فـــي المراتـــب

تــــذكر وال يعرفهــــا إال صــــاحبها وهــــو القطــــب الجــــامع ألن لــــه  
للحـق فــي المراتـب للتصـرف فــي    وهــو شـهوده   ،ولتـين المـرتبتين األُ 
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غيـــر المراتـــب ولـــه هـــذه المرتبـــة  فـــي  الكـــون ويشـــاهد الحـــق 
  .المكتومة ال يشاركه غيره فيها اهـ

ن يعلمـه  أقطـب األقطـاب   بـه  ما أكرم اهللا  :وسمعته يقول رضي اهللا عنه
علــم مــا قبــل وجــود الكــون ومــا وراءه ومــا ال نهايــة لــه وأن يشــهده 

ه علم جميع األسـماء القـائم بهـا نظـام     الذات بعين الذات وأن يعلم
كــل ذرة مــن الكــون وهــي األســماء العاليــة وأن يخصصــه بأســرار   

وبهــذه األمــور  .دائــرة اإلحاطــة وجميــع فيوضــه ومــا احتــوت عليــه 
وال يعلمـون إنهـا    ،خص عن رؤس األفراد الذين هم مفـاتح الكنـوز  

 .ه خـاص بـه  نـ يعلمونـه أ  ، فإنهمقول دائرة اإلحاطةإال   خاصة به
وأما مشهده فال علم لهم به ألنه يـدخل الحضـرة مـن بـاب المخـدع      

ــي    . وهــو محجــوب عــنهم  ــه هــذا الكــالم ألب ونســب رضــي اهللا عن
  .الحسن الشاذلي رضي اهللا عنه

الخليفة له التصرف العام والحكم  :وسمعت شيخنا رضي اهللا عنه يقول
الشامل التام في جميع المملكة اإللهية وله بحسب ذلك عمـوم  

ــا      األ ــى حســب م ــذم عل ــوبيخ والمــدح وال ــع والت ــر والنهــي والتقري م
يقتضيه مـراد الخليفـة سـواء كـان نبيـا أو وليـا مسـتوون فـي هـذه          

ال مــا ســمعه مــن إوالرســول لــيس لــه عمــوم األمــر والنهــي  .المرتبــة
مرسله سبحانه وتعالى ال يزيد وراء ذلك شيئا وإنما هو فـي ذلـك   

ــاهي إال أن ي   ــآمر ون ــيس ب ــغ فقــط ل ــه   مبل كــون الرســول خليفــة فل
ــولي أوســع دائــرة فــي األمــر والنهــي     .المرتبــة األولــى  فالخليفــة ال

شـاهد مثـال   مثالـه فـي ال  . ليس بخليفـة  والحكم من الرسول الذي
الملك األعظم يولي أحدا من حاشيته رتبـة التصـرف فـي جميـع     
مملكته من رعيته توكيال لـه واسـتخالفا وال يـولي ذلـك وزيـره      

ظـم عنـده مـن أهـل حاشـيته فـي       عه مـع كـونهم أ  وال أهل مجالسـت 
وهــذا المثــال يــدفع مــا يتــوهم مــن شــفوف مرتبــة الــولي   .المرتبــة

قــال . الخليفــة علــى مرتبــة الرســول الــذي لــيس بخليفــة والســالم 
وإذ قــال ربــك للمالئكــة إنــي جاعــل فــي األرض خليفــة  (تعــالى 

قال شيخنا رضي اهللا عنه معنـاه ينـوب عنـه فـي مملكتـه       .اآلية)
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خليفـة    هـو عليـه   كـان  حانه وتعالى بحيث ما كان الرب إالهـا بس
قـال سـلطان األوليـاء الجيلـي     .في األحكـام فـي جميـع المملكـة    

  :رضي اهللا عنه في هذا المعنى
  

وأمر بأمر اهللا إن قلت كن يكن              وكل بأمر اهللا فاحكم 
  بقدرتي

  
فـي سـفينته   شيخ زروق رضي اهللا عنـه وكقـول اآلخـر كـان     للومثل هذا 

يـا ريـح   : فقـال  وهاجت الـريح علـيهم وحصـلت السـفينة فـي الغـرق      
معنــى ذلــك أنــه خليفــة اســتخلفه الحــق   .اســكني علــيهم بــإذني

على مملكتـه تفويضـا عامـا أن يفعـل فـي المملكـة كلمـا يريـد         
مــن ويملــك اهللا كلمــة التكــوين متــى قــال لشــيء كــن كــان     

ــا وهـــذا مـــن حيـــث بـــروزه بالصـــورة اإللهيـــة ال  .حينـــه معبـــر عنهـ
قـال علـي   . ه شيء من الوجـود ليفال يستعصي ع ،بالخالفة العظمى

أنــا مبــرق البــروق   :ابــن أبــي طالــب كــرم اهللا وجهــه  ورضــي عنــه  
بهـا أنـه خليفـة     ديرها يريـد ومرعد الرعود ومحرك األفـالك ومـ  

وقـال بعـض الكبـار رضـي اهللا     . اهللا في أرضه في جميـع مملكتـه  
العرش مـن العـوالم ومـا فوقـه إلـى       ما في كل :عنه ونفعنا به آمين

يعنـي   ،الوقـت  تخطر خطرة لواحـد إال بـإذن صـاحب    ا القّعالم الر
  .به القطب هـ كالمه بالمعنى

 قلت وتحقيق كالم هذا السيد رضي اهللا عنه أني أرى السموات السـبع و  
ــة فــي وســط ذاتــي وكــذا مــا فــوق     الســبع األرضــين والعــرش داخل

ي كل حجاب سبعين ألف عام وبـين  العرش من السبعين حجابا وف
كل حجـابين سـبعون ألـف عـام وكـل ذلـك معمـور بالمالئكـة         

    ا بتشـديد  قَّـ الكرام وكذا ما فوق الحجـب السـبعين مـن عـالم الر
كــل هــؤالء المخلوقــات ال يقــع فــي  .الــراء وتشــديد القــاف بعــدها

هـذا   .مكرهم شيء فضال عن جوارحهم إال بـإذن رجـل رحمـه اهللا   
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وهــذه المرتبــة  .اإلبريــز انتهــى مــن.اهللا عنــه  نــص كالمــه رضــي 
  . أعطاها الحق له لكونه خليفة عليه هـ

مما أكرم اهللا بـه الخليفـة وهـو قطـب األقطـاب مـع الوصـف المتقـدم          و
أمـور خصـه اهللا بهـا عـن أكـابر األوليـاء وهـم رؤس األفـراد هـو مــا          

سـيدنا  صـلى اهللا عليـه و سـلم    علم الشـهود  وأجاب به سيد الوجود 
ــوز وقطــب     رضــ ــه وشــيخنا حــين ســأله عــن مفــاتح الكن ي اهللا عن

صــلى اهللا عليــه  ؟ فقــال لــهاألقطــاب أيهمــا أعلــى مرتبــة عنــد اهللا
هـــو أعلـــى مـــنهم فـــي مقامـــات ومراتـــب أورثـــه اهللا التجلـــي  :وســـلم

ــه اهللا االســم األعظــم        ــا وأورث ــات كله ــل المحــيط بالتجلي الكام
ى اهللا عليـه وسـلم   بجميع إحاطته وأورثه اهللا المدد من النبـي صـل  

 ، و تحريـك الجمـادات  بال واسطة وأورثه اهللا مـدد جميـع األوليـاء   
يكون على يديه وتحريك كل حي حي حي واإلمارة علـى كـل   

  .شيء وبالتعظيم على كل شيء
لكالم المتقدم هذا المفتاح الذي أورثه مـن النبـي   لالتابعة  ينابالمع و 

 عليه وسـلم فـي ذلـك   صلى اهللا عليه وسلم وهو خليفته صلى اهللا 
جــواب ســيد الوجــود صــلى اهللا عليــه وســلم لســيدنا    انتهــى. كلــه

هو خليفتـه صـلى   :هو أعال منهم إلى :هوهو من لفظ ،رضي اهللا عنه
مــن كالمــه الطــاهر صــلى اهللا   .اهللا عليــه وســلم فــي ذلــك كلــه 

  .عليه وسلم
و ومما أخبرني به بعض أهـل الكشـف رحمـه اهللا أن العـارف الكبيـر وهـ      

الجـــامع ال يخـــرج منـــه الـــريح وفضـــلته تبتلعهـــا األرض وال   فـــردال
وهذه الفضيلة اكتسبها مـن   ،رائحة لها خبيثة بل رائحتها طيبة

  .صلى اهللا عليه وسلممورثه 
 :سمعت سيدنا ووسيلتنا رضي اهللا عنه يذكر شيئا مـن أوصـاف القطـب    و 

فطنا آخذا تاركا زاهـدا راغبـا سـهال    ارى عالما كجاهل أبلهقال ي 
ذكــر بعــض أكــابر العــارفين وهــو قــد قــال  و .عســيرا هينــا صــعبا

سيدي عبـد الـرحمن الشـامي رحمـه اهللا ورضـي عنـه أن القطـب ال        
ثـم قـال سـيدنا    . أو من أهل بيت من أشراف العـرب  اال شريفإيكون 
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وأما أبـو يزيـد فـإن المعلـوم أن والديـه أعنـي نسـبه         :رضي اهللا عنه
ما فإنهما مومنـان رضـي اهللا عنـه    من المجوس ال والديه المتصل به

لعل أصلهما من العرب ثم تنصـرا ألن هـذا العـارف خبـره      و .وعنهما
وحقيقـة   .من الكشف ال من النقل حتى يدخلـه الشـك أو الغلـط   

القطبانيــة هــي الخالفــة العظمــى عــن الحــق مطلقــا فــي جميــع         
خليفتـه   هـو  كـان إلها  الوجود جملة وتفصيال حيث ما كان الرب

لوهية اهللا تعالى أُالحكم وتنفيذه في كل من عليه في تصريف 
  .ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق

فال يصل إلى الخلـق شـيء كـائن مـا كـان مـن الحـق إال بحكـم القطـب           
وتوليــه ونيابتــه عــن الحــق فــي ذلــك وتوصــيله كــل قســمة إلــى    

ات رثــم قيامــه فــي الوجــود بروحانيتــه فــي كــل ذرة مــن ذ   محلهــا 
فتـرى الكـون كلـه أشـباحا ال حركـة      ، د جملة وتفصيال الوجو

وقيامـه فيهـا فـي     .لها وإنما هو الـروح القـائم فيهـا جملـة وتفصـيال     
أرواحها وأشباحها ثم تصرفه فـي مراتـب األوليـاء فيـذوق مختلفـات      

فال تكون مرتبة في الوجود للعارفين واألوليـاء خارجـة    ،أذواقهم
ــا وا    ــي جميعهـ ــرف فـ ــو المتصـ ــه فهـ ــن ذوقـ ــه  عـ ــا ولـ ــد ألربابهـ لممـ

االختصــاص بالســر المكتــوم الــذي ال مطمــع ألحــد فــي دركــه     
  .والسالم

ومعنى البرزخية العظمى قيامه بين الحق والخلق بالنيابة عن الحقيقة  
المحمدية واختصاصه أيضا بالتحقق بأمر اهللا في كل مرتبة مـن  

أو حقيــة    ،مــن المراتــب  مرتبــة مراتــب الوجــود وإعطــاؤه لكــل   
 مــن ولــيس هــذا لغيــره     .تســتحقه مــن األدب   بمــا حقهــا   ،يــةقخل

فهـو فـي جميـع هـذه األمـور خليفـة        ،العارفين وال لمفاتح الكنـوز 
وجملة ما فيـه أنـه    .األولياء جميع النبي صلى اهللا عليه وسلم دون

نسـبته عنـد اهللا إلـى جميـع     ' في جميع مراتبه هو في حضرة الحق
به  ،نسان العين من العينالوجود من العارفين ومن وراءهم بمنزلة إ

ة علـى جميـع الوجـود و بـه يبقـى      درحم الوجود و به يفيض اإلفاي
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الوجود في حجاب الرحمة والعطـف و بـه يبقـى الوجـود فـي بقـاء       
  .اهللا عنه رضي الوجود و

وأمــا مــا أعطــاه اهللا مــن القــوة فهــو مــا ذكــر العــارف بــاهللا ســيدي عبــد       
األوليــاء : آمــين فقــال الــرحمن الشــامي رضــي اهللا عنــه ونفعنــا بــه  

الصادقون كل واحد في قوته قوة مائة رجل والعارفون باهللا أهـل  
عــالم الملــك كــل واحــد فــي قوتــه قــوة ثالثــة مائــة رجــل وأهــل 
عالم الملكوت لكل واحد منهم قوة خمسمائة رجل وأهل عـالم  

و قوة كـل واحـد   . قوة سبعمائة رجل كل واحد منهمفلالجبروت 
قـوة قطـب األقطـاب     و .األمر قـوة ألـف رجـل    أي من أهل عالممنهم 

ألف وخمسمائة رجل وقوة األفراد األربعة سبعة عشـر مائـة رجـل    
  .رجل هـ فيألقوة وقوة مفاتيح الكنوز كل واحد منهم 

ــا م  ــالم     عوأمـ ــى األرض وعـ ــماء إلـ ــن السـ ــك مـ ــالم الملـ ــوالم فعـ ــة العـ رفـ
ــى الســابعة وعــالم     ــى إل مــن  الجبــروتالملكــوت مــن الســماء األول

ــى      الســابعة لســماءا ــن الكرســي إل ــر م ــى الكرســي وعــالم األم إل
فمعنى الملك هو عالم الناسـوت وهـو التجلـي     .العرش إلى ما وراءه

باألجسام الكثيفة والملكـوت عـالم اّألنـوار وهـو التجلـي بصـور       
ــي بصــور       ــروت عــالم األســرار وهــو التجل ــة والجب األجســام اللطيف

اهم وعـالم األمـر هـو    هااألجسام القدسية من الكروبيين ومن ضـ 
. ة القدسية المنزهة عن المادة و الطبيعـة التجلي بصور الروحاني

   .  فكل عالم تجلى فيه بنسبة من نسب الحضرة اإللهية
األصـل   :ولسيدنا ووسيلتنا رضي اهللا عنـه ومتعنـا بطـول بقائـه آمـين قـال      

فيهـا  يتجلـى   كل ذرة في الكون هي مرتبة للحق سـبحانه وتعـالى  
 ن أفعالــه وأحكامــه والخلــق كلهــا مظــاهر أحكامــه و بمــا شــاء مــ
فال ترى ذرة في الكون خارجة من هـذا األمـر    ،لوهيتهأكماالت  

   .كماالت الوهيتهإال فما ثم 
في  وال فرق ،ويستوي في هذا الميدان الحيوان والجمادات واآلدمي وغيره

فإنهمــا مســتويان فــي هــذا البســاط ، بــين المــومن والكــافر اآلدمــي
 مــنعلــى هــذا األصــل فــي الكــافر التعظــيم ألنــه مرتبــة  ويكــون
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والصــولة عليــه للمــومن أحكــام  اإلهانــة مراتــب الحــق واإلذالل و
ــدم و     ــل ال ينهـ ــل ألن األصـ ــد األصـ ــدم قواعـ ــه ال تهـ ــة عليـ طارئـ
األحكام الطارئة عوارض والمرجع في ذلك لألصـل ال للعـوارض   

يـــه تتجلـــى فوكمـــال العلـــم فيـــه أن يعظـــم ألنـــه مرتبـــة للحـــق   
كــن يعظــم باطنــا ويهــان ويــذل ويقاتــل ظــاهرا ألن    بأحكامــه، ل

الحكمة وهذا األمر في نظر العـارف فقـط    و .ذلك حكم الشرع
  .ال في بساط الشريعة

ال تعلــوا علــى اهللا فــي :لــى هــذا اإلشــارة بقولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  إ و 
. فإن من عال على العباد عال على اهللا وتكبـر عليـه  ، بالده وعباده

حقيق ما في الحديث هـو مـا قلنـاه أوال هـي أن جميـع المخلوقـات       وت
ا أقام فيه خلقـه ال  مفي حكمه وفي له مراتب للحق يجب التسليم

يتصــرف فيــه  هــذا ثــم حكــم الشــرع مــن وراء، يعــارض فــي شــيء 
ــا  ــاهرا ال باطن ــود      ،ظ ــدة الوج ــرف وح ــن ع ــذا إال لم ــون ه وال يك

تجــزأَ واحــدة ال  فــإن الوجــود عــين ،فيشــاهد فيهــا الفصــل والوصــل
ــى كثــرة أجنا   ــا عل ــفيه ــا  هاس ــا عــن    وو أنواعه وحــدتها ال تخرجه

ــا عنــد      افتــراق أشخاصــها باألحكــام والخــواص وهــي المعبــر عنه
  .العارفين بأن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة

فمــن نظــر إلــى كثــرة الوجــود وافتــراق أجزائــه نظــره عينــا واحــدا علــى  
عينه الواحدة نظـره متكثـرا بمـا ال غايـة     ومن نظر إلى  .كثرته

ــه مــن الكثــرة وهــذا النظــر للعــارف فقــط ال غيــره مــن أصــحاب       ل
وهــذا خــارج عــن  ،الحجــاب وهــو لمــن عــاين الوحــدة ذوقــا ال رســما 

فالوحـدة هـي الوصـل والكثـرة هـي       .القال ومعنى الوصـل والفصـل  
  .الفصل

ه الحقيقـة  وله أيضا رضي اهللا عنـه وقـدس سـره العزيـز ثـم مـن وراء هـذ        
دواتهــم بظهــور حجــاب كثيــف غطــى علــيهم فــي  اتجلــى لهــم فيهــ

و  واله وتحريكـه وتسـكينه ورؤيـة قيامـه لهـم فيهـا أراد      عف رؤية 
أعطـاهم بسـبب هـذا التجلـي والحجـاب رؤيـة اسـتبدادهم بالفصـل         
ورؤية استبدادهم باالختيار والحركة والسكون والتصرف حيث 
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ال حجـر عـن الجـوالن فـي هـذا       ا بال مانع لهـم و ءووكيف شا شاءوا
يرون أن ال فاعـل فـيهم غيـرهم وال محـرك لهـم سـواهم        ،الميدان

  .وال دافع لهم في اختيارهم في نفوسهم
ــرين         و  ــل مبش ــت الرس ــرائع وبعث ــت الش ــاب وقع ــي والحج ــذا التجل ــى ه عل

ومنــذرين وثبتــت األحكــام والحــدود وطــوق فــي أعنــاقهم قلــد        
ومعصـية   ةوفعال وتركـا وطاعـ   التكليف باألمر اإللهي أمرا ونهيا

ال نعيمـا  ئـ مالالجـزاء فـي    ثبـوت ورتب على ذلك  .ووجوبا وتحريما
وهـذا التجلـي والحجـاب هـو      .وعذابا وتوبيخا وعتابا وحمـدا وثنـاء  
  .الذي بسط عليه الحكمة والشريعة

وله أيضا رضـي اهللا عنـه قـال نقطـة دائـرة الفطـرة القدسـية هـي دائـرة           
ونقطتها هي الحقيقة المحمدية والفطرة األرواح حين خلقت أوال 

هي نشأة األشياء بعد أن لم تكـن والفطـرة القدسـية هـي كونهـا      
فـال   ،وجدت على نسبة حضرة القـدس فـي غايـة الصـفاء والشـرف     

تعـرف إال اهللا وال تحــب إال اهللا وال تبـالي بغيــره وال تعظــم إال اهللا   
دان كانـت  فهذا هو القدس الذي نسبت إليه وفي هـذا الميـ   .تعالى

ال تفحينئـذ   ،راد بها حتـى أخـذ عليهـا العهـد والميثـاق     عرف ماذا ي
عرفت ماذا يراد بها من العبودية هللا تعالى وحمـل التكـاليف ومـا    
يتبــع ذلــك مــن اللــوازم والمقتضــيات واألحكــام إلــى غيــر ذلــك 

  .والسالم
ــد          ــدائم  عن ــة اآلن ال ــول حقيق ــه يق ــي اهللا عن ــيدنا رض ــمعت س ــد س وق

هــو دوام اســتمرار الحضــرة القدســية وفيــه ينــدرج اســم   العــارفين 
وهـو   حـادث  فهو في حق القديم قـديم وفـي الحـق الحـادث     ،الزمان

ــه دوام وجــود الحضــرة القدســية     ــة واحــدة مثال ــو عــين   ،حقيق ه
السابق والالحق والوقت فهـو صـفة الحـق إذ    الذي هو الزمان  الزمان

الحـادث حـادث    وعين الزمان في حق ،هو المعبر عنه بصفة البقاء
، فــي تقــاطيع الزمــان مــن الــدقائق والــدرج والســاعات       هالنحصــار

قـاطيع بمنزلـة   فهـو لهـا أي الت  . واأليام والسنين والقرون واألحقـاب 
فاللوح عنـد النظـر إلـى     .اللوح الذي نقشت عليه السطور والحروف
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الحـروف والسـطور لـم يبـق إال     محيت السطور والحروف متقطع وإذا 
مــان هــي النقــوش علــى اللــوح زوتقــاطيع ال .ن الــدائمهــو اآلاللـوح،  

  .والزمان هـ
 :سألت سيدنا رضي اهللا عنه عن حقيقة النبوءة فأجاب رضـي اهللا عنـه   و

ن نقـص  إ ،حقيقة النبوءة مشتملة على ثالثة أمور وهي شرط فيها
كمـال المعرفــة بـاهللا الباطنــة    لاألو .واحـد منهـا فليســت بنبـوءة   

ميع صفات اهللا وأسمائه تحققا ممـا ثبتـت   ة بجياإلحاط العيانية و
الثـاني إيحـاء    .الصـديقية ال مـا وراء ذلـك    اإلحاطة بـه للنبـوءة و  

 نبيـا اهللا إليه بـأمر إنشـائي يتعبـده بـه فـي خاصـة نفسـه إن كـان         
أو  أنـت نبيـي   :الثالث يقـول اهللا لـه  . وبالتبليغ لغيره إن كان رسوال

وهو في  جامع الحد مانع هـ وهذا .ما منه إليه أو بواسطةأنت نبي، إ
كل من اطلع عليه عـرف معنـى النبـوءة وزال عنـه      الوضوح، غاية

اهللا عن سيدنا مـا أوضـح عبارتـه     فرضي .ما يتوهم من دخول الغير
  .وما أحسن إشارته

والـنفس مـن    حولسيدنا رضي اهللا عنه كالم نفيس في الفـرق بـين الـرو    
معنــى الــنفس قــال رضــي اهللا عنــه بعــد أن ســئل عــن . سيغيــر تلبــ

فـالجواب عـن    .األخفـى  و الخفـى  السـر و  و سر سرالوالقلب والروح و
هــذا أن هــذه األســماء المتعــددة لمســمى واحــد ال تعــدد فيــه وإنمــا  

  .تعددت أسماؤها وهي الروح لتعدد مراتبها
مـن صـفاء صـفوة     يوبيان ذلك أن اهللا تبارك وتعالى خلق الروح اإلنسـان 

الربــاني وأســكنها محــل  العمــىيض النــور اإللهــي وانتشــاؤها مــن فــ 
البـرزخ لــم تـزل فيــه كاملــة المعرفـة بــاهللا تعـالى مســتغرقة فــي     
محبتــه ووحدانيتــه عارفــة بأســمائه وصــفاته ال تلتفــت لغيــره وال   

فلم تزل على هذا في غاية الصفاء وفي غايـة البعـد    .تبالي بسواه
ثم أسكنها قـارورة الجسـم اإلنسـاني فاكتسـب      ،هوم العقولعن فُ

جسـد  الوتكـون فـي    ،م بسبب استقرارها فيه حيـاة وإدراكـا  سلجا
بسبب الروح نفس وهي البخار اللطيف الحامل لقوة الحياة والحـس  

  .والحركة واإلدراك
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إذ هــو يتكــون مــن     ،فــالنفس شــيء يوجــد حكمــه وال توجــد عينــه      
فـإذا افترقـا انعـدم وجـوده أي الـنفس وهـو        .اجتماع الروح والجسد

ذا الشـــيء المعبـــر عنـــه بـــالنفس هـــو منبـــع وهـــ .البخـــار اللطيـــف
مــا دام حكمــه  .األخــالق الذميمــة واألوصــاف الفاســدة الســقيمة

فالروح أسير في يده ال يسعى إال فـي مرضـاته    ،مستوليا على العبد
ــى قــوة       وهــو فــي غايــة الهــالك والبعــد عــن الحضــرة اإللهيــة عل

خ سب استقراره بالجسـم لمـا تلطـ   بواكتسب الروح  ،نورانية الروح
ــنفس الخبيثــة وصــار      بأدرانــه وأوســاخه واســتولى عليــه حكــم ال

ــه   ــار حكــم الجســم ألن الجســم    ، ألنفاســقا عــن أمــر رب ذلــك آث
ن فــي غايــة امتكــون فــي محــل الظلمــات وهــو المــاء والتــراب وكــ 

   .الكثافة
فهـو   .التجـوهر  والروح من صـفاء صـفوة النـور اإللهـي فـي غايـة الصـفاء و       

ســبت الــروح الظلمــات فــي عــالم     أصــفى  الجــواهر وأعالهــا واكت  
والمخالفـات ومتابعـة    المعاصـي  إلـى  فما دامت الروح ميالة .الجسم

 فإذا طرأ عليهـا  .الهوى تسمى في هذا المقام النفس اإلمارة بالسوء
مـن   بـه  ما يخرجها عن بعض مـا كانـت متصـفة    من األنوار اإللهية

نفســها أخــذت فــي تــوبيخ   ،المعاصــي والمخالفــات بوجــود التوبــة  
 ولومها لذاتها عمـا فرطـت فيـه مـن الحقـوق اإللهيـة وتأخـذ نفسـها        

فهـي   .والتوبيخ الشديد للرجوع إلـى بـاب الجـواد الكـريم    بالزجر 
ا فرطـت  مـ في هذا المقام تسمى النفس اللوامة ألنها تلوم نفسها ع

  .فيه من حقوق اهللا تعالى
ائف ثـ ثم إذا طرأ عليها مـن األنـوار اإللهيـة مـا يقضـي بإخراجهـا عـن ك        

المعاصي والمخالفات المعبر عنهـا بالكبـائر وبقـي عليهـا لطـائف      
تسمى في هذا المقام قلبـا ألنهـا شـمت رائحـة      ودقائقها المخالفات

فـتحن   ،شم تلك الروائح القدسية فتارة تهزها .الحضرة القدسية
وتــارة تغلــب عليهــا  ،شــوقا إلــى مــا كانــت عليــه مــن وجودهــا األول 

يـة المكتسـبة مـن اسـتقرارها فـي      لِّبِكثافة ظلمات طبيعتهـا الجِ 
بها بـين  لقلتف .فتحن إلى مقتضيات شهواتها ومتابعة هواها ،الجسم
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ــى       ــب فــي حــين إل ــا تتقل ــا ألنه حضــرة الهــذين األمــرين ســميت فلب
إلى ظلمة طبعهـا مـن الشـهوات    حنين وبين  ،القدسية ونهوض إليها

فـي  فـي هـذا    سـميت  فلهـذا  .بط بهـا ثـ فتـركن إلـى الت   ،لفاتاوالمخ
  .تقلبها المقام قلبا لكثرة

 يثــم إذا أفــاض عليهــا مــن األنــوار اإللهيــة مــن حضــرة القــدس مــا يقضــ     
 ولطيفها ودقيقهـا و كثيفها هارتها من جميع المخالفات طبكمال 

جليلها ورسخت قدمها في العمل لطاعة اهللا والتوجه إليـه وسـكن   
فـي ذلـك المقـام الـنفس المطمئنـة،       اضطرابها من ذلـك تسـمى  

وإن كــان حــالال  بقيــة نهــا بقيــت عليهــا مــن الميــل لغيــر اهللا  كل
ضــروب مــن  فيهــا وبقــي فيهــا أثــر االعوجــاج عــن االســتقامة وبقــي 

  .صالحهامالتدبير واالختيار في 
ثــم إذا أفــاض عليهــا مــن األنــوار اإللهيــة مــا يقضــى بهــدم أبنيــة جميــع     

ل مـا  اختياراتها و مألوفاتها بالرجوع  إلى اهللا تعالى عارية عـن كـ  
فهي في هـذا المقـام تسـمى الـنفس الراضـية لكنهـا بقيـت         ،سواه

وتلــك اآلثــار كآثــار  ،فيهــا آثــار مــن األبنيــة التــي تهــدمت قبلهــا  
كــزازة عــن حضــرة   بتلــك النســبة فيهــا   الجــروح إذا برئــت فهــي 

ــق ــا يقضــي         .الح ــدس م ــرة الق ــوار حض ــا مــن أن ــاض عليه ــم إذا أف ث
ــا مــن آثــار األوهــام و   ات المحسوســات وقطــع  بخــار بكمــال طهارته

  .وجوده وانعدم شهوده انمحقأثرا و ذلك عينا و
وهذا الفيض هو النور األكبر المعبر عنه في اصطالح العـارفين بـالفتح   

فهــي تســمى فــي هــذا المقــام بــالنفس المرضــية إال أنهــا   ،األعظــم
ــس واإلدراك  ــا الحـ ــدم منهـ ــم إال    ،انهـ ــم وال اسـ ــم وال رسـ ــال علـ فـ

المعبـر   هـو  وهـذا  .لحـق للحـق عـن الحـق    فـي ا  بـالحق  مشاهدة الحق
  .عنه بفناء الفناء

فـإذا   .خالقهـا عنهـا ولـذا تسـمى الـنفس المرضـية       رضـا هاهنا قد كمـل   
أفاض عليها من أنوار حضـرة القـدس مـا يقضـي لهـا بتميـز المراتـب        
وتفصـــيلها ومعرفـــة خواصـــها واســـتحقاقها وإحاطتهـــا بمقتضـــيات  

فـي هـذا المقـام الـنفس     تسـمى   ،المراتب ولوازمهـا جملـة وتفصـيال   
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ثـم إذا أفـاض عليهـا مـن أنـوار حضـرة القـدس مـا يقضـي           .الكاملة
بــذلك  تبهــدم بنــاء اإلشــارات ودك محسوســات العبــارات واتصــف 

حضــرة ثـم إذا أفـاض عليهـا مـن أنـوار       .ظـاهرا وباطنـا سـميت خفـاء    
ــا بمــا نســبته فــي الصــفاء األول       ــا يقضــي له القــدس بعــد ذلــك م

 ،ت فــي هــذا المقــام أخفــىييــل ســمللكنســبة ضــوء الشــمس إلــى ا
  .ألنها بعدت عن إدراك العقول وأفكار الفهوم

ثم بعد هذا هي دائمة في الترقي في المقامات بال نهاية في طـول عمـر    
الدنيا وفي مدة البرزخ وفـي الخلـود األبـدي فـي الجنـة ال ينقضـي       

فـي كـل مقـام ينكشـف لهـا مـن صـفات         يفهـ  ،ترقيها وال يتناهى
ئه وأسراره وأنواره وفتوحاته وفيوضه ما يكون بالنسـبة  اهللا وأسما

وهكـذا   ،للمقام الذي ارتقت عنـه كـالبحر للنقطـة فـي االتسـاع     
ــا اكتســبت    ــا ارتقــت مقام ــا وكلم ــه   بحســب دائم فيوضــه وتجليات

ومعارفه وعلومه وأسراره وفتوحاته ما يكون نسبة لهـا فـي المقـام    
ــى ســواد       ــه كنســبة ضــياء الشــمس إل ــذي ارتقــت عن ــي  لالال ــل ف ي

ففي المقام الذي ترتقيـه فـوق مقـام اإلخفـاء تسـمى سـرا        .الصفاء
 فـي المقـام الـذي فـوق مقامهـا      و .لشدة بطونها عن مرتبة اإلخفـاء 

 بعـده سـر  وفي المقـام الثالـث    ،لسرا تسمى فيه سرا تسمى سر التي
و فـي المقـام   . و في المقام الرابـع تسـمى سـر سـر سـر السـر      . سر سر

   .ر سر سر السرالخامس تسمى سر س
وهكـذا دائمــا كلمـا ارتقــت مقامـا تأخــذ فيـه أســما مـن أســماء السـر إلــى       

 و  .لــه عشــر مراتــب فــي الســر إلــى مائــة إلــى ألــف إلــى مــاال نهايــة   
هكذا فتبين لك بهذا أن هذه األسماء المتعددة إنما هي لمسمى 

وإنمـا تغـايرت    ،واحد وهـو الـروح ال تغـاير فـي المسـمى وهـو الـروح       
ــاهللا التوفيــق   أســماؤه ل ــا وب ــاير مراتبــه كمــا ذكرن ــا قــول   و .تغ أم
 الـــخ ؟ أو الـــنفس أو الجســـد هـــل الـــروحفمـــن المخاطـــب  :الســـائل

إنمـا هـو الـروح     يفالجواب أن المخاطب بالخطـاب اإللهـي التكليفـ   
وليس الجسد  ،ألنها هي القلب وهي النفس كما قدمنا في مراتبها

هــا تركــب عليهــا  هــو المخاطــب وإنمــا خلــق مقــرا للــروح ومطيــة ل  
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فهــي المكلفــة أي  ،فهــا بهــا خالقهــاللتــوفي بهــا الحقــوق التــي ك 
هـي   ثابـة والمعذبـة و  مهي المأخوذ عليها الميثـاق وهـي ال   الروح و

  .ةصالمنعمة والمنق
 فقــط، فــال ينالهــا عــذاب وال نعــيم إال بواســطة جســم باالختيــار اإللهــي  

ه وبعـد  فهي مركبة في هذا الجسـد تعـذب بعذابـه وتـنعم بنعيمـ     
المـوت تركـب فـي البــرزخ فـي جسـد آخــر تـدرك بسـببه النعــيم        

أرواح الشـهداء  :والعذاب يشهد لـذلك قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم     
  . في حواصل طيور خضر

مـــومن أعطــي نصـــف الجنـــة  الإذا مــات   :و قولــه صـــلى اهللا عليــه و ســـلم  
ألن  ،الجنــة فــي نعــيمالصــيف نصــف نوالمــراد بهــذا الت .الحــديث.

فلهــا نصــف  .م فــي الجنــة باجتمــاع الــروح والجســد  كمــال النعــي
النعيم وله نصف النعيم ولعدم تركيبها في جسـدها فـي البـرزخ    
تتــنعم بدونــه فــي الجنــة فلهــا نصــف نعــيم وهــو المعبــر عنــه فــي   

البـاقي مـن    و ،للشهيد وأوهذا للعارف فقط  .الحديث بنصف الجنة
ــة     ــي الجن ــومنين محجــورون عــن الســياحة ف ــيسالم ــم إال ، ل  أن له

  .تعرض عليهم مقاعدهم في الجنة بالغداة و العشي
ها العارفون ويخبـرون أن اهللا تعـالى   يعوأما السؤال عن المكالمة التي يد

فالجواب أن المكالمـة للعـارفين فـي هـذا المقـام لـيس        ،يكلمهم
فـإن   ،يسمعون كالم الذات المقدسة التي هـو المعنـى القـائم بهـا    

لبشــر أن (ه تعــالى ومــا كــان  ذلــك مســتحيل بصــريح اآليــة لقولــ 
محمــد صــلى اهللا  ى موســى وداآليــة مــا عــ).يكلمــه اهللا إال وحيــا 

  . فإنهما سمعا المعنى القائم بذات اهللا تعالى ،عليه وسلم
فيهم كالمه في الروح إذا  يخلق فإنه ،وأما المكالمة المعلومة للعارفين

فـي  يخلـق   .صارت خفاء أو أخفى أو سـرا أو غيـر ذلـك مـن المراتـب     
 .ذلك المعنى كالما يعني في الروح ال يشك أنـه مـن اهللا تعـالى   

فنسبة ذلك الكالم إلى اهللا تعـالى نسـبة الحـادث إلـى المحـدث      
 و .ال نســبة الكــالم إلــى المــتكلم ،ونســبة المخلــوق إلــى الخــالق

 فـي  ينسب الكالم إلى اهللا فـي هـذا المحـل لكـون ذلـك المحـل      
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خمـين وال فسـاد وال غيـره    إليـه غلـط وال ت  ال يتطـرق   ذلك الوقـت 
ألن الروح فـي هـذا المحـل يسـمى البيـت المحـرم        ،من وجوه الخطأ

  .كونه حرم على غير الحق دخولهب
ده علـى العبـد مختطـف عـن دائـرة حسـه       وثم إن ذلك الكـالم عنـد ور   

فــال يعقــل إال الحــق وال يحــس إال  ،وســمعه وبصــره و علمــه وشــهوده
يتدلى لـه فـي هـذا التجلـي     بوجود الحق ممحوا وممحوقا عن غيره 

 مدي من الكالم ما يكون واسطة بينهمن نور القدس والسر السر
مـن اللـذات مـا يدركـه      لـه  ويـدرك  ،وبين المعنـى القـائم بالـذات   

فيطلـق عليـه انـه سـمع كـالم       ،عند سماع المعنى القـائم بالـذات  
إال أنــه بالواســطة ال يعنــي بواســطة ذلــك  ،اهللا وهــو أمــر حقيقــي

  .مثاله في الشاهد مثال النائم ،قى إليهالكالم المل
ــائم بــالغيوب     ــأن مخبــر الن ــين التصــريح ولكــن      و ف ــا إليــه ال بع بوحيه

بواسطة مثال يلقيه إليه في النوم فيقول له المعبر لـه فـي الرؤيـا    
 .تـدل علـى كـذا وكـذا مـن الغيـب أو الخبـر        رأيـاك أن  هاالعالم ب

بالتصـريح وإنمـا   فالعلم بذلك الغيب في النـوم لـم يكـن للنـائم     
جاء بواسطة مثـال ألقـاه الحـق إليـه فـألقى إليـه مـن العلـم بالغيـب          

هكذا تلك المكالمـة إنمـا هـي    ف .بواسطة ذلك المثال ما ألقى
القـائم بـذات اهللا تعـالى وهـو     وبـين المعنـى   واسـطة بـين المكلـم    

  .باإللهامالمعبر عنه عند العلماء 
طــاء ولــيس فــي طاقــة  وانكشــف الغ اإليضــاحفقــد اتضــح الجــواب أتــم   

أن يكلمه اهللا بال واسطة إذ لـو كلمـه بغيـر واسـطة لصـار       البشر
بينــه وبــين المعنــى القــائم  محــض العــدم فجعــل الحــق لــه واســطة

ومـن هـذا البـاب     .بالذات العلية يدرك منه معاني الكالم األزلـي 
  .أطلق عليه كالم اهللا تعالى

قبـة مـن   اأمرهـا فـي الع  وأما السؤال عن كون الروح عالمة بمـا يـؤل إليـه    
 ،سعادة أو شقاوة حين كانت في البرزخ قبل التركيب في الجسـم 

فالجواب أنها غير عالمة بما يؤل إليه أمرها ألنهـا حـين خلقهـا فـي     
ذا يــراد بهــا إلــى أن ظهــر أخــذ ال مــاالبــرزخ ال تــدري لمــاذا خلقــت و
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الميثاق وحمل األمانـة فعرفـت حينئـذ مـاذا أراد بهـا تكليفـا ولـم        
  .ر عاقبتها من شقاوة أو سعادة وباهللا التوفيقتد

وأما السؤال عن كون العارف بعد بلوغـه المعرفـة هـل يرجـع إلـى مقامـه       
أدنى  والذي كان عليه قبل التركيب في الجسم أو إلى أعال منه أ

يصل إلـى مقامـه األول أو    نفالجواب عنه أنه ليس بالزم أ ؟ منه إلخ
هـا عبـاده   يفـي المعرفـة يول  تعـالى   وإنما المراتـب هللا  ،أدنى أو أعلى

فـاألذواق فـي ذلـك مختلفـة والمراتـب       .بحكم مشيئته واختيـاره 
ــة وكــذلك اإلدراكــات   ــا     ،متباين ــك إال م ــي ذل ــد ف ــيس للعب ول

ــاره ال نســبة للعبــد فــي ذلــك      ــه بحكــم مشــيئة اهللا واختي ينزل
  .اهللا التوفيقبو

 ؟  قـامهم أم ال السـلب مـن م   يقـع لهـم  وأما السؤال عـن السـلب للعـارفين هـل     
قطــب  لجميــع العــارفين إال  لال أمــان ألحــد مــن الســلب     :فــالجواب

األقطــاب وحــده أو لمــن كــان عنــده االســم األعظــم فقــط أو لمــن  
  . كامل والسالمضمنه شيخ 

الجـواب  . وجد إلخ وما يـراد بـه إلـخ    م أما السؤال عن حقيقة اإلنسان ولو 
  اســـتبدادعـــن حقيقـــة اإلنســـان فهـــو مجمـــوع الـــروح والجســـد ال 

واهللا سبحانه وتعـالى مـا ذكـر مـن      .ألحدهما دون اآلخر لحقيقته
ولقد خلقنـا اإلنسـان   (قوله تعالى  مثلحقيقة  اإلنسان إال الجسد 

 )اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق(قولـه   مثــل و )مـن ســاللة مــن طــين 
فإنــه كلمــا ذكــر خلــق   .اآليــة إلــى غيــر ذلــك مــن آيــات القــرآن  

جسده وأما روحه فقـد كـتم اهللا أمرهـا    اإلنسان ما ذكر إال صورة 
( وقـع السـؤال عنهـا قـال      قال حـين  واستبد بعلمها عن خلقه حيث

ولــم يــزد فــي بيانهــا الســتبداده ســبحانه   )لــروح مــن أمــر ربــي قــل ا
  .فهذه حقيقة اإلنسان الظاهرة .وتعالى بعلمها

وأما حقيقته الباطنة فهي مرموزة في قوله صلى اهللا عليـه وسـلم أن اهللا    
 وقـد أشـار إلـى هـذا بإشـارة لطيفـة اإلنسـان        .خلق آدم على صـورته 

وقـد   كمال قوبل بها حضرة الجمال حوت سـر اإللـه بأسـره    حضرة
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قال إن شـئت قلـت   ؟ ما صفة آدم :في الفتوحات األكبر قال الشيخ
  . صورة الحضرة اإللهية وإن شئت قلت مجموع األسماء اإللهية

المـراد منـه مظهـر صـفات الحـق فإنـه       . نوأما السؤال عن ما يراد من اإلنسا
وقع فيما سبق علـى مـا أخبـر بـه بعـض أهـل الكشـف أن اهللا خلـق         

ــف ســنة       ــانين أل ــف ســنة وثم ــه تســعمائة أل ــروح طول ــه ،ال وعرض
كذلك وتركه في تربيته يالطف بعواطف بره وامتنانه وإظهار 

تســع مائــة ألــف ســنة و   فأقــام فــي هــذه التربيــة  .آثــار محبتــه لــه
 فلمـا ذاق  . ف سنة، ثم فصله سـبحانه عـن هـذه التربيـة    ثمانين أل

ــم ــال   أل ــراق اشــتكى وق ــذا     :الف ــق ه ــوالي ال أطي ــي وســيدي وم إله
مـا خلقنـاك لتكـون مريـدا      :فقال له ربـه سـبحانه وتعـال    .الفراق

هـذا الـذي   . لنفسك وإنما خلقناك لنظهر فيك بسـر وحـدانيتنا  
   .يراد من اإلنسان ولهذا خلق باطنا

وما خلقـت الجـن واإلنـس إال    (قوله سبحانه وتعالى  ،ظاهرا والذي خلق له
والخطـاب فـي عـالم     ،فهذا خطـاب فـي عـالم الحكمـة     ).ليعبدون
والمـراد مـن اإلنسـان فـي      .هـو مـا سـبق فـي العبـارة      باطنا، المشيئة

مـا   :كل وقت هـو مـا أجـاب بـه الجنيـد رضـي اهللا عنـه حـين سـئل         
 ،أراد أنـه لـذلك خلقهـم    .مـا هـم فيـه   : قـال   ؟ مراد  اهللا من العالم

بـل   ،نه ليس إال صورة التقلبات والحركـات أوليس المراد بالجواب 
 المــراد مــن كــالم الجنيــد أن جميــع تحركــات العــالم وتقلباتــه و 

ــا مظـــاهر  ،قصـــوده وخـــواطره ــار األســـماء  أُلوكلهـ ــا آثـ هيتـــه ألنهـ
مـا فـي    :مـن هـذه الحيثيـة يقـول مـن قـال مـن العـارفين         و .والصفات

مــا فيــه صــورة نقــص أصــال ألن تلــك    .إال الكمــال الكــون كلــه
وفـي الحقيقـة مـا    .إنما النقص فيهـا أمـر نسـبي    ،كماالت األلوهية

ثم قال رضي اهللا .انتهى  .ثم إال الكمال ألنها كماالت األلوهية
  .فكل من بلغ المعرفة عثر على هذه الحقيقة ال محالة هـ :عنه

 نعـ  حقيقـة الـرب هـو العلـى     .ولسيدنا رضي اهللا عنه ونفعنا بعلومه آمين
ومعنـاه أنـه المالـك    ، لعلوهـا  ربـوة  كل ما سواه ومنه سميت الربـوة 

والمتصــرف والخــالق والقــاهر والنافــذ حكمــه ومشــيئته وكلمتــه  
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جميـع األسـماء   لوحضـرة األلوهيـة هـي الشـاملة     . في كل ما سـواه 
 هوحقيقـــة األلوهيـــة هـــي توجـــ .الحضـــرات اإللهيـــة والصـــفات و

ــه  ــر والتعظــيم     الموجــودات إلي ــذلل والفق ــادة والخضــوع والت بالعب
  .واإلجالل والمحبة

بهــا إلــى الــذات العليــة موجــودة فــي كــل شــيء   وأمــا معنــى الهويــة يشــار 
رؤية عارية عن كل شيء متباعدة عـن كـل شـيء عيانـا      شهودا و

تــرى ذاتــه طالعــة فــي  المــرآةفــإن الشــخص الظــاهر فــي  .وحقيقــة
هـو مفـارق لهـا فـي كـل وجـه        بل.لهاالمرآت وال هو فيها وال مقارب 

 .ومغاير لها بكل اعتبار وتـرى ذاتـه فـي المـرآت ومـا فيهـا والسـالم       
  .والمثال يغني عن بسط المقال هـ

قلت وما تقدم من ذكـر الحقـائق الغامضـة فـي كـالم شـيخنا رضـي اهللا        
خضـنا بحـرا إلـخ ومـا معـه مـن أقـوال         :في قول أبي يزيد كما عنه

الجيالنـي وغيـرهم رضـي اهللا عـنهم ومـا       وابن الفـارض والدسـوقي   
ذكر قبله في حقيقة الشيخ الواصل وما ذكر في الروح والـنفس  

وحدة الوجود وغيرها كما ذكر في عقد الجمـال علـى جـوهرة     و
سم آخر وهو الفيوض الرحمانيـة فـي شـرح    باسمي يالكمال الذي 

و ومـا ذكـر فـي حقيقـة اإلنسـان الكامـل        .عين الرحمة الربانية
هــا إنمــا عبــر عليهــا بحســب عقولنــا ومــا يقــرب لفهمنــا و تــارة     غير

  .عن كتبه كما في خضنا بحرا ىيذكره لنا بلسانه وينه
وصـفة الحـر هـو مـا قالـه       ،فهذه حقائق ال يعلمها إال من كان عبدا حـرا  

غيـار حبـا   األقـة  بالحر هو الذي تحـرر مـن ر  : شيخنا رضي اهللا عنه
فـي   امسـاكنة ومالحظـة وغرقـ   وإرادة ومـيال وتعظيمـا واستيناسـا و   

اهللا سـكون وال   غيـر  مـع ليس له  فال علم له بغيره .حضرة الجبار
علـى   ويصير الخلق في عينـه كاألبـاعير  . اهللا إخبار و ال عن قرار

  :قال بعض الكبار .وجه الماء
  

  أتمنى على الزمان محاال         أن ترى مقلتاي طلعة حر
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فأجــاب . المراقبـة والمشـاهدة  وسـئل سـيدنا رضــي اهللا عنـه عـن حقيقــة     
حقيقة المراقبة في حـق أهـل   : نرضي اهللا عنه ونفعنا بعلومه آمي

الع الـرب  طِّاالحجاب هي المطلقة عند العارفين هـي علـم القلـب بـ    
وهنـاك مراقبـة    .وبـدوامها تقـع المشـاهدة    ،عليه في كل لحظـة 

أخــرى ال تكــون إال للعــارفين وهــي اســتغراق العبــد فــي المشــاهدة  
ال وذوقـا ومنازلـة   االغير والغيرية علما وعمال وح قسية بمحاألقد

جمـال  للوحقيقـة المشـاهدة هـي مطالعـة القلـب      . وتحققا وإحاطـة 
والمشــاهدة صــفة العبــد والتجلــي صــفة والــرب ســبحانه   .القدســي

  . تجليموهو معني يتصف به ال ،وتعالى
محــل إذا رفــع إلــى  :وقــال ســيدنا رضــي اهللا عنــه فــي اتســاع دائــرة العــارف 

 ،القرب قال إن هللا صفة السمع والبصـر والكـالم والقـدرة واإلرادة   
كل صفة من هذه تحيط بجميع الوجـود فـي آن واحـد ال يختلـف     

فإنه يميـز   ،عليها اختالط الوجود بذواته أو بألفاظه أو بحركاته
ال يخــتلط بغيــره ال فــي  اكــل فــرد مــن ذلــك علــى حدتــه تمييــز 

  .ن باقي صفاتهسمعه وال في بصره وال في صفة م
يسـمع كسـماع    ،وهكذا العارف إذا رفعه إلـى محـل القـرب يصـير سـمعه      

فإنــه فــي ضــيق الــدائرة ال يحمــل إال فــردا    ،الحــق التســاع دائرتــه 
فـــاظ وال فـــي الـــذوات وال فـــي  لألشـــيء ال فـــي ا واحـــدا مـــن كـــل

ــه   ــه ووعائ ــرب     .الحركــات لضــيق دائرت ــى محــل الق ــع إل ــإذا ارتف ف
روفه فحمل من األكوان في اآلن الواحـد  اتسعت دائرته باتساع مع

ــه       ــعه معروف ــا وس ــربا م ــاظ ض ــذوات واأللف ــات وال ــن الحرك ــال ، م ف
أصــوات الوجــود فــي اآلن الواحــد و ال تخــتلط عليــه   تخــتلط عليــه
و ال تختلط عليـه حركـات الوجـود     في اآلن الواحد ذوات الوجود

  .سمعا وبصرا في اآلن الواحد
فــإن بطشــه يتســع باتســاع   .طش بهــاويــده التــي يــب  :وهكــذا فــي قولــه   

القدرة األزلية يقدر مثال علـى أن يهـدم األرض كلهـا فـي طريقـة      
فإنــه يقــدر علــى أن يمشــي   ،عــين وهكــذا رجلــه التــي يمشــي بهــا 

وهـذا مـن الشـيخ إشـارة إلـى معنـى       . الوجود برجله فـي طرفـة عـين   
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ــخ   ــمعه إلـ ــت سـ ــديث كنـ ــديث .الحـ ــر  .الحـ ــديث اآلخـ ــى الحـ ومعنـ
نه بجميع صـفاتي ومعنـاه يسـمع بسـمع الحـق      نائبا ع كنت:كنته

  :قال ابن الفارض رحمه اهللا ورضي عنه .ويرى ببصر الحق إلخ
  

  ةواخترق السبع الطباق بخطو      رة   طخب يواستعرض اآلفاق نحو
  :و قبل هذا قال

  ةالعالمين بلحظ يين بلفظة         و أجلوا علملعافأتلو علوم ال
  

: وقـال أيضـا    .كنـت اآلن فـي جـنهم ألطفأتهـا    لـو   :ج عند قتلهالقال الح
األرضـين علـى    من كشف له عن ذرة من التوحيد حمل السموات و

  .ه هـيجفان عينأشعرة من 
هـو مـا يـراه واجبـا عليـه فـي        ،الفقير ابن وقته :لوسيلتنا رضي اهللا عنه و

فالمريــد  .بــه لــه مــا ال حاجــةم ينتهجــه ويتــرك مــا وراءه  ،وقتــه
فينتهجــه  ،لــه فــي وقتــه وإن فارقــه تضــرر ينظــر مــا كــان مصــلحة

فـي  تعـالى   والعارف باهللا ،هذا هو المريد الصادق .عداهويترك ما 
والعـالون   .يعطـي لكـل ذي حـق حقـه     ، وبحكم تجليه كل وقت

من العارفين هم مرتقبـون مـا يبـرز مـن الحضـرة اإللهيـة فيقابلونـه        
هللا وفــي عبــارة أخــرى رضــي ا . بالعبوديــة واألدب التــي تخــتص بــه 

 وهـو  الفقير أبن وقته معناه هي ألصحاب المراقبـة الكبـرى  : عنه
في كل وقت بحسب ما يصادقه مـن التجلـي يتلـون بتلـون تجلياتـه      
فـــي مقابلتهـــا بالعبوديـــة واألدب ليعطـــي لكـــل تجـــل حقـــه مـــن   

  هـ . العبودية واألدب
فأجاب  ؟ الشاكر هل الفقير الصابر أفضل أو الغني :وسئل رضي اهللا عنه

الشاكر أيهما أفضـل والخـالف   ضيل بين الفقير الصابر والغني التف
قلــت ومحــل  .فــي تفضــيل أحــدهما علــى آخــر معــروف بــين العلمــاء  

الخالف إنما هو في أهل الحجاب دون المتمكنـين مـن الوقـوف فـي     
ســاط الحقــائق فكــل مــن وأمــا أهــل الوقــوف فــي ب ،بســاط الحقــائق
ــه شــكر وصــبر  الفقيــر والغنــي  ــان ذلــك أن   ،ل ــنفس ولوعــا  وبي لل
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ــا وشـــريتها  ــا وممازجـــة جبلتهـ ــه   .بهواهـ ففـــي الفقـــر بنفورهـــا عنـ
ــذَّ       ــا لل ــر طلب ــن الفق ــرب م ــيه ال ــا يقتض ــتغالها بم ــهواتها واش اتها وش

  .نكاله وهروب من عذاب الفقر و
ا لها عن وفي هذا األمر للنفس شغال لها عن قيامها بالحقوق اإللهية وبعد

الغنــى تريــد الخــروج إلــى  وإنهــا فــي  ،االتصــال بالحضــرة القدســية
ــالد    ــهواتها إخـ ــذاتها وشـ ــع بلـ ــن والتمتـ ــة واألمـ ــى األرض  االراحـ إلـ

فكــان فــي ذلــك أيضــا شــغال لهــا عــن القيــام    .الطبيعــة والجبلــة
ــية       ــرة القدس ــال بالحض ــا عــن االتص ــدا له ــة وبع ــالحقوق اإللهي  ،ب

الفتنتان في البالءين اللـذين ذكرهمـا اهللا تعـالى فـي      هما وهاتان
 )نبلــوكم بالشــر والخيــر فتنــة وإلينــا ترجعــون   و( قولــه ســبحانه

يعني فيهما ألن اتصـال الـنفس بالحضـرة القدسـية مميـت لهـا عـن        
مألوفاتهــا مخــرج لهــا عــن مقتضــى جبلتهــا       شــهواتها وحظوظهــا و 

فلم يكن للنفس في ذلـك الميـدان إال ظهـور الوجـود      ،وطبيعتها
ملهـا  بالحق للحـق فـي الحـق عـن الحـق متميـز المراتـب وتفصـيل ج        

فهو عين  .وتفصيلها ومعرفة خواصها وإعطائها لكل ذي حق حقه
 فله في تلـك الحضـرة تكميـل   . الحقوق اإللهية القيام بتكميل

القيام بحقـوق كـل تجـل مـن التجليـات اإللهيـة وبحـق كـل اسـم          
وصفة من األسماء والصـفات اإللهيـة فلـه تلـك الحضـرة تكميـل       

يـة وبحـق كـل اسـم     القيام بحقـوق كـل تجـل مـن التجليـات اإلله     
وهـو فـي كـل ذلـك متصـفا       ،وصفة من األسماء والصفات اإللهية

  .بالقيام فيها يوجب عليه حكم وقته في تلك الحضرة
وإذا عرفت هذا فالغني كامل الشـكر بتكميـل الحقـوق اإللهيـة ثابـت      

الصبر بزالنفس عن اإلخالد إلى أرض طبيعتها وجبلتها مـع شـدة    م
. ها في تعب شديدفهو في مقاساة زم ،هاميلها لذلك وكمال هبوط

في هذا الميدان لم يكن قيامـه فـي الغنـى    ه نفهو صابر شاكر أل
فبـان لـك أنـه    . لحظ نفسه وإنما هو بـالثبوت فيمـا أقامـه اهللا فيـه    

صابر شاكر يشـهد نفسـه خليفـة لـه فيمـا واله عليـه مـن األمـوال         
ــرب المــال   ــة الوكيــل ل بالعطــاء يعطــي إذا أمــره رب المــال   ،بمنزل
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لهـذا قولـه سـبحانه     ، يشـهد أمره رب المال باإلمسـاك  إذاويمسك 
  ).وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه(

وأمــا الفقيــر فإنــه إذا اتصــفت نفســه باالتصــال بالحضــرة اإللهيــة وطــالع   
فشـكره   .فهو فـي فقـره صـابر شـارك أيضـا      ،عين الجمال القدسي

وتفصيال وبحقوق  تكميله للقيام بحقوق التجليات اإللهية جملة
فهو يعطي في جميـع   .ما انكشف له من الصفات واألسماء اإللهية

ــه      ــرأ علي ــه ال تط ــق حق ــل ذي ح ــك لك ــالت ذل ــه الغف وال تدهش
إذ صار في ذلك كله قيامه هللا باهللا فـي اهللا   ،معضالت التنزالت

بحسب  . خبار وال مع غير اهللا قرارإله عن غير اهللا  ليس ،عن اهللا
ه زمـ و يصير كامل الشكر لربه وصبره ه ،لحقوقتكميله لهذه ا

لنفسه عن الميل لمقتضى طبعها وجبلتها وعن هبوطهـا إلـى أسـفل    
ات سافلين بالميل إلى الراحات واللذات والشهوات والتمتـع بمقتضـي  

بشدة القرب والبعـد عـن أضـدادها مـن العـذاب والنكـال         ظوالحظ
لـم   اوشـاكر إذ  فهـو أيضـا صـابر    .والتنغيص التي هـي لـوازم الفقـر   

يكن قيامه فـي الفقـر بنفسـه وإنمـا هـو ثابـت القيـام فيمـا أقامـه          
  .اهللا فيه

فظهر لك استواؤهما في هذا الميدان إال أنه ربما تكـون هنـاك هنـات     
للغني  بمالحظة التلـذذ بالراحـة واأللـم الـذي يجـده الفقيـر فـي        

إال أن هـــــذا الزم  ،نفقــــة األهـــــل واألوالد واألصـــــحاب وغيـــــرهم 
 وهنــاك أيضــا هنــات للفقيــر وجــود األلــم و   .شــرية دون الــروحللب
غيص والضيق والحرج في مقام بشريته فقـط لمطالبتـه بمـا ال    نالت

 .قــدرة لــه عليــه مــن نفقــة األهــل واألوالد واألصــحاب وغيــرهم       
ا وشكرهما ويدخلهما الخالف ملهنات يكون صبرهاوبحسب هذه 
تلـذذ بـالفقر وابتهاجـه    المقام وإذا انتقل الفقير إلى . في التفضيل

فهـو   .إنمـا هـو شـاكر فـي كـل حـال      حينئـذ،   بنعيمه فال صبر لـه 
لكسـب  لبمنزلة الغنى الشاكر وهذا ينال بمحض الموهبة لـيس  

  هـ .إليه سبيل
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الجهل باهللا عـين الكفـر الصـراح المجمـع     : وسمعته رضي اهللا عنه يقول
عـين  الجهـل بـاهللا تعـالى هـو      و .على خلـود صـاحبه فـي النـار أبـدا     

وصريح اإليمان المجمع على خلود صاحبه في الجنة  ،المعرفة به
  .أبدا

فهــو الجهــل بمرتبــة الوهيتــه بمــا   ،فأمــا الجهــل الــذي هــو عــين الكفــر   
يسـتحقه مـن الكمــالت واللـوازم والمقتضــيات ومـا تتنــزه عنـه مــن      

وأمـا الجهـل الثـاني فهـو     . الكفر باهللا هو فهذا .حيالتتوجوه المس
 هـذا  نإفـ  ،الذي هـو كنـه الـذات مـن مـا هـي هـي        الجهل بالحقيقة

الجهل هو صريح اإليمان وكمال المعرفة بـاهللا إذ حقيقـة العجـز    
من ادعى معرفـة   و .فهو اإليمان باهللا ،عن درك المعرفة بالكنه

  .انتهى.الكنه فقد كفر
  

  شمس طالعة، وأنوار ساطعة 
  
  

نهـا علـى   ومن كالم سيدنا رضـي اهللا عنـه فـي إيضـاح وحـدة الوجـود بيا      
هل الظاهر من إحالة الوحدة وبطـالن  أوم وانتفاء ما قال قمذهب ال

 ،كن أوله من عبارة مما فهمته من كالمـه ، لما ألزموه لمن قال بها
بـه  تنواذكـر لـك انتهـاء عبـارتي لت     .وجله مما أمـاله علـي بلفظـه   

  .لعبارة الشيخ وإفصاحها عن المقصود
ــره    ــدس س ــال ق ــين  : ق ــن وجه ــا م ــه  .بيانه ــأاألول الوج ــر ان الع لم الكبي

فإنــك إذا نظـــرت إليهــا وجـــدتها    .كــذات اإلنســان فـــي التمثيــل   
متحدة مع اختالف ما تركبت منه في الصورة والخاصـية مـن شـعر    

ــخ    ــد ولحــم وعظــم وعصــب وم وكــذلك اخــتالف جوارحــه    .وجل
فـإذا فهمـت هـذا ظهـر       .قام بنيانـه  ابه وطبائعه التي ركبت فيه و
ي الوحـدة السـتلزام تسـاوي الشـريف     نفـ لك بطالن مـا ألزمـوه مـن    
قلنا ال يلزم ما . ين والضدين إلخ ما قيليوالوضيع واجتماع المتناف
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فاألصـل الجـامع    ،وإن كانـت الخـواص متباعـدة    ،ألنـه  ذكروه هنا
  .لها ذات واحدة كذات إنسان سواء بسواء

الوجه الثاني اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقـا كلـه للخـالق الواحـد      
فال يخرج فرد من أفـراد العـالم عـن     ،هئألسما نه وتعالى وأثراسبحا

 .فاألصـل الـذي بـرز منـه واحـد      ،وإن اختلفت أنواعـه  ،هذا الحكم
م اتحـاد ذاتـه وإن اختلفـت أجـزاؤه     زفيلـ  ،فبهذا النظر فهو متسـاوي 

ــي ذات اإلنســان   ــا ذكــر ف ــام     . كم ــذا اإلم ــرره ه ــا ق ــإذا فهمــت م ف
ضلة تبين لـك وأن الحـق مـع    الكامل رضي اهللا عنه في هذه المع

  .انتهت عبارتي. أهل الحق
ثم لما قرأت ما سطرته هنا على الشيخ رضـي اهللا عنـه ذكـره وكتبتـه      

مـا   بحسـب  وإنمـا تختلـف نسـبه    :قال رضي اهللا عنه. مالء منه عليإ
وضــيع وعــالي وســافل  فصــلته مشــيئة الحــق فيــه مــن بــين شــريف و

ولـم   .النسـب فيـه   آخـر إلـى  ... وذليل وعزيز وعظـيم الشـأن وحقيـر   
كمــا أن ذات اإلنســان  ،خرجــه تفرقــة النســب عــن وحــدة ذاتيتــهت

ووحدتها ال تنافي اخـتالف نسـب أجزائهـا واختصـاص كـل       ةواحد
فإن خاصية اليد غير خاصـية الرجـل وخاصـيتها     ،جزء بخاصيته

 ،هكذا سائر الخـواص واألعضـاء واألجـزاء    و .غير  خاصية العين
ــي غايــ   أو ــه ف ــاع وجه ــة     ن ارتف ــي غاي ــه ف ــاض محل ــرف وانخف ة الش

الضعة و اإلهانة لـم يخرجـه عـن كـون ذاتـه واحـدة مـع اخـتالف         
فــإن وحدتــه لــم     ،هكــذا يقــال فــي وحــدة الوجــود      و .الخــواص 

تخرجـــه عـــن اخـــتالف أجزائـــه بـــالخواص مثـــل مـــا قلنـــا فـــي ذات 
  . اإلنسان

زيد وجها ثالثا فـي إيضـاحه وهـو اتحـاد وجـوده       و :ثم قال رضي اهللا عنه
ثـم  متحـدا  ن حيث فيضان الوجـود عليـه مـن حضـرة الحـق فيضـا       م

ــه    بتختلــف خواصــه وأجــزاؤه   ــا تفصــل ذلــك الوجــود فإن حســب م
ــي   يتحــد  ــرق ف ــة ويفت ــين الجمل ــي ع ــي     ف ــه ف ــيل مثال ــال التفص ح

والكلمـات  فإن الحروف المفترقة في المداد . الشاهد مثال المداد
المــداد لــم المتنوعـة والمعــاني المختلفـة التــي دلـت عليهــا صـورة     
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ــه   ــا   .تخرجــه عــن وحــدة مداديت ــه م ثــم إال المــداد تصــور فــي   فإن
رقـــة تلها الدالـــة علـــى المعـــاني المختلفـــة والحـــروف المفاشـــكأ

  .والخواص المتنوعة غير المؤتلفة وال المتماثلة
فإنك إذا نظرت إلى عين تلك الصور التـي اختلفـت حروفهـا وكلماتهـا      

 تحـد فت .فما هـي غيـر المـداد    .في أشكالها تجلى لم تر إال المداد
 .الكلمـــات والمعـــاني بالمداديـــة وتختلـــف بالصـــور واألشـــكال و

فكما أن المداد في تلك الحـروف عـين تلـك الحـروف والحـروف      
ــكال        ــة األش ــي مختلف ــداد وه ــك الم ــين تل ــداد ع ــك الم ــي ذل ف

كـذلك الوجـود فـي     ،واألسرار والخواص والمعاني إلى غير نهاية
 ذوات وتلك الـذوات فـي ذلـك الوجـود    ذوات الوجود عين تلك ال

و هـــي أيضـــا مختلفـــة األشـــكال واألســـرار  عـــين ذلـــك الوجـــود،
ــواص ــم      .والخ ــود ل ــك الوج ــين ذل ــي ع ــدتها ف ــن  تفوح ــا ع خرجه

وال افتراقها بتلـك   ،اختالف أشكالها وأسرارها ومعانيها وخواصها
األسرار والخواص والمعـاني يخرجهـا عـن وحـدتها بـذلك الوجـود       

كما أن وحدة المداد لم تخرجها عـن   .روف والمدادمثل ما في الح
هذه اختالف أشكالها وأسرارها ومعانيها وخواصها وال افتراقها في 

ثـم قـال قـدس اهللا     .يخرجها عن اتحادها في ذلـك المـداد   األمور
وقد اتضح الحق لمن فهم واهللا يقول الحق وهـو يهـدي   : سره العزيز

  .عنه ونفعنا به آمينهـ ما أماله علينا رضي اهللا  .السبيل
الـدليل علـى أن سـيدنا الخضـر رضـي       :وسمعت سيدنا رضي اهللا عنه يقول

اهللا عنــه مــن األفــراد ولــيس نبيــا علــى القطــع مــا حكــاه اهللا فــي   
 (القرآن في قصته مع سـيدنا موسـى عليـه السـالم فـي قولـه تعـالى       

ألنه لو كـان نبيـا    ،)ا لقد جئت شيئا إمرا) (لقد جئت شيئا نكر
موسـى فعلـه ألن سـيدنا موسـى عليـه السـالم        سـيدنا  كر عليهما أن

ن صاحبها ال يتقدم إلى فعل شيء إال بـأمر  أو ،يعلم عصمة النبوءة
ضــيتين األولتــين فــي القــرآن  قنــك التيويكــون األمــر فــي  ،إلهــي

ــور      ــم األمـ ــن أعظـ ــا مـ ــالم فإنهمـ ــل الغـ ــفينة وقتـ ــرق السـ ــا خـ وهمـ
ك يـ على قباحة دينفإن العقالء اتفقت  .ة شرعا وطبعاقبحالمست
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ا ألنهمـا مـن   مـ علـى تحريمه كلهـا  الفعلتين واألمور اإللهية أطبقت 
م دلعلــم انــه ال يقــ ،فلــو علــم أنــه نبــي  .أعظــم الفســاد فــي األرض

وحيـث أنكـر عليـه     .عليهما إال باألمر اإللهـي ال يمكـن تركهمـا   
  .فدل ذلك على أنه ليس نبي

إذ لـو كـان    ،من األولوهو أكبر  ،وأيضا في االستدالل على عدم نبوته 
علم اهللا موسى بنبوته ألجل أن ال ينكـر عليـه ألن   ا ألالخضر نبي

 .كــافر ، والمضـلل للنبـي  اإلنكـار علـى صــاحب النبـوة تضـليل لــه    
لقـد   :وسيدنا موسى عليه السـالم معصـوم فيمـا تجـرأ عليـه بقولـه      

لــك األمــر  فاتضــح لعلمــه أنــه لــيس بنبــي، إال اجئــت شــيئا نكــر
لم يكـن نبيـا علـى مـا ذكـرتم فكيـف        ن قلت إذافإ. والحمد هللا

قلنــا هــذا مــن العلــم بــأحوال العــالم    ؟يعلــم مــا لــم يعلمــه الرســول 
 قهوقد يكون المفضول فيها أكبر علما من الفاضل لغر .ووقائعه

غاب عـن كثيـر    ،في الحضرة اإللهية واشتغاله بالعلم باهللا تعالى
  .العالم أحوال من

ليـه وسـلم وهـو أكمـل الخلـق علمـا بـاهللا        هذا سـيد الوجـود صـلى اهللا ع    
ه وال يشــق غبــاره درك شــأوبحيــث أن ال يــ ،تعــالى وبــأحوال العــالم

لقـد   :قال ألم المومنين خديجة رضي اهللا عنها عند نزول الـوحي 
ــى نفســي    ــن      ذإخشــيت عل ــه وســلم يتخــوف م كــان صــلى اهللا علي

يخزيك  الالكهانة فأخبرته خديجة رضي اهللا عنها كال واهللا 
نك لتحمـل الكـل وتكسـب المعـدوم وتقـري الضـيف       إ .هللا أبداا

هـا أن مـن جمـع اهللا    مأخبرته من طريق عل. وتعين على نوائب الحق
  .فيه هذه الخصال ال يخزيه اهللا بالكهانة

كـذا فـي قضـيته صـلى      و. فلو كان علم هذا ما قال خشيت على نفسـي  
حيـا   نـت ك ليتنـي :لهاهللا عليه وسلم مع ورقة ابن نوفل حين قال 

 ؟أو مخرجـي هـم   :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     .إذ يخرجك قومك
فمـا   .قال نعـم لـم يـأت أحـد بمثـل مـا جئـت بـه إال أوذي فـي قومـه          

وكـذا   .علمه صلى اهللا عليه وسلم حتى أخبره به ورقة بـن نوفـل  
لعلهـا   :قوله صلى اهللا عليه وسلم في تذكير النخل قـال مـا معنـاه   
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اس التذكير فجاءت الثمـر علـى   فترك الن .لو لم تذكر لصلحت
أنــتم أعلــم   :قــال صــلى اهللا عليــه وســلم    .غيــر الوجــه المطلــوب  

ــاك  ــص     .مبمصــالح دني ــذا أن اهللا يخ ــن ه ــك م ــفيتضــح ل بعض ب
ه مـا لـم يخـص بـه أكـابر      قـ وكشـف عوال  هأحوال العـالم وتـدابير  

وقـائع   له مـن هـذا الميـدان    و .الصفوة العليا من النبيين والمرسلين
خـذ   و .ها صلى اهللا عليه وسـلم وأعلمـه غيـره فيهـا    كثيرة لم يعلم

علـى   ،هذا قياسا في تفضيل الخضر بعلم أحوال العالم على موسى
أنـت   و .وليس بنبي كما تقدم ،نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم

  .تعلم أن كليم اهللا موسى من أكبر المرسلين
  
  
  
  
  
  

  شمس طالعة وأنوار ساطعة
  
  
   

فصـل القضـية، فـي     :فـي المعيـة سـميته   كـالم  ه ولسيدنا رضي اهللا عنـ 
سـؤال بعـض مـن يطلـب الحـق فـي وجـه        لوهو جواب   مسألة المعية

الحمــد هللا وحــده والصــالة والســالم علــى   :ونــص الســؤال .المســألة
ــلم   ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــول اهللا صـ ــنكم   .رسـ ــي اهللا عـ ــاداتنا رضـ سـ

وأرضاكم وجعل النظر في الوجه األكـرم متقلـبكم ومثـواكم    
نصـكم الكـافي    .اد فـي جميـع الـبالد   عبـ قـائكم نفعـا لل  وأطال ب

ليــل ويبــرئ غي الفابكم الــوافي بمــا يشــطــوجــوابكم الشــافي وخ
العليــل فــي معنــى المعيــة التــي وردت فــي كــالم المــولى الجليــل     

 و نظائرهـا ) وهـو معكـم أيـن مـا كنـتم     (سبحانه في قولـه تعـالى   
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حبـل  ونحن أقرب إليـه مـن   (وكذلك معنى القرب في قوله تعالى 
ــد ــنكم وال كــن ال تبصــرون    ( ) الوري ــه م ــرب إلي ــد  )ونحــن أق فق

أهـل الظـاهر    من فكثير .ويل العلماء الختالف فهومهمااختلفت أق
وكثيـر   .ا من إلزام المحـال رمعكم بالصفة ال بالذات فراون يقول

وكل من الفريقين له أدلـة علـى    ،من أهل التصوف يقولون بالذات
  .لخصحة قوله  وبطالن قول غيره إ

معيــة الحــق ســبحانه  نالجــواب واهللا أعلــم أ قــال ســيدنا رضــي اهللا عنــه، 
شــيء مــن الوجــود وقربــه لكــل شــيء مــن الوجــود صــفتان     للكــ

ــا ال ت   ينف ــه كم ــة ذات ــان ماهي ــذات  عســتان يتبع ــة ال ــل ماهي وال  .ق
كـذلك ال   ،سبيل للعقل إلى شم من روائح الوقوف على حقيقتهـا 

 .شيء وقربه لكـل شـيء   سبيل إلدراك حقيقة معية الحق لكل
فهــو ســبحانه وتعــالى مــع كــل شــيء بذاتــه وأقــرب إلــى كــل شــيء  

فذاته جل  .بذاته من وجه ال يدركه العقل في هاتين الحقيقتين
جالله متعالية مقدسة على جميع حدود الجـرم والجسـم ولوازمـه    
ومقتضياته من دخول وخروج وقرب وبعـد اتصـال وانفصـال وتحيـز     

بـر أو  لـون أو ك  طـة بالظرفيـة أو صـورة أو   واختصاص بجهـة أو إحا 
إلى ما يتبع ذلك من كونه جامدا أو سياال أو متحركـا أو   ...غرص

وهـي   ،أو في جزء منه إلى غاية حدود الجسمأل العالم ّساكنا أو م
  .كثيرة ال نطيل بذكرها

يقع عليه الوهم والعقل ألنهما في وقـت الفكـر ال يخرجـان عـن     ال ولذا  
فتعينت ماهيـة  الـذات العليـة مـن وراء طـور       .ولوازمهقيود الجسم 

ال  ،ألكابر في هـذا الحـد  اّ العقل والحس والفكر كما قال بعض
يتمثل في النفس وال يتخصص في الذهن وال يتصور في الوهم وال 

ال تلحقـه العقـول وال األفكـار وال تحـيط بـه       .يتكيف في العقل
  .الجهات وال األقطار

عنهــا  ال يخــرج عقــل والفكــر فــي هــذه المــدارك ولمــا كــان انحصــار ال 
طردها صلى اهللا عليه وسلم عن الجوالن فـي هـذا الميـدان بقولـه     

ــلم   ــه وس ــلى اهللا علي ــه     :ص ــروا في ــه وال تتفك ــي خلق ــروا ف  ،تفك
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وحيـث كـان األمـر هكـذا فـي تحقيـق       . فإنكم ال تقـدرون قـدره  
و  ماهية الـذات فـإن معيـة الحـق بذاتـه لكـل ذرة مـن الموجـودات        

تان يتوقــف يســصــفتان نف بـه  بذاتــه لكــل ذرة مــن الموجــودات قر
ماهيـة الـذات    وحيث كان تعقـل  .تعلقهما على تعقل ماهية الذات

ــر     ــل والفك ــه للعق ــبيل إلي ــا ال س ــل هــاتين    ،ممنوع ــذلك تعق ك
الصفتين معية وقربا لكل شيء من الموجودات تعلقهمـا منـه وراء   

مســافة للقــرب  فــال اتصــال وال انفصــال وال    ،طــور العقــل والحــس  
ــة وال   ــد وال أيني ــوالبع ول وال مكــان وال دخــول وال خــروج وال  حل

  .تتعدد الذات بتعددها بالمعية
عقلتــه فهــو فــي  ، إنودونــك وجهــا يوضــح لــك شــيئا مــن هــذا الميــدان   

فـإن الرجـل مـن أهـل الجنـة عنـده مـثال         ،الحادث فقط دون القديم
 ،اعفةمن الحـور مـا يتضـاعف علـى عـدد المالئكـة بأضـعاف مضـ        

ــذة كــل واحــدة      ومــع ذلــك يجــامعهن فــي اآلن الواحــد يــدرك ل
بانفرادهــا علــى اختصاصــها فــي ذلــك اآلن الواحــد ويجــامع كــل   

جماعــا متمكنـا بمحلـه الواحــد وذاتـه الواحـدة مــن      مـنهن  واحـدة 
غيــر تعــدد فــي ذاتــه وال فــي محلــه وال تعــدد لــآلن وال تــأخير وال     

إال أن تعقل هذا فـي   تقديم وال اشتباك في ذواتهن في محل واحد
كنــه فــي ســعة القــدرة مــن وراء طــور العقــل والحــس، ل هــذه الــدار

يسلمه أرباب الحدود العقلية فقـد دلـت    لم وهذا وإن. اإللهية واقع
جل الر أن عليه األخبار الصحية بما تقرر في الحديث أي معناه من

من أهل الجنة يجامع جميع نسائه فـي مقـدار يـوم مـن أيـام الـدنيا       
م ويــالكــث فــي جمــاع كــل واحــدة مقــدار ســبعين ســنة فــي    ويم

  .الواحد من أيام الدنيا
لما ترتقـي بـه إلـى    فإذا عرفـت هـذا فـي حـق الحـادث وصـححته فخـذه سـ         

تصحيح القرب والمعية في حق القديم لكل ذرة مـن الوجـود فـي    
 .كل آن من الزمان من غير تقديم وال تأخير وال افتـراق وال تعـدد  

  .فاية لمن تعقل األمروفي هذا القدر ك
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وأمـا مـا وقـع فـي السـؤال مـن االعتـراض بأنـه يلـزم التعـدد فـي ذات الحـق             
الجواب عن  .بتعدد الممكنات وممازجته ومالبسته للمكنات إلخ

هذا الوهم الفاسد إنما هـو فـي    به الخيال الذي يتوهم أن هذا هذا
من وقد قلنا أن قرب الحق ومعيته للموجودات  ،مقام الحس والعقل

ــو ــع   روراء طـ ــل ال مطمـ ــس والعقـ ــللالحـ ــس لعقـ ــي إدراك  و الحـ فـ
نــي القــرب والمعيــة مــا لــم يــدركا حقيقــة ماهيــة  عأ ،امــحقيقته

إدراك ماهيـة الـذات العليـة فـي غايـة       أن وقد قلنا .الذات العلية
المعيـة و القـرب    كـذلك هـذه   ،البعد عن إدراك العقـل والحـس  

لعقــل ، فبطــل هــذا بالــذات فــي غايــة البعــد عــن إدراك الحــس و ا
ا ماللــذين يلــزم  منهمــا مالبســة الــذات ومالبســته  الخيــال و الــوهم 

الممكنات ألن هـذا فـي مقـام إدراك    د تعدبددها تعلموجودات ول
وقـد قلنـا أن ماهيـة الـذات العليـة وقربهـا ومعيتهـا         ،الحس والعقـل 

وبــذلك بطـل تخيـل مــا    ،للموجـودات مـن وراء طــور الحـس والعقـل    
  .ما ذكر عقل من إلزام الحس و ال تخيله

إلـى آخـر    علـم موجـودات بالصـفات مـن قـدرة وإرادة و    وأما القول بأنه مـع ال 
ــذات    ،الصــفات ــز لل ــة والتحي فالجواب أن هــذا القــول يســتلزم الجه

 ،حلـت معيــة الـذات للحــوادث  أوبيانـه أنــه متـى    ،العليـة وهـو باطــل  
و يلزم من ذلك خروجهـا عـن   خارجة عن جميعها  يلزم أن تكون

وهـي   ،محيطة بالكورةالعالم بأسرها، فيلزم إما أن تكون  كورة
ــا  ــود       ،ظــرف له ــن قي ــا وهــو محــال ألن هــذا م و الكــورة فــي جوفه

تخصيصـها  إمـا  فيلـزم   ،وإن كانت غيـر محيطـة بـالكورة    .الجسم
الكورة فوقا أو تحتـا أو يمينـا أو شـماال أو خلفـا أو      اتبجهة من جه

قائـل  المتـى قـال    ألنـه  .هـا فوقع في.الجهة من هربوهو الذي  ،أماما
ــا       ــزم إحاطته ــالم ل ــة عــن كــورة الع ــذات العلي إحاطــة بخــروج ال

وكــال  ،بمظروفــه أو تخصيصــها بجهــة مــن جهــات الكــورةالظــرف 
  .الوجهين محال عقال

فلم يبق إال أن تكون مـع كـل شـيء مـن المحـدثات علـى الوصـف الـذي          
مـا  جنـة  في نكاح أهـل ال ويؤيد ما قاله سيدنا . بجالل الذات يليق
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الشيخ األكبر فـي الفتوحـات المكيـة فـي البـاب الحـادي       ذكره 
عة النورانيــــة شــــوأمــــا اتصــــال األ :قــــال رضــــي اهللا عنــــه .عشــــر

وية باألركــــان االكوكبيـــة عـــن الحركـــة الفلكيـــة الســـم     
األربعة التي هي أم المولودات في الحين الواحد للكل ممـا جلـت   

نسائهم وجواريهم الحق مثال للعارفين في نكاح أهل الجنة جميع 
 ،هـذه االتصـاالت حسـية   كمـا أن  . في اآلن الواحد نكاحا حسـيا 

عنــده مــن المنكوحــات إذا  افيــنكح الرجــل فــي الجنــة جميــع مــ
ــإالج و      اشــتهى ذلــك فــي اآلن الواحــد نكاحــا حســيا محسوســا ب

  .وجود لذة خاصة بكل امرأة من غير تقدم وال تأخر
العقــل يعجــز عــن إدراك هــذه  وهــذا النعــيم الــدائم واالقتــدار اإللهــي و  

الحقيقة من حيث فكـره وإنمـا يـدرك هـذا بقـوة أخـرى اإللهيـة        
في قلب من يشاء مـن عبـاده كمـا أن اإلنسـان فـي الجنـة فـي سـوق         

إذا اشتهى صورة دخل فيها كما تشكل الـروح هنـا عنـدنا     ،الصور
واهللا  ،ة علـى ذلـك  وولكـن أعطـاه اهللا هـذه القـ     .وإن كان جسما

حــديث ســوق الجنــة ذكــره أبــو عيســى    و.يرعلــى كــل شــيء قــد 
فــانظره هنــاك هـــ كالمــه رضــي اهللا عنــه  ،الترمــذي فــي مصــنفه

  .بلفظه
قلــت وهــذه المســالة فــي غايــة البعــد عــن إدراك العقــول كمــا أشــار لــه  

كنت فيما مضى سألت سيدنا رضي اهللا عنه عن  و. رضي اهللا عنه
رضـي   هذه المسـألة فأجـابني بمثـل مـا ذكـر هنـا الشـيخ األكبـر        

وســبب ســؤالي لــه حــين ذكــر لــي مــا يحصــل لــذاكر   . اهللا عنهمــا
 لككـذ  ر كمن أعطاه اهللا قـول دائـرة اإلحاطـة و   اذكبعض األ

قــرب منهــا فــي الفضــل كفاتحــة يصــالة الفــاتح لمــا أغلــق إلــخ ومــا 
ألن اهللا ســبحانه وتعــالى أعــد لــذاكر    ،الكتــاب وبعــض النوافــل 

مـاال يحصـيه إال    هذه األذكار من كثـرة الخيـرات وكثـرة الحـور    
  .اهللا

يـــاتي عليهـــا صـــاحبها إال  إن كـــان ال :فلمــا ســـمعت منـــه هـــذا قلـــت لـــه  
إال بعــد دهــر و لهــن فــال يحصــل الغــرض لــه   ،كالعــادة فــي الــدنيا 
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الجنــة  كــل شــيء فــيألن  ،حــال أهــل الجنــةلوهــو منــافي  ،طويــل
أو معناه  ؟أين حقنا فيك :يطلب ولي اهللا الذي في الجنة يقول له

أي علـى   ،فـي وقـت واحـد    عليهـا  بـل يـأتي   :رضي اهللا عنه قال .هذا
قلــت  .وهـو الالئــق بأهـل الجنـة    ،يشــتهي مـنهن  امـ  جمـيعهن أو علـى  

: قـال  ؟مـن الغيـب   اولعلك اطلعت علـى هـذ   :لسيدنا رضي اهللا عنه
بل حدثني فكري به كما هو عادته في الستر علـى كشـفه    ال،

  .رضي اهللا عنه ومتعنا بطول بقائه آمين
رجـل مـن أهـل الجنـة عنـده      بأن اليدنا رضي اهللا عنه فيما تقدم وقول س

مـــثال مـــن الحـــور مـــا يتضـــاعف علـــى عـــدد المالئكـــة بأضـــعاف   
 ،مراده رضي اهللا عه ليس هذا العدد لجميع أهل الجنـة ،مضاعفة 

بل لبعضهم كمن اختصه اهللا بـال سـبب أو بسـبب بعـض األذكـار      
أو الفاتحــة أو كقــول دائــرة اإلحاطــة   عنــد اهللا يمــة القــدرظالع

خ ألنـه وردعـن سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه وسـلم        فاتح اللاصالة 
الكشـف أن اهللا يعطـي لمـن ذكـر مـن       أهـل فيما سمعه منه بعـض  

مـــن الحـــور عـــددا ال يحصـــيه إال معطيـــه  ،هـــذه األذكـــار ذكـــرا
نــه ذو إقــل إن الفضــل بيــد اهللا يوتيــه مــن يشــاء   (ســبحانه وتعــالى 

  .)الفضل العظيم
فكـل المعيـة التـي وردت فـي     . كالم سيدنا رضـي اهللا عنـه   ولنرجع إلى

إننــي معكمــا أســمع (اآليــات إنمــا بعضــها للعصــمة كقولــه تعــالى  
ــالى   )وأرى ــه تع ــا (وقول ــه )ال تحــزن إن اهللا معن ــي  ( وقول إن معــي رب

أنـتم األعلـون واهللا   (كـذا قولـه    .معية النصر والعصمة )سيهدين
ــم ــع الصــاب  (وقولــه  )معك واهللا مــع (وقــول  )رينواصــبر ّأن اهللا م

ــه  )الصـــابرين ــع الـــذين اتقـــو (وكقولـ فكـــل  .اآليـــة ).إن اهللا مـ
االختصاص والعناية والنصر في هذه اآليات إنما هي معية  المعية

فهـو مـع    ،وأمـا معيـة الـذات ال يخـتص بنظـر وال عصـمة      . مةصوالع
مـن عـدو أو حبيـب أو     الشـيء  كل شـيء علـى أي حـال كـان ذلـك     

  .ى الحد الذي ذكر فيها سابقا والسالم هـعلفهي قريب أو بعيد 
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معنى اإلدراك هـو إحاطـة العلـم بـذات اهللا وصـفاته       :وله رضي اهللا عنه
 ونوكـل الخلـق عـاجز    ،وأسمائه وال مطمع في هذا لغير اهللا تعالى

الطمع في تحصيل أقـل القليـل   ط عن هذا اإلدراك عجزا قطع نيا
هــذا الميــدان  فإنــه فــي   ،وذلــك العجــز هــو غايــة اإلدراك   .همنــ

ــاهللا هــو حقيقــة المعرفــة بــه والعجــز عــن إدراكــه هــو       الجهــل ب
 :رضـي اهللا عنـه    وفي هذا يقـول الصـديق أكبـر    .حقيقة إدراكه

  .اإلدراك إدراك و السالم هـ درك العجز عن
الجهـل بـاهللا هـو عـين المعرفـة       :وتقدم في كالم الشيخ رضي اهللا عنـه 

  واهللا أعلم انتهى يشير إلى هذا المعنى رضي اهللا عنه  ،به
حزب التضرع واالبتهال إلى ولسيدنا رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين 

 :قال رضي اهللا عنه .كثرة الذنوب والخبالمن الملك المتعال 
  :تقرا الفاتحة أوال مرة وصالة الفاتح لما أغلق الخ ثم تقول

إالهي وسيدي وموالي هذا مقام المعترف بكثرة ذنوبه وعصيانه وسوء 
وهذا ذلي ظاهر  ،حالي ال يخفى عليك .ه وعدم مراعاة أدبهفعل

ع ما فوال حجة لي في د ،بين يديك وال عذر لي فأبديه لديك
فقد ارتبكت ما  ،ارتكبته من مناهيك وعدم طاعتك

ارتكبته غير جاهل بعظمتك وجاللك وسطوة كبريائك وال 
ولقد علمت أني متعرض  .غافل عن شدة عقابك وعذابك

وغضبك ولست في ذلك مضادا لك وال  بذلك لسخطك
معاندا وال متصاغرا بعظمتك وجاللك وال متهاونا بعزك 

ولكن غلبت علي شقوتي وأحدقت بي شهوتي  ،وكبريائك
حجتك علي ف .ة شهوتيعافدفارتكبت ما ارتكبته عجزا عن م

وليس لضعفي من ينصرني منك  ،ظاهرة وحكمك في نافذ
رحيم الذي ال تخيب سائال والبر ال يمغيرك وأنت العفو الكر

وأنا متذلل لك متضرع لجاللك مستمطر  ،وال ترد قاصدا
  .جودك ونوالك مستعطف لعفوك ورحمتك

بما أحاط به علمك من عظمتك وجاللك وكرمك  فأسألك 
ومجدك وبمرتبة ألوهيتك الجامعة لجميع صفاتك وأسمائك 
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أن ترحم ذلي وفقري وتبسط رداء عفوك وحلمك وكرمك 
لى كل ما أحاط به علمك مما أنا متصف به من ومجدك ع

 ،المساوي والمخالفات وعلى كل ما فرطت فيه من حقوقك
وسع مجدا وفضال من أفإنك أكرم من وقف ببابه السائلون وأنت 

جميع من مدت إليه أيدي الفقراء المحتاجين وكرمك أوسع 
ومجدك أكبر وأعظم من أن يمد إليك فقير يده يستمطر 

فاغفر لي  .عن ذنوبه ومعاصيه فترده خائباعفوك وحلمك 
فإنما سألتك من حيث أنت التصافك بعلو  ،وارحمني واعف عني

  .الحمدالحلم و  الكرم والمجد وعلو العفو و
لو كان سؤالي من حيث أنا لم أتوجه إليك ولم أقف ببابك  ،إالهي

لعلمي بما أنا عليه من كثرة المساوي والمخالفات فلم يكن 
ولكني سألتك من  ،ذلك إال الطرد واللعن والبعدجزائي في 

حيث أنت معتمدا على ما أنت عليه من صفات المجد والكرم 
والعفو والحلم ولما وسمت به نفسك من الحياء على لسان 

أن تمد إليك يد فقير فتردها و سلم رسولك صلى اهللا عليه 
 فال نسبة ،صفرا وأن ذنوبي وأن عظمت وأربت على الحصر والعدد

وال تكون نسبتها في  و حلمك لها في سعة كرمك وعفوك
  .كرمك مقدار ما تبلغ هيئة من عظمة كورة العالم

حق كرمك ومجدك وعفوك وحلمك اللواتي جعلتهن وسيلة في بف
استمطاري لعفوك وغفرانك اعف عني واغفر لي بفضلك 

فأنت أهل أنت تعفو عمن  ،وإن كنت لست أهال لذلك .وعفوك
ن تمحوه في طرفة عين جميع أوك وكرمك أهل ليس أهال لعف

يا مجيد يا كريم يا  .ما لمخلوقاتك من جميع المعاصي والذنوب
ثم صالة  .عفو يا رحيم يا ذا الفضل العظيم والطول الجسيم

  .الفاتح لما أغلق الخ مرة اهـ الحزب المبارك
كد التوجب به في المثلث األخير من آ و :قال سيدنا رضي اهللا عنه

ينبغي أن يدعو به  و.فإنه وقت يبعد فيه الرد من اهللا تعالى ،يلالل
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وأجاز فيه رضي اهللا عنه كل من . في أوقات اإلجابة المعلومة
  .يحسن الدعاء به من أصحابه هـ

وينبغي لمن دعا بهذا الحرب أن يجمع همته فإني سمعت سيدنا رضي اهللا 
علقت همة اإلنسان قاهرة لجميع األكوان متى ت :عنه يقول

بمطلوب وسعت في طلب ذلك المطلوب على الجادة المستقيمة 
بحيث أن ال ينالها في طلبها سآمة وال رجوع عن المطلوب وال 

بل باعتقاد  ،ب عليها صعوبة طلبه ولم ينلها شك وال ترددصعت
جازم أن يناله أو تموت في طلبه اتصلت بمطلوبها ولو كان وراء 

  العرش هـ كالمه رضي اهللا عنه 
من كالم سيدنا رضي اهللا عنه أن الخواص ال تدرك إال بأمرين وهي  و

وهذا . من رسائله لبعض أصحابه رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين
   :أولها

من عبد ربه سبحانه أحمد بن محمد التجاني إلى محبنا في اهللا تعالى 
وكان اهللا له آمين  وياقسيدي أبي العباس ابن أبي القاسم الشر

أما بعد فالذي  .عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته سالم اهللا
سألت عنه من التصرف بالدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها 

  :فالجواب
اعلم أن التمسك بما في كتب أهل الخواص من دائرة الشاذلي رضي 

كسراب بقيعة (كله  ،اهللا عنه وأسماء اهللا والحروف والجداول
ما في جميعها  .)يجده شيئا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم

إال التعب والطمع الذي ال يوجد فيه قليل من الفائدة وال جدوى 
 ،تلك األسرار تصاريف عالية وأفعال عظيمةلأن  ،من العادة إال

  :ال ينال أحد بدونهما شيئا ،لكنها مشروطة بالوقوف على أمرين
اطنة األمر األول هو الفتح للعبد في كمال المعرفة العيانية الب

فصاحبها ال يتوقف على وجود شرط أو زوال مانع متى أراد شيئا 
  .أوجده بتلك األسباب

تلك األسرار أرواحا علوية ظاهرة مطهرة قائمة لاألمر الثاني أن  و
 .بتصريف تلك األسرار دائمة التمادي في التصريف بأسرارها
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ولتلك الروحانية طرف مخصوصة يتوصل بتلك الطرق إلى 
نياتها حتى ال تتوقف على داعيها في شيء إال أجابت تسخير روحا

وقد  .وهذه الطرق ال يعلمها إال األولياء .في أسرع من طرفة العين
أخذ العهد على األولياء في ظهر الغيب أنهم ال يطلعون على هذه 

ومن تعدى  .األسرار أو شيء منها احد من الواقفين مع حظوظهم
لحظوظ ابتلي ببلية عظيمة طلع أحدا من أهل اأمنهم في شيء و

يسلط عليه وارد من قبل الحق يستأصل إما أن  إما بقتلة شنيعة و
وإما أن يبتليه اهللا بالفقر وعدم الصبر أو بالسلب أو  ،ولده ماله و

  .بالكفر
ما مثال ذلك إال كحصن عظيم مملوء بخزائن الكنوز واألموال  و

ك الحصن وعلى ذل ،والتحف مما يقضي بتوفية جميع األغراض
 و .أسوار عظيمة من حديد في غاية ما يكون من الغلظ والتوثق

ار وال مفاتح ثم أن تلك األسرار وذلك وبواب لتلك األسال أ
الحصن أبوابا وطرقا مخبأة تحت األرض تأتي من الحصن على 
مسيرة ستة أيام أو سبعة تحت األرض كل من سلك طريقا من 

دخل  التي تحت األرض وتلك الطرق أفضت به إلى باب الحصن 
فهو أبدا يدخل من  .رجع من طريقه أخذ كل ما أراد و الحصن و

ك الطرق من خارج وضعت أبواب تل و .تلك الطريق ويخرج منها
 .يوقف عليها إال بالنقل واألخبار ال مغلقة مدلسا عليها بحيث أن

ومن لم يخبر بتلك األبواب ال يهتدي لتلك الطرق وال يدخل 
  .إلى الحصن

فالرجل األول المفتوح عليه بالمعرفة متى جاء إلى الحصن زالت عنه  
وصل إلى كنوزها من غير  تلك األسوار من غير تعمل منه و

بها  ىأصحاب األمر الثاني هم العلماء بالطرق التي يهتد و .مشقة
إلى تسخير الروحانية والتصرف فيها والبلوغ بها إلى كل غرض 

ة تحت وءي المطلعون على الطرق المخبهم الذين في المثال الثان
والعامة الخارجون عن هذين األمرين  .األرض المدلسة أبوابها

بمنزلة من يطوف حول الحصن يريد أن ينال مما في داخله من 
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 .فليس له من طوافه إال التعب ،الكنوز من غير باب وال مفتاح
نعم قد يقع بعض األحيان للعامي الذي الحظ له في األمرين 

نفحة إلهية اقتضت تلك بألولين إجابة في أمر من األمور وقعت ا
النفحة منه سبحانه وتعالى أن كل من طلب منه في وقت تلك 

أو جهلها أو علم وقتها أو  تلك النفحةسواء علم  شيء، النفحة
جهله أن يعطيه في ذلك الوقت سؤاله سواء كان على جادة 

ال لذلك السؤال أم سواء كان أه و ،مستقيمة أو على غير صواب
له في كل ساعة أو في كل وقت ألن تلك  درِطَّلكن ال ي .ال

البارزة من الحق سبحانه اإلجابة اقتضتها تلك النفحة اإللهية 
  .تلك الخاصية و السر نه اقتضاها عمله بذلك أوتعالى ال

َرِطَّفإن أصحاب األمرين األولين تلهم اإلجابة في كل مطلب وفي كل  د
 إلهيةهذا الثالث ال تقع له اإلجابة إال إذا وافقت نفحة  و .ساعة

فال تتعبوا  ،فيما ذكرناه كفاية لمن فهم و. فاقبحكم االت
الذي قلناه  األمر الزم أنفسكم من األسرار والخواص في شيء و

  لكم في الوصية هو أنفع لكم 
  

  سر شريف
  

جميع األسرار  هكإذا تجلى اهللا لسر عبد ملَّ: رضي اهللا عنه قال سيدنا
كان له تصرف ذاتي متى توجهت  ألحقه بدرجة األحرار و و

إال أن بعضهم يضيف في الحين ، له قرخال كان قارخإرادته ألي 
فاعرض (قال تعالى  .اإلرادة بمجردوبعضهم  ،كنله كلمته 

عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 
  .هـ )العلم

أما قول أهل السنة رضي اهللا : رة رضي اهللا عنه قالخزاومن علومه ال
 هوجإال فعنهم القرآن دال على كالم اهللا إطالق تسامح و

دال على مدلوالت  التحقيق في ذلك أن كالمك بالقرآن
فإن  ،على عين الكالم األزلي البارز من الذات الالكالم األزلي 
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وة القرآن ذلك ال تمكن الداللة عليه وال وصول للخلق في تال
أنهم يصلون إال النطق ال  إلى القرآن إال بهذه المثابة فقط

فإن ذلك غير ممكن  ،بالكالم البارز من الذات دون مدلوالت
الفرس  لبعد تغايرهما ألنك إذا سمعت شخصا قال هذا الحائط و

فإنه  ،فقلت أنت أيضا مثل قوله هذا الحائط والفرس ،مثال
ارز من ذاتك الدال على الحائط أن اللفظ الب لبالضرورة يعق

والفرس غير اللفظ البارز من ذات الشخص المتكلم بالحائط 
واللفظان  ،داللتهما على الحائط والفرس توإنما أتحد ،والفرس

  .متغايران
على  الكالم الذي تتلوه في القرآن ليس هو داالأن هذا بفبان لك 

ى القائم بالذات المعنى القائم بذات اهللا تعالى وال أنه عين المعن
داللة لفظك بالقرآن وداللة المعنى القائم  تتحداالعلية وإنما 

فأطلق عليه اسم القرآن  ،بذات اهللا على المدلوالت في الكالم
قال اهللا  .سبيل إال هذا ومثالهلهذا  من هذا الباب إذ لم يكن

والمعقول في  )خلق اهللا السموات واألرض بالحق(سبحانه وتعالى 
وهو إخراج الممكن من العدم إلى  ،م هو الخلقهذا الكال

واهللا هو االسم الدال الذات المقدسة والسموات واألرض  ،الوجود
  .هي األجرام والمعلومات

فإنك تكلمت  ،فإذا قرأت أنت خلق اهللا السموات واألرض بالحق
بكالم تكون داللته مماثلة لمدلوالت كالم اهللا تعالى وليس 

البارز من الذات المقدسة وال دال كالمك هو عين الكالم 
وذلك  ،فأطلق عليه اسم القرآن ،عليه وإنما دال على مدلوالته

فإن اسم القرآن ما أطلق إال على الكالم البارز من  .هو الالئق به
الخلق الدال على مدلوالت كالم اهللا وليس اسم القرآن يطلق 

ق عليه فإن ذلك ال يطل ،على المعنى البارز من الذات المقدسة
والقرآن ال  ،نما هي صفة قائمة بالذات العليةإو ،اسم القرآن

 ك هذاويوضح ل .يطلق إال على تلفظنا بكالم  اهللا وقراءتنا له
وهو أن علمك بالمعلومات ليس هو دال على علم اهللا وإنما هو 
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فمدلوالت علمك هي مدلوالت علم  .دال على مدلوالت علم اهللا
  .فإنهما متغايران ،و علم اهللا تعالىو علمك ايس ه اهللا تعالى

فإن مدلوالت إرادتك  ،اإلرادة في وهكذا في السمع والبصر وهكذا
هي مدلوالت إرادة اهللا تعالى وليست إرادتك عين إرادته وال دالة 

  .وخذ هذا المثال حتى في الكالم األزلي هـ .عليها
نطق بها قلت وهذه العبارة حوم عليها كثير من فحول العلم وصعب ال 

عليهم وأزال الغبار عن وجهها سيدنا ووسيلتنا رضي اهللا عنه 
  :المعنى هذا وقد قيل في .ونفعنا بعلومه الغراء دنيا وأخرى آمين

  
  اللـــبنور الشمس ال نور اله          ؤالـــأتانا الحق في عين الس

  حماة الدين في عصر الضالل          الرجال ديسوى ه يفما هد
  
ليس الكفر باهللا إال خصلة  :وسيلتنا إلى اهللا م سيدنا ومن كال و

إال الجهل  ال المعرفة باهللاموليس ك. باهللاواحدة وهي الجهل 
فالجهل الذي هو  .تعالى وهو العجز عن إدراكه سبحانه و باهللا

 عين الكفر هو الذي ال يعرف تمييز مرتبة األلوهية من المراتب
ييز من التعريفات واألحكام بما تستحقه مرتبة التم الخلقية

  .واللوازم والمقتضيات
والجهل الثاني الذي هو عين  .فهذا الجهل هو عين الكفر باهللا تعالى

المعرفة باهللا تعالى هو الواقع بعد معرفته بتمييز مرتبة 
وهو نفي اإلحاطة بذات اهللا  ،األلوهية من المراتب الخلقية

عرفة حقيقتها من حيث ونفي الوصول إلى م .تعالى علما وإدراكا
فإن هذا  ،ما هي ونفي الوصول إلى اإلحاطة بصفات اهللا وأسمائه

  .الجهل هو عين المعرفة باهللا تعالى والسالم
وإنما كتبت هذا ألن مرادي  ،وتقدم في كالم الشيخ ما يغني عن هذا

جمع كالم الشيخ سيدنا رضي اهللا عنه ألنه يعبر على المعنى 
ة لقوة علمه رضي اهللا عنه وغزارة فهمه الواحد بعبارات متعدد

 .ألن كل لفظ من العارف له نور غير اآلخر ،وللتبرك بألفاظه
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نسأل اهللا أن ينفع بكالمه كل معتقد وأن يجعله حربة في صدر 
  كل منتقد آمين

ومن كالم سيدنا رضي اهللا عنه المعرفة الحقيقية أخذ اهللا للعبد 
سببا وال يتعقل فيه كيفية  أخذا ال يعرف له أصال وال فصال وال

ثوابته  ممحواته و شواهده و مخصوصة وال يبقى له شعور بحسه و
بل تقع عن تجل إلهي ليس له بداية وال غاية  ،إرادته مشيئته و و

محق العبد محقا ال يبقى له  و .وال يوقف له على حد وال غاية
رعه ال يميز أصال من ف ال بمحقه و ال بعدم شعوره و شعور بشيء و

بل ال يعقل إال من حيث الحق بالحق في الحق عن  ،ال عكسه و
  .الحق

يعطيه  فيضا ثم يفيض عليه من أنوار قدسه ،فهذه المعرفة الحقيقية
كمال التمييز والتفصيل بين المراتب وخواصها وما يعطيه 

تفصيل  وو لوازمها حقائقها في جميع أحكامها ومقتضياتها 
وهذا التمييز  .ارها ومعارفها وعلومهاالصفات واألسماء ومراتب آث

األصل األول يسمى  و .الصحو الكامل و ميسمى بالبقاء التا
ال قيام لهذا البقاء إال بفناء  و ،المحو الكامل بالفناء التام و

متى انهدم األول انهدم الثاني  و .تهالفناء األول على أصله وقاعد
  .والسالم هـ

م صح له الظهور في الخلق والتقدم قلت فمن تحلى بهذا الوصف المتقد
تثل أوامره ويتجنب مي المريد نفسه ويقتفي أدبه ويقإليه يل

فإذا فعل هذا سأل ربه بإظهار فقره ولسان  .ولو بقلبه ،معارضته
من لم يطلب الفتح من  و .ذله أن يرحمه بالفتح على يد قدوته

  .غير أبوابه طرد ولم ينتفع بأسبابه
  :نهقال سيدنا رضي اهللا ع

اعلم أن الفتح والوصول إلى اهللا في حضرة المعارف ال يبعثه  .دةـــــــقاع 
ومتى  .اهللا تعالى إال على يد أصحاب اإلذن الخاص كإذن الرسالة

وليس  ،فقد اإلذن الخاص لم يوجد من اهللا فتح وال وصول
ومن تعلق بمطالعة كتب التصوف وسار إلى  .لصاحبه إال التعب
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ليس  ،واألخذ عنها والرجوع إليها والتعويل عليها اهللا بالنقل منها
من سيره إال التعب وال يحصل له من اهللا شيء يعني من األصول 

وأما الثواب فيحصل له بقدر  .إلى حضرة المعارف واالختصاص
إخالصه هـ قلت والمراد بأصحاب اإلذن الخاص في كالم سيدنا 

األموات كما رضي اهللا عنه األولياء األحياء في كل عصر ال 
  يأتي في كالم الشيخ رضي اهللا عنه

  :ومن كالمه رضي اهللا عنه
أن اهللا سبحانه وتعالى جعل في سابق مشيئته أن المدد  دةـــــــقاع

الواصل إلى خلقه من فيض رحمته هو في كل عصر يجري مع 
فمن فزع إلى  .والصديقين النبيينالخاصة العليا من خلقه من 

ذوي الخاصة العليا وصحبهم واقتدى بهم  أهل عصره األحياء من
ومن أعرض عن أهل  ،واستمد منهم فاز بنيل المدد الفائض من اهللا

عصره مستغنيا بكالم من تقدمه م األولياء األموات طبع عليه 
بطابع عليه بطابع الحرمان وكان مثله كمن أعرض عن نبي 

فيسجل  ،الذين خلوا قبله النبيينزمانه وتشريعه مستغنيا بشرائع 
  .عليهم بطابع الكفر والسالم هـ

 يوالدليل على أن الصحبة ال تكون إال للح :ثم قال رضي اهللا عنه
سل  :قوله صلى اهللا عليه وسلم ألبي جحيفة رضي اهللا عنه

لم داللته على افالع .العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبراء
ط الالئمة األمر العام أمرا ونهيا بما يوجب المدح عند اهللا وسقو

والحكيم داللته على التقرب إلى  .الجنة تهونهاي ،على العبد
اهللا تعالى بالطهارة من أهوية النفوس ومتابعة الهوى ونهايته 

الكبير داللته على اهللا من حيث محق النفس  و .منازل القربة
والبراءة من التدبير للنفوس بكل ما يجلب المصلحة لها دنيا أو 

ثم . ونهايته اهللا ،ع المضرة عنها دنيا وأخرىبكل ما يدف أخرى و
إذ الميت ال  ،قال يؤخذ من هذا أن الصحبة ال تكون إال للحي

  يصحب وال يكلم وال يخالط هـ
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قلت وال يعارض هذا ما تقدم من كالم الشيخ وأما أن يفتح له باب 
لصالة على حبيبه صلى اهللا لالوصول ورفع الحجب بسبب مالزمته 

هو الكثير في فإنه وأما ما ذكر هنا  .نه ناذرفإ،عليه وسلم 
المسلمين من التعلق باألولياء األحياء واألموات ولذا قال رضي 

أن الصحبة ال تكون إال للحي يكون كثير من  :اهللا عنه
دهم والمساكين يتعلقون باألولياء األموات ويظنون أن مقص

ا فهذ .وليس كذلك .يحصل لهم كمن تعلق باألولياء األحياء
سبب ذكر الشيخ للكالم المتقدم في القاعدتين السابقتين 

ذكر  من ولم أر أحدا من األولياء .رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين
فإذا فهمت هذا فل نذكر لك نبذة من كالم الشيخ . هذا

تحذرك إن كنت كيسا فطنا وأردت صحبة المشايخ والتعلق 
اية السابقة بهم وتعلمك األدب معهم إن كنت ممن جذبته العن

من سبقت له مجعلنا اهللا وكل محب  .لحبهم والتعلق بأذيالهم
العناية وحفظنا اهللا والمحبين من مخالفة أمر الشيخ ومعارضته 

  ظاهرا أو باطنا آمين 
ها أنا أشرع في كالم الشيخ وأفرد له فصال ليسهل على الناظر  و

  مطالعته وأسميه
  الطريقة فصل الخوف من القطيعة بين المريد وشيخ

  شمس طالعة وأنوار ساطعة
  
  

  :قال سيدنا رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين
غراض ومنها با لطرد المريد عن الشيخ منها األاألمور التي تكون سب

االعتراض بالقلب واللسان ومنها كزازة المريد من ظهور بشرية 
  .القلب نالشيخ بأمر ال يطابق المعرفة ومنها سقوط حرمته ع

راض سواء كانت دنيوية أو أخروية وذلك أن الشيخ ال يصحب غاألفأما 
فأما أن  :ال لشيء وهي في أمرين يعني الصحبة ،إال هللا عز وجل

سر  و ،يواليه هللا تعالى بأن يقول هذا ولي اهللا وإنا أواليه هللا
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من عادى لي : ذلك في قوله صلى اهللا عليه وسلم مخبرا عن اهللا
من والى لي وليا ألجل أنه وليي  طيه في و .وليا فقد آذنته بالحرب

هذا هو السر األكبر الجاذب  و .ااصطفيته واتخذته ولي
  .للمريدين إلى حضرة اهللا تعالى

علم أن الشيخ من عبيد الحضرة ويعلم ما يجب للحضرة من يواألمر الثاني 
فإذا علم هذا  .فيها من األوطار واألرب المرء األدب وما يفسد

  .هللا وعلى ما يقربه إليهيصحبه ليدله على ا
ومن صحب لغيرهما خسر الدنيا  ،والصحبة في هذين األمرين ال غير

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الرب سبحانه وتعالى يعبد ال  .واآلخرة
ها يستحق األلوهية العبادة من ذاته لما هو لغرض بل لكونه إال

بادة وهذه هي الع .محامد الصفات العلية واألسماء البهية من عليه
وكذلك الشيخ يصحب ال لغرض بل لتجذبه مواالته إلى  .العليا

والية اهللا تعالى ويتعرف منه اآلداب المرضية وما يشين العبد في 
لو كان  وكل ما كان عن متابعة الهوى و .حضرة اهللا تعالى

ولذا أمرت  .فهو شين على العبد في حضرة اهللا تعالى ،محمودا
م عن متابعة الهوى في أقل قليل الشيوخ بقمع المريدين وزجره

عند العارفين ألن المريد في وقت متابعة الهوى كافر باهللا 
لكونه نصب نفسه إالها و عصى أمر اهللا و خالفه ، فهو يعبد 

إن قال ال إله إال  و .ليس من اهللا في شيء .على الحقيقةغير اهللا 
 .كبل أنت مشر ،كذبت :اهللا في هذا الحال قال له لسان الحال

ما تحت قبة  :ومن هذا القبيل خرج قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .السماء إله يعبد من دون اهللا أعظم من هوى متبع

فإذا عرف المريد هذا فال يغضب على الشيخ وال يتغير إذا لم يوافق  
فإن الشيخ أعلم بالمصالح وأدرى بوجوه المضار  ،غرضهفي هواه 

غرضا من أي فن كان ولم  فإذا طلب منه .والتلميذ جاهل بذلك
فليعلم أن الشيخ منعه منه ألجل مصلحته ودفع  ،يساعده الشيخ

فإذا عود نفسه التغير على الشيخ في مثل هذا طرد عن  .مفسدته
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الشيخ بعد  لىفإذا غضب المريد ع .حضرة اهللا وانقطع عن الشيخ
  .انقطع انقطاعا كليا ال رجوع له أصال ،تغيره

يقطع الحبل بين  مفإنه سيف صار ،اللسان وأ وأما االعتراض بالقلب
فإن لم توافق ما  .فال يعترض شيئا من أمور الشيخ ،الشيخ ومريده

عنده من ظاهر العلم أو باطنه فليعلم أن هناك دقائق بين الشيخ 
والشيخ يجري على منوال تلك  ،وبين ربه ال يدريه التلميذ

ظاهر الشرع فإذا خالف صورة ، الدقائق التي بينه وبين ربه
فليعلم أنه في طي األمر يجري على منوال الشرع من حيث ال 

  يدريه الخلق 
وأما كزازة المريد من ظهور بشرية الشيخ من جهله باهللا تعالى ومراتبه 

ذلك أن الحق سبحانه وتعالى تجلى في كل مرتبة  و ،الخلقية
غيرها من  من مراتب خلقه بأمر وحكم لم يتجلى به في

ذلك التجلي تارة يكون كماال في نسب الحكمة  و .المراتب
اإللهية وتارة يكون صورته صورة تقص في نسب الحكمة 

إن كانت صورته صورة النقص  و ،ن ذلك التجليإثم  ،اإللهية
في نسب الحكمة فال محيد لتلك المرتبة عن ظهور التجلي 

 ،فيها بصورة ذلك النقص ألن ذلك ناشئ عن المشيئة الربانية
فال بد  ،لقات المشيئة يستحيل تحولها لغير ما تعلقت بهوكل تع

ثم إن ذلك النقص تارة  .لكل عارف من ظهور النقص في ذاته
يالبسه بصورة الكمال للدقائق التي بينه وبين الحق وتارة 

وليس له في هذه المالبسة إال معاينة  ،يالبسه متعمدا أنه نقص
بحيث أن ال محيد الحكم اإللهي الذي مقتضاه القهر والغلبة 

  .للعبد عنه
إما مما  ا ويفإذا رأى المريد من شيخه بشرية تقتضي النقص إما شرع 

وليعلم أن  ،فليالحظ هذه المعاني التي ذكرنا ،يخل بالمروءة
ذلك ال يخرج الشيخ عن حضرة ربه وال يزحزحه عن محل قربه 

فال يرفض شيخه  ،ف هذارفإذا ع.أدبهعن كمال  طهوال يح
طلب مرتبة للحق يتعلق بها للقرب يكل مريد  و .لبشريةبظهور ا
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لسان حاله ينادي  نقص، كان الوصول يريد أن ال يظهر فيها و
ال مطمع لك في دخول حضرة اهللا تعالى ألن كل  :عليه

وقد تكون بعض المراتب  .المراتب ال بد لها من نقص في الغالب
  .تي ذكرهم وال يظهر فيها نقصدون الثالثة اآل

يس يظهر الكمال صورة ومعنى وحسا بريئا من النقص بكل وجه ول 
في ثالث مراتب فقط ال ما عداها وهي الرسالة  إال وبكل اعتبار

القطبانية لمن  لمن دخل حضرتها والنبوءة لمن دخل حضرتها و
المراتب والباقي من  ،فإن هذه ال صورة للنقص فيها .دخل حضرتها

ولو ظهرت للمرء ب الثالثة، فإن هذه المرات.يظهر فيها النقص
فيها صورة النقص فذلك النقص هو في غاية الكمال وإنما 

ما  :وإليه يشير قوله صلى اهللا عليه وسلم ،ينتقصه المرء بجهله
فواهللا أني ألعلمهم باهللا  .بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله

  .وأخشاهم له
مة هي عدم وسقوط الحر ،وأما سقوط حرمته فهي أكبر قاطع عن اهللا

انتهت الشروط المحذر . السالم و .ههور المباالة إذا ما أمره أو نهاظ
حفظنا اهللا من القرب إلى جميعها فضال عن  ،نها أي بعضهام

  .الوقوع فيها
 ومن أكبر الشروط: ثم قال رضي اهللا عنه ونفعنا بعلومه الزاهرة

ال بين الشيخ ومريده هو أن ال يشارك في محبته غيره و الجامعة
داد منه وال في االنقطاع إليه بقلبه مفي تعظيمه وال في االست

فإن من ساوى  ،مل ذلك في شريعة نبيه صلى اهللا عليه وسلمتأوي
رتبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم مع رتبة غيره من النبيين 

داد واالنقطاع إليه موالمرسلين في المحبة والتعظيم واالست
إال أن  ،أنه يموت كافرا فهو عنوان على ،بالقلب والتشريع

 ،فإذا عرفت هذا .تدركه عناية إلهية بسبق محبة ربانية
فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

فال  ،داد واالنقطاع إليه بالقلبمفي التعظيم والمحبة واالست
  .يعادل به غيره في هذه األمور وال يشارك غيره
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من الفتح واألسرار لغير  هأن ينسب ما عنداهللا  نومن أكبر القواطع ع
شيخه وذلك ألن األنوار اإللهية الواردة على العبد واألسرار 

إلى  نكل نور منها يح ،والمعارف والعلوم والترقي في المقامات
فلكل  .مركزه وهي الحضرة اإللهية التي منها برز وفيها نشأ

ا ورد منها فإذ .شيخ من أهل اهللا حضرة ال يشترك فيها مع غيره
نور بأمر من األمور التي ذكرناها ونسب إلى غير تلك الحضرة من 

 و .ذلك النور وطار ورجع إلى محله اغتاظالحضرات اإللهية 
صورة ذلك في نسب الحكمة اإللهية أن اهللا قضى في كتابه 

أقسط  هو ادعوهم آلبائهم(قال تعالى  .بنسبة كل ولد إلى أبيه
فقد  ،إلى غير محله من الحضرة اإللهية فمن نسب نورا ).عند اهللا

مل توالحضرة ال تح ،ساء األدب في حضرة الحق وكذب على اهللاأ
  هـ .يسلب والعياذ باهللا فلذا يطرد و ،الكذب

قلت وتقدم بعض الشروط في الكالم على قول ابن عطاء اهللا رضي اهللا 
في األجوبة  .الخ ...أوليائه الدليل علىعنه سبحان من لم يجعل 

سبب ذكر الشيخ رضي اهللا عنه  و. فراجعه إن شئت ،األقدسية
ذلك أني سألته ذات يوم على كالم  و ،لهذا الفصل المتقدم

شيخه رضي اهللا عنه مرة  يأ ،وسمعته :صاحب اإلبريز أنه قال
الوجود  سيد يقول أن العبد ال ينال معرفة اهللا تعالى حتى يعرف

وسلم جود صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم وال يعرف سيد الو
 .يعرف شيخه حتى يموت الناس في نظره حتى يعرف شيخه وال

فصل عليهم صالة الجنازة وانزع من  .فال يراقبهم وال يراعيهم
  .إليهم فقلبك التشو

دخول فرحمني اهللا بهذا الكالم وكان هو سبب  :قال صاحب الكتاب 
حدودا و  طا ولشيخ شرولإن : فلما ذكرته لسيدنا قال. علي الخير
 .للشيخ أيضا ثالث دوائر بعيدة وقريبة ومتوسطة بينهما ، و موارد

فإذا ورد عليه المريد أقبل عليه بما يناسبه من ورد وغيره 
المسلمين  عامة وأجلسه في دائرته البعيدة وتركه مع جملة

فال يشترط عليه شيئا من ترك عوائده وال  ،يذهب حيث شاء
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فإذا رأى فيه بعض نشاط  .الحظه من بعديلزمه شيء إال الورد وي
وإقبال على الطريقة وقابليته تؤذن بذلك أدخله الشيخ إلى 
دائرته المتوسطة ويأمره ببعض أمور وينهاه عن ضدها وال يشدد 
عليه ويترك مدة حتى إذا أراد اهللا إدخاله للحضرة وهيأه لها 

حبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وم و محبة وسرت فيه محبة اهللا
شيخه وشمر للخدمة بعزم صادق واعتقاد في وسيلته ال تردد فيه 
ال ظاهرا وال باطنا ورآه الشيخ أنه ال قصد عنده في التعلق 
بالشيخ إال الخالص من المهالك األخروية ليصلح أن يكون 

ما  فحينئذ يشترط عليه ،عبدا هللا أدخله في دائرته القريبة
  .وقته من حاله و ظهر عليه

نك إن إدخوله للدائرة القريبة يقول له  ففي :نا رضي اهللا عنهقال سيد
 اهللا نسأل .خالفتني بعد اليوم تموت كافرا وال تنفعك التوبة

من  و ،السالمة والعافية من مخالفة أستاذنا في القليل والكثير
   .اختباره وامتحاناته ظاهرا وباطنا آمين

فامتنع  ،ط الشيخشرو بعض ذكرب طلبناه فلما ذكر لنا هذا الكالم
أوال وفهمت منه أنه أراد الشفقة على أصحابه أن ال يسمعهم 

لم يسمع النهي من  و،الشروط ألنهم إذا وقع أحد منهم فيها وه
وأما من وقع فيها  .اهللا عنه افلعله لم يؤاخذه بها فيعفو ،أستاذه

فهذا سبب توقف الشيخ عن ذكرها  ،بعد سماعه لها فال عذر له
   .أعلمأوال واهللا 

وذكر .من أول الفصل إلى آخره ةة ذكر الشروط المتقدمدثم بعد م
رضي اهللا عنه شرطا آخر وهو الطمع فيما في يد الشيخ من دنياه 

قال لي في يوم الثالثاء األخير من شهر اهللا صفر عام  .ولو بغرض
فإنه  ،حذر أصحابي من أن يطلبوني سلفا أو غيره من الدنيا:  1202

 .المشيخة بين الشيخ ومريده أن يطلب الدنيا منه من أسباب قطع
وربما يأتي وقت على الشيخ : ثم بين سببها رضي اهللا عنه بقوله

لك الغرض الذي أٌرضه لمريده أو للحاجة التي ذيحتاج إلى 
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فيهلك  ،فينقبض قلب الشيخ أو يتغير ،أعطاها له ولم يوجدا
   .األخذ لها من غير قصد من الشيخ

ن من طلب مني الدنيا من أصحابي إ :بل هذه بسنينوسمعته يقول ق
قلت وفي طيه أنه ال يناله شيء من أسراره في  .فذلك حظه مني

لم أدر هل هذا عام  و ،الدنيا من والية وخاصية وسر واهللا أعلم
في جميع أصحابه أو خاص بالبعض دون البعض والذي تدل عليه 

ه ال يحب أحد من ألن الذي يظهر من الشيخ أن ،القرائن أنه عام
أصحابه أن يأخذ شيئا من دنياه بغير إذنه ولو قل ويصرح لهم 
مرارا لهم بلسانه رضي اهللا عنه وما ذاك إال خوفا عليهم مما 
ذكرنا ألنه معروف بالسخاء والكرم حتى عند المبغضين يشهد 

فمن هذا علمنا أنه يريد  .بعضهم بسخاء الشيخ رضي اهللا عنه
  .ياه خوفا عليهم ال رغبة عنهمحماية أصحابه من دن

ومما يبين لك هذا ويوضحه أني ذكرت له يوما فساد نية بعض 
أصحابه فقال سببه ما أخذ مني مما أعطيته وظننت أنه محتاج 

ودنياي على أصحابي : ثم قال .همهادرإليها في ذلك الوقت وهو بِ
فكل من أخذها وهو غير محتاج إليها وقع له الهالك  ،كالسم

 ،وقد ذكرنا هذا لجل أصحاب الشيخ .من سريان السمأسرع 
 ،فمنهم من قال سمعنا وأطعنا وشمر عن ساقه فرارا من دنيا أستاذه

ولو  ،ه لحملهافرظومنهم من قال بلسان حاله سمعنا وعصينا ووسع 
نسأل اهللا أن ال يؤاخذنا وإياهم بقبائح مراتعنا . متمولها إذن بغير

من أهم الشروط  ألنه ذكرنا هذا هنا قد و .ومخالفة أستاذنا آمين
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي  ،التي نحن بصددها

   .نسأل اهللا أن يوفقنا لما فيه صالحنا آمين .عن بينة
جعلنا اهللا من  ،وبقي شرط آخر خاص بمن فتح عليه من أصحاب الشيخ

أهل الفتح الكبير أنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير آمين 
إذا فتح اهللا على أصحابي فالذي : ي سمعته يوما يقولوهو أن

يجلس منهم عندي في البالد التي أنا فيها يخاف على نفسه من 
من اهللا  :فأجابه ؟فقال له بعض أصحابه منك أو من اهللا .الهالك
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ذكر هذا في يوم األحد الثاني في شهر  .يمن غير اختيار من
الخوف المذكور هو  :يوم االثنين ثم قال في .1202شعبان عام 

وأما  ،على من أذن له من أصحابي في التصرف والتربية للخلق
أي قلت سواء سكن معه في بلده  ،غيره فال خوف عليه من جانبي

قلت له هذا األمر لم نعلم أحدا من األولياء  .التي هو فيها أم ال
وهذا  .فقال كلهم يعلمونه ولكنه مكتوم عندهم .ذكره

واحد منهم عند الفتح وتحقيق   يغترتحذير ألصحابه لئال
و  لواليته رضي اهللا عنه ونفعنا به وجعلنا من حزبه دنيا وأخرى

وقد آن لي  .من المتعلقين بأذياله مجانبين ألعدائه آمين و أخرى
أن أذيل هذا الفصل من الرائية وإن كانت أجنبية عن كالم 

  :قال رضي اهللا عنه .الشيخ
  :ثم قال

  
مرب وال أولى بها منه في             هـــــــــــعتقادك أنال تقدمن قبل ا و

  رـــــالعص
يقول لمحبوب السراية ال            ره ـــــــــــــــفإن رقيب االلتفات لغي

  ريـــــــــتس
لما خصه بالمدح فهو جنا            ب ـــاجتنب ما ذمه العلم واجتل فقم و

  درـــــــــــــال
جانبه مجانبة  هواها و            رح ـــفقر نفسك فاطوأن تسم نحو ال

  رــــــــــــــــالش
 خروج  بال فطم عن الحجر و            ا ـــوضعها بحجر الشيخ طفال فماله

  رـــالحج
م رائحة ش يفال يطمعن ف             هــــومن لم يكن سلب اإلرادة وصف

  رــــــــــــالفق
كفيل بتشتيت المريد على              هـــــــــــنفإ عليه وال تعترض يوما

  رــــــــــــهج
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يرى النقص في عين الكمال             زل ـــمن يعترض والعلم عنه بمع و
  وال يدري

يضل من اإلنكار في لهب             اده ــــمن لم يوافق شيخه في اعتقتو
  رـــــــــمجال

عن الحق نائي الليل عن واضح              انئ فذوا العقل ال يرضى سواه وإن
  رــالفج

ن عينا من النظر مألوال ت              وال تعرفن في حضرة الشيخ غيره
  زرـــــــــالش

إليه فال تعد لن عن الكلم               اـــــــن يوما لديه وإن دعقوال تنط
  زرـــــــــــــالن

ا جهر الذي هو في  وال تجهرو              هال ترفعوا أصواتكم فوق صوتتو
  رـــــــقف
فال قبح إال دون ذلك                وال ترفعن بالضحك صوتك عنده
  رـــــــــــــــفاستق

وال باديا رجال فبادر إال                اــــــــــــــوال تقعدن قدامه متربع
  رـــــــــــالست

فال قصد إال السعي للخادم                ورهـــــــــوال باسطا سجادة بحض
  رـــــــــــالب

وال وكر إال أن يطير عن                هــــــوسجادة الصوفي بيت سكون
  رــــــــــالوك

  
  : ثم قال. 
  

فإنك تلقى النصر في ذلك           اــــــــت كلهافر إليه في المهم و
  رـــــالف

فيفسد إال أن يفر إلى           من يحسن الفعل عندهمال تكن  و
  رــــــــــــالك

  يرى العيب في أفعاله وهو مستبر          ابة منزالناإل صدقومن حل من 
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  .ما أردنا كتبه من هذه األبيات ىهانت

ي ينتفع به المريد من الشيخ تقلت واألصل المعول عليه من الشروط ال
يعاديه من  عدواة من هو إعطاء المال له مع المحبة الشديدة و

  كته و وعيدهوغير مبال بش
كل من يقول لي نحبك فال نلتفت  :سمعت سيدنا يقول رضي اهللا عنه

إليه وال نصدقه إال إذا كان قوله مع إعطاء المال فنعلم صدق 
 ؟حبة لنامبعض اإلخوان ونحن الذي لم نعط المال ال  قال. قوله

فعلمنا  .نبل أنت حبيبنا ودليل محبتك عداوة المبغضي :قال له
أن محبة شيخنا محصورة في أمرين وهما بذل المال اهللا وعداوة 

  من عاداه دائما 
  :قال القائل

  
  ويخصم عنك إذا حضر الخصام     ي دعاتي من دحبيبك من يعا

 

  :هماو وأنشد بعضهم في هذا المعنى رضي اهللا عنه بيتين 
  

  ألعاديويشفي ما بقلبي في ا          حبيبي من يعادي من أعادي
  راديــعن هواه في م ىويفن          اـــــيعلي رايتي بين البراي و

  
أصحابه من مخالطة المبغضين رضي اهللا عنه كثيرا ما يحذر الشيخ  و

: ويقول لهم ،وعداوتهم ومحبتهم وأكل طعامهم والجلوس معهم
في بعض من  هوقد شهدنا .إن بغضهم يسري في قلوبكم كالسم

لشيخ ويجلس مع المبغضين فما أتى عليه كان يظهر المحبة ل
ولوال الفضيحة  .مدة من الزمان حتى رجع في غاية البغض للشيخ

أصحاب  بعض قد شاع عند عقالء و .لذكرتهم لك بأسمائهم
ما في إأصابته مصيبة  وأسيدنا أن من صحب أهل االنتقاد هلك 

ال  قد علمنا أن الشيخ .ما في نفسه أو مالهإاعتقاده كما ذكرنا و
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من  هعامة أصحابه أن هشاع أيضا عنأولذلك  ،ينطق إال بالحق
  .فضال عن آخرته ،خالفه لم تنجح له أمور دنياه

قلت والمدار التي تبنى عليه الشروط عند أهل الطريق فيما استقرى من 
كالمهم هو االعتقاد الجازم في القدوة والمحبة الثابتة التي ال 

ذكورين من التالمذة ينتفع فمن اتصف بالوصفين الم .تزلزلت
ومن فاته الوصفان  .لم يسبق له منمن شيخه غالبا دنيا وأخرى إال 

 فعه ألجل إحسانه أو خدمته ولو أو أحدهما فلم يقدر الشيخ أن ين
  .كابده مرارا إال أن تكون له عناية أزلية

ونبهت هنا بهذا الكالم ألني رأيت بعض أصحاب الشيخ رضي اهللا عنه  
وهل لكالمه الذي صدر  ،د في الشيخ هل ينفع أم المعه تردي

يد الشك في واليته وتفضيل غيره عليه من زمنه حق وي
ألن من شروط  ،وهذا كله مناف للصحبة كما قدمنا .األشياخ

الشيخ أن تحبه أكثر من جميع األشياخ األحياء واألموات وأن 
 ال تلتفت ، و أنتعظمه أكثر منهم كما تقدم في كالم الشيخ

 مهما و .لغيره وتزيد مع هذا أن النفع ال يصل إليك إال على يديه
خال قلبك عن هذه الشروط فال تطمع بالنفع من قدوتك بل 
اطلب اهللا في اتصافك بهذه األوصاف المذكورة هي المؤكدة 
 في حقك ألن نفعك مرتب عليها ومشروط بتقدمها فيك و

من األشياخ أعني من أصحاب سيدنا لغيره  االلتفاتو  .وصفك بها
من بعضهم ال من جميعهم وكذلك تفضيلهم لبعض األشياخ 

نسبة بين الملتفت والشيخ الملتفت  إما: انرالموتى على شيخنا أم
وأما  ،هذا الوطن أهلوهو الكثير في أصحاب سيدنا من  ،إليه

ذلك إال لجهلهم وما  ،أسالف الملتفت لبعض األشياخلتعلق 
  .بالشروط التي ذكرناها

ة التي وخوبعضهم إذا ذكرنا له شروط الشيخ أو بعضها نصيحة لألُ 
 :وإذا قام من عندنا قال ،بيننا وبينهم من شيخنا صدقها بظاهره

يريد فالن منا أن نسب آباءنا وإخواننا أعني من هو مثله في 
من اتصف بهذا الوصف يسمى عند أهل الطريق  لُثَوم .االعتقاد
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ض أصحاب سيدنا أعني من هو معروف وبع .منافقا في حق شيخه
 ،أعني سيدنا ،سيدي فالن هو شيخك :عند العامة إذا قيل له

وال  ،يأنف من المشيخة له ال بل نحن أحباب فقط و: لهميقول 
يقول هذا إال إذا كان عند من يبغض شيخنا فيخاف أن ينتقصه 

 ،والعجب أنه يقول أني عند أمر الشيخ ونهيه .لم يحسنوا إليه وأ
وذلك  ،وكيف يتأتى له هذا وهو يحب المبغضين ويحسن إليهم

وقد سمعت  .ال مدارات منه وال خوف وإنما طبيعته اقتضت هذا
 تليس و ،من كالم الشيخ فيمن يحب المبغضين من أصحابه

وإنما أفردت ذكره  بعينه، نادأقصد واحدا من أصحاب سي
  .فإنه غير واحد ،للفاعل راتنكي

من يشك في واليته من أصحابه أو يفضل  عنه عوسألت سيدنا رضي اهللا
ك من شيء إذا هل ينتفع ب، عليه غيره أو يحبه أكثر من سيدنا
ال و كذلك إذا ساواه مع : أحسن إليك بخدمة أو مال؟ فأجاب

قال بعض أهل الطريق رضي اهللا عنه عن شيخه  . غيره فال ينتفع
ن القاصد إليه وسمعته رضي اهللا عنه يقول أن الولي إنما يعتبر م

والقاصدون على أربعة  .عنده به فال عبرة ،ما ظاهرهأ و ،بباطنه
 .وهذا أسعدهم ،قسم يستوي ظاهره وباطنه في االعتقاد: أقسام

وقسم  .وقسم يستوي ظاهره وباطنه في االنتقاد وهذا أبعدهم
الولي كالمنافق  على هذاو  ،ظاهره معتقد وباطنه منتقد

فإذا نظر الولي إلى  .اهللا عليه وسلمبالنسبة إلى النبي صلى 
القسم  اثم قال بعد كالم وأم .يريد نفعه منعه الباطن و ،ظاهره

الرابع وهو من يكون باطنه معتقدا و ظاهره منتقدا فال يتصور 
من اإلبريز في مناقب  ىهانت. نسأل اهللا السالمة .إال مع الحسد

  .موالي عبد العزيز
 باب الكالم المتقدم إنما هو منوما ذكرته في أصحاب سيدنا من 

 .النصيحة لهم لما رأيت في أكثرهم من الجهل بشروط الشيخ
 .منتقصا لحرمتهم بعد أن سمعت كالم سيدنا في حقهم تولس
عند اهللا إلى حد يحرم  واهت في العلتنفإن لنا مرتبة :قال
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ولو صرحت بها ألجمع أهل  ،ليس هي ما أفشيته لكم ،ذكره
ليست هي التي  و ،ى كفري فضال عمن عداهمالحق والعرفان عل

 أن خاصية تلك المرتبة من و .ذكرت لكم بل هي من ورائها
من لم يحافظ على تغير قلبي من أصحابنا بعدم حفظ حرمة 

من خطه رضي  ىهانت. أصحابنا طرده اهللا عن قربه وسلبه ما منحه
  .اهللا عنه

مسلمين خصوصا لت الكالم في هذا الفصل حرصا على الخير للوقد أطَ
أصحاب سيدنا لما رأيتهم يكثرون من حرمة الشيخ واإلسراع فيها 
وكثرة اإلحسان لسيدنا فشفقت من حالهم أن تضيع صحبتهم 

بكالم ظاهر ال إشكال فيه ألن  هفنبهتهم بهذا وبينت ،مجانا
فلذلك  .كالم أهل الطريق ال يفهمه إال خصوص من الناس

يض ممقصود الفهم والعمل ال تغعبرنا هنا بعبارة عامية ألن ال
فمن شاء  .فقد اتضح األمر والحمد هللا ،العبارة المؤدي إلى الملل

له في عاقبة أمره الخير الجزيل  فليدخل طريق سيدنا و
فصل  ىهانت.من شاء فليخرجها ويذهب بغير سالم و ،واإلكرام

نرجع إلى بعض علوم الشيخ رضي اهللا ول. الخوف من القطيعة
  .به آمين عنه ونفعنا

منها بعض وصاياه وأكتبها في هذا المحل للمناسبة التي بينها وبن  و 
  :وأجمعها في باب وأسميه ،الفصل المتقدم

  
  
  
  
  

  باب انتفاع اإلخوان ببعض وصايا شيخنا قطب الزمان
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  الوصية األولى
  
  

تعالى عزه  جالله وعز كبرياؤه وجل قال رضي اهللا عنه بعد حمد اهللا 
يصل الكتاب إلى كافة من كان بفاس  ،كرمه و وتقدس مجده

رحمت اهللا  السالم عليكم و .وبالغرب من اإلخوان والفقراء
من العبد الفقير أحمد بن . وبركاته يتراكم بدوام ملك اهللا

لت قدرته وتعالت عظمته أن جنسأل اهللا  ،وبعد. محمد التجاني
ضة إفا العناية و و الرضا ينظر في جميعكم بعين المحبة و

حتى ال يدع لكم خيرا من  ءاالجتبا و ءاالصطفا الفضل و
أكبر حض و نصيب  كم منهتاخيرات الدين والدنيا واآلخرة إال أ

و ال يترك شرا من شرور الدين و الدنيا و اآلخرة إال أبعدكم 
حتى ال يترك لكم ذنبا كبيرا وال صغيرا  وقاكم منه و و منه
ال يترك لكم مطالبة  أغرقها في بحر عفوه وكرمه وحتى إال

حتى ال يترك لكم حاجة وال و بالذنوب إال صفح عنها وعفا 
مطلبا في غير معصية اهللا إال أسرع لكم بإعطائه وأمدكم فيه 

فإن لم  .أن طابق سابق الحكم ،بالمعونة والتأييد في إمضائه
فنسأل اهللا أن يعوض لكم في جميع  ،الحكم سابق يطابق

ال منه وحتى ال يترك لكم شرا من ذلك ما هو خير منه و أع
الشرور الواردة على أيدي الخلق إال جعل بينكم وبينها جندا من 

فإن  .لم تكن محتمة في سابق الحكم إن سطوته وسلطانه
فنسأل اهللا أن يمدكم فيها  ،كانت محتمة في سابق الحكم

بكمال اللطف والمعونة والتيسير والتسهيل حتى تنفصل 
  .ي عافيةنتم منها فأعنكم و

فإن لكل ذنب  ،وأوصيكم بتقوى اهللا وارتقاب المؤاخذة في الذنوب
واحدة  والمصيبة واحدة في الدنيا و .العبد عنها ومصيبة ال يخل

فمصيبة اآلخرة واقعة قطعا إال أن تقابل بالعفو منه  .في اآلخرة
ومصيبة الدنيا واقعة بكل من اقترف ذنبا إال  .تعالى سبحانه و
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لة رحم بمال أو ارد إلهي بصدقة لمسكين أو صأن يرفعها و
ين عنه أو بعفوه عنه إن كان لهتنفيس عن مديان بقضاء الد، 

وإن وقعت . فالحذر الحذر من مخالفة أمر اهللا .وإال فهي واقعة
فالمبادرة بالتوبة والرجوع إلى  - والعبد غير معصوم –مخالفة 

أنه ساقط من عين فليعلم العبد  ،إن لم يكن ذلك عاجال و. اهللا
الحق متعرض لغضبه إال أن يمن عليه بعفوه ويستديم في قلبه 

من اهللا فيستديم بذلك انكسار قلبه و انه مستوجب لهذا 
فهو  ،العبد على هذافما دام . انحطاط رتبته في نفسه دون تعزز

  .على سبيل خير
وإياكم والعياذ باهللا من لباس حلة األمان من مكر اهللا في مقارفة 

فإن  .الذنوب باعتقاد العبد أنه آمن من مؤاخذة اهللا له في ذلك
من وقف هذا الموقف هذا الموقف بين يدي الحق تعالى ودام 

ما سمعتم من الخاصية في  و.عليه فهو دليل على أنه يموت كافرا
  .الورد فهي واقعة ال محالة

فظة وشرط الورد المحا ،إياكم والتفريط في الورد ولو مرة من الدهر و
إياكم ولباس حلة األمان من  و .على الصالة واألمور الشرعية

وترك المقاطعة مع  ،فإنها عين الهالك ،مكر اهللا في الذنوب
وزوروا  .وأكد ذلك بينكم وبين اإلخوان .جميع الخلق والعداوة

طعموا في اهللا ما استطعتم من غير أواصلوا في اهللا و في اهللا و
بر في أمر اهللا فيما وقع من الباليا وعليكم بالص. كد سير والعت
ما أنزل  و .بالياها كأمواج البحر فإن الدنيا دار الفتن و ،المحن و

فال مطمع  ،بالياها فتنها وبني آدم في الدنيا إال لمصادمة اهللا 
والصبر  .ألحد من بني آدم في الخروج عن هذا ما دام في الدنيا

  .كل على قدر طاقته ،والهحبحسب أ
فعلمه  ،في نفوسكم سلوة إذا نزلت الباليا و المحن بأحدكم لوامواع

 .وما نزلها اآلدمي إال لهذا األمر .أن لهذا خلقت الدنيا ولهذا بنيت
فليعلم أنه كأحدكم  ،كل الناس راكضون في هذا الميدان و

  .له مساو
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 ،واعلموا أن الذنوب في هذا الزمان ال قدرة ألحد على االنفصال عنها
 نما لكن أكثرو ،على الناس كالمطر الغزيرفإنها تنصب 

فإنها ال  ،الخ ...كد ذلك صالة الفاتحآو ،مكفرات الذنوب
فإنها  ،كصالة التسبيح و .تترك من الذنوب شادة وال فادة

مما هو في هذا المعنى يالزمه اإلنسان كل يوم ثالث  و. معلومة
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من : مرات
ال إله إال اهللا واهللا  :وكذلك وظيفة اليوم والليلة. عملي
ال إله  ،ال شريك له ، ال إله إال اهللا وال إله إال اهللا وحده ،أكبر

ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال  ،إال اهللا له الملك وله الحمد
 علىدعاء السيفي لمن يقدرالوكذلك . باهللا العلي العظيم

اللهم إني أستغفرك لما تبت : ستغفاروكذلك هذا اال. حفظه
إليك منه عدت فيه وأستغفرك لما وعدتك به من نفسي ثم 
أخلفتك فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني فيه ما 

ويت بها على قأستغفرك للنعم التي أنعمت علي فتليس لك و
اهللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم عالم  وأستغفر ،معاصيك

ادة هو الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبته ولكل الغيب والشه
 ،به أحاط علم اهللا به أتيت معصية ارتكبتها ولكل ذنب

  ظهر الجميل وستر القبيح أمن يا وكذلك دعاء 
وكل من كان في محبتنا إلى أن مات عليها : ثم قال رضي اهللا عنه

يبعث من اآلمنين على أي حالة كان ما لم يلبس حلة األمان من 
يبعث من اآلمنين ويدخل الجنة   وكذلك آخذ وردنامكر اهللا

ذريته المنفصلة عنه ال  أزواجه و والداه و بغير حساب هو و
 من منألا و عدم الحفدة بشرط االعتقاد وعدم نكث المحبة

جوار النبي صلى اهللا عليه  في مكر اهللا كما قدمنا ويكون
دخول من اآلمنين من موته إلى ، و يكون وسلم في أعال عليين

  ثم. الجنة والسالم عليكم ورحمت اهللا تعالى وبركاته
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  لوصية الثانيةا
  
  

قال رضي اهللا عنه بعد حمد اهللا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه يصل 
حفظ اهللا ، ة أحبابنا فقراء فاس وما بإزائهاالكتاب إلى كاف

السالم عليكم  .جميعكم من المحن ومن معضالت الفتن آمين
  .تعم أحوالكم ركاته تعمكم وورحمة اهللا وب

أوصيكم بما أوصاكم  ،بعد و. من محبكم احمد بن محمد التجاني 
األمر اإللهي على  مراعاة ركم به من حفظ الحدود وماهللا وأ

فإن هذا زمان انهدمت فيه  ،حسب جهدكم واستطاعتكم
قواعد األمر اإللهي جملة وتفصيال وانهمك الناس فيما يضرهم 

ف القلوب إلى اهللا رعأن ال رجوع وال يقظة لما ي دنيا وأخرى بحيث
توفية أمر اهللا بال طاقة ألحد  و .والوقوف عند حدوده أمرا ونهيا

. وجه في هذا الوقت إال لمن لبس حلة المعرفة أو قاربها كل  من
ولكن حيث كان األمر كما ذكر ولم يجد العبد مصرفا عما 

فة لفاتركوا مخا .د كلهخير من األسو بقعألاف ،أقامه اهللا فيه
واجعلوا  .اهللا ما استطعتم وقوموا بأمره على حسب الطاقة

هي  ألنفسكم عدة من مكفرات الذنوب في كل يوم وليلة و
. أمور كثيرة كتبنا لكم منها في الوصية األولى نبذة كافية

 و و مساء،  وأيضا من ذلك الحزب السيفي لمن اتخذه وردا صباحا
من ذلك المسبعات  و. وأكثره ال حد له، ة هي أقل ذلك  مرة مر

من ذلك صالة الفاتح الخ  و.العشر لمن اتخذها وردا صباحا ومساء
وأقلها مائة في الصباح ومائة في المساء فال يلحقها في هذا 
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 .من أي عامل وال ينتهي إلى غايتها أمل من أي آملعمل  الميدان
فإنها  ،ظةوأديموا الصالة المفروضة في الجماعات بالمحاف

متكفلة بالعصمة من جميع المهلكات إال في نبذ قليلة توجب 
 .تعالى للمداوم عليها عناية عظيمة أن هللا سبحانه و و .العقوبات

وكم يعفو  ،كم يستر له من عورةو ،فكم يجبر له من كسرة
  .في كل كبوة بيده وكم يأخذ ،ن زلةمله 

النبي صلى اهللا عليكم بالمحافظة على ذكر اهللا والصالة على  و
عليه وسلم ليال ونهارا على حسب االستطاعة وعلى قدر ما يعطيه 

واقصدوا بذلك . الوقت والطاقة من غير إفراط وال تفريط
لي في حالتعظيم واإلجالل هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم والت

فإن  ،ذلك بالوقوف في باب اهللا طلبا لمرضاته وال لطلب حظ
يجد بركتها في العاجل  ن اهللا عظيمةللعامل بذلك عناية م

يجد حالوة لذتها فيما له آمل وهي في الخواص واألسرار  وواآلجل 
  .كالمحافظة على الصلوات في الجماعة سواء بسواء

عليكم بالمحافظة على الصدقات في كل يوم وليلة إن استطعتم  و
ولو فلس نحاس أو لقمة واحدة بعد المحافظة على أداء 

لى بالعامل في ذلك قريب لمالية فإن عناية اهللا تعاالمفروضات ا
  .اتالمفروضات في الجماع ةمن محافظ

ليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد الذي هو  و
فإنهما  ،الزم الطريقة الحزب السيفي وصالة الفاتح لما أغلق

يغنيان عن جميع األوراد ويبلغان بفضل اهللا تعالى غاية المراد 
  .وال يفي بقدرهما عمل

عليكم بصلة األرحام من كل ما يطيب القلب و يوجب المحبة و لو  و
و تجنبوا معاداة األرحام و عقوق . بتفقد الحال و إلقاء السالم

و تجنبوا . الوالدين و كل ما يوجب الضغينة في قلوب اإلخوان
البحث عن عورات المسلمين، فإن من تتبع ذلك فضح اهللا عورته 

أكثروا العفو عن الزلل والصفح و . ك عورة بنيه من بعدهو هت
 ،خاكم في الطريقةاكد ذلك لمن وآو .عن الخلل لكل مؤمن
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من وقع  و .فإن من عفا عن زلة عفا اهللا له عن زالت كثيرة
فأقبلوا عذره وسامحوه لكي  ،فيكم بزلة ثم جاءكم معتذرا

إلخوان فإن شر ا. كم و يسامحكم في زالتكمراعذاهللا أ يقبل
و سبحانه ه وتأملوا قول .ا و ال يقيل عثرةرذال يقبل ععند اهللا من 

واهللا يحب : إلى قوله )سارعوا إلى مغفرة من ربكم(تعالى 
  .المحسنين

منهم من  ريبما يج المباالةن شر الناس وعدم عوعليكم بالغفلة 
اشحة الناس قفإن م ،وعليكم بالصفح والتجاوز عنهم .الشرور

هم وعدم العفو عنهم يوجب للعبد عند اهللا البوار عما يبدو من
كلما دنوت بمقابلة شر بمثله تزايدت  و .في الدنيا واآلخرة

فال مقابلة للشر  ،الشرور وتنكسر بالعبد قوائمه في جميع األمور
  .إال الغفلة والعفو والمسامحة

ما ليس معلى الناس فيما أقامهم اهللا فيه وعليكم بعدم االعتراض 
 .فإن أمورهم تجري على المشيئة اإللهية ،طبعا وال شرعا بمحمود

فهم مقبوضون في قبضة اهللا ال محيد لهم عن حكمه وجميع 
أمورهم تصدر عن قضائه وقدره إال ما أوجب الشرع القيام به 

ال  في بعض األزمان النائباتزجرا بحسب العوارض  و أمرا عليهم
مروا  :وسلم وفقوا عند قوله صلى اهللا عليهكل األزمان 

بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
 .متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك

من حسن إسالم المرء تركه ما ال : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .يعنيه

وعليكم بمناصحة إخوانكم في الطريقة برفق ولين وسياسة من غير 
 كل واحد منكم وقتا يذكر اهللا ضغينة وال حقد ويجعل

في خلوة أقل ذلك عدد الورد الذي هو  و يتعبد له فيه تعالى
فإن العامل بذلك يجد بركته في جميع مآربه  ،الزم للطريقة

   .وتصرفاته
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وعليكم بطاعة المقدم بإعطاء الورد مهما أمركم بمعروف أو نهاكم 
زمة وعليكم بمال. عن منكر أو سعى في إصالح ذات بينكم

مرة واحدة في   الوظيفة المعلومة لمن استطاع صباحا ومساء وإال
وخففوا من وردها أن ثقلت عليكم ،  يالمساء تكف وأالصباح 

 واجعلوها خمسين من صالة الفاتح إلخ واالستغفار إن شئتم
 ،اذكروا استغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم

  .مائة في الوظيفة ثالثين مرة يكفي عن االستغفار
على الزلل وأن  خوانلإلوأوصى من كان مقدما على إعطاء الورد أن يعفو 

أن يتجنب ما يوجب في  و ل،كل خل لىيبسط رداء عفوه ع
قلوبهم ضغينة أو شينا أو حقدا وأن يسعى في إصالح ذات بينهم 

وإن اشتعلت نار  .وفي كل ما يوجب في قلوبهم بعضهم على بعض
وليكن سعيه في ذلك طلبا في مرضات  ،ي إطفائهابينهم سارع ف

في  من رآه يسعى ىوأن ينه ،كلاهللا تعالى ال لحظ زائد على ذ
بينهم ويزجره برفق وكالم لين وعليه أن يعاملهم  النميمة 

بالرفق والتيسير والبعد عن التنفير والتعسير في كل ما يأمرهم 
في ويراعي به أو ينهاهم عنه من حقوق اهللا وحقوق اإلخوان 

يسروا وال تعسرا وبشروا وال  :ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
ما في عن تغريم دنياهم وان ال يلتفت لوعليه أن يتباعد . تنفروا

أيديهم معتقدا أن اهللا تعالى هو المعطي والمانع والخافض 
وليجعل همته في تحرير دنياهم في أيديهم من التشتيت  .والرافع

يطلبهم بإعطاء شيء ال من القليل وال من  أن ال و .التبدير و
الكثير إال ما سمحت نفوسهم ببذله من غير طلب فإن عقول 
الناس حول هذا المطاف تدور وعلى هذه األقدار تجري بهم 

وسلموا لعامة والة األمر ما أقامهم اهللا فيه من غير . جميع األمور
خلقه  فإن اهللا الذي أقام ،تعرض لمنافرة أو تبغيض أو تنكير

  .فيه اهللا فيما أراد وال قدرة ألحد أن يخرج الخلق عما أقامهم
واتركوا التعرض للرياسة وأسبابها فإنها كعبة تدور تطوف بها جميع 

  .وهي مقر الهالك في الدنيا واآلخرة رالشرو



 
 

124 

ومن ابتلي منكم بمصيبة أو نزلت به من الشرور نائبة فليصبر  بانتظار 
ة ال بد لها من غاية وكل كرب ال بد الفرج من اهللا فإن كل شد

له من فرج وإن ضاق به الحال فعليه بالتضرع واالبتهال حتى يبلغ 
 ،البليات وال تجزعوا من المصائب و .بالفرج من اهللا غاية اآلمال

مصارف لفإن اهللا سبحانه وتعالى ما أنزل العباد في دار الدنيا إال 
تضيق منه النفوس من األحكام اإللهية واألقدار الربانية مما 

لم يجد العباد مصرفا عن هذا وال إمكان  و .سؤأجل البالء والب
بل  ،للعبد من التمكن من دوام الراحة من كل بالء في الدنيا

على العاقل أن يعلم أن أحوال الدنيا أبدا متعاقبة بين ساعات 
أحد ممن ال يخرج  انقباض وانبساط وخيرات وشرور وأفراح وأحزان

 ،فإن نزلت مصيبة أو ضاقت نائبة .هذا المقدار لىنيا عسكن الد
فإن من  .السرور و جفليعلم أن لها وقتا تنتهي إليه ثم يعقبها الفر

 عقل هذا عن اهللا في تصاريف دنياه تلقى كل مصيبة بالصبر و
   ىهانت. بالقضاء والشكر التام على النعماء والسالما الرض
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  لثةثم الوصية الثا
  
  

بعد حمد اهللا جل ثناؤه يصل الكتاب إلى كافة : قال رضي اهللا عنه
أحبابنا الفقراء كل واحد باسمه وعينه عموما من غير 

من  .بركاته وتعالى السالم عليكم ورحمت اهللا  .تخصيص
 نسأل اهللا سبحانه وتعالى ،وبعد. أحمد بن محمد التجاني

ناية والمحبة وعامتكم أن يفيض عليكم بحور الع لكافتكم 
سبحانه وتعالى على طبق ما منح من ذلك  ا منهالرض منه و

أكابر العارفين من عباده وأهل الخصوصية حتى تكون عنده 
جميع مساويكم ممحوة غير مؤاخذين بها وجميع ذنوبكم وآثار 

ونسأله  .لين بهاسهوكم مقابلة بالصفح والتجاوز منه غير مقاب
السعادة الذي  أهل عا في ديوانسبحانه وتعالى أن يكتبكم جمي

كابر أوليائه وأهل خصوصيته بوجه ال يمكن أما كتب فيه إال 
المحو وال التبديل وأن يكحل بصائركم بنوره الذي رشه على 
األرواح في األزل وأن يواجهكم بفضله في الدنيا واآلخرة وأن 
ينظر فيكم بعين رحمته التي من نظر إليه بها صرف عنه جميع 

  .الدنيا واآلخرةمكاره 
راض لسهم غهذا وليكن في علمكم أن جميع العباد في هذه الدار أ

بمصيبة تنزل أو بنعمة تزول أو بحبيب يفجع  امإ زمانمصائب ال
فمن .مله وتفصيلهلجبموته أو هالكه أو غير ذلك مما ال حد 

فالصبر الصبر لتجرع مرارتها فإنه  ،نزل به منكم مثل ذلك
اده عن ومن كبا به منكم جو. هذه الدار لذلك نزل العباد في

فعليه بمالزمة  ئها،ابلها ومقاومة ما يطرأ عليه من أعتحمل ثق
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لطيف ألفا  اياألول مالزمة : أحد األمرين أو هما معا وهو أكمل
فإنه  ،ألفا في الصباح وألفا بالليلإال وإن قدر خلف كل صالة 

على النبي  والثاني مائة صالة .بذلك يسرع خالصه من مصيبته
صلى اهللا عليه وسلم بالفاتح لما أغلق الخ ويهدي ثوابها له صلى 

ة وإال مائة صباحا اهللا عليه وسلم أن قدر مائة خلف كل صال
أعني  اللطيف والصالة على النبي  –ينوي بهما  ومساء ومائة في 

صلى اهللا عليه وسلم التي يهدي ثوابها له أن ينقذه اهللا من جميع 
ل خالصه من كربته فإنه تسرع له اإلغاثة في وحلته ويجع

وكذلك من كثرت عليه الديون وعجز عن أدائها أو . أسرع وقت
كثر عياله واشتد فقره وانغلقت عليه أبواب أسباب المعاش 
فليفعل ما ذكرنا من أحد األمرين أو هما معا فإنه يرى الفرج من 

ن خوف ومن دهاه خوف هالك متوقع نزوله به م .اهللا عن قريب
ظالم وال يقدر على مقاومته أو خاف من صاحب دين ال يجد منه 

المال ما ه عذرا و ال إمهاال و ال يجد من عذرا وال إمهاال وال يجد من
يؤديه له أو أي أمر من كل مخوف فليالزم ما ذكرنا من أحد 

إن أسرع مع ذلك  و. األمرين أو هما معا ألنه ينقشع عنه قريب
رت بنية دفع ما يتوقعه من المخوف أو بنية ت أو كثبصدقة قلَّ

كانت أجدر في إسراع الخالص  ،تعجيل الخالص من ألمه وكربه
  ).رحمةموتواصوا بالصبر وتواصوا بال (-جوالفر

يهمل أحدكم حقوق إخوانه مما هو جلب مودة  إياكم أنثم  إياكم و
فإن من ابتلي بتضييع حقوق  ه،أو دفع مضرة أو إغاثة على كرب

ما  ،اهللا في عون العبد و .اإللهية ابتلي بتضييع الحقوق واناإلخ
  .دام العبد في عون أخيه

واكم أو هدم باطال هفعل حقا يخالف  اوصونوا قلوبكم إذا رأيتم أحد
فإن ذلك معدود من الشرك  ،يخالف هواكم أن تبغضوه أو تؤذوه

الشرك في أمتي  :فقد قال صلى اهللا عليه وسلم .عند اهللا تعالى
وأقل ذلك أن تحب على باطل  ،خفى من دبيب النمل على الصفاأ
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أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم مما معناه  ،أو تبغض على حق
  .هذا

وكذا صونوا قلوبكم عمن فعل باطال أو هدم حقا يطابق هواكم أن 
فإن ذلك معدود من الشرك عند اهللا  ،تحبوه أو تثنوا عليه

ب أهله ويحب أن يقام الحق فإن المؤمن يحب الحق ويح .تعالى
ويعمل به ويبغض الباطل ويبغض أهله ويبغض أن يقام الباطل 

  .والسالم .ويعمل به
  

  استدراك
  
فليكن ذلك في غير حرج وال  ،ما ذكرنا من مراعاة حقوق اإلخوان 

إال أن يكون في  ،ثقل وال كلفة بل بما تيسر وأمكن في الوقت
 ،والقطيعة أو فساد القلببعض العوارض يخاف من أخيه العداوة 

 .من اهللا تعالى افإن ذلك يستجلب الرض ،فليسرع إلصالح قلبه
فليكن ذلك محله القلب  ،من بغض أهل الباطل ناوأما ما ذكر

جوارح أدى إلى منكر أعظم الإن خرج إلى جارحة من  و ،فقط
  .انتهت .فترك إخراجه من القلب إلى الجوارح أولى والسالم .منه
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  ونفعنا به آمين ومن وصاياه لبعض اإلخوان رضي اهللا عنه
  
  
  
  

فــي ســرك  تعــالىعليــك بــاهللا  ،ثــم الــذي أعظــك بــه وأوصــيك بــه   
لبـك مـن مخالفـة أمـره والتعويـل علـى اهللا       قوعالنيتك بتصفية 

مجــاري  لبحكمــه فــي جميــع أمــورك والصــبر       ابقلبــك والرضــ 
ذلـك باإلكثـار    واسـتعن علـى جميـع    .مقاديره في كل أحوالـك 

فهــو معــين لــك  ،مــن ذكــر اهللا قــدر االســتطاعة بحضــور قلبــك
وأكبـر ذكـر اهللا فائـدة وأعظمهـا      .على جميع ما أوصيتك عليـه 

جدوى وعائدة هي الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـع  
ة بجميـع مطالـب الـدنيا واآلخـرة دفعـا      فلفإنها متك ،حضور القلب

كــان مــن أكبــر  ،أكثــر اســتعمالها وأن مــن .وجلبـا فــي كــل شــيء 
  .أصفياء اهللا

واألمر الثاني مما أوصيك به هو ترك المحرمات المالية شرعا أكال 
فإن الحالل هو القطب الذي تدور عليه أفالك  ،ولباسا ومسكنا

وإياك أن تقول أين . ومن ضيعه ضيع العبادة ،سائر العبادات
لكن  ،انفإنه كثير الوجود في كل أرض وفي كل زم ،نجده
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يوجد بالبحث عن توفية أمر اهللا ظاهرا و باطنا ومراعاة ضرورات 
وهذا المحل يحتاج إلى فقه  .الوقت إن لم يوجد الحالل الصريح

ومن كان هكذا لم  .دقيق واتساع معرفة باألحكام الشرعية
  .يصعب عليه وجود الحالل
هو  ،ايتهابداية جميع األمور ونه ، و هوواألمر الذي ال بد منه بعد هذا

تعلق القلب باهللا باالنحياش إليه والرجوع إليه وترك ما سواه 
فإن قدر العبد على ارتحال القلب إلى اهللا بكل  .عموما وخصوصا

وإن لم  ،فهو الغاية ،وجه وعلى كل حال بحركة القلب حسا
م يمر ث ،بعد كل صالة هذا الدعاء ثالثا أو سبعافليالزم يقدر 

يصير له  ،حمل نفسه عليهبو ،لصلواتبه على قلبه في غير ا
  :والدعاء هو هذا .ذلك حاال

ولي وبك مالذي وإليك التجائي وعليك توكلي معاللهم عليك  
وبك ثقتي وعلى حولك وقوتك اعتمادي وبجميع مجاري 

تك في كل شيء يأحكامك رضاي وبإقراري بسريان قيوم
وعدم احتمال خروج شيء دق أو جل عن علمك وقهرك حتى 

ما رأى من أحوال  كل ه،وم عليافإذا د .ىهانت. ة سكونيلحظ
الدعاء  ذلك ر نفسه بمعانيذكَّ ،ق هذا الدعاءبالنفس ما ال يطا

سهل عليه حينئذ تعلق القلب باهللا برفض  ،وصبر على حمل نفسه
وهذا باب كبير من العلم يعلمه من ذاق أدنى شيء . كل ما سواه

  .ملهفال ته ،م الرجال ويعلم قدرهومن عل
فإن العمر قصير والسفر  ،وعليك بإصالح نفسك قدر االستطاعة 

طويل والعقبة صعبة والحمل ثقيل والحساب بين يدي اهللا شديد 
قال الشيخ  .والعمل بأمر اهللا هو المنجي من جميع هذه األمور

الصالح والصدر المبرز العارف باهللا سيدي محمد بن السماك 
مته حبقلبه أقبل اهللا عليه بر على اهللا من أقبل :رضي اهللا عنه

ومن أعرض على اهللا أعرض اهللا عنه  .وصرف وجوه الناس إليه
  .فإن اهللا يرحمه وقتا ما ،ومن كان مرة مرة .جملة
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وإذا ابتليت بمعاملة الناس  ،عليك باهللا برفض ما سواه ،الحاصل و
فإن اهللا يحب اإلحسان إلى  ،ومخالطتهم فخالطهم هللا وعاملهم هللا

  .هخلق
وأكبر ما أحظك عليه هو كثرة الصالة بحضور القلب على رسول اهللا 

  انتهت. فهو الكنز األكبر والذخر األفخر ،صلى اهللا عليه وسلم
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  جميع تالميذ أينما كانوا ومما أوصى به رضي اهللا عنه
  
  

  ونص الوصية 
  
   

سـبحانه   .مـا أوصـى اهللا بـه قـال    أما بعد فأوصـيكم ب  :قال رضي اهللا عنه
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم وإيـاكم أن   (وتعالى 

شرع لكـم مـن الـدين مـا وصـى      (قال سبحانه وتعالى  و. )اتقوا اهللا
أن أقيمــوا الــدين وال  (: تعــالى إلــى قولــه ســبحانه و   ...)بــه نوحــا 

وقـــال ســـبحانه وتعـــالى . )تتفرقـــوا فيـــه كبـــر علـــى المشـــركين
 (:وقال سبحانه وتعالى ).صموا بحبل اهللا جميعا وال تتفرقواواعت(

إلـى  ...) ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسـب 
: وقــال ســبحانه وتعــالى. )قــد جعــل اهللا لكــل  شــيء قــدرا (قولــه 

ويعظــم لــه (إلــى قولــه  )ومــن يتــق اهللا يجعــل لــه مــن أمــره يســرا   (
  .)أجرا

يــد أحــد  رامهــا وتنــاءت بعــدا عــن أن تمــدواعلمــوا أن التقــوى قــد صــعب م
يه أحد سـألها واحتكامهـا   ففال يصل  ،ت الهمم دونهاكلو مهاخطا
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النفوس من اإلدبـار  و إال الفرد الشاذ النادر لما طبعت عليه القلوب 
وحلهــا فــي رتــع أحــوال  و ،عــن اهللا وعــن أمــره بكــل وجــه واعتبــار 

ا حـال أهـل   وهـذ  .البشرية وحال ال مطمع لها في االنفكـاك عنـه  
الشـاذ النـادر الـذي     إال مـا علـى األرض   من كل العصر في كل بلد

 كرنـا هـاج بحـر األهـوال والفـتن و     وبسـبب مـا ذ   .عصمه اهللا تعالى
المصائب والمحن وغرق الناس فيه كل الغرق وصار العبد  ا يمطم

فـي   و .كلما سأل النجاة من مصيبة وعصم منها اكتنفته مصـائب 
ــى ا :هــذا قيــل لنــاس زمــان تتــراكم فيــه بحــور المحــن   ســيأتي عل

   .فال ينفع فيها إال دعاء كدعاء الغريق ،والفتن
وليكن مالزمتكم  األمر المنجي لما ذكرنا أو مطفئ ألكثر نيرانه 
وهو كثرة االستغفار والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم 

ال إله إال اهللا أنت سبحانك (وذكر ال إله إال اهللا مجردة وذكر 
 ،)حسبنا اهللا ونعم الوكيل(قوله  و )ي كنت من الظالمينأن

بقدر اإلكثار من هذه األذكار تتناءى عن العبد كثرة  هفإن
وبقدر تقليله منها يقل بعده عن المصائب  .المصائب وشرور األوزار

ليكن لكل واحد منكم قدر من هذه األذكار على  و .والشرور
  .قدر الطاقة

فإن  ،الجالل بتهال لمن له كمال العز ووعليكم بكثرة التضرع واال
فإنه أكرم وأعظم فضال من أن يتضرع  .اهللا كريم بعباده ودود

إليه متضرع أحاطت به المصائب واألحزان ومد إليه يديه 
مستعطفا نواله راجيا كرمه وأفضاله أن يرده خائبا أو يعرض 

 ومن .العاجز من عجز حتى على التضرع واالبتهال و. برحمته نهع
  .فال جابر له ،ضيع نفسه من اهللا

فإن  ،كرور األوقات وليكن لكم بباب اهللا لمات على مرور الساعات و
من اعتاد ذلك في كرور أوقاته غشيته من رحمة اهللا ونفحاته 
ما يكون ماحقا لمصائبه وكدوراته أو مسهال لثقل أعباء ما ثقل 

ستحي فإن اهللا سبحانه وتعالى غني كريم ي .هعليه من ملمات
لكرمه إذا رأى عبدا قد تعود الوقوف في بابه ولو في أقل 
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 يدحهاألوقات أن يسلمه للمصائب التي ال مخرج له منها أو 
احفظوا هذا العهد واركضوا في  .بهلكة يعز عليه الخالص منها

قليل من مرور اليوم والليلة تجدوا  أقل لو في هذا الميدان و
ن قدر إو .الشرور من من كثير الخالص و التيسير في جميع األمور

   :يكون تضرعه في كل ليلة إنالواحد على 
إلهنا أنت المحرك والمسكن لكل ما وقع في الوجود من الخيرات 

وبيدك وعن  ،والشرور وفي حكمك الحل والعقد لجميع األمور
وأنت أعلم بعجزنا  ،مشيئتك تصاريف األقدار والقضاء المقدور

 ءا عن تباعدنا مما يحل بنا من البالوضعفنا وذهاب حولنا وقوتن
 يالءممن الخيرات وما  هوعن اتصالنا بما نريد الوقوع في ،والشرور

 ك، والتجأنا لجنابك وبوقد وقفنا ببا .أغراضنا في جميع األمور
ما يحل بنا من وقفنا على أعتابك مستغيثين بك في صرف 

الدهور مما وما ينزل بنا من الهالك مما يجري به تعاقب ، الشرور 
وأنت  ،فضال عن وبله ،هنا على تحمله وال قوة لنا على طلال قدوة ل

العفو الكريم والمجيد الرحيم الذي ما استغاث بك مستغيث إال 
كربه إال فرجته وال  اإليك مكروب يشكو هه وال توجتأغث

وهذا مقام  .ناداك ضرير من أليم بالئه إال عافيته ورحمته
فارحم ذلي وتضرعي بين  ،إليكالمستغيث بك والملتجئ 

 من يديك وكن لي عونا وناصرا ودافعا لكل ما يحل بي
وال تجعل عظائم ذنوبي حاجبة لما ينزل  .المصائب واألحزان

عاملنا في  و .طولك من عة لما تتحفنا بهنامإلينا من فضلك وال 
جميع ذنوبنا بعفوك وغفرانك وفي جميع زالتنا وعثراتنا 

إنا لفضلك راجون وعلى كرمك ف ،برحمتك وإحسانك
 ،معولون ولنوالك سائلون ولكمال عزك وجاللك متضرعون

فال تجعل حظنا منك الخيبة والحرمان وال نيلنا من فضلك 
السائلون وأوسع  هفإنك أكرم من وقف بباب ،الطرد وخذالن

عظم فإنه لك المن األ ،مجدا من كل من طمع فيه الطامعون
ن يستغيث أكرما وأعلى مجدا من والجناب األكرم وأنت أعظم 
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بك مستغيث فترده خائبا أو يستعطف أحد نوالك متضرعا 
ال إله إال أنت يا علي يا  .فيكون حظه منك الحرمان ،إليك

 عشرين( .يا رحيم عظيم يا مجيد يا كريم يا واسع الجود يا بر
ثم صالة  ،ال إله إال أنت الخ :تذكر هذه األسماء من قولك )مرة

فإن المداومة  .في أوله وعشرا في آخره )عشرا(ما أغلق الفاتح ل
لهذا الدعاء في كل ليلة سبعا أو خمسا أو ثالثا تدفع عنه 

ن تحتم عليه نزولها نزل به إو ،كثيرا من المصائب واألحزان
  .ىهانت. لطف عظيم فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جميع تالميذه ومما أوصى به أيضا رضي اهللا عنه
  
  
  

أما بعـد فالـذي أوصـيكم بـه     . اهللا الم عليكم ورحمةبعد الس: ما نصه 
ثـالث   ثـالث منجيـات و   :وإياي المحافظة على قوله صلى اهللا وسلم

فإما المنجيات فتقـوى اهللا فـي السـر والعالنيـة وكلمـة       .مهلكات
ــي الرضـــ   ــق فـ ــر    االحـ ــى والفقـ ــي الغنـ ــد فـ ــب والقصـ ــا  و .والغضـ أمـ

علــى  و. يــهالمهلكــات فشــح مطــاع وهــوى متبــع وإعجــاب المــرء برأ 
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ما تحت قبة السماء إله يعبـد مـن دون    :سلم قوله صلى اهللا عليه و
مـن حسـن    :علـى قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم      و. هوى متبـع  من اهللا

 :وعلى قوله صلى اهللا عليـه وسـلم   .إسالم المرء تركه ما ال يعنيه
 فـــإذا لقيتمـــوهم  ،ال تتمنـــوا لقـــاء العـــدو واســـألوا اهللا العافيـــة    

  .ثالحدي.فاصبروا
ذه فهو منقلب فـي هـ   ،إن ورد في ميادين الجهاد في قتال الكفار و ،هذا و 

ــاس      ــن شــر الن ــي الصــفح ع ــة ف ــى  .األزمن أراد بقلبــه أو  فمــن تمن
على الناس سلطهم اهللا عليه مـن وجـه ال يقـدر     منهتحريك الشر 

وعلــى العبــد أن يســأل اهللا العافيــة مــن تحريــك شــر  .علــى دفعهــم
فالوجــه  ،عليــه مــن غيــر ســبب منــه   فــإن تحــرك .النــاس وفتــنهم

ــي      ــان فـ ــابلتهم باإلحسـ ــم مقـ ــوم العلـ ــيه رسـ ــذي تقتضـ ــى الـ األعلـ
ــم يقــدر فبالصــفح و   .إســاءتهم ــإن ل ــران    ف ــاء لني ــو عــنهم إطف العف

وال يتحـرك   .فإن لم يقدر فبالصبر لثبوت مجاري األقدار .الفتنة
 ،وإن اشــتعلت عليـه نيــران شــرهم . فـي شــيء مـن إذايــتهم إلسـاءتهم   

فعليـه   ،فـإن لـم يفـد ذلـك     .ع بالتي هـي أحسـن بلـين ورفـق    فليداف
قــت العوائــق علــى  فــإن عو .بــالهرب إن قــدر والخــروج عــن مكانــه  

. فليــدافع باألقــل فاألقــل مــن اإلذايــة ،ولــم يجــد قــدرة ،االرتحــال
كثر التضرع إلـى اهللا واالبتهـال سـرا فـي     يفليفعل ذلك ظاهرا أو 

فــإن هــذه  . عليــهحتــى يفــرج اهللا مــداوما ذلــكدفــع شــرهم عنــه 
  .الوجوه التي ذكرناها هي التي تقتضيها رسوم العلم

ن يبادر إليه أالحذر الحذر لمن تحرك عليه شر الناس منكم  و
 ،بالتحرك بالشر لمقتضى حرارة طبعه وظلمة جهله وغرة نفسه

وإن كان مظلوما فاضت عليه بحور الشر  ،فإن المبادرة للشر بهذا
وتلك عقوبته  .ه في الدنيا واآلخرةمن الخلق يستحق الهالك ب

 ع إلى اهللا بالتضرع وزفإنه لو ف .إلعراضه عن جناب اهللا أوال
الشكاية واعترف بعجزه وضعفه لرفع اهللا عنه ضرر الخلق بال 
سبب أو بسبب ال تعب عليه فيه أو يشغلهم اهللا بشاغل يعجزون 

العظيم  فإما أن يفعل اهللا له هذا و إما أن ينزل عليه اللطف .عنه
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ربما هو فيه من  أو الصبر الجميل فيكابد غصص تلك الشرور و
فيكون مثابا  ،اللطف والصبر حتى يرد عليه الفرج من اهللا تعالى

ما ثواب الدنيا فبحمد العاقبة وظهور نصره في وأ. دنيا وأخرى
وإما ثواب اآلخرة فبالفوز بما ال غاية له  .الخلق على قدر رتبته

قال سبحانه وتعالى  .الذي وعده اهللا تعالى من ثواب الصابرين
وقال .)وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا(

وقال تعالى  ).واعلموا أن اهللا مع الصابرين(سبحانه وتعالى 
أنه من يتق ويصبر (حاكيا عن نبيه يوسف عليه الصالة والسالم 

عاقبتم وإن (وقال تعالى  ).فإن اهللا ال يضيع أجر المحسنين
وإلى غير ذلك من . )فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى الصابرين

  .اآليات
ولعدم اعتبار الناس لما ذكرنا ترى الناس أبدا في عذاب عظيم من 
مكابدة شرور بعضهم بعضا ووقعوا بذلك في الهالك األعظم 

فإن العامة ال يرون  ،من حفته عناية إلهية في الدنيا واآلخرة إال
لشر عليهم إال صورة الشخص الذي حركه عليهم في تحريك ا

فنهضوا في مقابلة  ،لغيبتهم عن اهللا سبحانه وعن غالب حكمه
بحولهم و احتيالهم و صولة سلطان نفوسهم، فطالت الشرور 

وحبسوا في سجن العذاب على تعاقب عليهم مكابدة الشرور 
و ر من الناس أس العاقل إذا انصب عليه الشيفإن الكَ. الدهور

رآه تجليا إلهيا ال قدرة ألحد على مقاومته إال ، تحركوا له بالشر
بتأييد إلهي فكان مقتضى ما دله عليه علمه وعقله الرجوع إلى 
اهللا بالهرب وااللتجاء إليه وتتابع التضرع واالبتهال لديه 

 .هقتصما باهللا في مقابلة خلفنهض مع ،واالعتراف بعجزه وضعفه
لو التهبت عليه  و ،الشرور بال تعب منه عنه فال شك أن هذا تدفع

نيران الشر من الخلق لعجزوا عن الوصول إليه العتصامه باهللا 
قال سبحانه  .فإن من تعلق باهللا تعالى ال يقوى له شيء .تعالى

وهذا . )ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا إلى قوله فحسبه(وتعالى 
 .ا الوقتكل الخلق محتاجون إليه في هذ ،الباب الذي ذكرناه
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فمن أدام السير على منهاجه سعد في الدنيا واآلخرة ومن فارقه 
 ،فنهض إلى مقابلة الشرور بحوله واحتياله ،وكله اهللا إلى نفسه

  وفيما ذكرنا  كفاية .فهلك كل الهالك في عاجله ومآله
وعليكم بشكر النعم الواردة من اهللا تعالى بسبب أو بال سبب والشكر 

بطاعة اهللا تعالى إن قدر على أن تكون يكون في مقابلتها 
 ،وأقل ذلك شكر اللسان .وإال فاألبقع خير من األسود ،كلية

وليكن ذلك بالوجوه  .فال أعجز ممن عجز عن شكر اللسان
ذلك في شكر اللسان تالوة الفاتحة في  عالاف رالجامعة للشك

عند تالوتها أنه يستغرق  همقابلة ما أنعم اهللا عليه شكرا و لين
 شكر جميع ما أحاط به علم اهللا من نعمة عليه الظاهرة و

الباطنة والحسية والمعنوية والمعلومة عند العبد والمجهولة 
لديه والعاجلة واآلجلة والمتقدمة والمتأخرة والدائمة 

ويتلو بهذه النية ما قدر عليه من الفاتحة من مرة  .والمنقطعة
وكان ثوابه  .رافمن فعل ذلك كتبه اهللا شاك .إلى مائة مرة

  .المزيد من نعمه على قدر رتبته بحسب وعده الصادق
وأما وجوه المحامد الجامعة فهي كثيرة ال أطول بذكرها مثل قوله  

أنت كما أثنيت  ،ال أحصى ثناء عليك :صلى اهللا عليه وسلم
لك الشكر مثل جميع ما  إلهي لك الحمد و :ومنها .على نفسك

ائك وجميع محامدك التي أحاط به علمك من صفاتك وأسم
بها كل فرد من  كحمدت بها نفسك بكالمك والتي حمد

 ك بأي لفظ ذكروك به كل حمد من ذلك ومن جميعقخل
على جميع ما أحاط به علمك  عدد ما أحاط به علمك خلقك

فهو حمد جامح ألنواع المحامد مستغرق للشكر  .علي من نعمك
  .على جميع النعم

اهللا  ي نعمة أن يمد يده بها فيما ال يرضوأحذركم لكل من خوله اهللا
مثل شرب الخمر والوقوع في الزنا ومد اليد بها في المعاملة في 
الربا أو صرفها في وجوه طلب الرياسة والسلطنة وفي طلب إذاية 

تك حريمهم أو ه سفك دمائهم أو نهب أموالهم أو منالمسلمين 
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ر بما أنعم اهللا عليه فإن الفاعل بهذه األمو ،لو بأقل قليل بإذاية و
مستحق لسلب النعمة من اهللا مع ما يعرض له من مقت اهللا 

أو بعضها بما أنعم اهللا عليه ولم ير  فعل هذه األمور  فإن .وغضبه
فليعلم في نفسه أنه ممن كمل عليه غضب  ،من اهللا سلب نعمه

  .اهللا وسخطه في الدنيا واآلخرة
يرى عن قريب تعجيل العقوبة والسعيد إذا وقع في شيء من هذه األمور 

لتنبيه في قلبه من اهللا أن هذه المصيبة وقعت على تلك اويرى 
  الفعلة

أصوله على  محافظة قواعد الشرع وعلى  وأوصيكم في معاملة األسواق
تجنبوا جميع وجوه الغش والتدليس  و .حسب ما يعطيه الوقت

والكذب في تقويم األثمان واقتحام ما حرم اهللا من بذلك 
  .فإن المنهمك في ذلك يهلك كل الهالك .بنصوص الشرع

ثم إذا ألجأت الضرورة واشتدت الحاجة ولم يجد العبد ملجأ إال أن يأخذ 
وليكن جاريا في  ،قوته مما حرم شرعا فليأخذ قدر ما يتقوت

يأكلها  إنما  ذلك على حكم المضطر في أكل الميتة فإنه
  .بالغا وسدا للفاقة ال كسبا وتموال

حذركم أن تتهافتوا في المعامالت المحرمات شرعا تهافت الجهلة من أ و
العامة محتجين بعدم وجود الحالل المعين يريدون أن يسقطوا 

اروا في ذلك صفقد  .المعامالت الشرعية فيعنهم األحكام 
فقد قال  .زور وهو كذب على اهللا و ،كأنهم ال تكليف عليهم

مما في األرض حالال طيبا يا أيها الناس كلوا (سبحانه وتعالى 
فهذه اآلية وإن نزلت في . اآلية )وال تتبعوا خطوات الشيطان

مطلب خاص فهي مشتملة على كل ما تحتمله من القضايا إما 
 لوالعالم يأخذ حكمه من كل آية في ك .تلويحا إما تضمنا و

زل ألجله، والواقع منه من اآلية في قضيتنا تنما تحتمله وإن لم 
ي في األرض هز ما أمكن وجدوه من حالل أصلي أو هذه إن الذ

عارض على حسب عوارض الوقت وهي األمثل فاألمثل على حسب 
وخطوات الشيطان التي نهى اهللا . المعاملة بما فصلنا في جوا
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 .عنها هي المعامالت المحرمة شرعا حيث يجد العبد عنها معدال
 كم القهر وعوارض األقدار بح ألجأته فإن لم يجد عنها معدال و

وإن لم يأخذ منه مات  ،ه من المحرم شرعاتالحتم إال أن يأخذ قو
في الوقت أو مات بعض عياله جوعا لضيق الوقت وفقد السبيل 

فمن اضطر غير باغ وال عاد  (:فهو الواقع في قوله تعالى ،لغيره
وال تلتفتوا لما نقل عن السيد الحسن بن رحال في . )فال إثم عليه

ة ال يوجد فيها إال من يعامل بالحرام فهي حالل كل عقد :قوله
فهو قول باطل لكونه تغافل عن ضبط القاعدة الشرعية فيه 

يشهد له قوله صلى اهللا  فانآما ذكرناه قبلها هو  والتحقيق فيها 
وقوله صلى اهللا  .دع ما يريبك إلى ما ال يريبك :عليه وسلم
م وإذا نهيتكم إذا أمرتكم بشيء فافعلوا ما استطعت :عيه وسلم

فاتقوا اهللا ما استطعتم (أو قوله سبحانه وتعالى  .عن شيء فانتهوا
  :وقول الشاعر. )واسمعوا وأطيعوا

  
  وجاوزه إلى ما تستطيع        إذا لم تستطع شيئا فدعه 

  
  .انتهى .ما في الوصايا األول كفاية والسالم مع وفي هذا
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  هللا عنه ونفعنا به آمـــينفصل في بعض سائله رضي ا
  
  

   
منها رسالة التحدث بعمة اهللا عليه واإلخبار بأن اهللا تعالى أعطاه مقاما 

  :قال رضي اهللا عنه. لم يصله أحد من األولياء
بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

فالن تسليما بمحمد اهللا يصل الكتاب إلى يد أحبابنا وأصفيائنا 
األغواط كل واحد منهم باسمه بوكافة الفقراء الذين معه 

 همن كاتب .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .وعينه
   .إليكم أحمد بن محمد التجاني

نسأل اهللا عز وجل أن يتوالكم بعنايته وان يفيض عليكم بحور  ،وبعد
فضله وواليته وأن يكفيكم هم الدنيا واآلخرة وأن ينجيكم 

  .الدنيا وعذاب اآلخرة من فقر
وأن الفضل بيد اهللا يؤتيه من  ،حد له يليه إعالمكم أن فضل اهللا ال

له أحد من صوأقول لكم أن مقامنا عند اهللا في اآلخرة ال ي .يشاء
وان جميع األولياء من  ،كبر منال من صغر وال  األولياء وال يقاربه

قامنا حابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مصعصر ال
وال يقاربه لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلكه عن 
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ولم أقل ذلك حتى سمعته منه صلى اهللا عليه  .أكابر الفحول
ليس ألحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه  و .وسلم تحقيقا

الجنة بغير حساب وال عقاب ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا 
لي  ذكر مما وراء ذلك و .وحديمن المعاصي مت بلغوا إال أنا 

فيهم وضمنه صلى اهللا عليه وسلم لهم أمر ال يحل لي ذكره وال 
  .يرى وال يعرف إال في اآلخرة

ومع هذا كله فلسنا نستهزئ بحرمة ساداتنا األولياء وال نتهاون 
فإن من  ،فعظموا حرمة األولياء األحياء واألموات .بتعظيمهم

ن أهانهم أذله اهللا وغضب عظم حرمتهم عظم اهللا حرمته وم
  .ىهانت. فال تستهزئوا بحرمة األولياء .عليه

وفي هذه الرسالة بشارة عظيمة ألصحاب سيدنا رضي اهللا عنه ثبتنا 
اهللا على صحبته ومحبته وكذلك جميع األحباب إلى االستقرار 

  .معه في عليين آمين
رضي اهللا كرامة باهرة ومرتبة فوق األولياء فاخرة لسيدنا  أيضا وفيها

  .عنه ومتعنا بطول بقائه آمين
ومحل هذه الرسالة تكتب مع جملة كرامات سيدنا ولكن قدمتها هنا 
خوفا من تضييعها وحرصها عليها ألني فرطت في بعض كالم 

تداركنا اهللا بالعقل  ،فنحن قوم مفرطون .الشيخ حتى ضاع
  .ىوللمناسبة بينها وبين ما تقدم من الوصايا انته .الكافل آمين

  
  
  
  
  
  

  لبعض اإلخوان ونصها ومن أجوبته رضي اهللا عنه
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بعد السالم التام عليكم ورحمة : قال كاتبه أحمد بن محمد التجاني

  .اهللا وبركاته
نسأل اهللا أن  ،أما ما ذكرتم من رؤية النبي صلى اهللا عليه في النوم

ولكن عليكم إن أردتموها بالمداومة  .يمكنكم منها عاجال
فإنها  ،سبعا عند النوم على وضوء دائما ،الكمال على جوهرة

 ...اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية: كفيلة بها وهي
  الخ

. فطريقنا عنه صلى اهللا عليه وسلم اتصاال منه إلينا ،وأما سند طريقنا
وسندنا  أيضا في الورد المعلوم مع السيفي عنه صلى اهللا وسلم 

العشر فأخذناها مشافهة عن شيخنا وأما المسبعات .متصال إلينا
الشيخ محمود الكردي المصري رضي اهللا عنه وهو أخذنا عن 

ق ودالئل زرووأما أحزاب الشاذلي ووظيفة . فهةالخضر مشا
الخيرات والدور األعلى فكلها أخذنا اإلجازة فيها عن شيخنا 
القطب الكامل سيدي محمد السمان قاطن المدينة المنورة على 

  .ل الصالة وأزكى السالمساكنها أفض
وأما ما ذكرتم من شرط اتحاد الوقت للخلوة فهو أمر مطلوب في جميعها 

 ،األسماء اإلدريسية فياللهم إال  ،وال يضر أن تخلف إلى غير وقته
نا لكم في جزأ و. فإنه أن تخلف الوقت تضرر العامل ضرار كبيرا

 .دالورد وفي كل ما ذكرنا لكم سنده مما طلبتم فيه السن
   نفعكم اهللا بذلك والسالم هـ
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  مترجما عليها بعبارته الباهرة في مسائل من علوم الشيخ الزاهرة فصل
  
  
  

القلب  :رضي اهللا عنه قال .من ذلك كالمه على جواهر القلب السبعةف
 .السبعةفيه سبعة خزائن، كل خزانة محل جوهرة من الجواهر 

كر والجوهرة الثانية جوهرة الشوق فالجوهرة األولى جوهرة الذ
الجوهرة الرابعة  و .والجوهرة الثالثة جوهرة المحبة هللا والعشق

جوهرة السر وهو غيب من غيوب اهللا تعالى ال تدرك ماهيته وال 
والجوهرة الخامسة جوهرة الروح والجوهرة السادسة  .تعرف

  .جوهرة المعرفة والجوهرة السابعة جوهرة الفقر
إذا انفتحت في قلب العبد يكون أبدا  ،ألولى جوهرة الذكرالجوهرة ا و

منفردا عن وجوده غائبا عن شهوده ويسمى نعد السالكين ذهوال 
  وطمأنينة القلب بذكر اهللا .عن األكوان

أبدا في  الجوهرة الثانية جوهرة الشوق إلى اهللا وهو أن يكون العبد و
كل  س فيالشوق و االشتياق إلى اهللا بطلب الموت في كل نف

  نفس لحرارة االشتياق مشتعلة فيه 
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العبد يكون قلب،ال فإذا انفتحت في ،والجوهرة الثالثة جوهرة المحبة
عن  ابحكمه بلذة وإيثار لذلك الرض عن اهللا و راضيا أبدا راضيا

كل ما عداه لو وقع به الوقت أعظم الهالك لكان أحب اهللا من 
  جميع الشهوات

لسر وهو غيب من غيوب اهللا ال تعرف ماهيته الجوهرة الرابعة جوهرة ا و
وال تدرك وحكمه أن يكون العبد في كل حال ال يتحرك 

ال هللا وال يسكن إال هللا وال يقع فيه شيء من مخالفة الشرع إ
  أصال لكمال طهارته

والجوهرة الخامسة جوهرة الروح وهو أن يكاشف بحقيقتها وماهيتها 
يه من جملها وتفصيلها بحيث ال يخفى عل ،كشفا حقيقيا حسيا

  .سكرا وصحوا ومحقا مود االصطالروهي حضرة و ،شاذ وال فاد
ل بين عوالجوهرة السادسة جوهرة المعرفة وهو تمكين العبد من الف

حقيقة الربوبية والعبودية ومعرفة حقيقة بجميع أحكامها 
  .ومقتضياتها ولوازمها وهي حضرة البقاء والصحو

رة الفقر إلى اهللا تعالى إذا انفتحت في الجوهرة السابعة وهي جوه و
العبد يشهد افتقاره إلى اهللا واضطراره إليه في كل نفس من 
أنفاسه فال يزعجه عن هذا التمكين ورود كل عظم من أضداد 

الخلق  الناس باهللا ومن تمكن من هذه الجوهرة صار أغنى .فقره
م باهللا عن كل شيء بحيث أنه ال يبالي بجميع الخلق أحبوه أ

 .أدبروا عنه لكمال غناه باهللا تعالىأم أبغضوه أو أقبلوا عليه 
تمكن في هذه الجوهرة أمن السلب في حضرة الحق سبحانه  نفم

  .وهذا نهاية مقام السالكين. وتعالى والسالم
قال  .ولنرجع إلى ما قاله الشيخ رضي اهللا عنه في حقيقة الذكر

 هي أعال وأعاله .حقيقة الذكر أدنى مراتبه أن ينسى ما دونه
أن يشهد نفسه عين  موأعال مراتب االصطال م،مراتب االصطال
حقيقة  .وهو المعبر عنه بالسحق والمحق ،ذلك الوجود

أوله ذهول عن األكوان وهو المعبر عنه بالسكر  ماالصطال
 وأعاله فناء عن ،ووسطه فناء عن األكوان مع علمه بفنائه
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العليا  منه أن يشهد نفسه والمرتبة .فنائه األكوان و فناء عن
  .عين ذلك الوجود وهو المعبر عنه بالسحق والمحق

. حقيقة السحق والمحق عبارتان مترادفتان وهو فناء العبد بالكلية 
   قال ابن الفارض رضي اهللا عنه

  
وجودي فلم تعثر بكوني      في وهمت مته منذ عفا رسمي و و        

   حقيقتي
   وقال غيره

  
خطبتني في سري من أنت قلت حتى      في أمري مذ غبت عنيحيرتني  

  أنت
  
  
  

ومن كالم سيدنا رضي اهللا عنه مسألة في محبة الخلق هللا سبحانه 
  وتعالى

  
 حبته آلالئه ونعمه ومحبته لما هوممحبته للثواب و: قال رضي اهللا عنه 

ه أما محبت .ومحبته لذاته ،من الكمال والجالل والجمال عليه
وهاتان المحبتان لعامة  .عمهمعلومة وكذلك محبته لنللثواب ف

هاتان المحبتان  ولكن قد تزوالن ،المؤمنين منهما حظ ونصيب
  .سببهمابزوال 

فسببها ثابت وهو ما عليه ربنا من أوصاف الكمال  ،وأما المرتبة الثالثة 
ولكن ال تلحق المرتبة  ،وهذه لصغار األولياء .والعظمة والجمال

وهذه  .والعلل واألوصاف ،الرابعة مجردة عن األسباب ألن ،الرابعة
الحجاب وشاهد أسرار  نهال تكون إال لمن فتح عليه ورفع ع

قال رضي  .الكماالت األسماء والصفات من المواهب والحقائق و
قال صلى  .وفي الحديث دليل المرتبة األولى والثانية :اهللا عنه
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وأحبوني  هه من نعمأحبوا اهللا لما يغذيكم ب :اهللا عليه وسلم
ربيعة العدوية رضي اهللا  توقال. لحب اهللا وأحبوا أهل بيتي لحبي

  :عنها
  

  وحب ألنك أهل لذاك     حب الهوى نأحبك حبي
  

  .شارت للمرتبة الرابعة والثالثةإ
. والمحبة الصادقة هي التي تورث الغيرة لصاحبها :قال رضي اهللا عنه
إذا لم نر له  :قال ح؟متى تستري :رضي اهللا عنه قيل للشبلي

زيد رضي اهللا عنه لصاحبه حين قال يقال أبو  و .ذاكرا غيري
   .اسكت غرت على من أن يعرفه غيري :له وهال سألته المعرفة

  :وقال ابن الفارض رضي اهللا عنه في هذا المعنى
  
 ع عنك دعوى الحب وفد فؤادك وادفع عنك غيك          لغيره ادع

  يــــتبالَّ
وها أنت حي إن تكن صادقا         جناب الوصل هيهات لم يكن بوجانِ

مت  
  من الحب فاختر ذاك أو خل خلة     هو الحب إن لم تقض لم تقض مأربا

إليك فمن لي أن تكون      اـــــــقبضه فقلت لها روحي لديك و
  يـــبقبضت

     
  : وقال قبل هاذ الموضع

 

اق ودونه فقالت هوى غيري قصدت    َتصدت عممح ا عن سواءِييــتج  
وغرك حتى قلت ما قلت اــــــــالبس     يبه شن لَ ينٍمنفسِ بس تمــــــتن  

  تدــــــــطورها فتع تتعد بنفسٍ     اـــطامع طار أمسيتواأل سِوفي أنفَ
  تــــــلأقبح خ يتفوز بدعوى وهـَّــــــة     لخ هو أحسن ، ويبحبوكيف 
ىهوأين الس اسهمـــــراده      عن من أكمه كلا عمهرتـــــــغ ن أمانيك  
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ـــــــتطاول كم دونه رامام ورمتت     تــــــــــــــذَّبأعناقها قوم إليه فج  
اــــــــهورهبيوتا لم تنل من ظُ أتيت     ـــــوأبوابها عن قرع مثلك ستد  

وبين يدي نجواك قداــــــزخرف مت      تروم به عزـــــــا مراميه عتز  
 بخاط كيجاهك في دارل      طــــــسقم غير بيضٍأبوجه  تئوج

  يصفوت
  

  :وقال قبل هذا
  يـــتلَّم يوما عنه فارقت لتوإن م     مذهب يل وعن مذهبي في الحب ما 
 طَولو خرخاطري سهوا قََ ىلعة     واك إرادـــــلي في س تضرِبِ يتتيد  
  

  :وقال في الكافية
  
أنا وحدي بكل من في               ن في حماك يهواك لكنم لُّكُ 

اماكح  
  

وهو في  ،معناه هي ألصحاب المراقبة الكبرى :مسألة الفقير ابن وقته
 في كل وقت بحسب ما يصادفه من التجلي يتلون بتلوين تجلياته

لكل تجل حقه من العبودية  يية واألدب ليعطبمقابلتها بالعبود
  هـ .واألدب

 و ،لوجوده نعلم التوحيد مبايِ ،قال الجنيد :مسألة التوحيد الخاص
اهت عقول العقالء في التوحيد تنفإذا  .وجوده مفارق لعلمه

من عرف  :قال جعفر الصادق رضي اهللا عنه .تناهت إلى الحيرة
  هـ .القرار في التوحيد بلغ ،الفصل والوصل والحركة والسكون

مسألة األسماء القائمة التي يطلبها الكون وهي التي ال وجود للكون 
وهي التي تعثر عليها العارفون هي األسماء العاليات التي بدونها 

ما مراد اهللا منها  و من عرفها علم منها لماذا وجدت تلك الذات
 .آلخرةوما عاقبة أمرها من خير أو شر واستقرارها في الدار ا
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هكذا أجزاء  و ،فتعلم من هذا أن كل ذرة من الكون لها اسم
  .الكون كله ذرة ذرة

إذا أراد الكبير أن يتوجه إلى كون من : ثم قال سيدنا رضي اهللا عنه 
فيأتيه كرها  ،توجه إليه باسمه الخاص بهياألكوان ف

أسماء الكون وهي وهي خارجة عن  ،وكذلك عسكرة األسماء
وهذا من المكتوم  .ير مثل أسماء الكون سواءالكب جهفي التو

معنى لفظه رضي اهللا  ىهانت. الذي ال ينبغي أن يذكر للعامة
  آمين .عنه ومتعنا بطول بقائه

هللا سبحانه وتعالى أحكام من القدر  :قال سيدنا رضي اهللا عنه مسألة
ما هو مخالف لصورة الشرع ترد على تلك األحكام بفي خلفه 

وال . تسمى بلسان الحكمة عقوبات وجزاء تأحكام من المقابال
فتارة يصرف الحق سبحانه وتعالى تلك  .دهاوبد منها ومن ور

وهي  ،العقوبات الواردة على تلك الذنوب بوجه من وجوه الصرف
كثيرة كسبق صدقة أو صلة رحم أو إغاثة ملهوف أو شفاعة 

رف تارة ترد العقوبات بال صا و ،إلى غير ذلك من الوجوه ...ولي
وتارة تزيد على  ذواتهم،فتتلقاها ذوات أهل التصرف فتقع في 
ومن تعرض من األولياء  .ذوات أهل التصرف فتقع على أصحابها

فإنها ال تخرج  ،راحتهم سلطه اهللا عليهللدفع ذلك عنهم طلبا 
  هـ .مجانا

هللا تصريف في بعض خلقه أن يجعل الدنيا  :رضي اهللا عنه قال مسألة
حفظها منم مع المحافظة على أمر اهللا تعالى  فمن ،في أيديهم

جعلها له  و ،فيها من غير تضييع حفظها اهللا في يديه وصانه بها
من ضيعها من يديه تهاونا بها ضيعه اهللا تعالى وأحوجه  و .بركة

  هـ .إليها ولم يجدها في يديه
معنى أن كل ولي قدمه على قدم نبي، أي : قال رضي اهللا عنهمسألة 

ذلك النبي و يتوجه توجه ذلك النبي من غير  يذوق ذوق
إحاطة بما كان عليه ذلك النبي، بل يحصل له قسط و نصيب 

  هـ .مما كان عليه ذاك النبي
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وأما محبته صلى اهللا عليه وسلم للنساء  :قال رضي اهللا عنه مسألة
الحديث صحيح يقتضيان أن  و ،والطيب المذكورين في الحديث

إن له بشرية صلى اهللا عليه وسلم  الجواب .له بشرية مثلنا
لكن تلك البشرية معصومة من  ،كغيره من األنبياء والرسل

مخالفة األحكام اإللهية مطلقة فيما إذن لها فيه كالجماع 
وليس أن تلك البشرية معصومة من جميع  .واألكل والشرب

فإنه لو كان كذلك ما وقع التناسل من جسد آدم  ،توابعها
الم  وال خرجت حواء منه ولبطلت عمارة عليه الصالة والس

  .اد اهللا من العالممرالدارين التي هي 
روحه متعلقها الذات المقدسة  في محبة ،واعلم أن لكل عارف محبتين 

وهذه المحبة تستأصل جميع  .منشأها مطالعة الجمال القدسي
 :وجوه المحبة وعروقها وإليه يشير قوله صلى اهللا عليه وسلم

ومن الماء البارد  :إلى أن قال ...بك أحب إلياللهم اجعل ح
ومحبة له  .فهذه هي المحبة الواقعة في الروح .الخ...للعطشان 

 من حبب إلي :قوله صلى اهللا عليه وسلم يمن حيث البشرية ه
فهذه المحبة ال تناقض تلك المحبة وال تسمى  .دنياكم الخ

ه وتعالى هذه المحبة في البشرية وضعها اهللا سبحان ألن نقصان
للرسل للتألف مع الخلق وتأدية األحكام اإللهية وتبليغ الرسالة 

فإن ذلك هو عين الكمال  .والتناسل الذي تقع به عمارة الدارين
  .اإللهي

 ،المحبة البشرية نمجردا ع ،و بقي على المحبة األولىفإن الرسول ل 
و التناسل بطل  وو بطلت الرسالة   لبطلت األحكام اإللهية

المحبة ال يلتفت لغير  لكت ألن صاحب ،الدارين عمارة  بطلت
و ال يبالي بغير اهللا أصال، شاهد ذلك أن المالئكة  اهللا أصال

فهم دائبون الهيمان في جمال اهللا  .غرقوا في محبة ذاتهالعالين 
ولما لم تكن فيهم  .وجالله سكارى ال يفيقون من المحبة

بليس وال كلفوا بالسجود لم يعلموا بآدم وال إ ،المحبة الثانية
آلدم وال يحضرون بيعة القطب ألنهم غائبون عن التألف بغير 
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فلو كانت الرسل هكذا لبطلت الرسالة لعدم التألف  .اهللا تعالى
  .بغير اهللا

اذ ما سبق في علمه من إرسال الرسل لخلقه وضع اهللا فولما أراد اهللا إن 
فيتم مراد اهللا  ،ىفيهم المحبة البشرية يتألفوا بغير اهللا تعال

تعالى بتبليغ الرسالة وثبوت األحكام اإللهية والقيام بحق 
وهذا غاية  .التكليف وظهور التناسل وكمال عمارة الدارين

فإن هذه المحبة البشرية فيهم موجودة ولم ينقصوا  .الكمال
فإنهم مماثلون  ،بها عن محبة المالئكة العالين لذات اهللا تعالى

مالهم بهذه المحبة البشرية فكل محبة وكان ك ،لهم فيها
فيهم من البشرية واألصلية ال تهدم أختها ولذلك صحت له 

  .الخالفة صلى اهللا عليه وسلم لتألفه بالعوالم بالمحبة البشرية
وهذا هو معنى اسمه محمد يحمده جميع العوالم بما أفاض عليهم من  

ها أحمد المحبة األصلية هي التي يسمى في و .الحضرة اإللهية
فهو أحمد من حمد  .ألن تلك الحضرة ال يشاركه فيها مخلوق

اهللا في ذلك المقام لعلو علمه باهللا تعالى بما ليس لغيره فيه 
حضرته  :وهذا ينبئك عن حضرتيه صلى اهللا عليه وسلم .مطمع

   .المحمدية وحضرته األحمدية
كان كل وخالفة اإلنسان على العوالم إال إذا : ثم قال رضي اهللا عنه
ما فيه للبهائم من  تنسبف. نسبته فيه يجد جزء من العالم

ع وما فيه للمالئكة من الول تاألكل والشرب والجماع ونسب
 .بالحضرة القدسية وكمال الهيمان في جالل اهللا وجماله

وهي الحضرة التي فيها المالئكة  ،فاشتغاله بالحضرة القدسية
من األكل والشرب ال يشغله عن تأدية حقوق حضرة البهائم 

وهذه الحضرة ال تشغله عن  .والجماع وسائر التقلبات البشرية
فإن الكل من الحضرتين  .الهيمان في الحضرة اإللهية الولوع و

مظاهر الكماالت اإللهية وإنما يذم الراتع في الحضرة البهيمية 
وأما إن كان  .إذا شغل بها عن االستغراق في الحضرة اإللهية

فذلك غاية الكمال وما سمعت من  ،حق حقهيعطي لكل ذي 
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فال يطلق ذلك على الكامل صلى اهللا  ،إطالق حضرة البهيمية
في مطلق  أن وإنما يقال ،عليه وسلم وال يقال أن له صفة البهيمية

من نسب الحضرة اإللهية نسبة ما عند البهائم كغيرها  اإلنسان
 و هذا من حيث التكميل في مطلق. من جميع الموجودات

لجميع الحضرة اإللهية ال من حيث  امن كونه مظهر اإلنسان 
  هـ .الذم والسالم

هل خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل سيدنا رضي اهللا عنه : مسألة
ومن أصحاب شيخنا الذين  الصرةحين والدته من المحل ومن تحت 

  فأجاب رضي اهللا عنه؟  ضمنوا له ووعدوا بالفضل المذكور
فال  ،ال من محل الوالدة الصرةوهو خروجه من تحت  ،ولىأما المسألة األ

يكون ما سمعته من المخبر إال أنه سمعه منه صلى اهللا عليه 
قل صاحبه من كتاب ن وسلم ثم أني رأيت في بعض التقاييد هنا

 الصرةالشفا البن سبع قال أنه صلى اهللا عليه وسلم خرج من تحت 
من جميع إخوانه من وكذا غيره  ،ولم يخرج من محل الوالدة

لعل المستبعد  و .هكذا نقله ابن سبع .النبيئين والمرسلين
نه من لو كان هذا كما قيل لنقل وتواتر أللنا، يقولون  ،لذلك

والنسوة  ،دة يحضرها جمع من النسوةالأهم األمور وال شك أن الو
فلو وقع هذا  .أشد الناس حرصا على إفشاء ما يرين من العجب

 النبيينكل النسوة حضرن لوالدة كل نبي من  الخارق لرأينه
ولو  .ولو وقع ألفشته النساء الحواضر لعدم صبرهن على الكتم

وسكوت النسوة عليه  .به النسوة لتواتر في أقطار األرضث حد
  .الصرةوهو الخروج من تحت  ،على عدم وقوعه

ذن اهللا في ستره وعدم أ ق عادةن هذا خرأوالجواب على هذا المحط  
لما  ءالنظر األول أن اإلخفا: ائه للخلق وذلك يستدعي نظرينإفش

خفي والظهور لما ظهر هو أمر موكول إلى الحق سبحانه وتعالى 
اإلخفاء، و ولو توفرت دواعي  .يظهر ما يشاء بسبب أو بال سبب

وهذا  و لو توفرت دواعي الظهور،. يخفي ما شاء بسبب أو بال سبب
روج الصفوة العليا من تحت أن خ والنظر الثاني .من ذلك القبيل
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يفتح  تعالى  فيكون أمره أن اهللا ،زيها عن محل القذرتن الصرة
وأرحام حتى يخرجه  قصفا ة كلها من أالم من جلد وقاألغل

 .ويردها كما كانت في أسرع من طرفة عين ويردها كذلك
  .وهذا غير بعيد في قدرة اهللا تعالى

مثل  ،ألقى الغفلة على النساء الحواضر ثم أنه إن أراد اهللا تعالى اإلخفا 
أن يمسسنها فيغلق ما زال أمرها متأخرا عن الوالدة وهي تتوجع 

فيخرج  ،الصرةفيغفلن عنها فيفتح اهللا المرأة الوالدة من تحت 
الولد من طرفة عين ويردها إلى حالتها األولى في االلتئام في 

تقول النسوة ف .أسرع من طرفة عين ويجري الدم من محل الوالدة
قد خرج الولد فيأتي النسوة وال يرين أنه خرج من محل الوالدة 

ويقع الكتم  الصرةلوجود الدم وعدم وجود أثر الدم من تحت 
  :من آالم الوالدة للنبي بأمرين

فيرتبط القلب عن  ،األمر األول إلقاء سر من األسرار اإللهية على قلبها
وأصبح  (ال سبحانه وتعالىق .اإلفشاء بأمر اهللا لوجود ذلك السر

فؤاد أم موسى فارغا أن كادت لتبدي به لوال أن ربطنا على 
ن رأين شيئا إط اهللا على قلوبهن في حال الحمل ، كما رب)قلبها

في نوم أو  الولد من األحوال الخارقة الدالة على نبوءة ذلك
األمر الثاني لو أرادت األم الوالدة إفشاء ذلك لتحققت  و. يقظة
ذيب من النساء الحواضر لظهور الدم في محل الوالدة وعدم التك

ال عينا وال أثرا وال شاهد يصدقها  الصرةوجود األثر من تحت 
فيحملها  ،فتتوفر دواعي العادة على تكذيب ما تدعيه إن ادعت

تحقق هذا التكذيب على الكتم فلذا لم ينقل من  هذا األمر 
الجواب عن  ىهتان. فهذا هو الجواب عن ذلك المحط .شيء

   .المسألة األولى
أن األصحاب الذين أشير إليهم هم آخذوا الورد و  ثم المسألة الثانية

تقول  :ثم المسألة الثالثة. انتهى. المحب المفتوح عليه بال ورد
 .عند تالوة الفاتحة نويت تالوة كذا بتالوة الفاتحة ثم تقرؤها
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د عند هذه وال ب .وهذا الزم عند كل فاتحة أريد بها ذلك
  ىهانت. النية من الطهارة الكاملة

إن قلتم انه طاهر صلى : وأورد صاحب هذا السؤال المتقدم مسألة قال
فكيف دخل  ،من محل القذارة جاهللا عليه وسلم ولذلك لم يخر

أو نقول خلق من  .هربتم منه أوالما فليزم أيضا  .وهو نطفة ،معه
فأجاب . طفة قذرةريق أبيه كما قاله بعض من هرب من أن الن

الشيخ رضي اهللا عنه ال يصح كونه خلق من ريق أبيه بل من 
دخلت النطفة من  و .النطفة كغيره من األنبياء وسائر البشر

لم تكن النطفة كخروجه حين  المحل المعلوم كغيرها و
عند الوالدة  و أما. ألنها حين الدخول عارية عن الروح ،الوالدة

  .خرجت من غير المحل فبسبب طهارة الروح الكريم
  

فما تقول في الروح حين كانت في الرحم والدم معها  :قال السائل
فأجابه بأن الرحم طاهر والدم قبل خروجه من المحل طاهر 

  انتهى. كذلك
تفكرت في اختصاص سيد الوجود  :مسألة سمعته رضي اهللا عنه يقول

هو فتبين لي أنه لما كان  ،صلى اهللا عليه وسلم بيوم االثنين
كذلك هذا  و .ولم يتقدمه إال الوجود القديم ،الوجود الثاني

فلهذا  ،لم يتقدمه إال يوم األحد هو الثاني من األيام و ،اليوم
فيه  .كان تقلب أطواره صلى اهللا عليه وسلم في يوم االثنين

كذلك  و. فيه أرسل فيه دخوله لطيبة و فيه هجرته و والدته و
في  ،السالم أفضل الصالة و على نبينا وعليه ،سيدنا آدم

 ،لمناسبة وجودية ،اختصاصه بيوم الجمعة وتقلب أطواره فيه
ألن سيدنا آدم هو الوجود األخير من الموجودات وهو المعبر عنه 

وهذا اليوم  .عند العارفين بالتجلي األخير واللباس األخير
خلق ( :قال تعالى .األخير من األيام التي خلق اهللا فيها خلقه

ثم ( :في اليوم السابع قال تعالى و )وات واألرض في ستة أيامالسم
 .على ما أراد وعلم ولم يخلق فيه مخلوقا) استوى على العرش 
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 المناسبة كانت أطوار سيدنا آدم عليه السالم من خلق و هفلهذ
كالمه بالمعنى  انتهى .توبته فيه خروجه منها و دخوله الجنة و

  .رضي اهللا عنه
على هذا القياس يكون يوم االثنين أفضل من يوم ثم قلت لسيدنا 

 ؟ الجمعة الختصاص أطوار سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم به
فضل اهللا ي ،التفضيل أمر إلهي ال علة له وال يقاس :قال لي
التفضيل  منفما سمع  .ما شاء بما شاء على شاء و تعالى سبحانه

فهو  .وسلم لمخلوق من خبر اهللا وخبر رسوله صلى اهللا عليه
  هـ .المفضل وما ال فال

الحادث وحقيقته واحدة  و وصف مشترك بين القديم :سمعته يقول و
لكن مع القديم يكون قديما وبالنظر  و ،ال تتبدل وال تتغير

هذا  و .هو اآلن الدائم عند العارفين قال و .للحادث يكون حادثا
 .لعلم باهللاأهل اإال ه يلإال يتفطن  قلت و. من اإلشكاالت الصعبة

  آمين .منهم اهللا جعلنا
سئل رضي اهللا عنه على إهداء ثواب الصالة عليه صلى اهللا عليه : مسألة

عن جميع  يفاعلم أنه صلى اهللا عليه وسلم غن .فأجاب ،وسلم
 ئهمالخلق جملة وتفصيال فردا فردا وعن صالتهم عليه وعن إهدا

بما منحه من  و ،ثواب األعمال له صلى اهللا عليه وسلم بربه أوال
فهو في ذلك عند ربه صلى اهللا  .سبوغ فضله وكمال طوله

عليه وسلم في غاية ال يمكن وصول غيره إليها وال يطلب معها 
 و(يشهد لذلك قوله سبحانه وتعالى  ،إفادة وأمن غيره زيادة 

إن ورد من الحق  و ،هذا اإلعطاء و ).لسوف يعطيك ربك فترضى
فإن لها غاية ال  ،يبة المحتدبهذه الصفة سهلة المأخذ قر

فإن . فضال عن الغاية التي هي أكبرها ،أصغرها العقول تدرك
الحق سبحانه وتعالى يعطيه من فضله على قدر سعة ربوبيته 
ويفيض على مرتبته صلى اهللا عليه وسلم على قدر حضوته 

 وما ظنك بعطاء يرد من مرتبة ال غاية لها .ومكانته عنده
ثم يرد على  .على قدر تلك المرتبةعظمة ذلك العطاء و
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فكيف  .وعظمته على قدر وسعها أيضا ،مرتبة ال غاية لها أيضا
لذا قال سبحانه  و .كيف تحمل العقول سعته يقدر هذا العطاء و

قل مراتبه في غناه أ و. )كان فضل اهللا عليك عظيما و(وتعالى 
ل ك ،صلى اهللا عليه وسلم أنه من لدن بعثته إلى قيام الساعة

 ،عامل يعمل هللا ممن دخل طوق رسالته صلى اهللا عليه وسلم
فليس يحتاج مع هذه المرتبة إلى  ما بلغ، اغلاثواب عمله بيكون 

 و .زيادة إهداء الثواب لما فيها من كمال الغنى الذي ال حد له
فكيف بما وراءها  .هذه أصغر مراتب غناه صلى اهللا عليه وسلم

ر الذي ال تطيق طعظم األخاأل و الفضل من الفيض األكبر
  .حمله عقول األقطاب فضال عمن دونهم

فاعلم أنه ليست له حاجة إلى صالة المصلين عليه  ،إذا عرفت هذاو 
رِصلى اهللا عليه وسلم وال شعصلى  ،لهم ليحصل له النفع بها ت

ليست له حاجة إلى إهداء الثواب ممن يهدي له  و .اهللا عليه وسلم
ثواب العمل مثل المهدي له في هذا الباب  وما .ثواب األعمال

يحصل له به نفعا إال  وأصلى اهللا عليه وسلم  به متوهما أنه يزيده
في بحر طوله مسيرة عشر مائة ألف عام قلم كمن رمى نقطة 

وعرضه كذلك وعمقه كذلك متوهما أنه يمد هذا البحر 
 فأي حاجة لهذا البحر بهذه النقطة وما .يزيده بتلك النقطة و

  .عسى أن تزيد فيه
فاعلم  ،حضوته عند ربه وإذا عرفت رتبة غناه صلى اهللا عليه وسلم و

ليعرفهم  صلى اهللا عليه و سلمأن أمر اهللا للعباد بالصالة عليه 
ه وعلو اصطفائه على جميع يعلو مقداره عنده وشفوف مرتبته لد

 وليخبرهم أنه ال يقبل العمل من عامل إال بالتوسل إلى اهللا ،خلقه
فمن طلب القرب من اهللا والتوجه إليه  .صلى اهللا عليه وسلم ،به

و دون التوسل به صلى اهللا عليه وسلم معرضا عن كمال جنابه 
كان مستوجبا من اهللا غاية السخط و  ،مدبرا عن تشريع خطابه

الغضب وغاية اللعن والطرد والبعد وضل سعيه وخسر عمله وال 
ه وسلم كالصالة عليه صلى اهللا وسيلة إلى اهللا به صلى اهللا علي
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فالصالة عليه صلى اهللا عليه  ،ذالف .عليه وسلم وامتثال شرعه
وسلم فيها تعريف لنا بعلو مقداره عند ربه وفيها تعليم لنا 

في جميع التوجهات و المطالب  بالتوسل به صلى اهللا عليه وسلم
 لما هذه من توهم النفع له بها صلى اهللا عليه و سلم . ال غير

  .الغنىكمال  من سابقا ذكرناه
و أما إهداء الثواب له صلى اهللا عليه و سلم، فتعقّل ما ذكرناه من الغنى 

مثاال آخر يضرب إلهداء الثواب له صلى اهللا عليه أوال ثم تعقّل 
ي في وتأ وسلم بملك عظيم المملكة ضخم السلطنة قد

كل خزانة  .حد لعددها مملكته من كل متمول خزائن ال
كل خزانة على  ،األرض مملوءةإلى ا وطولها من السماء عرضه

 .هذا القدر ياقوتا أو ذهبا أو فضة أو زرعا أو غيرها من المتموالت
فسمع  ،ال يملك مثال غير خبزتين من دنياه افقير ردثم قَ

 فأهدى لذلك الملك بالملك واشتد حبه وتعظيمه له في قلبه 
فال  ،لملك متسع الكرما و ،الخبزتين معظما له ومحباإحدى 

شك أن الخبزة ال تقع منه ببال لما هو فيه من الغنى الذي ال حد 
ثم الملك التساع . فوجودها عنده وعدمها على حد سواء .له

كرمه علفقر الفقير وغاية جهده وعلم صدق حبه وتعظيمه  م
لو قدر على  و ،في قلبه وأنه ما أهدى له الخبزة إال ألجل ذلك

السرور بذلك  فالملك يظهر الفرح و .لك ألهداهأكثر من ذ
حبه ال ألجل انتفاعه  صدق بهديته ألجل تعظيمه له و الفقير و
ويثيب على تلك الخبزة بما ال يقدر من العطاء ألجل  ،بالخبزة

  .صدق المحبة ال ألجل النفع بالخبزة 
وعلى هذا التقـدير وضـرب المثـل قـدر إهـداء الثـواب لـه صـلى اهللا عليـه          

صلى اهللا عليه وسـلم فقـد تقـدم ذكـره فـي      عنه وأما غناه . لموس
 .ضرب المثل بعظمة البحر المـذكور أوال و أمـداده بنقطـة القلـم    

وأمــا إنابتــه صــلى اهللا عليــه وســلم فقــد ذكــر لهــا المثــل بإهــداء     
  .الخبزة للملك المذكور والسالم انتهى
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  صلف
  
  

الكـالم علـى التفضـيل بـين      .ي اهللا عنه ونفعنـا بـه آمـين   قال شيخنا رض
  .الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم وبين تالوة القرآن

صـالة علـى النبـي    أما تفضيل القرآن على جميع الكـالم مـن األذكـار وال   
واضـح أوضـح مـن     هفـأمر  ،صلى اهللا عليه وسـلم وغيـره مـن الكـالم    
شـهدت بـه    ،شـرع وأصـوله  الشمس كما هو معلوم في اسـتقراءات ال 

  :وتفضيله من حيثيتين. اآلثار الصحيحة
ــة األولــى كونــه كــالم الــذات المقدســة المتصــفة بالعظمــة        الحيثي

   .فهو في هذه المرتبة ال يوازيه كالم .والجالل
 قرطـ  والحيثية الثانية ما دل عليه من العلوم والمعارف ومحاسـن األدب و 

هيــة واألوصــاف العليــة  الهــدى ومكــارم األخــالق واألحكــام اإلل 
فهـو فـي هـذه المرتبـة ال يوازيـه       .التي ال يتصف بها إال الربـانيون 

ثـم أن هـاتين الحيثيتـين ال     .األمـور  ذهكالم في الداللـة علـى هـ   
قــد انكشــفت لــه بحــار  ،يبلــغ فضــل القــرآن فيهمــا إال عــارف بــاهللا

  .جهاجالحقائق فهو أبدا يسبح في ل
ن القرآن في حقه أفضـل مـن جميـع    فصاحب هذه المرتبة هو الذي يكو 

األذكــار والكــالم لحــوزه الفضــيلتين لكونــه يســمعه مــن الــذات  
  .لمقدسة سمعا صريحاا

المرتبــة الثانيــة فــي القــرآن دون هــذه مــن عــرف معــاني القــرآن ظــاهرا     و
وألقى سمعه عند تالوته كأنه يسمعه من اهللا يقصه عليه ويتلـوه  
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حـق فـي الفضـيلة بالمرتبـة     فهذا أيضا ال .عليه مع وفائه بالحدود
  . ال أنها دونهاإ األولى

لـيس   ،رجـل ال يعلـم شـيئا مـن معانيـه     : المرتبة الثالثة في تالوة القرآن و
 .له إال سرد حروفـه وال يعلـم مـاذا نـزل عليـه مـن العلـوم والمعـارف        

فهــذا إن كــان مهتــديا كســائر األعــاجم الــذين ال يعلمــون معــاني  
كـالم اهللا ويلقـي سـمعه عنـد تالوتـه       إال أنه يعتقـد أنـه   ،العربية

فهـذا الحـق فـي     .معتقدا أن اهللا يتلـوا عليـه تـالوة ال يعلـم معناهـا     
بشـرط أن   ،ين إال أنه منحط عنهما بكثير كثيـر بتالفضل بالمرت

  .خل بشيء منهاميكون مهتديا موفيا بالحدود والواجبات غبر 
أو لم يعلـم إال أنـه    المرتبة الرابعة رجل يتلوا القرآن سواء علم معانيه و 

فهــذا ال  .شــيء منهــا لــىغيــر متوقــف ع ،متجــرئ علــى معصــية اهللا
ظم ابـل كلمـا ازداد تـالوة ازداد ذنبـا وتعـ      ،يكون في حقـه أفضـل  

ومــن أظلــم ممــن  (يشــهد لــه قولــه ســبحانه وتعــالى ،كعليــه الهــال
: إلـى قولـه   ...ذكر بآيات ربه فأعرض عنهـا ونسـي مـا قـدمت يـداه     

ويـل لكـل أفــاك   (تعــالى  نه واوقولـه سـبح   ).بــدافلـن يهتـدوا إذا أ  
ن لــم أاهللا تتلــى عليــه ثــم يصــر مســتكبرا كــ  أثــيم يســمع آيــات  

قــل يــا أهــل  (قولــه تعــالى ، و)عــذاب عظــيم :إلــى قولــه ...يســمعها
. اآليـة  ).حتـى تقيمـوا التـوراة واإلنجيـل     يءالكتاب لستم على ش

قـال  . هـزءا  هوكل من يحفظ القرآن ولـم يقـم بحـدوده فقـد اتخـذ     
وال  :إلـى قولـه   ...وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن(تعالى  سبحانه و

ما بـال أقـوام    :وقوله صلى اهللا عليه وسلم. )هزءاتتخذوا آيات اهللا 
يشفُرون بالعابدين ويقولون بـالقرآن مـا وافـى    فُّون المترفين ويستخ

فعنـد ذلـك يومنـون بـبعض      ،هوأهواءهم وما خالف أهواءهم ترك
  .الحديث. ويكفرون ببعض الكتاب

يصدق عليهم الوعيد الذي فـي اآليـة قـال     هأراد صلى اهللا عليه وسلم أن 
إلـى قولـه    ...أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض(: سبحانه

إن مــن أشــد النــاس   :قولــه صــلى اهللا عليــه وســلم  و. )أشــد العــذاب
ه و قولـه  سـبحان  . عذابا يـوم القيامـة عـالم لـم ينفعـه اهللا بعلمـه      
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فـإن لـه معيشـة ضـنكا ونحشـره       يومن أعـرض عـن ذكـر   (وتعالى 
فمــن . )إلــى قولــه  وكــذلك اليــوم تنســى  ...يــوم القيامــة أعمــى
فمثـل هـذا    .الوعيد ثابـت عليـه   فقد نسيه و ،ترك العمل بالقرآن

ال يكون القرآن في حقه أفضـل مـن الصـالة علـى النبـي صـلى اهللا       
لــى القــرآن فــي حقــه  فأصــحاب المراتــب الثالثــة األو  .عليــه وســلم

ــلم       ــه وس ــلى اهللا علي ــي ص ــى النب ــالة عل ــن الص ــل م ــاحب  و .أفض ص
 في حقه الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ،المرتبة الرابعة
  .أفضل من القرآن

بــتالوة القــرآن طــردا ولعنــا إال أن   تعــالى وبيــان ذلــك انــه يــزداد مــن اهللا 
لمعرفـة  يكون صـاحب مرتبـة إلهيـة فـي الغيـب مـدخرة  لـه فـي ا        

وحالـه فـي المرتبـة     ،فإنـه إن كـان بهـذه المثابـة     .باهللا العيانيـة 
الرابعة كما ذكرناه فتمحى جميع ذنوبه في الغيب وتكتـب لـه   
ــه مــن اهللا      جميــع تالوتــه حســنات ألجــل المرتبــة التــي حصــلت ل

فهـو عنـد اهللا بـين     ،فإن خال من هذه المرتبـة  .بطريق المحبوبية
فـي اآلخـرة وعـدم المؤاخـذة بالعـذاب      و بـالعف أما أن يعامله : أمرين

هـــي  و ،علـــى ذنوبـــه لســـبب مـــن األســـباب المعلومـــة فـــي الغفـــران 
مــا أن يناقشــه ربــه بالحســاب فــي اآلخــرة ثــم يقــول لــه   إو .كثيــرة

  .بها ذرة ذرة لنؤاخذنك 
 لـه  الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم أفضـل  ،فصاحب هذه المرتبة

يصــلي عليــه بكــل صــالة عشــرا   مــن تــالوة القــرآن لكونــه أن اهللا 
عشــرا وجميــع المالئكــة فــي كــورة العــالم عشــرا عشــرا لكــل     

فـإن هـذا الوعـد مـن اهللا      .فيفـوز بـذلك بالسـعادة األبديـة     .صالة
فكل مـن صـلى عليـه     .محقق الوقوع وهو واقع لكل مطيع وعاص

فصـاحب هـذا   . فهـو مـن أهـل السـعادة     ،ت عليـه المالئكـة  ربه وصلَّ
اء بــتالوة القــرآن وتقــع لــه الســعادة  قك والشــالحــال يقــع لــه الهــال 

  .بالصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
القـرآن علـى    تم فـي فضـل  قـد ذكـر   :إن قال قائل: ثم قال رضي اهللا عنه

إن الصــالة علــى النبــي  :ســائر األعمــال ثــم قلــتم فــي حــق العاصــي 
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صلى اهللا عليه وسلم أفضل مـن القـرآن وهـذا أمـر منـاقض لمـا عيـه        
قلنــا إن القــرآن هــو محــل القــرب والتــداني ومحــل العلــو    ؟ اإلجمــاع
فإنه حضرة  .وال يقبل ال قليال وال كثيرا من سوء األدب ،والتعالي

الصـمدية بعلـو    اتها وتجلت فيهبرزت فيها األحدية لجميع كماال
أسـاء فيهـا    ، ومـن دخلهـا   و .فال يدخلها إال الطاهر الكامـل  ،جاللها

وال كــذلك الصــالة عليــه صــلى اهللا . وطــرد شــيئا مــن األدب لعــن
فإنــه صــلى اهللا عليــه وســلم حضــرة القــرب والتــداني   ،عليــه وســلم

ــة        ــزل بالرحمــة الكامل ــرآن وهــو أيضــا حضــرة التن ــي الق ــا ف كم
والشتماله صلى اهللا عليه وسـلم  . للطاهر الكامل وللعاصي الجاني

ق وتنزل اهللا به رحمة للعـالمين كـان كـل مـن تعلـ      ،على األمرين
إذ  ،به صلى اهللا عليه وسلم رحم وأعطي من الخيـر مـا ال غايـة لـه    

  ).ورحمتي وسعت كل شيء :(هو نسبة الرحمة اإللهية حيث قال
لحومهـا وال دماؤهـا    لن ينـال اهللاَ (وأما الحضرة األولى فقد أشار لها بقوله  

ويحذركم  (قوله سبحانه وتعالى ، و)ولكن يناله التقوى منكم
ا مـ نت ترى الترويع والتقريع لسماع سطوة الجـالل في فأ ).اهللا نفسه

ورحمتـي وسـعت   (وأمـا الرحمـة فقـد قـال فيهـا      . سمعت من الخطـاب 
فلـذلك كانـت    .فـا وال تحـذيرا  يما ذكر فيهـا تخو  و ،)يءشكل 

الصالة عليه صـلى اهللا عليـه وسـلم ينـال فضـلها المطيـع والعاصـي        
. القـرب وق مرتبـة  بحق يفإنه ال يفوز بفضله إال الموف ،دون القرآن

النسبة بينه و بين الصالة عليـه صـلى اهللا    عرفت ،فإذا عرفت هذا
  انتهى. عليه و سلم

 فـي  و تعـالى  وقـد قـال سـبحانه    .مكة قال فيها بلد اهللا الحـرام ...........
ورد  و ).ومــن يــرد فيــه بالحــاد بظلــم نذقــه مــن عــذاب ألــيم(حقهــا 

المحـل الخـاص بـالحق     افإنهـ  .فيها أن السيئة مكتوبة فيها بمائة
فمـن تجاسـر فيهـا     .فال تقبـل شـيئا مـن سـوء األدب     ،سبحانه وتعالى

ى تفـال يتـأ   .ب والنكـال عـذا على شيئ من سوء األدب شـدد عليـه ال  
 .فــال يخطــر فيــه غيــره ،االســتقرار فيهــا إال لمــن تعلــق قلبــه بــاهللا 
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فــال  ،كــذلك القــرآن ال تليــق تالوتــه إال لمــن اطمــأن قلبــه بــاهللا  
  .غيره يخطر فيه

أمــا المدينــة فقــد قــال صــلى اهللا عليــه وســلم فــي حقهــا تنفــي خبــث       و
أو كمـا قـال صـلى اهللا     ،صـاحبها كمـا تنفـي النـار خبـث الحديـد      

ــلم ــا   ،عليـــه وسـ ــو عـــن الـــذنوب فيهـ ــرة العفـ ــير إلـــى كثـ ال  و. يشـ
فــإن المدينـة حضـرة التنــزل بالرحمـة اإللهيــة     ،كـذلك مكـة  

أرســل رحمــة للعــالمين حيــث  فيهــا، لكونـه صــلى اهللا عليــه وســلم 
  .الرحمة ال تختص بالمطيعأن  وهي

هـا طـالبون   فيالعبـاد   ،أن حضـرة القـرآن ومكـة    :و إجمال األمر في ذلـك 
فاشـترط   ،هلـ امللحق يريدون الترقي إلـى االتصـال بـه فـي علـو ك     

فــي حقهــم فــي هــذه المرتبــة كمــال الطهــارة مــن إلمــام غيــره          
الصالة عليه صـلى اهللا  و في حضرة المدينة و. بقلوبهم وإال طردوا

 هعليــه وســلم الحــق هــو الــذي تنــزل لعبــاده وطلــبهم دون أن يطلبــو 
على ما هم عليه وتنزل لهم بالرحمة أن ينيلهم من فضـله علـى أي   

ولـذا ورد فـي مكـة والمدينـة أنهمـا محرمتـان علـى        . حالة كـانوا 
واللعــين يــدعي أنــه  ،الــدجال ألنهمــا الحضــرتان الخاصــتان بــالحق 

  .فطرد عنها ،زورا ة اإللهية كذبا وعين المرتب
ثم أخبر أن المدينة تزلزل بأهلها ثـالث مـرات عنـد ورود الـدجال عليهـا       

ليخرج منها كل منافق مرتاب ولم يرد ذلك التزلزل بمكـة ألن  
المدينة محل الجمع واالشتراك للمؤمن والكـافر والبـر والفـاجر    

دجال مـن  واشـتمال الرحمـة علـى جمـيعهم فزلزلـت ليخـرج إلـى الـ        
وأمـا مكـة   . وإن كان من اشتمال الرحمة عليهم ،أراد اهللا شقاوته

فمــا  ،فلــم يكــن فيهــا فــي ذلــك الوقــت إال أهــل القــرب والتــداني  
أال إن أوليـاء   (احتاجت إلى التزلزل قال سبحانه وتعالى فـي حقهـم  

قال تعالى في حـق القـرآن    و. )اهللا ال خوف عليهم  وال هم يحزنون
فإقامـــة . اآليـــة )كتـــاب اهللا وأقـــاموا الصـــالة  إن الـــذين يتلـــون(

عـن   ىإن الصـالة تنهـ  (الصالة إذا كانت على أتم وجوهها قال فيها 
وأما الصـالة عليـه   . فهو المناسب لتالوة القرآن ،)الفحشاء والمنكر
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فـي   فقد قال صلى اهللا عليه وسلم في حقهـا  ،صلى اهللا عليه وسلم
 ،تبا عليه ذنبا ثالثـة أيـام  أمر اهللا حافظيه أال يك :المصلي عليه

ســببها بفمــا ذكــر صــلى اهللا عليــه وســلم العصــمة مــن الــذنوب       
ولكنـه ذكــر تـرك المؤاخــذة بسـبها وكــذلك صـورة الرحمــة     

  .اإللهية المنزل بها
 ،والقرآن شرط في تالوته إقامة الصالة وهي صورة الطهارة مـن سـوء األدب  

في الجواب  فتأمل الفرق ).تنهى عن الفحشاء والمنكر(حيث قال 
فلما انتهى كالم الشيخ رضـي اهللا عنـه    .إن كنت ذا فهم والسالم

آمــين قلــت لــه الثــواب المرتــب علــى تــالوة القــرآن إنمــا هــو بــالنظر   
وإذا سـلم هـذا فثوابـه حاصـل      .لفضل القرآن دون أحوال التالين لـه 

فهـذا أمـر يحتمـل أنـه يكتـب       :فقال رضي اهللا عنـه . حتى للفاسق 
قرآن كما قلتم الكن يظهـر أبطالـه مـن جهـة وهـو      له من تالوة ال

فـإن تـالوة القـرآن مـع عـدم العمـل هـو المثـل          ،عدم عملـه بـالقرآن  
مثـل الـذين   (فقـال سـبحانه وتعـالى     ،الذي ضربه اهللا ألهل التـوراة 

 و ).حملــوا التــوراة ثــم لــم يحملوهــا كمثــل الحمــار يحمــل أســفارا  
ثـم   .لى ظهـره وقولـه  معلوم أن الحمار ال نفع له في حمل األسفار ع

الذين آتينـاهم  (وقوله سبحانه . ا فيهاملم يحملوها أي لم يعملوا ب
حـق تالوتـه هـو    و . الئك يؤمنون بـه والكتاب يتلونه حق تالوته أ

فمـا تـاله حـق     ،ومـن أعـرض عنـه بعـدم العمـل بـه       .مل بمـا فيـه  عال
  .تالوته اهـ

الـتالوة   قلت فما تقدم من كالم شيخنا رضي اهللا عنه في ذكر تفضـيل 
ألصحاب المراتب الثالثة على الصالة علـى النبـي صـلى اهللا عليـه     
وسلم وانتفاع صـاحب المرتبـة الرابعـة بالصـالة علـى النبـي صـلى        

فــإن ذلــك فــي  ،اهللا عليــه وســلم وتفضــيلها فــي حقــه علــى الــتالوة
 .مطلق الصالة على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم مـن غيـر تخصـيص     

يفيات والصيغ وبعض األوراد وما ورد فيها وأما إذا نظرنا لبعض الك
أعظم من جميع األذكار واألعمـال علـى العمـوم     افإنه ،من الفضل

الكن لما كانت  اآلثار . من غير شذوذ في كثرة الفضل والثواب
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لم تبلغ درجة الصحيح وبعضها من أخبار األوليـاء   ،هافيالتي وردت 
 فضـل  لـذكر  تعـرض حـين   الغيبية تركها الشيخ رضي اهللا عنـه  

وال  ،القرآن لما شاع وذاع من فضله على جميع األذكار عند األمة
  .فهذا سبب ترك التعرض لذكرها مع القرآن .منازع

ألنـه إذا   اة على المسلمين أن يموت أحـدهم كـافر  قو السبب الثاني الشف
اطلع على هذا الكالم ال يصدقه إال أن يكـون اعتقـاده فـي هـذا     

 ،ويـة أو ممـن سـبقت لـه السـعادة فـي األزل      الشيخ متين أو محبتـه ق 
 الوصـف،  وأما  من لم يكن على هـذا . فيسلم األمر هللا وال يعترض

فبمجرد اطالعه على هذا ما خالف ما عنـده ومـا وصـل إليـه عقلـه      
ســرى االعتــراض لقلبــه وربمــا يجرحــه بلســانه ولــم يقتصــر حتــى    

ن بسبب الشيخ كأنه محيط بما عند اهللا مـن الخيـرات ولـم يـتفط    
وإذا سب الشيخ  .أن أحكام الشريعة ال يحيط بها إال الفرد الجامع

  .ولم يتب مات كافرا والعياذ باهللا
الشيخ لذكر هذا الفضل العظـيم كمـا قـدمنا     تعرض فهذا سبب ترك 

كالمنا هذا فيها أخبرنا به  و .ال أنه عنده بصحيح في نفس األمر
ال  عليـه وسـلم   سـيد الوجـود صـلى اهللا    أخبـره بـه   ألنـه  ،من الغيـب 

سـأل شـيخنا عنـه سـيد الوجـود      .فيما وردت به اآلثار، لكن بعضـه 
وسـنذكر مـا   . صلى اهللا عليه و سلم و أخبره بصـحته و بعضـه فـال   

  .ا يأتي لتتم الفائدةمإن شاء اهللا في هسأل عن
فإنهــا مقبولــة   ،وأحاديــث فضــائل األعمــال عنــد العلمــاء ال بحــث فيهــا      

عمل هللا عمال موافقا للشرع ظـاهرا   والعامل بها مأجور ألن كل من
إن اهللا ال (وباطنــا فيــؤجر عليــه وال يضــيع مجانــا قــال اهللا تعــالى   

مــن بلغــه عــن اهللا  :ورد فــي الخبــر و. )يضــيع أجــر مــن أحســن عمــال
 ،أعطـاه اهللا ذلـك   ،خير في عمل فعمل به هللا رجاء ذلـك الخيـر  

  .بالمعنىانتهى  .وإن لم يكن كذلك
د الشروع في أي عمل كان فال يدخل فيه إال بعـد  المؤكد على من أرا و 

وهـذا فـي أعمـال    . صـحته  فـي  شـرط  فإن ذلـك التصديق للخبر به 
ما اتفقت عليه هذه األمة، وكـذلك مـا أخبـر    مو .الشريعة كلها
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مــع بــه أصــحاب البصــائر مــن أوليــاء اهللا فــال ينتفــع بــه العامــل إال    
ى هـذا  ومـن لـم يكـن علـ     .لهم وعدم االعتـراض علـيهم   التصديق

الوصف الذي ذكرناه فال يدخل في عمل فإن دخل فال يحصل لـه  
  .إال التعب والملل

ومن جملة كالم األولياء ما أودعناه من كالم شيخنا رضي اهللا عنه في 
هذا المجموع المسمى بروض المحب الفاني خصوصا مـا سـنذكره   

من فضـل الصـالة علـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم         بعد ا يأتيمفي
لألجـر وجلـب    منـا  يتبعها من تعرضنا لفضل بعض األوراد تبرعا وما 

الخيــر للمســلمين وإن كانــت ليســت مــن كــالم ســيدنا رضــي اهللا     
اهللا  و .فالخلق عيال اهللا أحـبكم إلـى اهللا أنفعكـم لعيالـه     .عنه

  .في عون العبد مادام العبد في عون أخيه
سـيدنا  وال تقل أطلت الكالم هنا وخرجت عـن الغـرض مـن جمـع كـالم      

ــه فــي أول الكتــاب  كمــا أشــ ب هــو زبــدة هــذا  بــاألن هــذا ال،رنا ل
ــرة         ــي زم ــل ف ــن دخ ــه إال م ــع ب ــه ال يحصــل النف ــا أن ــاب ورأين الكت

فلـذا أوضـحت    .األحباب أو كان ممن رزق التسليم مـن ذوى األلبـاب  
ين ففمن وجد من اإلخـوان الـواق   .فيه العبارة ولم نكتف باإلشارة

فليحمد اهللا على حصـول   ،العتقاداعلى كالم شيخنا التصديق و
مر علــى ســاقه ويــدخل هــذا البحــر الخضــم العظــيم شــلي و. المــراد

األمواج ليلتقط من جـواهره ويواقيتـه مـا ينفعـه فـي حياتـه وبعـد        
  .ويكون محصال لجميع أمانيه وأمله .موته

ومــن وجــد نفســه علــى خــالف مــا ذكرنــا فليحــذر نفســه مــن مطالعــة مــا   
ا علــى هــذا الحــال ربمــا يســرع التكــذيب   فإنــه إن طالعهــ ،ســطرنا

لقلبه بما يرى من األمور التي ال تسعها دائرة عقلـه ويكـون ربحـه    
وتجارته الكفر المخلـد فـي    ،ه وساعيا في حتف أنفهدهالكه بي

مـن   هبحـ مـا أق  .نعـوذ بـاهللا مـن سـوء االعتقـاد      .النار مـن مـات عليـه   
ة منــي فالحــذر الحــذر إخــواني مــن هــذا البــاب وهــذه نصــيح  .مــراد

  .لجميع المؤمنين
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ــى   و ،نســأل اهللا النفــع والــربح لنــا ولهــم دنيــا وأخــرى آمــين    صــلى اهللا عل
ســيدنا محمــد خــاتم النبيــين وأمــام المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه    

  .أجمعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شمس طالعة، وأنوار ساطعة
 

  غنائم باردة من غير بالوافر الجزيل  لباب من فيض بحر الفض
  .لوال صهي حسال

  
  
  

من اهللا إنه ال يوفق للعمل بما في هذا البـاب   حأعلم أيدنا اهللا وإياك برو
ر فـي الخدمـة لنيـل    مإال من سبقت له السـعادة فـي أزل اإلرادة أو شـ   

 .المئارب ورفع الحجاب  وقصد الدخول  للحضـرة مـن ناحيـة البـاب    
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ــالى   ــال تع ــا  (ق ــن أبوابه ــوت م ــوا البي ــاب   و ).وآت ــواب هــم األحب األب
ــذين هــدى اهللا فبهــداهم    أولئــ( ــذين هــداهم اهللا أولئــك ال ك ال

و البــاب األعظــم هــو ســيد الوجــود  . )اقتــده و اتبــع مــن أنــاب إليــه 
وعلم الشهود صلى اهللا عليه وسلم ومفتاحـه هـو التعلـق بـه ظـاهرا      

إن اهللا (تعـالى  اهللا قـال  .وباطنا والثنـاء عليـه ممـا أثنـى اهللا عليـه     
الذين آمنوا صلوا عليـه وسـلموا    ومالئكته يصلون على النبي يأيها

مجلسـا يـوم    منـي  أقرب الناس :وقال صلى اهللا عليه وسلم. )تسليما
 ،مـن أعظـم الثنـاء عليـه وأكثـره      و .صـالة  يأكثرهم عل ،القيامة

ــد أصــحابنا       ــة عن ــدة وهــي المعلوم ــة الفري ــه بالياقوت الصــالة علي
ضـي  واالسـم األول سـماها بـه شـيخنا ر     .بصالة الفاتح لما أغلق إلـخ 

  .اهللا عنه ولنشرع اآلن في ذكر عظيم فضلها
مصــر إلــى  مــنكنــت حــين رجعــت : ســمعت شــيخنا رضــي اهللا عنــه يقــول 

ــا   بـــتلمســـان مشـــتغال  ــا رأيـــت مـــن المـــرة الواحـــدة منهـ ذكرها لمـ
وذكــر . بســتمائة ألــف صــالة كمــا هــي فــي وردة الجيــوب وغيرهــا

وكـان قطبـا    ،صاحب الوردة عـن صـاحبها سـيدي محمـد البكـري     
فليقـبض   ،من ذكرها مرة ولم يدخل الجنـة  :قال. هللا عنه رضي ا

وبقيت نذكرها إلى أن ارتحلت من تلمسـان إلـى   . صاحبها عند اهللا
فلمـا رأيـت الصـالة التـي المـرة الواحـدة منهـا بسـبعين          .أبي سمغون

ــرات    ــل الخي ــن دالئ ــخ     ،ألــف ختمــة م ــق إل ــا أغل تركــت الفــاتح لم
  :واشتغلت بها وهي

محمـد وعلـى آلـه صـالة تعـدل جميـع صـلوات أهـل          اللهم صل على سـيدنا  
د وعلــى آلــه ســالما يعــدل جميــع محبتــك وســلم علــى ســيدنا محمــ

 ،ثــم أمرنــي بــالرجوع .لمــا رأيــت فيهــا مــن كثــرة الفضــل ،همســالم
فلمـا أمرنـي   . صلى اهللا عليه وسلم على صـالة الفـاتح لمـا أغلـق إلـخ     

خبرني بــالرجوع إليهــا ســألته صــلى اهللا عليــه وســلم عــن فضــلها فــأ
ثـم أخبـري   . أوال أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن سـت مـرات  

وقع في الكـون   تسبيحثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل 
  .ذكر ومن كل دعاء كبيرا وصغير ستة أالف مرة كل ومن
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 ؟وهل القرآن داخل في الروايـة الثانيـة أم ال  : فقلت للشيخ رضي اهللا عنه
ومـن جملـة األدعيـة    . قلـت ألنـه ذكـر    .فيهـا  يحتمـل دخولـه   :قال

ففي المرة الواحـدة منـه ثـواب صـوم رمضـان وقيـام        ،دعاء السيفي
ليلة القدر وعبادة سنة وسورة القدر مثلـه فـي الثـواب كمـا أخبـر      

  .به شيخنا عن سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
لته فـإني سـأ   ،وأمـا صـالة الفـاتح لمـا أغلـق      :ثم قال الشيخ رضـي اهللا عنـه  

عنها أوال أنها بستمائة ألـف صـالة وهـل فـي جميـع تلـك الصـلوات        
: معنـاه  سـلم مـا  فقال صـلى اهللا عليـه و    ؟أجر من صلى بصالة مفردة

ألـف صـالة    نعم يحصل في كـل مـرة منهـا أجـر مـن صـلى بسـتمائة       
هـل يقـوم منهـا طـائر واحـد       :فسألته صلى اهللا عليـه وسـلم   .مفردة

كل صالة وهو الطائر الـذي لـه   على الحد المذكور في الحديث ل
سبعون ألف جناح إلخ الحديث أم يقوم منها في كل مـرة سـتمائة   

وثواب تسبيحهم للمصلي على النبـي   الصفة  ألف طائر على تلك
بل يقوم منها فـي   :فقال صلى اهللا عليه وسلم؟ صلى اهللا عليه سلم

  .كل مرة ستمائة ألف طائر على تلك الصفة في كل مرة
فســألته صــلى اهللا عليــه وســلم عــن حــديث أن    :اهللا عنــه ثــم قــال رضــي 

الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم مرة تعدل ثـواب أربعمائـة غـزوة    
فقـال صـلى    ؟ كل غزوة تعدل أربعمائة ألف حجة هل صحيح أوال

فسألته صلى اهللا عليه وسلم عن عدد  .صحيحبل  :اهللا عليه وسلم
 ة أربعمائـة ا أغلق إلـخ مـر  هذه الغزوات هل يقوم من صالة الفاتح لم

كل صـالة مـن السـتمائة ألـف     زوة فقط أم يقوم أربعمائة غزوة لغ
فقــال صــلى اهللا  ؟صــالة وكــل صــالة عــن انفرادهــا أربعمائــة غــزوة

عليــه وســلم مــا معنــاه أن الصــالة الفــاتح لمــا أغلــق بســتمائة ألــف     
ثـم  . كل صالة من السـتمائة ألـف صـالة بأربعمائـة غـزوة      و ،صالة

صلى اهللا عليه وسلم ّأن من صلى بها أي بالفـاتح إلـخ مـرة     قال بعده
واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صالة وقعت في العـالم مـن   
كل جن وإنس وملك بستمائة ألف صالة من أول الدهر إلى  وقـت  

أي كأنه صلى بكل صـالة سـتمائة ألـف صـالة      ،تلفظ المصلى بها
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إنـس  وكـل صـالة    من جميع صلوات المصـلين عمومـا ملـك وجـن و    
بأربعمائة غزوة وكل صالة من ذلك بطائر وكل صالة من ذلك 
بزوجــة مــن الحــور وعشــر حســنات ومحــو عشــر ســيئات ورفــع عشــر   

  .درجات وأن يصلى عليه ومالئكته بكل صالة عشر مرات
 ال فـإذا تأملـت بقلبـك علمـت أن هـذه الصـالة       :قال الشيخ رضي اهللا عنـه 

فكيـف بمـن صـلى مـرات مـاذا لـه        ،تقوم لها عبادة في مرة واحـدة 
  .وهذا حاصل في كل مرة منها .عند اهللا

ثــم قــال الشـــيخ رضــي اهللا عنــه وأخبرنـــي أنهــا لــم تكـــن مــن تـــأليف        
توجـه إلـى اهللا    و لكنـه  أي صـالة الفـاتح لمـا أغلـق إلـخ      ي،البكر

مدة طويلة أن يمنحه صالة على النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم فيهـا     
مــدة ثــم  هميــع الصــلوات وطــال طلبــثــواب جميــع الصــلوات وســر ج

ك بهـــذه الصـــالة مكتوبـــة فـــي  لَـــفأتـــاه الم ،أجـــاب اهللا دعوتـــه
ثــم قــال الشــيخ رحمــه اهللا فلمــا تأملــت هــذه     .صــحيفة مــن النــور 

 .المالئكـة  اإلنـس و  الصالة وجدتها ال تزنها عبادة جميع الجـن و 
أخبرنـي عـن ثـواب االسـم األعظـم       كـان  وقد: قال رضي اهللا عنه

ال بـل هـو أعظـم     :ها أكثر منه فقال صلى اهللا عليـه وسـلم  فقلت أن
  .منها وال تقوم له عبادة

مـن صـالة    مـرة  فالمرة الواحدة من االسـم بسـتة آالف   :قال رضي اهللا عنه
الفاتح والمرة الواحدة منها تعدل من كل ذكر ومن كـل تسـبيح   
ومن كـل اسـتغفار ومـن كـل دعـاء فـي الكـون كبيـرا أو صـغيرا          

  .ة كما سبقستة آالف مر
يكتـب لـذاكر صـالة الفـاتح لمـا أغلـق مـرة         :يخ رضي اهللا عنهشوقال ال

ذكــر الجمــادات هــو  و .ســتة آالف مــن ذكــر كــل حيــوان وجمــاد 
ــا اســم    ألن ،لالســم القــائم بهــا   ذكرهــا كــل ذرة فــي الكــون له

 .كمـا هـو معلـوم   فأذكارهـا مختلفـة    ،أمـا الحيوانـات   و .قائمة بـه 
 ود صــلى اهللا عليــه وســلم شــيخنا و وهــذا مــا أخبــر بــه ســيد الوجــ  

 و .الفــاتح لمــا أغلــق إلــخ صــالة وســيلتنا رضــي اهللا عنــه مــن فضــل   
  .كتبته من عبارة الشيخ بعضه من لفظه وبعض بالمعنى
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  .ولنرجع إلى ما عبر به الشيخ رضي اهللا عنه في فضل الفاتح وما يتبعها 
رة واحـدة  أعنـي مـ   ،يعدل قيـام ليلـة القـدر   ن فضله من األدعية م و :قال 

فإذا تأملت فضل مرة واحد مـن االسـم مـن     .كما تقدم ،كالسيفي
وجـدت   ،فضل ليلة القدر بالنسـبة لفضـل دعـاء واحـد كالسـيفي     

 ،في المرة الواحدة من االسم سـتة وثالثـون ألـف ألـف ليلـة القـدر      
و  ألن المرة الواحدة من االسـم بسـتة آالف مـن الصـالة المـذكورة     

فــإذا ضــربت ســتة  .الــدعاء المــذكور منهــا بســتة آالف مــن المــرة 
هـذا فـي   . ألـف كان الخارج ستة وثالثون ألف  في ستة آالف آالف

أما ما فوق المرة مـن االسـم    و .المرة الواحدة بالنسبة لدعاء واحد
فهنيئا ثـم   .فضله من يشاء تيوسبحان من يف. إال اهللاال يعلم قدره 

ــا لمــ  ــر العظــيم   نهنيئ ــي هــذا الخي ــا اهللا ،أوت ــه  ال حرمن ــه بمن  من
  .وكرمه آمين
 قـال رضـي اهللا   .ن صالة الفاتح إلخعوسيلتنا إلى اهللا  ومن أجوبة سيدنا و

أمـا سـؤالكم عـن صـالة الفـاتح لمـا أغلـق فإنهـا وردت علـى           و :عنه
ومـا ورد مـن الغيـب كمالـه ثابـت خـارج        ،هذه الكيفية من الغيب

وراء هـــذا أن  عـــن القواعـــد المعلومـــة ليســـت مـــن تـــأليف مؤلـــف و
كيفيات وردت عنه صلى اهللا عليه وسلم فـي الصـالة الخاليـة مـن     

فـال التفـات لمـا يقولـه      ،هـي كيفيـات نبويـة متعبـد بهـا      السالم و
  .الفقهاء والسالم

فلـو قـدرت    .وخاصية الفاتح لما أغلق إلخ أمر إلهي ال مدخل فيـه للقيـاس  
عـاش كـل واحـد     و ،في كل أمـة مائـة ألـف رجـل     ،مائة ألف أمة

عام يـذكر فـي كـل يـوم مائـة ألـف صـالة علـى النبـي          مائة ألف 
صلى اهللا عليه وسلم من غير صالة الفاتح لما أغلـق وجمعـت ثـواب    

ين كلهـا فـي هـذه األذكـار     نهذه األمـم كلهـا فـي مـدة هـذه السـ      
 .صالة الفاتح لما أغلق منما لحقوا كلهم ثواب مرة واحدة  ،كلها

فــإن الفضــل  ،فــال تلتفــت لتكــذيب مكــذب وال لقــدح قــادح فيهــا
هللا سبحانه وتعالى فضال خارجـا عـن   فإن  .بيد اهللا يؤتيه من يشاء

  .)ويخلق ما ال تعلمون(يكفيك قوله سبحانه  و .دائرة القياس
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ال  إن كـان مـا كـان و    و ،فما توجه متوجـه إلـى اهللا تعـالى بعمـل يبلغهـا      
توجه متوجه إلى اهللا بعمل أحب إليه منها وال أعظم عنده حظـوة  

وهــو مــن توجــه إلــى اهللا باســمه العظــيم    ،مرتبــة واحــدة  الإمنهــا 
الدرجـة العليـا مـن جميـع      التوجهـات و غايـة  فهو  .األعظم ال غير

صـالة  الوهـذه   .التعبدات ليس لفضله غاية وال فوق مرتبتـه نهايـة  
الفــاتح لمــا أغلــق تليــه فــي المرتبــة فــي التوجــه والثــواب والفــوز     

توجه إلى اهللا تعالى بهـا   فمن .صاحبها وحسن المئابلبمحبة اهللا 
ثوابـه فـي دنيـاه وأخـراه بمـا ال       اهللا و برضامصدقا بهذا الحال فاز 
ــع األعمــال  ــه جمي ــه     .تبلغ ــذي ال تبلغ ــي ال ــا الفــيض اإلله شــهد به

مـن   و .مـع التسـليم   الإور وليس يحصل هذا الفضـل المـذك  . اآلمال
د فإنـه ال يفيـ   ،أراد المناقشة في هذا الباب وهذا المحل فليتـرك 

ة مـن يطلـب   جـ أتـرك عنـك محاج   و .المقـال حجج فيه استقصاء 
ال تنقطــع  ،جوابــا كــالبحر ا وفــي ذلــك رد ضن الخــوإالحجــاج فــ

والقلوب في يد اهللا هو المتصرف فيها والمقبـل بهـا و   ، منه األمواج
  .المدبر بها

فريـدة جـذب قلبـه    فمن أراد اهللا سعادته والفـوز بثـواب هـذه الياقوتـة ال     
 ،فــه التســليم لفضــل اهللا تعــالىســمع فيهــا وعربمــا  إلــى التصــديق

إلـى اهللا   هفإنه ال يأخـذه الحـد والقيـاس فصـرف همتـه فـي التوجـ       
لـه   يفال تعلم نفس مـا أخفـ   ،تعالى واإلقبال على اهللا تعالى بشأنها

 قلبــه ومــن أراد اهللا حرمانــه مــن خيرهــا صــرف اهللا. مــن قــرة أعــين
 و .ا قلنـا لـك  مـ فاشـتغل ب  ،تي خبرهـا ابالوسوسة وبقوله من أيـن يـ  

مــن أطاعــك فــي ذلــك وأعــرض عمــن ناقشــك فــي البحــث عــن      
  .فإنا أخذناه من الوجه الذي تعمله وكفى ،تحقيق ذلك

فإنـا أخـذنا عـن مشـايخ عـدة رضـي اهللا        ،وأما سؤالكم عـن سـند طريقنـا   
ــنهم بتحصــيل المقصــود    ،عــنهم ــم يقــض اهللا م ــا ســندنا   و ،فل إنم
 .سيد الوجود صلى اهللا عليـه وسـلم  ا في هذه الطريق عن دنواستنا

وصولنا على يديه ليس لغيـره مـن الشـيوخ     قد قضى اهللا بفتحنا و
  .الغرض من هذا الجواب ىهانت.فينا تصرف وكفى
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أراد أنـه   تعلمـه  فإنا أخذناه مـن الوجـه الـذي    :قول الشيخ رضي اهللا عنه و
ســمع فضــلها مــن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم كمــا قــدمنا ألن        

ولهــذا قــال لــه   .عــالم بهــذا الحــال إليــه جــواب المبعــوث صــاحب ال
  . الشيخ من الوجه الذي تعلمه

ــذه الصــالة خاصــة        و ــه وســلم له ــي صــلى اهللا علي ــن النب ســمع وســيلتنا م
  .اهعظيمة في السلوك ليس هذا محل

ن عـ ذكر سيدنا رضـي اهللا عنـه كالمـا كـان سـائال سـأله عمـا ذكـر          و
الوجـود صـلى اهللا عليـه    هل خبـر سـيد    م فضل هذه الصالة ويعظ

األمــر : فأجــاب رضــي اهللا عنــه  ؟وســلم بعــد موتــه كحياتــه ســواء  
بسـاط ذلـك بموتـه صـلى اهللا      يألمـة طـو  لالعام الذي كان عامـا  

فـإن   .بقـي األمـر الخـاص الـذي كـان يلقيـه للخـاص        و ،عليه وسـلم 
لمـا   ذلك في حياته وبعد موته دائمـا ال ينقطـع وأن صـالة الفـاتح    

وجوه األعمال والعبـادات وجميـع وجـوه البـر      يعجمأفضل من  أغلق
مكـان مـن دائـرة    إلواعلى العموم واإلطالق وجميع وجـوه الشـمول   

فــإن ذكــره أفضــل منهــا بكثيــر دون غيــره مــن     . اإلحاطــة فقــط
  .األعمال  والسالم

فإن قلت ربما يطلع بعض القاصرين على هذا الفضل فيقول إذا كان هذا 
أولــى مــن كــل ذكــر حتــى   بــه كمــا ذكــرتم فينبغــي االشــتغال 

بل تالوة القرآن أولى ألنها مطلوبة شرعا ال ألجـل   :قلت له ؟القرآن
لكونه أساس الشريعة وبساط المعاملـة   ، بلالفضل الذي ورد فيه

لما ورد في تركها من الوعيد الشديد فـي خبـر السـنة     و ،اإللهية
  . وتهفلهذا ال يحل لقارئه ترك تال .وفي اآلية على أحد التأويالت

ال شـيء   ،فإنـه مـن بـاب التخييـر     ،وأما الفضل الصـالة التـي نحـن بصـددها    
ثانيـــا إن هـــذا البـــاب لـــيس موضـــوعا للبحـــث  و .تركـــه نعلـــى مـــ

أنــت خبيـر بمــا قــال   و .بــل هـو مــن بــاب فضـائل األعمــال   ،والجـدال 
و قولنــا أن هــذا .المناقشــة عــدممــن فــي فضــائل األعمــال  العلمــاء

شة ليس حقيقة بل هـو صـحيح فـي نفـس     إلى قولنا المناق...الباب
سـناده بـين   إ األمر، و إنما أدخلته فـي فضـائل األعمـال لعـدم شـهرة     
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فــال  .كالشــمس فــي أفــق الســماء يوأمــا صــحته فهــي عنــد .العلمــاء
فـي جميـع مـا أخبرنـا بـه شـيخنا عـن سـيد الوجـود           أي تشك فيهـا 

صــلى اهللا عليــه وســلم مــن فضــل هــذه الصــالة وغيرهــا مــن جميــع    
فادخـل فـي    ،ن كنت من المـوفقين لهـذا الخيـر العظـيم    إف .أخباره

 بـه ذوو  ترك عنك دائرة العقل القاصر فيما أخبراباب التسليم و
ه حاصر وال تكن مـن  رال يحص له ود فإن فضل اهللا ال ح .البصائر

وألق سـمعك لمـا أبديـه لـك مـن اليواقيـت        يل والجداليأهل التخ
قـال ابـن الفـارض رحمـه     . قـال  وغيـر معتـرض بكثـرة قيـل      ولآلل،

  :اهللا
  

تفزتاست عقله وبحيث استقلَّ           شته دروسه وال تكن ممن طي  
فثم وراء النقل علم يدمدارك غايات العقول السليمة            عن  ق  

  
ال : أجاب الشيخ رضي اهللا عنه عمن أراد المناقشة التي أوردناهـا قـائال   و 

ــا ورد مـــن فضـــل القـــرآن و الكلمـــة   معارضـــة بـــين هـــذا و بـــين  مـ
هـذا   و .بـه العمـوم   الشريفة، ألن فضل القرآن و الكلمة عام أريد

صـلى اهللا عليـه وسـلم يلقـي      كـان  وال معرضة بينهما ألنـه  ،خاص
يعنـي إذا حـرم شـيئا حرمـه      ،األحكام العامـة للعامـة فـي حياتـه    

كـذلك   و .على الجميـع وإذا افتـرض شـيئا افترضـه علـى الجميـع      
ومــع ذلــك كــان صــلى اهللا   الشــرعية الظــاهرة،ر األحكــام ســائ

كــان يخــص   و .عليــه وســلم يلقــي األحكــام والخاصــة للخاصــة   
وهو شائع ذائع في أخبـاره   بعض،ببعض األمور بعض الصحابة دون 

وهـو كحياتـه    ،فلما انتقل إلى الدار اآلخـرة  .صلى اهللا عليه وسلم
و ال  .للخــاصخــاص ال أمتــه األمــرصــار يلقــي إلــى  ،فــي الــدنيا ســواء

فإنه انقطـع بموتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم       ،ألمر العام للعام مدخل
ومـن تـوهم أنـه صـلى اهللا عليـه       .وبقي فيضه لألمر الخاص للخـاص 

وسلم انقطع جميع مدده على أمتـه صـلى اهللا عليـه وسـلم كسـائر      
األموات فقد جهل رتبـة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم وأسـاء األدب       
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يه أن يموت كـافرا إن لـم يمـت كـافرا إن لـم يتـب       معه ويخشى عل
  .هـ .من هذا االعتقاد

هل كان سيد الوجود صلى اهللا عليـه وسـلم    قلت للشيخ رضي اهللا عنه و
 :قلت .نعم هو عالم به :قال ؟ عالما بهذا الفضل المتأخر في وقته

ولم لم يذكره ألصحابه رضوان اهللا عليهم أجمعـين لمـا فيـه مـن     
األول أنــه علــم : نامنعــه أمــر :قــال ؟ ي ال يكيــفهــذا الخيــر الــذ 

بتــأخير وقتــه وعــدم وجــود مــن يظهــره اهللا علــى يديــه فــي ذلــك 
فـي هـذا العمـل     أنه لو ذكر لهم هذا الفضل العظـيم ثانيا  .الوقت

ولـم   ،القليل لطلبوا منه أن يعنيه لهـم لشـدة حرصـهم علـى الخيـر     
  .فلهذا لم يذكره لهم .يكن ظهوره في وقتهم

 تعـالى لمـا علـم ضـعف     هـو أن اهللا تبـارك و   و ،آخر غيـر مـا تقـدم   ونظر  
هذا الزمان وما هم عليه  من التخلـيط و الفسـاد رحمهـم وجـاد      أهل

يخـتص برحمتـه مـن     (عليهم بخير كثير فـي مقابلـة عمـل يسـير    
ن خبــره بعــد موتــه لــيس أوال يقــال  .فــي الوقــت الــذي يشــاء )يشــاء

ا أخبــر بــه صــلى اهللا همــا ســيان فــي جميــع مــ .كخبــره فــي حياتــه
عليــه وســلم إال فــي التفصــيل المتقــدم مــن العــام للعــام والخــاص     

  . للخاص كما تقدم
ــه   ــي اهللا عنـ ــيخ رضـ ــال الشـ ــم قـ ــا دون   :ثـ ــل المـــذكور فيمـ ــذا الفضـ وهـ

حديث أي األعمال أفضل يا رسـول اهللا قـال   لوأما هي فال  ،الفرائض
  .الحديث .صلى اهللا عليه وسلم الصالة في أول مواقيتها

ــه    ــت للشــيخ رضــي اهللا عن ــذي      :قل ــى هــذا أن صــاحب هــذه الصــالة ال عل
يــذكرها لــه فضــل أكثــر مــن جميــع مــن تقدمــه مــن عبــاده اهللا     
المؤمنين لكون جميع صلواتهم على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم   

كمـا تقـدم فـي فضـل      ،أورادهـم تضـاعف لـه    جميع أذكـارهم و  و
دائـــرة  كقـــول كـــذلك غيرهـــا كـــالجوهرة و و .صـــالة الفـــاتح

ولكـن كـل واحـد مـن الصـحابة       ،هـو كـذلك   :قـال  ؟ اإلحاطة
مــن بعــده ومــن  جميــع أعمــال تهفــي صــحيف اغــوا الــدين مكتوبــبلَّ

ــى آخــر هــذه األمــة   ففضــل الصــحابة ال   ،إذا فهــم هــذا  و .وقتــه إل
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أهـل الكثيـر المـذكور فـي     مطمع فيه لمن بعدهم ولـو كـان مـن    
  .لمرتبة الصحبة أيضا و ،هذا الباب

عملنا مع عملهم كمشي  :قال .مثاال لعمل الصحابة مع غيرهمثم ضرب 
صــدق الشــيخ رضــي اهللا عنــه  و. القطــاهالنملــة مــع ســرعة طيــران 

فيمــا مثــل بــه ألنهــم حــازوا قصــبات الســبق بصــحبة ســيد الوجــود  
إن  :قـال فـي حقهـم صـلى اهللا عليـه وسـلم       و  .صلى اهللا عليه وسلم

وى النبيـين والمرسـلين   اهللا اصطفى أصحابي على سائر العالمين س
 دمـا بلـغ مـ    ،دحلو أنفق أحدكم مثل أُ :وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .هـ .فهيأحدهم وال نص
إن  :قـال  .وذكر الشيخ رضي اهللا عنه وجها آخر لبيان فضل أهل المراتـب 

 ،لــي بســبب خاصــية فــي بعــض األذكــار  هالثــواب المتقــدم ذكــر
مثال إذا كان يحصل لـه   .إنما هو المعتاد لكل عامل ،كما قدمنا

في ذكـره عشـر حسـنات أو مائـة أو ألـف أو أكثـر فهـذه هـي التـي          
هـذا   و .يتضاعف فضلها لعامـل الخاصـية كصـالة الفـاتح وغيرهـا     

وأمـا هـم فيتضـاعف لهـم العمـل بحسـب        .بالنظر لغير أهل المراتب
فليس مرتبـة الرسـالة كمرتبـة النبـوءة وال الصـديقية       .مراتبهم

للجميـع   وأشملهم القياس وإنما هو بالنظر للغالـب  وال ي ،كالنبوءة
قــال ســيدنا جبريــل عليــه الســالم   .مــع قطــع النظــر عــن المرتبــة 

 ،إن عمر حسنة من حسنات أبي بكـر  :للنبي صلى اهللا عليه وسلم
حـدثتك بفضـائل عمـر فـي السـماء قـدر عمـر         لـو  :بعد أن قال لـه 

مـل سـواء أو   مـع أنهمـا كانـا فـي الع     ،ما فرغـت أو كمـا قـال    ،الدنيا
ولهـذا قـال    .متقاربين وإنما سبقه بحسب المرتبة ال بحسـب العمـل  

مــا فضــلكم أبــو بكــر بكثــرة صــيام وال   :صــلى اهللا عليــه وســلم
رضي اهللا عنـه وعـن    .هـ .صالة وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره

  .جميع أصحاب سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اوت األوليـاء فـي العمـل والثـواب     وسمعت الشيخ رضي اهللا عنه يـذكر تفـ  

مــنهم مــن يومــه كالمعتــاد لغيــره ومــنهم مــن يومــه كليلــة     :قــال
 ،القدر ومنهم من يومه بألف سنة ومنهم من يومـه كيـوم المعـارج   
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ــت لــه هــذا فــي العمــل نفســه أو تضــاعف    . خمســين ألــف ســنة  فقل
غيـره مـن العمـل فـي     يعمـل  ا مـ  مـنهم مـن يعمـل قـدر     :قـال  ؟ الثواب

ومنهم من يكـون أجـر    .يعمله هو في يوم واحد ،كورةالمدة المذ
 :قلـت لـه   .عمله في يوم واحد كما إذا عمل في المدة المـذكورة 

وهـو االسـم األعظـم عنـده أكثـر مـن        ،الذي عنـده السـر المعلـوم   
ذلك ال يقـاس عليـه    :قال ؟ هذا القدر على ما سمعناه منك مرارا

رزقنـا   .إال هللا هعلمـ ألنه من الناذر ألن الفضـل الـذي يعطـي لـه ال ي    
قال ابـن الفـارض رحمـه     .اهللا ما رزقهم آمين بمحض فضله وكرمه

   اهللا ورضي اهللا عنه آمين في معنى ما تقدم
  

  ةــــلى العالمين بلحظعواجلوا           ةـــــعلوم العالمين بلفظ ااتلو و
  ألف ختمة بجموعه جمعي تلىى          تلمن وفي ساعة أو دون ذلك 

   
الطائر الذي يخلقـه اهللا   ةنسِلْأعدد  :قال الشيخ رضي اهللا عنه. دةـــــفائ

الـذي لـه سـبعون ألـف      ،من الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم
إلـى أن   ،جناح إلخ الحديث هي ألف ألـف ألـف ألـف ألـف ألـف  ألـف      

مراتب وستمائة وثمانون ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف  سبعتعد 
إلـى أن   ،مراتب وسبعمائة ألف ألـف ألـف ألـف ألـف     إلى أن تعد سبع

وكـل لسـان يسـبح     .لسنةاأل فهذا مجموع عدد .تعد خمس مراتب
اهللا بسبعين ألف لغة في كل لحظـة وكـل ثوابهـا للمصـلى علـى      

هـذا فـي غيـر الياقوتـة      .النبي صلى اهللا عليه وسلم فـي كـل مـرة   
طـائر علـى   يخلق في كل مرة ستمائة ألف  وأما فيها فإنه .الفريدة

فسـبحان المتفضـل علـى مـن يشـاء       .الصفة المذكورة كما تقدم
من عباده من غير مال علة و ن.  

فأجــاب  ،وســئل شــيخنا رضــي اهللا عنــه عــن معنــى صــالة الفــاتح لمــا أغلــق
فإنهــا  ،الفــاتح لمــا أغلــق مــن صــور األكــوانمعنــاه : رضــي اهللا عنــه

مغاليقهـا  ففتحـت   ،كانت معلقة في حجاب البطـون وصـورة العـدم   
بسبب وجوده صلى اهللا عليه وسلم وخرجـت مـن صـورة العـدم إلـى      
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إذ  ،ية البطون إلى نفسها في عالم الظهـور بصورة الوجود ومن حجا
 .مـا خلـق اهللا موجـودا وال أخرجـه مـن العـدم إلـى الوجـود         وه لوال

 ،والثاني أنه فتح مغاليق أبواب الرحمـة اإللهيـة  . فهذا أحد معانيه
لــوال أن اهللا تعــالى خلــق محمــدا   و .علــى الخلــق بســببه انفتحــت و

فالرحمــة مــن اهللا تعــالى  .صــلى اهللا عليــه وســلم مــا رحــم مخلوقــا 
فبسـببه تفتحـت مغـاليق     .لخلقه بسبب نبيه صلى اهللا عليـه وسـلم  

  .أبواب الرحمة اإللهية
 و ،لث من معانيها هي القلوب التـي أغلقـت علـى الشـرك مملـوءة بـه      او الث 

ففتحت بدعوته صلى اهللا عليه وسـلم   ،مدخال لها لم يجد اإليمان
ــان     ــتألت باإليمـ ــن الشـــرك وامـ ــا مـ ــان وطهرهـ ــا اإليمـ ــى دخلهـ حتـ

  .والحكمة
فإنـه ختمهـا وأغلـق أبوابهـا      ،قوله الخاتم لمـا سـبق مـن النبـوءة والرسـالة     

ذلك الخاتم لمـا  كو .فال مطمع فيها لغيره ،صلى اهللا عليه وسلم
ي تجلى  الحـق سـبحانه بصـورها    التسبق من صور التجليات اإللهية 

فإنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  أول موجـودا أوجـده        ،عالم الظهورفي 
ثــم مــا زال  .الربــانيالعمــى اهللا تعــالى مــن حجــاب البطــون وصــورة  

علـى   ئماقـ الم بعدها بظهور أجناسـها بالترتيـب ال  ويبسط صور  الع
بـه  المشيئة الربانية جنسا بعد جنس إلى أن كان آخـر مـا تجلـى    

فلــم يخلــق بعــدها مــن أجنــاس  .فــي عــالم الظهــور الصــورة اآلدميــة
تلك الصورة اآلدمية على ظهور صورته صـلى   وجود وكان .الخلق

فكمـا افتـتح بـه     .وهو المراد في الصورة اآلدمية ،اهللا عليه وسلم
صــلى اهللا  ،ظهــور الوجــود كــذلك أغلــق ظهــور صــور الموجــودات

 بـه  شيخنا رضي اهللا عنـه ونفعنـا  هـ من إمالء  .عليه وسلم وعلى آله
  .آمين

من خواص الفاتح لما أغلق الغيبية أن من ذكرها عـددا معلومـا بشـرط     و
والنهـار أيامـا معـدودة فـتح      لبالليـ  2916631خاطره مـن جميـع  خلو 

  .اهللا عليه
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ــال       و ــيد الرج ــدح س ــي م ــال ف ــوهرة الكم ــة ج ــواص الغيبي ــن الخ ــن  .م م
 و. تسـبيح العـالم ثـالث مـرات    فضائلها أن المرة الواحدة منها تعدل 

ال نهاية لـه يحضـره روح النبـي صـلى     ا ها سبعا إلى مأقر من منها أن
. ر أو قلـل كثَّـ  يـذكرها  اهللا عليه وسـلم والخلفـاء األربعـة مـا دام    

ومنها أن من الزمها أزيد عن سبع مرات يحبه النبي صـلى اهللا عليـه   
قــال  و. وســلم محبــة خاصــة وال يمــوت حتــى يكــون مــن األوليــاء  

وم عليها سبعا عند النـوم علـى طهـارة    امن د ،الشيخ رضي اهللا عنه
هـذا مـا    و. فراش طاهر يرى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم     كاملة و

  .بلغنا من خصائصها
فمـن   .ومن األمور الغيبيـة ياقوتـة الحقـائق فـي التعريـف بسـيد الخالئـق       

احا مـرتين صـب  قرأها ن من أو ،فضائلها تحصيل خير الدنيا واآلخرة
وسـنذكر فضـلها إن شـاء اهللا     .ومرتين مساء لم يكتب عليـه ذنـب  

  .تعالى فيها يأتي
قد أخبرنا الشيخ فيمـا   .ومن األخبار الغيبية بعض فضائل سورة الفاتحة

أمـا الفاتحـة    و: به سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال       هأخبر
فقلـت لـه    .قد ذكر لنا أن فيها بكـل مـرة أجـر ختمـة مـن القـرآن      

بلغنــي فــي بعـض األخبــار أن مــن تالهــا مــرة   :ى اهللا عليــه وســلمصـل 
به جميع خلقـه فـي كـورة     هحسبفكأنما سبح اهللا بكل تسبيح 

فقـال لـي صــلى اهللا    ؟ فهـل يحصـل فيهـا هــذا الثـواب كلـه      .العـالم 
فيهـا أكثـر مـن ذلـك ويحصـل لتاليهـا فـي كـل مـرة           : عليه وسلم

 و .صور وسبع حـور حروفها وحروف القرآن بكل حرف سبع ق دبعد
قد قيل أن حروف القرآن ثالثمائة ألف وإحـدى وعشـرون وخمسـة    

 ،فإذا ضربتها في سبعة وهو عـدد الحـور   ).حرف 321075(وسبعون
يخرج لكل حرف ألف ألـف ومائتـا ألـف وسـبع      ،لكل حرف سبعة

  .)1247525(وأربعون ألف  وخمسمائة وخمسة وعشرون حوراء
لكونهـا فيهـا فضـل صـيام      ،وسـتون ألفـا  وفي سورة القدر ثالثمائـة ألـف    

وإذا جمـع هـذا العـدد مـع      .عشر ألفا باثنيكل يوم منه  و .رمضان
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األول يكــون ألفــى ألــف وســتمائة أالف وســبعة آالف وخمســمائة    
  .وخمسة وعشرون هـ

ن صـلى  إأربـع مـرات    ن صـلى جالسـا و  إوأما في الصالة فيتضاعف له مرتين 
صـالة الجماعـة فيتضـاعف بمائـة     فإذا قرأها في  .هذا للفذ .قائما

ــرات  ــى عــدد الركعــات وهــي ســبعة عشــر      .وثمــان م وإذا نظــرت إل
أعنـي   ،ركعة بين النهار والليل يصير ثمانية عشر مائـة وثالثـون  

الحروف ألفي ألف إلخ تتضـاعف إلـى هـذا     دفضلها المتقدم في عد
القــدر ومثلــه تســبيح العــالم ومثلــه قيــام ليلــة القــدر ومثلــه عبــادة 

ومثله ختمات من القرآن حاصل من قراها في صالة الجماعـة  ستين 
ــ ــف      ىفيعطـ ــف ألـ ــة آالف ألـ ــد أربعـ ــوم الواحـ ــي اليـ ــر فـ ــن األجـ مـ

وســبعمائة ألــف ألــف وســتة وثمــانون ألــف ألــف وثالثمائــة وســتون  
ألفــا وتســعمائة حــوراء مــع األجــر المتقــدم مــع تســبيح العــالم إلــى 

مــن صــلى  :لحــديثفــي ا و .ختمــات القــرآن وقــراءة اإلمــام لــه قــراءة
  .فقراءة اإلمام له قراءة هـ ،خلف اإلمام

أما من  و .معنى التفسير ال يعرف وهذا لمن :ثم قال سيدنا رضي اهللا عنه
علم التفسير فيتضاعف له األجر مرتين وهـو مائتـا حسـنة لكـل     

وال تكتــب عليــه ســيئة فــي تلــك   :ثــم قــال بعــد كــالم  .حــرف
  .السنة أعني قارئ الفاتحة مرة

ل رضي اهللا عنه وهذا في غير نية االسم وأمـا مـع نيتـه فـال يحـيط      ثم قا
فـإن فضـل اهللا ال    ،ال يستعظم هذا في جنـب اهللا و. بفضلها إال اهللا

مـا   مـع  قال الشـيخ رضـي اهللا عنـه يريـد     .حد له وال نهاية والسالم
قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلم   :ثـــم قـــال الشـــيخ رضـــي اهللا .تقـــدم

  .ويجاورني في عليين
 .من تالها مرة له جميع هذا الثواب في كل مـرة  :قال .ذكر فيها هذا ما 

ن معهـا بـتالوة    ك أم غ س ق وأما من تالها وهو يعتقـد أنـه يتلـو أم   
وثواب  ...........في كل مرة تالوة  له فإنه يحصل ،فيها .............

فكلمـا تالهـا فقـد تـاله      .تامة فيها ..............تالوتها فإن حروف 
وهذه الخاصية في الفاتحة فقط دون ما عداها من المتلـوات   .معها
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هللا  اوأعلـم أن مـن تالهـا متعبـد     .ق التي كملت فيهـا حـروف أم ش  
ومــن  .معهــا كــان لــه الثــواب األول ...........مــن غيــر شــعور بــتالوة  

 ..............معهـا لوجـود كمـال     .............أنه يتلوا  اتالها معتقد
و . في كـل مـرة منهـا   .............تالوتها وتالوة  كان له ثواب ،فيها

أما ثوابها وحدها ففيه ثواب سورة القدر ، و هـي تعـدل قيـام ليلـة     
القــدر و صــيام رمضــان و عبــادة ســنة، لكونهــا تعــدل ختمــة مــن    

  هـ . القرآن، و من الختمة سورة القدر
: وهـي ومن األخبار الغيبية روح الصلوات على النبي صلى اهللا عليه وسلم 

اللهم صـل علـى سـيدنا محمـد عبـدك ونبيـك ورسـولك النبـي         
ولهـا خاصـية عظيمـة فـي      .األمي وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليما  

وهي أن من ذكرها خمسـة وعشـرين ألفـا خمـس مراتـب       ،السلوك
بنية خاصة لكل مرتبة من مراتبها في خلوة وقت الذكر حصل 

  .فهذا ما سمعناه فيها من أخبار الغيب .مراده
ن أخبار الغيب الصالة التـي كـان يالقـي بهـا الواسـطة المعظـم رحمـه        وم

 .إذا ذكرهـا عـددا معلومـا    .اهللا سيد الوجود صلى اهللا عليه وسـلم 
اللهـــم أجمـــع جميـــع أذكـــار الـــذاكرين وجميـــع صـــلوات : وهـــي

وجمع الصلوات صالتي  يالمصلين واجعل لي جميع األذكار ذكر
له بحر الكـاملين عـدد   على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آ

  .ما في علمك يا رب هـ
ومـــن أخبـــار الغيـــب كيفيـــة زيـــارة ســـيدنا محمـــد المخفـــي رحمـــه اهللا   

وهــو أن مــن وقــف علــى قبــره    ،قــرب البحــرأشــلف المــدفون بــبالد 
النبي صلى اهللا عليه وسـلم ق ي ث  و صلى على  م ث  331واستقبل 

ون فـي قبـة   يراها بعينه وال الصـراط ويكـ   مرة لم يدخل النار وال
يشـفع فـيمن أحـب بـأمر      و ،مع الصحابة العشـرة فـي موقـف الحشـر    

. اهللا وأمره صلى اهللا عليه وسلم من جميـع أحبابـه أو كـل مـن أراد    
مـا سـمعنا مــن سـيدنا رضـي اهللا عنـه مــن أخبـار الغيـب التــي         انتهـى 

أخبره به سـيد الوجـود وعلـم الشـهود صـلى اهللا عليـه وسـلم التـي         
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مــن النفــع لمــن عمــل بهــا مــن    اا لمــا فيهــيمكــن ظهورهــا وإفشــاؤه 
  .المؤمنين

 ،وأما التي ال يمكن إفشـاؤها فلـم نكتبهـا فـي هـذا المجمـوع صـونا لهـا         
ــور الخاصــة للخاصــة    ــن األم ــا م ــة  .وألنه إن  و ،وهــذا موضــوع للعام

ــر        ــه ال ينك ــت أن ــيخ أو رأي ــن الش ــإذن م ــا أي ب ــض منه ــي بع أمكنن
ــاب إن شــاء اهللا    ــاء الكت ــي أثن ــا ف ــا هن ــا   كتابته ــي ســمعت منه ألن

  .كثيرا له المنة وله الحمد
  :وأما ما وردت به اآلثار التي وعدنا بكتبه في أول الباب

اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد مـن صـلى    :فمنها رفع العمل وهي
عليه من خلفك وصلى على سيدنا محمد النبي كما ينبغـي لنـا   

تنا أن نصلي أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمر
فقد ورد في بعض اآلثار أن مـن صـلى بهـا عشـرا فـي الصـباح       . عليه

  .وعشرا في المساء رفع له مثل عمل أهل األرض هـ
أخبرنـي جبريـل عليـه     :وفي حديث قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   

قـال ذات يـوم    .السالم عن ثواب أعطاه اهللا إلبراهيم عليه السالم
و الحمد هللا بعد كل أحد و الحمد هللا  الحمد هللا قبل كل أحد

فــأمر اهللا المالئكــة يكتبــون الحمــد هللا قبــل  . علــى كــل حــال
 كـأجر مـن صـام الـدهر و     كـأجر ألـف حجـة مبـرورة و     كل أحد 

  .كأجر من كان له ملء األرض ذهبا فأنفقه في سبيل اهللا قامه و
قــال  :وفــي بعــض كتــب األدعيــة عــن نــافع عــن  عبــد اهللا بــن عمــر قــال 

ل لعيسى  ابن مريم عليهما السالم مررت بإسـرافيل وهـو  فـي    جبري
يؤمنـون   هـم  و  السماء السادسة في مأل مـن المالئكـة وهـو يـدعو    

تباركت إلهي من الدهر إلى الدهر وتعاليت : على دعائه وهو يقول
إلهي من الدهر إلى الدهر وتقدست إلهي من الدهر إلى الدهر وأنت 

نـت يـا أكـرم األكـرمين والفتـاح      ربي ورب كل شـيء ال إلـه إال أ  
 .بالخيرات اغفر لي ولعبادك الذين آمنوا بما أنزلت على رسولك

سألت إسرافيل عـن ثـواب هـذه الكلمـات قـال لـي مـن         :قال جبريل
وال يقولها عبـد ثـم    .قالها في دهره مرة واحدة ما شقي بعدها أبدا
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إال يسأل اهللا حاجة إال قضاها اهللا له ولم يقلهـا عبـد كـل صـالة     
  هـ.يقبل اهللا صالته وسائر عمله 

الســالم عليــك أيهــا النبــي  :وفــي خبــر أن مــن قــال  كــل يــوم مائــة مــرة 
   .مات على حسن الخاتمة ورحمة اهللا وبركاته

 :وهــذا اســتغفار ســيدنا الخضــر علــى نبينــا وعليــه أفضــل الصــالة والســالم 
اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عـدت فيـه   

ك من كل ما وعدتك مـن نفسـي ثـم لـم أوف لـك بـه       وأستغفر
وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه غيرك 
وأســتغفرك مــن كــل نعمــة أنعمــت بهــا علــي فاســتعنت بهــا علــى  
معصــيتك وأســتغفرك يــا عــالم الغيــب والشــهادة مــن كــل ذنــب  

ــار أو ســواد الليــل فــي مــال أو خــال      ســر أو  أوأذنبتــه فــي ضــياء النه
  .يا حليم .عالنية

قال الشيخ رضي اهللا عنه من ذكره غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر    
  .هـ

وأما االستغفار  المتقـدم  . فهذا هو المنسوب لسيدنا الخضر عليه السالم 
لـو   :قال صـلى اهللا عليـه وسـلم    .في الوصية ففي كتاب البركات

أن لصــاحب هـــذا االســـتغفار مـــن الـــذنوب مثـــل الســـموات الســـبع و  
ضين السبع والجبال الرواسي بعد قطر المطر وورق الشجر وماء األر

كتب له عدد ذلك حسنات  البحر وعدد الرمل لحطه اهللا عنه و
  ىهانت. ال يفتقر أبدا و

مـن قـرأ إذا    :وفي كتاب البركات أيضا قال النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم   
سلم اإلمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل 

اهللا أحـد وقـل أعـوذ بـرب الفلـق وقـل أعـوذ بـرب النـاس سـبعا           هو 
أعطي من األجر عـدد   و ،غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،سبعا

رواه فــي  .مــن آمــن بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر  
مـن قـال ذلـك أعـاذه      :وفـي كتـاب ابـن السـني     .رةراألربعين المحـ 

يذكر في حديثه فاتحة  .ىاهللا من السوء إلى يوم الجمعة األخر
اللهـم يـا غنـي يـا حميـد يـا مبـدئ يـا          :الكتاب ويقول بعد ذلـك 
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معيد يا رحيم يا ودود أغننـي بحاللـك عـن حرامـك وبفضـلك      
 اهللا الـدنيا يغفـر  حشـو  فمن كان عليـه مـن الـذنوب     .عمن سواك

  .له هـ
ســبحان مــن ال يعلــم قــدره غيــره ســبحان مــن ال  :ومــن األذكــار العظيمــة

فإن فيه فضال عظيما ومن ذكره أي  .قدر صفاته صفونالوا يصف
   .دوام على ذكره أغناه اهللا
سـبحان الـدائم البـاقي سـبحان الحـي       :وكذلك من األذكـار العظيمـة  

القيوم سبحان اهللا وبحمده سبحان الباعث الوارث سبحان الملك 
ــى ســبحانه      ــي األعل ــروح ســبحان العل القــدوس رب المالئكــة وال

 وأعليه سنة لم يمت حتى يرى منزلـه مـن الجنـة    من دوام  .وتعالى
ُالخبـر عبـد الملـك بـن الحبيـب رحمـه اهللا        اذكـر هـذ   و .رى لهي

يــرى النبــي  قــال و .ســبحان الــوارث ســبحان الملــك القــدوس: وزاد
 ،قد جرب هذا الخبـر غيـر واحـد    و. صلى اهللا عليه وسلم في نومه

لتها ثالثة أيام ق :المغربي محمد قال عمر بن و . فجاء على ما قال
فكان ال يزال الرجل يلقاني يقول رأيـت لـك    ،كل يوم مائة مرة

  .هـ .كذا وكذا والحمد هللا رب العالمين
أوحـى اهللا إلـى    :نزهة المجالس كذا ألبي هريرة رحمـه اهللا تعـالى  في  و

 :قـال  ؟ أهـوال يـوم القيامـة   تحـب األمـان مـن    أ :مسـال الموسى عليـه  
العظـــيم لـــي ولوالـــدي وللمـــؤمنين  أســـتغفر اهللا  :قـــال قـــل .نعـــم

نه من قالهـا كـل يـوم خمسـا     إف .والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
  .هـ .كتب اهللا له أجر سبعين صديقا رةوعشرين م

من قال هذه الكلمات أربع مرات بعـد   :سمعت الشيخ رضي اهللا عنه يقول
يـا دائـم   : عصر يـوم الخمـيس غفـرت لـه ذنـوب ثمـانين سـنة وهـي        

برية يا باسط اليدين بالرحمة والعطية يا صاحب الفضل على ال
المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير البرية واغفر لنا يـا  

يدا بخط سيدنا بعد عصر يـوم  قوجدت م و .موالنا في ذي العشية
يا دائـم الفضـل علـى     :فيها زيادة على هذه الرواية وهي و .الجمعة

ا صـاحب المواهـب   البرية يا باسـط اليـدين بالرحمـة والعطيـة يـ     
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السنية صل اللهم على سيدنا وموالنا محمـد خيـر البريـة واغفـر     
عشر مرات كتـب اهللا لـه ألـف ألـف      .لنا واستجب في هذه العشية

حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألـف ألـف درجـة وزاحـم     
سيدنا إبراهيم الخليل على نبينـا وعليـه الصـالة والسـالم فـي يـوم       

  .هـ .القيامة
مــن الصــالة علــى النبــي صــلى اهللا عليــه   الــذنوب ثمــانونمكفــرات  مــن و

عـامين متقدمـة    ،وسلم ليلة الجمعـة تكفـر ذنـوب أربعمائـة عـام     
وأكــدها وأحســنها  :قــال الشــيخ رضــي اهللا عنــه  .وعــامين متــأخرة

فمـن  يحفظهـا فـال يـؤثر      .وأفضلها أن تكون بالفاتح لما أغلـق إلـخ  
الفضـل الـذي قـدمناه فـي      عليها في كل موطن لما فيها من كثرة

  .أول الباب
أما الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ثمانين مرة بعـد عصـر يـوم     و 

ــي المــدن        ــذين ف ــة المســلمين ال ــد عام ــة عن ــا معلوم ــة فإنه الجمع
كــذلك  و .وبعــض القــرى ثمــانين مــرة تكفــر ثمــانين ســنة هـــ    

مـا  فـي المسـاء ك   وظيفة اليوم و الليلة ثالثـا فـي الصـباح وثالثـا    
نه إن قالها صباحا لـم يكتـب عليـه ذنـب فـي      إتقدم في الوصية ف

يكتـب عليـه ذنـب فـي الليـل      لـم  ذلك اليوم وإن قالها في المساء 
  .كذلك

اللهم مغفرتـك أسـع    :كذلك من المكفرات كما تقدم في الوصية و
ثالثـا صـباحا وثالثـا     مـن عملـي   يمن ذنوبي ورحمتك أرجى عند

حيـاء عـن النبـي صـلى اهللا     فـي اإل  و .مساء كما تقدم في الوصية
ســبحانك اللهــم وبحمــدك ظلمــت نفســي   مــن قــال  :عليــه وســلم

غفـرت ذنوبـه    .نه ال يغفر الذنوب إال أنتإوعملت سوء فاغفر لي ف
  .النمل يببذولو كانت مثل 

كتـب عليـه ذنـوب سـنة     تفإن من ذكرها مـرة لـم    ،سبعات العشرمالو أما 
قـل أعـوذ    2- الفاتحـة  1:مع ما فيها مـن الفضـل العظـيم وهـي هـذه     

قــل يــا أيهــا   5-واإلخــالص 4-الفلــق قــل أعــوذ بــرب  3-النــاس بــرب
سـبحان اهللا والحمـد هللا وال إلـه إال     7-وآية الكرسي 6-الكافرون
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اللهـم  8 -اهللا واهللا أكبر وال حول وال قوة إال بـاهللا العلـي العظـيم   
صــل علــى ســيدنا محمــد عبــدك ونبيــك ورســولك النبــي األمــي  

اللهـم اغفـر لـي ولوالـدي اللهـم اغفـر       9 -وأصحابه وسلموعلى آلله 
ــات والمســلمين والمســلمات   ــي  10 -للمــؤمنين والمؤمن ــل ب ــم افع الله

وبهم عاجال وآجـال فـي الـدين والـدنيا وآلخـرة مـا أنـت لـه أهـل وال          
تفعل بنا يا موالنا ما نحن له أهل إنك غفور رحـيم جـواد كـريم    

ة التي أخذها شـيخنا عـن   فهذه هي الرواي .سبعاسبعا  .رحيم رءوف
ــه         ــر علي ــن الخض ــذها ع ــو أخ ــردي وه ــود الك ــيدي محم ــيخه س ش

  هـ .السالم مشافهة وهي بالتنكيس كما هي هنا
فـإن مـن صـالها غفـر اهللا لـه ذنبـه أولـه         ،ومن هذه المعنى  صالة التسبيح

ــ     ه صـــغير وكبيـــر ســـره   دوآخـــره قديمـــه وحديثـــه خطـــاه وعمـ
فــي كــل ركعــة فاتحــة أن تصــلي أربــع ركعــات تقــرا   .وعالنيتــه

الكتــاب وســورة فــإذا فرغــت مــن القــرآن فــي الركعــة األولــى قــل   
خمسة مرة ثم  سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر

تركع ثـم تقولهـا فـي الركـوع عشـر مـرات ثـم ترفـع رأسـك مـن           
ــا عشــرا كــذلك    ــا عشــر    الركــوع ثــم تقوله ثــم تســجد فتقوله

فتقولهــا عشــرا كــذلك  ع رأســك مــن الســجودفــكــذلك ثــم تر
 .فـذلك خمــس وسـبعون تســبيحة فـي كــل ركعــة    .وأنـت جــالس 

ن اسـتطعت أن تصـليها فـي    إ .تفعل ما ذكرت لك في أربع ركعـات 
إال ففـي كـل شـهر     إال ففـي كـل جمعـة مـرة و     و ،كل يوم فافعل

فــإن كنــت فــي الليــل فســلم  .ففــي عمــرك مــرة واحــدة و إال ،مــرة
أن شـئت تسـلم مـن اثنـين      ،بالخيـار وإن صليتها بالنهار فأنت  ،اثنين

  .وإن شئت من أربع بتسليمة واحدة
وأما دعاء يا من أظهر الجميل فهذا لفظه على الروايـة التـي سـمعناها مـن     

يا من أظهر الجميل وسـتر القبـيح   : الشيخ رضي اهللا عنه وهي هذه
ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن 

سـع المغفـرة ويـا باسـط اليـدين بالرحمـة ويـا سـامع         التجاوز ويا وا
كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظـيم   ىكل نجوى ويا منته
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رب ويا سيدي ويا موالي  المن ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا
ويا غاية رغبتي أسالك أن ال تشوه خلقي ببالء الدنيا وال بعذاب 

  .النار هـ
صباحا ومساء لم يكتـب عليـه الملكـان     لماتالك همن قرأ هذدة ـــــفائ

مرحبــا بــالملكين الكــريمين  : مــا يضــره فــي يومــه وليلتــه وهــي  
علــي بــأني أشــهد أن ال إلــه إال اهللا   االحــافظين الكــاتبين أكتبــ 
  .وأشهد أن محمد رسول اهللا هـ

وفي جواهر الغوث جاء ذات يوم أعرابي إلى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم     
نســكن فــي الباديــة والمدينــة بعيــدة    يــا رســول اهللا نحــن  :وقــال

 ،علينا ال نستطيع حضور الجمعة دلنا على عمل نجبر بـه باديتنـا  
إذا طلعـت الشـمس تصـلي     :فقال عليه الصـالة والسـالم   .فنشتغل به

ركعتــين تقــرأ فــي الركعــة األولــى بعــد الفاتحــة قــل أعــوذ بــرب 
 الفلــق وفــي الثانيــة قــل أعــوذ بــرب النــاس وبعــد الســالم تقــرأ آيــة 
الكرسي وسبع مرات ثم تقوم وتصلي أربع ركعات أخرى تقرا فـي  
كــل ركعــة بعــد الفاتحــة إذا جــاء نصــر اهللا وقــل هــو اهللا أحــد    

ال حـول وال قـوة إال بـاهللا     :خمسة وعشرين مرة وبعد السالم تقول
بــاهللا  :ثــم قــال صــلى الــه عليــه وســلم .العلــي العظــيم ســبعين مــرة

الرجـال والنسـاء يصـلي     الذي قلـب محمـد فـي أمـره كـل مـؤمن مـن       
بهذه الصالة على حسب ما أمرت يوم الجمعة فأنا ضامن لـه الجنـة   
ولم يقم من مصاله إال مغفورا له وينادي منادي من تحت العـرش يـا   

العمــل إن اهللا قــد غفــر لــك الــذنوب الماضــية  اســتأنب  عبــد اهللا
  .واآلتية

كيــف  فــانظر ،مــن أقطــار الرحمــة المحــيط وال تقــدر دفــإن قــدرت تنفــ 
ــل   ــل  ويحصـ ــوراة وا  تعمـ ــواب التـ ــالة ثـ ــذه الصـ ــلي هـ ــل لمصـ إلنجيـ

الـــدهر وثـــواب الطـــائعين بالبيـــت وبيـــت  والفرقـــان وثـــواب صـــيام
 ه ويكتــب لــه ثــوابيــدالمدينــة كأنــه بناهــا بمســجد المقــدس و

الحجر والمـدر وأوراق الشـجر ورمـل الصـحراء وثـواب األنبيـاء        دبعد
 .لى اهللا عليه وسـلم من لدن آدم المصطفى إلى محمد المصطفى ص
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هــذا لكـــل أحــد لــيس مخصوصـــا     :وقــال صــلى اهللا عليـــه وســلم   
ــي البطحــاء   ــاألعرابي ف ــت حــول      .ب ــت وطاف ــن ثب ــد ب ــت أم زي فقام

األعرابي وقالت ما حصـل لنـا هـذا الثـواب إال منـك وأعطـاه عبـد        
ــا        ــف درهــم ورجــل آخــر أعطــاه ثوب ــوبين وأل ــن عــوف ث الرحمــان ب

ــارا  ــى قومــه األعرابــي ف فرجــع .وســبعين دين فضــل هــذه   و .رحــا إل
  .فمن شك فهو كافر باهللا هـ .الصالة ال يعلمها إال اهللا

ولتكفير الصالة الفائتة من صلى يوم الجمعة قبل العصر أربـع ركعـات   
يقــرأ فــي كــل ركعــة فاتحــة الكتــاب مــرة وآيــة الكرســي مــرة   

فـإذا فـرغ اسـتغفر اهللا عشـرا      ،وسورة الكوثر خمسة عشـرون مـرة  
 عليـه وسـلم خمسـة عشـر مـرة كانـت        ي صـلى اهللا وصلى على النبـ 

سـمعت النبـي    :قال عثمـان رضـي اهللا عنـه    .كفارة الصالة الفائتة
كانت هـذه الصـالة كفـارة للصـالة      قال، صلى اهللا عليه وسلم أنه

سـمعت النبـي    :رضـي اهللا عنـه   يوقـال علـ  . لو مائة سنة و ،الفائتة
ة للصــالة صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول كانــت هــذه الصــالة كفــار  

ســمعت  :قالــت عائشــة رضــي اهللا عنهــا و .الفائتــة خمســمائة ســنة
ــه عليــه وســلم يقــول هــذه الصــالة كفــارة للصــالة       النبــي صــلى ال

من صـلى هـذه الصـالة وال قضـاء عليـه إن كـان        .سنةالفائتة ألف 
نقل  عن غيـر الحضـرة    .كانت كفارة ،في صالة أبيه و أمه فوائت

  .الغوثية اهـ
من فاتته الصالة ولم يـدر كـم    ،هر الغوث قدس اهللا سرهوفي رواية جوا 

هي ينبغي له أن يصلي يوم الجمعة أربع ركعات بتسـليمة واحـدة   
يقــرأ فــي كــل واحــدة بعــد الفاتحــة آيــة الكرســي ســبعا وإنــا          

عن أمير المـؤمنين علـى بـن     .أعطيناك الكوثر خمسة عشر مرة
سـول اهللا  سـمعت ر  :أبي طالب رضي اهللا عنه وكرم وجهه أنـه قـال  

تكـون   ةصلى اهللا عليه وسلم قال إن مـن فاتتـه صـالة سـبعين سـن     
قالوا يا رسول اهللا ال يزيد عمر اإلنسان على سـبعين أو   .كفارة لها

قال صـلى اهللا عليـه وسـلم صـلواته وصـلوات أبويـه وأوالده        .ثمانين
لقضـاء مـا    انويت أن أصلي هللا تعـالى أربـع ركعـات تكفيـر     :وينوي
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اهللا  .ل متوجهـا إلـى القبلـة   فـ صـالة الن  ييـع عمـر  فات منـي فـي جم  
أكبر وبعد السالم يصلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم ويدعوا 

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم يا سـابق الفـوت ويـا     :بهذا الدعاء
سامع الصوت ويا محي العظام بعد الموت صل على محمد وعلى آل 

إنك تعلـم وال أعلـم   رجا ومخرجا مما أنا فيه ففمحمد واجعل لي 
وأنت تقدر وال أقدر وأنت عالم الغيوب يا واهب العطايـا ويـا غـافر    

يا قدوس رب المالئكـة والـروح رب اغفـر لـي      الخطايا يا سبوح و
ــم فإنــك    و وارحــم ــا ســتار   تجــاوز عمــا تعل ــي األعظــم ي ــت العل أن
يا غافر الذنوب يا ذا الجالل واإلكرام وصلى اهللا على  و. العيوب

أرحـم   موالنـا محمـد وآلـه وصـحبه أجمعـين برحمتـك يـا       سيدنا و
  .هـ الراحمين

حـدثنا مسـند إلـى     .وروى القاضي مجد الدين في كتاب الصالة والبشـرى 
سـمعنا النبـي صـلى     :س والخضـر عليهمـا الصـالة والسـالم قـالوا     اليإ

بسـم اهللا الـرحمن   اهللا عليه وسلم يقول إذا جلستم مجلسا فقولـوا  
ــى  آلــه يوكــل اهللا بكــم  ســيدنا محمــد و  الــرحيم وصــلى اهللا عل

فإذا قمتم فقولوا بسم اهللا  .ملكا يمنعكم حتى ال تغتابوا أحدا
فـإن النـاس ال    ،الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمـد وآلـه  

 في حـديث آخـر أنـه   و  .   ويمنعكم الملك من ذلك ،يغتابونك
إن كـان مجلـس شـر     كان مجلس خير كان ذلـك كالطـابع و   إن

  .ك كفارة له هـكان ذل
في البخاري ومسلم والنسائي عن عبادة بن الصامت عنه صـلى   و :ارةــــــبش

مـن قـال أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك        :اهللا عليه وسلم
له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وابن أمتـه  

ر حـق  أن الجنـة حـق وأن النـا    روح منـه و  كلمة ألقاهـا إلـى مـريم و   
علــى مــا كــان مــن  ،أي أبــواب الجنــة الثمانيــة شــاء مــنأدخلــه اهللا 

  .العمل
قال الشيخ العارف باهللا تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني  فائدة جليلة

في كتابه المسـمى بالداللـة علـى اهللا عـز وجـل عـن سـيدنا أبـي         
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العباس الخضر على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم فقال سـالت  
من به العبد مـن سـلب   أشرين ألف نبي عن استعمال شيء يأربعة وع

اجتمعـت بـالنبي    تـى اإليمان فلم يجبنـي أحـد مـنهم عـن ذلـك ح     
أسـئل جبريـل عليـه    : صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن ذلك فقـال 

فسألته فقـال حتـى أسـئل رب العـزة عـن ذلـك،       . السالم عن ذلك
آمـن   سـي و مـن واظـب علـى قـراءة آيـة الكر      :له اهللا عز وجـل  فقال

الرسول إلخ السورة وشهد اهللا إال اإلسالم وقل اللهم مالك الملك 
إلى حساب وسورة اإلخالص والمعوذتين والفاتحة عقب كل صـالة  

  .أمن من سلب اإليمان اهـ
 أعــط علــى آل محمــد و علــى محمــد و محمــد صــلاللهــم يــا رب محمــد وآل 

ل محمـد  اللهـم يـا رب محمـد وآ    .محمد الدرجة الرفيعة في الجنـة 
محمـد   محمـد وآل فـي روايـة اللهـم يـا رب      و .لـه هجز محمد ما هو أا

صل على محمد وعلى آل محمد وأجز محمد صلى اهللا عليه سلم مـا  
  .هو أهله هـ

ففضل الصالة األولى من صلى على النبي صلى اهللا عليه وسلم بها مـرة أو   
للنبـي صـلى    بـق حـق  لـم ي  و تبا ألف صـباح  اأكثر أتعب سبعين ك

وفضــل الثانيــة مثــل  .  عليــه وســلم إال أداه وغفــر لــه ولوالديــه  اهللا
 عليه وسلم وأهـل  األولى أيضا ويزاد فيها وحشر مع محمد صلى اهللا

  .ىهنتبيته يوم القيامة ا
مـات فـي يومـه دخـل      وأما سيد االسـتغفار فمـن ذكـره مـرة فـي الصـباح  و      

نت ربـي  اللهم أ :الجنة وإن قالها في ليلته ومات دخل الجنة ولفظه
ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و وعدك مـا  

 لك بنعمتـك علـي و   وأبوئاستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت 
  هـ.لي  فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت  بذنبي فغفر أبوئ

مــن هــذا المعنــى اللهــم أنــي أصــبحت أشــهدك وأشــهد حملــة عرشــك      و
نك أنت اهللا ال أيائك ورسلك وجميع خلقك ومالئكتك و أنب

إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمـدا عبـدك ورسـولك    
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اللهـم إنـي أمسـيت إلـخ إن مـات فـي        :ن كان في المساءإو .أربع مرات
  ليلته دخل الجنة هـ  أويومه ذلك 

إلـخ   أفضـل مـا هـو أهلـه    سئل سيدنا رضي اهللا عنه عن قـولهم   .ةــــــلطيف
الكيفيـة والعظـم واللـذات     ت متباينة فياللربوبية أفاض :فأجاب

ســـواء كـــان  ،والخـــواص علـــى المرتبـــة الواحـــدة المفـــاض عليهـــا
أو فـي   او توجه من المرتبة المفـاض عليهـ  أعمل  ةالفيض في مقابل
لـم تخـل رتبتـه  طرفـة      ،تعـالى  والحق سبحانه و .غير مقابلة شيء

وهـذا الفـيض هـو المعبـر عنـه       .عين مـن هـذا الفـيض أبـدا سـرمدا     
نعام إلى ما يتبع ذلـك مـن ظهـور سـر     ايا والمنح واإلبالفضل والعط

التعظـيم والتبجيـل    تعـالى و  والمحبـة منـه سـبحانه و    منـه  العناية
ــا  ــة المف ــل   ضوالتكــريم للمرتب ــا ذكــر قب ــا م ــن عليه ــنح و م  الم

  .العطايا
ن مــا أفاضــه الحــق علــى نبيــه صــلى اهللا  أعلمــت قطعــا  ،إذا علمــت هــذا و 

طايا و المنح التـي ال تقـدر العقـول    عليه وسلم عاجال وآجال من الع
ن تلـك اإلفاضـات   أ اصـيها وعلمـت  قفضـال عـن أ   ،هانيعلى درك أدا

ــة       ــه وســلم متباين ــه صــلى اهللا علي ــى نبي ــالى عل ــه ســبحانه وتع من
 و .الصــغر و العظمــة القلــة و الحــدود فــي الكثــرة و الكيفيــات  و

للنـاظر فيهـا تصـريحا لعلـو رتبتـه صـلى اهللا        حفي كـل ذلـك يلـو   
يــه وســلم عــن جميــع خلــق اهللا وعظمــة مكانتــه علــى كــل مــا عل

عــداه وأهليتــه صــلى اهللا عليــه وســلم لتلــك العطايــا الثابتــة لــه    
فهـو أهـل لقليلهـا     .بحكم عناية الحـق سـبحانه بـه وصـحبته فيـه     

  .مهايكما هو أهل لعظ
 صـلى اهللا عليـه وسـلم    ،بيـه ي طلب مـن اهللا عـز وجـل أن يجـازي ن    الداع و 

مـا أتـاح لنـا صـلى اهللا عليــه      خيـرات والمكـارم و  مـا علمنـا مـن ال   ع
دهش تــالمواهــب لنــا العظــائم التــي   وســلم مــن الــنعم العظيمــة و 

ما بـذل   و ،ة بأقل قليل منهااطحالعقل ويكبر جواد عزمه عن اإل
اآلداب التـي تصـلح    علمنا من مكارم األخالق و لنا من النصيحة و

فـي ذلـك مـن    بـه  ا ثم ما وقانـ  .لمن توجه بها إلى حضرة الربوبية
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أليم العذاب الذي ال تطيق العقول وصفه وما أعقبنـا بسـبب ذلـك    
  .الذي يدهش العقول ذكره ديمن النعيم السرم

إذ لــو  ،ينــا فـي هــذا غيـر متنــاه  لكـان شــكره صـلى اهللا عليــه وسـلم ع    و 
 ،استغرقنا طول أعمارنا في القيـام بشـكره صـلى اهللا عليـه وسـلم     

 و .مقابلـة بـره صـلى اهللا عليـه وسـلم     ئة في بؤد حتى مثقال هنلم 
  سـلم  لما علم الداعي عجزه عن القيام بشـكره صـلى اهللا عليـه و   

لما لـه مـن سـعة     ،رد ذلك إلى الحق سبحانه وتعالى ،كرذُما  على
ــا صــلى اهللا عليــه وســلم      ــى توفيــة شــكره عن القــدرة اإللهيــة عل

 يـا ربنـا إذا علمـت عجزنـا     :ن الداعي يقولأفك .بأضعاف مضاعفة
جزه عنـا بـأعظم مـا منحـت     أفـ  ،عن القيام بشكره الواجـب علينـا  

التـي   ،منحـك  التـي خصصـته بهـا     رتبته العظيمة من مواهبك و
 .صـلى اهللا عليـه وسـلم    ،لقليلهـا  هال لعظيمها كمـا هـو أهـل   كان أ

ليكــون  ،نحــك ومواهبــكجــازه عنــا بــأعظم مــا هــو أهلــه مــن م ف
ي ال طاقـة  الـذ  ،نيابة عنا فـي شـكرنا لـه    كذلك منك سبحان

  .انتهىلنا به والسالم 
حتـى   قولهم حتى ال يبقى من الصالة شـيء و  :اهللا عنه المؤلف رضيقال 

معنـاه كـل    :قال شيخنا رضـي اهللا عنـه   .ال يبقى من الرحمة شيء
مـــا ســـبق فـــي علمـــك ونفـــذ بـــه حكـــم مشـــيئتك أنـــك تهبـــه 

فاجعـل ذلـك علـى     ،بعد استقصائه إلى غاية نهايته و ...لخلقك
  .هـ .دنا محمد صلى اهللا عليه وسلمنبيك سي

لمناقشـــة  تال تلتفـــ و ،الصـــافي والتعبيـــر الـــوافي عفـــافهم هـــذا المهيـــ 
أكرمنا اهللا وإيـاك بمحبـة    ،األلفاظ المضطربة بين أهل الظاهر

  .آمين .لْمالكُ
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  فصل
  نه فدية من النارأفيما وردت به اآلثار 
  
  
  

اهللا  قـه اعت ،إلـخ ألـف مـرة    ...هللا أحـد من قرأ قل هـو ا  :ارزبوفي حديث ال 
من النار وتحعنه التبعات هـ لُم.   

إيضـاح البيـان عـن كشـف      هنقـل القاضـي ابـن سـبع فـي كتابـ       ارةــــــبش
قـال رسـول    ،عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنه قـال  حقائق البرهان

من قـرأ قـل هـو اهللا أحـد إلـخ فـي دهـره         :اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مرة من يوم جرى عليه القلـم إلـى يـوم يمـوت وجبـت لـه        مائة ألف

مثل زبـد   لو كانت مثل رمل عالج و و ،ما بلغت بلغت ذنوبه ،الجنة
بني لـه مائـة    لو كانت مثل رمل األرض إلى عنان السماء و البحر و

وأخـرج الخيـار فـي فوائـده عـن حذيفـة         .ألف مدينة من النـور هــ  
أحد إلخ ألف مرة  اشترى نفسه  قل هو اهللا  من قرأ :رضي اهللا عنه

  .من اهللا تعالى هـ
مـن قـرأ قـل     :وروى أنس بن مالك عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إنه قال

ــدأ        ــارة الصــالة يب ــارة كطه ــى طه ــرة عل ــة م ــخ مائ هــو اهللا أحــد إل
 محـا  كتب اهللا له بكل حـرف عشـر حسـنات و    ،بفاتحة الكتاب

قصـر فـي    مائـة  هلـ  بنـا  عنه عشر سـيئات و رفـع لـه عشـر درجـات و     
كأنـه   بـي و نرفع له من العمل في يومـه ذلـك مثـل عمـل      الجنة و

  .القرآن ثالثة  وثالثين مرة هـ أقر
قـد وجـد بخـط العالمـة سـيدي       و .وأما الفدية مـن الهيللـة  فسـبعون ألفـا    

ي أن من قـال سـبعين ألفـا    بذكر القرط :الباجي رحمه اهللا ما نصه
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ال  ال حسـاب عليـه و   م القيامـة و جـاء يـو   ،حياته ال إله إال اهللا يف
هـو ينظـر فـراغ الفصـل بـين الخالئـق        أنه يحضر المحشر و عقاب و

  .حتى يروح مع أهل الجنة إلى الجنة هـ
 ،قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسي فيما وجد بخطـه رحمـه اهللا   

إن لـم   و الكشـف،  العمـدة فيهـا   وفدية الهيللة ينبغي العمل بهـا و 
ذلــك هــو  بــل يوكــل علــم ذلــك إلــى اهللا و  ،يثيثــب فيهــا الحــد

  .الشأن في أمور اآلخرة
فديـة مـن    امن قرأ البسملة متصلة بالفاتحة في نفس واحـد مـرة ففيهـ   و 

  .النار
 لينبغــي لكــ :مــن كــالم ســيدي محمــد بــن ناصــر الــدرعي رحمــه اهللا  و

و الفديـة مـن الكلمـة     .عاقل أن يفدي نفسه ومـن أحبـه مـن النـار    
ــريفة ــد رســول اهللا ســبعون ألفــا    هــي ال، و الش  و . إلــه إال اهللا محم

يكــون ذلــك فــي يــوم أو شــهر أو  يشــترط الجمــع بــين اللفظتــين و
  .أزيد من ذلك

لـف  أن الـرحيم ال غيـر اثنـا عشـر ألفـا بـل       الفدية من بسـم اهللا الـرحم   و
مـن   و .من الصالة على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم ألـف مـرة     و .مرة

مــن ســبحان اهللا وبحمــده ألــف  و. ألــف  قــل هــو اهللا أحــد إلــخ مائــة
مـن الحمـد هللا ألـف مـرة      و .صـالة الصـبح خاصـة    لكن بعدو  ،مرة

  .فالذي تقدم وردت به اآلثار . هـ14431لطيف  من يا و .كذلك
اللهــم صــل وســلم وبــارك علــى ســيدنا  : أمــا مــا ورد مــن طريــق الكشــف  و

هايـة  محمد النبي الكامل وعلى آلـه صـالة ال نهايـة لهـا كمـا ال ن     
واحدة بفديـة   كماله مرةلكماله وعد كماله ـ وفي رواية وعد  

  .هي بخمسمائة صالة أي المرة الواحدة منها و .من النار
دنا صل وسلم علـى سـيدنا وموالنـا محمـد وعلـى آل سـي       مالله: كذلك و 

فــي  فــي الوجــود وال يوجــد قــط مثلــهوموالنــا محمــد الــذي مــا ولــد 
هـــ أعنــي مــن ذكرهــا مــرة  .نــار، مــرة واحــدة بفديــة مــن الالوجــود

  .وبيهكذا ذكرها صاحب وردة الج .واحدة لم يدخل النار
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اللهم صل وسلم على الفـاتح الخـاتم سـيدنا محمـد وعلـى آلـه        :كذلك و
مائة مرة : صالة ال نهاية لها كما النهاية لكمالك وعد كماله

و كذلك  .قال بعض من أثق به جربت فصحت و .بفدية من النار
  .بعون ألفا من هذا الباب أيضاالهيللة س

فأودعت إليك أيهـا األريـب فـي هـذا البـاب مـن الفضـائل الفوائـد العجـب          
لـى فعـل الخيـرات فاعمـل بمـا ذكـرت       العجيب فإن كنت باحثـا ع 

الســالمة  اهللا لأنســ .حــافظ عليــه مــن المحبطــات كــالردة  و كلــ
تـأخير العصـر إلـى الغـروب فـي       قذف المحصنات و و .والعافية منها

. صــالة واالسترســال فــي أكــل الحــرام وعــدم إعطــاء اإليجــارات   ال
 يدها بيانـا و نزوسـ  .فإنه من المفسـدات  ،وأحذر من العجب جهدك

 و(وضوحا إن شاء اهللا فيما يأتي من كالم الشيخ على قوله تعالى 
  .اآلية ).فاستغفروا اهللا جاءوكوا أنفسهم لملو أنهم إذ ظ

  
  

  ةــــخاتم
  
  

المالزمـة علـى الصـالة عليـه صـلى اهللا عليـه        :عنهرضي اهللا  ناشيخقال  
أمــا صــالة  و .أوالد أوالده أوالده و وســلم بركتهــا تــدرك الرجــل و 

فهي ضامنة لخير الدنيا وخير اآلخرة لمن التـزم   ،الفاتح لما أغلق
ففيـه الثـواب    إذن مـا كـان بغيـر     و .كن باإلذن الصـحيح ل ،دوامها

فـال   .خير الـدنيا و اآلخـرة  وهو  ،المذكور فيها دون هذه الخاصية
  .باإلذن الصحيح والسالم هـ إال يحصل

الصالة على النبي صلى اهللا عليـه   فعليه بكثرةقلت ومن أراد االستقامة 
ــى      و .وســلم ــحابه عل ــيخ أص ــض الش ــا يح ــرا م ــى  الكثي ــة عل مالزم

ي حلقــال اإلمــام الســا .صــلى اهللا عليــه وســلم ،الصــالة علــى النبــي
أن الـــذكر الخـــاص لهـــذا المنـــزل أي    أعلـــم  و: رضـــي اهللا عنـــه  

االستقامة هو الصالة على النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم للمناسـبة      
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 التي بينها وبين حال طالب اتباع السنة والموافقة التـي يقتضـيها  
إن اهللا ومالئكتـه يصـلون   (قـال اهللا عـز وجـل     .ثـر الشـرع  أ اقتفاء

ففيـه  . )يماعلى النبي يا أيها الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تسـل      
تقديم األخبار بصالة اهللا ومالئكته علـى النبـي صـلى اهللا عليـه     
وسلم قبل طلب الصالة عليه من المـؤمنين إشـارة ثبـوت محبـة اهللا     

ــاه  ــة إي ــل بــه       و .والمالئك ــذي تحص ــر ال ــؤمنين األم ــن الم ــب م طل
  .هي الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم و ،محبته

قـرب النـاس منـي مجلسـا يـوم القيامـة       أ :قال النبي صلى اهللا عليه وسـلم  
 إتباعـه هل يكون القرب منه األعلـى قـدر    و ،أكثرهم علي صالة

ــه وهــل يكــون   و ــزام طاعت ــه وهــل   إال  إتباعــهالت ــى قــدر محبت عل
  .؟تكون محبته األعلى قدر ذكره

والنـاس فـي محبتـه    . اهللا عز وجل أوجـب علينـا محبتـه وإتباعـه     أن وأعلم
مـن المعلـوم أن الـذكر يؤكـد      و. كاملمن  و صٍناق نفم .رجاتد

فـذكر  . تباع للمحبوبأمر اإلن المحبة تؤكد أو ة المذكورمحب
وحبــه وســيلة إلــى  ،إلــى حبــه وســلم وســيلةالنبــي صــلى اهللا عليــه 

 ،ر هـذا عذفإذا ت. واجبةوسائل الواجبات  و ،وإتباعه واجب ،إتباعه
فالمحبــة تكــون بحســب ذكــر المحبــوب مــن اإلقــالل واإلكثــار    

 و .مـن أحـب شـيئا أكثـر مـن ذكـره       :فقـد جـاء   .لغيبة والحضـور وا
وقـد جـاء عـن النبـي صـلى       .كذا من أكثر مـن ذكـر شـيء أحبـه    

اهللا عليه وسلم أنه قال ال يكمل للمؤمن إيمانه حتى أكون أحب 
محبـة   تمكنـت  فـإذا  .إليه من نفسه وأهلـه ومالـه والنـاس أجمعـين    

 ،تهـا بشاشـة القلـوب   وخالط في البـاطن  النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .دعت ضرورة إلى إتباع سنته وطريقته بحسب محبته

ولــذلك تأكــد أمــر الصــالة عليــه صــلى اهللا عليــه وســلم ألنهــا تســتلزم    
م رضــي اهللا لــقــال بعــض أهــل الع. محبتــه ومحبتــه تســتلزم إتباعــه

من عالمات حب النبي صلى اهللا عليـه وسـلم كثـرة الصـالة      :عنهم
مـن خالفـه ومحبـة     معـاداة إتباع سـنته و   و هل والثناء عليه والدعاء

مــع مــا فــي الصــالة عليــه مــن ســر آخــر فــي إتباعــه وهــو   ،مــن وافقــه
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للصالة على النبـي صـلى اهللا عليـه     و :قال اإلمام المتقدم. العبادة
فـإذا صـلى العبـد علـى النبـي       ،وسلم خصوصية فـي تنـوير البـاطن   

 ،ه أرجــاؤهداخــل باطنــة منهــا نــور تشــرق بــ ،صــلى اهللا عليــه وســلم
فيظهـر للبـاطن إذ ذاك مـن     ،ذلـك النـور   قفيذهب الظـالم بإشـرا  

االهتداء والقيام بإتباع النبي صلى اهللا عليه وسلم مـا كـان عنـه    
ثـم قـال ومـع ذلـك فالسـالك طالـب طريـق النجـاة وسـبيل           .غائبا

ال دليـل كرسـول اهللا    و ،ع فـي ذلـك إال بـدليل   مـ المعرفة وال مط
التعلـق   مـن التمسـك بركابـه و   لـه   بـد فال  .صلى اهللا عليه وسـلم 

لهـذا يقـرر أن الصـالة علـى النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم          و .بأذياله
  .مطلوبة في كل مقام ومع كل مقام ومع كل حال هـ

كمـا ال يطمـع فـي     ، فـي محبتـه   رصـ فـي كمـال إتباعـه مـن قَ     عوال يطم 
اعلـم أن حبـه صـلى اهللا عليـه وسـلم      و .محبته من قصر فـي ذكـره  

إذ  ،أكد علينا من وجوه أعظمها وأعالهـا محبـة اهللا تعـالى إيـاه    تي
 فواجـب علـى كـل فلـب و     ،من اختصه هللا تعالى بمحبتـه العظمـى  

  .روح إخالص المحبة له ليتألف مع روحه هـ 
إخــالص المحبــة لــه ال يكــون إال باإلدمــان علــى ذكــره واإلكثــار مــن  و

الكيفيـة   معنـى يجتهـد فـي إحضـار ذكـره لـتلمح       عليـه و الصالة 
ليـدفع   و ،فعلـى قـدر تـدبر المعنـى يكـون التـأثير       .يدركهاالتي 

ليتصـور الصـورة    و .ال الـذكر للمغـايرة لمعنـاه   حـ الخواطر الواردة 
النبوية في فكره كأنه بـين يديـه سـائال مـن اهللا تعـالى الصـالة       

لو  و ،وكلما خرج من هذا المعنى عاد إليه حتى يستصحبه .عليه
واعلم أن الصالة علـى النبـي صـلى اهللا     :قال ثم. في أغلب األحوال
فال يختلج في فكـرك مـا تفـوه     ، اهللا من ذكر عليه وسلم ذكر

بــه بعــض المحجــوبين مــن تلمــح معنــى الشــريعة المطــرودين عــن    
الصـالة علـى النبـي صـلى اهللا عليـه       :تحقيق وجوه العبادات فقـالوا 

ى وسلم ليست من ذكـر اهللا تعـالى توطئـه علـى تـرك الصـالة علـ       
النبي صلى اهللا عليه وسلم واستدراجا لإلقـالل منهـا والعيـاذ بـاهللا     

  .خروج عن دائرة العلم وإخالد إلى حضيض الحرمان
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يـا محمـد مـن أحبـك فقـد       :وقد جاء في بعض اآلثـار إن اهللا تعـالى قـال    
وليست كيفية ومن كيفيات . أحبني ومن ذكرك فقد ذكرني

فيهـا اسـم مـن أسـماء      إال والصالة على النبي صلى اهللا عليـه وسـلم   
فكيف يكون ذكر اسم من أسـماء اهللا  . اهللا أو صفة من صفاته 

ومــع ذلــك فالقيــام بالصــالة  ،أو صـفة مــن صــفاته غيــر ذاكــر هللا 
على النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قيـام بـأمر اهللا تعـالى حـين أمـر          

هــل المصــلي علــى   و .آلمــرلوالقيــام بــاألمر ذكــر   ،بالصــالة عليــه
اهللا عليه وسلم إال يناجي ربه بطلب الصـالة منـه علـى     النبي صلى

فقد تضمنت الصالة علـى النبـي صـلى     .النبي صلى اهللا عليه وسلم
اهللا عليه وسلم في تنوير الباطن وتزكية النفس عجائب يجـدها  

  .سوى ما تضمنته من األسرار والفوائد هـ ،السالك ذوقا
ن شــأدت فــي كَّــو وثــم قــال فــإن قلــت لقــد بلغــت فــي ذكــر هــذا المنــزل 

مـن  م .األتباع للنبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم بمـا لـم يسـبق لغيـرك        
قصـدته فـي    مـا  لي على ذلكمتكلم في المقامات فالجواب أن حا

توطئة حال الشريعة عند السالك لـيال يـذهل عنهـا أو عـن شـيء      
من رسومها عند صدمات الحقائق كما قـد جـرى لبعضـهم فهلـك     

ل زماننا فمن يدعي سلوك طريق القـوم  بلغني أن ناسا من أهما مع 
وا ويتكلم في التحقيق حملهم ما هم عليه من الجهـل علـى أن حلّـ   

أيــديهم مــن العــروة االتباعيــة ومــن قــوانين األحكــام الشــرعية    
بقيعـــة وهمـــوه مـــن ســـراب الجهـــل وركنـــوا إلـــى مـــا الح لهـــم أو ت

لــو تــأملوه لــم يجــدوه  و .فظنــوا أنــه ينبــوع مــن الحقــائق  ،البــواطن
ــ ــذ    ،يئاشـ ــوا بـ ــان وركبـ ــى الحرمـ ــذلك إلـ ــالوا بـ ــق لفمـ ك طرائـ

بلـغ الغايـة   تإنمـا   :فقالوا .نعوذ باهللا من الهوان والخسران .الخذالن
ذكـــر النبـــي صـــلى اهللا عليــه وســـلم حجـــاب عـــن   و .بــذكر اهللا 

علـى السـالك فــي بدايـة أمـره خـواطر مـن هــذا        درِتـ  وقـد  .الغايـة 
يعلــم أنهــا مــن قبيــل  واجــب عليــه أن يــدفعها عــن نفســه و  ،القبيــل

ــا       ــرقش به ــذ الخســيس وي ــذا المأخ ــا ه ــذا الشــيطان يزخــرف به ه
ســتدرج إلــى الكفــر الصــريح   يبــذلك و رالمســلك الــوعر ليكــ 
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 رثـ ذلـك أظهـر لـه فيـه ا     مـن فمن حفظـه اهللا   .ةضوالزندقة المح
ــه ودافعــه عــن نفســه    ،والمكــر الشــر ــوذ من ــن .فتع ــه اهللا  وم خذل

نـا  يه حسـنا اتخـذه د  آرك فـزين لـه شـيطانه سـوء عملـه حتـى       بذل
فلــذلك بســطت الكــالم فــي هــذا المنــزل رافعــا  .وســلكه طريقــا
السـعادة األبديـة بإتبـاع النبـي      ضداعيـا إلـى محـ    فيه األشكال و

كالم الساحلي رضي اهللا عنه ملخصـا   ىهانت.صلى اهللا عليه وسلم
  .بحسب الحاجة

ــائق وهــذه  ــة الحق ــا      ياقوت ــاب وافتتاحه ــاء الب ــي أثن ــا ف ــار إليه ــم المش اس
اللهــم أنــت اهللا الــذي ال إلــه إال .اهللاهللا اهللا الجاللــة ثــالث مــرات 

شـئت فيهـا   التـي   ،أنت العالي في عظمة انفراد حضـرة أحـديتك  
و  بوجود شؤونك و أنشأت من نورك الكامل نشأة الحق و أنطتها

جعلتها صورة كاملة تامـة تجـد منهـا بسـبب وجودهـا مـن انفـراد        
و جعلـت مـن أثـر هـذه العظمـة و مـن        أحديتك قبل نشر أشباحها

ــا       ــا و أنطقته ــدها و متحركه ــا جام ــور كله ــبحة الص ــا ش بركته
بإقبــال التحريــك و التســكين و جعلتهــا فــي إحاطــة العــزة مــن   
كونها قبلة منهـا و فيهـا و لهـا و تشعشـعت الصـور البـارزة بإقبـال        
الوجــود و قــدرت لهــا و فيهــا و منهــا مــا يماثلهــا ممــا يطــابق أرقــام   

ا و حكمت عليها بالبروز لتأدية ما قدرته عليهـا و جعلتهـا   صوره
منقوشــة فــي لوحهــا المحفـــوظ الــذي خلقــت منــه ببركاتـــه و       
حكمت عليها لما أردت لها و بما تريـد بهـا و جعلـت كـل الكـل      
في كلك و جعلت هذا الكل من كلك و جعلت الكل قبضـة  

 لكأسأ. من نور عظمتك روحا لما أنت أهل له و لما هو أهل لك
في وجد و عـدم أن تصـلي و   اللهم بمرتبة هذه العظمة و إطالقها 

و النـور السـاري    تسلم على ترجمان لسـان القـدم اللـوح المحفـوظ    
الممـــدود الـــذي ال يدركـــه دارك و ال يلحقـــه الحـــق الصـــراط  

اللهم صل و سلم على أشرف الخالئق . المستقيم ناصر الحق بالحق
اللهــم صــل و ســلم  .الفــاخرة اإلنســانية و الجانيــة صــاحب األنــوار

ته و أهل بيته و إخوانه من اعليه و على آله و أوالده و أزواجه و ذري
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مــن األولــين و  النبيئــين و الصــديقين و علــى مــن آمــن بــه و اتبعــه 
اللهم صـل   .مردودةاللهم اجعل صالتنا عليه مقبولة ال . اآلخرين

ا و لعبادتنـا  اللهم اجعله لنا روحـ . على سيدنا و موالنا محمد و آله
اللهم و . و اجعل اللهم محبته لنا قوة أستعين بها على تعظيمه سرا

و أستعين بها على ذكره  اجعل تعظيمه في قلوبنا حياة أقوم بها
اللهم و اجعل صالتنا عليه مفتاحا و افتح لنـا بهـا يـا    . و ذكر ربه

رب حجاب اإلقبال و تقبل مني بركات حبيبي و حبيب عبـادك  
ا أنا أوديه من األوراد و األذكـار و المحبـة و التعظـيم    المومنين م

آمــين و صــل اهللا علــى . هــو هــو هــو. آمــين. اهللا اهللا اهللا. لــذاتك
       .سيدنا محمد آمين

في مدح سيد الرجال فهي التي أمـر الشـيخ أصـحابه     جوهرة الكمالوأما 
وســلم علــى عــين  صــل اللهــم: بقراءتهــا فــي الوظيفــة وهــذا نصــها 

ربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهـوم  الرحمة ال
صاحب الحق الرباني  اآلدمي نور األكوان المتكونة و ،والمعاني

البرق األسطع بمزون األرباح المالئة لكل متعـرض مـن البحـور و    
كونـك الحـائط بأمكنـة      بـه  األواني ونورك الالمع الذي مألت

تتجلى منها عروش اللهم صل وسلم على عين الحق التي  .المكان
الحقائق عين المعارف األقوم صراطك التام األسـقم اللهـم صـل    
وسلم على طلعـة الحـق بـالحق الكنـز األعظـم إفاضـتك منـك        
إليــك إحاطــة النــور المطلســم صــلى اهللا عليــه وعلــى آلــه صــالة   

  هـ  .تعرفنا بها إياه
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   باب سرور األخوان بالبشرى بذكر شيء من مناقب
  شيخنا والكرامات الكبرى

  
  
  

مة الكبرى وهو مكـن رآه يـوم الجمعـة أو يـوم     اومن كرامة شيخنا الع 
 رضـي اهللا عنـه   هسألت و. االثنين دخل الجنة بال حساب وال عقاب

أن هــذه الكرامــة تحصــل لمــن نظــرك و لــو مــع عــدم االعتقــاد و 
 ر بهـذا الخيـر  ظفَـ بـل ال ي  : التصديق فيك؟ فأجاب رضي اهللا عنه

هـذا   و .مع التصديق في القابل له وعدم المعادات  إلـى الممـات   الإ
الحكم عـام فـي كـل مـن أخبـر بمثـل هـذه الكرامـة مـن أوليـاء           

فيمـا نقـل    ،ي رضـي اهللا عنـه  بعـال ثكسيدي عبـد الـرحمن ال   ،اهللا
قـال بعـض   . كلهـم يـدخلون الجنـة    عشـر،  عنه أن من رآه إلى أحـد 

ــه    ــة عن ــل هــذه الكرام ــن نق ــول الرائــ  :م ــي   يق ــي أشــهد أن ي للمرئ
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خبــارات الغيــب كلهــا ال ألن إ ،قلــت مــع الشــرط المتقــدم. رأيتــك
  .مع التصديق للمخبر الإينتفع بها 

أعنـي سـيد الوجـود صـلى اهللا عليـه       ،قـال لـي   :قال الشيخ رضي اهللا عنه
كــل مــن رآك مـن اآلمنــين إن مــات علــى   أنــت مــن اآلمنـين و : وسـلم 

الجمعة أو يوم االثنـين دخـل   من رآك يوم : ثم قال بعده. اإليمان
الجنة بال حساب وال عقاب وال يـدخل النـار وال يراهـا سـواء كـان      

  .  مطيعا أو عاصيا
أحبه و كل من أحسن  ومن كراماته الكبرى رضي اهللا عنه أن كل من

إليه بخدمة أو غيرها ، و كل من أطعمه ، كلهم يدخلون الجنة 
ن، في جوار النبي و يكونون معه في عليي بال حساب و ال عقاب
و يكونون آمنين من عذاب اهللا من الممات . صلى اهللا عليه و سلم

قلت و هذا كله بشرط عدم معاداته رضي . إلى دخول الجنة 
المذكورة إلى الممات  اهللا عنه من حصول سبب من األسباب

  .عنهرضي اهللا  كما سنذكره من كالم الشيخ ،الموعود بالخير
التي ذكرناها و انعكس لضرها  هذه األسبابأما من حصل له سبب من 

، و العياذ باهللا من معادات الشيخ أو بغضه أو إدايته ، فقد ذكر 
إن لم يتب،  الشيخ رضي اهللا عنه أنه يموت على سوء الخاتمة

و . فضال أن يحصل له ما ذكر من دخول الجنة و عدم المحاسبة
. مواضعهشاء اهللا كله مفصال من كالم شيخنا في  سنبينه إن

فلما رأيت ما صدر منه صلى اهللا عليه و سلم  :عنهقال رضي اهللا 
ومن وصلني إحسانهم و من تعلق بي بخدمة، و  .ذكّرت األحباب

نحاسبك بين يدي اهللا إن دخلنا  :ليأنا أسمع أكثرهم يقول 
  .شيءال أقدر على : النار و أنت ترى، فنقول لهم

عليه و سلم و صرح لي بالمحبة فلما رأيت منه هذه المحبة صلى اهللا  
 و لم يعادني بلسانه، سألته صلى اهللا عليه و سلم لكل من أحبني

و لم  بعدها و لكل من أحسن لي بشيء من مثقال ذرة فأكثر
قال رضي اهللا . يعادني بعدها و آكد ذلك من أطعمني طعامه

إال من استثناه  بال حساب و ال عقاب كلهم يدخلون الجنة: عنه
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المذكورة،  من عاداه بعد األسباب رضي اهللا عنه و هوالشيخ 
نسأل اهللا السالمة من معادات . فإنه ال مدخل له في هذا الخير

  .شيخنا و كذلك جميع أولياء اهللا
 أخذ عنه ذكرا وو من كراماته الكبرى رضي اهللا عنه أن كل من 

ام ود مع دوام المحبة في الشيخ و ،داوم عليه إلى الممات
الممات إلى من فهو آمن من عذاب اهللا  ،ام التصديقوود االعتقاد

أن يدخل في أول الزمرة  و ،دخول الجنة بال حساب وال عقاب
في عليين في جوار النبي صلى  وا كلهم معيأن يكون األولى و

اهللا عليه وسلم وأن تغفر له جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر 
تهم اتؤدى عنهم تبعوأن ترفع عند محاسبته على كل شيء وأن 

  .من خزائن فضل اهللا ال من حسناتهم
قال الشيخ رضي اهللا عنه سألته صلى اهللا عليه وسلم لكل من أخذ  

عني ذكرا أن تغفر لهم جميعا ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن 
تهم من خزائن فضل اهللا ال من حسناتهم وأن اتؤدى عنهم تبع

من  آمنينيء وأن يكونوا يرفع اهللا عنهم محاسبته على كل ش
الموت إلى دخول الجنة وأن يدخلوا الجنة بال  منعذاب اهللا 

حساب وال عقاب في أول الزمرة األولى وأن يكونوا كلهم في 
جوار النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال لي صلى اهللا عليه وسلم 
ضمنت لهم هذا كله ضمانة ال تنقطع حتى تجاورني أنت وهم 

كل هذا وقع يقظة ال  لشيخ رضي اهللا عنه وقال ا .في عليين
  .مناما

فهذا ما وقع وأنتم األحباب ال تحتاجون إلى رؤيتي إنما يحتاج  :ثم قال 
إلى رؤيتي من لم يكن حبيبا وال أخذ عني ذكرا وال أكلت 

وأما هؤالء فقد ضمنهم لي بال شرط رؤية مع زيادة أنهم  ،طعامه
ن هي وعموم الجنة على حد ان أن علييظفي عليين معنا وال يظن 

بل النسبة بينهما أنه لو خرجت حبة عنب أو غيرها من  ،السواء
الثمار التي في الجنة األولى إلى الدنيا فضال عن الحور ألطفأت 

 أو غيرها من الجنة الثانية ولو خرجت حبة عنب .نور الشمس
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لو خرجت حبة  و .ألطفأت جميع أنوارهم وفتنتهم إلى األولى
غيرها من الجنة الثالثة إلى الثانية ألطفأت جميع عنب أو 

إلى ولو خرجت حبة عنب أو غيرها من الرابعة  .أنوارهم وفتنتهم
ولو خرجت حبة عنب من  .ألطفأت جميع أنوارهمالثالثة 

لو خرجت حبة  و     .ألطفأت جميع أنوارهم رابعةإلى ال خامسةال
و لو . رهمسة ألطفأت جميع أنواماخإلى ال دسةعنب من السا

أي  ،وهي الفردوس خرجت حبة عنب من السابعة إلى السادسة
ولو خرجت منه حبة عنب إلى  .عليون فوق الفردوس و .السابعة

 و .الفردوس ألطفأت جميع أنوارها وفتنتهم عن كل ما عندهم
من اهتدى  أكابر األولياء من هذه األمة و عليون مقام األنبياء و

فاعرف النسبة بين  .نبوءة من عداهممن األمم السابقة من غير 
عليين والجنات وقس عليه كل ما خلق اهللا في الجنة من حور 

فإذا تأملت هذا عرفت قدر جنة عليين من . وقصور وغيرها
  .الجنات وأي نسبة بينها

وقد تفضل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى ضمن لي دخول من 
وأن من رآني . قرارهم فيهاذكرتهم إليه بال حساب وال عقاب واست

غايته يدخل الجنة بال حساب وال عقاب وال يعذب وال  ،فقط
 و .وهم أحبابنا ،مطمع له في عليين إال أن يكون ممن ذكرتهم

ر معنا في عليين قمن أخذ عنا ذكرا فإنه يست من أحسن إلينا و
إال أني استثنيت من  ،هذا بوعد صادق ال خلف له لنا وقد ضمن

طلبته  و. فال مطمع له في ذلك ،المحبة واإلحسان عداني بعد
فإن كنتم متمسكين  .على اإليمان كلهم أيضا أن يموتوا

جميع األحباب بفإنه واقع  ،بما أخبرتكم به فابشروا ،بمحبتنا
  .قطعا هـ

قلت وأما من أخذ الذكر فله كرامة زائدة على ما ذكر وهو دخول 
ب وال عقاب بشرط أن ال والديه وأزواجه وأوالده الجنة بال حسا

يصدر منهم سب وال بغض وال عداوة في جانب الشيخ رضي اهللا 
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األوالد المذكورون المراد بهم المنفصلون عن آخذ  و .عنه
  .هم من تحتهم من الذرية و ،الحفدة الذكر ال

ته رضي اهللا عنه أن من أحبه ال يموت إال وليا بشرط أن اومن كرام
يعني  ،قال لي :ال الشيخ رضي اهللا عنهق .يدوم عليها إلى الممات

أنت حبيبي وكل من أحبك  ،سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
ثم قال رضي اهللا عنه  .حبيبنا وال يموت حتى يكون من األولياء

وضمنت الوالية لكل من أحبني أن ال يموت إال وليا ولو كان 
كالمه رضي اهللا  ىهانت .اندهفتمسكوا بع .على أي حالة

وهذه الكرامة التي وقعت لشيخنا رضي اهللا عنه وهي .عنه
دخول الجنة بال حساب وال عقاب لمن أخذ ورده ودخول والديه 

لم نسمع بمثلها فيما  ،معه وأزواجه وأوالده كذلك كما قدمنا
وأن وقع لهم أن  .بلغنا من أخبار ساداتنا األولياء رضي اهللا عنهم
في سيدي عبد من رأى من رآهم يدخل الجنة كما قدمنا 

كذلك سلطان األولياء  و .الرحمن الثعالبي رضي اهللا عنه
نقل عنه أنه  ،سيدي موالي عبد القادر الجياللي رضي اهللا عنه

كذلك  رأى من رآني إلى سبعة كلهم يدخلون الجنة و نم :قال
 و .كلهم يدخلون الجنة ،إلى قيام الساعة همريد مريد و همريد

أنه  ،لتهامي رحمه اهللا دفين وزانموالي ا يقل عن سيدنكذلك 
  .فأجيب ه، طلب التحرير ألهل عصر

ولم ينقل عن واحد من هؤالء أنه ذكر عدم الحساب ألصحابه أو لمن  
كلهم ذكروا  كانوا رآه كما ذكر شيخنا رضي اهللا عنه وأن

هذه خصوصية للشيخ رضي اهللا عنه  و .دخول الجنة كما قدمنا
يكتبنا في ديوان أصحابه دنيا نسأل اهللا أن  .له وألصحابه

من  ،ظاهر وال باطناللممنه إلينا وال بغض  ريغوأخرى من غير ت
  .اآلن إلى االستقرار في عليين آمين

قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه  :رضي اهللا عنه قال نايخشقلت وأخبرنا  
هة أو هو فهذا الفضل خاص بمن أخذ عني الذكر مشا ،وسلم

طة فقال لي كل من أذنت له وأعطى لكل من اخذ ولو بواس
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وهذا الفضل  .لغيره فكأنه أخذ عنك مشابهة وأنا ضامن لهم
  .                             شامل لمن تال هذا الورد سواء رآني أو لم يرني والسالم

الكرامات من إخواننا أن ال يأمن من  هوالمؤكد على كل من طالع هذ
تقدم من كالم الشيخ رضي اهللا كما  ا،مكر اهللا بالتعويل عليه
ال إمكر اهللا فال يأمن (قال عز وجل  .عنه في الوصية األولى

قال الشيخ رضي اهللا عنه محذرا ألصحابه مما  .)القوم الخاسرون
وأقول لكم أن سيد  :ذكرنا ومرشدا لهم لما فيه صالحهم

بنا ال يموت إال سى اهللا عليه وسلم ضمن لنا أن من الوجود صل
أقول لإلخوان أن من أخذ وردنا وسمع ما فيه من دخول  و .كافرا

 أن من سمع ،الجنة بال حساب وال عقاب وأنه ال تضره معصية
 ألجل ما سمع واتخذ ذلك طرح نفسه في معاصي اهللا و ذلك   
لى األمان من عقوبة اهللا في معاصيه ألبس اهللا قلبه إحبالة 

فاحذروا من  .رافإذا سبنا أماته اهللا كاف .ا حتى يسبنانبغض
معاصي اهللا ومن عقوباته ومن قضى اهللا عليه منكم بذنب فال 

 .القلب خائف من عقوبات اهللا والسالم يربنه إال وهو باكقي
  .كالمه رضي اهللا عنه ىهانت

وهذا الكالم يدل على شدة اعتناء اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم  
عند  تعالى وعند اهللا العظمى بالشيخ وأنه من أهل الخصوصية
 و لم يتب، كان كل من سبه ثرسوله صلى اهللا عليه وسلم حي

نسأل اهللا المسالمة من سبه ومن  . أماته اهللا كافرا والعياذ باهللا
  .سب جميع أولياء اهللا آمين

لما أخبرني سيد الوجود صلى اهللا  :سمعت الشيخ رضي اهللا عنه يقول
لت له أن العارف عليه وسلم أن من سبني ال يموت إال كافرا ق

على ال يموت ذكر أن الحاج  ثعالبيباهللا سيدي عبد الرحمن ال
 من: قال له سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم .سوء الخاتمة

توبة من  و .جاهد حج، و لو لو و ،سبك ولم يتب مات كافرا
كر عند الشيخ ذُ و .سبك لم تقبل إال إذا كان بين يديك

عليه وهو يكثر من صالة الفاتح  رضي اهللا عنه رجل ممن ينتقد



 
 

206 

 .لما أغلق ثم قال لعله ببركتها يعفو اهللا عنه ويرجع إلى الخير
ثم قال إذا لم يبغضه النبي صلى اهللا عليه وسلم قلنا كيف 

قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل من  :قال ؟يبغضه
من غضب  و .فأنا غضبان عليه ،إذايتك سعى في هالكك و

صلى اهللا عليه وسلم لم تكتب له صالته عليه ولم  رسول اهللا
شكوت له صلى اهللا عليه  :ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه. تنفعه

وسلم قلت له لم نطق تركها قال قال لي رسول اهللا صلى اهللا 
أنا راض عنك على كل حال ونحبك على ما كنت  :عليه وسلم

ل من عليه أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم وأنت حبيبي وك
هذا السيد الكريم  عنسأل اهللا دوام المحبة م .يحبك حبيبنا

  .عند اهللا وعند رسوله صلى اهللا عليه وسلم
 .ومن كرامات سيدنا رضي اهللا عنه أنه يشفع في أهل عصره كافة

فقد أخبرني رضي اهللا  .يوم والدته إلى يوم موته منوالعصر هو 
وسلم أعطيت قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه  :عنه قال

الشفاعة في أهل العصر كافة وهذه الكرامة لم نسمعها قط 
لغيره من ساداتنا األولياء إال ما وقع لموالي التهامي رضي اهللا عنه 

والذي يتكلم في جانبك من أهل  :فقلت له .كما قدمناها
قال أنعم لميت لم تنله شفاعتي ألنه يموت كافرا  ؟العصر

فقلت له رضي اهللا عنه  .شفاعة له فيه الكافر ال و .والعياذ باهللا
وهل تمكن منك الشفاعة في الدنيا للمبغضين من غير توبة 

قال لي لم يكن لصرف قلوبهم عنا وما سبق نسأل اهللا  ؟ منهم
وهذا الكالم سمعه منه  .العافية مما ابتلى به بعض المبغضين

  .رضي اهللا عنه بعض األصحاب
على يديه عشر مائة ألف مضروبة  ومن كرامته رضي اهللا عنه أنه يصل

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم  يضمنها ل هكل هذ .في نفسها
فليختبر  ،بمن يعرف طريق الضر و .وعددها ألف ألف ألف ألف
 .عندك مخرنن قاعدته معلومة ال تألبنفسه يجد صحة الضرب 

 .وهي الشفاعة في أهل العصر ،بعد أن أخبرني بهذه الكرامة و
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ال يفارقه في كل  ،أن سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلمأخبرني 
ليست  اأال أنه ،وهي أعظم الكرامات له رضي اهللا عنه ،وقت

كه فيها بعض األولياء كما تقدم في شرحه ربل يشا ،اصة بهخ
  .لكالم المرسي رضي اهللا عنه وعن جميع األولياء

  عليه وسلمن سيد الوجود صلى اهللاطلبه شيخنا رضي اهللا عنه مما  أما و
فإنه قال  .فهو أمر عجيب لم يكن لغيره فيما علمنا ،وضمنه له

كتبت فيما مضى ثالثين حاجة طلبتها من  :لي رضي اهللا عنه
فضمنها لي سيد الوجود  ،اهللا ومن النبي صلى اهللا عليه وسلم

منها بلوغ الغاية أقصى مقام  .كلها صلى اهللا عليه و سلم
منها الجمع بينها  و .انية التي ما فوقها إال مقام النبوءةالقطب

 و .ي رضي اهللا عنهناليلة الجصومنها  و .وبين الفردانية العليا
ألف ألف ألف ألف إلى أن  مائةمنها أني طلبت الشفاعة في عشر 

هذا قبل أن يذكر لي أنه أعطي الشفاعة في  و .تعد عشر مراتب
خول الجنة مني إلى الجد العاشر منها أني طلبت د و .أهل عصره

من أجدادي وكذلك من أحسن إلي ولو بمثقال حبة من خردل 
 ،كلها و       :ثم قال .وغيرها من المسائل التي لم يذكرها لي

ضمنها لي رسول اهللا صلى اهللا  ،أي المسائل التي طلبها من اهللا
  .وهذا من أكبر مناقبه رضي اهللا عنه .عليه وسلم
قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه  :هللا عنه أنه قالوحدثني رضي ا

وسلم إذا بلغت مقام كذا يكون لك تصرف عظيم وتكون 
هذه من  و .على يدك ناس وتخسر أخرى ربحلك عوالم وت

  .مناقبه وليست خاصة
حدثنا رضي اهللا عنه أنه قال قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه  و

وقال . )...............(مقامات  وسلم لك في الجنة أربعون مقاما من
مقامك رضي اهللا عنه قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم 

قال لي  ثم قال رضي اهللا عنه. هو مقام ا م ذ م ق ااا م ر ت غ ث
 لذاكر الفاتح لما هللايعطي اصلى اهللا عليه و سلم  سيد الوجود

له رضي  قلت .أغلق من الحور في الجنة بقدر ما فيها من الثواب
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سبحان المتفضل على  ،نعم :قال ؟بكل حسنة حوراء :اهللا عنه
ذكر لي هذا الفضل يوم الجمعة  و .همن يشاء بما شاء باختيار

   .1204السابع عشر من ذي الحجة الحرام عام 
طلبت من سيد الوجود صلى اهللا عليه  :من مناقبه رضي اهللا عنه قال و

فقال صلى اهللا عليه  ،وسلم أن يضمن لي قبول أعمالي كلها
طلبته صلى  و .على أي حالة كنت ،كل أعمالك مقبولة :وسلم

أردت تمكين المحبة منك ومن اهللا  :اهللا عليه وسلم فقلت له
فقال صلى اهللا عليه وسلم ما  . منك ومن اهللا لي الرضادوام  لي و

 و :ثم قال رضي اهللا عنه .هو في األوراد التي أعطيتها لك :معناه
قال  ؟ من بالء اآلخرة أو الدنيا :قلت له .األمان من البالءضمن لي 

أو ليس قال لي صلى اهللا عليه وسلم أنت من  :رضي اهللا عنه
فعند ذلك  .نعم :قلت له .كل من أحبك من اآلمنين و ،اآلمنين

فلله  .أنه مأمون من بالء الدنيا و ،فهمت مراد الشيخ رضي اهللا عنه
  منة العظمى هـ الحمد وله الشكر على هذه ال

بعد األلف  أنه في عام اثنين بعد المائة و ،ومن مناقبه رضي اهللا عنه
تأخر عني نزول المقام األكبر  :في شهر اهللا رجب قال لي

إذا  و ،علي بعض الشروط ققلت لعله معل فتخوفت و .الموعود به
ا مأن ،وما ذلك شك منه ،ي وقوعه ويطول تأخيرهفعمل ينتتلم 

ا أخذه رضي اهللا موأن ،كالشمس في أفق السماء هدهو محقق عن
. يأخذ األكابر مثله من الخوف من مكر اهللا خوف الذيعنه ال

حصول هذا  هلت رسول اهللا صلى عليه لأس :رضي اهللا عنه قال
منه نفذت به المشيئة في األزل  ينزولي فيه تمكين و لي المقام

نفذت كلمة مسطر في أم كتاب وأحاط به علم اهللا في األزل و و
أو  ؟ للوجود هكن في األزل بأنه يوجد ومضت حكمة اهللا ببروز

 ،فأجابه في هذا كله .ما هذا معناه من عبارته رضي اهللا عنه
واقع ال محالة من  صلى اهللا عليه وسلم أنه كائن كما ذكره و

قال  .خالف إال وقت النزول في المقام والوصول إليه غير شك وال
فانظر رتبة هذا السيد مع سيد  .لي ينهيع لم :لي رضي اهللا عنه
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عفته في جميع ما طلبه مسا و         الوجود صلى اهللا عليه وسلم 
وعلو مقامه  فيه وما ذلك إال لحبه ،منه من أمور الدنيا واآلخرة

  .ناه فيما أخبرنا به هـقدمعند اهللا كما 
عظم ومما أكرم اهللا به شيخنا رضي اهللا عنه أن أعطاه من االسم األ

صيغا عديدة وعلمه كيفية سلوكه وأخبره بما فيه من الفضل 
 العظيم الذي ال حد له وال حصر وما فيه من الخواص العظام و

وكل هذا أخبر به سيد الوجود صلى اهللا  .كيفية الدعاء به
عليه وسلم وعلم الشهود كما سنبينه إن شاء اهللا من كالم 

 .في هذا المجموع أي مما يمكن ذكره ،الشيخ رضي اهللا عنه
فقد سألته رضي اهللا عنه ومتعنا بحبه في اليوم الذي ذكرت له 

مة التي طلب فيها أمورا لم يطلبها غيره فيما يدعية العظألا
أردت أن يصحح ما سمعته منه  و ،علمنا عن مقامه الموعود به

أعطاني سيد  :فأجابني رضي اهللا عنه قال ،فيما مضى مفترقا
ليه وسلم االسم األعظم الخاص بسيدنا علي الوجود صلى اهللا ع
بعد أن أعطاني االسم األعظم و رضي عنه كرم اهللا وجهه 
وقال الشيخ رضي اهللا . صلى اهللا عليه وسلم ،الخاص بمقامه هو

هذا االسم ال  :عنه قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
أي االسم الذي هو خاص  ،يعطى إال لمن سبق أنه يصير قطبا

  .سيدنا عليب
أذن لي في  :وقال رضي اهللا عنه قلت لسيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم 

 .ففعل صلى اهللا عليه وسلم ،جميع أسراره وجميع ما احتوى عليه
 ايفهم من كون هذا االسم خاص :فقلت لشيخنا رضي اهللا عنه

أن مقامه فوق  ،بسيدنا علي كرم اهللا وجهه وال يعطى لغيره
نعم وصرح لي صلى اهللا عليه وسلم وقال  :لي لجميع الصحابة قا

هل  :قلت للشيخ .ز ت غ ث م|||  ق ا م د م :لي مقامك هو مقام
قال لي سيد الوجود  :قال ؟ وصل أحد هذا المقام من غيرهم

 .صلى اهللا عليه وسلم وصله ابن العربي الحاتمي رضي اهللا عنه
قلت  .ليوفي مرة أخرى قال لي وصله الشيخ عبد القادر الجيال
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قال صلى اهللا  و .نعم :قال لي؟ للشيخ ذكره صلى اهللا عليه وسلم
كذلك البصري أو  و ،لعشراعليه وسلم وأخذ منه الجنيد 
اء في على استيلِّوغلبهما التج ،البوصيري أخذ كل منهما العشر

  .المقام والتمكن منه
ذكر لي الشيخ رضي اهللا عنه أمرا آخر في علو مقامه مما يوجب  و 

قد  و .ر العقول والطباعن األسماء لما فيه من تحيمكتمه وصونه 
. اال تقريبا للفهمثشرح لي معناه في موضع غير هذا أو ضرب له م

سألت اهللا أن يجمع لي بين مقام  :وقال الشيخ رضي اهللا عنه
 ،مقام القطبانية بين مقام مفاتيح الكنوز و وهالفردانية الذي 

فقلت له وهل أعطي أو أجمع  .القطعفأعطاه لي وضمن لي على 
  .لي هـ إال يعط لم بل ،قال ال ؟ ألحد غيرك

أعطيت أربع كيفيات  :وسمعته رضي اهللا عنه ورزقنا محبته آمين قال
من صيغ االسم الكبير واحدة خاصة بسيد الوجود صلى اهللا 

سيدنا علي بيلقنها إال القطب وواحدة خاصة  عليه وسلم وال
واحدة أخذها عن بعض  واحدة من الغيب و كرم اهللا وجهه و

كل هذه الصيغ أذن لي فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه  و .الناس
وسلم بجميع أسرارها وأنوارها وجميع ما تحتوي عليه إال أن 

ين واحدة من يخرمن عنده صلى اهللا عليه وسلم واأل األولين
أذن له الغيب ثم طلب اإلذن فيها من النبي صلى اهللا عليه وسلم ف

واحدة أخذها من بعض الناس ثم أذن  فيها صلى اهللا عليه وسلم و
  .له فيها صلى اهللا عليه وسلم

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم  :وسمعته يقول رضي اهللا عنه قال لي
ضرب  و .م و ا م ص ر ت ع ع ر ال مقام فوقك إال مقام ا م ز س

إال مقام ا م ص ه قفو مارضي اهللا عنه مثال لذلك المقام الذي 
قال كمقابلة الشمس بجرم صقيل صافي في غاية  .ت ع ع
ثم هذا الثاني قابله  ،ثم هذا الجسم قابله جسم آخر .الصفاء

وال شك أن ضياء . ثالث ثم ثالث قاله رابع ثم رابع قابله خامس 
الشمس يلي قرص الشمس يتجلى فيهم كلهم إال أنه في الذي 
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ولكن أضعف  تهوالذي يليه في درج ،بالغ الغاية في النورانية
الرابع أضعف من الثالث ثم منه والثالث أضعف من الثاني 

ولكن النور كله متصل من األول  ،والخامس أضعف من الرابع
  .حتى الخامس

فاألول هو المقام الذي تحت مقام سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم  
و المقام ه و ،وهو مقام سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم

لجميع الرسل و المقامان  ل بالشمس والمقامان اللذان تحتهالممث
سائر األنبياء عليهما الصالة والسالم والخامس هو ل اللذان تحتهما

اهللا  نمن م و .هو مقام الخلفاء األربعة و ،أعلى مقامات األولياء
الجياللي  عليه به من غيرهم من أكابر األقطاب كالحاتمي و

إال أنه أعلى من  ،كشيخنا رضي اهللا عنه  عنهما ورضي اهللا
 و .الشيخين المذكورين في المقام كما تقدم في المثال السابق

  .رضي اهللا عن شيخنا وعن جميع ساداتنا األولياء
أي بعضه ال كله الذي سأل شيخنا سيد  ،وأما ثواب االسم األعظم

ي اهللا قال الشيخ رض .أخبر بهو الوجود صلى اهللا عليه وسلم 
وأما ثواب تالوة االسم األعظم الكبير الذي هو مقام قطب : عنه

فإنه يحصل لتاليه في كل مرة سبعون ألف مقام في  ،األقطاب
 كل شيء من القصور و في كل مقام سبعون ألفا من ،الجنة

ما عدا  ،إلى غاية كل ما هو مخلوق في الجنة ،األنهار الولدان و
كل مقام حوراء وسبعون نهرا من الحور وأنهار العسل فله في 

المالئكة  عليه أربعة من كل ما خرج من فمه هبطت و .العسل
فيقول  .فكتبوه من فيه وصعدوا به إلى اهللا وأروه له ،المقربين

اكتبوا مقامه في  و ،اكتبوه من أهل السعادة :الجليل جل جالله
  .عليين في جوار محمد صلى اهللا عليه وسلم

وله في كل مرة ثواب جميع ما ذكر  .ذكره هذا في كل لفظة من
وله في كل  .ه في سائر عوالمهقاهللا به على السنة جميع خل

وق من أول خلق ربنا على لسان كل مخلسبح به مرة ثواب ما 
له ثواب صالة الفاتح لما أغلق بتمامها وله ثواب  و .لخإ ...العالم
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مرة أجر  سورة الفاتحة وله ثواب من قرأ القرآن كله أعني بكل
له في  و .لك الختمة الفاتحة وسورة القدر وغيرهاتومن  .ختمة

الوجود له ثواب وقع في كل مرة من تالوته ثواب كل دعاء 
تلته معه جميع مالئكة  ،وكلما تاله التالي .عظيم أو صغير

فإن من  ،وكل ملك يتلوه بجميع ألسنته .عوالم اهللا بأسرها
 ،ه من له ستون لسانا وهكذاالمالئكة من له سبعون لسانا ومن

  .أي القليل عنده لسان واحد وهم مالئكة األرض التي نحن فيها
الحاصل ما دام  و .الريب قههكذا أخبر من سمع من المحل الذي ال يطر

فمالئكة جميع العوالم تتلوه معه بألسنتها كلها وثواب  ،يتلوه
و ذكرهم بجميع ألسنتهم لتالي االسم في كل مرة سواء قلل أ

سيد الوجود صلى اهللا لفقلت  :قال الشيخ رضي اهللا عنه. أكثر
تالوة اآلدمي كل مرة  ثواب هل ذكر الملك مثل :عليه وسلم

ثواب ما ذكر بعده من كل  بسبعين ألف مقام في الجنة و
الفاتح لما صالة  جميع القرآن و ءمن دعا تسبيح وكل ذكر و

فقال  ؟دميأغلق الخ أم ينقص ثواب ذكر الملك عن ذكر اآل
ف على ثواب ثواب ذكر الملك يضاع :صلى اهللا عليه وسلم

ذكر  في ن الذي يحصل من الثوابإ .ذكر اآلدمي بعشر مرات
اآلدمي في مرة يحصل في ذكر الملك مرة مثله عشر مرات 

أعني ذكر المالئكة بجميع ألسنتها لتالي  ،وثواب جميع ذلك
  .االسم قدرها ما تاله قليال أو كثيرا

  دراكـــــتاس
  

قال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم في  :قال الشيخ رضي اهللا عنه 
 يتأمأما ثوابه فكل من تاله من عموم  ،أول الكالم على االسم

هذا لكل  .فله ثواب ختمة من القرآن بكل مرة فقط بال زائد
وأما من علم أن هذا االسم وهو اسم  .من علم االسم األعظم وتاله

 هوأنه بخصوصه هو اسم ذات اهللا دون ما عدا د ا ض، م 141631
أن ما عداه من أسماء |أراد صلى اهللا عليه وسلم  .من أسماء اهللا
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لذات إال هذا لوليس  ،الكماالت أسماء الصفات و، اهللا كلها
 ،قال لي من علمه هكذا وأنه هو اسم ذات اهللا الخاص بها .االسم

ن إو .على ختمة من القرآنكان له جميع الثواب المذكور الزائد 
وأن من تال  .علم ذلك منه فليس إال ختمة من القرآن فقطيلم 

كان له ثواب الفاتحة  ،الفاتحة بال شعور من تالوة االسم معها
 ،ي ث ومعها لوجود خ ز و ق فيها مومن تالها وهو يعتقد ث  .فقط

  .ش ن معها مي ت ا  مكان له ثواب تالوتها وثواب ث 
تأملوا بأفكاركم تعلموا أنه ال يقوم لتالوة  :اهللا عنه ثم قال رضي 

 .كالمه رضي اهللا عنه في هذا المحل انتهى .هذا االسم عبادة
 و هو من اإلخبار أكبر مناقب سيدنا رضي اهللا عنه منوهذا 

ألنه لم يكن في كتاب وال أخبر به  االسم األعظم بفضل ثواب
ه اهللا على يد شيخنا قد أظهر و .أحدا من األولياء فيما علمنا

 ،فمن هذا أثبتناه في المناقب وقلنا من أكبرها .رضي اهللا عنه
   .وهو كذلك

ثم سألته رضي اهللا عنه عن فضل االسم األعظم الذي لكل من اتصل 
كم هي وما  االسماألولياء وعن تراكيب ببه أو الخاص به أو 

ي ال أما فضل االسم األعظم الذ :فأجاب رضي اهللا عنه ؟ أعظمها
ذكر أعاله أي ما قدمناه   ما أي ،فهو ما عرفته ،يعطى لكل واحد

وأن فضل صالة  :ثم قال رضي اهللا عنه .في الورقتين قبل هذا
هذا لكل  :ثم قال لي .الفاتح الخ جزء من ستة آالف جزء منه

أحد اتصل به ولو كان محجوبا لكن بشرط أن يعرف أنه اسم 
  .الذات كما تقدم

لفضل في كل تركيب أو خاص بتركيب واحد ألني فقلت له هذا ا 
 و ،فالن هركَهذا ذَ :قال لي ؟ له سبعين تركيبا سمعت أن

هذا  و .أخبرني أنه اطلع عليه في بعض الكتب فقط ال من الغيب
الفضل أعاله خاص بالكيفية التي أعطاها سيد الوجود صلى 

ثم  .أما غيرها ففيه نصف هذا الفضل و .اهللا عليه وسلم للشيخ
سألت من اهللا أن يعطيني مهما ما ذكرت االسم مرة  :قال لي
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كْذه كل ملك في كورة العالم ألف ألف ألف إلى ثالث مراتر، 
وأن تكون كل مرة من ذكر كل ملك تعدل من صالة الفاتح 

  .فضمنت   لي وأعطيتها .الخ ستين ألفا
د من هذا كله جزء واح :وقال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم 

فإنه يحصل له  ،حب التجلي الخاصصاإحدى عشر جزء من ذكر 
هذا  :قلت له .هذا الفضل عند ذكر كل حرف من حروف االسم

قال لي بل  ؟ خاص بك أو لكل واحد من أصحاب التجلي الخاص
والفضل الذي مهما ما ذكرت كلمة  :قلت له .لكل واحد منهم

ملك اإلطالق ذكرت معك سبعون ألف  ىمن كل ذكر عل
كلمة أو  :قلت له .آالف كلمة عةوذكر كل ملك بسب

ثم قال  .بعشر حسنات و كل كلمة قال لي بل كلمة ؟حسنة
ثم سألته عن  .يوهذا الفضل هو الخاص بي ولم يعط لغير :لي

  .1203مقام عام 
وسألته يوما عن تحقيق فضل قول دائرة اإلحاطة فأجابني رضي اهللا  

جميع أسماء اهللا في كل لغة  إذا قدرت ذاكرا ذكر :عنه قال
 .ذكر الكبير مرة مما سواه من الكيفيات من هو نصف مرة

ثم يضاعف  .ويضاعف بذكر كل ملك عشر مرات كما تقدم
فإذا ذكر  .الفضل المذكور إلى سبعمائة ألف ألف مرتين

ألف، وهو جزء من سبعمائة  ،الذاكر عشرة آالف مرة من الكبير
يره ففي كل كيفية النصف من و أما غ. فهذا فضله الكبير
فهذا ال يعرفه  :ثم قال رضي اهللا عنه .هذا الفضل العظيم

فال تعطى إال لمن  بل خاص بالرجال ألنها مرتبة عظيمة ،النساء
  .جعلنا اهللا من المحبوبين آمين .سبق أنه محبوب عند اهللا

لو اجتمع جميع ما تاله األمة  :وسمعته مرة أخرى يقول رضي اهللا عنه
القرآن من بعثته صلى اهللا عليه وسلم إلى النفخ في الصور  من

لفظا لفظا فردا فردا في القرآن ما بلغوا لفظة واحدة من االسم 
كان ذلك بالنسبة لالسم كنقطة في البحر  و .األعظم
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اهللا به عن خلقه  واستأثروهذا مما ال علم ألحد به  .المحيط
  .اهللا عنه كالمه رضي ىهانت .وكشفه لمن شاء من عباده

قلت وينبغي لمن اطلع على هذا أو مثله في هذا المجموع أن يدخل باب 
ألن الشيخ  ،التسليم وال يخوض بعقله فيما بلغه علمه ليال يهلك

رضي اهللا عنه كان لم يذكر شيئا من مثل هذا إال ما سمعه من 
تارة والشيخ  .سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم تصريحا أو ضمنا

كالم سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم بعينه وتارة يذكر لنا 
ومع هذا لم  .ما يمكن اإلخبار به يعبر لنا بحسب فهومنا و
و هذا النزر . هبالنزر منوإنما أخبرنا  ،يخبرنا بجميع ما أخبره به

ذكرت هنا ما يمكن  لم نذكر جميعه في هذا المجموع وإنما
  ذكره هـ

سم األعظم هو الخاص بالذات ال إن اال: وسمعته رضي اهللا عنه يقول
وال يتحقق بجميع ما  .أي االسم األعظم اسم اإلحاطة ،غيره وهو

 .هذا هو االسم الباطن .وهو الفرد الجامع ،في الدهر فيه إال واحد
وأما االسم األعظم الظاهر فهو اسم المرتبة الجامع لمرتبة 

 وتحته مرتبة أسماءو مألوهاته األلوهية من أوصاف اإلله 
فمن تحقق بوصف  .ومن هذه األسماء فيوض األولياء .التشتيت

ومن هذا كانت مقاماتهم  .كان فيضه بحسب تلك األسماء
مختلفة وأحوالهم كذلك وجميع فيوض المرتبة بعض من 

   .فيوض اسم الذات األكبر
إذا ذكر الذاكر االسم الكبير يخلق  :وسمعته يقول رضي اهللا عنه

ولكل  .عددها إال اهللا يحصيرة ال يثاهللا من ذكره مالئكة ك
واحد من األلسنة بعدد جميع المالئكة المخلوقين من ذكر 
االسم ويستغفرون في كل طرفة عين للذاكر أي كل واحد 

وهكذا إلى  .يستغفر في كل طرفة عين بعدد جميع األلسنة
  .يوم القيامة

ضل وقال رضي اهللا عنه سألت سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم عن ف
 ؟ ذكرها مرة لم تكتب عليه ذنوب سنة من المسبعات العشر وأن
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فقال لي صلى اهللا عليه وسلم فضل جميع األذكار وسر جميع 
فقال الشيخ رضي اهللا عنه علمت أنه  .األذكار في االسم الكبير

أراد صلى اهللا عليه وسلم أن جميع خواص األذكار وفضائلها 
ثم قال رضي اهللا عنه مرة  .مطوية فيه أي في االسم الكبير هـ

أخرى يكتب لذاكر االسم بكل ملك خلقه اهللا في العالم 
 افضل عشرين من ليلة القدر ويكتب له بكل دعاء كبير

 .بكل مرة من هذا االسم ،ستة وثالثون ألف ألف مرة اوصغير
  .نسأل اهللا أن يمن علينا بتعليم هذا الخير العظيم

در أن ذاكرا ذكر جميع أسماء اهللا فمن ق :وسمعته رضي اهللا عنه يقول
 ذكر ذكر االسم من من تعالى في جميع اللغات تساوي نصف مرة

وأما ذكره الخاص به المرة الواحدة بألف ألف ألف  .كل عارف
وكل ملك يضاعف  .من فضل االسم عند غيره من األولياء

كل مرة واحدة  و .فضله في جميع كورة العالم بألف ألف ألف
عيف تساوي جميع أذكار العالم من أوله إلى وقت من هذا التض

وإذا وصل إلى الموعود به حصل له هذا  .هـ هذا اآلن .الذكر
ال مطمع فيه وهذا خاص به  .عند كل حرف من حروف االسم

  .هكذا سمعته منه رضي اهللا عنه ومتعنا بحبه آمين .  لغيره
بيان فضل  قلت ومن إمالء الشيخ رضي اهللا عنه لبعض خواص أحبابه في

االسم األعظم الكبير الذي هو خاص برسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم إذا ذكره أحد بما فيه من الثواب عشرة آالف من 
الثواب المتقدم كان جزءا من سبعين ألف جزء من ثواب هذا 

  .لم يكن مفتوحا عليه إذا علم مرتبتهلو  و ،الفضل لكل أحد
وأما . ف إلى سبعين ألف ألفيريد أن الكلمة الواحدة منه تضاع

ثواب الفرد الجامع إذا ذكره مرة واحدة تضاعف إلى ألف ألف 
ألف ثالث مرات ويذكره معه لسان كل ملك في العالم ألف ألف 

وثواب كل كلمة من الفرد الجامع ومن ذكر  .ألف ثالث مرات
المالئكة بجميع ألسنتها بستين ألف مرة من الفاتح لما أغلق 
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تقدم من ذكر الفرد وذكر المالئكة في المراتب  وكل ما .الخ
  .الثالث أعني مراتب اآلالف الثالث يضرب في إحدى عشر

هذا ثواب الفرد الجامع لكل ذات من ذوات الفرد الجامع وهي ثالثمائة  
ويتضاعف هذا الثواب كله للذات التي هي  .وستة وستون ذاتا

مي الذي علم وأما للعا .لفرد الجامعلهذا  .بمكة بمائة مرة
مرتبته إذا ذكر االسم األعظم مرة ذكرته معه جميع 
المالئكة بجميع ألسنتها وجميع ثواب كل لسان يعادل جميع 

ما سمعناه من الشيخ رضي اهللا ـ ه .ثواب الفاتح الخ ستة آالف مرة
  .مينآرزقنا اهللا رضاه ومحبته  .عنه وما فهمناه من عبارته

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم أن  قال :وحدثنا رضي اهللا عنه قال
يطلع اهللا عليه إال من  و ال االسم األعظم مضروب عليه حجاب

ولو عرفه الناس الشتغلوا به وتركوا غيره  .اختصه بالمحبة
ما يرى فيه من كثرة  ىآن والصالة علومن عرفه وترك القر.

وقال  .رضي اهللا عنه ىهانت. ثواب الفضل فإنه يخاف على نفسه
لو قدرت مائة ألف رجل يذكر واحد  :مرة رضي اهللا عنهلي 

منهم كل يوم مائة ألف من االسم الكبير ويعيش كل واحد 
صاحب من  منهم مائة ألف سنة لم يساوي ثوابهم حتى نصف مرة

لو قدرت أن جميع أسماء  :وفي عبارة له رضي اهللا عنه. المقام
غات ذكرت اهللا المفردات والمركبات في كل لغة من جميع الل

في مرة واحدة لم تبلغ إال نصف فضله أي الصيغة الكبيرة من 
هذا الفضل المذكور كله هو جزء من مائة  :وقال لي .الكبير

عني تقدير مائة ألف رجل المذكور أعاله ال أ ،ألف جزء أو أقل
وبقيت مرتبة النهاية من هذا الفضل في  .تقدير جميع أسماء اهللا

أنه إذا و صلها سيدنا  فوقها فضل وهيهذه الخصوصية التي ليس 
يصير هذا الفضل المذكور كله يكتب له عند كل نطق 

لمتفضل على افسبحان  .ذكر االسم األعظمبحرف من حروف 
  .من يشاء بغير حساب
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وسمعته رضي اهللا عنه يقول أن الفضل المذكور في االسم الكبير 
التي ال خاص بالصيغة التي هي خاصة به عليه الصالة والسالم 

وأما غيرها من صيغ االسم  .يلقنها وال يأذن فيها إال للقطب الجامع
هذا لكل من أخذ صيغة  .ففيها النصف من ثواب االسم الكبير

وأما من عثر عليه من غير إذن في .من االسم األعظم بسند متصل 
هكذا  .كتاب أو غيره فثوابه حرف بعشر حسنات فقط ال غير

  .1203صفر عام  سمعته منه في شهر اهللا
لحق الذي ال عليه زيادة أن أقل ا و :وقال سيدنا رضي اهللا عنه 

المالئكة ألسنة له واحد وأكثرهم العالون لكل واحد سبعون 
وكل من كان  .لكل واحد ستون لساناو الكروبيون لسانا 

وهذا في غير  .تحتهم إلى مالئكة األرض فأقل ممن هو فوقه
ن ذكر قول دائرة اإلحاطة كما المالئكة التي يخلق اهللا م

فإن ألسنتهم على قدر عددهم وال يحصي عددهم إال اهللا  ،قدمنا
وكذلك السنة الطائر الذي يخلقه اهللا من  .نه وتعالىاسبح

ألن هذين  ،الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم
عين المذكورين خارجان من الحد المذكور في ألسنة ونال

وما ذكر في كتب بعض أهل الكشف  .ذكرنا المالئكة التي
من أن المالئكة منهم من لهم رؤوس عديدة وألسنة عديدة في 

خبار سيد إبما ذكر ألن ما ذكرنا هنا هو من أعلم فاهللا  ،الرأس
ه الشك قرطوخبره ال ي .الوجود صلى اهللا عليه وسلم لوسيلتنا

  .فضال عن شيء آخر
خبار الشيخ لصاحب إل هو من وأما ما ذكر في اإلبريز فلم ندر ه 

وعلى أنه من الكتب  .الكتاب أو نقله مما هو مودوع في الكتب
فيؤول على  ،يخه فهو كاملشوأن كان من كشف  .فهو محتمل

 .أنه رأى بعضا من المالئكة على الصفة المذكورة في اإلبريز
  .واهللا أعلم بمراده

دون  هي لفظأ ،ومن خواص قول دائرة اإلحاطة أن من علمه اهللا له
وإن كان لم  ،أسراره كان مأمونا من السلب ال يقدر عليه أحد
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ومن خواصه . عليه بالوالية وال يقدر على سلبه إال القطب حيفت
هذا ما سمعنا  و .أن من يعرفه ال يموت حتى يكون من أولياء اهللا

وأما سلوك قول دائرة  .من خواصه من شيخنا رضي اهللا عنه
 .و ا ز ت ال ص يوما عأما مدته فهي ش ت  :اإلحاطة قال سيدنا

ث ا ذ ر  :ق ا وعالمة اإلجابة م ز ا هوأما عدد ذكره فهو ا خ ذ غ 
عم من ألاتم باإلذن ألارزقنا اهللا هذا الخير  .ص خ ت و ا م خ ق ت

  .غير مشقة وال هم آمين
قال شيخنا رضي  .ولنذكر سلوك الفاتح هنا ألنه مناسب لهذا المحل

ومثلها ز و ا  مو ش ت غ ث ا م ق ، في ا  135ذكرها  من :اهللا عنه
د ال ا  مومن جميع ا  .ت مس   ي أ ،، خ ل و خ ا ط ر ه مال  مفي ا 
فمن قدر على هذا وسلكها س ت غ ث ا ءا ق قضيت  .ك ز

 ،هكذا سمعته من الشيخ رضي اهللا عنه .حاجته إن شاء اهللا
قبلها فالبد فيما  و ما تقدم من السلوك في الفاتح ولكن كل

إال أن ينوي من غير اإلذن، فال ثمرة  و أما .اإلذن الصحيحمن 
  .فيحصل له كما تقدم والسالم ،الثواب في الفاتح

وهذا أي الطريق المتقدم في أعظم مناقب الشيخ رضي اهللا ألنه من  
العلوم التي خصه اهللا بها دون غيره من األولياء أي بعضها ال 

  .كلها
، و هو ال يعطى و ال رضي اهللا عنه مفتاح القطبانية ومما خصه اهللا به

قال لي أيضا  و. يذكره إال من سبق في علم اهللا أنه يصير قطبا
في هذا الذكر خواص عظام من جملتها أن من سلكه إحدى 

وفيه  .حاجة دعا به فيها مرة واحدة حصلت فكل ،عشر يوما
بة إجابة كاالسم األعظم ولو حصل لعامي لحصلت له اإلجا

ولم يذكره لي بعينه في هذه الساعة  .فضال عن المفتوح عليه
وكيفية وصوله للشيخ رضي اهللا عنه أي سبب . رضي اهللا عنه

حصوله في يده أن الواسطة المعظم رحمه اهللا أتاه الملك ا م ن 
له هو و ي م د و، قال ا م ل ت ال ز، ح م ض  فلما نزال .غ س ت به

له رسول اهللا صلى اهللا وسلم  ق ال ز علمه تم بعد ذلك حضر
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أبعثه للتجاني فطلب الواسطة رحمه اهللا اإلذن فيه من  :وقال له
أنه خاص بالتجاني وال يعطى  :النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال له

إال لمن سبق في األزل أنه قطب وهو كذلك سبقت له 
  .القطبانية

م ي ا  ا م ص دنا رضي اهللا عنه كيفية سلوك ز ي ومما خص به شيخ
مما خص به كيفية سلوك ذ ي ز ا م ص ي ا ر والدعاء به  و .ث

م ش ن ا م س ا س خص بتصريفه  كذلك ك و .والتصرف به
وخص بأسرار  ومن غير سلوك وكذلك األسماء ا م ن ز س ال 

هذه األسرار لم يذكرها أحد من أرباب  و .أخر غير هذه
ص اهللا سيدنا وإنما خ غيرهم فيما علمنا ورأينا الالنواميس و
وما ذلك إال لخصوصية له عند اهللا ورسوله  .مهاعلووسيلتنا ف

  .صلى اهللا عليه وسلم
رباب الكشف مثله سمعته يقول  أالإال يطلع عليها  ومن علومه التي

لك حرف من حروف قول فمكتوب على كل  :رضي اهللا عنه
 وسمعته .به يتحرك وهو له كالروح للجسد ،دائرة اإلحاطة

قلت  .حروف الذات نيقول أن العارف يصير حرفا م  عنهرضي اهللا
قال  ؟ ذاتا واحدة اكيف يصير ،أن الحرف ذات والعارف ذات :له

لي معناه أن العارف يصير يتصرف بذاته كالحرف ال إنه يصير 
لماذا لم يتصرف باألسماء العالية  و   قلت له  .الحرف نيع

الية فال يعرفها وال قال لي أما األسماء الع ؟ وعسكرة األسماء
أما عسكرة األسماء وغيرها من  و .يطلع عليها إال الفرد الجامع

من اهللا أن  يغلبه الحياءأسماء اهللا فيعرفها العارفون ولكن العارف 
همته  هولكن إذا أراد حاجة يوج .أسماء اهللابيطلب حاجته 

  . فتقضى إن أراد اهللا قضاءها ،إليها
كان يحدثني قلبي أن من عرف صاحب  :أخبرني رضي اهللا عنه قال و

الوقت بعينه وهو الفرد الجامع وعرف االسم الخاص به ودعا بهما 
زمانا على هذا حتى أخبرني به  بقيت و .استجيب له في الحين

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم كما كان في قلبي سواء 
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م ما المراد بالسم الخاص به هل هو االسم األعظ :قلت له .بسواء
ال بل هو غيره ألن كل واحد من  :قال رضي اهللا عنه ؟ أو غيره

كما  ،الخلق له اسم من األسماء العالية وهو الذي به قوام ذاته
  .فهو المراد هنا .قدمنا

وعلم آدم األسماء (قال الشيخ األكبر رضي اهللا عنه في قوله تعالى  و 
ك ما لو كان كذل و ،ليس المراد الذي قاله المفسرون ،)كلها

وإنما المراد بها األسماء  ،ظهرت الخصوصية آلدم عليه السالم
قدره في  على العالية ألن كل مخلوق في الكون إال وله اسم

  .به قوامه العظم و
قال صاحب اإلبريز عن شيخه رضي اهللا عنهما في قوله تعالى  :قال 

األسماء العالية ال  ،وعلم آدم األسماء كلها والمراد باألسماء
فاالسم  .فإن كل مخلوق له اسم عالي واسم نازل ،سماء النازلةاأل

النازل هو الذي يشعر بالمسمى في الجملة واالسم العالي هو الذي 
ومن أي شيء هو وبفائدة المسمى وألي شيء  ،يشعر بأصل المسمى

كيفية صنعة الحداد  و ،الفأس من سائر ما يستعمل فيه حيصل
هذه العلوم والمعارف المتعلقة  ه،فيعلم من مجرد سماع لفظ .له

  .وهكذا كل مخلوق .بالفأس
األسماء التي يطيقها آدم ويحتاج  ،والمراد بقوله تعالى األسماء كلها 

إليها سائر البشر أولها بهم تعلق وهو كل مخلوق من تحت العرش 
لوجود تفصيال اقلت ومن علم هذا علم .الذي تحت األرض هـ 

  .يس هذا إال الفردويسمى صاحب العلم الكامل ول
  :وقول البوصيري

  
  ومنها آلدم األسماء الغيب   ذات العلوم من عالم  كل

  
سألت الشيخ رضي اهللا عنه هل معناها هو ما ذكر من كالم صاحب 
اإلبريز وكالم الحاتمي رضي اهللا عنهما أي عجز البيت ال 

وأما صدر البيت فقال رضي  .نعم :فأجاب رضي اهللا عنه ؟ صدره



 
 

222 

عنه هو مشهده الخاص به صلى اهللا عليه وسلم الذي ال اهللا 
صدق صاحب الهمزية رضي  و .ال نبي وال ولي ،فيه ألحد مطمع

  اهللا عنه في قوله
   

  دونها ما وراءهن وراءى    رتب تسقط  األماني حصر
  

  :بعد قوله
  وتلك السيادة القعساء    وترقى منه إلى قاب قوسين 
  

إنما مثلوا صفاتك للناس البيت فأجاب : هوسألته رضي اهللا عنه عن قول
أن األنبياء والمرسلين إنما ظهر عليهم من صفات النبي  :قال معناه

قال الشيخ  .صلى اهللا عليه وسلم إنما هو كظهور النجم في الماء
ما رأيتم منه إال  :ولهذا قال أويس القرني رضي اهللا عنه للصحابة

  .وال ابن أبي قحافة هـ :؟ قالقالوا و ال ابن أبي قحافة .ظله
زيد يقال أبو  .سره جميع الكبراء ةوتقاعس عن إدراك حقيق

أرسلت همتي طامعا في الوقوف على  :ي رضي اهللا عنهمالبسطا
الحقيقة المحمدية أو عبارة هذا معناها وجدت بيني وبينها ألف 

لو دنوت لواحد الحترقت كما تحترق الشعرة في  ،نور نحجاب م
  .النار هـ

قطع أمن الغيب أني  أخبرت :مناقبه سمعته يقول رضي اهللا عنهومن 
ا بين الظهر م القطبانية في مقدار المقامات التي بين المعرفة و

مقامه الموعود به وهو فوق  إلىوأما ما بين القطبانية  .والعصر
وليس فوقه مقام في الوالية قال أقطعها  ،مقام مفاتح الكنوز

 ؟ قلت له وكم عددها .ورة القدر مرتينفي مقدار ما يقرأ القارئ س
وهو  ،أما هو الذي أخبرتنا به فيما مضى :قلت له .قال ال تحصى

 :قال ؟ لرسلاأعلى جميع المقامات وما فوقه إال مقام األنبياء و
وفي رواية عنه رضي اهللا عنه أن قال قال لي تدخل . نعم

تي المعرفة الكبرى  في وقت الظهر وتقطع جميع المقامات ال
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تدخل  و .القطبانية من الظهر إلى العصر و بين المعرفة 
في رواية أخرى عنه رضي اهللا عنه  و.القطبانية في وقت العصر

هكذا  .قال لي تدخلها في الساعة العاشرة من النهار :أنه قال
 .المعنىببعضه  و.ثم قال والعاشرة هي العصر هـ  .بها أخبرت

  .في يوم السبت 1203م وكتبت هذا في غرة جمادى األولى عا
 وسألته رضي اهللا عنه عن عدد المقامات التي بين المعرفة و

فأجاب رضي اهللا عنه أن عددها مائة ألف مقام  .القطبانية
قال الشيخ رضي اهللا عنه حاكيا  .وثمانية وأربعون ألف مقام

كالم الحاتمي أن المقام األول من مقامات المعرفة فيه شيء من 
 .ال يأمن صاحبه إال إذا انتقل عنه للذي فوقهو ،المكر الخفي

وبين الثاني والثالث  .وبين األول والثاني سبعمائة ألف حجاب
  .سبعمائة ألف حجاب

فإن المقامات  .يقطع الحجب إلى ما ال نهاية له المرتقيوهكذا ال يزال  
 .ما ال تنتهي فكذلك الحجب بين كل مقام ومقام ال تنتهي

ما الحجب التي قبل الوصول إلى المعرفة أ و .هذا بعد الوصول
وقال بعضهم  .ألف حجاب أنها سبعونفعند جمهور العارفين 

أما عند الشيخ فعدد الحجب التي قبل  و .وقال بعضهم أقل .أكثر
الوصول إلى المعرفة مائة ألف حجاب وخمسة وستون ألف 

وهذا هو الصحيح ألنه أخبر به سيد الوجود صلى اهللا  .حجاب
  .سلمعليه و

 .إحاطة العبد بعينه هي وأما حد المعرفة قال الساحلي رضي اهللا عنه 
قال الشيخ رضي اهللا عنه مع محادثة الحق له وعلمه بما احتوت 

وأما عدد المقامات والمنازل من . عليه روحه من األسرار والمعارف
أول المعرفة إلى القطبانية مائة ألف وثمانية وأربعون وألف مقام 

 :قال الشيخ رضي اهللا عنه .لف وثمانية وأربعون ألف منزلومائتا أ
 ذيي الفغير التي لزمته  ابآدو .يلزمه في كل مقام وظائف

اعلم  :أما المواقف فقال الشيخ األكبر رضي اهللا عنه و    .قبله
صفا وارتقى من المنازل  و يا بني وفقك اهللا أن القلب إذا تخلص
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يوقفه الحق سبحانه في غيبة  ،ما ذكرناه من التجليات ما تقدم
يجذبه إليه فيها جذبا كليبا يوقفه في تلك الغيبة مائة  ألف 
موقف وثالثة وعشرون ألف موقف وستمائة وسبعة وثمانين 

قدره اهللا  اكل موقف من األسرار م في يعطيه ،موقفا مختلفة
مكتمة عند  .يرةغوهذه األسرار من خزائن ال .تعالى في شربه
 ىهانت .أن يبوح بها أصال وال يعلمها أحد سواه ىإل القوم ال سبيل

  .من مواقع النجوم ومطالع أهلة األسرار والعلوم
اعلم يا بني أن القلب  :وأما عدد الحضرات قال الشيخ األكبر رحمه اهللا

إذا تحقق األسرار المكتمة التي حصلت في منزل األنبياء 
حضرة وستا  وأدخله اهللا سبحانه من الحضرة اإللهية ستمائة 
فإنه أدخله  ،وعشرين حضرة إال أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه

وأما  .اهللا في هذا المقام ستمائة حضرة وخمسا وعشرين حضرة
ونحن لنا حضرة  .فهي له حضرة الوزن خاصة ،السادسة والعشرون

وهي لنا السابعة والعشرون غير أن هذه الحضرة الوزنية  ،الوزن
وما فاز بها على الكمال إال الصديق  .نالة بينضالتي لنا متفا

وعدمها كمال في  .لنا وليس له سابعة وعشرون كما .األكبر
كما أن النبي  ،وجودها كمال في حقنا و ،حقه رضي اهللا عنه

ستمائة  أعني المقام ،صلى اهللا عليه وسلم في هذه الحضرة
حضرة و أربع و عشرون حضرة ينقص عن الصديق بدرجة، و هو 

 ،الخامسة والعشرون له حضرة الوزن الكليف .في حقه الكمال
وغيره من األنبياء ليس مثله في هذا المقام أعطاه في كل 

  .من مواقع النجوم ىهانت. يجده في حضرة أخرى سرا ال حضرة
اعلم يا بني أن قلب العبد  :ثم قال الشيخ األكبر رضي اهللا عنه 

يع األسرار صار كعبة لجم ،المحقق الصوفي إذا صفا وتحقق
وقف وترد عليه في كل ماإللهية تحج إليه من كل حضرة و

جمعة مادام في ذلك المقام ستمائة ألف سر ملكوتي واحد 
وخمسة أسرار ربانية ليس لها في حضرة الكون  ،إالهي     منها

. فأسرار الكون، و لكنها متعلقة بهذه األسرار وما بقي .مدخل
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 .فوجا فوجام الخمسة ثم ما بقي فأول ما يرد عليه السر اإللهي ث
 .فافهم ما رمزناه وخذ قفله تسعد إن شاء اهللا .هذا في كل جمعة

  .من المواقع أيضا ىهانت
 فحضرت ومن مناقبه رضي اهللا عنه كنت ذات يوم معه فوق سطح دار

الصالة وليس معنا أحد إال اهللا سبحانه فسألني عن أمر في نفسي 
فأمرني بخالفه رضي اهللا  ،لساعةفأخبرته بما ظهر لي في تلك ا

ا أنا وصلت إلى مرادي أو تهنيت إذ :نعم ثم قال لي :فقلت له .عنه
 نى، فإني ال أخرجعمال الك األمر الموعود أو ما يقرب على هذذب

للواردين  ألحد بل أغلق بابي و ال أخرج للناس على هذه العادة إال
قلت له  .يلة ليوأرجع إلى داري إال أن يخرجني اهللا قهرا فال ح

إذا  :فقلت له .لعل اهللا أراد بك الظهور قال إال أن يكون ذلك
ألن الكامل ال  ،ستوي عندك الخلق وعدمهمتلت مقامك فصو

قال نعم ولكن طلبت أمورا  ايلتفت إلى الخلق وال يرى لهم وجود
من اهللا وضمنت لي بحمد اهللا وفيها من اللذات ما يشتغل عن 

  .االلتفات إلى غيرها
سألت اهللا أن  :قال لي رضي اهللا عنه ؟ وما هي هذه األمورله قلت  

يعطيني في كل مقدار طرفة عين مائة ألف ألف ألف ألف ألف  
 .ألف ألف ألف ألف تجلي إلى أن تعد عشر مائة ألف أو أزيد

يحيط به العارف الكبير  كل تجلي منها ال و ،هكذا إلى األبد
قال وسألته  .مائة ألف ألف عام وال يفصله وال يفرغ منه إال في

أيضا أن نحيط بتفصيلها وجميع ما احتوت عليه من أسرار وحقائق 
ومع هذا أنها ال تشغلني عن مشاهدة  .وغير ذلك في طرفة عين

ومقتضيات البشرية وكذلك األكوان ال تشغلني  .األكوان
مشاهدتها عن مشاهدة التجليات بل نشاهد التجليات ونفصلها 

ب عن غيرها من رؤية األكوان ونشاهد األكوان محجو كأني
  .لم أشاهد التجليات يكأن

 ،وهكذا إلى األبد .عين كل طرفةهذا كله في آن واحد في  و 
. فأعطيت هذا كله وضمنه لي سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
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فلما سمعت هذا منه رضي اهللا عنه بهر عقلي حتى حملني شدة 
تنزل هذا  ىتح أن يبقيني حيا لي اهللادعوا  :الفرح والسرور فقلت

وقبل أن يذكر لي هذا . المقام وتخبرني به يتكامل سروري
ي بأمر يلحقني منه أنا وبعض شرنالخير العظيم عن نفسه ب

ال حرمنا  .الصادق دهفأنا أرجو وع .فله الشكر والمنة .اإلخوان
ني نسأل اهللا أن يمتع .اهللا منه أنا وبعض اإلخوان والمحبين آمين

بمحبة هذا اإلمام األكبر والياقوت األحمر من اآلن إلى دار 
   .عليين مع الرسول الكبير سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

اهللا  وسلم غفرقال لي سيد الوجود صلى اهللا عليه  :وقال رضي اهللا عنه
قال  ؟ قلت له بغير خاصية .لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ثم  .نعم :قال ؟جل مقامك الموعود بهلعله أل :قلت له .نعم :لي
أ  :قلت له .من ذكره لم يكتب عليه ذنب ،أعطاني سرا :قال لي
هذا من  .بل هو غيره ولم يذكره لي ،ال :قال ؟سم الكبيرهو اإل

   .أكبر مناقبه رضي اهللا عنه
في ذكر الفاتح لما أغلق الخ  رقسمعته يقول رضي اهللا عنه أن من استغ

لف ألف ألف عام إلى أن تعد خمس مراتب ثمانية آالف ألف أ
راتب أيضا هكذا وثمانمائة ألف ألف ألف ألف إلى أن تعد أربع م

لفاتح لما في كل ساعة زمانية يذكر من ا على أن الذاكر يقدر
لالسم  يمن ذكر مرة فهذا كله يساوي. أغلق الخ أربعمائة مرة

ئكة وهو ذكر المال ،اهللا بها ناالكبير بالخصوصية التي خص
 ،أي ذكر كان من القرآن وغيره ،معنا مهما ما ذكرنا ذكرا

 به وهذا الفضل المتقدم من ذكر البشر .وعددهم سبعون ألفا
وأما من ذكر المالئكة فاستغراق سبعة عشر  .نسبة إلى ذكرنا

هم مالئكة  هو أقلهم و ومنهم من له لسان واحد و .ألف ألف عام
هكذا أخبر من  .م العالونوأكثرهم له سبعون لسانا وه .األرض

  .الغيب رضي اهللا عنه
قال وأما عدد الفاتح في هذا االستغراق المذكور والذي يعادل مرة من  

ألف ألف  مائة فهو تسعة وعشرون ،ذكر سيدنا رضي اهللا عنه
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و ثمانية و  مراتب بعةإلى أن تعد س ألف، ألف ألف ألف ألف
 .ن تعد ستة مراتبعشرون مائة ألف ألف ألف ألف ألف ألف إلى أ

ثم قال لي  .محبته آمينبنا علي رضي اهللا عنه ومت قررهكذا 
فال يعلم ما لها من . وهي مرتبة الكامل ،مرتبة النهاية قبل هذا

نسأل اهللا أن  .الفضل إال من خصه اهللا بها أو من شاء من عباده
يرزقنا ما رزق عباده المحبوبين من هذا الفضل الكبير والخير 

  .مينالكثير آ
وأما قدر ثواب صالة الفاتح الخ  :ومرة أخرى قال سيدنا رضي اهللا عنه

فالمرة الواحدة منها إذا ذكرتها تعادل عبادة ثمانية وعشرين 
على تقدير أنه كل يوم يذكر  ،مائة عام أعني للمستغرق فيها

فقلت  .عشرة آالف بين الليل والنهار من صالة الفاتح لما أغلق الخ
مهما  ،نعم ألنه أخبرنا :قال ؟معك نللذاكري بالنظرله هذا 

ذكر ذكرت معه سبعون ألف ملك والمرة الواحدة من أذكارهم 
أي من كل واحد من المالئكة المذكورين تضاعف بسبعين 
ألف مرة وثواب أذكارهم كلها لسيدنا كرامة من اهللا بمحض 

   .فضله هـ
  

  دةــــــــــفائ
  

  
خلق اهللا وفي الحديث عنه صلى  في اعتبار كثرة المالئكة وأنهم 

ما فيها موضع قدم  ،اهللا عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط
 ،وروى أن بني آدم عشر الجن .إال وفيه ملك ساجد أو راكع

 ،وهؤالء كلهم عشر الطير ،والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر
وكل هؤالء عشر مالئكة  ،وهؤالء كلهم عشر حيوانات البحر

 ،وكل هؤالء عشر مالئكة السماء الدنيا ،لموكليناألرض ا
ثم على هذا الترتيب إلى  .وكل هؤالء عشر مالئكة الثانية

ثم  .نزر قليل ،ثم الكل في مقابلة مالئكة الكرسي .السابعة
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هؤالء عشر مالئكة السرادق الواحد من سرادقات العرش التي 
ذا طول السرادق وعرضه وسمكه إ ق،رادسعددها ستمائة ألف 

قوبلت به السموات واألرض وما بينهما فإنها تكون شيئا يسيرا 
وما من موضع قدم منها إال وفيه ملك ساجد أو  .وقدرا  صغيرا
  .لهم زجل بالتقديس والتسبيح ،راكع أو قائم

ثم كل هؤالء في مقابلة المالئكة الذين يحفون حول العرش  
قيل حول و .وال يعلم عددهم إال اهللا ،كالقطرات في البحر

من المالئكة يطوفون به مهللين و  العرش سبعون ألف صف
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم . مكبرين

ومن ورائهم  .على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير
ما منهم أحد إال  ،ن على الشمائلامائة ألف صف قد وضعوا األيم

ل هؤالء في مالئكة اللوح ثم ك .وهو يسبحه بما  سبح اآلخر
بين   و قيل. قليل نزرن هم أشياع إسرافيل عليه السالم الذي

ع ثمانين ألف رالقائمتين من قوائم العرش خفقان الطير المس
بن عمر رحمه اهللا في عظم العرش أن له  سنعام وذكر يو

ن قائمة قدر كل قائمة كالدنيا ستون يثالثمائة وستة وست
 ءصحرامتين ستون ألف صحراء في كل وبين القائ .ألف مرة

سبعون حجابا في كل  وفوق العرش ىهانت .ستون ألف عالم
 و .سبعون ألف عام. بين كل حجاب .سبعون ألف عامحجاب 

وكذا ما فوق الحجب  .كل ذلك معمور بالمالئكة الكرام
  .ىهانت .السبعين من عالم الرقا بتشديد الراء وتشديد القاف

ذا أعد اهللا من الخيرات لمن وفقه اهللا من فانظر رحمك اهللا ما 
فإن هؤالء المالئكة كلهم يصلون عشرا على من  .المؤمنين

وهذا في غير  .هكذا دائما كثر أو قلل. صلى اهللا مرة واحدة
وأما هي فإن من صلى بها مرة فتكتب له بكل  .الياقوتة الفريدة

ة صالة صدرت من كل ملك في العالم ستمائة ألف صالة مع صال
وأما من خصه  .فهذا في عموم المؤمنين .كل ملك عليه عشرا

فإن  ،كمن منحه اهللا بقول دائرة اإلحاطة ،اهللا من أهل محبته
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كل ملك يذكر معه بجميع ألسنته إذا ذكره سواء كثر أو 
ذكر كل لسان من الملك يضاعف على  و .وهكذا دائما .قلل

   .ذكر اآلدميين بعشر مرات كما قدمناه في محله
فعلى هذا فالمالئكة لهم حق علينا أن نثني عليهم كما أثنوا علينا 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وصل  .واستغفروا لنا
على جميع األنبياء والمرسلين وصل على جميع المالئكة 
والمقربين وسلم عليهم في كل يوم ألف ألف في ألف ألف من 

   .اآلن إلى االستقرار في عليين آمين
على المالئكة ألجل ثنائهم  يوسألت الشيخ رضي اهللا عنه كيف نثن

اللهم : أما أنا فأقول :علينا واستغفارهم لنا فأجابني رضي اهللا عنه
صل وسلم على كل واحد من أنبيائك ورسلك ومالئكتك 

هذا الثناء واالستغفار ما  :قلت له .ىهانت.عدد ما في علمك يا رب 
قال لي قال تعالى  ؟ فين من حول العرشحكاه اهللا إال على الحا

قلت له نعم فالصالة عامة  )هو الذي يصلي عليكم ومالئكته(
فحق علينا منكرهم  .وهي من أعظم الثناء ،من جميع المالئكة

  .أي شكر جميع المالئكة ألجل صالتهم علينا هـ
وفي ثناء المالئكة علينا واستغفارهم لنا معشر المؤمنين إشارة إلى  

م نوع اآلدمي على سائر خلق اهللا ومكانته عند اهللا لكون تعظي
 .مالئكة اهللا الكرام يصلون على المؤمنين ويستغفرون لهم

  .جعلنا اهللا منهم .وفيه نوع من الخدمة يعلمه أهل الحق
ومن الشكر الثناء  ،وفي الخبر من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا 

ن فهم هذا يعلم أن وم .بالقلب واللسان لمن أسدى إليك معروفا
ولهذا أكثرنا  ،الثناء على الوسائل من أعظم الشكر عند اهللا

على يديه من الخير  وصلنا الثناء على وسيلتنا رضي اهللا عنه لما
ومن جملة ثنائنا على وسيلتنا رضي  .المذكور والفضل الكبير

اهللا عنه جمع هذا التأليف المبارك ألنه من الخير الباقي 
  .آمين مجعله اهللا خالصا لوجهه الكري .يةوالصدقة الجار
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وسألته رضي اهللا عنه عن مجازاتنا للكافر إذا وصل إلينا خير على 
، قلت له يتغير ولم يرض .أماتك اهللا مسلما :قال لي قل له .يديه

قل له أماتك  :لي فقال .عنه عند مجازاته ىر الخلق منهيتغي و
فهذا يحبه ولكن  :لهقلت  .اهللا على الدين الذي يرضاه لك اهللا

فاطلب  :قال .هو يحب أن يميته على دينه ونحن نحب دين اإلسالم
قلت له وهل نطلب له  .وال عليك في نيته ،له الخير عند اهللا

ما كان للنبي (ال للنهي الوارد في اآلية  :قال .المغفرة والرحمة
  .اآلية ).والذين آمنوا أن  يستغفروا للمشركين

كرامة  ،ضمن لي من األصحاب:  عنه سمعته يقولومن مناقبه رضي اهللا
من اهللا وفضال ألف ألف ألف ألف من الرجال إلى أن تعد أربع 

ضمن لي سيد  و .كما تقدم ومائة ألف ألف من النساء الخ مراتب،
الوجود صلى اهللا عليه وسلم الغنى ما دمت حيا وألوالدي 

الوالية وضمن لي  .وأوالدهم وكذلك أي أوالد الصلب والحفدة
ن رسول وهذا غاية االعتناء م .وأما الحفدة فنسيت .ألوالد الصلب

شيخنا رضي اهللا عنه لكونه ضمن له باهللا صلى اهللا عليه وسلم 
   .الدنيا واآلخرة

وحدثنا يوما رضي اهللا عنه ببعض ما أعطاه سيد الوجود صلى اهللا عليه 
ما رأينا  :وسلم وما ساعفه عليه في مسائله التي يطلبها فقلت له

أحدا من أولياء اهللا وما سمعنا بأحد اعتنى به صلى اهللا عليه 
منه مثلك فإنك طلبته في جميع ما وسلم وأعطاه كل ما طلبه 

 خصك وما تعتني به من أمورك حتى في الغنى في الدنيا وي
ساعفك فيه وحتى في الحال الذي يعتري بعض األولياء ظاهرا 

وهو كله  ،هو غاية االعتناء فهذا .أنه ال يأخذك وضمنه لك
مصدق في جميع ما ذكرته ولم ينكر كلمة منه ألن هذا 

  .كله سمعته منه قبل هذه الساعة
من البرد  :ا من رأسه رضي اهللا عنه فقلت لهعوكان في هذا اليوم متوج 

 :فقلت له كيف ذلك .كالهما :فقال لي ؟ أو من شدة الحرارة
هذه الساعة لشدة ما حل تاركا ذكر االسم قبل  كنت: قال لي
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لي قبل هذا اليوم إف .ذكره بي من الحرارة التي ال تطاق بسبب
 .فعدت إلى ذكر االسم ،حره درقلت في نفسي أن الزمان ب ،بيوم

فقلت  .الريح فتسرته واألمر يتزايد علي وذاتي تفمن حين ذك
آخر فتبسم وسكت رضي اهللا  أمر وإنما هو ،الريح فله ليس تست

ألنه كان أخبرني باألمر الذي يدخل ذات ذاكر االسم  ،نهع
كان أعطاني  :لنا قال و .هي التي تذكره األعظم ألن الذات

سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم طلسما عظيما مركبا فيه 
فإنها ال تضرك حرارة  ،االسم األعظم وقال لي أحمله معك

ال  :وقلت لهتضرني حرارته وضعته  ا لمفلم .فحملنه مدة .االسم
فلما اشتدت بي الحرارة عدت  .فساعفني ،حمله حتى للفتحأ

وكتبت هذا في آخر شهر اهللا المحرم فاتح . غن شيئالحمله فلم ي
  .العام الثالث في القرن الثالث عشر

كل يوم  :ومن كثرة إحسان شيخنا رضي اهللا عنه للمؤمنين قال لي 
عظم من الثواب من االسم األأصرف لجميع الموحدين ثواب مرة 

قدر ثواب هذه المرة من ذكر سيدنا قال لي مثل عبادة  و .الخاص
وفي كل يوم قدر من يذكر االسم  .ثالثة عشر عاما ونصفا

وقدر كل  .األعظم مائة ألف مرة من غير ذكر سيدنا الخاص به
 و .مرة من هذه المائة ألف مثل من يذكر الفاتح ستة آالف مرة

مثل عبادة العالم من أوله إلى وقت  قدر كل مرة من الفاتح
كما  ،عندنا معلوم ثواب الفاتح و .الذاكر لها ستة آالف أيضا

  .قدمناه في محله
كل يوم أدعو لجميع  :ومن رحمته رضي اهللا عنه للموحدين أنه قال لي

ركّبه الدنيا بدعاء خاص كان  رخإلى آأهل التوحيد من آدم 
 .دائرة اإلحاطة فر بقولوهذا قبل أن يظ ،حين كان في تلمسان

وطلبت منه اإلذن في هذا الدعاء الذي يدعو به لكافة أهل 
طلب كل حاجة وفي حمد كان تالتوحيد وفي دعاء آخر له 

فأذن لي في  ،ركبه وفي صالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم له
  .جميع ذلك
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بسم : وهذا هو الدعاء المبارك الذي يدعو به كل يوم للموحدين 
الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على اهللا 

سيدنا محمد وعلى آله عدد ما في علمك وأن تعطيني كذا 
وكذا جمعا أو فردا من كل ما شئت من ابتداء خلقك إلى انتهاء 
مدة يوم القيامة في كل مقدار طرفة عين لكل واحد على 
 انفراده عشرين فيضة من بحور رضاك وأن تعطي كل واحد في
كل فيضة أوفر حظ ونصيب من كل خير سألك منه سيدنا 
محمد نبيك ورسولك صلى اهللا عليه وسلم ما علمت من ذلك 
وما لم أعلم من خيرات الدنيا واآلخرة والنجاة من كل شر 
استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسول صلى اهللا عليه وسلم 

مغفرة ذلك وما لم أعلم من شرور الدنيا واآلخرة وما علمت من 
تأخر في الدنيا واآلخرة وأداء  جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما

جميع تبعاتهم من خزائن فضلك وكرمك في الدنيا واآلخرة 
وأسألك أن تعطيني وكل واحد  .وهذا كله غير الذي تقدم

منهم جميع ذا وذاك وأن تجيبني وكل واحد منهم في جميع ذا 
  .انتهى .وذاك بمحض فضلك وكرمك آمين

ذا في غير عموم أهل التوحيد وأما في عمومهم فيصل فيه إلى وه 
ثم تقول والذي في كل  .وال تزد ،خيرات الدنيا واآلخرة فقط

فيضة غير الذي في األخرى الخ ألن الدعاء بما يقي لعموم أهل 
التوحيد دعاء بما علم أن اهللا ال يفعله فهو كمن يسأل من اهللا 

فهو إذا لم يكن  .اهللا علي سلم النبوءة والرسالة بعد نبينا صلى
ألن اهللا عز وجل قضى حكمه في  ،كافرا لم يبعد عن الكفر

ذلك وأخبرنا به وأن من سأل اهللا مناقضة ما مضى به حكمه 
كان داخال في الكفر به ألنه سأل من اهللا جورا وهو قدوس عن 

فهو يريد من اهللا أن ال يكون قدوسا لكون ما مضى به  .الجور
انتهى  .حين العدل ونقيضه عين الجور والسالمحكمه وهو 

  .كالمه رضي اهللا عنه
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جميع الموحدين ومرتبة لنفس ل مرتبة: وهذا الدعاء فيه ثالث مراتب 
أو بينهما  هالداعي ومن أراد تخصيصه ومرتبة لجميع من أحسن الي

فمن أراد الدعاء بمرتبة من المراتب  .له حق عليه محبة أو
 .فافهم .واحدة ما يناسبها من المطالبالثالثة فليركب لكل 

  .هكذا سمعته من الشيخ رضي اهللا عنه
اللهم إني أسألك بما : لب كل حاجة فهواوأما الدعاء الذي قلنا لط

وارته حجب جاللك من سبحات وجهك التي لو ظهرت للوجود 
أسألك أن تصلي  ،الوجود وانحرف وصار محض العدملتدكدك 

يدنا محمد وأسألك أن تعطيني على سيدنا محمد وعلى آل س
   .كذا وكذا

يا اهللا لك الحمد من : وأما الحمد الذي ركبه سيدنا رضي اهللا عنه فهو
دوام بقائك في كل مقدار طرفة بابتداء خلفك إلى األبد 

لك الحمد مثل جميع ما أحاط به علمك من كل ما  .عين
لسان من جميع و بكل  حمدت به نفسك بكالمك صفة وقدرا

كل حمد مضاعف عدد ما أحاط به علمك على جميع خلقك 
ما أحاط به علمك من نعمك علي وعلى جميع خلقك من 

  ىهانت .ابتداء خلقك إلى أبد األبد
اللهم صل على سيدنا كل  :وأما الصالة التي ركبها رضي اهللا عنه فهي

محمد وعلى آله وصحبه من ابتداء خلقك إلى أبد األبد بدوام 
مقدار طرفة عين صل عليه وعلى آله في  بقائك في كل مقدار

وصحبه مثل جميع ما أحاط به علمك من جميع صلواتك عليه 
وجميع صلوات جميع مخلوقاتك عليه مفردة ومركبة من 
ابتداء خلقك إلى أبد األبد كل صالة من ذلك عدد ما أحاط 

  ىهانت .به علمك
عليها ألحد ولسيدنا رضي اهللا عنه أدعية ومطالب لم أر مثلها ولم أقف 

ممن انتهج طريق الدعاء من أولياء اهللا ولم أكتبها هنا لما فيها 
بل ذكرناها  ،فإنها تحتوي نحو ثالثة أحزاب أو أربعة ،من الطول

بعضها في  . را ما أظن أحد طلبهاومو طلب فيها أ .في آخر الكتاب
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وأخبرني أنها  .مقامات العارفين وأحوالهم وبعضها في مراتب الجنة
 .ضمنت له رضي اهللا عنه ومتعنا بمحبته وطول بقائه آمين كلها

فمن وقف عليها يعلم وسع علم شيخنا رضي اهللا عنه وغزارة 
عبارة فهمه وعلو مقامه عند اهللا ومعرفته بأحوال رجال اهللا 

  .وتفصيل مراتبهم في مقاماتهم
ألنها  ،وأما كلها فال .في مطالبه لفظه إلى شيء من بعض لك وأشير 

و ماذا زاخر ال قعر له لتتعلم كيفية الطلب ماذا تطلب بحر 
اهللا الموفق للصواب وهو يدي و. يناسبك، إن كنت كيسا فطنا

  .إلى الحق وإلى طريق مستقيم
قال رضي اهللا عنه ونفعنا ببركاته وبعلومه ومتعنا بحبه مع طول  

يا رب أسألك بفضلك من فضلك وبجودك من  :بقائه آمين
رمك وبمجدك من مجدك أن ال جودك وبكرمك من ك

وأقصى قطبية  ،تميتني حتى تبلغني أقصى قطبية سيدنا فالن
 األكابر خمسين منتمادى هكذا إلى أن عد  و .       سيدنا فالن

 غوثيتهم و ثم قال وخالفة هؤالء و .أزيد من خمسين أو
جامعيتهم في كل ما جمعت جميع تلك  ماميتهم وإ فردانيتهم و

ة والنظرية يفة واإلمامة من سائر العلوم الضرورالقطبية والخال
معارف ذاتك  ،النقلية واألدبية وسائر المعارف والكشفية و

وصفاتك وأسمائك وأفعالك وجميع األسرار واألنوار واألعمال 
الكشوفات والفتوحات واليقين  واألحوال والمقامات والمنازالت و

بين يديك والتوحيد والمشاهدة والمحبة والتخصيص واألدب 
والفهم عنك والفقه في دينك وطوالع تجلياتك في جميع 
المطالع والقيام بحقوق ربوبيتك واالستغراق في شهود 

دوام الذبول والذوبان  عظمتك وجاللك وعزك وكبريائك و
من هيبتك وسطوة جاللك والخمود والجمود تحت عواصف رياح 

انا وعلما مقاديرك وكمال القيام بك  لك إسالما وإيمانا وإحس
  .وعمال وحاال ومنازلة ومقاما وتخلقا وتحققا
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ان ال تميتني  حتى تعطيني جميع ما أعطيتهم في جميع  وحاصل األمر 
قطبانيتهم في حياتهم إلى مماتهم من جميع التحف والمواهب من 
كل ما ذكرته وما لم أذكره من كل ما أحاط به علمك وأن 

ه صلى اهللا عليه تعطيني مع ذلك قطبية كل قطب من بعثت
 وسلم إلى النفخ في الصور كائنا ما كان وخالفة كل خليفة و

غوثية كل غوث وجامعية كل جامع وفردية كل فرد من 
وأن : إلى أن قال ...بعثته صلى اهللا عليه وسلم إلى النفخ في الصور

تعطيني مع هذا في هذه القطبية جميع ما أعطيته لسيدنا 
دى هكذا إلى أن عد نحو الستين من تما و .طلحة وسيدنا الزبير

   .أكابر الصحابة والتابعين ومن تبعهم
أن العدد األول ما ذكر فيه إال من اشتهر بالقطبانية من الصحابة  إال

وغيرهم ثم قال في هذا الثاني بأن تجعلني وارثا لجميع هؤالء 
في جميع العلوم والمعارف واألسرار واألنوار واألعمال واألحوال 

 .ذكر أمورا كثيرة من هذا المعنى مثل ما تقدم أو أزيد إلى أن
الغوثية  وأن تجعل مقامي في هذه القطبانية والفردية و :ثم قال

الخالفة والجامعية في العظم بحيث تتالشى وتضمحل في جنبه  و
األغواث و الخلفاء والجامعين  مقامات جميع األقطاب واألفراد و

حبوبين والسالكين وجميع العارفين من المحبين والم
لمحة  والمجذوبين وأن تجعل فتحي فيها في كل طرفة عين و

بل أزيد بألف ألف ألف ألف ألف  ،على نسبة ليلة القدر من غيرها
  .ألف ألف ألف ألف ألف ألف إلى أن عد كثيرا من هذه اآلالف

وأن تجعلني في هذه القطبية القطب الفرد الغوث الجامع : ثم قال 
م الذي يكون مدده من رسول اهللا صلى اهللا عليه الخليفة األعظ

وسلم بال واسطة والنائب عنك وعنه والخليفة عنك وعنه في 
جميع العوالم التي له التصرف العام المطلق الشامل الكامل في 
جميع العوالم المستمد من سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 

كائيل مي إسرافيل وجبريل و وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و
وعزرائيل والروح الذي هو سلطان جميع العوالم وجميع األكوان 
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الذي نسبته في أولياء عصره كالشمس في سائر الكواكب 
  .وتمادى في هذا المنوال

مطلبي منك أن توصل على يدي إلى  ،يا رب: ثم قال في دعاء آخر
المعرفة كذا وكذا إلى أن ذكر عددا كثيرا ما طلبه أحد من 

وأما ما طلبه في الجنة من ملك وخدام .  فيما علمناأولياء اهللا
وحور وقصور من كل نوع من أنواع الجنة في جميع ما احتوت 
عليه من كل شيء ذكر في الجنة أو لم يذكر وهو ممكن 

 و .طلب من هذا األمر ما تقصر عنه العقول وتكل عنه األلسنة
 كل كل نوع ذكر منه آالف مضروبة في نفسها إلى أن يحسب

إلى أن يصل عددا ما أظن أحدا  ،مرتبة مضروبة فيما فوقها
 كل ما :ثم قال لي رضي اهللا عنه .يحصيه غيره رضي اهللا عنه

  له الحمد وله المنة  .طلبته فهو مضمون لي أن نبلغه كله
وله رضي اهللا عنه قصيدة استفهامية في أول عمره يتمنى بها بلوغ ما 

  :حوال المذكورة فيه وهياحتوى عليه الدعاء المتقدم من األ
  
كل  يمن يالحب تحي من           رة ـــــــــال ليت شعري هل أفوز بسكأ

  رميمة  
هل تتجلى الذات فيها  و            يــــوهل لدرى اإلحسان ترقى عوالم

  ي ـلفكرت
تغيب كلي عن جميع              ةــــــــــبيغوهل لي بغيب الغيب باهللا 

  ة ـــالخليق
قد هدمت مني رسوم  و           يــــــــهل نفحات القرب فضال تعمنو

  ةــالطبيع
فتسلبني عن كل كلي             يـــــــــــــــوهل جذبات بالتجلي تؤمن

  ي ـــوجملت
لكي أرتقي العلياء من كل             يـــــت الوصل منا تزف لاداروهل و

  رتبة 



 
 

237 

بغوصي فيه في كل            لي غلي بحر الشهود فيشتفين وهل أرد
  ت ــــــلمح
لي ى بباطن قلبي والهد            رةــــشمس المعارف جه نوهل تطلع

  تـــــزف
إلى اهللا محفوفا بكل             الــــوهل ارتقى عرش الحقائق واص

  ة ــــــــكريم
ساط تمكن سري من ب             دـــــــــــهل حلة التوحيد ألبسها وق و

  ةـــالحقيق
وقد طلعت شمس الوصول              ةـــــوهل لي بجمع الجمع باهللا وصل

  بقبلتي  
إلي ويبقى دائما كل              ل ــــــــــوهل وابل العلم اللدني هاط

  ة ــــــــلحظ
 فيا حبذا أم ال بلوغ               داـــــــــــوهل أملي من هذه بالغ الم

  ي ــــــــلمنيت
  نيل مرادي أم أموت و            ي ـــــــوهل تجمع األيام شملي ببغيت

  بحسرتي 
   
 ينله أبيات في التشمير والحزم لقيام الليل وعبادة اهللا خلل بها بيت و

  : لبعض الفضاء في هذا المعنى وهما
  

  ال ـــــلقد أطمعت نفسك بالمح               الــــــــــــتريد المجد ثم تنام لي
  من طلب العلى سهر الليالي  و              يغوص البحر من طلب الآللئ 

  
  ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه مخلال بأبيات مناسبة لها كالشرح لها

  
  الــــــلقد أطمعت نفسك بالمح              الـــــــــــتريد المجد ثم تنام لي

  البحر من طلب الآللئيغوص               لقد رمت الحصاد بغير حرث
  الـــــــجد تنل مقامات الرج و              يـــــــفدع عنك التعلل باألمان
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  الـــــــلجبلوال بالهون ترقى               ىــــــعي الهوينسنيلها يفليس 
  ال ـــــونفسك جر عن فهم النك             يــــــــال خل التكاسل والتوانأ

  يــــــالدر غالسوم   عزم أن ب           ر من وشمر وخذ في الكد واخت
  يــــتقاعس عن محاولة المعال            ز ــــــــفمن ركنت سجيته لعج

  يــمن طلب العال سهر الليال و             هاــــــلينفإن قصد المفاخر لم 
وله أبيات أخرى رضي اهللا عنه محاذيا بها أبياتا لبعض األدباء فيها 

  ناسبة جيدة وهيم
  

  ه ـكان من الزالت أنجى ل        كل من قلل أنجاله
  كان على الطاعة أقوى له       كل من قلل أقواله  
  له  فعى أ  أوشك أن ترجع       كل من قلل أفعاله 

  
يره رضي اهللا عنه وهذه الخمسة هي التي للشيخ رضي اهللا عنه غهذه ل

  :وهي
  

  له لذا الخيرات أحوى  كان      كل من راقب أحواله 
  له  كان على اإلرشاد أعمى     كل من يرعى أعماله 

  هـــكان عن الخسران أعال ل       كل من باين أعال له
  هـــــــــــوارد بالخير أوحال      كل من فارق أوحاله 

  
وله بيت في حقيقة الكون عند العارفين رضي اهللا عنه عن جميع 

  :بعلومهم آمين وهي ساداتنا األولياء ونفعنا
  

  من العجائب أن تراني فال تراني و    أراك تراني بحيث ال تراني
  

ومن حيث أن حقيقته  ،قال في معناها رضي اهللا عنه الكون كله وجود
والكون كله عدم من حيث  .وجود الحق صفة واسما ال ذاتا

فإنه ال وجود له من هذه الحيثية يشهد  ،صورة الغيرية فيه
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فإن عين  ).هللا الواحد القهار وا وبرز (تعالى لذلك قوله
فلم يبق  ،حق لجميع صور األغيارااألحدية فيه فاضت بالقهر الم

  .إال كونه واحد ال مشاركة فيه للوجود
  

  وهو حق في الحقيقة   إنما الكون خيال 
  حاز أسرار الطريقة    كل من علم هذا

  
  :ال البيت األول وهووللشيخ رضي اهللا عنه قصيدة لم يذكر لنا منها إ

  
  حقا بالبيت بلهفتي تساءل      أعن حضرة العرفان أكرم حضرة

  
  .نسأل اهللا أن يطلق لسانه بها حتى نسمعها منه بتمامها آمين

رضي اهللا عنه أنه استحضر كتابا في ذهنه من أوله  الشيخ وذكر لي
ذكرت فيه بعض  :إلى آخره بأبوابه وفصوله ومسائله وقال لي

الفقهاء أهل العلم الظاهر وأهل علم الكالم وفوائد لم مغاليط 
الفتوي فيما و كتاب النص  :وقال لي سميته .يذكرها غيره
لو أدرت التأليف  :قال و ناوإلى اآلن لم يخرجه ل. عمت به البلوى

قال هذا تواضعا منه  و .ولكن لم أصلح له ،ألف مجلد أللفت
   .رضي اهللا عنه

هذا  .هللا عنه فيشهد بها حتى أهل االنتقاد عليهأما غزارة علمه رضي ا و
  أما الباطن فكاد أن يختص به و ،في العلم الظاهر

 و ،فيشهد بها كل من رآه ،وأما استقامته في أحواله وتواضعه في دينه
مع هذا كله قال لم أكن أهال للتأليف رضي اهللا عنه لزهده في 

يه جوابا في وقال لي مرة بعد أن كتبت عل .الرياسة وأسبابها
لو سألني أحد أربع سنين وأنا ،مسألة سأله عنها بعض اإلخوان 

أملي عليه وهو يكتب لم أفرغ ولكن لم أحفظ ما أمليه عليه 
مع هذا إذا سأله أحد في الفتوى  وهذه أحوال أهل العلم اللدني و

  .ال أدري إال إذا رأى هتك بعض الحرمات :يقول له
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 عنه هذا النزر الذي أودعناه في هذا ومن بعض فيوض علومه رضي اهللا 
نسأل اهللا أن يتممه على ما أردناه وأن ينفع به  .المجموع المبارك
   .من طالعه أو ملكه

هو من  :وسألته رضي اهللا عنه على حقيقة الولي فأجاب رضي اهللا عنه
ومرة  .تولى اهللا أمره بالخصوصية مع مشاهدة أفعال الحق سبحانه

قلت أو يجهل الولي أو العارف  .عال والصفاتقال مع مشاهدة األف
نعم أال  :شيئا من أحكام الشريعة المطلوبة في حقه قال

 .ادر من العارفينلنلإال  تعلم وال تفاض من غير .بالتعليم والسؤال
العلوم التي يحتاج  جميعأحكام الشريعة وبمعرفة  ال يحيط و

لشريعة في كل إليها الناس إال الفرد الجامع ألنه هو الحامل ل
  .انتهى .لو كان أميا لم تسبق له قراءة و ،عصر

 قال الشيخ العياشي رحمه اهللا ورضي اهللا عنه الوالية متقدمتها  ةٌن
ة تقدمها محض من هي: وقال شيخنا رضي اهللا عنه .انتهى .خدمة

   .محض خدمة
هو امتثال األمر  :سألته عن حقيقة التصوف فأجاب رضي اهللا عنه و

من حيث يرضى ال من حيث  ،ناب النهي الظاهر والباطنواجت
  .ترضى

الوالية عامة  :وسمعته يقول رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين يقول
فالعامة هي من آدم عليه السالم إلى عيسى عليه  .وخاصة
والخاصة هي من سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم إلى  .السالم
صاحبها بأخالق الحق من اتصف  يه ،المراد بالخاصة و .الختم

ن هللا ثالثمائة إ .لم ينقص منها واحدا الثالثمائة على الكمال و
وهذا خاص بسيد  .من اتصف بواحد منها دخل الجنة ،خلق

من ورثه من أقطاب أمته الشريفة  الوجود صلى اهللا عليه وسلم و
قال سيدنا  .هكذا قال ونسبه للحاتمي رضي اهللا عنه .إلى الختم

هذه الخصوصية التي هي االتصاف باألخالق على وال يلزم من 
بل قد  ،همن غيرهم في كل وج عالأالكمال أن يكونوا كلهم 

وأظنه يشير  ،من غيره في المقام عالأيكون من لم يتصف بها 
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ألنه أخبره سيد  ،ه وبعض األكابرنإلى نفسه رضي اهللا ع
ات من جميع المقام الوجود صلى اهللا عليه وسلم بأن مقامه أعال

  انتهى  .كما تقدم
حقيقة العلم هي ملكة تحصل في الشخص  :عنه وقال رضي اهللا

فع رر بسببها أن يربحسب استقرائه لضوابط العلم وقوانينه يق
جميع وجوه اإلشكال والتلبيس عن ذلك العلم وأن يأتي فيه 
 باستشهادات تفصل حقائق ذلك العلم من مجازاته وارتباط لوازمه

غير أن  من،رقاتهتصال ما يوجب الفرق بين مفوانف من ملزوماته
علم وال تعليم وال مطالعة كتب وال  ةيسمع ذلك من مدارس

 .بل بحسب ما تعطيه القوة الملكية ال الصورة المنقولة .تفهيم
 .ما عن أسماع خبريةإما عن قوة ضرورية وإالمنقولة عندهم  و

  .انتهى من إمالئه رضي اهللا عنه والسالم
الواسطة المعظم رحمه اهللا أعطي ذات  أن رضي اهللا عنهومن مناقبه 

ليلة بين المغرب والعشاء إناء مملوءا ماء ضاءت منه البيت كلها 
 ،وأما الشراب الذي فيه .أي من أي جوهر ،ولم يدر حقيقة اإلناء

نادى الشيخ  فلما رآه على هذه الصفة قام و .فماء له نور ساطع
فلما فرغ الشيخ  .إلى موضعه عفلم يجبه فرج .وهو في بيت ذكره

لي إناء فيه شراب على  له وضع قال ؟ مالك تنادي علي :قال له
هو  يفقلت في نفسي ال نصلح لشرابه فسيد ،الوصف المتقدم

فلما لم تجبني رجعت فوجدته قد  ،فناديتك .الذي يصلح له
سألت النبي صلى اهللا عليه وسلم  :قال الشيخ رضي اهللا عنه .رفع

هذا ما  .اصبر حتى يأتيك وتشربه :وشرابه فقال لي في رجوعه
أتاه وشربه أو أ إلى اآلن لم ندر و. دزأخبرنا به رضي اهللا عنه ولم ي

فانظر رحمك اهللا تعالى هل يكون هذا إال . هو في انتظاره
   .وبين عند اهللابللمح

 .ومن مناقبه رضي اهللا عنه سمعته يحدث ببعض ما تفضل اهللا به عليه
الواسطة المعظم رحمه اهللا أتاني ملك من أعظم  قال :قال

سمعت المالئكة اسمي ترتعد  إذا: المالئكة وأفضلهم وقال لي
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أحمد التجاني فضله عند اهللا أعظم من  و ،هيبة لقربي من اهللا
وهذا الملك هو الذي علمه مفتاح القطبانية كما . فضلي

عند اهللا جعلنا اهللا من أحباب صاحب هذا الجاه العظيم  .قدمناه
  .دنيا وأخرى آمين

ومن مناقبه رضي اهللا عنه كنت ذات ليلة نائما بإزاء الواسطة المعظم 
 احفظ هذه األبيات :رحمه اهللا فأيقظني بقرب النهار وقال لي

فسألني عن معناها  .فذكرها لي مرات فحفظتها .لئال ننساها معي
ه عن فلما جاء وقت الضحى ذكرها للشيخ وسأل .فقلت له ال أدري

معناها فأمره أن يسأل عنها سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم 
فشرحها له شرحا عجيبا مخاطبا فيه شيخنا ووسيلتنا أبا العباس 

أسر له ببعض األمر  و .آمين .التجاني نفعنا اهللا ببركاته
كالموصي له وصرح صلى اهللا عليه وسلم بالوالية في شرح هذه 

من الخيرات ويحقق له أمره الذي  األبيات كأنه يبشره بما يأتيه
 .وهذا كله دليل على محبته في شيخنا واعتنائه به .هو عليه

ولوال خوفي من الشيخ لكتبت هذه األبيات هنا ليتحقق أمره 
 ،للطالبين لما يرون العجب العجاب مما لم يوضع قط في كتاب

هذه  و .وإنما هو من منح الفتاح الوهاب لمن اختصه من األحباب
  :بيات المذكورةاأل

  
بالقصد كان المنع لي  و     ه ـــــــــــفبالمجد والتحميد تتجلى ذات

  دي ــــــــــــــــــــوح
بالحق ال بالحق احتجب عني  و     ه ـــــــوبحق الحق بالحق ترى حقيقت

  ديــــــــــزن
 احتجب بالقصد ال بالقصد و    ه  ــــــــفي تدبير أمره إحاطة قدرت و

  ي    ــــــدنهم أخع
ترتفع عنك الحجب حتى ترى       بحر الوحدة ترى وحدتهي فاغرق ف

  األسود بالضد
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إذا خرج السعال مني في حال  :ومن مناقبه رضي اهللا عنه سمعته يقول
تى تضئ البيت حالذكر نرى نورا يخرج من فمي مثل البرق 

معه  ا وقع مني السعال يخرجموكل .كلها وأنا جالس في الظالم
ما  بين يديه أحوال األولياء و نذكر كنا مرة و .هذا النور

قال   .لومن الخوارق التي من وراء طور العق لهم يشاهدونه وما يقع
ما وقع لي من هذا األمر إال مرة واحدة كنت : رضي اهللا عنه

سكرت من أول النهار إلى العصر فشاهدت عوالم ال تحصى وال 
 ك عليها وكأني مل ال يصوره الفكر ومثال لها في هذا العالم  و

  .أتصرف فيها
قلبي يحدثني بأنه  :وقد كان رضي اهللا عنه في بعض األوقات يقول

فتخرج كما قال رضي  ،عينهايبعض األمور ل يقع كذا وكذا 
أخبرني  و .كما أخبرني بخراب قرية قبل وقوعه فوقع .اهللا عنه

ألمير الظالم بمجيء ا ، وبقدوم بعض خواصه من أحبابه فقدم
تارة يقول حدثني قلبي بأنه كذا وكذا وتارة يقول سمعت قلبي 

  .رضي اهللا عنه فيخرج كما أخبر ،يقول كذا وكذا
كرامة منزل اإلخالص فقد تصدق أكثر  نم :قال بعض أهل الطريق 

فإذا هجس الخاطر في نفسه فيتحدث به فيكون كما  .خواطره
ضي اهللا عنه فمرارا يخبرنا الدعاء من شيخنا ر ةوأما إجاب. أخبر

كرامة منزل  نوهي أيضا م ،بما دعا فيجاب رضي اهللا عنه
 وأما وقايته من األعداء مع كثرتهم ولم يمكنهم اهللا .اإلخالص

وكل هذا من كرامة هذا  .وحفظه من الغرق في البحر منه
وأما سماع الصوت من غير رؤية الشخص فقال لي حين . المنزل

 .ا ذكرت أسمع من يذكر ذكري وال أراهإذ :كنت في تلمسان
وأما  .وهذا كله عند أهل الطريق معدود من باب الكرامات

عند  فمشاهد تيسير األرزاق والبركات فيها ومعها وفيضانها دائما
يشهد به حتى أهل االنتقاد من غير تعب وال  ،الخاص والعام

  .اهتمام
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وأما وقوع ما . تقوىقال الساحلي رضي اهللا عنه وهو من كرامات منزل ال 
فهو من كرامات منزل  ح،ي باطنه وتيسيره على نحو ما سنيسنح ف

فقد تقع لصاحب منزل  ،وأما رؤية المالئكة. الطمأنينة
 .وقعت لبعض أصحاب الشيخ رضي اهللا عنه ورحمه المراقبة و

عت ببعض الرجال من أهل سم :سمعته يحدث رضي اهللا عنه قال
 ،ل له سيدي محمد بن الحسنبال الزبيب يقاجالكشف في 

ستبلغ إلى مقام كذا يشير  :فذهبت ألزوره فلما وصلت له قال لي
إلى المقام الذي أخبرني به سيدي أحمد بن عبد اهللا الهندي 

وهو مقام أبي الحسن  ،ساكن مكة زادها اهللا شرفا وتعظيما
وكان سيدي أحمد بن عبد اهللا طريقه  .الشاذلي رضي اهللا عنه

  .نقشبندية
وأما وصوله فبالسر الذي ورثه منه الشيخ رضي اهللا عنه وهو ورثه عن  

وقد ضرب لي مثاال رضي اهللا عنه  .ولي من أعمال مصر من طنطة
لمقامه الذي خص به ولم يشاركه فيه أحد من أكابر األقطاب 

 .من التي تقدمتأَبين فضال عن غيرهم ممن هو تحتهم بعبارة 
بما لم يمكن ذكره فضال عن   وأخبره. ولذلك كتبتها هنا

كتابته وذكره لي الشيخ رضي اهللا عنه ففرحت غاية الفرح 
من كوني علمت أن الشيخ كاشف عن اعتقادي فيه والتصديق 

ولذلك ذكر لي من مقامه ما لم يمكن  .بجميع ما سمعته منه
  .ذكره لغيري

لك ذ مثال فقال رضي اهللا عنه .فله الحمد وله المنة على هذه النعمة 
ثم ظهر نور  ،شفاف ليقكطلوع الشمس وسطوعها في محل ص

الشمس الساطع في هذا المحل في محل آخر مثله في الصفة 
مقابال له في مكان لم تطلع فيه الشمس ثم قال لي هذا الثاني 

ثم قابل هذا رابع مثله ثم قابله خامس مثله وكلهم  .مثله ثالث
شمس مع ذلك يتراءى ونور ال .محجوبون عن الشمس ما عدا األول

فيهم كلهم ألن الجرم الصقيل معلوم يظهر فيه ما قابله من 
فليس األول كالثاني وهكذا إلى  .ولكن الظهور متفاوت ،النور
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مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصالة لفالشمس مثال  .الخامس
والسالم والمحالن بعدها لجميع الرسل والمحالن اللذان بعدها 

. والخامس هو المقام الخاص أراد به رضي اهللا عنه لجميع األنبياء
وأي نسبة بين الخامس ومقام سيدنا إبراهيم عليه الصالة  :قلت له

مدد الجميع من مقام  :فقلت له .فقال لي المدد منه ؟ والسالم
ولكن  ،فقال لي هو كذلك ؟ نبينا عليه الصالة والسالم

هذا  :فقلت له .بواسطة سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم
بل خصوصية لصاحب هذا المقام أراد مقامه  ،ال :قال لي ؟ للكل

  .الخاص به رضي اهللا عنه
وحكى لنا رؤية رآها تدل على فضل المسبعات العشر نحو رؤية إبراهيم 

فقال  .التيمي إال أنه لم يذكر المالئكة  كما ذكر إبراهيم
الشيخ محمود  لنا لما ذكرتها نحو سبعة أيام قبل أن نأخذها عن

ت كأني دخلت الجنة وأن أمشي وأجيء فيها يرضي اهللا عنه رأ
قال نعم رأيت كلما يذكر  ؟ وصفها المذكوربفقلت له الجنة 

فيها من أنهار وأشجار وغيرها إال الحور فلم نر إال واحدة على 
فلما مددت يدي نحوها قالت ال تقربني فإني  .كرسي جالسة

على نعت الحور العين المذكور  :كففت عنها قلت له .لصاحبك
 ،إال في الجسم في كبر الجسم ،نعم :من الحسن والجمال قال لي

فقلت له وهل تعرف صاحبك الذي  .فإنها مثل نساء الدنيا فقط
  .هي له فسكت

له مرائي حسان يرى فيها سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم  و 
  .ركسأذكرها إن شاء اهللا في أثناء هذا المجموع المبا

 :وسألته رضي اهللا عنه عن ترتيب المسبعات العشر وفضلها قلت له
الترتيب الذي أخذته عن الشيخ محمود الكردي رحمه اهللا غير 

قال لي الترتيب الذي عند الناس  .الذي في األجوبة الناصرية
كله بالتنكيس ألن الرواية عن إبراهيم التيمي بالتنكيس 

سالم وكذلك التي أخذتها هي التي أخذها عن الخضر عليه ال
خذ  :أنا عن الشيخ محمود رحمه اهللا فإني لما تالقيت معه قال لي
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ذكرها إال مرات بحسب نالمسبعات العسر قلت له بشرط أال  يعن
 .فلما ذكرها لي بالتنكيس سألته عنه .نعم :قال لي .التيسير

فإن هذه الرواية هي الصحيحة  ،قال لي خذها كما سمعتها مني
قد أخبر شيخنا قبل أن يأخذها عن الشيخ محمود  و .قأو الح

سيدي محمد معتوق بسوسة أنه سمع من الشيخ محمود أنه أخذها 
قلت له فإذا كانت هذه الرواية  .عن الخضر عليه السالم مشافهة

هي الصحيحة ألن الخضر أخذها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
في أجوبته  سيدي محمد بن ناصر هاكما روى عنه فكيف رتب

فقال لي ولعله أراد يتبع السنة في ترتيب  ؟ على غير هذا الترتيب
و أظنه ما فعل إال باإلذن  ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه. القرآن

  .ألنه كان من الرجال رضي اهللا عنه
قلت فانظر هذا االلتماس الحسن والجواب النفيس من شيخنا عن أولياء  

يقي التماس المعاذير ألولياء اهللا هكذا ينبغي للمؤمن الحق .اهللا
وبهذه الرواية أي رواية التنكيس أذن لنا  .والعلماء العاملين

فما بيننا وبين سيد الوجود صلى اهللا عليه  .الشيخ رضي اهللا عنه
فافهم فله الحمد وله  .وسلم إال ثالث من الوسائط كما قدمنا

  .ام آمينالمنة على هذه النعمة نسأل اهللا النفع بها على الدو
 ،مفاتيح الكنوز األربعة بهذا االسم ةتسمي عن وسئل رضي اهللا عنه

فـأجاب رضي اهللا عنه سموا بذلك ألن اهللا خصهم بمفاتيح 
خزائن العلوم ومفاتيح خزائن األنوار ومفاتيح خزائن األسرار 

وفي ظني أن سيد  .ومفاتيح األرزاق ومفاتيح خزائن التحقيق
سلم وهو الذي سماهم للشيخ بهذه  الوجود صلى اهللا عليه و

وسألت الشيخ رضي اهللا عنه عن تسمية األفراد بهذا . التسمية
أن مشهدهم للحق سبحانه من وراء  :فأجاب رضي اهللا عنه ،االسم

  .المراتب أعني مشاهدة الحق في الخلق
فقلت له لما  .فكل من يشاهد الحق في غير المراتب فهو من األفراد 

هم أربعة كالمفاتيح فقال لي رؤوس ذكر بعضهم أن عدد
وكلهم خارجون عن دائرة  ،األفراد أربعة وأما عددهم فكثير
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القطب في المقام من كل وجه وال يدرون ما أخص اهللا القطب به 
وأما المفاتيح فإنهم يعلمون أنه مخصوص عليهم بأسرار  .عليهم

وأما خصوصيته في مشهده  .االسم األعظم وفيوضه ومعارفه
فال علم لهم به وال يدرون  ،به الذي ال مطمع لغيره فيه الخاص

  .علم أصال به هذا أنه خاص به وليس لهم
وسأل سيدنا رضي اهللا عنه سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم عن  

رضي اهللا  التفضيل بين القطب وبين مفاتيح الكنوز ونص سؤاله
  :عنه

أسأل من  .د وآلهبسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محم 
فضل سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتفضل علي 

 ،وهي التفضيل بين الغوث الجامع ،الجواب في هذه المسألةب
 .بين مفاتيح الكنوز و ،خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

األول استخالفه له صلى : فإن اعتقادي أنا أنه أفضل منهم بأمور
 ،االسم األعظم بأسرار الثاني تخصيصه و .هماهللا عليه وسلم دون

الثالث تخصيصه بالتجلي الذاتي  و .اسم الذات وبتجلياته دونهم
واعتقادي أن في أسرار االسم األعظم وفي التجلي  .المحض دونهم

الذاتي من العلوم والمعارف واألسرار واآلداب والقوة ما ال وجود له 
  .ارهافي تجليات جميع األسماء والصفات وأسر

عبد  و قد ذكر العارف باهللا الشيخ  ؟فكيف ال يكون أفضل منهم 
ومعرفته ومقامهم الشامي أنهم أوسع منه في العلم باهللا  الرحمن

وهم أقرب إلى اهللا ومقصدنا تحرير  ،عند اهللا أعال من مقامه
الجواب من سيدنا صلى اهللا عليه وسلم من هو عند اهللا أعلى 

 ب إلى اهللا وأوسع في العلوم والمعارف ومقاما وأكبر وجاهة وأقر
 ؟ الغوث الجامع وأهل مفاتيح الكنوز  ،اهللا دأعظم قدرا عن

  .سؤال شيخنا انتهى
 .قل له هكذا :هذا جواب سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم ونصه و 

مراتب أورثه اهللا التجلي الكامل  هو أعال منهم في مقامات و
ه اهللا االسم األعظم بجميع أورث و .المحيط بالتجليات كلها
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أرثه اهللا المدد من النبي صلى اهللا عليه وسلم بال  و .إحاطته
أورثه مدد جميع األولياء يكون على يديه وتحريك  و .واسطة

 .باإلمارة على كل شيء الجمادات وتحريك كل حي حي حي و
بالمعاني التابعة للكالم المتقدم  و .وبالتعظيم على كل شيء

هو خليفته صلى اهللا عليه  ومن النبي الذي أورثه  هذا المفتاح
  .وسلم في ذلك

اهللا أورثهم مفاتيح العلوم ألن وأما مفاتيح الكنوز قل له أعال منه  
خزائن مفاتيح  مددها ومفاتيح خزائن األنوار و و  وخزائن األرزاق 

خزائن الكنوز ومفاتيح خزائن التحقيق بكل شيء  األسرار و
اهدتها وتحقيقها واإلحاطة بها واستمدادهم أورثهم مش و .شيء

يحضران القطب وما  .من النبي صلى اهللا عليه وسلم بال واسطة
لم يكن لهم حظ فيه وهم يدرونه  ،تقدم للقطب المخصوص به

  .من غير التجلي لم يدروه
من  و .بشيء منه ظعلى من لم يح ضميغقل له هذا المعنى فهمه  

القدر وعرف مقاديره في أخصه اهللا بشيء منه عرف هذا 
. له هكذا قل .فضل اهللا شيئا على شيء .واهللا أعلم بها .مواضعه

 و .سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم من من خط من سمع انتهى
لعله  و .بعض كلمات وحروف من خط الكاتب على ما فهمت أولت

سبق قلم من الكاتب واعتذر عليها رحمه اهللا حين سألته بأنه 
ته صلى اهللا عليه وسلم تعتريه مثل الغيبة من هيبته عند مشاهد

  .لذلك لم يضبط القلم و .صلى اهللا عليه وسلم
قلت وهذا التفصيل المتقدم بين القطب والمفاتيح إنما هو بين  

أما خواص األقطاب رضي اهللا عنهم  و .المفاتيح وجمهور األقطاب
حب السؤال صا الحاتمي و والجيالني         كالشيخ عبد القادر 

، هو شيخنا رضي اهللا عنه وسقانا من بحر عرفانه  و ،المتقدم
ال مطمع  .كل وجه وحال من فإنهم فوق مفاتيح الكنوز

ما فوقه إال  ألن مقامهم للمفاتيح في مشاركتهم في مقامهم
وهؤالء متفاوتون في  .فانظر في مواضعه .النبوءة كما قدمناه
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ال منهم كلهم رضي اهللا عنه وسيلتنا أع و. هذا المقام المذكور
هو  به به سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم وأخبرنا هخبرأكما 

 ،باب الوصايا وغيرها به في رسالة التحدث بالنعمة المقدمة في
  .فراجعها إن شئت

ذكرت في شأنه إال ما سمعت منه رضي اهللا عنه ونفعنا بعلومه  ام و 
ضي اهللا عنهم أن ولد ومن خواص هؤالء الكبار ر .الزاخرة آمين

في السعادة األبدية كما نص عليه الشيخ  له الزنى ال نصيب
 مواقع النجوم ومطالع األهلة والعلوماألكبر رضي اهللا عنه في 

فمنهم  .عندهم فيه وأما علماء الظاهر فالخالف .من باب الكشف
ومنهم من  .من أدخله دائرة المتكفلين له مالهم وعليه ما عليهم

وأخبرني بعض  .لحيوان البهيمي كطريق أهل الكشفألحقه با
 ،ر شيءيعنه أن ولد الزنى ليس له من الخ أهل الكشف رضي اهللا

قال وتطهيره هو أن يصحب أحدا من العارفين  .إال أن يتطهر
الكبار أو يأكل معه أو يخدمه أو يتقرب إليه بسبب من أسباب 

ثم إال  .ربعةالمفاتيح األ مقال والكبار المذكورون ه .المحبة
  .ثم الفرد الجامع .أفراد األربعة

هما الوزيران وخليفة و قلت  .وفي رواية عنه ثم الثالثة الذين تحته 
وكذلك غير ولد الزنا إذا أحب  ،ثم قال رضي اهللا عنه .القطب

 و . شيء من مساويه عليه من هؤالء الكبار فإنه لم يكتب اأحد
كالمه  انتهى. ذكرتثبت له حسناته بحسب محبته ألحد من 

قلت فلله الحمد وله المنة على هذه  .رضي اهللا عنه ورحمه آمين
هي أن سيدنا ووسيلتنا إلى اهللا من  و ،النعمة العظيمة الجسيمة

ال نشك فيه كما  ،رؤوس هؤالء الكبار المتقدم ذكرهم
وخبره له يقظة ال  .أخبرنا عن سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم

 .وخبره ال يطرقه الريب صلى اهللا عليه وسلم .مناما كما قدمناه
  .والحمد هللا ذافنحن على بينة من ه

نا من الفضل لأن نثني على وسيلتنا ما بقينا لما وص علينا  فواجب 
 ييا آل أب كمبسببه ولما نرجوه من الخيرات وما هي بأول بركات
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وخص اهللا مفاتيح الكنوز األربعة واألفراد األربعة بأمور . بكر
منها أن : فضال عن األولياء ،م تكن لغيرهم من عامة األقطابل

البيت المعظم وهي الكعبة المشرفة تطوف كل يوم سبعا 
ومنها تسليم السحاب على  .مكانهوهو في  ،بكل واحد منهم

ظني يصبح على كل في  كذلك الجراد و و .كل واحد منهم
نهم منها أن المفاتيح كل واحد م و .كذلك يسمواحد منهم وي

واألولياء ال  .يدرك من العلوم المحمدية اثنين وسبعين علما
ل كموالي عبد السالم بن إال بعض الكممنهم إليها  يصل

كما حكى عنه سيدي عبد الرحمن ، مشيش رضي اهللا عنه 
الشامي قال أنه أدرك اثنين وسبعين علما وأبي الحسن الشاذلي 

 منها و .يخه بواحدنقص على ش .مارضي اهللا عنه أحد وسبعين عل
األولياء إلى العالم العلوي غاية ما يطلع للقطب  الطالعة منالنور 

  .إحدى عشر
والمفاتيح أكل واحد خمسة  ،أما اإلفراد فلكل واحد ثالثة عشر و

  .عشر
وهذه الخصوصية لهم على عامة األقطاب وأما الخاصة من األقطاب  

الب أن لهم ما فالغ .كالجياللي والحاتمي ومن شاركهم مقامهم
للمفاتيح من الخصوصية المذكورة ويزيدون عليهم بأمور لم 

فضال عن إدراكهم لها  ،يشم لها المفاتيح رائحة وال علم لهم بها
كمشهدهم الخاص وإحاطتهم بما احتوى عليه قول دائرة 
اإلحاطة من األسرار والمعارف والفيوض وغيرهم من العلوم التي 

إال أن هذه األمور  .الخالفة كما تقدم و .ال مطمع لغيرهم فيها
الثالثة لعامة األقطاب ونحن مقصدنا خاصة الخاصة منهم كما 

  .ذكرنا
فقد ذكره الشيخ عبد القادر وصرح به في  المحرم، أما طواف البيت 

  وأنا البيت طائف بخيامي  ،كل قطب يطوف بالبيت سبعا: قوله
ر التي هي أجزاء اونوأما إدراك العلوم المحمدية وكثرة حبوب األ

النبوءة كما في معنى رؤية المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 



 
 

251 

واإلكثار من ذكر قول دائرة اإلحاطة الذي لم يطق  .من النبوءة
إال ما خص به  ،الكامل من الرجال إال مرة أو مرتين من ذكره

على نبينا وعليه الصالة والسالم وتسليم  ،سيدنا عيسى بن مريم
ذه لم يذكروا منها شيئا إال أن بعضها طلبه شيخنا فه .السحاب

هو أن  و ،من اهللا وضمنه له سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
ولكن  .من قول دائرة اإلحاطة عشر مائة ألفكل يوم يذكر 

بعد وصوله على مقامه األكبر الموعود به الذي ما فوقه إال 
ن اهللا أن النبوءة كما تقدم لنا كالمه رضي اهللا عنه وطلب م

وهي مائة علم وإحدى عشر  ،يدرك جميع العلوم المحمدية
فضمن له سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم أن يدركها  .علما

بتمامها ولم أدر هذه خاصة بشيخنا رضي اهللا عنه لطلبه لها من 
أو هي له ولمن اشترك معه في المقام كالسيدين  ،اهللا

م كاألربعة رضي اهللا المذكورين وغيرهما ممن نزل هذا المقا
  .عنهم

الغالب أن لهم ما للمفاتيح من الخصوصية ألن فولذلك قلت فيما تقدم  
فهذا ما ظهر لنا  .المقام الواحد ال يختل وحارز من دخول الغير

وما ذكرته عن شيخنا مما . واهللا أعلم بغيبه ،من كالم األكابر
أحد  ضمن له من عدد ذكر قول دائرة اإلحاطة الذي لم يطلبه

وكذلك ما ضمن له من . من األكابر فضال عن إدراكه  غيره 
فهو إدراك جميع العلوم المحمدية  التي لم يذكر عن غيره، 

مناقبه رضي اهللا عنه ومن أعظم خصوصيته التي  برمن أك
  .خصه اهللا بها رضي اهللا عنه ومتعنا بطول بقائه آمين 

لعلوم المحمدية أو قال رضي اهللا عنه فمن وصل إلى ستة وستين من ا
فال يسمع إال من  .فال يضره مجالسة الخلق وال مكالمتهم ،أزيد

قال والعلم األول من العلوم  .اهللا واستوت خلوته وجلوته
كل جزء ينقسم على اثنين  .اثنان وسبعون جزءا هالمحمدية في
الجزء األول من هذه األجزاء الصغيرة يحيط  ،وسبعين جزء

ومن عرف  .كبيةية والحركات الكوبجميع المدارات الفلك



 
 

252 

هذا العلم األول قدر على أن يفسر كل آية من القرآن باثنين 
فهذا الذي سأل موالنا عبد السالم بن  .وسبعين وجها من التفسير
حققني  اللهم ألحقني بنسبه و :هقولبمشيش رضي اهللا عنه 

طلب من اهللا أن يحققه بنسبته صلى اهللا عليه وسلم من  .بحسبه
حضرة اإللهية ويحققه بحسب ذلك النسب وهي العلوم ال

فغاية  .األولياء فيها كل على قدر نصيبه ومحتده و .المحمدية
ما يدرك منها اثنان وسبعون كما تقدم إال ما خص اهللا به 

  وسيلتنا كما تقدم يختص برحمته من يشاء
  

  ففضل إال اله ال ينال بحيلة        ن قلت ما الذي أنالك فضلهإ و
  مـــفما يقال لفضل اهللا ذا بك        اـــوال تقل لي بماذا نلت جيده

  
وما ذكرناه من العلوم المحمدية في عددها وتقسيم األول منها إلى 

حكاه شيخنا عن بعض العارفين من  ،تلك األجزاء المذكورة
كذلك  و .أهل الكشف رضي اهللا عن جميع ساداتنا األولياء

ذكرها حكاها عن سيدي عبد حبوب األنوار التي قدمنا 
ع بعض األولياء وهم مقال جلست  .الرحمن الشامي رضي اهللا عنه

يجولون في معنى حديث رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
فكل واحد قال ما عنده فيه فقلت لهم أنا ما ظهر لي  .من النبوءة

فذهبنا نحن وإياهم  .وني أمياكفلم يقبلوه ل ،من جهة الكشف
م فوافقني فيما ظهر لي من الكشف الخضر عليه السالإلى 

رأيت في قلب كل إنسان ستة  :قال .رضي اهللا عنه ،كشفه
فالحبوب التي في قلوب الكفار سود والتي قلوب  .وأربعين حبة

وهذه  .ولكن متفاوت بالقوة والضعف ،المؤمنين لها نور وشعاع
  .الحبوب هي محل الوحي

خرجت وبقيت الحبوب  نام فإذا .عةشمس طال ،صدر كل إنسان و في
إذا نام  ،وهذه الحبوب .التي كانت مستورة تحت تلك الشمس

كل واحد عدد مخصوص ويصل إلى محل اإلنسان يطلع من
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فأما المؤمن العاصي فال تطلع منه  .خصوص من العالم العلويم
 و .ولها  شعاع كشمس العشية ،حبة بل هي باقية في قلبه

من قلبه حبة واحدة وتصل إلى سماء المؤمن الصالح تصعد 
تصل في الصعود  واحد من األولياء الصغار ثالثة و و لكل. الدنيا

شهداء من األولياء خمسة وتصعد إلى للو .إلى السماء الثانية
وصولها إلى  لجملة العارفين غير أهل التصرف سبعة و و .الثالثة
للغوث  و .وألهل التصرف تسعة ووصولها إلى الخامسة .الرابعة

 ولألفراد ثالثة عشر و .عروجها إلى السادسة إحدى عشرة و
ولمفاتيح الكنوز خمسة عشر وتعرج  .عروجها إلى السابعة

فثمانية منها تذهب إلى الفردوس وسبعة تذهب إلى  .متفرقة
للرسل إحدى  و .ولجميع النبيئين ثمانية عشر .عالم األمر

الصالة والسالم  ولألكابر منهم وكلهم أكابر عليهم .وعشرون
ولسيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم ستة وأربعون  .ثالثة وعشرون

  .كاملة
ما صدق رضي اهللا عنه ألنك إذا تأملت  و. وهذا هو معنى الحديث 

و . معنى الحديث في غاية الظهور والوضوحذكره هنا ظهر لك 
بالمعنى من سماع  أما ما ذكره غيره فغير ظاهر و كالمه هكذا

والذين لهم ثالثة وعشرون حبة من  :قال .رضي اهللا عنهشيخنا 
 .إلياس ورجل آخر الرسل هم أبونا آدم وإدريس وموسى وعيسى و

 :قلت للشيخ .وفهمت عنه أنه عنى نفسه :قال سيدي عبد الرحمن
كيف يختلف ما ذكره هذا السيد في الخضر لعدله من الرسل ه. 

وكل واحد  .ياء الكبارمن األول عدهوما ذكر الشيخ األكبر و
هو من  :قال لي .منهم أخبر عن جهة ما ظهر له من الكشف

فيما رواه  و .كما عند الشيخ األكبر ،األولياء على التحقيق
ولما رأى النبي  .المسبعات العشر تهإبراهيم التيمي عنه في رواي
ده له صلى اهللا عصدق الخضر و :صلى اهللا عليه وسلم قال له

إبراهيم التيمي ثقة  و .ؤوس األولياء وهم األفرادعليه وسلم من ر
أما ما ذكره الشامي وغيره فلعله اعتمد على ما يسمعه  و .صدوق
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وأن الخضر نبي ولم يخبر عنه من جهة  ،من عامة المؤمنين
قلت له فإذا كان وليا فكيف يطلع له من الحبوب ما  .الكشف

قلت كما  .قال لي ولعلها خصوصية له وهي جائزة .يطلع للرسل
خصه اهللا بالعلم الذي لم يطلع عليه الكليم وهو من أكبر 
الرسل و يخصص اهللا الصغير بما لم يكن عند الكبير إنه على 
كل شيء قدير إال ما حجره الحق سبحانه وتعالى كالنبوءة 

واهللا يوفقنا إلى الحق  .فإنهما ال مطمع فيها لألولياء ،والرسالة
   .نوإلى الطريق المستقيم آمي

 ،سأله يوما بعض اإلخوان بحضرتنا على فضل االسم األعظم الكبير و
إذا كان  : فأجاب رضي اهللا عنه ؟ هل يحصل لكل من ظفر به

ولعله كان  ،فطلب منه السائل اإلذن. باإلذن الصحيح يحصل
المواهب ال بهو  :قال له الشيخ .من تراكيبه تركيب عنده

  . بالطلب
لم  :قال .تخليط في قلوبنا وقلة نفع الذكرثم شكونا له ما نجد من ال

ثم قال لنا على سبيل  .ينفع الذكر إال مع حضور القلب
أو  :قلت له ،وأنا كذلك في التخليط وقلة الحضور، المداعبة

 ىليس قلت لي حين كنا في تلمسان تذكر ألفا من الصالة عل
نعم  :قال ؟ النبي صلى اهللا عليه وسلم وقلبي حاضر في كلها

أما من حين ظفرت باالسم  و .كذلك قبل هذا الوقت كنت
 ،األعظم انحلت ذاتي حتى تركت الحضور في األذكار كلها

تعمد قلة الحضور ليخف عني ما ينالني من الحرارة نوصرت 
فلم ينفعني ذلك بل استوى الحضور عني  .البالغة الغاية

ثم قال ومن هذا صرت أحب  .والتخليط في تأثير حرارة الذكر
أو ما هم فيه ألني العامة وكثرة السؤال عن أخبارهم  خوض معال

  .نجد بعض الراحة فيه مما نجده من ألم حرارة الذكر
ولكن أدع اهللا  ها نحن نكثر عليك التخليط و الحكايات،: قلت له

لنا عسى أن ننتفع في اآلخرة بسببك ألن لك عند اهللا مقاما 
د ساحله إال أن يعفو بع كبيرا ونحن اتسع علينا بحر التخليط و
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 .نسأل أن يتقبل منه .فدعا رضي اهللا عنه لنفسه ولنا بالعفو. اهللا
وهذه الحالة كانت لبعض األكابر رضي اهللا عنه كان يقول 

  .وذلك لما ينازل بواطنهم .جرواؤاهدروا علينا ت :ألصحابه
في زمن البرد  حتى وأما شدة الحرارة في ذات الشيخ وكثرة سخانتها 

أتلف  و .ن وقت الحر فيعرفها الخاص والعام من أصحابهفضال ع
لم تذهب لكون سببها إلهي ال  ماال كثيرا في الدواء لذهابها و

ولكن حمله على  ،وهو رضي اهللا عنه عالم بهذا 0طبيعي
الطمع في ذهابها ألنه من الجائز أن تذهب  ،واهللا أعلم ،التداوي

لتي تأتيه من المدن إذا بالدواء و التسلي به ألن أكثر األدوية  ا
فعلمنا أن سبب  .استعملها يشتكي لنا بزيادة الحرارة بسببها

لو كان طبيعيا ألذهبه ما يذهب  و  .لناقالحرارة أمر إالهي كما 
 واهللا .ات األدوية التي يستعملها غيره من الناسبغيره من مجر

  .ن أوليائهطأعلم بغيبه وما انطوى عليه با
 3664657296فإن صورة هذا العدد  ،بعد  عنه وقال المؤلف رضي اهللا 

 .ال ضربه سيدنا رضي اهللا عنه لترقي العارف في كل لحظةثم
وأردنا  ،الترقي مراتب إذا فرضنا أنه في المرتبة الرابعة من :قال

فتضرب  :ترقى في كل لحظة قال رضي اهللا عنهت مأن نعرف ك
يضا في نفسه ثم الخارج أ .األربعة في نفسها والخارج في نفسه

كل ثم في  .فيخرج العدد المرسوم أعاله .ثم الخارج في نفسه
يترقى إلى مرتبة أعلى من مرتبته التي هو فيها بقدر  لحظة

وهكذا أي يفيض عليه في المرتبة العليا التي  .نفسها ضربها في
يترقى إليها من العلوم والمعارف والحقائق والدقائق  والحكم 

فاض عليه في المرتبة السفلى بقدر  والمواهب ومن جميع ما
  .ضربها في نفسها

ألف وغفل  أو مائة إذا عبد العارف ألف عام مثال :ثم قال رضي اهللا عنه 
فالذي فاته في تلك اللحظة أكثر من عبادته في المدة  ،لحظة

إلى وقت فتحه المذكورة بحسب ضرب لحظاته في نفسها من أول 
فإذا فهمت هذا علمت أن  .اغفلته في تلك اللحظة المغفول عنه
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أعظم من التي قبلها بأضعاف مضاعفة في  من العارف كل لحظة
كل فيض على قدر  و .على العارف ح اهللالفيض من جميع ما فت

أعظم من فيض غيره ألف  في لحظة فمنهم من فيضه .صاحبه
 مقبل لو أقبل :وإلى هذا أشار الجنيد رضي اهللا عنه في قوله .عام

 ،لحظة أو أعرض عنه هف سنة أو مائة وغفل عنعلى اهللا أل
لكان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر وأعظم من عبادة تلك 

  هـ .المدة
وقد وردت أسئلة على سيدنا رضي اهللا عنه  :قال المؤلف رضي اهللا عنه

  :نصها
رجل استشكل عليه  .سيدي رضي اهللا عنكم وأرضاكم .الحمد هللا 

أن تبينوا لنا ما ظهر لكم من  فنريد من اهللا ثم منكم ،أمور
  .فضلكم

هل هي  ؟ فمنها ما هذه األنوار المشرقة على أهل البدايات في الطريق 
ال  مأنوار أزلية في كل مؤمن يكشف له عنها بسبب التوبة أ

  .تشرق إال عند تمكن القلب من اإليمان
وما يكون المشروب عن طعم  .وما يعطل نور البصيرة عن شهود المنة 

ول المريد في الملك عن جوبما ي .الرضا بما يفعل المحبوببرد 
هل بالعلوم أو  .ول في الملكوتجوبما ي .األكوان الظلمانية

وهل للعلوم إدراك للتحقيق  .وهل للعقل مجال في ذلك ؟بالفهوم
   .وهل للفهوم إدراك للعالم اإلنسي .الذي سلك عند القوم

ح الصبا التي اوما ري .معارفوما قمر التوحيد الذي هو ممتد من شمس ال
وهل هي على يد الشيخ أو على يد النبي صلى اهللا  .تشغف األرواح

  .عليه وسلم
 يجلب أم له قوة وأسرار ،ه أم دال على اهللا بأفعالهلوهل الشيخ دال بمقا 

وما يعتقد في الشيخ هل هو  .بها األرواح إلى الحضرة القدسية
ل وال الفهوم أم هو حاكم مظهر للحقائق التي ال تدركها العقو

أم هو قوت األرواح لتقبل من  ؟األرواح فقط  وىللنفوس لتق
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الواردات ما تطيق أم خليفة النبي صلى اهللا عليه وسلم يبلغ من 
  ؟أسراره الباطنة التي ال يدركها من اشتغل بعلم الظاهر

فليس  ،فقط وغالب عليه الحس هداال بظاهر، فإن كان كما قلنا 
هل للشيخ تصريف في روح  و .في مواضع األرواح بيري لوب أنمغلل

أم  الروح أم هو برزخ األرواح فقط إلى أن يبلغ المريد ويرجع عنه
  ؟ال ينفصم عنه أبدا

والسؤال عن أحوال الشيخ ما السبب في كونه تارة يجمع على نفسه  
وتارة على النبي صلى اهللا عليه وسلم وتارة على اهللا سبحانه 

  ؟ذلك مدرج في صفاته وأحواله أم الكل  .وتعالى
 ،الغليل يبين لنا سيدي رضي اهللا عنك كل مسألة بعينها بما يشف 

مك الذي يبرئ فلم نجد أحدا من يشفي غليلي حتى انتهيت لعل
ل رموز ما حعلي و قغم افاهللا اهللا اهللا سيدي في كشف م. عليلي

 كل مسألة ،ني وعلم عرفاني وسر إالهيابرأشكل لدي بوهب 
إن أطنبت فهو المقصود من  و .فحاجبما لها من الكالم من غير إ

 .واهللا يديمك نفعا للعباد في جميع البالد .هذه العلوم العرفانية
  هـ

الجواب عن هذه األنوار أنها ليست أزلية بل هي  :قال رضي اهللا عنه
ليست الزمة لكل  و. مخلوقة تأنيسا من اهللا ألهل الطريق 

ام وال في كل حال وال في كل توجه وال في كل مق كلاس
   .ال تقعتقع و قد فقد 
الجواب عن هذا أن منة  ؟البصيرة عن شهود المنة يعطل نوروقوله وما 

ير للمنح الواردة من ثوهو نور العطاء البارز من حضرته الم ،الحق
ال تتصل به  .هو مما استبد به الحق ،خزائن األسماء والصفات
وإنما ترى البصائر ما برز عنه من  .عيانا أنوار البصائر حتى تراه

 ،يرة للمنحثأما ذلك النور الوارد من الحضرة الم و . المنح فقط
وهو من الكنوز التي  ،لهيةفإنما ذاك من مادة المشيئة اإل

قد يكشفه اهللا  و .فال يطلع عليها أحد .استبد الحق بعلمها
  .تعالى لبعض الخاصة الكبار حتى يروها عيانا
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 ؟ما يكون المشروب عن طعم برد الرضا بما يفعل المحبوب ه وقول و
 الجواب أن المشروب هو تلذذ صاحبه بالمعاطب والمهالك و

المصائب تلذذا  يماثل تلذذ البالغ الغاية في الجوع أللذ  حدواف
ليس هذا من تعمل العبد وال  و .المطاعم وأكبرها شهوة ولذة

ض موهبة من مواهب الحق إنما هو مح ،حيلة له في الوصول إليه
وقد ينتهي به التلذذ بذلك حتى ينسيه  .يؤتيه من يشاء بفضله

  .اإلحساس بآالم تلك المصائب والمهالك
ألكوان الظلمانية وبما االملك عن  ول المريد في جوبما ي :وقوله

وهل للعقل مجال  في  .هل بالعلوم أو بالفهوم .ول في الملكوتجي
وهل  .تحقيق الذي سلك عند القوملعلوم إدراك للوهل  .ذلك

  ؟للفهوم إدراك للعالم اإلنسي
إما  ،الجواب في هذا كله أن جوالن المريد في الملك والملكوت  

وكل ذلك ال يكون ال بالعلوم وال  .بالخيال أو باألرواح
من حضرة الحق ترد على من  مقذوفةبل بأنوار قدسية  ،بالفهوم

ينا وقربا من الحضرة اء وتمكوردت عليه فتكسبه بذلك صف
ك والملكوت للك على الجوالن في المذهية يقدر بسبب اإلل

  .والجبروت وحيث أراد اهللا به
الجواب أن  ؟وما قمر التوحيد الذي هو مستمد من شمس المعارف :قوله و

قمر التوحيد هو شهود الوحدانية هللا تعالى شهودا ذوقيا 
د حتى يرى جميع وكشفا عينيا يقينيا في جميع مفترقات الوجو

 و .ةمسقها كالجوهر الفرد الذي ال يقبل الداحمفترقاتها في ات
. لم يقدر من مطالعة الكثرة وغيرها ،لو رام غيره ،هذا الشهود

وال ينال إال بعد صفاء  .ويعبر عنه عند العارفين بالتفريد المطلق
  .المعرفة وكمالها

ي على يد الشيخ أو وهل ه ؟وما رياح الصبا التي تشغف األرواح :وقوله
  ؟صلى اهللا عليه وسلم النبيعلى يد 

الجواب أن رياح الصبا هي أنوار المنن الواردة من حضرة الحق المشتملة  
على األنوار القدسية واألحوال العلية واألخالق الزكية 



 
 

259 

ويعبر عنها عند العارفين  .والطهارة والصفا والغرق في بحر اليقين
هية لمن أحبه اهللا واصطفاه اإلل األلطاف سرتأتي ب .بالجذب

له لمطالعة حضرته وارتضاهوأه.   
فإذا وردت على األرواح أو على القلوب أو على األسرار أخذتها وجذبتها 
إلى الحضرة بحكم القهر والصولة حتى ال تقدر على التخلف 

حكم ببل  ،نة الحق بال سببأنها هو من محض م ،دهاوور و .عنها
 ،في الحقيقة المحمدية درِت ه لمن شاء وعناية الحق واصطفائ

قد يكون الشيخ حاضرا معها وقد ال يكون  و .ثم تنبع منها
وقد تأتي بتوجه همة الشيخ إذا أرادها من اهللا لبعض  .حاضرا

  .تالمذته وقد تمتنع وال تؤثر فيها همته
ة له قو قوله وهل الشيخ دال على اهللا بمقاله أو دال على اهللا بأفعاله أو و

  ؟وأسرار يجلب بها األرواح للحضرة القدسية
باطنا بأقواله وأفعاله  الجواب أن داللته على اهللا بكليته ظاهرا و 

  .وأحواله وحركاته وسكناته
ما جلبه األرواح الخ الجواب عن هذا هو ما سبق في جواب رياح أو :قوله

  .الصبا
تدركها لحقائق التي ال لوما يعتقد في الشيخ هل هو مظهر  :وقوله

األرواح فقط أم  ىللنفوس لتقو العقول وال الفهوم أم هو حاكم
النبي هو قوت األرواح لتقبل من الواردات ما تطيق أم هي خليفة 

صلى اهللا عليه وسلم يبلغ من أسراره الباطنة التي ال يدركها من 
فإن كان كما قلنا دال بظاهره فقط  .؟اشتغل بعلم الظاهر

   .س للقلوب أن ترقى في مواضع األرواحفلي ،وغالبا عليه الحس
يعرف  .الجواب في هذا كله أن الشيخ في الطريق بمنزلة الدليل

حلة االطريق ومخوفها ومأمنها ويعد لكل محل ما يستحق من الر
وهو لألرواح والقلوب بمنزلة الطبيب الماهر في معرفة  .والزاد

كما من أين مادتها وكيفية معالجتها  و ،األمراض العارضة
وكيفا ومعرفة األدوية التي يلقيها على تلك األمراض حتى 
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فهذا غاية ما عند  .تعود القلوب واألرواح إلى كمال صحتها
  .الشيخ

وأما ما وراء ذلك من الفيوض والتجليات واألنوار واألسرار واألحوال  
التفريد والترقي في المنازل  والعلوم والمعارف والتوحيد و

و بيد الخالق الواحد سبحانه وتعالى يعطي فإنما ه ،والمقامات
والشيخ سبب في ذلك على  ،منه ما يشاء ويمنع منه ما يشاء

   .فقط  القانون المذكور أوال
وقوله وهل للشيخ تصريف في روح الروح أم هو برزخ األرواح فقط إلى  

أن يبلغ المريد ويرجع عنه أم ال ينفصم عنه أبدا وأسأل عن 
على نفسه وتارة على  يجمع بب في كونه تارةأحوال الشيخ ما الس

كل ذلك  أ  .نهعلى اهللا سبحا و تارة النبي صلى اهللا عليه وسلم
  .مالسال و ؟مدرج في صفاته وأحواله أم ال

الجواب أن روح الروح هو روح حضرة القدس الذي يأتي بالفيض األقدس  
ائق المعارف واألسرار واألنوار والحكم والرق بالعلوم و مشحونا

والتحف والمواهب التي ال تدرك وال تعقل واألخالق واألحوال 
واليقين والتوحيد والكشف التام والشهود األكبر والمعرفة 

ذوقية معرفة  حقية و خلقية جميع المراتب فيالبالغة الغاية 
و . هذا هو الروح المعبر عنه بروح األرواح .عينية ال اعتقادية

لألرواح الحيوانية تدبر  الكثيفة دله كاألجسا األرواح
 تركب و  فيها هذا الروح  ىوأي روح من أرواح البشر سر .األجساد

 نأك كتركيب األرواح الحيوانية لألجسام الكثيفة فيها
ال يطرأ عليها موت ال  ،حيا بالحياة األبدية الباقية الروح ذلك

 ،ذوقها البشريذوق الموت التي يفي الدنيا وال في اآلخرة وال 
ا موته عبارة عن مفارقة روحه الحيواني لجسده الكثيف وإنم

  .فقط
م تتصل بما ال معرفة بحقائقه ألحد من وجوه النعيم واللذة التي ال ث 

اإلشارة بقوله سبحانه  اوإلى هذ. رآهامن  الإعرفها يتكيف وال 
  .اآلية) أحييناهفمن كان ميتا  وأ(تعالى 
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إلى حضرة الحق بكمال  ةوأما برزخية األرواح فهي األرواح الواصل
بينها و  التي المعرفة و صفاء اليقين و روح المشاهدة و برزخها

للشيخ و ال برزخية  .ال غير حضرة هي الحقيقة المحمدية بين ال
  .في هذا

 للحضرة ثم ينفصم عنه أو لى أن يصلإهل غاية تولى الشيخ للمريد  و
وله إلى ند وصالجواب أنه ينفصم عنه ع ؟ ال ينفصم عنه أبدا
إال  خال يبقى عليه من مالحظة الشي و .هيةمطالعة الحضرة اإلل

ن إفإنه  .تعظيمه واحترامه وإجالله ومعرفة شفوف رتبته عليه
كون  و. سلب وطرد ،قطع التلميذ نظره عن هذا في حق شيخه

صلى اهللا أحوال الشيخ تارة يجمع على نفسه وتارة على النبي 
  .وتارة على اهللا معليه وسل

فإنه إن دل على  الثالثة،الجواب انه ال منافاة بين أحوال الشيخ في هذه  
إن دل على النبي صلى و  .المطلوباهللا تعالى كان ذلك غاية 

بالجمع عليه كان ذلك جمعا على اهللا ألنه اهللا عليه وسلم 
 .الخليفة المطلق على اهللا ظاهرا و باطنا ،صلى اهللا عليه و سلم
أو دل الشيخ بالجمع على  .ع على اهللا تعالىفالمجتمع عليه مجتم

في الداللة على  فهو خليفة النبي صلى اهللا عليه و سلم ،نفسه
جمع على اهللا تعالى  ،جمع الناس على نفسهو .اهللا والدعوة إليه

  هـ .ألنه خليفة صحيح
المؤلف رضي اهللا عنه سمعت شيخنا رضي اهللا عنه يقول ذكر لي  قال

و سماه لي بعينه و  عنها،و هو بعيد  طريق،البعض من ينتسب إلى 
إن العارف يسقط عليه : قال .اسمهأنا أعرفه اآلن و لم أذكر 

بل هو كغيره وال يحل هذا  ،قلت له ال يسقط عنه .التكليف
ما تقول في عموم  :قلت له .قال لي بل هو واقع. وال يقوله أحد

وأن قلت  شامل فهو مكلف فإن قلت ؟ الرسالة هل شامل له أم ال
فيلزمك ما يلزم .خارج عن عموم الرسالة فهو ،لم يشمله
 .فقال ذلك الرجل هو داخل في العموم، و لم يكلف. المكذب

المنطق والقاعدة عند معرفة قلت له أنت تدعي  :قال الشيخ
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ولم يمكنه  ،أربابه أن من سلم القياس يسلم النتيجة قطعا
ثم قال  ؟ نتيجةوأنت كيف تسلم القياس وتنكر ال .إنكارها

هل  ،قلت له إذا ترتب الحد على هذا العارف الذي تقول :الشيخ
فهو مكلف وإن قلت  ،فإن قلت يقام عليه ؟يقام عليه الحد أم ال

ال يقام عليه فقد خرجت من الشريعة لتكذيبك عموم 
فقال الرجل يقام الحد على العارف وال نقول أنه  .أخبارها
فبقي على عناده ولم يرجع  .يعقل هذا هذيان ال :قلت له .مكلف

  .نعوذ باهللا من العناد وأهله .بعد تبيين الحق له
أن ذكر كالم الشيخ  فيه ومن دليله الذي ال مناسبة بينه وبين ما هو 

  :وهو قولهالعينية في 
فأنا في علم الحقيقة        فإن كنت في علم الشريعة عاصيا        

  طائع
  
 عنه أن كل ما يصدر من أفعال معنى كالم الشيخ رضي اهللا و

وحيث  ،بإرادة اهللا ال فهوم فق الشرع أاو ،المكلفين وأقوالهم
كان كذلك كانوا كلهم منقادين تحت قهره وإرادته ولم 

وافق الحكمة أو يما إن إلكن  و .يخرج أحد من تحت إرادة اهللا
ن كل الخلق منقادون فإذا علمت هذا ظهر لك أ .يوافق المشيئة

 .ولهذا عبر الشيخ بالطاعة .الحق سبحانه وتعالى منهميد لما ير
  .هكذا فهمته وحققته من شيخنا رضي اهللا عنه

في العارف معنى سقوط التكليف عنه هو رفع وأما ما ذكر الرجل  
ألن العارف ال  ،المشقة التي تنشأ عن مكابدة النفس ومجاهدتها

وهم  ،بعينهقول الباطنية  هذا قلت له .مشقة عليه في العبادة
 لقرامطة الذيناخارجون عن ربقة اإلسالم باإلجماع ألنهم هم 

كلها على خالف الشريعة ن أمذهبهم  و .بيت اهللا الحرام هدموا
ي تألن عندهم قواعد اإلسالم هي غير هذه األفعال ال ،عندنا ام

أذل  هم اهللا وأخزاهم وقبح .أخر اأمور هي وإنما .لنا الشارع حدها
  .اعتقادهم الفاسد آمينمن تبعهم في 
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ع تي بالحجة القاطعة النزاع وال يسالشيخ كيف يأ رضي اهللا عنف
  هـ .الخصم إال اإلسعاف واإلتباع

انتهى ما فهمت من معنى كالمه في هذه :عنهقال المؤلف رضي اهللا 
  .القضية رضي اهللا عنه وأدام النفع به آمين

قوله  صالة شيء وقولهم حتى ال يبقى من ال :قال المؤلف رحمه اهللا
  . شيء رحمةحتى ال يبقى من ال

معناه كل ما سبق في علمك ونفذ به  :قال شيخنا رضي اهللا عنه
وبعد  .ك إلى غاية نهايتهقنك تهبه لخلحكم مشيئتك أ

فاجعل ذلك كله على نبيك سيدنا محمد صلى  ،استقصائه
  انتهى .اهللا عليه وسلم

  
  ةــــــــلطيف

  
ول أن الروح سمعت الشيخ رضي اهللا عنه يق .قال المؤلف رحمه اهللا 

وثمانون ألف عام وكذلك  ألف عامطوله مسيرة تسعمائة 
ة مماحكالفوأما غيرهم  .ثم قال هذا في أرواح العارفين .عرضه
وأما مسكن أرواح المؤمنين أصحاب الحجاب فمن السماء  .أو أقل

أرواح فمسكن  ،أما من الرابعة فما فوقها و .األولى إلى الرابعة
  .العارفين على تفاوتهم انتهى

  
  
  
  
  

األحاديث واآليات التي سألت الشيخ السمعيات من  معنى بعض باب في
  آمينحياته رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين ومتعنا بطول 
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سألته رضي اهللا عنه عن بعض اآليات الواردة في حق األنبياء عليهم  و

ما قال  ض العلماء والصالة والسالم بعد أن وقفت على كالم بع
ما نسب لصفوة اهللا من خلقه مما ال يليق بمنصب الرسالة  فيها و

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ( منها قوله تعالى  .والنبوءة والمالئكة
) وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه(اآلية ومنها قوله عز وجل ) 

  .وغيرهما مما سيأتي ذكره
ائه آمين وسقانا من بحر عرفانه فأجاب رضي اهللا عنه ومتعنا بطول بق

  آمين. في عليين وأدام لنا حبه من اآلن إلى االستقرار
اعلم أن الذنوب في حق األنبياء التي هي اقتحام المنهي شرعا  

مستحيلة في حقهم ال تتصور منهم لثبوت العصمة لهم مما دق 
الذي وقعت فيه المغفرة منه في حقه صلى اهللا عليه  و. وجل منها

لكن  .هي التي تصدر من األنبياء بلسان اإلباحة الشرعية وسلم
طلب الترك  و. يتناولها طلب الترك من وجه إجمالي ال تصريحي

وإن  ،وإنما بطلب ترك ذلك األمر ،م شرعاهنا ليس المحر ها
كان في نفسه مباحا تنزيها لعلو مقامهم للتدنس بمالبسة ذلك 

  .جه آخرالمباح الذي تناوله وجه طلب الترك من و
  : قسمة إلى قسماننم األنبياءفإن المباحات في حق 

ال يعارضه طلب  ،قسم يتمحض فيه حكم اإلباحة في كل وجه - 
  .فهذا ال عتاب عليه .الترك في وجه من الوجوه

المباح يتناوله حكم اإلباحة من وجه ويتناوله طلب  من وقسم - 
تركوه ولم  ،ن تفطنوا له وعلموهإفهذا . الترك من وجه أو وجوه 

 و اقتحموه ألجل إن غفلوا عن وجه طلب الترك فيه و .يقتحموه
هذا هو الذنب المعهود في  و. ن اإلباحة وقع العتاب لهما فيه مم

 هذا الذنب لم يكن من قسيم المحرم عليهم أن حقهم لتعلم
شرعا و ال من قسيم ما سمعوا طلب الترك في عينه، بل هو 

وإنما أطلق  ،هو ليس بذنب شرعاف .داخل في جملة طلب الترك
لغيرهم من العامة وطلب  كان مباحاعليه اسم الذنب مجازا أو إن 
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حسنات األبرار سيئات : فهو كما قيل .منهم تركه لعلو مقامهم
ولكن طلب  ،فهذا الذنب هو في نفسه مباح شرعا .المقربين

  .لعلو جاللهم منهم تركه ألجل تنزيه المقام
ي وه ،فليس هي الغفلة المعهودة في حق العامة ،لةوأما ما ذكر من الغف

في ولكن الغفلة هاهنا  ،هيةاإلعراض عن مطالعة الحضرة اإلل
لة جبلنسيان غير مستحيل في حقهم ألنه ا و .هي النسيانحقهم 
فقد قال صلى اهللا عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما  .بشرية
ذي  وكما في قضيت حديث .فإذا نسيت فذكروني .تنسون

اليدين حيث سلم من ركعتين في الرباعية صلى اهللا عليه 
 ؟ قصرت الصالة أو نسيت يا رسول اهللا أ :فقال ذو اليدين .وسلم

فقال له بل  .لم أنس تقصر و لم :فقال صلى اهللا عليه وسلم
فلما قال له ذلك سأل صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر  .نسيت

فرجع  .نعم: دين؟ فقاالأ حق ما يقول ذو الي: لهماوعمر فقاال
  .للصالة وأكملها

رأ على األنبياء في تصرفات طن النسيان يأ فظهر لك من هذا الخبر
 .فهي أعظم ما يطلب شرعا . الشرعية و هي الصالة األحكام

فهو دليل على أن  .ونسي صلى اهللا عليه وسلم بعض أجزائها
غير مستحيل في حقهم  ،النسيان في تصرف األحكام الشرعية

تعلم أن النسيان المذكور هنا غير و ل. شاهد هذا الحديثب
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم (الملحوظ في قوله تعالى 

 به و مفإن ذلك هو تعمد الترك للعمل بأمر اهللا مع العل .)هذا
  .عدم نسيانه

النسيان المعبر عنه في حق  و.فقطالترك  ولكن النسيان هاهنا هو
القسم األول هو  : همال فقط ال ثالث ماناألنبياء ينقسم قس

لة البشرية وهو نسيان الحكم في األمر وعدم جبالطارئ بال
                          .حبه معذور ال يؤاخذ به شرعاافهذا ص .الوقوع في بال الشخص

والقسم الثاني من النسيان أن يطرأ على أكابر الصديقين واألنبياء في  
نه وتعالى من التجليات والواردات ما يذهل حضرة ذي الجالل سبحا
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العقل وينسيه األحكام التي كان يعلمها أو بعضها بسبب 
فهذا أيضا كالنسيان  .التجلي أو الوارد منالطارئة السطوة 

هذه هي وجوه النسيان في حق  و. إذ صاحبه معذور ،بليجال
   .األنبياء عليهم الصالة والسالم

هل يطرأ النسيان على الرسول قبل تبليغ ما  و: قلت للشيخ رضي اهللا عنه
ي شيئا مما أمر نسولو  .ال :قال ؟أمروا به كما طرأ بعد التبليغ

ذكره به ليتم الدين  تبليغه للخلق لبعث اهللا إليه الملك وب
الذي أراده سبحانه وتعالى ألنه هو الحافظ له حتى يكمل ما 

عجل به إن ال تحرك به لسانك لت (قال تعالى .أراده من شرعه
صلى اهللا عليه وسلم يعجل  ألنه كان) قرآنه علينا جمعه و

  .بقراءة ما يسمعه خوفا من النسيان
لة أو بسبب جبثم قال إنما وقعت المعاتبة على النسيان الطارئ بسبب ال

فهذا وجه الغفلة  .الواردات لعلو مقامهم ولطلب تنزيهه مما يدنسه
مثال  و. اإلباحة عن وجه طلب الترك فيما تمحض فيه حكم

ولده بعدما  حيث غرقة نوح عليه الصالة والسالم ذلك في قضي
فتحير وسأل اهللا عن ذلك في  ،سمع من اهللا أن أهله ناجون

إذ وجه اإلباحة أن السؤال مباح له في طلب تحقيق ما . القرآن
يتناولها هذه القضية  و .    أشكل عليه مما ذكر عنه في اآلية

 طلب األنبياء من جميع ا عرف في شرائعطلب الترك مم وجه
قال سبحانه  .ترك البحث عن سر القدر الستبداد الحق به

لما غفل عن هذا الوجه لكونه  و. )ال يسأل عما يفعل(وتعالى 
طرأت عليه بأحد القسمين اللذين  ،يتناول القضية والغفلة

قال سبحانه  .لغفلتهحينئذ ذكرناهما ال القسم الثالث عوتب 
   .الخ اآلية ).ليس لك به علم افال تسألني م(ى وتعال

وجوه  فإن .وكقضية موسى عليه الصالة والسالم في قتل النفس
 .لها وال ذمة تترك ألجلهاد هال عفرة اإلباحة فيها أنها كا

ولما عليه من  .وظلمت بما فعلت باإلسرائيلي الذي استغاث به
رائيلي منه إال ولم يكن اإلس .نصرة المظلوم إذا كان يقدر عليه
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وكل هذه الوجوه  .عليه يضربه فوكزه غير قاصد لقتله فقضى
وجه طلب  و .مصرحة باإلباحة ومثله كان خطأ غير قاصد له

بح إراقة دمائهم وإن كفروا لم ي ،الترك فيها أن أرواح الكفار
هي ال يكون إال بعد تبليغه دعوة واإلذن اإلل .هيإال باإلذن اإلل

 .التلوم تلذدهم بعد اإلنذار و عن أمر اهللا و إبايتهم الرسالة و
فلما لم يكن شيء  .بإذن اهللا في قتلهم وقتالهم للرسلفحينئذ 

وإن كثرت فيه وجوه  ،ع طلب التركفلم يرالذي من هذا 
فلما تفطن موسى عليه  .العتاب واقعا من هذا البابكان  اإلباحة

الخ  ).مبين هذا من عمل الشيطان أنه عدو مضل(السالم لهذا قال 
   .اآلية

وكقضية نبينا عليه الصالة والسالم حيث استشار أصحابه رضي اهللا 
أخذ  فأشار بعضهم بالقتل وبعضهم بالعفو و، عنهم في أسارى بدر 

) ما كان لنبي إلى قوله تعالى عظيم (فنزلت اآلية  .الفداء
بعد قوله  )وتخشى الناس واهللا أحق أن تخشاه( وكقوله تعالى

سيدنا  ةكقول و. أمثال هذه و . اآلية ).ليك زوجكأمسك ع(
 ).أذكرني عند ربك(اج منهما نيوسف عليه السالم للذي هو 

  .يذكر على ما ذكرلم وقس ما 
حاصله أن األمور المطلوبة فعال وتركا في حق األنبياء عليهم الصالة 

فال يمكن تركه من  .طلب الفعل كالواجباتاألول والسالم 
ارتكابه  فال يمكن ،طلب ترك الفعل كالمنهياتالثاني . النبي

لكن هذا  و. فهو فيه بالخيار ،وما بينهما . من األنبياء بل النبي
 وأله عإما يف . قسم يقع اإلذن فيه بعينه: أيضا ينقسم إلى قسمين

 و .القسم الثاني ال يسمع اإلذن فيه و. عتاب فيه وهذا ال .تركه
ويفعله كاألمثلة المتقدمة  ،هذا تارة المطلوب تركه من النبي

وتارة العكس وهو طلب  ،في اآليات لعدم علمه به أو لغفلته عنه
فعله من النبي ويتركه لما ذكرنا من غفلته عنه أو عدم علمه 

فهذا القسم من المباح هو الذي يقع العتاب عليه لصفوة اهللا  .به
المواخذة ما عدى سيد الوجود صلى اهللا  من خلقه أو العتاب و



 
 

268 

المواخذة المذكورة هي ببعض مصائب الدنيا  و .عليه وسلم
هذا التحصيل فهمته من كالم الشيخ رضي اهللا عنه  و    .فقط

  .وليس هو من لفظه
وال يقال الغفلة عن بعض هذه األمور التي  :ثم قال رضي اهللا عنه 

فإن  ،عوتب عليها األنبياء عليهم الصالة والسالم جهل في حقهم
ل عل في حقهم عليهم الصالة والسالم إنما هو الفالجهل المستحي

هماك الصادر عن متابعة الهوى والغفلة عن حضرة اهللا تعالى بان
أما من استغرق في مشاهدة  .لوفاتهامأالنفس في شهواتها والولوع ب

ع كمال مراعاته ألدب الحضرة م ،حضرة اهللا في جميع لحظاته
وال  ،هيةبالحقوق اإللما يلزمه من القيام هية مع توفيته باإلل

فإن هذا ال يلم بساحته  ،يلتفت لهوى نفسه حتى في أقل قليل
هية لم يصل إليه العلم ال أن هناك أمورا في الحضرة اإللإ .الجهل

 .ى بالصفة المذكورةفبها وال يقال أنه جاهل بها ألن الجهل انت
حيط به يإذ علم اهللا ال  ،وإنما ذلك من عدم اإلحاطة بأمر اهللا

الجهل بها إال ما ينتفي فال يعلمون من وراء المرتبة التي . حيطم
بقي محتجبا عنهم إحاطتهم به وما لم يعلمهم  .أعلمهم اهللا به

  .)وال يحيطون بشيء من علمه إال بما يشاء(قال تعالى  .بعلم اهللا
إنا (فما هو الفتح المذكور في قوله تعالى  :قلت للشيخ رضي اهللا عنه
قال تعالى  .قال هو فتح الحديبية ؟)مبينافتحنا لك فتحا 

قلت له ذكر في اإلبريز أنه  .)فجعل من دون ذلك فتحا قريبا(
معاني القرآن واسعة والشيخ مسلم له فيما  :قال لي .المشاهدة

كذلك ما قاله في قوله  و. ألنه صاحب بصيرة نافذة ،قاله
م اآلية أن النبي صلى اهللا عليه وسل) وتخشى الناس(تعالى 

مفتوح عليه في صغره ولم يكن صاحب مجاب حتى يقال أنه 
  .فتح عليه في ذلك الوقت واهللا أعلم بما أراد ذلك الشيخ

إذا فهمت هذا علمت أن الذنوب التي ذكرت في حق الرسل عليهم  و
الصالة والسالم واألفعال التي تصدر منهم في صورة المخالفة 

ي أ ،نفس األمر لهمباحة في موإنما هي  ،يةليست بذنوب حقيق
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 وأإنما وقع العتاب عليها  و. ذلك الفعل فعل في شرع كل من
 ،المؤاخذة في الدنيا ببعض مصائب الدنيا كما قدمناالعتاب و 

لم يقع له شيء من  إنه .حاشا سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم
وهو المعبر عليه بغفران ما تقدم من ذنبه  ما فعله المؤاخذة على

  .واهللا أعلم .وما تأخر
الصالة  وعليه أفضلكما حكا اهللا عن سيدنا سليمان على نبينا  

الليلة على مائة امرأة كلهن تأتي ألطوفن : قولهوالسالم من 
فعوقب بشق  ،فلم يقل إن شاء اهللا .بفارس يقاتل في سبيل اهللا

لو قال سليمان  :قال صلى اهللا عليه وسلم. إنسان كما في الخبر 
 هفقول سيدنا سليمان علي .ىهانت. لكان ما قال ،إن شاء اهللا
 .تقدم شيخنا فيمالكن عوتب لألمر الذي ذكره  ،السالم مباح

  .كما بينه الحديث و اهللا أعلم بذلك
وكذلك من هذا القبيل وقع لصاحب الحوت عليه السالم حين خرج 

وذا النون إذ ذهب (من قومه فارا بنفسه كما قال سبحانه وتعالى 
ن إفعاقبه بالتقام الحوت و .اآلية) ن أن لن نقدر عليهمغاضبا فظ

ولكن األنبياء عليهم . كان خروجه مباحا ألنه هللا ال لنفسه
الصالة والسالم يؤاخذون بمثل مثاقيل الذر لعلو مرتبتهم عند 

اإلبريز عن شيخه رضي اهللا  صاحب وذكر. اهللا كما قدمنا
فيه رشدهم  ام أي غاضبا عليهم حيث تركوا مغاضبا عنهما معنى

وصالحهم من اإليمان به واالستسالم ألمره حتى نزل بهم أمر اهللا 
فإن العذاب كان فوق  .ابه بحسب ما يظهر للناظرذع تعالى  و

فلما رأى ذلك يونس عليه السالم غضب وأبق إلى  .مساكنهم
  .الفلك المشحون

نهلكه فمعناه أنه ظن أن لن  )فظن أن لن نقدر عليه (أما قوله تعالى و 
مارة العذاب فر عنهم ظانا إوذلك أنه لما رأى  ،بما أهلكناهم

القدرة  نفأراه تعالى نوعا آخر م ما أصابهم، أنه ال يصيبه النجاة و
في الظلمات  نادى فلما رأى ذلك .لم يكن في ظنه عليه السالم

فاستجاب له  )أن ال إله إال أنت سبحانك أني كنت من الظالمين(
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قلت وفعله هذا كله مباح . ملخصا ىهانت. لربه ونجاه عز وج
ولكن عوتب ألجل الوجه الذي ذكره شيخنا رضي اهللا عنه 

   .واهللا أعلم
إنما هو االلتفات  ،وأما ضر سيدنا أيوب على نبينا وعليه الصالة والسالم

الضر الذي مسه  :قال صاحب اإلبريز عن شيخه .إلى غيره تعالى
فين به عز أعظم ضر عند العار هو االلتفات إلى غيره تعالى وهو

فهذا هو الضر الذي سأل أيوب عليه . والمرسلين وجل من األنبياء
فإن هذا يقربه من  .ال ضر مرض بدنه ،السالم ربه أن يرفعه عنه

اهللا عز وجل والذي يبعده من ربه سبحانه هو االلتفات إلى غيره 
ذي وأما المرض ال .ولو في لحظة من اللحظات ،واالنقطاع عنه

مدة مرضه كانت  و .فلم يكن ،يذكره المفسرون والمؤرخون
  .ىهانت. شهرين وزيادة أيام

ذكر بعض المفسرين في حق سيدنا  عما وسألت شيخنا رضي اهللا عنه
داوود على نبينا وعليه الصالة والسالم وأنه تمنى كذا بقلبه وأمر 

: فأجاب رضي اهللا عنه قال .كذا ليفعل هو كذا وكذابالرجل 
اهللا أن  حكاإنما  و ،اذ اهللا أن يصدر هذا من المعصوممع

كما قال سبحانه  ،الخصمين اختصما في نعاج من الغنم ال غير
 ،هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة(وتعالى أن 

 و(اآلية إلى قوله عز وجل  )فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
  .)أناب

آن ال يفسر إال بالخبر الصحيح وال من المعلوم عند المحققين أن القر و
كال  و .يصرف عن ظاهره إال إذا كان ظاهره يلزم منه المحال

فال خبر صحيح مفسر لآلية يعتمد عليه وال  .األمرين منتف هنا
  .فها عن الظاهرتصرقرينة 

ليس كما قيل من  تبين لك أن اآلية على ظاهرها و ،إذا فهمت هذا و
 .المؤمنين عامة ذكر حتى في صالحالتأويل الذي ال ينبغي أن ي

نعوذ باهللا من  ع؟ ل في صفوة اهللا هذا التأويل الشيفكيف يقا
تنزيها لمقام النبوءة  ،كنيت بكذا في صدر السؤال و. خليطتال
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 ةكذب أن نذكر في حقه ما ذكره بعض الجهلة المفسرين و
كما ذكر هذه العبارة بعينها العارف باهللا الكبير  ،المؤرخين

   .ير سيدي محمد السنوني رضي اهللا عنهالشه
قال  ؟ تاب سيدنا داوودعليه السالم افمم :قلت للشيخ رضي اهللا عنه

هذا . ال غير من ظنه أنه أخطأ في الحكم فقط  :رضي اهللا عنه
فتناه  أنما ظن داوود و(         قال عز وجل  .كما أخبر اهللا عنه

اهللا هذه  فانظر رحمك). فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
 .ورد لظنا باعد مسلكها الطريقة البيضاء التي كل من 

فاستمسك بهذا الحبل المتين واترك عنك كل تأويل مصدره 
   .يل العقل الخشين لتكون من المحسنينخيمن ت
( فما معنى قوله تعالى  ،توبته مما ذكرتم تفإذا كان :قلت للشيخ

نه ليس بذنب قلت له ظ. قال لي غفر له ظنه ).فغفرنا له ذلك
فإنهم  .قال لي أكابر الصديقين ليسوا كغيرهم .في نفس األمر

 .ألن الحضرة مطلوبة باألدب ،يؤاخذون بمثاقيل الذر كما قدمنا
 ،لو في أقل قليل فمن كان في حضرة الحق وغفل أو نسي و

إن كان في ظاهر الشرع غير  لم يعذر كغيره و و .يؤاخذ عليه
ينا وعليه أفضل نب على نا آدماهللا عن سيد حكاكما  ،ذنب

و  .ذكر عذره وعاقبه بالهبوط إلى األرض الصالة والسالم
ما يعضد  رضي اهللا عنه ذكر الشيخ و. سنزيده بيانا فيما سيأتي

  .هذا من الحكايات في أدب أهل الحضرة
فمد رجله  ،السقطي رضي اهللا عنه ذات يوم جالسا يسرالمنها أنه كان 

ال أعود لمثلها  :ذ يتضرع إلى اهللا ويقولأخ ثم ردها بالعجلة و
فال شيء  ؟فما هذا ،وكان بحضرته ،فقال له بعض الفقهاء .أبدا

فقال له ال بأس عليك أنت أو ال شيء والفقيه  .عليك أو ال حرج
ال مؤاخذة  في الشرع و المباح قال له ذلك ألن مد الرجل مباح

ولو في  ،وقت أن األكابر مطالبون باألدب في كل درلم ي و .فيه
   .النسيان كما قدمنا
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فلما كان ذات  .ومنها أنه كان رجالن بسفينة وكانا أخوين في اهللا
فنهره .يهففرماها في  ،يوم رأى واحد منهما حبة طعام ساقطة

 وفأخذ يعتذر أليه بالنسيان . ما هذا التجاسر: اآلخر و قال له
ن الحضرة ال أصحب من يغفل ع :فلم يقبل عذره وقال له .الغفلة

فلما وصل إلى البيت الشريف  .ورمى بنفسه في البحر وتغيب عنه
لوال األخوة في اهللا بحقها لم ترني  :رآه يطوف فتعلق به فقال له

فإذا كانت . إني تائب هللا فقبله وصحبه :فقال له .لم أصاحبك و
فما بالك بصفوة اهللا من أنبيائه  ،هذه اآلداب في حق أولياء اهللا

  .م أولى بمطالبة اآلداب وعدم الغفلةفه ؟ ورسله
ك ما وقع لسيدنا آدم عليه السالم من هبوطه ل وإذا فهمت هذا نذكر

فهو في  ،قال الشيخ رضي اهللا عنه. إلى األرض وخروجه من الجنة
االصطفاء  و االجتباء في الحقيقة للكمال و الصورة مؤاخذة و

ق في علمه ألنه أهبطه إلى األرض ليكون خليفة تصديقا لما سب
فأظهر في  .)إني جاعل في األرض خليفة(لقوله عز وجل 

عصي آدم ربه و  ( أما قوله تعالى و. حكمته ما سبقت به مشيئته
ولقد (قال تعالى  .بدليل أنه سبحانه وتعالى ذكر عذره )ىوغف

والمعلوم في  .)عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
ل من عباده ليسوا ملكن الكُ و ،الشرع أن الناسي ال يؤاخذ

   .كغيرهم كما قدمنا
فمما ذكر  ،فإذا كان مخالفته ليست بذنب :فقلت للشيخ رضي اهللا عنه

قال من صورة المخالفة ألنها في الظاهر ذنب وإن . ؟اهللا توبته
كما ذكر  ،كانت في نفس األمر ليست بذنب ألن فعلها ناسيا

والناسي ال ذنب عليه في  .كما قدمنا ،اهللا تعالى عنه في اآلية
الشرع وإنما العتاب والمؤاخذة للغفلة عن اآلداب وعدم العلم 

ذكره الشيخ رضي اهللا  كما بالوجه المطلوب فعال أو تركا
   .عنه
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لنذكر ما ذكره صاحب التنوير في إسقاط التدبير عن أبي الحسن  و
يظهر لك رتبة صفوة اهللا عند اهللا  .الشاذلي رضي اهللا عنه

  .لصه معهم وتتم الفائدة في هذا الفلوفع
واهللا أنزل اهللا آدم إلى : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي اهللا عنه

فلم يزل آدم  .األرض لينقصه وإنما أنزله إلى األرض ليكمله
صلوات اهللا عليه وسالمه راقيا إلى اهللا تبارك وتعالى تارة على 

ذلة والمسكنة معارج التعريف والتخصيص وتارة على معارج ال
ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن النبي  .وهو التحقيق األتم

وأفهم  .أكمل منهما حالة والرسول ال ينتقالن من حالة إال إلى
  .)ولآلخرة خير لك من األولى: (قوله سبحانه وتعال

فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى له التدبير  ،وإذا عرفت هذا :ثم قال
من تدبير مشيئته أنه ال بد أن يعمر وكان قد سبق  ،والمشيئة

أن يكون منهم كما شاء محسن وظالم لنفسه  األرض بنو آدم و
من تدبير حكمته أن ال بد من تمام ذلك وظهوره  و كان. مبين

أراد الحق سبحانه وتعالى أن يكون تناول آدم ف. إلى عالم الشهادة
ا لظهور من الشجرة سببا لنزوله إلى األرض ونزوله إلى األرض سبب

مرتبة الخالفة التي معليه لذلك بها ن.  
آدم إلى  اهللا نزلألقد  و اهللا: ثم قال الشيخ أبو الحسن رضي اهللا عنه

إني جاعل في األرض (ه لما قال سبحانه قاألرض من قبل أن يخل
فمن حسن تدبير اهللا آلدم أكله من الشجرة ونزوله إلى  .)خليفة
ثم قال بعد . لخالفة واألمانةإكرام اهللا إياه با سبب األرض
  كالم

  دة ـــــــفائ
  

فإما يكون  .اعلم أن أكل آدم من الشجرة لم يكن عنادا وال خالفا
 .نسي األمر فتعاطى األكل وهو غير ذاكر وهو قول بعضهم

هدنا إلى آدم من قبل ع ولقد(ويحمل عليه قوله سبحانه وتعالى 
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ه تركتها لطولها وذكر وجوها غير هذ ).نجد له عزما مفنسي ول
  ولخصت منها محل الفائدة هـ

وسيلتنا إلى اهللا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي  قال شيخنا و
اعلم أن في أكل آدم من الشجرة آية  :اهللا عنه ونفعنا به آمين

ظهار باهر قدرة اهللا وعجائب إمن للمعتبرين وأسوة للتائبين  
ن اجتباء آدم وخالفته وموافقته لما سبق في مشيئته م هصنيع

إهانته بعد اصطفائه وتعبه  بسبب مخالفته وطرد إبليس ولعنه و
علم أن الشقاوة والسعادة ليس مرتبطة بالعلل لي ،بكثرة عبادته

ولذا  .السعيد من سعد في األزل والشقي كذلك ماإنو. واألسباب
وذلك أن إبليس لما طرد  ،كثرة األسباب والحيل هلم تنفع

ه ألمر ربه بالسجود آلدم ولعن وكتب قلم الشقاوة بسبب مخالفت
األبدية عليه وصار في الدنيا واآلخرة من المغضوب عليهم أخذ 
يغضب مواله ويعانده ويتوعد عباده بالغواية ويتهدد ويقسم لربه 

لم أزل به حتى  و .أن هذا الذي كرمت علي ألغوينه وذريته
  .تطرده كما طردتني

ن آدم محبوب عندي في إ :الى بلسان حالهقال له الحق سبحانه وتع 
وإن صدرت منه ألني خلقته من أجلي  ،األزل لم تضره المخالفة

جعله اوسبق في علمي أني  .ولنفسي لنظهر فيه بمظاهر ألوهيتي
فأبرزته في ظاهر  ،خليفة في خلقي ومصطفى ومجتبى عني

ع في مخالفتي ولو وق ،على وفق ما أبطن في مشيئتي يحكمت
فاذهب فإنك  .ولعنك كوزيادة في طرد .لى أنفكرغما ع

 .رجيم وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ألنك مخلوق لنفسك
وما رأيته في بدايتك فهي  .وتعبك كان لحظك وشهواتك

ولذلك  .واألصل هو شقاوتك وطردك. مالبس مستعارة لك 
  .خلقتك

 وأما آدم فمخلوق للسعادة األبدية والنعم السرمدية والخالفة 
و بين  في المشيئة األزلية سعيدا  من كان فشتان ما بين.العظمى
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ره ضولهذا يقال من سبقت له العناية لم ت .من كان شقيا فيها
  .ومن الجاري على السنة العامة المحبوب ماله عيوب .الجناية

ة الشقاوة عوإبليس ليس خل ،فآدم ليس تاج الخالفة بسبب المخالفة
الحرمان والخزي والنكال وأعدت له دار والطرد واللعن والخذالن و

لخلود بزلة واحدة وهي إبايته ل اوالعذاب والغضب مقر انالهو
  .السجود

فمن ذاك الوقت صار إبليس  .فسبحان المتصرف في العباد بما أراد
مظهرا للغواية والضالل والشفاء والبعد والخسران والعناد والغضب 

 و الباطل  ان والكفروالفساد والزيغ والبهتان وأنواع العصي
كما كان  ،ومخالفة أمر ربه في  كل ما ينهى عنه أو يأمر به

سيد الوجود وعلم الشهود صلى اهللا عليه وسلم مظهرا للهداية 
 الرضا والتوفيق والسعادة والقرب إلى اهللا والربح واالنقياد و

والصالح والرشد والصدق وأنواع الطاعات واإليمان بالحق 
فهما  .اهللا وجميع وجوه القربات وجماع الخيرات واالمتثال ألمر

 .في عالم الحكمة عينان متقابلتان في غاية المضادة والتنافي
وأما بالنظر إلى المشيئة فليس لهما شيء من ذواتهما ولهذا قال 
صلى اهللا عليه وسلم بعثت داعيا وليس من الهداية شيء وبعث 

   .إبليس غاويا وليس من الغواية شيء
وأما في  .كرناه من المظهرين فهو في الحكمة كما ذكرناما ذ و

المشيئة فإبليس فرع على الحقيقة المحمدية ال يضاهي األصل 
  .في كل مظهر وفي كل ما يفاض على الوجود بأسره فردا فردا

سمعته يقول رضي اهللا عنه أن نبوءة سيدنا آدم عليه السالم تؤخذ من  و
  .مضمن اآليات ال من مظاهرها

قال إال ما ؟ واألحاديث الصحيحة هل فيها ما يدل على نبوءته أم القلت 
روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أن آدم نزلت عليه صحيفة الحروف 

قال بعض الصحابة إنها ثمانية  .وفيها تسعة وعشرون حرفا
وعشرون قال له صلى اهللا عليه وسلم بل تسعة وعشرون قال 
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يعني أن الم األلف مركب  ،نعم :قال لهاأللف؟  الصحابي بالم
  .من حرفين

والدليل على نبوءته يؤخذ من لفظ  :ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه
الحق البد أن يكون فيه معنى ما من  الخالفة ألن من استخلفه

 وهو هنا احتواؤه على جميع األسماء الكونية و ،مستخلفة
(  اإللهية التي بها نظام الكون وقوامه كما قال سبحانه وتعالى

وعلمه بهذه األسماء فرع عن  .)وعلم آدم األسماء كلها
الصديقية  و. ولكن الفرع هنا أعلى من المتفرع عنه .الصديقية

إن كان العقل  و ،ال تكون إال عن أحكام التكليف وأدبه
لكن الحكمة الظاهرة ال تكون الصديقية إال  ،يجوزها بدونه

ون ناشئة واألحكام التكليفية ال تك .عن أحكام التكليف
واألخبار النبوية ال تكون إال من اهللا  بعض  ،إال عن أخبار نبوية

وسيدنا آدم ثبت له جميع ما . أنبيائه أو من نبئ لبعض أتباعه
وليس قبله نبي ثبت أنه نبي  ،الصديقية ذكر من الخالفة و

  عليه الصالة والسالم وتركيب هذا الشكل معلوم لمن يعقله
بعد قوله ) فأما يا تينكم مني هدى(وكذلك آية قوله عز وجل 

فإن الهداية ال تكون من اهللا لمن أراد أن  .اآلية) اهبطوا(تعالى 
وسيدنا  ،وهذا ال يكون إال نبيا أو وارث نبي .يكون هاديا مهديا

ه صوغفرضي اهللا عن شيخنا ما أ. ثبت أنه نبيفآدم لم يرث نبيا 
كالم شيخنا  ىهانت. الغامضة التي لم يسبق بهاالمعاني  عن 

  .بالمعنى رضي اهللا عنه
وسألته رضي اهللا عنه عما حكى اهللا عن الخليل عليه السالم في قول 

وفي ) فعله كبيرهم هذا( وقوله تعالى ) فقال إني سقيم(تعالى 
  .هي أختي في زوجته :الخبر

الثالثة مباحة للخليل  المقوالت فكل هذه .فأجاب رضي اهللا عنه
فال توزن  .فعل ذلك بإذن إالهي ،ع وخليفةعليه السالم فإنه مشر

أفعاله وال تقاس على غيره ألنه ما أراد بها إال الحق قبل ما يصدر 
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فهذا غاية ما يذكر في حقه عليه . فهو موافق لشريعته ،منه
   .الصالة والسالم

قالوا  .لايشهد لهذا قوله صلى اهللا عليه وسلم حين نهى الناس عن الوص
لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني  نراك تواصل قال إني

وفي المثل السائر ال يصح للضب أن يقيس الثور على  .ويسقيني
  .نفسه

اهللا  نأن يتكلم بالمناقشة على من م حدألفإذا فهم فكيف يمكن 
وأيضا . نهم على سر وحيه وجعلهم قدوة لخلقهرسالته وأمبعليهم 

م فيها عند لم نعلم كيف كان الحك ،فإن شرائع من قبلنا
فإن شريعتنا التي بأيدينا  .أهلها حتى نتكلم فيها بنفي أو إثبات

 ،فراد من الكمل وهم أقطاب هذه األمة أالإلم يحط بأحكامها 
فما بالك بالشرائع التي لم نعلمها وما وصلت إلينا ولم ندر ما 
حكم اهللا فيها ألهلها فمن أراد أن يتوصل إلى معرفة أحكامها 

فهو فضولي مدخل نفسه فيما  ،حيح في شريعتنامن غير خبر ص
من حسن : ربلخ ،ال يعني وال يرتكب هذا من إسالمه غير حسن

  .إسالم المرء تركه ما ال يعنيه
  .البصير ويدله على الطريق على يريد أن ينقد ىعمألا ومن العجب أن

من ضرب  سيدنا سليمان عليه السالمه و من ها هنا تفهف أن ما فعل 
كما  ،شغلته حتى توارت الشمس حيناألعناق للخيل السيوف و

وكذلك جميع األنبياء  .حكا اهللا عنه جائز في شرعه
  والمرسلين عليهم الصالة والسالم

واعلم أن أحوال الرسل عليهم السالم ال  : ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه
ويجب االقتداء بهم في كل ما أتوا  ،تتبع بالمناقشة والتفتيش

أولئك (قال تعالى رهم تعالى ذكر هداهم حين ذك به فإن اهللا
فال يحل المرئ مسلم أن  .فبهداهم اقتده ،)الذين هدى اهللا

وما أرسلنا من (قال تعالى  .يناقش في أحوال الرسل عليهم السالم
ومن يطع الرسول فقد (وقال عز وجل ) رسول إال ليطاع بإذن اهللا

د أن يقيس أفعال ومن أرا .وهذا عام في كل رسول .)أطاع اهللا
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ومقصر في أدب رتبتها ولم بحقها  النبوءة على غيرها فهو جاهل
ن وقع إيعلم أن اإلذن لهم في كل ما يصدر منهم على العموم و

فإنما هو للوجه الذي ذكره الشيخ  ،العتاب لهم على بعض األمور
  .في تقسيم وجوه المباح ال غير

شهد أمة سيدنا محمد ت ،لوبهذا االقتداء والتصديق من المؤمنين للرس
صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة على األمم الذين كذبت رسلها 

لم يبلغ لنا ما أرسلته به يا  :فإذا قالت أمة .وأنكروا بلوغ الرسالة
وهو أعلم بهم من يشهد لك أنك  ،يقول المولى جل جالله .ربنا

 .لمأمة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وس :فيقول الرسول ؟ بلغتهم
هل عندكم من شهادة سوى  :فيقول لهم المولى تبارك وتعالى

فيقول الرب سبحانه  ؟فتقول أمة محمد أو أرسلته يا ربنا ؟هذا
فنشهد له على  :فتقول أمة سيدنا محمد .قد أرسلته إليهم :وتعالى

وشهدوا له ألنهم يعلمون أن اهللا ال  .أنه بلغهم ما أرسلته به إليهم
وصاحب هذا الوصف  ،ال من كان صادقايؤمن على سر وحيد إ

  .يستحيل في حقه عدم التبليغ
علمت أن الذنوب التي ذكرت في حق الرسل عليهم  ،وإذا فهمت هذا

الفة الصالة والسالم واألفعال التي صدرت منهم في صورة المخ
الشيخ فيما قدمنا في صدر الباب أو  إنما فعلوه للوجه الذي ذكره

ا قدمنا في قوالت سيدنا إبراهيم هي مباحة له في شرعه كم
أما سيدنا آدم  و .عليه السالم وفعل سيدنا سليمان عليه السالم
   .عليه السالم فقد ذكر اهللا عذره كما قدمناه

ولقد همت (وأما قوله تعالى فيما حكاه عن سيدنا يوسف عليه السالم 
يخنا رضي اهللا شاآلية قال ) به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه

أي  ،هم بالبطش بها بها يحتمل هم  بالمعصية ويحتمل مه :هعن
فأما إن قلنا هم  .بالمرأة غضبا لما طلبته بفعل الفاحشة

فلم يبق إال كونه هم بالمرأة  .نهمبالمعصية فإن العصمة مانعة 
 فلما راى برهان ربه . بالبطش بها غضبا لوال أن رأى برهان ربه

  .معصومتركها إذ علم من البرهان أنه 
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فإنه أخبر عن حال بشريته في تحركها  ،وأما قوله وما أبرئ نفسي
القلب أدبر عن إجابة البشرية  و ،لطلب الفعل لما أن دعته المرأة

فإن القلب هو المخاطب بالتكليف  .بأمر اهللا ةلى ما طلبته توفيإ
فإن القلب إذا توقف ووقف في الحدود المأمور بها لم  .ال البشرية
وهو  ،بخالف ذلك ألن القلب قد سلم .ك البشريةيضره تحر

المراد بالتكليف يشهد قوله صلى اهللا عليه وسلم أن في الجسد 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد  ت صلحإذا صلح ،مضغة

  .كله إال وهي القلب
هم  ،وبعبارة فالبشرية في األنبياء موجودة لطلب االنغماس في الشهوات

محرمة أو حالال والقلب الشهوة انت فيها كسائر البشر سواء ك
يصرف البشرية  .الشهواتأحوال  بفضلهو القائم على البشرية 

في الشهوات  في الشهوات الحالل و يمنعها و يقمعها عن الوقوع 
ال زوال  ،وهذا هو عين العصمة التي يتصف بها األنبياء .المحرمة

  .البشرية كما يظنه بعض الجهال
ود مفقودة فيهم لم تكن لهم عصمة لعدم وجفإن البشرية لو كانت  

طلب الوصول إلى الشهوات بسبب العصمة وهو ظهور البشرية 
فامتناع القلب من موافقة البشرية عن الوصول إلى  .المحرمة

الشهوات المحرمة مع وجود داعية البشرية إليها هو األمر 
المسمى في عرف الشرع بالعصمة يشهد لهذا  قوله صلى اهللا 

بطانة  :بطانتان هل و الإما بعث اهللا نبيا وال خليفة  :وسلمعليه 
ومن  .لوه خباالأبطانة ال ت و ،تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر

فدل الحديث على وجود البشرية . يتق بطانة السوء وقي
إال أن القلب يستعصم من  ،الداعية إلى الشهوات في األنبياء

  .وهي العصمة واهللا أعلم ،تصريف البشرية في الشهوات المحرمة
تى في األنبياء عليهم الصالة حفظهر من هذا الخبر أن الخواطر 

فال  .يل النفس وهواهاملكن سلطان الروح قاهر ل و ،والسالم
ألن سلطان الروح ال يميل  ،تقدر تتحرك لشيء إال إذا حركها

يحة وثبتت لهم قبفلذا كانوا منزهين عن األفعال ال .حيبللق
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منه  ىمن أيده اهللا ال تتأت و . أيدهم بروح منه ن اهللاأل ،العصمة
  .هستف نفحولو فيه  ،المخالفة للحق

فمنهم  .فإنهم على أقسام ،وأما غيرهم من البشر: ثم قال رضي اهللا عنه
 .وإن شاءت تركت ،من بشريته حاكمة عليه إن شاءت فعلت

. نينومنهم تارة وتارة وهم عامة المؤم .فالحكم لها على اإلطالق
ولكن دون قوة األنبياء  ،منهم من له قوة قامعة لبشريته و

 و .ولذلك لم تبت لهم العصمة وإن بلغوا ما بلغوا في ارتفاع القدر
لعارف ال عهل يف :مام القوم الجنيد رضي اهللا عنهإذلك لما سئل 

  .كان أمر اهللا قدرا مقدوراو  :ساعة ثم قال قطرأ ؟ كذا وكذا
علم أن ما ذكر بعض ي ،حكوم بها لجميع بني آدمومن هذه البشرية الم

 ،ال يصح ماروت من تمنيهم للمعصية باطل و الناس في هاروت و
قال تعالى في حق جنسهم  .ألن الميل للشهوات ليس من طبعهم

)ثم  .)مرونؤمون ال يعصون اهللا أمرهم ويفعلون ما يعباد مكر
ليس في  و .يةماروت إال ما ذكرته اآل ال يصح من هاروت وو  :قال

  .ال عذابهم اآلية ذكر معصيتهم و
حق من طهره اهللا  فعلى الموحد العاقل أن يعتقد النزاهة والطهارة في

فيسلم من جميع االحتماالت التي لم يعلم لها أصل  ،من الدنس
  ىهانت.صحيح 

أما ما فعلو إخوة يوسف عليهم الصالة  و ،ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه
شرع أبيهم أو فعلوه  أنه كان ذلك جائزا فيوالسالم فيحتمل 

هذا  و .مجمع عليها قبل النبوءةبألن العصمة ليس  ،قبل نبوءتهم
   .غاية ما يذكر في حقهم عليهم الصالة والسالم

وسألته أيضا رضي اهللا  :قال صاحب اإلبريز عن شيخه رضي اهللا عنهما
ت ن حجر رحمهما اهللا في قصة هاروابعنه عن اختالف عياض و

 .فإن األول قص األحاديث الواردة في ذلك وأبطلها ،وماروت
شتى يكاد يجزم  قنها وردت من طرأوالثاني أثبت القصة وقال 

وتبعه الحافظ  .الواقف عليها بصحة القصة ويقطع بوقوعها
ها في كتابه الحبائك في أخبار قفإنه أكثر من طر ،السيوطي
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 ،تفسيره الكبيرها في ققال فيه أنه استوفى طر و .المالئك
ذكر  الحق مع عياض رحمه اهللا و: فقال رضي اهللا عنه ونفعنا به

  ىهانت .أسرارا ال تكتب وال تفشى والسالم
أي صاحب اإلبريز عما وقع لإلخوة عليهم  ،ثم قال رضي اهللا عنه

الجواب واهللا الموفق  :فقال الشيخ رضي اهللا عنه .الصالة والسالم
أفضل الصالة والسالم معصومون قبل للصواب أن األنبياء عليهم 

والذي صدر من إخوة يوسف عليه وعلى نبينا  .النبوءة وبعدها
واألمر من عند  ،أفضل الصالة والسالم مأمورون به في بواطنهم

       اهللا ومعاتبتهم على ذلك على حسب الظاهر فقط إلى الغيب 
   .مع اهللا والسالم
ألنبياء عليهم الصالة والسالم من وغالب معاتبة ا :ثم قال رضي اهللا عنه

نزول الوحي : ثم قال بعد كالم فقال رضي اهللا عنه .هذا المعنى
فإذا خطر ببال  ،يتبع خواطر األنبياء عليهم الصالة والسالم

النبي شيء أو تحدث به في نفسه نزل الوحي به وهو إذا ظهر له 
لعتاب فينزل الوحي با ،أنه أذنب تحدث به في نفسه وجعل يعاتبها

ثم قال وبهذا تظهر لك ثمرة عصمة األنبياء  .تبعا للخاطر
عليهم الصالة والسالم وتعلم أن خواطرهم كلها أحق وأن 

  .وساوسهم كلها من اهللا
وتخشى الناس واهللا أحق (ثم قال وسألته رضي اهللا عنه عن قوله تعالى 

كيف عاتب اهللا نبيه وهو سيد العارفين وإمام  )أن تخشاه
إنه عليه : فأجابني رضي اهللا عنه بهذا المعنى فقال ؟ المرسلين

الصالة والسالم لما شاوره زيد في طالق زينب وأمره بإمساكها 
أنها  ،الصالة والسالمعليه  ،وكان يعلم ،وتقوى اهللا في معاشرتها

ستصير إليه وأخفى ذلك ولم يظهره رجع على نفسه بالعتاب 
وجعل يعاتب  .أن تخشاه تخشى الناس واهللا أحق :وقال في خاطره

فأظهر اهللا سبحانه وتعالى ما في باطنه  ،نفسه بهذا في الباطن
   .عليه الصالة والسالم وأنزل الوحي به



 
 

282 

اآلية لما سأله ) عنك عفا اهللا(وأجابه رضي اهللا عنه قوله تعالى 
وإنما منعه هو  ،قال تحدث في باطنه بنزول آية تفضحهم .اهعن

 .وصية اهللا له و   رحمة التي فيه لامن أن يباشر فضيحتهم 
ال  ،فتحدث في باطنه بفضيحتهم على وجه يبين كونها من اهللا

مثل قوله أن ذلكم  ،منه للحياء الذي فيه صلى اهللا عليه وسلم
 .كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واهللا ال يستحيي من الحق

فأحب أن تنزل اآلية في صورة العتاب له لتكون أبعد عن التهمة 
زجر لهم عن االشتغال بالنفاق مع أو محض النصيحةدخل في أ و

فإن اهللا تعالى هو وكيله  .النبي صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى
فتضمنت صورة هذا العتاب مصالح  ،خصيمه على من ينافقه و

وإنما ناب الحبيب عن حبيبه في  ،وفي الباطن ال عتاب .شتى
ظن بالنبي صلى اهللا وال ينبغي ألحد أن ي .المخاصمة ال غير

 و .عليه وسلم أنه ال يعلم الصادق من الكاذب من المعتذرين
كيف يخفي عليه ذلك والمفتوح عليه في هذا الزمان يعلم 

الزمان وأهل الفتح أجمعين إنما نالوا  .       الصادق والكاذب منهم
ما نالوا لمحبته صلى اهللا عليه وسلم تسقوا بمقدار شعرة من نوره 

   .ملخصا من اإلبريز ىهانت.  عليه وسلمصلى اهللا
فلما سألت سيدنا ووسيلتنا إلى اهللا عن كالم هذا العارف الكبير فيما 

ألن كتاب  ،قاله في معاينة األنبياء واطلع عليه هو بنفسه
أما  :اإلبريز كان كثيرا ما يطالعه الشيخ رضي اهللا عنه قال لي

عفا (في قوله تعالى  و)تخشى الناس  و(ما ذكره في قوله تعالى 
اآلية فهو ظاهر وهو الحق وأما غيرها من اآليات ) اهللا عنك

فلم يظهر فيها هذا الوجه الذي ذكره  ،الواردات في حق األنبياء
  .هذا الولي الكبير رضي اهللا عنه واهللا أعلم بمراده

أودعت فيه من عبارات األقطاب  قلت إنما أطلت الكالم في هذا الباب و
ن النبوءة حقها ويعرفون قدرها عند اهللا تحذيرا مما الذين يعطو

 ،هو مسطر في بعض الكتب مما ال ينبغي ذكره في حق األنبياء
ألن تنزيه النبوءة عما ال يليق بمنصبها  و .فضال عن اعتقاده
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وهما قطب رحى  .إحدى القاعدتين اللتين هما أصل اإليمان
 فلذا .ا واآلخرةينومنه ينشأ خير الد .ة الذي عليه مدارهاعالشري
تنزيه الحق سبحانه وتعالى عما ال يليق بجنابه وتنزيه من  يجب

 حفإن من صح ،نزهه اهللا من األنبياء والرسل والمالئكة أيضا
لم ينفعه  ،شيء جهال أو عنادا والعياذ باهللاب هاتين القاعدتين

  .عمل من أعماله الحسنة
  
  

  محبطات األعمال
  
  

 .محبطات األعمال نجانا اهللا منها آمين ولنذكر شيئا مما علمنا من
ولو أنهم إذ (وسئل شيخنا رضي اهللا عنه عن معنى قوله تعالى 

ك فاستغفروا اهللا واستغفر لهم الرسول وظلموا أنفسهم جاؤ
فمن وقع : فأجاب رضي اهللا عنه قال. )لوجدوا اهللا توابا رحيما

با وجد جاء إليه صلى اهللا عليه وسلم مستغفرا أو تائ في ذنب و
 ،صلى اهللا عليه وسلم بعد موته ،اإلتيان و    . اهللا غفورا رحيما

ن إ ،قطوع بهماؤمن مكحياته وقبول التوبة والعمل من كل م
منها على القانون الشرعي ظاهرا وباطنا وسلمت من كل صدر 

  .العوارض
وعوارض اإلبطال منها ما يكون في ذات الفعل نفسه ومنها ما يكون 

فالتي هي  من ذات الفعل هي الرياء والتصنع  .علخارجا عن الف
 .جب وعدم شهود المنةأو دفعا والع جلبا لجلب غرض من الخلق

  .وهذا األخير لخاصة الخاصة فقط
وعوارض اإلبطال الخارجة عن الفعل كترك صالة العصر حتى غربت 
الشمس من غير عذر كالنسيان والنوم وكقذفه للمؤمن 

له أجرة األجير بعد وفاء عمله كا وكأالمحصن ورميه له بالزن
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وكتعمده ألكل الحرام ولم يتب منه وكالردة والعياذ باهللا 
  .تعالى

ط العمل الذي وقعت بكان من المحبطات في ذات الفعل يح ا فكل م
والمحبطات الخارجة عن الفعل هي . فيه فقط ال تتعدى لغيره

اهللا  كالمه رضي انتهى .التي تحبط كل عمل تقدمها والسالم
  .عنه

فال  ،قلت أما الرياء والتصنع والعجب التي ذكرها الشيخ فهي معلومة 
وأما أكل الحرام فهو الحرام المتفق عليه . تحتاج إلى شرحه 

كالغصب والسرقة والخيانة والربا والغضب والكذب في البيع 
بوجه من وجوه التعدي والظلم  وكل ما أكلت ،والشراء والضرر

فهو من وجوه  ،بغير طيب نفس صاحبه بل وكل ما أخذت،
  .الحرام

وإال فال مفهوم لترك  ،وأما خصوصية صالة العصر فللخبر الوارد فيها
بل كل من ترك الصالة تعمدا من غير عذر أو  .صالة العصر

تهاون بها ككونه يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله 
نظر له يوم القيامة فال ي ،أو خل بشيء من أركانها جهال أو تهاونا

وهذا  .وإن كان ال ينظر فيها فصارت باطلة .في عمل من أعماله
   .هو معنى اإلحباط

أما  .فلها أسباب كثيرة قولية وفعلية وهي قليلة ،وأما الردة والعياذ باهللا
الحدوث  ةالقولية منها ما هو معلوم عند عامة المسلمين كنسب

ما تصريحا وإلزاما كنسبة تعالى اهللا عنه علوا كبيرا إ ،للمولى
والشريك إما تصريحا أو نسبة بعض أفعال اهللا  ،الشريك له

أو بقدم شيء من  .من في معناهم من الجهال لغيره كالقدرية و
العالم ومنها صدور التهاون بجالل اهللا وعظمته جهال أو عنادا 

أو  .نعوذ باهللا منه ،كالشتم والسب وتهور اللسان في جانب الحق
تم العبد فيغير اسم اهللا أو صفة من صفاته كما شاهدناه أريد ش

كثيرا في ألسنة العامة في أسماء العبيد المضافة ألسماء اهللا 
كعبد الحق وعبد الكريم وعبد الرحمن وعبد الحكيم وعبد 
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الباقي وعبد القادر وعبد البر وعبد الرزاق وعبد الغني وعبد 
غفار وعبد الستار الحميد وعبد الرحيم وعبد الغفور وعبد ال

وال .  وعبد الحليم وعبد الجليل وهكذا بعدم قصده السم اهللا
  .بجهله

وهذا مذهب شيخنا رضي اهللا عنه في هذا الباب وكذلك فيمن بدل  
حكم اهللا لغرض من أغراضه مما كان النص في عينه كتحليل 

إن : وقال .غير أن تنكح زوجا غيره ،المطلقة ثالثا لزوجها األول
أوصاف اهللا  نر وصفا مومن غي .هو وصف من أوصاف اهللالحكم 

   .فهو مرتد والعياذ باهللا
الشيخ رضي اهللا عنه ألن علماء الشريعة عندهم من استحل  قدصو

وكذا إذا جحد ما هو معلوم من الدين  ،محرما مجمعا عليه كفر
ومنها التهاون بمرتبة النبوءة والمالئكة  .ضرورة كالصالة

ب أو تهاون لسان أو ينسب إليهم ما يحط قدرهم كصدور شتم أو س
عن مراتبهم العالية كارتكاب المنهيات أو عيب في ذواتهم وما 

ومما هو من هذا الباب عدم الرضى بالقدر والتسخط . في معناه
جهال عامة  بعض عند نزول المصائب بالعبد حتى يقول

أي شيء فعلته تحتك يا رب حتى فعلت لي هذا من  :المسلمين
فهذه ردة تلزم التوبة  :قال الشيخ رضي اهللا عنه ؟ دون الناس

تعالى اهللا علوا  ،ألنه تضمن من كالمه نسبة الظلم لخالقه ،منها
  .كبيرا عن الظلم والجور

ال أفعل هذا لو قالها  :وكذلك ما يصدر عن بعض الجهال عند الغضب
 .وليتضمن من هذا القول الردة كأنه يقول لو قاله الرس ،المنادي

فليحذر المؤمن من هذه األمور الشنيعة قوال وفعال ويحذر جهال 
  .المسلمين منها

قال من  .ومما يلحق بهذا ما ذكر بعض أهل الكشف في بعض األمور
فعل واحدة ولم يتب منها يموت على سوء الخاتمة والعياذ باهللا 

وهو تصدر  ،دعوى الوالية بالكذب وادعاء المشيخة: وهي
وكذلك كثر اإلذاية للخلق وكثرة  .من غير إذنإلعطاء الورد 
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وعند . الزنا والكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 و. وعند بعضهم عقوق الوالدين. بعضهم كثرة النميمة والغيبة

نسأل اهللا السالمة والعافية من  ،هذه كلها إذا لم يتب منها
  .جميعها

 السالمة والعافية من سب نسأل اهللا ،ومما يلحق بهذا الباب سب األولياء
فهذه أعظم أمور الردة والموت على سوء . أولياء اهللا كلهم

فهذه  .لعباد اهللا ونصيحة لهم هللا اذكرناها هنا تحذير ،الخاتمة
   .يهرب منها العاقل ،الوقوع فيها قبلأسبابها 

أما في المهلكات غير : التوبة منهابوأما الخالص منها بعد الوقوع ف
رد التوبة يتخلص منها إال ما كان فيه عقوق الردة فبمج

 الصريح والتوبة في الردة إما في السب. الوالدين فبالتحلل منهم
إن تاب  ،قتل حداالجانب الربوبية والنبوءة فيزاد مع الردة  في

  .ولم يقتل فتوبته صحيحة وأمره موكل إلى اهللا
وإن لم يتب . وأما  في غير السب الصريح فتوبته صحيحة وال قتل عليه 

وإن كان المرتد ذا زوجة أو ذات زوج بطل  .من ردته قتل كفرا
وينبغي لمن استفتياه أن ال يحكم لهما بطلقة ال  .نكاحها

فإن تراجعا فال  .بل يحكم لهما بالفسخ بينهما ،بائنة وال رجعية
وأما إن . وأن تكرر من أحد الزوجين ثالثا أو أكثر .رم الزوجةحي

ربما يتكرر من أحدهما الردة أو يكون مضت  ،أفتاهما بالطالق
لهما طلقة أو طلقتان ولم يصبرا على الرجوع فيؤديهما إلى 

فيقع في عين  ،ارتكاب محرم صريحا مع دعوى الحلية والزوجية
فهذه  .وهو تحليل ما حرم اهللا ،الكفر الذي أردنا أن نخرجه منه

دنا فهكذا قال سي .زوجه نكتة فسخ النكاح بين من ارتد و
   .ووسيلتنا إلى اهللا رضي اهللا عنه ونفعنا به آمين

لقد تاب اهللا على النبي (وسألته رضي اهللا عنه عن قوله تعالى 
ما معنى هذه التوبة في حقه صلى اهللا  )والمهاجرين واألنصار

هي الحماية من مواقعة  :فأجاب رضي اهللا عنه قال؟ عليه وسلم
  .الذنوب
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 .ألنه معصوم ،لى اهللا عليه وسلم فنعمفي حق النبي ص امأ كفقلت له
فهل هي عدم  ؟وأما من ذكر معه فما معنى الحماية في حقهم

  ؟وقوع الذنب منهم كما في حقه
معناها دوام التوبة لهم وعدم اإلصرار على  :فقال رضي اهللا عنه

ومن كان هذا حاله كان مثل من لم يصدر منه ذنب  .الذنوب
التائب من الذنب كمن ال ذنب  :لملقوله صلى اهللا عليه وس ،أصال

 و. لو عاد في اليوم سبعين مرة و ،ما أصر من استغفر :قوله و .له
والرب سبحانه يحب من  .لفائدة أخرى وهي رجوع العبد إلى ربه

هم غيره في لليه المتعلقين به الذين ما ملجأ عباده الراجعين إ
حينه مهما أذنب تاب في  ،ومن كانت هذه حاله .جميع أمورهم

  .إلى ربه كان محبوبا عند ربه
 و . نعم :قال لي). إن اهللا يحب التوابين(قلت له ولعله هذا معنى اآلية 

لو لم تذنبوا لذهب اهللا بكم  :لذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
مقارفة فهذه فائدة  .لهم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر

معروفة كل من أن في العادة ال :قلت له .الذنوب لهذه األمة
فهو مصر ألن الغالب أن التائب ال يكثر منه صدور  يكثر الذنوب

فهو متالعب  ،مع كثرة التوبة و إذا كان يكثر الذنوب. الذنب
كما  هو  ،الذنوبمقارفة ألن كثرة التوبة سبب في الهروب من 

المعروف عند المسلمين فيمن تاب من ذنب أنه يهرب حتى من 
  .فيه  مواقعته عن فضال ،قرب أسبابه

وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم ولو  ،النص ثابت :فقال رضي اهللا عنه
 :كذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم و .عاد في اليوم سبعين مرة

فال يلتفت مع هذا  .إذا اعترف بذنبه ثم تاب منه تاب اهللا عليه
قال  .دخل صاحبه الجنةأرب ذنب  .ألقوال الناس وال لعوائدهم

أخير من طاعة  اارحقمعصية أورثتك ذال واست :مصاحب الحك
يتوب : ثم قال الشيخ رضي اهللا عنه .أورثتك عزا واستكبارا
قلت . فإذا تاب اهللا عليه مرة واحدة تاب .العبد ألف مرة فال يتوب

إذا لم يرد اهللا له التوبة ال يترك فعل الذنوب  :قال؟ ما معناه :له
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هللا له التوبة منها وتاب عليه لم فإذا أراد ا .ولو تاب ألف مرة عنها
ولم تكتب عليه إذا فعلها لما قدمناه من  .يرجع إليها أبدا

 .ولو فعلها ألف مرة ،تكتب عليه فهو تائب منها لم وإذا .األخبار
ال يكون البدل بدال حتى يبقى أربعين عاما  :ولهذا قال بعضهم

ه معنى هذا أن و: قال الشيخ .ولم يكتب عليه صاحب الشمال
مهما صدرت منه سيئة تاب منها في الحين ال عدم فعلها منه 

  .أصال
 مذهب شيخنا رضي اهللا عنه أن قبول التوبة قطعي كما صرح به في و

 و .خالفا للجمهور ،مدح سيد الرجال شرح جوهرة الكمال في
وافقه شيخه الشيخ محمود الكردي رضي اهللا عنهما جميعا حين 

فقال  .الفوه تبعا لمذهب الجمهورخ تكلم فيها مع علماء مصر و
كفى به  فمذهبي أن قبول التوبة قطعي و :له الشيخ محمود

ومن  0حجة ألنه موصوف بالعلم ومعروف بالوالية عند أهل مصر
  .كان هذا حاله كان رأيه أحسن ونظره أولى من نظر غيره

إنما التوبة على اهللا للذين يعملون السوء بجهالة ثم (قال اهللا تعالى 
من تاب وآمن وعمل عمال صالحا (قوله تعالى  و ).توبون من قريبي

وهو (قوله تعالى  اآلية و ).اهللا سيئاتهم حسنات لديبفأولئك 
 و      إلى غير هذا من اآليات )...الذي يقبل التوبة عن عباده

أنه قطعي ألنه وعد التائب  ،األحاديث الدالة على القبول
فإن قيل على مذهب . أهل الحقوعده ال يتخلف عند  و ،بالقبول

اد من الوعد يمكن أن يكون فالجمهور أن القبول القطعي المست
  .ال يلزم منه العموم و ،في بعض األفراد

ال دليل على  و ،قلت أن هذه اآليات المذكورة عامة في جنس التائب 
وأيضا أن الكريم إذا وعد بأمر ال بد من  .خصوصها بفرد دون آخر

وفي التعبير بصيغة الماضي في الخبر  .الحقوفائه عند أهل 
إشارة  .تاب اهللا عليه :هو قوله صلى اهللا عليه وسلم المتقدم و

  .في اللغة الماضي ألن تلك حقيقة ،إلى تحقيق الوقوع
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يعود      لو كان القبول قطعيا لزم  :على مذهب الجمهور فإن قيل أيضا
جب عليه أن يتوب ال يلزم بل كل ذنب ي :قلنا .للذنب من تاب منه

لتوبته األولى للخبر المتقدم وهو قوله نقضا وال يكون  .منه
وقوله التائب  .ولو عاد في اليوم سبعين مرة :صلى اهللا عليه وسلم

لو لم  :قوله صلى اهللا عليه وسلمو . من الذنب كمن ال ذنب له
فإذا قدر اهللا على العبد ذنبا رجع إلى التوبة  .تذنبوا الحديث

  .وهكذا
وفي قوله عز . وأما عدم فعل الذنب فال طاقة له به .فهذا ما كلف به 

إشارة إلى اعتنائه بعبده التائب من  ،وجل أن اهللا يحب التوابين
 كذلك و .لم يقبل اهللا توبته ما أحبهلو  و .و قبول توبته ،ذنبه

  .فرحه بعبده التائب دليل على قبول توبته
للتائب بالسعادة كما أن نقطع وال يلزم من قبول التوبة أنه قطعي 

 و .ىألزمه المقابل ألن ذلك أمر مغيب وعاقبته مجهولة ال تدر
وإنما نحن نتكلم على ما  .هذا الذي قطع أكباد الفحول بالخوف

وأما السعادة فليست متوقفة  ،يظهر من نصوص الكتاب والسنة
على العمل الصالح وكذلك الشقاوة ليست متوقفة على فعل 

وقد  .إنما األعمال عالمات في الظاهر على ما سبقو ،الذنوب
حق ال يكون سببا القد تخالف ألن ال و ،توافق ما في نفس األمر

لن يدخل أحدكم و  :ولذا قال صلى اهللا عليه وسلم .في السابق
إال أن  ،ال أنا قال و ؟قالوا وال أنت يا رسول اهللا .عمله الجنة

  .يتغمدني اهللا برحمته
بقي على  وفى بالشرائط كلها و ين أن العبد إذا تاب وقال بعض المحقق

. باطنا إلى الموت فإن قبول توبته قطعي االستقامة ظاهرا و
  .معنى عبارته ىهانت

إذا أراد شخصا بعينه ال يقطع له على مذهب  :قال شيخنا رضي اهللا عنه
كان سعيدا في  و ،الجمهور إال أن يزاد بعد قوله ظاهرا وباطنا

وال  ،ن أراد عموم التائبين بالتوبة مقطوع لهم بقبولهاإ و .األزل
المقطوع به في اهللا توبتهم و لكن القبول بد من طائفة يقبل 
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وقالوا قبول توبة زيد  .هو المعنى عند الجمهور و ،زيد وعمرو
فروا من القطعي  وأما في الجملة فهو واقع و .ال قطعيوعمرو ظني 

يعمل  :عمال بالخواتم ولخبرهفإن األ .لزيد وعمرو بجهل الخاتمة
  .الرجل بعمل أهل الجنة الحديث

ال فرق بين توبة العاصي والكافر على مذهب الجمهور ألن  :قلت للشيخ
 .مجهولة في كل منهما بالنظر إلى أفراد كل جنس قبةالعا

ما قلته صحيح  :قال؟ فكيف قطعوا بقبولها للكافر دون العاصي
اء وإنما حكموا بالقطع لقبول ألنهما بالنظر إلى المشيئة سو

لصريح امخالفة النص  و. توبة الكافر لورود النص فيه بعينه
 ،إن حكموا له بالقطعي بقبول توبته و .قة الشريعةبخروج من ر

فال يحكم له بالسعادة لجهل عاقبة أمره كيف يكون عند 
. كذلك ال يحكم لكافر بعينه أن شقي لجهل أمر مآله و .اهللا
  .وليس هذا لفظه ،مناه من عبارة الشيخ رضي اهللا عنهما فه ىهانت

أن بعض من ينتسب إلى العلم سئل يوما وأنا  :قلت للشيخ رضي اهللا عنه
ليتوبوا في حالة قراءته  )ثم تاب عليهم(حاضر عن قوله تعالى 

   .فوق كرسيه فلم يدر ما يقول
ه لو كنت أنا لقلت رش عليهم من نور :قال لي الشيخ رضي اهللا عنه

وهو المعبر عنه بقوله  ،فتابوا بسبب ذلك النور المنصب عليهم
فرضي  ؟من أين له بهذا الجواب و :قلت له ).ثم تاب عليهم (تعالى

  .ما أغوصه على المعاني وما أوضح عبارته ،اهللا عن شيخنا
النبي أولى بالمؤمنين من (سئل رضي اهللا عنه عن قوله تعالى  و

النبي صلى اهللا عليه وسلم له  :هفأجاب رضي اهللا عن). أنفسهم
االستيالء على جميع المراتب واالنفراد بالحكم والتحكم فيها 

والمراتب هي أفراد المخلوقات من كل  .بكل وجه وبكل اعتبار
فكل ذات على . مكل جر كل ذرة و جوهر وكل ذات و

فبهذا القدر  .فكلها مراتب إالهية .انفرادها هي مرتبة للحق
  .ىهانت. أحد من نفسهكان أولى بكل 
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ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من (وقال في قوله تعالى 
ما ينزل على العبد من النعم  نأ يالمراد عند )سيئة فمن نفسك

أما ما يصيبه  و .جهة نفسهفهي من اهللا ال بسبب من  ،والخيرات
فهي بسبب سيئاته التي صدرت من  ،من المصائب والقحط والرزايا

ر السابق في بغلبة الميل إلى الهوى والشهوات وبحكم القدنفسه 
قال  .الحق سبحانه وتعالى إلى نفس العبد هضافأوإلى هذا . علمه

وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم (سبحانه وتعالى 
واتقوا فتنة ال تصيبن (وقال تعالى  .)فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
كوا السعي في أسبابها من أي اتر ،)الذين ظلموا منكم خاصة

  .عداوة ومعصية وغيرها واهللا أعلم
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا و يلههم األمل (وسألني يوما عن قوله تعالى 

ال وسكت ولم  :قال لي. كأنها للتهديد :قلت له) فسوف يعلمون
ثم فكرت بعد أيام وقلت له .وجاء من قطع الكالم علينا .يجب

م واعرضوا ذرهم الكالم إذا بلغته تقدير ،قال :ما الجواب عليها
فسوف يعلمون ما نصنع بهم في  ،و يلههم األمليأكلوا ويتمتعوا 

  .اآلخرة
فإن (هي على حد قوله تعالى  :قلت كأنها جواب لمحذوف قال لي

   ).اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا أن عليك إال البالغ
رضي اهللا عنه  فأجاب. وسئل عن قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب الخ 

ال يعلمها أحد فنفى اهللا العلم بالغيب عن الخلق بهذه اآلية :قال
العلم  وطرق. لكن العلم المنفي ما كان للخلق إليه طريق ،سواه
إما بطريق  و،    إما بحاسة من الحواس: الخلق من أحد ثالث إلى

السمع و تبليغ الخبر، و إما  إما بطريق و، السمع وتبليغ الخبر
الفكر وهو النظر في أمور معلومة يتوصل بالنظر فيها  بطريق

  .إلى العلم بأمور مجهولة
وهي ما  وبقيت الطريق الرابع  ،ريق هي المنفية عن الخلقفهذه الط
ه اهللا في قلب العبد بغير حاسة وال وساطة وال فكر ذفيق

فإن هذا العلم غير منفي على رسول  .ويسمى هذا بالعلم اللدني
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 عليه وسلم وال على غيره من النبيئين والمرسلين اهللا صلى اهللا
عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا (يشهد بهذا قوله سبحانه 

يق أو ولي يشهد لهذا أو صدالمرسي قال ). إال من ارتضى من رسول 
بقوله صلى اهللا عليه وسلم أن من العلم كهيئة المكنون ال 

به ال ينكره عليهم إال أهل فإذا نطقوا  .يعلمه إال العلماء باهللا
   .الغرة باهللا

المراد بالعلم الذي نفاه اهللا عن خلقه في : وفي عبارة أخرى قال
الخمسة وغيرها من المغيبات وهو العلم المكتسب الذي يتوصل 

دلة فكرية أأما من أخبار سمعية أو ب: ر ثالثإليه الخلق بأحد أمو
تي حجر اهللا عن فهذه الطرق الثالث هي ال. أو بمعاينة حسية

وأما من وهبه اهللا العلم اللدني فإنه يعلم . صاحبها أن يعلم الغيب
بعض الغيب كهذه المذكورات أو غيرها كما في قصة الخضر 
وموسى عليهما الصالة والسالم ألنه فعل ما حكاه اهللا عنه عن 

وعلمناه من لدنا (علم ولم يعلمه كليم اهللا قال اهللا تعالى 
أنه يعلم  ،يل على أن من علمه اهللا العلم اللدنيفهذا دل). علما

  .بعض الغيوب التي أخفاها اهللا على كثير من خلقه
فإن  ،قلت للشيخ رضي اهللا عنه :وقال صاحب اإلبريز رضي اهللا عنه

علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم اختلفوا في النبي صلى اهللا 
تعالى عليه وسلم هل كان يعلم الخمس المذكورات في قوله 

 فقال رضي اهللا عن ،)يربإلى خ ...ن اهللا عنده علم الساعةإ(
كيف ويخفى أمر الخمس عليه صلى اهللا عليه  و .ساداتنا العلماء

وسلم والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة ال يمكنه 
  .التصرف إال بمعرفة هذه الخمس

ة القدر قال وكذا سألته رضي اهللا عنه عن قول العلماء في معرفة ليل
 ،في التاسعة اطلبوها: عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ولهذا قال

ولو بقيت معرفتها عنده عليه السالم  ،في الخامسة السابعة،في 
سبحان اهللا وغضب ثم قال واهللا لو  :فقال رضي اهللا عنه .لعينها

ارتفعت رجلي  و جاءت ليلة القدر وأنا ميت وقد انتفخت جيفتي
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فكيف  ،لحمار لعلمتها وأنا على تلك الحالةكما ينتفخ جيفة ا
قد عينها لنا  قال و. تخفى على سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم

   .في أعوام وكذا كان لنا ساعة الجمعة
عالم الغيب فال يظهر على (قوله تعالى  عنه عنقال وسألته رضي اهللا  

ه اآلية وقول) وعنده علم الساعة(اآلية وقوله تعالى ) غيبه أحد
كيف يجمع . صلى اهللا عليه وسلم في خمس ال يعلمهن إال اهللا

بين هذا وبين ما يظهر على األولياء العارفين رضي اهللا عنهم من 
فإنه أمر شائع  ،الكشوفات واإلخبار بالغيوب في األرحام وغيرها

 :فقال رضي اهللا عنه .في كرامات األولياء رضي اهللا عنهم
لى وفي الحديث الغرض منه الحصر الذي في كالم اهللا تعا

تابع من الجن الذين كانت  لهإخراج الكهنة والعرافين ومن 
تعتقد فيهم جهلة العرب االطالع على الغيب حتى يكونوا 

فقصد اهللا تعالى إزالة  .يتحاكمون عندهم ويرجعون إلى قولهم
ذلك االعتقاد الفاسد من عقولهم وأنزل هذه اآلية وأمثالها كما 

فمأل السماء  ،الى إزالة ذلك الواقع في نفس األمرأراد اهللا تع
والمقصود من ذلك كله جمع العباد  .بالحرس الشديد والشهب

األولياء رضي اهللا عنهم من  و. على الحق وصرفهم عن الباطل
. فال يخرجهم الحصر الذي في اآلية ونحوها .الحق ال من الباطل

قال قلت .الخصوصمن العام الذي أريد به  :وقال كالم معناه هذا
عالم الغيب فال (للشيخ رضي اهللا عنه أن التخصيص في آية 
بالرسول يخرج  ).يظهر على غيبه أحد إال من ارتضى من رسول

الولي  ال إنما يخرج غير الولي وإمافق .فالمعارضة باقية ،الولي
فإنه داخل في اآلية مع الرسول ثم ضرب مثاال وكان الوقت وقت 

ا من الكبراء مثل سيدي فكان أراد الخروج لو أن كبير: حراثة
لينظر إلى أرض حراثته ويختبر الفالحين الذين فيها فإنه ال بد 

فإذا بلغ إلى  .أن يخرج معه بعض غلمانه وأعز أصحابه عليه
الموضع اطلع عليه وعلم ما فيه فإن من يكون معه من الغلمان 

ال بد  فكذا الرسول .واألصحاب واألتباع ينالهم شيء من ذلك
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فإذا اطلع الرسول  .من عبيد وخدمة وأحباب وأصحاب من أمته
 ىهانت.على غيب فال بد أن ينال أصفياء أمته شيئا من ذلك

  .كالمه
أهل الكالم وأهل القواعد العقلية : قلت للشيخ رضي اهللا عنه ذات يوم

ك زائدة وبعضهم  )ليس كمثله شيء (يقولون في قوله تعالى
  .يقولون تمثيلية

ولكن خفي عنهم  .تمثيلية ال زائدةالكاف ل رضي اهللا عنه فقا
تارة يراد به  و ،معناها ألن المثل تارة يطلق ويراد به ذات الشيء

وإذا شئنا بدلنا (فمن األول قوله تعالى  .مماثله في بعض األوصاف
من هذا القبيل بالكاف داخلة  .أي ذواتهم اآلية) أمثالهم تبديال

 .شيء أي ليس مثل صفاته الذاتية ،ثلعلى الذات ال على الم
   .وكذلك صفاته

 .هنا هي صفة الذات المقدسةها المثل : وبعبارة أخرى له رضي اهللا عنه
فمعناها ليس  .عين الذات المقدسةهي والمراد بالصفة ها هنا 

والدليل على قوله سبحانه  .كعين ذاته شيء مثلها أو يشبهها
أمثالكم وننشئكم فيما ال  وما نحن بمسبوقين أن نبدل(وتعالى 
معناه وما نحن بمسبوقين على أن نبدل صوركم  ،)تعلمون

وإذا (قوله تعالى  و .الذاتية وننشئكم فيما ال تعلمون من الصور
معناه بدلنا صورهم الذاتية إلى صور ) شئنا بدلنا أمثالهم تبديال

مثل الجنة التي وعد المتقون ( وقوله سبحانه وتعالى  .غيرها
هنا أن المثل هو  فبان لك ها. الخ أي صورتها الذاتية) أنهار فيها

  .عين الذات والسالم
سألته رضي اهللا عنه عن بعض حروف من القرآن قال فيها علماء  و

بعضها مستعارة لحروف غيرها هروبا مما  و ،المعقول إنها زائدة
والزائد في اللغة هو الذي ال معنى  .يعطيه ظاهر اللفظ من العلة

منها قوله تعالى  .أن يوجد في القرآن حرف ال معنى لها حاش و .له
وفي  )ليعبدون(الالم  في قوله تعالى  ، و)اهللا من ما رحمةبف(
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ليطاع بإذن (وفي قوله تعالى ) ليكون لهم عدوا وحزنا(    قوله 
   .والواو والياء واأللف في مواضع كما هي عند علماء الرسم) اهللا

لو قدرنا  أن  العلة المستحيلة في حقه تعالى هي :فأجاب رضي اهللا عنه
تعالى مجده عن هذا  و ،شيئا يعود النفع منه على اهللا أو الضر

وأما  ،فهذه العلة هي المستحيلة في حقه تعالى ،علوا كبيرا
العلة التي يعود نفعها أو ضررها على العباد فهذه جائزة ال شك 

ئه أظهر فيها سبحانه ألن حكمة اهللا التي هي شرائع أنبيا ،فيها
ياء من النسب واإلضافات كالسبب شوتعالى االرتباط بين األ

دخله نمن يطع اهللا ورسوله (بمسببه والعلة كقوله تعالى  
لى غير إ )جنات ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا
كتوقف  ذلك من اآليات واألخبار مما هو كثير في مثل هذا و

  .المشرط على الشرط
جواب الحكم على  فإذا فهمت هذا المعنى في اآليات المذكورات و

العباد بما حكم اهللا به عليهم فقوله تعالى ليعبدون أي وما 
فمن لم يعبد  .خلقت الجن واإلنس إال لنحكم عليهم بالعبادة

أي وما أرسلنا من رسول  ،كذلك ليطاع و .منهم عاقبته بعذابي
صنع به ما أردت ألم يطعه ففمن  . له إال لنحكم بطاعة الخلق

   .من العقاب وأنواع الهالك
وإنما التبس معناها عمن صرفها عن ظاهرها  ،هذا هو المراد من اآليات

صفة الحكمة وصفة المشيئة، : لعدم التفريق بين الصفتين
من عرف  و .تجوز ال وعدم الفرق بين العلة التي تجوز والتي

باط األحكام الشرعية الفرق بينهما زال عنه اإلشكال في ارت
فعلى المؤمن أن ينظر بعين قلبه إلى أن . بعضها ببعض كما قدمنا

األشياء بالنسبة لمشيئة اهللا عارية عن العلل والشروط 
بما  هوإنما حكم اهللا في أزل .واإلضافات والنسب واألسباب كلها

حكم على هذا سعيدا وهذا شقيا وهذا غنيا وهذا فقيرا  :اختاره
وينظر بعين قلبه لما أظهره اهللا في . وال غرض من غير علة

حكمته من االرتباطات بين األمور ويرى في الظاهر أنه إذا فعل 



 
 

296 

وإذا  .كذا من الخير أعطاه اهللا كذا من الثواب بمحض الفضل
فعل كذا من الشر عاقبه بمحض العدل ألنه له الحكم 

 يسأل ال ،إن شاء اهللا فعل وإن شاء ترك  في مملكته ،واالختيار
  عما يفعل

كلها لها  ، بلليس في القرآن حرف زائد :قال صاحب اإلبريز عن شيخه
كذا العرب ال  قلت و. معان يعرفها أهل التحقيق من أرباب البصائر

حو في الحروف وأما ما يقوله أهل الن. تزيد حرفا لغير معنى
جميع  في المبتدأ و الباء في الفاعل وك كالميم بعد إذا و

إذا كان يفهم المعنى بدون ذلك  ،ولعلهم أرادوا .يادةحروف الز
   .إن كان له معنى و    الحرف سموه زائد

لكن إذا كان  حروف القرآن ليس فيها زائد و :قال الشيخ رضي اهللا عنه
ركب في بعض المواضع معه غيره  و ،بحرف واحد ىالمعنى يود

 و ،لذلك المعنى بمعينه فيكون الحرفان معا لذلك المعنى
ليس األخير منهما زائد بل األول والثاني لذلك المعنى المصدر 

إذا  :عنهما احب اإلبريز عن شيخه رضي اهللالذلك قال ص و .بهما
والكلمة هي  ،زيد حرف في كلمة ولم يزد فيها في موضع آخر

بعينها في الموضعين أو المواضع لفظا ومعنى كاأللف والواو 
فالموضع الذي زيدت فيه  ،بعض الكلمات والياء الزائدات في

   .ىهانت .هكذا قال .ليس آخر لم في التي لم تزد فيه
وجعلنا (صيرا من قوله تعالى حسألني الشيخ رضي اهللا عنه عن معنى  و

قلت  ؟معناه ام :قال لي .حاال :له تفقل )صيراحجهنم للكافرين 
حصيرا من  :قال لي. ا ال يخرجونهأي محصورين في .حبسا لهم :له

يحتمل أن يكون بمعنى  و .فعيل على فاعل أي حاصرة لهم إطالق
نهم في وسطها ومحيطة بهم من إ :قلت. الحصير الذي هو الفراش

قال  .كل جهة ال كونها تحتهم فقط حتى تكون فراشا لهم
م نلهم من جه(معلوم من اآليات األخرى وهي قوله تعالى  :لي

ار و من تحتهم لهم من فوقهم ظلل من الن( كذلك و .اآلية) مهاد



 
 

297 

ما حذف في موضع يفسر بما هو . و هذا كثير في القرآن). ظلل
  .مذكور في موضع آخر مماثال له في المعنى

إنا زينا السماء الدنيا ( من قوله تعالى) و حفظا( وسألني عن قوله تعالى 
قلت  ؟ما العامل فيه :ل لياق .قلت له مفعوال. )بمصابيح وحفظا

ففرحت بكونه وافقني  .نعم :ال ليق .له تقديره وجعلناها
رضي اهللا عنه ونفعنا به  .ألنه ال يوافق إال على حق ،وصدقني

   .ومتعنا بطول بقائه وبحبه إلى أبد األبد آمين
وما أرسلنا من رسول وال نبي إال إذا (سئل رضي اهللا عنه عن قوله تعالى  و

 :فأجاب رضي اهللا عنه . )يحكم اهللا آياته(إلى قوله ) تمنى
كله يسعه  فإن التأويل.الكالم في هذه اآلية من طريق التأويل

 تأويلها أن كل رسول يتمنى إسالم المرسول إليهم و: القرآن
فإذا تمنى هذا ألقى  .هدايتهم حرصا على أمر اهللا وشفقة عليهم

 .كفرا ضالال و ،الشيطان في قلوب المرسول إليهم نقيض ما تمناه
خ اهللا ما يلقي الشيطان في ثم ينس .الرسول بذلك صفينتق

قلوب المرسول إليهم من المعاصي والكفر والتكذيب ثم 
ومعناه ما تدل عليه اآليات المنزلة من اإليمان  .يحكم اهللا آياته

وهي اآليات  ،إلى أمر اهللا والوقوف عند حدودهو الفيء بالرسول 
  .المحكمة والسالم

كالهما يقطع  نوأما حديث الغرانيق فباطل ال أهل له من وجهي
به الشياطين وما  و ما نزات(األول قوله سبحانه وتعالى .ببطالنه

فهذا شاهد في اآلية بعصمة الوحي  ).ينبغي لهم وما يستطيعون
  .من تطرق الشيطان

قوله   زعموا فيها الغرانيق التي والثاني قوله سبحانه وتعالى في اآلية
كم ما أنزل اهللا ن هي إال أسماء سميتموها أنتم وآباءإ(عز وجل 

فإنه لو كان معها حديث الغرانيق لضحكت منه  ).بها من سلطان
بيان  و .جميع العرب وسخروا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم وبوحيه

الخ اآلية يقولون  )العزى أفرأيتم الالت و(: ذلك أنهم يقولون
وأن شفاعتهن  ،تلك الغرانيق العال: فيها سمع المشركون
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ن هي إال أسماء سميتموها أنتم إ(بعد ذلك ثم يقول  .لترتجي
فإن الكالم المقدس  ).وآباءكم ما أنزل اهللا بها من سلطان

أول  إذ ال يوجد في ،الجليل يتقدس عن مثل هذا القدر الفاحش
   .والسالم هاآلية يدل على مدح الشيء وآخرها يدل على ذم

ي شيخه أعن ،قال صاحب اإلبريز رضي اهللا عنه وسألته رضي اهللا عنه
وقلت هل الصواب مع عياض ومن تبعه في  .عن مسألة الغرانيق

فإنه أثبتها وذكر نص كالمهما  .نفيها أو مع الحافظ ابن حجر
فقال  .في محله ه فإن شئت فانظر .وتركته لطوله ،الخ السؤال

عياض  الصواب في القصة مع ابن العربي و :شيخه رضي اهللا عنه
ما وقع للنبي صلى اهللا عليه  ،قط و .مع ابن حجر من وافقهما ال و

عجب أحيانا من كالم بعض وأني أل .وسلم من مسألة الغرانيق
 فإنه لو .من وافقه العلماء كهذا الكالم الصادر من ابن حجر و

قع شيء من ذلك للنبي صلى اهللا عليه وسلم الرتفعت الثقة و
بطل حكم العصمة وصار الرسول كغيره من آحاد  بالشريعة و

حيث كان للشيطان سالطة عليه وعلى كالمه حتى  ،سالنا
ما ال يريد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال يحبه وال  فيه يزيد

ال  و ؟فأي ثقة تبقى في الرسالة مع هذا األمر العظيم .يرضاه
 الشيطان ويحكم آياته قييغني في الجواب أن اهللا ينسخ ما يل

أيضا ألنه كما أن يكون هذا الكالم من الشيطان  الحتمال 
جاز أن يتسلط على الوحي في مسألة الغرانيق بالزيادة كذلك 

و  .يجوز أن يتسلط على الوحي بزيادة هذه اآلية برمتها فيه
  .الشك إلى جميع آيات القرآن قيتطرحينئذ 

والواجب على المؤمنين اإلعراض عن مثل هذه األحاديث الموجبة لمثل 
بوجهها عرض الحائط وأن أن يضربوا  هذا الريب في الدين و

يعتقدوا في الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما يجب له من كمال 
  .العصمة وارتفاع درجته عليه السالم إلى غاية ليس فوقها غاية

وما أرسلنا من قبلك من (ه في تفسير قوله تعالى وما ذكر على ثم
اآلية يقتضي أن الشيطان يتسلط على وحي كل ) رسول وال نبي
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ل وكل نبي نبي زيادة على تسلطه على القرآن العزيز رسول رسو
اآلية على تفسيرهم  فاقتضت. )من رسول وال نبي(لقوله تعالى 
وال ريب  .ن خلقهالشيطان مع أنبياء اهللا وصفوته مأن هذه عادة 

   .في بطالن ذلك
فالصحيح  :ثم قال رضي اهللا عنه ثم قلت للشيخ رحمه اهللا ونفعنا به

وما أرسلنا من قبلك من رسول (وله تعالى عندكم في تفسير ق
اآلية  وما هو نور ).وال نبي إال إذا تمنى ألقي الشيطان في أمنيته

نورها الذي تشير إليه هو  :فقال رضي اهللا عنه ؟ التي تشير إليه
أن اهللا تعالى ما أرسل من رسول وال بعث نبيا من األنبياء إلى أمة 

ه لهم بإليمان ألمته ويحبمن األمم إال وذلك الرسول يتمنى ا
ويرغب فيه ويحرص عليه غاية الحرص ويعالجهم عليه أشد 

من جملتهم في ذلك نبينا صلى اهللا عليه وسلم  و .المعالجة
فلعلك باخع نفسك على (الذي قال له ربه سبحانه وتعالى 

وما أكثر (قال تعالى  و. )آثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث أسفا
أفأنت تكره الناس (وقال تعالى  .)مؤمنينالناس ولو حرصت ب

إلى غير ذلك من اآليات المتضمنة هذا ) حتى يكونوا مؤمنين
  .المعنى

آمن و  ولكن اختلفوا فمنهم من ،تختلف كما قال تعالى ،ثم قال األمة 
فقد ألقى الشيطان الوساوس  ،فأما من كفر .كفر منهم من

لمؤمن اكذلك  و      .القادحة له في الرسالة الموجبة لكفره
    ،ال يخلوا أيضا من وساوس ألنها الزمة لإليمان بالغيب في الغالب

بحسب  و ،إن كانت تختلف في الناس بالقلة والكثرة و
اإليمان ألمته  أنه يتمنى تمنى فإذا تقرر هذا فمعنى  .التعلقات

  .ويحب لهم الخير والرشد والصالح والنجاح
قاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في إل و .فهذه أمنية كل رسول ونبي 

يرحم  و ،قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم
ذلك من قلوبهم ويحكم فيها اآليات  خاهللا المؤمنين فينس
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يبقي ذلك عز وجل في قلوب  و .الدالة على الوحدانية والرسالة
  .المنافقين والكافرين ليفتتنوا به

لقى أوال في قلوب الفريقين معا غير أنها ال فخرج من هذا أن الوساوس ت 
  .ىهانت. تدوم في قلوب الكافرين تدوم في قلوب المؤمنين و

فالتفسير الصحيح لآلية هو الذي  ،بالجملة ، وثم قال رضي اهللا عنه 
العموم الذي في أولها والتعليل الذي في آخرها  .يوفي بثالثة أمور

وقفت عليه إال  ويعطي للرسالة حقها وليس ذلك بحسب ما
ى ما ذكره هذا هانت. تفسير الشيخ رضي اهللا عنه واهللا أعلم

و هو في غاية ما . شيخه رضي هللا عنهما نالعالم الكبير ع
إال أن  ،كالم شيخنا واحد و  وهو. يكون من البيان و الوضوح

 شيخنا استدل بالقرآن على بطالن رواية الغرانيق العال الخ و
وهذا القطب رضي اهللا عنه  .ا كما تقدمباآلية التي ذكرت فيه

 .لمرتبة الوحي والنبوءة استدل عليها من خارج بالعصمة و
فرضي اهللا عن سادتنا األولياء  .وكالهما يغترف من واحد واحد

  .كالمهم ونفعنا بعلومهم آمين فهم ورزقنا
من أعرض عن ذكري فإن له  و(سألته رضي اهللا عنه قوله تعالى  و

. قال لي هذه في اآلخرة :أجاب رضي اهللا عنهف) معيشة ضنكا
المعاينة تدل  :قال؟ قلت له سياق اآلية يدل على أنها في الدنيا

رة في سعة من فعلى أنها في اآلخرة ألنا نشاهد كثيرا من الك
فدلت  .لم يكونوا كذلك ،ولو كان الضنك في الدنيا .الدنيا

الضنك في سعة الدنيا التي نشاهدها بأيديهم على أن معيشة 
  .ىهانت. اآلخرة عمن اعرض عن اهللا

ن أريد إفإنه  ،ما أراد بالمعيشة الضنك :قال صاحب اإلبريز لشيخه و
بذلك ضيق المعيشة أشكل األمر بأن كثيرا من الكفرة فيهم 

واآلية تقتضي أن  ،شك أن معيشتهم واسعة ال ضيقة أغنياء وال
  :عنه فقال رضي اهللا .ةقفعيشته ضي ،كل معرض عن ذكره

وقد  .تصير إليه الذوات في اآلخرةما يسبق للعقول في الدنيا 
فالكافر  .قضى تبارك وتعالى على الكفرة بالخلود في جهنم
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ال تمر عليه ساعة إال ويتذكر حاله لما يسبق إلى قلبه من 
 ،فإن الوسواس يحرك عليه الهم ويكدر عليه أمره .الوسوسة

فهذا هو األمر  .ين صحيحلعلك لست على د :وأقله أن يقول له
لو  و ،به تضيق معيشتهم و .الذي يقذفه اهللا في قلوب الكفرة

ضيقها في القلوب ال في  ،فالمراد بضيقها .كانوا أغنياء وملوكا
وعلم أن مصيره إلى سخط  ،دنيا واسعة دهفإن كانت بي .اليد
وذكر المؤلف أدلة على تصحيح ما  .ىهانت.ضاقت معيشته ،اهللا

وأنه ال معدل عنه بحسب ما ظهر له  ،رضي اهللا عنه قاله شيخه
  .رضي اهللا عنه

ألن كتاب  ،وأظنه اطلع عليه ،كالمه لشيخنا رضي اهللا عنه ركفلما ذُ
ما ذكره هذا السيد مما  :اإلبريز كان يطالعه مرات قال لي

يمكن أن يكون في بعض منهم  ،كالمه رخإلى آهم لوقيسبق لع
وأما عامة الكفرة  .حبار والرهبانممن له علم بالكتاب كاأل

بل يعتقدون أنهم على حق وأن  ،الذين ال دراية لهم بما عليه
فهؤالء ال يتفكرون وأنهم على غير حق يسبق  ،دينهم هو الحق

لقلوبهم مقالة هذا السيد من الوسواس الذي يكدر عليهم 
تبين لك وأن ضيق المعيشة المذكورة  ،فإذا فهمت هذا. أمرهم

  .ة إنما هو في اآلخرة ال في الدنيا كما قدمنافي اآلي
وهذا من جملة األمور التي خالف فيها شيخنا رضي اهللا عنه صاحب 

األمور التي يخبر عنها من  من وأظنها لم تكن .كتاب اإلبريز
وإنما يخبره من جهة  فمه وبحسب ما يظهر له  ،جهة الكشف

  .واهللا أعلم
ملك خمسة  كل ل في ذاتقا .ومنها ما ذكره في صفة المالئكة

فمنهم من له لسان وهم  .والحق أن المالئكة مختلفة ،رؤوس
وهذا الذي سمعه  .مالئكة األرض وأكثرهم من له سبعون لسانا
فكيف يمكن  ،شيخنا من سيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم

وقال شيخنا ولعل ما . الملك عنده خمسة رؤوس له لسان واحد
ف الشيخ وإنما نقله المؤلف من في اإلبريز لم يكن من كش
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لشيخ أو أدخله بعض النساخ لسهى في نسبته له  بعض الكتب و
  .واهللا أعلم بالغيب

من وضع اسم  أول: قال فيه .ومنها ما ذكره في أول من وضع األسماء
عظيم قوي و أول من ضع عليم و الجاللة أبونا آدم عليه السالم و

ذا كل نبي وضع شيئا وهك .ومنان سيدنا إدريس عليه السالم
أول  :قال شيخنا رضي اهللا عنه صوابه أن يقول. منها الخ كالمه

ألنها من  ،وأما وضعها فهو إالهي .من نطق بأسماء اهللا األنبياء
 :شيخنا رضي اهللا عنه قال بل. جملة كالمه عز وجل قديم أزلي

أسماء الكائنات كلها قديمة فضال عن أسماء اهللا ألن اهللا 
الى سماها في أزله وتكلم بها في سابق علمه كما تبارك وتع

بعضها مصرح به مبين كالسماء  ،هي مذكورة في كالمه العزيز
واألرض والسحاب والكرسي والعرش والجنة والنار والمالئكة 
وبني آدام والجن والبحور والسحاب والجبال والذهب والفضة 

 .عينهالخ ما هو مذكور ب ...والحديد والماء واللبن والعسل
   .وبعضها مجمل
لم يظهر  .إلى قوله وذلك واضح ...وإياك أن تظن :وقول مؤلف اإلبريز

وأما حيث  .إال لو كان يتكلم في حقائق األسماء من لفظ ومعنى
أي أول من تكلم بها فظاهر  ،كان يتكلم على أول من وضعها

إذا كان هو و .وواضح أن اهللا تبارك وتعالى هو المتكلم بها
ولكن للعلماء  .لها بال شك وال ريب عبها هو الواضالمتكلم 

  .غفالترضي اهللا عنهم 
شرح الحديث الذي فيه الرؤيا الصالحة من الرجل  ومنها ما ذكره في

لحق ا :قال شيخنا .الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوءة
ن الفاسي رحمه اهللا أن في النبي فيها ما قاله سيدي عبد الرحم

وهي محل  ،ليه وسلم وستة وأربعين حبة من النورصلى اهللا ع
الوحي وفي غيره من المرسلين والنبيئين واألولياء وصالح 
المؤمنين كل واحد يطلع منه عدد من الحبوب إلى العالم العلوي 
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فراجعه إن ،ينتهي إلى محل مخصوص منه كما هو مبين في محله 
   .شئت

صلى اهللا عليه وسلم من صحابته  انظرت فلم أر أحد :كذلك قوله و
وهو الذي  ،أراد هذا الذنب بعينه ه إنفإن .مثل هذا الذنب له وقع

 )ومنهم من عاهد اهللا(ذكره بعض العلماء في تفسير قوله تعالى 
فمسلم له رضي اهللا عنه  ،أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب ،اآلية

إن أراد مثله فقد وقع  و .ألنه من أصحاب البصائر ،فيما ذكر
 من كان أسلم في زمانه صلى اهللا عليه وسلم ثم ارتد ولبعض 

  .سأل اهللا السالمة والعافيةن .مات كافرا
كالرجل الذي قتل  كالرجل صاحب مسيلمة الكذاب و :قال شيخنا 

قالوا له أنه ما ترك  و ،في القتال الصحابة نفسه حين مدحه
فلما  .ارأما أنه من أهل الن :قال صلى اهللا عليه وسلم .شاذة وإلفادة

فأخبرنا به رسول اهللا صلى اهللا  ،جرح اشتد به الوجع قتل نفسه
ن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو إ :عليه وسلم قال

  .للناس وهو من أهل النار الحديث
قال صلى اهللا  و .وقال في حقه أن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

النار أعظم من لضرس أحدهم في  :الرجلحق  عليه وسلم في
كذلك قال في حق ذي الخويصرة الذي أمر  و .جبل أحد

 ،الصحابة أن يقتلوه ولم يقتله اهللا على أيديهم في تلك الساعة
ما عدلت في  :وهو الذي قال له صلى اهللا عليه وسلم يوم حنين

وهذا يدل على أنه كافر لكونه يعترض على رسول  .القسمة
الذي قال فيه حين طلع على وهو  ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أني ألرى سفعة  :النبي وأصحابه وهم يمدحونه بكثرة عبادته
ك لوكذ .وقال لو قتلتموه ما اختلف اثنان .الشيطان في وجهه

امة ثمن ج      اللهم ال تغفر :أي دعاؤه ،قوله صلى اهللا عليه وسلم
   .حين قتل رجال بعد نطقه بالشهادة

حابها وقعوا في ذنوب عظيمة من الكفر فهذه األخبار دلت على أن أص
وغيره بعد أن كانوا مسلمين من جملة أصحابه صلى اهللا عليه 
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إال أن شيخنا رضي اهللا عنه قال معتذرا على ما ذكر عن  ،وسلم
ولعله أراد  :الشيخ موالي عبد العزيز رضي اهللا عنه في اإلبريز

بقوله فلم أر أحدا من صحابته المشهورين والذين كانت 
ل وصحبتهم معه وهو حق فإنه لم يصدر منهم مثل الذنب المسؤ

ألنه قال في حقهم أن اهللا تعالى اصطفى  ،عند رضي اهللا عنهم
  .أصحابي على سائر العالمين ما عدا النبيئين والمرسلين

وقال  .اآلية) كنتم خيرا أمة أخرجت للناس(وقال عز وجل في حقهم  
وقال .اآلية ) اهللا عليهرجال صدقوا ما عاهدوا (عز من قائل 

محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء (تعالى 
الذين قال لهم الناس أن الناس قد (وقال جل من قائل   .)بينهم

اآلية وقال تعالى ) جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا
إن اهللا يحب  (وقال تعالى .)وكذلك جعلناكم أمة وسطا(

وهذه  .)يله صفا كأنهم بنيان مرصوصالذين يقاتلون في سب
  .صفة الصحابة في القتال

وقد اتبعوه صلى اهللا عليه  .اآلية) إن كنتم تحبون اهللا (وقال تعالى  
 .خير القرون قرني:وفي الحديث .وسلم فهم محبوبون عند اهللا

وقوله صلى اهللا عليه وسلم اهللا في أصحابي ال تتخذوهم غرضا 
ي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي فمن أحبهم فبحب .من بعدي

فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اهللا يوشك أن  ،أبغضهم ومن آذاهم
يأخذه والصحابة رضوان اهللا عليهم كلهم عدول كبراء علماء 

طبة ورضي اهللا عن البوصيري حيث اهذا مذهب أهل الحق ق
  :يقول في الهمزية

  
  علماء أئمة أمراء   أغنياء نزاهة فقراء
 

اختلف أهل الحق رضي اهللا عنهم فيمن اقترف  .ل العلمقال بعض أه
ر من الصحابة رضي اهللا عنهم وبين أقطاب هذه ابكبعض األ

والذي اختاروه أن الصحابة أفضل األقطاب ومن تحتهم من  ،األمة
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هذه األمة غيرهم ألن الصحابة رضوان اهللا عليهم حازوا قصبات 
األحكام منه أخذ بالسبق بمشاهدته صلى اهللا عليه وسلم و

وقال صلى اهللا عليه وسلم لو أنفق  .نه غضا طرياموتلقي القرآن 
واألخبار  .أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

  .واآليات كثيرة في مدحهم رضي اهللا عنهم
عليهم القضاء ممن  اوإنما ذكرت هذه النبذة هنا لما ذكرته ممن جر

ية النذور وأيضا لم تطل سبق ألنهم بالنسبة للصحابة في غا
ومع هذا إنه لم يعرفهم أحد  .صحبتهم له صلى اهللا عليه وسلم

.خواص من أكابر العلماء الإ من المسلمين لعدم شهرتهم  
لعله لم يكن مسلما في الباطن من أول  :ناوأما ذو الخويصرة فقال شيخ

ما قال تلك  .وهلة ولو كان مؤمنا بالنبي صلى اهللا عليه وسلم
وهو عدم العدل  ،ة الشنيعة في حقه صلى اهللا عليه وسلمالقول

فليس بصحابي وإنما كان متسترا  ،فعلى هذا .في القسمة
   .باإليمان كالمنافقين

ليس قاصدا االعتراض عليه  ،قلت وما ذكرته في مسائل اإلبريز
وإنما أردت تبيين الحق على ما ظهر  .بكالم شيخنا وحاشا من هذا

مع هذا لم  و .فل عن هذه األمور أو الجاهل بهالشيخنا وتنبيه الغا
رضي اهللا  المؤلف و ال من كالم شيخه نقطع أنها من كالم

لوال اعتمادي على شيخنا لم أقدر أن نحرف لهما  ،عنهما ألنه
 .وشيخه قطب ،لفظا وال معنى ألن المؤلف بحر زاخر في العلم

  .واديهما على وكيف أحوم 
ري على ما في اإلبريز من مناقشة هذه حأيضا فإنه حملني على الت و

لعلها من تحريف النساخ أو المصوبين عند  و ،المسائل أني قلت
كتب أهل اإلسالم المعتنى بها  فيكما هو كثير  ،المطالعة

فضال عن الكتب المتروكة ككتب  ،ككتب الفقه وغيرا
   .القوم وهذا منها

قائلها إال أن يكون وأيضا إذا وجدت مسألة في كتاب فال تثبت النسبة ل
وقد قال القاضي أبو بكر  :قال في اإلبريز .السند متصال
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ألن وجود  :الباقالني رضي اهللا عنه في كتاب االنتصار ما معناه
منسوبة إلى إمام ال يدل على  أو في ألف كتاب مسألة في كتاب

أنه قالها حتى تنقل عنه نقال متواتر يستوي فيه الطرفان 
فمن وجد فيها ما  .ا مفقود اليوم في الكتبقلت وهذ .والواسطة

فال ينسبه لقائله ليسلم من الكالم في  ،هو مخالف للحق أو للعلم
  .جانب العلماء واألولياء رضي اهللا عنهم
على نبينا  ،يوسف سيدنا ومن المسائل المتقدمة ما ذكره في إخوة

رضي اهللا عن بعض الرجال في قوله  و .وعليهم الصالة والسالم
  :حا ألولياء اهللاماد

  
  روب ـــغروب جرت عن مقلتيه غ         بنفسي إذا نفسي أنابت وأصلحت

إن غلبته النفس كاد  و         ه ــــــــــإذا ذكر المولى تفطر قلب
  ذوبـــــــــي

  إلى حيث ال تمضي العقول يجوب         ره ـــــــــــــأتاح العليين رائد وس
  وبـــــــسعيهم بر السماء يص إلى       ي   ــــالت هأبى اهللا أن تدرى ذخائر

كنهم عند األنام  ال و        هــــــهم حسنات الدهر عند كمال
  وبـــــــــذن

  وبــــــــقل ن ولسأللدين منهم  و        دىــــرؤيتهم ه محبتهم فرض و
بقيت وبــــنهو ذ جانبك المكروه و و       م ـــفيه قرير العين ما دمت  

  
قال رضي  و. ما سمعته من سيدنا ونسبه للتادلي رضي اهللا عنه ى هانت

اهللا عنه في حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الخ 
. معناه للحق سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته نسبتان .الحديث

نسبة الكنه وهذه المرتبة بعيدة عن التغير بالزمان والنسب 
التوجهات ال تقبل شيئا من هذه انسب ال واإلضافات والجهات و

والنسبة الثانية نسبة . مجازاظاهرا وال باطنا وال حقيقة وال 
وإما بالغضب والبطش  ،ما بالنيابة وإما بالرحمة والفضلإالتنزل 

   .وإما باالشتراك
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ظل السلطان  كفأما نسبة النيابة فهو مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
الحق سبحانه وتعالى في إيقاع  ننوب عاهللا في األرض ومعناه ي

الخير والشر إلصالح األرض كل بما يختص به من أهله كقوله 
فهذا تنزل  .)إني جاعل في األرض خليفة(سبحانه وتعالى 

   .النيابة
وأما تنزل الرحمة والفضل مثل ما قيل في الحجر من أنها يمين اهللا في 

انه بمعنى أنه األرض يريد من قبلها كأنما قبل يد الحق سبح
ينزل ربنا كل ليلة  :جر الرحمة والفضل وكقولهحينغمس في 

إلى سماء الدنيا فهو من هذا القبيل تنزل الرحمة والفضل كما 
هل من  ؟هل من داع يدعوني فأستجيب له :يقول في آخر الحديث

هل من تائب يتوب فأتوب عليه هل  ؟غفر لهأمستغفر يستغفرني ف
وكما في البيت المحرم حيث جعلها . ؟من سائل يسألني فأعطيه

خاصة به معناه أنه تنزل فيها برحمته وفضله لتكون له حمى 
  .من الذ بحماه استوجب رضاه وعفوه من الطائفين به

ذل هللا وخضع لما  ،من رآها إنف .ةفإنه كساها كسوة عظيمة وجالل 
العظمة والجالل وكساها كسوة رحمته وفضله من ت به يكس

الخبر من أنه ينزل عليها في كل يوم مائة وعشرون لما ثبت في 
رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين 

ما أن يعجل إف .بسوء وكساها كسوة البطش والغضب لمن أرادها
هالكه في هذه الدار وإما أن يدخر له من شدة العذاب وأليم 

  .تنزالته فيها وهذه  .النكال في اآلخرة ما ال حد له وال غاية
أول ما وقع عليه نظر اهللا تعالى من األرض بقعة الكعبة وموضع قبره  و

هنا عين ها النظر و.صلى اهللا عليه وسلم قبل بساط األرض
فإنه . فإن عين الصفة ال أولية لها.اإلضافة ال عين الصفة

إليها بعد وجودها ال  ها في األزل قبل وجودها كصورة نظرينظره
هذا خالف ما عليه الجمهور من  و .لحاليختلف عليه ا

المتكلمين فإن مذهب الجمهور أن السمع والبصر ال يتعلقان إال 
  .بالموجودات دون المعدومات
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أما نظر اهللا تعالى إلى العالم بعين اإلضافة فهو نظره إليه بعين  و
الرحمة والتعظيم واإلجالل والمحبة وكانت األشياء في هذا 

   .م فيها متشابهةالنظر مختلفة والقس
إن هللا في : قد روي عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه قال و

فهذه النظرات كلها . خلقه في كل يوم ثالثمائة وستين نظرة
المراد بها المنح التي يمنحها والفيوض التي  و .بعين اإلضافة

  .وأطلق عليها اسم النظر مجازا .يفيضها من خزائن فضله
اهللا تعالى من األرض روضته التي ضمت جسده صلى  نظر وكان محل

هذا محل نظره من  .اهللا عليه وسلم والكعبة المشرفة الشريفة
  األرض

. كما أن اإلنسان الكامل هو محل نظر اهللا تعالى من العالم في وقته
كما أنه صلى اهللا عليه وسلم محل نظر اهللا تعالى من جميع 

وذلك قوله  ،بالغضب والبطش أما و. الوجود من األزل إلى األبد
وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من اهللا فأتاهم اهللا من (تعالى 

معلوم أنه ما سلط عليهم إال النبي  و .)حيث لم يحتسبوا
وجاء (وأما تزل االشتراك وذلك قوله سبحانه تعالى . وأصحابه

فإنه في ذلك المقام يظهر فضله  ،)ربك والملك صفا صفا
ة ويظهر بطشه وغضبه على طائفة في مقام ورحمته على طائف

جاء : وكقوله في التوراة. فإنه تنزل االشتراك .آن واحد واحد و
من باران طور  ىاستعل من ساغين و شرفاهللا من طور سيناء وأ

هية لتوراة بما فيها من األحكام اإللانزول سيناء هو محل 
من  محل نزول اإلنجيل بما أظهر فيها هو ساغين و .والشرائع

باران هي جبال مكة وهي محل  و .األحكام اإللهية والشرائع
  .نزول القرآن بما أظهر اهللا فيه من األحكام اإللهية والشرائع

فإنه تنزل و ظهوره، وعبر ذلك بمجيء الحق سبحانه وتعالى  
االشتراك ألن كل شرع من هذه الشرائع الثالث مشتمل على 

تنزل الغضب على  تنزل الرحمة والفضل على طوائف وعلى
  .طوائف
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ما وسعني أرضي وال :(من تنزل االشتراك قوله في الحديث القدسي و
فإنه تنزل فيه بالتخلي  ،)سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن

فضال منه  ،بجميع صفاته وأسمائه وجالال وجماال واشتراكا
هذا خاص باآلدمي وهو للعارف باهللا  و .عبده ورحمة وجودا في

حل اهللا في كل ذرة من ذرات العالم إال باسم واحد فقط ولم يت
ولم يشترك ذرتان في اسم  .في كل ذرة غير اإلنسان الكامل

بعبارة لم يتجل ربنا  و .ولم يتجل باسمين في ذرة واحدة .واحد
وال باسمين في حقيقة واحدة ما عدى  ينتحقيقباسم في 

  .اإلنسان
كبر لو وضع معه مائة ألف قال الشيخ األ :نى قوله في الحديثعوهذا م 

 .مثله في زاوية من زوايا قلت العارف ما أحس بها وال عرف أين هي
قال . وهذا معنى وسع قلب العارف المشار إليه في الحديث المتقدم

وما وسعك جثمانيتك وسعك الكون من حيث :ابن عطاء اهللا
وفي معنى هذا قال ابن عبد السالم رضي . من حيث روحانيتك

   اهللا عنه
  فيفيك أنطوى العلم األكبر          ك جزءا صغيراملئن كان جر

  أكثر  بها يوزن الكون بل          دت ـــــــــال ذرة منك إال غ و
  رــــــــينابيع أسرارها أبح         ي ـــــــف ال قطرة منك إال و و

  رــــعليك فذاك هو األصغ          هــــــــــَكل الوجود إذا قست و
  رـــــأنت به جوه يزول و         ر ــما فيك من عرض حاض و

  وما فيك موجود ال يحصر          ودــــكل الوج فأنت الوجود و
  ورـــــــمن البدر في تمه أن         ه ـــــــــــــفيك أشعة ال هوت و

  من الشمس في ضوئها أظهر           وشمس المعارف إشراقها 
  رـــــــــتدور اشتياقا فال تقص           ده ــيسماء على قطب توح

  
  

فذلك الوسع : قال عز الدين رضي اهللا عنه في معنى الحديث المتقدم
إنما هو وسع نفسه وما  ،في الحقيقة لمن تدبر وتفكر وتبصر
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ذلك أنه ثبت  و. وسعه غيره ألنه وسع كل شيء وما وسعه شيء
خلع عليه السيد الصفة لما انخلع من صفاته الفانية  ،أن العبد
فذلك الفؤاد . افؤاد كنت له سمعا وبصرا و: وهو قوله .الباقية

 نسماإعليه هو الفؤاد الذي وسعه ألن الفؤاد والقلب أي خلعه 
فثبت إنما وسعه في الحقيقة إال هو ليس القلب . لشيء واحد

واجب الوجود  الصنوبري الشكل ألن ذلك مضغة من دم ولحم و
  .من حل الرموز ىهانت .لحلول في الحادث المحدودمنزه عن ذلك ا

تنام عيناي وال  :وسئل رضي اهللا عنه عن قوله صلى اهللا عليه وسلم
فقال معناه أن حراسته البشرية تركد في النوم  .ينام قلبي

كعادة البشر وقلبه صلى اهللا عليه وسلم ال يزال مستغرقا في 
ها من الفيوض ما يبرز من ةمطالعة الحضرة القدسية بمراقب

بمالزمته والتجليات واألحوال والمعارف وتجليات األسماء والصفات 
لما يلزمه في مقابلتها من اآلداب والتعظيم واإلجالل و وضائف ما 

فهو على هذا المنوال دائب في  .تستحقه من الخدمة والعبودية
وال يشغله عنه شاغل حتى أقل  حدةيقظته ال يفتر عنه لحظة وا

  .من لحظة
في يقظته ال يفتر عنه ، كان دائبا عليه  وكما كان دائبا على هذا 

وأما . في حالة نومه، ال فرق في مالزمة ذلك في يقظته و نومه
فإنما حره وغايته وقوعه على حواسه البشرية وال يتعدى  ،نومه

هية كما هو حتى يغفل عن مطالعة الحضرة اإلل نومه إلى قلبه
بل جميع األنبياء هكذا هذا في وال خصوصية له  .حال البشر

  .عليهم الصالة والسالم
سئل رضي اهللا عنه عن معنى قوله تعالى في حق النبي صلى اهللا  و 

في اآلية  و )ما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان :(عليه وسلم
إلى غير ذلك من اآليات  )ما أدري ما يفعل بي وبكم(األخرى 

 :رضي اهللا عنها أنها قالت التي تحت هذا النحو مع حديث عائشة
 أن معأو ما هذا معناه   .من قال أن النبي يعلم ما في غد فقد كفر

األولين واآلخرين محمول في ذاته  علم                               
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الجواب  .رهقدالشريفة وهو الموصل إلى كافة الخلق كل على 
ن واآلخرين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم علوم األولي

هية فضال عن ومن جملة ذلك العلم بالكتب اإلل إطالقا وشموال
ماهية  ويعلم مطالبة اإليمان بذاته ونهايته و .هدالقرآن وح

كل ذلك هو ثابت في حقيقته  ،وما يسره وما يقويه  اإليمان
  .المحمدية صلى اهللا عليه وسلم

فإن  ،)اإليمان ما كنت تدري ما الكتاب وال(وأما قوله سبحانه وتعالى 
مان هذا الحال كان له قبل النبوءة لم يعلمه اهللا بحقيقة اإلي

ية وال بماهية الرسالة وتفصيل هوال بكيفية تنزيل الكتب اإلل
كل ذلك حجبه اهللا عنه قبل النبوءة وهو مكنوز في  .مطالبها

حتى إذا كان زمن  ،حقيقته المحمدية وال يعلمه وال يشعر به
الحجب عنه وأراه في حقيقته المحمدية يشهد  النبوءة رفع اهللا

رأيت ربي في صورة شاب إلى أن : لذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
قال وضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمني 

رفع اهللا ، وهذا كان في زمن النبوءة  .علوم األولين واآلخرين
حمدية من الحجاب عنه وأراه ما أدرجه اهللا له في حقيقته الم

كنوز المعارف والعلوم واألسرار التي ال يحاط بساحلها وال ينتهى 
  .إلى غايتها

وإياك أن تفهم من هذا أن حقيقته المحمدية كانت عارية عن هذا 
فال يصح هذا الظن بل حقيقته المحمدية لم تزل  .قبل النبوءة

مشحونة من جميع هذه المعارف والعلوم واألسرار من أول الكون 
وفطره على  .حيث أنه أول موجود أوجده قبل وجود كل شيءمن 

ولم يزل مشحونا بها إلى أن كان . هذه العلوم والمعارف واألسرار
ضرب الحجاب فجسده الكريم صلى اهللا عليه وسلم زمن وجود 

صلى اهللا عليه وسلم إلى أن كان زمن  نها بينهما وبين علمه
ا أودعه في حقيقته فرفع الحجاب وأطلعه اهللا على م ،النبوءة

ما كنت تدري (وما خاطبه به في قوله  المحمدية مما ذكر أوال
أخبر عن حالة احتجاب ما كنا في  )ما الكتاب واإليمان
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إال أنها لم  ،حقيقته أوال عن علمه صلى اهللا عليه وسلم فقط
  يكن العلم بها في حقيقته 

من بطن  وقد كان صلى اهللا عليه وسلم قبل النبوءة من حين خروجه
أمه لم يزل من أكابر العارفين ولم يطرأ عليه حجاب البشرية 
الحائل بينه وبين مطالعة الحضرة اإللهية القدسية وكان من 

والفرد نسبته إلى عموم العارفين والصديقين . أفراد العالم
  . العارف باهللا إلى العامة ال يعرفون شيئا ةكنسب

أن يأخذ  تهسلم متحققا بمرتبوكان في تلك المرتبة صلى اهللا عليه و
شيئا من أحوال الحضرة جهل العلم عن اهللا بال واسطة وال ي

صلى اهللا عليه ، اإللهية ولم يطرأ على شمسه في هذا المحل أفول
والعلم باهللا تعالى الذي هو عند األفراد والعارفين ثابت له  .وسلم

  .في هذه المرتبة
ل تئوية الرسالة ومطالبها وما دان ماهوإنما حجب اهللا عنه في هذا المي

علم بكيفية نزول حجب اهللا عنه الوكذا . إليه وما يراد منها 
وما األمور التي تطلبه في نزول  ،الكتب وما يؤل إليه وما يراد منه

حتى إذا بلغ مرتبة النبوءة رفع الحجاب بيع علمه وبين ، الكتب
ف حقيقته المحمدية من العلوم والمعار في ما كان مودعا

ويدل على هذا الذي ذكرناه قوله صلى اهللا عليه . واألسرار
  .كنت نبيا وآدم بين الماء والطين :وسلم

وحيث كان في ذلك الوقت نبيا يستحيل أن يجهل الرسالة والنبوءة 
والكتب ومطالبات الجميع وما يؤل إليه كل منهما وما يراد من 

  فالحديث شاهد على ما ذكرناه . جميعها
لك أيضا أنه صلى اهللا عليه وسلم قبل وجود جسده ويدل على ذ

الكريم ما بعث اهللا نبيا وال رسوال في األرض إال كان هو صلى 
اهللا عليه وسلم ممد ذلك الرسول والنبي من الغيب من حيث أنه 
ال يتأتي نبي وال رسول أن ينال من اهللا تعالى قليال وال كثيرا من 

والتجليات والمواهب والمنح العلوم والمعارف واألسرار والفيوض 
واألنوار واألحوال إال بواسطة االستمداد منه صلى اهللا عليه 
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فكيف يمدهم بما . وهو الممد لجميعها في عالم الغيب .وسلم
   ؟هم علماء به وهو جاهل به صلى اهللا عليه وسلم

ولم يزل صلى اهللا عليه وسلم يركض في هذا الميدان ركضا ال تماثله 
وال تشم لمقامه األعظم فيه رائحة وهو فيما قبل فيه األرواح 

وجوده صلى اهللا عليه وسلم كحالة علمه بعد رسالته في الفيض 
 والمدد على جميع األرواح وإنما حجب اهللا عنه هذه األمور أعني

علمه صلى اهللا عليه وسلم بعد وجود جسده الشريف وقبل  عن
 .لمه اهللاوهي مكنوزة في حقيقته المحمدية لسر ع. نبوءته

  .فاالحتجاب ال يطلع عليه غيره
ف شلنبي صلى اهللا عليه وسلم إذ لو كوسر ذلك سؤال الحجاب على ا

كلم به اهللا له قبل النبوءة ما أدرجه في حقيقته المحمدية وت
وقع الريب في نفس المدعوين فيما قبل زمن الرسالة والبعث أل

كلم بهذا إنما كنت تت: تحدى لهم به من الرسالة يقولون له
فستره اهللا عنه . نقلته عن غيرك لست شيئا ،األمر أول أمرك

 ،الحجاب عنه اهللا فلما كان زمن النبوءة رفع. كي ال ينطق به
وما أرى اهللا الناس فيه صلى اهللا عليه وسلم قبل نبوءته من 
كونه أميا ال يعلم شيئا وال يدري شيئا وال وضع له مخالطة أحد 

منه ليكون إذا كلمهم بما كلمهم به من أهل الكتاب أو القرب 
أحوال الرسالة والنبوءة يعلمون أن ذلك حق لكونه صدر من 

  .أمي ال يعلم شيئا ولم يكن ذلك وال نبوءة فهذا سر االحتجاب
وما كنت تتلوا من قبله من كتاب : (وشاهد هذا قوله سبحانه وتعالى

  .)لمبطلونا(إلى ) وال تخطه بيمينك
الجواب أنه صلى اهللا  )وما أدري ما يفعل بي وال بكم (وأما قوله تعالى

القطعي بأنه عروس المملكة اإللهية  العلم سلم عنده عليه و
وأنه ليس في جميع الخليقة أكرم منه على اهللا تعالى وال أحب 

وأنه مأمون  ،عليه منه وال أعز وال أكبر حظوة عند اهللا منه
وأنه في الدرجة  ،عذابالعاقبة في اآلخرة ال يلحقه ال ألم وال 
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 .اهللا األبدي السرمدي رضا العالية من النعيم الدائم المقيم و
  .كل هذا ال يدخله ريب وال شك

وما أدري ما يفعل بي وال (ما ذكر صلى اهللا عليه وسلم من قوله  و
يحتمل أنه أراد تفصيل ما يقع به من النعيم وتفصيل ) بكم

 ،علمه بجملهاأن إفإنه  . تعالىالعطايا والمنح الواردة عليه من اهللا
فإن في  ،يمكن أن ال يحيط بتفاصيلها على دوام األبد في الجنة

   .علم اهللا ما ال تسعه العقول
فيقع له في  ،علما بجميع هذا لنا أنه صلى اهللا عليه وسلم محيطوإن ق

باله أن يكون له عند اهللا ما ال يعلمه من العطايا والمنح التي 
فهذا غير  .دار النعيم وال يعلمها إال عند وجودهايصبها عليه في 

وما أدري ما يفعل بي وال (يحتمل أن يكون أراد بقوله  و. مستبعد
فإن علم اهللا  .أنه رد األمر إلى إحاطة العلم األزلي اإللهي )بكم

في هذا الميدان ال يحيط به محيط ال نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
وال أعلم إال  :اهللا عليه وسلم يشهد لذلك قوله صلى.،وال غيره

قوله حاكيا عن نفسه بما ذكر اهللا عنه في  و .ما علمني اهللا
 .)خزائن اهللا وال أعلم الغيب يقل ال أقول لكم عند(اآلية 

فإنه ال يحاط به  ،األمر إلى حقيقة العلم األزلي فيحتمل أنه رد
  .وإن كان عالما بما ذكر أوال

أنه ال يعلم هل يرحمه اهللا أو يعذبه أو  وأما أن يتوهم من هذا الخبر
فهذا ال تقبله الحقيقة يدل  ،يقربه أو يطرده في الدار اآلخرة

 و) ولسوف يعطيك ربك فترضى(عليه قوله سبحانه وتعالى 
محال أن يكون هذا  و .)كان فضل اهللا عليك عظيما و(قوله 

ال فإن وعده  ،األمر منه سبحانه وتعالى وهو يتخوف عليه العذاب
  .فيخل

من قال أن النبي صلى : إن صح وهو قولها ،وأما الخبر الوارد عن عائشة
فال  ،اهللا عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كفر أو ما هذا معناه

ى هذا إن سمعته من النبي صلى اهللا عليه وسلم إال أن يكون أتيت
كتم األمر عنها لسر ظهر له في ذلك الوقت ال يمكن كشفه 
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عنها رؤية الذات العلية بعيني بصره وهو واقع له لها كما كتم 
فيكون كتمه له عنها لسر ظهر  .صلى اهللا عليه وسلم باإلجماع

ر وكتب الحديث كلها اآلثاو واألخبار . له في ذلك الوقت
الغيوب التي تأتي من بعده المتقاربة ب اتهخبارإمشحونة ب

رك ما ت :والمتباعدة حتى قال بعض الصحابة رضي اهللا عنه
صلى اهللا عليه وسلم أميرا يكون في أمته من بعده إال ذكره إلى 

ما من شيء لم أكن  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم .قيام الساعة
 و. الحديث .أريته إال رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار

األخبار الكثيرة متواترة حتى ال يكاد يرتاب فيها أحد من 
   .المسلمين والسالم

كان  و ،إذا صح ما ذكرتم: تراض على ما ذكرنا وهو أن يقالويبقى اع
هو المانع من ظهور ما في حقيقته المحمدية قبل السر هذا 

النبوءة فلم ال يكون رسوال وال نبيا من أول نشأته حتى ال 
يحتجب عنه في حقيقته المحمدية كما كان حال الغيب قبل 

ن منع اهللا له فالجواب عن هذا االعتراض إ. وجود جسده الكريم
من الرسالة والنبوءة قبل بلوغه أربعين سنة أن النبوءة والرسالة 

لو وضع أقل قليل منه على جميع ما  ،ال تكون إال عن تجل إالهي
 .قل أعبائه وسطوة سلطانهلثلم كله لذابت كلها اعلفي كورة ا

فال تقدر األنبياء على تحمل أعبائه والثبوت لسطوة سلطانه إال 
  .هم أربعين سنةبعد بلوغ

أما قبل بلوغ األربعين سنة فال قدرة ألحد على تحمل أعباء ذلك  و 
حتى إذا بلغ . التجلي لما فطرت عليه البشرية من شدة الضعف

اإلنسان أربعين سنة وكان في علم اهللا نبيا أو رسوال أفاض على 
على تحمل أعباء ذلك به روحه من قوته اإللهية ما يقدر 

وهذا هو  ،أحد إال بعد أربعين سنة أنبيتالسر لم فلهذا  .التجلي
صلى اهللا عليه وسلم ولغيره من  من النبوءة قبل ذلك  له المانع

   .النبيئين
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وأما سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم كونه نبيا قبل األربعين 
بشري  نصفه :فالجواب لم يكن بشريا محض إنما كان نصفين

 ىفقو ،روح األمين في فرج أمهة الحونصفه روحاني إذ نشأ عن نف
فلذلك بعث  ،وزاد بذلك قوة على النبيئين .فيه ضعف البشرية

قبل األربعين للقوة التي أعطيها من نفخ الروح األمين في فرج 
  .أمه

، فإن قلت يلزم من هذا أن يكون أقوى منه صلى اهللا عليه وسلم
لما ولكن  ،فالجواب أنه لم يكن أقوى منه صلى اهللا عليه وسلم

كان صلى اهللا عليه وسلم كامل البشرية من جهة أبيه وأمه 
كان فيه ضعف البشر وأعطي فيه القوة اإللهية المودعة فيه 

  .التي تزيد على قوة عيسى وغيره والسالم
فإن قيل ال يصح ما ذكرتم وال يتصور أن تكون العلوم والمعارف  

ال  واألسرار مودعة في حقيقته المحمدية وهي محتجبة عنه
فالجواب أن هذا الذي قلناه واقع في اإلدراك والحس ال ، يعلمها

يحتاج إلى التصور وشاهد ذلك أن الروح اإلنساني المدبر للجسم 
كان قبل التركيب في الجسم مخلوقا من صفاء صفوة النور 
اإللهي وأودع سبحانه وتعالى من أسراره وعلومه ومعارفه مال تدرك 

كانت الروح في  و .أحد وال نهاية له غاية وال يوقف له على
ذلك الوقت تامة المعرفة باهللا كاملة الصفاء والتمكين من 

تشتمل عليه الحضرة من  بما مطالعة الحضرة اإللهية تامة العلم
  .العلوم والمعارف وغير جاهلة بشيء منها

وليست األرواح في هذا الميدان على منهاج واحد وال نهايتها في ذلك 
حدة بل علوم الحضرة اإللهية ومعارفها مقسومة على إلى غاية وا

فالفيض لألرواح من  .األرواح بحسب ما فصلته المشيئة اإللهية
 .تلك الحضرة جار على ما سبق من القسمة في المشيئة اإللهية

ثم لما تركبت في قارورة الجسم و تلطخت . ل ومكثرلفمق
والضوء إلى بأدرانه وانعكست بسبتها التي هي في غاية الصفاء 

ت بنسبة الجسم الذي هو في غاية الظالم والكثافة فاحتج
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عنها تلك العلوم والمعارف التي كانت قبل تركيبها في الجسم 
  .واستمر لها هذا الحجاب من نشأة الجسم دائما

فع الحجاب م وصلها رثفإذا أراد اهللا بالعبد الوصول إلى صفاء المعرفة 
 ،يقة روحه من العلوم والمعارفبينه وبين ما كان مودعا في حق

فعرف األمور على حقائقها ولم تكن تنزلت فيه بعد المعرفة 
فإذا رفع  .ثم رفع الحجاب عنها ،وإنما كانت مخزونة في حقيقته

ما كان في حقيقة روحه من العلوم  عنها عرفله الحجاب 
 ،والمعارف وعرف ما يفاض عليه من الحضرة اإللهية بعد المعرفة

وهذا  .أدرك الفرق بين األمرين و   .يكن في روحه قبلما لم م
  .يعلمه جميع العارفين

الدليل الثاني على ذلك أيضا أن اإلنسان هو عين روحه وماهيته ال  و
 .غير وإنما هذا الجسد الظاهر لروحه كالثوب الملبوس لجسده

عن درك حقيقة  بفليس اإلنسان إال الروح ثم هو اآلن في حجا
فإذا أراد اهللا له بلوغ .وهي عينه ،ال يدركهاو ها روحه ال يعلم

فأدرك  ،الحجاب عن حقيقة روحه له المعرفة وصفاءها رفع
حقيقتها إدراكا ذوقيا وكشفا عينيا يقينيا وأدرك ما أودع فيها 

فهذا  .فهي اآلن محتجبة عنه وهو عينها. من العلوم واألسرار
ثم قال . ه وسلمأعظم شاهد على ما قلناه في حقه صلى اهللا علي

  :األلوهية المشهودة لغير اهللا قسمان الشيخ  رضي اهللا عنه
و قسم من اللوهتية  . ال تعلق فيه للخلق ،قسم متعلقه األلوهية محضا

وتعرف  .تعرف  تلك المعاني اإللهية بالخلق . متعلقه الخلق
وال بد لكل كامل من شهود  .المخلوقات بتلك المعاني اإللهية

من أعظم الشواهد على ما ذكر فيه صلى اهللا عليه  و. األمرين
وسلم قبل النبوءة من كون علوم النبوءة والرسالة والكتب 

ائم في قحقيقته مغطاة عليه بحجاب حالة الواإليمان موجود في 
فإن علومه التي كان يعلمها في اليقظة مغطاة عليه في  .نومه

تعقلها وقت النوم حتى إذا استيقظ وزال عنه حجاب النوم 
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فهذا حاله صلى اهللا عليه وسلم من . ووجدها لم تزل في ذاته
  .خلقه إلى زمن النبوءة والسالم

سئل رضي اهللا عنه عن معنى البيتين المشهورين من كالم بعض  و
الخ      عينان عينان لم يكتبهما قلم :العارفين وهما قوله

  البيتين
جود لذاتها من ذاتها من الجواب اعلم أن العين األولى عينه الواجبة الو

والعين الثانية عينك الجائزة الوجود . كل وجه وبكل اعتبار
من وجه والواجبة الوجود من وجه فإنها من ذاتها لذاتها جائزة 
الوجود ومن حيث تعلق المشيئة بوجودها وإحاطة العلم بها 

  .واجبة الوجود
، ية الحقأنان األولىالنون  .ن نونانيفي كل عين من العين: وقوله 

   .والثانية أنانية العبد
تنزل به السر القدسي الالهوتي بما صحبه من األنوار  لما وذلك أنه

اإللهية التي عجز العقل عن فهم أقل قليل ومنها فضال عن 
وأراه  .اإلحاطة بكنهها وسرى في كلية العبد ذلك السر والنور

د العبد إال فلم يبق في شهو ،اهللا بسببها محو دابر الغير والغيرية
  .أحد في أحد فسلب التعدد بكل وجه وبكل اعتبار

ال يقبل التعدد وال  اإذا نظر في ذاته لم ير إال أحد ،في هذا األمر و
وإذا نظر في كل شيء  .وإذا نظر في اهللا لم ير إال نفسه .الغيرية

وهذا هو المعبر عنه بالجمع . لم ير إال ما نظر في اهللا وفي نفسه
ذلك كله بسبب ظهور  و .اد الحق والمحو المحققالكلي واالتح

كان يجده قبل من وجوده فغطى عليه ما  ،ذلك السر والنور فيه
فإن نظر في عين نفسه التي هي واجبة الوجود من  .هودائرة حس

و .نظر فيها أنانيته عين أنانية الحقو جائزة الوجود من وجه وجه 
  .أنانيته عينأنانية الحق 

فهذه . قائمتان فيه إدراكا ذوقيا حسيا وشهودا يقينيافهما أنانيتان  
وإذا نظر في اهللا . نون أنانيته و نون أنانية الحق: العين فيها نونان

نظر عين الحق عين نفسه ووجد في عين الحق نون أنانية الحق 
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وهذا سر من أسرار . ونون أنانيته التحادهما في مشهد القدسي
وإنما ينال بالفيض  ،وى البشريةالغيب ال تدركه العقول وال الق

فهذا ا في البيت . ليس للكسب إليه سبيل .الرباني والفتح اإللهي
  .األول وهو أمر ينال بالذوق والكشف ال بالمقال

النون األولى أنانيتك ألنك إن . وأما البيت الثاني وهو نونان نونان الخ
قلت أنا في هذا المحل وجدت عينك هي القائلة ووجدت عين 

  .فيها عينان فهي نون .القائلة هي لحقا
وأما النون الثانية فهي أنانية الحق حيث ما سمعته يقول أنا مثل قوله 

وجدت في تلك الكلمة عين  )إنني أنا اهللا ال إله إال أنا(تعالى 
  .الحق هي القائلة وعينك هي القائلة التحادهما في نظر واحد

بل  ،ن يكون هذا في شهودهجل اهللا أ و .وهذا كله في نظر العبد فقط
علمه سبحانه وإدراكه وراء هذا ال تلتبس عليه األحوال وال 

فأنانية الحق هنا تجد فيها . تختلط عليه العبودية بالربوبية
فأنانيتك  .وكشف عياني يعينك وعينه ثابتتين بنظر يقين

في كل نون من  .فيها عينك وعينه وأنانيته فيها عينه وعينك
ر قط خطا لم يوراءه م وهذا ما سمح به الوقت و .النونين عينان

  ىهانت. على بال وال تكشف عنه دائرة المقال
مع )يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم(وسئل عن قوله تعالى 

اآلية مع قول أبي ) اهللا يتوفى األنفس حين موتها (قوله تعالى 
تول قبض أرواحنا بيدك وحل  و: الحسن الشاذلي رضي اهللا عنه

   .نا وبين غيركبين
إن اهللا تعالى هو القابض لألرواح أصال وعينا وولي : فأجاب رضي اهللا عنه

به صرف  ىذلك عزرائيل عليه السالم سجافا وسترا حكميا غط
فإن سر القدرة الذي هو عين العين ال يظهره سبحانه . قدرته

وإنما يظهره علما سبحانه وتعالى  ،وتعالى ألحد ظهورا عينيا
صرفا ة فهو القابض لألرواح باطنا وقدر. ف الحكمةمغطى بسجا

  .ميالعزرائيل قبضها ظاهرا سترا حك يوهو المول
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و اختصاصا لما  اوقد رفع هذا الستر في بعض األشخاص فضال منه وجود
طالقات فيتولى قبض ء من حيث ال حجر عليه في عموم اإلشا

  .لية عزرائيل عليه السالمن توويده دأرواحهم ب
من هذا أن يكون الذي يتولى سبحانه وتعالى قبض روحه دون  وال يلزم

تولية عزرائيل عليه السالم أفضل ممن يتولى قيض روحه 
والمزية ال تختص بالفاضل  .فإن هذه مزية .عزرائيل عليه السالم

دون المفضول في كل شيء وفي كل مرتبة كما نشير إليها 
  .فيما يأتي

قدمنا يفعل في ملكه وتصرفه  كما ،ثم تقول أن الحق ال حجر عليه
فيخصص  ،ما يشاء سواء كان في عموم الخبر واإلطالق
خصوص في بمناقضة عموم الخبر من يشاء من خلقه أو كان 

فإن المزايا يختص اهللا بها الفاضل في كل . وهو ظاهر ،الخبر
  .مرتبة وقد يختص بها المفضول في بعض المراتب

إن هللا عبادا ليسوا بأنبياء وال : لفقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم قا
 .والشهداء بمكانهم من اهللا عز وجلشهداء يغبطهم النبيئون 

فقد بان لك أن المزية يختص اهللا  ،في يوم القيامة به ويعني
بها المفضول دون الفاضل وهذه أعظم المزية حيث كان 
النبيئون على جاللة قدرهم وشفوف رتبتهم من حيث أن الظنون 

ا علوا يتمنون عند اهللا مقام من ال يكون نسبته إليهم ال تطرقه
حتى نقطة قلم في بحر طوله ألف ألف عام وعرضه كذلك 

   .وعمقه كذلك بالنسبة إلى علو مقامهم
هذه المزية لم تقع ألكابر  أنوكشف سر هذه الحكاية من حيث 

ن هؤالء إف .النبيئين لعلو مقامهم عن التدلي لمثل هذه
يالطفهم بأنواع  ،جر الحقة األطفال في حالمغبوطين بمنزل

التحف لعدم طاقتهم لحمل أعباء الحضرة اإللهية بما يتجلى به 
ترى الناس سكارى  و(كما قال سبحانه وتعالى  ،في ذلك الوقت

فلما عظم الموقع في هذا التجلي الذي ال  .)وما هم بسكارى
 ،ربكااأل به طاقة لألرواح به فيالطف صغار أحبابه بما يغبطهم
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ترويحا لهم من ضغطة الواردات رفقا بضعف مقامهم على تحمل 
أعباء الحضرة اإللهية وتلقي كل ما يبرز منها من التجليات بما 

  .يعطيه الوقت من كمال األدب
فهم ثابتون كالجبال الرواسخ ال تدهشهم التجليات وال تزعجهم  

س فلم يحرك لهم الحق المزية التي استأن .عواصف المعضالت
على ألان الحق سبحانه وتعالى أن مقامهم بها صغار األحباب علما م

ومركزهم األسمى بما اشتمل عليه من علو اآلداب ومعرفته 
فإنما حاصلها  .بعظمته وجالله ال يتنزلون إلى توقيع هذه المزية

وأما  .من شهوات النفوس التي هي مالطفة من الحق لضعف أحبابه
رضاألكابر العالون فال ترضى لهم كما وقع في ى منهم وال ت

ما لألقوياء  :بعض الكتب المنزلة أن اهللا تعالى  يقول فيها
إنما أبحت الشهوات لضعفة خلقي يستعينون بها على  ؟ والشهوات

   .طاعتي
ما وقع في قضية إبراهيم عليه  ،وهو علو مقام النبيئين ،وشاهد ذلك

لنار التي شأنها السالم حيث زج به في المنجنيق مقذوفا إلى ا
 وال استغاث ثبوتا لحكم تجليه في ذلك الوقت و ما أنَّ و .معروف

فتعرض له األمين جبريل عليه السالم في  .وفاء بأدب التجلي
فإنه يعلم أن إرسال  ؟ ألك حاجة يا إبراهيم : الهواء وقال له

رفعة  إنما كان من عناية اهللا به و ،لينقذه من وحلته له األمين
وأنه إن مال إليه في تخليصه لم يكن ذلك سوء  ،ديهمقامه ل

حيث وردت  الحق منه تلقّى أدب معه وال انحطاطا لرتبته ألنه
  .عليه

وهو  ،ه تنزال عن علو المقام وتنزيال عن كمال األدبآولكن لما ر 
تلقيه لمنة الحق بالفرح والقبول على حكم قوله صلى اهللا 

 و .صة فاقبلوهاأن اهللا تصدق عليكم برخ :عليه وسلم
بلى أن تصبروا وتتقوا إلى (تعالى  هكالحكم الواقع في حكم

فإن هذه عالمة النصر بلوغ  ،)قوله وما النصر إال من عند اهللا
فأول  .فإنهم ليسوا بأنبياء .السرور لضعف مقام الصحابة الفرح و
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دفعا اب حيث يالطفون في حضرة الحق موقف الضعفاء من األحب
آخر اآلية هو موقف  و .قل الواردثمن  واحهملما ال تطيقه أر

  .فإنهم ال يبالون بغير اهللا تعالى ،األكابر من العالين
وهو وفاؤه  ،ولما كان الميل إلى الرخصة تنزيال عن األكمل في األدب

 ،كمال تحمله ألعبائها بكمال األدب في الحضرة اإللهية و
حتف  حيث ال تطرقه لذة نفس وال شهوتها وإن كان في ذلك

لم يرض التنزل لشهوة  .ما إليك فالأ :فقد أجابه بقوله ،نفسه
ولم يرض إال الوقوف في أعال  .الحق سنة نفسه وإن كانت من

وهو انقطاعه إلى اهللا تعالى عن كل وجهة من  ،مراتب األدب
وأكد ذلك في قوله  .أحوال النفوس وإن كان في ذلك حتفه

  .علمه بحاليقال حسبي من سؤالي  .سله :حيث قال له
فإذا عرفت هذا عرفت ما بين مقامات النبيئين من مقامات  عدب

وأن الذي وقع من تمنيهم لمقامات المغبوطين لما   ،المغبوطين
يتحملوا  ال لحقهم من الشفقة على أممهم وأتباعهم وقراباتهم أن

 و .وبكاؤهمو يكثر أنينهم  .أعباء ذلك المقام وال يثبتوا له
البشرية من الميل إلى األقارب واألحباب والشفقة قد عرف ما في 

وإن كان مقام صاحب  ،عليهم فيما يحل بهم من الباليا والنقم
فلهذا أغبطوا مقام من ليسوا  .هذه البشرية في أعال المقامات

   .بأنبياء لكونهم ال إتباع لهم يخشون عليهم من شدة الوارد
ما وقع لعمر وعمار بن ياسر ومن المزايا التي وعدنا بها في صدر الجواب 

ما  :فإنه قال لعمر .رضي اهللا عنهما دونه صلى اهللا عليه وسلم
لَساف كتإن اهللا عصمه  :قال لعمار و .سلك الشيطان غيره الإ ج

ولم يكن ذلك في رتبته صلى اهللا  .من الشيطان ال يوسوس إليه
دون نفسه صلى اهللا  بهماليه وسلم ولكنهما مزيتان خصهما ع
فإن هاتين المزيتين ثابتتان في حقيقته صلى اهللا  .ليه وسلمع

ين عفر الإما كان عمر وعمار  و .وهو األصل الجامع ،عليه وسلم
فأظهر المزية في فرعيه ولم يظهرها في أصله الجامع صلى  .عنه

اهللا عليه وسلم كمزية إبراهيم لكونه أول من يكسى يوم 
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المزية فيه صلى اهللا  ولم تكن هذه .القيامة من جميع الخلق
وكمزية موسى عليه الصالة والسالم في كونه ذا . عليه وسلم

تكن له صلى اهللا عليه  مول ،دون جميع الخلق ،لحية في الجنة
   .وشفوف رتبته صلى اهللا عليه وسلم معروف. وسلم 

 ،حكاية آصف بن برخيا مع سيدنا سليمان عليه الصالة والسالمكو
نا آتيك به قبل أ(فقال  ،عرش بلقيس فإنه طلب أن يحضر لديه

فإنها مزية اختص بها آصف وهو  .اآلية )أن يرتد إليك طرفك
ع منها سليمان عليه السالم لعلو مقامه وإن أشكل منو .غير نبي

األمر في قضية آصف وسليمان عليه السالم حيث كان آصف 
  .وبقوة االسم فعل ما فعل .تلميذه وأخذ عنه االسم األعظم

اب عن هذا اإلشكال أن مقام سليمان عليه الصالة والسالم في والجو 
شفوف رتبته وعلو درجته ال يحتمل مثل هذه المزية وال يتأتى له 
التدلي إليها ألن مقام النبوءة ليس له إال تلقي ما هو في الحضرة 
اإللهية من جميع التجليات ذاتية أو صفاتية أو إسمائية أو فعلية 

تخطر بباله أن يغير تجليا من التجليات أو على ما هو عليه ال 
يتغير ألجل غرضه وارد من الواردات البارزة من حضرة الحق بل 

  .هتأدبه في مقامه ثبوته لجميع التجليات طابقت غرضه أو خالف
ولذا لم يكن من النبيئين خروج عن دائرة األسباب الحكمية ميال إلى 

ستغراقهم في العلم خرق العادات لقوة كما لهم وكمال أدبهم وا
باهللا تعالى وفناء إرادتهم في إرادة اهللا تعالى حتى ال تريد إال ما 

فال  ،وهذا الوصف لهم وصف ذاتي استقر عليه مقامهم. أراد
يزحزحهم عن هذا المقر من التجليات وأن عظم في هذا الميدان 
قائمون هللا باهللا راكضون في هذا المجال مستغرقون في اهللا 

واهم اهللا بقوته وأثبتهم بإثباته فتحملوا أعباء الحضرة فق ،تعالى
اإللهية على غاية ثقلها وصعوبة مباينتها ألغراض النفوس ولم 

   .يبالوا بما هو دونها
من بعدهم عن الميل إلى خرق  ،كما ذكرنا ،وحال األنبياء هذا

دهم إلى خرق العوائد ضرورة ؤيما لم فضال عن فعلها  ،العوائد
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فيفعلون ما  .لة وإيضاح صحتها في قلوب المرسل إليهمإثبات الرسا
تصحيح الرسالة لتوقفها  ةنئوالعوائد قياما بم يفعل من خرق

وهذا الخرق هنا هو المسمى في  .على خرق العادة الشاهد بصحتها
حتى إذا فرغوا من إثبات المعجزة  .اصطالح المسلمين بالمعجزة

وإن  يبتدرونه،ف .إلهي فارقوا خرق العوائد ما لم يكن ذلك بأمر
لم يكن في إثبات الرسالة كقضايا موسى عليه السالم الثالثة 

اآلية وقوله تعالى أن  )أن أضرب بعصاك البحر(وهي قوله تعالى 
ن اهللا تعالى إ(اآلية وقوله تعالى  )اضرب بعصاك الحجر(

وإن لم  ،وهذه القضايا عن أمر إلهي ).يأمركم أن تذبحوا بقرة
   .ت المعجزة ال تمكنه مخالفتهتكن في إثبا

فما مالوا لخرق العوائد إال لضعفهم عن تحمل أعباء  ،األولياء اوأم
فمال إلى خرق  .الحضرة اإللهية وعدم طاقتهم لصعوبة تجلياتها

ضغطة الوارد وإبقاء على نفوسهم  من  العوائد ترويحا ألرواحهم
بأن اهللا عز وهم معذورون  ،التمتع ببعض شيء من شهواتها اوأم .به

فلذا لم يتنزل سليمان لفعل هذا . وجل لم يمدهم بقوة األنبياء
   .الخرق الذي فعله آصف ثبوتا على مقر مقامه الذي ذكرناه

إذا كان هذا مقامه وال يرضى لنفسه بهذه المزية لكونها  :فإن قلت
   ).فلم تدلى بطلب ذلك من الحاضرين .مغايرة لمقامه

على ما ذكرناه ولكن لما كان منة الحق  والجواب في هذا أن مقامه
 (عليه في ملكه أن سخر له جميع خلقه كما قال في حقه

الخ  )يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب
كان آصف من جملة ما هو مسخر تحت حكمه حيث  و .اآلية

وقد كانت  .فعل له هذه المزية وأن الرياح مسخرة تحت حكمه
فلما كان . وتقذفه مسيرة شهر غدوا ومثلها رواحاتحمله وجيشه 

يديه ورجليه في هذا الخلق ولم يرض النزول  ةالتسخير له بمنزل
عن مقامه سخر في ذلك من هو مسخر تحت حكمه يعمل له ما 

ذلك بإذن إلهي  له قد وقع و .وهذا من منة الحق عليه .يريد
   .ليس من غرضه فقط وقلبه ثابت على مقامه والسالم
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عرضنا األمانة على إنا (وسئل رضي اهللا عنه عن معنى قوله تعالى 
معنى األمانة هي القيام بحقوق : فأجاب الخ )السموات واألرض

لهية، فلم تطق حمل إلا مرتبة الحق في كلية معانيها خلقية و
 هذه األمانة السماوات و األرض و أشفقن منها و حملها اإلنسان،

به   و .نظام الوجود به حفظ اهللاوهو اإلنسان الكامل الذي ي
وهو حياة جميع  ،به صالح جميع الوجود يرحم جميعه الوجود و

لو زال عن الوجود طرفة  و .به قيام جميع الوجود و ،الوجود
هو المعبر  و ،عين واحدة لصار الوجود كله عدما في طرفة عين

   .عنه بلسان العامة قطب األقطاب والغوث الجامع
يعني ظلوما بتخطيه حدود البشرية فهو ال ) وما جهوالظل(ومعنى قوله 

ال حيث وخروج إلى القيام بحقوق مرتبة الحق   خلقيةوحدود ال
 إال فإن هذا ال قدرة ألحد عليه . أين وال كيف وال صور وال حد

فهذا معنى ظلمه لكونه تخطى مرتبة البشرية من  . اهللا وحده
فإن األمر الذي تخطى  ،الخلقية فهو ال يقدر األمر الذي تخطى

قال  .اإلحاطة مستحيلة فيه نإليه ال غاية له وال نهاية لكو
فهذا معنى الجهل والظلم . وال يحيطون به علما(سبحانه وتعالى 

   .الذي نسب إليه هو على مراتب اصطفاء الحق لعبده
وذلك غاية  ،والجهل الذي نسب إليه هو نفي اإلحاطة بكنه جالله

ن معرفته باهللا من وراء خطوط الدارين كلها فإ .المعرفة باهللا
ا دائرة هيعني دوائر الصديقية وهي أن كل معرفة للصديقين فل

 .هي حدها وغايتها ال تتخطاهاو تلك الدائرة . تنطبق عليها
 المعرفة باهللامن وصل  واإلنسان الكامل تخطى جميع الدوائر و

كيف وال  حيث ال إحاطة بكنه جالله وال حد وال رسم وال إلى 
ولو أن  .فهو يجول في هذا البحر الذي ال حد له .دائرة

  من هذا البحر  تدْمالموجودات أُ
 ما يشاء ويثبت يمحو اهللا(وسئل رضي اهللا عنه عن معنى قوله تعالى 

طريق  ىمن بعض معاني اآلية عل بفأجا، )وعنده أم الكتاب
ه أغراضهم أن ذلك في أفعال المختارين فيما تتعلق ب ،التأويل
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كل ذلك يمحو  .أو إثباته أو نفعه أو إضراره نفيهمما يريدون 
فال يقع منه شيء في الوجود مما تعلقت به  ،اهللا منه ما يشاء

أغراضهم ويثبت منه ما يشاء فيظهر وجوده أو نفيه مرسوما في 
أما ما تعلقت به إرادته  و . فهذا هو المحو واإلثبات .لوح الظهور

   .و فيهكله ثابت ال مح
فكان  .في اللوح المحفوظ ةالمقادير اإللهيمت سومن بعض معانيها ارت

ا على سببه أو زوال قفرسمه لكونه متو هرمنها ما محاه بعد أن أظ
أثبته وأظهره في لوح الوجود لكونه نفذ به و منها ما . نعما

ثم اللوح  .ينفذ به حكم المشيئة لم واألول .تهحكم مشيئ
قع اما هو أم الكتاب وكل ما هو فيها و المحفوظ منقسم إلى

ثابت ال يمكن تحوله وإلى ألواح المحو واإلثبات من غير أم 
الكتاب وفيها ما كان مطابقا للمشيئة اإللهية كان ثابتا ال 

ومنها ما لم يطابق المشيئة اإللهية وإنما أظهره سبحانه  .محو فيه
من حيث له وتعالى في اللوح المحفوظ موقوفا على شرط أو سبب 

لم يقع منه شيء وهو لم يقع في حكم  ،شرطه أو سببه
   .المشيئة

يمحو اهللا ما يشاء من أعمال : ومن بعض معاني اآلية على طريق التأويل
فما كان حسنا أحبطه وأبطله وما كان سيئا غفره  .المكلفين

وأثاب فعال فما كان منها حسنا أثبته ومحاه ويثبت في هذه األ
 .عليه عقوبة تامة قبوعاأثبته  وما كان سيئا  .مةعليه إثابة تا

  ففيه يمحو اهللا ما يشاء ويثبت 
وسأل صاحب اإلبريز شيخه رضي اهللا عنه عن هذه اآلية وهي قوله 

ال أفسر  :الخ فقال له رضي اهللا عنه)يمحو اهللا ما يشاء  (تعالى
ما سمعته من النبي صلى اهللا عليه وسلم يذكره بلكم اآلية إال 

إن ما يقع في خواطر : فقال رضي اهللا عنه .في تفسيرها أمس لنا
 و ،قسم ال يقع: العباد مما يتعلق باألمور الكائنة على قسمين

وإليه اإلشارة  ،قسم يقع و ) يمحو اهللا ما يشاء(إليه اإلشارة بقوله 
ور االستقبالية ميعني أن الخواطر المتعلقة باأل) ويثبت(يقوله 
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م ووقوع حادث منها ما يخيب وهو المحو كنزول مطر وقدوم قاد
 ،الكتاب أم وعنده تعالى .وهو المثبت) بالجيم(ومنها ما يجيب 

صلى  فسرها النبي هكذا.وهو العلم القديم الذي ال يخيب أصال 
  ىهانت.رح ما سمعت مني غيره طده واقفاعت .اهللا عليه وسلم

).  نفسهويحذركم اهللا(وسئل شيخنا رضي اهللا عنه عن قوله تعالى 
أما في بساط الشريعة يعني ويحذركم : فأجاب رضي اهللا عنه

 اهللا نفسه بالخوف منه وعدم األمن من مكره في جميع عطاياه
من النعم ودفع جميع المضار عنكم النقم وبسط ذلك  إليكم

فاحذروا من مكره في ذلك  .عليكم على ممر الليالي واأليام
حق عليه عذاب ذي  نال مفإنه ال يأمن من مكر اهللا إ ،الحال

   .الجالل
يعني من البحث  )ويحذركم اهللا نفسه(: وأما في بساط الحقيقة

فإن ذلك غير الئق بكم  ،واإلطالع والطلب على كنه الذات
فاحذروا من حول نزول الباليا  ،ألنكم ال تطيقون ذلك األمر

بكم بطلبكم ذلك األمر وقفوا عند ما حد لكم من أمر 
  ىهانت.  عليه وسلمالشارع صلى اهللا

العلماء ورثة  :وسئل رضي اهللا عنه عن قوله صلى اهللا عليه وسلم
فأجاب أن علماء كل عصر من آدم عليه السالم إلى هلم . األنبياء

جرا يكونون خلفاء على أنبياء زمانهم وعلماء أعصارنا خلفاء 
على نبينا صلى اهللا عليه وسلم يبلغون األحكام إلى كافة 

  .هي الوراثة الظاهرة هذه .الخلق
والوراثة الباطنة هي لألولياء يختصون باألحوال واألسرار واألخالق 

ن أولياء ووك. والمعارف والعلم باهللا بنقيطات من بحور النبيئين
ين لكونه صلى اهللا عليه هذه األمة مفترقين على مقامات النبيئ

 نموذج الجامع لحقائق جميع النبيئين والمرسلينألاوسلم هو 
 .والمحيط بجميع علومهم ومعارفهم وأسرارهم وتجليات الحق لهم

وكل واحد  .فال يشد عنه منها شيء إذ كلها من بحره المحيط
من النبيئين والمرسلين أخذ منه صلى اهللا عليه وسلم نسبة 
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صلى اهللا  ه،فما فيهم إال نسب .يختص بها عن غيره من األنبياء
   .وهو الممد لجميعهم ،عليه وسلم

لما فرق الفيض على جميع النبيئين والمرسلين على حسب ما سبق في ف
المشيئة اإللهية قسم أيضا في أولياء أمته ما كان فرقه في 
النبيئين والمرسلين من النسب وما يتبعها من األسرار والعلوم 

فكما أن لكل نبي منه نسبة يختص بها عن غيره من  .والمعارف
ه نسبة نبي من النبيئين األنبياء كذلك لكل ولي من أمت

فالن قدمه  :وهذا معنى قولهم. يختص بها عن غيره من األولياء
على قدم فالن من األنبياء وقلبه فالن وإنما هي تحصل له 

  .نقيطات من بحر النبوءة ال أنه يحظى بكل ما عند النبوءة
ومن هنا تعرف أن كل واحد من أكابر المجتهدين مسلوك به من حيث 

كل ما حام باجتهاده واآلالت  ،يعة رسول من الرسلال يدري شر
الواقعة عنده في طلب الحق لم يقع إال على األحكام المقررة 
في رسالة ذلك الرسول لتكون شريعة نبينا صلى اهللا عليه 

نا ال يحل إنكار من ه و. وسلم مشتملة على جميع الشرائع
  .مجتهدالمجتهد على ال

حجابه النور لو  :اهللا عليه وسلم وسئل رضي اهللا عنه عن قوله صلى
   .ت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقهقحركشفه أل

وجل بال حجاب  الموجودات لو نظرت إلى اهللا عز أن فأجاب معنى هذا
حرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى جميع وأدركته أبصارها أل

الموجودات التي أدركته أبصارها بال حجاب ولرجعت في أسرع 
على جميع  قةصاد ،قوله ما و. ألولىعدميتها اين إلى من طرفة ع
 و .يعود على اهللا تعالى ،الضمير األخير في أدركه و. الموجودات

ن م هو بصره والضمير في بصره هو المفسر بقوله ،فاعل أدرك
  ىهانت. خلقه

فهما نوران حاجبان للخلق عن  .حجابك األعظم حجابه النور: قوله
فإنها هي  ،ول هو الحقيقة المحمديةالحجاب األ .النظر للحق

   . البرزخ األكبر بين اهللا وبين خلقه
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فال سبيل إلى  .والحجاب الثاني رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى
  .انخراقه

وحجابك األعظم القائم : قول الشيخ موالي عبد السالم بن مشيش و
فإن حجابيته  .الحقيقة المحمدية به أراد ،لك بين يديك

 .ى اهللا عليه وسلم وضعت لتمام اإلفادة ال للمنع من اإلفادةصل
فإنه لوال الحجاب لم يقدر الخلق أن يباشروا ربهم باإلفادة منه 

فال  .تحترق الموجودات ،بنفس وقوع أبصارهم على سبحات وجهه
  .فإن اإلفادة من وراء الوجود .فضال عن اإلفادة ،وجود أصال

جل ليستفيد الخلق بسبب وجوده مادة فنصب حجابا بين يدي اهللا عز و
وجودهم وإبقاء وجودهم ومادة اإلفادة من اهللا تعالى إذ جميع 
اإلفادة من اهللا مطلقا يتلقاها الحجاب األعظم من اهللا لكونه 

ولوال هو ما  .يفيضها هو على جميع الوجود مث ،قواه بقوته
. دةفهذا معنى الحجابية نصبت لإلفا .استفاد أحد من اهللا شيئا
يشير صلى  .إنما أنا قاسم واهللا معطي :يقول صلى اهللا عليه وسلم

أن االقتطاعات اإللهية للقوابل األصلية  ىاهللا عليه وسلم إل
ليس لغير اهللا فيها  ،كانت مقسومة بحكم المشيئة الربانية

   .مدخل
ما له في قائ ،أعني نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،ثم جعله سبحانه وتعالى

القسم المفصلة بحكم المشيئة التي قلنا هي  توصيل تلك
فليس . لالقتطاعات اإللهية إلى أربابها وهي القوابل األصلية

األمور إال ما  نيعطي صلى اهللا عليه وسلم لشيء من الوجود أمرا م
   .أعطاه االقتطاع اإللهي

فبان لك أن بروز العطاء من الحق جملة وتفصيال لمن أريد له ذلك 
ربابه وفي مرتبة حقيقته المحمدية صلى اهللا وتفصيله على أ

 :فهذا معنى الحديث .عليه وسلم يعطيه ألربابه بحسب النسب
الحجابية األولى للحق حجاب   .إنما أنا قاسم واهللا معطي

والحجاب الثاني للحق حجاب . الكبرياء وال سبيل إلى انخراقه
مدية والحقيقة المح. الحقيقة المحمدية بين اهللا وبين الوجود
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لى الحقيقة إفال مطمع ألحد أن يصل  ،دونها حجب األنوار
المحمدية بتخطي حجب األنوار التي دونها وإنما تجليات الحق 

ومن وراء حجاب الحقيقة  .وراء حجاب الكبرياء نكلها م
   .المحمدية ومن وراء حجب األنوار التي دونها

ليه وسلم بكونه وأما الوصول إلى اهللا تعالى من باب النبي صلى اهللا ع
بابا في الوصول إلى اهللا تعالى وال مطمع ألحد في الوصول إلى 

فإنما معنى  ،اهللا تعالى وال مطمع ألحد في الوصول إلى اهللا بدونه
ذلك بمتابعة شرعه واقتفاء سبيله والتخلق بأخالقه والتأدب 

فبهذا  .بآدابه مع إخالص الوجهة في ذلك كله إلى اهللا تعالى
ال سبيل  ،ل العبد إلى اهللا تعالى وبغير هذا المقدارالمقدار يص

  .للوصول إلى اهللا تعالى
فالواصل إلى اهللا تعالى إذا كان يريد أن ينزاح عنه الحجاب مطلقا 

 ،ويصل إلى اهللا محضا بال حجاب أو يتخطى الحجاب إلى ما وراءه 
   ىهانت.فهذا أمر ال سبيل إليه وال مطمع ألحد في دركه

 )فإذا سويته ونفخت فيه من روحي( عنه عن قوله تعالى وسئل رضي اهللا
أما الخالفة فقد تقدم الكالم : فأجاب رضي اهللا عنه اآلية

وضع الروح في الجسد  به وأما النفخ فالمراد .عليها فيما قبل
ويسمى نفخا ألنه من النفس الرحماني وأضافه الحق إلى نفسه 

مخلوق هللا مخصوص إضافة الخلق وإضافة االختصاص بمعنى أنه 
منه بعظمة العناية والمحبة  والتكريم وإعالء الرتبة على 

هذا وجه اإلضافة إلى اهللا تعالى . جميع ما عداه من المخلوقات 
والمذكور هنا هو الروح الحيواني المدبر لألجسام . للروح

وهذا الروح هو المنفوخ في جسد آدم عليه  .المظهر لصورة الحياة
   .السالم

الروح القدسي الالهوتي الذي استوجب الروح اآلدمي به  ثم طيه
الكمال والعلو على جميع المراتب الخلقية بحيث أن ال يضاهيه 

ثم الروح القدسي . شيء من المخلوقات في ذلك الكمال والعلو
فإن الروح الحيواني منفوخ . هو منفوخ في روح آدم ال في جسده
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حياة والعقل وجميع لاب الجسد في الجسد وبذلك الروح استوج
ما يشتمالن عليه من العلم والحس والحركة والتخيل والفكر 

   .إلى آخر ما يستوجبانه من المعاني
فكما أن  .وأما الروح القدسي فهو منفوخ في الروح الحيواني من آدم

كذلك روحه الحيواني  ،روحه الحيوانيلالجسم من آدم قارورة 
القدسي استوجب الروح وبذلك الروح  .قارورة للروح القدسي

 .الحيواني من آدم العلو والكمال على جميع المراتب الخلقية
وكان للروح الحيواني بسبب الروح القدسي حيا حياة أبدية ألن 
الروح الحيواني ما فيه إال ما أعطي للجسم من الحياة والحس 
والحركة وما معها من المقتضيات واللوازم ليس في الروح 

  .لى هذاالحيواني زائد ع
وأما الروح القدسي فإنه أعطى للروح الحيواني كمال العلم بالحضرة  

اإللهية وما هي متصفة به من العظمة والكبرياء والعز والجالل 
والعلو والتعالي وما هي مشتملة عليه من األسماء الحسنى 

وأعطاه أيضا كمال العلم بما تستحقه الحضرة . والصفات العلى
دب وكمال التعظيم وكمال المحبة اإللهية من كمال األ

واالعتناء وكمال االنقطاع إلى اهللا تعالى والفراغ من مالحظة 
وأعطاه العلم أيضا بما يراد منه  .الحظوظ ومن االلتفات إليها

كل دورة من الدورات الزمانية والحالية  خلق ومحله في ذاولما
ن والقدرية وعرفه حقيقة األدب الذي يراد منه في كل محل م

   .ذلك
وبسبب هذا الذي أعطاه الروح القدسي للروح الحيواني صار الروح 

حكم فيها بما يريد ية هللا على جميع العوالم فالحيواني خلي
ستجيب له طائعة من غير استعصاء تف ،ويتصرف فيها بما يشاء

  .الحق وحده ألحديةوال يكون هذا إال 
صيرها خليفة على  ولما أعطى الروح الحيواني الكمال الذي ذكر أوال

جميع العوالم تحكم فيها كحكمة ويجري أمره فيها كجريان 
وهذه هي . وليس هذا شيء من العوالم غير الروح اآلدمي .أمره
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وهذه الحياة  .فيهالقدسي حياة الروح الحيواني بسبب نفخ الروح 
 .اآلية )ناهييحفأ اتأو من كان مي(هي المشار إليها بقوله تعالى 

  .وح في آدم عليه السالمفهو نفخ الر
وإنما كان الروح الحيواني حيا بهذا النفخ ألنه بدونه كسائر أرواح 

   .الحيوانات ليس فيه زيادة عليها من الكمال وغيره
وأما الروح القدسي فهو نور عظيم الشأن يفيض من حضرة الحق يأتي 

ي فإذا استقر ف .حامال لما ال غاية له من األنوار واألسرار والعلوم
الروح الحيواني أعطاه ما ذكر أوال من الكماالت وصيره خليفة 

عرفت  ،وإذا عرفت هذا وتأملته .اهللا على خلقه كما ذكرنا
رتبة اإلنسان معلوه على جميع العوالم وعرفت الكامل منه وما ال 

   .كمال فيه وعرفت الحي والميت من اإلنسان
إلى إظهار علو رتب آدم  وأما أمر اهللا للمالئكة بالسجود له فهو إشارة 

على جميع العوالم وخصوصيته عند اهللا من بينهم بما ال غاية 
له من عناية الحق به ومحبته له وتعظيمه إياه وإحالله له ما لم 

وإلى هذا اإلشارة بقوله . يعط غيره من المخلوقات شيئا من ذلك
 ).ولقد كرمنا بني آدم إلى قوله تفضيال(سبحانه وتعالى 

   .والسالم
). وجعلنا من الماء كل شيء حي(وسئل رضي اهللا عنه عن قوله تعالى 

يعني مراده وخلقنا من الماء كل شيء حي  :فأجاب رضي اهللا عنه
على حد قوله تعالى واهللا خلق كل دابة من ماء يعني من ماء 

فما من دابة على وجه األرض إال وهي مخلوقة من ماء  .النطفة
الحشرات من التراب بال نطفة كما  وقد خلق اهللا بعض. النطفة

كان ابتداء خلقها قبل من غير نطفة بل من بقية طينة آدم 
  هـ  .عليه السالم ثم تناسل بالنطفة كسائر الحيوانات

الكشف الصحيح إذا خالف  :وسئل رضي اهللا عنه عن قول بعضهم
 :الجواب واهللا الموفق للصواب؟ النص الصريح ماذا يقدم منهما

يختلف ال  ال نص الصريح والكشف الصحيح من أربابهاعلم أن ال
فكلهما واحد من عين واحدة ألن النص الصريح  .مادة وال نهاية
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من ذات محمد صلى اهللا عليه وسلم برز سواء كان حديثا أو 
الكشف الصحيح ألن بابه عن فيض حقيقته المحمدية  و .قرآنا

سطة وهما فاض وكلهما إنما كان صلى اهللا عليه وسلم فيها وا
فإن الكشف الصحيح  .فلذا قلنا ال يختلفان .من عند اهللا منشئا

ما دل علي النص الصريح بتصريح أو تلويح أو  إال علىال يدل 
إذا توجه مطالعا  ،فإن المكاشف في بعض أحواله .تضمن

للحكم في غير المسألة التي يريدها إن رآها نورا أو ليست نورا أو 
لنور دل على أنها مطلوبة شرعا إما وجوبا أو فهذا ا ،أحاط بها النور

  .ندبا
وإن رأى المسألة ظلمة أو أحاطت بها ظلمة دل على أنها مطلوب تركها  

لم يقع عليها ال  في كشفه إن رآها و. شرعا إما تحريما أو كراهة
دل على أنها مباحة ال يطلب فعلها وال تركها  ،نور وال ظلمة

إلى الوجوب أو الحريم لعارض  وقد ينتقل حكم المباح. لذاتها
في الوقت إذا كان يؤدي ارتكابه به إلى محرم أو كان يتوقف 

وأن  .وإال بقي في حيز اإلباحة ،على تحصيل واجب أو مندوب
وال يكون هذا . أفتاك المفتوح في المسألة فاستفت فيها قلبك

فإنه صاحب الكشف الصحيح لبعد  .إال للعارف الكامل فقط
فكل ما  .يل بينه وبين نفسه بأنوار القدسحنه فإ ،نفسه عنه

له في أموره هو من اهللا تعالى لكن في أمور دينه ال في  هيتوج
  أمور دنياه هو فيها كسائر الخلق

كنت كثير البحث عن كالم  :الشاذلي رضي اهللا عنه قال حكاوقد 
الحق حتى قال له الحق في بعض وقائعه ناهيا له عما يبحث عنه 

تعريفي لك يغنيك عن علم األولين  :قال له.وملقمن كالم 
  ىهانت. واآلخرين ما عدى النبيئين والمرسلين

فإنه هو األصل المرجوع إليه ال واسطة بين اهللا وبين العباد إال النبوءة 
أعني النبوءة طالبا األخذ عن اهللا من  ،ومن رام الخروج عنها

  .غيرها كفر وخسر الدنيا واآلخرة
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فإنه نفي  ،العقل يأخذ العلم عن اهللا بال واسطةوما ذكر من أن  
 .ال يشهد واسطة بينه وبين الحق أصال .الواسطة المشهودة

وهي الحقيقة  ،لكنها موجودة في نفسها غير مشهودة له
فضال عن  ،فإنه ال مطمع ألحد في درك حقيقتها .المحمدية
ن فإنه يرى نفسه يأخذ العلم ع .فإنها من السر الخفي .مشاهدتها

وما برز له ذلك العلم إال من الحقيقة  ،اهللا بال واسطة
فإنه مغطى عليه  ،وإن رآه من الحق ،المحمدية من حيث ال يراها

  .فهذا معنى أخذ العلم عن اهللا بال واسطة. بحجاب التلبيس
غير واسطة  نره يأخذ عن اهللا تعالى ميهم أن العقل أو غووأما من يت 

وهذا  .فهذا ال سبيل إليه ،االحقيقة المحمدية مجردا عنه
حقه نفيا شهوديا ال الواسطة في وإنما نفي  ،التوهم أمر باطل

فإنه في وقت األخذ عن اهللا ينمحق األخذ محقا  .نفيا وجوديا
 ،فال يبقى له شعور بنفسه فضال عن غيره من الوجود .كليا

و ما ثم إال الحق  .فيسمع ما يسمع في تلك الحضرة من االلقاءات
   .كلم واآلخذ ال غيرالمت

وقد قلنا في بعض األجوبة أنه يتدلى للعارف سر من أسرار الحضرة 
القدسية يأخذه عن نفسه ويغطي عنه وجوده مع جميع الوجود 

رائيا ال  فيكون ناطقا بلسانه سامعا و ،ويريه ذاته عينية الحق
بل هو بالحق للحق في الحق عن الحق  ،ببنانه مدركا ال بجنانه

ه هذا موال قدرة للعبد إذا صاد .وإحساسا وشهودا وتلقياإدراكا 
فإن هذا السر إذا ورد على  ،السر على الخروج عن دائرة حيطته

العبد قاهر بقوة سلطانه غالب بسطوة جالله ال قدرة ألحد أن 
الواسطة للحقيقة المحمدية في  و .يخرج عنه إال إذا سرى منه

   . محسوسةهذا موجودة غير مشهودة وال معقولة وال
 ،أو كما قال ،لوال علماء الظاهر :قال الشيخ األكبر رضي اهللا عنه

معناه في  غير التشريع . ألتت األولياء عن اهللا بما أتت به األنبياء
طلبا  وأفإن التشريع بإحداث حكم لم يكن سابقا طلبا للفعل 

 ،للترك أو تعبدا أو إباحة أو نقض حكم سابق في الشريعة
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إذ هذا متوقف  ،فهذا ال سبيل لألولياء إليه .آخرفتبدل بحكم 
وما وراء ذلك فاستوت فيه النبوءة  .على النبوءة فقط

  ىهانت.والوالية
   .د فقد ألحدحمن و: سئل رضي اهللا عنه عن معنى قول الشيخ األكبر
د فإن العارف إذا وح .معنى اإللحاد هو الخروج عن الجادة المستقيمة

د بتوحيد العارف فقد العامي إذا وح و .ألحد فقد ،بتوحيد العامة
 :في معنى ذلك يقول صلى اهللا عليه وسلم و. يعني كفر ،ألحد

أمرنا معاشر األنبياء أن نخاطب الناس عل قدر عقولهم أو كما 
   .قال صلى اهللا عليه وسلم مما هذا معناه

 هل هي تابعة ،وسئل شيخنا عن المحبة الكائنة بين الناس في الدنيا
لما وقع من االجتماع واالفتراق والتقابل والتدابر لألرواح حين 

  ؟خلقها اهللا أم ال
فما  ،األرواح جنود مجندة: فأجاب رضي اهللا عنه بالحديث المعلوم

ومعناه ما : ثم قال. تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف
ا م و . تعارف منها في االبتداع الثاني ائتلف في االختراع الثاني

ثم . تناكر منها  في االبتداع الثاني اختلف في االختراع الثاني
االبتداع األول . ألن لها ابتداعين واختراعين :قال رضي اهللا عنه

ألن اهللا كتب مقاديرها وأزمنتها ، هو كتبها في اللوح المحفوظ 
لها من بدئها إلى  بها و وأمكنتها وكل ما أراد اهللا منها و

 االبتداع الثاني هو خلق األرواح و و. يناالستقرار في الدار
قال بعض أهل الكشف رحمه  .إخراجها من العدم إلى الوجود

ثم ميزها  .نور المكرم مجملةالخلق اهللا األرواح أوال من  :اهللا
   .قطعا وخلق من كل قطعة زوجا على عدد األرواح

واح واالختراع األول هو إخراج جميع األر: ثم قال شيخنا رضي اهللا عنه
قيل أنه ببطن  .من ظهر أبينا آدم عليه الصالة والسالم مثل الذر

  .تعالى نعمان وأخذ عليها الميثاق سبحانه و
ثم قال وفي االختراع . واالختراع الثاني هو خلق كل إنسان في وقته

األول دعاها النبي صلى اهللا عليه وسلم باإليمان باهللا وبه صلى 
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فهو المؤمن في  ،ذلك الوقتفمن أجابه في  .اهللا عليه وسلم
ومن لم يجب في ذلك الوقت فهو الكافر  .عالم ظهور األشباح

رجع هناك فهو كذلك في عالم ظهور  من أجاب و و .في الدنيا
ة فهو دهناك أوال ثم أجاب بعد م  من لم يجب و .األشباح

ما ظهر هنا إال ما وقع هناك شبرا  و .كذلك في هذا العالم
  .بشبر

فإذا جاء التلميذ  .ثم تعرف الشيوخ األكابر التالميذ ومن :ثم قال
إن كان هناك  و ،فإذا كان مريده قبله ،للشيخ ينظر هناك

في االبتداع  و.  لم يقبله هنا ،ليس مكتوبا عند اهللا من أصحابه
في الحديث أن اهللا خلق الخلق  و. الثاني تميز المؤمن من الكافر

أصابه من ذلك النور هو فمن  ،في ظلمة ثم رش عليهم من نوره
وهذا هو الذي أشار إليه . المؤمن والذي لم يصبه النور هو الكافر

قال صالة  .الشيخ األكبر في صالته بالنور المرشوش في األزل
   .تكحل بها بصيرتي بالنور المرشوش في األزل

لما تجلى الحق لألرواح عند أخذ العهد  و: ثم قال شيخنا رضي اهللا عنه
فكل من وصل إلى موضع من  .الجالل ت من الهيبة ومنها تطاير

األرض في ذلك الوقت استقر فيه حين خلقه اهللا في االختراع 
واحد موضعين أو أكثر بحسب  فواحد يسكن موضعا و .الثاني

كذلك المحبة وقعت عند هذا التطاير  و. ذلك التطاير
  .كالمه بمعناه ال بلفظه ىهانت .بحسب المقابلة والمدابرة

 .فقال هي أربعة وعشرون ألفا، ئل رضي اهللا عنه عن عدد األنفاسوس
أما الخواطر فعددها سبعون ألف  و .نصفها داخل ونصفها خارج

 ،ال يتخلف منها واحد ،وم على القلب حتمايخطر كل تخاطر 
يوم تدخلها سبعون  كما أنها كل .ألن القلب مثل البيت المعمور

كذلك القلب كل يوم  .بداوإذا خرجت لم تعد لها أ ،ألف ملك
جميعها مقسومة على أربعة أقسام  يدخله سبعون ألف خاطر و
  .بالنسبة إلى القلب المحجوب
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 و. وساوسه له من فقسم منها يلبسه الشيطان عند دخوله للقلب ويلقي
  قسم تلبسه النفس

لذلك قسموا  و. شيء الملك و قسم ال يدخل معه سم ال يدخل معهقو
 .شيطاني ونفساني وملكي ورباني: ة أقسامالخواطر على أربع

ال يثبت في أمر  و  يأمر إال بالمخالفة ال أن الشيطاني وبيانها
كيده ضعيف كما قال تعالى  و ،بل ينتقل من أمر إلى أمر ،واحد

  .)إن كيد الشيطان كان ضعيفا(
أما النفساني فال يأمر إال باالنهماك في الشهوات سواء كانت مباحة  و

وانتقالها عما أمرت به أو ألفته صعب ال يزول إال  أم محرمة
أما  و .أما الملكي فال يأمر إال بالخير من فعل أو قول و. بالمجاهدة

  .بالتعلق باهللا والزهد فيما سواه إالفال يأمر ،الرباني
إال أهل  و ال يميزها. فهذا هو الفرق بينها لمن أراد معرفتها ليميزها

  .ال دراية لهم بهاوأما الغافلون  .المحاسبة
فال  .فخواطره كلها قسم واحد ،وهو قلب العارف ،وأما القلب المجرد

ه عدب و  تأتي إال بخير وال تأمر إال به لطهارة البيت التي ترد عليه
وب جأي بين المح ،أما القلب الذي بينهما و. من النفس والشيطان

   .فترد عليه بحسب حاله أيضا ،والمفتوح عليه
  

  لطيفة
  

وسألت الشيخ رضي اهللا عنه عن الفرق بين سماع األنبياء عليهم الصالة  
 محادثهم و معنى كالم الصوفية و والسالم لكالم اهللا تعالى و

   ؟معنى المكالمة عندهمما 
 ،تعالى معنى مكالمة الصوفية أن اهللا تبارك و :فقال رضي اهللا عنهم

عنه الحجاب فإنه يزيل  ،إذا رحم عبدا من عباده بسماع كالمه
ويخطفه عن حسه حتى يغيب عن كل شيء وتغيب عنه حتى 

من كالمه  اهللا يسمعه ثم. ذاته وال يدري أين هو في ذلك الحال
إلى  يرجع. ثم يرده للحجاب .ما قسم له من غير حرف وال صوت
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 ثم يسمع أيضا كالما في عوالمه اللطيفة .حاله األول حسه و
فيغيب  .لخفا واإلخفا وسر السرهي مراتب الروح من السر وا التي

م ث. بشيء من الكون حتى ذاته ال يشعر أيضا مثل األولى حتى
 فيجد عنده كالما في سره و ،عن غيبته ىإلى حسه ويصح هردي

فهذه هي  .فعند ذلك يعبر عنه بما أراد .يعلم جميع ما شاهده
  .مكالمة األولياء

في غاية العقل  هممالفإنهم لك ،وأما األنبياء عليهم الصالة والسالم 
  . والصحو والثبات

يقول العارف باهللا تعالى سيدي أبو العباس  .وفي معنى هذا هذه األبيات
  :ابن العريف

  
الح صباح كنت أنت  و        هـــــبدا لك سر طال عنك اكتتام

  هــــــــظالم
ولوالك لم يطبع عليك         فأنت حجاب القلب عن سر غيبه

  هــــــــــختام
كب الكشف المصون وعلى م      ت ــــطنب عنه حل فيه و إذا غبت

  خيامه
  هـــــــــــــــنظام ونشره شهي إلينا        ه ـــــــجاء حديث ال يمل سماع و

  هـــــى غرامنعزال عن القلب الم و        ا ــــــإذا ألفته النفس صاب نعيمه
  

 عليه في هذا األمر العظيم و تحمن فُ: سيدنا رضي اهللا عنه :ثم قال
ال يقدر أن يسمع كالم الخلق إال إذا اعتزل  الجسيم النعيم

 .فحينئذ يقدر على سماع كالمهم .ثالثة أيام يذكر اهللا تعالى
 قبحهل أتقييفإنه مهما سمع كالمهم  ،ن لم يفعل ما ذكرإو

 منسماع كالم اهللا ل و. بالنسبة للذة ما سمع من كالم الحق
كلها حتى تصير كل جميع أجزاء ذاته ببل  ،بأذن فقطسمعه ال 

رزقنا اهللا ما رزق  .مثل جميع ذاته بكمالها ذذتلتذرة من ذاته 
   .أصفياءه آمين اءه وبأح
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وسألت سيدنا رضي اهللا عنه عن الفرق بين العلوم واألسرار والفتوحات 
والمواهب والفيوض والحقائق والرقائق والدقائق والتجليات 

ات والمعارف والحضرات والمقامات والمنازل واألنوار والمكاشف
  .والواردات واألحوال

الغيب  نمالفتح ما بزغ : تبيين حقائق هذه األمور :فأجاب رضي اهللا عنه
فهو شامل لجميع الحقائق  .زوال حجاب بعد احتجابه عن

المذكورة من العلوم وغيرها كما كان محجوبا عنه وانفتح له 
  يضا فإن الفتح عبارة عن زوال الحجاب أ و. فهو فتح .فيه

وما بزغ بعده من حقائق المعاني المذكورة يسمى فيضا ألنه فاض بعد 
وأيضا فإن الفيض شامل للعلوم واألسرار والحقائق  .حبسه

   .والمعارف واألنوار
منها ما يعرف  و .وأما السر منه ما يقذفه اهللا في قلب العبد من الفهوم

لماذا وجد هذا  . في تصاريف األكوانالعبد بما يريده اهللا
شاء عنه ومن أي نالكون جوهرا أو عرضا وما يراد منه وما ي

من األسرار ما  و. دقائقها من األسرار فيوض الحكم و و .حضرة هو
يغرقه في بحر  يزيح العبد عن كليته ويخرجه عن دائرة حسه و

حضرة األلوهية بحيث أن ال شعور له فيما عداها من نفسه 
فيسمع هناك ويشهد ما ال طاقة للعقول بفهم مباديه  ا،وغيره

يدرك مباديه  أغرقه وبذلك السر الذي .فضال عن درك غايته
  .وغايته مشهودا وسمعا وإدراكا وذوقا

مكن ال يمن األسرار ما  و .وهذا من أعز األسرار التي تفاض على العبد 
ط به دائرة تصوره وال توهمه فضالعن أن تصل إليه العبارة وتحي

اإلشارة لعزة سطوته وجالله وما ينطوي عليه من فوائده وكماله 
   .وال حد لألسرار وال يعرفها إال من ذاقها وفيه كفاية

فإن . حجب عن غيوب حقائق الصفات واألسماءوالمعرفة ارتفاع ال
فإن حقيقة الفتح هو . المعرفة مع الفتح متالزمان متغايران

ن العبد وبين مطالعة حقائق الصفات ارتفاع الحجب الحائلة بي
علم العبد وحسه وإدراكه  منواألسماء ومحق صور األكوان 
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وفهمه وتعقله حتى ال يبقى للغير والغيرية وجود إال وجود الحق 
فإذا وقع هذا برزت المعرفة  .بالحق للحق في الحق عن الحق

العيانية بالضرورة وفاض على العبد بحر اليقين الكلي لكن مع 
أما ما كان قبل هذا من مشاهدة غيوب  و. لصحو والبقاءا

األكوان وظهورها للعبد فإنه يسمى كشفا وال يسمى فتحا وال 
  .معرفة

وأما الوارد فهو عبارة عن بروز ما يأتي من عند اهللا تعالى من حضرة الحق 
وهو يشمل جميع  ،إلى العبد بصورة قهرية أو بصورة جمالية

  .ار واألحوال واليقين واألنوارالعلوم والمعارف واألسر
من حضرة الحق بصورة قهرية أو  د ل فهو عبارة عن أمر يراوأما الح

مثاله في  و .جمالية يكيف العبد بصورة ما هو منطبق عليه
وال  ال أنَّ فما تحرك و ،جلدهلالرجل الذي ضرب مائة سوط ماسة 

ن في افك .فلما أطلق وضرب سوطا واحدا صاح .تغير له وجه
ألول ورد عليه حال مشاهدة الحق منطبق على كمال المحبة في  ا

فسرى في كليته  ،كمال التعظيم واإلجالل لها ذات الحق و
فما  .تلذذ بالشهودال من ذلك فأزال إحساسه باأللم لما غلب عليه

فلما طوى عليه بساط الحال وحجب  .أحس بثقل الضرب وال ألمه
   .فقد ذلك الحالعن الشهود ضرب سوطا واحدا فصاح من 

  .وأما األنوار فحقيقتها معلومة وهو الضياء
وأما الرقائق والدقائق واللطائف فهي عبارة عما يغمض من حقائق العلوم 

أما الحضرات والمنازل والمشاهدات والمواقف  و. والمعارف واألسرار
  ىهانت. فقد تقدمت اإلشارة إليها في مواضع من الكتاب

وسيلتنا إلى اهللا العارف القطب  نه قال سيدنا وقال المؤلف رضي اهللا ع
الرباني أبو العباس موالنا أحمد بن سيدينا محمد التجاني رضي 

أولها معرفة تعديل . العلم الرياضي يحتاج إلى أمور: اهللا عنهم
ثم معرفة كيفية السعي إليه،  ،المزاج، ثم معرفة غاية القصد

يفية زواله ليصل ثم معرفة الحجاب القاطع عنه، ثم معرفة ك
غاية القصد، ثم معرفة أصول الحجاب التي منها مواده، ثم الجد 
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ثم معرفة األمور التي بها زوال الحجاب  ،في قطع تلك األصول
ركوب جواد  ثم سل سيف العزم و ،كلية أو تفصيلة اأم

  .العمل على مقتضاها المجاهدة بمتابعة ما عرف من هذه األمور و
طريق االعتدال في األكل والشرب  مزاج فهو لزوأما معرفة تعديل الم

ثم النظر في البلد والوقت حرارة  .من غير إفراط وال تفريط
ثم مقابلة كل ما يقوم . وبرودة ورطوبة ويبوسة وكذلك السن

  .عن االنحراف
وأما غاية القصد فهو رفع الحجاب عن الروح الرباني ورده إلى حالة 

فإن  هذا هو  .دركيب في الجسعليها قبل التكان الصفاء التي 
الذي يكون به إدراك سائر العلوم والمعارف واألحوال واألخالق 

إدراك  حات والمواهب والقرب الحقيقي وبهوالمقامات والفتو
  .من فقده لم يصل إلى سعادة اآلخرةو  .سعادة الدنيا واآلخرة

وسلم وأما معرفة كيفية السعي إليه فهو متابعة الرسول صلى اهللا عليه 
جل  في سائر قوله وفعله وحاله وخلقه وبإقامة حقوق اهللا عز و

 و ،األخروية سرا وإعالنا مخلصا هللا من جميع الشوائب الدنيوية و
إجالال هللا على بساط الرضا  أن يكون ذلك كله تعظيما و

 والتسليم والتفويض واالعتماد عليه تعالى في كل شيء و
   .الرجوع إليه في كل شيء

روح في بحر اب القاطع عن المطلوب فهو غرق الرفة الحجوأما مع
والسعي في جلب مصالحها ودفع الحظوظ والشهوات وتعظيم نفسها 

أما معرفة كيفية زوال هذا الحجاب فهو السعي في  و. هامضار
قطع الحظوظ والشهوات وترك تعظيم النفس وقطع السعي في 

لكن برفق  جلب مصالحها وقطع مضاربها بالزهد فيها بالكلية
   .ولطف

كثرة األكل والشرب ومالقاة الخلق : أما معرفة أصول الحجاب فهي
أما  و. وكثرة الكالم وكثرة المنام ودوام الغفلة عن ذكر اهللا

الجد في قطع تلك األصول فهي الجوع والعطش بالرفق ودوام 
من  قلَّ االنقطاع عن مالقاة الخلق ودوام الصمت مطلقا إال فيما
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دوام السهر بالرفق مداومة ذكر اهللا بالقلب واللسان  ضروراته و
وأما معرفة األمور التي بها نزول . وقطع الفكر في المحسوسات

الحجاب كلية أو تفصيلية فهو دوام ذكر اهللا بالقلب واللسان 
ثم أن األذكار التي بها زوال الحجاب منها . دائما بأي ذكر كان

وح من أي أمر كان كليات وهي التي تقطع كل حجاب عن الر
  .ومنها تفصيليات ال تقطع إال حجابا من نوع واحد

أما الكليات فهي ال إله إال اهللا أو الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم أو  
سبحان اهللا أو الحمد هللا أو اهللا أكبر أو بسم اهللا الرحمن 

وأم . الرحيم أو اهللا اهللا اهللا أو اهللا ال إله إال هو الحي القيوم
فصيليات فهي سائر األسماء الحسنى إذ كل اسم يذهب بجزء الت

كالم  ىهانت. واهللا الموفق .من الحجاب وال يتعدى للجزء اآلخر
وأما قوله سل سيف العزم وركوب جواد . سيدنا رضي اهللا عنه

   .المجاهدة فلم يتكلم عليها لوضوحها
ى العلم قال المؤلف رضي اهللا عنه قوله سبحان اهللا ملء الميزان ومنته

قال سيدنا رضي اهللا عنه معناه أسبح . ومبلغ الرضى وزنة العرش
  .اهللا تسبيحا يمأل الميزان إما حسنات وإما نورا وإما تسبيحا

منتهى العلم معناه أسبح اهللا تسبيحا يبلغ عدده عدد معلومات  :هوقول
كما ال نهاية لمعلومات علم اهللا  .وينتهي بنهايتها .علم اهللا

  .اية لهذا التسبيحكذلك ال نه
وقوله مبلغ الرضى أي أسبح تسبيحا يبلغ مبلغه رضى اهللا تعالى هي 
اآلثار الناشئة عن الرضى من المنح والمواهب والعطايا والنعم إلى 

   .غير ذلك من هذه الوجوه
قال الشيخ رضي اهللا عنه أسبح اهللا تسبيحا يبلغ قدره أو عدده مثل 

به مشيئته مما يهبه لجميع كل ما أحاط به علم اهللا ونفذت 
خلقه من جميع وجوه النعم والمنن والعطايا والمنح والتحف 

   .والمواهب من األزل إلى األبد
ليس فيه  الذي القائم بذاته الوصف المعنى األول: ورضى اهللا معنيان

صفة كاملة  فليست األ .تغير بغضب أو رضى أو محبة أو بغض
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ذلك المعنى هو  و .وال زيادة تامة ال يطرأ عليها تغير وال نقص
فذلك ال قدر له وال غاية وال نهاية وهي  .وصف قائم بذاته

اآلثار  هي المعنى الثانيو . صفة من الصفات الواجبة لذاته
الصادرة عن الرضى من النعم والتحف والعطايا والمنح وصرف 

  .المكاره والمضار وتكميل وجوه النعيم واآلمال
أعوذ  :ي الحديث بقوله صلى اهللا عليه وسلموالمعنى المستعاذ به ف

وصف قائم  هو برضاك من سخطك هو المعنى األول الذي
ألن المعنى الثاني حادث من جملة  ،بذاته ال المعنى الثاني

 ، و هو الحوادث وال يستعاذ بحادث بما يستعاذ بالوصف القديم
   .صفة الذات

  .ه العرش إذا وزنأسبح اهللا تسبيحا يبلغ وزن ،العرش ةزن و :وقوله
  

  فائدة
  
 شرك األغراض هو أحد أقسام الستة و: قال سيدنا رضي اهللا عنه 

بل  ،المراد به عند أهل الشريعة هو عمل أعمال البر لغير اهللا
ألجل نيل محمدة من الخلق أو تحصيل غرض من قبلهم أو دفع 
مضرة أو اتقاء مذمة أو العمل ألجل نيل القصور والحور في الجنة 

  .خلوه عن امتثال أمره أو
وأما إذا نوى بعبادته وعمله وجه اهللا تعالى أو امتثال أمره وأداء حق 
ربوبيته والتقرب إليه وعبادته ألجله ال لشيء  غيرها ورجى مع 
ذلك من فضل اهللا عز وجل ما يهيأ له في الجنة من الحور 
والقصور أو غيرها ال ألجل عبادته بل بمحض الفضل والكرم 

فذلك ال حرج فيه وال قادح في  ،ديق يوعد اهللا عز وجلوالتص
   .إخالصه

وإنما يذهب إخالصه إذا عمل ألجل بنيلها خاليا عن أراده وجه اهللا عز 
فهذا هو الذي يقال له عابد هواه وعمله  .وجل عن عبادته ألجله

بل عليه اإلثم زائد على اإلحباط ،ط بغير خالفمحب.   
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وجهه أو ابتغاء مرضاته أو امتثال أمره أو  ةإلراد وأن من عبد اهللا ألجله أو
توفية أمره بعبادته أو أداء لحق العبودية أو قياما بحق الربوبية 
أو تعظيما له وإجالال أو محبة له أو حياء منه أن يراه تخلف عن 

فهو مخلص حقا وال يخالطه  ه،أمره أو شوقا إليه أو شكرا لنعم
   .تقدمت تجرد عن األغراض التي حيث رياء

. وأن من عبد اهللا عز وجل بجميع أنواع اإلخالص فهو المخلص الكامل
ثم إن قارنه الرجاء لفضل اهللا عز وجل ورجاء الحور والقصور 

ل يهبه جونعيم الجنة بمحض الفضل وأعتقد أن اهللا عز و
  .فال قادح في إخالصه عند أهل الشريعة بها،ال  ،عندها

واإلخالص عندهم  .ك األغراضوأما عند العارفين فذلك من شر
تجريد العبادة لوجه اهللا عز وجل وعبادته ألجله وإسقاط الرجا 
من غيره أنفة منهم أن يلتفتوا إلى األكوان بقلوبهم لحظة أو 

وهو  ،يعولوا عليها لمحة أو يحبون منها شيئا مع المحبوب األكبر
 اهللا عز وجل على أنهم يحبون ما أحب اهللا ألجله سبحانه وال

هنا  ومن ها. يحبون غير اهللا عز وجل لشهوة أو غرض أو قضاء وطر
  يفترقون مع أهل الشريعة في محبة الجنة والفرار من النار

فأما أهل الشريعة فإنهم يحبون الجنة لقضاء شهواتهم فيها ويفرون من 
فهم مع األكوان لذاتها طلبا   .النار لم يجدون من األلم فيها

 ،فاألكوان كلها عندهم على حد سواء وأما العارفون. وهربا
ص لذاتها إال ما خصصه محبوبهم سبحانه يليس فيها تخص

فهم يفرون من النار ويسألون النجاة منها ال لذاتها وال  .وتعالى
فهم يكرهون أن  .بل لكونها دار أعداء اهللا ،لوجود ألمها

أيضا لكون  و .يجتمعوا مع األعداء لحظة فضال عن االستقرار
والنظر إليه من أعظم  ،ا محجوبين النظر إلى اهللا عز وجلأهله

وأيضا المتثال األمر ألن اهللا تعالى أمرهم بالتوقي منها  .مطالبهم
 )أهليكم نارا قوا أنفسكم و(: وطلب النجاة منها فقال عز وجل

المتثال أمره النار  يكرهون فهم ).فقنا عذاب النار(: اآلية وقال
  .ال لذاتها أو ألمها
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بل  ،نهم يحبون الجنة ال لذاتها وال لقضاء شهواتهم ونيل أغراضهموأ
يحبونها ألنها دار أولياء اهللا تعالى ومستقرهم وأيضا ألنها دار فيها 
يكون النظر إلى اهللا تعالى وأيضا فإن اهللا تعالى يحبها بحكم 

فإن  .محبته تعالىبفهم يحبونها  .ألولياءلشرعه حيث اختارها 
و ما آل إلى  محبوبه ن أحبحب محبوبه ومالمحب الصادق ي

وأيضا هم ممتثلون . وذلك من ضرورات المحبة الصادقة. محبوبه
ألمره سبحانه ألمرهم إياهم بطلبها ويحبون حورها و جواريها 
وولدانها ألنهم يحبون اهللا ويحبهم وأن من أحب اهللا يحب ما أحب 

ن النار هللا وباهللا ا والفرار مهفهم في محبت .اهللا ويحب ما أحبه اهللا
فإنهم ألنفسهم بأنفسهم  ،ال ألنفسهم وال بأنفسهم بخالف األولين

فيما أحبوا أو ما هربوا منه لكن بعد تخليص العبادة هللا عز وجل 
والكل لم يخرجوا . يحبون من األكوان ما لم ينهوا عن محبته

الشريعة  أهل ألن محبة ،عن دائرة الشرع وليس يلحقون بالعارفين
حسنات األبرار سيئات :ما قيلكأكبر الذنوب عند العارفين من 

   .المقربين
 ،غرقى في بحار التوحيد،ألن العارفين مستهلكون في عين الجمع

ال ينظرون إلى غيره  ،غائبون عن األكوان بشهود الملك الحق
ون بائندانهم أبمع األكوان ب فهم. كما تقدم لحظة إال من أجله

ليس لهم في غيره  .وقلوبهم وعقولهم عنها بأرواحهم وأسرارهم
فإن أسرارهم  .أو أقل لغيره خردلهليس فيهم ما يسع  و ،إرادة

مختطفة عن غيره مقيدة عنده في حضرته عاكفة على شهوده 
أرواحهم تابعة ألسرارهم ال تقدر عن التخلف  و .ال علم لها بغيره

وبها ال الحياة قد اشتد شوقها إلى محب ءفهي طائرة في بيدا .عنها
  .ينقطع شوقها أبدا

فهي ترتعد من  .قلوبهم تابعة ألرواحهم ال تقدر عن التخلف عنها و 
هيبته وجاللته مطرقة من الحياء والدهشة من عظمته 

عقولهم تابعة لقلوبهم وأرواحهم ال تقدر عن  و .وكبريائه
فهي متفكرة في عجائب صنعته شاهدة ألسرار  .التخلف
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نفوسهم وأبدانهم تابعة  و .رفتهالشدة مع في خلقه حكمته
فنفوسهم مقهورة عن  .لعقولهم قهرا ال تقدر عن التخلف عنها

هواها تحت سلطان عتبه وأبدانهم دائبة أبدا في خدمته قد 
استرق المحبوب منهم البعض والكل ال تتخلف منهم ذرة عن 

جعلنا اهللا منهم .ولذلك كانوا هللا باهللا مع اهللا .مراده جل وعال
بجاه سيدنا محمد صلى اهللا عليه  ،ه وأنالنا ما أنالهم بمنهبفضل
  .سلم

جاء من األذكار والعبادات لسعة الرزق ودفع الضرر وهالك  ما وأما
ما كان من م الظالم ودفع الفقر وقضاء الحوائج إلى غير ذلك

ذلك من جلب رزق ودفع فقر وقضاء حاجة مطلوبا لذاته بذلك 
وإن  .األغراض وهو حرام بإجماعفهو شرك  ،الذكر أو العبادة

فال يخلوا  ،كان ذلك المطلوب ليعين على عبادة اهللا عز وجل
ذلك الذكر الخاص أو  يكون قصده في أن إما :من أمرين أيضا

العبادة الخاصة مجرد غرضه من سعة الرزق وغيره عن قصد وجه 
فذلك من شرك األغراض أيضا  ،اهللا عز وجل بالذكر والعبادة

  .وهو حرام
وإن قصد بالذكر والعبادة وجه اهللا عز وجل ورجا مع ذلك قضاء  

غرضه ليستعين به على عبادة ربه وليدعو عقب عبادته بقضاء 
لكن بعد اعتقاد أن اهللا هو  ،فهو جائز وال حرج فيه ،حاجته

طلب  و ،بل عنده ال به ،ال بذلك الذكر ،الفاعل باختياره
والعبادات ال تأثير لها بالذكر وجه اهللا عز وجل وأن األذكار 

وخواصها من الثواب هنا وهناك وأن اهللا عز وجل هو الفاعل 
وهذا كله ، فهذا وجه صحته .ال بعلة ،عندها بمحض اختياره

  .تكتنفه األدلة النقلية واهللا الموفق
هذا كله أن من عبد اهللا عز وجل لوجهه لم يخرج عن  من والحاصل 

فبعضهم الحامل على  .ختلفوندائرة الشرع دون غيره إال أنهم م
أعني الذي قواهم وأنهضهم إليها رجاء  ،عبادة اهللا تعالى وجهه

وبعضهم . وهؤالء هم أهل الشريعة .اهللا تعالى واتقاء عقابه
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حملهم على عبادة اهللا تعالى ونهوضهم إليها معرفته لجالله 
داء لحق أفعبدوه على الحب والشوق إليها  ،وكبرياءه وعظمته

ادة بسوى هذين هالك ال ع و. العارفون مال لغرض وه،  ربوبيته
  .له فضال عن الثواب 

  
  تنبيه

  
اعلم رحمك اهللا أن األكوان عند العارفين بالنسبة إلى اهللا عز وجل  

ال تفضيل لها من ذاتها وال  ،بالنظر إلى ذاتها على حد السواء
 فالعارفون قطعوا. خالقهاتشريف وال تفاوت إال من حيث فضلها 

أنظرهم عن األكوان من حيث ذاتها لم يعرجوا عليها بوجه وال 
وكل ما سوى  .نة ما كانتئال وال يحبون شيئا منها لذاتها كاح

ما  يحبون منها إال  ال، و اهللا عز وجل فهو منها وال يحبون منها
فإنما هو تشريف اهللا  ،ما شرفوه و .يحبونبحبه فهم  .أحب اهللا
وما حقره حقروه وما وضعه وضعوه  ،مه عظموهوما عظّ ،عز وجل

  .وما مدحه مدحوه وما ذمه ذموه وما أبغضه أبغضوه
فقد فنيت  .مع أنفسهم فهم مع اهللا هللا باهللا ال ألنفسهم وال بأنفسهم وال

فهم . إرادتهم واختيارهم تحت اختياره وفنا نظرهم تحت نظره
لياء ألجل اهللا عز وجل يحبون األنبياء والمالئكة واألو

وإلى هذا . ألجله ال لغرض غيره ةله ويطلبون الجنجكرهون ألوي
المعنى اإلشارة بقول الشيخ العارف موالنا عبد السالم بن مشيش 
رضي اهللا عنه حيث سأله الشاذلي رضي اهللا عنه عن ورد 

  .إسقاط الهوى ومحبة المولى: المحققين ما هو فقال
بته وعبادته ألجله والمعنى أنهم في األشياء بمراد اهللا عز وجل ومح

 والقيام بحقوق ربوبيته بعزل أغراضهم ومفارقة شهواتهم و
وإنما قاموا في  نفسهم وطرا،لم يقضوا فيها أل ،مباينة حظوظهم

األشياء بمراد اهللا عز وجل ال لشيء سواه كيفما دارت أحوالهم 
كل ذلك هللا باهللا مع اهللا بالغيبة عن  .في العمل واإلرادات
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ذلك لهم غرض  في وكلما وجد .ا وقضاء وطرهاالنفس وشهواته
  .فروا منه وتركوه

 .فإنهم لم يخرجوا عن دائرة الحظوظ ،هذا مذهبهم بخالف غيرهم
تباع ا والطمع كله كاذب و .والحامل على الحظوظ هو الطمع

والذي قادهم إلى الطمع هو الوهم . الطمع هو عين الهالك
في مذهب العارفين والطمع . ال كاذب كسراب بقيعةيوالوهم خ

والعارفون  ،ومالك الدين الورع .هو خراب الدين عبل الطم ،حرام
نفسها وال  مننظروا في األشياء سوى اهللا فوجدوها ال نفع لها 

فقطعوا  ،وجدوها ال تملك ضرا وال نفعا في ذاتها تنفع غيرها و
ومحبة واعتمادا  و إرادة سقطوها من أذهانهم تعويالأالنظر عنها و

   .طوراخ و
فلما تورعوا عنها رجعوا بكليتهم إلى خالقها فانجمعت همومهم بالتعلق 

ثم فكروا فيها  .في قبضته هي فإذا ،به ثم نظروا األشياء
 ،قسم قدره لهم أو عليهم نفعا أو ضرا: فوجدوا أمرها على أقسمين

 و    لحوقه وإن كان لما علموا من نفوذ مشيئته جل  من فال بد
 ،ن االلتفات لما قدره لهم نفعا أو ضرا من أكبر الطمعرأوا أ و .عال

وإنما كان طمعا ألن االشتغال به . فتركوا الطمع وتورعوا عنه
اتباع  و ،هو تحصيل الحاصل واالشتغال بتحصيل الحاصل هذيان

  .فتركوه ورعا ،والغرور من فروع الطمع ،الهذيان غرور
فلو وقعت  .فعا أو ضرالحوقه ن فال سبيل لنيله و ،وشيء لم يقدره لهم

الحيل كلها على تحصيل شيء لم يقدره جل وعال لم تحصل منه 
رأوا أن التعويل على ما لم يقدر نفعا أو ضرا هو من  ذرة وال أقل و

فتورعوا عن الطمع كله وغضوا ، أكبر الطمع والطمع حرام
أبصارهم على المقدورات بكل جهتيها سواء كانت الحقة أو 

وا نظرهم إلى اهللا تعالى بقطع العالقات غير الحقة وأوقع
بل بالرضى  ،فلحقهم ما هو مقدور لهم دون إرادة. هويةواأل

 ،ولم يلحقهم ما لم يقدر لهم .والتسليم والتفويض هللا عز وجل
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فهم زاهدون فيما  .فهم منه مستريحون ونفوسهم طيبة بتركه
  .هذا مذهبهم أنالنا اهللا ذلك بفضله. و ما لم يقدر قدر

ولهذا قيل من  .م في رحمة اهللا عز وجل وراحة األبد هنا وهناكفه
بل يجدون لألضرار لذة  .عرف اهللا على الحقيقة لم يلحقه هم

فهم يحبون  .كلذة المنافع لما علموا أنها من اختياره جل وعال
األضرار ويتلذذون بها ألجل محبوبهم جل وعال لكونها من 

ألنهم مقبلون على  ،و نفعان بالجميع ضرا أوفهم يفرح .اختياره
 .األشياء كلها باهللا هللا مع اهللا من أجل اختيار اهللا عز وجل لها

ولذلك ال تجد عندهم ألما في األضرار الفادحة التي ال تطيقها 
والكل  ،قوة البشرية لما شغلتهم عنها من الفرح به جل وعال

 عندهم منة نعمة كيف ما كانت ضرا أو نفعا أو وصال أو إبعادا
  .لما قدمنا من فناء إرادتهم وحظوظهم تحت اختياره ومحبته

لسن أوإلى هذا اإلشارة فيما يقال عن اهللا عز وجل كأنه يقول على 
 فاترك ما تريد وكن لي ،يا عبدي تريد وأريد :هواتف الحقائق

وإن لم تترك ما  .ما أريد أبلغك ما تريد وأنعمك فيما أريد مع
عما بالبين تريد وعذبتك بما أريد تك فيما بتريد لما أريد أتع

   .تريد وال يقع إال ما أريد أو كما قيل عنه جال وعال
قضاء  افرح بها لكونه :وقد علمت أن الفرح بالنعم على ثالثة أقسام

فرح بها . وصاحب هذا الفرح مثل البهيمة سواء. للوطر والشهوات
اره لكونها فيها قضاء الوطر والشهوات ولكونها منة منه الختي

  .فهذا متوسط بين الدناءة والشرف .لها جل وعال
وأنها من اختياره منه ال لكونها فيها قضاء  ،فرح بها من أجله جل وعال و

فهذا هو غاية الشرف والرفعة لصاحب هذا  ،الوطر والشهوات
  .الفرح
وبهذا يفترق  .النعم في الكراهة لها كهذا سواءضر  يفوكذلك 

فاألول مذموم  .فيها وكراهة النارالجنة وما  ةاألمر في محب
مشرف قطعا ألنه لم قطعا والثاني مذموم وممدوح والثالث ممدوح 

بل ألنها من حسن اختيار جل  ،وشهواتها تهاذاليفرح بالجنة ل
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فهم يحبونها  .جواره ومحبتهدار وأنها من أعظم مننه وأنها  ،وعال
هم ون بها من أجله لما تقدم من عزل شهواتهم وحظوظحرفوي

أنالنا اهللا ذلك من فضله وكرمه  .لمراد اهللا عز وجل واختياره
   .بجاه سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

والحاصل أنه ال يكمل القيام باهللا مع اهللا من أجل اهللا عز وجل حتى 
يتورع صاحبه عن جميع المقدورات ويقطع الطمع من اهللا أن 

ال يصل إلى اهللا عز  و .يعطيه غير ما قدر له أو يمنعه ما قدر له
 :وجل حتى ال يبقى لها غرض في شيء من األكوان كما  قيل

العالمين  في حرام عليك االتصال بالمحبوب ويبقي لك
   .وهو نكتة الباب ،مصحوب

جهال طلعت شمس وال غربت على الخلق إال وهم  ام :قد قيل في هذا
. نياهباهللا تعالى إال من يوثر اهللا على نفسه وهواه وآخرته ود

وهذه هي الحرية . فانظر في هذا تجد له غرضا في األكوان
ومن تحقق بهذا المقام  .الخالصة من شوائب رؤية األكوان

ال تطلعا إلى  ،يكون الدعاء في حقه لمحض العبودية فقط
ألنه إن تطلع بدعائه إلى تحصيل ما قدر له أو دفع  ،تحصيل شيء

ويلزمه تأديب قلبه عن فهو عبث ال فائدة له  ،ما هو مدفوع عنه
فهو طمع ومضادة  ،وأن التطلع لذلك .هذا التطلع للعبث
فيلزمه  .وكالهما في مذهب العارفين حرام ،ألحكام الربوبية

  .تأديب قلبه أيضا عن هذه الخسائس
حصيل شيء منه ال ألجل ت له فلم يبق إال التعلق باهللا عز وجل عبودية

لطمع والعبث وشرك ما تقدم من ا يدخلهبالتعلق به لئال 
الوقوف مع اهللا عز وجل على حدود  حينئذاألغراض ويلزمه 

بأحكامه  اوالرض .عن اهللا عز وجل في كل شيء ااألدب بالرض
في كل شيء والتفويض له في كل حال والتسليم له في كل 
شيء واالستسالم له على كل حال وإقامة النفس له على ما 

   .يريد
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وجل هو ترك السخط عنه فيما يجريه عن اهللا عز  اوتفسير الرض
وإن كان  ،بل يتلقى حكمه بالفرح والسرور ،عليك من األضرار

وال يتمنى زوال شيء مما فعله به من  ،هالكه فيه لصدق محبته
  .الضرر حتى يكون هو الذي يرفعه جل وعال

بأحكامه ومقاديره هو نفي السخط لما حكم به  اوتفسير الرض
   .دك المضار والمنافععليك أو غيرك فتسوى عن

ولن تصل إلى تحقيق هذا المقام إال بكمال زهدك فيك كذا 
ال لشيء يعود عليك منه فيغيب  ،وكمال رغبتك فيه ألجله

عنك رؤية الضر والنفع ويسقط عنك التمييز بينهما من ذاتهما 
كن يفل ،حبا وبغضا إال أن يكون الحب والبغض من أجله سبحانه

   .ذلك هللا باهللا مع اهللا
وتفسير التفويض هو ترك التدبير في جلب نفع أو دفع ضر ولو بالتمني 

فال  .فضال عن السعي فيه لما علم من سبق تقديره سبحانه وتعالى
محيص عما قدر حصوله نفعا أو ضرا وال سبيل لما قدر نفيه نفعا 

   .فلم يبق إال ترك التدبير وهو التفويض ،أو ضرا
نازعة المقادير تمنيا أو سعيا هو ترك موتفسير التسليم هللا عز وجل 

ا لما سبق أيضا من تقديره عز وجل با أو دفعا وقوعا أو جلبجل
والمنازعة كلها  .واختياره في سابق أزله لما قدر وقوعه أو عدمه

حرام عند العارفين ألنها إما عبث أو طمع كما تقدم فلم يبق إال 
ا أو بى شيء جلازعة عبودية ال تطلعا إلالتسليم هو ترك المن

  .فيدخل شرك األغراض والطمع والعبث ،دفعا
الم له جل وعال هو إسقاط الحول والقوة منك حتى سوتفسير االست

تكون كالميت بين يدي غاسله يقلبه كيف يشاء دون اختيار 
وال إرادة وال حول وال قوة ألنك في الحقيقة ال حول لك وال 

ومن شأنها االنقياد  وإنما ذلك من دعاوي النفس الكاذبة ،قوة
فلم يبق ال ترك الدعوى وتأديب النفس عن االنقياد  ،للوهم

والوهم وردها إلى محض العبودية الخالصة هللا عز وجل ولم يبق 
   .إال االعتماد على اهللا عز وجل
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ر االعتماد عليه جل وعال هو هدوء القلب سكونا من االضطراب يوتفس
ختياره وتبريا من الطمع بقيوميته جال وعال وسابق تدبيره وا

 ،كل هذه مقامات متجاذبة بعضها ببعض و. والعبث كما تقدم
فكلما سكنت إلى . ولن يقدر على استيفائها كماال إال العارفون

ومعنى  .ليهعشيء دون اهللا عز وجل كائنا ما كان فقد اعتمدت 
السكون لشيء هو هدوء القلب واالستيثار بوجود ما سكن إليه 

ومن  .الوحشة والحزن عند فقد المسكون إليهواالضطراب و
كان على هذا الحال مع غير اهللا تعالى وكل من سكن إليه 

   .وهالكه محقق ال محالة وال مطمع له في درك الفالح الكامل
ومن كان سكونه إلى اهللا عز وجل وأنسه به دون شيء سواه وكله اهللا 

اية األزلية عز وجل إلى تدبير ألوهيته واختياره وتواله بالعن
ومنح له ما ال نهاية له من األحوال العلية والمقامات السنية 

وال تسأل عما يجده هناك من الفرح واللذات  ،واألخالق الزكية
لم يحظ  و. وال يعلم غايته إال الذي تفضل به ،والشرف والرفعة

بهذه المقامات إال العارفون النخالعهم إلى اهللا عز وجل من جميع 
  .وان وتطهيرهم من النظر إليها لحظة أو أكثر وأقلمالبس األك

فرجعوا إلى اهللا عز وجل بأسرار مختطفة عما سواه مغمورة بشهوده  
 ،مقيدة عنده في حضرته ،غائبة عن وجود سوى اهللا عز وجل

جالسة على بساط تفريده بأرواح مطهرة من عالئق األجسام 
 ،رياض الجبروتمتعالية عما يثبطها عن الطيران في  ،الظلمانية

منزهة عما يقدح في حبها وكمال شوقها إليه جل وعال دائما 
وبعقول مطهرة من دنس الهوى دائبة السير والفكر والنظر في 

ملتقطة أسرار حكمته في خلقه بعقول قد  ،مصنوعاته جل وعز
كمل تعلقها به بقطع العالقات والتطهير من اإلرادات واالنخالع 

وقوفها على  ر عن جميع الموجودات وعن المألوفات وغض البص
حدود األدب بين يدي خالق األرض والسماوات بنفوس زاكية 
مطمئنة عن جميع االضطرابات طاهرة مطهرة منخلعة عن الهوى 
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والشهوات وبأجساد مستغرقة البعض والكل ال تتخلف منها وال 
  .ذرة عن خدمة خالق الموجودات
ولوال  ،الى هو سكونهم إلى غيرهواعلم أن الذي حجب الخلق عن اهللا تع

ذلك لرأوه كلهم ببصائرهم عيانا ولكن بعضهم في الحجاب 
أشد من بعض والكل في االنحجاب عنه على حد سواء الستحالة 

وإنما ذلك بنسبة ما  ،المسافة واألمكنة والجهات عنه جل وعال
فطائفة حجبهم حب الدنيا . حجب العبد عن شهوده سبحانه

طائفة حجبهم عن اهللا  و. ا وهذا أعظم الحجبواالنكباب عليه
. وهذا أدنى األول ،عز وجل شهواتهم وأغراضهم وهواهم ونفوسهم

طائفة حجبتهم اآلخرة وأنواع نعيمها وحورها وقصورها وأليم  و
طائفة حجبهم عن اهللا عز  و. عذابها والخوف من دركات جهنم

ر واألحوال وجل سكونهم إلى العلوم والمعارف واألسرار واألنوا
فهم  ،والمقامات لكونها هي مقصودهم من اهللا تعالى وطلبهم منه

   .يسكنون لوجودها ويضطربون لفقدانها
والعارفون خرقوا هذه الحجب كلها وجلسوا مع اهللا عز وجل على بساط 
شهوده والتبري من رؤية األحوال والمقامات وإرادتها ألنها من 

نما كان األولون أعظم ممن وإ ،جملة األكوان التي خرجوا عنها
بعدهم في الحجاب ألنهم حجبوا بالحجاب األول بعد الثاني وأهل 
الحجاب الثاني خرقوا الحجاب األول بالزهد فقطع عليهم الطريق 

وأهل الحجاب الثالث خرقوا  .دواعي النفس والهوى فحجبوا
وأهل  .فحجبوا ،الحجابين فقطع عليهم الطريق لذة النعيم الدائم

اب الرابع خرقوا الثالثة وقطع عليهم إرادة الرفعة والمنزلة الحج
إال أن الثالثة األولين حجبوا بالظلمات  ،بحصول المقامات

وكلها مستوية حيث  ،واآلخرين حجبوا عن اهللا عز وجل باألنوار
ومن خرق الحجب كلها نظر إليه تعالى  .لم ينظروا إلى اهللا تعالى

  .بعين البصيرة
مة النفس هللا عز وجل على ما يريد فهو القيام بمراده وأما تفسير إقا

عبودية ألجله وابتغاء وجهه بإسقاط الرجاء منه على العبادة 
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فقط ألنه يقطع رجاءه منه قنوطا من غيره فإن ذلك عين 
وإنما يسقط الرجاء على العبادة لتخليص  ،الكفر المنهى عنه

ل عبادته عن شرك األغراض ويرجوا من ربه بمحض الفض
  .والكرم

والرجاء هو حسن الظن باهللا تعالى لما هو عليه من محامد الصفات 
وأما الرجاء لنيل شيء من الدنيا أو من اآلخرة فهو مطمع  .العظيمة

عند العارفين وكله حرام لما علم من سبق تقديره وقسمته في 
فأي شيء  .األزل ما لم يقدر كما ال خوف من فوت ما قدر حصوله

ذا وما هو إال حسن الظن به تعالى بقطع الطمع منه الرجاء بعد ه
فلم يبق إال  .في نيل ما لم يقدر وقطع اتهامه في فوت ما قدر

تخليص العبودية له جل وعال على ما يريد بحكم شرعه 
بمفارقة الحظوظ وقطع االختيار معه ومباينة اإلرادات مع إرادته 

ه كيف وليكن معه كالميت بين يدي غاسله يقلب .جل وعال
فال يرى لنفسه حوال وال قوة ويبقى مستسلما لألحكام  ،يشاء

تجري عليه من غير كراهة لشيء منها فإن صبت عليه جميع 
األضرار التي جرت على الخلق ما تألمت منه شعرة لما تحقق من 

   .قيومية محبوبه
وهذا من األحوال التي هي محض المواهب اإللهية ليس الكسب إليها 

تكمله من فيه أدنى من االلتفات لنفسه أو سوى اهللا سببا ولن يس
بجاه سيدنا محمد صلى ، أنالنا اهللا ذلك بفضله آمين  .عز وجل

   .اهللا عليه وسلم
والواجب في حق السالك أن يمسي ويصبح ويظل ويبيت وليس له مراد 

  :إال شيئان
األول هو اهللا عز وجل اختيارا له من جميع الموجودات واالستغناء به 

وليكن اهللا . عنها وآنفة من لحظها لمحة وغيرة أن يختار سواه
عز وجل هو مبدأ مراده ومنتهاه وأول مراده وآخره ومفتحه وختمه 
ومستغرقا لقصر مراده عنه فيما بين ذلك كله حتى ال تبقى 
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لمحة يريد فيها غيره ألن إرادة الغير إما طمع أو عبث كما 
   .تقدم

ة يقيكون كله هللا عز وجل خالصا من ر نالثاني من مرادات السالك أ
غيره كمال التعلق به تعلقا سرا وروحا وعقال ونفسا وقالبا حتى 
ال تكون منه ذرة مختلفة عن اهللا تعالى واقفا مع مراده عز وجل 
منسلخا عن جميع اإلرادات واالختيارات والتدبيرات والحظوظ 

اهللا ال  والشهوات واألغراض واقفا في ذلك كله هللا باهللا مع
  .شيء منه لنفسه وال مع نفسه

وليكن ذلك عبودية هللا عز وجل من أجله وإرادة لوجهه وأداء لحق 
ال يختر على اهللا عز وجل أن  و. ربوبيته ال ليعود عليه منه شيء

يكمل له مراده بل لتخلص عبوديته لربه عز وجل ال قنوطا من 
ل الصفات خيره لئال يكفر ويحسن ظنه به لما هو عليه من كما

  .انتهى.المحمودة
  
  
  
  
  
  

  بــــــــــــاب
  
  

  مسألة. قال المؤلف رحمه اهللا
حقيقة  :فقال الحكم الشرعيتكلم سيدنا رضي اهللا عنه عن 

الحكم الشرعي هو خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال 
ما في نصوص الكتب اإللهية فظاهر التي إف :الخ ...المكلفين

 ...التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان هي عين قول اهللا بذاته مثل
  .الخ
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فاألمر فيه مشكل وزوال  ،ما ما أمرت به الرسل خارجا عن الكتبإو
وما أرسلنا من رسول إال (: أشكاله أن اهللا تعالى يقول في كتابه

وقوله  ).من يطع الرسول فقد أطاع اهللا(وقوله  ).ليطاع بإذن اهللا
شاقق الرسول إلى أن قال ومن ي(وقوله  )وأن تطيعوه تهتدوا(

فهذه اآليات مصرحة بأن أمر الرسول هو عين  ).يه جهنملونص
قول اهللا تعالى أمر بطاعة الرسول في كل ما أمر به ونهى عنه 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم (كما في اآلية األخرى 
  ).عنه فانتهوا

هو أمر  ثم إنشاء الرسول للحكم الذي ليس هو في الكتاب المبعوث به
إلهي ال يشك فيه أنه من عند اهللا وأخذه الحكم من عند اهللا 

ما من طريق إو .. ما من طريق النسب وهو أمر قطعيإ: بأحد أمور
ما من طريق اإللهام و هو أمر إو. اإلسرار و هو أمر قطعي أيضا

وأما من طريق الوحي بورود الملك عليه بأمر اهللا . قطعي أيضا
   .لذي شابه األمر وهو قطعيمجردا عن قول اهللا ا

فأما النسب فهو أمر معلوم للرسل عليهم الصالة والسالم في الحضرة 
هية كلها متناسبة على قانون ال تنافره فإن الحضرة اإلل .اإللهية

فال يأتي في الوجود من طريق الحكمة أن تلد  .الحكمة
فإن االقتطاع  .اآلدمية حمارا أو جمال وال عكسه لعدم التناسب

فإنه يتوقف على  وجود شيء وال  ،وإن كان أمرا سابقا ،هياإلل
عدمه ألنه اقتطاع بحكم المشيئة وهي ال تتوقف على شيء 
لكنه جعل له في عالم الحكمة نسبا حكما االقتطاع اإللهي 

   .في قابلية طبيعته ال غير
الصمائم يتخذ لها  دفإن الزرع مثال ال يصح زراعته على الحجر الصل

فال يتأتى لعدم  ،مال ويخرج كما هو في التراب الطيبزرعا كا
وال يأتي مثال خروج الزرع بعد بدره في أرض ال  .النسبة القابلية

تراب طيب وقذف ماء أو ندى فيه ثم تنمية الرياح والشمس له 
بدون هذه األمور ال يخرج زرعا  و .إلى أن يصير زرعا كامال

  .طبيعية وهكذاكامال لعدم المناسبة بفقد القابلية ال
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وأما طريق األسرار فهو عالم ثابت للرسل عليهم الصالة والسالم مهما 
أمرهم اهللا بأمر أو نهاهم بنهي أطلعهم على سر ذلك نفعا أو ضرا 

فإذا علم الرسول هذا . وهذا معقول لهم معلوم من األمر اإللهي
وجد السر الذي  فاألمر أي أمره لم يأت فيه قول اهللا تعالى و

نه في أمر اهللا تعالى في أمر آخر أمر به أو نهى عنه للسر الذي عاي
   .طريق األسرار نفهذا هو الحكم م .أعلمه

الرسول أما التلقي فهو توجه . وأما طريق اإللهام فهو إما بتلقي أو باإللقاء
باطنه إلى حضرة الحق في طلب  ةعليه الصالة والسالم بكلي

كم فيه كيت وكيت أمر العلم كشفا فيجاب في الحين أو الح
   .أو نهيا وهو قطعي

وهو أمر يتوجه في الحق إلى سر الرسول عليه الصالة  ،وأما باإللقاء
على بعثة من الرسول وعلى غير توجه منه الطلب  ،والسالم

   .السؤال عن الحكم فهو اإللقاء
وكال األمرين عليهما إلقاء وتلقي إال أنهما يفترقان فيما يتوجه فيه 

   .إلى الحضرة وما جاء على غير توجهالرسول 
  .وأما اإللقاء فال يذكر وال يعلمه إال أربابه

وأما الوحي فهو ما يأتي فيه الملك بأمر اهللا مخبرا بأمره أمرا أو نهيا 
لكن ورود الملك باألمر مجردا  ،للرسول عليه الصالة والسالم

اهللا  عن قول اهللا المسموع من ذاته معناه أن الملك لم يأت بقول
 .في ذلك األمر وإنما باألمر مجردا عن قول اهللا المسموع من ذاته

شأ إال عن قول اهللا المسموع من نوذلك األمر في حقيقته لم ي
. ذاته وذلك األمر في حقيقته لم ينشأ إال عن قول اهللا تعالى

  ىهانت
خطاب في علم الحكمة وحطاب في علم : وخطاب اهللا على قسمين

خطابين صحيح ثابت يجب اعتقاده واإليمان وكال ال ،المشيئة
   .به
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وما خلقت الجن (فخطابه في عالم الحكمة قوله سبحانه وتعالى 
أي ال وجب عليهم عبادتي فإن وجوبها  )واإلنس إال ليعبدون

  أثبتهم وإن خالفوا استحقوا العقوبة منى
والخطاب في علم المشيئة قوله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل - 

أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك  الناس
  .خلقهم

وما أرسلنا من رسول إال ليطاع (ومن الخطاب في عالم الحكمة قوله 
ولو أنزلنا إليهم (والخطاب في المشيئة قوله  )بإذن اهللا

المالئكة وكلهم موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبال ما كانوا 
   .ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا

أتبت  )وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا(اآلية األولى قوله  ففي
اإليمان مملوكا للعباد وفي اآلية جردهم على اإليمان وأنه ال 

  ).ىهانت. تهيكون إال لمشيئ
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  مسألة : قال المؤلف رضي اهللا عنه

اب منها حكم اهللا في مال األعر: سئل سيدنا رضي اهللا عنه عن مسائل
المحاربين الناهبين أموال بعضهم بعضا وما حكم المعاملة معهم 

ة الطلبة عندهم طوما الحكم في صدقاتهم وعطيتهم ومشار
  :فقال رضي اهللا عنه. للقراءة

إجماع األمة انعقد على أنه ال يحل مال أن  الجواب واهللا الموفق للصواب
فس كل ما أخذ عن غير طيب ن و .امرئ مسلم إال عن طيب نفس

إال ما يأخذه بصورة شرعية كأخذ الزكاة من مانعها  ،فحرام
وكأخذ حقوق المظلومين من مانعها وما يتبع ذلك من الحقوق 

فال نطيل  .الالزمة شرعا وهي كشرب مفصلة في كتب الفروع
بذكرها فإن أخذ ذلك من صاحبه من غير طيب نفس حالل 

أمرت أن أقاتل : لتعلق الحق الشرعي به لقوله صلى اهللا عليه وسلم
فإذا قالوها عصموا مني دمائهم  ،الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا

   .وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهللا
وأما غير هذا فإن أخذ مال المسلم من غير طيب نفس حرام باإلجماع 

أن اهللا حرم : يشهد قوله صلى اهللا عليه وسلم في حجة الوداع 
إلى أن تلقوا ربكم كحرمة  عليكم دمائكم وأموالكم
 .فقالوا اللهم نعم ؟اللهم هل بلغت.يومكم هذا في شهركم هذا

  .فال نطيل بذكره ،والحديث وقضيته مشهورة في كتب الحديث
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم (وقال سبحانه وتعالى 

  ).تكون تجارة عن تراض منكم إال أنبالباطل 
إلى هذه النصوص القطيعة والوقوف عند فالمرجع في الحكم 

فإذا عرف هذا فما مضت . حدودها فرض الزم على كل مسلم
عليه عادة األعراب والظلمة من اقتحامهم أخذ مال المسلمين 

فكل ما بأيديهم حرام ال يحل لمسلم  . بغير صورة شرعية
معاملتهم بوجه من وجوه العوض وال قبول هداياهم وعطياتهم 

  فهذا حده في األصل  كل ذلك حرام
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ثم كان البلد غلب عليها جميع ذلك وال يوجد غيره بأيديهم لوجه 
ومن تعلل ممن ينتسب إلى  .من وجوه المخالطة فكل ذلك حرام

الفقه أو إلى اإلسالم فأخذ ذلك مستحال له معتذرا بعدوم وجود 
غيره فال عذر له في الشرع ويسجل عليه في الشرع بأنه مقتحم 

وال يحل سكناه بتلك البلد وال بقاؤه بينهم  ، ظلماما حرم اهللا
   .والهجرة عليه من ذلك المكان واجبة بتواتر نصوص الشرع

وما كان مخلطا عندهم بوجوه التجارة في ذلك والحرام وإتالف عينه 
واشتراء بدله عينا أخرى أو بوجوه الحراثة والصناعة أو ضم مال 

ول عليه أن ذلك حرام فاألصل المع حالل بصورة شرعية إليه
فمن قدر على ذلك تمسك بهذا األصل وجرى . بجميع ما اختلط

   .عليه
ثم أن تنزل األمر إلى عموم ذلك في األرض واختالط ذلك بصورة 

على ، كما هو صورة الوقت ه،حالل وصورة حرام بأيدي كاسب
الغصب  المؤمن في إقامة طلب الحالل أن يجتنب ما علمت صورة

جهل من ذلك وكان األصل االختالط بصورة حالل  وما. والمحرم
وصورة حرام كما ذكرنا أوال وعم الفساد في األرض كما هو 

وهو أن الحالل ما جهل  ،صورة الوقت رجع إلى أصل الحالل الثالث
  أصله

فإن صورة الحالل كان في عهده صلى اهللا عليه وسلم ما عرف أصله 
   .وأصل أصله

ورجعت ملكا عضوضا رجع الحالل ما عرف ثم لما انقضت مدة الخالفة 
صار الحالل ما جهل أصله  و ثم زاد الفساد وطما بحره .أصل فقط

  .وهي المرتبة الثالثة في الحالل
هذا الحد وهذا المنوال يجري الحكم في معاملة هذه الطوائف  ىوعل

بوجوه العوض وقبول عطياتهم فال يتجنب منها إال ما عرف صورة 
الشيء المغصوب والمأخوذ في ثمن الخمر الحرام فيه مثل 

اس ما لم يذكر منها يقوالمأخوذ في صورة النسيئة وهي كثيرة 
   .على ما ذكر
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عنده إال  يكن فإن علم من صاحبه أنه لم ،وأما ما جهلت صورته
ولم يخلطه بصورة أخرى كالحراثة والتجارة وإبدال  ،الحرام

عاملته وال قبول فكل ما بيده حرام ال تحل م ،عين بعين أخرى
وما اختلط بهذه الصور من تجارة وحراثة وصناعة  .عطياته

وإبدال عين بعين أخرى وإضافة حالل له لم يحرم ما في يديه إال 
  .وما جهل أصله فحالل ،ما له عين قائمة في التحريم

عرضي ال أصلي لعدم وجود  ، فإنما هو حاللوقولنا في هذا المحل حالل
وعمومه في األرض واحتياج العبد إلى غيره بكثرة الفساد 

فقد  .فيكون حالال بما أعطاه حكم الوقت والضرورة ،القوت
  .)وما جعل عليكم في الدين من حرج(قال سبحانه وتعالى 

الكامل والوارث الواصل والقدوة الشامل سهل بن عبد  بوكذا قال القط
لو كانت الدنيا عبيطة من دم : رضي اهللا عنه ياهللا التستر

كان قوت المؤمن منها حالال ألن اهللا تعالى فرض العبادة على ل
العبد وأباح له أن يأكل مما في األرض حالال طيبا كما هو نص 

فإذا تتبع في األرض وجوه الحالل وعمت البلية في األرض  .اآلية
  .لألعلى فاألعلىللحالل كان اقتحامه 

بين بأخذ صل أصله كمعاملة الحرأإما أن يكون مما عرف أصله و 
فإن ما  .اإلجارة منهم على الخدمة واالشتراء مما بأيديهم

فمن وجد السبيل إلى هذا  .بأيديهم كله حالل ال معارضة فيه
فال يحل له معاملة المسلمين بوجه من الوجوه وال  ،وأمكنه

ولو أخذوا  ،يعامل إال الكفار الحربيين لتمحض الحالل بأيديهم
عاملتهم حالل في غير الخيانة فكله حالل وم .مال المسلمين

   .فإن ذلك حرام ر،واألخذ باإليمان الكاذبة والغد
ثم إن لم يجد هذا فينزل إلى ما عرف أصله كمن وجد كنزا من المال 
بصورة الجاهلية في أرض غير مملوكة وكذلك المعدن على 

دون هذا في المراتب ما جهل أصله  و. هذه الصورة والصيد وغيره
بأيدي كاسيه وله مراتب مفصلة في كتب  وعرف اختالطه

وآخر مراتب الحالل إذا عمت البلية في األرض ولم يجد . الفروع
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المؤمن منها لقوته إال الصورة المحرمة والجاه إلى ذلك حل له 
  .تيات الجائع من الميتة ولحم الخنزير فقطق أخذ قوته فقط كا

ة فيه ألن الزكاة وأما الزكاة في المحرم بصورة الغصب وشبهه فال زكا
وأما . وال ملكية في الغصب وشبهه ،فيما يتعلق ملك الشخص به

ما اختلط وذهبت عينه بعين أخرى وخلط بالحراثة والتجارة 
   .والصناعة فيزكى كله

 ،وأما أخذ الزكاة من مانعها لمستحقها بصورة السرقة والخيانة والغصب
حل ذلك إال فكله حرام فلم يعرف مخالف من أهل األصول وال ي

السلطان فقط ال ما عداه وال يقول بإباحتها إال من ال دين له وال 
ة الطلبة فهي داخلة في تفصيل المعاملة طرم مشاث. أمانة

   .السابقة
  :قال المؤلف رضي اهللا عنه

  مسألة
  

سادتنا العلماء جوابكم : ورد على سيدنا رضي اهللا عنه سؤال نصه
 ساخر رمضان وشرع في الدرفيمن حصد زرعه وجمعه وبقي إلى آ

هل يجوز له ذلك  .غير ضرورة تلحق الزرع وأكل رمضان من
نحو الستة  مايحتى تمضي األيام الباقية من الص األكل أو يبقى

س والحالة أن رب الزرع المذكور لم اأيام فقط ويشرع في الدر
ر على درس زرعه ؤاجيكن معينا في الخدمة وهو ملى يقدر أن ي

   .بوا لنا ولكم األجر والثوابأجي .من ماله
   الموفق للصواب هللالجواب وا: قال سيدنا رضي اهللا عنه 

ط عنه نحإن وجوب رمضان بعينه الزم لكل مكلف معلق في رقبته ال ي
وال يباح فطره إال لناقل أصلي كالعلة التي ذكرها اهللا عز وجل 

  .من المرض والسفر فقط
وازه ومسافة القصر المشترطة ج أما السفر فمعلوم عند المسلمين من

أما المرض فيختلف باختالف  و. وغيرهما من الشروط هفي
فإن كانت  .وال نطيل بتفصيله هنا إذ ليس مقصودا ،األبدان
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فلينظر إن كان إذا تركها  ،العلة  هي إضاعة المال المنهي عنها
فال يباح له فعلها المؤدى  .حتى يكمل صوم رمضان لم يفسد

وإن كان إذا  .فعلها وأفطر فعليه القضاء والكفارةفإن  .إلفطاره
فيباح له الفطر ألجل خدمته لكن إن لم  ،تركها تفسد وتهلك

فإن كانت له قدرة فال يباح له  ،يقدر على الخدمة وهو صائم
  .هذا عام في كل فعل .الفطر

ألنه ال  لهس فال يباح الفطراأما الدر: وأما مسألة الزرع التي ذكرها
 ،بقي أكثر من شهر كما هو معلوم عند العام والخاصيفسد ولو 

فمن أفطر بفعله فعليه  .فضال عن األيام القليلة التي ذكرتم
القضاء والكفارة وهو عاص منتهك لحرمة الشهر التي ال تباح 
إال بوجود العلة التي ذكرها الشارع وهي إضاعة المال وهي 

  .منفية هنا
كان إذا تركه ال يخاف هالكه وأما الحصاد فلينظر صاحب الزرع إن 

فيتركه  ،وقوعه متحقق بسقوطه لشدة يبسه أو بأمر آخر
فإن حصده مع هذا وأداه إلى اإلفطار فعليه  .ويتمادى على صومه

وإن كان يخاف عليه مما ذكرنا فيجوز له  .القضاء والكفارة
   .الفطر ألجل خدمته له

وأما إن  .ير كافرار عليه هذا إذا كان األججاؤوأما قولكم يقدر أن ي
فال يباح له الفطر ألجل  .كان مسلما فحكمه ورب الزرع سواء

خدمته إال إذا لم يجد ما يسد به رمقه في ذلك الوقت إذا ترك 
فنعد هذا يباح له  .من تحل له الميتةمالخدمة وصار حكمه 

وإن لم يصل إلى هذه الحالة التي ذكرنا وأفطر . الفطر بخدمته
يصل  أظنهقضاء والكفارة وهو عاص أيضا وال فعليه ال ،لخدمته

وال جوع  ،إلى هذه الحالة التي ذكرنا إال في وقت الجوع الشديد
فهذا هو الطريق الذي يجب سلوكه . اليوم في قطرنا والحمد هللا

   .والصراط الذي قال سبحانه فاتبعوه
ها صحيح فهي بنية وأما ما يوجد من الفتاوي بالقياسات التي ال أصل ل

  اآلية هـ ).وال تتبعوا السبل(عنها بقوله  عبرطريق التي ال
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وبعد فقد وردت أسئلة على سيدنا وقدوتنا : قال المؤلف رضي اهللا عنه
. ووسيلتنا إلى اهللا تعالى أبي العباس أحمد التجاني رضي اهللا عنه

سأله سيدنا وحبيبنا سيدي محمد بن العربي رضي اهللا عنهما 
ى طبق منواله بأجوبة فيها غاية البيان فأجابه رضي اهللا عنه عل

بحيث لم يترك فيها من إيضاح المعاني الرائقة ذرات األفنان 
للواقف عليها من أهل العلم والعرفان من وضوح العبارات وجلب 

   :االستدالالت وضرب المثل وتصحيح العلل ونصه رضي اهللا عنه
  له بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآ

من لهم النظر التام مب أسئلة تعرض على علماء اإلسالم كتا
واالستبصار الكامل العام في فهم معاني نصوص الكتاب ومعرفة 

  مقاصدها ليجيبوا عن هذه األسئلة 
  :السؤال األول

امرأة تحت حكم زوجها بلزوم عصمته الشرعية عليها في بلد ال  
لمظلوم بالنصر عين ايحاكم بها يأخذ من الظالم اإلنصاف و

واإلسعاف لكون البلد همال من الحكام ويصعب الوقوف فيها 
على تحقيق شريعة األحكام ثم ذهبت من دار زوجها لدار أهلها 

 :فلما ذهب يردها امتنعت منه بكل وجه وقالت ،بغير إذن زوجها
تزوجت  إن ال أرجع إليك أبدا إال أن تلتزم لي في ذمتك أنك

وإال فال صداقي  بين بكل ما يلزمك منفأ ،علي فأنا منك طالق
يكن منها ذلك عن ضرر نالها  والحال أنها لم ،أرجع إليك أبدا

لضيق منه أوجب ذلك لها إال قصد أن تمنعه من نكاح وال 
ولم يكن ذلك حين العقد إنما كان بعد الدخول  .غيرها

  .فالتزم الزوج ذلك كله وأنعم لها به .بكثير
   ؟مذكورة الزم له بحكم الشرع أم باطلفهل االلتزام للزوج ال 

السؤال الثاني في خروج المرأة من دار زوجها بغير إذنه خروجا تمتنع 
والحال إنها لم يلحقها  ،زوجها من فيه بدار أبيها مظهرة للنشوز

وحلف الزوج بعدها  .لها زضرر قليل وال كثير يوجب ذلك النشو
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وحدها أو مع أبيها أو  ال مشى إليها وال طلقها حتى تأتي إلى داره
   .كهازوج هو و يتركهاأمها وإال تركها معلقة وهو يت

السؤال الثالث إذا كانت هذه المرأة التي وقعت السؤاالت عنها حامال من 
فرت بحمالها إلى دار أبيها ناشزا من زوجها ثم  زوجها المذكور و

هل عليها إرضاعه أم  .ولدت هذا الحمل وامتنعت من إرضاع الولد
  ؟ال

لم نكتبه هنا بل وحده لقلة الكالم فيه وبيان بطالنه  :السؤال الرابع
   .لكل من له أدنى فهم

  .الجواب األول عن السؤال األول واهللا الموفق للصواب
إن هذا االلتزام الواقع من الزوج المذكور لهذه المرأة المذكورة على 

نه هذه الصفات من البلد والوقت كله باطل ال يلزم الزوج م
وبيان ذلك أن الزوج المذكور . طالق وال تحمل وال غير ذلك

مكره على التحمل لما نحمله ألن عصمته وطاعته على زوجته 
فليس لها أن تمتنع حتى تأخذ منه شيئا أو  ،ثابتة بحكم الشرع

. فهي ظالمة له .تحجره عن نكاح غيرها إذ ال حق لها في ذلك
لزمه شيء ألن حقه وحيث تحمل هو ذلك بحكم اإلكراه ال ي

  .ثابت في رقبتها وال تملك منه انفكاكا
موجب شرعي ولم يقدر على فراقها لشدة  بغير تنعت منهموحيث ا

فالتزامه لها ما  ،رها على ردها إليهيقهحاجته إليها وال حاكم 
 طلبت منه كرها ال يلزمه منه شيء وهو بمنزلة من غصب ماال

المغصوب منه من الغاصب فلما طلب  .شخص بال شبهة وال حق من
ال أرد إليك مالك إال أن تعطيني كذا وكذا  :رد ماله قال له

 .طلبا لرد ماله ،طلب منه ما للغاصب فأعطا .ماال أو غير ذلك
فلما أعطاه الغاصب ماله طلب المغصوب منه من الغاصب أن يرد له 

لغاصب من رد ما أخذ عل رد المال افامتنع  ،ما أعطاه على رد المال
لشرع أن يرد اوحكم . فال رد له ،محتجا أنه أعطاه باختياره

الغاصب ما أخذه من المغصوب منه على رد المال األول ألن 
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وحيث قدر على  .المغصوب منه أعطى ما أعطى على رد ماله
  .االنتصاف من الغاصب فله أخذ جميع ما أعطاه

ن كل من التي ذكرناها مثل مسألة الغاصب سواء أل المرأة ومسألة هذه
أوجب عليه الشرع حقا لغيره فأداؤه إلى صاحبه الزم شرعا فإن 
حبس ذلك الحق حتى أخذ عليه شيئا فأخذه حرام والدافع 

   .مكره ال اختيار له فيما دفع
وأمر اإلكراه اجتمعت علماء األمة على رفعه وعدم لزوم حكم 

ما إن :قال علي بن أطالب رضي اهللا عنه .اإلكراه ولو بلغ ما بلغ
 ىهم الحق حتى يشترسبمن كان قبلكم لحملك ههلك من 

وصح عنه صلى اهللا عليه . وعدم رفعهم الباطل حتى يفتدى
. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه :وسلم قال

ال طالق في إغالق  :وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وثبت . في إكراهومعناه ال طالق  .واإلغالق في اللغة هو اإلكراه

عن مالك رضي اهللا عنه إمام مذهبنا انه استفتاه أمير المدينة 
فأفتاه اإلمام بعدم لزوم  ؟في طالق المكره على الطالق هل يلزم

كان قصد األمير من اإلمام أن يصحح له طالق  و .المكره طالق
فحينئذ أخذ اإلمام وعمل به صورة الذل من تعرية  ،المكره

هذا  :لجالد يطوف به المدينة وينادي عليهرأسه وأكتافه وا
جزاء من يعصي األمراء ويضرب ويقول هذا جزاء من يعصي 

أيها  :فيقول مالك رضي اهللا عنه وهو في ذلك الحال .األمراء
 .ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنسالناس من عرفني فقد عرفني 

 فيتمادى الجالد في جلده وال .ال أن طالق المكره ليس بشيءأ
  .يقلع هو عن ذلك القول

فاعرف أن ما التزمه الزوج المذكور لزوجته  ،وإذا عرفت هذا
المذكورة باطل ال يلزمه منه شيء لما أوضحنا من بيان إكراهه 

 من وإجماع األمة على رفع حكم اإلكراه لما تقرر في ذلك
نعم لو كان بالبلد حاكم منصف للحقوق قادر على . األحاديث

قاهر للعامة والسوقة بخوف سطوة االنتقام تنفيذ األحكام 
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والتزم الزوج المذكور للزوجة المذكورة ما التزمه مما ذكر 
ولم يرفع أمره إلى حاكم للزم الزوج ما التزمه ألنه حينئذ 

ع أمره ففر ،ملتزم وباختياره لكونه يقدر على رفع ذلك الظلم
  .إلى الحاكم

وجة المذكورة بعد هربها وأما إن كان ما التزمه الزوج المذكور للز
فالحكم أن االلتزام من الزوج المذكور  ،ها منهقعنه لضرر لح

والحال أن ذلك الضرر  ،إن كان عن ظلم صدر منه لزوجته
طليقها منه بحكم الشرع بالتزامه لها ما التزمه الزم له تيوجب 

ألن عصمته حينئذ منحطة عنها لكونها لها إبقاؤها ولها حطها 
وإن كان ذلك  .لها بوقوع الظلم الموجب لتطليقهالتقرير الحق 

عليه  يجب من الزوج ال يوجب تطليق الحاكم بها لخفته حيث
وحينئذ طلبت من الزوج ما طلبت من التزام  .رفعه واألدب معه

فالتزامه باطل وهو إكراه لكون حق  ،طالقها إن تزوج عليها
فع الظلم وال حق لها فيما زاد على ر .عصمته باقيا في رقبتها

لم  هوهو بمنزلة تشخيص ظلم كل منهما اآلخر من وج ،أصال
بزوال ظلمه فقط  رمؤوالحكم أن كال منهما ي .يظلمه منه اآلخر

  .بال زائد
والمرأة  ،رفعهب رمؤوفي هذه الواقعة الزوج ظالم بالظلم الخفيف ي 

وقد  .ظالمة بإلزامه الطالق وهو ال يلزمه تؤمر برفع ما ألزمته
  :ه القولة عند أهل المذهب وهيشاعت هذ

  في مكره بالحنث أو بالقسم   ومالك ليس له بملزم 
  

فالرجل المذكور أوال تعين حقه في رقبة المرأة المذكورة بحكم 
وال يقدر على  .الشرع وال يقدر على الوصول لحقه لفقد الحاكم

 ،ترك حقه في رقبة المرأة المذكورة لشدة حاجته إليها
المذكورة إما فراقها وبينونتها عن عصمته وال  فألزمته المرأة

والتزم لها  .يقدر عليه أو يلتزم لها بينونة الطالق إن تزوج عليها
بينونة طالقها إن تزوج عليها كرها وطلبا لوصول غرضه إلى ما 
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فلما لم يقدر  .أراد منها حيث أوجبه الشرع عليها بدون تعليق
 .ا لوصوله إلى حقه منهاعليها وال منصف ينصفه منها التزم قهر

فهو مكره من غير شك عند من عرف صور اإلكراهات 
   .الجواب األول انتهى.الشرعية 

أجمعت األمة كلها . ثم الجواب عن السؤال الثاني واهللا الموفق للصواب
كل ما يأمرها به وينهاها  على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في

يكون ذلك في معصية عنه وفي كل ما يطلبه منها اللهم إال أن 
فال طاعة للزوج في ذلك  ،اهللا أو في أمر يشق عليها ركوبه

  .عليها
ال طاعة لمخلوق في  :أما المعصية دليلها قوله صلى اهللا عليه وسلم

   .معصية الخالق
وقوله تعالى  ).وعاشروهن بالمعروف(وأما ما يشق عليها بقوله سبحانه 

   ).فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(
كليف الزوجة ما يشق عليها خارج عن المعاشرة بالمعروف إذ ذاك وت

زجره إن  يلزم أدبه و و .منه ررظلم يوجب تطليق الحاكم أن تك
 ،أما فيما عدى المعصية واألمر الشاق عليها و. لم يتكرر

فطاعته عليها واجبة بكل وجه وبكل اعتبار ألن طاعة 
بيان ذلك أن و .الزوجة لزوجها هو مقتضى الحكمة اإللهية

مطلق الحكمة اإللهية هو عمارة الدارين الجنة والنار من بني 
وذلك يستدعي التناسل بين الذكر واألنثى والتناسل بين  ،آدم

الذكر واألنثى يستدعي عقد النكاح الشرعي ال اختيار فيه 
والتناكح الذي هو شرط في  النسل  .لكل منهما بعد انبرامه

الذكر واألنثى إبقاء عليها من يستدعي حسن المعاشرة بين 
فمتى تنافرت  .كون كل منهما يسعى في توفية غرض اآلخر

أغراض الذكر واألنثى وقعت المعاداة والفراق وبطل مقصود 
  .الحكمة اإللهية وهو النسل

متثل أمره وقع ت فمتى لم .فالزوج ال يستقر مع الزوجة إال بامتثال أمره
قر مع الزوج إال بمعاشرتها والمرأة ال تست .التنافر والفراق
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فظهر من هذا أن . فمتى لم يكن وقع التنافر والفراق .بالمعروف
مقصود الحكم اإللهية هي وجوب طاعة الزوجة لزوجها يدل 

الرجال قوامون على النساء بما (على ذلك قوله سبحانه وتعالى 
هذه صورة  و). فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

ويلزم طاعة الحاكم  .حكم والحاكمموالتحكيم لل الحكم
فاهللا حكم الرجال على النساء  .المحكم في كل ما أمر

وعلى النساء فرض طاعة  .وللرجال الحكم على النساء بأمر اهللا
من حكمه اهللا فيهن سبحانه وتعالى في صورة هذا الحكم 

ضاجع والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في الم(
وال يكون  ).غوا عليهن سبيالفإن أطعنكم فال تب واضربوهن

التي تلزم  فيه الضرب في المضروب إال للحاكم المحكم
   .للمحكوم عليه طاعة الحاكم عليه

ومن  .وإذا تقرر هذا فطاعة الزوجة لزوجها مما اجتمعت األمة عليه
فإن خرجت بغير  .فال تخرج إال بإذنه .بيته مهاجملة طاعته لزو

صية خارجة عن أمر اهللا يلزمها التوبة واألدب على إذنه فهي عا
فإن لم  .وتوبتها رجوعها لزوجها ولطاعته وعدم عودتها .ما فعلت

بل هي  ،الئبغضب اهللا في الحال والم باءت فقد ب،تت ترجع ولم
مرتبكة ألعظم الكبائر ويجب على من دخلت داره من أب أو 

باء بغضب  الإوطردها وعدم تركها حتى ساعة و اقريب قهره
  .اهللا مثلها

من قتل : قال صلى اهللا عليه وسلم .وأمرها في هذا مثل أمر القاتل عمدا 
فمن آواه فعليه لعنة  .مؤمنا عمدا فأيدي المؤمنين كلهم عليهم

فكذلك أمر الزوجة إذا هربت . اهللا والمالئكة والناس أجمعين
خر أن اآلاليوم  ال ضرر فال يحل لمؤمن يؤمن باهللا وبمن زوجها 

قال سبحانه  .يتركها في بيته ألنها حينئذ مشاقة هللا ولرسوله
ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل قومن يشا(

 :قال صلى اهللا عليه وسلم. )ما تولى ونصله جهنم المؤمنين نوله
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م اهللا هالظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعم قوم إذا رأى
   .عذابهب

نا أن المرأة المذكورة يجب عليها بحكم الشروع الرجوع ررقفظهر بما 
فهذا . إلى بيت زوجها وحدها بال طلب منه لها والتوبة من عصيانه

جرت عادة الناس  و أمره لكن تباعد .أصل الشرع المعروف
بخالفه وهي أنه البد للزوج الذي هربت زوجته من داره أن يمشي 

لذهاب رسوم الشرع  الناس في كل بلدعادة وهذه  .لدارها
وقد صارت هذه العادة شرعا  .بالكلية وتمسك الناس بالعادة

مستقرا يحكم به قاض لجهلهم بقواعد الشرع وأصله وعدم 
   .معرفتهم بمقاصده

الزوج بالمشي إليها طلبا لردها حيث  رمؤوحيث كان األمر كذلك في
ال إمكان ألصل الشرع األول كالذي يتقوت بالميتة عند فقد 

فإن سبق منه يمين انه ال  .طعام لشدة الجوع وخشية الموتال
مشى إليها لم يكن ظالما الستمساكه بأصل الشرع العزيز 

 .اءت إلى دار زوجهاشبل عليها أن ترجع وحدها أو مع من  ،القويم
فحكم الشرع أنها عاصية  ،فإن لم ترجع ولم يذهب الزوج إليها

 ال أمرها في قعودها ذلكوإن ط .خارجة من أمر اهللا ال نفقة لها
زوج فال تطلق وال كالم لها إن شكت بالضرر وال تطلق بهذا  بال

فهي التي أوقعت الضرر على  .الضرر لكون هذا الضرر رفعه هين
  .فال تجاب إلى الطالق إن دعت إليه .نفسها باختيارها

ومن أجابها من أهل العلم إلى الطالق بصورة هذا الضرر الذي ذكرناه  
فإن تزوجت بعد  .ا على زوجها كان هذا العالم فاسقا جائراوطلقه

هذا الطالق وكان كل وطء فيها محض زنى مكتوبا على 
من  صوكل واحد ال ينق .الحاكم وعليها وعلى من أعان عليها

وما أجهل هذا العالم حيث لم يعرف قواعد  .وزر اآلخر شيئا
لذي ال الشرع وال عرف وجوه تفصيل الضرر الموجب للطالق وا

  .يوجب الطالق
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وأما سقوط النفقة على الزوج لهذه الزوجة على صفة األمر الذي 
ذكرناه بينهما فأمر بيلم يخالف فيه  ،اقتضته قواعد الشرع ن

 امتنع فمتى .قد اتفقوا على النفقة في مقابلة االستمتاع و .أحد
هذه المرأة هي التي منعت زوجها من  و .أحدهما امتنع اآلخر

فال نفقة لها على الزوج  ،ستمتاع بها ظلما وعدوانااال
 .ءطلوليجب لممكنة مطيقة  :قال في المختصر.المذكور

  .م بالعادةادواقوت  مشرفا وليس أحدهما
ومفهوم الصفة وهي الممكنة أن غير الممكنة مع فقد العذر ال  

اللهم إال أن تكون حامال  .وهو األصح والمعول عليه ،نفقة لها
ألنه حينئذ ينفق على  .ولو كانت عاصية ،نفقة الحمل منه فلها

  ىهانت. ونفقة الولد ال تسقط بعصيان أمه .ولده ال عليها
ن إرضاع األم إ .ثم الجواب على السؤال الثالث واهللا الموفق للصواب

لولدها ال تخلوا إما أن تكون في عصمة أب الولد أو خارجة عن 
  .عصمته بطالق أو موت

 .عصمة أب الولد فإرضاع ولدها واجب عليها باإلجماع أما إن كانت في
إلى قوله ) والوالدات يرضعن أولداهن حولين(قال اهللا عز وجل 

وهذه الصفة فيما إذا كانت المرأة في  ).وكسوتهن بالمعروف(
لكن  ،فإن اهللا فرض عليها الرضاعة بما ذكر ،عصمة أب الولد

فإن عجز عن النفقة  .بشرط أن يكون أب الولد قادرا على نفقتها
 ،وإن طلقت عليه خرجت من عصمته .طلقت عليه بعسر النفقة

وبالخروج عن عصمته سقط عنها إرضاع الولد وصار الولد واجب 
وال يجب على أمه  .النفقة والقيام بأمره على جماعة المسلمين

 ، فحينئذاللهم إال أن يكون الولد ال يقبل غير أمه ،إرضاعه
اعه قهرا و نفقتها واجبة على جماعة على إرض تجبر الولد

  .وهالكه المسلمين ألجل نفي إضاعة الولد
 ،وإن كانت المرأة الحامل بالولد خارجة عن عصمة أبيه بموت أو طالق

فإن أرضعن (قال سبحانه وتعالى  .فال يجب عليها إرضاع هذا الولد
بينكم بمعروف و إن يعاسرتم  لكم فأتوهن أجورهن واتمروا
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وهذا الذي ذكره اهللا عز وجل في حق  ).أخرى فسترضع له
دل  )فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن (:المطلقات فإنه لما قال

 .وهي في سورة الطالق ،ذلك على عدم وجوب الرضاعة عليهن
دل ذلك على  ،وفي سورة البقرة ذكر الرضاعة ولم يذكر أجرا

كانت في عصمة أب  نوذلك في حق م ،وجوب الرضاعة عليهن
   .ل وال ترددويال يحتاج إلى تأ نيوهذا أمر ب .لدالو

وإن كانت المرأة خارجة عن عصمة أب الولد بموت أبيه ينتقل 
إن كان له مال ينفق منه على  ،الحكم في الرضاعة إلى الولد

ولدها وإن شاءت  فإن شاءت أرضعت .يعطي منه أجرها األم و
كان الولد يقبل امتنعت واستوجبت له امرأة غيرها من ماله إن 

فإن كان ال يقبل غير أمه أجبرت أمه على رضاعته  .غير أمه
  .وأعطيت أجرها من ماله

لمن يرضعه و االستأجار وإن لم يكن للولد مال وجب أمره في الرضاعة 
ينتقل الحكم إلى ما تقدم إن كان  و .على جماعة المسلمين

 ،يارهاأمه إال باخت ة علىفال رضاع ،الولد لم يقبل غير أمه
وإن كان الولد ال يقبل غير أمه . وأجرتها على جماعة المسلمين

على إرضاعه بحكم الشرع لدفع إضاعة أمه حينئذ أجبرت 
   .وأجرتها واجبة على جماعة المسلمين ،الولد

وإذا تقرر هذا من قواعد الشرع وظهر بما تقدم أن المرأة المذكورة في 
ولو طال قعودها  ،كورالسؤاالت لم تخرج عن عصمة الزوج المذ

بيت أبيها وال تطلق بطول هذا القعود وليس هذا من الضرر 
الموجب للطالق على الزوج لكونها أوقعته على نفسها 

وإذا  .جهاورجوعها إلى دار زبوهي قادرة على رفعه  ،باختيارها
فإرضاع ولدها من زوجها المذكور واجب عليها  ،كان هكذا

لما  في ذلك هالوال أجر ،أب الولد شرعا لبقائها في عصمة الزوج
لكن النفقة عليها من الزوج واجبة عليه لكونها هنا  .قدمناه

إذ ال تسقط نفقة  ،وإن كانت عاصية ،على الولد ال على األم
  ىهانت. الولد على أبيه بعصيان أمه



 
 

373 

  تنبيه
  

 :اهللا أحمد بن محمد التجاني رضي اهللا عنه قال العبد الفقير إلى
إذا كانت  دةجواب وجوب الرضاع على كل وال كنت كتبت في

ونفقته جارية عليها تذكرت قولة محشوة  ،في عصمة أب الولد
في كتب الفقهاء يعول عليها من ال علم له لكونهم يعتقدون أن 

فيضلوا بمخالفة أمر  ،ول بهمكل ما سطر في الكتب صحيح مع
ن المرأة أ: وتلك القولة هي أن بعض من ينسب إلى الفقه قال .اهللا

إن وبعضهم يقول أنها  .الشريفة ال يجب عليها رضاعة ولدها
 كانت عادة البلد أن نساء اإلشراف بها ال يرضعن أوالدهن فال

قلنا إن هذا محض الكذب واالفتراء . ضاع على األم الشريفةر
   .على اهللا بما لم يشرعه في كتابه وال في دينه بما سنبينه اآلن

األم لولدها التي هي في عصمة أبيه ونفقته فأقول اعلم أن إرضاع 
طريق فقهي وطريق قطعي : جارية عليها واجب من طريقين

فهو أن مراد  ،فأما الطريق النظري. مصرحة في قول اهللا العظيم
لم يرد أن يكون  و .اهللا من خلقه عمارة الدارين الجنة والنار

وأن  .بل خلقا بعد خلق كما قال في القرآن ،خلقه دفعة واحدة
هذا الخلق لم يتأت تكوينه إال من ماء الذكر واألنثى معا دون 

شرع  ذلك من أجل و      .فدعا ذلك إلى االزدواج .أحدهما فقط
عقد النكاح بشروطه ليقع مراد اهللا من إخراج األوالد من 

ودعا هذا . ثم من األرحام إلى ظهر األرض .األصالب إلى األرحام
ثم فرض حفظ الحمل من .هو الجماعح الذي كالنكاح إلى التنا

فساد الحمل ألدى إلى إضاعة النسل وبطل إكل ما يوجب فيه 
وبعد الحمل إذا خرج الولد وجب  .وال سبيل إلى ذلك .مراد اهللا

فتسقط  ،على األم واألب حفظه وتنميته حتى يصير إلى البلوغ
   .حينئذ مؤنة نفقته على األبوين

واجب على األم واألب ألن ذلك من  فحفظ الولد بعد خروجه من البطن
 نحفظ األم إرضاعه وصونه عب ع النكاح والجماعتوابع شر
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 .المهالك وغسل األذى عنه مسحا وغسال إلى أن يكمل أجله
وحفظ األب هو سعيه في نفقة األم وكسوتها وكل ما يحتاج 

فلو  .إليه الولد مما خرج عن التربية كالدهن والحناء وما أشبهها
واجبا على أبويه ألدى ذلك إلى إضاعة  فظ الولدلم يكن ح

  .وإضاعة الولد محرمة شرعا وإجماعا ،الولد
إذ ال  ،الرضاعة والتربية على األم لضاع الولد فلو لم يكن واجب

ال يتأتى و .يوجد من يتحمل كفله ومعاناة تعبه إال أمه فقط
معاناة أمر الرضيع غير على  ةمرأذلك لغيرها إذ ال صبر ال

  .دتهوال
. ونفقة أمه على األب ألدى ذلك إلى إضاعته أيضا نفقته جبتولو لم 

كفى بالمرء  :ودليل تحريم اإلضاعة قوله صلى اهللا عليه وسلم
فترك رضاع األم لولدها الذي هو مولود .ما أن يضيع من يقوتثإ

ولو . هو محرم و    ،لصاحب عصمة المرأة موجب إلضاعة الولد
فالقول بوجوب . دة لضاعت األوالدالوجوب على كل والسقط 

صبي على أمه التي هي في عصمة أب الصبي الجارية رضاعة ال
وترك الوجوب فيه  ،عليها نفقته هو مقتضى الحكمة اإللهية

في  يالنظر الطريق فهذا هو. إضاعة الصبي وهو حرام إجماعا
  .ذلك

 )دهنوالوالدات يرضعن أوال(وأما الطريق القطعي فقوله سبحانه وتعالى 
وهذه اآلية مصرحة بوجوب الرضاعة على  .إلى قوله بالمعروف

وإن كانت  .من كانت في عصمة األب وهذه اآلية في. األم
فإن (. خارجة عن عصمته بطالق فقد قال في سورة الطالق

فالمطلقة ال وجوب عليها في  ).أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
وهي  .ولده والتي في العصمة يجب عليها رضاعة .رضاعة ولدها

يدل عليه أن اهللا عز وجل ذكر األجر في . من توابع النكاح
  .وهو ظاهر .سورة الطالق ولم يذكره في سورة البقرة

وإن أردتم أن تسترضعوا (ثم زاد في البيان واإليضاح قوله سبحانه  
وهذا خطاب للرجال فقط دون  )أوالدكم فال جناح عليكم
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أعني تطلب له  ،تسترضع ولدهافإن المرأة إذا أرادت أن  .النساء
أجيرة ترضعه باألجرة فال كالم لها في ذلك لكونها لم يجعل 

بخالف األب إذا أراد استرضاع ولده فله  ،اهللا لها شيئا في ذلك
ير وقد تخيلت أن القضية رفعت إلى طويلب قص .ذلك باختياره

 ،لظن العامة انه ذو علم وإطالعالباع عاجز االطالع في العلم 
ول أن الخطاب في تسترضعوا أوالدكم شامل للرجال والنساء فيق

   .وذلك من عدم كمال المعرفة بوجه السياق ،ألجل الجمع
ولو أريد دخول النساء لقال  ،وبيان ذلك أن الخطاب للرجال فقط

فإن الرجال تجمع بالميم والنساء يجمعن  .تسترضعن أوالدكن
إذا سلمتم ما (ه ويدل أيضا على نفيه في النساء قول .بالنون

وليس للمرأة مال تؤدي  .وهو أجرة المرضعة )آتيتموهن بالمعروف
فإن كان لها مال فال يجب عليها دفع األجرة  .منه أجرة المرضعة

فقد  .بل على األب ،وال نفقة على األم ،ألنها من توابع النفقة
وأن القول  .بان لك بما قررنا وجوب الرضاعة والتربية على األم

  .ها على المرأة الشريفة باطل ال يحل ارتكابهبسقوط
صار والبلدان في عوأيضا الذي مضى عليه عمل أهل اإلسالم في جميع األ

ة منهم شااحصار هو أن كل والدة ترضع ولدها بال ممالبادية واأل
وال مشاحة في ذلك في عصره صلى اهللا عليه وسلم وبعده إلى 

وب الرضاعة على لم يكن بين األمة نزاع في وج .هلم جرا
األمهات ألوالدهن اللواتي هن في عصمة آبائهن ولم يوجد في 
جميع بالد اإلسالم وفي كل عصر قولة لقاضي أو مفتي بسقوط 

ومضى على وجوب الرضاعة عمل المسلمين  .الرضاعة على األم
في عصره صلى اهللا عليه وسلم وفي جميع األعصار بعده إلى هلم 

  .جرا
قولة التي فيها سقوط الوجوب للرضاعة على فبان لك أن تلك ال

البطالن لمخالفتها  ينةالمرأة الشريفة محض الكذب والزور ب
وهي من  .قول اهللا عز وجل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

األقاويل المزورة التي دخلت في كتب الفقه وحشيت بها 



 
 

376 

منها هذه ومنها  .وهي مسائل كثيرة ،وبنظائرها كتب الفروع
 في دبر ومنها إباحة وطء الزوج .اازوإلصالح الثلثين جلثلث قتل ا

ها نكاح المتعة ومنها الزيادة في جمع النسوة على نزوجته وم
ا إباحة هأربع ومنها تحليل شحم الخنزير مع تحريم لحمه ومن

حهم الميتة إذا طبخوها في الطعام ائطعام أهل الكتاب الذين ذب
شفعة الجار ومنها مسألة  ها إباحة النبيذ المسكر ومنهانوم

رأسها كثيرا  العروس في أيام أسبوعها األول إذا كان العطر في
رأسها فقط في الغسل من الجنابة  على تغتسل وتمسح ال جدا أنها

دون الغسل لرأسها خوفا من فساد العطر لكونه إضاعة مال ال 
  .يحل

من نص وكل هذه المسائل وأشباهها ظاهرة البطالن وأن اتباع أقاويل 
ولوال خوف اإلطالة . عليها ضالل ال جزاء لصاحبه إال النار

سردنا كثيرا من المسائل المحشوة في كتب الفقه لالمملة 
  .الظاهرة اإلبطال لمن له بصيرة بمعاني الكتاب والسنة

ونها قحفقهاء ينوما أحوج الناس إلى عالم أو علماء يتبعون لهم كتب ال
يحمل هذا  :صلى اهللا عليه وسلمقال  .مما حشيت به من الباطل

الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وتأويل 
ولنا قاعدة واحدة عنها تنبني جميع  .الجاهلين وانتحال المبطلين

ال عبرة في الحكم بقول  رسوله و األصول أنه ال حكم إال هللا و
كلها وأن أقاويل العلماء  ،اهللا وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

باطلة إال ما كان مستندا لقول اهللا أو قول رسوله صلى اهللا 
وكل قول لعالم ال مستند له من القرآن وال من قول رسوله  .وسلم

وكل قولة لعالم جاءت مخالفة  .صلى اهللا عليه وسلم فهو باطل
لصريح القرآن المحكم ولقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ت في كتب الفقه ألن الفتوى بالقول وإن دخل ،فحرام الفتوى بها
قال  .مع العلم به، المخالف لنص القرآن والحديث كفر صريح 

ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم (اهللا عز وجل 
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من أحدث في أمرنا هذا  :قال صلى اهللا عليه وسلم و ).الكافرون
  .ما ليس منه فهو رد

قوله  في يح القرآنوالقول بسقوط الرضاعة على الشريفة مخالف لصر
ومن لم يحكم بما أنزل (فحكمه  ).والوالدات يرضعن أوالدهن(

وتلك القولة محدثة لم تستند ). اهللا فأولئك هم الكافرون
فهي رد لحديث من أحدث في  .للكتاب والسنة وال هي من أمر اهللا

قوله صلى اهللا عليه وسلم ألبي  و .أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
دت أن ال توقف على الصراط طرفة عين فال تحدثن إن أر :هريرة

وامتثال أمر القرآن وإتباع أمره ونهيه . في دين اهللا حدثا برأيك
وقد سئلت عائشة رضي اهللا عنها  .هو سنته صلى اهللا عليه وسلم

كان  :فقالت ؟كيف كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   .خلقه القرآن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه

وحيث عرف أنه صلى اهللا عليه وسلم كانت سنته تابعة أحكام القرآن 
وجب رفض تلك القولة الرذيلة  وجب إتباعه في هذه المسألة و

التي هي سقوط الرضاعة على المرأة الشريفة ألنها بدعة 
قال صلى  .مخالفة لقول اهللا ولسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

محمد صلى اهللا عليه وسلم  خير الهدى هدي :اهللا عليه و سلم
وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

  الحديث .وكل ضاللة وصاحبها في النار
ومن أعرض عن قول اهللا عز وجل في الحكم فقد حكم بحكم 

  . اآلية ).حكم الجاهلية يبغونفأ(قال اهللا تعالى  .الجاهلية
ل حين سئل عن رجل قال المؤلف وسمعت سيدنا رضي اهللا عنه يقو

بغير قصد منه تضرب البندقة  ،تخرج العمارة من مكحلته
فإن  ؟ ماذا يلزم صاحب المكحلة .تقتله وأ حهحيوانا آخر تجر

أعني  ،الفقهاء عندهم هذا ليس من باب الخطأ وال من باب العمد
فقهاء عصرنا لفقدهم وجود النص في النازلة في كتب األوائل 

  .الزمان المتقدم لعدم وجود المكحلة في
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فقال شيخنا رضي اهللا عنه والذي أقول به أنا وأجيب به السائل أن 
صاحب المكحلة إذا لم يحط الزناد من نصف الطلعة وتركه 

 .وحده وعليه الدية ،على حاله حتى طلع وحده فالضمان الزم له
ليس هذا من األمور التي ال ضمان فيها ألن الشارع سماها  و

وليس من الخطأ حتى  .ىبير والمعدن والعجمبأعيانها وهي ال
تكون الدية على العاقلة فيما زاد على الثلث ألنه فرط لم يحط 

وكل من فرط في شيء  .الزناد عن الموضع الذي تقدم منه النار
وإن كان وقوع هذه  ،يقع من تفريطه الضرر لغيره فالضمان عليه

  ىهانت .هكذا قررها سيدنا مرارا. نادرا بالنسبة لغيرها
فهمت من كالم  ما وتحرير المسألة على: قال المؤلف رضي اهللا عنه

فإن  .الشيخ رضي اهللا عنه بين من حد العمد وحد الخطأ عنده
الخطأ عنده رضي اهللا هو أن يقصد الفاعل إتالف المال أو النفس 

الضربة لغيره أو يفعل فعال  فتجوز ابتداء ويقصد ضرب أحد ظلما
وهو في وسط العمارة ولم  ،ربه لصيد أو غرضله فيه من ضأذونا م

فيجوز السهم أو  ،يعلم ما وراء الصيد أو الغرض من آدمي أو غيره
وإن كان لم يقصده ابتداء  ،فهذا .البندقية فتصيب غير ما أراده

هو من باب العمد لكونه مفرطا لعدم بحثه على ما وراء المرمى 
   .لوم عند الفقهاءوالمفرط ضامن على ما هو مع .من صيد أو غرض

ولم يكن مفرطا فيه  ،ون فيه لفاعلهذ أوأما حد الخطأ فهو كل م
فإذا . مفهومه إذا فرط فعليه الضمان وإن كان العمل مأذونا فيه

ة في مكحلته علمت أن من جعل البارود والبندق فهمت هذا
وترك زناده في الطلعة الصغرى وطاح منها من غير قصد منه 

 دألنه كالعام ،ن الزم له وحده لتفريطهفالضما ،وقتل أحدا
 ال من أنألاألن المأمور إذا كان في محل  .لخالفه المأمور به شرعا

 ،وعلى تقدير حمله فيها .يعمل البارود وما معه في المكحلة
فإذا خالف ما ذكرنا فهو مفرط  .فليحط الزناد من طلعته الصغرى

  .وعليه الضمان
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لم يمكنه أن يحط زناده  و ،محل خوف ويفهم من األمن أنه إذا كان في
فإنه يؤمر  ،من الطلعة السفلى للخوف مما يفجؤه من لص أو سبع

فإذا لم يرفعها وطاح الزناد  .السماء ةمكحلته إلى ناحي فم برفع
وإن لم يكن  ،وضربت أحدا فعليه دية خطأ ألنه مفرط

ذا ولكن ال يلزم العاقلة إال إ ،ألن الشارع يعذره للخوف .كالعمد
أو تصدقه العاقلة لعدم التهمة ألن  هقامت البنية على صدق

فإذا لم تقم البنية  .العاقلة ال تحمل إال ما قامت عليه البنية
فهو محل نظر عند سيدنا  ،على دعوى القاتل ولم تصدقه العاقلة

رضي اهللا عنه توقف فيه ولم يجزم فيه بشيء لشدة ورعه 
   .ومحافظته على أحكام اهللا تعالى

قال المؤلف رضي اهللا عنه وليس هذه النازلة من العذر الذي ال دية فيه 
بأعيانها و وال قصاص ألن األمور التي ال شيء فيها ذكرها الشارع 

هي العجمى و البئر و النعدن و يلحق بها من قتل نفسه و العياذ 
وكذلك من سقط  .فإنه ال دية له لنهي الشارع عن فعله. باهللا

وليس فيه  ،م للنهى أيضا عن النوم بالسطحمن سطح وهو نائ
ألنه قال فيمن نام على هذه الحالة فقد  .حائل يقيه من السقوط

 .فإن هذا ال دية فيه لكونه فعل ما نهي عنه .برئت ذمة اهللا منه
  ىهانت. هكذا سمعت من الشيخ رضي اهللا عنه

قال المؤلف رضي اهللا عنه نص سؤال ورد على سيدنا رضي اهللا عنه 
رسوم بما تقول العلماء أهل النظر والبصيرة وكمال المعرفة  :هوو

الشرع ومقاصده في زوجة ذات عصمة صحيحة شرعا في بلد ال 
حاكم بها فرت من زوجها لغرض يوجب فرارها إلى دار أهلها 
وطلب زوجها من أهلها رد زوجته فمنعوها منه ظلما حيث ال 

ع بين الزوجة مع فلما كثر اللجاج والنزا .حاكم ينصفه منها
قام جماعة من أهل تلك القرية وأوقعوا  ،أهلها والزوج المذكور

 ،في نظرهم ،دينمالطالق على تلك الزوجة بغير إذن زوجها معت
على وجوب الصلح والطالق دفعا للمشاجرة المفضية للقتال إن 

ثم بعد  .دامت والزوج دائم اإلباية عن الرضى بذلك الطالق
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اع وتراضى الزوج المذكور مع أهل المرأة أيام ترك هذا النز
بل  ،المذكورة وردت إليه زوجته لداره وهو يعتقد عدم طالقها

وأهل  .إنما ردت إليه بدون طالق لكونه لم يرض بطالق الجماعة
ثم  .المرأة يعتقدون أنها ردت إليه بأثر طالق وهم معتقدون به

وج معتقدة بعد مدة هربت أيضا إلى دار أهلها بغرض ضرر من الز
هي وأهلها أنه ال عصمة عليها لزوجها المذكور بصحة طالق 

ثم بعد أيام تراضى الزوج المذكور مع  .الجماعة في زعمهم
ثم هربت إلى  .أهلها وردوها إلى داره فبقيت بدار زوجها مدة أيضا

دار أهلها بغير ضرر من الزوج معتقدة أيضا مع أهلها أنه ال عصمة 
   .الق الجماعة في زعمهمللزوج عليها لصحة ط

ن هذا السؤال أ قال سيدنا رضي اهللا عنه الجواب واهللا الموفق للصواب
الفصل األول في صحة طالق الجماعة : محتو على ثالثة فصول
الفصل الثاني في جواز تطليق المرأة من . المذكورة وعدم صحته

زوجها بغير رضاه إذا كان بقاؤها في عصمته يؤدي إلى القتال 
الفصل الثالث في الكالم على رد . قتل حقيقا وعدم جوازهوال

الزوجة لزوجها بعدم إيقاع الطالق المذكور ثم هروبها معتقدة 
  .بالطالق

فأما الجواب عن األول أن عصمة الزوج على زوجته الشرعية ال تنحل إال 
وهو  ،بالموت للزوج أو طالقه صريحا أو كناية أو تطليق الحاكم

ان الشرعي بشروطه من وقوع الضرر الثقيل أو القاضي أو السلط
وما سوى هذه األمور ال تنحل  .الخفيف الدائم من الزوج ال غير

فإذا عرف هذا فطالق  .بها عصمة الزوج عن زوجته شرعا
 زوجة غيرهتفت إليه شرعا ألن كل من طلق الجماعة باطل ال يل

  .بغير إذن زوجها فهو فضولي
إال  جازة من بيده العصمة إن أجازه صح ووطالق الفضولي موقوف على إ 

ما لم يكن المطلق لزوجة غيره حاكما شرعا بسبب ضرر  ،بطل
فطالق الحاكم  .الزوج يبيح تطليق الزوجة منه بغير اختياره

فال سبيل له إلى  و أما سوا الحاكم. بإجماع األمة صحيح حينئذَ
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يصادف طالق الجماعة لم  ينئذفح .تطليق زوجة الغير بغير إذنه
ليسوا في مرتبة الحاكم الذي له النظر ولم يكن الزوج  محال إذ

طالق الجماعة شرعا لبيان أنهم  إبطال أجاز طالقها فظهر
  .فال حكم لهم في الطالق .فضوليون

وأما الجواب عن الفصل الثاني وهو جواز تطليق المرأة من زوجها 
ى للحاكم بغير ضرر الزوج لكن بقاؤها في عصمته يفضي إل

القتل والقتال وعدم جوازه واهللا الموفق للصواب أن خوف وقوع 
القتل والقتال على دوام عصمة زوج شرعي على زوجته ال يوجب 

بضرر من الزوج  نتطليق الزوجة المذكورة من زوجها ما لم يقتر
يبيح التطليق منه بحكم الحاكم ال غير لكون انحالل عصمة 

ي إلى القتال عن أذ خوف التو بغير ضرر إاله الزوج بغير اختيار
لشرع ال كتابا وال سنة وال في زوجته ال محل له في رسوم ا

  .ب الفروعكت
فإن قال قائل أن سفك الدماء من أعظم الفساد في األرض ومن أعظم 

وإيقاع الطالق كرها . الضرورات الشرعية حيث ال حاكم يرفعه
اء على الزوج دفعا لسفك الدماء هو أمر خف من سفك الدم

قلنا أن هذا النظر باطل وبيانه أن  ،وارتكاب أخف الضررين أولى
طالق اإلكراه في الشرع باطل ال  و .طالق إكراه ينئذالطالق ح

يلزم مما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أن ال طالق في إغالق 
فإن قال المعارض أن طالق الحاكم . واإلغالق هو اإلكراه

 فكيف .وطالق اإلكراه باطلبالضرر بغير إذن الزوج إكراه 
قلنا إن طالق الحاكم بالضرر متبع  ؟صح طالق الحاكم بالضرر

إمساك بمعروف أو تسريح فالطالق مرتان (ألمر اهللا عز وجل 
وال (إلى قوله  )إذا طلقتم النساء(وقال سبحانه وتعالى  ).بإحسان

  .اآلية )تمسكوهن ضرارا لتعتدوا
ند كمال العدة مضارة بالزوجة من وهذا وإن كان في مسألة الرجعة ع 

وقال سبحانه . زوجها فهو متناول جميع وجوه اإلمساك بالضرر
فمن خالف أمر اهللا سبحانه وأضر  ).وعاشروهن بالمعروف(
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وليس من صور الطالق  .بزوجته طلقها الحاكم عليه كرها
باإلكراه ألن الطالق باإلكراه باطل إذا لم يكن من الحاكم 

   .جعن ضرر من الزو
وأيضا إذا طلقت المرأة من زوجها بغير اختياره دون ضرر لحقها من زوجها 
بل ألجل خوف القتل والقتال ودفعا للفساد بهما فإن مرجعها 
حينئذ ألجل وطئه لغير زوجها الذي طلقت منه إذا تزوجت بعد 

فهي  .وال سبيل لطالقها منه .ذلك ألنها باقية في عصمة األول
 . تعالى ذم نكاح المحصنات من النساءواهللا .محصنة بعصمته

أن ذكر محرمات النكاح عاطفا عليها  دقال سبحانه وتعالى بع
  .بالتحريم والمحصنات من النساء

فإن قال المعارض أنها ليست محصنة بل إنما طلقناها خوفا من وقوع 
قلنا قد قدمنا الوجوه التي  .فهي منحلة العصمة ،القتل والقتال

وقد قدمنا أن ال  .وليست هذه المسألة منها تنحل بها العصمة
 .وجوه لهذه المسألة في الشرع أصال وال قائل بها من األئمة

  .فالطالق ألجلها باطل
عنه ما قدمناه في جواب الفصلين  يوأما الجواب عن الفصل الثالث فيغن

  ىهانت. قبله واهللا الموفق للصواب
  
  
  
  

  قال المؤلف رحمه اهللا
ضي اهللا عنه وتوسالته ومراداته من اهللا تعالى ما ومن أدعية سيدنا ر

  :نصه
بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه 

  تسليما
  .مرادي من اهللا تعالى توبة نصوح كاملة وثبات عليها إلى الممات



 
 

383 

ثم تكون توبتي  ،ومرادي أن تكون توبة اهللا علي في نفس األمر 
صبر  و .د إلهي مذهب لكل ما يضاد التوبةوأن تكون بوار .تابعة

قوي راسخ دائم ثابت كالجبل الشامخ ال يتزلزل أبدا إلى الممات 
وعن جميع  ،على دوام معانقة كل ما يرتضيه وتكرهه النفس

وعن جميع رعونات النفس ومعانقة الهوى  ،اهللا يما ال يرض
ال وال من عند اهللا ال يبقيان قلي ان ردأ وخوف مزعج وشوق مقلق و

كثيرا في القلب من الشهوات والرعونات والمخالفات  والركون 
زيمتي ويحييان ما ن عمفتر  ويحركان ما .إلى المألوفات إال أزاله

يران مني مجاهدة قوية ال منتهى لها دون مقام ثمات من عزمي وي
  .المعرفة باهللا

ع ومرادي أيضا قوة ثابتة دائمة على مفارقة الشهوات ومعانقة الجو
قوة عظيمة على المجاهدة الصعبة المرام وثبات  البالغ دائما و

ومجانبة  ىفيها إلى الموت وتوفيق خالص إلى انتهاج طرق الهد
ودوام اإلقبال على اهللا بالشوق إليه واالنزعاج إليه  ،الغي والردى

دبار عن كل ما سواه خوف منه وكمال أداء حقوق حقه باإلوال
مقام  ال منتهى له دون مقام المشاهدة و وعدم المباالت به إقباال

المعرفة باهللا وسلوكا كامال إلى اهللا كسلوك أكابر العارفين 
البصيرة ومقام بسلوكا ال منتهى له دون مقام مشاهدة اهللا 

  .المعرفة باهللا
سهولة بالغة اهللا أن تنفتح لي أبواب هذه األمور ويسهل علي  من ومرادي 

كل عائق يحول بيني و بين  جميع طرقها و أن ينقطع عني
  .سلوك طرائقها

العكوف على ذكره بالقلب و اللسان باستغراق  دوام و مطلبي من اهللا 
تصل بذكر أأوقات الليل و النهار و الثبات في الخلوات إلى أن 

، ثم أديم العكوف عليه إلى أن أتصل بذكر السر في الروح
تصل بحق أم ث .مشاهدة ذات اهللا بعين البصيرة يقظة و عيانا

  .اليقين و المعرفة باهللا
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و . و مطلبي من اهللا أن يأخذني أخذة يتولى فيها هدايتي و توفيقي إليه 
بجواذب عنايته و يجذبني إليه   ،يقبل علي برحمة بإقبالي عليه

ينوب و، يختصني في سلوك أليه بخصائص قربه و امتنانه  و
لعارفين في عني في ذلك حتى يوصلني إلى نهاية مقام أكابر ا

  .مقام المشاهدة و حق اليقين
و مطلبي من اهللا أن يهب لي جميع ما كتبته في هذا الكتاب بحكم  

و يسهل علي  .ويفتح لي جميع أبواب هذه األمور. ءاإل جتبا
ويتولى  .نيابته عني و يجذبني إليها بجواذب عنايته وسلوكها 

  .وبينها ويقطع عني كل عائق يحول بيني ،هدايتي إليها بنفسه
وتيني قوة ومطلبي أن تفتح علي بقهر النفس عن جميع الشهوات وأن ت 

لشهوات وعلى دوام مالزمة الجوع اعظيمة على البعد عن جميع 
 .البالغ

كليا ودوام  محبته دوام الخلوات اتصاالب يومطلبي أن تفتح عل 
 ،وأن تفتح علي بالرشحة من رؤية جميع الخلق ،السكون إليها

بالقلب  كوأن تفتح علي بدوام األنس بذكر .لخلواتوباألنس ل
قوة الدائمة على البوأن تفتح علي  .واللسان والرشحة من فقده

المجاهدة للنفس والشيطان والهوى بشدة الجوع ودوام البعد عن 
هر ودوام سوات ودوام الصمت ودوام مكابدة الالشهوات ودوام الخل

وأن تفتح علي بزوال  .األنس بالذكر بالحضور بالقلب مع الخلوة
وأن  .حب الدنيا من قلبي وبغضها وبغض أهلها وبغض مخالطتهم

تفتح علي بكمال الزهد فيها بالقلب والجوارح حتى أتمكن من 
  .القوة عن التجرد والسياحة

وأن تفتح علي بقوة الصبر والثبات في كل ما أردت إثباته من هذه  
 منكفتح علي بخوف وأن ت .األمور في دوام نفي ما أردت نفيه

 ،لق إليك حتى ال يمكنني قرار دونكقوبشوق م ،كمزعج الي
دوام ذكرك بالحضور حتى  ن ع تورفوال يمكنني قعود وال 

وأن تفتح علي  .ر إليك من جميع خلقك بالقلب والجوارحفأ
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الخواطر  جميع بكمال حضور القلب في الذكر وكمال نفي
  .فيه

ذكرك من قلبي بالحضور معك وأن تفتح علي بزوال الغفلة عن  
وأن تفتح علي باإلخالص في العبادة لوجهك بالبراءة من  .بالقلب

 وأن تفتح علي .جميع الحظوظ وبالصدق في العبودية لك دائما
معانقة الورع ودوام البكاء من الشوق إليك ومن الخوف بدوام 

  .من الوقوف بين يديك
هرا و باطنا صغائر وأن تفتح علي بالبراءة من جميع مخالفتك ظا 

  .وكبائر إلى الممات حتى ال أقارب ذنبا إلى حين موتي
وأن تفتح علي برؤية النبي صلى اهللا عليه وسلم في كل نومة بال  

  .بل بمحض التخصيص يا رب ،سبب
ومطلبي مع ما تقدم أن تنزع عني جميع لباس ذل المعصية إلى الممات  

  .اتإلى المم لك وأن تلبسني لباس عز الطاعة

ومطلبي أن تجذبني  .ومطلبي أن تأخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك
ونصرتك بتأييدك  إليك بجواذب عنايتك جذبا محفوفا

وعصمتك وعنايتك جذبا توصلني به إلى نهاية مقام معرفتك 
رة بطي بساط التعدد والكث، ومشاهدتك ومحبتك وتوحيدك

الكا في جمع الجمع واسته عينفي عين الوحدة استغراقا في 
بحر التوحيد بذهاب جميع التفرقة عينا وأثرا وذوقا وتحقيقا 

م تجذبني بذلك الجاذب إلى نهاية مقام القطبية ث. وتخيال
 .الفردية الذي ما فوقه إال مقام النبوءة

ومطلبي أن تخلصني من سجن النفس والشيطان والهوى والشهوات  
 .ك واستخالصك ومحبتك ليئباتبسلطان عنايتك واج

ومطلبي أن تخلصني من سجن الغفلة بسلطان ذكرك بالقلب واللسان  
ذكرك على القلب  سلطان وباستيالء ،والجوارح في كل نفس

ومطلبي أن تؤيدني بروح  .والجوارح حتى ال يبقى فتور وال غفلة
منك في كل أحوالي وعموم أوقاتي تأييدا تنصرني به على 
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وأن تحول بيني  .مجاهدة نفسي والشيطان والهوى والشبهات
 .وكالءتكوبينهم بسرادقات حفظك وعنايتك وعصمتك 

بالشوق المقلق إليك والخوف المزعج إليك  قلبي ومطلبي أن تمأل 
امتالء حتى ال يبقى معه أثر للشهوات والهوى والفتور والسكون 

 .عنك

ومطلبي أن تمأل قلبي بالميل إلى طاعتك وذكرك امتالء ال يبقى  
  .وانتل وال عجز وال معه فتور وال كس

 يي قلبي بدوام ذكرك واإلقبال عليك حياة ال تبقحيومطلبي أن ت
 .فيه أثرا للغفلة والكسل والتواني والعجز

ومطلبي أن تمأل قلبي بمحبة االنقطاع إليك امتالء يجذب الجوارح  
  .معه سكون إلى خلقك وال محبة لقائهمفيه وال يبقى  .جميعا

إليك بشوق مقلق إليك وخوف مزعج إليك  ومطلبي منك أن تجذبني
  .جذبا ال يبقى معه أثر للشهوات والفتور والهوى والغفلة والقساوة

ومطلبي أن تزيل قساوة قلبي باستالئه بالخوف من الوقوف بين يديك  
 .حتى ال تنقطع دموعي من خشيتك والشوق إليك

حمد في ومطلبي أن تهب لي رؤية رسولك صلى اهللا عليه وسلم سيدنا م 
 .بل يحكم الفضل والتخصيص ال لشيء ،كل  نومة بال سبب

يربيني  ،ومطلبي أن تتفضل علي بتربيته لي صلى اهللا عليه وسلم 
بالتربية الصوفية بالنوم أوال إلى أن ينتهي إلى أن أراه في 

 بك  اليقظة عيانا تربية توصلني بها إلى أعال مقام المعرفة
 .جذبا وأما سلوكا ومشاهدتك ومحبتك وتوحيدك أما

ومطلبي أن تتفضل علي بالعصمة والبراءة من جميع مخالفتك ظاهرا و  
وتطهرني من جميع ذلك  .باطنا صغائر وكبائر إلى الممات

 .دنسا بمعصية وال عيبا يطهارة ال تبق

أن تمأل قلبي بنور العلم ونور الهدي ونور ذكرك  ،مع ما تقدم، ومطلبي 
ظلمات الجهل وال من ظلمات الضالل أثرا من  يامتالء ال يبق

بنور  قلبي ومطلبي أن تمأل .والمعاصي وال من ظلمات الغفلة
ذكرك امتالء يذهب عي فضول الطعام والشراب والنوم 
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والكالم وكل ما ال يعني حتى اقتصر على حد الضرورة من كل 
 .ذلك

فيه أثر من لوث المخالفات  يال يبق صفاء قلبي ومطلبي أن تصفي 
 ،خليط وحب الدنيا وجميع الخواطر حتى ينفصل مثل المرآةوالت

 عنك فتتجلى فيه أنوار ذكرك تجليا ال يبقى فيه أثر للغفلة
  .وال أثرا للكسل والتواني واالشتغال بما ال يعني

إلجابة في كل دعاء في الحين والوقت بال اومطلبي أن تؤتيني تعجيل  
  .تأخير في كل شيء

وتوفيقك إلى طاعتك وخدمتك  لي ايتكومطلبي أن تتوالني بهد 
  .ودوام ذكرك بالقلب واللسان من اآلن إلى الموت

ن جميع غيرك وتتوالني بعنايتك عومطلبي أن تأخذني إليك مني 
ونصرتك وتأييدك وعصمتك وتوفيقك وهداك في كل ما 

وأن تكون نائبا عني في  .طلبته فعال وتركا ظاهرا أو باطنا
الموت حتى أدرك التصرف بسائر جميع ذلك من اآلن إلى 

  .الحروف في أي أمر
عند كمال السنة بمن يعلمني ما احتوى عليه كتاب  يأن تفتح علو  

ريب للشيخ أبي القاسم بن عبد الرزاق الدرعي ويعلمني غالسر ال
المرموزة حتى تكون لي ظاهرة األسرار كيف إدراك تلك 

 .وحتى أتصرف فيها كيف شئت

ابة في تلك األسرار بعد العلم بها حتى ال أفعل اإلجبوأن تفتح لي  
وأن تفتح لي عند كمال  .شيئا إال رأيت أثره وإجابته للوقت

السنة باتساع العلم واإلدراك والفتح واإلجابة في سائر األعمال 
عداد واأل قاففي الحروف وخواصها وخواص جميع األسماء واألو

وفي اسم  يةت القرآنوسائر الدعوات والفاتحة وسائر السور واآليا
الجاللة وسائر األسماء حتى ال أتصرف بشيء منها أو عمل خاصية 
وسائر هذه األشياء إال رأيت أثرها للوقت ورأيت اإلجابة فيه دون 

   .شك
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وأن تفتح على عند كمال السنة بإخالص قلبي يكشف لي عن جميع 
أفعالك السارية في الوجود ويقطع عني جميع الحجب البشرية 

 .ائلة بيني وبين رؤية أفعالك سبحانكالح

عند كمال السنة بكشف قلبي عن جميع ذوات  يوأن تفتح عل 
من  فأستريح ،العوالم حتى ال أرى ذرة إال رأيت فعلك ظاهرا عليها

  .ةظلمات الرسوم البشري
الزهد في الدنيا وكمال  السنة بكمال كمال دوأن تفتح علي عن 

  .ي ذهبها ومدرهادوي عنحتى يست ،عزوب قلبي ونفسي عنها
غنى القلبي المقتضي كمال الالسنة بكمال  د وأن تفتح علي عن 

 .الزهد في الدنيا

و أن تفتح علي عند كمال السنة بكمال الصدق في العبودية لك و  
ا يكشف لي عن نهاية توحيد القيام بحقوق ربوبيتك صدق

و أن تفتح علي عند كمال السنة بكمال طمأنينة . أفعالك
  .بذكرك و كمال مراقبتك في كل نفس لقلبا

بالحضور معك عمارة ال  وأن تفتح علي عند كمال السنة بعمارة القلب 
و أن تفتح علي عند كمال السنة . يبقى معها حضور لغيرك أبدا

والروح والعقل والفكر إلى طاعتك  بكمال ميل القلب
كمال السنة بمحبة االنقطاع عند  وأن تفتح علي  .وذكرك

يك وارتحال القلب عن إرادة جميع غيرك وباستغراق األوقات إل
وأن  .في ذكرك وبقوة الصبر على المجاهدة وترك الشهوات

تفتح لي عند كمال السنة بأن تصير لي هذه األسماء كلها 
 .طبعا جبليا بسهولة ال مشقة فيها

وأن تفتح علي عند كمال السنة بالتخلص من تبعات النفس والهوى  
ض قصدي لوجهك الكريم خالصا وأنا في راحة هذا حتى يتمح

لذ من شراب الماء البارد للعطشان أفي الدنيا وأن تجعل موتى 
وأن تتولى قبض روحي  .وأخف من طرفة البصر وأسهل من النوم

وأن تبعث لي بشيرا عند قبض  .بيدك يا ذا الجالل واإلكرام
ان و .روحي يبشرني برضاك وكمال العز والفوز في اآلخرة
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يحضر موتي سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وجميع األنبياء 
وأن تصلي علي  .واألولياء وما ال يعلم علمه إال أنت من المالئكة

بذاتك سبحانك صالة تليق بجاللك وأن تأمر جميع المالئكة 
والنبيين والمرسلين يصلون علي بعد موتي عدا من لم يكن من 

واألولياء والمؤمنون من الجن  األولياء من األحياء والصالحون
  .واإلنس

وان تظهر علي من العز والشرف في أهل اآلخرة يوم موتي في سائر  
البرزخ وفي طول يوم القيامة والجنة قدر ما طلبت مضاعفة 

بعد موتى إال األفق المبين وهو القاع  يوأن ترفع جسد .األعمال
تجعل روحي  وان  .وأن ال تدفنه في األرض ،الذي بين يدي العرش

وتنكح من  و تأكل حيث شاءت في الجنة حيث شاءت تسرح 
 ،كل ذلك من حين موتي إلى يوم القيامة ،الحور حيث

 وكذلك في طول يوم القيامة 

النبيئين في  تصرف تصرف األحياء كتصرفوأن تجعلني بعد موتي أ
وأن تهب لي رؤية  .قبورهم في التعبد والجهاد واألكل وغيره

من حين موتي إلى أبد األبد حتى ال تحتجب  وجهك الكريم
وأن   ،ال في الجنة وال في البرزخ قبلها ،عني طرفة عين وال أقل

بالنسبة  يتهب لي من محبة الحور إياي والدار والحور والشوق إل
 .من مضاعفة العملما طلبت إلى غيري من األولياء األقطاب قدر 

ائك وتفضلك على وأن تهب لي من رضاك عني ومحبتك لي واجتب 
قدر ما طلبت من مضاعفة العمل بالنسبة إلى غيري من األقطاب 

وكذلك من عنايتك في الدنيا  .بمحض عنايتك وفضلك
واآلخرة وأن تهب لي من التلذذ بالنظر إلى وجهك الكريم من 

ما طلبته من الفتح قدر إلى األبد في الجنة وقدرها  يحين موت
 .من مضاعفة األعمال في مقام القطبية وقدر ما طلبت

وأن تبعثني من اآلمنين الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون وأن  
تجعلني في طول يوم القيامة في الظل الظليل واألكل والشرب 

وأن تحشرني في زمرة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم  .والهناء
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وتحت لوائه و كفي في كفه وأن تريني وجه الكريم وأن 
مقبال  علي راضيا علي وأن توردني حوضه وأن تجعله فرحا بي 

 ترويني منه

وأن تغفر لي جميع ذنوبي وتردها حسنات وأن تستر جميع فضائحي وأن  
وأن ال تحاسبني  ،تؤدي عني جميع تباعاتي وترضي خصومي

بقليل وال كثير وأن تخاطبني من حين موتي وفي يوم القيامة 
الجنة بال حساب وال والجنة مخاطبة الصفي لصفيه وأن تدخلني 

 .عقاب وال توبيخ وال عتاب

يا عبدي رضيت عنك  :وان تسمعني في ذلك اليوم وبعد موتي 
وأجبنك على ما كان فيك جميعا وأن تجيزني على الصراط 
أسرع من طرفة البصر وأن تجعل لي من الجاه والوجاهة يوم 
القيامة بالنسبة إلى سائر األقطاب قدر ما طلبت من الفتح 

ضاعفة العمل وكذلك من النور والجمال يوم القيامة وفي وم
وأن تجعل شفاعتي في المذنبين وأهل النار وجميع من  .الجنة

عرفني وجميع أهل قرابتي ومن أحسن إلي وأحبني أو صحبني  
قدر ما طلبت من مضاعفة األعمال بالنسبة إلى جميع األقطاب 

يدنا محمد صلى وأن تدخلني الجنة في أول الزمرة األولى مع س
وأن تجعل درجتي في الجنة  .اهللا عليه وسلم كتفي مع كتفه

في درجة في درجة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وفي جواره 
وقصوري مع قصوره وأجنتي مع أجنته حتى أكون معه كالدارين 

  .اآلتين بينهما إال الجدار في الدنيا

بة ملكي بالنسبة وأن تجعلني أعظم ملوك أهل الجنة حتى يكون نس
إلى أكابر ملوكها على فدر ما طلبت من مضاعفة األعمال وأن 
تجعل قسمتي في الجنة من الحور والقصور واألجنة والرياض واتساع 
الملك وجميع نعيمها الحسي والمعنوي والجمال والثمار وجميع ما ال 
عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر من كل ما فيها 

نه بالنسبة إلى أكبر أهل الجنة قسمة وأوسعهم غنى قسمتين م
قدر ما طلبت من مضاعفة العمل وأن تهب لي النظر فيها إلى وجهك 
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دائما حتى ال تحتجب عني طرفة عين وفي مجالستك قدر ما عند 
 .األنبياء عليهم الصالة والسالم

وأن تنجيني من النار وعذاب القبر ومن سخطك وغضبك من حين  
  .األبد وأن تنجيني من فتنة الحياة أبداموتي إلى 

وأن تقويني في طول عمري على ترك األكل والشرب والنوم حتى 
أواصل الليل والنهار صياما وقياما وتعبدا بتكميل التعبد بهذا 

وكمال مطالبي  .سنة عليك يا رب والحول والقوة بيدك
               .                                     بفضلك وأنت الموفق

ك أيضا بالصالة على حبيبك محمد صلى ل وقصدت أن أتعبد
اهللا عليه وسلم سنة كاملة كل يوم وليلة ثالثة آالف تعظيما 

وإجالال لك وتعبدا لك وتقربا وقصدا لوجهك الكريم 
وتعظيما وإجالال لنبيك صلى اهللا عليه وسلم قاصدا بذلك أن 

هذا الكتاب من مطالب  تبلغني جميع مطالبي التي كتبتها في
الدنيا والدين واآلخرة فضال وكرما وجودا منك ال عوضا 

بالعبادة لوجهك تقربا إليك وقاصدا مطالبي منك فضال 
وجودا منك ال عوضا تعبدا لك سواء أعطيتني أو لم تعطني 

وأنت الموفق والحول والقوة بيدك وال حول وال قوة إال بك 
   .والكمال عليك
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قال المؤلف رحمه اهللا ومما كتبه سيدنا رضي اهللا عنه ونفعنا          
  به آمين 

موالنا  نبينا و بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا و         
  .سلم تسليما صحبه و على آله و محمد و

يا رب نويت أن أتعبد لك سنة كاملة بهذا االسم الخ تقربا          
الكريم قاصدا أن تتفضل علي بنيل قصدا لوجهك  إليك و

عبادة تقربا الالقوة بيدك ب الحول و مرادي من جميع المطالب و
وقصدي بذلك أن تنيلني  .قصدا لوجهك الكريم و ،إليك

مطلبي  كرما ال عوضا و جودا و مرادي من جميع المطالب فضال و
بعبادتك بذلك االسم سنة بعد إخالص العبودية لوجهك 

تميتني حتى تبلغني أقصى مقام القطبية أن ال  ،الكريم
الفردية الجامع الذي ما فوقه إال مقام النبوءة جميع ما يشتمل 

األحوال  األعمال و األنوار و األسرار و المعارف و عليه من العلوم و
 الفتوحات و الكشوفات و المنازالت و المقامات و اآلداب و و

 الحكم و المعرفة و التوحيد و المحبة و المشاهدات و اليقين و
سائر ما يشتمل عليه  األطايف و الحقائق و الرقائق و الدقائق و

ذلك المقام الجامع لكل ما تشتت من هذه األشياء مما ذكر 
  .ولم يذكر

وأن تعطيني فيه مقاما تتالشى فيه مقامات جميع األقطاب           
 وان ال .والعارفين ممن تقدم عني ومن تأخر حتى آخر األقطاب

فتحا على ولي وال قطب وال حاال وال تخصيصا لمخصوص  يتبق
ي علم من علوم الشريعة ن أن تقدم ومن تأخر إلى يوم الدين ممم

أو علوم الحقيقة أو العلوم اللدنية أو العلوم الغيبية أو 
الكشوفات اليقينية من كل علم أدركه أدنى العلماء مرتبة وما 

من وقت  ،جميع أهل اإلسالمفوقه جميعا إلى مقام القطبية من 
الصحابة إلى قيام الساعة كائنا ما كان ذلك العالم إال فتحت 
علي مثله جميعا في مقام القطبية وكذلك سائر األحوال 
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وجوه التخصيص واآلداب إال فتحت علي مثل ذلك  والفتوحات و
  .جميعا

وأن تعطيني فوق ذلك في أول لمحة توليني مقام القطبية          
امعة الذي ما وراءه إال مقام النبوءة ألف ألف مثل جميع ما الج

ثم اللمحة الثانية ألف ألف مثل ما  .ذكرته من كل ما تقدم
كان في اللمحة األولى ثم الثالثة ألف ألف مثل ما كان من 
الفتح في األولى والثانية ثم في الرابعة ألف ألف مثل ما فتح 

في الخامسة ألف ألف مثل ما  علي في األولى والثانية والثالثة ثم
ذا وهكذا في كل لمحة إلى وفاتي ه .في اللمحات التي قبلها

ا يشتمل عليه مقام القطبية مفتحي في جميع ما ذكرت من سائر
من العلوم والمعارف واألحوال والمقامات الخ ما تقدم وأن تعمرني 
في مقام القطبية التي ذكرتها مائة عام عجبية ونيفا سنين 

وعلى كمال  ،داك الذي هديت به المرسلينمال هعلى ك
وأن تجعل لي  .اإلسالم واإليمان واإلحسان واليقين وتوابعها

وأن تجعلني دائما في طول عمري أرى  ......................تلك
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعين اليقظة حتى ال يحتجب 

لقك بستر وأن تغطيني عن جميع خ .طرفة عين إلى وفاتي يعن
وأن تجمع لي بين المدد لألولياء والخمول وان توصل ، الخمول 

إليك على يدي خمسمائة ألف من أكابر الصديقين العارفين من 
بني آدم وألف ألف من الجن عن األولياء وأن تجعل وصولهم إليك 

وان  .على يدي بال صحبة وال رؤية بل بحكم النظرة والهمة
ما لو نظرت في كافر بك و برسولك القوة القلبية  ترزقني من

نظرةبقلبي ، و جمعت عليه همتي النقلب عارفا في الحين من 
  .سائر الخلق

طي الزمان في العمل الصالح ما أعمل به عمل  و أن ترزقني من           
وأن  .مائة ألف ألف عام في كل يوم هذا كله في مقام القطبية

ألف  255ساعة وهو تضاعف لي عملي على قدر ما ذكرت هذه ال
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في كل ضعف تؤتيني ثوابي على قدر فتحي في  ،ألف ألف
  .المشاهدة واليقين والمحبة وسائر األحوال

وان تجعلني من الذين يتلذذون بالبالء كتلذذ الناس بأطيب          
النعم وأن تؤتيني من القوة ما أتحمل به من أجلك من البالء 

ما ذكرت من مضاعفة والصبر فوق جميع األقطاب على قدر 
  ا، العمل وتحمله يكون بقوة ولذة وفرح وسرور ورض

  
ال مشقة علي فيه وأن تؤتيني من القوة الروحانية على ترك          

األكل والشرب والجماع ومفارقة الشهوات ما لو بقيت ألف ألف 
سنة كمفارقتي لها مقدار طرفة عين حتى ال أتألم منها بشيء 

لو  الشهوات ماوقارفة  والجماع  و  ل والشربحتى لو فارقت األك
بقيت ألف ألف سنة كمفارقتي لها  مقدار طرفة عين حتى ال 

 حتى لو فارقت األكل و الشرب و الشهوات مائة أتألم منها بشيء 
  .لم أجد مشقة إال كمن تركها مقدار ساعة فلكية

تتخالني  وأن تؤتيني من استغراقي لألوقات فيك واألنفاس ماال          
وأن تجعلني مجردا  .فيه طرفة عين لغيرك في طول ذلك العمر

وال  .أسباب حتى ال أملك في الدنيا جناح بعوضةحب اص ال
أملك من األرض قدما وأن تجعل لي األرض كلها كقدم واحد 

  .يفي الط
هذا في مقام القطبية وأن تمن علي قبل الوصول إلى مقام          

على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القطبية بجذبة إليك 
 آثار جميعي بال سبب وال مجاهدة وال مكابدة تهدم بها عل

حتى تفيض علي من شراب المحبة و المشاهدة  الرسوم البشرية
فيضا يوصلني إلى مقام الصحو و البقاء مع االستهالك في عين 

  .عينا و أثراجمع الجمع باستهالك آثار الرسوم البشرية 
و أن توتيني صحوا في تلك الجذبة يستغرق معارف جميع         

العارفين و مشاهدتهم و محبتهم و رضاهم و آدابهم و سائر 
الرسوم بحق  أحوالهم و جميع وجوه يقينهم و سائر قيامهم 
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الشرعية من جميع العارفين عدى مقام الغوث والقطب من كل ما 
  .تقدم من العارفين

حوتك الجذبة معارف جميع أسمائك وآيات وتستغرق لي في ص         
كتابك وطوالع تجليات أسمائك وصفاتك في جميع األسماء 

  .والصفات من التجليات الجالل والجمال والكمال
وحاصله كل ما فتحت على جميع العارفين كبارا وصغارا من          

سائر المعارف والمشاهدات وسائر األحوال والمقامات واآلداب كله 
 قطبية،وال غوثصحوتك الجذبة عدى مقام القه لي في تستغر

ثم تتصل الفتوحات في كل لمحة من جميع ما ذكر كأقوى ما 
  .فتح جميع العارفين حتى توصلني إلى مقام القطبية

وأن تفتح علي عند كمال هذه السنة من بدء هذا االسم يأشياء          
الرموز في عشر اإلحدى منها أن تفتح علي باالسم األعظم ذي 

كتاب أفالطون وغيره تعلمه لي على يد من شئت من األحياء 
وتعلمني كيفية التصرف  .واألموات واآلدميين في نوم أو يقظة

  .به وكيفية إدراك سره وإدراك خواصه
وأن تفتح علي عند  .وأن تفتح علي في إجابة الدعاء به للوقت         

يع األسماء كمال السنة بالتصرف في جميع األوفاق وجم
أتصرف باسم منها إلى رأيت  ال اإلدريسية وغيرها حتىو الحسنى

  .أثره للوقت
وأن تفتح علي عند كمال السنة في خواص الفاتحة وجميع          

  انتهى  .السور واآليات القرآنية الخ ما مر
انتهى ما بلغنا من هذا الكتاب وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى          

  .ه وسلم تسليماآله وصحب
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اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق           
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق 

  قدره ومقداره العظيم 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد          

   .لمينهللا رب العا
  

بسم اهللا الرحمن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا محمد الفاتح          
  الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره
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الحمد هللا يقول كاتبه العبد الضعيف محمد بن محمد األمزالي          
كنت نسخت هذا الكتاب . غفر اهللا بفضله ذنوبه وستر عيوبه

لخليفة العالمة العارف المبارك المسمى بروض المحب الفاني ل
الشريف العباسي السائحي رضي اهللا عنه  شريملسيدي محمد ب

وعنا به منذ سنة ـــ من نسخة أعارها لي سيدي وموالي إدريس 
ولكن لضيق الوقت  .ي رضي اهللا عنه نسخها بيدهقالعرا

اكتفيت بنقل ما ليس في الجامع لنفس المؤلف وما ليس في 
زم رضي اهللا عنه مع اإلحالة على جواهر سيدي الحاج علي حرا

   .الكتابين في المواضيع التي تطرقا إليها
ولقد تمكنت من إتمام هذه النسخة من الكتابين ومن نسخة           

لروض المحب الفاني عليها خط العالمة سيدي أحمد سكيرج 
  .فجاءت كاملة تامة هللا الحمد وله الشكر ،رضي اهللا عنه

  2001أكتوبر /1422غ منها أواخر شهر رجب وكان الفرا          
نفع اهللا بها كل من طالعها أو كتبها أو سعى في شتى من شؤونها           

ألن ذلك خدمة لجناب سيدنا وموالنا الشيخ التجاني حجة اهللا 
حشرنا  معارفه و و هبأسرار رضي اهللا عنه ونفعنا بمحبته وبعلومه و

  .أوالدنا آمين أهلنا و ا ووالدين أشياخنا و في زمرته نحن و
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق          

ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق 
  قدره ومقداره العظيم 
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  فهرس كتاب روض المحب الفاني 
  
  
  

  خطبة الكتاب واسمه
   عنهالتعريف بالشيخ التجاني رضي اهللا

  مشايخه وبعض مرائيه
  رؤاه لسيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم 

  امتيازه في جميع العلوم 
  فصل فيمن أخذ عنه من األولياء 

  اعتراف المؤلف بفضل سيدنا الشيخ عليه
  أخذه رضي اهللا عنه عن رسول اهللا - 

  علو مقامه رضي اهللا عنه على غيره 
  مراتب الوالية غير محجرة- 
  الخلوتية  سند الطريقة- 

  شمس طالعة في التوحيد الخاص بالعارفين 
  قول المرسي لو كشف عن حقيقة الولي لعبد

  حقيقة اإلنسان الكامل
  حقيقة المريد الصادق 

  ما يجب على المريد قبل لقاء الشيخ 
  حقيقة الشيخ الواصل 

  معرفة الشيخ الواصل عسيرة وسبب ذلك 
  أخطر اختبار الشيخ ووزن أفعاله وأحواله 

  حكم طلب الشيخ الواصل - 
  الكالم على السماع وحكمه
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  معنى وعلم آدم األسماء كلها 
  سبب سجود المالئكة آلدم 

  التفضيل بين الملك واآلدمي - 
  هل ينظر المالئكة وجه اهللا في اآلخرة - 
  هل للمالئكة وجهة أو وجهات - 

  الكون كله ذرة من مرتبة الحق 
  معنى أتجعل فيها من يفسد فيها 

  ى وما جعلنا الرؤيا اآلية معن
  الخضر هل هو نبي أو ولي 

  تعيين الذبيح ونبوة إخوة يوسف - 
  معنى اللهم ألحقني بسببه- 

  معنى وزج بي في بحار األحدية 
  معنى الحضرة اإللهية - 

  معنى كون دائرة الولي أوسع نم دائرة النبي 
  حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل

  ي رشول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الخقول المرسي لو حجب عن- 
  قول أبي يزيد خضنا بحرا وشطحات األكابر- 

  البحر الذي خاضه الرسول دون األنبياء
  قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى

  هل يدخل الجن الجنة وحكمهم في اآلخرة - 
  هدية الحبيب في الكشف عن التطهير بماء الغيب

  مراتب العقل ثالث 
  دة والعبودية والعبودة الفرق بين العبا

  الفرق بين الحقيقة والشريعة والطريقة 
  حقيقة مراقبة العارفين 

  مشاهدة الخلق المالئكة والجن واإلنس 
  اختالف امتداد جوالن أرواح الرجال 

  مراتب الكبار ثالث- 
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  ما أكرم اهللا به قطب األقطاب - 
  الكالم عن الخليفة عن اهللا - 

  ين القطب واألفراد جواب سيد الوجود عن الفرق ب
  أوصاف القطب وحقيقة القطبانية 

  معنى البرزخية العظمى 
  بيان العوالم الخمسة 

  الخالئق كلهم مراتب الحق لذا يجب تعظيمهم - 
  التجلي بظهور الحجاب

  نقطة دائرة الفطرة القدسية - 
  حقيقة اآلن الدائم - 

  حقيقة النبوءة 
  كالم نفيس في الفرق بين الروح والنفس- 
  ن المخاطب بالخطاب اإللهي الروح أم النفسم

  المكالمة التي يدعمها العارفون
  هل الروح عالمة بما يؤول إليه أمرها - 

  هل يعود العارف إلى مقام الروح قبل التركيب في الجسد
  هل يقع السلب للعارف- 
  حقيقة اإلنسان- 

  ما يراد من اإلنسان 
  حقيقة الرب وصفة العبد الحر

  والمشاهدة حقيقة المراقبة 
  الفقير ابن وقته: معنى- 

  هل الفقير الصابر خير من الغني الشاكر
  الجهل باهللا عين الكفر

  بيان وإيضاح وحدة الوجود - 
  الدليل على أن الخضر ليس نبي

  فصل القضية في مسألة المعية 
  معنى اإلدراك 
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  حزب التضرع واالبتهال 
  رسالة سيدنا في كون الخواص ال تدرك إال بأمرين 

  سر تشريف إذا تجلى اهللا لسر عبد الخ 
  قول أهل السنة القرآن كالم اهللا 

  الجهل باهللا كفر ومعرفة 
  بيان المعرفة الحقيقية 

  المدد الواصل إلى الخلق على يد الخاصة العليا 
  الصحبة ال تكون إال للحي- 

  األمور التي تكون سببا لطرد المريد عن شيخه 
  يخ في محبته أعظم شرط عدم مشاركة غير الش

  من الشروط عدم طلب الدنيا من الشيخ 
  من فتح عليه تجب عليه مغادرة الشيخ 

  أبيات من رائية الشريشي- 
  الحب ال يكون إال مع بذل المال 
  التحذير من مخالطة المبغضين 

  ال ينتفع بالشيخ من ال يعتقد واليته كالم يقيس
  ن باب انتفاع األخوان ببعض وصايا شيخنا قطب الزما

  الوصية األولى - 
  الوصية الثانية 
  الوصية الثالثة 
  الوصية الرابعة 
  الوصية الخامسة

  الوصية السادسة فصل بعض رسائله رضي اهللا عنه 
  ) األغواطألهل (رسالة التحدث بنعمة اهللا - 

  أسئلة  3رسالة جواب عن 
  فصل في مسائل من علوم الشيخ الزاهرة 

  جواهر القلب السبعة- 
  ر حقيقة الذك
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  مراتب محبة الخلق هللا- 
  الفقير ابن وقته

  التوحيد الخالص - 
  األسماء القائمة التي يطلبها الكون- 

  عقوبات الذنوب وما يردها
  بيان بعض ثواب االسم األعظم 

  تحقيق فضل دائرة اإلحاطة 
  سلوك صالة الفاتح ومفتاح القطبانية 

  مكتوب على كل فلك حرف من حروف االسم 
  فا من حروف االسمالعارف يصير حر- 
  خاصية معرفة صاحب الوقت - 

  شرح لك ذات العلوم الخ من البردة 
  شرح إنما مثلوا صفاتك للناس - 
  مقدار ما قطع فيه سيدنا جميع المقامات - 
  عدد المقامات بين المعرفة والقطبانية - 

  مطالب عالية طلبها سيدنا رضي اهللا عنه 
   الفضل الخالص الذي لسيدنا في ذكر االسم

  الفضل الخاص الذي يحصل له في ذكر الفاتح- 
  فائدة في اعتبار كثرة المالئكة - 

  كيفية الثناء على المالئكة مجازاة لهم 
  كيفية مجازاة الكفار 

  ضمانات الرسول للشيخ - 
  إحسان سيدنا للمؤمنين 

  دعاؤه لكافة الموحدين - 
  دعاء لكل حاجة من تركيبه رضي اهللا عنه 

  اهللا عنه  حمد جامع ركبه رضي- 
  صالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم له رضي اهللا عنه- 

  مطلب من مطالبه رضي اهللا عنه 
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  شعره رضي اهللا عنه
  غزارة علمه واستقامته في أحواله

  حقيقة الولي - 
  حقيقة التصوف 

  الوالية عامة وخاصة - 
  حقيقة العلم- 

  واقعة تشهد على عظيم فضل سيدنا الشيخ 
  ا له جده صلى اهللا عليه وسلم األبيات التي شرحه

  النور الذي يخرج منه عند الذكر- 
  سكرته وأخباره بالوقائع - 

  مثال ضربه لمقامه رضي اهللا عنه 
  رؤية للجنة 

  روايته للمسبعات العشر - 
  معنى مفاتيح الكنوز- 

  سبب تسمية األفراد بهذا االسم 
  التفضيل بين القطب ومفاتيح الكنوز - 

  العلوم المحمدية 
  فضل الخاص يحصل باإلذن وبالحضور ال
  شدة الحرارة التي تنزل بذاته رضي اهللا عنه - 

  مثال لترقي العارف في كل لحظة
  لحظات العارف كل واحدة أفضل من التي قبلها- 
  أسئلة عديدة عن حقائق عرفانية والجواب عنها - 

  مناقشة للشيخ عن عدم سقوط التكليف عن العارف
  الة شيءمعنى حتى ال يبقى من الص

  طول الروح- 
  باب في معنى بعض السمعيات األحاديث واآليات 

  آيات توهم بوقوع الذنب من األشياء- 
  النسيان في حق األنبياء 
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  المراد بالفتح في قوله تعالى إنا فتحنا لك الخ
  ما ذكره المفسرون في حق سيدنا داود عليه السالم 

  آداب أهل الحضرة
  كم ما في أكل آدم من الشجرة من ح

  دالئل نبوءة آدم عليه السالم 
  سيدنا إبراهيم عليه السالم» كذبات«شرح 

  ولقد همت به وهم بها
  تصريف اهللا فيمن أعطاه المال 

  معنى قدم الولي على قدم نبي - 
  حديث حبب إلي من دنياكم الخ- 
  لكل عارف محبتين في الروح وفي البشرية - 

  محل خروجه صلى اهللا عليه وسلم عند والدته 
  بيان أصحاب سيدنا المضمونين له

  ما يقال عند تالوة الفاتحة - 
  اختصاصه صلى اهللا عليه وسلم بيوم االثنين- 

  وصف مشترك بين القديم والحادث
  حكم إهداء أثواب األعمال لسيد الوجود صلى اهللا عليه وسلم - 

  فصل التفضيل بين الصالة على النبي وتالوة القرآن 
  لوافر الجزيل الخباب من فيض بحر الفيض ا

  الكالم على صالة الفاتح- 
  خيره صلى اهللا عليه وسلم بعد موته كما في قيد حياته

  مثال لبيان فضل أهل المراتب
  تفاوت األولياء في العمل وفي الثواب - 

  شرح بعض ألفاظ صالة الفاتح
  خواص الجوهرة وياقوتة الحقائق

  فضل سورة الفاتحة وسورة القدر- 
  سمالفاتحة بنية اال

  من األخبار الغيبية روح الصلوات- 
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  الصالة الجامعة وصالة رفع األعمال 
  فضل حمد مروى عن سيدنا إبراهيم الخليل - 
  فضل دعاء إسرافيل  - 

  فضل السالم على النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  وفضل استغفار الخضر وما يكفر الكبائر والتسبيح

  فضل االستغفار للمؤمنين ودعاء عشية الجمعة
  الصالة على النبي صلى اهللا عليه وسلم ليلة الجمعة- 
  وظيفة اليوم والليلة - 

  المسبعات العشر وصالة التسبيح ويما من أظهر الجميل
  صالة ضحى الجمعة تقوم مقام صالته لمن له عذر

  لتكفير الصلوات الفائتة- 
  تشهد رواه البخاري- للحفظ من الغيب 

  للحفظ من سلب اإليمان - 
  الحق النبوي وسيد االستغفارصالة أداء - 
  معنى قولهم أفضل ما هو أهله - 

  معنى قوله حتى ال يبقى من الصالة شيء
  ما ورد أنه فدية من النار- 

  صالة الفاتح ضامنة لخير الدنيا واآلخرة 
  كثرة الصالة على النبي ضامنة لالستقامة - 
  محبته صلى اهللا عليه وسلم وفضائل الصالة عليه- 

   ياقوتة الحقائق
  جوهرة الكمال 

  ذكر شيء من مناقب سيدنا رضي اهللا عنه - 
  وفضل رؤيته يومي الجمعة واالثنين - 

  فضل من أحبه وأحسن إليه ومن أخذ عنه ذكرا
  بين عليين وعموم الجنان  ال نسبة

  من أحبه يموت وليا- 
  عدم األمن من مكر اهللا أساس كل فضيلة 
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  شفاعته في أهل عصره
  عدم مفارقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم   عدد من يصل على يده و- 

  مناقبه رضي اهللا عنه 
  بلوغه أقصى مقام القطبانية وجمعها له مع الفردانية - 
  مقاماته في الجنة - 
  ما ضمنه له جده صلى اهللا عليه وسلم- 

  ما أعطيه من صيغ االسم األعظم 
  علو مقامه ومثال ضربه لذلك 

  األنبياء سلطان الروح يغلب على البشرية عند 
  معنى قوله تعالى وتخشى الناس الخ

  تفسير ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم والمبطالت أو المحبطات لألعمال 
  أنواع الردة

  قوله تعالى لقد تاب اهللا على النبي الخ
  معنى ال يتوب العبد حتى يتوب اهللا عليه 

  قبول التوبة قطعي عند سيدنا رضي اهللا عنه- 
  بالمؤمنين من أنفسهم قوله تعالى النبي أولى 

  ما أصابك من نعمة فمن اهللا اآلية- 
  وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو 

  ليس كمثله شيء
  الحروف التي قال العلماء أنها زائدة- 

  )الغرانيق(قوله تعالى وما أرسلنا من رسول الخ 
  قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له الخ

  باغ مسائل خالف فيها سيدنا القطب الد
  حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الخ

  حديث تنام عيني وال ينام قلبي
  آية وما كنت تدري ما الكتاب وال اإليمان 

  آية ما أدري ما يفعل بي وال بكم
  األلوهية المشهودة لغير اهللا قسمان 
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  شرح البيتين عينان عينان الخ
  آية قل يتوفاكم ملك الموت الخ

  مانة على السموات واألرض الخآية إنا عرضنا األ
  آية يمحو اهللا ما يشاء ويثبت 

  آية ويحذركم اهللا نفسه
  العلماء ورثة األنبياء- 

  حديث حجابه النور لو كشفه الخ
  آية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الخ

  وجعلنا من الماء كل شيء حي
  فقد ألحد وحدشرح من 

  السؤال عن أصل المحبة التي بين الخلق- 
  ال عن عدد األنفاس السؤ

  لطيفة الفرق بين سماع األنبياء لكالم اهللا الخ
  الفرق بين العلوم واألسرار والفتوحات والمواهب الخ

  العلم الرياضي يحتاج إلى أمور ال بد منها 
  التسبيح ملء ميزان ومبلغ الرضى وزنة العرش

  شرك األغراض في العبادة 
  األكوان عند العارفين على حد سواء

  ح بالنعم على ثالثة أقسام الفر
  االستسالم . الرضا.التسليم -التفويض–التعلق باهللا 

  األشياء التي تحجب الخلق عن ربهم 
  الواجب في حق السالك مرادان 

  مسألة في الكالم على الحكم الشرعي
  حكم اهللا في أموال األعراب الناهبين

  السؤال في نازلة في الصيام 
  وجية أسئلة أخرى في األحوال الز

  في الرضاع 
  حكم رجل تخرج العمارة من سالحه الخ
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  حكم المرأة الناشرة في بلد ال حكم فيها
مطالب لسيدنا رضي اهللا عنه في أول أمره مجموعة أخرى من المطالب 

  التجانية
  ىانتهـ
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لحمـد هللا ومــن خــط العالمـة أحمــد ســكيرج رضـي اهللا عنــه علــى آخــر    ا

لهـــذا الكتـــاب مـــا نصـــه الحمـــد هللا  صـــفحة مـــن نســـخة خطيـــة
  .ولكاتبه خديم الحضرة التجانية

  
  من ضمنه روض المحب الفانـيان           ـــــــــــــــهذا كتاب مواهب المنـــــ

  ـانــــمن سر أسرار و من عرفه            ــــــــــــهللا ما اشتملت عليه فصولــــ
يبغــــي توثــــق عــــروة ذي             ــــــــــــــــفــــي ضــــمنه ســــر الحقيقــــة للــــ

  انـــــاإليمــ
يهــوى الســلوك إلــى طريــق  ـذي           ــــــــــــفــي ضــمنه ســر الطريقــة للـــ

  انـجن
رام اتبــــاع المصــــطفى ذي            ــــــــــــــفــــي ضــــمنه ســــر الشــــريعة للــــ

  ــيالعدنـان
ـــعة    ــة و الشريـــــ ــة و الطريقـ ــع الحقيقـ ــق              جمـ ــع حـ ــل جمـ كامـ

  ـزانـــــــالميـــ
  ـزانــــمرموزة تشفي من األحارة             ـــــــــــــــبعبارة مسبوكة و إشـــــ

ــ    ــ كم فيه مـن نـور لكـل مطالــ كـم فيـه مـن سـر و كـل      ع            ــــــــــــ
  انـــــــأمـ

ــ  ـــه            ــــــــــــكــم فيــه مــن خيــر لمــن قــد نال ر و بــه فــي الســ ظــىيحـ
  النــاإلعـ

  ا دانــة            و جنا قطوف الزهر منهــــــــــمرموزة لذوي المراتب جنــــ
  انــــــــة           و وقاية لهم من الطغيــــــــــــو لغير أهل السر أضحت جنـــ

ــا المشـــري الـــذي           وافـــى بـــه مـــن حضـــرة      فـــاعرف بـــه و ابـــن الرضـ
  ــــيالتجـان

  نـــن           يبغي بما وافى رضا الرحمــــــــي خير صنع دأب مـــوافى به ف
ــ  ــئل أن يجازيــــه  علــ ـــفــــاهللا أســ ــل  ــــــــــــ ــنيع بكامــ ى            هــــذا الصــ

  وانــــالرضـ
  وكتبه عبد ربه أحمد بن الحاج العياشي سكيرج أمنه اهللا



 
 

410 

      

  
  سيدنا محمد و آلبسم اهللا الرحمن الرحيم و صلى اهللا على         

  
الكنسوسي غفر اهللا  بن عبد اهللا يقول مقيده محمد المهدي          

طباعة هذا الكتاب  يسرذنوبه و ستر عيوبه أن اهللا تعالى 
النفيس المعد لإلخوان حتى يطالعوه و يتعرفوا على كالم 

  .شيخنا و وسيلتنا موالنا أحمد التجاني قدس سره الشريف
ال توجد ال  باحتوائه على دررأن هذا الكتاب يتميز  و غير خاف         

جواهر المعاني و ال في الجامع التقطها الشريف الحسيب في 
 مجالس سيدنا الشيخ منسيدي محمد بلمشري رضي اهللا عنه 

 و قد عملت على إصالح ما أمكن من األخطاء اللغوية. العلمية
للهفوات  لكن اإلنسان معرض التي وجدتها بالمخطوط المعتمد،

ارجو من المطالع أن يعدرما . و يتعذر عليه الوصول إلى الكمال 
عجزنا عنه و يتقبل عملنا قبوال حسنا و يدعو لنا بحسن 

 ملة سيدنا محمد صلى اهللا عليه و سلم و الخاتمة و التبات على
و أن يكون  تاج العارفين رضي اهللا عنه و أرضاه محبة شيخنا

  .قناأسعد أيامنا يوم لقاء خال
  1431ذو الحجة  16مراكش                                                     

   2010نونبر     23                                                               

  األستاذ موالي المهدي الكنسوسي: رقنه وصححه


