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  الرحيم الرمحن هللا بسم

  

 الليل ألهل التعرف يف إليه سبيال وفتح األخيار، عباده من يشاء من مجاله أشهد الذي العاملني، رب � احلمد       
 القرار؛ دار إىل الوصول عند يناسبه ما فريق كل فآتى اختيار، وسعي اضطرار سعي إليه اجلميع فسعى النهار، وأهل

 يف مسرورين هللا بنعمة فانقلبوا اجلبار، حبقيقة غاياHم إىل السائلني هدى من املختار، النيب حممد على وسلم هللا وصلى
  وبعد؛ ر؛والدثا بالنفس سبيله يف اTاهدين وصحبه األطهار، األخيار املصطفني آله وعلى الدار؛ تلك ويف الدار هذه

  
 مسح إذا لطلبه نستجيب أن فوعدناه احلراق، حممد سيدي تائية من أبيات عن لبنان من السائلني أحد سألنا فقد       
 تائية بشرح امللوك إحتاف: "أمسيناه الذي الشرح هذا هللا بعون نبدأ حنن وها األسباب؛ وتيسرت بذلك، الوقت

 والقارئ علينا يعود أن سبحانه منه سائلني وعافية، يسر يف بكماله مين أن الوهاب اجلواد هللا من راجني ،"السلوك
  .له شريك ال وحده وأهله، ذلك ويل إنه والسلوك، املعرفة أسرار من فيها ذُكر وما القصيدة، هذه بربكات

  
  :عنه هللا رضي احلراق الشيخ يقول       

  

  لَْيَستِ  َغيـَْركَ  وَ  َغْرياً  َوَحتَْسُبها      َجتَـلـَّتِ  كَ فِـي َوْهـيَ  لَـْيلى أَتَـــطْـُلبُ                  
   
  

 منها فاملقصود ليلى أما. غريه أم عقلياً  أكان سواء املعريف البحث به ونعين التعرف، بالطلب عنه هللا رضي يقصد       
 فيه يستدلون هللا أهل كالم ألن مؤنث؛ هو الذي" الذات" اسم إىل إشارة أنثى، باسم عليها دل وقد اإلهلية؛ الذات
 والذات املرأة بني املعنوي التشبيه إن مث. العبارات أجود حتتمله ما تفوق املعاين هذه ألن وذلك. باإلشارات املعاين على
 هو وإمنا املطلق؛ غيبها يف حقيقًة، الذات ليس هنا واملقصود. غريها دون املرأة على يظهر الذي احلسن بسبب هو

 أن ينسى بالصفات، املتجلية الذات عن والباحث. األنثى مييز الذي كاحلسن هلا هي اليت بالصفات، ةاملتجلي الذات
 خارجه يف يبحث ال أن خيربه والشيخ. يدري ال وهو نفسه، عن يبحث فكأنه. التجليات هذه ضمن يدخل شخصه

 أَنـُْفِسُكمْ  َوِيف : {تعاىل هللا قول عليه يدل الذي هو املعىن وهذا. إليه نفسه يف ينظر أن عليه بل الذايت، التجلي هذا عن
 إال يُعلم ال الذي اخلاص التوحيد معاين من هو الطالب، غري ليست الذات أن ومعىن]. ٢١: الذاريات} [تـُْبِصُرونَ  أََفَال 
 قد ما إىل نحرفي ال حىت له تنبيهاً  الطريق، بداية يف يزال ما الطالب كون مع فيه، الغاية إىل يشري هنا والشيخ. ذوقاً 

  .غريها وجود معها يُتصور ال أحديةٌ  الذات ألن وذلك غايات؛ من يتومهه
  

  اْلَقِطيَعةِ  َعْنيُ  فَاْلَغيـْرُ  َفِطناً  َفُكنْ        ظـَاهـِـرٌ  احلُْبِّ  ِملَّةِ  يف بـُْلهٌ  َفَذا
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 لكنه. األمور بني التميز ُحيسن ال الذي العقل ناقص هو األبله ألن احلقائق؛ منطق خمالفة بالبله الشيخ يقصد       
 العامة أما الشوق؛ مركب على احلق إىل السري طريق �ا يقصد اليت احلب مبلة خاصاً  احلكم هذا جعل قد عنه هللا رضي
 أحكام على للداللة هو فطنا يكون بأن للطالب وتنبيهه. اخلصوصية يف إياه مشاركتهم لعدم كالمه من يستثنيهم فإنه

 يدرك أن دون القول هذا مثل إىل يطمئن قد املرء أن ونعين. األصلية اإلنسانية الفطرة يف كامنة تكون ليتا احلقائق،
 الذي احلق الوجود إىل القطيعة عني فالغري بقوله أشار ولقد. طريقه سلوك يف للشروع يكفيه وهذا التفصيل، على معناه

 اعتقاد أن يعين وهو. وغريهم فقهاء من وأتباعهم املتكلمني، من لعامةا اعتقاده اعتاد مما الغري وهذا معه؛ وجوداً  يقبل ال
 عليه؛ منفتحاً  له، متقبالً  يكون أن فعليه احلق، طريق يف السري أراد إذا املرء أن مبعىن احلق؛ معرفة عن يقطع الباطل
 ورثه مبا مكتوبة بصفحة اءج من أما. له هللا يشاء ما فيها الغيب قلم له يكتب أن ينتظر البيضاء، كالصفحة فيكون

 إليه نبه الذي فهذا. حلاله خمالفا طلبه كون بسبب نفسه؛ عن اللدين العلم باب يسد فإنه فهوم، من وُمقلَّديه آبائه عن
  .السلوك طريق يف االخنراط شروط أول هو الشيخ،

  

  اْضَمَحلَّتِ  ِمْنكَ  اتِ بِالذّ  تـَُقمْ  ملَْ  َوَلوْ       َمجاَهلــــا َعَلْيكَ  أَْلَقتْ  تـََرها َأملَْ 
  
  

 الصفات من له صفة وكل. نفسه الطالب على ظاهر الصفات جتلي أن األول الشطر يف بكالمه الشيخ يقصد       
 صفة من إال قدرة وال اإلهلي، العلم صفة من إال له علم فال. القدمية العليا اإلهلية الصفات عن فرع فهي احلادثة،
 للشخص تعّني  ظهر ما ولواله الشيخ، لدى املقصود اجلمال هو فهذا ؛...وهكذا اإلرادة، صفة من إال إرادة وال القدرة،

. األكوان صور مجيع قامت به الذي احلق الوجود إىل يشري فإنه الثاين الشطر يف أما. األخرى التعينات سائر عن مييزه
 معىن وهو. الشيخ يقصده الذي االضمحالل معىن هو وهذا احلال؛ يف النعدم باحلق، قيامه لوال أنه إىل املسرتشد وينبه

 باب من يأخذه حىت عليه، األمر هو مبا للطالب الشيخ من تعريف وهذا". القيوم" هللا اسم عليه يدل الذي القيومية
 عنه؛ ينقطع احلق، على ينفتح ال من كون إىل سابقا أشرنا ولقد. ذوقا به التحقق طريق يف للسري مؤهال ليكون اإلميان،

  .يديه بني من وجهه يف السلوك طريق ُسدَّ  قد إليه، السري من ممنوعاً  يكون أي
  

  َتَدلَّتِ  َأْوَهــَمـْتكَ  ِبَوْصلٍ  َحبـَـتــْكَ         ِإنْ  ثـُـمَّ  ُكـــلُّـكَ  َوْهيَ  اْدنُ  َلكَ  تـَُقولُ 
  
  

 وهو  بالفرق؛ املوهم هو العباد، إىل قاحل من الوارد التكليفي اخلطاب أن به يعين األول، الشطر يف الشيخ كالم       
. به إال احلقيقة، يف احلق خطاب يستقبل ال العبد ألن ظاهره؛ على يُؤخذ أن ينبغي ال أنه إىل - عنه هللا رضي- يُنبه

 اكَ ِإيَّ : {الكتاب أم يف تعاىل هللا قول عليه يدل الذي املعىن وهو. سابقا إليها الشيخ أشار اليت القيومية معىن هو وهذا
 أن له ينبغي ال الثاين، الشطر عليه يدل ما حبسب الوصول، له حتقق إذا والعبد]. ٥: الفاحتة} [َنْسَتِعنيُ  َوِإيَّاكَ  نـَْعُبدُ 

 واحلقيقة. آنفا الشيخ قرره الذي نفسه القيومية معىن خيالف هذا ألن لديه؛ يكن مل أن بعد إليه انتقل قد احلق أن يتوهم
 قلنا، وكما. البداية يف املعاين هذه متييز من يتمكن ال كونه بسبب له، جتلى إذا احلق لقبول لطالبا يهيئ هنا الشيخ أن
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 ولواله. السلوك طريق يف شائع أمر وهو �ا؛ تفصيلي علم لصاحبه يكون أن غري من للمعاين يتهيأ السالك باطن فإن
 أن من له بد ال املرء كون من الناس، من كثري يعتقده ما خيالف وهذا. أبدا التجلي أنوار ثقل إطاقة من أحد متكن ملا

. العملي التطبيق يسبق الذي النظري العلم من الصنائع أهل عند معتاد هو كما تفصيل؛ معرفة عليه مقبل هو ما يعرف
 ولو. به ُأخرب وإن حىت يعلمه لن مما ذلك، وغري والوالية والسر والبقاء الفناء حقيقة عن يسأل البداية من أحدهم فرتى

 إن وحده وهذا. فحسب صادق بإميان لقبول، وHيؤٍ  ظن حبسن الطريق على ألقبلوا الشيخ، مقصود فهموا العامة أن
  .اإلهلية العناية بوادر و اخلصوصية على يدل املرء، إليه ُوّفق

  

  ُهَويَّةِ  ِبَغْريِ  َمْعًىن  يـََرى َمنْ  ِسَوى        ِوَصاَهلـــــا يـََنالُ  ال لِقـَـاهــا َعزِيزٌ 
  
  

 النظري، التوحيد معاين من الناس اعتاده ما فوق هو عزيز، درجاته أعلى يف التوحيد علم أن إىل الشيخ، ينبه       
 أهل لدى املعلوم الوصول هو الذي الوصال أن عنه، هللا رضي ويُبّني . شيء على فيه أ¯م العقائد أهل يتوهم الذي

 يعين، وهو. الغيب من إليه ُيشار ما أعلى هي اليت اهلوية عن نزهه الذي املعىن وهو الرسوم؛ بقاء مع يصح ال الطريق،
 األمساء معاين يُدركون ال الناس كان وإذا. أعالها هو الذي اهلوية، معىن فيها مبا كلها، األمساء معاين فوق الذات أن

 هذا يف فالعلم. إليها ُيضاف وأن به مساءاأل تعلق عن يتنزه ما حبقيقة بالك فما حقيقتها، على الغالب يف اإلهلية
 األكرب الشيخ يسميه ما وهو. نادر فهو الذوق، حيث من وأما اTرد؛ العلم حيث من عزيز وهو حمض، جهل املستوى
  .فيه املعاين من ملعىن مدخل ال الذي الذايت، الذكر احلقيقة يف هو الذي الربقي، التجلي

  

  َنظْـَرةِ  ِألَوَّلِ  َوْجداً  ِ�ــا ِوِهــْمتُ       بــُِحبــَِّهـــا فَِنيتُ  َحىتَّ  ِ�ــا َكِلْفتُ 
  
  

 عليه ظهرت حبا ليلى أحب قد أنه ومعناه. والسواد احلمرة بني الوجه لون يف تغري وأصله احلب؛ شدة: الَكَلف       
 ليلى أحب أنه نفسه، عن يخالش ويذكر". ذكره من أكثر شيئا أحب من: "قيل وقد. وغريه �ا هلج كثرة من أعراضه،

 يقود ال حب وكل. حمبوبه يف احملب يفىن أن احلب غاية ألن فيها؛ حقيقته اضمحالل بالفناء يعين وهو. حببها فين حىت
 حىت احلب، حق ليلى أحب أنه نفسه عن خيرب عنه، هللا رضي فالشيخ. قيل ما فيه قيل وإن الغاية، بلغ فما فناء، إىل

 لديه، االستعداد كمال على يدل فإنه نظرة؛ ألول �ا اهليام عن الثاين، الشطر يف كالمه أما .لوصاهلا مؤهال صار
 هذه ويف. فوق فما التمييز بلوغ مع يبدأ النظر حقيق ألن سواها؛ عن �ا يشتغل التمييز، بلغ ما أول من جعله الذي

 احلس؛ حبيسي العادات مع يبقون فالعوام،. اءاحلكم من الفراسة أهل لدى وعوامهم، العباد خواص بني يُفرَّق السن،
  .والنفيس النفس سبيلها يف يبذلون احلقيقة، شطر ييممون فإ¯م اخلواص، أما
     

  بـُْرَديت ِبداِخل َحّقاً  تـَـبـَـيــَّنـْـتـُـهــا          بـَْعَدما بِاْلَوْهمِ  الّناسَ  ِفيَها َوَغاَلْطتُ 
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 الظاهرة معاملته أن ويعين. فيها الناس مبغالطة إليه أشار ما وهو بالوصول، حتققه بعد حاله عن هنا الشيخ يتكلم       
 يف أصل ذات غري الغريية كون من ومها، تعد احملقق لدى املعاملة وهذه. الشريعة تقتضيه ما حبسب فرق معاملة كانت
. عينه وليلى ليلى عني أنه تبيّنه عند اينالث الشطر يف الشيخ إليه أشار ما هو حقيقة، الواصل وحال. األحدية احلقيقة

 من هو هذا، على الكامل فالعارف. ظاهره ال العارف باطن حال وهو الطريق، أهل عند اجلمع يسمى ما هو وهذا
 وغري. والباطن الظاهر من كال ختص أحكام من جاء فيما ورسوله � منه مواَفقةً  شريعة؛ وظاهره حقيقة، باطنه يكون
  .باإلمجاع الطريق أهل عند نقص فهو هذا،

  

  َغيـَْريت ِلِشدَّةِ  ِفيهــا حاِسدي َوَعنْ        َعواِلمي بـِـثـَـْوبِ  َعّين  َوَغطَّْيُتهــا
  
  

 نفس وهي. هلا التفصيلية حقائقه من احلقوق بأداء يقوم حىت حقيقته، عن يتغافل أنه �ا يريد عنه، تغطيتها       
. اإلنسان غيب من هو وما باألبدان، يتعلق فيما تتلخص والعوامل. عنه غطاؤها هي لق أو عنه؛ غطاؤه هي اليت عوامله

 أما. العزة حجاب خلف كله ذلك وراء وهي الباطن؛ غطاء من الروحاين والقلب الظاهر، غطاء من والعناصر فالطبيعة
 حق يف نقص وهذا، وجزائها اHاوارد من وحبرما¯ا أحكامها، بإلغاء عوامله، سيظلم فإنه حقيقته، مع العارف بقي لو

 يف هم الذين األغيار مع تقع الثاين، الصنف من هي اليت التغطية أن الثاين، الشطر يف الشيخ وخيرب. املرتبة هذه أهل
 باحلالج فُعل كما اإلنكار، أشد عليهم يُنكرون الشطحات، ألهل الناس يقوم كان املقام هذا ومن. احلاسد مقام
 الغري، مع إال حكم هلا يظهر ال والغرية،. احملبة لوازم من هي اليت الغرية حكم من إال التغطية، تلك وما. عنه هللا رضي

 العارف يقم مل فإن. الغرية تصح فال أهلها، مع أما العوام؛ إال وليسوا ليلى؛ عن األجنيب حكم يف هو من مع أي
 العارف حلال رفض من الغري من يظهر ما وهو. قسرا هاحكم إىل تعيده ليلى فإن احلالج، فعل كما الغرية حكم مبراعاة

 من صنف كل يف أحكامه إىل وانظر العجيب، احملبة سر فانظر. أهلها غري من هو من إىل سرها أفشى هو إن وكالمه،
  . العلوم أنفس من العلم هذا فإن وخلق، حق
  

  َذرَّةِ  ُكلَّ  يَرى َحىَأضْ  َأْكَمهٍ  ِإىل      َوْجِهها نُورُ  َبدا َلوْ  ُحْسنٍ  َبِديَعةُ 
  

  
ا من حسن بديعة         بسبب فيه حيار إليه الناظر جيعل املعاين، بتلون متلون حسنها األمساء، مبختلف متجلية ك̄و

 ناظر لعني حممدا، األزل يف املسماة هي كونية صورة يف اجلامعة حقيقتها بتجلي وجهها نور بدا لو. لديه انضباطه عدم
 مبشاهدة حقيقتهم تلك الذين عباده من لعبد هللا أذن لو أبدا؛ وجودية صفة يعطيه ال الذي عدمي،ال أصله من أكمه
 ِيف  َوَال  السََّماَواتِ  ِيف  َذرَّةٍ  ِمثْـَقالُ  َعْنهُ  يـَْعُزبُ  َال { الذي احلق هو منه الرائي ألن ذرة، كل يرى ألضحى به؛ ال �ا، مجاهلا

: القدسي احلديث يف جاء ما الباب هذا ومن]. ٣: سبأ} [ُمِبنيٍ  ِكَتابٍ  ِيف  ِإالَّ  َأْكبَـرُ  َوَال  َذِلكَ  ِمنْ  َأْصَغرُ  َوَال  اْألَْرضِ 
  ].هريرة أيب عن البخاري أخرجه[»بِهِ  يـُْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصرَهُ  بِِه، َيْسَمعُ  الَِّذي َمسَْعهُ  ُكْنتُ  َأْحَبْبُتهُ  فَِإَذا«
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  َحلَّتِ  َحْيثُ  اْهلَوى أَْهلُ  ِ�ا فـََهامَ      رِهابَِأسْ  اجلَْمالِ  بِأَْنواعِ  َحتَلَّتْ 
  
  

 كما الناظر، عني يف للذات مغطية ظهرت واليت كلها، األمساء آثار هي اليت اجلمال بأنواع اتصفت؛ أي: حتّلت       
 به تحتل ما خلف من مجاهلا عشق ملن حيصل الذي التعلق وهو اهلوى، أهل �ا فهام. البسه جسد على الثوب يغطي

 منهم الواحد: ضربني على وهذا. هلم جتلت حيث أي حلت، حيث. سواها ما كل عن يأخذهم حىت أثواب، من
ا من وهم للمريدين،  الشهود أصحاب وهم للواصلني، واآلخر لديهم؛ النور نقص بسبب مقيدة، صورة يف يشهد̄و

 يف هلم أذن واآلخرون، بعض، دون اTايل بعض يف شهودها يف هلم هللا أذن فاألولون. النور هلم كمل الذين املطلق
 فقد محاها، حول احلوم عليهم وُحرم شهودها، يف هلم يُؤذن مل الذين العوام أما. العوامل كل من الصور كل يف شهودها

  ].٦٠: البقرة} [َمْشرَبـَُهمْ  أُنَاسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ {جنا�ا؛ وخدمة مرتبتها مبراعاة االشتغال ُكّلفوا
  

  َعْرَوةِ  ِبَصْفَوةِ  أَْرَضى الَ  َفَأْصَبْحتُ       َصَبابَةً  َعَلْيها َصْربِي ُعَرى لَّتْ َوحُ 
  
  

 النفوس، على مشقته على للداللة ُعرى للصرب الشيخ جعل وقد. منه ُميسك الذي الشيء َمقِبض هي: العروة       
 جيد يعد مل حبيث ليلى؛ عن منه الصرب فناء إىل به يشري الصرب، ُعرى واحنالل. كثرية أحيان يف به االتصاف وتكلف

 حتقق إىل به يشري فإنه َعروة، بصفوة أرضى ال فأصبحت: الثاين الشطر يف قوله وأما. التصرب رام وإن عنها، صربا
 ألن ذلك كل ينله؛ مل ما إىل ذاتيا اجنذابه بسبب منها، له حتقق مبا يرضى ال فإنه التحقق، يف متكنه ورغم وصوله؛

 أثناء َتوجُِّهه شوق فيه خيتلف ال سواء؛ الصرب إطاقة عدم من فحاله. اآلبدين أبد له ¯اية ال الذات حبقائق ققالتح
 يكون كالذي والفناء، الساحة هي والَعروة،. معرفته وازدادت حتققه ازداد كلما يزيد بل وصوله؛ يف حاله عن سريه،

 عقال خروجها بسبب الِقدم، حلضرة كالفناء فهي هللا؛ ألهل تكون اليت العندية إىل عنه هللا رضي به ويشري. للقصور
 أَملَْ : { تعاىل قوله يف هللا ذكره الذي املمدود الظل حقيقة هي اليت اإلمكان، حضرة أحكام من وهذا. الذات أصل عن
  ].٤٥: الفرقان} [الظِّلَّ  َمدَّ  َكْيفَ  َربِّكَ  ِإَىل  تـَرَ 
  

ُلغُ يَـ  اْلُعشَّاقِ  ِمنَ  َذا َوَمنْ    رُتْـبَــــِيت  ُحياِولُ  َأوْ  ِفيــــــــــــــــــــــــها َمرَاِمي     اْهلَـَوى ِيف  بـْ
  
  

 تكون وهي الشخصي، تعيّنه خلف من الذات ألحدية العلمية مشاهدته حال يف الشيخ من يصدر الكالم هذا       
 �ذا احملجوبون مسع وملا. وجودي ند غري من فيه نفسه يرى حكميا، احتادا يعطيه وهذا. بالصفات التحقق شدة من

 بعوام حىت يليق ال األخري، املعىن هذا بينما سواه؛ يُدركون ال الذي احلسي باملعىن احتادا تومهوه كثافتهم، وراء من املعىن
 يف فونالعار  تعدد وإن له، ثاين ال نفسه يشهد فإنه املرتبة، هذه بلغ إذا عارف وكل! اخلواص خبواص كيفف املؤمنني،
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 أو كاذب وغريه صادق الناطقني من الواحد أن فيظن له، علم ال من حيريّ  مما وهذا. نفسه املكان يف أو نفسه الزمان
 دام ما رُتبته دون غريه يرى منهم، وكلٌّ . الناطقني لعدد اعتبار غري من نفسها، من قلناه ما تعطي احلقيقة بينما خمدوع؛

 حقيقة؛ الناطقني بني الفرق سيعلم فإنه التحقق، يف الراسخني من كان إن العلم إىل رجع إذا أما منه؛ متمكنا احلال
 كل يظنون احلقيقة، �ذه املريدين جهل وِمن. وانضباطه وضوحه يف البسيطة األمور على العامة كحكم حكمه ويكون

 أنوار طالعته ممن لكذ يكون قد بل الزم؛ غري وهو زمانه، قطب يكون أن بد ال القول، هذا مثل عنه صدر من
 يف املرء يدخل ال أن يُنصح لذلك. الفجأة وغلبته االستعداد، ضعيف كان إذا بعُد، التحقق له يصح مل ممن الوصول،
 ملقت يتعرض ال حىت ذاته؛ املكان يف أو ذاته، الزمان يف كانوا إن خصوصا ربه؛ من بيّنة عن إال هللا، أهل بني املفاضلة

  .أوليائه أحد من هب واجهه إن له، هللا
  

  َزْفـَرِيت  بَِأْضَعفِ  ِمْنهُ  َلَظى َلَذاَبتْ      َلَظى ِيف  أُْلِقيَ  َلوْ  ما َهواها ِمنْ  َوِيب 
  
  

 بأضعف ألحرقها املوقدة، هللا نار على أُلقي لو الذي بالقدر ليلى، هوى من احملرق وجده عن هنا الشيخ يتكلم       
 املبالغة باب من هو الكالم، هذا مثل أن الناس يظن وقد. فحسب جيد ما رشحات من رشحة هي واليت منه، زفرة

 نفسه؛ قدر على ال احلق قدر على هو اهلوى، من الشيخ وجد أن هو والسبب. ذلك غري وهو الشعراء، وشطحات
 جهنم، ونار. مقيدة صورة من صدر وإن مطلقا، لذلك تبعا هواه فيكون سبحانه، به ويشتاق با�، حيب العارف ألن
 وإذا الصفات؛ مرتبة من وهواه األفعال، مرتبة من فهي. فحسب الغضب صفة أثر أل¯ا اهلوى؛ هذا املرتبة يف تبلغ ال

 باطنه يف ما أبرز إذا العارف فإن لذلك. الفرع األصل يغلب كما احلكم، غلبة من أفنته الفعل على الصفة أُلقيت
 يف كالمه بعض له شرحنا الذي الدسوقي، الشيخ منهم هللا، أهل من كثري املعىن �ذا تكلم وقد. يُفنيها فإنه جلهنم

 يف وهو الشطح، من فيظنه باحلقائق؛ له خربة ال من إال الكالم، ذلك مثل َيستغِرب وال. عنه هللا رضي" اجلوهرة"
  .نقصان أو زيادة غري من عليه الواقع هو عما تعبري احلقيقة

  

  جلََفَّتِ  َوالسَّحابِ  دُكَّتْ  َوبِالشُّمِّ      يَاِبساً  ْصَبحَ َألَ  يـُْلَقى َلوْ  َوبِاْلَبْحرِ 
  
  

 عني على يغلب من عند ُمستعظم ألنه البحر بذكر جاء وقد. السابق البيت باب نفس من البيت هذا يف كالمه       
 كما األفعال مرتبة من ألنه وانعدم؛ لفين أي ليبس، البحر على أُلقي ليلى هوى من وجده أن لو فُيخرب. احلس قلبه
 تصري أ¯ا فيخرب وصالبتها، الناظرين عني يف لعظمتها اجلبال يذكر مث. الصفة أمام الصمود يطيق فال ذكرنا، أن سبق
 من جيف وكيف البلدان، خمتلف على أمطارا ينزل الذي الغزير للماء احلامل السحاب يذكر مث. به ما عليها ألقى لو دكا
-  تصرفه إىل خفية لطيفة إشارة املعىن هذا وراء من ولكن. للصفة الفعل قيام لعدم هذا كل. جيد ما له عرض إن بلله

 ولو احلق، من هواي حبرارة عليها لتوجهت النار أُفين أن أردت لو: يقول فكأنه. يشاء مبا العامل يف -عنه هللا رضي
 بثقل عليها لتوجهت الرواسي اجلبال أُفين أن شئت ولو عني، بعد خربا فصار إليه لتوجهت البحر، أُفين أن شئت
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 الذي الطبيعي، اهلوى النار من واملقصود. فجف إليه لتوجهت السماء يف السحاب أفين أن شئت ولو فدُكت، وجدي
 أهوائهم إفناء شاء أنه لو حبيث هنا، املريدين مع حاله عن خيرب أن يريد والشيخ. املستقيم الصراط عن بصاحبه مييل

إىل  اجلبالب ويشري لفعل؛ إياه يسلبهم أن أراد أنه ولو للعلماء، يكون الذي العلم إىل البحرب ويشري. شارةإ بأدىن ألفناها
 عن هلم حاجبة كانت أن بعد أصحا�ا منها وارتاح لذهبت إفناءها شاء أنه لو وخيرب الطبع، كثافة من القوية النفوس
 ال حىت عنها، مريده فيحجب منه، بنظرة يفنيها إفناءها، رادأ إن اليت العلوية، املعارف إىل بالسحاب ويشري احلق؛

  .القوم عرف يف للرتبية أهال يُعدَّ  مل وإال املريدين، تربية يف للشيخ ضروري هذا كل. عندها يتوقف
  

َرها أَرَ  فـََلمْ  َعينِّ  ِ�ا َذِهْلتُ    َنْظَرةِ  بَِأوَّلِ  َوْجداً  ِ�ا َوِمهْتُ      َغيـْ
  
  

 نفسه عن ذاهل فهو احلق؛ عن غفلته تكون الذي العامي، بعكس والعارف. عنه الغفلة هو الشيء عن الذهول       
 كون بسبب نفسه عن يُفنيه فإنه بالقدمي؛ احملدث تقابل عند هللا أهل عنه تكلم ما هو وهذا. احلق سطوة شدة من

 له يبق مل نفسه، عن فين هو إن ارفوالع. أدركه حيثما دائما، الفرع يغلب أسلفنا كما واألصل األصل، هو الِقدم
 صدق ذا املرء كان إن إال اTرد العلم فيه ينفع وال ذوقا، إال يُدرك ال األمر وهذا. مشهده عني يف احلق إال مشهودا

 ال ثاحلاد أن هو البيت، من الثاين الشطر ومعىن. العليا الّصّديقية ملرتبة ربه يُِعّده ملن إال يكون ال نادر، أمر وهو تام؛
 من عناه ما هو فهذا. الثاين الزمن يف هللا بإبقاء إال زمنني يبقى ال والعدم عدم، ألنه القدمي؛ مقابل يف واحدا زمنا يبقى
 العدمية حقيقيت هو الذي ظلي وانتفى نوره، طالعين ما أول يف احلق حبكم حلقت يقول، فكأنه نظرة؛ أول من �ا اهليام

  .هلا تبديل ال اليت هللا سّنة هي اليت احلقائق أحكام من هذا، كل. خيالرتا على ال ذاته، الوقت يف
  

  ُصوَرِيت  َمطَاِلعِ  ِمنْ  تـَرَاَءتْ  َأنْ  ِإىل     َوْجِهها َمشْسَ  ُمْسَتْطِلعاً  أََزلْ  َوَلّما
  
  

 غريه؛ ومن قصدٍ ب اTايل، كل يف عنها حبثا وجهه يُقّلب كان احلقيقة، يعرف أن قبل أنه -عنه هللا رضي- يعين       
 عناية �م هللا اعتىن ملن إال يكون ال وهذا. حاله عليه هو مبا علم له يكون أن غري من له جاذبة كانت احلقيقة ألن

" هللا عباد" و" عبادي" كالمه يف سبحانه يسميهم من هم وهؤالء. األزل يف إليه النسبة شرف لنيل واجتباهم خاصة،
 له ليلى ترائي وأما اآلفاق؛ يف اآليات إبصار من هللا ذكره ما هو الشيخ، عنه يتكلم ذيال واالستطالع". الرمحن عباد"و

 آيَاتِنَا َسُنرِيِهمْ : {سبحانه قوله يف معا املعرفة من املستويني هذين هللا ذكر وقد. نفسه يف احلق إبصاره فهو صورته، من
َ  َحىتَّ  أَنـُْفِسِهمْ  َوِيف  اْآلفَاقِ  ِيف   ألن املعرفة، مراتب أعلى هو النفس، يف احلق ومعرفة]. ٥٣: فصلت} [احلَْقُّ  أَنَّهُ  َهلُمْ  يـََتبَـنيَّ

 ينشأ اإلمكاين الوجود هو الذي الظل فألن بالشمس، ليلى لوجه الشيخ تشبيه وأما. غريها من ال التحقق، يكون منها
  .ذلك غري أحد يتوهم ال حىت وآخرا؛ أوال الوجودية للشمس فاحلكم. �ا يكون أيضا فناءه وألن عنها،

  

يِعي فـََغابَ    َنْشَأِيت  قـَْبلَ  ِ�ا َمْشُغوفاً  ُكْنتُ  ِألَنْ       ُحْسِنَها َلطَاَفةِ  ِيف  مجَِ
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 ال ألنه اإلدراك، يف لطيف واإلطالق. إطالقها يف تقييده اندراج حسنها، لطافة يف مجيعه غيبة من الشيخ يقصد       
 مما طالقتها، يف األمساء معاين هو الذي حسنها، إىل اللطافة نسب فلهذا. صورة ُيشهد التقييد بينما عقال؛ إال يُعلم
 فيه غاب ما احلسن، جنس من احلسن أن ولوال. املطلق احلسن عن فرعا وباطنا ظاهرا صورته هو الذي" مجيعه" جيعل
 يوم حباله ليلى، يف الفناء حقيقة هو) الرجوع أي( الذي أصله إىل رجوعه ربط وقد. أصله يف املنصهر اجلسم يغيب كما
 أن الربط، �ذا يعين وهو. منها أكثف ال اليت العنصرية، الطبيعية النشأة هذه يف يظهر أن قبل العلم؛ يف ثابتا تعيّنا كان
 حيث من مستبعد غري فهو الطبيعية، الكثافة بسبب املنزِّه العقل عني يف ُيستبعد كان فإن عنه؛ غريبا ليس الفناء
 أن قبل هلا، فهو. ليلى شؤون من شأن هو ظهوراته، مراتب اختالف رغم تعيّنه كون إىل يشري وهذا. العلمية افةاللط

 يف إليها منها رجوع هو وإمنا له؛ هو شيء من جّرده وال إليها، شيئا ُيضف مل باُحلكم، إليها فرجوعه. لنفسه يكون
  .فحسب أخرى، مرتبة إىل التجلي، يف مرتبة من هلا رجوع أنه نعين. احلقيقة

  

َا اْلَمَالمَ  ِفيَها َعاِذِيل  َفدَعْ    َجنَِّيت  َونَارِيَ  َعْذبٌ  ِ�َا َعَذاِيب      فَِإمنَّ
  
  

 يعيده أن ويريد احلق؛ عن املخِرب  احلق رسوم عن خرج قد أنه يومهه أن يريد الذي املقام، شيطان هو هنا العاذل       
 الوصول؛ مبادئ أول يف للواصلني يعرض مما هذا، وإن. االعتقاد يف الشرك لوازم من هو الذي األول الفرق أحكام إىل

 واعتيادهم للحقيقة، إلفهم عدم بسبب املوطن، هذا يف العارفون جيد ما أشق من وهو. النفس على العادة أثر من وهو
 مبا املقام، شيطان عنه ُجييب الاحل وارد لسان ولكن. به جمرد علم على كانوا وإن قبله؛ احلجاب وراء من احلق معاملة

 يف فقدٍ  من النفس تتومهه ما العذاب، باستعذابه يعين وهو. الثاين الشطر يف عنه أخرب ما وهو ؛)املقام من أي( منه جيد
 مؤهِّال والتجرد الفقد ذلك جيد حقيقته، جهة من ولكنه. له فرعا إال املعهودة املوت سكرات ليست أملا له وجتد مراتبها،

 عليه؛ الوافد احلق، على املـُقبل ِقرى هي اللذة وهذه. عنها للنفس خرب ال لذة، للوصل فيجد أصله؛ إىل رجوعه إىل له
 هذه تكون أن إال املقام؛ يف نقص وهذا به؛ وملتذ ُملتذّ  بني أل¯ا املغايرة، تستدعي دائما واللذة. له لذة فال الراسخ أما

 يُعطيه الذوق ولكن لذة، يعطي ال احلقيقة �ذه اTرد العلم أن نعين. املعنوي اخليال يف أو احلسي اخليال عامل يف اللذة
 الصنف هذا ومن. النقص من ال الكمال من فهي النحو، هذا على لذته كانت فمن. الطبيعة عامل إىل التنّزل عند

 وهذا. ُمطلقا اللذة بعدم املقام عليهم حلكم هذا، ولوال. إليها تنزهلم عند اجلنة مبلذوذات والورثة األنبياء لذة تكون
  . واآلخرة الدنيا يف به يُلتذ ما خلق من هللا حلكمة خمالف

  
 بسبب نارا منه احملجوب يراه قد ما أن به يعين فهو. العذاب استعذاب من قوله فيشبه جنيت؛ وناري: قوله وأما       

 قال لذلك احلق؛ إال للعارف جنة وال. سلوكه من أمله ىمنته كانت اليت جنته احلقيقة يف فهو النفسية، النسبة فقد
 حال أصل هو وهذا. يشاء ما ويفعل شاء، حيث يسرح مطلقا، كان احلق، إىل رجع إذا والعارف. اجلنة يقل ومل جنيت،

  !ةوجن جنة بني شتان ولكن. منه تسبب غري من حاضرا فيها له خيطر ما جيد فيها العبد أن حيث احملسوسة، اجلنة أهل
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  تـََلفُّــــــــــــِيت  إِلَْيكَ  ُميِْكنْ  فـََلمْ  ُدِهيتُ      ِبَساِمعٍ  فـََلْستُ  ِفيها ملُْ  ِشْئتَ  َوِإنْ 
  
  

 فُلم؛ فيها، اللوم حقيقتك اقتضت إن: يعين وهو. فيها ملُ  شئت إن: الشيخ له يقول املعرفة، لشيطان اخلطاب       
 فهذه. خصوصيتك جزئية من ذلك تدري ال كنت وإن تنفي، ما عنيل مثبت فأنت. إليها راجع عيين يف لومك ألن
. عنك شغلت أي دهيت؛: وقوله. العامة فهم من فهو اللغة، مقتضيات من منه يُفهم ما وأما السمع؛ عدم حقيقة هي
 ما فهو ؛تلفيت إليك يكن فلم: قوله وأما. وخصوصيته صورته إىل ال الالئم، حقيقة إىل نظره كان إذا إال هذا يكون وال

 عنده يؤكد مما وهذا. الالئم صورة يف ليلى إىل متلفت أنه يعين وهو. صورته إىل ال الالئم حقيقة إىل ينظر أنه من عنينا
 اخلاص، التوحيد يف القدم راسخ كان ملن إال هذا، يكون وال. فرقي أو مجعي جاليل، أو مجايل معىن كل على هيمنتها

  .والشهود لكشفا أهل العارفني، توحيد هو الذي
  

َها     الَِّيت  ِيف  لِْلَمالَمةِ  ُأِصيخُ  وََكْيفَ    ُزرَّتِ  اْحلَِقيَقةِ  ِيف  ُجُيوِيب  َعَليـْ
  
  

 انطوت جيوبه كون من فيها، للوم معتربا يكون أن وينفي. ليلى يف اللوم اعتبار وهو االستماع، باإلصاخة يقصد       
 أنه يُتوهم من إىل سيستمع كيف ويتعجب،. وهلا فبها استمع، فإن قته؛حقي هي ليلى أن يعين وهو. احلقيقة يف عليها

 ذكرها اليت قواه حقائق اجليوب، من واملقصود. املظاهر خمتلف يف السارية، احلقيقة جنب إىل له مكان ال وهو غريها،
 الَِّيت  َورِْجَلهُ  ِ�َا، يـَْبِطشُ  الَِّيت  َويََدهُ  ، بِهِ  يـُْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصرَهُ  بِِه، َيْسَمعُ  الَِّذي َمسَْعهُ  ُكْنتُ  َأْحَبْبُتهُ  فَِإَذا: «القدسي احلديث

 على النطوائها جيوبا مساها وقد... والرجل واليد والبصر السمع هي فاجليوب]. هريرة أيب عن البخاري رواه[»ِ�َا َميِْشي
 ،"زّرت" بلفظ وإتيانه. املختلفة الصفات منشأ هو وهذا. حبقيقته جيب كل من ليلى فتلونت. ليلى هي اليت احلقيقة

: له يقول وكأنه الالئم، على �ذا يردّ . عنه انفكاك ال وجودي، تالزم فهو. �ا إال اجليوب قيام عدم على للداللة هو
  !�ا؟ إال وأبعاضي كلي يف قمت ما وأنا عنها، تنهاين كيف

  

  َحِقــــــيَقِيت  َعْنيُ  َوهللاِ  نـََّهاأَ  ِإَذا     َحِبيَبةً  أَرَاها ُمْغرىً  ِ�َا وَُكْنتُ 
  
  

 ويرى حبيبة يراها كان أي،. حبيبة يراها فكان التكليفي اخلطاب أغراه حجابه، زمنَ  أنه -عنه هللا رضي- يعين       
 سلوكه؛ مدة طيلة املشهد هذا على عمل ولقد. غريه هي وكانت غريها، هو كان إذا إال يصح ال وهذا. حمبا هلا نفسه

 وراء من واحملبوبة، احملبة هي فصارت نظره، يف الغريية فانتفت. حقيقته عني جيدها به فإذا الوصول، له حتقق عندما اوأم
 يضبطه ال مرتبته، من ليس ممن يسمعه من وأغلب. ذوقا للعارف حصل إن إال يُعترب ال وهذا. العدمية حقيقته ثبوت

 ا¯ّدت نفاها وإن الكلية، احلقيقة عنده انتفت أثبتها إن فهو. واحملبوبية ةاحملب منها اليت اجلزئية، املعاين اختالف بسبب
 غري من واإلثبات النفي بني فيجمع ذوقا، بالتحقق عليه هللا مين أن إىل يثبت؛ وال ينفي ال حمتارا، فيبقى. كلها معارفه



١٢ 

 

 حقيقة يبلغون ال الناس ولكن وإثبات؛ نفي هي حيث من هللا، إال إله ال: يف مندرج املعىن وهذا. املعايري عليه ختتل أن
  .سنامه أعلى اإلسالم من رقوا هم إن إال إدراكه،

  

حَ  َكيْ  َرمسِْي َوَقطَْعتُ      اْهلََوى َمْذَهبِ  ِيف  اْلَعْنيَ  ادََّعْيتُ  َوِفيَها   َحجَِّيت  ُأَصحِّ
  
  

 اليت اهلوى، قواعد حبسب أي: وىاهل مذهب يف. عينها أين زعمت أي: العني ادعيت. ليلى يف أي: وفيها       
 وجوده انقطع فلما. رمسه بقطع عنه عرب ما هو نفسه، وهذا. حمبوبه يف فين إن إال احلب منه يصح ال احملب أن تقضي

 ال وترداده،. الرتداد كثرة هو واحلج. حجة مساه ما هو الرجوع وهذا. نفسه إىل ال إليها رجوعه صار عنه، عينه يف
 خبالف احلق؛ املسمى إىل اسم كل من يرجع فهو. األمساء مقتضيات هي اليت اجلزئية املعاين رةكث بسبب إال يكون

  .الناس عوام من وغريهم هللا أولياء بني الفرق هو وهذا. نفسه إىل اسم كل من يعود الذي احملجوب
  

  زَلَِّيت  أَْعَظمَ  ارَ َصـــــــــ ظُُهورِي ِألَنَّ      َعاِشقاً  ُكْنتُ  َوَقدْ  َمْعُشوقاً  َوَأْصَبْحتُ 
  
  

 لغريه حصل كما له حصل حممدي مرياث وهذا. احملبوبية إىل احلب من ارتقى أنه األول، الشطر يف بكالمه يعين       
 وأما. منها إال تكون ال احملبة ألن اإلهلية؛ األمساء كعبة فيصري حبقيقته، العارف يتحقق حىت يصح، ال وهو. الوارثني من
 ظاهر مع الواقفني مقام وهو. يتعده مل الفرق، مقام يف يزال ال واحملب. حمبوب ال حمب فهو مقامه، هذا يكن مل من

 الذين غريهم خبالف النسبة، ميزة هلم املتشرعني لكن. أمجعني الناس من غريهم ومقام املؤمنني، عوام من الشرع
 حىت ظهوره؛ انتفاء هو والذي البيت، من الثاين الشطر يف احملبوبية، إىل احملبة من انتقاله سبب إىل يشري وهو. ُحرموها

 مل نفسه، عن العارف فين فلما. حقيقته عن الشخصي، تعينه متّيز إال الظهور وليس. حقه يف زلة أعظم الظهور صار
 علو على يدل أن اإلشارة، �ذه يريد. أيضا احملبة هلا كانت وإن احملبوبية هلا جعل اليت احلقيقة إال لديه مشهودا يبق

 إليها تُنسب املعاين وكل أبدا، سفل عن علو فيها ميتاز ال احلقيقة فإن وإال فحسب؛ عليه كان ما إىل باملقارنة مقامه،
 ما إىل نظره بسبب باملقام، عهد حديث هو ملن مناسبا يكون التمييز، منه ُيشم الذي الكالم وهذا. السواء وأمت بالعدل

  .هذا من عنده شيء فال احلقيقة، رقتهاستغ من وأما سابقا؛ عليه كان
  

َها فـََعايـَْنتـَُها     نَاِظرِي َوأَْبَصرَ  أُْذِين  مسََِعتْ  ِ�َا   تـََبدَّتِ  إِلَْيـــــَها ِمنـْ
  
  

 شاهد فقد باحلق، صار وملا. وبصرُه باحلق مسُعه فصار السابق؛ القدسي احلديث من" كنت" معىن بقوله يقصد       
 وأما لنفسه؛ احلق مشاهدة تكون املرتبة، هذه ومن. به األمساء، آثار إال هي ما اليت األكوان صور يف املتجلي احلق

 يف هو بل وجه، كل من يصح فال الوجودي العدم أما. العلمي العدم هلا ألن ُتشهد، فال األمساء عن املنزهة احلقيقة
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 بن وكيع عن جاء فقد. عماء وسلم وآله عليه هللا لىص هللا رسول مساه ما وهو. بتاتا له تعّني  ال الذي الذايت، البطون
، َرُسولَ  يَا:  قـُْلتُ : قال رزين أيب عمه عن ُحُدس َِّÕَحتَْتهُ  َما َعَماءٍ  ِيف  َكانَ : « قَالَ  َخْلَقُه؟ َخيُْلقَ  أَنْ  قـَْبلَ  َربـَُّنا َكانَ  أَْينَ  ا 
 قبل الذات هو فالعماء]. حبان وابن وأمحد ماجة وابن الرتمذي أخرجه[ »َماءِ الْ  َعَلى َعْرَشهُ  َوَخَلقَ  َهَواٌء، فـَْوَقهُ  َوَما َهَواءٌ 

. حادث وال قدمي علم به يتعلق وال أحدا، عليه هللا يُطلع ال الذي الغيب غيب هو وهذا. األمساء مبعاين لنفسها جتليها
  .اآلمال منتهى فوق وكان ُحيّصل، ال فيما جهده وأنفق يُطال، ال الذي احملال يف طمع فقد منه، شيء حتصيل رام ومن

  

َا َوِيف  ِ̄   ِذْرَوةِ  ُكلِّ  َعَلى َأْمسُو ِ�َا َفِصْرتُ       ُكُؤوُسَها َعَليَّ  َداَرتْ  َحا
  
  

ا من نفسها، األمساء معاين هي والكؤوس اإلهلية؛ األمساء ملعاين جملى كونه من الكون، هو احلان         خمتلف ك̄و
. املعاين بكل املظاهر، كل يف املتجلية احلقيقة فهي صريح، ذكر غري من هنا إليها املشار اخلمر أما. بعض عن بعضها

 لكن غريها؛ ال ذاHا، اخلمر هي ليلى أن على للداللة هو الكالم، يف استئناف دون الغائبة �اء اخلمر إىل واإلشارة
 أثر هو فهذا. الكلية الوحدة بشهود العدمية، والصور الثبوتية التعينات عن العقل غيبة يعطي الذي هو خمصوص؛ مبعىن
 املعاين شهود عن العقل بتغييب أ¯ا نعين الدنيا؛ يف احملسوسة اخلمر ُحرمت املعىن هذا أجل ومن. العقل يف اخلمر

 ق،باحلقائ أحيانا ينطقون السكارى جتد اخلمر، حقيقة ومن. عليها منبنية هي اليت للشريعة، ناقضة تكون فإ¯ا الفرقية،
 إىل يُنبه مما تكليف؛ ال حيث اآلخرة، يف بالسكر االستلذاذ املؤمنني لعباده هللا أخر وقد. الصوفية شطحات يشبه فيما
 على الشيخ ومسو]. ١٥: حممد} [لِلشَّارِِبنيَ  َلذَّةٍ  َمخْرٍ  ِمنْ  َوأَنـَْهارٌ : {قائل من جل فقال. هنا حنن ذكرناه الذي املعىن
 يشهد ممن أعلى مشهده يكون الثبوتية، التعينات عن غيبة يف بشهودها، فهو. املرتبة مسو منه يقصد �ا، ذروة كل

 يف والبقاء والفناء. بالفناء عنه املعرب وهو املعرفة، أحوال من حال الشيخ يذكره الذي وهذا. التفصيلية االمسية املعاين
 بالبقاء يكون األكوان، شهود عن الفناء فإن لذلك .اآلخر قصر أحدمها، طال إذا الشهود؛ يف والنهار كالليل املعرفة،

  .صحيح والعكس باحلقيقة؛
  

َنايَ  أَْبَصَرتْ  َوَما   ِحْكَمةِ  َعْنيُ  َهلَا ُمحَيَّاَها ِألَنَّ       َجاَمَها لِْلَخْمرِ  َعيـْ
  
  

. بالذهب خفية إشارة إليه الذي احلق عن املرتبة يف املظاهر نزول إىل إشارة هنا والفضة. الفضة من آنية هو اجلام       
 احلقيقة، هي اليت اخلمر يشهد فهو. آنفا الثبوتية التعينات عن فناء من ذكرناه ما هو اخلمر، جلامِ  الشيخ إبصار وعدم

 أصابه الذي السكر أن منها يقصد اخلمر؛ َسْورة هي واُحلميّا. احلقيقة تلك فيها جتلت اليت العدمية الصور يشهد وال
 هو هنا، احلكمة من واملقصود. احلكمة عني هو وإمنا احملسوسة؛ للخمر املعتادة كاحلميا مذمة ليس اخلمر، هذه من

 فإ¯م اخللق؛ شهود عليهم يغلب الذين احملجوبني خبالف. للحقائق أوفق هذا ألن اخللق؛ شهود على احلق شهود غلبة
 ظهور شدة ومع. اخللق ال األصل، هو احلق ألن كذل. األوجه أحد من هلا موافقني كانوا وإن احلقائق، ملنطق خمالفون
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 أَمْ : {ذكرناه ما إىل إشارة تعاىل هللا يقول. أنفسهم خلقوا من هم كأ¯م عنه؛ يغفلون الناس فإن عقل، ألدىن املعىن هذا
  .احلقائق نع اإلعراب يف القرآن أعجب ما فانظر]. ٣٥: الطور} [اْخلَالُِقونَ  ُهمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغْريِ  ِمنْ  ُخِلُقوا

  

َها َتَألَْألَ    ِوْجَهةِ  ُكلِّ  ِيف  اْلَوقَّادِ  نُورَِها ِسَوى     أََرى َفَما َشْيءٍ  ُكلُّ  ِمنـْ
  
  

 والتأللؤ. األكوان صور يف الظاهرة االمسية املعاين كل أي: شيء كل ليلى؛ من أي: منها وأشرق؛ ملع: تألأل       
 منها، احلق نور بظهور العدمية الصور إشراق فكان. حقيقة الظلمة هو والذي العدم، هو الذي الصور أصل إىل يشري
 أي ؛]٣٥: النور} [َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ  اÕَُّ : {تعاىل هللا قول يشري املعىن هذا وإىل. شيء منها ظهر ما لواله الذي

 يرى ال كونه من سابقا ذكره الذي نفسه املعىن هو الوقاد، نورها سوى يرى ال الشيخ وكون. ظهورها كان سبحانه به
 هلم يرى ال ألنه احلق؛ عن احملجوب يبحث كما اخللق، عن يبحث العارف إن: قيل وقد. اخلمر رؤية غلبة من األواين
  .العقول حيري ما أكثر من وهذا. وجود غري من ذكرا هلم جيد بل وجودا،

  

  َوِملَِّيت  ِديِين  الشُّْربُ  َفَصارَ  اِخَباهَ       تـََفضُّالً  ِمْنهُ  اْخلَمَّارُ  ِيل  أَبَاحَ 
  
  

 الساقي كفعل منه فهذا حقها؛ حقيقة كل يعطي من هو -مرتبته من- ألنه االسم؛ نعين هللا؛ هو اخلمار       
 وهو الصوف؛ أو الوبر من للعرب بيت واخلباء. ليلى خباء بدخول له بإذنه عليه، تفضل هللا أن يعين والشيخ. للندامى
 الصوف من( الصوفية مطلب هي اليت اخلصوصية، حضرة الشيخ أدخل هللا أن واملقصود. سرت مبعىن أ،خب من مشتق
 من مبقام الناس من أحد يعلم فال األغيار؛ عن السرت حضرة ،)احلضرة هذه أي( أيضا وهي). اخلباء توافق حىت هنا،

 املقام، خصائص من هذا، كل. مزاعمهم عليهم يُنكرون أو اخلصوصية، أهل الغالب يف حيقرون العامة جتد هلذا. دخلها
: دينان الدين ألن وذلك. وملته دينه الشرب صار اخلباء، هذا دخل ملا أنه نفسه، عن الشيخ وخيرب. آخر شيء من ال

 إال شغل له ليس والواصل. الواصلني دين والثاين املريدين، دين فاألول. به هللا ُيصحب ودين هللا، إىل به يوصل دين
 يتوهم قد كما واملسنونة، املفروضة للعبادات تركه يعين ال وهذا،. أسرارها باكتشاف والتنعم احلقية، اآليات هدةمشا

 يصلي ومن احلرم، يف يصلي من احلس يف يشبه هذا. فحسب خارجه، ال اخلباء داخل �ا يأيت أنه يعين وإمنا اجلاهلون؛
 حال؛ كل يف احلق مع أنه يعين وملته، الشيخ دين أصبح لشربا وكون. وصورة حقيقة واحدة الصالة أن مع خارجه؛
  .فيها ربه مع ال واألحوال، األعمال مع يكون الذي الغافل أو واألحوال؛ األعمال بتلون يتلون الذي املكني غري خبالف

  

  َضِيت قـَبْ  َطيِّ  ِيف  اْلُكلَّ  ِألَنَّ  َمَزْجتُ      َأَشا َوِإنْ  َشرِْبتُ  ِصْرفاً  ِشْئتـَُها فَِإنْ 
  
  



١٥ 

 

 عن حق حيجبه ال حبيث التحقق؛ مقام يف راسخ متمكن أنه مزجا، أو ِصرفا الشرب اختياره من الشيخ يقصد       
 يف مزج شاء وإن وحسب؛ للحق جتليا عنده اخللق فكان وحده، احلق شاهد شاء فإن. حق عن خلق وال خلق،

 كون من وقصده. الشرعي الفرق يعطيه ما لىع باحلق، مشاهدة خلقا، واخللق حقا احلق يشاهد فصار احلكم،
 لورثة إال يكون ال وهو مقام؛ املقام هذا بعد وليس. ذكرناه الذي التحقق يف الرسوخ هو قبضته، طي يف املشَهَدْين

م من وكل. النبوة  خبالف حاهلم؛ يف مقهورين ويكونون اآلخر؛ دون اجلانبني أحد إىل ميل على يكونون املقام، يف د̄و
 من عند جتلياته يف الويل يتصرف املشيئة و�ذه. الشهود يف املشيئة إطالق له الذي الوارث هذا شاكلة على وه من

 ما وحبسب وأحواهلم، استعداداHم حبسب هلم؛ ميزج وتارة الصرف، احلق منه ُيشهدهم فتارة. مربيا كان إن يربيهم
 ِمنْ  َيْشرَبُونَ  اْألَبـْرَارَ  ِإنَّ : {قوله يف تعاىل هللا ِقبل من إليه املشار هو واملمزوج، الصرف الشرب وهذا. املواطن تقتضيه
ًنا َكاُفورًا ِمزَاُجَها َكانَ  َكْأسٍ  ُرونـََها اÕَِّ  ِعَبادُ  ِ�َا َيْشَربُ  َعيـْ  فيه ذُكرت مما أمثاله ويف ،]٦-٥: اإلنسان} [تـَْفِجريًا يـَُفجِّ

  . واملزج الصرافة
  

يعَ  َنَشْرتُ       َأَشا َوِإنْ  طَّياً  ْونَ اْلكَ  َأْطوِ  ِشْئتُ  َوِإنْ    بَِنْظَرِيت  اْلَعاَلِمنيَ  مجَِ
  
  

 تبعا فهو. الشهود يف مشيئته إطالق من السابق البيت يف ذكره ما نتائج عن الشيخ يتكلم البيت، هذا يف       
 وَملَْ  اÕَُّ  َكانَ : «حديث بذلك ورد كما غريه؛ شيء وال هو، كما عنده احلق فيكون. أفناه الكون إفناء أراد إن لذلك،

 قائما شهده الكون، يشهد أن أراد وإن ؛]عنهما هللا رضي حصني بن عمران عن البخاري رواه[»َغيـْرُهُ  َشْيءٌ  َيُكنْ 
  .املتومهون يتوهم قد كما بنفسه، ال باحلق، يشهده هذا كل. ذلك عن هللا تعاىل. عليه زائد غري باحلق،

  

  ُفْضَلِيت  َغيـْرَ  جيَِدْ  ملَْ  ُشْرباً  اْلَقْومِ  ِمنَ       يُرِدْ  َفَمنْ  َصَفاءٍ  ِيف  َصَفاءً  َشرِْبتُ 
  
  

 يف ينظر من بعض يتوهم قد كما األغيار رؤية Hمة نفي األول، الشطر يف بقوله -عنه هللا رضي- الشيخ يقصد       
: النور} [نُورٍ  َعَلى نُورٌ : {تعاىل هللا قول مبعىن هو صفاء، يف صفاء وقوله. احملجوبني مع حيدث وكما السابق، كالمه

 املرتبة حيث من اثنان احلقيقة، حيث من واحد فهو. القدمي النور به جتلى حادث نور احلق أهل عند فاخللق]. ٣٥
م من وبني الكّمل، الورثة بني فرق من ذكرناه ما الثاين الشطر يف ويقصد. فحسب  من األولياء أن ويعين. القوم من د̄و

 اإلمداد وهذا. مقامه من هلم إمداد من عنه يرشح ما هي اليت فضلته من يشهدونه ما شهود هلم يقع إمنا الراسخني، غري
 فيقع األفراد، وأما. الشمول مقامهما يعطي من وحدمها أل¯ما للختم؛ أو زمانه، لقطب إال العموم وجه على يكون ال

  .عنهم هللا رضي حقيقتهم تعطيه مبا اخلاصة، دوائرهم يف ذلك منهم
  

  اْلَمِشيَئةِ  ُحْكمُ  َواْسَتْدَعاهُ  اْلَفْضلِ  ِمنَ       َساِبقٌ  اْلُمَهْيِمنِ  ِعْندَ  ِيل  تـََقدَّمَ 
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 صاحب" هللا" االسم باملهيمن، ويقصد. باالستحقاق ال هللا، بفضل ناله أنه الذكر، سابق مقامه عن الشيخ خيرب       
 استحقاق فهو املقام، هذا يف استحقاق هناك كان وإن. الوهاب منها واليت األمساء، مجيع على مهيمنا كونه من املرتبة،

 ويف. علة إىل استناده عدم عن لُيخَرب  جمعول، غري االستعداد إن قيل وقد. املشيئة مطلق حكم من هو الذي االستعداد،
. والشقاء السعادة حكم ذلك يف مبا آخر حكم كل حكمه يسبق ذايت، شأن هو كان، حيث االستعداد فإن احلقيقة،

 َلمَّا: « قال حيث وسلم، وآله عليه هللا صلى هللا رسول عن الدرداء أبو رواه الذي احلديث إليه يشري ما هو املعىن وهذا
 َكأَنـَُّهمُ  َسْوَداءَ  ُذرِّيَّةً  َفَأْخرَجَ  اْلُيْسَرى َكِتَفهُ  َضَربَ  ُمثَّ  اللََّنبُ، َكأَنـَُّهمُ  بـَْيَضاءَ  ُذرِّيَّةً  فََأْخرَجَ  اْلُيْمَىن  َكِتَفهُ  َضَربَ  آَدمَ  اÕَُّ  َخَلقَ 

 الشاميني، مسند يف والطرباين والبزار، أمحد أخرجه.»[أُبَاِيل  َوَال  النَّارِ  ِيف  َوَهُؤَالءِ  أُبَاِيل، َوَال  اْجلَنَّةِ  ِيف  َهُؤَالءِ : فـََقالَ  احلَُْمُم،
 على حكم من العامة تعلمه الذي احلكم هو ليس هنا، النار أو باجلنة فاحلكم]. دمشق تاريخ يف عساكر وابن

 على سابقا باملآل احلكم كان وملا. العباد على تكاليفه هللا ينزل أن وقبل ذلك، على سابق هو وإمنا األعمال،
 ،األمر هو هكذا. أعمال من يناسبه مبا يعمل صنف كل القدر، أصل هي اليت اإلهلية احلكمة جعلت فقد التكليف،

 أن واألصل. �ا لنا شأن فال ذكرناه، ما تستوعب ال الدين، أهل من القاصرة العقول كانت وإن. هذا غري شيء وال
 العلوم، هذه مبثل يشتغلوا ال أن �م جيدر العامة أن نعين. العباد من اخلواص خلواص إال يكون ال الغوامض، هذه إدراك
  .يشعرون ال وهم فيأمثون احلق، يعارضون جتعلهم وقد فتنة، عليهم تكون أل¯ا

  

  ِعزَِّيت  اْلَعَوالِــــــــمِ  ِيف  َريبِّ  ِبِعزَّةِ       ِألَنَِّين  اْلَقِدميِ  اْلُمْلكِ  ِعزَّةُ  فَِلي
  
  

 غري قدمي حقيقته جانب من أنه به يعين القدمي، امللك عزة يل وقوله حقيقته؛ من األبيات هذه يف الشيخ كالم       
 رواه[»َغيـْرُهُ  َشْيءٌ  َيُكنْ  وَملَْ  اÕَُّ  َكانَ : «حديث يف كما غريه، معه يكون أن العزة هي يقصدها ليتا والعزة. حادث

 ربه عزة هي عزته أن به يعين ريب؛ بعزة: وقوله. ذكرنا اليت هذه هنا وهي املرتبة، حبسب تكون العزة ألن ؛]البخاري
 وهذه بنفسه؛ ال بربه العزة يف قائم فهو. عبوديته يف قادح ذلك أن املراقي، �ذه له علم ال من يتوهم ال حىت نفسها،
 بعكس بإذنه، اململكة يف الربوبية بصفات ظهوره ربه عند يرفعه واخلليفة. كان مرتبة أي من اخلليفة، صفات من الصفة

 املعىن هذا يستشكل قدو . �ا العباد لعوام علم ال اليت اخلاصة، العبودية من الظهور وهذا. إذن غري من �ا يظهر من
 غائلة من حيذر ال ومن. مبقامهم منوط هو الذي علمهم، مببلغ األمر على حكمهم بسبب فينكرونه؛ املتصوفة، بعض
  .التسليم على مؤسس القوم عند والطريق. ينفعه وال يضره فيما واقع شك ال فإنه نفسه،

  

  ِشرَْكةِ  ُكلِّ  َعنْ  التَّْجرِيدِ  َحْضَرةُ  ِيل وَ       َحاِدثٍ  ُكلِّ  َعنْ  التـَّْنزِيهِ  ِمْغَفرُ  َوِيل 
  
  

 الِقدم صفة أن هنا يعين وهو. الدرع إىل رقبته تقي حلقات من الرأس بيضة حتت املتدرع يضعه ما هو املِغفر،       
 وهي بينهما؛ برزخ هي اليت اإلمكان حضرة يف إال يكون ال الصفتني، من التزاحم وهذا. احلدوث إليها ُيضاف أن تأىب
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 إىل االحنياز هذا يقع وال. يُتوهم قد كما جمرد علم عن ال ذوق، عن إال هنا يُعربّ  ال فالشيخ. عينها اإلنسان حضرة
 وادي يف بسره ويبقى العدم، جانب يف نفسه فتكون. أصلها إىل كلٌّ  حقائقه منه رجعت إذا إال العارف من القدم
 هي وحدها احلضرة فهذه. معها ملخلوق ذكر ال اليت األحدية مرتبة هو حادث، كل عن التنزيه من ومقصوده. الِقدم
ا ما أما احلدوث؛ تقبل ال اليت   . فتقبله املراتب من د̄و
  

 يعطي القدمي، جانب إىل احلادث وجود ألن األحدية؛ مقتضى من سبق ما فيؤكد الثاين، الشطر يف كالمه وأما       
رك ومنها عقال؛ الشركة  من شيئا تقبل ال التجريد، مرتبة هي اليت األحدية ومرتبة. وجودين يتوهم شركامل صار إن الشِّ

 ذكرنا، أن سبق كما حال، وهذا. التمام على نفسه عن فانيا كان إن العارف من يصح هذا، كل. بتاتا احملدثات
 مرتبةٍ  مبعايري عليها حيكم ال حىت خرجت، مرتبة أي من ليعرف األقوال يتتبع أن احلكيم، املستمع وعلى. مقاما وليس
  .الرأي يف اخلالف أسباب أقوى من وهو العلم، إىل ينتسبون ممن كثريا يقع وهذا. احلكم فُيخطئ غريها،

  

  ُقْدَرِيت  َماءِ  َعلى ِيب  َعْرشٌ  هللاِ  ِمنَ      فَاْستَـَوى التـََّفرُّدِ  ِبُكْرِسيِّ  َجَلْستُ 
  
  

 هو الذي املقيد الغيب إىل املطلق، الغيب من جتليه أشهده هللا أن يعين التفرد، بكرسي جلس الشيخ كون       
 املعىن هذا عن الشيخ عرب وقد. وأصله املعلوم الكرسي معىن ألنه العرش، قبل ذكره جاء هنا والكرسي. احملمدية احلقيقة

 الذي العرش اوأم. املطلقة األحدية هلا كانت أن بعد معقوليتها، يف ازدوجت قد الذات ألن بالكرسي، االنقسامي
 هذا هللا أشهد فلما. املطلق باإلنسان املسماة وهي احملمدية؛ احلقيقة ظاهر هي اليت احملمدية الصورة فهو به، استوى

 والعرش. واستوى العرش هذا به قام الذي هو حقه جهة من نفسه رأى األصلي، احلق عن احملمدية احلقيقة صدور الويل
 هو الذي العرش وأما. املرتبة عرش هو هنا، املذكور العرش هذا ألن هللا؛ هنا هو يالذ عليه باملستوي إال يستوي ال

 هللا قول جاء هنا ومن. إليه هللا وجه هو الذي الرمحن عليه املستوي كان لذلك هذا؛ عن فرع فهو الكلي، اجلسم
 العرش، معنَييْ  إىل إشارة يف ؛]١١٠: اإلسراء} [احلُْْسَىن  اْألَْمسَاءُ  هُ فـَلَ  َتْدُعوا َما أَيÜا الرَّْمحَنَ  اْدُعوا أَوِ  اÕََّ  اْدُعوا ُقلِ : {تعاىل

  .الرمحن وعرش هللا، عرش: العرشني إىل قل أو
  

 احلق من التجلي هذا ظهر �ا اليت القدرة، مطلق فهو اإلهلي، العرش هذا عليه استوى الذي القدرة ماء وأما       
 الكثرة، واحدية هي الواحدية ألن األحدية؛ واحدية مسمى هو الظهور، ذاوه. الغيب بطن يف كان أن بعد وإليه،

 انقسام غري من عينها، الذات يف املعاين هذه تظهر أن أعطت اليت هي فالقدرة. بعد هنا عني هلا تظهر مل والكثرة
  .التجلي هذا هللا أشهدها إذا إال نعين كشفا؛ إال أبدا ُتدركه وال العقول، فيه حتار مما وهذا. معقوليتها وانقسام حقيقتها

  

  َغْيَبِيت  ِحنيَ  ظَاِهرٌ  َغْريِي َمثَّ  َوَما     ظَاِهرٌ  أَنَا ِإذْ  اْلَغْيبِ  بَِبْطنِ  تـَرَاِين 
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 أثناء يف بطونه عن األول الشطر يف فيخرب. املختلفة النِّسب ذات اجلامعة، احلقيقة هذه عن الشيخ يتكلم هنا       
 ما إال مرتبة يف ظهر فما. الذايت الغيب باطن من هو إمنا األول، التجلي بعد املمكنات من ظهر ام أن به ويعين ظهوره،

 يف يشري لذلك. وحسب فيها معقولة اعتبارات أل¯ا بالذات، يتعلق فيما وبطون ظهور بني فرق فال أخرى؛ يف بطن
 بقوله القرآن يف عنه هللا أخرب كله وهذا. فيها بيةالربو  بطون عند املمكنات، صور يف ظاهر غريه مث ما أنه الثاين، الشطر
 من واآلخر، األول سبحانه فهو]. ٣: احلديد} [َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  َواْآلِخرُ  اْألَوَّلُ  ُهوَ : {تعاىل

. خمتلفتني نسبتني من لكن ة،واحد حقيقة من أيضا والباطن الظاهر وهو خمتلفتني؛ نسبتني من لكن واحدة، حقيقة
  .الذايت الغيب على يدل الذي" هو"بـ إليها املشار هي الواحدة، واحلقيقة

  

  ِحْكَمِيت  َحتِْقيقِ  َغيـْرَ  ِمْنهُ  َجتَلِّيَ      َيُكنْ  وَملَْ  اْلُبطُونِ  َلْوحِ  ِمنْ  َجتَلَّْيتُ 
  
  

 إمنا التجلي، هذا وأن غري؛ ال البطون يف مكنونا كان ما هو إمنا جتّل، من ظهر ما أن حقيقته من الشيخ يذكر       
 معىن أن يفيد الكالم، وهذا. معناه بظهور حظه احلكيم االسم يأخذ حىت عليه؛ املرتتبة اإلهلية احلكمة لتحقيق كان

 قبل هلو حىت الثبوت، من يكون ما أعلى وهذا. علم تعلق أو ترتيب أو علة غري من ذاتية بشؤون متعلق هو البطون
 متيز يشبه الذي البطون، يف متّيزه غري الوجود رائحة من له ليس الثبوت وهذا. هللا أهل عنه يتكلم الذي العلمي لثبوتا

  .التعّني  أنواع من بأيٍّ  لنا يتعني وال نعقله، متيز فهو. الظلماء الليلة يف السوداء األجسام
  

 َ   بـَْهَجِيت  تـَْلوِينِ  َغيـْرَ  َكْونٌ  َيكُ  وَملَْ      بـَْعَدهُ  أَنَا ِإذْ  اْلَكْونِ  قـَْبلَ  ِألَّينِ
  
  

 الكون قبل كانت الكشف، إياها أعطاه نسبة نفسه إىل ينسبها اليت احلقيقة أن -عنه هللا رضي- الشيخ ويوضح       
 اإلحاطة معىن هو الكون، وبعد قبل احلقيقة وكون. العقلي للرتتيب مها بل زمانِيني، ليسا هنا والبعد والقبل. وبعده
 أن الثاين، الشطر يف يذكر مث. غري ال بعدية أو قبلية اإلحاطة جيعل ما هي الرتتيب يف والنسبة املعلومات؛ جبميع اإلهلية
 املعاين إظهار هو البهجة، من ومقصوده. فحسب جتلياHا من جتل هو وإمنا احلقيقة، عن خارجا شيئا ليس عينه الكون

 استلذاذ عنه يَنُتج الناظر، عني يف األلوان كاختالف هو األمساء، ينمعا واختالف. الذات يف باطنة كانت اليت
 كل وعلى. أخرى وكونية حينا، حقّية تكون اليت النسبة، جبهة وينتفي يثبت وهذا. بالشهود سرورا يعطي خمصوص،

  .التعميم فيه يُقبل وال املخصوصني، واحلال الوقت يف فيه ُحيكم ساكن، غري متحرك هنا فالعلم حال
  

  َوَجنَّةِ  نَارٍ  بِاْسمِ  بـَْعدُ  َجتَلَّْيتُ      َكَما اْلَقَضا َلْوحِ  بِاْسمِ  قـَْبلُ  َجتَلَّْيتُ 
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 وجه على وإمنا ترتيب، غري من األحكام من شاء مبا لألكوان فيه هللا حكم الذي القضاء، جتلي هو القبل، جتلي       
 مقابل يف الذي القَدر جتلي هو وهذا. والتفصيل احلكمة ترتيب جتلي هو) الزماين غري( البعد وجتلي. واجلمع اإلمجال
 باجلنة له احلكم القدر، جتلي ومن السابقة؛ يف بالشقاء أو بالسعادة للعبد هللا حكم القضاء، جتلي ومن. األول القضاء

 أن مبا لكن نفسه؛ رالقد به حكم ما هو القضاء، به حكم ما فإن حميطة، احلقيقة كون جهة ومن. اخلامتة يف بالنار أو
 ينظرون والعوام السابقة، إىل ينظرون اخلواص إن: قيل هنا ومن. اآلخر يعطيه ال ما يعطي أحدمها فإن خمتلف، التجلي

  .ذكرنا أن سبق كما احلقيقة، إحاطة جهة من اخلامتة عني هي السابقة أن العلم مع. اخلامتة إىل
   

  َأَحِديَِّيت  َكثْـَرِيت  ِيف  َبَدتْ  َعِجيبٌ      نَِّين إِ  اْلَمَقاِديرِ  أَنـَْوارُ  ِيب  تـَرَاَمتْ 
  
  

 وهو( مبعناها احتاده عند املتكلم، بصيغة عنها يتكلم اليت احلقيقة أحدية إىل يشري املقادير، يب ترامت الشيخ قول       
 مما تفصيلية بأمساء تسمت وإن احلق، عني املقدورات جعل أن األحدية، هذه ومن). املنكرون يُنكره الذي االحتاد غري

. احلادث اإلمكاين التجلي ويف واحديتها، يف نفسها هي أحديتها يف احلقيقة أن يعين هذا. املختلفة املعاين يناسب
 وقد. األمور أعجب من وهذا. ختتلف ال احلقيقة كون مع املشاهد، اختالف يعطي الذي هو التجلي مراتب واختالف

 طالقة إىل بالنظر إال يصح ال وهذا. األحدية عني الكثرة كون إىل أرجعه حيث ،الثاين الشطر يف العجب هذا سر ذكر
 ال قلنا، كما ولكنه،. للواحدية الكثرة بل فيها، كثرة ال املرتبة معىن حيث من األحدية ألن املراتب؛ إىل ال احلقيقة،

 وأن الذات، هي األحدية أن يريد. آخر اعتبار غري من الذات هي اليت األوىل احلقيقة يريد وإمنا هنا، املراتب معاين يريد
 ال فإ¯ا املشهد؛ هذا يف العارف من املراتب معامل تِضع مل إن با�، املعرفة من يكون ما أعلى وهذا. الذات هي الكثرة

  .  هللا وفقه من واملوفَّق. للبصر خط أي عليها يظهر ال صفحة على الومهية كاخلطوط تبقى أن بد
  

  اْسَتَبدَّتِ  اْلُوُجــــــــودِ  بِأَنـَْواعِ  َوَحّقاً      ِضَياَءَها اجلَِْميعِ  ِيف  ثَاَرتْ أَ  َوَمخْرِي
  
  

 الذي ضياؤها ظهر اخلمر هذه. الكونية الصور شهود على شهودها طغى إذا احلقيقة هي سابقا، قلنا كما اخلمر       
 يعم كيف: وقالوا املعىن، هذا مسعوا ملا احملجوبني بعض ضل وقد. استثناء غري من الصور مجيع يف احلق، نورها من هو
 حبيث األحكام؛ فوق مرتبتها احلقيقة هذه أن املساكني، علم وما! وعقال؟ شرعا املذمومة اخلسيسة الصور الضياء هذا

 فنيمكل ليسوا والعوام باملقام، متعلق هنا فالعلم حال، كل وعلى. سفل وال علو ال حيث والسفل، العلو فيها يستوي
 رضي- الشيخ ويذكر. بصدده حنن لـِما استعداد ذا كان ملن التنبيه قبيل من إال عليهم ردنا وما هذا؛ مثل يف باخلوض

 واللفظي واخليايل احلسي الوجود: الوجود بأنواع ويقصد. كلها الوجود بأنواع استبدت قد احلقيقة هذه أن -عنه هللا
 َعِلم وَمن. األكوان ملختلف أ¯ا للغافل ظهر وإن احلقيقة، هلذه ألصالةبا هي الوجودات هذه كل أن ويعين والرقمي؛

 ووجه القرآن يف اإلمجال وجه وعلم تطابقها، وجه وعلم املختلفة، القرآنية النُّسخ َعِلم الوجوه، هذه من احلقيقة هذه
  .العلم غريب من وهذا. نفسها يف قرآنا القرآنية الكلمة كون وعلم التفصيل،
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َا َوْهيَ  اْهلَـــــــــمَّ  تُـــــــــــزِيلُ  ُمَدامٌ  ِّ̄ َها اْلَكــــْونِ  ُكلُّ  َويـَْنَشطُ      ِبَد   بِنَـْفَحةِ  ِمنـْ
  
  

 هي اليت الكثرة من يأيت اهلم ألن مبشاهدHا، حيظى من هم تزيل) الدوام إىل اشتقاقية غري إشارة يف( املدامة هذه       
 ملن كثريا متعبة مغالبة ذلك عن وينشأ بعضا، بعضها يعارض قد املعاين، خمتلفة واألمساء. األمساء جتلي مقتضى من

 وهذا. واألغيار األضداد بانتفاء السالم يشمله محاها، الرباين العبد يدخل عندما الواحدة، احلقيقة وهذه. معها يبقى
 مزيلة اخلمر هذه أن الشيخ ويذكر. نةاجل ألهل اليت السالمة مبعىن الذي السالم أصل هو الذي احلق السالم هو السالم

 مرتبتها فارقت ما احلقيقة هذه أن بذلك ويعين اخلمر؛ فيه ُحتفظ الذي الصهريج يشبه ما هو والدن. بد¯ا وهي للهم
 هي وإمنا األكوان؛ بصور جتليها قبل أو مشاهدHا قبل عليه كانت عما حاهلا تغري قد فيكون ملشاِهدها، جتليها عند
 صوره قيام كله، الكون بنشاط ويعين. فحسب العقل، يف التجلي يعطيها اعتبارات إال والبعد القبل وما. عدوب قبل هي
 الذي الواحد التجلي اإلفراد، بصيغة بالنفحة ويعين. هلا املقصودة اِحلكم ُخمتلف من مقتضيات، من صورة لكل مبا �ا،
  ].٥٠: القمر} [بِاْلَبَصرِ  َكَلْمحٍ  َواِحَدةٌ  ِإالَّ  أَْمرُنَا َوَما: {املعىن هذا يف هللا قال وقد. عنه ينتج ما تعدد وإن فيه، تعدد ال
  

  ِبُسْرَعةِ  لَــــَذابَ  ِفيهِ  َتُكنْ  ملَْ  َوَلوْ       ُزَجاَجةٌ  َوْهيَ  اْلَكــــْأسِ  ِحبَْشوِ  تـَرَاَها
  
  

 الصورة وشّبه. الغافلون يتوهم قد كما لحلو  غري من الكونية، الصورة هي اليت الكأس بباطن احلقيقة هذه ترى       
ا بالزجاجة، الكونية  املاء لون: فقال العارف، عن سئل ملا اجلنيد أجاب الباب هذا ومن. باطنها يف ما منها يظهر لك̄و

 معىن فيه يؤكد الثاين، الشطر يف وقوله. حكمه حكمها فصار حقيقته، جتلت من هو العارف أن يقصد. إنائه لون
 الكأس تقوم �ا اخلمر فهذه. حقيقتها هو الذي بالعدم والتحاقها الصورة فناء هو الكأس ذوبان من ومقصوده .القيومية

ا؛ حال يف   .غري ال ِنسب فاألمر. الظهور حال تظهر) الكأس يف أي( وفيها بط̄و
  

  َمخَْرِيت  ــَلوُّنِ تَــــــــ ِمنْ  َكْأِسي تـََلوُّنُ       ِبهِ  ُمِســــَكتْ  َوَقدْ  َممُْسوكٌ  ُهوَ  ِ�َا
  
  

 أحدمها فكأن. فيه إال احلقيقة جتلت وما أي: به مسكت وقد باحلقيقة؛ إال الكون ظهر ما أي: ممسوك هو �ا       
 واخللق احلق بني مقارنة فال وإال العقلي، اإلدراك حيث من هذا كل. علمي بإمساك وجودي إمساك اآلخر، ميسك

 أصله الكونية الصور بني االختالف أن ويعين. املختلفة األمساء آثار فهو الكأس، يف يهإل يشري الذي التلون وأما. أبدا
 كل. فيها تلون الواحدة العني يف التعدد هذا فكأن. فيها تعدد ال واحدة حقيقة إىل عائدة هي اليت األمساء اختالف

  .هحس عامل يف اعتاد مبا يُدركه حىت السامع، إىل املعىن تقريب به يريد هذا،
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َها تـََلطَّفَ    َدرَّتِ  اْلَبْدرِ  َعَلى َمشْـساً  فـََتْحِسبـَُها      نُــــــورَُها ِفيهِ  َســـــــــَرى ِإذْ  ِمنـْ
  
  

 ال لطيف، احلق عن الكون صدور لكن. نفسه احلق هو اإلهلية، األمساء مظهر هو الذي الكون أصل أن يعين       
 اÕَُّ : {تعاىل هللا قول معىن هو وهذا. أصال العدم من خرجوا ما اخللق، به رظه الذي احلق نور ولوال. أحد كل به يشعر

 ليلى، أيضا هي واليت اخلمر هي اليت احلقيقة به يعين مشسا، فتحسبها: وقوله]. ٣٥: النور} [َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  نُورُ 
ا. املراد املعىن حبسب  وأما. سابقا إليها أشار اليت الوجود أنواع كل ظهرت به الذي احلق النور أ¯ا منه يريد مشسا، وك̄و

 يشبه جتليها فكان. هنا البدر هو الذي الكون على بنورها جتلت احلقيقة مشس أن به فيعين درت، البدر على: قوله
 به يظهر الذي فالنور. نفسه يف مظلما جرما البدر كون من ،)السيالن هو الذي الّدر من( البدر على الشمس إفاضة
 بعد الثانية املرتبة يف يأيت مضيئا، جسما البدر كون وهو خفي، وجه التشبيه هذا ويف. نوره ال الشمس نور هو البدر،

 الوجود وهذا. األصل من ظهور له كان ما وإال وجه، كل من عدما ليس الكون كون إىل إشارة هذا ويف. الشمس
. احملال هو الذي التام العدم عن للظهور القابل الكون امتاز بوتفبالث. الثبوت هللا أهل مساه ما هو للكون، الذي اخلفي
  .آخر بتعبري اإلمكان إال ليس فالثبوت هذا، وعلى

  

نـَُها اْخلَْمرُ  ُهوَ  َكْأسٌ  َعَجبٍ  َوِمنْ    ُدرَّةِ  َشْكلِ  َعَلى يـَْبُدو َوَلِكنَّهُ      َعيـْ
  
  

 فلما. هذا صح ما وجودي، وجه له الكون أن فلوال. عينها اخلمر هو الكأس كون من هنا يتعجب لذلك       
 مييز يعد مل أنه يعين. العظيمة اللؤلؤة هي والدرة. درة كأنه يبدو الكأس صار اإلمكان، نور إىل الوجوب نور انضاف

 .التمام على النِّسب مجيع فيه واستوت قدمه، يف حدوثه اندرج واحدا أمرا احلقيقة، بعني يرى صار وإمنا مخر، من كأسا
 فيعود احلق، يف أعيا¯ا تذهب أن احلقائق اتقاء هنا هي اليت بالتقوى إال املعاين، من عجمي على فيها لعريب فضل فال

  .احمليط احلقيقة حبر يف فيغرق الرباين العقل غزل وينتقض جهال، به العلم
  

  اْلبَــــِصريَةِ  ِبَعــــــــْنيِ  آفَاتٍ  دَّةِ ِلشِ       ُمــــــــــــــَداَمةٍ  َغْيـــــــــــرَ  الرَّاُؤونَ  فـََيْحِسُبهُ 
  
  

 لقلوب مكتنفة تكون اليت الظلمة من تأيت) صوره نعين( ورؤيته الكون؛ هو مدامة، غري الراؤون حيسبه الذي       
 ُيشَهد ال والنور. الكون يقوم �ا اليت املدامة القلبية اآلفات أصحاب يشهد ال لذلك الظلمة، تناسبها والظلمة. العباد

 الشرعية األعمال وارِدات َمبَدُؤه الذي احلق، بنور إال تُفتح ال اإلنسان، من املبصرة هي اليت البصرية وعني بالنور، إال
 يأتيه ذلك بعد مث عنها؛ الناس ألكثر خرب ال اليت اليقظة؛ يعطيه التنور، من يصيبه ما أول والقلب. وسنن فرائض من

 فتح الزيادة، له هللا شاء فإن. لربه التنزيه معرفة تعطيه اليت نفسه، معرفة يف يبدأ لذلك تبعا مث ؛فشيئا شيئا الدين يف الفقه
 بركب فالتحق باحلق، احلق وأشهده نفسه، حقيقة له كشف الكربى، العناية هللا من له سبقت إذا مث املعاين؛ يف له
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 جيعل من الناس فمن. االستعدادات ملختلف املستوِعبة صيلالتفا من هللا إال يعلمه ال ما املقامات هذه وبني. العارفني
  . سبحانه يعلمها هو ِحلكم األعمار؛ فيها يُفين من ومنهم مدة، أقصر يف كله ذلك قطع له هللا
  

ُهمْ  اْألَْسرَارُ  َصَفتِ  َوَلوْ    ُقْدَرةِ  بَِأْشَكالِ  أَنـَْوارٍ  َلطَاِئفَ      َألَْبَصُروا ِمنـْ
  
  

 النور يبصر فإنه للقلب، سرها اجنلى حىت روحه تقوت مث روحانيا، صار حىت قلبه تنّور من نأ الشيخ يقصد       
 هي البيت يف املذكورة واللطافة. فيها العقل حيار اليت اإلهلية، القدرة جتلي بعينه فريى. كلها الكونية بالصور قائما القدمي

 ال أنه تعتقد عقوهلم كانت قد والعدم. العدم شهدوني أل¯م الشهود؛ أهل عني يف منها أعجب وال القدرة، خصيصة
 مبا تتعلق قد احلرية كانت وإن احلرية، هذه يُذهب با� العلم يف الرسوخ لكن. هؤالء عند احلرية سبب هو فهذا ُيشهد،

 حيث علملل مالزمة وليست مقام، كل بداية يف العلم ملطالعة مالزمة احلرية أن نعين. مرة كل هللا من للعارف ينكشف
 العلم، من بلغ مهما لإلنسان مالزمة صفة اجلهل أن وحيث بالعلم؛ ال باجلهل متعلقة احلرية إن احلقيقة، ويف. كان

  .املسائل خمتلف بني تعلقها اختلف وإن له، مالزمة احلرية فإن لذلك
  

  اْلَمائِيَّةِ  َغيـْرَ  الزَّْهرُ  ـُدويـَْبــــ َوبِاْلَوْهمِ      َمـــــــاِئَها أَْزَهارُ  اْلُمْلكِ  ِبرِيَاضِ  َبَدتْ 
  
  

 إىل نظر غري من فيه، جتلى ما كل هي واألزهار. احلقيقة تدليات آخر هو الذي احلس، عامل هو امللك، رياض       
 كانت الذي اإلهلي العلم هو األزهار، الشيخ إليه نسب الذي واملاء. فحسب وجوديهنا  األمر بل األحكام؛
 الوهم أثر من هو واملائية، الزهر بني الفرق رؤية كون إىل الشيخ نبه وقد. احلس عامل يف ظهورها قبل هفي ثابتة املعلومات

 على الوهم وتسلط. نقصان أو زيادة غري من التجلي يف مراتب هي وإمنا تغري، شيء ال أن تفيد احلقيقة ألن غري؛ ال
 جيعله ال عليه، هو ما غري على األمر يرى العليل بالقل وكون. بصريته عني تصيب اليت اآلفات بسبب يكون العبد،
. يشعرون ال وهم الناس، فيها يقع اليت األمور أعجب من وهذا. الغالب يف صاحبه عند هو ما بعكس النظر؛ يف حجة

 الناس ألن ذلك،. تناول بأيسر للحق العموم خمالفة لنا لظهر العني، نظر إىل) البصرية( القليب النظر هذا قسنا ولو
 كالنظارات الطب، جهة من املعروفة بالوسائل عالجه إىل ويسعون ُوجد، إن أعينهم نظر بِقَصر بسهولة يقرون

 الناس أغلب جتد ذلك، من العكس على بل لديه؛ بقصره يقرّ  من جتد فقلما البصرية، نظر أما التصحيحية؛ والعمليات
 يف الناس عدل ولو. بالرأي منهم أحق هو من فيها خالفوا وإن صحتها، من يقني على وكأ¯م بآرائهم متمسكني

  .كبريا خريا بذلك لنالوا ومعناهم، حسهم بني القياس
  

  احلَِْقيَقةِ  ِيف  َتُكـــــنْ  ملَْ  ِبِفْكرٍ  َجتُولُ      َخَواِطراً  فَاتْـُركْ  تـَْنِفــــــــيهُ  َأنْ  ِشْئتَ  فَِإنْ 
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 جتول اليت اخلواطر فاترك خالفها، على األمور ترى جيعلك الذي عنك، الوهم تنفي أن شئت فإن الشيخ، يقصد       
 هو والسبب. آدم بين كل تعم تكاد اآلفة وهذه. احلقيقة معرفة وسيلة هو منك، الفكر جتعل أن فاجتنب أي بفكرك؛

. ربه معرفة يف تنفعه أ¯ا املسكني فظن �ا؛ مبعاشه يتعلق ما بعض معرفة إىل وتوّصله منه، التفكر لقوة اإلنسان وجود
 أن ألمكن خمتلف، جمال املعرفة أن بباله، له خطر أنه ولو. املعرفة طريق يف له مانعا املعاش، يف له مسعفا كان ما فصار
 الذين والفالسفة! للعجب مثري أمر وهذا. املعاش جنس من إال املعرفة تعترب ال الغالبية، ولكن صالحه؛ به ما يطلب

 مثل من العادات؛ ضمن يندرج عما احلق، طريق متّيز اليت اخلصوصيات بعض إىل إال ايفطنو  مل العوام، خواص هم
 الغالب يف منه العلم فقصروا الدين، أهل أما... ذلك وغري التأمل من واإلكثار والنوم الطعام كتقليل النفسية الرياضات

 با� العلم هو ليس ،)الوسيلة( الدينب العلم أن فطنوا وما. اخلصوص على واالستنباطية الكسبية العلوم صنوف على
  .  السواء على العقل أهل عنه ُحجب كما هللا، عن الدين أهل فُحجب). الغاية(
  

  َغْفَلةِ  َعاملَُ  َوْهوَ  َغْيناً  اْلَقْلبِ  َعَلى     فَاْستَـَوتْ  احلِْسِّ  َعاملَِ  ِمنْ  أََتتْ  َوَلِكنْ 
  
  

 عامل من ومقصوده. احلس عامل من أصلها اإلبصار، عن للعبد املانعة اراألفك أن -عنه هللا رضي- الشيخ يُبّني        
 يُعلم ما وأشرف آخر من احلس، عامل فإن وإال السابق؛ البيت شرح يف ذكرنا كما والعادة، املعاش أمور هنا، احلس
 العادة حبكم إليه النظر من هو وإمنا نفسه؛ احلس من ليس احلس، سببه يكون الذي واحلجاب. الطريق يف احلقيقة على

َها َميُرُّونَ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ِيف  آيَةٍ  ِمنْ  وََكأَيِّنْ : {تعاىل هللا يقول املعىن هذا ويف. فحسب َها َوُهمْ  َعَليـْ } ُمْعرُِضونَ  َعنـْ
 ذكرناه؛ ما إىل يشري كالما املعرفة يف الغزايل اإلمام قال وقد. احملسوسات إال هنا اآليات وليست ؛]١٠٥: يوسف[

 األبصار، أهل من غريه منع ما أن يعين. هللا لعرف بصره، هللا فتح مث العقل، كمال بلغ حىت تُرك لو األكمه إن قال
 األفكار أن الشيخ به يعين الغيم؛ يف لغة: والغني. فيه نفسه إىل املرء رجع لو واضح، وهذا. يرون ما اعتياد إال ليس

 الغفلة حقيقة هي وهذه. فتحجبها الشمس عني على السحب تغطي كما لب،الق عني على تغطي احلس عن الناجتة
 أهل من أو الظاهر، يف العلم أهل من كان وإن البتة، باحلقيقة له علم ال الغافل أن يعين هذا. الغافلون يعيشها اليت

 عن بعدا الغافل يزيد ومما. اأبد الغفلة حكم عن خيرج لن فإنه قلبه، عن الغني حكم رفع يف العبد عَ يسْ  مل وما. العبادة
  .هللا وفقه من واملوفَّق. غافل أنه يعلم ال فهو أيضا؛ الغفلة من عليه هو ما حقيقة عن غفلته هو خالصه،

  

  تـََفلَّتِ  ملِْ  ُمْستَـْوثَقاً  َترى ال ِلَكيْ      اْلَوَرى ِيف  التـََّفكُّرِ  َخَياالتِ  َعنْ  َوِطرْ 
  
  

 العلو، جهة إىل منه إشارة ،"طر" األمر فعل ذلك يف واستعمل الفكر؛ خياالت ارقةمف على السامعَ  الشيخ حيث       
 ال يكاد تركيب، من عنه ينشأ ما الفكر، خياالت من الشيخ ويقصد. املعاين عامل إال وليس احلس؛ مقابلة يف هي اليت

 الشيخ يعين. اخللق هو والورى. اكافك منه يستطيع ال بالشََّرك، العالق كالطائر حاله يكون ذلك، مع بقي ومن. ينتهي
 يف للعباد النُّصح عنه هللا رضي صدق ولقد. عنه يطري أن له ينبغي شرك اخللق معاملة مع صاحبه يُبقي الذي الفكر أن
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 االشتغال أدمنوا ملـّا الشرع، فقهاء حىت عنه غفل األمر وهذا. اخللق دون احلق إىل توجه أن ينبغي املعاملة ألن هذا،
. ضرو�ا من ضرب أ¯ا نعين احلق؛ معاملة من هي اخللق معاملة أن علموا وما. نور غري على املعامالت يف كامباألح

 الوقوع احتمال وهي نفسه، الفكر آفة إىل الثاين الشطر يف الشيخ يشري مث. السالم عليهم األولياء كبار إال ُحيسنها وما
 وقد. بعد فيما إليه توصل ما خالف له ظهر ما، مسألة يف فكره أحكم قد أنه ظن أن بعد مفكر، من وكم. اخلطإ يف
 بكاء فبكى أصحابه، وخواص أحبابه بني جالسا يوم ذات كان أنه الرازي الفخر عن سره ُقدس األكرب الشيخَ  بلغ

 هجلسائ بعض سأله املهراق، املرّ  دمعه وكفكف أفاق فلما لديه؛ كان من عليه وخاف عليه، يغشى كاد حىت شديدا
 عندي؛ ما خبالف األمر أن يل الح بدليل الساعةَ  يل تبني سنة ثالثني منذ اعتقدHا مسألة: فقال بكائه؛ سبب عن

 األكرب الشيخ بعث يف السبب احلادثة هذه وكانت. األول مثل يكون يل الح الذي هذا لعل: نفسي يف وقلت فبكيت
  .النفع كثري الباب هذا يف نافعة مشهورة رسالة وهي ؛واسطة بغري هللا من األخذ على فيها يدله إليه، برسالة

  

  ِبِفْكَرةِ  ُكلٍّ  َحْذوَ  يـَْومـــــــــــاً  َتكُ  َوال     ِبظَـــــــاِهرٍ  الّرَِجالِ  ِمبََقـــــــــــــاَماتِ  وَُكنْ 
  
  

 فهو الفكر، آفة من ءالعقال حذر أن فبعد. الطريق أهل من املريدين إىل بالكالم الشيخ يتوجه البيت هذا يف       
 جمال استبدال ال كان، حيث احلجاب رفع هي والغاية. حجابا جمال لكل ألن السلوك؛ آفات من السالكني حيذر

 اليت واملقامات.. مثال الدين إىل الفلسفة طريق من املرء خرج لو كما خري؛ االستبدال ذلك يف كان وإن غريه، مبجال
 إليه ينهض ال السلوك ألن الرجال، إىل نسبها وقد. ربه إىل املريد عليه يسلك لذيا الطريق مراحل هي الشيخ، يذكرها

 يُعلم مما عندنا وهو فيه، شك ال هذا. مقاماته يف يرتقى حىت أهواله على يصرب أحد كل فما ¯ض، وإذا أحد؛ كل
 ال هللا، بيت القلب ألن ذلك، .بقلبه املقام مع يكون أن من املريد حيذر الشيخ فإن ذلك، ومع. الطريق من بالضرورة

 ليس هنا والظاهر. حقه املقام إيفاء أجل من هو فحسب، بظاهره املقام يف املريد وكون. كانت كيفما شركة فيه يقبل
 وهذه. قلبية الطريق يف املعامالت أغلب ألن أيضا؛ القلب ظاهر يشمل قد وإمنا دائما، املعلوم الظاهر منه املقصود
 يف باطنا كونه من إال القلب يعلمون ال العوام أن بسبب ذوقا؛ إال املرء يعلمها ال القلب، بظاهر ونتك اليت املعاملة
 يف املقام ألن وذلك. رؤيته هو الثاين، الشطر يف املذكورُ  املقام يف والتفكر. عندهم الظاهر هو الذي البدن مقابل
 ينظر مقامه، عن أجنبيا املريد فيكون. إليه نسبته يرى ال أن عنه، بالفناء واملقصود. عنه يفىن حىت للعبد يصح ال الطريق

 يف عزيز وهو. السالك العبد لدى العناية دالالت أكرب من احلال وهذا. الناس من غريه إىل ينظر كما عنه، مقطوعا إليه
  . صاحبا له ترى ال تكاد الطريق،

  

  ِبظُْلَمةِ  أَتَـــــــاهُ  فِـــــــــــــــــــــــــــــيهِ  تـََفكُّرُهُ      زُْهُدهُ  اللَّْيلِ  ِيف  أَْلَقـــــــــاهُ  زَاِهدٍ  َفَكمْ 
  
  

 مبقام للمقامات مثال ويضرب. للسامع املعىن ليتضح سابقه، يف أمجله ما بعض البيت هذا يف الشيخ يفصل       
 لينتهي الدنيا، عن باإلعراض الظاهر يف يبدأ وهو. ربه وبني العبد بني حيول عما اإلعراض هو حقيقته يف والزهد. الزهد
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 زهده، عن فانيا يكن مل إذا فإنه خصوصا، العامة لدى تعظيم من له ما مع والزاهد. هللا سوى ما كل عن باإلعراض
 فهي كانت حيث الظلمة أن بذلك يقصد. األول الشطر يف ليال الشيخ مساها اليت الظلمة، أهل من يكون فإنه

 زهده كان زهده، شهود عن يغب مل إن والزاهد. شرفه يف شك ال الذي السلوك دخلت ظلمة كانت وإن مذمومة،
 القلوب، معاصي إن بل. الظاهرة للمعاصي املرتكب العاصي على جتب كما منه، التوبة عليه جتب هللا، عند معترب غري

 تكون الُعباد، معاصي علجي الذي السبب هو هذا. الظاهرة املعاصي من الظلمة يف أشد هي الزهد، شهود منها واليت
 إىل به فأدت مشاهدHا، مع بالعبادة مشتغال كان عندما إلبليس، وقع ما عينه وهو. يتفقدوها مل إن الكبائر أكرب من

ا العبادة، أهل معصية فانظر. اللعنة إىل أيضا هو به أدى الذي اخلليفة، على التكرب  عامة من العصاة مبعصية وقا̄ر
  .عليه دللناك ما على تعثر املسلمني،

  

  اْلَفِضيَلةِ  بَِلْحظِ  اْلَمْوَىل  َعنِ  َوِعيقَ      ِ�َا َجَواِحنُهُ  ُقصَّــــــــــتْ  طَاَعةٍ  َوِذي
  
  

 مشهودة كانت إذا الطاعة أن وهو. السابق البيت شرح يف حنن إليه انتهينا ما الشيخ، يذكر البيت هذا يف       
 الطريان هو يكون الذي السري مواصلة من التمكني عدم هو اجلوانح، قص نم واملقصود. ربه عن حجبته لصاحبها،

 لقص سببا صارت فإن هللا، إىل التقرب منها يُقصد أصلها يف الطاعة أن �ذا، الشيخ يعين. العالية اهلمم لذوي
 العباد، من هغري  على فضال لنفسه يرى من فكل العموم، وعلى. معصية وصارت حقيقتها عن انقلبت فكأ¯ا اجلوانح،

 من املعاين هذه جيدون ،)املريدين من( والعوام. وسلم وآله عليه هللا صلى النيب طريق على ال فرعون طريق على فهو
 ذلك، غري واحلقيقة. وجه كل من معصية وإما وجه، كل من طاعة إما األمر يرون أل¯م ذلك هلم؛ يَعرض ما أصعب

 املرء فليحذر. رؤيتها غري من عليها املداومة املطلوب وإمنا تركها، بالطاعة جاباالحن عدم من املطلوب فليس. بيّـّنا كما
  .إبليس تلبيسات من نفسه على

  

  تـََرقَّتِ  َقدْ  زُْهِدَها ِيف  نـَْفــــــَسهُ  يـََرى     ِلَمنْ  َعَملٌ  َوَال  َال  زُْهدٌ  َيْصفُ  وَملَْ 
  
  

 عمله إىل نسبة لنفسه رأى إذا مقام، كل أو عمل كل بصاح أن وهي املسألة؛ هذه يف الكالم خالصة هذه       
 َواْلَعَملُ : {تعاىل هللا قول يف اإلشارة باب من قيل وقد. يبطل أن األمر به يبلغ وقد مدخول؛ ومقامه فعمله مقامه، أو

 مشاهدا بقي وإن ؛هللا وتقبله حقه، يف رُِفع فقد عمله، شهود عن غاب إذا العبد أن ،]١٠: فاطر} [يـَْرفـَُعهُ  الصَّاِلحُ 
 فلو. تواضعا أشدهم ومن أعماال، الناس أكثر من املخَلصني هللا عباد جتد السبب هلذا. تقبله وال هللا رفعه فما لعمله،
  !..بكثري؟ منهم أدىن هو ملن التواضع يستطيعون كانوا هل أعماهلم، يرون كانوا

  

َنةِ  بَابَ  فَاتِـــــحٌ  ـــْأِيت يَــــــ هللاَ  بِهِ      يـََرى َوَال  ــــِربٍّ بِــــــ يَْأِيت  الَِّذي ِألَنَّ    ِفتـْ
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 يرى فاملوحد. األفعال توحيد هي واليت اخلاص، التوحيد درجات أُوىل عن هنا عنه هللا رضي احلراق الشيخ يتكلم       
 أل¯ا والعجب، لرياءا شوائب من أعماله خيلص أن الشهود هذا مع حيتاج فال. له ظرفا هو كان وإن وحده، � الفعل

 من الظاهر يف كانوا وإن وجهلهم طبعهم لظلمة أسارى زالوا ال الذين العام، التوحيد أهل وأما. متعلقا هلا جتد ال
 اآلفات أثر من يتخلصوا حىت العلم، صحيح إىل وردها بالرياضات أنفسهم جماهدة عليهم يتعّني  من فهم العلماء،

  .الغفلة عن الناجتة القلبية
  
 ما إىل القول هذا استناد عدم إىل إشارة هو فتنة، باب فاتح هو فعله يف فاعال هللا يرى ال من إن الشيخ وقول       

 مستندا موجود شيء لكل فإن وإال املريدين، توحيد يناسب ما حيث من نعين ظاهرها؛ حيث من احلقائق يف يُعضده
 حياة له أين من ُخيرب أن فاعال، نفسه يرى كان إن العامي بةمطال هو الفتنة، من واملقصود. يوجد حىت احلقائق من

 كل وعلى. شك وال الشرك فهو هللا، صفات عن مستقلة لنفسه أثبتها فإن الفعل؟ منه يصح حىت وعلم وإرادة وقدرة
 لتلفيقا من فهو خملوقتني، وإرادة قدرة يُثبتون الذين الفقهاء وحىت العلم؛ جهة من حاله هذه ملن جواب فال حال،

 احلق، صفات عني جيعلوها أن إما املخلوقة، للصفات بإثباHم أل¯م شيئا؛ احلق من يغنيهم أنه ظنوا الذي الفكري،
 بني اللفظ يف التفريق ينفعهم وال. بالشرك قائلني فيكونون احلق، صفات مع يثبتوها أن وإما مذهبهم؛ عليهم فينتقض
  .هلم بطمنض غري املعىن دام ما واملخلوق، اخلالق

  

  رِيَبةِ  َغَياِهبِ  ِيف  ِإالَّ  يـُْلـــفَ  وَملَْ      أَْمرُهُ  اجلَْْهلِ  ِمنَ  َخيُْلصْ  َأيْ  َيْصفُ  وَملَْ 
  
  

 املنزلة يف املذهب هذا أصحاب ووقوف. األمر حبقيقة جهله إال لقوله مستند ال فعله، باستقالل قائال كان ومن       
". الريبة غياهب" الشيخ مساه ما وهو األمرين؛ بني ترددهم على دليل اخلاص، يدوالتوح اجللي الشرك من املنزلتني بني
 والشهود بالكشف ارتفاعها وإمنا العقائد؛ يف التقليد طريق عن هلا ارتفاع ال كما أبدا، اTرد بالعلم الريبة هلذه ارتفاع وال

 والسنة بالقرآن الغافلني احتجاج وأما. بعدا إال عنه يزيد لن فإنه العقلي، بالتأويل األمر هذا إدراك يروم من وكل. وحده
 من وأما. اإلهلي باملعىن ال املعلول، بفهمهم الكالم يأخذون فهم. للمعاين إدراك عدم عن فهو الباب، هذا يف بزعمهم

 وقد. مكّعب وكرب مركب، جهل صاحب فإنه واالبتداع، الفسوق من هو غريه أن بدعوى إليه، يذهب ما على يصر
م مع زماننا، يف الصنف هذا ركث  آخر �ا اخُتصّ  اليت الفتنة حطب من أ¯م عندنا شك وال. العوام من أجهل ك̄و

  .دولتهم وهذه دولة، صنف لكل جعل هللا ولكن الصبيان؛ مستوى يبلغ فال التوحيد، يف كالمهم وأما. الزمان
  

  ِوْجَهةِ  ُكلِّ  ِيف  بِاْلَمْعُبودِ  الشَّكِّ  َعَلى     فَاِعالً  هللاَ  ـــرَ نَــــــــــ ملَْ  َما ِفْعَلَنا ِألَنَّ 
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 كما التعطيل كفر أعلن فإن. احلقيقة يف ملحد فهو هللا؛ دون من فاعال نفسه رأى إذا العبد أن الشيخ يقصد       
 أن حيث من لقوله؛ مناقضا يكون فإنه الظاهر، يف اإلسالم أعلن إن وأما ذاك؛ فهو املذهب، هذا أصحاب يفعل
 احلق يف الشك كان وإن هللا؛ يف شكه هو حاله، هذه من يف يُقال ما وأقل. شيء كل يف ر�م إىل العباد يُرجع الدين

 إحلاد مقابل يف هو الذي األصغر، اإلحلاد هو األمر، هذا به يُوصف ما أفضل أن نرى وحنن. احلقائقباب  يف يصح ال
 أما. اليوم النقلية أو العقلية بالعلوم مشتغال كان إن خصوصا العوام، من أحد منه خيرج يكاد ال وهو. التعطيل أهل
م الطائفة، هذه عن خارجون فهم السلف من النقلية العلوم أهل . بالتأّول ال بالتسليم الوحي يأخذون كانوا لك̄و

 األصغر اإلحلاد من برآء أيضا فهم بالعجائز، رمزيا إليهم يشار الذين الفكرية، العقائد يف هلم مدخل ال الذين والعوام
  .النظر شوائب من وخلّوه إميا¯م، صحة بسبب

  

َلهِ  ـــــرَادُ ِإْفـــــــــ َوَذِلكَ      آِمرٌ  هللاُ  ِبهِ  ــالصٍ ِإْخــــــ لُِفْقَدانِ    ِخبِْدَمةِ  اْإلِ
  

   
 ما فأقل. عباده به هللا أمر الذي اإلخالص من خال فهو فاعال، عمله يف نفسه يرى من أن بكالمه الشيخ يعين       

 هللا ذكر وقد. والتخصيص اإلحماض اللغة يف ومعناه العبد، عبودية متام من واإلخالص. � عاص إنه عنه يُقال
 ،]١٤: غافر} [ اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  الدِّينَ  َلهُ  ُخمِْلِصنيَ  اÕََّ  فَاْدُعوا: {تعاىل قوله منها القرآن، من مواضع يف اإلخالص

 باالستمداد التوجه هو وإمنا وحسب، اللفظ الدعاء من املقصود وليس تعاىل؛ هللا مع الدعاء يف أحد إشراك عدم مبعىن
 قرئ وقد ،]٥١: مرمي} [ نَِبيÜا َرُسوًال  وََكانَ  ُخمَْلًصا َكانَ  إِنَّهُ  ُموَسى اْلِكَتابِ  ِيف  َواذُْكرْ : {سبحانه قوله ومنها. كان حيث
 تنطبق لكنها اخلواص، وخواص اخلواص تشمل الصفة وهذه بالعبادة؛ � املفرد فهو ُخمِلص، معىن فأما وبالكسر؛ بالفتح

 وهذه. فيه سبحانه لسواه حظ ال حبيث واصطفاه، له هللا أخلصه من فهو ُخمَلص، أما. املؤمنني طبقة على باألخص
 فاملخِلصون العموم، وعلى. جمازا إال نصيب فيها ملؤمننيا لعامة وليس وورثة، أنبياء من الربانيني على إال تنطبق ال الصفة

  .العارفون هم واملخَلصون املريدون؛ هم
  

فـْرَادُ  ُميِْكنِ  وَملَْ    َعنَّتِ  اْلِفْعلِ  َذِلكَ  ِيف  نـَْفـــــــــُسهُ  ِإَذا     لَِعاِملٍ  يـَْومـــــــــــاً  اْإلِ
  
  

 ورؤية! فعله؟ يف لربه شريكا نفسه يرى ملن يصح فكيف اإلخالص، نفسه هو الذيو  به، مأمورا اإلفراد كان وإذا       
 رؤية إىل النفس رؤية عن الرتقي منهم فُيطلب املريدون، أما. نفس غري من عبادة يتصورون ال أل¯م العوام؛ مقام النفس
 نعين. العلم يُطابق ملا امشاهد ويصري املرتبة، هذه يف احلقيقة منه تتمكن حىت للعبد يتحقق ال الشهود وهذا. � الفعل

 فكأنه. النفس ثبوت وضعف قلبه، يف احلق ثبوت قوة بسبب نفسه إىل نسبته على تغلب هللا، إىل الفعل نسبة أن
 إىل يرجع فيما أما املريدين؛ طبقة إىل بالنسبة كله هذا. علم من قلبه يف استقر ما على احملسوسة الصورة يضبط

 يُرفع ال الذي الشرك هو وهذا. احلقائق من ُمستندا له جيدون احملجوبني، عند مذموما يكون الذي الشرك فإن احملققني،
 به يتحقق ال احلقيقي، الشرك وهذا. لدنيا علمه كان ملن إال جمهول، ذايت شأن وهو. أبدا النِّسب اعتبار حيث من
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 عينه، هو بل املذموم؛ الفرق بعد الذي اجلمع بعد يأيت الذي الثاين، كالفرق فهو. التوحيد مراتب كل يقطع حىت العبد
  .فحسب التعبري يف واقع االختالف وإمنا

    

  ِمبُْثَبتِ  ِسَواهُ  َشْيءٌ  َيُكــــــــــــــنْ  َوَلمَّا      ُوُجوُدهُ  َعــــــــــــــــمَّ  اْلَعْرشِ  إَِلهَ  ِألَنَّ 
  
  

 يُنسب أن ُميكن ال حقيقة، له وجود ال من ألن ؛له الوجود خلوص إىل �، الفعل خبلوص القول الشيخ يُرجع       
 منسوب هو أمر، كل أن نعين. وحده إليه بالنسبة راجع أمر فكل وحده، � احلق الوجود أن ومبا. سواه وال فعل إليه
 وه ما وبني وشرعا، عقال حممود هو ما بني النسبة يف االختالف أما. األكوان من كون أي إىل يُنسب أن قبل هللا إىل

 بني واجلمع. احلق ومعاملة الشرائع عليه تقوم علم األدب وعلم. العلم مطلق من ال األدب، علم من فهو مذموم،
 أما. احلق على باحلق للحق معاملتهم تكون الذين الربانيني، من للُكّمل إال يكون ال املعامالت، يف العلوم أصناف

 واسع هللا أن ولوال. احلقيقة عدمية أنفسهم لكون العدم؛ إىل عائدة أفعاهلم نسبة فاعتبار املذموم، الفرق أصحاب
 تشبههم Tرد املؤمنني، عموم أصابت الواسعة، هللا رمحة ولكن. فيه نفسه يرى وهو عمل على عبدا أثاب ما التجاوز،

  !رمحة من عهاأوس فما. األعمال يف شهودهم لقصور جابرة هللا طاعةَ  نيتهم فكانت. هللا أمر عن املخَلصني بالعباد
  

  َذرَّةِ  ِمبِثْـَقالِ  ِفيَها لَهُ  ــــــاً َشرِيكـ     يـََرى َمنْ  بِا�ِ  اْألَْعَمالَ  ُخيَصِّصِ  وَملَْ 
  
  

 ينبغي ال املخِلص ألن احلقيقة؛ يف إخالصا ليس العامة تفهمه الذي اإلخالص أن البيت، هذا يف الشيخ يعين       
 والشيخ. املؤاخذة صورة اختلفت وإن وصغريه، كبريه بالشرك الحق والذم. نسبة بأدىن ولو شيء يف شريكا � يرى أن
 هم إن للسالكني، كثريا يقع وهذا. مقامه حتقيق عن ُحيجب ال حىت لإلخالص، بتومهه يقنع ال أن املريد من يريد هنا

 ضررا أشد لكنه الفقهاء، عند ّخصالرت  ُيشبه الفعل وهذا. باملقام اخلاص العلم وتركوا القاصر، الظاهر أهل بعلم عملوا
 أن عليهم هنا، والشيوخ. بُبغيته منه ظفر فقد العلم، هذا إىل الطالب حرف من متكن إن وإبليس. السالكني على

م َمن ُحيذروا  يف ذلك يفعل من زماننا يف رأينا وما. الرتبية ألمانة خائنني كانوا وإال ومثيالHا، اآلفات هذه من يرب̄و
  .معدودين أفرادا إال دةالشها عامل

  

  َوْحَدةِ  غـَـايَةُ  التَّْحِقيقِ  َعَلى َوِهيَ      َأَحِديَّةً  تَـــــــــــــــدَِّعي َكمْ  َعَجباً  َويَا
  
  

 ألنفسهم يزعمون صاروا حىت التوحيد؛ خبالص حتققوا أ¯م يزعمون الذين الطريق، ألهل هنا الشيخ من الكالم       
م مع أحد، �ا يتحقق أن قوم منع اليت باألحدية، التحقق  شهود عن تعوقهم اليت القلبية، اآلفات من خيُلصوا مل ك̄و

ا اليت املعروفة املراتب يف احلق  فيما صادقون وهم. أحد باألحدية يتحقق أن يُنكرون الذين هؤالء من الشيخ، ولعل. د̄و
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 لالسم هي اليت األلوهية ملرتبة تكون ما أعلى اليت ثرة،الك بوحدة إال يتحقق ال الرباين العبد كون جهة من إليه، ذهبوا
 عدم عاد وإال خلقه؛ جهة من ال الرباين، العبد لدى احلق جهة من واقع، باألحدية التحقق فإن ذلك، مع لكن. املفرد

 تعّقل يف وجهالت بسبب العارف، يُغفله أمر وهذا. احملقق عند حق اخللق ألن اخللق؛ إىل ال احلق إىل باألحدية االتصاف
  ].٧٦: يوسف} [َعِليمٌ  ِعْلمٍ  ِذي ُكلِّ  َوفـَْوقَ : {تعاىل هللا يقول هذا مثل ويف اجلهل؛ بسبب ال النسبة،

  

  َكثْـَرةِ  ِنْسَبةَ  أَثـْبَـــــــــتَّ  ِإَذا َفَكْيفَ      َغايَةٌ  َوهللاِ  اثـْنَــــــْنيِ  ِيف  َتُكنْ  َوَلّما
  
  

 الذي العام التوحيد طغى ولقد. أبدا احلقيقة معرفة إىل العبد توصل وال منها، جدوى ال االثنينية أن الشيخ يعين       
 جتد لذلك. جاهلهم إىل عاِلمهم من غريه، توحيدا يعرفون عادوا ما حىت الناس، على النظرية والعقائدُ  اللفظَ  جياوز ال

 أل¯م هذا، كل. ورسوله هللا عند معترب هو مما قية؛واخلُل العلمية اإلميان مثرات من شيئا هلم يُنتج ال العامة، أغلب تدين
 من وللعامل ألنفسهم ومثبتون درجته؛ حسب كل �، أذها¯م يف مثبتون فهم. يعلموا أن دون من" االثنينية"بـ يعتقدون
 ذات مقابل يف وذوات هللا، صفات مقابل يف وصفاتٍ  هللا، أفعال مقابل يف أفعاال ألنفسهم يثبتون وجتدهم. بعدهم

 كل على شرك ولكنه العام؛ التوحيد أهل عن خفائه بسبب باخلفي يوصف قد فيه، عندنا شك ال شرك هذا وكل. هللا
  .حال

  
 كالفكر لديهم املعهودة بالوسائل يعلموه أن يريدون أ¯م اخلاص، بالتوحيد يسمعون عندما العوام ومصيبة       

 يلجأ وعندما. لتحصيله خاصا طريقا يتطلب اخلاص، التوحيد أن ا¯مأذه يف يقع وال أصله؛ من ينكرونه أو واحلواس،
م، لديهم الدين علماء إىل بعضهم  وإثبات الظن إساءة على حبملهم جهلهم، ترسيخ يف غالبا يزيدون فإ¯م يستشري̄و
  . أنفسهم

  
 عامة يعتقدها الكثرة وإن. وأكثف حجابا أشد الكثرة فإن احلق، عن للعباد حاجبا االثنينية اعتقاد كان وإذا       
 ومن الكالم أصحاب من النظر ألهل االثنينية تكون هذا وعلى. به مستقال وجودا خملوق لكل جيعلون الذين العامة،

 النظر، شوائب من اخلايل اإلميان هلم الذين العوام أما. الضعيفة العقول ذوي العوام نصيب من الكثرة وتكون لفهم؛ لف
  . سابق كالم يف أشرنا أن سبق كما معا، الصنفني هذين من أفضل حاهلم فإن
  

  ِحبُجَّةِ  بَادٍ  التَّْثِليــــــثِ  َذِوي َوِشْركُ      َخْلَقهُ  اثـْنَـــــــْنيِ  َعنِ  يـَنـَْهى تـََرهُ  َأملَْ 
  
  

َا اثـْنَـْنيِ  ِإَهلَْنيِ  تَِّخُذواتَـ  َال  اÕَُّ  َوقَالَ : {سبحانه قوله يف اثنني إهلني اعتقاد عن خلقه ¯ى قد هللا أن هنا يقصد         ُهوَ  ِإمنَّ
 الثنوية من اجللي الشرك أهل على اآلية معىن ينزلون العامة إن قلنا ولقد]. ٥١: النحل} [فَاْرَهُبونِ  فَِإيَّايَ  َواِحدٌ  إَِلهٌ 

 وقد. هللا وبني نهمبي قسمة الوجود جيعلون الذين أيضا، اخلفي الشرك أهل يشمل األمر بينما وغريهم؛ األصنام وعبدة
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 ؛]٢٢: األنبياء} [َيِصُفونَ  َعمَّا اْلَعْرشِ  َربِّ  اÕَِّ  َفُسْبَحانَ  َلَفَسَدتَا اÕَُّ  ِإالَّ  آِهلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ : {حاهلم هذه ملن  هللا قال
 قد خمتلفْني  نيفعل بني وقوعهما بسبب بنيا¯ما وا¯د لفسدتا هللا، لغري وجود واألرض السموات يف كان لو أي

. الفعل ووحدة اإلرادة وحدة على دليل ينخرم، ال نظام على وسريه الكون نظام فاتساق. مرات أو مرة ولو يتعارضان
 يف إال اجللي الشرك أهل عن خيتلفون ال الظاهر، يف املسلمني من هللا عن بفعلهم استقالهلم يعتقدون الذين وهؤالء
  . كثريا عنهم خيتلفون ال فإ¯م االعتقاد يف وأما العبادة، صورة

  
 بداية التثليث أن باعتبار التثليث، أهل حال عن به هللا أخرب ما ذكر بإهلني، يقول من حال الشيخ ذكر أن وبعد       
 قَاُلوا الَِّذينَ  َكَفرَ  َلَقدْ : {التثليث أهل يف هللا قال وقد. وتفصيال إمجاال بالكثرة للقول نافيا ذلك فيكون بالكثرة؛ القول

ُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  لََيَمسَّنَّ  يـَُقوُلونَ  َعمَّا يـَْنتَـُهوا ملَْ  َوِإنْ  َواِحدٌ  إَِلهٌ  ِإالَّ  إِلَهٍ  ِمنْ  َوَما َثَالثَةٍ  ثَاِلثُ  اÕََّ  ِإنَّ  : املائدة} [أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ِمنـْ
 الكفر أهل من إما هم الغفلة أهل فكل هذا، وعلى. احلق الوحدة مقابل يف التثليث أهل كفر هللا بّني  ولقد]. ٧٣

 وراء من العامل، يف وحده فاعال هللا يرى كان من إال الكفر تبعات من خيرج وال. األصغر الكفر أهل من وإما ، األكرب
  .األكوان صور

  

  ِبِقيَعةِ  ـــرَاباً ســ يـَْبِغي َظَمإٍ  َأَخا     أَتـَْيتَـَها ِإنْ  تـَُرى أَقـَْواالً  َعْنكَ  َفدَعْ 
  
  

 أهل بني سيفتضح أنه �ا، القائل وخيرب. أنواعه جبميع الشرك أهل أقوال هي برتكها الشيخ ينصح اليت األقوال       
 اخللوّ  هو الشيخ، يذكره الذي والظمأ. املبجلني العلماء من العادة يف كان وإن للحق، خمالفته وسريون واإلميان، العلم
 خلف يسعى الذي كالظمآن الشركية للمعتقدات املعتقد أو الشركية، والباألق املتكلم فيكون. الصحيح العلم من

 حقيقة ال جوفاء هي وإمنا �ا؛ يُعتدّ  حىت ألقواله، مستند ال أنه يعين. وحريته تيهه صحراء يف له يظهر الذي السراب
 َكَفُروا َوالَِّذينَ : {سبحانه لهبقو  القرآن يف الباطل ألهل املثل هذا هللا ضرب وقد. منه سامعها تنفع أو تنفعه وال هلا،

 َسرِيعُ  َواÕَُّ  ِحَسابَهُ  فـََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  اÕََّ  َوَوَجدَ  َشْيًئا جيَِْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحىتَّ  َماءً  الظَّْمآنُ  َحيَْسُبهُ  بِِقيَعةٍ  َكَسرَابٍ  أَْعَماُهلُمْ 
 فهو عجزها، أما وحده؛ اآلية لصدر موافق للمريدين، وجهم هنا هو الذي الشيخ كالم لكن]. ٣٩: النور} [احلَِْسابِ 

 أشرنا قد سابق كالم يف كنا لذلك. احلق إال مشهود هلم يصري ال حىت الباطل؛ من احلق يعرفون الذين التحقيق، ألهل
 يضرهم قد لب املريدين؛ يفيد ال هنا، نذكره الذي هذا لكن. أهلها يعلمه احلقائق، يف مستند هلا املقوالت كل كون إىل

 أهل عند األصوب هو وهذا. للحق وطلبهم سلوكهم حال يف ينفعهم مبا يكلمهم الشيخ، فإن لذلك. الضرر كبري
  .خالف بال الرتبية

  

  لَِنِصيَحِيت  ـــــعْ َواْسَتمِ  ِمينِّ  اْلَقْولَ  وَعِ      ُمِصيَخةً  الُفَؤادِ  أُْذنَ  لََنا َوأَْلقِ 
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 بأذنه ال قلبه بأذن اخلاص، التوحيد على الدال كالمه إىل يستمع أن احلق، مريد عنه هللا رضي الشيخ ينصح       
 يف كالم من اعتاده مبا يكتفي وال عنه، ليفهم نباهته باستحضار ويُطالبه. األصوات إال تسمع ال اليت وحدها، الرتابية

 عام كالم من الفقهاء، اخلصوص علىو  املسلمني عند يشيع ما هو سبق، ما على الشيخ تأكيد يف والسبب. اTال هذا
 الدنيا أودية ويف الهية، قلو�م تكون حني يف التوحيد؛ أنه يظنون سلفهم، عن خلفهم ويتلقاه بينهم، فيما يتداولونه

  !..وهيهات شيئا، هللا من عنهم يغين ذلك أن حيسبون. راتعة
  

 كل عن االخنالع عليه يتعني ما فأول احملمدي، نهاجامل على به يسلك أن يريد رباين، شيخ إىل جاء إذا فاملريد       
 يفعل مل من وكل. ربه عن أخذه فُيحسن إليه، سيُلقى ما لقبول يتهيأ حىت العام؛ التوحيد يف يعرفه كان الذي الكالم
 مرتبطة األسباب جعل قد هللا ألن للشيخ؛ ظاهرة صحبةٍ  يف كله عمره أمضى وإن السلوك أهل من يكون فلن هذا،

  .هللا يشاء أن إال فيها احلكمة عن اخلروج ميكن ال نتائجها،ب
   

ُلغَ      َواْلُمَىن  السََّعاَدةَ  تـَْلَقى َأنْ  ِشْئتَ  ِإَذا   تَـــــــَولَّتِ  الّرَِجالُ  َعْنهُ  َما وتـَبـْ
  
  

 كان إن هللا بلقاء املىن غبلو  مث األخروية، السعادة هي واليت إليه، االستماع من بالغاية السامع املريد الشيخ يذّكر       
 إن بل أحد؛ كل متناول يف ليس بالوصول، الطريق أهل عليه يصطلح ما إدراك أن عنه، هللا رضي وُخيرب. أهله من

 بداية يف ُخيربين عنه، هللا رضي الطاهر ابن سيدي كان ولقد. منزلته وعلوّ  لعزته، عنه يتولون املكانة، هلم الذين الرجال
 هنا، احلراق سيدي يريده الذي املعىن هو وهذا. قال كما األمر وجدت ولقد األبطال، طريق طريقال هذه أن سلوكي

 أدركه ما أدركوا بأ¯مفيه  يتغنون الذي البطالة أهلكالم  وكل. املكان أو الزمان بتغري يتغري ال واحد الطريق كون من
  .حتته طائل ال كالم هو فإمنا الولدان، هلا يشيب اليت األهوال معاناة غري من الرجال

  

رْ    ِعلَّةِ  ُكلِّ  ِمنْ  َواْغِسْلهُ  اللََّجا ِبِصْدقِ      َجاِهداً  قـَْلَبكَ  الذِّْكرِ  ِمبَاءِ  َفَطهِّ
  
  

 املاء من واملراد. اجلهد من الغاية ذلك يف يبذل وأن الذكر، مباء قلبه يطهر أن مريده، من الشيخ يطلب ما فأول       
 يشتغل ال من ألن اإلرادة؛ حتقق على تدل فإ¯ا الذكر، يف املبالغة وأما. بالذكر قلبه تنّور عند دالعب يناله الذي العلم

اره، ليله بالذكر  بالقلب االنقطاع وهو هللا، إىل اللجوء صدق ذلك يف اشرتط الشيخ إن مث. سالك ال متربك هو فإمنا ̄و
 إال يكون ال االنقطاع وهذا. فيه يؤثر حىت قلبه ُيالمس لن سطحي ذكره فإمنا ذلك، له يتحقق مل ومن. سبحانه إليه

م عندما نفسه، للشيخ حدث كما ماحق ببالء أو حارق، بشوق إما الناس، عامة بني من العبد تنتشل إهلية، بعناية ُّHا 
  . نفسه تتلف كادت حىت ذلك جراء من ومرض زورا،
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 الظن وسوء كاحلسد النور، وتطفئ احلسنات متحق اليت اضاألمر  من تنقيتها فهو العلل، من القلب غسل وأما       
 ما مثل من القلوب تنقية إىل يوصل ال الذي والذكر. والسنة الكتاب يف مذكور هو مما ذلك وغري املؤمنني واحتقار
 من يظفروا فلم أنفسهم، ورعونات أهوائهم جماهدة وأمهلوا اللفظي بالذكر اشتغلوا ناسا رأينا وقد. به يُعتدّ  ال ذكرنا،
. بعضا بعضها األدوية تكمل كما اللفظي، للذكر مكمل ذكر هي) التخلية( التنقية هذه إن احلقيقة ويف. بطائل الطريق

 واحد، أصل يف خنتزهلا أن شئنا لو القلوب أمراض وإن. وارداHا عرف وال الذكر، أنواع عرف فما ذلك، غري رآها ومن
 حىت اخلمول أرض يف يدفنها أن عليه ينبغي فإنه هذا، عرف ومن). لرئاسةا( الغري على النفس ظهور حب هو لكان
 الطريق، هذه أهل من ليس أنه فليعلم وإال إليه؛ ترتاح مقاما الذل عندها ويصبح العلو، جهة إىل التشوف منها يقطع

  .بأدب متربكا فيها ليبق أو بأدب، عنها ولينصرف
  

  ُسدَّتِ  الطُُّرقُ  تـَْفَعلِ  ملَْ  ِإنْ  َفُدوَنكَ      لَّهُ كُ  أَْمَركَ  الشَّرْعِ  ِبَكفِّ  َوَمكِّنْ 
  
  

 من كبرية وكل صغرية كل يف الشرع بأحكام ملتزما يكون أن الصادق املريد ينصح عنه، هللا رضي الشيخ إن       
 قد املرء أن هوو  العلم؛ يف الراسخون إال يعقله ال لطيف، معىن إىل جليل تنبيه للشرع" الكف" بلفظ إتيانه ويف. أمره

 يف ذّمهم أن سبق مبن فيه يلحق فهذا نفسه؛ من للعمل مشاهدا فيه يكون وجهٍ : وجهني على الشرع حبكم يعمل
 قصده ما هو املعىن فهذا. فيه عنه نائبا يكون أن للشرع ممَُّكنا عمله، يف أجنبيا العامل فيه يكون ووجهٍ  السابقة؛ األبيات
 شدة منهم تظهر أشخاص كون يف السبب هو ذكرناه، الذي وهذا. الطريق يف عتربامل وحده وهو الشرع، بكف الشيخ

. البصري عني ختطئه ال نورا هلم وجتد الظاهر، حيث من منهم أقل آخرين جتد بينما مثارها؛ عليهم تظهر وال التدين،
 مسدودة فاألبواب احلال ذهه على كان من أن ويذّكر الشرع، التزام عن بعيدا الطريق سلوك إرادة من الشيخ وحيّذر
 الطريق، يف التالعب إىل زمان كل يف اجلهلة من كثري سعى وقد. يُطال ال ما نيل روم يف نفسه يُتعب فال دونه؛

 سبله يف إبليس أخذهم وقد إال رأيناهم فما واإلدالل؛ العناية أهل من خواص أ¯م بدعوى الشرع بأحكام واستهانوا
 يف بدايته يف Hاون ومن. يعلمون مبا يعملون الذين العوام من أقل هؤالء وحال. بشيء كونميس عادوا ما حىت امللتوية

  .مبني هالك إىل تكون ¯ايته فإن األصل، هذا
   

  ِلَمُثوبَةِ  طَاَعةٍ  ِيف  تـَْلَتِفتْ  َوال     ِبهِ  َتْكَرتِثْ  ال تـُْبتَ  ِإنْ  َمَضى َما َودَعْ 
  
  

 تذكرها ألن ذلك؛ قبل ارتكبها كان اليت املعاصي ينسى أن الطريق، إىل دخوله ندع املبتدئ املريد الشيخ وينصح       
 من كثري على الشيطان لبس وقد. هللا من اوخوف للنفس ااحتقار  شأنه ظاهر كان وإن هللا، على اإلقبال من مينعه

 إىل -هللا لعنه- وله. لطريقا عن االرتداد إىل ببعضهم األمر وانتهى عيشهم، عليهم نغص حىت األمر هذا يف املريدين
 من املريد كان ولو. الناس من غريهم دون املبتدئني املريدين به خيتص النوع وهذا باإلضالل؛ خمصوص توجه طائفة كل
 تشبه وهي له؛ ذنب ال كمن الذنب من والتائب مقاماHا؛ أول هي اليت بالتوبة إال تُؤتى ال الطريق أن لعرف العلم أهل
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 ألن اجلهل؛ من فإنه صغائرها، دون الذنوب بعظائم االحنجاب وأما. بلغ ما بلغ وإن قبله، ما بّ جي الذي اإلسالم
 كلها الذنوب املعىن هذا يف قيل وقد. وكبرية صغرية بني فيه فرق ال املعىن، أحدي هو � معصية كونه جهة من الذنب
 يليق فهو املعهود التفريق أما عليه، العمل للمريدين ينبغي الذي هو املعيار وهذا. �ا ُعصي من إىل نظرت إذا كبائر،
  .احلرمة تقتضيه وما التعظيم بعني سبحانه إليه بالنظر ال اجلزاء، إىل بالنظر هللا يعاملون الذين بالعوام

  
 ىلإ نسبتها فيثبت. الطريق يف الصاحلة باألعمال االحنجاب الشيخ يذكر السابقة، بالذنوب االحنجاب مقابل ويف       
 من عابدا هلا ويصري بنفسه، يُعجب فإنه ضالله، يف متادى وإذا. وآجال عاجال عليها املثوبة حصول إىل ويتطلع نفسه،

 من باإلكثار ذلك مع وعليه. العمل وحتبط القلب تقتل أل¯ا منها، االحرتاز للمريد ينبغي مما اآلفات وهذه. ربه دون
. ربه عن حتجبه ال أعماله عن أجنبيا سيبقى فعل، إن فإنه. نفسه إىل ال هللا إىل فيها العمل نسبة رؤية مع الطاعات،
 سأل أنه الشيوخ أحد عن ُحكي املعىن هذا ويف. سبحانه يديه بني العبودية بأدب فيه قام ألنه عمله، منه هللا وسيتقبل

! احملض باTوسية وهللا أمركم لقد: الشيخ فقال. فيه التقصري ورؤية بالعمل: فقال شيخكم؟ يأمركم مب: آخر لشيخ مريدا
 ألن السابقة؛ األبيات يف ذكرها اليت االثنينية شهود هنا باTوسية يعين والشيخ!.. فيه؟ العامل ورؤية بالعمل أمركم هالّ 
  .اثنني بإهلني فيها يؤمنون اليت الثنوية العقيدة على مبنية اTوس ملة
  

رْ    الصََّداَقةِ  َيِسريَ  َحظّاً  تـَْقـــِصَدنْ  َوَال      طَــــــــالِباً  Õَِِّ  ْزمِ اْحلَـــــــــــــ ُذيُـــولَ  َومشَِّ
  
  

 هو ملا تقديره على يدالن وحزم اهتمام من يليق مبا هللا، إىل الطريق لسلوك يتهيأ أن املريد احلراق الشيخ ينصح       
 من لسواه ال � إياه جاعال املريد طلب الشيخ قيد ولقد. منه حقه يف قيمة أكثر الوجود يف شيء ال ألنه عليه؛ مقبل

 كأنه ؛"الصداقة يسري" بلفظ الفناء، على دل ولقد. الشرع يف معظّم هو مما الظاهر يف كانت وإن الفانية، احلظوظ
. تكون حيث معك يكون من واطلب األحوال؛ من حال يف أو األزمان من زمن يف يفارقك من تطلب ال له يقول
 الشيخ يقصده الذي والفناء]. ٤: احلديد} [ُكْنُتمْ  َما أَْينَ  َمَعُكمْ  َوُهوَ : {املعىن هذا لعباده مذّكرا تعاىل هللا قال ولقد
. اجلنة القبيل هذا ومن تتغري؛ ال احلقائق ألن وذلك هللا؛ بإبقاء باقيا كان وإن خملوق لكل الالزمة احلقيقة هو هنا،

 اجلنة عن عنها هللا رضي العدوية رابعة سئلت ولقد. ر�ا إىل بقلبه يتوجه وإمنا نة،اجل يقصد ال أن ينبغي السالك فالعبد
 القلوب ألن حمروم؛ الطريق أهل عند فهو اجلنة إىل ونظره مشروعا عمال يعمل عبد وكل! الدار قبل اجلار: فأجابت مرة،

 أو لديه، شرك لشائبة ذلك فإمنا لوقات،املخ من خملوق إىل يتوجه الذي وهذا. ر�ا إىل التوجه على مفطورة السليمة
 دلك ومن. كرمه صفة على للداللة هو فإمنا لعباده، نعيم من فيها أعد وما كالمه يف للجنة هللا ذكر وأما. سابقة لسوء
 إال النار ذكر يزيده لن كما ربه؛ يف رغبة إال للجنة هللا ذكرُ  السوي العبدَ  يزيد ولن. نفسه على دلك فقد صفته على

 فال هذا، بغري يقول من وكل. سواه إىل ال هللا إىل السري يف التوجه الطريق أصحاب جعل هلذا،. جلنابه وتعظيما له هبةر 
 غفلتهم شدة عن يُبينون فإمنا اجلزاء، قصد الناس يُعّلمون الذين الوعاظ أو والفقهاء. الدين حبقائق وال بالسلوك له علم

  .فحسب وجهلهم
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نِيَئةِ  ــظُوظِ اْحلُــ َحنْوَ  تـََوجُُّهُهمْ      َعــــَماُهمُ  ِمنْ  َبلْ  صَّادِ اْلقُ  َعَمهِ  َفِمنْ    الدَّ
  
  

 بالبصرية، املعاين إدراك عدم هو والعمه. عماه من بل قلبه، عمه من ربه سوى ما العبد قصد الشيخ جعل ولقد       
 للقلوب؛ الصفة هذه ملناسبة عمها، هللا وىس ما قصد الشيخ عد ولقد. باألبصار األجسام إدراك عدم فهو العمى أما
. األبصار عمى تقارب عنه الغفلة جيعل مما األسوياء؛ لدى املعىن هذا ظهور شدة بسبب عمى، وجعلها استدرك مث

ا وإمنا دائما، نفسها يف حلقارHا ال دنيئة، كلها احلظوظ الشيخ عد ولقد  إىل العدم يقارن فكأنه. األصل عدمية لك̄و
 حظوظ إىل نفسية حظوظ من بينها، فيما تتفاوت احلظوظ كون مع هذا،. قيمة غري من كله العدم فيجد الوجود،
 من وحده، � إال التوجه هذا يكون أن يُقبل ال لذلك الغاية؛ إىل السلوك يف التوجه عن هنا الكالم ولكنّ . روحانية

 عليه يكون أن ينبغي الذي العام، األول التوجه هذاو . ثانيا قصدا كونه من عليه، وحض الشرع محده ملا اعتبارٍ  دون
 يف السبيل سواء عن خيرج ال حىت �ا؛ سيمر اليت املنعرجات رغم كله، مساره عليه سيحفظ الذي هو املوفَّق، املريد

 له عرض وإن العمل، عليه حتفظ فإ¯ا العمل؛ يف العبد �ا يدخل اليت النية يشبه هنا والتوجه. السلوك مراحل من مرحلة
 حيضر ال والذي. العادة أعمال بعض عن ختتلف أحيانا كانت ما منفصلة ُأخذت لو اليت بتفاصيله، اشتغال أثنائه يف
  .احلس يف قائمة العمل صورة بقيت وإن عمله، حيبط أن معرض فإنه األوىل، النية وهذه التوجه هذا يف
   

َلهِ  َغْيـــــــرَ  يـَْبــــــــــَتغِ  َوَمنْ    َرْجَعةِ  َشـــــــــــــرَّ  رَاِجــــــــعاً  تَـــــــرَاهُ  إِلَْيهِ      بِــــــــــَسْريِهِ  اْإلِ
  
  

 لن فإنه األخروية، أو الدنيوية احلظوظ من ذكرناه مما شيئا وقصد سريه، يف هللا يقصد مل عمن هنا الشيخ يتكلم       
 هللا ذكره الذي الذايت الفقر حقيقة هي وهذه. ربه عن لعبدا استغناء عدم بسبب مضطرا؛ سبحانه إليه يرجع أن يلبث

 يقصده ما وأما]. ١٥: فاطر} [احلَِْميدُ  اْلَغِينُّ  ُهوَ  َواÕَُّ  اÕَِّ  ِإَىل  اْلُفَقرَاءُ  أَنـُْتمُ  النَّاسُ  أَيـَُّها يَا: {سبحانه قال حيث كتابه يف
 اْستَـَوى ُمثَّ : {تعاىل قوله يف جاء ما هو املعىن وهذا. الطَّوع رجوع مقابل يف الَكره؛ رجوع فإنه رجعة، شر بقوله الشيخ

َنا قَالََتا َكْرًها أَوْ  َطْوًعا اْئِتَيا َوِلْألَْرضِ  َهلَا فـََقالَ  ُدَخانٌ  َوِهيَ  السََّماءِ  ِإَىل   من واملكلَّفون]. ١١: فصلت} [طَائِِعنيَ  أَتـَيـْ
 �ذا املريدين يُذكر والشيخ. هللا خلق ما كل خبالف كرها، هللا إىل يأيت من بينهم من يكون من وحدهم هم الثقلني
  . األمور حبقائق الصحيح العلم يعطيها اليت املوافقة برجعة يفوزوا حىت املعىن،

  
: سبحانه قوله يف هللا ذكره ما هو وهذا. هللا إال جيد ال تيهه، أجل انقضاء بعد فإنه هللا، غري يقصد والذي       

 ِحَسابَهُ  فـََوفَّاهُ  ِعْنَدهُ  اÕََّ  َوَوَجدَ  َشْيًئا جيَِْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  ِإَذا َحىتَّ  َماءً  الظَّْمآنُ  َحيَْسُبهُ  بِِقيَعةٍ  َكَسرَابٍ  أَْعَماُهلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ {
 َُّÕم هي الكفار فأعمال]. ٣٩: النور} [احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواHالواحد هو والظمآن ة؛الفاني مآر�م إىل املختلفة توجها 

 هو الذي السراب يقصد ألنه القصد؛ يف خمطئ لكنه ظمآن، فالكافر. احلقيقي الظمأ هو الذايت الفقر ألن منهم،
 اجنالء بعد فإنه لألكوان، قصده عند لكنه. احلق الوجود إىل إشارة هو الذي املاء يقصد أن بدل العدمية، األكوان

 يبقى الفرق لكن قصده؛ من وجده كما هللا، املخطئ القاصد هذا فيجد. به قامت الذي هللا إال جيد لن حقيقتها،
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 بينما للمريدين، أصلح هو البيت معىن من األول والكالم. قصد غري عن وجد من وبني قصد، عن وجد من بني قائما
  .العارفني من التحقيق ألهل فهو الثاين

   

  أَمَّتِ  اْلِبَدايَةِ  ِعْنــــــــــــدَ  نـَْفـــــــُسهُ  لَهُ      الَِّذي لُ َواْلَباطِ  اْلَوْهـــــــمُ  يـَْنَتِهيَ  بَِأنْ 
  
  

 صور أما احلق؛ الوجود له الذي هللا هو حقيقة املقصود ألن والوهم؛ للباطل قاصد فإنه هللا، غري يقصد من       
 قصد من وكل. الناظر عني يف إال هلا وجود ال عدمية صور فإ¯ا العمى، أهل من القاصدون يقصدها اليت األكوان
 أهل الباطل قصد عن يرجع من وآخر. قصده عن فيُكف حقيقته، يعلم أن إىل يوما األمر به ينتهي أن بد ال باطال،
 سابقا، السراب آية على الكالم يف ذكرناه ما عني هو وهذا،. هللا دون من يعبدون كانوا ما حقيقة يعرفون عندما النار،

. القاصد غري كوجد أبدا يكون ال للحق القاصد وْجد إن مث. يقصده مل وإن النهاية يف احلق جيد أن دب ال العبد أن من
  .وعدال سبحانه منه حكمة يناسبه، ما فريق لكل جيعل أن إال أىب هللا فإن
  

  َخْيَبةِ  ــْيلَ ـــــنَـــ َدائِماً  ِســـَواهُ  يـَُؤمُّ      الَِّذي ِيف  هللاِ  َعاَدةُ  َكانَــــــتْ  َمثَّ  َوِمنْ 
  
  

 لو يُقصد، ال والعدم. العدم إىل إال يصل لن ألنه رجاؤه؛ خييب أن بد ال هللا، غري إىل توجه من كل أن يقصد       
 يصل أن اجلاهل فيطمع أحدا، ختطئ ال النتيجة هذه أن إىل ينبه حىت ،"عادة" بكلمة الشيخ وجاء. البداية من ُعرف

 من بكالم تصديق لديهم كان إن الضعيفة العقول ألصحاب ضروري ستأيي وهذا .هللا غري يقصد وهو شيء إىل
 تكلم ما جيدون وال. أئمتهم هدى على يسريون فإ¯م املريدون أما الشيوخ؛ إال منها احلكمة يُدرك ال والرتبية. ينصحهم

 أنه فليعلم له، تصديق ال ومن .املريد �ا طولب صفة أهم التصديق كان لذلك النهاية؛ يف إال الثمار من شيوخهم عنه
  .املستقيم الصراط سلوك وبني بينه حيل قد
    

  نَِيةِ  فـَْقدِ  ِمنْ  Õَِِّ  ــــــَلنْ َيِصــ َوَال      َيُكنْ  ملَْ  ُهـــــــــــوَ  ِإذْ  أَمَّ  َما فـََيْحرُِمهُ 
  
  

 ألن هو الوصول، عدم سبب أن كرويذ . يرومه كان ما إىل يصل أن غريه قصد الذي العبد حيرم هللا أن يقصد       
 يف له نية ال فإنه القاصد، جهة من وأما املقصود؛ جهة من هذا. إليه يوصل ال املعدوم أن قلنا وقد. معدوم املقصود

 األمر فأرجع. سواه ال هللا قصد نية إال الطريق أهل عند معتربة نية ال إنه يقول الشيخ فكأن. احلق إىل يصل حىت سريه
  .طريق أقرب من هللا إىل ووصل التجريب عناء ُكفي أحكامه، اتبع من الذي الشرع ىلإ احلكم يف
  

  َصـــــــــْفَقةِ  َأْخـــــــــــــَسرُ  َوهللاِ  َفَصْفَقُتهُ      يَـــــــــــُؤمَّهُ  ملَْ  َوَذا َحمْـــــضٌ  َعَدمٌ  َفَذا
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 إىل يتوجه مل وهو القاصد، هو وطرف عدم؛ وهو د،املقصو  هو طرف: طرفان له الوصول عدم أن الشيخ يقصد       
 وهو احلق قصد أنه فلو. احلق إىل منفذا لنفسه يرتك ومل خلف، ومن أمام من الباب نفسه على سد كأنه فهذا. احلق

 قلنا أن سبق كما مقصوده، عدم حتققه عند احلق سيجد ألنه حقه؛ يف أهون لكان فرضا، األكوان من كون إىل متوجه
 املال رأس وخيسر جلهده، املقابل الربح املرء فيها خيسر اليت هي الصفقات، بأخسر واملقصود. هذا قبل اليت بياتاأل عند

 تعبه؛ وراء من نتيجة حتصيل غري من نفسه يُتعب فإنه احلظوظ، من حظا يقصد الذي وهذا. جتارته أساس هو الذي
 معه بقي فما. جتارته كل أساس هو الذي ماله، رأس أضاع كمن فهو للحق، قصده وبعدم. منه الربح كضياع فهذا
 تعطي �ا اليت اإلخالص بذرة ووجده كله، الدين روح املعىن هذا لوجد العبد، تدبر ولو. البتة خريا يُعد مما شيء

  .مثارها األعمال
  

  لشَِّنيَعةِ ا اْألُُمورِ  ِذي َعنْ  ُمْعِرضاً  وَُكنْ      ُمْسرِعاً  لِْلَحقِّ  هللاِ  أََمانِ  ِيف  َفِسرْ 
  
  

 أمان ال فإنه شرعه؛ هو الذي هللا أمان يف يسري وأن سلوكه، يف احلق يقصد أن املريد عنه هللا رضي الشيخ ينصح       
 يغامر فإنه عادات، من قومه عليه وجد ما أو بفكره يستبدله من وكل. والكبرية الصغرية يف الشرع أحكام التزام خارج

 السري، يف هللا إىل اإلسراع وأما. الشرع باتباع مشفوعا يكن مل إن يكفي، ال وحده لقصدوا. للتلف ويعّرضها بنفسه،
 وإال إليه؛ اإلسراع عن له بديل فال عني، طرفة ربه عن يستغين ال دام ما العبد فإن للحقيقة؛ املوافق األدب من فهو

 َمْغِفَرةٍ  ِإَىل  َوَسارُِعوا: {سبحانه قوله مثل يف ملعىنا هذا إىل كتابه يف عباده هللا نبه وقد. شيء ينفعه عاد وما قلبه، مات
 إال تكون ال واملسابقة ؛]٢١: احلديد} [رَبُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفرَةٍ  ِإَىل  َساِبُقوا: {تعاىل وقوله ؛]١٣٣: عمران آل} [َربُِّكمْ  ِمنْ 

رًا ِإَيلَّ  اْلَعْبدُ  تـََقرَّبَ  ِإَذا: «ربه عن وسلم عليه هللا صلى قوله القدسي احلديث ومن. القاصدين مجيع مبسارعة  تـََقرَّْبتُ  ِشبـْ
 والذراع، الشرب ذكر ويف]. عليه متفق[»َهْرَوَلةً  أَتـَْيُتهُ  َمْشًيا أَتَاِين  َوِإَذا ، بَاًعا ِمْنهُ  تـََقرَّْبتُ  ِذرَاًعا ِمينِّ  تـََقرَّبَ  َوِإَذا ِذرَاًعا، ِإلَْيهِ 

  .كش وال املسارعة على حض واهلرولة، واملشي
  

 العقل عني يف حممودا كان وإن مستقبحا، شنيعا أمرا هللا سوى مقصود كل الثاين الشطر يف الشيخ جعل وقد       
 والعاقل منه، احلق لطالب مناص ال الذي احلق هو وهذا. الثاين بالقصد الشرع حكم يف حممودا كان أو املعاشي،

  .حتققا للحق باحلق احلق إىل يصل أن عسى توجها، للحق باحلق احلق قصد من املوفق
  

  اْلَمزِيَّةِ  َونـَْيـــلِ  ــَحابٍ َأْصــــ وََكثْـَرةِ      ِوَاليَةٍ  َوُحــــــــــــبِّ  َمالٍ  َعَلى َكِحْرصٍ 
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 تنفي اليت مفسداHما، هنا يذكر هللا، إىل السري يف والنية التوجه صحيح السابقة األبيات يف الشيخ بّني  أن بعد       
 ألجاب تبغون؟ ماذا: الطريق على املقبلني سأل السائل أن ولو. الصواب على نهإ بالقول املرء زعم وإن ا،حقيقتهم
 الطريق، يف قصده من الشيخ ُحيذر ومما. حاله عن ترمجانا كالمه يكون من منهم جدا قليل لكن،! هللا نريد: مجيعهم
 حتصيل يف هلا النفوس لكن الزهد؛ على األساس يف مبين الطريق أن علمنا إذا هذا، من املرء يتعجب وقد املال؛

 من هدايا طريق عن ماله تكثري إىل إال يسعى ال الطريق، إىل انتسب ممن وكثري. اخلبري إال يعلمها ال تلونات أغراضها
 السوق يف املريد يُراَعى أن من الباب، هذا يف أقل وال. بالباطل أمواهلم أخذ على حيتال ممن يكن مل إن الظن، حيسنون

  .السلع بأجود وإيثاره األمثان بتخفيض التجار، من بلده أهل ِقبل من
  

 أغلب يكونون يكادون وهؤالء الوالية؛ نيل بقصد الطريق يدخلون توجههم، فسد ممن آخر صنف ويوجد       
 من أنه احلقيقة ولكن دين؛ال يف معظما حممودا أمرا الوالية كون بسبب عليه، هم ما سوء إىل يتنبهون ال وقد. املنتسبني
 ُحيمد ما بقصد الناظرين، على يتحايل أن يريد الصنف هذا وكأن. األقران عن �ا التميز تريد اليت النفس، شهوات
 األول، الصنف من بكثري أسوأ الثاين الصنف هذا يكون قد بل. األول الصنف فعل كما املال، قصد بدل ظاهرا،
  . منه احلال صدق إىل أقرب األول لكون

  
 الطريق أهل مع فيكون قبيلته؛ أو بلده أهل مواجهة يف �ا يتقوى مجاعة يف ليكون الطريق يأيت من املريدين، ومن       
 املتوجهني، تلحق اليت اآلفة فإن العموم وعلى. الطائفة هذه يصيب الذي النفاق من وهذا. بباطنه هلم ومباينا بظاهره،
 هي اليت بالعبودية، للتحقق ُجعل إمنا والطريق. الناس على لالستعالء يُقصدان معا ومها ؛واجلاه املال: أمرين يف تتلخص
  .التمام على كله ذلك عكس

   

  رِفـَْعةِ  ُكلَّ  تـََنلْ  ُكلٍّ  َعَلى َوَصلِّ      َوَوْصِفَها ِمْنكَ  الذَّاتِ  ُشُهودِ  َعنْ  َوِغبْ 
  
  

 لصاحبها يقال أن يصح �ا لإلرادة؛ شروطا الطريق أهل يُعده مبا الطريق، على املقبل عنه هللا رضي الشيخ ينصح       
. سواه عن متيزه اليت اجلامعة، العبد حقيقة هي هنا والذات. والصفات منه الذات شهود عن الغيبة منها وذكر". مريد"

 يصري حىت بالكلية؛ فسهن عن يلتفت أن هللا، إىل املتوجه املريد فعلى. إليه يُنسب وما وأحواله وباطنه ظاهره تشمل فهي
 أَيـَُّها يَا: {قوله مثل يف سبحانه أمر كما بالقسط، � قائما العبد يكون لن الصفة هذه دون ومن. كالغرباء نفسه عند

 له صح ومن]. ١٣٥: النساء} [رَِبنيَ َواْألَقْـ  اْلَواِلَدْينِ  أَوِ  أَنـُْفِسُكمْ  َعَلى َوَلوْ  Õَِِّ  ُشَهَداءَ  بِاْلِقْسطِ  قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ 
 للتلقي متهيئا يكون وحده، الشرط و�ذا. تأخري وال تقدمي يغريه وال الناس، من ذم وال مبدح يتأثر ال فإنه االلتفات، هذا
 من هو الذي الفناء أساس احلقيقة يف هو البداية، خصائص من هو الذي الشرط وهذا. سبحانه عنه والفهم هللا عن

  .¯ايته كُملت بدايته، ُأحكمت من: قيل الباب هذا ومن. لنهايةا أحوال
  

 كأنه حاله يف فيكون هللا؛ سوى ما كل على اجلنازة صالة املريد يصلي أن الثاين، الشطر من الشيخ ويقصد       
  .السالطني ليهاع حيسده ومنعة عزة هللا أناله احلال، �ذا حتقق ومن. عليه ربه حقوق بأداء مطالبا العامل، يف وحده
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  الْـــــــَربِيَّةِ  أَْغَىن  الْــــــَعْرشِ  بِِإَلهِ  َتُكنْ      ُكلِّهِ  اْلَكْونِ  ُرْؤيَةِ  ِمنْ  ُمْفلِـــــــــساً  وَُكنْ 
  
  

. يضره وال ينفعه ال كله الكون بأن اإلميان متام مؤمنا املريد فيكون اعتباره؛ عدم هو الكون، رؤية من اإلفالس       
 األكوان، عن اخنلع ومن. النهاية يف الكون عدمية شهود بعد فيما سيبلغه البداية، خصائص من هو الذي اإلميان وهذا
 ومن! أبدا إليه جلأ عبدا ُحيوج ال وهللا. الثاين الشطر يف الشيخ إليه أشار الذي الغىن وهو الرمحن؛ محى يف وقع قد فإنه
 يف الناس يسري غين من فكم. لألبصار يظهر مبا ال احلقائق، تعطيه مبا ناه واألمر! منه أغىن فال حاجته، يف هللا كان

 عليه طغى ومن. بالباب لديه امللوك يقف ملك حقيقته متسول، من وكم األبواب؛ يف يتسول عبد وحقيقته ركابه،
  .رائحة املعاين هلذه يشم ال فإنه احلس،

  

  بِثـَْرَوةِ  إِلَْيهِ  ـــــْأِيت يَـــ َمنْ  يـَْغنَ  وَملَْ      َىن اْلغِ  َذا بِاْلَفْقرِ  َجاءَ  َمنْ  يـَْفَتِقرْ  فـََلمْ 
  
  

 فيوضح. احلقيقة ُختالف قد اليت الصورة مع السامع يبقى ال حىت الغىن، وحقيقة الفقر حقيقة إىل هنا الشيخ يشري       
 ربه جاء إذا العبد أن ويبّني  قري؛ف صورة يف غنيا فصار سواه، ما كل عن هللا أغناه األصلي، بفقره ربه جاء إذا العبد أن

 البيت، هذا يف والشيخ. غين صورة يف فقري فإنه والصالح، والعبادة كالعلم العادة، يف إليه يُنسب مما شيء على معتمدا
 نصب حقيقته كانت ومن. الوجود واجب إىل املمكن فقر هو الذي األصلي، فقره إىل نظره يكون أن املريد من يريد

 أمنا طريق لكل فإن الطريق؛ ألهل الذي األمن هو حقيقة وهذا. عليه األحوال تلونات تأثري من حيفظه هللا فإن عينيه،
  .وخوفا

  

  َحلَّتِ  نـَْفُسكَ  فِـيهِ  َحالٍ  ُكلَّ  َودَعْ      ِفْكَرةً  ِفيــــــــــــــــــــــــهِ  تُِقمْ  َال  َمَقامٍ  وَُكلُّ 
  
  

ى        . فيه نزل وال يعرفه ال وكأنه إليه، يلتفت ال أن منه يريد. بفكره املقام يف كوني أن السالك، املريد الشيخ ̄و
 املريد الشيخ وينهى. هللا بغري تتعلق أن ينبغي ال واهلمة اهلمة، يتبع الفكر ألن بفكره؛ ال بقدمه العبد فيه يكون فاملقام
 ال الذي ربه مع يكون أن ينبغي والعبد رحتل،م زائر احلال ألن الوقت؛ يف فيه يكون الذي احلال إىل يلتفت أن أيضا

  . األحوال من حبال عنه له استغناء
  

 فيه يعرج الذي السلم هي واملقامات، األحوال ألن املقام؛ علم ونيل احلال، وارد أخذ من املريد مينع ال هذا، كل       
 أن دون قدمه، يضع أين ينظر أن عليه عبدال أن هنالك، ما كل. الغاية يف زهد فقد السلم، أمهل ومن ربه؛ إىل العبد
  .العناية ألهل إال يكون ال اهلمة، ونظر السري نظر بني واجلمع. بالغاية التعلق عن مهته تفرت
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  احلَِْقيَقةِ  َعْنيِ  نـَْفسَ  ِمـــــــــْنهُ  ِبِفْكرِكَ      َهارِباً  قـَْبلُ  ِمنْ  ُكْنتَ  َما تـََرى َأنْ  ِإَىل 
  
  

 وهذا. باطنه على نورها بإشراق احلقيقة تطالعه أن إىل به، أوصاه ما على يبقى أن السالك ريدامل الشيخ ينصح       
 هللا رضي الشيخ ويشري. تركها يستعجل أو �ا، أحد يستهن فال إليها؛ الوسيلة هي سابقا، �ا املوصى اآلداب أن يعين
. احلقيقة عني هو منه، يفر كان ما جيد أنه وهي ه؛غري  من يعرفها أن ميكن وال نفسه، من املريد جيدها عالمة إىل عنه

 إىل نظر فهو. واTاهدة والتنزيه الفرق أساسه واإلميان اإلميان؛ مركب على يسري البداية، يف املريد كون بسبب وهذا،
 اوأم. ربه يعرف حىت نفسه عبد عرف وال املعاملة، صحت ما هذا، ولوال. با� متعلقة اهلمة كانت وإن النفس،
 حىت العبودية، مكانة لزوم ألجل: ألمرين املريد منه يفر كان قد وهذا،. خربا هلا تُبقي ال للنفس، ماحقة فهي احلقيقة،

 هللا حفظ ومن. نفسه وهو الطريق، يف ترقيته به ما بقاء وألجل فرعون؛ أتباع من �ا يصري ربوبية، شائبة ُتداخلها ال
 اليوم؛ حقيقة أمس، منه املريد يفر كان ما فصار. احلق الغىن أغناه فقد املواطن، دبأ عليه حيفظ مبا الطريق، معامل عليه
 به التلبس له أُبيح فقد أمس، ألجله يُذم كان وما. عليه خوف فال اإلهلي، باإلذن احلقيقة محى دخل إذا العبد لكن
 بعد الحقا، فتأيت بالنفس، املتعلقة تلك أما باآلفاق؛ املتعلقة هي هنا، للعبد املتجلية احلقيقة فإن ذلك؛ مع لكن. اليوم

 َحىتَّ  أَنـُْفِسِهمْ  َوِيف  اْآلفَاقِ  ِيف  آيَاتَِنا َسُنرِيِهمْ : {تعاىل قوله يف املزدوج، التجلي هذا إىل هللا أشار وقد. هذه يف قدمه رسوخ
 َ   ].٥٣: فصلت} [احلَْقُّ  أَنَّهُ  َهلُمْ  يـََتبَـنيَّ

  

  ِمْريَةِ  َغْريِ  ِمنْ  التَّْحِقيقِ  َعَلى ُوُجوداً      تـََرى ِمبَا ـــاطَ ــَأَحــ َقدْ  َربّاً  َوتـُْبِصرُ 
  
  

 اآلية تتمة يف تعاىل هللا قول معىن وهو. يشهد ما بكل ربه إحاطة بصريته بعني يُبصر للحقيقة، املريد مطالعة عند       
 حمُِيطٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  إِنَّهُ  َأَال  َر�ِِّمْ  ِلَقاءِ  ِمنْ  ِمْريَةٍ  ِيف  إِنـَُّهمْ  َأَال ) ٥٣( يدٌ َشهِ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى أَنَّهُ  بِرَبِّكَ  َيْكفِ  أَوَملَْ : {السابقة

 كثرة، األكوان شهود ألن ذوقا؛ إال يُعلم وال الكالم، من العقول تُدركه ال أمر وهذا]. ٥٤ ،٥٣: فصلت)} [٥٤(
 أحوال من هو الذي الشهود لكن. حتصيله من لالعق يتمكن ال معا، والوحدة الكثرة وشهود وحدة؛ احلق وشهود
 من خيلو ال اإلميان لكن سابقا؛ به يؤمن كان قد هنا، املريد يشهده الذي وهذا. وضوح أمت على ذلك يعطي الطريق،

  .أبدا الشك إىل بابا للعبد يرتك ال فإنه الشهود، خبالف إليه؛ االحتمال تطرق
  

ْظَهارِ  أَْلَواناً  تـُلَـــــــــــــــــــــوِّنُ      َحِقيَقةٍ  ِمنْ  فَائِــــــــــــضاً  نُوراً  َوتـَْنظُرُ    ِحْكَمةِ  ِإلِ
  
  

 صادرة املوجودات أعيان ويشهد احلق، هو الذي الوجود أصل يشهد للحقيقة، املطالع املريد أن الشيخ، يقصد       
. اإلهلية األمساء اقتضاء من وتضادها، تاملوجودا اختالف وجيد. الشيخ كالم من الفيض معىن هو فهذا. سبحانه عنه
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 ما يف احلق جتلي أن املنازل، هذه إىل الواصل املريد ويعلم. صفات والتلوين ذات، فاحلقيقة. التلوين معىن هو وهذا
 للحق معرفةٌ  هي اليت للخلق، احلق معرفة حتصل أن أجل من الغيب، يف كان ما إلبراز هو إمنا األكوان، من ُيشهد
 يف املريد، هذا يزهد ال حىت اخللق؛ خلق من احلكمة، مدلول هو وهذا. الِقدم جهة من ال احلدوث، جهة من بنفسه
  . ¯اية يصح بدايًة، صح ما كل وما. املشهد هذا بعد اخللق

  

  اْلَمَهانَةِ  َحتْتَ  اْلُكلِّ  ُدُخولَ  ِألَنَّ      ِبَكاِئنٍ  لَْيسَ  اْلَكْونَ  َأنَّ  َوتـَْعَلمُ 
  
  

 هذا، قبل. الكون حبقيقة له حيصل الذي العلم هنا وخيص للحقيقة، املطالع املريد جيده ما ذكر الشيخ ليواص       
 صور وراء من إميان عن إال هللا يعامل ال وكان بصريته، عني عليه يسد وجودا، للكون يرى املريد كان غفلته، وزمن

 ُيشهد، ما غري يعطي ألنه البداية؛ يف العقل يدهش مما ذاوه. له وجود ال عدم الكون أن يعلم فهو اليوم، أما األكوان؛
 ويقصد استثناء؛ غري من األكوان صور كل الثاين، الشطر من" الكل" بلفظة الشيخ ويقصد. يُعتقد كان ما وخالف

 للشهود، قبوله إال ليست العامل، صفة هو الذي اإلمكان وحقيقة. العدم من النظر يف أهون ال ألنه العدم؛" املهانة" من
 عناء من ارتاح هذا، علم ومن. الوجود من حظه كل هو للشهود، قبوله إن فقل شئت وإن. يُظن كما للوجود قبوله ال

  .اآلن إىل منها خرجوا وما املسألة، هذه يف العقائد أهل تاه ولقد. الوجود أصناف يف البحث
  

  اْألَِحبَّةِ  لَِقاءَ  َأْحَلى َمافَ  ِسَواهُ      تـََرى َوَال  َكْأسٌ  اْخلَْمرَ  َأنَّ  َوتـُْؤِمنُ 
  
  

 الصورة هو الظاهر أن يعطي الشهود أن مبا لكن علم؛ احلقيقة يف هو الكأس، هي اخلمر بأن املريد إميان       
 حق الصورة بأن والعلم. العدمية الصورة بالكأس ويعين احلقيقة، باخلمر يعين وهو. باإلميان الشيخ أحلقه فقد الكونية،

ا بالذات علم هو عدمية، كانت وإن  هنا يصدق هذا لكن تعدد؛ فال الذات، حيث من با� العلم حصل فإن. وشؤ̄و
 لقاء الثاين الشطر يف ذكر لذلك. بالنفس هللا مبعرفة هللا أهل عليه يصطلح ما وهو. فحسب اآلفاق يف احلق شهود على

 بني النهايات أهل من هو وإمنا االصطالح، يف واصال حبهصا يعد ال املقام وهذا. اثنني بني إال يكون ال الذي األحبة،
  .السالكني

  

َعةِ  بـَْنيِ  ِيف  اْلَعْنيُ  أَْنتَ  َوأَنَّكَ      َذاتُهُ  َواْلُكلُّ  اْلُكلِّ  ِسرُّ  َوأَنَّكَ    َصنـْ
  
  

 عرف أن بعد ا،� التحقق املريد على بقي اليت النفس؛ يف هللا مبعرفة يتعلق ما الشيخ فيذكر البيت، هذا يف أما       
 من ذاته هو شيء كل أن ويعلم العامل؛ من آنفا له جتلى ما حقيقة بأنه العلم له حيصل املعرفة، و�ذه. اآلفاق يف هللا

 املقام هذا لصاحب يقال أن يصح وهنا. بانتفائها نفسه، وجود يعطيها كان اليت االزدواجية عنه فتذهب النسبة، هذه
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 االزدواجية وهذه. حق واخللق حق احلق أن العلم له حيصل هنا العارف أن الثاين، رالشط من الشيخ ومقصود. واصل
  .األبيات من يلي فيما سيبينه ما وهو. فحسب املعقوالت يف التكثر بل الذات؛ يف تكثر على تدل ال احلقيقية

  

ا الذَّاتِ  َمَعاِين  َوَلِكنَّ      َواِصلٌ  َمثَّ  َوَال  َمْوُصولٌ  َوأَنَّكَ    َحفَّتِ  تِ بِالذَّ
  
  

 يعتقد كان حني الغفلة زمن متومها كان الواصل ألن واصل؛ مث وليس األصل، حيث من موصول أنك وتعلم       
 عقال، ُتدرك ال املعاين هذه فإن ذلك، مع لكن!.. الغريية؟ موضع فأين وإليه، هللا من شيء كل كان فإذا. االنفصال

 مبا جهل على أل¯م ذويها، غري من إنكارها إىل طريق فال. والشهود شفالك يعطيها وإمنا العقائد؛ أصحاب يظن كما
 تكلم ما كل أن الثاين، الشطر يف الشيخ ويشري. ُخيربون ما يُدركوا لن أل¯م ذويها، لغري إثباHا إىل طريق وال يُنكرون؛

  .وعلما اعتقادا التوحيد ¯اية هو وهذا. وإليها الذات من ذايت؛ شأن هو إمنا عنه،
  

َها تـََناَهتْ  َها     ِ�َا اْحَتَجَبتْ  بـَْعَدَما إِلَيـْ   َمرَّةِ  َأوَّلَ  َكانَ  التـََّناِهي َوِمنـْ
  
  

 وأن الذات؛ عن بالذات احتجبت أن بعد الذات، إىل عادت املعاين أن يقصد املعاين؛ على الضمري يعود       
 حيريّ  التعميم هذا على ُأخذ إذا أمر وهذا. األمر ايةبد يف الذات من كان به، القائلني عند الوصول هو الذي التناهي
 ينضبط ال وهذا. احلال يف املثَبت هو واملنفي املنفي، هو فاملـُثَبت. نفسه الوقت يف ينفيه، ما ويثبت ينفي ألنه العقل؛
 وإليها، ذاتال من األمر أن فيجد. األولياء أكابر هم الذين الصحيح؛ الوهم أصحاب أكابر من كان إذا إال للعقل،

. واحدة الذات كانت وإن ممكنة، املعامالت خمتلف جتعل ومهية، كثرة النِّسب اختالفُ  فيعطي خمتلفة؛ بِنسب لكن
ا حيث من اإلهلية باألمساء العلم الباب، هذا ومن   .ذاتية جتليات ك̄و

    

نَـَها تـَرَاَها َأنْ  أََبتْ  نـَُها َوْهيَ  َعيـْ   اْألَزَلِيَّةِ  ْدَرةِ اْلقُ  َكَمالُ  َذا َوِيف      َعيـْ
  
  

 وهذا. أخرى إىل نسبة من النظر يقع وإمنا إطالقها؛ من نفسها إىل تنظر ال الذات أن األول، الشطر من يقصد       
 أحدية، ذات يف املتكثر التجلي هذا أن إىل الشيخ يشري الثاين، الشطر ويف. ممكنة املختلفة املعامالت جيعل أنه ذكرنا ما
 ينظر أن إال عليه فما املعاين، هذه عقال يتصور أن أراد ومن. األصلية النسب من نسبة هي اليت القدرة على دليل هو
 ظهور فليجعل بينهما، مّيز فإذا واألمساء؛ الصفات من ِنسبا الكثرية وأشعتها ذاتا، الشمس عني فيجعل الشمس؛ إىل

  .متييزه العقل يستطيع ما أقصى فهذا. خارجها ال الشمس عني يف األشعة
  

َها َشاَءتْ  ِإنْ  َوَتْظَهرُ  َها اْحَتَجَبتْ  بِهِ      َما ِحبَالِ  إِلَيـْ   ِعزَّةِ  ِبَسْطَوةِ  َعنـْ
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 به يقع ما أن حبيث سبب؛ فيهما يُتصور ال ذاتيان، شأنان والبطون الظهور أن هنا، عنه هللا رضي الشيخ يقصد       
 األشعة وجود تعقلت فإذا. واألشعة الشمس مثال يف ذكرنا كما ا،وهذ. االحتجاب به يقع ما نفس يكون قد الظهور،
 ال عقلي فاألمر. عنك واحنجبت انطمست الشمس، عني يف تعقلتها وإذا لك؛ ظهرت فقد الذات، عن متميزة

  .البطون من الظهور وينسلخ التمييز، يقع حىت العقل؛ هللا خلق ما أول فإن لذلك ُوجودي؛
  

  َخصَّتِ  بِاْلِعَنايَةِ  َمنْ  ِبهِ  َفَأْهَدتْ      ِصَفاHَِا َمجَالِ  ِمنْ  ِبَكَمالٍ  َبَدتْ 
  
  

 املعقولة النسب هي اليت صفاHا، إىل يعود مجال يف �ا، يليق بكمال ظهرت قد فهي الذات؛ على يعود الضمري       
 وقد. صدقت غريها هي قلت وإن صدقت، ذاHا هي قلت إن اليت الشمس عني عن منبثقة األشعة ُتشهد كما منها؛
 تبصر فهي باألشعة؛ متعلقا التعقل، نظري هو الذي اإلبصار فجعل الشمس، جبرم املعاين هذه إىل مثال هللا ضرب
 إىل يعود فإنه البصر، قابلها إذا حمض؛ جالل فهي الشمس، عني وأما. اجلمال شهود مقتضى هو وهذا. �ا ويُبصر
 مل الزمان ألن بالزمان؛ ال باملرتبة جتلٍّ  لكل السابق الذايت الغيب هو ذيال األصلي، البطون هو والعمى. العمى حال
 الدهر أول فُيقال. بالدهر عنه املعرب وهو الزمان؛ أصل هو الزمان، قبل هو الذي الرتتيب وهذا. بعد ُخلق قد يكن
 هو الذي الزمان خبالف شرتاك؛اال إىل الداعي التعدد عدم بسبب واآلخرية، األولية به ملا تعيني غري من الدهر، وآخر
  .الكثرة تقتضيهما اللذين والتعيني التفصيل حمل
  

 هو بل الناس؛ لعموم يكون ال با�، العلم جمال هي اليت املعاين، هذه إدراك أن الثاين، الشطر يف الشيخ ويذكر       
 أهل من فهو ذلك، على هللا أطلعه نفم. والبطون الظهور بني التمييز ليقع األزلية، العناية به تعلقت مبن خمصوص
. متعددة غري أحدية ذات إىل نسبتان مر، كما والبطون والظهور. البطون أهل من فهو عنه، حجبه ومن الظهور؛
 من فاختصه يعلم، مل ما اإلنسان علم الذي � واحلمد بطون؛ وال ظهور ال يف وبالبطون، بالظهور املتجلي فسبحان

  .تماألك بالسر خليقته بني
  

َفاتِ  تـََتَجلَّ  ملَْ  َوَلوْ  َا     اْهَتَدى َلَما بِالصِّ ِ̄   اْخلَِليَقةِ  فـَْهمُ  َوهللاِ  لِِعْرفَا
  
  

 صحت ملا فيها، الباطنة املعاين هي اليت بالصفات وقع التجلي أن ولوال العلم، �ا يتعلق ال الصرف الذات إن       
 ما أقصى هو ذات، هي حيث من الصفات علم أن هو الصفات، من ُعلمت الذات كون من واملقصود. ألحد املعرفة

 العلم إىل املخلوقات اهتداء وعدم. ذلك دون فهو صفات، هي حيث من بالصفات العلم أما العلم؛ من إليه يُتوصل
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م من جاء الصفات، لوال بالذات  لذلك الذات؛ وبني بينهم الواسطة وهي مستندهم، إذاً  فهي الصفات؛ لتلك أثرا ك̄و
  .  �ا مشروط وجوده للمعلول، كالعلة للمخلوقات فالصفات. إليها جماوزHا من يتمكنون ال
  

يعَ      نُورُهُ  َميَْحقُ  الذَّاتِ  َجتَلِّي ِألَنَّ  اتِيَّةِ  لَهُ  يـَْبُدو الَِّذي مجَِ   بِالذَّ
  
  

 ُحيّصل علم فال التجلي، هذا ومع. وأفعال صفات من املرتبة يف دونه يأيت ما لكل ماِحق فهو الذات، جتلي أما       
  .عنده به هللا استأثر وما املطلق، والغيب الغيب، بغيب اإلشارة وإليه. يُطلب حىت

  

  دَكَّتِ  لِلصَّْخرِ  هللاِ  َكِليمِ  ِلطُورِ      ِبَذاHَِا َجتَلَّتْ  َلمَّا تـََرَها َأملَْ 
  
  

. الرؤية السالم عليه موسى سؤال عند القرآن، يف لعباده هللا ضربه الذي باملثل الذات، لتجلي املثل الشيخ يضرب       
 بقوله ذلك باستحالة تعاىل هللا فأخربه الصورة؛ عن اTردة الرؤية هي موسى، أرادها اليت الرؤية أن نفهم السياق، ومن
 جنس يف املخلوقات أعظم من هو الذي اجلبل على سبحانه وأحاله]. ١٤٣: األعراف} [تـَرَاِين  َلنْ : {تعاىل

 جتلى فلما. حيصل ال ما حصول العقول لتوهم قطعا ذلك؛ يف دونه عمن ُغنية ذكره يف يكون حىت وأقواها، احملسوسات
 ظهر فإن احلق؛ بالوجود قامت عدمية اجلبل صورة ألن بالعدم؛ حلوقه اندكاكه، ومعىن. اجلبل اندك بذاتيته، للجبل هللا

 به يتعلق ال بذاته الوجود أن العلم مع. باحلق إليها الناظر إدراك يف هابأصل الصورة التحقت لنفسه، بنفسه الوجود
 ال: أئمتنا قال وهلذا. الصور يف احلق شهود عن لك غىن ال: ملوسى قال تعاىل هللا فكأن. الصور يف إال أيضا؛ اإلدراك
 أبدا؛ الوجه نفس من اخللق بنظر قاحل نظر التقاء بعدم قيل أيضا هنا ومن. وآخرة دنيا الصور يف إال لعباده احلق يتجلى

 اقتضاء حبسب عني، كل من النظر فائدة منه حتصل ال وهذا. كان حيث املـُحَدث بفناء يقضي دائما االلتقاء ألن
  .احلكمة

  

  نـَْفَخةِ  َصْعقِ  َعنْ  الطُّورِ  َصْعقُ  فـََعوَّضَ      َكِليُمهُ  ُموَسى الدَّكِّ  ِلَذاكَ  َوَخرَّ 
  
  

 لدى معروف حال وهذا. حسه بقاء مع نفسه، إدراك يف بالعدم حلوقه هو الذي فناؤه، وه موسى خرور       
 وجه على حي كل منها ميوت اليت الصعق كنفخة موسى، عني إدراك يف فناؤه هي اليت الطور، صعقة فكانت. العارفني
 َوَمنْ  السََّماَواتِ  ِيف  َمنْ  َفَصِعقَ  الصُّورِ  ِيف  َونُِفخَ : {تعاىل هللا قول يف املذكورة هي النفخة وهذه. أوا¯ا جاء إذا األرض،

 منهم االختالف يقع ال املخلوقات، جلميع عام حال الفناء أن يعين هذا]. ٦٨: الزمر} [ اÕَُّ  َشاءَ  َمنْ  ِإالَّ  اْألَْرضِ  ِيف 
 املهيمني؛ املالئكة نم أو األولياء من فناء حال حاهلم من هم الصعقة، هذه من واملستثنون. فحسب ذوقه وقت يف إال
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 Õَِِّ  اْليَـْومَ  اْلُمْلكُ  ِلَمنِ : {التجلي هذا يف تعاىل يقول لذلك احلق، إال يبقى ال اخللق فناء وعند. يفىن ال الفاين ألن
  . لسواه وجود ال إذ بنفسه، لنفسه اTيب سبحانه فيكون]. ١٦: غافر} [اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ 

  

  َكِثيَفةِ  ُكلَّ  التـَّْلِطيفُ  يـُْبِدلُ  بِهِ      ُصورَِها نـَْفَخةُ  الذَّاتِ  َجتَلِّي ِألَنَّ 
  
  

 إال هي وما النفخة، أصل هو الذات جتلي إن بل الصور؛ نفخة تفين كما يُفين الذات، جتلي أن الشيخ يقصد       
. اللطيف احلق حكم إىل الطبيعة كثافة من اخللق حكم رجوع لطائف، إىل الكثائف بتبدل ويقصد. له مضروب مثل

 هو فإمنا املخلوقات، على يقع عندما اإلدراك إن أي ؛] ١٩: الشورى} [ بِِعَباِدهِ  َلِطيفٌ  اÕَُّ : {املعىن هذا يف هللا ويقول
 أن أراد إن هللا، من بإذن إال احلجاب يُرفع وال. �ا املتجلي عن بالصورة ُحتجب العقول أغلب لكن هللا؛ على يقع

 قبول وبعدم هو، شهوده بعدم وحيتج معرتض، علينا يعرتض ال حىت هذا، نقول. شهوده بكرامة هعباد من عبدا خيتص
  .ودب هب من لكل مداسا ليست العزة وحضرة. نقول ملا عقله

  

  بـَْعثَةِ  نـَْفَخةُ  اْلَعْرضِ  َوَنْشءُ  تـَُهدُّ      َأوَّالً  اْخلَْلقِ  َنْشَأةُ  َكاَنتْ  َمثَّ  َوِمنْ 
  
  

 بفناء املخلوقات على حكم الذي األصل هو واألفعال، الصفات حلكم الذات إفناء حقيقة أن الشيخ يعين       
 ال هيئةٍ  على فتكون البعث، نفخة بعد تكون اليت الثانية النشأة وأما. الطبيعي باملوت تركيبها با¯داد الدنيوية، نشأHا
 به، وبقي العارفني، من هللا يف فين من أن إىل شارةإ الكالم هذا ويف. األخروي الوجود أبدية تالئم حىت الفساد؛ تقبل
 هذا وإن. وبعث مات ممن بعدُ  يعدّ  ال الناس عند كان وإن حكما، األخروية نشأته إىل الدنيوية نشأته من انتقل فقد

 قبلت ال كانت أجسادهم أن لوال أنه نعين. دفنهم بعد أجسادهم األرض تأكل ال الذين األولياء يف جليا يظهر احلكم
  .الطبيعية األجسام كل حال هي كما تركيبها، واحنل لفسدت الفساد

  

َها َوتـَْعَلمُ      بـَْعِثَها قـَْبلِ  ِمنْ  َتْدرِ  ملَْ  َما فـَُتْدرِكُ    اْلَبِديَهةِ  نـَْفسُ  اْلَغْيبَ  ِمنـْ
  
  

 حمجوبا كان اليت الغيب لومع به بقي الذي با� يُدرك فإنه الثانية، النشأة إىل انتقل إذا العبد أن الشيخ يقصد       
ا لدنية، علوما العلوم هذه تسمية سبب هو وهذا. بداهة طبيعته، ظلمة بسبب األوىل نشأته يف عنها  هلا انتقال ال لك̄و
 حكم من انتقاهلم عند باملغيبات، األولياء علم كان الباب، هذا ومن. األصلي اإلهلي العلم هو وإمنا ومعلَّم؛ معلِّم بني

 وعّدوا عليهم؛ أنكروا هلم، وقع ما العقول بعض تدرك مل وملا. الدنيا يف وهم الثانية، النشأة حكم إىل ألوىلا النشأة
 يكون الويل حكم فإن تغريت، وقد أما تتغري؛ مل النشأة أن لو قالوا، فيما) املنكرون( صدقوا ولقد. الشرك من ذلك
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ا مع والنار، اجلنة ويرى املالئكة يرى امليت أليس. الطبيعي موته حتقق عند الغيب يطالع الذي امليت كحكم  غيوبا ك̄و
  !..الدنيا؟ يف عمره طول حمجوبة عنه كانت

   

  احلَِْقيَقةِ  ِيف  لَهُ  يـَْبُدو َقْدرِهِ  َعَلى     نُورِهِ  َعْنيِ  ِمنْ  النُّورِ  ُمْدرِكَ  ِألَنَّ 
  
  

 النور من حظه قدر على يكون ذاك إدراكه لكن ها؛خارج من ال نفسه من العلوم يُدرك الويل أن الشيخ يقصد       
. جمعول غري االستعداد إن: قيل لذلك باملشيئة؛ إال يتعلق ال ذايت أمر وهذا. استعداده ختصيص عند األصلي الذايت

 ِكربا األصلي النور من احلظ على احلاكم االستعداد و�ذا. فحسب معلوال كونه عدم جمعول، غري بكونه ويعنون
  .اللدين العلم هو واحد، جنس من كانت وإن علومهم، يف األولياء بني التفاوت يكون ،وِصغرا

  

  اْلَمَلِكيَّةِ  ِيف  َكانَ  َحىتَّ  تـَنَـزَّلَ      ِخلَّهُ  أَْبَصرَ  اْخلَْلقِ  َخيـْرَ  تـَرَ  َأملَْ 
  
  

 استعداده، قدر على احدو  لكل يكون الذايت النور أن وذكر السابقة، األبيات يف الذات عن الشيخ تكلم ملا        
 اجلامع الربزخ وهو واخللق، احلق بني اإلمداد هذا يف الواسطة هو الذي وسلم وآله عليه هللا صلى النيب ذكر على أتى
 احلقية، التنزالت منتهى كان املكانة، �ذه وسلم وآله عليه هللا صلى حممد كان وملا. والفتق الرتق بني النور هلذا

 يف خله هو الذي ربه وسلم وآله عليه هللا صلى النيب بشهود الشيخ يشري احلقية التنزالت وإىل .اخللقية والعروجات
 يأخذ وسلم وآله عليه هللا صلى النيب أن توهم ومن. السالم عليه جربيل هو والذي بالوحي، إليه النازل امللك مظهرية

  . آخر باعتبار ال وإليها؛ الذات من ايت،ذ األمر أن باعتبار كله، وهذا. كبريا جهال جهل فقد ربه، غري عن
  

ُهمْ  يـَُعدْ  فـََلمْ      بِاتَِّصالِهِ  َعَلْوا َلمَّا َوَأْصَحابَهُ    ِدْحَيةِ  ُحْسنَ  َواِحدٌ  ِمنـْ
  
  

 رضي الصحايب الكليب دحية صورة يف السالم عليه جربيل ظهور إىل عنه هللا رضي يشري اخللقية العروجات وإىل       
 خيص مل االرتقاء، وهذا. امللكية رتبة إىل الظهور �ذا ارتقى الصحايب فكأن. الصورة حبسن معروفا كان الذي عنه، هللا

 الذي وسلم وآله عليه هللا صلى هللا برسول اتصاهلم بسبب املعنوية، الصورة بتمام الصحابة كل عم وإمنا وحده، دحية
  .اجلمال عنيِ  وعنيُ  الكمال معدن هو
   

  أُمَّةِ  أَْفَضلُ  النَّاسِ  ِيف  أَنـَُّهمْ  َعَلى     َعِشريَُهمْ  ِإالَّ  ِجْربِيلَ  ايـََروْ  ملَْ  َوَأنْ 
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 صاحب ألنه وذلك. منهم واحدا إال جربيل يروا مل درجتهم رفعة بسبب الصحابة أن إىل عنه هللا رضي يشري       
 وآله عليه هللا صلى النيب معلم هو ربيلج أن ظن من وكل. املمد صورة يف منه يستمد وسلم، وآله عليه هللا صلى للنيب

 للنيب مصحوب ال ألنه هذا. وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عرف فما بعلمه، جربيل يأيت أين من يعلم ومل وسلم،
 أن استحقوا الشرف، من املرتبة �ذه بعدهم من األمة وسائر الصحابة كان وملا. احلق إال وسلم وآله عليه هللا صلى

رَ  ُكْنُتمْ : {تعاىل قوله يف عنهم هللا أخرب كما أمة، خري يكونوا َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيـْ  َعنِ  َوتـَنـْ
 ال إذ احملمدي؛ الربزخ من نسبتها بسبب الشرف هذا األمة نالت وقد]. ١١٠: عمران آل} [بِاÕَِّ  َوتـُْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ 
 النيب بشخص املرتبة هذه حازت قد اخلاصة األمة كانت وإذا. وفيه به إال احلق، إىل يكون ما أقرب اخللق طرف يكون
  .التالية األبيات يف الشيخ له سيعرض ما هي اليت حبقيقته نالته قد العامة األمة فإن وسلم، وآله عليه هللا صلى

  

  اْلَبَشرِيَّةِ  ِمنَ  ِظالÜ  يـََرى َوَلِكنْ      َأْمحَدَ  َحِقيَقةَ  َخْلقٌ  يـََرى َفَكْيفَ 
  
  

 شخص ظاهر هو الذي البشري ظلها يُدركون فهم اخللق، مجيع إدراك عن احملمدية احلقيقة علو إىل الشيخ يشري       
 إال تكون ال املعرفة هذه ولكن احملمدية؛ الصورة يف احلق لرأوا احلقيقة، عرفوا أ¯م ولو. وسلم وآله عليه هللا صلى حممد

 الذي بالظل متعلقة هي إمنا املسلمني، لدى املعلومة العقائد وكل. نفسه من بنفسه لنفسه العارف هو يكون حبيث ه،ب
 ُيكسى أن عسى األعتاب وليلزم الظل؛ مع الواقفون يقوله مبا ربه، لقاء إىل اشتاق عبد يقنعْ  فال. غري ال الشيخ ذكره
  .املشاهد أمت يف احلق ةملشاهد بصريته عني يفتح ما احملمدي النور من

   

رِّ  َصْونُ  ِألَنَّهُ    اْسُتِمدَّتِ  َسَناهُ  ِمنْ  طُرّاً  َواْألَنـَْوارُ      َصْونِهِ  ِسرُّ  َبلْ  السِّ
  
  

 خصيصة له كانت وسلم وآله عليه هللا صلى النيب أن واملعىن. وسلم وآله عليه هللا صلى حممد على عائد الضمري       
 فشاء الغيب، غيب يف كان الذي الذايت السر ألنه احملمدي الشخص يف الظاهرة احملمدية قيقةاحل يف املتجلية الربزخية

 ويف]. ٢: يوسف} [تـَْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  َعرَبِيÜا قـُْرآنًا أَنـْزَْلَناهُ  ِإنَّا. {بطن عما إعرابا ليكون الشهادة عامل إىل ُيربزه أن هللا
 لقاء يرتقب أحد ال ألنه الذايت؛ السر لذلك صون الطبيعية، التنزالت آخر يف هو الذي احملمدي بالشخص ظهوره

 األصون السر هذا أن الشيخ ويذكر. بيده هللا أخذ من إال إهلي، جتل الطبيعة أن يعلم أحد وال م،اخلدَ  جناح يف كامللِ 
 لذلك. وبه وإليه منه وهو إال شيء فال. صفاتية جتليات املسماة الذاتية األنوار كل أصل هو األعم، األظهر األكتم
  .حبقيقته واحلق مبغناطيسه الشيء تعلق احملبتان به وتتعلق واخللقية، احلقية احلقائق عليه تدور

  

  َلْمَحةِ  ُكلِّ  ِيف  اْلَكْونُ  َعَلْيهِ  َيُدورُ      ِبَسْريِهِ  َوْهوَ  اْلُقْطبُ  َيُدورُ  َعَلْيهِ 
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 قطب فهو مرتبته؛ قيام به ما منه ليستمد طواف، دوران لقطبا عليه يدور الذي هو احملمدي السر هذا       
 الذي القطب حول دورانه يف سريه والكون احملمدي، السر حول بدورانه يكون القطب فسري. اللباب ولباب األقطاب

 يف وأما زمانه؛ يف كل السالم عليهم لألنبياء السابقة األمم يف القطبية كانت ولقد. يواجهه الذي احملمدي الوجه هو
 لدى األنبياء مقابل يف عندنا فالورثة. وسلم وآله عليه هللا صلى لنبيها إكراما الورثة يف هللا جعلها فقد احملمدية، األمة
 يف حيار العقل كان وإذا. أقوامهم على القيامة يوم السابقني لألنبياء األمة شهادة كانت هنا ومن. السابقة األمم

 وال طائر وال شجر وال حجر وال جان وال إنس وال ملك عنه خيرج ال حىت بأمجعه، الكون عليه يدور الذي القطب
  !..يديه؟ بني وُيستهلك عليه يدور القطب هذا مبن ظنك فما غائر،

  

  َنْشأَةِ  َأْصلَ  ِفيِهمُ  َصارَ  ِألَنَّهُ      نَاِفذاً  اْخلَْلقِ  ِيف  بِا�ِ  ُحْكَمهُ  تـََرى
  
  

 أهل من هللا خلق ما كل يف نافذا حكمه يكون الزمان، يف احملمدي الوجه هو ذيال القطب أن الشيخ يعين       
 احلكم له الذي وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول عن خليفة احلكم هذا يف وهو. با� األرض أهل ومن السماء
 مبثابة أو ُعجنوا؛ منها ليتا اخلمرية مبثابة الكائنات يف صار -القطب أي- ألنه إال هذا وما. الدهر مدى على األصلي

 ما السر، ذلك فلوال. اإلهلية املرتبة هذه روح هو الذي احملمدي الذايت للسر إال هذا يكون وال. صنعوا منها اليت املادة
  .الذايت التعارف ووقع األمر، مت فبه. احلكم ذلك منه شيء قبل وال احلكم، من القطب متكن

  

  َأْمحَِديَّةِ  ِمهَّةٍ  ِمنْ  أََتى ِبِسرٍّ      َجاِمعاً  لِّ لِْلكُ  َصارَ  َأنْ  ِإَىل  تـََرقَّى
  
  

 ظلمته من ختلص أن إىل الكماالت، يف الرتقي سبيل فسلك ظله؛ مع واقفا الناس، من كغريه كان القطب هذا       
. صورة له صارت كما حقيقة هلا وصار إليه، األشياء نسبة صحت هناك فمن. أصله على ذاتيا نورا وبقي الطبيعية

 يف هلا املاسك فكان. وعدمها وجودها تستمد �ا ذاتية دورة حبقائقها األكوان عليه ودارت تفرق، ملا اجلمع له وصح
 �مة يناله إمنا القطب، من يقع الذي هذا وكل. الوجود أفراد اإلمساك �ذا فاحنفظ موجود، كل ظهر �ا اليت مراتبها
 كان أين ومن عبده، هللا به اختص الذي القرآن هو ما تعلم هنا ومن .أصله إىل رجوعه عند حقيقته من أمحدية
  .والنهار الليل بنات من الزمان مستقبل يف سيكون مبا أو األخبار، من األزمان غابر يف وقع مبا اإلخبار

  

  لِْلَربِيَّةِ  َرْمحَةً  َكانَ  ِلَذِلكَ      نـَْفِسهِ  َرْمحَةُ  الشَّْيءِ  ُوُجودِ  َوَأْصلُ 
  
  

. به الالئقة بالرمحة جزء كل يرحم أمجع؛ للعامل رمحة أنه فيبني القطب، عن الكالم عنه هللا رضي الشيخ كملي     
 الذي العامل ظهور أصل هي الرمحة أن حيث نفسه؛ احلق رمحة من أصلها ذاتية، الرمحة هذه أن إىل عنه هللا رضي ويشري
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 كانت وملا. العدم يف احملصورة الثابتة األعيان عن تنفيسا ،العامل بصدور الرمحن فتنفس. الذات غيب يف مبطونا كان
 وهذا. اآلخر اليوم يف اإلهلي الغضب أمد انقضاء بعد بد، وال إليها منتهاه أن هللا أهل علم العامل، ظهور أصل الرمحة
  .فحسب العذاب وه الذي الغضب ألثر انتهاء هو وإمنا احلقيقة؛ هذه رائحة شم من توهم كما النار بفناء قوال ليس

  

  الرَّْمحَةِ  َعْنيِ  ِسرِّ  ِمنْ  ِسرَّهُ  ِألَنَّ      أََتتْ  املـُْصطََفى َرْمحَةِ  ِمنْ  َوَرْمحَُتهُ 
  
  

. وسلم وآله عليه هللا صلى النيب رمحة من هي زمنه، يف العامل وسعت اليت القطب رمحة أن عنه هللا رضي يعين       
 زمانية القطب فرمحة. فرعي باعتبار لكن احلقيقة، يف عينها هي بل النيب؛ ةرمح عن فرع القطب رمحة إن يقول فكأنه
 الشطر من الشيخ ويقصد. دهري وجه أل¯ا كله؛ للزمان مستغرقة وسلم وآله عليه هللا صلى النيب ورمحة العصر، مبعىن
 ويقصد. النيب سر من القطب سر كون بسبب هو وسلم، وآله عليه هللا صلى النيب برمحة القطب رمحة اتصال أن الثاين

 يف جتلياته أن إال يتعدد، ال واحد السر أن فرغم. الصفاتية التجليات مجيع تُنسب إليه الذي الذايت، الشأن بالسر،
 الرمحة إىل وجوده يف مستند هو الذي األكرب، احملمدي السر إىل بالنسبة كالفروع أيضا وهي. متفاوتة الُكّمل أعيان
 وآله عليه هللا صلى نفسه عن قال لذلك املطلقة؛ الرمحة هذه نتاج وسلم وآله عليه هللا صلى فمحمد. املطلقة اإلهلية
َا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا: «التعريف وجه على وسلم  صلى فهو]. هريرة أيب عن املستدرك يف احلاكم أخرجه[»ُمْهَداةٌ  َرْمحَةٌ  أَنَا ِإمنَّ

  .  وجود لعني ظهر ما ولواله زمان؛ كل يف العوامل كل من موجود كل إىل مهداة رمحة وسلم وآله عليه هللا
  

  بـَْرزَةِ  ُكلِّ  ِيف  اِالْسِتْخالفِ  ِسرُّ  لَهُ      َداِئماً  يـُْبَصرُ  اْلُقْطبُ  َكانَ  ِلَذِلكَ 
  
  

 احلقيقة حضرة من للقطب االستخالف يكون القطب، مظهر يف زمان كل يف املتجلي احملمدي السر هذا ومن       
 تكون أن ُحيتمل كما زمان؛ كل يف القطيب املظهر يف احملمدية الربزة هي الثاين، الشطر يف املقصودة والربزة. مديةاحمل

 هللا صلى للنيب خليفة هو وإمنا للقطب، باألصالة ليس هذا، فكل. املخصوص زمانه من فرد زمان كل يف القطب برزة
 مل ومن. السالم عليهم احملمدية البعثة على السابقون األنبياء لفاء،اخل األقطاب هؤالء ومن. ذلك يف وسلم وآله عليه

 هللا صلى حممد مرتبة عن شيئا عرف فما موازاHم، يف احملمديني األقطاب ومرتبة احملمدية، احلقيقة من مرتبتهم يعرف
  .وسلم وآله عليه

  

  َخِليَفةِ  َخيـْرُ  نِ الرَّمحَْ  َعنِ  َوُهوَ      َخِليَفةٌ  اْألَنَامِ  َخْريِ  َعنْ  ِألَنَّهُ 
  
  

 اخلالفة له النيب فإن وسلم، وآله عليه هللا صلى النيب عن باخلالفة العظيم الشرف هذا نال قد القطب كان وإذا       
 عن باخلالفة هللا عن خليفة القطب فإن هذا، وعلى. املخصوص اإلهلي اإلذن عن املرتبة مبقتضيات بظهوره هللا، عن
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 مشاركني األمة، هذه من األقطاب كانت هنا ومن. ذكرنا أن سبق كما باألصالة، ال وسلم، وآله هعلي هللا صلى النيب
 األمة، هذه خريية مظاهر أحد وهذا. النبوة مرتبة وجوه كل من ال الوجه؛ هذا من املرتبة هذه يف السابقني لألنبياء
 تضاهيها ال احملمدية، اخلالفة أما. املشهد ذاه من السالم عليهم السابقة، األمم أنبياء صف يف أولياؤها كان حيث
 يعلمون ال الذي اخلاص، احملمدي اخلاليف املظهر إىل إشارة إال هللا، عن السابقني األنبياء كالم بعض وما أحد؛ خالفة

 فأحرى املؤمنني، كبار عقول جل تطيقها ،ال أمور من فيه مما الناس لعجب الباب، هذا يف استطردنا ولو. منه إال هللا
  .غريهم

   

  َبِصريَةِ  ُكلُّ  Õَِِّ  تـَْهَتِدي ِبهِ      َأْمحَدَ  ُصورَةُ  اْلَكْونِ  ِيف  َسَرى فـَُنورٌ 
  
  

 هللا صلى حممد بروح قائمة صورة جمموعه يف هو الكائنات، أعيان ظهرت به والذي الكون، يف الساري فالنور       
 العامل صور وتغري. اجلزئية األرواح قبل من املدبر اجلزئي اإلنساين دكاجلس إال الروح هلذا العامل وما. وسلم وآله عليه
 هو احملمدي النور وهذا. تتعدد ال عينه أحدية بقاء مع عمره، مراحل خمتلف يف اإلنسان صورة كتغري الروح، هذا على
 املنوطة اهلداية على مقتصرة ريغ العامل يف واهلداية. بغريه ال به إال ُعرف فما احلقيقة؛ مشاهدة إىل البصائر يهدي الذي

: بقوله قوم عن تعاىل هللا أخرب كما شقاء؛ إىل أو ضالل إىل مهتديا كان وإن مهتد، لكل عامة هي وإمنا بالسعادة،
 يرون السعادة أهل أن إال نور؛ عن إال تكون ال اهلداية أنواع وكل]. ٢٣: الصافات} [اجلَِْحيمِ  ِصرَاطِ  ِإَىل  فَاْهُدوُهمْ {

 الغريب، العلم من وهذا،. حاهلم هي اليت الظلمة إىل ُنسبوا يروه، مل فلما عنه؛ حمجوبون الشقاء وأهل هلم، اهلادي رالنو 
  .للعلم ال للحال احلكم فيه يكون الذي

  

  احلَِْقيَقةِ  َمَعاِين  ُجتَْلى َذاتِهِ  َعَلى     ِإنَّهُ  َحْيثُ  ِمنْ  َوالنُّورُ  اْهلَُدى فـَُهوَ 
  
  

 وهو مهتد؛ لكل اهلداية مادة هو الذي اهلدى هو احلقيقة، حيث من وسلم وآله عليه هللا صلى حممدا نأ يقصد       
 وسلم وآله عليه هللا صلى ألنه هذا، كل. صنفها عن النظر بغض غايته، إىل طريقه سالك كل به يبصر الذي النور

 الضمري إىل الذات وإضافة. الغيب طي يف كانت اليت الذاتية والصفات األمساء معاين فيها جتلت اليت اإلهلية الصورة
 عليها تتغري وإمنا تتعدد، ال الذات كون إىل الشيخ من لطيفة إشارة ،"ذاته" يف وسلم وآله عليه هللا صلى النيب إىل العائد

 الذات باعتبار ؛ختتلفان النسبتان لكن وسلم؛ وآله عليه هللا صلى النيب إىل تُنسب وتارة هللا، إىل تُنسب فتارة النسبة؛
. احملض اإلهلي الكشف إال فيه هلا منجي وال العقول، فيه تكل علم وهذا. إطالقها يف املقيدة الصورة باعتبار أو مطلقا،

  .رفعة الفوق فوق أ¯ا نعين كالسفل؛ إليها بالنسبة العلو أن حىت تُنال؛ أن عن املرتبة، هذه لعزة إال هذا، وما
  

  اْألَِدلَّةِ  بَابُ  النُّورِ  نـُُعوتَ  ِألَنَّ      نُورِهِ  َأْضَواءِ بِ  ِإالَّ  ُمْهَتدٍ  َفالَ 
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 عليه هللا صلى النيب نور عم إذا إال يكون ال فإنه املرتبة؛ �ذه العلم إىل االهتداء هنا، باالهتداء الشيخ يقصد       

 سبيل على هو فإمنا إليه، ذلك بعد لعلما ُنسب وإذا. ومنه به علمها فيه، اندرج إذا حىت األتباع؛ من العبد وسلم وآله
 احلقائق ألن وذلك. العقلية الرباهني أدلة ال التحقيقية، املعارف أدلة هنا، باألدلة الشيخ ويقصد. حقيقة ال جمازا الكرامة

 إن بل .احملمدي النور دليله كان إن إال للويل بابه يُفتح ال احلقائق، منطق وإدراك منطقها؛ للعقول كما منطقها، هلا
 أهل لدى املعلومة العقلية األدلة أما. أعيا¯م عمومه بسبب النور، ذلك إىل عائدة تصري العارفني، لدى العقلية الرباهني
  .مردودة عليها سهامها وكل مسدودة، عنها األبواب إن بل بصدده؛ حنن ما إىل هلا سبيل فال النظر،

   

  حلَِْضَرِيت  ِمْنهُ  اْلَفْتحُ  َكانَ  َمثَّ  َوِمنْ      َوْصُفهُ  َوهللاِ  التَّْحِقيقِ  َعَلى َوُهوَ 
  
  

 النيب من للموصوف الصفة مبثابة احلقيقة يف هو القطب أن ويقصد غري، ال النور هو الدليل أن الشيخ يقصد       
 أن فسه،ن عن هللا رضي وخيرب. غريها يفيده ال ما العلم من تفيد املشاهدة كانت هنا ومن وسلم؛ وآله عليه هللا صلى
 فُأخربنا الغيب، معّلمَ  الشيخ عن سألنا وقد. وسلم وآله عليه هللا صلى النيب عن زمانه، قطب من جاءه به اخلاص الفتح

 النيب وفاة قبل عنه هللا رضي بكر أليب كانت اليت املرتبة وهي. مباشرة القطب يلي الذي اإلمامني أحد مرتبة بلغ أنه
  .وسلم وآله عليه هللا صلى

  

  جلَُّةِ  ُكلِّ  ِيف  الذَّاتِ  ُشُهودِ  ِحبَارِ      ِمنْ  َخيُوضُ  الرَُّسولِ  نُورُ  َحفَّهُ  نْ َفمَ 
  
  

 فيضيف وسلم، وآله عليه هللا صلى النيب من مستمد أنه يفيد الذي السابق للكالم إمتاما نفسه، إىل الشيخ يشري       
 العلوم حتصيل يف النبوي اإلذن فعل هنا صديق وهو. جلة كل الذات حبار من خيوض فهو حاله هذا كان من أن

 يف هذا عن تكلمنا وقد الذات؛ عني ال الصفات شهود هو الذات، شهود ذكر عند الكالم مناط ولكن واملقامات؛
 الصفات من ذكرناه ما نفسه هو البحر، ذكر بعد اللجج ذكر من واملقصود. لتكراره داعي فال الشرح، هذا مقدمة

  .املتاح بالذات العلم نفسه هو باألمساء، العلم أن يقصد يخالش ولعل. واألمساء
  

  رُتْـَبةِ  ُكلَّ  ِعّزَِها ِيف  اْسَتْسَلَفتْ  َقدِ      رِيَاَسةٌ  اْألَنَامِ  ِيف  إِلَْيهِ  َوتـُنـَْهى
  
  

ا تبقى ربانية، الناس يف رئاسة إىل ينتهي الوارث أن املقصود         هذا ويظهر .وتعظمه العامة تعلمه مما رئاسة كل د̄و
 جتد بلده، يف هؤالء أحد وإن. يعلمون ال والناس العامل يف يتصرفون الذين األولياء، من املراتب أصحاب يف األمر

 دونه ظاهره رجل يدي بني يتودد فتجده له، كرامة األمر هذا مثل على احلاكم هللا يُطلع وقد. حكمه حتت فيها احلاكم
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 تأثري ومع زماننا، يف وأما. معكوسة فيه تظهر الصورة تكاد الذي العجب هذا من فعر  هللا، أهل ِسري تتبع ومن. بكثري
. أقرا¯م بني العقالنية بقلة يُرَموا أن خمافة �ذا، تصديقٍ  بعض إظهار من يستنكفون الناس أغلب فإن الكفري، الفكر

 من باألذهان تُلصق منطية صور لىع ال عليه، هو ما على الواقع إدراك قدر على يكون العقل أن املساكني علم وما
  .هجينة تربية خالل

  

  زَلَّتِ  اْلِغيِّ  ُهوَّةِ  ِيف  َفأَْقَداُمهُ      ُحمَمَّدٍ  نُورِ  َغْريِ  ِمنْ  أََتى َقدْ  َوَمنْ 
  
  

 فهو. منه واالستمداد وسلم، وآله عليه هللا صلى النيب اتباع هو والذي بأكمله، الطريق أساس هنا الشيخ يؤكد       
 وجد فإن ذلك، وبعد مستقيم؛ صراط إىل ُهدي فقد ذكرنا، ملا ُوفق فمن. أبدا غريه من ألحد دخول ال الذي هللا باب

 وسلم، وآله عليه هللا صلى حممد نور عن زعمه يف مستغنيا جاء من أما. صدق فكشفه كوشف وإن حق، فوجده
 تائها ويبقى السبيل، سواء عن يضل فإنه فقهاء،ال متفلسفة من أو الفالسفة من يقلده من فكر أو فكره على معتمدا

 والنسج املسلمني، من العامة اعتقاد فيه يكفي ال الطريق، يف النبوي بالنور االتصال وإن. هللا يشاء أن إىل حريته يف
 مني،املسل أغلب جيهلها خاصة نسبة عن النور، لذلك الورثة عن األخذ من فيه بد ال وإمنا نور؛ أو هدى غري على عليه

  !..اخللق من بغريهم بالك فما أهلها، بني عزيزة النسبة هذه تبقى أن اقتضت هللا حكمة إن. الفقهاء جل ويُنكرها
  

  اْلُمِضلَّةِ  بِاْألُُمورِ  َهْدياً  َوَيْطُلبُ      بَاِ�َا َغْريِ  ِمنْ  الدَّارِ  ُدُخولَ  يـَُرومُ 
  
  

 جاء من أن ويعين. وسلم وآله عليه هللا صلى هللا رسول حممدا بالباب ويقصد احلق، حضرة بالدار الشيخ يقصد       
 يف تعاىل هللا قال وقد. السليمة العقول كل تُنكره أمر وهذا. با�ا غري من الدار دخول يريد فكأمنا النيب، طريق غري من

 اخللق كل أن وهو لطيف، معىن الثاين الشطر ويف]. ١٨٩: البقرة} [أَبـَْواِ�َا ِمنْ  اْلبُـُيوتَ  َوأْتُوا: {املعىن هذا يف كتابه
 األمر له فتم وسلم، وآله عليه هللا صلى النيب باب من جاء من منهم ولكن احلقيقة؛ معرفة هنا هي اليت اهلداية يطلبون

 مثل ويف. شيء على أنه يتوهم كان وإن غايته، عن يضل فهذا القاصر، عقله نور يتبع جاء من ومنهم حني؛ بعد ولو
نـَْيا اْحلََياةِ  ِيف  َسْعيُـُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ : {تعاىل هللا يقول هؤالء ًعا ُحيِْسُنونَ  أَنـَُّهمْ  َحيَْسُبونَ  َوُهمْ  الدُّ  وما]. ١٠٤: الكهف} [ُصنـْ

  !...غريهم يف فأحرى! املتدينني طبقة يف أكثرهم،
  

َها َسىنً  َوَلْوَال    اْلُمِجدَّةِ  ُلوبِ اْلقُ  أَفـْرَاسِ  َسَناِبكُ      ِ�َا َوَصَلتْ  َلَما ِمنـْ
  
  

 هدت منها، سىن هو إمنا التعرف، طريق يف املستَمد النبوة نور أن إىل ويشري الذات، عن الكالم إىل الشيخ يعود       
 مراحل قطع القلوب أطاقت ما اخلفي، املدد ذلك ولوال. علة ال حيث األزل، حضرة يف لوصاهلا ارتضته من إليها به
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 أن دون الواحد، اليوم يف العديدة األهوال جيتاز السالك وجتد. الشجعان أشجع لبعضها فيق ال اليت السلوك طريق
 أن هلم أىن ولكْن،! الطريق هذا صحة على دليال لكفاهم األمر، هذا الناس علم ولو. حكمة له ختتل أو ظاهره، يتأثر

 إال نقول مبا التصديق أطاق ملا بل ان؛اإلمي أهل من العقول أهل حلارت الباب، هذا يف الكالم بسطنا ولو!.. يعلموا
  !..معدودون أفراد

  

َعةِ  ِيف  َوْهيَ  ِمحَاَها لَِنْحوِ    أَِعزَّةِ  ُسُيوفٍ  ِمنْ  ُشُفوفٍ  َوَصْونِ      اْهلََوى ِمنـْ
  
  

 قصركال هي الذات، إىل بالنسبة واملرتبة. عينها الذات محى إىل ال املرتبة، محى إىل يكون السري أن الشيخ يقصد       
 مذموما بسهامها طالب كل تردّ  اليت اإلهلية، العزة اهلوى مبنعة ويقصد. عينها ال محاها ذكر لذلك للملك؛ يكون الذي

 العزة حجب هنا �ا واملقصود. الستور وهي ِشّف، مجع: والشفوف!.. القدمي؟ يطلب أن له أىن احلادث ألن مدحورا؛
 اْلِقْسطَ  َخيِْفضُ  يـََناَم؛ َأنْ  َلهُ  يـَْنَبِغي َوَال  يـََناُم، َال  َوَجلَّ  َعزَّ  اÕََّ  ِإنَّ : «حلديثا يف جاء وقد. احلق إدراك من للخلق املانعة
: َبْكرٍ  َأِيب  ةِ رَِوايَ  َوِيف  ،»النُّورُ  ِحَجابُهُ  اللَّْيِل، َعَملِ  قـَْبلَ  النـََّهارِ  َوَعَملُ  النـََّهاِر، َعَملِ  قـَْبلَ  اللَّْيلِ  َعَملُ  إِلَْيهِ  يـُْرَفعُ . َويـَْرفـَُعهُ 

 هي فهذه]. موسى أيب عن مسلم رواه[»َخْلِقهِ  ِمنْ  َبَصرُهُ  إِلَْيهِ  انـْتَـَهى َما َوْجِهِه، ُسُبَحاتُ  َألَْحَرَقتْ  َكَشَفهُ  َلوْ  النَّاُر؛«
 مفاعل!.. عليه؟ هو ما على واألمر هللا، معرفة إىل وصلوا أ¯م قوم يزعم إذن فكيف: يسأل أن ولسائل. العزة حجب

 تُنحل الغرية سيوف أن واملعىن. وجد عن يكون الذي النحول مبعىن أخذناه إذا الشفوف، يف خفية إشارة البيت يف أن
 ويُنادى األبواب له تُفتح فقط، فهنا. بربه بقي نفسه عن فين فإذا التام؛ الفناء له يتحقق حىت مرة، بعد مرة الطالب
  .عنه تفتان قد تكون) غرييته( أجنبيته ألن بالقبول؛

  

  ِشْقَوِيت  َعَذاِيبَ  ِإذْ  َعَذاِيب  َوَهانَ      َحَباِئِيب  اْقِرتَاِيب  ِيف  اْغِرتَاِيب  فَِلَذا
  
  

 مقابلة هي اليت العزة ولكن. مواجده فيه حرك ذكره ألن ؛)التمنع( التعزز من القى مما وجده هنا الشيخ يشكو       
 يتكلم اليت هي للعارفني، مواجهةً  عزة تبقى لذلك. امتزاج دار أل¯ا يا؛الدن يف مطلقا تنتفي ال انتفت، إن الغفلة ألهل
 كاملمزق فيصري. آثارها من هو االقرتاب، حتقق مع يشكوه الذي فاالغرتاب. البيت هذا يف عنه هللا رضي الشيخ عنها
 لذيذ؛ عذب العارفني عند العذاب هذا لكن. ذكره الذي العذاب منشأ هو وهذا. أبدا ألحدمها خيلص ال أمرين، بني
 سلم من كانوا حيثما ذوقا، احملبة أهل يعلمه أمر وهذا. العلم منطق عن منطقها خيتلف اليت احملبة معاملة يف يدخل ألنه

]. ٦٠: البقرة} [َمْشرَبـَُهمْ  أُنَاسٍ  ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ { املعايري؛ عن خيرج كونه بسبب فيه، اخلوض يطول باب وهذا. مراتبها
  :عنه هللا رضي الفارض ابن يقول ملعىن،ا هذا ويف
  

لوانِ  وأرجفَ          َتِصل ومل بالِوصالِ  قومٌ  فَشّنعَ                          أسلُ  وملْ  قومٌ  بالسِّ
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 يرى ال احلق؛ كنف يف فيه يكون فإنه التعارض، هذا من أمر له عرض إن التحقيق، له كُمل من فإن ذلك، ومع       
  .العارفني عوام عن احملقق ميتاز وحده، �ذا. ليهوإ منه إال األشياء

  

  ِسريَِيت  َحَقاِئقُ  ِسّرِي َعنْ  فـََتْكِشفُ      َعاِذِيل  َهَواِجسِ  َعنْ  َغرَاِمي أَُوارِي
  
  

. ذلك هللا شاء إن إال حباله، يشعر ال إليه، الناس أقرب إن حىت ملواله؛ تعظيما اخللق، عن حاله الويل خيفي       
 ختطئ ال اخلبري، عني فإن لذلك. سرية الشيخ مساها اليت الظاهر، على احلال رشحات تفضحه الكتم، لكذ مع ولكنه
  .السرائر به تزخر ما بعض الظواهر، على يظهر أن بد وال. وأفعاهلم أقواهلم تتبعت إن اإلهلية، احملبة أهل

  

َرِيت َويـَْعُذُرِين ِمْنُه َهَواُن َجتَلُِّدي     فـَتـُْعِذُرِين ِمْن سُ    ْرَعِة السَّْكِب َعبـْ
  
  

يواصل الشيخ رضي هللا عنه الكالم عن أحواله الشاهدة له بتحقق الوصال، ويُرجع ظهور رشحات باطنه على        
ظاهره إىل ضعف صربه عن كتم ما به؛ وإن كانت سرعة عربته تزيل عذره يف إرادة الكتم. واملرء ال ُيكلَّف فوق ما 

معناه. وهذا األمر هذا ؛ أو ما به اعتذر احلالج للشبلي، فقال: لو شرب شرايب، لباح مبا حبت يُطيق. ومن هذا الباب
  ال يعود إىل العلم؛ وإمنا إىل الوجد واحلال. ومن مل يفرق بينهما، فإنه يقع يف االشتباه. وكم واحد ضل بعد أن اهتدى. 

  

  يَا الطَّْرِف ِمْن َجْيِش َرْمَيِيت َوَما ُكْنُت أَْدرِي ِحَني أُْذرِي َمَداِمِعي     بَِأنَّ َسرَا
  
  

يقصد أن دموعه حني كان ُجيريها من مقلتيه، ما كانت إال بعضا مما يدل على ما جيده، ويبقى ما وراءها خفيا        
ال يبلغه علم الناظر؛ كما ال تكون سرية اجليش إال بعضه ال كله. ويعين بالرمية، حاله اخلفي. ويف البيت إشارة إىل 

التجلي، الذي يرمي أويل األبصار، فيكونون مشاِهدين ملا منهم بدا. ومن هنا كان اسم "الشهيد" مبعىن الشاهد  جيش
  واملشهود؛ وهو من أمساء هللا.

  

  َوِإنَّ ُشُؤوِين َعْن ُشُؤوِينَ َعبـََّرْت     ِإَذا َعبَـَرْت ِيف تِيِه ُأْخُدوِد َوْجَنِيت 
  
  

فة، واليت قد ال يتفطن هلا إال ذو بصرية وفراسة صحيحة؛ هذه الشؤون الظاهرة منه، الشؤون هي األحوال املختل       
تعرب عن أحواله الباطنة اليت يتقلب فيها مع األنفاس. فإذا حركت أحواله عربته، اليت تعّرب عما جيد؛ عربت بالناظر من 
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الوجنة إىل صورته العدمية، اليت حتجب ظاهره إىل باطنه يف مسلك خفي، ال يطرقه إال أهل العناية. ويشري الشيخ ب
  القاصرين عن رؤية حقيقته، فيظنونه مثلهم. وهو قد فارقهم يف الصفة من غري شك.

   

  تـََوسَّْدُت ِمْن ِجْسِمي اْألََماَن ِألَنَُّه     ِإَذا َما َفِين ِيف احلُْبِّ ِيف َزيِّ َميِّتِ 
  
  

ه الذي هو صورته العدمية، ملا فين يف احلب وانقلبت حقيقته املراد هو أن العارف قد أمن من شرور جسم       
روحانية. فالعارف ميت يف صورة حي، والناس ال يدرون. وموت العارف عن نفسه، هو حياته بربه عينها؛ فال ينبغي 
 أن تغفل عن حقيقة األمر. ومن هذا الباب جاء يف احلديث الذي مل يصح من حيث اإلسناد، لكن معناه صحيح بال

ولقد كانت كل أحواله رضي ». َمْن أَرَاَد أَْن يـَْنظَُر ِإَىل َرُجٍل َمْيٍت َميِْشي َعَلى َوْجِه اْألَْرِض، فـَْليَـْنظُْر إَىل َأِيب َبْكرٍ «ريب: 
هللا عنه، تشهد له بصدق مقامه األعلى يف فنائه حبب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. والكالم يف تتبع هذا األمر 

  ل، لو أردنا استقصاءه. واملراد اإلشارة إليه فحسب.يطو 
  

  َوِإنَّ َحَياَة الرُّوِح َعْنُه َخِفيٌَّة     ِإالَّ أَنَُّه َلّما َفِين، ِفيِه َحلَّتِ 
  
  

ا. أما العارف،         يعين أن حياة الروح اليت يكون اجلسد قائما �ا، تكون خفية يف العادة؛ والناس يرون آثارها د̄و
سده، فصار له حكم الروح. فهو روح متجسد ظاهر، خبالف األجساد الطبيعية املدبَّرة. ومن هذا فقد تروحن ج

  الرتوحن يكون لألبدال الطريان يف اهلواء واملشي على املاء واخرتاق األجسام الكثيفة، وغري ذلك مما هو معروف.
  

ْوِق ِمْن َعْنيِ َذاHَِا     َورَاَم بـََقاءً    ِإْذ َرَمى بِاْلَبِقيَّةِ  َوَصاَر ِبِسرِّ الذَّ
  
  

أي صار اجلسد بسر ذوق الرتوحن عني الروح. وملا صار روحا، والروح ال جيري عليها الفناء، نال البقاء �ا؛ ملا        
رمى بالبقية؛ أي ملا ختلص من ظله احلاجب له عن نوره؛ ألن الروح ال تقبل على اجلسد إقبال تعشق إال إذا كان 

هلا. وهذا هو ما مييز األولياء عن العامة. ولقد تواتر خرب عدم فناء أجساد األولياء املوتى يف قبورهم،  متقدسا موافقا
وتأكد ملن عاينوهم بعد عشرات أو مئات السنني من دفنهم. والويل مع الرتوحن، ينتقل إىل حكم اآلخرة وهو ما زال 

  ما ال يسع غريهم إال اإلميان به.يف دنياه؛ لذلك يطالعون من الغيوب الربزخية واألخروية، 
  

يعاً بـَْنيَ َخْفٍض َوَرفـَْعةِ    َورَافـََقَها ِفيَما يـَُعمُُّهَما َمعاً     َوَداَم مجَِ
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أي رافق اجلسد الروح فيما كان من خصائصها وحدها، وصار احلكم هلما معا. ودام هذا األمر للروح واجلسد        
فإن ظهر الويل يف عامل األجساد، ظهر مرتوحنا؛ وإن ظهر يف عامل األرواح، حتقق يف حال اجلسدية وحال الروحية معا. 

بعروج جسده مع روحه. ومن هنا يُعلم أن عروج النيب صلى هللا عليه وآله وسلم كان بالروح واجلسد معا، لعدم جواز 
  آله وسلم.االنفصال عليهما بعد حتقق إلفهما على أمت صورة يف نشأته الفريدة صلى هللا عليه و 

  

  فـََهَذا لَِعْنيِ الذَّاِت َماِحيَّ َداِئماً     َوَهَذا بُِنوِر اْلَعْنيِ ِيف اْلَعْنيِ ُمْثِبِيت 
  
  

يعين يف الشطر األول بالكالم الروح، من كونه سرا ذاتيا ينزع إىل إفنائه يف أصله فناء تاما. ويقصد يف الشطر        
عدمية اليت ميتاز �ا عن سواه. فاالمتياز هو اإلثبات يف العني بنور العني؛ ولوال الثاين اجلسد، الذي ليس إال صورته ال

النور، ما كان للصورة العدمية من ظهور. فاألمران معا ذاتيان؛ نعين الفناء والبقاء. األول فناء يف هللا، والثاين بقاء با�. 
من وجهني خمتلفني. ولوال ذلك، ما كان للويل أن يكون  وهذا الفناء والبقاء، ال يكونان من الوجه نفسه؛ وإمنا يكونان

  فانيا باقيا يف اآلن نفسه. وهذا، مما حتار له العقول اليت ال خربة هلا به.
  

  َفَأْضَحى اْلَوَرى َلمَّا َرَوى ُكلُّ َواِحٍد     رَِوايـََتُه ِقْسَمْنيِ ِيف َعْنيِ ِعْشَقِيت 
  
  

ف الناس يف حق العارف وانقسامهم جتاهه إىل قسمني؛ وهذا عائد إىل حقيقة يبني الشيخ يف هذا البيت اختال       
َهِذِه ِيف اْجلَنَِّة َوَال أُبَاِيل، َوَهِذِه «القبضتني اإلهليتني اللتني مها أصل أهل السعادة وأهل الشقاء. ولقد جاء يف احلديث: 

وقع األمر نفسه مع األنبياء عليهم السالم يف زما¯م، ملا ظهروا رواه أمحد عن معاذ بن جبل]. ولقد »[ِيف النَّاِر َوَال أُبَاِيل 
برسوم اخلالفة اإلهلية بني العباد. كل هذا، مع عدم انقسام العارف يف نفسه، وحتقق وحدته. وهذا االنقسام يف الناس، 

  يس هو بذاك.من دالئل وجود الربانية؛ مبا يفيد أن من أمجع الناس على معاداته أو أمجعوا على مواالته فل
  

ُ َعزَّةِ  َنًة     َوِمْن قَاِئٍل َهَذا ُكثـَريِّ   َفِمْن قَاِئٍل َهَذا حيُِبُّ بـُثـَيـْ
  
  

يتكلم هنا الشيخ عن القسمني بالتفصيل؛ لكن من باب الكناية. فما يريده من وصفه من ِقبل أحد الفريقني        
نفسها اليت استهل بذكرها قصيدته. وأما الذين جيعلونه كثري حبب بثينة، هو اإلقرار له بالوالية منهم؛ فبثينة هي ليلى 

عزة، فهو يريد �م من يذمونه ويرمونه بالضالل والبدعة وغري ذلك. ومتعلق الذم هو الكثرة اليت جاء �ا يف اسم احملب، 
]. ١التََّكاثـُُر} [التكاثر: واليت تكون هي احلاجبة لكل قوم عن احلق. يقول هللا تعاىل من باب التعريض لقوم: {أَْهلَاُكُم 

وأما عزة فهي ليلى نفسها، وإن كانت جمهولة ألهل الكثرة خلف شهودها. وهذا يعين أن احلق هو احلق، سواء أُعلم أم 
  جهل؛ ال يغري ذلك منه شيئا سبحانه.



٥٦ 

 

  

  ثَبُِّيت رََأْوا ِمْن ثـََباِيت ِيف ثـََباِت تـََوهلُِّي     َفَأْوقـََعُهْم ِيف اْلَوْهِم فـَْهُم تَـ 
  
  

يذكر مآخذ منتقديه عليه والسبب فيها، فُريجعها إىل ثبات توهله عليه، وهم ال يقبلون إال ما مياثل أحوال        
أنفسهم. وهذا معروف بني الناس، يف أحكام املوافقة واملخالفة. وجيعل رضي هللا عنه سبب وقوع خصومه يف االشتباه، 

ين �ذا أ¯م ينسبون حاله إىل نفسه وهواه، بينما هو يف احلقيقة قائم فيه باحلق. وأىن أ¯م يرون ثباته تثبتا منه؛ وهو يع
هلم أن يعرفوا ذلك! فلو عرفوه، لصاروا من الفريق اآلخر، فريق املوالني له. وهذا شأن العارفني على الدوام مع من 

  يُنكرون عليهم؛ ال تبديل له مع مرور األزمان.
  

يعاً لِْلُوَشاِة َسرِيَرِيت َوَلمَّا َأَىب ِكينِّ    َيِكنُّ َهَواَي َبْل     يُِذيُع مجَِ
  
  

رت؛ وهو هنا جسمه الذي يُفرتض فيه أن يسرت خصوصيته مبا ظهر من بشريته. وإباية الكن         الِكن: هو الِوقاء والسِّ
اله يف الصورة. فلما ظهرت عليه أن يسرت هواه القدمي، هو نفسه ظهور آثار الروحانية عليه، اليت فرقت بينه وبني أمث

  تلك اآلثار، صار كأنه يذيع أسراره كلها إىل وشاته، الذين هم مظاهر الغرية اإلهلية والرقابة الربانية.
  

  َوَأْصَبَح أَفـَْواهاً تـَُناِجي ِبُكلِّ َما     َلُه طَاَرْت َأْمسَاعاً َعَلى ُخْلِف ِإْمَرِيت 
  
  

اصيله عن خصوصيته، كأنه أفواه يُعرب كل منها مبا خيصه من أسرار. وهذه وأصبح جسمه متكلما بكل تف       
األفواه نفسها، تصري أمساعا من شوقها إىل ما يُذاع منها. وهذا يكون من كمال حتقق العارف، عند ذهاب ازدواجيته 

ر، ألن احلكم صار بعد ذهاب كثرته؛ ويبقى ذاتا واحدية تكلم نفسها وتسمع. كل هذا حيدث منه قهرا ال عن اختيا
العلم؛ فمن علم عني اليقني أن ربه هو من جهة لربه يف نفسه ال لنفسه. وال فرق يف هذا بني العارف وغريه، إال 

املتصرف فيه ومنه، كان عارفا؛ ومن َعِلم ِعْلم ظن عن إميان، مل يكن كذلك. وقد قال هللا تعاىل يف هذا: {ُقْل َهْل 
َا يـََتذَكَُّر أُوُلو اْألَْلَباِب} [الزمر: َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن وَ    ].٩الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ

  

رُّ ِمْن ُكلِّ ُمجَْلِيت    فَِإْن أُْنِه نُْطِقي أُْنِه َما َكاَن ُموَدعاً     ِسَواُه َوَذاَع السِّ
  
  

ه من أسرار؛ وهذا ال يكون. يقول هللا يعين أن نطقه لو انتهى، كما يود املنكرون عليه، النتهى ما كان مودعا في       
َفُد َوَما ِعْنَد اÕَِّ بَاٍق} [النحل:  ]. إذاً فاألمر خبالف هذا؛ لذلك نفهم من كلمة "سواه" يف ٩٦تعاىل: {َما ِعْندَُكْم يـَنـْ



٥٧ 

 

رار الفيض بداية الشطر الثاين، أن سواه هو الواقع؛ على جهة احملذوف. فكان احلاصل بعد استمرار القول منه، الستم
من احلق عليه، هو أن السر ذاع منه من كليته ومجلته بكل تفاصيله. وهذه هي حقيقة العارف، وإن كان الناس ال 

  يفطنون هلا بسبب العزة اليت تكسوه.
  

َ َكاِمتٌ     بَِأنَّ اْسِتَتارِي ِيف اْلَغرَاِم َفِضيَحِيت    تـَيَـقَّْنُت ِإْذ ملَْ يـَْبُد ِمينِّ
  
  

ار شأنه اإلفصاح عما اكتنته ذاته من أسرار، حىت مل تبق منه حقيقة ميكن أن توصف بالكتم، علم أن وملا ص       
َرْوم االستتار يف غرامه، سيكون هو عني فضيحته؛ بسبب منازعته للحقائق، اليت تعود تنبيها عليها. فال أسلم له، من 

قة بتسبيح ر�ا اليت قال هللا فيها: {َوِإْن ِمْن َشْيٍء ترك األمور جتري على سجيتها، فيصري حكمه كحكم األكوان الناط
]. فالتسبيح عام، والنطق تام؛ لكنه ملا جرى جمرى العادة، ٤٤ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم} [اإلسراء: 

  أِخذت أمساع الغافلني عنه، كأنه مل يكن.
  

   الشَّْمَس ِظلَُّها     ُأَصاِنُع َعْن َضْوِء اْهلََوى ِبَصِنيَعِيت َوِصْرُت ِإَذا ملَْ َيْسرتُِ 
  
  

يقصد بالشمس نور الذات؛ ويعين أنه إذا مل تكن صورته العدمية اليت هي ظل الشمس ساترة حلقيقته عن الناظر        
وهذا هو معىن الصنيعة. وهلا إليه، ُيصانع عن ضوء اهلوى، حىت ال يظهر كفاحا، بافتعاله ما يلهي عن حقيقة حاله؛ 

معىن آخر، وهو اإلحسان والبذل؛ وهذا يفيد أنه ُحيسن إىل نفسه وإىل سره، مبا يفعله من التوري قدر املستطاع. فإن 
من مل يصن أسراره، ال يُعد من ُكّمل الرجال. وهذا اجلمع بني اإلذاعة احلاصلة، واالستتار املطلوب، هو من كمال 

  ني. وهو موافقة للحق يف األمرين معا، ملن كان يعقل عن ربه.املقام عند العارف
  

َرِيت    َوأُْعِلُم َأّينِ بِاْلَمَعاملِِ َجاِهٌل     َوأُْنِكُر ِيف ُكلِّ اْخِتَبارَِي ِخبـْ
  
  

لها مبا يف سبيل التعمية على سره، يتسرت الشيخ جبهله باملعامل، اليت هي التجليات احلقية يف الصور العدمية؛ ويعام       
يقتضي ظاهر احلكم والعادة. ويُنكر أن له خربة باحلق، حىت ال يُعرف باخلصوصية؛ واخلربة هي الذوق والتحقيق. وقد 

وهذا أعلى صنوف العلم  ؛ أي فاسأل خبريا به.]٥٩ْل بِِه َخِبريًا} [الفرقان: قال هللا تعاىل يف هذا املعىن: {الرَّْمحَُن فَاْسأَ 
  اليت ال يتطرق إليها وهم.

  

  ْهَل احلَْيِّ َعْن ِجريٍَة َهلَا     لَِتْربِيِد تـَْربِِحيي َوِإْطَفاِء َلْوَعِيت َوَأْسَأُل أَ 
  



٥٨ 

 

  
ويسأل عنها أهل احلي الذين هم أهل العلم، عن جرية هلا؛ الذين هم أهل عمارة الباطن من معاملتها، مبا        

ن العارف يشتغل مع األغيار بالعلوم يُلطِّف من حرقة وجده �ا، من دون أن يشعروا مبقامه. ومقصود الشيخ هو أ
الشرعية واملقامات اإلميانية اليت حتتملها العقول، وتأنس بالفرق الذي فيها؛ وإن كان له هو فيها فهم خاص، ينظر منه 

  إىل احلقائق احلقية اTردة.
  

َيَة اجلَْْمِع لَْيَسْت ِيف ا َيِة اْلَفْرِق ِإنَّ فِـ     ـتـْ   لصََّبابَِة ِفْرَقِيت أَُغاِلطُُهْم ِيف ِفتـْ
  
  

يساير أهل الفرق يف فرقهم بظاهره، وإن كان اجلمع يف باطنه ال ينحل؛ حىت ال ُيشعرهم أنه من أهل اجلمع،        
فيتشوشوا منه، ويعودوا عليه بالنكري؛ فإن املرء عدو ما جهل. وهذا الفعل، هو ديدن الكمل من الرجال، إذا متكنوا يف 

  كم احلال. املقام، وجاوزوا حت
  

  َبَدا َغيـُُّهْم ِمْن َعْيِنِهْم فـَتَـَواتـََرْت     َعَلْيِهْم ِسَهاُم اْلبَـْنيِ ِمْن َعْنيِ نـُْقَطِيت 
  
  

يصف الشيخ حال أهل الفرق، الذين بدا غيهم باسرتواحهم إىل الشرك اخلفي، فكانوا حمل الذم من احلقيقة        
كلية اليت هي أصل احلقائق كلها. يريد أن يقول أنه رغم موافقته ألهل بلسان صريح الوحي. والنقطة هي احلقيقة ال

  الظاهر بظاهره، فإن مباينة باطنه لبواطنهم ثابتة.
  

نَـُهْم     َلَفاُزوا بِتَـْفرِيِد الذَّاِت َجلَّتِ    َوَلْو َجرَُّدوا َعْن نـُْقطَِة اْلَغْنيِ َعيـْ
  
  

يت هي حقيقتهم كما هي حقيقته، عن الغني الذي هو حجاب الوهم ولو أن أهل الفرق األول، جردوا عينهم ال       
احلاكم على عقوهلم، لفازوا مبا فاز هو به من تفريد الذات؛ جلت عن التفريد، كما جلت عن الغني. وإمنا هي أحكام 

  اقتضتها معان قدمية باطنة فيها، مل تزد ومل تنقص من احلقيقة شيئا.
  

َنُه َعْنيَ     ِحبِِّه     َوأَْفَضَل َخْلِق ِهللا َعْنيِ اْلَوِسيَلةِ َوَشاَهَد ُكلٌّ َعيـْ
  
  

ولو أن أهل الفرق حتقق هلم العلم بالذات، لشاهدوا أنفسهم عني حمبو�م؛ وانتفى عنهم الفرق املتوهَّم، الذي        
هللا صلى هللا عليه  نشأ من استيالء أحكام الظاهر على الباطن بغيا وعدوا. وعند فوزهم �ذا املقام، سيجدون رسول



٥٩ 

 

وآله وسلم، هو الواسطة الوجودية بينهم وبني تلك احلقيقة املطلقة. ويقصد �ذه املعرفة، معرفة احلقيقة احملمدية اليت هي 
ما اعتادوه من معاين عالنيب صلى هللا عليه وآله وسلم، أصل كل املوجودات. يعين رضي هللا عنه أ¯م سريتقون يف معرفة 

  الة، إىل احلقيقة اليت هي اجلامعة لكل معاين التجليات.النبوة والرس
  

  َوَلِكْن ِإَىل أَنـَْوارِِه اْلُكلُّ يـَْنَتِهي     َفِفيِه َحَقاِئُق اْلِكرَاِم تـََرقَّتِ 
  
  

م راجعني إىل احلقيقة احملمدية، كما يرجع كل شيء. واالختالف         جيد رضي هللا عنه العزاء ألهل الفرق، من ك̄و
اصل يف النظر بني أهل املقامات املختلفة، إمنا هو تفصيل يف احلقيقة احملمدية، ال ُخيرج طرفا من األطراف عنها. احل

ومن هذا الوجه، كان تعظيم أهل هللا جلميع ما يف الوجود، وإن كانت بعض األحكام تقضي برفض بعض املظاهر يف 
  ال فهي من أعسر األشياء على العقول املقيدة.ظاهر األمر. وهذه السعة، ال يعلمها إال من ذاقها؛ وإ

  

  َعَلْيِه َصَالُة ِهللا ُمثَّ َسَالُمُه     َمَع اْآلِل َواَألْصَحاِب ِيف ُكلِّ حلََْظةِ 
  
  

الضمري يف عليه يعود على احلقيقة احملمدية اجلامعة حلقائق احلق واخللق، وصالة هللا هو مدده الوجودي واحلكمي        
ه فيها. وسالمه، يُقصد منه السالمة من أحكام العدم املرافق لوجودها حكما. واآلل الذين هم مشركون الذي جتلى ب

يف هذه الصالة، هم من ظهرت فيهم حقيقتها يف خمتلف األعصار، فكانوا لشمسها الفريدة منها كاألقمار. 
اخلالفة)، وكانوا من سدنة مقامها وَخَدمة واألصحاب هم من جاوروا مظهرها الكلي أو مظاهرها النيابية واخلالفية (من 

جنا�ا. هذه الصالة وهذا السالم، متواليان عليها من احلق يف كل حلظة. واللحظة هنا هي الزمن الفرد الذي هو أصغر 
مقياس زماين؛ ألن املدد لو توقف زمنا واحدا، لعاد احلكم للعدم بعد أن كان للوجود. وهللا سبحانه أكرم من أن مينع 

  عد العطاء من يفتقر إليه بالذات، وهو أهل اجلود.ب
   

يِعِهْم     َوأُمَِّتِه اْلَغرَّاِء أَْفَضِل أُمَّةِ    َوأَْزَواِجِه َوالتَّاِبِعَني مجَِ
  
  

والصالة والسالم على أزواجه، من احلقائق التفصيلية اليت ظهرت �ا أعيان املخلوقات العلوية والسفلية من        
ية واألرضية؛ ومن تبعهم من األمثال يف تعاقب األعصار واألزمان؛ وعلى أمته الذين اختصوا من بني الصور السماو 

املظاهر بشرف النسبة إليه ظاهرا وباطنا، فحازوا مجاع الرفعة من بني سائر األمم، فكانوا كالثمر املنعقد من خمتلف 
 العني الواحدة، ويعود احلكم األصلي على الفروع بعد الشجر؛ ليعود آخر األمر على أوله بالدور الدال على الوحدة يف

  استخالص الفوائد احلكمية األزلية.
  



٦٠ 

 

للهجرة املشرفة.  ١٤٣٤ومت الفراغ من هذا الشرح حبمد هللا، يوم األحد الثالث والعشرين من شهر رجب لسنة        
  رب العاملني.  وصلى هللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني. واحلمد �

  
  
 


