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ــرقم    ــة بـ ــراف بالنقابـ ــادة األشـ   ٣١١٤٦السـ
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الحمد هللا الذى خلق الروح وجعلها من أمـره ، والصـالة             

ل اهللا ، الـذى     والسالم على سيدنا وموالنا محمـد رسـو       
أشرقت روحه على المؤمنين بنور التوحيد ، وبثـت فـى           
 ،بواطن صفوتهم محبة اهللا وإيثاره تعالى على ما سـواه           
 ـفجاهدوا فى اهللا حق جهاده حتى نالوا مقـام اإلحسـان    

فإن لم تكـن    وهو أن تعبد اهللا كأنك تراه ـعطاء من اهللا  
ــراك  ــه ي ــراه فإن ــحابه .ت ــه أص ــى زمان ــانوا ف    وك

  ، وجاء من بعدهم التابعون     ����وال شرف أعلى من صحبته      
 فأطلق على الخيار مـنهم       ، ومن بعد هؤالء تابعوا التابعين    

ـ         نى الهجـرى   رن الثـا  الزهاد والعباد ، ثم قيل لهم فى الق
فلـم يكـن    . المتصـوف    بهم ب   المتشبه فَِر وع الصوفية  

الصوفية إذاً دخالء على المسلمين ، ولم يكـن التصـوف           
تداعاً جديداً فى اإلسالم ، وإنما جدد الصوفية على أساٍس          بِا

العمل بالدين للذين غفلوا عنـه حـين   . من الكتاب والسنة   
تسعت الفتوحات اإلسـالمية ، وتنـافس النـاس الـدنيا            ِا

فشغلتهم عن أمور اآلخرة ، حتى كادت تنسيهم المعاد الذى          
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يين فى همٍة   الدقتضى تجديد العمل ب   دون فيه إلى اهللا ، واِ     ر
 أن يتكلم الصـوفية باصـطالحات ال        .تشبه همة الصحابة    

  يفهمها إال أهلها ، خاصة وأنها تتصل بـأذواٍق ومواجيـد          
 فمن دخـل     ، ال بالمنطق والبرهان  جاءتهم إلهاماً بالتجربة    

 كفته إشارتهم عـن     فيهم وجاهد جهادهم فهم مصطلحاتهم    
ن وضـعوا   حي،   وهذا أشبه بما وقع من الفقهاء        عبارتهم  

 وخصـوه فيمـا بيـنهم        ، بعد زمن الصحابة علـم الفقـه      
بمصطلحات ال يفهمها إال من تعلمها منهم كالفرض والنفل         
والواجب والمندوب إلى آخر ذلك ، وال نقول إن ظهور هذه           

 خروجاً عن الدين أو أتى بجديـد فيـه           نمضالمصطلحات تَ 
 بكتاب اهللا   ستدالالًلذلك ال تعجبوا أن تسمعوا من الصوفية اِ       

 أو بكـالم    صلى اهللا عليه وسلم ،    أو سنة سيدنا رسول اهللا      
أحد الصحابة ، ال ، بل إنكم ستسمعون منى حكماً بالغةً فى            
مناسباتها من كالم الخلفاء الراشدين رضوان اهللا علـيهم ؛          

 أئمة الـدين علمـاً وعمـالً        ����ألنهم كانوا بعد رسول اهللا      
أخذوه هم من إمـام األئمـة   ومذاقاً ، فأخذ عنهم الخلف ما      

وقـد   . صلى اهللا عليـه وسـلم       سيدنا وموالنا رسول اهللا     
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تلحظون بصفٍة خاصة إكثارى من االستدالل بكالم موالنـا         
وجهه ورضـى   أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم اهللا         

 سـلونى قبـل أن      :وال عجب فإنه كان يقـول       . اهللا عنه   
علماً جماً ـ ويشير إلى إن هاهنا ل: تفقدونى  كما كان يقول 

 ورضى اهللا عن سيد الصـوفية  .صدره ـ لو أجد له حملة  
لـوال  : فى زمانه اإلمام الجنيد حين قال فيه كرم اهللا وجهه  

شتغل بالحروب ألفادنا فى علمنا هذا معـانى كثيـرة ،           أنه اِ 
هـو العلـم    :  والعلم اللدنى    . العلم اللدنى    ىِطع أُ مرٌؤذاك اِ 

قال تعـالى  . ����  الخضر بهالذى خُص :﴿ #y‰ỳ uθsù  #Y‰ö6 tã ô ÏiΒ 
!$ tΡÏŠ$ t6 Ïã  çµ≈ oΨ÷�s?#u  Zπ yϑômu‘ ô ÏiΒ $ tΡÏ‰ΖÏã  çµ≈ oΨ÷Κ ‾=tæuρ  ÏΒ $ ‾Ρà$ ©! $ Vϑù=Ïã ∩∉∈∪   ﴾ سورة 

 الكهف
 .وإنى أسأل اهللا أن يجزى عنا سلفنا الصالح خيراً كثيراً 

ــزهم   لــى ســادةٌ مــن ِع
 ـــم ـُ ــن ِمنْه ــم أكُ  إن ل

 

 معروفهم فـوق الِجبـــاه     
 فَِلى فى حـبهم ِعـز وجـاه       

 

 أما وقـد علمنـا فـى إجمـاٍل أن الصـوفية هـم ِخيـار                
 األمة فـى كـل زمـن ، وهـم اآلخـذون ديـنهم بقـوٍة                
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 تدفعهم إلى محبة اهللا وإيثـاره تعـالى علـى مـا سـواه              
 :فننتقل إلى التفصيل 

       ���� 	 !�"� �#$ �� ����%�� 	& '� ? ����  
 هــ   ٣٨٠ف اإلمام أبوبكر الكالبازى المتـوفى سـنة         وص
 فية فى مقاماتهم وأحـوالهم  فقـال         م ، وصف الصو    ٩٩٠
سلْ وأَ  ،  لهم من اهللا الحسنى    تْقَبزمهم   كلمة التقوى و عفَز 

ـ   بنفوسهم عن الدنيا   ص ،مجاهـداتهم فنـالوا علـوم       تْقَد
لوم الوراثـة    حوا ع مِن عليها معامالتهم فَ   تْلُصالدراسة ، وخَ  

وصفت سرائرهم فُأكرموا بصدق الفراسة ، ثبتت أقـدامهم         
وزكت أفهامهم وأنارت أعالمهم ، فهموا عن اهللا وسـاروا          

 أنوارهم   وأعرضوا عما سوى اهللا ، خرقت الحجب       ،إلى اهللا   
     وجالت حول العرش أسرارهم ، وـ ج  عـن ذى العـرش      تْلَ

 أجسام  مه، فَ أخطارهم ، وعميت عما دون العرش أبصارهم        
رض سماويون ومع الخلـق ربـانيون        وفى األ   ، روحانيون

ضار   ، اروتٌ نُظَّ كُسح تحت أطمـار     ، غيب نـزاع   أ  ،  ملوك
  وأصحاب فضائل ، وأنوار دالئل ، آذانهـم واعيـة           ، قبائل

 يـة ، صـفوية صـوفية       ونعوتهم خاف ،  وأسرارهم صافية   
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 ته فى بريتـه     ، وصفو  نورية صفية ، ودائع اهللا بين خليقته      
ووصاياه لنبيه ، وخباياه عند صفيه ، هم فى حياتـه أهـل             

 أمته ، لم يزل يدعو األول الثـانى         ه ، وبعد وفاته خيار    ِتصفَ
وإذا ركزنا . والسابق التالى بلسان فعله أغناه ذلك عن قوله   

ـ إنهم أولياء اهللا الذين     : ريف قلنا   هذا التع فى   وا فـى   فُوِص
Iωr& āχÎ) u﴿   :بقوله تعالى  القرآن !$ uŠ Ï9÷ρ r& «! $# Ÿω ê’öθyz óΟÎγøŠ n=tæ 

Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øt s† ∩∉⊄∪ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θçΡ% Ÿ2uρ šχθà)−Gtƒ 

∩∉⊂∪  ÞΟßγs9 3“t�ô±ç6ø9$# ’ Îû Íο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îûuρ Íο t�ÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s?  

ÏM≈ uΗÍ>x6 Ï9 «! $# 4š� Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθx�ø9$# ÞΟŠ Ïàyèø9$#∩∉⊆∪ ﴾ سورة يونس.  

 �)��� *�+�,�����%�:  
بـن   علىقد بين إمامنا سيدنا       ? بماذا يتميزون :  ثم نقول   

الفرق بين مسـلك هـؤالء       ����  و أبى طالب كرم اهللا وجهه    
 هم الذين نظروا إلى بـاطن       ":األولياء ومسلك غيرهم فقال     

 شـتغلوا بآجلهـا إذا    الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها ، واِ       
 يـتهم  ِمشتغل الناس بعاجلها ، فأماتوا منها ما خشـوا أن ي   ِا
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غيرهم  ورأوا ِاستكثار   ، ا أنه سيتركهم  وتركوا منها ما علمو   
   منها ِاستقالال ، ودِهِكر    النـاس      م لها فوتاً ، أعداء ـِلمما س  

 وبهم  وا  موبه علِ ،  الكتاب   مم علِ ِهوِسلْم ما عادى الناس ، بِ     
ثم يبين رضوان اهللا عليـه حاجـة        . ه قاموا   قام الكتاب وب  

جـابر  لسيدنا  الناس إليهم فيقول سيدنا على كرم اهللا وجهه         
 قوام الدنيا بأربعة ، عالم    : يا جابر   : بن عبد اهللا األنصارى     
  ال يسـتنكف أن يـتعلم ، وجـواد          مستعِمٌل علمه ، وجاهلٌ   
 اد كـرم  وز.  ال يبيع آخرته بدنياه ال يبخل بمعروفه ، وفقير
سـتنكف  إفإذا ضيع العـالم علمـه   : اهللا وجهه شرحاً فقال    

الجاهل أن يتعلم ، وإذا بخل الغنى بمعروفـه بـاع الفقيـر             
من كثرت نعم اهللا عليـه كثـرت        : يا جابر   . آخرته بدنياه   

 بما يجـب عرضـها      حوائج الناس إليه ، فمن قام هللا فيها       
 ثـم   وال والفنـاء    قُم عرضها للز  ، ومن لم ي   للدوام والبقاء   

علمهم فقال كرم اهللا وجهه فى وصف علمهم عقلوا         وصف  
فـإن رواة   الدين عقل وعاية ورعاية ال عقل سماع ورواية         

 كرم اهللا وجهـه مقارنـةً       ينبثم ي .  قليل   هاتُورعالعلم كثير   
 فى التمييـز    ����بينهم وبين أهل المال قال كرم اهللا وجهه و        
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هلـك خُـزان    : ماء الربـانيين    بين أهل المال وهؤالء العل    
أعيانهم  ، والعلماء باقون ما بقى الدهر        األموال وهم أحياء  

لكلمـة  وهـذه ا  . مفقودة ، وأمثالهم فى القلوب موجـودة        
وأمثالهم فى القلوب موجودة ـ  األخيرة ـ أعيانهم مفقودة  

تجعلنى أتوجه إلى اهللا سبحانه أن يوفقنا جميعاً ، وأن يوفق           
ستطعنا إلى   المحاضرة منى لنتشبه بهم ما اِ      كل ما سمع هذه   

رضى اهللا  رم اهللا وجهه و   ـوقد جاء فى حكمه ك    . ذلك سبيال   
 إال إن لم تكن حليماً فتحلَّم ، فإنه قلَّ من تشبه بقـومٍ            :عنه

ـ        .أوشك أن يكون منهم     ةـ وأقول قياساً على هـذه الحكم
ــة  ــوف   : البالغـ ــوفياً فتصـ ــن صـ ــم تكـ  إن لـ

             ����   �)����%�� ���.�� 	"   ���� 
أن يتخفـف الصـوفية فـى       : ومن دعائم التربية الصوفية     

     معاشهم ويتزودون لمعادهم ، ويضعون نُصأعينهم أنهـم    ب 
قوا لآلخرة ال للدنيا ، وإن الدنيا فانيةً منقطعة  واآلخـرة            ِلخُ

باقيةٌ متصلة ، وال يجوز فى نظرهم أن يطغى الفانى علـى            
ليس للعاقل أن يكـون  :  الصوفية ـ  الباقى ويقولون ـ أى 

وةً فىمعاد ، أو    أو خُط مرمةً لمعاش   : اً إال فى ثالث     شاخص
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   رحلذَّةً فى غير م  وسأتكلم عن مسلكهم فى كـل واحـدٍة        . م
 : منها 

1 � 0�1� �23�4� :�6����ٌ�4 ��7 0 
أجمع الصوفية على إباحة المكاسب من الحرف والتجـارات         

 ولكنهم يتحرزون فى ها مما أباحته الشريعة  ، وغير والحرث  
 وقد قال سيدنا إبراهيم بن أدهـم ـ   .كسبهم من الشبهات 

عليك بعمل األبطال الكسب من : وهو من أعالم الصوفية ـ  
وقال اإلمام سهل بـن عبـد       .  العيالالحالل ، والنفقة على     

من طعن على االكتساب فقد طعن على السنة ، ومن          : " اهللا  
دنا عبد  وكان سي " .  التوكل فقد طعن على اإليمان       طعن على 

مكاسبك ال تمنعك عـن التفـويض       : اهللا بن المبارك يقول     
 بعـض   َلوقـد سـئِ   .  والتوكل إذا لم تضيعهما فى كسـبك      

الصوفية وكان يتكلم فى فضل المكاسب هل نحن مستعبدون         
  ����التوكـل حـال الرسـول       : بالكسب أو بالتوكل ؟ فأجاب      

ستن للناس الكسب لعلمه     ، وإنما اِ   ���� الرسول   والكسب سنة 
 حتى إذا سقطوا عن درجة التوكل التى هى حاله          ،   بضعفهم

ولوال ؛  ال يسقطون عن درجة طلب المعاش التى هى سنته          
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وإذا بلغ أحد الصوفية درجة التوكـل الحـق         . ذلك لهلكوا   
  وقـد أيـد القـرآن      .أغناه اهللا عن أسباب الكسب بما شاء        

$)﴿: فى مثل قوله تعـالى  الكريم ذلك yϑ‾=ä.  Ÿ≅ yzyŠ $ yγøŠ n=tã $ −ƒÌ�x.y— 

z>#t�ós Ïϑø9$# y‰ ỳ uρ $ yδy‰ΖÏã $ ]%ø—Í‘ ( tΑ$ s% ãΛuqö�yϑ≈ tƒ 4’ ‾Τr& Å7s9 #x‹≈ yδ ( ôMs9$ s% 

uθèδ ô ÏΒ Ï‰ΖÏã «! $# ( ¨βÎ) ©! $# ä− ã—ö�tƒ  tΒ â !$ t±o„ Î�ö�tóÎ/ A>$ |¡Ïm ∩⊂∠∪   ﴾ 
 ����منا على كرم اهللا وجهـه و         إما َلوقد سئِ . عمرانسورة آل    

كيف يأتى الرزق لرجٍل تُغلق عليه الدار ؟ فقال كمـا يأتيـه      
 وال شأن لنا بأدعياء التوكل الذين يعيشـون علـى             .أجله

ـ ح التوكل ويحسبون أنهم ي    ونعدي و  ، حساب غيرهم   وننُِس
كنت  : ���� وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         .عاً  نْص

 قيل لى ال حرفة له سـقط        عجبنى منظره فإذا  أرى الشاب في  
ومن طريف ما وقفت عليه أن شاباً جـاء إلـى        .  من عينى 

  سـأذهب إلـى الحـج       : وقال له  ����اإلمام أحمد بن حنبل     
تخـرج  : وال أتزود ؛ ألنى سأتوكل على اهللا فسأله اإلمـام           

بل مع القافلـة فقـال      : وحدك أو تخرج مع القافلة ؟ فقال        
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 أنت ال تتكل على اهللا ؛ إنما تتكـل          :ما قال   اإلمام وما أبدع    
  .على إخراج الناس

����%��9:;��!� '�< ثم أتكلم عن حذر الصوفية  : �4
 الصوفية المال مـن حـالل طيـب         عمجي:  من فتنة المال    

ولكنهم يجمعونه للحقوق ال للحظـوظ ، ويـرون أنفسـهم           
م مبتلون بالمال ومستخلفون فيه ، ويتصرف الواحـد مـنه         

 ، الذى يتصرف فى مـال موكلـه         فيما يأتيه تصرف الوكيل   
 ���� وهم يتشبهون فى ذلك بأصحاب سيدنا رسول اهللا          بإذنه ، 

 فأنفقوها طيبة    ، حين جعلوا األموال فى أكفهم ال فى قلوبهم       
  ولهـذا خـرج اإلمـام    ؛ها نفوسهم فيما يرضى اهللا تعالى    ب

ين سأله  من كل ماله فى سبيل اهللا ، وح      ����أبو بكر الصديق    
أبقيت لهم اهللا   :  قال   ؟ وما الذى أبقيت لعيالك      ����رسول اهللا   
 مـن   ����وخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       . ورسوله  

 وأما أمير المؤمنين    ،نصف ماله وأبقى النصف له ولعياله       
 لوال أنى خشيت أن يكون       : فكان يقول  ����عثمان بن عفان    

ـ كُمما جمعته ، ومن تَ    ا بهذا المال    هدسةً أَ ملْفى اإلسالم ثِ    ِهِن
 كان اإلنفاق أحب إليه من اإلمساك        ، فى عدم المباالة بالمال   
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حتى لقد جهز جيش العسرِة بعشرات اآلالف ، وحتى قـال           
 عثمان ما عمل بعـد هـذا ، وأمـا           رما ض  : ����رسول اهللا   

إمامنا على كرم اهللا وجهه فقد وقف علـى بـاب الخزانـة             
 يا صفراء ويـا     ( غيرى   ىيضاء غُر يا صفراء ويا ب   : وقال  

 األصفر   ، بيضاء يعنى إيه ؟ يعنى يا من فيك الذهب والفضة         
 وزهده فى الدنيا أشهر من أن يذكر ، وما أحسب )واألبيض 

أن أحداً من الصحابة رضوان اهللا عليهم أبدع فـى وصـف            
ومنها قولـه    ، فقد قال فيها أقواله الخالدة        الدنيا خيراً منه  

 ، إن اهللا تعالى     مر وتَ ضر وتَ الدنيا تَغُر  : ���� وجهه و  كرم اهللا 
 لم يرضالزهد :  وقوله   .ا ثواباً ألوليائه وال عقاباً ألعدائه       ه

Ÿξ﴿   كله بين كلمتين من القرآن     øŠ s3 Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ 

(#θãm t�ø�s? !$ yϑÎ/ öΝà69s?#u 3 ª! $#uρ Ÿω �=Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θã‚ sù ∩⊄⊂∪  ﴾ 
ومن لم يأس على الماضى ولم يفرح بـاآلتى          . الحديد سورة

 فـى   ����وقوله كرم اهللا وجهـه و       . فقد أخذ الزهد بطرفيه     
عـن  الذين خاضوا غمراتها وافتتنوا بزينتها حتى ألهـتهم         

 سلكت بهم الدنيا طريق العمى      :اآلخرة التى هى خير وأبقى      
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 فتـاهوا فـى حيرتهـا      ن منار الهـدى   ع وأخذت بأبصارهم 
 ولعبوا بهـا     وغرقوا فى نعمتها ، واتخذوها رباً فلعبت بهم       

وال عجب أن يبلغ زهد الصحابة ما بلغ        . ونسوا ما وراءها    
فقد ألقوا السمع للقرآن والسنة وهم شهداء فاتعظوا علمـاً          

$.﴿  : وعمالً بمثل قوله تعـالى       ‾Ρ Î) $ oΨ ù=yèy_ $ tΒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# ZπoΨƒÎ— 

$ oλ°; óΟèδuθè=ö7oΨ Ï9 öΝåκš‰r& ß |¡ôm r& Wξ yϑtã ∩∠∪ ﴾    وحـديث   .سورة الكهف
 وقال فيـه  ���� الذى رواه أنس بن مالك ����سيدنا رسول اهللا   

ومـن  ،  من أخذ من الدنيا من الحالل حاسبه اهللا به           : " ����
ٍف للدنيا وما فيها    أخذ من الدنيا من الحرام عذبه اهللا به ، أُ         

وقـد تـأثر    " . امها عـذاب    من البليات حاللها حساب وحر    
الصوفية فى زهدهم بأحوال الصحابة رضـوان اهللا علـيهم          

ها فمثالً يقول شقيق     حكمهم الصادقة محذرين من فتن     اتلوفأر
م فإن رزقك ال يعطى     حذر أن تهلك بالدنيا وال تهت      إ : البلخى  

عملت فى القرآن عشرين سـنة       : ���� ويقول   أحداً سواك ،  
رة فأصبته فى حرفين وهو قـول       حتى ميزت الدنيا من اآلخ    

$!﴿ :اهللا تعـــــالى tΒuρ ΟçF� Ï?ρ é&  ÏiΒ & óx« ßì≈ tFyϑsù Íο 4θuŠ ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 
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$ yγçGt⊥ƒÎ—uρ 4$ tΒuρ y‰Ψ Ïã «! $# ×�ö�yz #’ s+ö/r& uρ 4 Ÿξ sùr& tβθè=É)÷ès? ∩∉⊃∪   ﴾  ــورة سـ

 والمتزهـد   الزاهد الذى يقيم زهده بعقله    : ويقول  .  القصص
 طَـى  ى وتُع ِطميز بين ما تُع   : ويقول  لسانه  الذى يقيم زهده ب   

   إن كان من يِطعحب للدنيا ، وإن كـان          يكأحب إليك فإنك م 
 حِ   أحب يِهِطمن تُعلآلخرة   إليك فإنك م ويقول ليس شيٌئ    ،ب 

ألن رزقه ومؤنته علـى اهللا ولـى        ؛  أحب إلى من الضيف     
ـ  فَ  ، إذا أردت أن تكون فى راحـة      :   ويقول ،أجره   مـا   ْلكُ

ِبالْأصبت ورضى بما قضى اهللا عليك  ما وجدت وِاس. 

� �!�� >"?���@AB��$ ���%��  � C��&+�� �
�   : 

ويقوى الصوفى نفسه على الزهد بما يجتمع له من المـال           
 : بالوسائل اآلتية 
  0�1� �
زق مقسوم له قبل أن يأتى      يقينه بأن الر  :  ���?��

  :ول اهللا تعالىالوجود ، وال يغيب عنه قإلى هذا 
  ﴿’ Îûuρ Ï !$ uΚ¡¡9$# ö/ä3 è%ø—Í‘ $ tΒuρ tβρ ß‰ tãθè? ∩⊄⊄∪  Éb> u‘ uθsù Ï !$ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 

…çµ‾Ρ Î) A, ys s9 Ÿ≅ ÷WÏiΒ !$ tΒ öΝä3 ‾Ρ r& tβθà)ÏÜΖs? ∩⊄⊂∪   ﴾ ومن   .الزاريات سورة
 ن صدق فى زهده أتته الدنيا راغمـة محكمهم البالغة قولهم   
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 ﴿:  وله تعـالى  هذه الحكمة مستمدة من ق    و tΒ uρ È, −Gtƒ ©! $# ≅ yèøg s† 

… ã& ©! % [` t� øƒxΧ ∩⊄∪   çµ ø%ã— ö� tƒ uρ ô ÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡tF øts† 4  tΒ uρ ö≅ ©.uθtGtƒ ’ n? tã «! $# uθ ßγsù 

ÿ… çµ ç7 ó¡ym 4 ¨βÎ) ©! $# à4Î=≈ t/ ÍνÌ� øΒ r& 4 ô‰s% Ÿ≅ yèy_ ª! $# Èe≅ ä3Ï9 & ó x« #Y‘ô‰s%     ∩⊂∪    ﴾ 
 . الطالقسورة

    �
��?��� ���$D��  :     يقينه بأن اهللا تعـالى يبتلـى بالشـر 
≅‘﴿   :قوله تعالى  يغيب عنه  وال    ، والخير فتنة  ä. <§ø�tΡ èπs)Í← !#sŒ 

ÏNöθyϑø9$# 3 Νä.θè=ö7tΡ uρ Îh�¤³9$$ Î/ Î�ö�sƒ ø:$#uρ ZπuΖ÷FÏù( $ uΖøŠ s9Î)uρ tβθãèy_ ö�è? ∩⊂∈∪    ﴾
مثلما كان   وال يغيب عنه االعتبار بمن مضى      ..سورة األنبياء 

 فلم يبتغ فيمـا آتـاه اهللا         ، حيث فتنة المال   من أمر قارون    
 فتونام قال الدار اآلخرة ، ولم يحسن كما أحسن اهللا إليه بل         

ً﴿ tΑ$ s% !$ yϑ‾Ρ Î) …çµçF� Ï?ρ é& 4’ n?tã AΟù=Ïæ ü“Ï‰ΖÏã 4 öΝs9uρ r& öΝn=÷ètƒ āχr& ©! $# ô‰ s% 

y7n=÷δr&  ÏΒ Ï& Î# ö7s% š∅ ÏΒ Èβρ ã�à)ø9$# ô tΒ uθèδ ‘‰ x© r& çµ÷ΖÏΒ Zο §θè% ç�sY ò2r& uρ 

$ Yè÷Ηsd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡ç„  tã ÞΟÎγÎ/θçΡ èŒ šχθãΒÌ�ôf ßϑø9$# ∩∠∇∪ ﴾  رة���������������������

وبداره األرض فما كان له من فئة        فخسف اهللا به   . ا����� 
 كما قـال    .ينصرونه من دون اهللا وما كان من المنتصرين         
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$ ﴿ :تعــــالى  oΨø�|¡sƒm< Ïµ Î/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚ ö‘F{ $# $ yϑsù tβ% Ÿ2 … çµ s9  ÏΒ 7π t⁄Ïù 
… çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ   ÏΒ  ÈβρßŠ  «! $# $ tΒ uρ šχ%x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇ tGΨßϑø9  ��رة ا���� ﴾  ∪⊆∇∩     #$

   ��D�D�� �
أن المرء ال يحتاج مما يجمعه إال مـا         :  ���?�
هو ضرورى  وما زاد فهو فضل يجب أن يشترى به رضاء            

فية ا الصـو ومن أقوالهم المأثورة ـ سادتن . اهللا الذى أغناه 
:  الدنيا كلها فضول إال خمس خصال :رضوان اهللا عليهم ـ 

            ـ ِكخُبز يشبعه ، وماء يرويه ، وثوب يستره ، وبيـت ي  ه نُ
وهذا القول مسـتمد مـن حـديث سـيدنا          .  وعلم يستعمله 

يقول ابن آدم مالى مالى ، وهل لك  : " ����وحبيبنا المصطفى 
 ت فأبليـت   ا أكلت فأفنيت ، أو لبس     يا ابن آدم من مالك إال م      

 " .أو تصدقت فأبقيت 
  �������� �
تعاظاً يداوم الصوفى على تذكر الموت إ      : ���?�

≅‘﴿    :بقوله تعـالى     ä. ô tΒ $ pκö�n=tæ 5β$ sù ∩⊄∉∪  4’ s+ö7tƒuρ çµô_ uρ y7În/u‘ ρ èŒ 
È≅≈ n=pg ø:$#  ÏΘ#t�ø.M}$#uρ ∩⊄∠∪  ﴾     متثاالً لقول حبيبنا   وِا .سورة الرحمن

وقد كان نقـش    . "اللذات   ذكر هاذم أكثروا   : " ����المصطفى  
  ����الخاِتم الذى كان يلبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب          

 

 
���������� 	����
� )   ٢٠   

وكان إمامنـا علـى كـرم اهللا        . كفى بالموت واعظاً يا عمر    
 .رتقب الموت سـارع إلـى الخيـرات         من اِ  :وجهه يقول   

وكانت السيدة رابعة العدوية رضى اهللا عنها تتمثـل بقـول           
وكل الذى فوق التراب    لود فالكل هين    إذا صح منك ا   : القائل  
أنـه قـال     ����عن لقمان الحكـيم  روونصوفية يال. تراب 
يا بنى أمر ال تدرى متى يلقاك فاستعد لـه قبـل أن             : البنه  
 أنه قـال فـى      ����عن عمر بن عبد العزيز       وروى   . أكيفج

أال ترون أنكم تتقلبون فى أسالب الهـالكين        : إحدى خطبه   
 كذلك حتى تُرد إلى خير الوارثين وأنتم        ويرثها منكم الباقون  

ون كل يوٍم غادياً أو رائحاً إلى اهللا عز وجل تضـعونه       زِهجتُ
 ض ثم فى بطن صدع قد توسـد التـراب          فى صدٍع من األر   

      وخلَّف األحباب ، وقطع األسباب ، موجه     للحساب ، غنـى 
 والصوفية يهيجون أنفسـهم      .عما خلَّف ، فقير إلى ما قدم      

ذكر الموت باالعتبار بمن مضى قبلهم ممن كان أشـد          فى ت 
عتبـار حـين    قوة وأكثر جمعاً ، وتقشعر جلودهم بآيات اال       

$ öΝx.uρ ﴿   يتلون مثل قولـه تعـالى      oΨ õ3n=÷δr& Οßγn=ö6s%  ÏiΒ Aβö�s% ö≅ yδ 
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�§Ït éB Νåκ÷]ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& ÷ρ r& ßì yϑó¡n@ öΝßγs9 #K“ ø.Í‘ ∩∇∪   ﴾     سورة مريم .
هل تسمع له صوت يخبرك     :  فى معناها    ����س  قال ابن عبا  

على أن الصوفية . أن الموت قد أهمدهم فال حس وال صوت 
ات ، وكلهم على    فى زهدهم ليسوا بدرجة واحدة بل هم درج       

 فمنهم من ترك الدنيا كلها وخرج من جميع        خير إن شاء اهللا   
 بساط الفقر والتجريد بـال      ما يملك وجلس كما يقولون على     

قتدوا فى مسلكهم هذا باإلمام أبـى بكـر         الء إ وهؤ ،   عالقة
 ، ومنهم من أخرج شطر ماله وتـرك الشـطر           ����الصديق  
  ����قتدوا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب        وهؤالء اِ   ، لعياله

 وأنفـق هللا      ، وأعطـى هللا  ،   ومنع هللا     ، ومنهم من جمع هللا   
 ومنهم  ، ����قتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان       وهؤالء اِ 
  معت عليه مـن غيـر طلـٍب            من لم يحول الدنيا وإن ج مح

رفضها وهرب منها ، وهؤالء يقتدون بإمامنا سيدنا على بن       
وقد حكى عن سـهل بـن    . ����أبى طالب كرم اهللا وجهه و   

ربمـا  :  أنه قـال  ����عبد اهللا ـ إمام من أئمة الصوفية ـ   
يملك العبد الدنيا ويكون أزهد الخلق فى زمانه فقيل له مثل           

ومن حكمهم البالغة   . مثل عمر بن عبد العزيز      :  فقال   من ؟ 
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ا وال تغفل فلست    هاِتروزهد فى الدنيا يبصِرك اهللا ع     إ: قولهم  
 ويقول إمامنا على بن أبى طالـب كـرم اهللا           .عنك  بمغفوٍل  

من هوان الدنيا على اهللا أنه ال       : وجهه وما أروع ما يقول      
ويقول اإلمام  . ده إال بتركها     وال ينال ما عن     ، يعصى إال فيها  

ليس الزهد أن تترك    : ابن الرومى ناصحاً لنا فى هذا المقام        
الدنيا من يدك وهى فى قلبك ، بل الزهد أن تتركها من قلبك             

 ولقد كان األولون حريصـين علـى تـرك          .وهى فى يدك    
الحرص ، وكانوا فى بعض ما ُأِحل لهم أزهد منا فيما حرم            

ائر الذنوب أشد استعظاماً منـا لكبـائر        علينا ، وكانوا لصغ   
المعاصى حتى كادوا يفوقون بفطرتهم صومنا ، ويتحـدون         

ل من أجل   بنومهم يقظتنا فربما تركوا سبعة أبواب من الحال       
 وكسبوا حـالالً     ،  فعملوا صالحاً  ،باب من الحرام يخشونه     

فعـش أيهـا    . وقدموا أجـراً    ،   وأنفقوا براً     ، وأكلوا طيباً 
  ، وال تسلط الهوى فى نفسك       ذكراهم كأنك معهم  المؤمن فى   

وال تدع األحجار المتراكمة من الخطايا تحطم قلبـك ؛ فـإن          
سعى إلى كسـب    إع وال يعاد طيناً ،      قْرال ي  نكسرار إذا اِ  الفُخَّ

جعـل  إالرزق من بيدر ـ أى من جرن ـ اللطيف الخبير و  
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نيا علم أن الـد   القناعة من كسبك والرضا أفضل رزقك ، واِ       
كلها لو كانت طوع يدك ما كان لك سوى القوت ، فال تأكـل           

إن أموال قارون لم تزده لحظة على العمر        . فى سبعة أمعاء    
وال  قرأ ما كتب الرحمن فى صحائف األكـوان         إالمقدور ،   

         تجعل الظواهر منتهى بصرك ومبلغ علمك ، حتى ال تُحجب 
أيها . لها   وتنحرف بك األهواء عن سبي      ، الحقيقة عن عينك  

وسكرة الدنيا هى     ، إن آثام اليوم هى عقارب الغد     : المؤمن  
أضلت إبليس  ش فى صحراء القيامة ، إن الظواهر      لهيب العط 

فلم يرى من جوهرآدم سـوى المـاء والطـين ، وأضـلت         
الظواهر أبا جهٍل حينما نظر بعينيه إلى سيدنا محمد القرشى          

 عليه وعلى    ، فلم يرى سيدنا محمد رسول اهللا صلى اهللا         ����
وما ذنب البستان إذا قصرت فى جنـى        . آله وصحبه وسلم    

ثماره ؟ وما ذنب النهار إذا أغمضت العـين عـن شـهود             
سق ورد الطاعـات مـن دمـوع        إ: أنواره ؟  أيها المؤمن      

توبتك حتى تستروح الفردوس أمثال صـلواتك ، وتسـتقبل          
الحورهدايا الطيب والعطر من حسـناتك ، وتـنظم عقـود           

سبحان من قدر فهدى ، ووفق كل       . اهر من تسبيحاتك    الجو
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 أن إلهام النحـل هـو الشـهد          ، كائن إلى الغاية من فطرته    
وإلهام حشرة القز نسج الحرير ، وإلهام البلبل أغانى السحر 

 يشهدون به ملكوت السموات واألرض     وإلهام رجال اهللا نور     
صقُدوهم ه م  مصابيح الد تيح الرجـا    أكرموهم هم مفا    ، ىج
ثم بعـدما ذكرنـا      .من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون        تبعواإ

 .مرمةُ لمعاش نذكر خطوة المعاد 
  ��$D�� �23�4�����%�� ���.�� 	"�) ��  :     
2  �     )��� �� ��FG:  يهدف الصوفية فى سعيهم لآلخرة

 :إلى هدفين هما 
 HI��   : ����������
�� �����B  .   

H�$J : K��? � �
� 0�3 K9D�L .  
وال يكتفى الصوفى بهدف من الهدفين ، بل يجاهـد حتـى            

 وبالثانى ،يصيبهما معاً ، وبالهدف األول يصل إلى مقصوده    
: يصل إلى مطلوبه ؛ ألن الشعار الذى يهتف به من وجدانه            

 وأهـل التوحيـد     .ى أنت مقصودى ورضاك مطلـوبى       إله
 ولذلك يقول الصـوفية     ؛ليلون  كثيرون ، ولكن أهل اإليثار ق     

 .أهل ال إله إال اهللا كثير والمخلصون قليل : بحق 
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 M� ����� <�1� N�O�:  الهدف األول كما ذكرنا معرفة اهللا 
   أمــا عــن المعرفــة فهــى عنــدهم معرفتــان     

 . ومعرفة حقيقة  معرفة حق  ، 
 ����������� ��P��Q : هى معرفة وحدانيته . 

    �A�AS� ������ فال سبيل إليها المتنـاع الصـمدية        : ���
وال يِحيطُـون ِبـِه   ﴿   : وتحقيق الربوبية ؛ لقوله عز وجل     

وقد قال اإلمام أبو نصـر السـراج        .  سورة طـه  ﴾  ِعلْما  
ال سـبيل  ( الطوسى ـ صاحب اللمع ـ فى معنـى قولـه     

ال سبيل إلى المعرفة على الحقيقة ؛ ألن اهللا : معناها  ) إليها  
 ائه وصفاته ما علم أنهم يطيقونه      رز لخلقه من أسم   تعالى أب 

ذلك ألن حقيقة معرفته ال يطيقها الخلق وال ذرة منها ؛ ألن            
الكون بما فيه يتالشى عند ذرة من أول باٍد يبدو من بوادى            
سطوات عظمته ـ أى سطوة العظمة ـ فمن يطيق معرفـة    

مـا  : من يكون هذا صفة من صفاته ؛ ولذلك قـال القائـل      
ه غيره ، وال أحبه سواه ؛ ألن الصمدية ممتنعـة عـن        عرف

وقد حكى فى هذا المعنى عن اإلمام أبى        . اإلحاطة واإلدراك   
سبحان من لم يجعل للخلق طريقاً      :  أنه قال    ����بكر الصديق   
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وقد قيل ألبـى حسـين      لى معرفته إال بالعجز عن معرفته       إ
إال كيف ال تُدركه العقـول وال يعـرف         : النووى رحمه اهللا    
 ذو أمٍد من ال أمد له ، أم كيف          كِركيف يد : بالعقول ؟ فقال    

يدرك ذو عاهة من ال عاهة له ، أم كيف يكون مكيفاً مـن              
إن قلت متى ؟ فقد سـبق     :  ومن كالم بعضهم     .كيف الكيف   

 ليس  لت أين ؟ فقد تقدم المكان وجوده        الوقت كونه ؛ وإن ق    
مع الصوفية على أنـه     ويج. لذاته تكييف وال لفعله تكليف      

 وال تهجم عليه الظنون ، وال تتغير         ، تعالى ال تدركه العيون   
صفاته وال تتبدل أسماؤه  لم يزل كذلك ، وال يزال كذلك هو             

 ليس  الظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم       األول واآلخر ، و   
ويقول إمام الصوفية الجنيد    . كمثله شئ وهو السميع العليم      

وأعالها الجلوس مع الفكرة فى ميدان أشرف المجالس  : ����
 عن قوله تعـالى     ����وقد سئل ذو النون المصرى      . الوحيد  

﴿ß≈ oΗ÷q §�9$# ’ n?tã Ä ö̧�yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪   ﴾   سورة طـه. 
 فهو موجود بذاته واألشـياء      أثبت ذاته ونفى مكانه   :  فقال  

وال عجب فاإلمام جعفر    . موجودة بحكمة كما شاء سبحانه      
ق سليل العالم الموهوب اإلمام على كـرم اهللا وجهـه        الصاد
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ثـم إن   .  اإلستواء معلـوم والكيـف مجهـول         :الذى قال   
إن أول فرض فرضه اهللا على خلقه هو        : الصوفية يقولون   

$﴿  : المعرفة ؛ لقوله عز وجـل        tΒuρ àMø)n=yz £ Åg ø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) 
Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪   ﴾     معناهـا  : ن عباس   قال اب . سورة الذاريات

إنه تعالى عرفنـا    :  وقال بعض كبار الصوفية      .إال ليعرفون   
 ولم يقل من     ، سورة األعراف  ﴾َألَستَ ِبربكُم    ﴿ :نفسه فقال 

نفـرد عـن    إ معِرفاً ؛ فلذلك     أأنا فتهجم العقول عليه حين بد     
العقول ، والعقل آلة للعبد يعرف به ما عرف  ، وهو بنفسه             

عالى ؛ ألن العقل آلة للعبوديـة ال لإلشـراف          ال يعرف اهللا ت   
ما الدليل على اهللا ؟     : فقد قال رجل للنورى     . على الربوبية   

العقل عاجز ، والعـاجز  : فما العقل ؟ قال : قال . اهللا  : قال  
العقل يجول حول   : وقال غيره   . ال يدل إال على عاجز مثله       

ال يعرفه   : وقال بعضهم . الكون فإذا نظر إلى المكَِوِن ذاب       
إال من تعرف إليه ـ أى من تعرف اهللا إليه ـ وال يوحده إال 
من توحد له ـ أى أراه أنه واحد ـ وال يؤمن به إال مـن    
لطف اهللا به ، وال يصفه إال من تجلى لسره ، وال يخلُص له              
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. إال من جذبه إليه ، وال يصلُح له إال من اصطنعه لنفسـه              
 فـرد    ،  أحد  ، لى أنه تعالى واحد   جتمعت كلمة الصوفية ع   وِا

 عزيـز    ،  بصير  ،  سميع  ،  حى  ،  قدير  ، عالم،   قديم    ، صمد
 باق  ، جبار ،متكبر،   رءوف  ،  جواد  ،  كبير  ،  جليل  ، عظيم
   مريـد  ، رحـيم  ، رحمـن  ، رب  ،  مالك  ،  سيد  ،  إله  ، أول
 موصوف بكل ما وصف به       ،  رزاق  ،  خالق  ،  متكلم  ، حكيم

 بكل ما سمى به نفسه ، لم يـزل           مسمى  ، نفسه من صفاته  
وصفاته ، غير مشـبٍه للخلـق بوجـه مـن            قديماً بأسمائه 

 الوجوه ، ال تشبه ذاتـه الـذوات ، وال صـفته الصـفات              
 فات المخلوقين الدالة على حدثهم     يجرىعليه صفة من ص    ال

 لم يزل سابق متقدماً للمحدثات ، موجوداً قبـل كـل شـئ             
 وال شـبح  ، لـيس بجسـم   غيره ، وال إله سـواه ،       القديم

جتمـاع  وال صورة ، والشخص وال جوهر وال عرض ، ال اِ          
  وال يسكن ، وال ينقص وال يزداد فتراق ، وال يتحرك   له وال اِ  

 ليس بذى أبعاض وال أجـزاء ، وال جـوارح وال أعضـاء             
وال بذى جهات وال أماكن ، ال تجرى عليه اآلفات وال تأخذه            

  ، وال تعينُــه اإلشــارات الســنات ، وال تداولــه األوقــات
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 ال يحويه مكان وال يجرى عليه زمـان ، ال تجـوز عليـه              
 وال الحلول فى األماكن ، ال تحيط به          ،  وال العزلة   ، المماسة

ــه األبصــار ــه األســتار ، وال تدرك ــار ، وال تحجب  األفك
 . سبحانه جل جالله 

      <�T
� I >��
� U�
�V ����%��:     وهم ال يميلون للجدل
 خاضه أهل الكالم ، والذى لم يأتى إال بتشويش العقول           الذى

من . وإردائها فى مذهب الحيرة المقلقلة أو الفتنة المضللة         
إذا أراد اهللا بعبد خيراً فتح له       : حكمهم فى هذا المقام قولهم      

باب العمل وأغلق باب الجدل ، وإذا أراد اهللا بعبد شراً فـتح   
وقد قال اإلمام أحمد    . ل  له باب الجدل وأغلق عليه باب العم      

 لسيدى معروف الكرخى حين سمع منه الكـالم         ����بن حنبل   
حسبى وحسبك هذه الكلمات اليوم فهـى جمـاع         : المتقدم  

 يختلف إلى معروف ويسأله فـى بعـض         ����الهدى ، وكان    
: عترض عليه بعض الناس وقـالوا لـه         المسائل ، عندما اِ   

عـل إذا لـم     وماذا نف : مثلك يسعى لمعروف الكرخى ؟ فقال       
 ؟ إن رسول    ����نجد حكماً فى كتاب اهللا وال سنة رسول اهللا          

:  يقول   ����وكان اإلمام مالك    .  قال  سلوا الصالحين      ����اهللا  

 

 
���������� 	����
� )   ٣٠   

ـ              إنال أحب من الكالم إال ما كان تحته عمل وصدق اإلمام ف
  ����العلم ليس غاية بل هو وسيلة للعمـل ؛ ولـذلك كـان              

 ن اإلجابة عليـه   ال يجيب إال عن السؤال الذى يرى فائدة م        
جوابه على من سـأله فـى       ويسكت عن غيره ، وما أروع       

≈ß﴿    :قوله تعـالى   oΗ÷q §�9$# ’ n?tã Ä ö̧�yèø9$# 3“uθtGó™$# ∩∈∪  ﴾   سـورة

عنـه  ول والسـؤال    مجهاالستواء معلوم والكيف    : فقال  .طـه
 .بدعة واإليمان به واجب أخرجوا عنى هذا الزنديق 

W�A�� Q
X <�A��� <�Y� ��!�U  :  
وليت شعرى ما الذى أفاده المسلمون من فتنة القول بخلق          

ـ          فيهـا أجـالء     دالقرآن ، التى قامت زمن المأمون ، وجِل
   حبسوا ليالعلماء ، وحسـلطان ال   وا على تأييد ذلك بقوة ال     لْم

 من بيت العنكبـوت لـو كـانوا         بقوة البرهان ، وهى أوهن    
 ء إلى زمن الواثـق      الفتنة العميا  يعلمون ، وقد استمرت تلك    

حتى أبطلتها نادرة أطلقها متَنَدر دخل على الواثق ، وقال له           
فـى  : فيمن ؟ قال    : عظم اهللا أجرك يا أمير المؤمنين ، قال         

كل مخلـوق   : أويموت القرآن ؟ قال     ! القرآن ، قال  ويحك      
ومن يصلى بنا التراويح بعد     : يموت واستمر المتندر يقول     
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بحسبك أخرجوا مـن فـى      : قال الخليفة   أن مات القرآن ؟ ف    
وأنت تعلم أن الصحابة رضوان اهللا علـيهم لـم          . السجون  

يجادلوا فى الدين ذلك الجدل المعوق المضلل ، بل علموا ما           
 فى القرآن والسنة ، وعملـوا بهمـة         ����علمهم رسول اهللا    

أتعبت من بعدهم ، فلم يلحقهم الحـق ، وكـانوا السـابقين     
 إلى فضـلهم    ����النا سيدنا رسول اهللا      ويشير مو  ����األولين  
فى أصحابى فلوا أنفق أحدكم مثل أحٍد       . اهللا  . اهللا  : " بقوله  

ـ     ذهباً ـ أى مثل جبل أحد ذهباً ـ ما بلـغ مأحـدهم وال  د 
وها هو ذا أمير المؤمنين اإلمام علـى كـرم اهللا            " نصيفه  

 : ����وجهه يقول فى وصيته البنه موالنا اإلمـام الحسـين           
 عن اهللا كما أنبأ عنه رسـول        ئِبا بنى أن أحداً لم ينَ     واعلم ي 

اهللا صلى عليه وعلى آله فارضى به رائـداً وإلـى النجـاة             
لطرق كلها مسـدودة علـى      ا : ����ويقول اإلمام الجنيد    . قائداً  

 واتبع سنته ولزم طريقته ؛      ����قتفى أثر الرسول    الخلق إال من اِ   
 مؤيد فى القـرآن     فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ، وهذا       

‰ô﴿  : الكريم بقوله    s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×πuΖ|¡ym  yϑÏj9 

tβ% x. (#θã_ ö�tƒ ©! $# tΠ öθu‹ø9$#uρ t�ÅzFψ$# t�x.sŒ uρ ©! $# #Z��ÏV x. ∩⊄⊇∪ ﴾  ــورة ســ
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 وِاستدل اإلمام محى الدين بـن عربـى علـى عصـمة الرسـول              األحزاب
  أسوة فعصـمه اهللا    ����ول اهللا   إن رس :  بهذه اآلية فقال     ���� 

حتى ال يتأسى بـه أحـداً       من الوقوع فى الصغيرة والكبيرة      
ال ، بل إنه فيما     : فيهما ، وزاد رضى اهللا عنه إيضاحاً فقال         

 ومثَّل   إليه ، حتى ال يقلده فيه مقلد         أبيح له خاصة نبه اهللا    
 : رضى اهللا عنه لذلك بنكاح الهبة ؛ فإنه تعالى قال

﴿ Zοr& z÷ö∆$#uρ  ºπ oΨÏΒ ÷σ•Β  βÎ)   ôM t7 yδuρ  $ pκ|¦ ø�tΡ  Äc É< ¨Ζ=Ï9  ÷βÎ)  yŠ#u‘r&  ÷ É< ¨Ζ9$# βr&  $ uηysÅ3ΖtF ó¡o„ 

Zπ |ÁÏ9%s{ y7 ©9   ÏΒ  ÈβρßŠ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 3 ô‰s% $ uΖ÷Κ Î=tæ $ tΒ $ oΨôÊt� sù öΝÎγ øŠn=tæ  þ’ Îû öΝÎγ Å_≡ uρø— r& 

$ tΒ uρ ôM x6n=tΒ  öΝßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  ŸξøŠs3Ï9  tβθ ä3tƒ  š�ø‹ n=tã Ól t� ym 3 šχ%x.uρ ª! $# #Y‘θ à�xî 

$ VϑŠÏm§‘ ∩∈⊃∪   ﴾  األحزاب سورة. 

��OZ� �&������ ����1� U��#�� ����%��:  
 يـؤدى   والتوحيدى إلى التوحيد    إن المعرفة تؤد  : ثم نقول    

إن أول الـدين معرفتـه       : والصوفية يقولون   . إلى الطاعة   
وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق بـه توحيـده            

اإلئتمـار  ى وكمال توحيده اإلخالص له  واإلخالص له يقتض       
والنـواهى   وهم يعظمـون األوامـر     بأمره واإلنتهاء بنهيه  
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اإللهية ؛ ألنها أوامر الرب ونواهيه إلى مربوبيه ، ويـرون           
أن استشعار السيادة اإللهية يوجـب علـيهم تنفيـذها دون           

ن هذه األوامـر     أ  وهم يعتقدون   ، خروج عليها أو ملل منها    
بـاد فـى دنيـاهم      عن اهللا إال إلسعاد الع    والنواهى لم تصدر  

 :  ألنهم آمنوا بما قال اهللا فى كتابه العزيز ؛وأخراهم 
﴿ $ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡ r& â !#t�s)à�ø9$# ’ n<Î) «! $# ( ª! $#uρ uθèδ ÷Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑys ø9$# 

، وبما جـاء فـى الحـديث القدسـى          سورة فاطر     ﴾   ∪∋⊆∩
، ولن  يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى        "  المعروف

 يا عبادى لـو أن أولكـم وآخـركم         ، تبلغوا نفعى فتنفعونى  
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلـك            
فى ملكى شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخـركم وإنسـكم             
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلـك            

  .من ملكى شيئاً
�&����� ����1� *��[:  

أى الصوفية ـ يعلمون ثمرات األوامر والنواهى كما وهم ـ 
 مـن   صحابة األخيار رضوان اهللا علـيهم       علمها أسالفهم ال  
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:  مـن قولـه      ����مثل ما بينه اإلمام على كرم اهللا وجهه و          
 والصالة تنزيهاً عن    ،فرض اهللا اإليمان تطهيراً من الشرك       

ص الكبر ، والزكاة تسبباً للرزق ، والصيام ابـتالء إلخـال          
، واألمر الخلق ، والحج تقوية للدين ، والجهاد عزاً لإلسالم   

 هاء والنهى عن المنكر ردعاً للسف    بالمعروف مصلحة للعوام    
  اة للعدد نَوصلة الرحم موإقامة  والقصاص حقناً للدماء ،     ، م 

 ، وترك شرب الخمر تحصيناً للعقل      الحدود إعظاماً للمحارم    
  ، وترك الزنا تحصيناً للنسـب       عفةومجانبة السرقة إيجاباً لل   

سـتظهاراً علـى    لشـهادة اِ  وترك اللواط تكثيراً للنسل ، وا     
وترك الكذب تشريفاً للصدق ، والسالم أمانـاً          ، المجاهدات

 واألمانات نظاماً لألمة ، والطاعـة تعظيمـاً       ،   المخاوف   من
   وجههاهللا  هذا ما قاله سيدنا اإلمام على كرم  .األمور لوالة

 ���!������%�� ��� 9�\!?Z��. 
    على أن الصوفية ال ي ِربون البشرية مـن الوقـوع فـى        ء

   الزالت ؛ وإنما يوصأهل الذنوب بالمسارعة إلى التوبـة       ون 
وهى باب واسع من أبواب رحمته تعالى ، غير أن التوبـة            

 شتان بين تائـب     :عندهم ليست بدرجة واحدة فهم يقولون       
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وب من الغفالت ، وتائب يتوب      يتوب من الزالت ، وتائب يت     
من رؤية الحسنات ، وأنت ترى من هذا أن النظرة الفلسفية           

 .العالية ال تفارقهم حتى فى فهمهم للتوبة 
    *I+��� '� �������������!� � :  
    *]����������\�� '�� ���!���:  
     *���S� ���^9 '� ���!���:   

 

 عندهم إنما تكـون للعـوام      
ــواص    ــون للخ ــا تك  إنم

  تكون لخواص الخـواص     إنما
 جج

ولذلك فإنه ليس كل مستغفر عندهم تائب ، حتى لقـد قـال             
ستغفار، وليس بدعاً أن يتفاضل ستغفارنا يحتاج ِالِا: بعضهم 

 المعتقدات إذ المؤمنون فى درجاتهم مع اشتراكهم جميعاً فى        
أنه ال يتصور أن يكون كلهم من السابقين بالخيرات ، إال أن            

ن الناس كلهم فالسفة أو أطباء وهو ما لـم          تصورنا أن يكو  
 والثقافة ، وما لنا نذهب بعيداً      يقع لتفاوت الفهم والمشارب     

$ ΝèO§﴿: واهللا تعالى يقول معدداً درجات المؤمنين        uΖøOu‘÷ρr& |=≈ tGÅ3ø9 $# 

t Ï% ©!$# $ uΖøŠx�sÜ ô¹$# ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t7 Ïã ( óΟ ßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$ sß Ïµ Å¡ø�uΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒ uρ Ó‰ÅÁtF ø)•Β öΝåκ÷]ÏΒ uρ 

7, Î/$ y™ ÏN≡ u�ö� y‚ø9 $$ Î/ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ ôÒx�ø9 $# ç�� Î7 x6ø9  سورة فاطر   ﴾ #$
المـؤمنين السـيدة    مـن أن أم      ودليل ما جاء فى الصحاح    
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  ���� المصـطفى    عائشة رضـى اهللا عنهـا سـألت حبيبنـا         
t  ﴿فى قوله تعـالى      Ï% ©!$#uρ tβθè? ÷σãƒ !$ tΒ (#θs?#u öΝåκæ5θè=è%̈ρ î's# Å_ uρ öΝåκ̈Ξ r& 

4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ tβθãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪ ﴾   فقالت يا رسول اهللا      . المؤمنونسورة :
ال يـا ابنـة     : أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قـال         

الصديق  بل هم الذين يصومون ويتصـدقون ويخـافون أال           
يقبل منهم أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سـابقون           

 ����ةـد الصوفيـذلك الخوف فى أهل اإليمان إال عنولم نجد 
 _��`9�\!?Z� : 

 وقولهم فى التوبة ـ أى قول الصوفية فى التوبة  ـ يقرب   
لنا فهم ما قاله إمامنا سيدنا على بن أبى طالـب كـرم اهللا              

 حين قال لقائـل قـال بحضـرته         رضى اهللا عنه    وجهه و   
  ؟ ستغفارإلثكلتك أمك أتدرى ما ا: أستغفر اهللا 

 درجة العلِّيين وهو اسم واقع على ستة معاٍن : ستغفارإلا
ـــا ـــال  : أوله ـــن ـــدم عل ـــا مـى م ى ـض
دم العــود أبــداً ـى عـــزم علـــالعــ  : والثــانى
أن تــؤدى إلــى المخلــوقين حقــوقهم   : والثالــث
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 حتىتلقى اهللا أملـس لـيس عليـك تبعـة                   
ـ       :والرابع    يعتهاأن تعمد إلى كل فريضـة عليـك ض

 . اـهـقـؤدى حـتـف          
 أن تعمد إلى اللحـم الـذى نبـت علـى         :والخـامس 
  الجلد  السحت فتذيبه باألحزان حتىتلصق          
ــد             ــم جدي ــا لح ــأ بينهم ــالعظم وينش  ب
تذيق الجسم ألم الطاعـة كمـا أذقتـه         أن  : والسادس

    . المعصيةحالوة           
  

 وال عجب أن يقـول إمامنـا        .أستغفر اهللا    : فعند ذلك تقول  
بعـد  :  ما قاله     ورضى اهللا عنه     سيدنا على كرم اهللا وجهه    

أن وصف اهللا توبة بعض الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة          
’﴿: تبوك بقوله تعـالى      n?tãuρ  ÏπsW≈ n=̈W9$# š Ï% ©!$# (#θà�Ïk=äz #̈L ym #sŒ Î) 

ôMs%$ |Ê ãΝÍκö�n=tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑÎ/ ôMt6ãm u‘ ôMs%$ |Ê uρ óΟÎγøŠ n=tæ óΟßγÝ¡à�Ρ r& 

(#þθ‘Ζsßuρ βr& āω r' yf ù=tΒ z ÏΒ «! $# HωÎ) Ïµø‹s9Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγøŠ n=tæ (#þθç/θçFu‹Ï9 4¨βÎ) 
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©! $# uθèδ Ü>#§θ−G9$# ÞΟŠ Ïm ثم بعد ذلـك    .. سورة التوبـة      ﴾  ∪∇⊆⊆∩ �9$#§
 . العبادة الخالصة يننب

�%�a� �)2��� ����%�� ���  :  
لصوفية فى عبادتهم هللا يصدقون نيـة ويخلصـون عمـالً            ا

لتكون عبادتهم صافية من الشوائب والعلل ، ويتأثرون فـى          
Ÿωr& ¬! ßƒÏe$!$# ßÈÏ9$﴿ : بقولـــه تعـــالى  ذلـــك sƒ ø:$# Ÿ﴾  

إن اهللا طيب    "  :وبقوله صلى اهللا عليه وسلم    . سورة الزمر    
هم من خواطر ؛ لذلك نراهم يطهرون بواطن" ال يقبل إال طيباً 

 ال ، بل إنهم     . كما يطهرون ظواهرهم من النجاسة        ، السوء
يخَلُّون قلوبهم من كل الحظـوظ حتـى ال يشـغلها إال اهللا              

�É9÷ويستدلون فى فناء الحظوظ بقوله تعالى ﴿         ô¹$#uρ y7 |¡ø�tΡ yìtΒ 

t Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη−/u‘ Íο4ρy‰tóø9 $$ Î/ Äc Å ýèø9 $#uρ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ … çµ yγ ô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? 

x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ì� è? sπ oΨƒ Î— Íο4θuŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( Ÿωuρ ôìÏÜ è? ô tΒ $ uΖù=x�øîr& … çµ t7 ù=s%  tã 

$ tΡÌ� ø.ÏŒ yìt7 ¨?$#uρ çµ1 uθyδ šχ%x.uρ … çνã� øΒ r& $ WÛã� èù ∩⊄∇∪  ﴾ ــف ــورة الكهـ   سـ



 

 
���������� 	����
� )   ٣٩   

مـا علمـت أن فـى       :  حين قـال     ����ابن مسعود   وبحديث  
  :، حتى قال اهللا تعالىريدالدنيا من ي����أصحاب رسول اهللا 

   ﴿Νà6Ψ ÏΒ  ¨Β ß‰ƒÌ�ãƒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Νà6Ψ ÏΒuρ  ¨Β ß‰ƒÌ�ãƒ nο t�ÅzFψ$# ﴾ 
إن ابن مسعود فى هذا المقام كـان فانيـاً عـن      : ويقولون  

وهو إمـام مـن أئمـة    ويقول سيدى على عقل ـ  . الدنيا 
 :التصوف عارف باهللا ـ 

 شائبٍة كِلُأخَلِّى فؤادى له من     
متَجهـاً      بغيراهللا   وكيف أرضى 
َأِلفَـتْ      وما ربى ومذْ تَغَزلْتُ فى  

     فماأسهرتُ عن مللٍ   سِهرتُإذا
 إذا مدأَ للـِه يدى   تُد ألُســه     

 هدوِحتُ أعضـائى  ـتُ أومِ ـتُشِْع 
ـ ع تَ اءشَواألحوالجزء   والكُل بـده 
ـ  نفْالج تَجافَى واهِس ىروح  ـده مرقَ

   هـــديدعونىوأشْه بلكنـه الح 
ـَـــده  مدتْ إلى بمعنى فضلهِ     ي

 
 

فـى وصـف    لذلك يقول إمامنا سيدنا على كرم اهللا وجهـه          
 مـنهم فىراحـة    عناء والنـاس    أنفسهم منهم فى    : المتقين  

B b� M�  c�d �
� $��? �e� �a� �)2�
 �%� : 
 العبادة الخالصـة      ورضى اهللا عنه   ويصف كرم اهللا وجهه    

  بأنهـا رضـى اهللا عـنهم        التى يتحلـى بهـا الصـوفية        
9��;1� �) : إذ يقول . �2
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   9���6T!�� �)���2� f���
!� H����2g9 M� ������2� H�����h UL  
�����2��� �)���2� f���
!� H����2&9 M� ������2� H�����h UL�  
9�����;1� �)���2� f���
!� H��i���` M� ������2� H�����h UL�  

 

على جٍد الهزل فيه وأخذوا      فيةومن هنا قامت التربية الصو    
حتاطوا لدينهم ما وسعهم    البالرخص ، واِ   فىعبادتهم بالعزائم 

ور فنخالق البشرية باألخالق الربانية ستبدلوا األالجهد حتى ِا
  .اهللا قلوبهم حتى فاضت بالحكمة

   ﴿’ ÎA÷σãƒ sπyϑò6 Ås ø9$#  tΒ â !$ t±o„ 4 tΒuρ |N÷σãƒ sπyϑò6 Ås ø9$# ô‰ s)sù u’ ÎAρ é& 

#Z�ö�yz #Z��ÏWŸ2 3 $ tΒuρ ã�ā2¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9F{ $# ∩⊄∉∪  ﴾   ــورة سـ

 " صلى اهللا عليه وسـلم  ، وقد قال حبيبنا المصطفى البقرة    
 من حب  ظُنْ أن ير  إلى ع ٍد نَ بولْ قَ  اهللاُ ربلْ فَ هظُنْير  ة  ثَاِر إلى ح "

ال حارثة حـين  وقد ق  . القلبرونَ أنه م����فأخبر رسول اهللا    
 مـا حقيقـة     "صلى اهللا عليه وسلم       سأله حبيبنا المصطفى    

عزفتُ بنفسى عن الدنيا فأظمـأت نهـارى        : إيمانك ؟ قال    
وأسهرت ليلى  وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً ، وكـأنى            
. "أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون ، وإلى أهل النار يتعاوذون 
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معاد فى دعائم التربيـة     لنتهينا من الخطوة إلى ا    وبذلك قد اِ  
 ثم ننتقل إلى المرتبة الثالثة فى دعـائم التربيـة           الصوفية  

  .الصوفية وهى اللذة فى غير محرم 
 ����%�� ���.�� 	"�) �� �D�D�� �23�4�:  
 3�         c6��P� k�g �� �:
أحـل اهللا الطيبـات وحـرم        .��

ـ         .الخبائث   رم   والصوفية يحلون ما أحل اهللا ويحرمون ما ح
جتناب حالل فإنما يقصدون به المجاهدة      وهم إن لجأوا إلى اِ    

وصرف النفس عن هواها ، ورياضتها بالمخالفـة ، وهـم           
المشبوه ، شأن الـورعين     يتركون المباح خوف الوقوع فى      

  يوجهون النية   ،  وفى الحالل الذى يتمتعون به     من المتقين   
لهم بـأكلهم   فإذا طعموا الطعام مثالً ينوون أن تكون        فيه هللا   

فى عبادة اهللا قوة ، وهذه النية عندهم ألذ من طعم الطعـام             
ذاته ، وعندما يمضغون اللقمة يستشعرون النعمة ويشكرون 

 وإذا لبسوا اللباس  أى الثيـاب ـ    ،واهبها سبحانه وتعالى
ينوون به ستر العورة ، وأخذ الزينة للصالة ليبعـدوا بـه            

 يقصد عامة الناس ، وإذا      أنفسهم عن التباهى أو التكاثر كما     
أتوا نسائهم قصدوا أن يعفوا أنفسهم ونسائهم عن الحـرام           
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 " ����وأن تكون لهم بذلك صدقة ، حيث قال حبيبنا المصطفى         
نـأتى   " ����ولما سئل رسـول اهللا   " وفى ِبضِع أحدكم صدقة     

أرأيت لـو   : النساء بشهوة وتكون لنا صدقة ؟ قال لسائله         
فـإذا  : نعـم ، قـال      :  ؟ قال    ىذَْؤ فى حرام أكنت تُ    تْعوِض

وكان سيدنا عمـر بـن      . "   رجْؤوضعتها فى الحالل فإنك تُ    
يقول بنية أخرى ال تصـدر إال مـن    رضى اهللا عنه    الخطاب  

ما أتيت أهلى بنية الشهوة ولكن بنيـة أن         : مثله حيث قال    
يرزقنى اهللا منها من يوحد اهللا وال يشرك به شيئاً ، وكـان             

 يخاف أن تذهب طيباته فى الحياة الدنيا ، فقد   رضى اهللا عنه  
طلب مرة ماء فأتى له شاب بعسٍل مشـوب بالمـاء فنظـر             

  إلـى القـدح الـذى بـه الشـراب وقـال             رضى اهللا عنه  
﴿ ÷Λäö7yδøŒ r& óΟä3 ÏG≈ t6Íh‹sÛ ’ Îû â/ä3 Ï?$ uŠ ym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Λä÷ètFôϑtFó™$#uρ $ pκÍ5  ﴾   سورة

 لمثلك يا أمير المـؤمنين       هذه ليست: قال الشاب   . األحقاف  
tΠ ﴿ :قرأ إن شئت مـا قبلهـا  إ öθtƒuρ   Ú t�÷èãƒ t Ï% ©!$# (#ρ ã�x�x. ’ n?tã 

Í‘$ ¨Ζ9$# ÷Λäö7yδøŒ r&  Οä3 ÏG≈ t6Íh‹sÛ ’ Îû â/ä3 Ï?$ uŠ ym $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Λä÷ètFôϑtFó™$#uρ $ pκÍ5 tΠ öθu‹ø9$$ sù 

tβ÷ρ t“ øg éB z>#x‹tã Èβθßγø9$# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρ ç�É9õ3tGó¡n@ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î�ö�tóÎ/ Èd, pt ø:$# 
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$ oÿ Ï3 uρ óΟçFΖä. βθà)Ý¡ ø�s?t ﴾     كذلك كان رضـى اهللا      .  ���رة ا�����ف
عنه يرضى باللباس الضرورى  وقد حاول بعض الصـحابة          

فعهدوا إلى موالنـا    ،  أن يحمله على تغيير لباسه المتواضع       
رم اهللا وجهه ورضـى اهللا عنـه  أن          على ابن أبى طالب ك    

 فأشار عليهم بأن يرجعوا فى ذلك إلـى أم          مر  يكلمه فى األ  
 فكلمته أن يبـدل      ، المؤمنين موالتنا عائشة رضى اهللا عنها     

يرضى اهللا عنك يـا أم      : ثيابه بأخرى أفخر منها  فقال لها        
المؤمنين ، تريدون أن أغير ما كنت عليه فى زمن رسـول            

حـين  رضى اهللا عنـه     وقصته   . صلى اهللا عليه وسلم     اهللا  
 أى السيسى ـ معروفـة إذا قـال لهـم     البرزون ـ  أركبوه 

لمـا يـا أميـر المـؤمنين ؟         : أنزلونى  أنزلونى  قـالوا       
وال غرابـة أن يرضـى      . أخشى أن يدخلنى الغـرور      :قال  

 فـى غـذائهم   صلى اهللا عليـه وسـلم      أصحاب رسول اهللا    
 بعـد أن رأوا مـن        ،  وسكنهم بالضرورى اليسير    وكسائهم

 تقشـف الكمـال ،       عليه وسلم    صلى اهللا موالنا رسول اهللا    
 : قال تعالى  .دخار السعة للمال قبلهاوِا
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 ﴿ãΑ$ yϑø9 $#    tβθ ãΖt6 ø9 $#uρ   èπ uΖƒ Î—  Íο4θuŠysø9 $#  $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $#    ( àM≈ uŠ É)≈ t7ø9 $#uρ M≈ ysÎ=≈ ¢Á9$à# î�ö�yz 
y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \/#uθrO î�ö� yzuρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪   ﴾ ورة الكهف س . 

 �$D�� N�O� :D�L  K��? �� 0�3 M� 9. 
عرف الصوفية ربهم بوحدانيتـه تعـالى ، وعالمـة هـذه            
المعرفة عندهم أن يرى العبد نفسه فى قبضة العزة وتجرى          
عليه تصاريف القدرة ، ولذلك يقولون يجب أن يكون وقـت           
العبد وقتاً واحداً بال تغيير ، ويكون العبد فى جميع أحوالـه            

وى اهللا ؛ لذلك تراهم يفرقون بـين        باهللا وهللا مأخوذاً عما س    
 أن المؤمن ينظـر بنـور اهللا       : لون  المؤمن والعارف ، فيقو   
 ؛ ولهذا يطمئن المؤمن بـذكر اهللا       وأما العارف فينظر باهللا     

وال يطمئن العارف بسواه ، وتراهم ينهـون عـن تضـييع            
رأس مالك قلبـك    :  ويقولون ناصحين    ،الوقت فيما ال يعنى     
 قلبك بهـواجس الظنـون ، وضـيعت         ووقتك ، وقد شغلت   

أوقاتك باشتغالك بما ال يعنيك ، فمتى يربح من خسـر رأس            
رضى اهللا   وفى هذا المقام يقول إمامنا اإلمام الشافعى         ،ماله  
صحبت الصوفية فأخذت عنهم كلمتين قولهم نفسـك       : عنه  
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إن لم تشغلك بالحق شغلتك بالباطل ، وقولهم الوقت كالسيف    
وفى سبيل الوصـول إلـى إيثـار اهللا           .ك  إن لم تقطعه قطع   

تعالى عما سواه يجاهد الصوفية أنفسـهم جهـاداً مريـراً           
متواصالً ال هوادة فيه ، ويأخذون فى هذا الجهاد باألسـباب       

  :اآلتية
  HI�� :     '����� �� �i�!�� :    علمنـا  : ����ويقول اإلمام الجنيد

  .)أى علم التصوف ( هذا مقيد بالكتاب والسنة 
H�$J:   	
��ألن العلم وسيلة للعمل ، وقد قـال         :  ����< �

يـا أبـا     : ���� لسـيدنا داود الطـائى       ����اإلمام أبى حنيفة    
فأى شئ  : أما األداة فقد أحكمناها ، فقال له داود         : سليمان  

فى العمل وكانـت     ود  و دا  العمل بها ، وأخذ   : بقى ؟ فقال    
ــى تصــوف دا ــة ســبباً ف ــى صــاروهــذه اللفت  ود حت

 . م الصوفية  من أعال
HD�J:      M� <�?�� ء��!hI� ����  :    والصوفية فى سيرهم إلى

   قوالً وفعالً وعزمـاً ونيـةً      ����اهللا يقتدون بسيدنا رسول اهللا      
ألن  و من كان يرجوا اهللا واليوم اآلخر     ألنه األسوة الحسنة ل   
≅ö﴿   :اهللا تعالى خاطبنا فقال    è% (#θ ãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛr& uρ tΑθß™§�9 $# ( χÎ*sù 
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(#öθ ©9uθs? $ yϑ‾ΡÎ*sù Ïµ ø‹ n=tã $ tΒ Ÿ≅ ÏiΗäq Νà6ø‹ n=tæuρ $ ¨Β óΟ çF ù=ÏiΗäq ( βÎ)uρ çνθ ãè‹ ÏÜ è? (#ρ ß‰ tGôγs? 4 $tΒ uρ 
’ n? tã ÉΑθß™§�9 $# āωÎ) à4≈ n=t7 ø9 $# Ú Î7 ßϑø9   .سورة النــور   ﴾   ∪⊇∋∩ #$

≅öوقال ﴿    è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©! $# ‘ ÏΡθãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3 ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö�Ï�øótƒuρ 

ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm ــورة آل  ﴾   ∪⊆⊃∩ ‘§ ــران س  . عم

ومن كالمهم الطيب ما يقوله اإلمام الصوفى سهل بن عبـد           
 والعلم كله حجةً  هٌل إال ما كان منه العلمالدنيا كلها ج:  اهللا 

إال ما كان العمل به ، والعمل كله هباء إال موضع اإلخالص            
ويبـرأ اإلمـام   . يه ، وأهل اإلخالص على خطـر عظـيم     ف

السراج الطوسى ـ صاحب اللمع ـ من أدعياء التصـوف    
إنهـم  :  ويقول   يخوضون فى علم التصوف بال دراية       الذين  

 وتكلموا بكالم غير مستحسن ويضيف إلى ،كثروا فى زمانه    
ـ       : ذلك قوله    ائلهم إن مشايخ التصوف الحق تكلموا فى مس

  بالمجاهـدات  قطع العالئق وإماتة النفوس   هم بعد   بحكم ونطقوا
 والمبادرة واالشتياق   قوالرياضات والمنازالت والوجد واالحترا   

ولذلك   طعتهم عن اهللا عز وجل طرفة عين      إلى قطع كل عالقة ق    
 . قاموا بشرط العلم والحقيقة والعمل 
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       ������� m�!i�� ����%�� c�+!�L.       والناظر فـى كـالم
هم عضوا على الكتاب والسـنة بالنواجـذ        الصوفية يرى أن  
ا أداة العمل الموصل إلـى      ما ، باعتباره  موتعمقوا فى فهمه  

اهللا تعالى ، وخوفهم من الخروج عن أحكام اهللا خوف بلـغ            
 : من الشدة نهايتها ، فمثالًُ أنهم يفهمون من قولـه تعـالى      

﴿ (#θà)̈?$$sù ©!$#   $tΒ ÷Λä÷è sÜtF ó™ $#    (#θãè yϑó™ $#uρ   (#θãè‹ÏÛ r& uρ   (#θà)Ï�Ρr& uρ   #Z�ö�yz 

Ν à6Å¡ à�ΡX{ 3  tΒ uρ s−θãƒ £x ä© Ïµ Å¡ ø�tΡ y7Í×‾≈ s9 'ρ é'sù ãΝ èδ tβθßsÎ=ø�çRùQ $# ∩⊇∉∪   ﴾  

إنك لو صليت ألف ركعٍة واستطعت أن تصلى        .  لتغابن ا سورة
فقـد تركـت    ،  فأخرت ذلك إلى وقت آخـر       ،  ركعة أخرى   

ستطعت أن   واِ  ،  مرةٍ ولو ذكرت اهللا تعالى ألف    ،  ستطاعتك  ِا
 فقـد تركـت      ، تذكره مرة أخرى فتؤخر ذلك إلى وقت ثانٍ       

ستطعت ستطاعتك ، وكذلك لو تصدقت على سائل بدرهم واِ        ِا
سـتطاعتك    فلم تفعل ذلك فقد تركت اِ      ،أن تعطيه درهماً آخر   

Ÿξ ﴿  :كذلك يقولون فى قولـه تعـالى       sù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 

4®L ym x8θßϑÅj3ys ãƒ   $ yϑŠ Ïù  t�yf x© óΟßγoΨ ÷�t/  §ΝèO  Ÿω (#ρ ß‰ Åg s†  þ’ Îû öΝÎηÅ¡à�Ρ r& 
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% [` t�ym $ £ϑÏiΒ |MøŠ ŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„uρ $ VϑŠ Î=ó¡n@  ∩∉∈∪  ﴾  ــاء ــورة النس  .س
أى فى قلوبهم وأسرارهم ( أنهم لو وجدوا فى أنفسهم حرجاً 

 حكم علـيهم    يقاً أو كراهةً فى حكمه ، لو أنه       ض) وباطنهم  
 وأقسم اهللا على خـروجهم       ، رجوا من اإليمان  بالقتل فقد خ  
فلو قسنا ذلك على ما أمرنـا اهللا        : ثم يقولون   ،  من اإليمان   

به من الصبر على أحكام اهللا عز وجل والرضا بما قسم اهللا            
 واألعمال لـم نجـد    ،واآلجال،  واألرزاق  ،لنا من األخالق 

معنا ومع كثير من الناس ذرة من اإليمان ، ولـوال رجـاء             
 . بذلك لخلق فى سعة رحمة اهللا تعالى لهلكواا
 UW�A�� n�!?L �� ����%�� �A��o 

ربمـا   : رضى اهللا عنه     يقول سيدنا أبو سليمان الدارانى      
 فلوال أنى أترك الفكر فيهـا مـا          ، جاءتنى اآلية خمس ليالٍ   

جزتها أبداً  وربما جاءت اآلية من القرآن فيطير معها العقل           
ولعل ذلك التدبر العميق راجع     . عد ذلك   فسبحان الذى يرده ب   

إلى طريقتهم فى االستماع إلى القرآن الكريم فهم يقولـون          
أول إلقاء السمع أن تسمع القرآن كأن النبى        : فى نصائحهم   

 يقرأه عليك ، ثم ترقى عن ذلك فكأنك         صلى اهللا عليه وسلم     
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صلى  فى قراءته على النبى      عليه السالم تسمعه من جبريل    
 . لقوله عز وجل وسلم ليه اهللا ع

﴿…çµ‾Ρ Î) uρ ãã ãã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪   tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 

4’ n? tã y7Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪   ﴾   ثـم  . الشـعراء  سـورة 
ترقى عن ذلك فكأنك تسمعه من الحق جل جاللـه ؛ وذلـك             

ــالى ــه تعـ ∴ãΑÍi”t﴿ :لقولـ çΡ uρ z ÏΒ Èβ#u ö�à)ø9$# $ tΒ uθèδ Ö !$ x�Ï© ×πuΗ÷q u‘ uρ 

t ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ t ÏϑÎ=≈ ©à9$# āωÎ) #Y‘$ |¡yz ∩∇⊄∪  ﴾   سورة اإلسراء   
إن مخرج الفهم فى استماعك من اهللا تعالى عند         : ويقولون  

وغيبتك عن أشغال الدنيا وعن نفسـك بقـوة          حضور قلبك 
كر وجمع الهمم وحسن األدب وطهارة      المشاهدة وصفاء الذ  

مـن وافـق    : السر وصدق التحقيق ، وهم كذلك يقولـون         
 فهو مخالف للقرآن غير     ����القرآن ولم يتبع سنة رسول اهللا       

متبع له ؛ ولذلك يطالبون أنفسهم باقتفاء أثـره صـلى اهللا            
فعاله وأحوالـه    عليه وسلم فيما بلغهم من آدابه وأخالقه وأ       

ويقللـون مـا قلـل        صغرون ما صغر  ويفيعظمون ما عظم    
ويختارون ما اختـار     ويكرهون ما يكره      ، كثرون ما كثر  وي
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ن على ما صبر ، ويعادون من       ويتركون ما ترك ، ويصبرو    
 ويفضلون من فضل ، ويرغبون      ،ويوالون من والى     ،عادى

     ر ؛ ذلك ألنه صلى اهللا عليـه        ذَّفيما رغب ، ويحذرون ما ح
بعثـت  : " قال  ، و " فأحسن تأديبى   أدبنى ربى   : " وسلم قال   

إن التصوف أخالق فمـن     :  وهم يقولون    " بمكارم األخالق   
 زاد عليك فى الخُلق فقد زاد عليك فى التصوف ، وليس بعد           

 فقد نال موالنا رسـول اهللا       .األخالق النبوية زيادة لمستزيد     
y7‾Ρ عالى أعظم شهادة بقوله الكـريم ﴿       من ربه ت   ���� Î)uρ 4’ n?yès9 

@, è=äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪   ﴾  سورة القلم. 

  H���9 :      M� 0L p�
���� �� c�L qr� :     وممـا يقولـه
 ه تاه فى أول قدم      طلب الطريق بنفس   نم: الصوفية فى ذلك    

إن اهللا تعـالى  فأخذوا به ؛   يؤيدهم فيما   والقرآن الكريم فيما    
 : حين وصف عباد الرحمن حكى ما سألوه حين قالوا

    ﴿t Ï% ©!$#uρ šχθä9θà)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨs9 ô ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø—r& $ oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒ uρ nο §�è% 
& ã ôãr& $ oΨ ù=yèô_ $#uρ š É)−Fßϑù=Ï9 $ �Β$ tΒÎ) ∩∠⊆∪   ﴾    سورة الفرقـان .

يرجعون لبعضهم البعض فـى      ����وكان أصحاب رسول اهللا     
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لقـد  : أمر الدين ، فقد قال مسروق ـ وهو من التابعين ـ   
ـ    ���� اهللا   جالست أصحاب رسـول    أى ( اذ  فوجـدتهم كاألخَّ

 ين يروى الرجل : اذ   واألخَّ ،يروى الرجل   : اذ  فاألخَّ)  الغدير  
ـ  ،اذ يروى المائة     واألخَّ ،يروى العشرة   : اذ  واألخََّ   اذ واألخَّ

وقـد ثبـت أن وابصـة     .لو نزل به أهل األرض ألصدرهم   
 أخذ عن حذيفة بن اليمان الصحابى       رضى اهللا عنه   الصحابى

على الصحابة ، كما أخذ      وتتلمذ التابعون    ،داب القلوب   آ ����
والقـرآن الكـريم    . الحسن البصرى عن حذيفة بن اليمان       

ضرب أروع مثل فى هذا الشأن حين حكى ما كان من أمـر             
 وهو من المرسلين أولو العزم ، حين قال         ����سيدنا موسى   

$tΑ ﴿   ����للخضر   s% …çµs9 4y›θãΒ ö≅ yδ y7ãèÎ7̈? r& #’ n?tã βr& Ç yϑÏk=yèè? $ £ϑÏΒ 

|MôϑÏk=ãã #Y‰ ô© â‘ ∩∉∉∪  ﴾    وماشوقه إلى األخذ منه     سورة الكهف ،
اهللا وحده الذى أخبره بخبر الخضر ودلـه علـى مكـان           إال

‰y#﴿   :االلتقاء به ، وقال فى وصـفه         ỳ uθsù #Y‰ ö6tã ô ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6Ïã 

çµ≈ oΨ ÷�s?#u Zπyϑôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ‾=tæuρ  ÏΒ $ ‾Ρ à$ ©! $ Vϑù=Ïã  ﴾  ســــورة
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 من طلب المزيـد مـن      ����، وما زهد سيدنا موسى       الكهف
  . ����علم الباطن الذى وهبه اهللا للخضر 

����%�� ���.
� s%�� c�Z� �e� 
هـو  : وقد قالوا فى وصف اإلمام الصالح للتربية الصوفية         

ذلك الذى يربيه الحق من صغيره ، فتراه فى الطفولة معتزالً   
 ويفزع  فى الصبا شيخٌ ينبو عن الرذائل كأنه  ،عن الصبيان

 حتـى يـرى      ، من النقائص ، ثم ال تزال شجرة همته تعلو        
ريص على العلم   ثمرها متهدالً على أغصان الشباب ، فهو ح       

 ساٍع فى طلب الفضـائل ، خائفـاً مـن           منكمشُ على العمل  
النقائص ، فلو تصورت التوفيق واإللهام الربانى كيف يأخذ         

  ثُر  بيده إن ع !   ويسـتخدمه فـى   ويمنعه من الخطأ إن ه ، م
الفضائل ، ويستر عمله حتى ال يراه منه ، فلـو تصـورت             

 . النبوة تكتسب لدخلت فى كسبه 
 �e� c�t� �
� $��?s%��   : 
 إمامنا سيدنا على بن أبى طالـب كـرم اهللا وجهـه             لويعل

 ال تخلوا : الضرورة من وجود هذا الصنف من األئمة بقوله         
األرض من قائم هللا بحجة ، إما ظاهراً مشـهوراً أو خائفـاً             
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 أين أولئك  بطل حجج اهللا وبيناته ، وكم هم و       مغموراً ؛ لئال ت   
واهللا إنهم األقلون عدداً ، األعظمون عند اهللا قدراً ، ثم يزيد            

هجم بهـم العلـم علـى حقيقـة         : شارحاً ألحوالهم فيقول    
ستالنوا مـا اسـتوعره     وِاالبصيرة ، فباشروا روح اليقين        

ستوحش منه الغـافلون ، عاشـوا       وا بما اِ  سِنالمترفون ، وأَ  
أولئك خلفـاء اهللا فـى      ،  بأبدان أرواحها معلقة بالمأل األعلى      

 . والدعاة لدينه  ،أرضه
���4� u���� �
� ������ *�]��� :  

           ومن ذلك ترون أن الشيخ المربى ينبغى أن يتوافر فيه علم
ـ  ،قٌ صريح ، وهمٍة عالية      حيح ، وذو  ص ة مرضـية     وحال

 دالـة عليـه    إن العالمـات ال    :  وقد قـالوا   .وبصيرة نافذة   
 ومجانبة   وحسن الخلق ،   والتواضع    ، الشفقة على خلق اهللا   

ة  وعدم المبـاال   ،الدعوى ، وعدم اإلنكباب على جمع الدنيا        
زمـه  ليس من ال  :  كما قالوا    ،بإقبال الناس أو إدبارهم عنه      

 وال شبهة فى أن معاشرة من       ،مات أو األخبار بالغيب     الكرا
 وحقاً ما يقولـه      . فيه هذه الخصال تنفع اآلخذ عنه      توافرت
يد بها حسـناً    من عاشر النفس الزكية لم يزل يز      :  الصوفية
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د شيخ مـن     هذا وإذا أخذ المريد على ي      .على القرب والبعد    
امـه   ته طاعتـه ، باعتبـاره إم      مزهؤالء الشيوخ المربين ل   

وطبيبه الذى يريه عيوب نفسه ورعوناتها ، ويعاونه فـى          
راتـه  و حتى يصفوا قلبـه مـن كد        ، عالجها واقتالع آفاتها  
  ـ الباطنة  من مثل الع  والغـل   ،والحسـد ، والريـاء   ، بج

 وسوء الخلق ، وقـد يلجـأ بعـض           ،  والبخل  ، والمداهنة
          ـبر الشيوخ فى التربية إلى نوع من الشدة العملية التى تَس

 كأن يأمره الشيخ بخلع مالبسه       ، غَور المريد فى المجاهدات   
ولبس أخرى أقل شأناً ، أو بإنفاق مبالغ كبيرة فى الصدقات           

بتغى بطاعته  ال تسمح بها نفسه عادةً فإن أطاع المريد ، واِ         
 من ذلك خير وأى خير ، ما دام شيخه من            له وجه اهللا كان  

ته ، وهم يقولون فـى  الصادقين الذى تُرجى البركة من طاع    
إنها سبيل التدرج لترك االختيار مع اهللا  فإذا         : طاعة الشيخ   

ترك المريد االختيار مع عبٍد من عباد اهللا ـ وهو شيخه ـ   
فأولى به أن يترك االختيار مع اهللا ، وال يعترض فى نفسـه    
على شئ جرى به المقدور ، وهذا من أعلـى آداب سـلفنا             

 ، فلم   ����ن لموالنا اإلمام الحسين     الصالح ، فقد مات مرة اب     
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يرى الناس عليه حزناً أو كآبة ، فسألوه فى ذلك ، فقال فى             
نحن آل بيٍت نسأل اهللا فيعطينا ، فإذا أراد ما          : فلسفة عالية   

نكره فيما يحب رضينا ، وسـبحان مـن اصـطفاهم علـى             
ويبث الشيخ فى مريده التربيـة الصـوفية بثـاً          . العالمين  

 بما يؤتيه اهللا من سلطان الروح ، حتى إذا كان ظاهراً وخفياً
المريد من أهل العناية نضج فى التربية وصار من أهل القَدم    
الذين يؤثرون اهللا تعالى على سواه ، وسار بـدوره إمامـاً            
لطبقة أخرى ، فتتوارث دعوة الحق ، وهذا من عطـاء اهللا            
ـ            ا لألمة المحمدية ؛ فقد قال صلوات اهللا وسالمه عليـه فيم

ال تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر       : " رواه اإلمام البخارى    
اهللا ال يضرهم من خزلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر اهللا وهم            

ومما تقدم ترون أن الصوفية يربون      "  ظاهرون على الناس    
 والتربية الباطنية  فتطهر  ، والعمل ،السالكين إلى اهللا بالعلم

واطنهم بالمجاهدات  فتصفوا    ظواهر المريدين بالعبادات ، وب    
 وعنـد   ،المأل األعلى الذى منه هبطت      أرواحهم ، وتتعلق ب   

ذلك ال يطيب لها حاٌل إال مع اهللا الـذى خلقهـا لآلخـرة ال               
لألولى ، وتعبدها فى عالم الذر بـالتعريف حـين خاطـب            
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  ألعرافة ا سور  .﴾﴿  َألَستَ ِبربكُم     : األرواح بقوله الكريم    
رة أخرى فى عالم الظاهر بـالتكليف بالعبـادات         ثم تعبدها م  

 وبالمجاهدات وفق ما ورثه     ،وفق ما رسمه الشرع الحنيف    
         الصحابة عن سيد العالمين صلى اهللا عليه وسلم ، ووثُروه 

    لمن جاء بعدهم من التابعين ، وهؤالء ووه لمـن بعـدهم   ثُر
يـة  وهكذا ؛ ألن اهللا تعالى شاء أن تكون هذه األمة المحمد          

خير أمة أخرجت للناس ، ختم الرساالت السماوية بسـيدنا          
 وأبقى له معجزة القرآن خالدة ، وقيد        ����وموالنا رسول اهللا    

للسنة المحمدية خدامها فلتتم نعمة اهللا على األجيال التى لم          
 ، يبعث اهللا فى األجيال المتعاقبة مـثالً         ����تدرك زمن النبى    

ذى يمشون والحال والنور العليا ينشرون نور الدين بالمقال     
بطل حجج اهللا وبيناته ، وأولئك هم       به فى الناس ، حتى ال ت      

خلفاء اهللا فى أرضه ، والدعاة لدينه كما قال إمامنا سـيدنا            
على كرم اهللا وجهه ، وهم الزمون لعالج األدواء الروحيـة           
لزوم األطباء لعالج األدواء الجسـدية ، ويـرحم اهللا أميـر            

 : ول منبهاً لحاجة الناس إليهم الشعراء إذ يق
 فمن لروِحك بـالنَقِص المـداِوين          بساِط ِجسمك شَتَّى ِحين تَطْلُـبهم     
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وال شك أن أخذ الناس الدين عن هؤالء علماً وعمالً ومذاقاً           
يثمر ثمرته فى المجتمع كله ، فاآلخـذون علـيهم وإن لـم        

شك يخطون فـى    يبلغوا مبلغ أئمتهم فى النضوج لكنهم بال        
 التربية اإلسالمية على أيديهم خطوات نافعة لهم ولـذويهم         

 .وشتان بين قيمتى المادة والروح 
  نشق القمر ويد الروح لها ِا  نشق الحجر فيد الجسم بها ِا 

إن غفلة القلوب زادت بازدياد أنواع المالهى وأدواتها حتى         
 يـوقظ    وفيم ،ى الناس مساكنهم من وراء الجدر     قتحمت عل ِا

الجانب الحيوانى فى اإلنسان ، ويقظته ال تكـون إال علـى            
  ، وخاصة فى الناشئين والناشئات      حساب الجانب الروحانى  

ويعجبنى ما يقوله فى هذا الشأن فيلسوف المسلمين الـذى          
عاش عمره يفخر باإلسالم وينـادى المسـلمين بإصـالح          

شاعر نفوسهم وذات بينهم ، السيد محمد إقبال رحمه اهللا ـ  
 : اإلسالم الباكستانى ـ حين قال 

 هى المِندةُي الح ـ م ـ  ألْ اءقَ   تْقَ
ى    ِهالم الْمنَ صمه لَتَعنَ صدقَلَ

ـ  ِباِهذَ الم ني ب مِهِب  ِراِئ حين 
 ينِم األَ مرحم الْ هنْ ع بجحتَِل
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ألنه رأى أن العمل فى الدين فى بالد اإلسالم وقـف اليـوم             
 ولم يجاوزها للبواطن ؛ ألن المسـلمين      ،ه عند الظواهر  أكثر

 ولم يأخـذوا   ، وأخذوا بالرخص والتأويالت   ،أخلدوا للراحة   
 بالعزائم والمجاهدات كأسالفهم ؛ لذلك سـاروا إلـى حالـة          

 ويحجون بيت   ،، فترى المصلين يملئون المساجد       ال تسر   
عدون اهللا ، فإذا عاملت بعضهم رأيتهم ينقضون العهود ، ويت         

 ين فى عبادتهم ما رأيت منهم ذلـك        الحدود ، ولو كانوا جاد    
 نصرفوا إلى مـا   كما أن الشباب فَتُرت همتهم فى الدين ، واِ        

  كمـا قـال بعـض العـارفين        ،ال ينفع ، بل إلى ما يضـر       
 :  فى أبياته ناصحاً 
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  الورى الوعاظُ يوماً   ظَوعإذا
 ــــاداًسير لنافَ  تُثِ ةٌزِهجَأفَ

رسبها الشَّ يبِإل ِبا ابــاِءنَِتع 
اً ولـــكن    وادتَ ر ِيب الْ حجنَ
 ــاةًكَى ز ِطى نُع ا نَدعِ  ذَ موكَ
رامــاً  حلكن  ترىشنَ و يعِبنَ
كَوموا الْشُفْ يرا فينا ِجهـاراًب 

 وكم رمضان لَ بِ يِهِي نُحــٍو  ه
منا قد اِ  حِسمتألت نِ اِكم  ــاء

     لناِس أمست كاألفاعى  ِطباع ا 

ـ  النِ ـــالِمكَالْ بِ رخَفْتَْفَ   اِتَئاِش
 اِتِيــــارِ اٍت ع صاِقواٍن ر غَ

 وال يع وال الْ  نى الوض وءالِةص 
 ــــاتِ رب ذلك مخَ  دعوب ب لُقُ

    ــاِةكَوليس لنا مع المولى ز 
  الحالِل م وأبوابــــالتِ طَع 

 ِتوتُعِجبنَا الفَتاَوى الفاســدا  
 لياليِه بإثٍم ساهــــــراتِ  
 وهل ترضى بكثرتها القُضـاةِ    
 فألْينُها مالمس الذعــــاتِ   

 

 
 

 المسلمين  ويتحسر الشاعر الباكستانى محمد إقبال على ترك      
 : لألخالق النبوية فيقول 

ـ  األَ طُوفْتُ فى أرضِ   جِمِاع 
ـ   ملَ  جج     المصـطفى  ا ألقى فيه

ــ  ــى َأمثُ ــ الْرِض ف عرب 
ــلَو ــَأ رمكَ ــ َأتُِي ــا لَب هب 

 

لقد كان لإلسالم بالشباب الناشئ فـى       : وإنى أقول لشبابنا    
طاعة اهللا قوة جسدية وروحية ؛ فمثالً تولى أسامة بن زيد           
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الصحابى قيادة الجيش وهو دون العشرين ـ يعنى كان فى  
 ، وكان ���� من عمره ـ بأمٍر من موالنا رسول اهللا  ١٧سن 

لصحابة األجالء ، وفيهم أبوبكر وعمـر       فى الجيش شيوخ ا   
بن الخطاب ، أترى كان أسامة يجود بنفسه فى سبيل إعالء           
كلمة الدين ويبخل بالعبادة ثم كان يؤخر العبادة لشـيخوخته          

وإنى أنصح شـبابنا وفتياتنـا أن     . وهو ال يدرى متى أجله      
يحفظوا المثل العليا التـى ضـربها أسـالفنا الصـالحون           

ب قبل الهرم ، والصحة قبل      أن يغتنموا الشبا  والصالحات ، و  
 قبل الشغل ، والحياة قبل       والغنى قبل الفقر ، والفراغ     السقم
إننا أخذنا كثيراً من ديننا عن      :  ونقول لفتيات اإلسالم     الموت

أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى اهللا عنها ، وقـد خلَّفهـا            
  الرفيـق األعلـى وهـى دون العشـرين           إلى ����رسول اهللا   

وليذكرن كذلك أن السيدة فاطمة الزهراء ماتت فى شـبابها           
 وقـد وصـفها     اتها كانت مثاالً رائعاً للتقـوى     ولكنها فى حي  

 : السيد محمد إقبال الشاعر اإلسالمى الباكستانى 
  بينمــا   هـا فمها يرِدد آى ربِ   

 لما شكا المحتاج خلفَ ِرحاِبها     
  ردها تجاعلى الشَـعيرِ  ياهحر 

 شـكواها ِتلْك النفِس فى  ِلرقَّتْ  
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 جادت لتُنْقَذَه بـرهِن ِخماِرهـا      
 بلَّتْ ِوسـاِدِتها آللـُئ دمعهـا      

 العرِش يرفع دمعها  جبريُل نحو 
 

 ها جدوا نَداِك من  ياسحب أين 
  تقواهاخشيتها ومنمن طُوَل   

  رباها الِجنَانى فى ور ي كالطَِّل
 

ابعة العدوية سجلت للنساء فى     وليذكرون كذلك أن السيدة ر    
 : محبة اهللا فخراً باقياً على الزمن فى مثل قولها 

 أحبك حبين حب الهـــوى   
بــوى فأما الذى هو حاله  

 وأمـــا الذى أنت أهٌل له     
  فال الحمد فى ذا وال ذاك لى       

 

ــلٌ   ــك أه ــاً ألن ــذاك وحب   ل
  عـن سـواك    ِهتُ بِ لْ شُغِ حبف

  ِب حتى فكشفـك لى الحجأراك 
      فـى ذا وذاك ولكـن لك الحمد 

 

 : قولها رضى اهللا عنها و
 كلهم عابدوك من خوِف نـــاٍر      
أو بأن يسكنون الِجنان ويحظـوا       
     ليس لى فى الجناِن والناِر حـظٌ       

 ويــرون النجــاةَ حظــاً جزيـــَل 
ــبيلَ  ــربون السلس ــوٍر ويش  بقص
 أنا ال أبتغـى بحبـى بديــــلَ       

 

 المتصوفة من الشباب أن يبذلوا المجهود بـين         وإنى أنصح 
مـن  ":  وأن يذكروا الحكمة الصوفية القائلـة         ، يد المعبود 

كمـا أنصـحهم أن      .  "عرف ما يطلب هان عليه ما يبـذل       
ويطيعـوا  لى أورادهم ، ويلتزمـوا جمـاعتهم        يحرصوا ع 

مشايخهم ، ويوالوا زيارتهم ويِجلْـوهم ، ويسـتمعوا إلـى           
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كلمة واحدة من كلماتهم النيرة أو لحظة من        إرشادهم ؛ فإن    
لحظاتهم المباركة قد تصعد بالمريد فى معارج الكمال ، وقد          
قال اإلمام العارف باهللا الحارث المحاسبى فى كتابه الرعاية         

Ÿωuρ (#θçΡθä3s? t ﴿   :لحقوق اهللا عند قوله تعالى       Ï% ©!$% x. (#θÝ¡nΣ ©! $# 
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أى أنساهم النظر إليهـا ، وأول البليـة تعطيـل           :  ﴾الحشر  
القلوب من فكر اآلخرة وذكرها ، وعن ذلك يكون السهو ثم           

 ثم التضييع ألمر اهللا عز وجـل ، ثـم    ،  ثم الغفلة   ، النسيان
   ينبـان عـن    ح والقسوة الذين ي    ، مواريث السوء من الرج

ويعلل شاعر اإلسالم محمـد     . آلخرة ، ونعوذ باهللا من هذا       ا
إقبال عدم ظهور التجلى فى األمة ؟ بالغفلـة التـى عمـت             
المسلمين ، ولو كان فيهم أهل الشوق لوقع التجلـى لهـم            

 : فيقول 
  فهل بقى الكليم بطور سينا   فوق الطور باٍقجلى النورت

أخـذ عـنهم    أين أئمة الصوفية الذين ن    : وقد يقول البعض    
إن هذه األمة ال تخلـو مـن        : التربية التى وصفت ؟ فأقول      
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خياٍر يؤتم بهم فى التربية ؛ فإن لم نجد أئمة الصوفية مـن             
والدسوقى  والبدوى  ،  والرفاعى  ،   والجيالنى    ، أمثال الجنيد 

عليهم رضوان اهللا ؛ فإننـا نجـد المتشـبهون بهـم مـن              
يعتبـرون نسـبياً     وال شك أنهم فى هذا الزمان         ، المتصوفة

قدوة صالحة للخروج بنا من ظلمات الغفلـة القاتلـة التـى       
 نشاهدها فى المجتمع اإلسالمى ، ونسأل اهللا أن يجنبنا شـرها           

 ����%�� ��� >�
�� c�h: 
والصوفية يتأسون فى قيام الليل بعمل موالنا سيدنا رسـول          

:  قال   ����أن رسول اهللا    :  وعمل أصحابه ، ويقولون      ����اهللا  
فما " عم الرجل عبد اهللا بن عمر لو كان يصلى من الليل            ن" 

فاتت ابن عمر بعد ذلك ليلة حتى يقـوم فيهـا ، ويقولـون          
إن اهللا عز وجل جعل قيام الليل من أوصاف الصـالحين            :كذلك  

≈tβθè=÷Gtƒ ÏM بقوله الكريم  ﴿    tƒ#u «!$# u!$tΡ#u È≅ø‹©9 $# öΝ èδ uρ tβρ ß‰ àfó¡ o„ ∩⊇⊇⊂∪ ﴾ 
  ويستحب عند الصوفية من قيام الليـل الثلثـين         . سورة آل عمران  

إن الصـالة أول    : وأقل االستحباب عندهم قيام الثلث  ويقولون        
  للقانتين ، وقيام آخره للمصلين      الليل للمتهجدين ، وقيام أوسطه    

أن : ويقول الصوفية منبهين لنـا      . والقيام من الفجر للغافلين     
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z﴿: له تعالى    كُلِّف بقيام الليل بقو    ����رسول اهللا    ÏΒ uρ È≅ø‹©9 $# ô‰ ¤fyγtF sù 

Ïµ Î/ \'s#Ïù$tΡ y7©9 #|¤tã βr& y7sWyè ö7tƒ y7•/ u‘ $YΒ$s)tΒ #YŠθßϑøt¤Χ ∩∠∪ ﴾ . ــورة  س

ر بالركوع والسجود ، فكيـف      فإذا كان سيد الوجود ُأمِ     اإلسراء  
وقد سـئل بعـض     ! يطمع فى الوصول من ليس له محصول ؟       

هو ساعة أنا فيهـا بـين       : فقال  كيف الليل عليك ؟     : الصوفية  
حالين أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلـع ، مـا تـم               

: وقال الفُضيل بن عياض     . شتفيت منه قط    فرحى به قط وما اِ    
إذا غربت الشمس فرحت بدخول الظالم لخلوتى بربى فإذا طلع          

      بالليل ألنهم ذاقـوا    فرحتهم  . الفجر حزنت لدخول الناس على
 وقـال . ستشعروا العطاء وعظمة العطية      واِ  ، اجاةلذة المن 

أهل الليل فى ليلهم ألذ من أهل اللهـو فـى           :  أبو سليمان   
: لهوهم ولوال الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا  وقال بعضهم 

إن اهللا عز وجل ينظر باألسحار إلى قلوب المتيقظين فيمألها          
منها الهـدى   أنوارا فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير فتشع        

 ويروى الصوفية أن اهللا تعالى أوحـى         .إلى قلوب الغافلين  
 إن لى عباداً مـن عبـادى يحبـونى        " إلى بعض الصديقين    

 أشتاق إليهم  ويذكروننى وأذكرهم و  ويشتاقون إلى ،وأحبهم
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  وينظرون إلى وأنظر إليهم ، فإن حذوت طـريقهم أحببتـك          
   قَتُكا عالمـتهم ؟ قـال        م  يا ربِ   قال  ، وإن عدلت عنهم م :

يراعون الظالم بالنهار كما يراعى الراعى الشـفيق غنمـه          
ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلـى أوكارهـا           

 وفُرشـت    ، عند الغروب ، فإذا جنهم الليل واختلط الظـالم        
ة ، وخلى كل حبيب بحبيبه ، نصـبوا         رِسالفُرش ونُصبت األَ  

ونـاجونى بكالمـى        أقدامهم ، وافترشوا لى وجوههم     إلى
وبين    فبين صارخٍِ وباٍك ومتأوٍه وشاكٍ      ، نعامىوتملَّقوا لى بإ  

 ألجلـى  بعينى ما يتحملون     قائٍم وقاعد ، وبين راكٍع وساجد       
 أول ما أعطيهم أقذف من نورى فى        وبسمعى ما يشتاقون لحبى   

قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم ، والثانيـة لـو كانـت             
 يها من موازينهم الستقللتها لهم     رض وما ف  السموات السبع واأل  

 فترى من أقبلتُ بوجهى عليه ، يعلم موالثالثة أقبل بوجهى عليه
 " . أحد ما أريد أن أعطيه 

 ����%�� ��� <�
S�� ��&�4� �� v���� 
إن اهللا فـى    : فالصوفية ال يقصدون الحلول حين يقولون       

تمتـع بـه    ضميرهم ، بل يقصدون مقام المشاهدة الذى ي       
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الصوفى منهم عندما يتجلى الحق سبحانه وتعالى علـى         
قلبه ، فيرى ربه بعين قلبه ، ويجتليه ببصر بصيرته من           

ويشـرح    ،  وال انفصال وال اتصال     ،  وال تحيز  غير حلول 
 : فى قوله  ����ذلك سيدى اإلمام العز بن عبد السالم 

ولما تجلـى مـن ُأحـب تكرمـاً           
  أننـى  تعــرف لى حتى تيقنـتُ    

ـ      وفى كلِ  ْل حاٍل أجتليه ولـم يـز 
وما هو فى وصـِلى بمتَِصـــل        
وما قدر مثلى أن يحـيطَ بقــدِرِه       
أشاهده فى صفو ِسـرى وأجتَِلـى        
      وجهـــه نظَرالتَِّم ي كما أن بدر       

      عظَـمالجمـال الم نى ذاكوأشهد 
     ـــمأراه بروحى جهرةً ال توه 

   على طُوِر قلبى حنْ كُ ثُي  كلَـمتُ م 
 اوال بمنفَصٍل عنى وحاشاه منهم    

  الثرى من ِرفعِة البدِر إنمـا      وأين
  يقَســـم جماَل تعالى عـزه أن    

 بصفو غديٍر وهو فى ُأفُِق السما     
 

 :  رضى اهللا عنه ويقول اإلمام الشبلى 
ا أرانى الوجَأفلم نَّدكِه شَ  رى   اِض حتُدم كوجِلكُاً ِبود اِنكَ م 

 اِنييِر عغَاً ِبودوجتُ مظْوالح  لُِم    كَ  تَِريغَِب  اً وملُع م تُباطَخَفَ
  : رضى اهللا عنه ويقول اإلمام الحالج 

 س وال غَربتْ   متْ شَ عواِهللا ما طَلَ  
 لَوال جتُ إلى قَ  سو ثُـِدٍم ُأحهالَّ إِ م 

      يلْحونَِنى سفَهــاً   مالى وللناسِ 

ــاًَ  ِب  ــك مقرون ــنَْأإال وحب  ـاِسفَ
ـ وَأ   جـــالِسنييثـــى بــِد حتَنْ

ـ  سى وِدين النَّ  نَفْدينى لِ   اِساِس للنَّ
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 : ويقول بعض الصالحين 
 وانىتَةً نَـظَح لَهنْ عْلـه فَر   شْحا الْـنَدِعوم وهـإننا ملكُ

 :ويقول أيضا 
  تْ ردذْ شَاهـ وم ـ ى ج وِح  وِارتَقَـتْ   كاللُ

ـ عشقتُ  تَ ـ وهـو ب    اِهللا ورنَ     ىِتيرِص
 

 رتَج  دتُ عن منَع  ِسِح الْ ِمالَاى فى ع 
    الكُـرسِ  آيِةفى     البرهان عوض دقَ

  باهللا وجاهدوا أنفسهم فى سبيله      أرأيتم كيف تعلق الصوفية   
وكيف آثروه علـى كـل شـئ فـآثرهم           ، وهاموا فى حبه  

داهم سبيل الرشاد ، مصداقاً لمـا قالـه       باالنتساب إليه ، وه   
%zƒÏ﴿    : تعالى   ©!$#uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝåκ̈]tƒÏ‰ öκs]s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©! $# yì yϑs9 

t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$#  ﴾   سورة العنكبوت . 

 
  ����N�%!�� �A�A; ����   

ليس كتباً تقرأ ؛ وإنما هو سلوك عملى وجهـاد          : لتصوف  ا
ج المؤمن فيه صـعداً علـى معـراج       دائم بقلب هائم ، يتدر    

 : المحبة بإرشاد إمام القوم الذين وصفهم اهللا تعالى فقال 
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  الحـق  اللهم ارزقنا االستقامة على الطريق لنكون من أهل       

 .والحقيقة يا رب العالمين 
 
���]?Z� N�%!�� 	:  

 وأعظمهـا    ،  من أجْل العلوم قدراً     فعلم التصوف اإلسالمى  
            محالً وفخراً ، وأسناها شمساً وبدراً ، وكيف ال وهو لُبـاب

 شـرق أنـوار الحقيقـة      الشريعة وِمهاد الطريقـة ومنـه ت      
فالتصوف بالنسبة إلى أحكام الدين اإلسالمى كالروح بالنسبة 

عة الغراء وفحواها ، فال يقتصـر       للجسد ، فهو روح الشري    
الدين على األحكام الفقهية ، وال تُدرك هذه األحكام إال بفهم           
الجانب الروحى منها فهماً حقيقياً ؛ فالبد للمتصوف من أن          
يكون ملِّماً بأحكام الشرع ، متبعاً له اتباعـاً وثيقـاً ؛ فـال              

  إال تصوف إال بفقه ، وال فقـه إال بتصـوف ، إذ ال عمـل              
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: ومن هنا قال العلمـاء      . بصدق توجه وال هما إال بإيمان       
من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ، ومن تفقه ولم يتصـوف          

 ألنه   فتزندق األول    فقد تفسق ، ومن جمع بينهما فقد تحقق       
قائم لنفى الحكمة واألحكام ؛ فبذلك ال يكتمل عملـه لجهلـه            

ـ لخلـو عملـه      م الشرع الحنيف ، وتفسق الثانى     بأحكا ن ع
فإن ذلك هو   المشروط فى األعمال    صدق التوجه واإلخالص    

الحاجز عن معصية اهللا  وتحقق الثالث  لقيامه بالحقيقة فى           
  .عين تمسكه بالحق

 ��   ��������� N��%!  :       فالتصوف إذاً هو روح الدين أمـا
اهرة فحسب ، والمتصـوف يعنـى ببـاطن         الشريعة فهى ظ  
داء العبـادات    وسـالمة القلـب عنـد أ        ، األحكام وحقيقتها 

  والمعامالت ، أما الفقيه فـأكثر عنايتـه بظـاهر التعـرف           
 وطه دون النظر لما اكتسبه القلـب       واستيفائه بأركانه وشر  

لتوضيح ذلك نضرب مثالً فى النطق بالشهادة ، فالفقيه ينظر 
ويربط بها أحكامها دون أن يتطرق إلى       ،  إليها نظرة ظاهرة    

بها ، فإذا نطـق اللسـان      صدق العقيدة أو زيفها فى النطق       
بالشهادة كان ذلك كافياً فى نظر الفقيه باعتباره مسلماً  وأن           
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يعامله باألحكام الشرعية على هذا األساس ؛ بأن يرفع عنه          
 ثُه كسائر المسلمين وغير ذلـك      حد السيف والجزية ، ويورِ    

وليس له أن يبحث فيما إذا كان الناطق بها مؤمناً أو منافقاً             
 بـل يعتنـى      ، وف فهو ال يقف عند حـد الظـاهر        أما التص 
كتساب القلب لإليمان والتصديق ، ومثال آخـر        وِا،  بالباطن  

 فالفقيه يبحـث  ،للفارق بين الشريعة والتصوف من الصالة       
 فى الصالة من حيث أركانها وشروطها ، فـيحكم بصـحتها          

استيفائها لهذه األركـان والشـروط ، أمـا          لدى أوبطالنها
ى بحالة القلب عند أداء الصـالة ، ويعنـى          المتصوف فيعن 

بمسألة قبولها عند اهللا ، وهو ما ال يمكن أن يتطرق إليـه             
ستجمع المصلى أركان الصـالة وشـروطها       الفقيه ، فمتى اِ   

ستقبال القبلة وأداء األفعال التى تتكون      كاإلسالم والطهارة واِ  
منها الصالة ، كانت صالته كافيه فى نظـر الفقيـه ، أمـا              

تجـاه  تصوف فهو يعنى بطرد الوساوس عند الصـالة واِ       الم
        القلب وسالمته فى أدائها ونفى الرياء عنها ، والعب بهـا    ج

وغير ذلك مما يتصل بجوهر الصالة وروحها ، فالمتصوف         
: وقال بعض المتصـوفين    . يقوم على اإلرشاد فهو مدرسة      
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ن إنه البد لإلنسان المسلم من أن يكون متصوفاً ، البد له م           
شيخ يرشده ومن ال شيخ له ، فالشيطان شيخه ، ومن لـم             
يجد الشيخ الصالح فليكثر من الصالة على حضرة الرسـول          

 فيكون الرسول شيخاً له ، ولما كـان التصـوف           ����الكريم  
اإلسالمى هو العلم الدقيق الراقى والحقيقى ، وضـع أئمـة           

حـده   . التصوف لهذا العلم هذه الحقائق العلمية العظيمـة         
سـمه ، واسـتمداده ، وحكـم        موضوعه ، وواضعه ، واِ    و

الشارع فيه ، وتصـور مسـائله ، وفضـيلته ، ونسـبته              
 .وثمرته 
 �; HI��  N�%!�� 	
 : ����أما حده فقال اإلمام الجنيـد       :    �

هو أن يميتك الحق عنك ويحيك به ، وأن تكون مع اهللا بال             
عالقة  ، وقيل الدخول فى كل شئ سنى والخروج من كـل             

ئ دنى ، وقيل هو أخالق كريمة ظهرت فى زمان كريم مع       ش
تملك شيئاً وال يملكك شئ ، وقيـل        ال  أقوام كرام ، وقيل أن      

سترسال النفس مع اهللا على ما يريد ، وقيل التصوف مبنى           ِا
قـار ، والتحقـق     التمسك بالفقر واالفت  : على ثالث خصال    
كـر مـع    وقيـل ذِ  . وترك التدبير واالختيار    بالبذل واإليثار   
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ع ، وقيـل     وعمٌل مـع اتبـا      ، ستماع ووجد مع اِ    ، جتماعِا
  وهو العصمة عن رؤيـة الكـون        ،الجلوس مع اهللا بال هم      

�]��mqi�� ���%��� v)%�� ���%�� .  
 أن يفتقر بعد الغنى ، ويذل بعد        : والصوفى الصادق عالمته  

 أن   :وعالمة الصوفى الكـاذب   . ويخفض بعد الشهرة     العز
ى بعد الفقر ويعز بعد الذل ، ويشـتهر بعـد الخفـاء              يستغن

 هو الذى سقط عنه الرياء وأصبح ال يـرى إال            :والصوفى
اهللا الواحد فى كل أقواله وأفعاله ؛ لذلك يكون بين النـاس            
غريباً فى أحواله فريداً فى كماله ، فال يقبله من كـان بـه              

 : رضـى اهللا عنـه      نقص ؛ لذلك قال الحسن بن منصـور         
 وقيل   ، لصوفى واحد فى الذات ، ال يقبله أحد وال يقبل أحد          ا

 عليه كل قبيح ، وال يخرج منه إال         حرالصوفى كاألرض يطْ  
: كل مليح ، ويطأه البر والفاجر ، كمـا قـال فيـه الحـق               

﴿ßŠ$ t7Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9$# š Ï% ©!$# tβθà±ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθyδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγt6sÛ% s{ šχθè=Îγ≈ yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪  ﴾ ــان ــورة الفرق .  س
عن الخلق متصل  منقطع    : الصوفى  ����وقال شيخنا الشبلى    
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¤y7çG÷èuΖsÜô¹$#uρ Å﴿   : بالحق لقوله تعالى   ø�uΖÏ9 ∩⊆⊇∪   ﴾    سـورة

الصوفية أطفال فى ِحجِر الحق ، وقيل       ، ثم قال أيضاً        طـه  
ه السماء ـ يعنى ال يحصره  الصوفى ال تُِقلُّه األرض وال تُِظلُّ

الكون ـ ؛ لكونه عبداً ربانياً فى قبضة الحـق فـوق كـل     
 وقال اإلمام الشـعرانى . األسباب ، ومع الحقيقة سراً وحاالً   

عبـارة عـن علـم    : التصوف  :  فى طبقاته    رضى اهللا عنه  
ستنارت بصـائرهم بالعمـل     انقدح فى قلوب األولياء حين اِ     

ن عمل بهما حصل من ذلـك علـوم         بالكتاب والسنة  فكل م    
 .وأسرار وحقائق تعجز عنها األلسن وآداب 

 : وقال بعض العارفين 
  إال أخو فطنةً بالحق معــــروفُ   م التصوفُ ليس يدركــه ـعل

  وكيف يشهد ضوء الشمِس مكفوفُ  ه من ليس يشهده  ـوكيف يدرك
 H�$Jn�w��N�%!�� 	
� :  

فهو الذات العلية ؛ ألنه يبحث عنها        أما موضوع التصوف    
شهود والعيان ، فاألول    باعتبار معرفتها إما بالبرهان أو بال     

موضـوعه النفـوس    وقيـل   .  والثانى للواصلين    للطالبين
 ؛ ألنه يبحث عـن تصـفيتها وتهـذيبها         والقلوب واألرواح   
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 وهى أفعال القلب والحواس من حيث التزكيـة والتصـفية          
 )            U1B�9 N�� B��$ N�� '�  ( 

 HD�J	
��� �:& xw�� :  
فهو سـيدنا   : أما واضع هذا العلم واألستاذ األول للصوفية        

 علمه اهللا بالوحى واإللهـام ، فنـزل األمـين     ����رسول اهللا   
 فلما تقررت نزل ثانياً بالحقيقة       ،  أوالً بالشريعة  ����جبريل  

ه سيدنا  فخص بعضاً دون بعض ، وأول من تكلم فيه وأظهر         
 وأخذه عنه اإلمـام     ����على بن أبى طالب كرم اهللا وجهه و         

وأمه اسمها خيرة موالة ألم سـلمه زوج        ( الحسن البصرى   
تـوفى  )  أم المؤمنين ، وأبوه مولى زيد بن ثابت          ����النبى  

الحسن البصرى سنة عشر ومائة هجريـة ، وأخـذه عـن            
الحسن سيدنا حبيب العجمى ، وأخذه عن حبيب أبو سليمان          

 وأخذه عن   ) ثنتين ومائة هجرية    ِاتوفى سنة   ( داود الطائى   
  ����دواد الطائى أبو محفوظ معروف بن فيـروز الكرخـى           

وأخذه عن معروف الكرخى أبو الحسن سرى بـن مفلـس           
وأخذه عـن   ) توفى سنة إحدى وخمسين ومائة      ( السقطى  

السرى إمام هذه الطريقة ومظهر أعالم الحقيقة أبو القاسم         
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تربى بـالعراق   أصله من نهاوند و   ( لجنيد الخزار   محمد بن ا  
 وصحب اإلمام الشافعى ، فكـان يفتـى   وتفقه على أبى ثور   

على مذهب أبى ثور ، ثم صحب خاله السرى ، وأبا الحارث            
وتوفى سنة سبع وتسـعين ومـائتين ، ودفـن           المحاسبى
وتنقل من عارف   ،  نتشر التصوف فى أصحابه      ثم اِ   )ببغداد  

ال ينقطع حتى يوم الدين ، فانتقل إلى األقطـاب   إلى عارف و  
ولقـد  . المشهورة الرفاعى والشاذلى والدسوقى والبـدوى       

كان الرسول الكريم عليه الصالة والسالم يحيا حياة روحية         
بالغة السمو والصفا ، وكانت وراء كلماته وتعاليمه حقـائق      

 إال  لم يفهمها حق فهمها ولم يلمسها على حقيقتها       ،  روحية  
 ���� وقد روى عن أبى هريرة       ،المقربون منه المخالطون له     

  من وعائين أما أحدهما ����حفظت عن رسول اهللا : أنه قال 
 
 
 

وقـال  .  وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا الحلقـوم           ، فبثثته
 ثالثة علوم علـم     ىِطع أُ ���� إن رسول اهللا      :بعض العارفين 
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وأعطاه بعـض   الشريعة فنشره بين األمة ، وعلم خُير فيه         
     ِلالصحابة دون بعض ، وعلم عمبكتمه وهو علم سر      ه وُأِمر 

أما علوم العارفين باهللا فتؤخذ مشافهة من عـارف         . القدرة  
 وتُفاض عليهم من بـاب مـن   ����إلى عارف إلى رسول اهللا   

‰y#﴿  : القرآن   ỳ uθsù #Y‰ ö6tã ô ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6Ïã çµ≈ oΨ ÷�s?#u Zπyϑôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰ΖÏã 

çµ≈ oΨ ÷Κ‾=tæuρ  ÏΒ $ ‾Ρ à$ ©! $ Vϑù=Ïã ∩∉∈∪  ﴾ ــم  . ســورة الكهــف وهــذا عل
 وال يعطى هذا العلم إال لرجـل طـرح األكـوان              ، العارفين

تبع سيد األنام ، وهذا     وأحب الرحمن ، واقتفى بالقرآن ، واِ      
العارف لو خطرت فى قلبه خطرة دون اهللا تعـالى سـهواً            

كان يقول سـلطان  لتعطل سره وما كان من العارفين ؛ لذلك    
 : العاشقين سيدنا عمر بن الفارض 

 ِردتىعلى خاطرى سهواً قضيتُ ِبولو خطرت لى فى ِسواك إرادةٌ   
  H���9   N��%!�� 	
: أما اسمه فهو علم التصـوف        : �?	 �

  :����أى أنه من الصفاء ، كما قال سيدى أبو الفتح البستى 
 

ـ لَتَى واخْ وِفاس فى الص  تخالفَ النَّ   وافُ
لَوتُ أَ سنَم ه ـ ذا االسِم إال فَ   ـــح  ى تَ

 

 جه ظَالً و م اً  مِ  قَتَشْنُوهن وِف  الص 
 وفىى سمى الص تَيا ح صوِفصافَى فَ 
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 H��G)���!?�N�%!�� 	
�  :  
 أما استمداده أى علم التصوف ، فهو مستمد مـن الكتـاب        

 . وإلهامات الصالحين وفتوحات العارفين  ،والسنة
B�� n9��� 	i; H?)? :  

 إنه فـرض عـين ، إذ      : أى حكمه ، فقد قال اإلمام الغزالى        
 ال األنبياء علـيهم السـالم     ال يخلو أحد من عيب أو مرض إ       

من لم يتغلغل فى علمنا هذا مات       :  ����وقال اإلمام الشاذلى    
مصراً على الكبائر وهو ال يشعر ، وحيث كان فرض عـيٍن            

 بالتربية واشتهر   فَن يأخذه عنه ، إذا عرِ     يجب السفر إلى م   
 كمـا قـال الشـيخ     ،الدواء على يده وإن خـالف والديـه    

النفس إذا غلبـت كالعـدو إذ فَجـْأ تجـب            : ����السنوسى  
ــه  ،مجاهــدتها  .  واالســتعانة عليهــا وإن خــالف والدي

 : وما أحسن قول القائل 
ـ ر بِ مكُِتبح فى م  رـاِطخَُأ  ى وِح
 ـــم واكٍُج فى ه   فَ َللُك كُ سوَأ

 
 

 
ـ  نَ د قَ نى م لَى إِ غَصوال أَ  ى اِنه 

 َأوــر ــب بـكَ حــاكُر اوإمم إم 
شَْأوكَ ر ْأبـ  كُم  س  اًن سـم  اَولو كَ

 
 

 
ذُىُأِلو ع ا  الْ ِننـمال صـــزع 
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 اكُــم و فى ه  ِرواِطخَالْر بِ اِطخَُأ
 

تَْأورـ  ك ـ اكُم أَ  فى ِرض ب ـ اً و اًُأم 
 

? H��>"�� 9�%3 N�%!�� 	
�:  
ل معرفتها مـن الكلمـات       وأما تصور مسائله ، فهو أحوا     

والزهـد  ،   والتوكـل     ، والصـدق ،   كاإلخالص   المتداولة ، 
  والفناء والبقـاء     ،  والمحبة  ،  والتسليم  ، والرضا،  والورع  
    والروحانيـة    والحكمـة  ،   القـدرة  ،   والصفات،  وكالذات  
 والوارد والمقام ، وكون الخلوة       ، الومعرفة الح ،  والبشرية  

 .والصمت على أنهما مطلوبين 
 H��J
�y�� �%!�� 	
�N:  

لو : فقال اإلمام الجنيد    ) أى فضيلة التصوف    ( وأما فضيلته   
نعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم الذى نـتكلم            

 : ����وقال الشيخ السـقطى     . فيه مع أصحابنا لسعيت إليه      
دق بهذا العلم فهو من الخاصة ، وكل من فهمه          وكل من ص  

م فيه فهو   فهو من خاصة الخاصة ، وكل من عبر عنه وتكل         
وقـال بعـض    . ف  ز والبحر الذى ال ينْ    كالنجم الذى ال يدرك   

 له بالتصديق فى هذه الطريقة      حإذا رأيت من فُتِ   : الصالحين  
بطه ، وإذا  له فى الفهم فيه فاغت   ح وإذا رأيت من فُتِ    ،فبشره  
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ح له فى النطق فيه فعظمه ، وإذا رأيت منقـداً           رأيت من فُتَِ  
وما من علـٍم إال   . هجره وِا عليه ففر منه فرارك من األسد   

 وقد يقع االستغناء عنه فى وقت ما إال علم التصـوف فـال            
 .يستغنى عنه أحد فى وقت من األوقات 

 H�?32�$N�%!�� 	
� � :  
وقـال  .  لها وشرطٌ فيهـا       فهو كلٌ   ، وأما نسبته من العلوم   

 ) : رضى اهللا عنه    سيدى جالل السيوطى    ( اإلمام السيوطى   
 يعنى   كعلم البيان مع علم النحو        ، نسبة التصوف من العلوم   

نسبة  :  ����هو كماٌل فيها ومحسن لها ، وقال الشيخ ذروق          
التصوف من الدين نسبة الروح من الجسـد ؛ ألنـه مقـام             

ــذى فســ ــل  ����ره رســول اهللا اإلحســان ال  : ����لجبري
 إذ   ، )أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك            (  

 .ال معنى له سوى ذلك 
 H��`��"�N�%!�� 	
� � :  

فتهذيب القلوب ، ومعرفة عالم الغيوب وسخاوة       وأما فائدته   
 وحسن الخلق مع كل مخلوق وإصالح اإلنسـان          ، النفوس
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مـتأل   وِا ،لصوفى من تصفى من الكدرظاهراً وباطناً ، فإن ا  
                            . نقطع لعبادة ربه عن البشر  وِا ،من العبر

 : وكما قال بعض الصالحين 
 تُرِقعه   وِفص الْ سب لِ فُوص التَّ سيلَ

ـ   قْاح وال ر  يوال صِ   ربـَص وال طَ
تَّ الْ ْلبأَ وفُص تَ نال كَ و بِ فُصرــد 
َأون اِشى خَ  تُراً هللاِ ع ِئتَكْ مــــاً  ب         

 ـــون نْغَمى الْ نَ غَ ن إِ اُؤكوال بكَ  
 وننُج متَرِصدن قََأاب كَطرضوالِا
تْتَوالْ ِعب قَح قُالْ ورآن الْ وديــن 

ـ  م ِرهد الْ وَل طُ كوِبنُعلى ذُ  حزون 
 

 ليس هو اللقلقة باللسان ، وإنما هـو أذواقُ          فعلم التصوف 
اق ، وإنما يؤخذ من األذواق       ووجدان ، وال يؤخذ من األور     

وإنما يؤخذ من خدمـة الرجـال        ، والقال ينال بالقيل  وليس
واهللا ما أفلح من أفلح إال بصحبة من         وصحبة أهل الكمال ،   

 ؟ هو الشيخ المربى ك نبين ماثم بعد ذل. أفلح 
����    u�������4�     ���� 

 ���4� u�� العـارف والمربـى الصـوفى       هو الشيخ  : ��
لما كان علم التصوف هو الجامع والجامعة العلمية ف. الملهم 

الراقية ، حقيقة روحاً ومعنى ، كان البد من بيعة صـادقة            
لتلقى هذا العلم ، على يد معلٍم عارف واصل ، وأن تكـون             
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 الكامـل ، فكانـت      للعارف صفاته التى يتنزه بها مع العلـم       
 الـذين تجـردوا مـن       فات العالم أن يكون من العارفين     ص

   ين ، ال يخرجون مـن  ِقِيِداألسباب بيد الحق ، فهذا شأن الص
 ق سبحانه هو الذى يتـولى إخـراجهم        شئ حتى يكون الح   

هو : وأن يكون الشيخ تجرد ظاهراً وباطناً ، فتجريد الظاهر          
: هللا ، وتجريد الباطن ترك كل ما يشغل الجوارح عن طاعة ا    

هو ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع اهللا ، ومن كل             
وصف ذميم ، وتحليته بكل وصٍف كريم ، وأن يكـون مـن             

 .أهل المحبة والمعرفة 
  ������ >&� c�h�: 

 :  فالعباد المخصوصون بالعناية قسمين 
 وحفظ شرائع المسـلمين      ، قسم وجههم الحق إلقامة الدين    

وقسـم أقـامهم الحـق لمحبتـه        . علماء والصلحاء   وهم ال 
ختصهم بمعرفته ، وهم العارفون الكاملون سلكوا سـواء         وِا

 ألن وبينهما فرقٌ كبير . ين التحقيق الطريق ووصلوا إلى ع
  وأهل المحبـة     طالبون األجو ) وهم العلماء   ( مة  أهل الخد 

ـ   ) وهم العارفون   (   وأهـل الخدمـة     ،ور  ترفعت عنهم الس
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 أجورهم وراء الباب ، وأهل المحبـة فـى مناجـاة     يأخذون
األحباب ، وأهل الخدمة مسدول بينهم وبينه الحجاب ، وأهل          
المحبة مرفوع بينهم وبينه الحجاب ، وأهل الخدمة من أهل          

 ل المحبة من أهل الشـهود والعيـان        الدليل والبرهان ، وأه   
، وأهل المحبة تصـب     وأهل الخدمة ال تنفك عنهم الحظوظ       

 وأهل الخدمة محبتهم مقسـومة ، وأهـل         ،هم الحظوظ   علي
المحبة محبتهم مجموعة ؛ فلـذلك دام أهـل الخدمـة فـى             
خدمتهم ، ونفذ المحبون إلى شهود محبوبهم ، فلو ترك أهل      

  ، وحصروا محبتهم فـى محبـوب واحـد          الخدمة الحظوظ 
لنفذوا إلى محبوبهم ، وشهدوه ببصر يقينهم ، واسـتراحوا          

 خـدمتهم  ، ولكن حكمة اهللا أقامتهم فـى        من تعب خدمتهم    
وقد قال اإلمام سلطان العارفين سيدى أبو يزيد البسـطامى          

طلع اهللا على قلوب أوليائه ، فمنهم من لـم يصـلح            ِا : ����
 وقـال سـيدى   . لحمل المعرفة صـرفاً فشـغلهم بخدمتـه         

إن ) وهو من أئمة التصوف      : ( ���� أبو العباس الدينورى    
هم لمعرفته فشغلهم بخدمته ، وله عباد       هللا عباداً لم يستصلح   

 وقال سيدنا يحيـى    . لم يستصلحهم لخدمته فأهلهم لمحبته      



 

 
���������� 	����
� )   ٨٣   

الزاهد صيد الحق من الدنيا ، والعارف صيد         : ����بن معاذ   
الحق من الجنة ، أى مبيناً أن مقام العارف أرقى من مقـام             

  من الدنيا فقبضه وأدخله الجنة      الزاهد ، فالزاهد اصطاده اهللا    
عارف اصطاده الحق من الجنة فأدخلـه الحضـرة ، أى           وال

وهى جنة  : اصطاده من جنة الحس وجعله فى جنة المعنى         
فأهل الخدمة تجلى لهم الحـق بصـفة الجـالل          . المعارف  

والهيبة ، فصاروا مستوحشين من الخلق ، قلوبهم شاخصة         
لما يرد عليها من حضرة الحـق ، قـد نحلـت أجسـادهم              

ـ    ت بطـونهم ، وبالشـوق ذابـت       واصفرت ألوانهم وخمص
أكبادهم ، وقطعوا الدياجى بالبكاء والنحيب واستبدلوا الدنيا        
بالمجاهدة فى الدين ، ورغبوا فى جنة عرضها السـموات          

الحـق  وأهل المحبة تجلى لهـم      . واألرض أعدت للمتقين    
 وسكروا بخمر لذيـذ القربـة       تعالى بصفة الجمال والمحبة     
 وال من الزهـاد       ،  من العباد  شغلهم المعبود عن أن يكونوا    
اهللا ، فحجبوا عن كل ظـاهر       اشتغلوا بالظاهر والباطن وهو     

واشـتغلوا بمشـاهدة    ،   زهدوا فى النعيم واإلنعام      ،وباطن  
 .فالعارف هو دليل السالك . الملك العالم 

 

 
���������� 	����
� )   ٨٤   

���4� u���� ��]� : 
 وعالمـة   ،والبد للسالك من أن يبحث عن عالم عارف باهللا          

  وال يجهل جمال اهللا      ، رف أنه ال يسهو إذا سهى الناس      العا
 وال أحكام اهللا ، وال يقف مـع          ،  وال أيام اهللا    ، وال جالل اهللا  

 :عمله وأذكاره ، ولذا يقول اهللا لرسوله الكريم 
  ﴿ö≅è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$u‹øtxΧuρ † ÎA$yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊄∪  ﴾ 

فاالستسالم والرضا شرط فى السير، وشـرط       .  سورة األنعام 
فى اإليمان وشرط فى اإلسالم ، ومن أضر ما يكون علـى            

        السالك الشيخ الجاهل الذى ال يعلم الشريعة ، ويرم األخـذ   ح
. أنت منَّا نحـن منـك       : ألنه يفتن المريد ، وبقوله       ؛عنه  

وقوفه مع  وومن أخطر ما يكون على السالك األمانى الكاذبة         
منامات ورؤيته أذكاره ، كما قال سلطان العاشقين سـيدنا          ال

  :رضى اهللا عنه عمر بن الفارض 
 بحظوظهم  باألمانى وابتلوا وارض

 بحار الحب دعوى فما ابتلوا  وخاضوا                         
       ���4� u����  � z�{ U� �| �!�� c�
وقال بعض    :���

ن يتعلم منه هذا العلم ، ثم       إن للسالك على الشيخ أ    : الصالحين  
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ــال  ــين فق ــا : ب ــالك أن يتعلمه ــق للس ــوم ح ــة عل  ثماني
 من العارف ، وما دام حقٌ للسالك أن يتعلمها من العارف فالبد

 . العارف محيطاً بكل أسرار هذه العلوم   أن يكون من
����O�}� 
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ـ       أى يعنـى   (رون ألفـا    والعلوم مائة ألف علم وأربعة وعش
، فـإذا لـم يتعلمهـا ال        ) المقامات التى يصل إليها السالك      

  وهو ضاٌل مِضل  ،  وال يصلح إلعطاء الطريق     ، يسمى عارفا 
رضى وقد قال سيدى على المرصفى      . رسوله  لوخائن هللا و  
عالمة الشيخ أن يكـون عليمـاً بأصـول علـم           : اهللا عنه   
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ال يستغنى عنه المريـد      االشريعة والطريقة وفروعهما ، بم    
ناصحاً لخلـق اهللا    ، أمينا هللا ،  عالماً باهللا    فى جميع أحواله    

عارفاً بخواطر النفس المحمودة والمذمومة عارفـاً بعللهـا         
وأمراضها عارفاً بغذائها وداوئها فى أوقاتها ، فيسلم المريد         

 ويكـون   نفسه إليه وال يبقى معه إرادة بحاٍل من األحوال ،         
 ويؤمن بأنه ليس فى عصـره        ، صغير مع والديه  كالطفل ال 

فيصير من قبيل مذبـذبين     ،   يشغل خاطره بغيره      لئال  ، مثله
بين ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء ، وال يذدرى أحداً من             
األولياء فيحرم البركة ، وال يكون التفاته بالكليـة إال إلـى            

الشـيخ هـو    : وقال الشيخ نجم الدين البكرى      . شيخه فقط   
 وعرف فيها المخاوف والمهالك  فيرشد        الذى سلك الطريق  

 ان بالمنازل والمقامـات واألحـوال      المريد وينبهه فى األحي   
ويشير عليه بما ينفعه وال يضره ، وأن يكون الشيخ عارفاً           

والخواطر القلبية والنفسـانية    ،  بالخواطر الربانية والملكية    
   األنبيـاء  والشيطانية ، فالبد أن يكون عنـد الشـيخ ديـن          

وقال . وسياسة الملوك ، غير طالب للرياسة        وتدبير األطباء 
الشيخ من جمعـك فـى       : رضى اهللا عنه    سيدى أبو مدين    



 

 
���������� 	����
� )   ٨٧   

 ذاتـك بالتقـديم    لـه     وشهدت   فى مغيبه  ظَ وحفِ  ، حضوره
وسرك باالحترام والتعظيم  وهذبك بأخالقه وأدبك بإطراقـه          

ريفة ومنزلـة   مرتبة ش : فالمشيخة  . وأنار باطنك بإشراقه    
رفيعة ، والمتصف بها على الحقيقة يسمى شيخاً ، ومرشداً          

ً وقدوةً و   ولـيس   . اًيـد ِفستاذاً ومعلماً ، وم   أوارثاً و ومربيا
 للمشيخة حـد ، فالشـيخ دائمـاً وأبـداً طالـب الزيـادة              

’﴿  : لقوله تعـالى     n?≈ yè tGsù ª!$# à7Î=yϑø9 $# ‘,ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅yf÷è s? Èβ#uö� à)ø9 $$Î/ 

 ÏΒ È≅ö6 s% βr& #|Ó ø)ãƒ š�ø‹s9 Î) …çµ ã‹ômuρ ( ≅è%uρ Éb>§‘ ’ ÎΤ÷Š Î— $Vϑù=Ïã ∩⊇⊇⊆∪     ﴾  

 : ثم نذكر المشايخ من حيث االسم  .  سورة طـه
 	?I� ��; '� u��4�: 

 .فعددهم من حيث ذكر االسم خمسة 
HI�� :  وكملت   ، ستقلت عنده حالته   لما اِ   ، عده شيخه شيخ أق 

 ورآه أهـالً   ،كن مقامـه ، حـلَّ فطامـه   لديه تربيته ، وتم  
 . الخلق وإرشاد  ،لالقتداء
  H�$J :          شيخ دخل تحت حكم شيخه ، وتأدب بآدابه وكمل له

فعاجل الشـيخ   ،   ولم يبق إال اإلذن من الشيخ         ، االقتداء به 
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أن يجلـس   ،  موت قبل أن يأذن له ، فأمر هذا فى منامـة            
أورثها له القتدائه    ،   للخلق ويرشدهم ، فهذه عناية من اهللا      

  .بشيخه
 H�D�J :       فقط وشيخاً أقعده شيخه إللباس الخرقة وتتويب الناس  

 ، فهو فى الحقيقة مسـند ال مفيـد          لعدم أهليته لالقتداء به   
:  لذلك يقـول      ؛ الحقيقةففعله ذلك بمعنى الرواية ال بمعنى       

 . فالن ألبسنيها شيخى ألبستك هذه كما 
Hالنـاس والرؤسـاء واألغنيـاء      وشيخ أقعده وجوه     : ���9

 ونفـذت    ، تردادهم إليه ألمر ما عنه اشتهر     بإقبالهم عليه و  
كلمته وقبلت شفاعته ، وقال الناس قال الشيخ وقيل للشيخ           
فإن تغيرعليه الرؤساء واألغنياء جالت عنه األشياء وهـذا         

 .موجود فى هذا الزمان يشهد به العيان 
H��G :     حصل لهم من حسـن      شيخ أقعده عامة الناس لما 

سيمته ، ووصل لهم من جميل طريقتـه ، فـأقبلوا عليـه             
والزموا خدمته واحترموه ، ونالوا بصحبته خيراً وحصـلوا         

 .بمعرفته أجراً فال بأس به 
 : وقد قال بعض العارفين مبيناً الشيخ العارف 
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ـ  تَ ما لَ ذَ إِ اتٌ آي وللشيِخ ـ  نكُ  ه ـُ لَ
 ٍناِط ب والٍراِهظَ بِ ِهِيد لَ ملْ عِ نكُ ي ما لَ ذَِإ
ـ  أَ الن إِ اَ كَ نوِإ ـ  غَ هنَّ يـ  ر ٍع   اِم ج
ى  ردـَّلى الْ  إِ يِلِلع الْ واُلح أَ برقَْأفَ

َّال ه َأتُــوآيــلَــ ِإيــَلِميى هـوى 
ِإوكاَ ن ن ـ  ج ألَ م ـ اع ـ ع طَ ِلكْ   ِهاِم

ـ ىبوى ذِ  سِ هنْن ع لََأسوال تَ   ٍةيرِص
وملَن مشَقْواِف ي خَيفى ِاه ِهاِدقَِتع     
ومن ي ِرتَعض لِْعالْ وم نْ عبِ ه ٍلعـزِ م  

    هري غَِخيشَّ الِْةرضفاً فى حِرعوال تَ
   ى َأ نَنواه وِإى ِسضر اليِلقْعوالْذُفَ

ـ وى ي هى الْ اِلي فى لَ  الَّ إِ وا ه مفَ  ِرس 
ِرفاضة الْ  ِه بِ بِب لُجــــــِرح 
فَلوصِهيم ا جمع كْى أَ لَاً عـ  األَ ِلم ِرم 

 ِربى خَ لَ ع يبِبطَا الْ هنْ مِ نكُ ي ما لَ ذَِإ
ـ  فى نَ  اهرخْ وأُ ِىى طَّ  فَ اهينْدفَ  ـِرشْ
ِرمال تَ اً فَ يدصحبه ي اً مِ ومـ  ن  ِرهد الْ
ـ  واِءه األَ نٍى مِ لْخَ ـ غْم بِ سي لَ  ـِرتَ
مِ ُلظَي ـ  فى لَ  اِركَنْ اإلِ ن الْ ِبه ـ ج ِرم 
قْنَّرىالْيصفىع كَ الِْنييدرِى والاِلم  

ـ نَّ الْ ناً مِ نَيًأل ع موال تَ  ـ  الْ ِرظَ  ِرذْشَ
الِْنع ْأ نَِقحالفجرِِواضح عن الليِلى  

 
 
 

 ثم بعد ذلك نذكر آداب المريد مع شيخه
����  B��` x� ���4� m�)W  ���� 

 لـى ثمانيـة أمـور       الشيخ فمرجعها إ   اآلداب التى تكون مع   
 .أربعة ظاهرة وأربعة باطنة 

 ��&#�� �}�: 
O��   :جتناب نهيه وإن    واِ متثال أمره وإن ظهر له خالفه       إ

 .كان فيه حتفه ، فخطأ الشيخ أحسن من صواب المريد 

 

 
���������� 	����
� )   ٩٠   

   � �$J : فـال بـين يديـه ،  جلوس السكينة والوقار فى ال  
، وال يتكلم    وال يرفع صوته عليه       ، يضحك المريد بين يديه   
حال ك أو يفهم عنه بقرائن األحوال ،     ،  حتى يستدعيه للكالم    

الذكر بخفض صوت ورفق ولين ، وال يأكل معـه وال بـين             
 وأال يعاشر مـن كـان        ، يديه ، و ال ينام معه أو قريباً منه        

 ويحب من أحبـه  ،طرده الشيخ عنه  من أو، الشيخ يكرهه  
يتجسس على عبادة   ويكره من يكرهه الشيخ ، وأال       ،  الشيخ  

الشيخ أو أحواله ، وأال يفشى سر شيخه ولو نشر بالمنشار            
وأال يتضجر من أى خدمة ألزمه بها ، وأن يحسن الظن به             

ال يزوره إال على طهارة      ال يدخل عليه خلوته إال بإذنه ، و       وأ
وإذا قال له شيخه وهو صائم فى النفل أفطر وجـب عليـه             

م بالورد الذى رتبه وعينه له      وعلى المريد أن يلتز    ،   الفطر
شيخه ، فإن مدد الشيخ فى ورده فمن تخلف عن الورد فقد            

 .حرم المدد وهيهات أن يفلح فى الطريق 
 H�D�J :       المبادرة إلى خدمته بقدر اإلمكان بنفسه أو بماله أو
 مـولى المـوالى    ل فخدمة الرجال سـبب الوصـال         ، بقوله

 :  فقد قال بعض الصالحين 
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 يــــلِل د ِهالِح فَىلَ ع َل د     يــل ِم ج هنُّ ظَمِيِدخَلْا نِإ 
 فْ نََلأهسِخ ِلهدالِْةم ركَ ِل ال   جِماَلنَى ي نالِْهيِبِب ح ال وص 

دوام حضور مجلسه ، فـإن لـم يكـن فتكريـر             : ����9 
الوصول إليه إذا بقدر تكرير الوصول إليه يقرب الوصـول           

 فإذا غفـل عـن      ،يخ جارى كالساقية أو القادوس      فمدد الش 
الساقية أو القادوس تخرم وانقطع الماء إلى غيره ، وأيضاً          

المحبة تكون   شدة   تكرير الوصول يدل على المحبة ، وبقدر      
ال محبـة إال     : ����الشربة ، ولذلك قال الشـيخ المجـذوب         

بأصول وال وصول إال غالى وال شراب إال مختوم ، وال مقام           
ـ علم أنه ال ي   ِا : ����وقال سيدى على الجمل     . عالى  إال    بِرقَ

طالب الوصول إلى اهللا تعالى شٌئ مثل جلوسه مع عـارٍف           
 فالجلوس مع العارف باهللا أفضل من العزلة   ،إن وجده  باهللا  

من الجلوس مع العوام الغافلين ، والجلـوس      أفضل   والعزلة
الجاهـل    أفضل من الجلوس مع الفقيـر         ، مع العامى الغافل  

كما أن العارف باهللا يجمع بين المريـد ومـواله بنظـرة أو      
 كذلك الفقير الجاهل باهللا ربما أتلـف المريـد عـن             ، بكلمة

 .مواله بنظرة أو بكلمة 
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���o2�� m�)�� ��� 
O�}�  : وأنه أهل للشيوخة والتربية  لجمعه        ، عتقاد كماله إ 

على قـدم    وأنه    ،  وبين جذب وسلوك    ، بين شريعة وحقيقة  
  .صلى اهللا عليه وسلم النبى 
   �$J:  وحفظ حرمته غائباً وحاضراً ، وتربيـة         ، تعظيمه 

محبته فى قلبه وهو دليل صدقه ، وبقدر التصـديق يكـون            
 ولو بقى مع الشيخ  ،  فمن ال صدق له ال سير له        ،   التحقيق

 . ألف سنة 
   D�J :نعزاله عن عقله ورياسته وعلمـه وعملـه ، إال          إ 

 كما فعل سيدى أبـا الحسـن         ، ما يرد عليه من قبل الشيخ     
غتسل من  إالشاذلى عند مالقاته بشيخه سيدى ابن مشيش ،         

علمه وعمله قبل أن يصل إلـى شـيخه ، لينـال الشـراب          
 .الصافى من بحر مدده الوافى 

 فهذا من أقبح كـل       ، عدم االنتقال عنه إلى غيره     : ����9 
ب تسويس بذرة اإلرادة  فتفسد قبيح وأشنع كل شنيع ، وهو سب  

 شجرة اإلرادة لفساد أصلها ، وهذا مع شيوخ التربية العـارفين    
  ينتقـل  أن بـأس  فـال  أما شيوخ أهل الظاهر   ،  من أهل اليقين    



 

 
���������� 	����
� )   ٩٣   

وقال . منهم إلى أهل الباطن إن وجدهم وال يحتاج إلى إذن           
                  : ����سيدى أبو يزيد البسطامى 

شَ الْ ِلِزنَْأوفىأَ خَي ـ ع ـ اِزنَ م ىلَ    ِهِل
لَوفْ تَ تَسَلض ذَ ه ـ  تَنْنَ ظَ ا إن  ِه ِب
اتْورك م رادك و تَاسسلَ لم ـ  أَ ه باً د 
ـ  أَ لهَ دهشْال تَ  و كودجم و ِدعَأ             اًرثَ

 واجلْعقِ ه تَ ةَلَب ـ ع  يـه نِزتَ و يٍمِظ
ـ ال خَ اً و صقْنَ ـ الً فِ لَ يم ا يـ اِنع  هِي
كُوكَ ن م لى فـى أَ   خَيٍت مييـه اد 
َودعه ي ِدهمطَ ه وـ  ر  يـه ِنب ي ماً ثُ

 
 
 

  االخوان فى الطريـق     خوانهإثم بعد ذلك نذكر آداب المريد مع        
  B$��G� x� ���4� m�)W:  فأربعةخوان أما اآلداب مع اإل  

   �O�� :     حفظ حرمتهم غائبين أو حاضرين ، فـال يغتـاب
قص أحداً ، فال يقول أصحاب سـيدى فـالن          أحداً وال ين  

 كُمال ، وأصحاب سيدى فال نُقَّـص ، أو فـالن عـارف             
  وفـالن قـوى    ، أوفالن وضعيف    أو فالن ليس بعارف ،    

  فهذه عين الغيبة ، وهى حرام باإلجمـاع          ،  أو غير ذلك  
، فإن لحـومهم سـموم قاتلـة         ال سيما فى حق األولياء      

 وليفـر   ،لخصلة الذميمـة فليحذر المريد جهده من هذه ا     
ممن هذا طبعه فراره من األسد ، فاألولياء كاألنبيـاء فمـن     

قد قـال بعـض      ف ، خيرهم وكفر نعمتهم     م ، حرِ   بينهم فرق
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من كسره األولياء ال يجبره الشيخ ، ومن كسره         : الصوفية  
الشيخ يجبره األولياء ؛ ألن إذاية ولى واحد لـيس كإذايـة            

فيجبر  ره الشيخ يشفع فيه اإلخوان      أولياء كثيرة ، ومن كس    
 . قلب الشيخ 

 � �$J  :   وإرشـاد ضـالهم      ، نصيحتهم لتعليم جـاهلهم 
 .وتقوية ضعيفهم ، ومخاطبة الناس بقدر ما يفهمون 

 � D�J :    واالستنصاف من نفسك معهـم     ،  التواضع لهم
ودفع ما يشغلهم عن ذكـر اهللا       ،  وخدمتهم بقدر اإلمكان    

 .فذلك جهاد وبر 
��9ــيهم   : � �� ــفا ف ــهود الص ــالهم ، ش ــاد كم  واعتق

 ولو رأى منهم ما يوجب الـنقص فـى           ،  فال ينتقص أحداً  
الظاهر فالمؤمن يلتمس المعاذير ، فأهل الصفا ال يشـهدون          

 وأهـل    ،  وأهل الكمال ال يشـهدون إال الكمـال         ، إال الصفا 
النقص ال يشهدون إال النقص ، وللمحسن إحسـانه وعلـى        

خصـلتان لـيس     : " ����فقد قال سيدنا رسول اهللا      .المسئ إساءته   
 وحسن الظن بعباد اهللا     هما شئ من الخير حسن الظن باهللا        فوق

  وسوءباهللا الظن فوقهما شئ من الشر سوء ليسوخصلتان 
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فهذه جملـة آداب يجـب علـى المريـد           . "الظن بعباد اهللا    
مراعاتها والتحفظ عليها سواء كـان طالبـاً أو سـائراً أو            

فالتصوف كله آداب ، لكل وقت آداب ، ولكل حال           . واصالً
آداب ، ولكل مقام آداب ، فمن لزم األدب بلغ مبلغ الرجـال             
ومن حرم األدب فهو بعيد من حيث يظن القرب ، مردود من       

الزم األدب ظاهراً   : وقال بعض الصوفية    . حيث يظن القبول    
ظـاهر   وباطناً ، فما أساء أحد األدب ظاهراً إال عوقب فى ال          

: وقـال   . ى الباطن   وما أساء أحد األدب باطناً إال عوقب ف       
 للعيان داللة الباطن فى اإلنسان ، وهو أيضاً         واألدب الظاهر 

       ثم بعـد ذلـك نبـين       . للفقير سند وهو للغنى زينة وسؤدد
 .أصول الطريق إلى اهللا 

����  M� 0L Q��F�� <�e�   ���� 
إنه مـن أعظـم     إن سلوك الطريق إلى اهللا ليس بالسهل ،         

األمانات ، فالحركة فى طريق اهللا لها دقتها وميزانها الدقيق           
فالغاية عظيمة والوسيلة فى الوصـول       .ألن الغاية هو اهللا     

  ، وعـين اهللا   ) أى مدد من اهللا     ( إلى الغاية مدد من الغاية      
 لذلك لم يتركنا الحق فى      ؛ال تنام فهو الرقيب وهو الحسيب       
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اً على لسان حبيبه ومصطفاه ، فقـد        مجال إال وبينه موضح   
  صـلى اهللا عليـه وسـلم    ورد فى السنة عن الحبيب المعصوم       

والحقيقـة  ، يقة أفعـالى    الشريعة أقوالى والطر  : " أنه قال   
 والصـبر    ،   والتقوى رأس مالى ، والصدق دأبـى      أحوالى  
يسعنى   شعارى واالمتثال دثارى ولى ساعة ال      والزهدطبيبى  
 .صلى اهللا عليه وسلم ل صدق رسو" إال ربى 

���� '� '���� ��� C��? ��� Q��F�� <�e� 
  :����ومن كالم سيدى محى الدين بن العربى 

ء�`� ��� Q��F�� <�e� UL : 
ــة      :   أوالً  ــر والعالنيـ ــى السـ ــوى اهللا فـ   تقـ
 .بالرجوع واالستغفار   وتحقيق التقوى              

 ألفعــالتبــاع الســنة فــى األقــوال وا   ِا: ثانيــاً 
 .تباع السنة بالتحفظ وحسن الخلق وتحقيق ِا               

 ض عــن الخلــق فــى اإلقبــال واإلدبــار اإلعــرا: ثالثــاً 
 . وتحقيق ذلك بالصبر والتوكل                
ـ  ـا ع ـالرض: رابعاً   ـ  ـن الل ـ ى القليـل والكثي   ـه ف  رــ
 اهللا بالقناعة والتفويضوتحقيق الرضا عن               
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ــاً خا ــى الســراء والضــراء : مس ــى اهللا ف ــوع إل  الرج
 وتحقيق الرجوع إلى اهللا بالحمد والشكر فـى                    
 .السراء وااللتجاء إليه فى الضراء              

���  ���h� f�q <�e��:  
 )يعنى أصول الخمسة دول وقوامهم خمسة ( 

 مرتبتـه رتفعـت   فمـن علـت همتـه اِ       علو الهمة :  أوالً  
 اهللا حرمتـه   حفظ   فمن حفظ حرمة اهللا    الحرمةحفظ  :   ثانياً
  وجبـت كرامتـه    حسن الخدمة ؛ فمن حسنت خدمته     : ثالثاً  
  دامـت هدايتـه    فمن أنفـذ عزمتـه      ، نفوذ العزمة : رابعاً  
  عينـه  تعظيم النعمة ؛ فمن عظمت النعمـة فـى        : خامساً  

                  . ومن شكرهااستوجبت المزيد منها شكرها          
Œ﴿: قــال تعــالى  Î)uρ šχ©Œ r' s? öΝä3 š/u‘ È⌡ s9 óΟè? ö�x6 x© öΝä3 ‾Ρ y‰ƒÎ—V{ ( 

È⌡ s9uρ ÷Λänö�x�Ÿ2 ¨βÎ) ’ Î1#x‹tã Ó‰ƒÏ‰ t±s9 ∩∠∪  ﴾    وقـال   .سورة إبراهيم
ال تنقل قـدميك إال حيـث        : ����سيدى أبو الحسن الشاذلى     

ترجو ثواب اهللا ، وال تجلس إال حيـث تـأمن غالبـاً مـن               
 ، وال تصاحب إال من تستعين به على طاعـة اهللا            المعصية
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علـم  وِا. تعالى ، وال تصطفى لنفسك إال من تزداد به يقينا           
أن من دلك على الدنيا فقد غشك ، ومن دلك على العمل فقد             

 .أتعبك ، ومن دلك على اهللا فقد نصحك 
�]������%�� Q��F� ����%!4� :  

فى حـق الـذين     : ىسيدى أبو الحسن الشاذل    ثم قال أيضاً    
  وانتسـبوا إلـى طريـق القـوم      ، جعلوا من الـدين دنيـا     

  :دون شروطه فلم يفلحوا قال ) إلى طريق الصوفية (  
 فقراء هذا الوقت قد ابتلوا بخمسة أشياء  
  . ناعق لـبك  االغترار ـ٢  . ل على العلمار الجهيثإ ـ١
     ملالعبالطريقةدون التعزز ـ٤   .  األمور  فى التهاون ـ٣
   .هـدون شروط ح ـال الفتـستعجـ ِا٥
���:�
!�� f���X ����`� �� ء 
 الحق دون أهلالغروراتباع أهل -٢ ة السنالبدعة علىإيثار -١
  اإلهتمام بالسفاسف دون الحقائق-٤  وىـبالهل العمـ ٣
 .  ظهـور الدعـاوى دون الصـدق -٥

ء�`� ��� f�q �2�� 	 �� � #� 
  اإلسترسال مع العادات- ٢   لعبادات الوسوسة فى ا-١
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                                                                                                                                                                                    .  السمـع واإلجتمـاع فى عمـوم األوقـات -٣
  . ِاستمالـة بحسـب اإلمكـان-٤
 .يان  صحبة أبناء الدنيا حتى النساء والصب-٥

ا الجهل بالسنة أو خبل فى العقـل        بدعة أصله : فالوسوسة  
ومـن أصـول    . والتوجه إلقبال الخلق إعراض عن الحق       

ومـع  ،  أن يكون المريد صادقاً مع نفسه        ،   الطريق إلى اهللا  
ربه ومع الناس ، فال يدعى مع اهللا حاالً كذباً فيحـبط كـل              

 .عمله ، ويسلب منه العطاء 
�]��;�� ����4� ���Y� c�Z� ��� < ��:  

من ادعى مـع   ل  ك : رضى اهللا عنه     لذلك قال اإلمام الجنيد     
 .ثم ظهرت عليه خمسة أشياء فهو كذاب ، اهللا حاالً 

 .إرسال الجوارح فى معاصى اهللا :      هاأول
 .ة اهللا ـاعــى طـ ف عـالتصن:     ثانيها
 .ام خلق اهللا ـى حطـف ع ـالطم:    ثالثهاً 
 .ل اهللا ــ أه ىــ ف ةــالوقيع:   ها رابع

 عدم احترام المسلمين على الوجه الذى أمر بـه اهللا         :   خامسها  
 .م باإلسالم لمن هذا حاله نسأل اهللا العفو والعافيةـوقل أن يخت
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ثم ننتقل إلى آداب الطريق وبيـان علـل الـنفس والقلـب             
 .والروح وعالجها 

����   Q��F�� m�)W   ���� 
إن لكل سالك طريق إشارات وبدايات      : وفيق  نقول وباهللا الت  

يبدأ منها وغاية يقصدها ، فعلى قدر تعلقه بالغاية على قدر           
والطريق إلى اهللا محفوف بالمخاطر     .  إليها   هصدقه فى سير  

 البد لسالك الطريق مـن      والمكاره إال من عصمه ربه ، إذاً      
 ألنه يبحث عن أثر المقـربين        ؛ مرشد وطبيب وحسن رفقة   

ر ليلحق بركبهم ، فعليه أن يتحلى بسجاياهم من صبر          األخيا
وجلد وحسن خلق وصدق فى البيعة ، فعلى المريد أن يعلم           

 هـو الطريـق      ، أن طريق السادة العارفين من أهل الحـق       
المبين ، طريق غيب ليس محسوس ، وسلوك بالقلوب ألنه          

ال مطمع لعبد فيم حجب عن العامـة        ن   ويعلم أ  ،من الغَيوب   
ر الغيب حتى تموت نفسه ، ويخرق عوائد العامـة           من أسرا 

فحين إذن تُخرق له العوائد ، وتظهر له الفوائد ، وأن يكون            
المريد تشوقه إلى تطهر نفسه من العيوب أكثر من تشـوقه           
إلى المقامات ، فإنه ال يصل إلى المقام إال بعد شفائه مـن             
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هللا فـى   العلل ، وتطهيره من الذلل ، كما قال سيدى ابن عطاء ا           
تشوقك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوقك          : " حكمه  

 فتشوق المريد إلى ما بطن فيه "  من الغَيوب    إلى ما حجب عنك   
وهـم  ،  الرياسـة    وحب الجاه و    ، والكبر،   كالحسد   من عيوبٍ 

 وطلب الخصوصية وغير ذلك مـن       ،الرزق ، وخوف النقم     
 منها أفضـل    والسعى فى التخلص  ،   والبحث عنها     ، العيوب

من تشوقك إلى ما حجب عنك من الغيوب ؛ ألن تشوقك إلى            
طن عنك من الغيوب سبب فى حياة قلبك ، وحيـاة قلبـك             ما ب 

الحياة الدائمة والنعيم المقيم ، فالبد من أن تصـل          سبب فى   
 وذلك  يليق بحمل أمانة خاصة باألقدار إلى مقام الكمال الذى

 . منها بعد معرفة العلل ودوائها والشفاء
ء �� �����  !���� �� �!�� m����� n��$�:  

   عيـوب الـنفس     :علم أيها المريـد أن العيـوب ثالثـة           وِا
  نذكر أوالً عيوب النفس.  وعيوب الروح   ، وعيوب القلب

  HI�� : ������ m��� :    فعيوب الـنفس تعلقهـا بالشـهوات 

الجسمانية كطيب المآكل والمشارب والمالبـس والمراكـب        
 .ذلكوغير والمناكح والمساكن 
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�
A�� m��� H�$J : 
فعيوب القلب تعلقه بالشهوات القلبية كحب الجاه والرياسة         

 .والعز والكبر والحسد والحقد ، وحب المنزلة والخصوصية 
����� m��� HD�J  : 

عيوب الروح تعلقها بالحظوظ الباطنيـة كطلـب الكرامـات          
 .ذلك والمقامات والقصور والحور وغير 

 مانع له    إلى شئ من ذلك قادح فى عبوديته         فتشوق المريد 
من القيام بحقوق ربوبيته ، فاشتغاله بالبحث عـن عيوبـه           

 وسعيه فى التطهيـر مـن        ، النفسانية والقلبية والروحانية  
ـ عجميع ذلك أولى من تشوقه إلى ما حجب           علـم    مـن  هن

وفى  ، بينه وبين سر الحقيقة و الحجابفإن ذلك ه ؛ الغَيوب
أن التخلية ثمرتها التحلية    : ذلك يبين سيدى ابن عطاء اهللا       

) أى  التخلى عن التشوق ثمرته التحلى بالمعرفة والتذوق ( 
الحق ليس بمحجوب عنك إنما المحجوب      : " فقال فى حكمه    

ولو ، إذ لو حجبه شئ لستره ما حجبه         أنت عن النظر إليه     
صر لشئ فهـو    كان له ساتر لكان لوجوده حاصر ، وكل حا        

، أى أن الحق سبحانه     ) له قاهر ، وهو القاهر فوق عباده        
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محال فى حقه الحجاب فال يحجبه شئ ، ظهر لكل شئ وقبل            
  فهوكل شئ وبعد كل شئ ، فال ظاهر معه وال موجود سواه        

 إنما أنت المحجوب عن النظر إليـه       ليس بمحجوب عنك ، و    
لحسـية دون    وتعلق قلبـك بـاألمور ا       ،   العتقادك الغيرية 

المعنوية ، فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكليـة          
عن رؤية السوى لنظرت إلى نور الحق ساطعاً فى مظـاهر           
األكوان ، وصار ما كان محجوب عنك بالوهم يرى بالشهود          
والعيان ، فالناس كلهم يشاهدون وال يعرفون ، وكلهم فـى           

 إال الـوهم  البحر وال يشعرون ، فما حجب الناس عـن اهللا           
أمر عدمى ال حقيقة له ، ولما كان حجاب الروح عن            : والوهم

وهـو موقعهـا    ،  المعرفة أمر وهمياً عدمياً ال حقيقة لـه         
 وقد أشار سيدى ابن لعرفت البشرية ، فلو صحت بأوصاف

 ;��ج���ن� و�����0!���-���7ن�%�ل������������� " :فقال   عطاء بحكمته 
�=�و��ن���>��������ق��و�����0.ض����ود�-��7،��-%�ون����دא�1א�����

فبين أن أوصاف البشرية هى األخالق التى     . " �,��-��.�����=���
  :تناقض خلوص العبودية ومرجعها إلى أمور 

 والفرج  وهى شهوة البطن الق البهائم ـتعلق القلب بأخ : ��1>
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  : فقال تعـالى  ،  وما يتبعهما من حب الدنيا وشهواتها الفانية         

﴿ z Îiƒã—  Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 �=ãm ÏN≡uθyγ¤±9$# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# t ÏΖt6ø9$#uρ Î��ÏÜ≈ oΨs)ø9$#uρ  

Íο t�sÜΖs)ßϑø9$#  š∅ ÏΒ É=yδ©%!$# ÏπāÒ Ï�ø9$#uρ È≅ ø‹y‚ ø9$#uρ ÏπtΒ§θ|¡ßϑø9$# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ 

Ï^ ö�ys ø9$#uρ  3 š� Ï9≡sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( ª! $#uρ    ∅ ó¡ãm  …çν y‰Ψ Ïã 

Ú É>$ t↔ yϑø9$# ∩⊇⊆∪﴾   رانسورة آل عم . 

 �$D�� :    والحقد  ، والحسد ،   تخلقه بأخالق الشياطين كالكبر 
 والرياسـة    ،  وحـب الجـاه     ، والبطر،   والقلق    ، والغضب
 وتعظيم األغنياء    ،  والغلظة  ،  والفظاظة  ، والقسوة،  والمدح  

 والبخـل    ،  وهم الـرزق    ،  وخوف الفقر   ، حتقار الفقراء وِا
. ما ال حصر له     ، وغير ذلك م    والعجب،   والرياء    ، والشح

فإذا خرج المريد من أخالق البهائم والشـياطين ، وتخلـق           
 والعفـة    ، والقناعة،   والورع    ، بأخالق الروحانيين كالزهد  

والغنى باهللا ، واألنس به ، إذا خرج المريـد مـن أخـالق              
 المالئكـة    أخـالق  الشياطين تخلق بـأخالق المـؤمنين أو      

 والرزانة  السكينةو،  والحلم  ،كالتواضع ، وسالمة الصدور   
 واالكتفـاء بعلـم اهللا    ، والليونـة ،   والسهولة    ، والطمأنينة
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 والكرم  ، والمساكين ،تعظيم الفقراء و ، والرحمة ،والشفقة
والمراقبـة  ،   والصـدق     ،  واإلخالص  ، والجود،  والسخاء  
والمعرفة ، فإذا تخلق المريد بهـذه األخـالق         ،  والمشاهدة  

 كـان عبـداً      ، لص من أضدادها  وتحقق بها ذوقاً بعد أن تخ     
 حراً من سواه ، وكان لندائـه مجيبـاً ومـن             لمواله خالصاً

حضرته قريباً ، ومن أجل تحقيق ذلك فإنه على المريـد أن            
 . يعرف الدواء 

 ������ �
A��� ����� >
 :(��ء �
  لجوع ، السـهر ، الصـمت ، العزلـة         ا: فالدواء فى ستة    

 والصالة علـى النبـى       ، ر واالستغفا  ، الخلوة ، كثرة الذكر   
علم أيها المريد الطائع أن     وِا. المختار صلى اهللا عليه وسلم      

فتقارك إلى علم اهللا وعفوه فى حال الطاعـة أعظـم مـن             ِا
افتقارك إليه فى حال المعصية ؛ ألن الطاعة بسـاط العـز            
والرفعة وللنفس فيها شهوة ومتعة ؛ وألن الناس يلحظـون       

 تعظـيم  نظرون إليـه بعـين ال      وي  ، صاحب الطاعة الظاهرة  
ويبادرون إليه بالخدمة والتكريم ، وكل ما عظِّم فـى عـين            

 إن كان يفرح لذلك ويقنع به        ،  سقط من عين الحق     ، الخلق
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دون الملك الحق ، وذلك بخالف المعصية ؛ فإن المعصـية           
 ومحل السقوط واالحتقار ، وكل مـا         ، بساط الذل واالنكسار  

    ظُسقط من عين الخلق عفى عين الحق ، لذلك فالعبد فـى     م 
 فـى حـال    منـه حالة الطاعة هللا أحوج إلى حلمه وعفـوه   

معصيته ، ألن الطاعة التى ينشأ عنها العز واالستكبار أقبح          
 فى الحقيقـة    من المعصية التى تورث  الذل واالفتقار ، بل        

 اعة التى توجب البعد ليست بطاعـة        ألن الط  ؛ليست بطاعة   
ب القرب ليست بمعصية ، وفـى ذلـك         والمعصية التى توج  

 ��#����"��������ذא� ط�-��� ��وج�����������: " يقول سيدى ابن عطاء     
وفـى الحـديث يقـول اهللا تبـارك         " �����7����ذא��0�-������

ويقـول  . " أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلـى        : " وتعالى  
توبة المعصـية واحـدة      : " ����يزيد البسطامى    ال سيدى أبا 

 إذا  ���� الكـريم    لقد كان الرسـو   فوتوبة الطاعة ألف توبة ،    
 وإال فال  ،صلى استغفر ثالثاً تعليماً لألمة فى شهود التقصير   

فاعلم أيها  .  ����  وال ذنب على المختار     ، ستغفار من طاعة  ِا
أن المقصـود مـن الطاعـة هـو         : المريد السالك المطيع    

الخضوع والخشوع واالنقياد والتذلل واالنكسار ، فإذا خلت        
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 فقـد فقـدت      ، لمعانى واتصفت بأضدادها  الطاعة من هذا ا   
 وثمرة المعصية ،نكسار الثمرة ؛ فثمرة الطاعة هى الذل واال

نقلبت الحقائق هى القسوة واالستكبار ، فإذا انقلبت الثمرات ِا
وصارت الطاعة معصية والمعصية طاعة ؛ ولذلك قال ابـن          

���0��� و�$�#�ذ��=�وא�-&���א=�;������ن�ط������������������ : " ����عطاء  
رب ذنب أدخـل    " وفى الحديث    "  א=�وא�-%���א=�� و�$�#���ز���

ال يـزال   :  قال   وكيف يا رسول اهللا ؟    : صاحبه الجنة قالوا    
" .  خائفاً من ربه حتى يموت فيدخله الجنـة          تائباً فاراً منه  

كل إساءة أدب تثمر     : " ����وقال سيدى أبا العباس المرسى      
 يكرم الناس على قدر     ����، وكان   " أدب فليست بإساءة أدب     

 ه مطيع ال يبـالى بـه       رتبتهم عند اهللا حتى أنه إذا دخل علي       
وربما دخل عليه عاص فأكرمه ؛ ألن ذلك الطائع أتى وهـو           

 وذلك العاصـى دخـل بكسـرة         ، متكبر بعمله وناظر لفعله   
وقال سيدى أبا يزيـد البسـطامى      " معصية وذلته ومخالفته    

 نوديت فى سرى خزائنى مملوءة بالخدمة فإن أردتنا        : " ����
 لو  : " ����وقال سيدنا رسول اهللا " . فعليك بالذلة واالفتقار 
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 " د من ذلـك العجـب       لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أش      
وقـال عليـه   . صلى اهللا عليه وسلم  صدق رسول اهللا 
لوال أن الذنب خير من العجـب مـا         : " الصالة والسالم   

  وقال سيدى أبو مدين   " . اهللا بين مؤمن وذنب أبداً       خلى
 كسار العاصى خير من صولة المطيـع       إن"  رضى اهللا عنه  

 ة باهللا خير من ألف طاعـة بـالنفس         وقال أيضاً  معصي   
ــه ذَ   ــت علي ــد إذا ُأجري ــك أن العب ــى ذل ــة ومعن  ل

  وإنما جرتـه القـدرة إليهـا رغمـاً           ، لم يقصدها بقلبه  
  فهى فـى حقـه خيـر مـن           على أنفه ثم ندم وانكسر    

 ، ويتـبجح بهـا علـى        ألف طاعة يشهد فيهـا نفسـه      
 وذلك لمعصية الـولى فـى دائـرة األسـباب          عباد اهللا   

     تجرى عليه بقلم القـدرة     ولكن مددها علم من الحقيقة و 
ر ونبى اهللا موسـى عليهمـا       كما كانت مع إمامنا الخض    

  وفى ذلك يقول سلطان العاشقين سـيدى عمـر          السالم  
  :  رضى اهللا عنهبن الفارض
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 نىالهوى  أسلم  نفسى حيثُ  أسلمتُ
  راكـعاً فطوراً ترانى فى المساجدِ   

كاآلالتِ أرانى   وهو م كــــى   ِرح
لَوبِ تُس جِربكْ ولَ ىن اِهشَ م ــــد 

  ـــــةٍٍ اعطَ بِ ىلَى ع ِضقْ ي فآونةً
ـ  أَ تُنْى كُ اِنر تَ اكذَِل  هـــر م أَ كرتْ
ـ  اءر غَ ةٌتَكْ نُ ىوِل س ـ ولُقُ أَ فَو ـاه 

ـ فَ و ىِلو الْ نيا ب م قُرفَهى الْ   ٍقاِس
ـ  قَ هنَّوما هو إال أَ    َلب ــــهِ ِعقْ و 
  ـ قْفآتى الذى ي ـ  يِهِض  ه ادى مـر   ِف

ـــا      ملَب قَ ةُادرا اإلِ هِي فَ ىر أَ تُنْكُفَ
ـ جهمى و ِسفْ نَ اهوهفآتى الذى تَ    ىِت

ـ  ع ِةيعِرشَّ الْ ِمكْ فى ح  تُنْإذا كُ               ياًاِص

    فى ح ـ  تَ  الحبيبِ كِموما لى  عازنَ
ـ وإنى طوراً فى الكَ    ـ  ر ِساِئنَ   عاِت

ـ  واالقْ ملَأنا قَ   ــــع  اِبص أَ اردِت
ـ  ه  ما لَ   ِفعال مريدٍ  م ن ي ـ د  ـعاِف

بِ اًينَِحو م نْا عنَ  ه  ـ   نَتْه  عِئارا  الشَّ
ذى أنَْ ى الْ آِتوفْ اُهه والجن ـ  د   عاِم

ـ ما الْ هِيوعرتَ نا أَ ه لَ وحقَّ اِمسع 
 ــــع اِئظَ فَ ِهِي فِ رماَألا فَ ه لَ هبنَتَ

 ـــعاِق و وى ه ِذالْى بِ ِبلْيخَبر قَ 
وعى لَ ِنيقَ ه ِفنْ اِ َلباِلطَ تُ الٍِع ـــع 
ـ  م يرِسى واألَ نْ مِ َلفعى الْ رَأ  اوعطَ
 ـــع اِلضها األَ تْوارٍ ح ى نَ  فِ كذِلِل
 ـــع اِئ طَ ِةيقَِقح الْ ِملِْعى  نى فِ ِإفَ

 

 ومعصـية الفاسـق      ، فأشار إلى الفرق بين معصية الولى     
وال يفرح بهـا    ،  فالولى ال يقصدها    : وذلك فى ثالثة أوجه     

 وال يصر عليها ، والفاسق بالعكس من ذلك فـى الجميـع            
ليت : " فمعصية الولى حدها الظاهر ؛ ولذلك قال ابن عطاء          

ق همة العارف بغير اهللا تعالى ؟ لقال        شعرى لو قيل له أتتعل    
وكان أمر اهللا   : أيزنى العارف ؟ فقال     : ، وقيل للجنيد    . " ال  
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 أنـه ال تصـح      اعلم أيها المريد الصـادق    ف. قدراً مقدورا   
وتعلـق القلـب    ،  العبادات بين يدى اهللا إال إذا نسيت نفسك         

ن هللا أثراً م   وال ترى لنفسك بين يدى ا       ، والقالب باهللا وحده  
 بـين    إستنكاف  وال ترى فى طاعة اهللا     ،عز أو جاه أو مقام      

، فبذلك تكون قد عظمت نفسك على ربك ، وهذه   يدى الخلق   
بقى : يزيد البسطامى    ال قصة الرجل الذى كان مع سيدى أبا      

  وال يفارقـه    ، معه ثالثين سنة فكان ال ينقطع عن مجلسـه        
صوم النهـار   أنا منذ ثالثين سنة أ    : قال له يوماً يا أستاذى      ف

ولست أجد فى قلبى شيئاً     ،  وأقوم الليل وقد تركت الشهوات      
فقال . من هذا الذى تذكر ، وأنا أؤمن بكل ما تقول وأصدقه            

لو صليت ثلثمائة سنة وأنت علـى مـا          : " ����له أبو يزيد    
: قـال   ! فلما يا أستاذ ؟   : قال  . أراك عليه ال تجد منه ذرة       

ا دواء حتى ينكشف هـذا     أفلهذ: قال  . ألنك محجوب بنفسك    
بلـى  : قـال  . نعم ولكنك ال تقبل وال تعمل     : الحجاب ؟ قال    

 إذهب السـاعة إلـى    : أقبل وأعمل ما تقول ، قال أبو يزيد         
 حلق رأسك بالموس ولحيتـك      واِ  )الحالقإلى  يعنى( الحجام  

نـت  إيعنى اللباس الفاخر اللى     ( نزع هذا اللباس الفاخر     وِا
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لـبس مـن أرخـص      يعنى اِ ( بعباءة  وإئتذر  ) خلعه  لبسه اِ 
مألها يعنى اِ ( مألها جوزاً   وعلق فى عنقك مخالة واِ    ) الثياب  

 وقل بأعلى صوتك يـا       ، جمع حولك صبيان  وِا) جوز ولوز   
دخل سـوقك   صبيان من يصفعنى صفعة أعطيته جوزة ، واِ       

ـ يعنى روح الوظيفة بتاعتك( الذى تعظم فيه   ألنـه كـان    
ـ صاحب منصب قـال لـه ادخـل    ) ا الحال  وأنت على هذ 

سوقك وأنت على هذا الحال حتى ينظر إليه كل من عرفـك            
 أيقال لمثلى هذا وتحسب أنى  !سبحان اهللا : فقال يا أبا يزيد     

قولك سبحان اهللا شرك    : يزيد   ال  أبا نافقال له سيد  ! أفعله ؟   
ألنـك عظمـت    : فقال أبو يزيد    ! وكيف ؟   :  فقال له     ، باهللا

لست أقدر على هـذا وال      : ل يا أبا يزيد     نفسك فسبحتها ، قا   
فقال له أبـو    .  ولكن دلنى على غير هذا حتى أفعله          ، أفعله
 وتذل نفسك  ،بدأ بهذا قبل كل شئ حتى يسقط جاهكِا: يزيد 

: ال أطيق هذا ، قال : ثم بعد ذلك أعرفك ما يصح لك ، فقال 
ا إنك قلت إنك تقبل وتعمل ، وأنا أعلم أن ال مطمع لعبٍد فيم            

ويخرق حجب عن العامة من أسرار الغيب حتى تموت نفسه          
  وتظهر له الفوائد   تُخرق له العوائد عوائد العامة فحين إٍذ
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< ������m (��ء �                        �� 
ثم نبين العزلة مع الفكرة ، فمن األدوية التى ذكرنهـا فـى             

 .آداب الطريق العزلة 
1 ��������+������ �: 

  ومخادع النفـوس     ، لما كان التخلص من دمائن الرياء     فإنه  
  وال تتم الفكرة إال بالعزلـة        ، كرةال يكون فى الغالب إال بالف     
ما نفع القلب شـئ مثـل        : " ����لذلك قال سيدى ابن عطاء      

عزلة يدخل بها ميدان الفكرة ؛ فـإن القلـب هـو القـوة              
 " المستمدة لقبول العلم 
�����+��� c���� ��:  �����+���� � ����&M���� ����
A�� )������$  

 ��i��� c� ��    :        m��� ��y; 0L �
A�� k? �& ��i����

 : وهى على قسمين 
 ـ وفكرة شهود وعيان ٢ فكرة تصديق وإيمان   ـ ١

فال شئ أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة ، ألن العزلـة            
كالحمية والفكرة كالدواء ؛ فال ينفع الدواء من غير حميـة            

يعنى ال خير فى عزلة     ( حمية من غير دواء     وال فائدة فى ال   
 إذاً) وال نهـوض لفكـرة ال عزلـة معهـا           ،  ال فكرة فيها    
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 والمقصود من تفرغ    ،لمقصود من العزلة هو تفرغ القلب       ا
 تمكن العلم باهللا فيه باشتغال الفكرة ، فهـذا دواؤه            :القلب

وغاية صحته وسالمته ، وهو الذى سماه اهللا القلب السليم          
�tΠöθtƒ Ÿω ßìx﴿ : بقولـــه Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪   āωÎ) ô tΒ ’ tAr& ©! $# 5= ù=s)Î/ 

5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪   ﴾    إن القلـب   : وقد قال العلمـاء     . سورة الشعراء 
 وال ينفعهـا إال      ، كالمعدة إذا قويت عليها األخالط مرضـت      

وفـى   .الحمية وهى قلة موادها ومنعها من كثرة األخـالط          
كـذلك  "  عدة بيت الداء والحمية رأس الدواء       الم: " الحديث  

ستحوذ عليه الحس مرض    القلب إذا قويت عليه الخواطر واِ     
 والفـرار مـن      ، ، وال ينفعه إال الحمية منهـا       وربما مات 
 عتزل عن الناس   وهى الخلطة بأهل الغفلة ؛ فإذا اِ      : مواطنها  

وإال بقـى   ، سـتقام القلـب     ستعمل الفكرة نجح دواؤه واِ    وِا
 .يم بالشك والخواطر الرديئة     ا حتى يلقى اهللا بقلب سق     سقيم

 ��+��� 9  : ����قال سيدى أبا الحسن الشاذلى فقد :  ]
 :ة ـة وهى أربعـب المنـة الظفْر بمواهـار العزلـثم
ء        � 1F\�� ��d      2�      ����� <+�3  
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 � ���� n�Y�� ��%�� x� ��+���: 
إن العزلة ألهل   : فنذكر العزلة مع الصمت والجوع والسهر       

القلوب والنفوس    ب ودواء من مرض  ،  ية وعالج   البداية ترب 
 فـى األفعـال ، أمـا        ؤهمفأهل البداية مع مقام الشريعة فنا     

العزلة ألهل النهاية فعزلة مصحوبة معهم ولو كانوا وسـط          
الخلق ؛ ألنهم رضى اهللا عنهم أقوياء تستوى عندهم الخلوة          
والخلطة ؛ فإنهم فى مقام اإلحسان يأخذون النصيب من كل          

فإذا أضاف المريد إلى    .  وال يأخذ النصيب منهم شيئاً        ، شئ
العزلة الصمت والجوع والسهر فقد كملـت واليتـه للحـق           

نمحت من مـرآة     واِ ، وظهرت عنايته وأشرقت عليه األنوار    
�ق>�?!<%����>� : " ����قلبه صور األغيار ، فقد قال ابن عطاء         

�����ْ���"�ـ      " 0�A9�.<B5و��א)%وאن���ط���� ب وقد جعـل اهللا قل
كل ما يقابلها ، ولـيس      اإلنسان كالمرآة الثقيلة ينطبع فيها      
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 فكرته بأنوار   قُلَتع واحد ، فإذا أراد اهللا عنايته ُ       لها إال وجةٌ  
 قلبه بمحبة شـئ مـن       قْلَع ولم ي   ، ملكوته وأسرار جبروته  

األكوان الظلمانية والخياالت الوهمية ؛ فانطبعت فى مـرآة         
ا أقمار التوحيد    ، وأشرقت فيه   قلبه أنوار اإليمان واإلحسان   

لحبيب المصطفى فـى حديثـه      فقد قال ا   وشموس العرفان ،  
 " .  القلوب ذكر اهللا ةُلَقَصمة ، ولَقَصلكل شئ م" :الشريف

2��%���� � ��: 
 ألن اللسان مجلب اآلفات ، فقد قـال          ؛ وفى الصمت سالمة  

مـا  يا معاذ أنت سالم     : "  لمعاذ بن جبل     ���� الكريم   لالرسو
سكت ، وإذا تكلمت فلك أو عليك ، يا معاذ أمسـك عليـك              

  صلى اهللا وقال " بك على خطيئتك عك بيتك ، واِ   لسانك ، وليس
يا أبا ذر عليك بالصمت فإنه مطردة       : "  ألبى ذر    عليه وسلم 

 . "للشيطان  وعون لك على أمر دينك 
3 n���Y� �: 

إذا خلـى جـوف      : " ����وفى الجوع فقد قـال رسـول اهللا         
: " وقال  " اإلنسان من الطعام والشراب مأل اهللا جوفه نوراً         

إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم أال فضيقوا مجاريه           
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ــش   ــالجوع والعطـ ــى   " .بـ ــديث القدسـ ــى الحـ  :  وفـ
وقـال   ".لم يلتحف العباد بلحاٍف أبلغ عندى من قلة الطُعـم          

الكافر  واحد و  المؤمن يأكل فى معىٍ   : "  صلى اهللا عليه وسلم     
ما مأل  : " صلى اهللا عليه وسلم       وقال  " يأكل فى سبعة أمعاء     

 بحسب ابن آدم لقيمات يقمن      ، ابن آدم وعاء شراً من بطنه     
 فإذا كان ال محالة فثلثُ لطعامه وثلث لشـرابه           ، بها صلبه 

يا بنى إذا   : " وقال لقمان البنه وهو يعظه      " . وثلث لنفسه   
وخرصـت الحكمـة وقعـدت        ، متألت المعدة نامت الفكرة   ِا

 أما حال اإلقالل من هذا حال الشبع   " . ء عن العبادة    األعضا
والبصـيرة تنفـذ ،     فالقلب يصفوا والقريحة تتقد       : " الطعام  

 .والشهوة مغلوبة ، والنفس مقهورة على أمرها 
4�������� ��� �:  

%zƒÏ﴿: تعـالى بقولـه وفى السهر فقـد مـدح اهللا عبيـداً           ©!$#uρ 

šχθçG‹Î6tƒ óΟÎγÎn/t�Ï9 #Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï%uρ  ﴾   وقال تعالى  . الفرقانسورة :

  ﴿4’ nû$ yf tFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç tã Æì Å_$ ŸÒ yϑø9$# tβθããô‰ tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθyz $ YèyϑsÛuρ 

$ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊇∉∪  ﴾  علـم أن فـى     واِ ، سورة السجدة
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التى تؤدى  السهر تربية للنفس حيث تكبح فيها شهوة النوم         
للغفلة ، لذلك جعل اهللا وقت الخواص من عباده وقت السحر           

≈tÎ�É9﴿:تعالى  فقال ¢Á9 $# šÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $#uρ šÏF ÏΖ≈ s)ø9 $#uρ É)Ï�Ψßϑø9 $#u 

 šÌ� Ï�øó tGó¡ ßϑø9 $#uρ Í‘$ysó™ F{ $$Î/ ∩⊇∠∪  ﴾  سورة آل عمران.  

5����������
a� �:  
لـوة حلـوة ، أى      الخلوة للعارف ج   :ثم نتحدث عن الخلوة     

 لتلقـى اإللهامـات النورانيـة        ، أنها خلوة حبيب بمحبوب   
وكشف األسرار الملكوتية ؛ فإن ذلك فـى عـرف العـوام            

 فإن أى إنسـان يريـد أن يختلـى           ، والخواص متفق عليه  
 واالختالط يكون الصفو  ،بمحبوبه بعيداً عن المجالس العامة

مواهـب   والسر واألسرار ، وتلقـى العـارف ال         ، والصفاء
الربانية تكون خيراً للناس جميعاً ؛ فإنه خليفـة هللا تحلـى            

الخلوة للمبتدئ تربيـة  . بصفات اهللا أمين على كل خلق اهللا   
 ومن رؤية الحس إلى المعنـى        ، رتحال من حال إلى حال    وِا

 معرفة ومن الجهل إلى ال   ،  ومن علم اليقين إلى عين اليقين       
 إذا  ���� سيدى أبو مـدين       ولذلك كان  ؛ومن الملك إلى الملكوت     

ذهب إليه مريد صادق فى بيعته يأمره بدخول الخلوة لمدة عام           
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رتقى مـن حـال      فيخرج بعد العام اِ     ، فى ساحة الشيخ للتربية   
 الحس إلى حال المعنى ، ومن رؤية الكون إلى حقيقـة الكـون             

يكون من أصحاب األحوال الذين يحملون أمانة فـى الكـون            و
 إذ   ، ة للتربية الراقية وجنـة للعـارفين      فالخلوة مدرسة وجامع  

 .يلتمسون فيها األنس بمحبوبهم  وخالقهم 
��
a� �"���  :   إن فوائد الخلوة عشرة فوائد : 

0�1� �������"�����:  U������
�� *������W '������ ��]�������� 
 وقد قال عليه الصالة      ، فإن كان وحده ال يجد معه من يتكلم       

وقال  . فغنم  تكلم  أو  ، رحم اهللا عبداً سكت فسلم     :والسالم  
إذا رأيت الفقيـر يـؤثر الخلـوة علـى          : بعض الصالحين   

 فاعلم    والصمت على الكالم والصيام على الشبع       االجتماع  
رأيته وإذا  )  نوراً وخيراً   يعنى قد امتأل    ( أن حبجه قد عسل     

 على ضـدها فـاعلم أن حبجـه          يؤثر الخلطة والكالم و الشبع    
وطـول    وعـدم التقـوى     لة الورع ففى كثرة الكالم ق   . خاوى  
المظلـومين   وتعلق    ، وكثرة الطالبين  ،ونشر الكتاب    الحساب

صلى  بقوله    بالظالمين ، وكثرة األشهاد من الكرام الكاتبين      
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 وأكثـر    أكثر خطايا ابن آدم فى لسـانه      : اهللا عليه وسلم      
 .خوضاً فيما ال يعنى  الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم

  �*��+�א������0وא���������Eن�5����#�א��+����:������א�*���Dد�3א�$��
  وإلـى   ،  سلم من النظر إليهم     ، فإن كان معتزالً عن الناس    

  ما هـم منكبـون عليـه مـن زهـرة الـدنيا وزخرفهـا              
 .ن كثرت لَحظَاتُه دامت حسراته فم 

  ���D�D�� ����"���:     ������ '��� B$���e� ���
A�� ����; ء�  
 ومـن   اراهـم من خالط الناس د   : " قال بعض الصالحين    فقد  

"  ومن رآهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا         ،  داراهم رآهم   
حالوة الطاعة مذاق لمن ال يسـمع       : " وقال بعض الصوفية    

  وال يعامل البطالين  ،  وال ينظر إلى الالعبين     ،  كالم الجاهلين   
�.ن ـى الهالكيـن إلـوال يسك

   ������� ��"��� :       � �� ����A��� �$��� �� �&+�� <�%;��

 وسبب محبتـه عنـد مـواله        ،وفى ذلك شرف العبد وكماله    
 وازهد فيما فـى أيـدى       ازهد فى الدنيا يحبك اهللا    : " ����لقوله  

 جمعه الحق تبارك وتعالى: ومعنى الزهد "الناس يحبك الناس 

 

 
���������� 	����
� )   ١٢٠   

Ÿξ ﴿ : تعالى فى آية فقال   øŠ s3 Ïj9 (#öθy™ù' s? 4’ n?tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θãm t�ø�s? 

!$ yϑÎ/ öΝà69s?#u 3 ª! $#uρ Ÿω �=Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θã‚ sù ∩⊄⊂∪  ﴾  ــورة ســ

  ، وال تفرح بمـا هـو آتٍ      ،   أى ال تحزن على ماضٍ     .الحديد
ـ             كنواعلم أن علم الحركة والسكون إنما هو عند اهللا ، فاس

 . سكون التسليم والرضا  إلى إرادة اهللا
 ������a� �����"��� :   9�����`1� �2P���e '���� ��]������  

   � >&�  �F�ففى مخالطتهم فساد عظيم وخطـر      � . ����ء ��
 الكير  مثل الجليس السوء كمثل   " األخبار  جسيم  ففى بعض     
 . ه ــن ريحـك مـق بــرره علـإذا لم يحرقك بش

  ���?)��� ����"���:  �)��2�
� �����!�� �  c+������ �d:����   
  ���� C�A!�� �
فال شك إذا كان العبد تفرغ لعبـادة ربـه           .�

تفرغ القلـب مـن       ففى الخلوة   ،  وقلبه وانجمع عليه بجوارحه  
 .وتقوى العزائم على الثبات  الخلق ، وتجمع الهمم بالخالق

 �������� ����"��� ::���:� '��i�� *���F�� ��]��; U����b� 
   K��? ����� �bفال يكون المريد صادقاً حتى يجـد فـى         .�����4

 .ونشاط وقوة ال يجدها فى العالنية  الخلوة حالوة
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���������D�� ��������"��� :  U�������2��� �������
A�� �������;�9  
فإن فى مخالطة الناس ما يوجب تعـب القلـب باالهتمـام            

 وتعب البدن بالسعى فى أغراضهم ، وإن كان ، بأمرهم 
ما هو أعظم  وأهم وهـو جمـع         فى ذلك الثواب فقد يفوته      

 .فى حضرة الرب القلب 
��� ����?!�� ����" :  �����!�� '��� B����)� B����$ �$���e

   *��%a�� 9���
ى توجبها الخلطة بأرباب الدنيا من      الت. �
 .مزاحمة لهم فيها 
 ��`��� ��"��� :2!�I�� �i�!�� �)2� '� 'i�!�� 9  وهو

تفكر ساعة خيـر    : " المقصود األعظم من الخلوة ففى الحديث       
من أراد شـرف     :  ����فقد قال كعب    " . من عبادة سبعين سنة     

 أبـى الـدرداء     وكان أفضل عبادة  " . اآلخرة فليكثر من التفكر     
 وتبيين الحق    ، التفكر ، وذلك ألنه يصل به إلى حقائق األشياء        

 ومكائدها على خفايا آفات النفوسأيضاً من الباطل ، ويطلع بها 
ومعرفة الطهارة منها ، فقد قال اإلمام الشـافعى         وغرور الدنيا   

 اـعذبها وعذابهوسيق إلى ، ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها    :����
   .إال غروراً وباطالً ، كما الح فى ظهر الفالةفلم أرها 
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����   ���)9�   ���� 
 ���%�� K���� ��P%�� B�� ��. 

هو ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على المريد          : ����9( 
إذ أن أجل اإلنسان الذى وهبـه اهللا        . من األذكار والعبادات    

فـإن كـان ذاكـراً هللا كـل      إياه يحاسب عليه يوم القيامة ، 
وكمـا أن اإلنسـان     . الفالح  واته وأوقاته ، كان الفوز      ساع

 فمطلوب منه    ، ينظم حركاته مع الحياة الدنيا بساعات عمل      
بل األولى أن ينظم للحياة اآلخرة ساعات عمل وبناء لتلـك           

غان إنه لي :"  قال فى حديثه     ����الدار؛ لذلك الحبيب المصطفى     
"  روايـة    فى" على قلبى فأستغفراهللا فى اليوم سبعين مرة        

ولقد كان سادتنا الصالحون منهم مـن يقطـع         ". مائة مرة   
 له فى ليلة ؛ فلـوال مـا     الليل كله فى ركعتين يختم القرآن ك      

  الحالـة    من حالوة المناجاة مادامت لهم تلـك       نكانوا يجدو 
%zƒÏ﴿ :فقد مـدحهم اهللا بقولـه   ©!$#uρ  šχθçG‹Î6tƒ óΟÎγÎn/t�Ï9 #Y‰ ¤f ß™  

$ Vϑ≈ uŠ Ï%uρ   ∩∉⊆∪﴾ وقـال سـبحانه  . رة الفرقانسو   : ﴿ (#θçΡ% x. Wξ‹Î=s% 
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z ÏiΒ zÈ≅ ø‹ ©9 $# $ tΒ tβθ ãèyföκu‰ ∩⊇∠∪  Í‘$ ptôāF{ $$ Î/uρ öΛèε tβρã� Ï�øótGó¡o„ ∩⊇∇∪       ﴾  


	ار��ت 

رة ا�
’4 ﴿:ســبحانه  وقــال  . � nû$ yf tFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç tã 

Æì Å_$ ŸÒ yϑø9$# tβθããô‰ tƒ öΝåκ®5u‘ $ ]ùöθyz $ YèyϑsÛuρ $ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ 

 إلـى أن    ����وقد دعا الرسول الكريم     .  سورة السجدة  ﴾   ∪∌⊆∩
يكون المسلم على مطلب دائم للزيـادة لعبـادة اهللا ؛ فـإن             

 :الزيادة توجب الترقى بين يدى الحق ، حيث قال سبحانه 
 ﴿ (#þθããÍ‘$ y™uρ 4’ n<Î) ;ο t�Ï�øótΒ  ÏiΒ öΝà6 În/§‘ >π̈Ψy_ uρ $ yγàÊ ó�tã ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ôN£‰ Ïãé& t É)−Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪   ﴾  ــران ــورة آل عمــ   ســ
من اسـتوى يومـاه فهـو       : "  فقال صلى اهللا عليه وسلم      

مغبون  ومن كان يومه شراً من أمسه فهو محروم ومن لم            
يكن فى الزيادة فهو فى النقصان ، ومن كان فى النقصـان            

رضـى  وقال سيدى أبا الحسن الشاذلى      ) . له   فالموت خير 
أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق مـنكم         : اهللا عنه   

: " وقال صلى اهللا عليـه وسـلم     . على دنانيركم ودراهمكم    
 حسرة ساعة اليذكر اهللا فيها إال كانت عليه التأتى على العبد
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 :وقال سيدى بن عطاء اهللا  " يوم القيامة 
             AP!��I��� �� b IL )9��<�.  

 c�h� )9���  
  .ثم إن الورد ينقسم إلى ثالثة أقسام 

 من المجتهدين ورد العباد والزهادـ  ١
 من السائرين    السلوك ورد أهل ـ ٢
 العارفين  الوصول من  ورد أهل  ـ ٣

   '��� !�� )9�  األوقات فـى أنـواع      ستغراقِا فهو:  ��
   وصالة  ، ستغفار واِ  ،  ودعاء  ، العبادات ، وعبادتهم بين ذكر    

د ذلك وذكره اإلمام الغزالى رضـى اهللا عنـه           وقد أي  وصيام
  .) الدينأى فى كتاب إحياء علوم( فى إحياءه 

�i������ )9� ــواغل    : ���� ــن الش ــروج ع ــو الخ فه
 وتحليتها بالفضائل    ، وتطهيرالقلوب من المساوئ والعيوب   

بعد تخليتها من الرزائل ، وذكرهم جمع القلب وحضور مـع     

�   واحد من اليقين الشافى      الرب على ذكر  e���� )9� �� : 

 فهــــو إســــقاط الهــــوى ومحبــــة المــــولى 
  حسب ما ضرةمع العكوف فى الح  فكرة أو نظرة  وعبادتهم
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 .أقامه مواله يلتزم وهذا هو العارف  
)9��� ��[  

فالورد توجد ثمرته فى الدنيا واآلخرة ، وبه يكون الـورود           
نيد لـم يتـرك     اإلمام الج   أن وقد ورد . على الملك المعبود    

ومـن  : ورده فى حال نزع الروح ، فقيل له فى ذلك فقـال           
طوى ، فلم يترك الخدمة فى   أولى منى بذلك وهذه صحائفى تُ     

وقيل لإلمام  . ، فكيف بسواه    رضى اهللا عنه    مثل هذه الحالة    
إن جماعة يزعمون أنهم يصلون إلى حالة يسـقط         : الجنيد  

، السـرقة    صلوا إلـى سـقر    و : ����عنهم التكليف ، فقال     
نعم لقد صـدق     .والزنى عندنا أهون ممن يقول هذه المقالة      

رضى اهللا عنه فى قوله هذا ، فإن الزانى والسارق عـاص            
لكفر، أما القائـل بسـقوط      يصل إلى حد ا    بزناه وسرقته وال  

 المعتقد بذلك فقد إنسل من الدين كإنسالل الشعرة     ، الفرائض
الشريعة هو باب الدخول للحقيقة     إذن فالعمل ب  . من العجين   

 والوصول إلى ثمرة الطاعة والعبادة ؛ ولذلك قد رأى رجـل          
:  وفى يده سبحة ، فقال له الرجـل          ���� اإلمام الجنيد    سيدنا

أنت مع شرفك هذا فى مقامك من العارفين تأخذ فـى يـدك             
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.  سبحة ؟ فقال نعم سبب وصلَنا إلى ماَوصلنا فالنتركه أبداً         
 :  والحقيقة بيـت الحضـرة ، قـال تعـالى            فالشريعة باب 

﴿  (#θè? ù& uρ šVθã‹ç7ø9$# ô ÏΒ $ yγÎ/≡uθö/r& 4 (#θà)̈? $#uρ ©! $# öΝà6 ‾=yès9 šχθßs Î=ø�è? 

∩⊇∇∪     ﴾ مـن بـاب     إال فال دخـول للحقيقـة    ،  سورة البقرة
 :الشريعة ، وفى ذلك قال بعض الصالحين 

ـ  فى الْ  وِلصفُ الْ ثُاِلوثَ   ِةريعشَّ
ـ  ُلكُ فَ اٍب ب ـ ونَ د ه ـ ا م سودد 
ـ لْ  لِ  اَلوص  الْ  ِةريعشَّالِْبفَ  ىمنَ
ومن ظُ يخَ الْ نيـ   فِ ر  ا اهوى ِس

 

ـ ا إلـى الْ   هنََّأل  هد ِـ ى ز ة يع 
ومتََأ نمِ ى غَ ن ِريه ا مرودد 
 ا نَفَ الْ ِدع ب ن مِ اِءقَبالْ بِ ِزوفَالْكَ
ـ  اِهللا و ــهنَِّإفَ م  ا دـ ر ا اه 

 

  :م نذكر ونقول ث
 ����9��A�AP
� <�e��� �
�?� �A��F�� )����   

 .والورد كما نذكر 
HI��    : المحافظة على الصالة بوقتها وخشوعها. 
H�$J  : بقراءة القرآن وكلمة التوحيد  اهللا   ذكر. 
HD�J  :  ريمـول الكـالصلوات على الرس  ����.  
H .اء ـدعـار والــاإلستغف :  ���9
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 H���G :   وحسن الخلق فى     ، التحلى بآداب اإلسالم الحنيف 
تباعـاً  ومع خلق اهللا كمـا أمـر اهللا ، اِ    ،  المعامالت مع اهللا    

 ���� رسـول اهللا    وموالنـا  ة سـيدنا  نَّس ب اء واقتد  ، لكتاب اهللا 
 .والتخلى عن الرذائل والعادات ، والتحلى بالفضائل 

  �]�%�� HI�� :  ربـه   هى الصلة بين العبد و     الصالة لما كانت
 :جعلها اهللا قياماً بالقلـب والقالـب معـاً ؛ فقـال تعـالى               

      ﴿t Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$ Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο 4θn=¢Á9$# $ ®ÿ ÊΕuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ 

tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪     ﴾    وقـال سـبحانه    سورة البقـرة ، :﴿ š Ï% ©!$# 

šχθßϑ‹É)ãƒ nο 4θn=¢Á9$# $ £ϑÏΒuρ öΝßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ∩⊂∪   ﴾ سورة األنفال 

t﴿: وقال سبحانه  Ï% ©!$# #sŒ Î) t�Ï.èŒ ª! $# ôMn=Å_ uρ öΝßγç/θè=è% t Î�É9≈ ¢Á9$#uρ 4’ n? tã 

!$tΒ öΝ åκu5$|¹ r& ‘ ÏϑŠ É)ßϑø9 $#uρ Íο4θn=¢Á9 $# $®ÿ ÊΕuρ öΝ ßγ≈ uΖø%y—u‘ tβθà)Ï�Ζãƒ ⊂∈∪ ∩   ﴾ 

<Éb ﴿: ، وقال سـبحانه      سورة الحج   u‘ Í_ ù=yèô_ $# zΟŠ É)ãΒ Íο 4θn=¢Á9$# 

 ÏΒuρ ÉL −ƒÍh‘ èŒ 4 $ oΨ −/u‘ ö≅ ¬6s)s? uρ Ï !$ tãßŠ ∩⊆⊃∪   ﴾ ــراهيم ــورة إبــ   ســ
: قـال   هى اإلكمال واإلتقان ، كمـا ي      : ألن اإلقامة فى اللغة     
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أقام فالن داره إذا أكملهاٍ ، وجعل فيها كل ما يحتاج إليه من             
 صٍل مقيما  الت ، إذن فإقامة الصالة إتقانها ، فليس كل م         ماك

≅×  ﴿ :صلين بالغفلة فقال    ر اهللا الم  ولذلك ذك  ÷ƒuθsù š, Íj# |Á ßϑù=Ïj9 

∩⊆∪   t Ï% ©!$# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθèδ$ y™ ∩∈∪    ﴾ــاعون ــورة الم   س
ولم يقل فويل للمقيمين الصالة ، وجعلهـا اهللا أول تكليـف            

 ����على كل الرسل ، فأول خطاب بين الحق ونبيه موسـى    
_ûÍ ﴿: قال لـه     ‾Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9Î) HωÎ) O$ tΡ r& ’ ÎΤô‰ ç6ôã$$ sù ÉΟÏ%r& uρ nο 4θn=¢Á9$# 

ü“Ì�ò2Ï% Î! ∩⊇⊆∪    ﴾ قال سيدنا عيسـى بلسـان       و ، سورة طه 

$tΑ  ﴿ :القرآن محدثاً قومه وهو فـى المهـد          s% ’ ÎoΤÎ) ß‰ ö7tã «! $# 

zÍ_9s?#u |=≈ tGÅ3 ø9$# Í_ n=yèy_ uρ $ wŠ Î;tΡ ∩⊂⊃∪  Í_ n=yèy_ uρ % º.u‘$ t7ãΒ tø r& $ tΒ àMΖà2 

Í_≈ |¹÷ρ r& uρ Íο 4θn=¢Á9$$ Î/ Íο 4θŸ2̈“9$#uρ $ tΒ àMøΒßŠ $ |‹ym ∩⊂⊇∪   ﴾   سورة مريم

 : وقد ذكر اهللا النبيين فى القرآن وأعقـب ذكـرهم بقولـه             
﴿y# n=sƒ m< . ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷èt/ ì# ù=yz (#θãã$ |Ê r& nο 4θn=¢Á9$# (#θãèt7̈? $#uρ ÏN≡uθpκ¤¶9$# ( 

t∃öθ|¡sù tβöθs)ù=tƒ $ †‹xî ∩∈∪ āωÎ)  tΒ z>$ s? z tΒ#u uρ Ÿ≅ ÏΗxåuρ $ [s Î=≈ |¹ 
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y7Í×‾≈ s9'ρ é' sù tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψpg ø:$# Ÿωuρ tβθßϑn=ôàãƒ $ \↔ ø‹x© ∩∉⊃∪     ﴾   سورة مـريم 
الصالة عماد الدين من أقامها      : " ����وقال الحبيب المصطفى    

، وقد جعلها اهللا    "  ومن تركها فقد هدم دينه        ، فقد أقام دينه  
فس إليها وترتاح بها ، فَيحصل    فى بعض األوقات لتشتاق الن    

إن اهللا جعلها فـى     : دون ملل ، وقيل   الحضور  فيها الخشوع   
وإتقانها والقيـام    ،بعض األوقات ليكون همك إقامة الصالة       

   ـ     بحقوقها الظاهرة والباطنة وس هودها ننها ، والغيبة عن شُ
 :برؤية الحق تبارك وتعالى ، فى ذلك قال بـن عطـاء اهللا              

 .وجود الصـالة     ك إقامة الصالة ال   يكون هم وجه لإلقامة ل  
إن أهـم  "  إلى عمالـه  ����وكتب سيدنا عمر بن عبد العزيز      

أموركم عندى الصالة ، فمن حفظها وحافظ عليها فهو لمـا           
  " ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع  سواها أحفظ ،

 �]%�� �� n��a� 

‰ô ﴿: قال تعـالى    : ثم نذكر    s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇∪   t Ï% ©!$# öΝèδ 
’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθãèÏ±≈ yz ∩⊄∪    ﴾    وقال تعـالى    سورة المؤمنون ،

ليس كل مصٍل يصـلى ، إنمـا أتقبـل          : " فى حديث قدسى    

 

 
���������� 	����
� )   ١٣٠   

        ـ الصالة ممن تواضع بها لعظمتى ، ولم يبت م صاً علـى   ر
:  وقال صلى اهللا عليـه وسـلم        " . معصيتى وآوى الغريب    

ن الفحشاء والمنكر لم تُزده مـن اهللا        من لم تنهه صالته ع    "
إذا صلى العبد فلم    : " ، وقال صلى اهللا عليه وسلم       " إال بعدا   

ـ    سجودها وال  يتم ركوعها وال    كمـا يلـف     تْخشوعها ، لُفَّ
، وقال صلى اهللا عليـه      "الثوب الخَِلق ثم يضرب بها وجهه       

وة المصلى يناجى ربه فمناجاة العبد ربـه بـالتال        : " وسلم  
، فقال  " واألذكار ، ومناجاة الرب العبد التفهم ورفع األستار         

قسمت الصـالة   : " يقول اهللا تعالى    : صلى اهللا عليه وسلم     
بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل ، فإذا قال العبد الحمـد هللا            

الرحمن : حمدنى عبدى ، فإذا قال       :رب العالمين قال تعالى     
مالـك  : ى عبدى ، فإذا قال      ِندجم: الرحيم ، قال اهللا تعالى      
فوض إلى عبدى ، فإذا قال إياك       : يوم الدين قال اهللا تعالى      

هذه بينى وبين عبدى     : نعبد وإياك نستعين ، قال اهللا تعالى        
هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علـيهم       فإذا قال اِ  

هـذه لعبـدى    : غير المغضوب عليهم الالضالين ، قال اهللا        
 . أل ـ ماسدىـولعب
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 3��[� �]%�� �"!$:  
الصالة وثمراتها فى ست كـل        نتائج ���� وقد ذكر بن عطاء     

 : واحدة توصل إلى ما بعدها  فقال رضى اهللا عنه 
 .الصالة مطهرة للقلوب واستفتاح لباب الغيوب 

  انالصالة محل الم  صافاة تتسع فيهـا ميـادين    جاة ومعدن الم
 . فنبدأ باألولى  .نوار شرق فيها شوارق األاألسرار وتُ

 0�1� m�
A
� �� F� �]%��: 
أى إنما كانت الصالة طُهرةٌ للقلوب من المساوئ والعيـوب          
لما فيها من الخضوع واإلنكسار والذل واإلفتقار، فإذا خضع         

         من سائر العلـل ، وم حيـت منـه    القلب لهيبة الجالل طُهِّر
ـ      ، األغيار والعيوب  ناجـاة   وم  ، ب وقَرب إلى حضرة الحبي

 فقرع الباب وطلب رفع الحجاب ، وهذا معنى قولـه           القريب
 .واستفتاح لباب الغيوب 

 m��\�� m2� �!�!?�� ��$D��: 
�  m���\� :        أسرار الملكوت وأسرار الجبروت ، وإنما كانت

الصالة استفتاحاً لباب الغَيوب لما استحلت عليه من تطهير         
 بالطهـارة الحسـية     لظـاهر فـإذا تطهرا   الظاهر والباطن ،  
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 إستحق الدخول إلى الحضـرة       ، والباطن بالطهارة المعنوية  
    ربه إلى الباب وسماع خطاب     تحف به قُ  القدسية ، فأول ما ي

ـ  بمناج األحباب من وراء حجاب ، فيتمتع      ـ  ــ اب ـاة األحب
 .اب ــذيذ الخطـول

 �b�4� >� �]%�� �D�D��: 
   �b�4� : هى الم كالمة مع األحباب ، فال يزال      ساررة والم

 حتى تـتمكن المحبـة مـن     ،العبد يناجى ربه ويطلب قربه    
القلب واإلقبال من الرب ، فتصفو المحبة من كـدر الجفـا            
: ويتصل الحب مع حبيبه فى محل الصفا ، وهو معنى قوله            

 .اه ـــدن المصافــمع
 ��������� U���� ��%� . 
U��4ـ     ،  هو الذهب والفضة    :   �  اءـاسـتُِعيرا هنـا لصف

 .القلوب واألرواح لتصفيتها من مادة األشباح 
��%4خلوص المناجاة من تشويش الحـس ، وكـدر         :  �

 أرق وأصفى من المناجاة ، كما قال سلطان  فهىالهواجس ،
 ����العاشقين عمر بن الفارض 

 ولقد خَلوتُ مع الحبيِب وبينَنَـا      
 
 

  سـرىِسر َأرقُ ِمن النَِّسيِم إذا 
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 استحقت الـروح رفـع      المحبةفإذا تمت التصفية وعظمت     
الحجاب وفتح الباب فتدخل إلى حضرة األحباب وتخرج من         

 : إلى سعة عالم الملكوت وهـذا معنـى قولـه            ضيق الملك 
 .رار ـن األسـا مياديـع فيهـتتس

 ���a�9��?1� '�)��  �� x�!3 
 '�)نـا لفضـاء عـالم      هى مجال الخيل استُِعير ه     : ����4

الملكوت ، فإذا تنزهت الروح فى عـالم الملكـوت وجالـت      
 بروت جبفكرتها فى سعة أنوارها أشرقت عليها أنوار من ال        

 : وهذا معنى قوله فى السادسة 
 �?)��� 9��$1� v9�`  �� v��3 

    9��?1� )�9� �A� :          أسـرار الـذات وهـو ألهـل الفنـاء 
 9��$1وقال بعـض   . هل البقاء   أنوار الصفات وهو أل    : ���
إن المؤمن إذا توضأ للصـالة       : رضى اهللا عنه    الصالحين  

 ألنه  ؛ضين خوفاً منه    اتباعدت عنه الشياطين فى أقطار األر     
  تأهب للدخول على الملك ، فإذا كَبر حجـب عنـه إبلـيس            

   بينه وبينه بس ربوواجهه الجبـار     ، ينظر إليه  رادق ال وض 
طلع الملك فى قلبه فإذ لـيس        أكبر اِ  اهللا: بوجهه ، فإذا قال     
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صدقت اهللا أكبـر فـى    : فى قلبه أكبر من اهللا  فيقول الملك         
قلبك كما تقول فيتشعشع فى قلبه نور يلحق ملكوت العرش          
، فينكشف له بذلك ملكوت السموات واألرض ، ويكتب لـه           

 وإن الغافـل الجاهـل    : قـال   . حشو ذلـك النورحسـنات      
حتوشته الشياطين كما يحتوش الذباب      إذا قام إلى الوضوء اِ    

 فإذا كـل     ، طلع الملك فى قلبه   على نقطة العسل  فإذا كبر اِ      
كذبت ليس  : شئ فى قلبه أكبر من اهللا عنده ، فيقول الملك           

 فيثور من قلبه دخان يلحـق بعنـان   اهللا فى قلبك كما تقول  
 فيكون حجاباً لقلبه عـن الملكـوت ، فَيـرد ذلـك              السماء

والتزال تنفخ فيـه    ،  الته وتلتقم الشياطين قلبه     الحجاب ص 
وتنفث وتوسوس وتزين له حتـى ينصـرف مـن صـالته           

 لخضوع والخشـوع   افالصالة تتفاوت بقدر  . واليعقل مافعل   
 والمسجد النبوى ، وبيت المقدس      والبقاع لبيت اهللا الحرام     

ــجد األ(  ــى أى المس ــواه   ) قص ــام وتق ــة اإلم    ورتب
   "من صلى خلـف مغفـور غفرلـه       "  ففى الحديث الشريف  

ــراهللا   ــين ذكــ ــل إلــــى أن نبــ ــم ننتقــ   ثــ
                          �������� 
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����   M� �dq   ���� 
 UW�A�� � .��h� M��dqء

كـالم رب العـالمين      : نبدأ بقراءة القرآن ، القرآن الكريم       
‰ô ﴿: يسره اهللا للذكر فقال تعـالى        s)s9uρ $ tΡ ÷�œ£ o„ tβ#u ö�à)ø9$# Ì�ø.Ïe%# Ï9 

ö≅ yγsù  ÏΒ 9�Ï.£‰ •Β ∩⊇∠∪    ﴾فقراءتــه عبــادة هللا   ، ســورة القمــر
وشفاء من كل داء ونور للمؤمن وثواب وشفاعة ، وقد قال           

"  أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصـته         " ����الحبيب المصطفى   
من استمع إلى آية من كتاب      : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      

ـ   اهللا له حسنة مضاعفة ، ومن قر       ه نـوراً يـوم     أها كانت ل
من أراد أن يكلـم اهللا      : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      القيامة  

  اد أن يكلمه اهللا فليقرأ القـرآن       فليدخل فى الصالة ، ومن أر     
نَزل على قارئ القرآن لتستمع إليـه        وإن مالئكة الرحمنَ تت   

 روى اإلمام مسلم    .  "وإن السكينة لَتُنَزل للقرآن على قارئه     
سـيد بـن    حـدث أن أُ ����ا سعيد الخدرى فى صحيحه أن أب 

أى ( حضير بينما هو يقرأ القرآن فى مربده إذ جالت فرسه           
فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضـاً ، قـال            ) هاجت  
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 أن تطأ يحيى  فقمت إليها فإذا مثـل الظُلـِة      تفخشي: أسيد  
عرجت فى الجو حتى مـا       ،   فوق رأسى فيها أمثال السرج      

:  فقلت يارسول اهللا ����وت على رسول اهللا فغد: أراها ، قال  
بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مربدى إذ جالـت            

: اقرأ ابن حضـير ، قـال         : " ����فرسى ، فقال رسول اهللا      
إقـرأ ابـن     :" ����فقرأت ثم جالت أيضاً ، فقال رسـول اهللا          

  :����فقرأت ثم جالت أيضاً ، فقال رسول اهللا :  قال "حضير 
فانصرفت ، وكان يحيـى قريبـاً       : قال   بن حضير ،  إقرأ ا  " 

منها خشيت أن تطأه ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السـرج     
تلـك   : ����عرجت فى الجو حتى ما أراها ، فقال رسول اهللا           

 ولو قرأت ألصبحت يراها الناس       ، المالئكة كانت تستمع لك   
  .ما تستتر منهم ، ثم نذكر تنزل السكينة عند قراءة القر آن

     UW��A�� �ففى روايـة أخـرى       : ���i��� <+�3��� ��hء
كان رجـل   : "  فى صحيحه عن البراء قال       ����لإلمام مسلم   

يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشـطنين فتغشـته          
ينفر منها ، فلما      هفرس  فجعلت تدور وتدنو وجعل     ، سحابه

تلك السكينة تنزلـت    :  فذكرذلك له فقال     ����أصبح أتى النبى    
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 ورد يـومى لقـراءة      ����؛ لذلك كان لصحابة النبى      " قرآن  لل
 وهو أميـر  ����القرآن ، فقد ورد أن سيدنا عثمان بن عفان          

 وينتهى بها يـوم      ، المؤمنين كان يبدأ بالختمة يوم الجمعة     
الخميس بصفة ثابتة ودائمة طوال حياتـه ، أى كـل يـوم             

فـورد  . خمسة أجزاء ، أى يختم القرآن كل أسبوع مـره           
قراءة جزء من القرآن كل يوم      : ة ميسر جداً  فنقول      الطريق

. ويختم القرآن المريد مع أهلة الشهور العربية كل شـهر           
الماهر بالقرآن مع السفرة     : " ���� فقد قال الحبيب المصطفى   

صدق رسول اهللا   " الكرام البررة والذى يتَعِتع فيه له أجران        
 .حيد ثم ننتقل إلى توضيح ذكر اهللا بكلمة التو . ����

 M� IL B�LI ��;�!�� ��
i� M� �dq. 
 زمة للخلق ، االعتقاد بها قلباً      كلمة التوحيد الإله إال اهللا ، ال      

 . واالعتراف بها نطقاً ، والوفاء بها فعالً 
    H�2
h  � )A!�I� فأن يعتقد نفى القدرة عن جميـع       :  �{�

 . هت إليه القلوب فى المنافع والمضار سواه جمن تو
HAF$  � N�.�I�  . يقول ال إله  إال  اهللا  فأن :��
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   H]�� ء � ���� فأن يكون له من الثقـة فـى بـاب          : ���
النوائب ، ومن التوكل فى باب الرزق ، ومن التفويض فـى          
باب الحوائج ، ومن الصبر فى باب الشهوات ، ومن القناعة 

 والتسليم   ، ومن االنقياد فى باب العبودات     فى باب المناالت    
فى باب المتشابهات ما يحفظ هذه الجـوارح السـبع التـى            

ِاِئتُِمن    العبد برعايتهن ، وهى اللسـان       َلكِّ العبد عليها ، وو 
والسمع البصر واليد والرجل والـبطن والفـرج ، مـن أن            

إن أفضل األعمال التـى ترفـع        .يعصى اهللا بجارحة منها     
هللا ، ولذلك قال بعض     المريد إلى المقامات وأقربها هو ذكر ا      

 ألن  ذكر لعدم حضور قلبك مع اهللا فيه      التترك ال : الصالحين  
غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك فـى وجـود ذكـره              
فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود            

 ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور            ،يقظة  
ة عمـا سـوى     ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيب        

والذكر ركن قوى فـى     . المذكور ، وما ذلك على اهللا بعزيز        
 : طريق التصوف ، وهو أفضل األعمـال ، فقـال تعـالى             

﴿  þ’ ÎΤρ ã�ä.øŒ $$ sù öΝä.ö�ä.øŒ r& (#ρ ã�à6 ô© $#uρ ’ Í< Ÿωuρ Èβρ ã�à�õ3s? ∩⊇∈⊄∪     ﴾ سورة
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$ ﴿  : ، وقال تعـالى      البقرة pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρ â÷è0øŒ $# ©! $# #[�ø.ÏŒ 

#Z��ÏV x. ∩⊆⊇∪    ﴾ قـال بـن عبـاس رضـى اهللا           سورة األحزاب ،
كل عبادة فرضـها اهللا تعـالى جعـل لهـا وقتـاً              :عنهما  

مخصوصاًًًً ، وعذر العباد فى غير أوقاتها إال الذكر لم يجعل           
$ ﴿  : اهللا له وقتاً مخصوصاً ، قال تعـالى          pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u 

(#ρ â÷è0øŒ $# ©! $# #[�ø.ÏŒ #Z��ÏV x. ∩⊆⊇∪    ﴾   وقـال تعـالى       سورة األحزاب : 

 ﴿ #sŒ Î* sù ÞΟçFøŠ ŸÒ s% nο 4θn=¢Á9$# (#ρ ã�à2øŒ $$ sù ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 4’ n?tãuρ 

öΝà6 Î/θãΖã_ 4 #sŒ Î* sù öΝçGΨtΡ ù' yϑôÛ $# (#θßϑŠ Ï%r' sù nο 4θn=¢Á9$# 4 ¨βÎ) nο 4θn=¢Á9$# ôMtΡ% x. 

’ n?tã š ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $ Y7≈ tFÏ. $ Y?θè%öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪     ﴾ وقـال  .  سورة النساء
يارسول اهللا كثرت على شعائر اإلسالم فأوصنى بأمر        : جل  ر

ـ     : " أدرك به ما فاتنى وأوجز فقال         اًاليـزال لسـانك رطب
لو أن رجـالً فـى      : " وقال عليه الصالة والسالم     " بذكراهللا  

 " هللا أفضل   اكر  حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر اهللا لكان الذ       
م بخيـر أعمـالكم     أال أنبـئك  : " وقال صلى اهللا عليه وسلم      

 وأرفعها فى درجاتكم ، وخير لكم مـن         مكُوأزكاها عند مِليكِ  
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 وخير لكم مـن أن تلقـوا عـدوكم           ، إنفاق الذهب والورق  
ومـا ذاك   : فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنـاقكم ؟ قـالوا         

: لى اهللا عليه وسلم     ذكر اهللا ، وقال ص    : يارسول اهللا ؟ قال     
سبق المفردون قالوا وما المفردون يارسـول اهللا ؟ قـال           " 
عن على بن أبى طالـب كـرم اهللا         و ،" كرون اهللا كثيرا    االذ

قلت يارسول اهللا أى الطريق أقـرب إلـى اهللا          : وجهه قال   
: وأسهلها على عباد اهللا وأفضلها عند اهللا تعـالى ؟ فقـال             

كـل النـاس    :  ، فقال علـى      ومة ذكر اهللا  اياعلى عليك بمد  
يـاعلى التقـوم    : يذكرون اهللا ، فقال صلى اهللا عليه وسلم         

الساعة حتى اليبقى على وجه األرض من يقول اهللا ، فقـال   
   كيف أذكر يارسول اهللا ؟ فقال له صلى اهللا عليـه           : له على
ض عينيك واسمع منى ثالث مرات ثم قل مثلهـا   غَمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ: وسلم  

إلـه إال اهللا     ال: وأنا اسمع منك ، قال صلى اهللا عليه وسلم          
ثالث مرات مغْمِِِِِضاً عينيه ، ثم قالها على كذلك ثـم لقنهـا             
على لإلمام الحسن البصرى ثم تنقلت فى التربية ، فال مدخل 

 ة والبدـر منثور الواليمن باب الذكر ، فإن الذك على اهللا إال
 ورـالمنث منه فى البداية والنهاية ، فمن ُأعطى الذكر فقد ُأعطى
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 .نشدوا أومن ترك الذكر فقد عزل ، و
 هللا فاجعل له األنفاس حراسا          والذكر أعظم باب أنت داخله

فعلى المريد أن يلتزم بالذكر على كل حال ، واليترك الـذكر            
به فيه ، بل يذكره بلسانه ولو كـان         باللسان لعدم حضور قل   

غافالً بقلبه ، فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك فى            
وجود ذكره ؛ ألن غفلتك عن وجود ذكره إعراض بالكليـة            

فى شغل اللسان بذكر اهللا و وفى وجود ذكره إقبال بوجه ما ،
تزيين جارحة بطاعة اهللا ، وفى فقـده تَعـرض الشـتغالها            

مالنـا نـذكر اهللا     : وقد قيل لبعض الصـالحين      بالمعصية ،   
ِاشكراهللا على ما وفـق مـن   : باللسان والقلب غافل ؟ فقال     

 .ذكر اللسان ولو أشغله بالغيبة والنميمة ماكنت تفعل ؟ 
 ��� ��� *A
; �� ��� �d:��. 

وفـى ومجـالس محبـوب      ،    الذكر جماعة فى حلقـات      و
اعة فـى الصـالة     من خالل نداء اإلسالم بالجم    ،  ومرغوب  
مجالس الـذكر   .  والتعاون على البر      ،  والجهاد  ، والجنازة

 والفطرة ،   والمودة  ،جماعة تجمع المسلمين على المحبة
 صنع الواحد ، واجتمعت على  النقية الواحدة التى هى من 
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 .قلب واحد فى زمان واحد لذكر اهللا الواحد 
M� �d:� ���Y� :  

هى الفرحة بالتوحيـد إلعـالن      : واحد  فالجماعة لذكر اهللا ال   
الوحدانية بفرحة القلوب باطناً ، وفرحة اإلنسـان ظـاهراً          

.  العلى ذكر أحد سواه       ، باإلجتماع بالجماعة على ذكر اهللا    
أنا عند ظن عبدى بى وأنا معـه إذا         " ففى الحديث القدسى    

ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى 
ه فى مأل خير من مالئه ، وإن تقرب منى شبراً           فى مأل ذكرت  

تقربت منه ذراعاً ، وإن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعـاً             
وروى أصحاب السنن عن    " . وإن أتانى يمشى أتيته هرولة      
 خرج علينا رسول اهللا     :قال   ����جابر بن عبد اهللا األنصارى      

 إن هللا :  ونحن فى مسجد المدينة فقال       صلى اهللا عليه وسلم   
وتقف فى مجلس الذكر ، فـإذا       ،  سرايا من المالئكة تجول     

رأيتم رياض الجنة فارتعوا ، قـالوا ومـا ريـاض الجنـة             
مجالس الذكر ، اغدوا وروحوا فى ذكر       : يارسول اهللا ؟ قال     

اهللا ، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند اهللا فلينظر كيـف             
" نزله من نفسه    منزلة اهللا عنده ، فإن اهللا ينِْزُل العبد حيث أ         
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مـن  : " وقال صلى اهللا عليه وسـلم      .  ����صدق رسول اهللا    
، وقـال صـلى اهللا عليـه        " أكثر ذكر اهللا برئ من النفاق       

حتـى يقـول المنـافقون إنكـم        أكثروا ذكر اهللا    " : وسلم  
اليقعـد قـوم    : " وقال صلى اهللا عليه وسـلم       ،  " مراءون  

هم الرحمـة   يذكرون اهللا تعالى إال حفتهم المالئكة وغشـيت       
    . "ندهعونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن 

               ����    M� �dq >"y�  ���� 
  ����ومع فضائل ذكر اهللا ، قال اإلمام الحسن البصرى 

تفقدوا الحالوة فى ثالثة أشياء فى الصالة والذكر وقـراءة          
 ، وإال فاعلموا أن البـاب مغلـق        القرآن ، فإن وجدتم فذاك      

  ،  واليسكن إليه     كل قلب ال يعرف اهللا اليأنس بذكر اهللا       فإن  
sŒ# ﴿: قال تعـالى     Î)uρ t�Ï.èŒ ª! $# çν y‰ ÷n uρ ôN̈—r' yϑô© $# Ü>θè=è% t Ï% ©!$# Ÿω 

šχθãΖÏΒ÷σãƒ Íο t�ÅzFψ$$ Î/ ( #sŒ Î)uρ t�Ï.èŒ zƒÏ% ©!$#  ÏΒ ÿÏµÏΡρ ßŠ #sŒ Î) öΝèδ 
tβρ ç�Å³ ö;tGó¡o„ ∩⊆∈∪     ﴾ م مالك بن دينـار     وقال اإلما .  سورة الزمر

من لم يأنس بحديث اهللا تعالى عن حديث الخلق فقد قل           : ����
وقال سيدنا أنس بن مالك     . علمه وعمى قلبه وضاع عمره      
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على اإليمان ، وبـراءة مـن النفـاق         ذكر اهللا عالمة     : ����
وقال اإلمام النورى .  وحرز من النار ،وحصن من الشيطان 
عقوبـة العـارف    لكل شئ عقوبـة و    : رفيق اإلمام الجنيد    

ما أعلم معصية أقبح : وقال اإلمام سهل .  الذكرانقطاعه عن
ويروى أن كل نفس تخـرج مـن        . من ترك ذكر هذا الرب      

 ����وعن معاذ بن جبل     . الدنيا عطشانة إال الذاكر هللا تعالى       
ليس يتحسر أهل الجنة إال على       : " ����قال رسول اهللا    : قال  

، وقال صلى اهللا عليه     " ساعة مرت بهم لم يذكروا اهللا فيها        
مامن قوم يقومون من مجلس ال يذكرون اهللا فيه         : " وسلم  

" . إال قاموا على أنتن من جيفة حمار وكان عليهم حسـرة            
ما جلس قـوم   : " ����وروى اإلمام الترمذى قال رسول اهللا      

مجلساً لم يذكروا اهللا فيه ولم يصلوا على نبـيهم إال كـان             
وقـال  " . ره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهـم          عليهم تِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

الذكر منشور الواليـة ، فمـن        : ����سيدى أبو على الدقاق     
وفق للذكر فقد أعطى المنشور ، ومن عزل عن الذكر فقـد            

الذكر ركن قوى فـى     : وقال اإلمام القشيرى    . سلِِب الوالية   
مشايخ شيخاً  وسأل بعض ال  . طريق اهللا وال يصل أحد إال به        
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الذكر : الذكر أفضل أم الفكر ؟ فقال له الشيخ : آخر فقال له 
عندى أتم وأفضل من الفكر ؛ ألن اهللا تعالى يوصف بالـذكر       
واليوصف بالفكر ، وما يوصف به اهللا أفضل مما اليوصف          

 بعث بعثاً ِقبل نجـد  ����أن النبى   : ����وعن سيدنا عمر    . به  
 فقال رجل ممن لـم       ، جعةفغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الر    

مارأينا بعثاً أسرع رجعة وال أفضل غنيمة من هذا : يخرجوا 
أال أدلكم على قوم أفضل غنيمـة        : " ����البعث ، فقال النبى     

وأسرع رجعة ؟ قوم شهدوا صالة الصبح ثم جلسوا يذكرون          
اهللا تعالى حتى طلعت الشمس ، فأولئك أسرع رجعة وفضل          

 ����وفى رواية أن رسول اهللا      . ذى  رواه اإلمام الترم  " غنيمة  
ال إله إال   : من دخل السوق فنادى بأعلى صوته فقال        :  قال  

 له الملك وله الحمد يحيـى ويميـت          ، اهللا وحده الشريك له   
  بيده الخير وهو على كل شئ قـدير         ، وهو حى اليموت أبدا   

وروى اإلمام البخارى عن أبى سعيد      " . كتب له ألف حسنه     ُ
 أخبره أن رفع الصوت     ����أن ابن عباس    : مولى ابن عباس    

بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبـة كـان علىعهـد           
كنت أعلم إذا انصـرفوا     : وقال ابن عباس     . ����رسول اهللا   
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 سئِِِل أى   ���� أن رسول اهللا     ����عن أبى سعيد الخدرى     . بذلك  
باد أفضل وأرفع درجة عنـد اهللا يـوم القيامـة ؟ قـال      الع :

ومن الغـازى فـى     : راً ، قيل يارسول اهللا      الذكرون اهللا كثي  
سبيل اهللا ؟ قال لو ضرب بسيفه حتى ينكسر ويتخضب دماً           

صدق رسول اهللا صلى اهللا     " فإن ذاكر اهللا أفضل منه درجة       
ما قـال    : ����عن أبى هريرة قال رسول اهللا       و. عليه وسلم   

عبد الإله إال اهللا مخلصاً من قلبه إالفُتحت له أبواب السماء           
، وعـن مالـك   " يفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر     حتى  
ذاكـر اهللا فـى     :  كان يقـول     ����بلغنى أن رسول اهللا     : قال  

الغافلين كالمقاتل خلف الفارين ، وذاكر اهللا فى الغافلين كغصن          
أخضر فى شجر يابس ، وذاكر اهللا فى الغافلين مثل مصباح فى            

مقعده فـى الجنـة   بيت مظلم ، وذاكر اهللا فى الغافلين يريه اهللا    
بعدد كل فصـيح     اهللا فى الغافلين يغفر اهللا له        وهو حى ، وذاكر   

 .والفصيح هم بنو آدم ، واألعجم هم األنعام " وأعجم 
M� �dq �
� n�!bZ� >y� .  

وفى فضل اإلجتماع على ذكر اهللا ، فعن أبى سعيد الخدرى           
مـا  : خرج معاوية على حلقة فى المسـجد فقـال        :  قال   ����
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آهللا مـا  : جلسنا نذكر اهللا تعـالى ، قـال       : م ؟ قالوا    أجلسك
أجلسكم إال ذلك ؟ قالوا آهللا ما أجلسنا غيره ، قال أما إنى لم         
أستلحفكم تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتى من رسـول اهللا            

 خـرج علـى     ���� ، وال أقل حديثاً منى ، وإن رسول اهللا           ����
سنا نـذكر   جل: ما أجلسكم ؟ قالوا     : حلقة من أصحابه فقال     

آهللا ما  : اهللا ونحمده على ما هدانا لإلسالم ومن علينا ، قال           
أمـا  : أجلسكم إال ذلك ؟ قالوا آهللا ما أجلسنا إال ذلك ، قال             

 ولكنه أتانى جبريل فأخبرنى أن اهللا       أستحلفكم تهمة لكم    إنى لم   
 . مسلم والترمذى اإلمام أخرجه " تعالى يباهى بكم المالئكة 

W �  .�� ����h >y��?�iء
وفى فضل قراءة آية الكرسى بعد كل صالة ، فقد قال رسول            

من قرأ آية الكرسى دبر كل صالة فلـيس بينـه            : " ����اهللا  
  ����صدق رسول " وبين الجنة إال الموت 

�d:�� <��;� .  
ثم نذكر الذكر بأحواله ، نرى فى زماننا أن هناك اسـتعمال            

 مـة بدعـه   لكلمات دون فهم لمعناهـا الحقيقـى مثـل كل         
 دع أى ما حدثـما أب: ها ـهذه الكلمة معن : ���� ���2��
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 لم يكن له مثيل من قبل ولم تتعرف عليـه            بإبداع من تغيير 
‰ßìƒÏ ﴿:  تعـالى     اهللا العقول ، كقول   t/ ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( 

#sŒ Î)uρ #|Ós% #X÷ö∆r& $ yϑ‾Ρ Î* sù ãΑθà)tƒ …ã&s!  ä. ãβθä3uŠ sù ∩⊇⊇∠∪      ﴾ بقرةسورة ال  
أنه أبدعهم دون النظر إلى سابٍق أخذ عنه ونقل منه ، أمـا             

 فإن ذلك يرجع إلى     ، ماكان له أثر من قبل ودخل عليه جديد       
المعنـى  من  تفاق الحركة وثبات المعنى ، فإن كان اليغِْيـر        ِا

والينزلق عن الغاية فليس ببدعة ، وإنما هو بالنسبة لما هو    
وفى فن الزخرفة ، إنما هو      ظاهر فى البناء وفى فن البناء       

 ، إذا كـان فـى اإلنسـان أو          تطور حسب الزمان والمكان   
رباط البداية الحق بالنهاية ، يعنى كان فـى عهـد           والبنيان  

 فإذا وقفنا وقلنـا      ،  السقف من الجريد   ����سيدنا رسول اهللا    
متنعنـا أن نسـقف     مسـقف بالجريـد ، واِ     ان مسجد النبى  ك

 ووقفنا عند هـذا الحـد        ،   المسجد بالمسلح ونزينه بالزينة   
 ه ، يبقى هذا خطأ وهذا فهـم خـاطئ          نقول هذه بدعة جديد   

 ومتفـق مـع أهـل        ، ألن مادام إبداع جديد ليحِسن الحركة     
الزمان فى الحركة ليست بدعة ، والبدعة إال فى تغيير حدود 



 

 
���������� 	����
� )   ١٤٩   

جتهاد الصالحين حسـب زمـانهم      اهللا وكتم ما أنزل اهللا ، واِ      
:  أدخله فى مضمون سنته قال ����ى يقال بدعة حسنه ، والنب

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم            " 
اليسن السنة الحسنة إال من كـان عالمـاً عـامالً           " القيامة  

 إذن بدعة الصالحين ،عارفاً صالحاً إجتهد لخدمة أهل زمانه 
حسنة ؛ ألن الصالح أمين على شريعة اهللا وسنة رسول اهللا           

 .ود اهللا وأمين على حد
   �d:�� �� *�%�� x�9:    بدعة  فال مرتفع أما الذكر بصوت

فيه ؛ ألن المقصود أن كثيراً من المسلمين فى غفلـة مـع             
  الدنيا عن اهللا ، فهـذا جلـب للـذاكرين وتنبيـه للغـافلين           

 للقلوب الوجلة وليس    وصحوة لألشباح مع األرواح ، وهزةٌ     
وفى   ���� اهللا   فى ذلك بدعة ؛ ألنه كان فى عهد سيدنا رسول         

 ، وثابـت باألحاديـث الصـحيحة منهـا          ����عهد الصحابة   
ماأخرجه اإلمام البخارى ومسلم عم ابن عباس رضـى اهللا          

يعنى كنت أعلم   " كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك      :" عنهما قال   
أن المصلين انصرفوا بالصالة برفع صوتهم ، أى بـذلك إذا           

 عـن   ����وروى اإلمام البخارى عن أبى هريـرة        . سمعته  
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أنا عنـد   : "  فيما يرويه عن رب العزة يقول اهللا تعالى          ����النبى
  ،  فإن ذكرنى فى نفسـه      ،  وأنا معه إذا ذكرنى     ، ظن عبدى بى  

ذكرته فى مأل خير من  ،  وإن ذكرنى فى مأل      ، ذكرته فى نفسى  
 وقد ذكر اإلمـام     ون إال عن جهر     والذكر فى المأل اليك   " مالئه  
جهر مع الصـحابة رضـوان اهللا    كان ي���� أن النبى  ����النووى

وأخرج البيهقى عن . عليهم بصوته باألذكار والتسبيح والتهليل      
 أن رجالً كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل لو أن هذا            ����جابر  

دعه فإنه   : " ����خفض من صوته كان أولى ، فقال رسول اهللا          
وروى أن  . وكان هذا الرجل يسمى عبد اهللا ذو البجادين         " أواه  
 كانوا يذكرون اهللا تعالى بعد المغرب فأرسل إليهم عمر بن           أناساً

 . أن نوهوا الذكر أى ارفعوا أصواتكم بالذكر ����الخطاب 
��� �d:�� �e�.  

ورد فى السـنن    . ثم ننتقل إلى وصف الذكر جماعة واقفاً جائز         
وفى أقوال الصحابة ومشـايخ التصـوف مـايبين أن واقفـاً            

 تحـاٍد مـع  ل المادة إلى حركـة اِ للمبتدئين  جذب للجسم من ثق     
الروح الصـافية ، وعنـد المحبـين وجـد وفـرح وهيـام               

فذلك جائز والبأس به ؛ ولذلك قال بعض العارفين         المحبوببذكر
  :رضى اهللا عنه 
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ـ و الْ نى ع هنْى ي ِذلَ لِ ْلقُفَ أَ ِدج ـ ه    هلَ
ـ ما هِ ا إذَ نَِّإفَ ـ طَا  و  نَ ـ فُ  نُ  تْاب ا     نَوس
 اقَلِّقاً إلى الْو شَواحر اَألِتزتَهذا ِاِإ
ــا وم قُــاِقشَــع الْىاِداحــيفَ حوا     د

 

ـ عالهوىد  اِبرى شَ نَع م قْذُ تَ ما لَ ذَِإ   انَّ
اَخَوما  خَ  نَرمغَ الْ ر تَ  اِمـــر  ـ كْتْه  انَّ
ـ ج ا ي احبشْ األَ ِتصقَارتَ ـ عم الْ َلاِه  ىنَ
 نَاوحرو يبِبح الْ ِماسِب انَلَ مِزمزو اًماِئقَ

   
 إذ نـزل    ����كنا جلوساً عند النبـى      :  أنه قال    ����عن أنس   
 فقال يارسول اهللا إن فقراء أمتك يدخلون الجنة         ����جبريل  

  ففرح النبى     ، قبل األغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام      
أى رجٌل  (  بدوى   أفيكم من ينشدنا ؟ فقال    :  من هذا وقال     ����

: سلم   يارسول اهللا ، فقال صلى اهللا عليه و         نعم :)من البدو   
 :هات ، فأنشد البدوى وقال 

 ا وال راقى ـفال طبيب لهى       كبد حية الهوىقد لسعت 
 ىـ وترياق ىـقيت ر فعنده    به     شغفت إال الحبيب الذى
 وأصحابه الكرام حتى سقط ردائه المبـارك        ����فتواجد النبى   

ليس بكريم من لم يهتز      : " عن منكبيه وقال الرسول الكريم    
وروى الحافظ أبو نعيم عن اإلمام علـى        " . عند ذكرالحبيب   

 ���� ، يصف صحابة النبـى       ����بن أبى طالب كرم اهللا وجهه       
كانوا إذا ذكروا اهللا مادوا كمـا       : ورضوان اهللا عليهم فقال     

 وجرت دموعهم على     ، تميد الشجرة فى اليوم الشديد الريح     
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وأرضـاهم وجـزاهم عنـا خيـر         مرضى اهللا عنه   ،ثيابهم  
وروى البخارى فى صحيحه تعليقاً عن سيدنا عمر        . الجزاء  

:  أنه كان يأخذ بيد معاذ بن جبل ويقول لـه            ����بن الخطاب   
 يامعاذ قم بنا نؤمن ساعة ، فيقفان ويقـوالن الإلـه إال اهللا            

هى هـى ورب    :  حتى يقول سيدنا عمر       جماعة الإله إال اهللا  
يعنى معناها قـم بنـا      : ا نؤمن ساعة     ومعنى قم بن    الكعبة

 ، لنشاهد جمال الحقيقة بـذكر اهللا       نتحقق من حقيقة اإليمان   
ف عنه الحجاب ويشاهد وهو فى حـال  شَكْلذلك ساعة أن ي و

ـ  : الذكر يقول ـ  أى الموصلة والمقربة والناجيةهى هى     
 ما  :وعن معاذ بن جبل قال      . رضى اهللا عنه      ورب الكعبة 

 . الً أنجى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا عمل العبد عم
�d:�� m�)W : ومن آداب الذكر والدخول فى الحضرة للذكر 

 .الدخـول  فيـه بنية  للـه كالصالة   : أوال
 .الدخول فيه على طهارة ووضوء   : ثانيا
 بالخشـية والوجـد    استحضار القلب مع عظمـة اهللا       :ثالثاً

  رــض البصــغ : رابعاً  . واستحضار عظمة المذكور
 نسيان نفسك وتعظيم ذكر ربك بحضور قلبك مع :خامساً  
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 . ستحضار عظمة المذكور فى قلبك وِا المذكور ،
ستحضار بيقين وجود اهللا معـك وفيـك وفوقـك          ِا:  سادساً

وحولك بالعين والعون والمراقبة ، وناظر فى قلبك فاعمـل          
د اهللا كأنك   برفعة ورضوان وقرب ، واعب     ترجو قبوله  عمالً

  .تراه فإن لم تكن تراه فاعلم يقيناً أنه يراك
ــابعاً ــرك   : س ــاء ذك ــك أثن ــاس حال ــة الن ــالى رؤي  التب
فال تستنكف من الناس أنك تـذكر خالقـك ورازقـك           . الخالق  

والمتفضل عليك بالنعيم أنت والناس جميعاً ، ولكن اإلسـتنكاف          
 النفاق ،   أن يراك الناس أن تهيم فى ذكر مخلوق مثلك فهذا هو          

أما إذا رآك الناس فى هيام فى ذكر اهللا الخالق ، فهذا شرف لك              
كن فى فناء فى محبتـه وذكـره        . وفخار تفخر به أمام الناس      

وحده فهو الواحد ، فإن جمال الرؤية فـى العبـد أن يـرى هللا             
كراً ، والقبح أن يرى هللا عاصياً ، كمـا قـال بعـض              اطائعاً ذ 

 : الصالحين 
 الًاِعالً أو فَــاِئ قَــكبــى رِصــعالتَ
ــجْلمز انَــمــالْ ِبكنَّــِإ  فَوِتكُسه 
ـ  ن إِ ِكِتي ب سلْ حِ نكُ ِم سـ تِْفِب  تَع  ٍةنَ

 
 
 

ـ   مالهِكفَ  ِفِحا فى الص ـ تُكْ م اِنوب 
زيالْ ن ـ   يِمِلح ـ ح  الْ  ترةُ  وِس ياِنر  
ــو ــىوقَتَ ــم لَّ كُ ــ فٍَقاِفنَ       اِنتَّ

 .النهى عن الذكر فتنة  الذكر منافقإن الذى ينهاك عن
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 فى مضـمون الـورد      ����ثم نتحدث عن الصالة على النبى       

 وفريضة على أهل     ، الصالة على النبى أمر من اهللا للمؤمن      
!© (βÎ¨ ﴿: المحبة ؛ قال تعالى    $# …çµtGx6 Í×‾≈ n=tΒuρ tβθg=|Á ãƒ ’ n?tã ÄcÉ< ¨Ζ9$# 4 
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، شرف عظيم للعبد أن يدخل فى ذكر بدأ اهللا فيـه           األحـزاب 
بنفسه ثم بالمالئكة ، ودعاك أن تدخل معهـم لتنـال هـذا             

 وتحظى العطاء بالقرب ، فإنه فخار للعبد سـاعة           ، الشرف
 اهللا بـه  أإنى فى ذكر بد: لنبى يفخر ويقول أن يصلى على ا  
 إن اهللا ومالئكته يصلون على النبى ياأيها         ، وهو فى ذكر به   

فعن ابن مسـعود    .  الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما     
أولى الناس بى يوم القيامة      : " ����قال رسول اهللا    :  قال   ����

 أن النبـى    ����بن الخطاب    ، وعن عمر  " أكثرهم على صالة    
من صلى عليك صالة صلى : إن جبريل أتانى فقال :" ال  ق����

 بن كعـب    بىوعن أُ "  اهللا عليه عشرا ورفعه عشر درجات       
قلت يارسول اهللا إنى أكثر الصالة عليك ، فكم أجعـل           : قال  
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ما شئت  : ع قال   ما شئت ، قلت الرب    : لك من صالتى ؟ قال      
ماشئت فـإن زدت    :  قلت فالنصف ، قال      فإن زدت فهو خير   

 ماشئت فإن زدت فهو خير     :  ، قال    هو خير ، قلت فالثلثين    ف
لك  غفركفى همك وي  إذن تُ : قلت أجعل لك صالتى كلها ؟ قال        

وعـن  . اللهم صلى على سيدنا وموالنا رسـول اهللا         " ذنبك  
البخيل مـن    : " ����قال رسول اهللا    :  قال   ����اإلمام الحسين   

      اهللا قال عن جابر بن عبد   و ،" ذُكرت عنده فلم يصلى على :
التجعلونى كقدح الراكب فإن الراكـب       : " ����قال رسول اهللا    

حتاج إلى الشـرب شـرب أو إلـى       يمأل قدحه ويضعه فإن اِ    
جعلونى فى أول الدعاء    الوضوء توضأ وإال إهراقه ، ولكن اِ      

قـال  :  قال ����، وعن على بن أبى طالب   "وأوسطه وآخره   
 السماء حاجـب    مامن داٍع إال وبينه وبين     : " ����رسول اهللا   

نخرق إحتى يصلى على محمد على آل محمد ، فإذا فعل ذلك        
وعن "  الحجاب ودخل الدعاء وإن لم يفعل ذلك رجع الدعاء      

جاكم يوم القيامة   نإن أ  : " ����قال رسول اهللا    :  قال   ����أنس  
إنه "  من أهوالها ومواطنها أكثركم على فى دار الدنيا صالة 

المؤمنين بـذلك   ية ولكن خص     فى اهللا ومالئكته كفا    قد كان 
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:  قـال    ����ومن أقوال أبى بكـر الصـديق        . ليثبتهم عليه   
 أفضل مـن عتـق الرقـاب ، وحـب           ����الصالة على النبى    

ومن أقول سيدنا عمر     . أفضل من مهج األنفس      ����الرسول  
 ف بين السـماء األرض     والدعاء موق :  قال   ����بن الخطاب   

ـ  . يصعد منه شئ حتى تصلى على نبيك    ال  ����س وعـن أن
أكثروا الصالة علـى فـى يـوم         :" ����قال رسول اهللا    : قال  

الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيداً وشـافعاً           
ما من دعوة   :  قال   ����عن سعيد بن المسيب     " . يوم القيامة   

 فيها إال كانت معلقـة بـين السـماء          ����اليصلى على النبى    
 نا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا وموال      . األرض  

.  صالة تقربنا بها إليك وترضى بها عنا يا رب العالمين            ����
فمن تعلق قلبه بحب سيد المرسلين وإمام المتقين ، وسـيد           

 واشتغل بمحبته واشتغل بالصالة عليه  كان     ،الخلق أجمعين   
له من اهللا عطاء بالتجلى ، أن يكشف له عن رؤيـةٍٍٍٍٍ مـن              

قى فى مقـام القـرب   الترو  ،جمال النبى على قدر إستعداده    
إلى اهللا ورسوله ؛ فإن قدر رسول اهللا عظيم ، ومعرفة قدر            
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فصـلوات اهللا   . رسول اهللا اليقدرعليها بوصف إال خالقـه        
 .عليك سيدى يارسول اهللا وسالمه ورحمته وبركاته 

 M� <�?9 $��? cA� 	 � '� ����3����.  
 ل وإنى أذكر تعريف عن فهم مقام سيدنا رسول حـين سـئِِِِِِِِِِِِ           

هل يزيد أحـد    : سلطان العارفين سيدى أبو يزيد البسطامى       
جميـع   :دركه أحد ؟ ثم قـال     وهل ي :  ؟ فقال    ����على النبى   

فيما لم  ،   ���� وأدركوه من شرف رسول اهللا        ، مايفهم الخلق 
مـن  ربة زرقاء مـألى      مثَُل ذلك ِمثْل قِ     ، يفهمه ولم يدركه  

 شـرفه وفضـله       فما رشح أدرك الخلق وفهمه من       ، الماء
      صـلوات اهللا  . دركـه  وما سوى ذلك فلم يفهمه أحد ولـم ي

 .وسالمه عليك سيدى يارسول اهللا وعلى آلك وصحبك 
                     ����   >?�!��   ���� 
 توسل ؛ فإن التوسـل عنـد الصـالحين         ثم أذكر نبذة عن ال    

: تبة بن غزوان قـال    فعن ع . وعند الصوفية ملحق بالورد     
 إذا أضل أحدكم شيئاً أو أراد أحـدكم         : " ����هللا  قال رسول ا  

 وهو بأرض ليس بها  أنـيس فليقـل يـا عبـاد اهللا               عوناًً
أغيثونى ، يا عباد اهللا أغيثونى ياعباد اهللا إحبسوا فـإن هللا            
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 فهذه استغاثات قد جِربت عند الصـالحين       " . عباداً النراهم   
  ـ  أى فى صحراء واسعةـ نه ساعة أن تكون فى فالة   أل

وتذكر أن هذه الصحراء ليست فارغة من أن يكـون فيهـا            
جنود هللا ، هذا إثبات لعظمة المملكة بأن كل فناء فيه جنود            

 م فاعلم أن فى كل مكان هللا جنـود         هللا ، إن كنت أنت التراه     
ملكة ، فإن عظمت المملكة فقـد عظمـت         مفإن هذا تعظيم لل   

ل رسول  قا:  وعن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال      . الملك  
سوى الحفظة يكتبون ما إن هللا مالئكة فى األرض  : " ����اهللا 

يسقط من ورق الشجر ، فإذا أصاب أحدكم عرجة بـأرض           
فالة فلينادى أغيثونى عباد اهللا ؛ فإن ذلـك مـن التوحيـد             

اإليمان بالغيب الـذى كُِلـف بـه      و واإليمان باهللا ورسوله ،   
:  قال   ����عود  وعن ابن مس  " . المؤمن من ِقبل اهللا سبحانه      

إذا انفلتت دابة أحـدكم بـأرض فـالة          : " ����قال سول اهللا    
 فإن هللا حاضـراً فـى األرض         ، فلينادى يا عباد اهللا إحبسوا    

هذه فى اإلستغاثات ، أمـا       . ����صدق رسول اهللا    " سيحِبسه  
 أن أعمى أتـى     ����عثمان بن حنيف      سيدنا فى التوسل فعن  
دع اهللا أن يكشف لى     يارسول اهللا أُ  :  فقال   ����إلى رسول اهللا    
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: قـال   ) يعنى أسيبك أحسن    ( أو أدعك   : عن بصرى ، قال     
فـانْطَِلق  : يارسول اهللا إنه قد شق على ذهاب بصرى ، قال         

اللهم إنى أسالك وأتوجـه     : فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل       
 نبى الرحمة ، يامحمد أتوجه إلى ربـى         ����إليك بنبيك محمد    

شفعه فى وشفعنى فى    م  هبك أن يكشف لى عن بصرى ، الل       
سيدنا عثمان  ( ،  " نفسى ، فرجع وقد كشف اهللا عن بصره         

أخذ الدعاء وذهب وصـلى ورجـع ونحـن فـى           :  بيقول  
 ) .المجلس جالسين ما أنصرفنا وقد كشف اهللا عن بصـره           

وروى الطبرانى أن رجالً كان يختلف إلى عثمان بن عفـان           
والينظـر فـى      ،  فى حاجة له وكان عثمان اليلتفت إليه       ����

 فقال له عثمان بن     ،حاجته فأتى عثمان بن حنيف فشكا له        
ئت الميضاء فتوضأ ثم إئت المسجد فصـلى فيـه           إ :حنيف  
ثم قل اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمـد          ،  ركعتين  

محمد إنى أتوجه بك إلى ربى فيقضـى          نبى الرحمة ، يا    ����
وح إلـى   يعنـى ر  ( ح إليـه    ثم تذكر حاجتـك ور    ،  حاجتى  
فانطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان بن حنيـف           ) عثمان  

ثم أتى باب عثمان ، فجاء البواب حتى أخذ بيده إلى عثمان            
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  وكان البواب مـن قبـل اليدخلـه         ، بن عفان وأدخله عليه   
لكنـه بعـد دعـاء      ـ ذهب إليه مرات ومرات فلم يدخله ، 

شـقه ـ   رآه القلب نفسه ع ساعة ما، التوسل سِخر البواب 
وجاء البواب إليه حتى أخذه بيده إلى عثمـان بـن عفـان             

ما حاجتك   : ة ، وقال    سفُنْوأدخله عليه وأجلسه معه على طَ     
فذكر حاجته فقضاها له ثم ما ذُِكرت حاجته حتى كانت هـذه      

 لك من حاجة فائتنا بها ، ثـم إن          تما كان : الساعه ، وقال    
: قـال لـه   الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيـف ف       

جزاك اهللا خيراً ما كان ينظر فى حاجتى واليلتفت إلى حتـى         
 واهللا وماكلمتـه فيـك     : ن بن حنيف    كلمته فى ، فقال عثما    

 وأتاه رجل ضرير فشـكا إليـه        ����ولكن شهدت رسول اهللا     
يارسـول  : أو تصبر فقال  : " ����ذهاب بصره فقال له النبى    

إئت  :" ���� النبى   اهللا أنا ليس لى طاقة وقد شق على فقال له         
 لى ركعتين ثم ادعو بهـذه الـدعوات        الميضاء فتوضأ ثم ص   
واهللا ماتفرقنا وطال بنـا الحـديث       : فقال عثمان بن حنيف     

 .حتى دخل علينا الرجل كأنـه لـم يكـن بـه ضـر قـط                 
 . ثم أذكر نبذة عن األبدال والنجباء واألقطاب  
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����   mFh1�� ء2T���� <���1�   ���� 
قال رسـول اهللا    :  قال   ����عبادة بن الصامت    فعن   : ����1>

األبدال فى هذه األمة ثالثون رجالً قلوبهم على قلـب           : " ����
األبدال من أمتى ثالثـون   : " ، وقال   " إبراهيم خليل الرحمن    

، وعـن   " نصرون  مطرون وبهم تُ  بهم تقوم األرض وبهم تُ    
 ألنهم إذا غـابوا عـن       مى األبدال أبدال  س:  قال   ����اليافعى  

وقال سيدنا  . دل فى مكانهم صور روحانية تخلفهم       بهم تَ مكان
 األبـدال بالشـام     : ����على بن أبى طالب كرم اهللا وجهـه         

وقال بعـض   . والنجباء من أهل مصر  واألخيار من الكوفة         
م لصالح النـاس    الصالحون كثير يخالطون العوا   : العارفين  

2ء��� و فى دينهم ودنياهم    T     فى العدد أقل ، و ���2A  فـى  ء
العدد أقل منهم وهم مخالطون للخواص ، واألبدال فى العدد          

اليكون مـنهم فـى     ،  أقل منهم نازلون فى األمصار العظام       
 .المصر إال الواحد ، فطوبى ألهل بلد كان فيها إثنان منهم 

)واحد فى اليمن وواحد فى الشـام وواحـد فـى            : ��3�1
ر القطب فى   ب ، واهللا سبحانه يدي    المشرق وواحد فى المغر   

كدوران الفلك فى أفق السماء ، وقد سـترت         األربعة  آلفاق  ا
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من الحـق    ةطب الغوث عن العامة والخاصة غير     أحوال الق 
بن الخطاب إلى  وقد ورد لفظ النجباء فى رسالة عمر .عليه 

   ـ   ، زل عنها سعد بن أبى وقاص     أهل الكوفة عندما ع ى  وول
 بن مسـعود     وعبد اهللا  ،مكانه عمار بن ياسر على الحرب       

إنى قد بعثـت إلـيكم      : جاء فى هذا الكتاب      على القضاء ،  
بعمار بن ياسر أميراً ، وعبد اهللا بن مسعود معلماً ووزيـراً            

 من أهـل بـدر   ����وهما من النجباء من أصحاب رسول اهللا      
 وقد آثرتكم بعبد اهللا بن       ، فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما    

 . مسعود على نفسى 
����  M� ء���� 	O��;�� 	 3�A��  ���� 
   ����  OZ� *�)9�������    ����  

  للمؤمنينلياء منبهاًوالحق سبحانه وتعالى فى شأن األ فيقول
Iωr& āχ ﴿بسم اهللا الرحمن الرحيم     جميعاً ،    Î) u!$uŠ Ï9 ÷ρ r& «!$# Ÿω ê’ öθyz 
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ال خـوف   ذين   عن أولياء اهللا ال    ����وسِئَل سيدنا رسول اهللا      
ذين نظروا إلى بـاطن     ال : " ���� عليهم الهم يحزنون ؟ فقال    

هتموا بآجل الـدنيا     واِ  ، الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها     
  حين ِاهتم الناس بعاجلها ، فأماتوا منها ماخشوا أن يميتهم         

ارضـهم مـن    وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم ، فما ع        
 والخادعهم من رفعتها خادع إال      ،نائلها عارض إال رفضوه     
ى قلوبهم فلم يجـددوها ، وخربـت      وضعوه ، خَلَقتْ الدنيا ف    
 وماتت فى صدورهم فمـا يحبونهـا        ،بنيانهم فما يعمرونها    

ويبيعونها ليشتروا بهـا     رتهم ، بل يهدمونها فيبنون بها آخ    
ما يبقى لهم ، ونظروا إلى أهلها صرعى قـد خلـت بهـم              

وال خوفـاً دون      ، الت ، فما يرون أماناً دون ما يرجون       ثُالم 
وقال اإلمام على بن أبـى       . ����ل اهللا   صدق رسو " مايجدون  

 فيما كتبـه إلـى سـيدنا سـليمان      ����طالب كرم اهللا وجهه
 إنما  ": يصف له الدنيا عند األولياء مبيناً بقوله         ����الفارسى  
فأعرض عنها   كمثل الحية لين مسها قاتل سمها ،      مثل الدنيا   

وعما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها ، ودع عنك همومها         
 من فراقها ، وكن أسر ما تكون فيها أحـذر مـا             لما تيقنت 
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   طمئن فيهـا إلـى سـرور        صاحبها كلما اِ   تكون منها ؛ فإن
 :وقـال سـيدنا ابـن عطـاء         . لى مكروه   أشخص منها إ  

اليقـف    وقال ،أخوف منهم إذاُ ِقبضوا     وا  طُإذا بسِ العارفون  
وكتب يوسـف بـن      . حدود األدب فى البسط إال قليل        على

ال أذاقك اهللا   :  يقول له    ����ازى إلى اإلمام الجنيد     الحسين الر 
وقـال  . طعم نفسك فإنك إذا ذقتها ال تذق بعدها خيراً أبـداً            

يادنيا مـرى علـى   : قال اهللا تعالى  : " ����سيدنا رسول اهللا    
  ���� وعن أبـى هريـرة       ."أوليائى وال تحلولى لهم فتفتنيهم      

 سـتٍ رؤيا المسلم جـزء مـن        : " ����قال رسول اهللا    : قال  
، أى أن الوحى بدأ مـع سـيدنا         "وأربعون جزء من النبوة     

 بالرؤية ستة أشهر ، ثم كان يتنزل الوحى فى          ����رسول اهللا   
 وعشرين سنة ، أى نسبة الرؤية ست وأربعون جـزء           اًثالث

 الرؤية قبل وحى النبوة ستة أشـهر       من النبوة ، يعنى مدة      
 = ٢× سـنه   ٢٣سنه ، لو قلنا     ٢٣مدة تنزل وحى الرسالة     

جزء ، يبقى ستة أشهر قبـل الرسـالة         ٤٦ يبقى   ، جزء٤٦
  يبقى نسـبة    ،  يختلى بها فى غار حراء     ����التى كان النبى    

كشـف  : عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قـال          . ٤٦: ١ 
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والصفوف خلف أبى بكـر      الستارة فى مرضه     ����رسول اهللا   
أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إال الرؤية          : فقال  
خرج البخارى عن  وأ " .ى له   ر ، يراها المسلم أو تُ     ةلحالصا

مـن  : ن اهللا تعالى قال   إ: "  قال   ���� عن النبى    ����أبى هريرة   
وما تقرب إلـى عبـدى      ،  عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب       

عليه واليزال عبدى يتقرب    ،  فترضته  بشىء أحب إلى مما اِ    
الذى يسمع    فإذا أحببته كنت سمعه     ،  بالنوافل حتى أحبه   إلى 
 ويده التى يبطش بها ورجله       ،  وبصره الذى يبصر به     ، به

سـتعاذنى   وإلن اِ   ، إن سألنى ألعطينـه    و  ، التى يمشى بها  
وصـفهم   فقدوأولياء اهللا هم أهل مقام التواضع        " .ألعيذنه  

$ßŠ ﴿ الحق بقولـه   t7Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9$# š Ï% ©!$# tβθà±ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ ZΡ öθyδ #sŒ Î)uρ ãΝßγt6sÛ% s{ šχθè=Îγ≈ yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ z ƒÏ% ©!$#uρ 

šχθçG‹Î6tƒ óΟÎγÎn/t�Ï9 #Y‰ ¤f ß™ $ Vϑ≈ uŠ Ï%uρ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪     ﴾ فعـن    .سورة الفرقان

  :����قـال رسـول اهللا      : ابن عباس رضى اهللا عنهما قـال        
تواضـع بهـا    إنما أتقبل الصالة ممن     : يقول اهللا تعالى     " 

ى وكف نفسه عن الشـهوات      لعظمتى ولم يتعاظم على خلق    
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ولم يبت مصـراً    ،  بتغاء مرضاتى ، فقطع نهاره فى ذكرى        ِا
  ويرحم الضعيف  ،طعم الجائع ويكسو العارىعلى خطيئة ، ي 

ويؤى الغريب ، فذاك الذى يضئ وجهه كمـا يضـئ نـور             
 ، ويقسم علـى     ويسألنى فأعطى ،  ى  بلَُأيدعونى فَ  الشمس ، 

 علما ، وفى الظلمـة نـورا   الجهالة أجعل له فى فأبر قسمه   
 .صدق اهللا ورسوله " أكلؤه بقوتى وأستحفظه مالئكتى 
 xw��!�� �� ء���1� cA�. 
 مقام األولياء فـى التواضـع       ����يبين لنا سيدنا رسول اهللا      
إنما الكـرم التقـوى وإنمـا       :" فيقول صلى اهللا عليه وسلم      

الشرف التواضع ، وإنما الغنى اليقين ، والمتواضعون فـى          
ضـع العبـد    االدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة ، إذا تو        

 واليزيد التواضع العبـد إال       ، رفعه اهللا إلى السماء السابعة    
رفعة فتواضعوا ليرفعكم اهللا ، وإذا رأيتم المتواضعون مـن          

وإذا رأيتم المتكبـرون مـن أمتـى         أمتى فتواضعوا لهم ،   
وقد جاء  " . م  به  لهم وصغار  فإن ذلك مذلةً  ؛  فتكبروا عليهم   

فقيـل إن   " فى الخبر بياناً جلياً عن مقام األولياء فى الجنة          
 إذ سطع عليهم نور مـن        ، أهل الجنة بينما هم فى نعيمهم     
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   أضاءت منه منازلهم كما تضئ الشمس ألهل الـدنيا          ، فوق
 يـرونهم كمـا      ، فينظرون إلى رجاٍل من فوقهم أهل عليين      

ري  ى الكوكب الدلوا عليهم فى    وقد فُضِ   ، سماء فى أفق ال   رى
َل القمر على سائر النجوم      كما فُض   ، األنوار والجمال والنعيم  

   تسرح بهم فى الهـواء     فينظرون إليهم يسيرون على نُجبٍ    
 فينادى هـؤالء ياإخواننـا مـا         ،  الجالل واإلكرام  ايزورن ذ 

فما  أنصفتمونا كنا نصلى كما تصلون ونصوم كما تصومون  
: تم به علينا ؟ فإذا النداء من ِقبل اهللا عزوجل هذا الذى فضل

 ون ورإنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ، ويعطشون حين تُ        
ويكْن حين تُ  ورعس  ـ نْرون حين تَ  كُذْون ، وي س  ون ، ويـ ب ون كُ

حين تضحكون ، ويقومون حين تنامون ، ويخـافون حـين        
 :تأمنون ، بذلك فُضلوا عليكم اليوم ، فذلك قولـه تعـالى             

 ���� Ÿξ sù ãΝn=÷ès? Ó§ø�tΡ !$ ¨Β u’ Å∀÷zé& Μçλm;  ÏiΒ Íο §�è% &ã ôãr& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∠∠∠∠∪∪∪∪   				 وأولياء اهللا هم أهل الزهد فى . سورةالسجدة 

الدنيا ، وأهل الرضا عن اهللا وهم أهٌل إلحتمال المكاره فـى            
إذا كان العبد : الدنيا ؛ لذلك قال سيدنا أسلم بن يزيد الجهنى   
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وما ذلك النور    : محتمالً للمكاره أورث اهللا قلبه نوراً ، قيل         
. سراج يكون فى قلبه يفرق به بين الحق والباطـل           : قال  

اليزهد فى شهوات هذه     : ����وقال سيدنا أبو سلمان الدرانى      
نوراً شـغله دائمـاً بـأمور    الدنيا إال من وضع اهللا فى قلبه      

إن اهللا قد :  سيدنا أبو سلمان الدارانى : وقال أيضاً ،اآلخرة 
       يكشف للعارف وهو نائم فى فراشه من السويفيض عليه   ر 
ستيقظت فـى   من النور مااليكشفه للقائم فى صالته ، وإذا اِ        

ألن العارف اليـرى      ، نامت عين جسده ؛     العارف عين قلبه  
عتقدت النفوس على ترك اآلثام     إذا اِ : سوى الحق ، ويقول     

 وعادت إلى العبد بطرائف الحكمة مـن         ، ى الملكوت جالت ف 
يقول سـيدنا أحمـد بـن       . غير أن يؤدى إليها عالم علماً       

إن اهللا إذا أحب قوماً أفـادهم فـى اليقظـة            : ����الحوارى  
سئل سيدنا  . ألنهم طلبوا رضاه فى اليقظة والمنام       ؛  والمنام  

؟ ـ  صف لنا قلب من أحبه اهللا : الحارث المحاسبى فقيل له 
قلوب األولياء محبوسة يافتى فـى  : أى قلب الولى ـ قال  

سر المالطفة مخصوصة بعلم المكاشفة ، مقلبة بتنعم النظر         
لوب فى مشاهدة الغيب ، وحجاب العز ورفعة المنعة ، فهى ق
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 فعنـدها   ،تقـان الصـنع     التى أسرت أوهامها بعجب نفاذ إ     
 نـى   ى ، وتواترت على جوارحهـا فوائـد الغ        نَتصاعدت الم

نزعجت الهموم   واِ ،قطعت النفوس عن كل ميل إلى راحة        فان
ت طريق  موعلِّ،   بسرائر الهداية    تْم ، فَنُع  وفرت من الرفاهة  
  يت من لطيف الكفاية     الوالية ، وغُز  ،فى روضـة    تْلَرِسُأو 

ن  وجالت   البصيرة ، وأحلت القلوب محالً نظرت فيه بال عيا        
شافهة ، فهذا يا فتى صفة أهل        وخُوطبت بال م   ،بال مشاهدة   

.  والحياء والرضـا والتوكـل        ، محبة اهللا من أهل المراقبة    
 .فرضوان اهللا عليهم أجمعين 

 cA4� ��; '� ء���1� <; c�h�. 
 :وينقسم حال األولياء من حيث المقام إلى قسمين 

  .أى أولياء حق اهللا وأولياء المنة  ،  وولى المنة ،ولى حق اهللا
HI��  M� Q; 0�  :  هو العبد المؤمن بعد أن تاب وعزم على

الوفاء بتوبته ، قام بحراسة جوارحه السبع ، فهو يـؤدى            
 فإذا بلغ   ،باحات  م ويقتصر على ال   ،الفرائض ويحفظ الحدود    

ستقامت جوارحه ، ثم ستقام وِاالمحظور أعرض ونأى حتى ِا
  نظر إلى باطنه فوجد نفسه محشوة بشهوات هذه الجـوارح         
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فلم يأمن إن غفل عن حراسة جوارحه ساعة ، أن تستبد به            
  عناء المجاهدة وترمى به فى أودية المهالك ، فهو قائم فى          

 قارن بين مـا      ،  حتى إذا طال به األمر     ،اليهدأ واليستريح   
يصف أهل اليقين من أمور قلوبهم      يجده فى نفسه وبين ما      

يع أن  فلم يجد لديه شيئاً منها ، جعـل يفكـر متـى يسـتط             
 ليفكر فى مـنن اهللا وصـنائعه       يستريح من هذه الحراسة ،      
 فلـيس بـد مـن أن يقلـع          ، ويطهر قلبه من هذه األدناس    
زم على أن يرفض كل شهوة فى       الشجرة من جذورها ، فيع    

 فهذه الجوارح السبعة ألنها شهوة واحدة تباح لـه          ،نفسه  
فى صورة وتحظر فى صـورة ، فـإذا رفضـها جميعهـا             

ستراح من حراسة نفسه وقعد وتطهر      ومباحها ، اِ  محظورها  
ستقام له الظاهر ، وعمل على مـوت نفسـه           اِ الباطن بعدما 

  صدق الرفض من عبده ومـاذا يريـد         بمواكبها ، فعلم اهللا   
 وتظهر أول خطوة مـن خطـوات         ، وهنا أول سعى للقلوب   

الوالية ، فمن صدق اهللا فى عزمه علـى رفـض شـهواته           
   لحق اهللا دون نظر إلى حظوظ نفسه فى         عبودية هللا ، وأداء 

 وأشـرقت أنـوار      ، هذا الرفض ، فتح اهللا له الطريق إليه       
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 ووجد العون على تحقيق عزمه ، وكان         ، العطاء فى صدره  
صدقه هذا أول خطوة فى طريق الواليـة ؛ فـإن الواليـة             
التطلق على السالكين لهذا الطريق إال إبتـداء مـن هـذه            

 ة فال يطلق عليه وصف الوالية      والخطالخطوة ، أما قبل هذه      
ــق   ــى ح ــمى ول ــه؛  اهللا ويس ــق اهللا  ألن ــام بح  . ق

  .المنة ثم بعده نذكر أولياء  
ء ���4  ���� H�$J :        أولياء اهللا أولياء الصدق ، فنقول وباهللا

 بعــد أن يســتفرغ الصــادق ولــى حــق اهللا:  التوفيــق
ن  ـ كما ذكرنا ـ مجهوده من الصدق فى سيره ، ويجـد أ  

  تفـرح بخالصـها مـن رق الشـهوات     ة ،نفسه التزال حي  
 بمأمن من العـدو     وأنوارها وأصبح  ،   وأحرقها روح القربة  

فـى محـل طائفـة       وأصـبح    ، من تسلط الهوى وشهواته   
ستنفذ جهده وصـدق بـذل      الصديقين أولياء اهللا ، بعد أن اِ      

وهدفه يرعاه هـذه المعانـاة      ، نفسه جاعالً حق اهللا غايته      
لشاقة فى طريق حق اهللا ، الشك تترك أثرها فـى           الطويلة ا 

 صـفة   قلب السالك فتطبعه بطابع الحق ، حتى يصبح الحق        
  ويهيمن علـى سـلوكه       ، من صفاته يسيطر على وجدانه    
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 واليسكن إال    ، واليسعى إال إلى الحق   ،   فال ينطق إال بالحق     
للحق ، وتزول عن نفسه أدناسها وعيوبها وآفاتها  وتصبح          

ماً له غير مستعصية والممتنعةً والمخادعةً ، قـد         نفسه ِسلْ 
 وسِلمت فاستسلمت ، وأصبحت فى طاعة القلـب   تْلَذَ فَ تَلَِلذُ

فيحـل  د عليه من أنوار المنة اإللهية          حسبما ير   ، وسلطانه
 وخوف عقابه فتحل     ، الىبها من ذلك اإلشراق خوف اهللا تع      

   بها الهيبة   ثم يزداد النور فتدخله العظمة فتحل      ،بها الرهبة   
  ، فتخشع هللا وتصـير تابعـة للقلـب    والخوف الخالص منه 

لى والية اهللا ، ومن مرتبة      فيرتقى العبد من والية حق اهللا إ      
منه عبودية النفس    قين إلى مرتبة الصديقين ، وتحرر     الصاد

منتقالً إلـى   دون مراتب   ،  لدنيا عند بيت العزة     فى السماء ا  
فى حدود عليـين    ،  ت المعمور   محل األحرار الكرام عند البي    

ه على مراتب من العرش ، حسبما تقع مرتبتـه مـن هـذ            
حتى ينتهوا إلى محل    ،  المراتب عساكر بعضها فوق بعض      

األربعين حول العرش ، فهؤالء هم أهل مرتبة أوليـاء اهللا           
المقربون والمجـذوبون    :و ��� و����1א�������.أولياء الصدق   

سر العناء  وب سهل ومي  أن طريق المجذ  ،  فقد يظن البعض    
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أنه يتخطى كثيراً من المراحل التى يلتـزم المجتهـد     و ،فيه  
بالسير فيها ، وأنه يصل إلى منتهاه فى مثل لمـح البصـر              
وليس األمر كذلك ، فالمجذوب حينما يصل إلى مرتبة القربة          
يؤخذ بما يؤخذ به المجتهد من خصال التربية التهذيب حتى          

ئ يإنه يؤخذ فوق ذلك بأمور أخرى ته      تتم له والية اهللا ، بل       
 لقلوب له أن يصبح من أهل القبضة ، حيث تنتهى العقول وا          

 وشأن المجذوبين يجـذبهم اهللا      ،وتنقطع الكلمات والعبارات    
صطفائهم وتربيتهم ، حتى يصفى     إليه على طريقه فيتولى اِ    
 ر كما يصفى جوهر المعدن بالنـا     ،  قلوبهم الترابية بأنواره    

 بلغـوا   ترابيته وتبقى النفس صافية ، حتـى إذا       حتى تزول   
وكشف لهم  ،   المنازل    أعلى إلىالغاية من الصفاء أوصلهم     

 وأهدى إلـيهم عجائـب مـن كلماتـه           ، الغطاء عن المحل  
حتمـال تلـك     واليزال يتلطف بهم حتى يعودهم اِ      ،وعلومه  

وال التى تستقبلهم من ملكه ؛ ألن النفـوس والقلـوب           هاأل
حتملـوا  دة كل ذلك ، فإذا وصـلوا إليـه اِ         التحتمل مرة واح  

حتاج العبد  الوصول والنجوى ، فالعطاء إذا ورد على العبد اِ        
إلى وقت يستبطن فيه هذا العطاء حتى يؤتى ثماره ، والعبد           
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 ولعله لوزيد الضـطرب حالـه        ، يضطرب شوقاً إلى المزيد   
ولم يستطع أن يتحمل فيتحول إلى غيرما يحب         وفسد أمره ،  
وهو اليدرى ، كما أنه لو انقطع عنـه العطـاء           أو يرضى   

واليستطيع مواصلة السـير     جملة فإنه يتوقف فى الطريق ،     
 ثديها فـى  ثل الصبى تضمه أمه إلى صدرها وتضع فمثله كم 

فيه ، فإذا شرب اللبن وعلمت كفايته قطعت عنه الثدى  فهو   
بحرصه على ذلك يتلوى ويضطرب تجنناً إلى الثدى ، فربما          

ن مفسداً له والتحتمله المعدة فيرمى به قيئاً ، فاهللا          كان اللب 
  قربه ثم قطعه عنه اليحتمـل        له أرحم بعبده وأرأف إذا فتح    
 فقلب المجذوب اليـزال بـدياً        ، فيتحول فى هيئة المجانين   
 اليقدر أن يصل إلى محله من        ، مسجوناً فى القبضة اإللهية   

 ألنـوار  أن النفس مشحونة بعجائـب ا     من أجل    اهللا تعالى ،  
  يغزوها قليالً قلـيالً   ،فس بالرفقفيتولى الحق تعالى هذه الن 

 ها بمـا يزيـل    ؤعلى قدر ما تحمله من أنوار العطاء ، فيبد        
 ثم بما يسكرها عن وجـود حـالوة      ،  حالوة الشهوات  عنها

  وحينئـذٍ  بما يسكرها عن وجود حالوة القرب       العطاء ، ثم    
ـ   تؤخـذ فيـه     ، تصل إلى مقام القرب     خـذ القلـب   ا يؤ  كم
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  صطفى األنبياء والمجذوب لم يعانى شيئاً من هذا فهو على اِ        
ين طبقة بين فالمجذوبين المجتب واهللا يذهب به  ،يمر إلى اهللا

 ويصل المجتبى المجـذوب إلـى مقـام         ،األنبياء واألولياء   
طلعـه   الحـق ، ي     يديى مرتبة القربة العظمى بين   : اإلنفراد  

ر والباطن ، فينطق فيه الحق      على بدء األمر من قوله الظاه     
 ����وبه يعقل وبه يعلم وبه يعمل ، وهذا قول الرسول الكريم            

فإذا أحببت عبدى كنت فؤاده فبى يعقـل        : " عن رب العزة    
رضى " وسمعه وبصره فبى يسمع ويبصر ويده فبى يبطش         

  .عنا بحبهماهللا عنهم ونفّ
     M� 0L U�
e���� :            ثـم نـذكر مـن هـم الواصـلون

الواصلون لما نفذت أرواحهم من ضيق األكـوان  . م  بوصفه
إلى فضاء الشهود والعيان ، وعرجت أرواحهم مـن عـالم           
األشباح إلى عالم األرواح ، ومن عالم الملـك إلـى عـالم             

 وفُِتحتْ لها     ، تسعت عليها دائرة أرزاق العلوم    الملكوت ، اِ  
مخازن الفهوم ، فأنفقوا من سعة عطاياهم جـواهر العلـم           

 خازن كنوزهم يواقيـت السـر المصـون        كنون ، ومن م   الم
 وركبوا أجياد البالغة وفصـاحة       ، فاتسع لهم ميدان المجال   
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المقال ، فما أسرع الغنى لمن واجهته منهم العناية ، وما أعظم            
 إن هللا رجاالً من نظـر إلـيهم         ،  من الحظته منهم الرعاية    فتٍح
سعادة اليشقى بعدها أبدا      س السـر والحـال    وهـم أهـل     ،  ِعد 

���      M� 0L U���" :   فألنهم باقون    ؛ أما السائرون إلى اهللا 
فى ضيق األكوان فى عالم األشباح ،  مسجونون فى سجن           

 مشـغولون    لم يفتح لهم شئ من مخـازن الفهـم           الوهم ، 
 مضيقٌ عليهم فى    ،ناة تصفية قلوبهم    ومعابجهاد أنفسهم ،    

نتقلوا مـن ضـيق     وا واِ  فإن جدوا فى السير وصل     ،العلوم  
 وإن رجعوا   ، ورحلوا وتبختروا فى رياض العلوم       ،األكوان  
: فيأيها المريـد    ريق أو قصروا فقد خابوا وخسروا       من الط 

إن أردت أن يتسع عليك علم األذواق فـاقطع عنـك مـادة             
األوراق ، فما دمت متكالً على كنز غيرك التحفر على كنزك           

تقـر إلـى اهللا تفـيض عليـك         فأبداً ، فاقطع عنك المادة واِ     
نى إن أردت بسـط المواهـب عليـك         يع( المواهب من اهللا    

 وقد قـال الشـيخ الدباسـى       ) . والفافة لديك    الفقرصحح  
لتلميذه ميمون حين تأخر عنه الفتح ، فرصـده يطـالع           ���� 

حفـر فـى أرض     طرح كتابك واِ  إ: رسالة القشيرى قال له     
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ن عمل بما علم  نفسك يخرج لك ينبوع ، وإال فاذهب عنى فم        
فقد قال النبى الكريم فـى شـأن        ،  أورثه اهللا علم مالم يعلم      

العلم الربانى الذى منحه اهللا ألوليائه باألذواق ، فقال رسول          
إن من العلم كهيئة المكنـون       : " صلى اهللا عليه وسلم     اهللا  

 الينكره إال أهل    اليعلمه إال العلماء باهللا تعالى فإذا نطقوا به       
وقال سـيدنا أبـو بكـر       . ����صدق رسول اهللا     "  الِغرة باهللا 

: ﴿ الواسطى فى قول الحق سـبحانه  t  βθã‚ Å™≡§�9$#uρ ’ ÎûÉ Οù=Ïèø9$# 

tβθä9θà)tƒ $ ¨ΖtΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰ΖÏã $ uΖÎn/u‘ 3$ tΒuρ ã�©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9'ρ é& É=≈ t6ø9F{ $#  

هم الذين رسخت أرواحهم    :  فقال   .سورة آل عمـران      ﴾   ∪∠∩
  مهفَم مـا عـر    هفَيب الغيب وفى سـر السـر ، فعـر         فى غ 

بحار العلوم بالفهم لطلب الزيادة ، فانكشـفت        فى   وخاضوا
لهم ذخائر خزائن الغيب تحت كل حرف من كتاب اهللا وآيـة            
من كالم اهللا عجائب اإلدراكات الوهبية ، فنطقوا بالحكمـة           

. حزب اهللا   البالغة واأللفاظ السابغة ، أولئك حزب اهللا أولئك         
أسرار اهللا تعالى اليبديها إال ألمنـاء       : وقال بعض التابعين    

قال سيدى أبو العبـاس     . أوليائه من غير سماع والدراسة      
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شاركنا الفقهاء فيما هم فيه ولـم يشـاركونا          : ����المرسى  
ــه  ــا نحــن في ــه وســلم . فيم ــال صــلى اهللا علي  :وق

ليس بينه من مات وهو يطلب العلم ـ أى العلم النافع ـ    " 
وبين النبوة إال درجة واحدة ، ومن توجه ألمر ولم يدركـه            
فكأنما أدركه ، ومن مات فى طريق الحج فهو حاج ، ومـن     
مات فى طريق الجهاد فهو مجاهد ، ومن مات فى طريـق            

أى  : ����، وقد سـِئل سـيدنا رسـول اهللا          " اهللا فهو شهيد    
: سـول اهللا    العلم باهللا ، قـالوا يار     : " األعمال أفضل ؟ قال     

عمٌل : سألناك عن العمل قال العلم باهللا ، ثم قال فى الثالثة            
: " ، وقال صلى اهللا عليه وسـلم        " قليٌل كاٍف مع العلم باهللا      

إن اهللا اليسأل الخلق عن ذاته وصفاته والعن قضائه وقدره          
عن ثعلبة بن    . ����صدق رسول اهللا    " ولكن عن أمره ونهيه     

يقول اهللا تعـالى يـوم      : " قال   ���� عن رسول اهللا     ����الحكم  
القيامة للعلماء ـ أى للعلماء العاملين العارفين ـ إنى لـم    
أضع علمى وحكمتى فيكم إال وأنا أريد أن أغفر لكم على ما            

وقد سأل سيدنا    . ����صدق رسول اهللا    " كان منكم وال أبالى     
 عن سنته ؟ فقال صلى اهللا عليه     ����على بن أبى طالب النبى      
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 والحب   ،  والعقل أصل دينى    ، عرفة رأس مالى  الم: " وسلم  
 والثقة كنزى    ، وذكر اهللا أنيسى  ،  والشوق مركبى    ،   أساسى

 والرضا   ،  والصبر ردائى   ،  والعلم سالحى   ، والحزن رفيقى 
 واليقـين قُـوتى      ، د حرفتى  والزه  ،  الفقر فخرى   ، غنيمتى

 وقرة  ، والجهاد خُلُقى     ، ىِبس والطاعة ح   ، ىعيوالصدق شف 
 وعن ابن عباس    ، ����  صدق رسول اهللا   " . فى الصالة    عينى
$ 3 ﴿:  قال فى قول الحق سبحانه       ���� yϑ‾Ρ Î) ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã 

(#àσ‾≈ yϑn=ãèø9$# 3 āχÎ) ©! $# î“ƒÍ•tã î‘θà�xî ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪   ﴾   فقـال    .سورة فـاطر  :

الذين يعلمون أن اهللا : إنما يخشى اهللا من عباده العلماء قال      
العالم بالرحمن من لم يشرك به      : ير ، وقال    على كل شئ قد   

يقن أنـه   أشيئا وأحل حالله وحرم حرامه وحفظ وصيته ، و        
: وقال سيدنا عبد اهللا بن مسـعود        . مالقيه ومحاسب بعمله    
 حديث ولكن العلم عن كثرة الخشـية       ليس العلم عن كثره ال    

إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنمـا       : عن اإلمام مالك قال     و
: وقـال سـفيان الثـورى       .  نور يجعله اهللا فى القلب       العلم

العلماء ثالثة ، عالم باهللا عالم بأمر اهللا ، وعالم باهللا لـيس             
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بعالم بأمر اهللا ، وعالم بأمر اهللا ليس بعالم بـاهللا ، فالعـالم          
الـذى يخشـى اهللا ويعلـم الحـدود         : باهللا العالم بأمر اهللا     

الذى يخشى  : أمر اهللا   والفرائض ، والعالم باهللا ليس بعالم ب      
اهللا واليعلم الحدود وال الفرائض ، والعالم بـأمر اهللا لـيس            

الذى يعلم الحـدود والفـرائض واليخشـى اهللا         : بعالم باهللا   
 . ويقول بعض العارفين فى شرف العلم . عزوجل 

    تعلم فـإن العلـم ز    َأليـنـ ه  ِهِل
كُون م ِفتَسـ  َلاً كُ يد ي ـ ٍم  زِ  و يةًاد 
ـ ِفالْ نِإفَ هقْفَ تَ ـ فْ أَ هقْ ـ قَ ُلض   ٍداِئ
هالْو  لَمالْعإلى ىاِده ى ِننَسدالْه 

  ِقفَفَِإنــيه و ً ـ ا ـ ِروتَاً م داِح اًع 
 

 فَوٌلض  و ـ ع ـ وان لِ نْ ـ حمالْ ِلكُ  ِداِم
ـ اْ و ِملِْع الْ نِم سبفىِب حـ فَالْاِرح  ِدواِئ

ـ وى وأَ قْ والتِ ِرإلى البِ  عـ  قَ ِلد  ِداِص
ـ  يِعِمج نىِمينِْجالِحصن  وه  ِدِئد الشَّ

ـ عالْشَِيطَاِن ِمن َألْـفِِ      َأشَدعلى  ِداِب
 

قال اإلمام برهان اإلسالم الِمرغيانى فى شأن العـالم الـذى           
اليعمل بعلمه فيضل األمة ، والجاهل الذى يعمل بجهله فتنة          

 : لألمة فقال فيهما 
     متهتـك عـالمكبير فساد

 العـالمين  فـى    هما فتنةٌ 
 

      وأكبر منه جاهـٌل متنسـك 
    ـ نَتَ لمن بهما فى دينه ي سك 

 

 والعطـاء فيـه    ماء ، وحكمة األخذ     من جمال العلم فى العل    و
ستعداده لتلقى العلم    واِ  ،  تعطى العلم إال على قدر السائل       أالّ



 

 
���������� 	����
� )   ١٨١   

وال تعطيه أكبر من طاقتـه حتـى        ، بإنصاٍف لشهادٍة للعلم    
صـلى اهللا عليـه      ، وقد قـال      مالتأخذه الحماقة ويسب العل   

أى "  الناس على قـدر عقـولهم        ِباِطخَ نُ نا أَ نَرِمُأ"  :وسلم
شرب العلم على قدر طاقة السائل وتحمله وأمانتـه للعلـم            

من رأيته مجيباً عن كل ما يسأل       : ولذلك قال ابن عطاء اهللا      
 فاستدل  مِل وذاكراً لكل ما ع     ، دشِه ومعبراً عن كل ما َ      ، عنه
 عن اثنتين ���� اإلمام مالك َلوقد سِئ. ذلك على وجود جهله ب

 أدرى  لة فأجاب عن ثالث وقال فـى البـاقى ال         أوثالثين مس 
قل لهم قـال    : تقول للناس ؟ فقال له       وما: فقال له السائل    

فإجابة كل سائل على كل مسـائله جهـل         . الأدرى  : مالك  
باً ، وقـد     ال يستحق جوا   وضرر ، إذ قد يكون السائل متعنتاً      

 عنها التليق به ؛ ألنـه اليفهمهـا         َلِئلة التى س  تكون المسأ 
األفكار ، وخاصة العلم وواليطيق معرفتها فتوقعه فى الحيرة  

الربانى عند العارفين وهو علم الحكمة ، اليعطـى إال مـن            
 تأهل للمقام ألخذ هذا العلم ، وإال إن سب علم الحكمة فقـد            

 االتؤتو : " ����دنا رسول اهللا     اهللا ورسوله ، فقد قال سي      سب
"  والتمنعوها أهلها فتظلموهم      ، الحكمة غير أهلها فتظلموها   
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 وأسرار روحانية اليفهمهـا      ، فالعلوم الربانية أذواق باطنية   
إال أربابها ، فذكرها لمن اليفهمها جهل بقدرها ، وهى سر من            

دنا لذلك قال إمامنا سي   وأسرار الملك اليحل إفشائها إال ألهلها ؛        
    :على زين العابدين ابن موالنا اإلمام الحسين رضى اهللا عنهما 

ـ   لو أبوح  ملْ عِ روه ج يارِب  ِه ِب
ى  ِم د ونمِلس م اٌلج رِ َلحتَسالَو
ـ  ِملْ عِ ن مِ متُكْى ألَ نِِّإ واِهى جره   
 

 ن  الـوثَ   دبع  ي  نم مِ تَنْ لى أَ  يَلِقلَ 
يروقْ  أَ  نبما      ح   ونَتُْأ يه ـ  ح سن  

 كى الير ذُ قَى الح  و جفَ ٍله تَتَفْي  ن
 

ورضـى اهللا   وقال اإلمام على بن أبى طالب كرم اهللا وجهه          
ـ     ، ث الناس بقدر ما يفهمون    دح : عنه    بذَ أتريدون أن يكَ

وقد يرخص للعارف الماهر إلقاء الحقـائق       . اهللا ورسوله ؟  
 وإشارة لفيفة حتى اليأخـذ      على من اليعرفها بعبارة رقيقة    

علمنـا   : ����وقال اإلمام الجنيـد     . السامع منها شيئاً يفتنه     
وقال إمامنا اإلمام الشافعى   . محفوظ من أن يأخذه غير أهله       

  : رضى اهللا عنه 
تُكَْأسِملْ ِعمى عذَن ى الْوجطَاَقِتىِله  
ـ الْ ـهلَّالْر  ـَس ي نِإفَ ـ فَِبريم  كَ هٍِِلض  
تُثْثَب ِف م  ـ اْيـداً و فَتَستُد ودـ اد هم  
ـ لِْع اَلهج الْ حنََ م نمفَ ـ َأ اًًم ضاعه      

ـ  على الْ  يسِفنَّ الْ رد الْ رثُنْوال أَ    منَغَ
وصأَ تُفْاد لْالً لِ هـ ع ـ ِحلِْلو وِملُ  م كَ
ــم فَالَّوِإ ــونزخْ ــكْمو ىد لَ  م تَتَ
ومن نَ مالْ ع موِجتَسقَفَ بينـ  ظَ د  ملَ
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 ليهة فى قلوب األولياء بمراتبهـا      ثم نتحدث عن الواردات اإل    

 وقد أشار ابن  ، القلب بمعرفة اهللا محالً لتجلى الواردات اإللهية      
 . "إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد : عطاء بقوله

Z� )9���� ����3B��h�� �O :  
 . نور إلهى يقذفه اهللا فى قلـب مـن أحـب مـن عبـاده                

 . وهو على ثالثة أقسام 
 . وارد الطالبين وهم أهل البداية : األول 
 .وارد السائرين وهم أهل الوسط : الثانى 
 .وارد الواصلين وهم أهل النهاية : الثالث 

  � <�1� 	�A��� K2!$Z� )9 :       وهو نور يخرجك من ظلمـة
 .الغفلة إلى نور اليقظة ، وهو ألهل البداية مـن الطـالبين        

ستوى على قدمـه     اِ  ، نتبه من غفلته   من نومه واِ   ظفإذا تيق 
 . طالباً لربه ، فَيقِْبُل عليه بقلبه وقالبه ويتجمع على اهللا بالكلية 

    <�2hZ� )9�� �$D�� 	�A��:  هو نور يقذفه اهللا فى قلب      و
 فاليـزال   ،يغيبه عما سـواه      و حركه لذكر مواله  عبده ، في  

حتى يمتلئ القلـب بـالنور    ، مشتغالً بذكره غائباً عن غيره   
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 فاليرى إال النور فيخرج مـن        ، ويغيب عما سوى المذكور   
 . سجن األغيار ويتحرر من رق اآلثار

   <e��� )9�� ��D�� 	�A�� :   هو نور يستولى على القلب
 سجن نفسـه    ثم يستولى على ظاهره وباطنه ، فيخرجه من       

  رضى اهللا عنـه     وقال ابن عطاء  . ويغيبه عن شهود حسه     
أورد عليك الوارد ليتسـلمك مـن يـد     : " فى  وارد اإلقبال     
 فـإذا  ، أى ليؤنسك بـذكره " ن رق اآلثاراألغيار ويحررك م 

اشتغلت بذكره وغبت عن غيره ، أخرجك من سجن حظوظك 
ـ             .ره  وفك عنك وثاق هواك ، فهذه األغيار يعنى ما هو غي

 يعنى مـن تعلقـك بـالموجودات      " وحررك من رق اآلثار   " 
 فإذا تسلمت من    ،وما أظهرته لك من زخارٍف إلى الموجود        

 أنـوار   : فـاألنوار  ،ألغيار إرتقيت إلى شهود األنـوار       يد ا 
الصفات ألهل الفناء فى الصفات ، وإذا تحـررت مـن رق            

ات رار الـذ   أس : واألسرار ،اآلثار ترقيت إلى شهود األسرار      
 ؛ ولـذلك قـال اإلمـام الجنيـد        ألهل الفنـاء فـى الـذات        

 ما يبدووجودى أن أغيب عن الوجود ب" : رضى اهللا عنه 
                                       . "    على من الشهود
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����                M� ء���� ��� *�A4�� <��;1�����   
 .ثم نذكراألحوال والمقامات عند أولياء اهللا  
فاألحوال عند الصالحين معنى يرد على الطلـب         : 1;���> ا

 . كتساب جتالب وال ِامن غير تعمد وال ِا
   c�A4� :       مما  والمقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من اآلداب 

يتوصل إليه بنوع تصرف ومقاساه تكلف ، وهو الترقى فى          
قال سـيدى أبـو نصـر       قد  المقامات فى النفس والقلب ، و     

 مكـون مـن     طريق الصوفية طريق الوالية   :"  ����سى  الطو
 الزهـد    التوبـة    اإلخـالص ،   :المقامات السبع اآلتية هى     

الرضا ، وهذه المقامـات جمـاع         ، ر ، التوكل  الصب الفقر ، 
 وهى غيـر األحـوال       ،   التربية الخُلُقية والزهدية للصوفى   

فالمقامات مكاسب تحصل ببذل المجهود ومكابـدة الهـوى          
دون تحقق رغبات النفس وشهواتها ، والحيلولـة        ووقوفه  

فـاألحوال عشـرة    : وأما األحـوال    . بينها وبين مألوفاتها    
  والرجـاء ،   و الخـوف      ،  والمحبـة   ،  والقـرب   ، المراقبة
واليقـين   ،  والمشـاهدة   ، والطمأنيـة ،   واألنس    ، والشوق

نـزل   ومواهـب ربانيـة ت      ،  هى مشاعر روحية   :واألحوال  
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  ولكنهـا التـدوم وتتحـول     ،  ثواب األعمال   بالقلوب جزاء ل  
اً  فإذا سكن القلب فى ذلك المعنى صار مقام         ، وتذهب وتجئ 

 والمقامات المـذكورة هـى      ،وهو مكتسب من دوام العمل      
 ة بعد واحد  يقطعها السالك واحدة      ، طريق الصوفى مناسك ال 

 تنقطع التجليات  فينقطع السلوك وال،إلى أن يصل إلى آخرها 
 أن الترقـى الينقطـع    :  وهذا معنى قوله     ،آخر لها    ألنها ال 

 فحال السالك فى قطـع المنـازل كحـال           . وال بعد الموت  
المسافر فى قطع مراحل الطريق المحسوسة ، فكما يحتـاج          
المسافر فى سفره إلى الدليل العـارف بـالطريق ، والـزاد            

 فكذلك   ، والسالح إلخافة العدو وإرهابه        والرفاق  ، والراحلة
قـد سـلكه    ،  لك البد من مرشد عارف بهذا الطريـق         السا

وعرف خيره وشره ، والبد له من زاد هو التقوى ، والبـد             
راحلة وهى الهمة ، والبد من الرفيق وهم إخوانـه           له من 

الطالبون مطلبه ، والبد له من سالح وهو األسماء ليرهـب           
به عدويه الشيطان والنفس ، وكما أن المسافر يمر علـى            

 ا متوجهاً إلى طلبـه      ويقيم فيها ثم يرحل عنه      ، ئنبالد ومدا 
كذلك السالك يمر فى سـفره علـى المقامـات المشـهورة            



 

 
���������� 	����
� )   ١٨٧   

المعروفة بين أهل اهللا تعالى ، وقد ذكر بعـض الصـالحين            
  .مقامات سبعة مرجعها إلى النفس

 ����� *�A� ��2���: 

4��A��1� c  <� 
 
A4����$D�� c 
  

A4��� ��D�� c 
 
A4�������� c� x 
 
A4�� ��a� c 
 

�)��� cA4� 
 
4��A��x���� c 

: 
 
: 

 
: 

 
: 

 
: 

 
: 

 

: 

 9��������g1� *�������
~ c������A�� 
ـ        ارةـوتسمى الـنفس فيـه األم

9����������������$1�   c������������A���  
 ةـاللوامــوتســمىالنفس فيــه ب

9���������������?1�   c������������A��� 
بالملهمـة  وتسمى الـنفس فيـه      

�����A ���� �� c���i�� ����<وتسمى   
ــة  ــه بالمطمئنـ ــنفس فيـ   الـ

  <�������������e��� c�������������A� 
 وتسمى النفس فيـه بالراضـية      

  <��������1� *�������
� c������A� 
ــه بالمرضــية  ــنفس في   وتســمى ال

���1ء   � *���%�� *���
� c��A� 
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.................. 
 

ــه    ــنفس في ــمى ال ــةوتس   بالكامل
 

    �!���� *2A���:         واليصل المريد إلـى منـازل القـرب
 .قامات حتى يقطع ست عقبات  فى هذه المواليرتقى

ــةاألولى  العقبـ
 

  العقبةالثانيــة
  

ــة  العقبةالثالثـ
 

 العقبة الرابعـة  
 

 العقبة الخامسة 
  

 العقبة السادسة 
................
................
................

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

م الجوارح عن المخالفات الشـرعية      فط
 يشرف على ينابيع الحكم القلبية ذلك فب
فطم النفس عـن المألوفـات العاديـة          

 .فيتطلع على أسرار العلوم اللدنية 
وح فتل فطم القلب عن الرعونات البشرية    

  .له أعالم المناجاة الملكوتية
 طم النفس عـن الكـدورات الطبيعيـة       ف
 .لمع له أنوار المنازالت القريبة في

تطلع   الحسية فطم الروح عن البخورات 
ــوار ا  ــه أن ــة  ل ــاهدات الحبي  لمش

فحينئذ  فطم العقل عن الخياالت الوهمية    
 يهبط على رياض الحضـرة القدسـية       
 ويغيب بما يشاهده من اللطائف األنسية

عن الكثائف الحسية ، فإذا أرادك الحق       
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................

................ 
 
 

 سقاك بكأس    ، لخصوصيته اإلصطفائية 
 محبته شربة تـزداد بهـا ظمـًأ إليـه         

 

 ترقـى مـع مقامـات     : مريد هذه المقامات الست نقول      وإذا قطع ال  
                        النفس بالتزكية من النفس األمارة إلى أن يصل إلى النفس الكاملة

                  �
A�� '"�����2��� :  
التى يقذفها الحق   ،   ثم يكون هناك ترقى مع األنوار القلبية        

 فإن   ليات بالترقى باألنوار  فى قلبه بالتجلى ، تكون هناك تج      
ومستقر سبع مدائن  ومنبع المعرفة  ،  القلب هو معدن النور   

أو مـن   ،   تبدأ من الظاهر إلـى البـاطن          ، من مدائن النور  
إقتربنا مـن معـدن      وكلما تعمقنا كلما     الخارج إلى الداخل ،   

ـ ،   ولكل مدينة من هذه المدائن باب         ، النور ومنبعه  ر تْوِس
 يفتح به ومفتاحُ  ،يحجبه

>�
�4� ����4� 2�� m .��� �!�4� 
ــؤاد �0�1  الف

 

 من نور الرحمـة   
 

ــال  الجم
 

ــرار  اإلقـ
 

��$D�� الضمير 
 

 من نور الرأفـة   
 

ــالل  الج
 

 التوحيـــد
 

D�� �D� الغالف 
 

 من نور الجـود   
 

 السلطان
 

ــان  اإليمـ
 

ــب �������  القل
 

 من نور المجـد    
 

 الهيبــة
 

ــالم  اإلسـ
 ججججج
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���a� غافالش 
 

 من نور العطـاء    
 

 القــدرة
 

 اإلخــالص
 

�?)ــة ���  الحب
 

 من نور اإللوهية  
 

ــة  العظم
 

ــدق  الصـ
 

 اللبــاب ��� ���
 

 من نور العطـف   
 ج

ــاء  الحي
 

 المعرفــة
 

ـ ورن ، وبابـه مـن    تسمى الفؤاد   : المدينة األولى     ةالرحم
   .راراإلقو ه :، ومفتاحه هو الجمال  : وِستْره 

ـ     :ه  باوب .رالضمي ىتسم : المدينةالثانية    ة  من نـور الرأف
 .و التوحيد ه: ه  ومفتاح، الل الجهو: وِستْره 

ـ ورنمن : ه وبا ب  ،الف الغىتسم: المدينة الثالثة     .ود  الج
 .اإل يمان   و السلطان ، ومفتاحه هـوـ ه : هرتِْس

ولـذلك    ، وهى فى الوسـط      القلب تسمى: المدينة الرابعة   
القلب ألن وسط الشيء قلبه فيذكر      يطلق على المدن السبعة     

ـ   :هرتْمن نور المجد ، وسِ     : وبابه  . الشئ بوسطه    و ـ ه
  .واإلسالمـ ه:ومفتاحه ، الهيبة 

 العطـاء   وبابه من نور   ،ى الشغاف   ـتسم: المدينةالخامسة  
  .اإلخالص هو:  ، ومفتاحه  القدرةوـ ه :هرتْوِس

 األلوهية  نور من:  وبابها    ، تسمى  الحبة   :المدينةالسادسة  
 .  ، ومفتاحه هو الصدق هو العظمة :هرتْوِس
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، من نور العطـف   :  وبابه   ، اللباب تسمى: المدينة السابعة   
  هـو   :ومفتاحه هو الحياء  وهو من ستر الملك        : وِستْره  
ية المدينة األولـى    اأى تبدأ حركة العبد من بد      ... المعرفة  

ساعة أن يرتقـى    من الخارج باإلقرار وتنتهى بالمعرفة ، و      
إلى مقام المعرفة يرتقى إلى مقام الوالية ، بكل عطاياها من           
أسرار وأنوار وتمكين ، وبذلك يصير قلـب الـولى سـليماً            
اليتوصل إليه الشيطان بشئ أبداً من أى وساوس أو شـؤم           
أونفخ ، فقد حرم اهللا القلب على إبليس وجعله بيد الرحمن            

 فمـن أراد اهللا     ،العروق  اره تصل إليه من جريه فى       لكن آث 
 فصار سليماً اليصـله      ، به خيراً قلع العروق من باطن قلبه      

ن إ" ����: ويقـول اإلمـام الترمـذى     .شؤم إبليس وظلمته 
ما هى ياإبليس ؟ قال السبيل      : إبليس سأل ربه ِخصلة فقال      

ذاك محرم عليك أن تدخله أو تسـلط  : على القلب ، قال اهللا   
ى إلى النفس فى العروق إلى حد عليه ، لكن لك سبيل ومجر

القلب ، وأصل العروق فى النفس ورأسها فى القلب ، فـإذا            
  عرقت من ضـيق المجـرى     ،  دخلت العروق وجريت فيها     

 وجرى إلـى     ، متزج عرقك بماء الرحمة فى مجرى واحد      وِا
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القلب ووصل إلى   ،  القلب مع شؤمك ونفخك ونتنك وظلمتك       
خترته لى  به خيراً أو اِ    ت صاحبه ، ومن أردتُ    سلطانك فغلب 

  قلعت العروق مـن بـاطن القلـب          ، ولياً أو صديقاًَََ أو نبياً    
ونزعتها منه فصار القلب سليماً ، فـإذا دخلـت العـروق            
"  وجريت فيها لم ينله شؤمك ، فرضى اللعين عليه لعنة اهللا            
وإذا صار قلب الولى سـليماً مشـحوناً بـاألنوار اإللهيـة            

 أصبح القلب مجهزاً لتلقـى إيحـاءات         ، والتجليات الربانية 
فـإن  .  له حظ من الـوحى        الولى  أى أصبح   ، بمدد الوحى 

 .الوحى على أربعة أقسام 
 �;��� c�h�. 

c : القسم األول   OL �;� ،      القسـم الثـانى :   c]��L ��;�  
c   : القسم الرابـع     ،   �;� ��c : القسم الثالث �i;� ��;� 

وحى اإللهام ووحى   ، ة  فقد شارك األولياء األنبياء فى ثالث      
منام ، شارك األولياء فيهم األنبياء ، أما        الحى  و و  ، عالماإل

ختصهم اهللا بوحى األحكـام بـاإلنفراد        األنبياء والمرسلون اِ  
ألن فيه أحكام تنزلت فى كتاب اهللا من السماء على رسـول             

 األحكـام    وحىمن  فليس لألولياء حظ فى هذا العطاء وهو        



 

 
���������� 	����
� )   ١٩٣   

  مـع وحـى اإللهـام     بالتجلى والعطايـا     أما حظوظ األولياء  
ووحى اإلعالم ووحى المنام ، يكون الولى ملهم بإلهامـات          
يتجلى الحق على قلبه ، يكون له حظ فى اإلعـالم ، كمـا              

كـان  ،  شاهدنا مع سيدنا آصف بن برخيا وزيـر سـليمان           
ــالم ، ــه اإلع ــليمان   وحي ــيدنا س ــال س ــاعة أن ق  :س

 ﴿ Α$ s% $ pκš‰r' ‾≈ tƒ (#àσn=yϑø9$# öΝä3 •ƒr& Í_‹Ï? ù' tƒ $ pκÅ−ö�yèÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& ’ ÎΤθè? ù' tƒ 

š ÏϑÎ=ó¡ãΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪  ﴾   ر  فكـان الـذى قـام بـذلك      .ا���
� ة �

 ﴿  tΑ$ s% “Ï% ©!$# …çν y‰ΖÏã ÒΟù=Ïæ z ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9$# O$ tΡ r& y7‹Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& 

£‰ s? ö�tƒ y7ø‹s9Î) y 7èùö�sÛ﴾  فهـذا وحـى إعـالم    .  سـورة النمـل
 ووحى المنـام عنـد سـيدنا إبـراهيم الخليـل          . مكين  بالت
 ﴿ $ ¬Ηs>sù x4 n=t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9$# tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$ uΖyϑø9$# þ’ ÎoΤr& 

y7çt r2 øŒ r& ö�ÝàΡ $$ sù #sŒ$ tΒ 2”t�s? 4 tΑ$ s% ÏMt/r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $ tΒ ã�tΒ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰ Éf tFy™ 

βÎ) u !$ x© ª! $# z ÏΒ t Î�É9≈ ¢Á9$# ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ﴾ يبقـى هـذا    (   الصافات سورة
 ن وحى المنام عند األنبياء وحى      ؛ أل ) وحى ولذلك قام ينفذ     

  . موسى نبى اهللاووحى اإللهام عند السيدة الكريمة أم
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 ﴿ !$ uΖøŠ ym ÷ρ r& uρ #’ n<Î) ÏdΘé& #y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹ÏèÅÊ ö‘ r& ( #sŒ Î* sù ÏMø�Åz Ïµø‹n=tã ÏµŠ É)ø9r' sù 

† Îû ÉdΟuŠ ø9$# Ÿωuρ ’ Îû$ sƒ rB Ÿωuρ þ’ ÎΤt“ øt rB ( $ ‾Ρ Î) çνρ –Š !#u‘ Å7ø‹s9Î) çνθè=Ïæ% ỳ uρ š∅ ÏΒ 

š Î=y™ö�ßϑø9$# ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ﴾     واليحصـل الظفـر إال     . سورة القصـص
كما ذكرنا أن الولى اليصـل      " حفت الجنة بالمكاره    " بالطلب  
بالمجاهدات والعطاء إال   لى واإليحاء   من التج المقام  إلى هذا   

  : ؛ ولذلك قال بعـض الصـالحين       بالحب والعشق والتفانى  
 فعليـه أن     ،  شيئاً حسناً جميالً عظيمـاً     مبيناً أن من عشق   

، كمن أراد أن يتزوج عروساً من       يتفانى فى أن يقدم األجر      
  ك نقول له جهز مهـر      ، ومن منصب ،  من نسب    و  ، حسب

المقام العالى فعليه   من عشق    : فكذلك يقول بعض الصالحين   
 : ى ، فيقول بعض الصالحين أن يقدم من نفسه كل غال

 ا نُنُســى حنَــع مقُاِشــعا الْهــيَأ
جسُمضـــنَدىوروح انَـــفىالع 

ــ ــيس فيــ ادَؤوفُ ــري غَه ل  انَ
 فافنى إن شـئت فنـاء سـرمداً       

  النعلـين إن جئـت إلـى       علَخْوِا
ـ      ـ ِلخَنْ  م  نوعن  الكونين  كُ اًع 

 مهـ  نَر ـ ى لِ الا غَ من ـ خْ ي  نبطُ
وــج ــونفً ــ الووقُذُ التَ سن 

ــا ِشــ  ــثمنتَْئوإذا م   أدىال
ـ ى  إلـى ذاك  الفِ      ِندا  ي  نَفالفَ  انَ
ـ د  قُ  يـهِ ِف   فَ   ىح   الْ   اكذَ انَس 
ـ نَي ما   ب    ْلِزوَأ ـ  نَ ـ ِني  ب  نا ِم  اِن
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 ْلقُــوى  فَهــ  تَن مــيــَلوإذا ِق
 

أنا من أهوى من أهـوى أنـا           
 

 ألهل المحبـة    وهذه هى مرتبة الفناء ، وهناك مقامات أيضاً       
شتاق من عشق ِا : " هميرتقى إليها المحبوب ، فقد قال بعض   

ـ  مقام العشق إلى مقام الشوق ، فإن ع         من رتقىأى اِ "   قَشَ
يبقـى  " شـتاق ذاق    ومـن اِ  " أرقى من مقام الشوق يرتقى      

ستغرق فـى حـالوة     رتقى إلى مقام الذوق ، ومن ذاق واِ       ِا
ومن ذاق  "  للطلب     فيظل فى مقام اإلستغراق عاشقاً    ،  الشئ  

حتـى إن ارتقـى بعـد       " غترف  ستغرق اِ ومن اِ  ،   ستغرقِا
 لكنـه يغتـرف فهـذا مقـام          اليكتفى بالذوق   ، اإلستغراق
" رتقى إلى مقام المعرفة  ِا" غترف عرف ومن ِا " اإلغتراف 

يعنى اليكون علم المعرفة كفاية لـه       " ومن عرف عِرفَ به     
لمعرفة لكل من أحبـه     لذاته ولخدمته وحده ، يكون عطاء ا      

 وأنه  ين  اليقناهل  وأحسن الظن والثقة به ، وأنه ينهل من م        
بأن يأخـذ منـه وأن      ،   يعطيه البيعة بحسن الظن      ،مقرب  

يلتزم معه األدب ، كما كان بين نبى اهللا موسـى وإمامنـا             
ومن عِرفَ به يختم له ، ومن عرف عِرفَ به  " ����الخضر 

: " فى األولى يقـول لـه       ثالث أختام ،     ب ����من رسول اهللا    
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 قربناك يعنى مخْلَـص   : إستخلصناك ، وفى الثانية يقول له       
 أطلقناك يعنى أصبحت مطلـق كـل         :مقرب ، وفى الثالثة   و

قول تقوله فهو مدد من رسول اهللا فيك ، أصبحت وارثاً من            
 كـل   فـى  والوارث له حظ     ، ����الوارثين لسيدنا رسول اهللا     

 من ميراث سيدنا رسول     عطاء من كل مقام ، أصبح له حظ       
 وما ينطق عن الهوى ، وبذلك أصبح أمينـاً هللا فـى           ����اهللا  

 ته السـماوية   الملك والملكوت على أسرار اهللا فـى رسـاال        
علمـاء أمتـى     : " ����ويصدق فيه حديث سيدنا رسول اهللا       

وإذا ارتقى الولى إلى هذا المقام يكون " كأنبياء بنى إسرائيل 
 يكون عنده وقت فى غير ذكر       كل همه وشاغله مواله ، فال     

وقت الطعام أريد أن أبذله فى :  طعامه ، يقول  وقتاهللا حتى
ذكر اهللا وتسبيحه خير من أن آكل ؛ لذلك سيدنا علـى بـن              
أبى طالب كرم اهللا وجهه يقول للسيدة فاطمة بنـت سـيدنا            

جعليه يافاطمة إذا صنعت طعاماً فميعيه أى اِ   :" ����رسول اهللا   
ـ    علشان مـا  فتة تكون فى ميه الواحد يبلعهامائعاً خفيفاً 

ـ فإن بين المائع واليابس خمسين تسـبيحة         خدش وقت ات
 بيتبلع وما يمضغ على     لِى يعنى كان القياس بتاعهم بأن ِإلْ      (
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وقال سيدنا . ) األسنان خمسين تسبيحة بيحسبوه بالتسبيحة 
  ن سـنه ما مضغت الخبز منـذ أربعـي  : أبو على الجرجانى    

وقد كنت  : ذكر اهللا تعالى ، قال      ف السويق وأعود ل   وإنما أس 
 ، وذلك حتـى  ����عددت مابين البلع والمضغ ستين تسبيحة      

اليضيع منهم وقت مع لذة الدنيا ، فإنهم يريدون أن يكـون            
وقد قال ابن عطـاء فـى       . وقتهم كله مع اهللا ذكر وتسبيح       

ـ  وما ح   ، ما فات من عمرك الِعوض له     : " حكمه   لـك   َلص 
أى أن عمر المؤمن هو رأس مالـه وفيـه          " قيمة له   منه ال 

بقيـة  : " وقال سيدنا على كرم اهللا وجهه . ربحه وخسرانه   
 ويحيى بها مـا      ، يدرك بها ما فات   ،  عمر العبد مالها ثمن     

 الوقت إذا فـات اليسـتدرك      : ����وقال اإلمام الجنيد    " مات  
السـباق   :وفى معنـاه قيـل      .  أعز من الوقت      شئٌ ليسو

ومـن  .  حذر النفس حسرة المسـبوق        ، ق قوالً وفعالً  السبا
خالل هذا المقام المعظم المبجل مقـام المعرفـة ، أصـبح            
العارف مسئوالً بأن يأخذ بيد كل من قصـده إلـى طريـق             

 باإلخالص المعرفة ، فعلى قدر صدق المريد معه فى البيعة
 لـرب والوصـوحسن الظن والثقة ينال منه الكسب والق
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 : فى هذا المقام  : ����سيدنا محيى الدين بن العربى ولذلك يقول 
 ٍر ذا سِ  تَنْ كُ ن إِ ِبيغَ الِ اِءمأ بِ وضتَ
قَودإِ م مـ اً كُ ام  مـه اَم إِ نـتَ  أَ تَنْ
ــِذهفَ ــ الْالةُىص رِفِاعــين   مِهِبر ِب

 

ـ     يِدِعالص  بِ  ممي  تَ  الَّوإ  ِرخْ  أو  الص 
 فَ الْالةَوصلى صفىأوِلِرج ـ  الع  ِرص

 ِرحبالْ بِ  البر ِحضانْ فَ مهنْ مِ تَنْ كُ نِإفَ
 

يعنى إن كنت من العارفين إنضح البر بالبحر ، البـر هـم             
، يعنى خذ مـن      الذين لم يصلوا إلى مقام المعرفة إنضحهم      

هم وخذ بيـدهم  م ، وعلِّ ومن أسرار المعرفة ،علوم المعرفة 
    وهذا العطـاء إال      ، ال هذا المقام  نَإن قصدوك بصدق ، والي 

 وتطهير القلب ممـا      ، الخالص الصادق هللا ولرسوله   بالحب  
 ليستقبل أنوار التوحيد من مدد كلمة التوحيد         ؛ سوى الواحد 

                               :كما قال بعض العارفين فى أسرار كلمة التوحيد فى قلبه 
 ارغاً فتمكنا ف  فصادف قلباً...أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى

 

وإن صنيع الحب بين العارفين من أهل األدب الجـم كـان             
بينهم الحب هو السائد القائم فى الرباط بيـنهم ، حتـى أن             
بعض الصالحين كتب رسالة أرسلها إلى محبوب يحبه فكتب         

لسانى رطب بذكرك ومكانك من قلبـى معمـور         : إليه يقول   
إنـى   : د يقول ألخيـه   وسمع بعض المشايخ مري   . بمحبتك  

ولما ال تحبنى وأنـا أخـوك فـى كتـاب اهللا             : ألحبك قال   
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ودخل أعرابى  . غيرك   نتى على ؤووزيرك على دين اهللا وم    
على بعض الصالحين وقلبـه ممتلـئ بالمحبـة الصـادقة           

أحبك حب لو بليـت ببعضـه        :للصالحين فقال له األعرابى     
أصابك من وجد على جنون ، لطيف مع األحشاء أما نهاره           

هذا هو الصدق المطلوب فى المحبة   . ت وأما ليله فأنين     فسب
لعباد اهللا الصالحين وآل بيت النبى األطهار ؛ ألنهم أحبـوا           

 فأحبهم اهللا وقذف فى كـل        ، اهللا فصدقوا مع اهللا فى المحبة     
قلب محبتهم ، ومن أقوال بعضهم فى محبـتهم هللا يصـف            

 : حاله فيقول 
ـ لَّعى تَ تَّ ح بحا الْ اهرب ب ولَقُ  تْقَ
   ربهـا   هـ والل ِهـ الل ِبح بِ ميِهتَ

 

 اِهذَمبرٍب غَ ِلا فى كُ  ه ـ  و  ِقاِرشَ
مـ  بِ قةًلَع ـ الخَ  ون د ِهـالل  ِقالِئ

 
 

: فى تواضع بعض الصالحين ، دخل عليه رجل فقـال لـه             
جئتك ياسيدى وأنا ال أرى فى الكون من هو أرقى منك فـى         

رتقى العبد إلـى    لدى إذا اِ  و يا: اإلمامة والسيادة ، فقال له      
اليـرى  ف  ، رتقى إلى مقام الفقر إلى اهللا      فقد اِ   ، مقام القرب 

 فإن أردت أن تخـاطبنى فخـاطبنى باسـم         ؛ نفسه إال فقيراً  
كل الفخار ؛ فإن اهللا تبـارك وتعـالى     الفخار فإن فيه    ؛الفقير
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$  ﴿: طبنا به بقوله     اخ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟçFΡ r& â !#t�s)à�ø9$# ’ n<Î) «! $# ( ª! $#uρ 

uθèδ ÷Í_ tóø9$# ß‰‹Ïϑys ø9$# ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪    ﴾       فكلما ارتقى العبد إلى ربه بالمقام 
يابنى هـذا  : رتقى فى الفقر إليه ، وقال له    والقرب والحب اِ  

فه وصف للعبد المقرب فاسمع     االسم فى كل حرف من حرو     
 فناؤه فى ذاته وفراغه من نعته وصـفاته          : فاء الفقير  منى

 وقيامه هللا فى مرضاته ، والياء        ، قوة قلبه بحبيبه    :والقاف
والـراء    ويقوم بالتقوى بحق تقاتـه ،      ، يرجوا ربه ويخافه  

ومن كـان   .  وصفائه ورجوعه هللا عن شهواته        ، رقة قلبه 
 فإنه يؤول إلى النبى  ؛وهذا مقامه وهذا تواضعه، هذا حاله   

أنا جـد كـل     "  : قال   ���� بالقرب ؛ ألن الحبيب المصطفى       ����
، وما دام يؤول إلى النبى فإن كل ولى من أمة محمد            " قى  ت

من آل بيت النبى ، وجبت على كل مسـلم محبتـه      أنه  نراه  
حترامه ؛ ألن بمحبة العبـد آلل بيـت         وتقديره وتعظيمه واِ  

 كل قرب وعطاء فى الدنيا واآلخـرة ، فقـد            بها النبى ينال 
 ����روى فى الكشاف عن حب آل بيت النبى أن رسـول اهللا             

من مات على حب آل محمد مات شهيداً ، أال ومـن            : " ال  ق
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مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ، أال ومن مات على 
حب آل محمد مات تائبا ، أال ومن مات على حب آل محمد             
مات مؤمناً مكتمل اإليمان ، أال ومن مـات علـى حـب آل              
محمد مات يبشره ملك الموت بالجنة ثم منكٍر ونكيـر ، أال            

ن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كمـا يـزف             وم
العروس إلى بيت  زوجها ، أال ومن مـات علـى حـب آل          
محمد مات يفتح له فى قبره بابان إلى الجنة ، أال ومن مات             
على حب آل بيت محمد مات على السـنة والجماعـة ، أال             
ومن مات على حب آل محمد جعل اهللا قبره مـزار مالئكـة             

ن مات على بغض آل محمد مات كافراً ، أال          الرحمة ، أال وم   
صدق " ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة           

 نسأل اهللا تبارك وتعـالى      .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
أن يرزقنا محبة اهللا ومحبة رسوله ومحبة آل بيت رسـوله           

 .األطهار وأن يمدنا بكل مدد أمد به أحبابه وأوليائه 
���� �Z:�ء ���; �� ���0�����I��� >2h  

وإن أولياء اهللا الصالحون الذين ارتقوا إلى مقـام القـرب           
يتعرضون إليذاء شديد فى حياتهم من الناس الذين أضـلهم          
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�      العمى عن رؤيتهم ، كما تعرض     ��قبل للمسـاءت   ا�! ���ء 
واإليذاءت من الناس واإلعتداءت ، ويتعرض    الولى وهو           

دة ، ثم بعد أن يرتقى لمقـام الواليـة          فى طريقه فى المجاه   
يتعرض اليذاء أكبر من ذلك ، فاألذى وهو فى حياته قبـل             
الوالية فى المجاهدات يكون من عداوة الشـيطان والنـاس          
والنفس والهوى ، ويتعرض الولى فى حياته قبل أن يرتقى          

إلى مقام الوالية ؛ فإن إذاية      ولمقام المخلَص هللا فى حضرته      
 دى القواطع التى قطعت الناس عن الوالية وال       الخلق هى إح  

يعومن القواطع الشيطان والنفس ؛      ر عليها إال الصِِديقون     ب
إذا علمت أن الشـيطان  : " فقد قال ابن عطاء اهللا فى حكمه     

تغفل  يعنى ال " يغفل عنك فال تغفل أنت عمن ناصيتك بيده          ال
تـه  واعلم أن الحق سبحانه وتعالى جعـل بحكم       . عن ربك   

الشيطان والنفس والناس حراس الحضـرة ، فـال يـدخل           
قفـون  اللحضرة حتى يخرق فيهم ويجوز عنهم ؛ ألنهـم و         

تتركوا أحداً  ال:  قال لهم و بالباب وكَلَهم اهللا بباب حضرته ،
يدخل إال من يغلبكم فوقفوا بالباب ، فإذا جـاء مـن يريـد              

ن مـن   الدخول تعرض له الخلق فيعيبون له الطريق وينكرو       
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يعرفها ، فإذا غلبهم جاءه الشيطان يطَِوُل عليه مدة  الفـتح            
متى يفْتح عليك ؟ قيل يكون : ويخوفه من الفقر ، ويقول له  

: يكون ، فإذا غلبه وزاد تعرضت له النفس تقول له  وقيل ال
ن يكو كيف تترك دنياك وجاهك وعزك إلى شىء يكون أو ال         

 بك وأهالً ، لكن القواطع      مرحباً :الحق  ؟ فإذا غلبها قال له      
يزول طمعها عنه حتى يسكن فى الحضرة ؛ لذلك قـالوا            ال

واهللا وما رجع من رجع إال من الطريق ، أما من وصل فال             
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه     (  :يرجع ؛ فقد قال اهللا تعالى       

ففهم قوم أن الشيطان عدو فاشتغلوا بعداوته ففـاتهم         ) عدو
م اشتغلوا بمحبة المحبـوب فكفـاهم       محبة المحبوب ، وقو   

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه : عداوة العدو ؛ ألنه حين قال 
عدو، فإن من المعنى وأنا لكم حبيـب فاشـتغلوا بمحبتـى            

إن   :����حمـد زروق    أوقـال سـيدى     . أكفيكم من عدوكم    
إنه ليس له : (  قال تعالى .الشيطان يندفع بالتوكل واإليمان  

وقيل الشيطان  ) منوا على ربهم يتكلون     سلطان على الذين آ   
كلب إذا اشتغلت بمقاومته مزق اإلهاب وقطع الثيـاب وإذا          

قال سـيدنا ذو النـون      . جعت إلى ربك صرفه عنك برفق       ر
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إن كان الشيطان يرانا من حيث النراه فـاهللا         :  ����المصرى
يراه من حيث اليرى اهللا فاستعن باهللا عليه ومن عـرف اهللا   

نوره فلم يبقى يعرف إالاهللا ؛ لـذلك قـال          ذاب الشيطان من    
أولـيس قـد    : نحن قوم النعرف الشيطان قيل له       : بعضهم  

شتغلنا بـاهللا فكفانـا اهللا      ولكن ا : ذكره اهللا فى كتابه ؟ قال       
 .أمره حتى نسيناه 

;@i�	 �
� UF���� z�
�3  U�$Z�:  
جعل لك عدواً ليحوشك به إليه       : ����  اهللا ولذلك يقول ابن عطاء   

 فاهللا سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً فإيجـاد الشـيطان لـه ِحكَـم             
 �O�� :           إنحياش عباد اهللا إليه ؛ ألن العبد الضعيف إذا رأى

 .عدواً يطلبه هرب إلى سيده والتجأ إلى حصنه فيكفيه أمره 
 ��$Jً :           قيام الحجة على عباده ، فإذا خالفوا أمره قال لهم :

≅ö ﴿: عـالى   إتبعتم عدوى وعصيتم أمرى قال ت      è% ¬Tsù èπ¤f çt ø:$# 

èπtóÎ=≈ t6ø9$# ( öθn=sù u !$ x© öΝä31y‰ yγs9 t ÏèuΗød r& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪       ﴾.  

 H�D�J :    َمسـح فيـه أوسـاخ األقـذار       كونه منديالً للعـار ت 
 . وكذلك النفس والدنيا 
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H ظهور مزية المؤمن بمجاهدته ومحاربتـه ، فهـذه        :  ���9
  .    ِحكَم تسليط الشيطان على اإلنسان

;@i�	 U�$Z� �
� ����� z�
�3 : 
وحرك عليك النفس   : وقال ابن عطاء اهللا فى ظهور النفس        

م وإنما حرك الحق عليـك الـنفس ليـد        . ليديم إقبالك عليه    
إقبالك وتوجهك إليه ؛ ألن النفس لما غلبت عليها البشـرية           
جرتها إليها فهى دائماً تهوى بك إلى أرض الشهوات وأنت          

ريد أن تعرج إلى سماء الحقوق والواجبات ، وهـى          دائماً ت 
تريد أن تركن إلى أصلها ، هى تريد التسفل وأنـت تريـد             

، فلـوال ميـادين     ) دام إقبالك عليـه     ( الترقى فهذا معنى    
: تحقق سير السائرين ؛ فقال بعض الصـالحين          النفوس ما 

ـ رح إذ لوالهما ما تَ    النفس والشيطان نعمتان فى الباطن      تَكْ
 سيرك إليه ، وقال شيخنا اإلمام محيى الدين         تحقق ه وال إلي

أما أنـا   :  إذا اشتكى إليه أحد بالنفس يقول      : ����بن العربى   
فجزى اهللا النفس عنى خيرا ، ما على إال فضل اهللا وفضلها            

ألن عداوتها له كانت تحركه إلـى       . واهللا ما ننسى جميلها     
 فى الظاهر لمن    والنفس والشيطان نقمتان  . اهللا بمحبته هللا    
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وقف معهما وحجب بهما ، فـالنفس والشـيطان والـدنيا           
والناس قواطع لمن قطعوا الطريق موصالت للحضرة لمـن         
وقف للتحقيق ، والنفس أصعب من الشيطان ؛ ألنـه عـدو          
متصل أنت به شفيق ، فهى أقبح من سبعين شـيطاناً فـى             

 أعداؤك أربعة قال سيدى أحمد بن سهل و. قطع الطريق 
��O :  الدنيا وسالحها لقاء الخلق وسجنها الخلوة. 

 �$J :  الهوى وسالحه الكالم وسجنه الصمت . 
 D�J :  الشيطان وسالحه الشبع وسجنه الجوع. 
 . النفس وسالحها النوم وسجنها السهر : ���9 

 : وقد قال بعض الصالحين فى ذلك 
ـ ينَِمرٍع   ي   برَأ  بِ  يتُِلبتُإنى  اِ    ىنَ

   ونفسى والدنيا والهـوى    يسِلبِإ
 

ـ     ِلبنُالِْب  ـ      ٍسو  عن  قَ  يرِتو  لـه  تَ
ـ     أنتَ يارِب ـ  الِص علـى الخَ  يرِد قَ

 

هذا األذى الذى ذكرناه هو األذى الذى يقع بالعبد وهو فـى            
سلوكه إلى اهللا لطلب الظفر بالوالية ، يعنى هذا األذى قبـل            

ها ولكـن بعـد      وهو فى طريقه إلي     ، أن يرتقى لمقام الوالية   
  ولـى اهللا يتعـرض ألذى أكبـر مـن ذلـك              ، مقام الوالية 

 .فنتحدث عن األذى ألولياء اهللا 



 

 
���������� 	����
� )   ٢٠٧   

���1ء� ��; �� ���� ��� ����Z���I:�ء ��
اعلم أن أولياء اهللا حكمهم فى بـدايتهم أن يسـلط الخلـق             
 عليهم ليتطهروا من البقايا ، وتكمل فـيهم المزايـا حتـى            

، فمن آذاك فقد     اد أواستناد على مخلوق   عتميميلوا إلى اِ   ال
سـترقك  أعتقك من رق إحسانه ، ومن أحسن إليـك فقـد اِ           

من أسدى إليكم    : " ����ولذلك قال رسول اهللا     ، متنانه  وجود اِ 
 صدق رسول اهللا " معروفاً فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له     

إنما أجرى األذى علـيهم لكـى        : ����، وقال بن عطاء      ����
يزعجك عن كل شـىء حتـى    اليهم ، أراد أن  التكون ساكناً 
ومعنى ذلك أن الروح إذ ركنت إلى هذا        .  شىء   اليشغلك عن 

السفلى وسكنت فيه وأحبت ما فيه ، تعذر نقلها إلـى            العالم
 لما ألفته من حب      ، عالم الملكوت الذى هو العالم الروحانى     

 والعشائر ، فمن حكمـة اهللا        ، األصحابو  ، واألوالد،  األهل  
الى ولطفه وإبراره بوليه أن يحرك عليه ما ركنـت إليـه            تع

نفسه وألفته روحه األحب فاألحب ، فأول من ينكر الـولى           
 ثـم ينكـره العـالم     ،  وأصحابه  ،  ثم جيرانه   ، أهله وأوالده 

فإذا رأت الروح أن هذا العالم أنكرها وضاق عليها          بأسره ، 
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  أصـالً    لها تشوق إلى هذا العالم     رحلت إلى موالها ولم يبق    
فحينئذ يكون وصلها ويتحقق فنائها وبقائها ، فلـو بقيـت           

حت ظل الجاه والعـز   تالنفس على ما هى عليه من السكون  
رحلت من هذا العالم أصالً وكلما قـوى علـى األوليـاء             ما

األذى دل على علو مقامهم عند المولى ، فإنما أجرى الحق           
مجـرى   إذ هـو ال     ، سبحانه األذى على أيدى الخلق إليـك      

تكون ساكناً بقلبك إلـيهم      كى ال  والمنشئ فال فاعل غيره ،    
فيعوقك ذلك عن العروج إلى الملكـوت ، وأراد الحـق أن            

تركن إلى شـئ     يزعجك عن كل شئ من هذا العالم حتى ال        
وال يشغلك عن شهوده شئ ، إذ محال أن تشـهده وتشـهد          
معه سواه أو تحبه وتحب معه سواه ، أبت المحبة أن تشهد            

فإذا تمكنت المحبة وكمل الشهود ردهم إلى        ير محبوبها ،  غ
هرب من  ِا: وقال سيدى أبا الحسن     . عباده مرشدين إليه هللا     

 فـإن خيـرهم      ، رب من شـرهم   خير الناس أكثر من أن ته     
 وشرهم يصيبك فى بدنك ، وألن تصـاب          ،  قلبك يصيبك فى 

فى بدنك خير من أن تصاب فى قلبك ، ولعدو تصل به إلـى              
وتسليط الخلـق علـى     . خير من حبيب يقطعك عن اهللا       اهللا  
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ـ            فيائه أولياء اهللا فى مبدأ طريقهم سنة اهللا فى أحبابه وأص
اللهـم إن   : وهو فى حـزن       أبا الحسن قال   حتى أن سيدى  

  وحكمـت بالفقـد    ،هم بالذل حتى عزوا     القوم قد حكمت علي   
ك على أن ذلك سـنة اهللا       يدل مما:  ����حتى وجدوا ، ثم قال      

Π÷ ﴿ : أصفيائه قوله تعـالى   بابه  فى أح  r& óΟçFö6Å¡ym βr& (#θè=äzô‰ s? 

sπ̈Ψyf ø9$# $ £ϑs9uρ Νä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sẄΒ t Ï% ©!$# (#öθn=yz  ÏΒ Νä3 Î=ö6s% ( ãΝåκ÷J ¡¡̈Β â !$ y™ù' t7ø9$# 

â !#§�œØ9$#uρ (#θä9Ì“ ø9ã—uρ 4®L ym tΑθà)tƒ ãΑθß™§�9$# t Ï% ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u …çµyètΒ 4tL tΒ 

ç�óÇnΣ «! $# 3 Iωr& ¨βÎ) u�óÇnΣ «! $# Ò=ƒÌ�s% ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ﴾ قال سيدى أبا الحسن    و
فنمت فرأيت يقال   نى إنسان مره فضقت زرعاً بذلك       اذأ : ����
.  الِصديقية كثرة أعدائها ثم اليبـالى بهـا          ِمن عالمة : لى  

علم أن الـنفس شـكلها اسـتحالء        ِا: وقال بعض العارفين    
لو تركها الحق لهلكـت      ، ف  اإلقامة فى مواطن العز والرفعة    

عن ذلك بمـا سـِلط عليهـا مـن أذى المـؤذين              فأزعجها
 : ومعارضة الجاحدين ، وفى ذلك المعنى يقول 

ـ  فَ مهى لَ اِتدِع ٌلض ع   و ـ ِملـى  ةٌنَّ
 فهم بحثوا عن ذلتى فاجتنبتهـا     

 

ـ  دعبال أَ فَ  ـ  ع نمحر الْ ـ ى األَ نَ عادى 
 لمعالى ا فارتكبت نافسونى وهم
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ى يحتمل األذى من الناس واليرد عليهم إيذائهم فهـو          فالول
 :مع اهللا ؛ ولذا قال بعضهم 

ــإذا  كُ ــب  تَتَنْ ــمى  الْغَ  ىنَ
ـ  الْ ع م نكُفَ ـ  ِقح ـ ال خَ  ِب  قلْ

 

  مـع األنـسِ    وراحة القلبِ  
كُون م ـ  ِقلْخَ الْ ع ـ نَ ال ِب  ِسفْ

 

ومن أشرف أخالقهم إحتمال األذى من الخلق مع المصافاة ؛      
ما أوتى أحد بعد اإليمـان أفضـل مـن          : قال بعضهم   لذلك  

من :  قال   ����وروى عن سيدنا عيسى     . الصبر على األذى    
وقال سيدنا محيى   . أحتمل كلمة سفه كتبت له عشر حسنات        

إذا أذن اهللا للعارفين فى الشفاعة يوم        : ����الدين بن العربى    
القيامة فأول ما يبدءون به فى الشفاعة فيمن كان يـؤذيهم           

 مزيد الخجـل حـين يـرى         من دار الدنيا ليحصل هناك   فى  
 فيندموا على ما وقع مـنهم        ، تهم عند اهللا وقربهم منه    ازيم

من كظم غيظه أمن من الندامـة وفـاز         : وقيل  . فى حقهم   
فاألولياء جعلوا نفوسهم كاألرض يطأهـا البـر        . بالكرامة  
 فى مقام   ���� النون المصرى    ولذلك قال سيدى ذ   و ،والفاجر  

ثالثة : هم أهل مقام الرضا عن اهللا ، ثم قال          : اء قال   األولي
من أعالم الرضا ترك اإلختيار قبل القضاء وفقدان المـرارة          
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يصنع به   أى ال . بعد القضاء وهيجان الحب فى حشو البالء        
وسـئلت  . محبـة اهللا سـبحانه      فى   اًالبالء وشدته إال مزيد   

إذا : فقالـت  السيدة رابعة العدوية متى يكون العبد راضياً ؟       
وهم أيضاً أولياء اهللا أهل      .سرته المصيبة كما سرته النعمة      

  ما قسم فال يتمنون فوق منزلتهم     مقام الرضا عن اهللا فى كل     
: وقال فى ذلك سيدنا الفضيل بن عيـاض لبشـر الحـافى             

الراضـى اليتمنـى    زهد فى الدنيا ؛ ألن      الرضا أفضل من ال   
. عـن اهللا سـبحانه      فهم أهل الرضا التـام      . فوق منزلته   
سبحانه بعد   هم أهل العزة بطاعتهم هللا لقول اهللا         وأولياء اهللا 

’ ÞΟßγs9 3“t�ô±ç6ø9$# ����: أن ذكر آيات الوالية فقال       Îû Íο 4θu‹ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

† Îûuρ Íο t�ÅzFψ$# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? ÏM≈ uΗÍ>x6 Ï9 «! $# 4 š� Ï9≡sŒ uθèδ ã—öθx�ø9$# 

ÞΟŠ Ïàyèø9$# ∩∉⊆∪   				 قـال   نسسورة يو :����  Ÿωuρ š�Ρ â“ øt s† óΟßγä9öθs% ¢ ¨βÎ) 
nο ¨“ Ïèø9$# ¬! $ �èŠ Ïϑy_ 4 uθèδ ßì‹Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î=yèø9$# ∩∉∈∪   				  فهذه   .سورة يونس

وقد قال سيدنا على بـن أبـى        . العزة ممنوحة ألولياء اهللا     
من أراد الغنى بغيـر     : طالب كرم اهللا وجهه فى هذا الشأن        

لينتقل من ذل المعصية إلى عز       ف  ، مال والكثرة بغير عشيرة   
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وانظر إلى أحوال نبينا صلى اهللا عليه وسلم ومـا          . الطاعة  
ثم بعـد   ،  رأى من األذى من قريش بمكة ثالثة عشر عاماً          

 وتعليم ومعاناة أحبـار      ، الهجرة لم تكن له راحة بين جهاد      
   وبعده لم تكن لهـم راحـة        ، ويهود ، وكذلك أصحابه معه    

 فقد مات الصديق    ،ستشهدوا  ين أى اِ  عظمهم ماتوا مقتول  أو
 وعلـى    ، وعثمـان مـذبوحا     ومات عمر مقتوال    ، مسموما

  والحسن مسـموما والحسـين مقتـوال         ، مضروباً بالسيف 
 بالسيف ثم   ىوُأِت ،    بهم إلى السلطان   ىوالجنيد وأصحابه سعِ  

قصة محنة الصـوفية فـى زمـن الجنيـد          ،  لطف اهللا بهم    
ه سنة اهللا ألوليائه وأنبيائه هـم   سنذكرها إن شاء اهللا ، وهذ     

أشد الناس بالء ، وقضية شيخ شـيوخنا القطـب الشـهيد            
يزيد البسطامى   سيدى ابن مشيش مات مقتوال ، وسيدى أبا       

 .ة بسطام مراراً ثم يعـود إليهـا         نأخرجه السلطان من مدي   
إذا أراد اهللا ظهور الحق جعـل مـن         : وقال بعض العارفين    

 فيكون ذلك سبباً لظهـوره       ، خمادهخلقه من يعانده ويريد إ    
 على كل نبى عدواً من المجرمين وإيضاحه ؛ ولذلك سلط اهللا

 : وقال بعض  العارفين . على األولياء كذلك و
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 تْوي طُإذا أراد اهللا نشر فضيلٍة
 تْراو فيما ج   النارِ اُلعِتشْلوال اِ 

 

 ــاح ــا   ِلأت ــ   له سانــ   ح وِدس 
ـ  طِ عرفُ ي انما كَ  ـ  بِي ع ـ  الْ ِفر وِدع 

 

B"���1 M� ���}3 ��]�:   
أهله به ، عالمة التأييد هو حفـظ        و واهللا يؤيد الحق بأهله ،    
 فإذا رمى ؛يث يكون إبراهيمياً بح، التوحيد فى أوقات الشدة  

ألك حاجه ؟ يقول :  وتعرض له الكون يقول  ،فى نار الجالل
فحينئـٍذ  ، اهللا فبلى   أما إليك فال وأما إلى      : له العارف باهللا    

  نار كونى برداً وسالماً على ولـى      ا  ي: يقول اهللا لنار الجالل     
  الخليل إبـراهيم    وقد قال سيدنا  . فينقلب حرها برداً وسالماً     

قط مثل تلك األيام التى كنت فيها فـى         ما رأيت نعيماً     : ����
كذلك نار الجالل ليس يشببها نعيم حين تنقلب بـرداً          . النار  
وقال . التسليم ويكمل النعيم    سالم   ، أى برد الرضا و     وسالماً

عداوة العدو حقاً هـى اشـتغالك بمحبـة         : بعض العارفين   
شتغلت بعداوة العـدو فاتتـك محبـة        المحبوب حقاً ، فإذا اِ    

 ���� وكتب إمامنا الشعرانى      .الحبيب ونال عدوك مراده منك    
 يشكو له إذاية الخلـق فكتـب لـه           ، إلى شيخ له بالمغرب   

 يؤذيك قط واشتغل باهللا يرده عنـك       ال تشتغل بمن    : خ  الشي

 

 
���������� 	����
� )   ٢١٤   

شتغلوا بمن آذاهم فطـال     وِا،  غلط فى هذا األمر خلق كثير       وقد  
ردهم لاألذى مع اإلثم ، ولو أنهم رجعوا إلى اهللا لكفاهم أمرهم و           

 : ����وقال شيخنا المجذوب . عنهم والسالم 
قــالوا لــى ِبــالنــاس ِعدى 
           مــع ربــى تُيفَإذا صــ

  ــى م ــا طريق ــنْوأن جور 
ــد ــ ماِمالعب ــهنْ ض رور 

 

علمك ليصـدقك النـاس     ال تنشـر   :وقال سيدى أبا الحسن     
 وكفى باهللا صادقاً ومصدقاً وكفى       ، علمك ليصدقك اهللا  وانشر

وكفى باهللا هادياً ونصيرا وولياً ، هادياً       ،  باهللا عالماً ومعلماً    
رك وينصر بك   يهديك ويهدى بك ويهدى إليك ، ونصيراً ينص       

 واليك ويوالى بك وال يوالى عليك      ينصر عليك ، وولياً ي     وال
بن عطاء فـى    ا وقال   .أبا الحسن   يا   ىرضى اهللا عنك سيد   

 أو تـوجههم     ، متى آلمك عدم إقبال الناس عليـك      : حكمه  
عك علمه  يقن بالذم إليك فارجع إلى علم اهللا فيك ، فإن كان ال          

شد من معصيتك بوجـود     بعلمه أ فيك فمعصيتك بعدم قناعتك     
سلط اهللا عليك خلقه ليختبرك فهل أنت        إذا ، أى  األذى منهم 

  شتغلوا بذمك وشتمك  ِاأدبروا عنك أو  فإذ   ،   غنى به أو بخلقه   
طالعه عليك  وِا، من ذلك فارجع إلى علم اهللا فيك         ثم توجعت 
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 أمرك ، فإن كفاك ذلك قُِنعـتَ بـه     يخفى عليه شئ من    إذ ال 
 عندك ذمهـم ومـدحهم       إستوى  ، شهوده بذكره أو    تَسِنوآ

وإقبالهم وإدبارهم ، بل ربما آثرت إدباهم إذ فيـه راحتـك            
فإذا اشتغل الناس بذمك وإضـرارك      ،  وتفريغ قلبك مع ربك     

 فـال    ، كنت مع ربك صافياً   ن  إ ف .فانظر أنت مقامك مع ربك      
 ال يحـب  فمن عمل على المحبة ،واليضرك شئ   يكيدك شئ   

 فإنه    اإلبتالء ِهيِلو فإذا أراد اهللا لِ    .وبا  أن يرى عمله إال محب    
ــه ــه ويجزي ــبالء ؛أراد أن يعطي ــدنيا هــى دار ال    ألن ال

 فى خطبـة  ���� فقد قال رسول اهللا   ، دار الجزاء     هى واآلخرة
هالك ال دار   أى دار  واءتَ أيها الناس إن هذه الدار دار     : " له  
 عرفها لم    ، فمن  حر أى حزن المنزل فَ    حرومنزل تَ  ستقرارِا

لق الـدنيا   يفرح لرخائها ولم يحزن لشقائها ، أال وإن اهللا خ         
عقبى ، فجعل بلـوى الـدنيا لثـواب         دار بلوى واآلخرة دار   

وضا ، فيأخذ   اآلخرة سببا ، وثواب اآلخرة من بلوى الدنيا ع        
 وإنهـا لسـريعة النـوى وشـيكة          ، ليعطى ويبتلى ليجزى  

 فطامهـا  اإلنقالب ، فاحـذروا حـالوة رضـاعها لمـرارة           
واهجروا لذيذ عاجلها لقربة آجلها ، والتسعوا فى عمـران          
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 والتواصلوها وقد أراد اهللا مـنكم        ، دار قد قضى اهللا خرابها    
"  فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين        ، إجتنابها

 : وقال سيدنا ابن عطاء فـى حكمـه      . ����صدق رسول اهللا    
 فإنها ما أبرزت    مادمت فى هذه الدار   التستغرب وقوع األقدار  

األمـور  : فالوصـف    ،ما هو وصفها وواجب نعتها       لك إال 
: والنعـت      ، الالزمة كالبياض والسواد والطول والقصـر     

 ئة كالمرض والصـحة والفـرح والحـزن        العوارض الطار 
 وقـال  . فالعارف باهللا اليستغرب شيئاً من تجليـات الحـق          

ـ   : أبو سلمان الدارانى ألحمد الحوارى         قليـل   وعيا أحمد ج
وعرٌلوذُ،   قليل   ى  وقد انقضت عنك أيام      ،  قليل  قليل وصبر 

إال  فال تطلـب شـيئاً        ،  فكن فى هذه الدنيا باهللا وهللا       ، الدنيا
 مـا   ":قد قال ابن عطاء     ف إلى مطلب نفسك ،    بربك والتركن 

 والتيسر مطلب أنت طالبـه       ، توقف مطلب أنت طالبه بربك    
 اجة من حوائج الدنيا واآلخـرة      لك ح  تْضِرفإذا ع  " بنفسك  

فاطلبها باهللا والتطلبها بنفسك    ،  قضى لك سريعاً    وأردت أن تُ  
      ـ فانك إذا طلبتها باهللا تيسـرأمرها و سوإن   ،  قضـاؤها  َله 

  طلبتها بنفسك صعولقـد كـان     . قضاؤها وتعسر أمرها     ب
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 فلـم تشـغلهم دنيـا        ، شاغل أولياء اهللا فى مطلبهم اآلخرة     
كيـف  : م حاتم األصم ولى اهللا فقيـل لـه          وبذلك سئل اإلما  

وأمله بعيـد   ،  أصبحت ؟ فقال وكيف يصبح من أجله قريب         
     اِلطَومسكنه القبر  أصبحت رباً يى بـالفرائض ورسـوالً     ِنب

اِلطَياِلطَنفسى تُ  و  ، بالسنن ىِنباِلطَ وعيال تُ   ، ى بالقوت ِنبى ِنب 
ـ  وملكـان ي    ، بالنفقة ـ وقبـر ي   ،ى بالصـدق    نِّباِلطَ  ى ِنباِلطَ

ــد ــر  ، بالجس ــر ونكي ــاللحم ، ومنك ــالبنى ب   ودود يط
اِلطَ يفهذا هو حالى ،ى بالحجة نِّب  . 

 M� ء���1 �
� $��? �e�: 
 أولياء اهللا الـذين     ����وقد وصف اإلمام على كرم اهللا وجهه        

: فقـال   ) الذين آمنوا وكانوا يتقون     ( قال الحق فى شأنهم     
ـ  مهقُِطنْ ، م  هم فى الدنيا أهل الفضائل     الص  لْواب ومـ ب سم ه

م عما حرم اهللا    هارصبوا أَ ضم التواضع ، غَ   هيشْماد و صِتقْاِإل
ـ وا أسماعهم على العلم النافع لهـم ، نُز        فُقَّوو،  عليهم    تْلَ

 فـى الرخـاء ، ولـوال        تْلَم منهم فى البالء كالتى نُز     هسفُنَْأ
تقر أرواحهم فى أجسادهم طرفة      لهم لم تس   بِتكُاألجل الذى   

 شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب ،  عظُم الخـالق             ، عين
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نة كمن   فَصغََُر ما دونه فى أعينهم ، فهم والج         ، فى أنفسهم 
 وهم والنار كمن قد رآها فهـم        قد رآها فهم فيها منعمون      

قلـوبهم محزونـة وشـرورهم مأمونـة          فيها معـذبون ،   
 فسـهم عفيفـة     وأن  ، وحاجاتهم خفيفـة    ، وأجسادهم نحيفة 

صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة ، تجارة مربحـة          
وأسـرتهم  ،  يدوها  ِر أرادتهم الدنيا فلم ي    ،يسرها لهم ربهم    

تـالين  ،  ون أقـدامهم    افُّصففدوا أنفسهم منها ، أما الليل فّ      
      ألجزاء القرآن يرتلونه تـرتيال ، يحـ ز  بـه أنفسـهم     وننُ

ويدواء داءهم ، فإذا مروا بآية فيها تشـويق         به  يرون  ِثتَس
وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً ، وظنـوا       ،  ركنوا إليها طمعاً    

 أعينهم ، وإذا مروا بآية فيها تخويـف أصـغوا           بصأنها نُ 
إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها فـى           
أصول آذنهم ، فهم حـانون علـى أوسـاطهم مفترشـون            

 إلى اهللا   ونبِلطَّاههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم ، ي      لجب
ـ لَ عاءملَح ، وأما النهار فَ مِهاِبقَ رِ اِككَتعالى فى فَ   مأبـرار  اء 

   أتقياء ، قد براه  م الخوف برِق الْ ىاح ، ينظر إليهم النـاظر      د
فيحسبهم مرضى وما بالقوم مـن مـرض  ويقولـون قـد             
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م أمر عظيم ، اليرضون من أعمـالهم        وا ولقد خالطه  طُوِلخُ
القليل واليستكثرون الكثير ، فهم ألنفسهم يتهمـون ومـن          

ـ  خاف ممـا ي    همدح أَ ىكِّز إذا   أعمالهم مشفقون ،     لـه   اُلقَ
 وربى أعلم بى مـن        ، أنا أعلم بنفسى من غيرى    : فيقول  

جعلنى أفضل ممـا     واِ  ، ى بما يقولون  ِنذِْخَؤنفسى ، اللهم التُ   
فمن عالمة أحـدهم أنـك       ،غفرلى ما اليعلمون    ِاوون ،   نُظُي 

 فى يقـين      فى فى لين ، إيمان     مز فى دين ، وح    ترى له قوةً  
 فـى حلـم ، وقصـداً فـى غنـى       ملْوِع، م لْ فى عِ صروِح

وخشوعاً فى عبادة ، وتحمالً فى فاقة ، وصبراً فـى شـدة             
، وتحرجاً عـن طمـع        وطلباً فى حالل ، ونشاطاً فى هدى      

سـى وهمـه    يعمل األعمال الصالحة وهو على وجل ، ويم       
اً رذِّاً ح حر فَ حِبصراً وي ذِّ ح  يبيتُ  ، الشكر ويصبح وهمه الذكر   

 وفرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة        ، من الغفلة    رذَا ح مِل
ا فيما  هلَْؤا س هِطعلم ي ،  ستصعبت عليه نفسه فيما تكره      إن اِ 
 جِزِم وزهادته فيما اليبقى ، ي ، فيما اليزولِهِني عةُرب ، قُِحتُ

     لَــلُه       الحلم بالعلم والقول بالعمل ، تراهقريباً أمله قلـيالً ز   
خاشعاً قلبه قانعة نفسه ، منذوراً أكله سهالً أمره  حريـزاً            

 

 
���������� 	����
� )   ٢٢٠   

دينه ميتةً شهوته مكظوماً غيظه ، الخير منه مأمول والشر          
وإن ،   كتب من الـذاكرين      منه مأمون ، إن كان فى الغافلين      

ويعطى   فى الذكرين لم يكتب من الغافلين ، يعفو عمن ظلمه   
 ويصل من قطعه بعيداً فحشه ليناً قوله غائبـاً           ، من حرمه 

، فـى     مقبالً خيره مـدبراً شـر       ، منكره ، حافظاً معروفه   
 بور وفى الرخـاء شـكور      ص،  الزالزل وقور وفى المكاره     

يفُِحالي   على من ي ِغبض ثَْأواليم  ِح فيمن ييعترف بالحق    ب ، 
ـ    ِفحتُ ما اس  عيض الي  ، عليه دهشْيقبل أن    ر ظ والينسى ما ذُكِِّ

جـار واليشـمت بالمصـائب       والينابذ باأللقاب واليضار بال   
ه مغُفى الباطل واليخرج من الحق ، إن صمت لم ي         واليدخل  

 إن بغـى عليـه    وصمته وإن ضحك لـم يعلـو صـوته ،           
 بر حتى يكـون اهللا هـو الـذى ينـتقم لـه ، نفسـه                ص

 منه فى عناء والناس منه فى راحه ، أتعب نفسه آلخرتـه            
  بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة        ، وأراح الناس من نفسه   

 ودنوه ممن دنا منه لين ورحمه ، ليس تباعده بكبر وعظمه          
  عنهم ورضواعنه أولئكرضى اهللا. دنوه بمكر وخديعة  الو

  .هم أولياء اهللا ،  أولئك حزب اهللا  حزب اهللا
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 أمر اإللتزام بالعبودية على مراد اهللا       وهى    :بالشريعةعملوا  
كما قـال    الربوبية  مشاهدة وهى  :مقام الحقيقة فارتقوا إلى   

  أمـر بـإلتزام العبوديـة      : الشـريعة  :بعض الصـالحين    
ير مقيدة بالحق فكل شريعة غ ، مشاهدة الربوبية : والحقيقة

فغير مقبول ، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول           
 والحقيقة إنباء عن تعريف     ،شريعة جاءت بتكليف الخلق     فال

 فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده ، والشريعة         ،الحق  
 أخفى وأظهر  و قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر       

حفظ ) إياك نعبد (  قوله:  ����وقد قال سيدى أبا على الدقاق      
 .إقرار بالحقيقة )وإياك نستعين ( للشريعة 

�  '�� �� ����%�� ��� c�Z� Y����� � 

 ، إمام فى الفقه فـى        وقد كان اإلمام الجنيد عالم بالشريعة     
رتقى إلى مقام التحقيق بعلم الحقيقـة        إعامل بعلمه ،    زمانه  

 يرتقى أحد إلـى  لكن فقهاء عصره ـ علماء الشريعة ـ لم  
  أن يشاهد حقيقة هذا الولى ، فذموه وسـبوه فـى تربيتـه            
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وأنكروا عليه حاله وأنكروا عليه طريقه ، ففى زمن المتوكل 
 محنة اإلمام الجنيد والصوفية الذين تربوا علـى يـده            تكان

تربى على يد الجنيد عدد كبير يصل إلى مائتـان وسـبعون            
فى حياته على يده ؛ ألنهم      رتقوا إلى مقام التحقيق     إرجالً ،   

م إلستقبال مـنهج   وطهروا قلوبه ،صفوا أنفسهم وأرواحهم  
 فكانت محنة اإلمام الجنيد فى زمن المتوكل         ،التربية النقية   

جتمع الفقهاء وقالوا للمتوكل إن الجنيد وأصحابه زنادقـة          إ
يا أعداء اهللا مـا رأيـت إال أن تقتلـوا           : فقال لهم المتوكل    

من األرض واحداً بعد واحد ، قتلتم الحالج وأنتم         أولياء اهللا   
نيد السبيل  ج وهذا ال  ، له كل يوم عبارة والتزدجروا       وونرتَ

لكم إليه إال بالحجة ، فاجتمع الفقهاء مـن الشـام والـيمن        
ولم يبقى أحد يعرف عن الدين شـيئاً إال حضـر            ،  ومصر  

 وأرسل المتوكل إلى الجنيد يأتى وأصحابه ، فحضر الجنيـد         
رجالً من المريـدين جلسـوا ببـاب         وسبعون ومعه مائتان 

القصر ، ودخل الجنيد فسأله أحد الفقهاء عن مسألة فوقف          
: القاضى على بن ثور وقال لهم تسألون الجنيـد ؟ قـالوا             

ال  قال   : أفيكم من هو أفقه منه ؟ قالوا        : قال القاضى   ، نعم  
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فقه فـى   هو أفقه منكم فى علمكم وقد ت      ! ياعجباً  : القاضى  
علم تنكرونه عليه والتعرفونه ، فكيـف تسـألون رجـالً ال       
تدرون ما يقول ؟ فبهت القوم زماناً ثم قـالوا مـا العمـل              

 ال القاضى وهو على بن أبـى ثـور         ياقاضى المسلمين ؟ فق   
ج إلى أصحاب الجنيد صاحب     ِرخَْأ: ألمير المؤمنين المتوكل    

 يحبـون    فالصـوفية  ،سيفك أى السياف الوليد بن ربيعـة        
اإليثار على أنفسهم فينادى فيهم أيكم يقوم للسيف ؟ ـ يعنى 
مين يتقدم لإلعدام ـ فالرجل الذى يقوم للسيف هـو أكثـر    

 ل واحد فى الجماعة األمـى فـيهم        الناس جهالً ، يكون أجه    
الرجل الذى يقوم للسيف هو أكثر الناس جهـالً وأكثـرهم           

ثـرهم صـدقاً    ولكن يكون أك  ،  صدقاً هللا عز وجل يعنى أمى       
 بذلك هـو الـذى       ، بالقلب ، يؤثر أصحابه بالعيش من بعده      

يجلس مع الفقهاء ، وهو جاهل اليغلبهم واليغلبونه ونقـوم          
بالصلح بين الفقهاء والصوفية ، فإنها قد نزلـت مصـيبة           
الندرى لمن تكون النجاة ؛ فإنه إن قتل الجنيد نزلت داهيـة            

ا ، وإن قتـل     على اإلسالم فإنه قطب اإليمان فـى عصـرن        
الفقهاء فإنها فتنة عظيمة ، فقال له األمير أصبت ، ثم أمر            
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الوليد أن يخرج إليهم مقلداً سيفه ، فخرج علـيهم الوليـد            
مقلداً سيفه ، ورأى المريدين مائتان وسبعون رجالً قاعدين         
ناكسون رؤسهم وهم يذكرون اهللا ، فنادى فيهم أفيكم مـن           

  يقال له أبو الحسن النورى سرعاًيقوم للسيف ؟ فقام رجالً م
 فوثب قائماً بين يديـه      ،فيقول الوليد ما رأيت طائراً أسرع       

ـ فعجبت من سرعة قيامه ، فقلت يا هذا أعلمت لما قُ           ت ؟  م
للمـؤمن  قمت ؟ قال علمت أن الدنيا سـجن         ولما  . قال نعم   

 وأن أوثر أصحابى علـى      ، فأحببت أن أخرج إلى دار الفوز     
 فيسلموا جميعاً  ،لعلى أقتل فيطفئ الشربالعيش ولو ساعة و

وقال له أجب ، واليقتل أحد غيرى فعجب الوليد من فصاحته 
نعم دعـاك   : أودعانى القاضى ؟ فقال له      : القاضى فقال له    
فلما دخل على القاضى   حقاً على إجابته ، : القاضى فقال له

 وحكى الوليد عن قصـة       ، والجنيد،   واألمير    ، وهو يجلس 
 فتعجب القاضى ، وسأله عن مسألة غمضة قال لـه           الرجل

وما أراد اهللا بخلقك ؟ وأين هو ربـك          تَقِْلمن أنت ؟ ولما خُ    
 ا قاضى القضـاة  منك ؟ فقال ومن أنت الذى تسألنى ؟ قال أن   

إذن الرب غيرك وال معبود سواك ، أنـت قاضـى            له: فقال
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والناس قـد حشـروا      ،   القضاة وهذا يوم الفصل والقضاء    
النفخة فـى الصـور التـى قـال اهللا فيهـا             فأين ، ضحى  

﴿ y‡Ï�çΡ uρ ’ Îû Í‘θ÷Á9$# t, Ïè|Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$#  tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# āωÎ) 
 tΒ u !$ x© ª! $# ( §ΝèO y‡Ï�çΡ ÏµŠ Ïù 3“t�÷zé& #sŒ Î* sù öΝèδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã�ÝàΖtƒ ∩∉∇∪   ﴾ 

ى لـم    الـذ   أنا ممن صعق أم أنا ممن شاء اهللا          .سورة الزمر 
فبهت القاضى زماناً وقال ياهذا أجعلت منـى        ،  أشهد النفخ   

إلهاً ؟ قال معاذ اهللا بل أنت تألهت حيث تسـميت بقاضـى             
 القاضـى الـذى يقضـى       القضاة وليس قاضى القضـاة إال     

 أما كفـاك قاضـى       ، عليك األسماء   أضاقت واليقضى عليه   
يت أم أحد من عباد اهللا حتى تسم      ،  المسلمين أم أحد الفقهاء     
 برت أن تقول أنا على بن أبى ثور        بقاضى القضاة  إذن استك    

  وهم أن تزهـق نفسـه        ، فما زال يقرعه حتى بكى القاضى     
وبكى الجنيـد فقـال     ،  وبكى أمير المؤمنين المتوكل لبكائه      

 بك للقاضى فقد قتلته فخلى سـبيله       أقصر من عتا  : لتلميذه  
مسألتى وأنا  القاضى قال يا أبا  الحسن أجبنى عن          فلما أفاق 

أتوب إلى اهللا بين يديك ، فقال اذكر مسألتك فـإنى نسـيتها          
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فنظر عن يمينه وقال أتجاوبه ؟ ثم قال        ،  فأعاد عليه مسألته    
حسبى اهللا  ثم نظر عن يساره مثل ذلك ثم نظر أمامه وقال             

الحمد هللا ثم رفع رأسه إلى القاضى وقال : أتجاوبه ؟ ثم قال  
 :فأنا عبد اهللا لقوله تعالى     من أنت    أما قولك يرحمك اهللا   : له  
﴿βÎ) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ HωÎ) ’ ÎA#u Ç≈ uΗ÷q §�9$# #Y‰ ö7tã 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ﴾     وأما قولك لماذا خلقت ؟ فكان اهللا كنزاً  ،  سورة مـريم
 : اليعرف فخلقنى لمعرفته قال تعالى 

﴿ $ tΒuρ àMø)n=yz £ Åg ø:$# }§Ρ M}$#uρ āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪   ﴾  ــورة ســـ

وما أراد اهللا بخلقـى ؟      : قولك  أى ليعرفون  وأما       .الزاريات
‰ô ﴿: قال تعـالى    فما أراد اهللا بى إال كرامتى        s)s9 uρ $oΨøΒ §� x. ûÍ_t/ tΠ yŠ#u 

öΝ ßγ≈ oΨù=uΗxq uρ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� óst7ø9 $#uρ Ν ßγ≈ oΨø%y—u‘uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖù=āÒsùuρ 4’ n? tã 

9��ÏVŸ2 ô £ϑÏiΒ $oΨø)n=yz WξŠ ÅÒø�s? ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ﴾  وأما قولك    سورة اإلسراء ،
:  لقولـه تعـالى    منـه أين ربك منك ؟ فهو منى حيثٍ أنـا          

﴿Ο ä3yètΒθèδuρ  t ør& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=uΚ÷è s? ×��ÅÁ t/ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪   ﴾  
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معك ومعنا فى قولـه      هوأخبرنى كيف   : فقال   . سورةالحديد
﴿Οä3yètΒθèδuρ  tø r& $ tΒ öΝçGΨ ä. 4 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=uΚ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪    ﴾ 

كان    ،  فإن كنا معه بالطاعة    ،هو معنا حيث كنا معه      : قال  
 وإن كنا معه بالغفلة كان معنـا         ، معنا بالعون والهدى إليه   

بالمشيئة ، وإن كنا بالمعصية كان معنا بالمهلة ، وإن كنـا            
 إن كنا بالترك كان معنا بالعقاب       و بالتوبة كان معنا بالقبول ،    

 أخبرنى  صدقت فأخبرنى أين هو منى ؟ فقال        : قال القاضى   
 صـدقت    أعلمك أين هو منك ؟ قال القاضـى          أين أنت منه  

ياعلى فيما قلت ، ولكن أخبرنى بمسألة ثانية قال وما هى ؟            
لما ملت على يمينك حين سألتك ؟ قال المسألة التـى           : قال  

لم يكن عندى فيها جواب ألننى ماسألت فيها        ،  سألتنى عنها   
 ألتنى لم يكن عندى ماأخبرك فيهـا       قط والسمعتها ، فلما س    

فسألت الملك الكريم الذى يكتب فـى اليمـين ، فقلـت لـه              
هللا ال علـم لـى فقلـت حسـبى ا         : أتجاوبه أنت ؟ فقال لى      

ـ    و وفوضت أمرى إلى اهللا ، فقال       ال كـذلك   عن شماٍل ؟ فق
 سألت قلبى فقال عن سره عن ربـه          فقال   وأمامك ؟ : فقال  

ومقـراً   ما أجبتك به ، فقلت الحمد هللا شكراً لـه الهدايـة             
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ياهـذا أتكلمـك    : فقال القاضـى     بالعجز عن إدراك النهاية   
حين هـدانى   أماترى رب المالئكة كلمنى     : المالئكة ؟ فقال    

اآلن صح عندى   :  فقال له القاضى     لحجتى وكنت ال أعرفها     
  عندى كفرك وزندقتك ، فما تريد أن أفعل بـك         حمقك وثبت   

وبأى قتلة تريد أن أقتلك بها ؟ فقال وما الذى تريد أن تفعل             
  بى وأنت قاضى القضاة ؟ إن كنت تقضى واليقضى عليـك          

أنا القاضى أقضـى  : أى فعل لك ؟ فقال  و  ، قض بما شئت  اف
أفهمت خطاباً عن القاضى الـذى      : بما يقضى به ، فقال له       

: ليه ؟ قال له القاضى ومـا هـو قـال            اليقضى ع يقضى و 
tΠ öθu‹ø9$$ sù﴿ Ÿω ãΝn=ôàè? Ó§ø�tΡ $ \↔ ø‹x© Ÿωuρ šχ÷ρ t“ øg éB āωÎ) $ tΒ óΟçFΖà2 

tβθè=yϑ÷ès? ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ﴾   وما تريـد   : قال له القاضى     . سورة يس

 نفسـى اآلن طبت وطابت    ،  قال فاقضى بما شئت     أنت    
ه برأسه إلى   تجإفعند ذلك نظر القاضى و     ،   على لقاء ربى  

ترك هؤالء إن كان    ِا:  وقال له ياأمير المؤمنين       المتوكل
 فليس على وجه األرض مسلم ، هـؤالء          ، هؤالء زنادقة 
وهؤالء هم المؤمنـون      ودعائم اإلسالم     ، مصابيح الدين 
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 المخلصون ، فعطف الخليفة علـى الجنيـد         حقاً عباد اهللا  
وا لـك هـذا     هؤالء الفقهاء ماجمع  : ياأبا القاسم    وقال له 

واآلن ،  الجلس العظيم إال لمناظرتك وليقتلوك لوغلبـوك        
 وأنا آليت على نفسى إن أنت غلبتهم         ، أنت الغالب عليهم  

وإما   فإما أن تعفوعنهم جميعاً       ، أن أمشى عليهم السيف   
العياذ باهللا ياسـيدى    : أن يموتوا جميعاً ، فقال له الجنيد        

 وعـنهم ، ثـم      أن يموت أحد منهم بسببى عفا اهللا عنـا        
عطف القاضى على النورى أى على الرجل الـذى كـان           

وهو أبو الحسن النورى من رجال اإلمام       ،  يسأله القاضى   
 واهللا شهيد أنـى      ، الجنيد ، وقال القاضى أعجبنى حالك     

فهذه كانـت محنـة اإلمـام       تخذتك لى مرشدا     وا  ، أحبك
حنة الصوفية الـذين تربـوا      وم ،     رضى اهللا عنه   الجنيد
  جتمعوا لإلمام الجنيد  ومناظرة الفقهاء الذين اِ   ،  يده  على  

رضى   وظهورعفوه وسماحته  إلمام الجنيدا فكان نجاح
 .أجمعين اهللا عنهم 
������������ 
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�  �S�)�b��� �� M� 9��?� '� �OZ� � 
إن الكون كله ساحة للحب اإللهى ، حيث مشاهد عظمة الصنع           

ديه من جمال يدل على      وما تب   ، اإللهى البديع فى اآليات الكونية    
عظمة قدرة اهللا سبحانه ، وما هى إال مرئيات بجمالها يتعلـق            

 كما قـال سـيدى    . قلب العاشق بإثبات المحبة للخالق األعظم       
  : ���� عمر بن الفارض سلطان العاشقين 

 تَجلَّى حِبيِبى فى مراِئى جماِلهِ    
 فَلَما تَجلَّـى حسـنُه متَنوعـاً       

 

  للحِبيـِب طَالِئـع      مـرءٍ  فَِفى كُلِّ  
      طَـاِلعم ـناٍء فَهـمى ِبَأسمتَس 

 

 : وقال أيضاً 
  فَها ِهى ِميطَتْ عنْك ِفيها البراِقع        ى األشياِء ِحين خَلَقْتَها       تَجلَِّيتَ ف 

وأمام ساحة الحب اإللهى فاضت وجدانات كبـار العشـاق          
 ا وحلقوا من خاللها دنواً     روا به بأنغام وترانيم وألحان ، تطه    

ستشراقاً من األفق األعلـى واألسـمى ، حيـث ينـابيع            وِا
الروحانية والفيض الغامض ، وحيث تمتلئ النفوس بأقباس        

 وتفيض العيون بـدموع النـدم والخشـية          ، من النورانية 
 ومقامات   ، والتوبة ، وتَعمر القلوب بوشائج المحبة الدائمة      

  ب هذا كله فى الحقيقة ِشعراً     كنسوي. العشق وأحوال عظيمة    
 وفى هذا    .يفيض بالصدق ويعمر باليقين والمحبة واإليمان     
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 رضـى اهللا عنـه     محيى الدين بن عربى     المعنى قال سيدى    
  : صاحب اإلشارات فى علم التصوف

 لَقَد صاَر قَلِْبى قَاِبالً كُُل صورةٍ     
 بيتٌ ألوثَاٍن وكَعبـةُ طَـاِئفٍ     و

  هـتْ    َأِدينَأنَّى تَوج بِبِديِن الح 
 

  ِلغُزالٍن وديـر ِلرهبـانِ     فَمرعى 
 واح تَوراٍة ومصـحفُ قُـرآنِ     وَألْ

 ركَاِئبه فالحـب ِديِنـى وِإيمـانِ      
 

 هى سبيل    ، كما أن آيات اإلبداع التى تتجلى فى المخلوقات       
 نقـى   مـرئٍ رج بها كل اِ   ع التى ي   ، لتحقيق النشوة الروحية  

فالجمال اإللهى يتجلى فى الطبيعـة مـن        . السريرة إلى اهللا    
 والكواكب والنجـوم كمـا يتجلـى فـى           ، خالل الموجودات 

والكون كله يشترك فـى عبـادة اهللا ذى الجمـال           . الناس  
 ويغيب بهذا الجمال فى نشوٍة  ، المنزه عن التشبيه  ، المطلق
نـتظم  ولواله ما اِ    ، وهذا الحب اإللهى يعمر الكون    . مقدسة  
  حقيقة هذا الحب اإللهى ومعناه فإذا حاولنا أن نتأمل. الكون 

      وتفانو معبـرين   ،   اذلك الذى هام فيه السادة الصوفية وفَنَو
 وأدعيتهم  فى نثرهم وشعرهم ، وعن شطحاتهم عن خوالجهم

بتهاالتهم وشروحهم وتعليقاتهم ومنظوماتهم ، وجدناه قد       وِا
 ومأثور  ،الل التعبير القرآنى المحكم     ن خ تمثل فى صورته م   
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جاء هذا المعنى فى القرآن الكريم      .  ����كَِلِم سيدنا رسول اهللا     
$﴿ :يحبهم ويحبونه فى قولـه تعـالى    pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u  tΒ 

£‰ s? ö�tƒ öΝä3ΨÏΒ  tã ÏµÏΖƒÏŠ t∃öθ|¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θöθs)Î/ öΝåκ™:Ït ä† ÿ…çµtΡθ™6Ït ä† uρ 

A' ©!ÏŒ r& ’ n?tã t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# >ο ¨“ Ïãr& ’ n?tã t Í�Ï�≈ s3 ø9$# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹Î6y™ 

«! $# Ÿωuρ tβθèù$ sƒ s† sπtΒöθs9 5ΟÍ← Iω 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σãƒ  tΒ â !$ t±o„ 4 ª! $#uρ 

ìì Å™≡uρ íΟŠ Î=tæ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ﴾   ســورة المائــدة. ﴿ ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Ås è? ©! $# 

‘ ÏΡθãèÎ7̈? $$ sù ãΝä3 ö7Î6ós ãƒ ª! $# ö�Ï�øótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡ èŒ 3 ª! $#uρ Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm §‘ 

∅š ﴿: وقوله تعالى    . سورة آل عمران   ﴾  ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝ åκtΞθ™6 Ïtä† Éb= ßsx. «!$# ( tÉ‹ ©9 $#uρ (#þθãΖtΒ#u ‘‰ x©r& ${6 ãm °! 3 
öθs9 uρ “t� tƒ tÏ% ©! $# (#þθãΚn=sß Œ Î) tβ÷ρ t� tƒ z >#x‹ yè ø9 $# ¨βr& nο§θà)ø9 $# ¬!  $Yè‹Ïϑy_ ¨βr& uρ ©!$# 

ß‰ƒ Ï‰ x© É>#x‹ yè ø9 ويروى عن سيدنا رسول سورة البقرة   ﴾ ∪∪∪∪∋∋∋∋∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩  #$
اللهم إنى أسألك حبك وحب من      : "  أنه قال فى دعائه    ����اهللا  

 اللهم إجعل حبك أحب   . يحبك والعمل الذى يبلغنى إلى حبك       
هذا دعاء سـيدنا    " إلى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد        
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مـن   ( ���� ، ومن مأثور قول الرسول الكريم        ����رسول اهللا   
 ومـن    ،  ومن أحبنى فليحب أصـحابى      ، أحب اهللا فليحبنى  

 ومن أحب القرآن فليحب المساجد       ، أصحابى فليحب القرآن  
ك فيهـا    وبار  ، فإنها أبنية أذن اهللا تعالى برفعها وتطهيرها      

فهى ميمونة ميمون أهلها ، فهم فى صالتهم واهللا فى قضاء           
ـ  وهم فـى مسـاجدهم واهللا تعـالى فـى نَ            ، حوائجهم ِحج 
 وفى القرن الثانى الهجرى تتأكد فكرة الحب ـ  .)مقاصدهم 

أى الحب اإللهى ـ حب اهللا سبحانه مـن خـالل شخصـية     
بدة هى شخصية السيدة العا   ،  إلتفت حولها القلوب والعقول     

رابعة العدوية رضى اهللا عنها ، التى ظهرت فى البصرة فى           
هى دعوة التقرب إلى اهللا     ،  بالد العراق داعيةً بدعوة جديدة      

ألنها ترى أن اهللا ؛ عن طريق حبه ، وهى تُنادى بهذا الحب      
  حأهٌل ألن يب   صِد أوالً ألنه مالنعم التى ال تنقطـع ، هـو         ر 

صالمدر صِد والمنْ       لها رب المبها  ِمِع فال سبيل ألن ينقضى ح 
. على العباد ، وهو أهٌل ألن يحب ثانيـاً لجمالـه وجاللـه              

 : فتقول السيدة رابعة رضى اهللا عنها 
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 ُأِحبك حبـين حـب الهـوى      
 فََأما الذى هو حـب الهـوى      

وَأم        ـٌل لَـها الـذى َأنْـتَ َأه 
  ِلـى  الحمد فى ذَا وال ذَاك    فَال  

 

   ــذَاك ــٌل ِل َأه ــك ــاًَ ألنَ بوح 
 كِْرك عمـن ِسـواك    فَشُغِْلى ِبذْ 

  َأراَك الحجب حتَـى  ك ِلى   فَكَشْفُ
       ذَاَكِفـى ذَا و ـدمالح لَك ولَِكن 

 

   :السيدة رابعة العدويةوفى موضع آخر من كالمها تقول 
 ولَقَد جعلْتُك ِفى الفُؤاِد محدثِ    

 ى للجِلِيس مؤاِنسِ  فالِجسِم ِمنِّ 
    

        ادَأر نِلم ِمىتُ ِجسحلُوسِ ولقَد َأبج  
ــيسِ وحِب ــالفَُؤاِد َأِن ــى ب ــب قَلِْب  ي

    

 :وتقول أيضاً السيدة رابعة 
 فليتك تحلـو والحيـاة مِريـرةٌ      

ـ َك  نَيبى و ِني ب ذى الْ تَيولَ اِمعر 
 د ِمنْك فالكُُل هـين     صح الو  نِإفَ

 

ـ ى و ضر تَ يتكول    ِغضـاب  اماألنَ
وم ا بِني ى وبيالْ ن ِمالَعـ  ين  ابر خَ

 اِب تـراب  تُـر  الْ قَووكُُل الذى فَ  
 

 :د بفى حق اهللا فى أن يعرضى اهللا عنها  وتقول أيضاً 
 كُلُهم عاِبدوك ِمن خَـوِف نَـارٍ      
 أو بأن يسكُنُوا الِجنَاِن ويحظَوا    

 ى الِجنَاِن والنَاِر حظٌ   لَيس ِلى فِ  
 

 ويرون النَجاةَ حظـاً جِزيـلَ      
  السلْسـِبيلَ  ويشْربوابقصوٍر

 َأنَا ال َأبتَِغـى بحِبـى بـِديلَ       
 

 ال خوفاً من النـار       ، يعنى أنا أحب الذات للذات    (  اهللا     .اهللا
هذا . )  وال أرضى بديالً أبداً بالمحبوب        ، وال طمعاً فى جنة   
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وقد نهج على وتر السيدة رابعة      . اإللهى وجماله   هو الحب   
 :ستلهاماً بعضهم فقالوا العدوية وِا

 لَما عِلمتُ بَأن قَلِْبـى فَـاِرغٌ      
        عَأد تـى لَـمألتُ كُلِّـى حوم 
    ـهاموغَر هامِفيِه ِهي فَالقَلب  
 والطَرفُ حيث َأِجيلُه متَلَِفتَـاً    
 ِلٍموالسمع ال يصغَى إلى مـتَكَ     

 

     اكـوبه ألتُهم اكِسو نِمم 
      اكـاً لِسـوكَانَاً خَاليِمِنى م 
    اكِذكْر نع نْفَكوالنُطْقُ ال ي 
     نَـاكعتَِلى مجِفى كُِل شٍَئ ي 
       ـالكثُوا بحـدا حإال إذا م 

 

ومن كلمات سيدى عمر بن الفـارض سـلطان         .  اهللا    .اهللا
  :���� العاشقين من كلماته المشهورة

ـ لك قُرب ِمنى بِ    عِدبعنـى  ك  
 علَّم الشَوقُ مقْلَِتى سهر الليلِ    

 تُ إسـراك  د ِبها صِ  حبذَا لَيلَةً 
     ـاكحياِم طَيفُ مالتَم دراتَ بب 
 فَتَرائيتُ فـى ِسـواك لعـينٍ      

 

  ِفـى جفَـاك     وجدتُـه  ووحنُُ 
     اكغَيِر لَوِم تَـر تْ ِمنارفَص 

  ـهالس وكَان     اكِلـى َأشْـر اد 
كَــاكلطَرِفــى بيقْظَِتــى إذْ ح 
      اكأيـتُ ِسـوا رتْ ومقَر ِبك 

 
 

ستحضار صـورة المحبـوب     وهذه أبيات تدور حول فكرة اِ     
وهـو    وهذا ما بنى عليه أهل المحبـة        ، بالمعانى الطريفة 

مجال كان البن الفارض فضل السبق فيه من خالل قدرتـه           
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الصور التى يتمثل فيهـا جمـال        ةصطياد عشر الفذة على اِ  
وتفردها وتمايزها أليس   تها   وتتجلى روع   ، صورة المحبوب 
 ����بن الفارض هو القائل أيضاً ِا

  جارحـةٍ  ن غَاب عنِّـى كُـلَ     تَراه إِ 
 فى نَغَمِة العوِد  والنَّاى الـرخيِم ِإذْا       

  ِغز اِرحساِئِل فِِِيـهِ   راوِفى مِن الخَم 
ـ     داِء الغَمـاِم علَـى    وِفى مساِقِط َأنْ

  وِفى مساِحِب َأذْيـاِل النَِّسـِيِم ِإذَا       
  ثَغْر الكَـأِس مرتَِشـفَاً      اِمىلتثَوِفى اِ 

 ى معِ وهو اَألوطَاِن   ماغُربةُلَم أدِرى   
 

 ِهـجِ  ب  رائقٍ  معنَى لَطِيفٍ  ِفى كُلِ  
ـ  بين ألْ  تََألَّفَ ـ  اٍنح ـ  ن ِم اله ِجز 
  البلَجِ  فى اِحبصِإلواائِل   األص برِد
ـ تَنْ م اِرهزوٍر من األَ   نُ اِطسِب   ِجِس

ـ    س ى إلىأهدحير  جِ اً أطيـباَألر  
 دِريقَ المسـتَ   ِةامٍهنْ فى مجِ   زفَـر 

 ِجوخَاِطِرى َأين كُنَّا غَير منْـزعِ      
 
 

 جلم يكن من السهل ولـو     ،  ويبدو أن هذا اللون من الحب       
إال بعد إبتالء طويل    ،  ستوى معاينته   عالمه واإلرتفاع إلى م   

 يتعرض فيها الصوفى ولى اهللا فى البداية         ، وتجارب قاسية 
فيكـون  ،  إلى معاناة الحب اإلنسانى حتى تحتدم به عاطفته         

 أى أنه يبتلى فى محبة       (التحول إلى حب أسمى هو حب اهللا      
 ذلك حين يرتقى إلى مقام الوالية       وبعد) أهله ومحبة الناس    

  وال يبالى فـى الكـون أحـداً إال اهللا            ،  إال محبوبه  ال يرى 
ولـذلك يكـون    ؛  ال يرائى وال يجامل على حساب دين اهللا         
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 ولذلك الحـق تبـارك وتعـالى         ؛ أعداء اهللا كلهم معادين له    
 مـن   ":ساعة أن يرتقى الولى إلى مقام الوالية الحق يقول          

ن  قال بعـض المريـدي     " .عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب       
قال له الشيخ ف  ، بشئ من المحبة  عتُلشيخه وأستاذه قد طُولِ   

 نَيا بيعنى  ( عليه إياه    بتالك بمحبوب سواه فآثرت    هل اِ  : ى 
هل أن اهللا ابتالك بمحبوب سواه كنت تحبه وبعـدين جيـت            

فال : فقال الشيخ   . ال  : فقال  ) حبيت ربنا وآثرته على هذا      
وشبيه  .داً حتى يبلوه     فإنه ال يعطيها عب     ، تطمع فى المحبة  

 وكان   ، بهذا ما قيل لبعض السادة الصوفية رضى اهللا عنهم        
: قد بذل المجهود من ماله ونفسه حتى لم يبقى منها بقيـة             

بيسـأل بعـض السـادة      ( ما كان حالك من هذه المحبـة ؟       
الصوفية ما كان حالك من هذه المحبة ؟ فقال كلمة سمعتها           

   سمعتها من مخلوق   . ( لبالء   بى هذا ا   تْلَِممن خلق لخلق ع
سـمعت  : وما هى ؟ قال     : قيل  ) بيقول لمخلوق إنى أحبك     
وهو يقول أنا واهللا أحبك ُأملِّكُك      . محبوب قد خلى بمحبوب     

هذا خَلـقٌ   : ك فقلت   ثم ُأنِْفقُ عليك روحى حتى تَهلِ     ما أملك   
لخلٍق وعبد لعبٍد فكيف بخَلٍق لخالق ؟ وعبد لمعبوٍد ؟ فكـان         
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 وهـذا    ، يت فى محبة الخالق   كان ذلك أنى تفان   . لذلك سببه   
وهذا سيدنا ذو النون المصـرى الـولى        . هو الحب اإللهى    

الصوفى فى القرن الثالث الهجرى يقول حـين سـئل عـن            
وكل صـوت  . بيح أن تأنس بكل وجه ص:   ����قال . ِسنْاُأل

شوف . ( فصيح ، واهللا تبارك وتعالى فيما بينك وبين ذلك          
وفى القرن الرابع الهجرى     . ) األحق بأن يكون أنيسك      مين
  عند أهل الصفا مـن السـادة الصـوفية أوليـاء اهللا             عاِلطَنُ

 باعتباره الحب  ،إدراكاً أعمق وأشمل لفكرة الحب اإللهى     ���� 
قة عند  ط والعشق الخالد الذى تسمو إليه النفس النا        ، الحق

 هو المعشوق  فاهللا ، بلوغها أقصى ما تسموا إليه من الكمال      
 وال يستلزم حب اهللا والهيام إليه      .  عن الشبيه    األول المنزه

 لكن    ألن اهللا يِجل عن الشبيه والصورة       ؛ تجسيماً فى رأيهم  
كما . رؤية أولياء اهللا تعالى له هى نوٍر بنوٍر لنوٍر فى نوٍر            
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 أهل المحبة وصفاء السـريرة      وهكذا يمضى . سورة النــور   

والهيام ،  تخاذ الحب طريقاً إلى اهللا       هذا الطريق طريق اِ    فى
ن هذا الجمال كان الباعث على       وإدراك أ   ، به لجماله وجالله  
 إنما يدور شوقاً إليه ومحبـة للبقـاء         كلََخلق الكون ، والفَ   

 وأكمل الغايـات وأفضـل       ، والدوام المديد على أتم الحاالت    
من خالل  . وهكذا تكتمل صورة هذا الحب اإللهى       . النهايات  

فهـو لـيس تعلقـاً      ،  أبرز أعالمه واتجاهاتهم وأفكـارهم      
هـو حـب للمعـانى العقليـة        بل  ،  لمادة  باألجساد وصور ا  

وتعلقٌ بالمثُل وِهيام بمصـدر الكمـال والجمـال          والكاملة ،   
ومن هنا فالحب عند السادة الصوفية طريق إلى الزهد فـى           

    إلى العـزوف     على النفس وسبيلٌ   متع الدنيا جميعاً ، وحرب 
 والسادة الصوفية    ، )أى عن مغريات الدنيا     ( عن مغرياتها   

 وال فرق عنـدهم      ، ون بجمال الروح قبل جمال الجسم     يحفل
وحـب شـيخ   ، بين حب من صفت روحه من ِحسان الخلق  

 وشرط الوصـول     .الطريقة الكهل األشيب ألنه جميل الروح     
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 جميل  بِح أن يكون الم    ؛ إلى الحق سبحانه عن طريق الحب     
 ولو لم يكن جميل  ، وأن يهتم بمخلوق جميل الروح ،الروح
فالنظرة إلى جمال الروح ؛ ألن جمال الروح هـو          .  الجسم  

اللَّـذَين همـا    أمام المحب الطريق للتأمل والفكر    الذى يفتح   
 إلى الغاية عند السـادة الصـوفية فجمـال           للوصول السبيل
الحـب هـو    و  ،  يمكن أن يتَخََذ سبيالً لمعرفة الحـق       ِقلْالخَ

قراءة القـرآن    الطريق لمعرفة الحقيقة ، وكيف تتيسر لك        
ب إلى  ،   وهى أ   ،  قد طالعت أوالً الحرف األبجدية     إذا لم تكن  

آخرها ، ثم طالعتها بعد ذلك بترتيبها كلماٍت وجمـٍل وإلـى            
إن مريداً طلب مـن     . آخر ذلك ، وإن الحب أساس العشق        

إذا لم تكـن قـد      :  فقال له الشيخ    ، شيخه العون فى إرشاده   
ـ          فى طريق العشق فاذهب وأحب ثم ع إلينـا   نقلت الخَطْو د

 والجسم الخـالى     ، القلب الخالى من ألم العشق ليس بقلب      و
من ألم العشق ليس إال ماء وطينا ، ويقول سلطان العارفين           

المحبة إستقالل الكثير من     :  ����سيدى أبو يزيد البسطامى     
ويقول سيدى سهل بن    .  واستكثار القليل من حبيبك       ، نفسك

    تُرىعبد اهللا التُس���� :  بعبـدوا اهللا علـى ثالثـة        إن الع اد
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على الخوف والرجاء والقرب ، ولكٍل عالمة يعرفُ        : وجوه  
: بها وشهادةً تشهد له بما له عليـه ، فعالمـة الخـائف              

 خاف ، فاليزال خائفاً حتى يتخلص      اإلشتغال بالتخلص مما ي   
فإذا تخلص مما يخـاف إطمـئن وسـكن ، فهـذه عالمـة         

فإنـه رجـا الجنـة       ) الرجا  أهل  ( وأما الراجى   . الخائفين  
وطلب نعيمها وملكها فأعطى القليل وطلب الكثيـر ، فبـذل           
نفسه وخاف أن يسبقه أحد ، فجد فى البذل وتحـرز مـن             

أن اليقف غداً فى الحسـاب      ) خاف على نفسه منها     ( الدنيا  
فَيسبقْ ، وأما العارف الذى طلب معرفة اهللا وقربه فإنه بذل           

أباحه فلو لم تكن جنةٌ والنار ، لما        ماله فأخرجه ثم روحه ف    
فانظروا أيها العقالء مـن     . زال والفتر فهذه عالمة العارف      

 ن أم من الراجين أم من العـارفين        أى القوم أنتم من الخائفي    
أحياء ، أم أحياء حيـوا      ال  أموتى الحياة فيكم ؟ أم الموتى و      

لراجى  ول  ، حياة الخلد ؟ ويحك إن الخائف حى بحياٍة واحدة        
 وهى الحياة التى المـوت       ، حياتان ، وللعارف ثالث حيوات    

فيها ، فحياة الخائف إذا أِمن النار فقد حِيى بحياٍة ثـم يـتم              
. بحياٍة ثانية ويدخل الجنة بغير حساب هذا هـو الخـائف            
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والراجى أِمن من العذاب ومن الحساب فمر إلى الجنة مـع           
 ، وأما العارف فصار     السابقين بغير حساب فصار له أمانان     

ـ       ، له أمانان من النار    ى الـرحمن    واألمان الثالث صـار إل
الحب معانقة الطاعـة ومباينـة      : ويقول سيدى سهل أيضاً     

) حب معانقة الطاعـة أن تعتنـق طاعـة اهللا           ( المخالفة ،   
دخـول صـفات    :  عن المحبة فقال     ����وسئل اإلمام الجنَيد ُ   

ويقول سيدى ابـن  . ب المحبوب على البدل من صفات المحِ    
بين المحب  . ( المحبة إقامة العتاِب على الدوام       : ����عطاء  

 ؛ ألن العتـاب إال بمحبـة      ) لـدوام   والمحبوب عتاب على ا   
حقيقة المحبـة أن     : ����ويقول سيدى أبو عبد اهللا القرشى       

حقيقة المحبة  ) ( كلك مش بعضك    . ( تهب كلك لمن أحببت   
حقيقـة  )  البك وروحـك    توهب نفسك كلك عقلك وقلبك وق     

. المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فال يبقى لك منـك شـئ              
سِميت المحبـةُ بالمحبـِة ألنهـا        : ����ويقول اإلمام الِشبلى    

. حبوب وحده  وتُثِْبِت الم ،تمحو من القلب ماسوى المحبوب    
   المحبة لـذة ومواضـع      : ���� الدقاق   ويقول سيدى أبو على

ـ  . ( الحقيقة دهشْ    ذة يتلـذذ بهـا أهـل المحبـة          المحبة ل
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ومواضع الحقيقة دهشْ ، ساعة ماِارتقوا إلى عالم الحقيقة         
ويقـول   )ِبالْرُّّّّّقِّى يعيشوا مدهوشين بعيدين عن الخيـاالت        

العاشق تجـاوز   . ( الِعشْقُ مجاوزة الحد فى المحبة      : أيضاً  
ويقول اإلمـام   ) . حد المحبة وِارتقى منها إلى مقام عاشق        

المحبة أن تُغَار على المحبوب أن يِحبه ِمثْلُـك          : ����لشِّبِلى  ا
المحبة أنك ِتِغير على محبوبك إن حد يحبه مثلك بل يكون           ( 

 ويقول سـيدى ابـن      ٠) حبك له فوق كل حب أهل المحبه        
المحبةُ أغصان تُغْرس فى القلب فَتُثِْمر على قدر         : ����عطاء  
عقول  ، أهل الجنـة علـى قـدر          يبقى على قدر ال   ( العقول  

 : ����ويقول سـيدى سـحنُوٍن      ٠) عقولهم فهم أهل المحبة     
 ����ذهب المحبون هللا تعالى بشرف الدنيا واآلخرة ألن النبى          

ذى با يقول سيدى النـدر    ٠يحشَر المرء مع من أحب      : قال  
 : المحبة مجانية السلّو على كل حاٍل وأنشد قائالً  : ����

وِل الهوى ذَاقَ لذةً     ومن كان فى طُ   
 اوأكْثَر شٍَئ ِنلتُـه ِمـن ِوصـاِله       

 

 فإنى ِمن لَِيلَى لها غير ذائـقٍ       
 أماِنىلَم تَصدقْ كَلَمحِة بـاِرقٍ    

 

. كلمـة التوحيـد ال إلـه إال اهللا          : المقصود من كلمة ليلى     
 :  يقول ����بن عطاء اوأنشد سيدنا . سيدنا محمد رسول اهللا 
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سالهوى     غَر ناً ِمنِب غُصِل الحتُ أله 
ــَأو ــاناً وف ــتَْأرقَ أغْص بةًعوــب ص  

ــوا ماهوه ــِقين ــِع العاِش ــُل جمي  وكُ
 

 لـى بولَم يك يدِرى ما الهوى أحد قَ       
      لَـىحـِر المالثَم اً ِمنرِنى موأعقَب 

ـ إذا نسبوه كان من ذلك األَ      ـِل ص 
 

  :����  الكـريم  قـول الرسـول   وفسر سيدنا أبوعلٍى الدقاق     
 "كبح      ِصـمِمى ويعمـى عـن الغيـرة       " . الشئ يعقـال ي 

 : حبوب هيبة ثم أنشد يقول مال  غيرة وعن
      تُـهاظَمتَع ا ِلـىدإذا ما ب 

 

 فأصدر ِفي حاُل من لـم يـِرد        
 

المحبةُ مِيلُـك    : ����ويقول اإلمام سيدى الحارث المحاسبى      
ثم إيثارك له   ) أن تميل إلى الشئ بكليتك      ( ك  إلى الشئ بكليت  

)  ثم تؤثره على نفسك وروحك      ( على نفسك وروحك ومالك     
. ثم موافقتك له سراً وجهرا ، ثم علمك بتقصيرك فى محبته 

ب إذا ِحالم : ����ويقول اإلمام الشِّبِلى . هذا هو جمال المحبة 
ويفسـر بعـض    . سكت هلك والعارف إن لم يسكت هلـك         

إن المِحب الواله البد لـه مـن        : ارفين هذا الكالم بقوله     الع
حتى ليكاد أن يحتـرق     ) هايم  ( الشكوى ويهيج من المحبة     

 واليستطيع الصبرعلى غيبة محبوبـه     ، لو لم يبدى ما عنده    
 إلقائـه   عند ����فى حق أم موسى     : لذلك قال اهللا عزوجل     
طنـا  إن كادت لتبدى به لـوال أن رب        (فى اليم وغيبته عنها     
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وكذلك . ولو كان بين يديها لكتمته حرصاً عليه      ) على قلبها   
 كتم سره حرصـاً      ، العارف إذا وصل إلى المعرفة بمحبوبه     

 فشروط البقاء فى الحضـرة كـتم   ،على البقاء فى حضرته     
وأدباً من هيبته وخشوعاً فـى حضـرته         . أسرار المحبوب   

ـ  ،  وألنه بات فى حضرة الغنى المطلق        ى األسـرار   مرقْياً ف
وِالتذ ،   وقد أغناه عن طلب غيره        ، العلية فال ينظر ماسواه   

 تائٍه فى بيداء     ،  فهو فى مسارح الروح     ، بسريان السر فيه  
 وقلبه قد لهى عنهم وروحه       ، الجالل يتكلم المتكلمون حوله   

  فـال يفْهمهـم      ،  فوق مدارك الفُهوم    ، فى تجلياتها العظْمى  
 همفَّهه      وال يمحمله وال يستطيعون فَه ِطقُونومـن    ، م ماال ي 

   فى الحضره فقد عراه الصمت المطلق فى باطن أسرارهدوِج
 ولكنه   ؛ ولو تكلم فى الظاهر بموجب الشريعة وحال بشريته       

 من أنوار الحق التـى تتجلـى    ،يلِْهب القلوب بمجرد رؤيته  
حالوة اإليمان بدون  ولذلك يِذيقُ العارف محبيه ؛ على باطنه

يذيق العارف حالوة اإليمان لمن صـدق       ( إحتياٍج إلى بيان    
وقيـل  ) فى محبته بدون إحتياج أن يعِلمه باللسان أوبالقول         

 القلب تحرق مـا سـوى مـراد المحبـوب          المحبة نار فى    
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    وِسىالمحبـة إال بـالخروج       : ����ويقول اإلمام الس لُحالتَص
ة المحبوب بفناٍء علـى المحبـة       عن رؤية المحبة إلى رؤي    

  المحبة فى صالحيتها مع المِحِب للمحبـوب        :المحبة التَصلُح ( 
عن رؤية أنـه    يخرج   إال بالخروج عن رؤية المحبة ،        التصلح

روى اإلمام السرى السقَطى     .  )مِحب ويفْنى نفسه عن المحبه      
هذه  : يقول لهوهو ) ورقة( رقعة  ���� رفع إلى اإلمام الجنَِيد      ����

 خير من سبعمائة قصة أوحديث يعلو فإذا فيها   
 لما ِإدعِيتُ الحـب قـال كَـذَبتَِنى       و

   قَ القَلْبلْصحتى ي شى فماالحبِبالْح  
 الهـوى  حتى ليس يبِقى لك      وتُنْحُل

 

   األعضاء ىَأر اِلىِمنْك فَم  اِسىكَو  
       المنـادى ُل حتـى التُِجيـبوتَذْب 

  تبكى بهـا وتناجيـا       سوى مقلةً 
 

سيدنا اإلمام السرى كان من أهل الكشف والمشاهدة كتـب          
 وقال لـه هـذه خيـرمن         ،  وأعطاها لإلمام الجنيد    ، ورقة

   أو حـديث يعلـو   ،ترويها للناس سبعمائة قصة تحفظها أو  
 لما إدعيت الحب قـال كـذبتنى فمـالى أرى            :الورقة فيها 

   م بتاعك مكسى لحم مالى شايف العظ( األعضاء منك كواسى
دا المِحب جسمه مايكونش عليه لحم خالص ، يبقى مبـرى           

فما الحب حتى يلْصقَ القلب بالحشى      ) . الحب يبِرى وينِْحل    
دى أعظم من كـل الروايـات    (  المنادى   يبل حتى التُجِ  بذْوتَ
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ـ  الحـب أن      ،  ومن كل اإلطالعات    ، ومن كل القراءات   ذْبل تَ
 لْحتى ييعنى مافيش        ا قَص ، لقلب بالحشى والتُجيب المنادى

وتُنْحل حتى ليس   ) ل وتُنْحل   بذْتَلحم ويلصق الجلد بالعظم و    
يعنى اليبقى  ( يبقى لك الهوى سوى مقلةً تبكى بها وتناجيا         

فى جسمك سوى عينيك ، العظم وعيناك تبكى وتناجى بهـا            
روى أيضاً  ومما ي ) . بكاء المِحب فى مناجاته مع المحبوب       

 كتب إلى سـلطان     رضى اهللا عنه    أن سيدنا يحيى ابن معاذ      
:  قائالً   رضى اهللا عنه    العارفين سيدى أبى يزيد البسطامى      

أنـا  : يقول له   ( سِكرتُ ِمن كَثْرِة ماشَِربتُ من كأس محبتك        
) . عايش فى حال سكْر من كثرة ماشربت من كأس محبتك           

غَِيرك شَِرب بحور السـماوت      ����فكتب إليه سيدى أبو يزيد      
ــد ، واألرض ومــا روى بعــد   .ويقــول هــل مــن مزي

 : وأنشد يقول 
كرتُ إلِْفـى    عِجبتُ ِلمن يقول ذَ   

ـ    ذَ إِ وتُمَأ ـ  أَ ما ذَكَرتُـك ثُ   ىحي
ـ اً ب سْأ كَ بحا الْ نَبِرشَ عـ  د  سٍِْأ كَ

ـ  فأحيى بالمنَى وأمـوتُ    قاً      و شَ
 

  مانَِسـيت   ركُذَْأوهل أنسى فَ   
 ولوال حسن   ما ح ـ ِي ظَنِّى  تِي

 ب وما رويت  اَد الشَر فَا نَ مفَ
ـ  أَ مكَ و كيلَ ع ىيح أَ مكَفَ وتم 
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من ُأعِطى شَـيئاً مـن       : ����ويقول سيدنا عبد اهللا ابن المبارك       
كلمـا  (  ولم يعطى مثله من الخشـية فهـو مخـدوع      ، المحبة

خشية ، يعنى كل درجة فى الترقى فى        إزدادت المحبة إزدادت ال   
 يقابلها درجة فى الترفى فى الخشية ، ومن لـم تكـن          ، المحبة

 يبقى   ، مخدوع مع زيادته فى المحبة يبقى    ،  خشيته فى الزيادة    
الفـارض سـلطان    سيدى عمـربن    كما قال   . كاذب فى إدعائه    

  : رضى اهللا عنهالعاشقين 
 َلكُح الَْلحتَا إكْ ماتَهي ه  وللمدعى هـقَ وفَيتَ حِبح الْيُلِت قَُلكُفَ

المحبة سكْر اليصحو صاحبه إال ِبمشَاهدِة محبوبه ثـم         : وقيل  
وِد اليُل عند الشُهصحالذى ي كْرفُ والسكْر ( صيدخل : المحبةُ س

ـ  اليصحو صـاحبه  ،  فى حال سكْر     ـ صـاحب السـكْر   أى   ـ إال  ـ
يشاهد محبوبه يخرج من السـكْر ـ   بمشاهدة محبوبه ساعة ما

وعندما : يفوق ـ ثم السكر الذى يحصل عند الشهود اليوصف  
سكْر ليس لـه وصـف      يشاهد جمال  المحبوب يحصل عنده       

  :وأنشدوا
 شٌئ خُِصِصتُ به من دونهم وحدى    ان واحدةٌ ـسكْرتان وللندم لى
ـ       ، هذا هو صاحب السكْر بالمحبة    (  م  وصـاحب السـكْر األعظ

ِمثْقَاُل خردلٍة   : ����ويقول سيدنا يحيى بن معاذ      ) بالمشاهدة  
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 .ن الحِب أحب إلى من عبادة سـبعين سـنٍة بـال حـِب               م
ألن عبادة سبعين سنة بال حب يبقى خالية من اإلخالص           ( 

        ره آوخالية من الصدق مشحونةٌ بالرياء والنفاق يبقى كلها م
 إلى من عبادة سـبعين  بيقول أحب  ،مثقال خردلة من الحبِ  

وتذاكر قوم المحبة فى حضرة سـيدى ذى        ) . بال حب    سنة
 كُفُوا عن هذه المسئلة التسـمعها      : فقال ����النون المصرى   
أى النفوس الضعيفة ، ألن الحب اليروى       ( النفوس فَتَدعيها   

فى المجالس ، النفوس الضعيفة تشوفكم بتوصفوها فَتَدعيها        
 : سيدنا ابن الفارض قال ) . كذباً 

ال تأخذوا عمكُوى لَن رالْم وى    ه ِكلَوتُْئا شِ ذَ إِ نذُ خُ م وا عن م ِبِرج 
 

 :ى النون يقول ذثم أنشد سيدنا ) . التُنقل المحبة بالروايات ( 
      نـزالح ِسئ إذا تََألَّهالخوف أولى بالم 

 

 الدرِنوالحب يجمُل بالتُقَى وبالنُقَى من       
 

 وكـان اإلمـام      ، كرون المحبة فى الكعبـة    اقوماً جلسوا يتذ  
فأطرق برأسـه   ،   أصغرهم ِسناً فطلبوا إليه الكالم       ����الجنًيد  

 عبد زاِهٌل عن نفسه    : لمِحب  ودمعت عيناه ، ثم قال واصفاً ا      
 نـاظر إليـه بقلبـه      متصٌل بذكر ربه ، قائم بأداء حقوقه ،         

  وصفا شُـربه ِمـن كـأس ودِه         يته ، أحرقت قلبه أنوار هو   
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وِانكشف له الجبار عن أستار غيبه ، فإن تكلم فباهللا ، وإن            
  فبأمر اهللا ، وإن سكن فمـع اهللا         نطق فعن اهللا ، وإن تحرك     

مع علـى   : فبكى القوم وقالوا    .  ومع اهللا     ، هللاو،  فهو باهللا   
ومـن قـول    . تاج العارفين    هذا مزيد جزاك اهللا وجبرك يا     

  ����اإلمام الجنَيد 
 وتَحقْقْتُك فى ِسرى وناجاك لسانى

 اٍن ـاٍن وِافترقنا لمعـ  فاجتمعنا لمع                       
 إن يكن غَيبك التعظيم عن لفظ ِغياِبى

 فلقد صيرك الوجد من اَألحشَاِء داٍَن                         
 : وقال اإلمام الجنَيد أيضاً 

 ه ـركُذَْأ فَ ـاهسنْت َأـُس لَ    يعمـره    ى القلبـحاضر ف
ـفهـو مالىو وم تَعى   ـِدم  ه َأـُنْى  ِمـيِبِصنَ وفَوـر     ه 

داود إنى حرمت علـى       يا ����سيدنا داود   لوقيل أوحى اهللا    
ـ . ( لوب أن يدخلها حبى وحب غيرى       الق ، أن اهللا   ) وحى  ب

 . ب أن يدخلها حب اهللا وحـب غيـره ، ال          وقلحرم على ال  
تُفَرغ القلوب ثم يدخلها حب اهللا وحده ، ولذلك كانت كلمـة            

فَرِغ القلب من كل إثباٍت إلله      ) ال إله   (التوحيد نَفْى وإثبات ،     



 

 
���������� 	����
� )   ٢٥١   

إلـه إال    ال،  إثباتٌ بعد نفى بالوحدانية     )  إال اهللا   ( ثم اثبت   
رأيت النبـى  : ز قال  وروى عن أبى سعيد الخرا    . اهللا وحده   

رسول اهللا إعذرنى فإن محبـة اهللا         فى المنام فقلت له يا     ����
مبارك من أحب اهللا فقد      تعالى شغلتنى عن محبتك ، فقال يا      

قـل إن كنـتم     ) ( من يِطع الرسول فقد أطاع اهللا       ( أحبنى  
ويتبين لنا من ذلـك أن      ) . تحبون اهللا فاتبعونى يحببكم اهللا      

 هـو   ����وحب رسول اهللا    ،   ���� اهللا   حب اهللا هو حب رسول    
 لقوله صلى    ؛  فهو شرط فى اإليمان باهللا     ،حب اهللا سبحانه    
اليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن        :" اهللا عليه وسلم    

وقـد جِملَـتْ كلمـة      " . ماله وولده ونفسه التى بين جنبيه       
 مقروناً باسم الجاللة    ����التوحيد بذكر إسم سيدنا رسول اهللا       

حمد وكلمة التوحيد قديمة فى القدم ، وأزلية مـن          م. ، اهللا   
األزل ، سابقةً للخلق ، ومنها وبها جمال الفطرة التى فطـر          

اهللا إال بتنفيـذ     تَعمر القلـوب بنـور     اهللا الناس عليها ، وال    
قاء ، وقد قال بعض     هواها فى القلوب ذكراً وحباً وطهراً ون      

ونـور كلمـة      ، هذا الشأن فى كلمة التوحيد    الصالحين فى   
 : التوحيد فى قلبه 
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 نـفصادف قلباً فارغاً فتمك     أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى     
يعنى تفرغ القلب من إثبات أى إله ، فأثبت اإلله الواحد وأهل            ( 

 الفرق له بالجمع الذى   بالمحبوب  أنسهم المحبة يتمنون دوام
 : وقال بعضهم   .) ه والوجد الذى الإفتقاد ل

ـ  الحب ف  ـ   يه ح ـالوةٌ  ومرةٌ ار 
ـ  بِ عنَص ي اء ماشَ ـ نَِّإِب فَ المِح ا م
ذى                   الْرموى َأه فىالْكِلم َأتُنْلوكُ

 وــته ــنَتَـك وتُ ِبس  كــشَب  ـِراِئ
 أمرالهوى ِبيـِد الحِبيـِب اآلِمـرِ      

 ن مؤاِنسى ومسـاِمرى   اَكَأهوى لَ 
 

ثمرته عنـد السـادة الصـوفية    ثم ننتقل إلى الحب اإللهى و 
 . رضى اهللا عنهم  أولياء اهللا

 M� ء���� ����%�� �)��� ��� B3�[� �OZ� �S�. 
سادتنا الصوفية أولياء اهللا رضوان اهللا عليهم قـالوا فـى           

هو الحب ثم الِهيام    : الحب اإللهى ومراتبه ومراحله التنقلية      
ق ثم اإلغتراف ثم    ثم العشق ثم الشوق ثم الذوق ثم اإلستغرا       

 ويسـمى   ،المعرفة ، فأوله حب وآخره معرفـة المحبـوب   
ق ، ومن عشق    عارفاً باهللا ؛ فمن أحب هام ، ومن هام عش         

ومـن  ،  ومـن ذاق ِاسـتغرق      ،  شتاق ذاق   ِاشتاق ، ومن اِ   
 ومن عرف عِرفَ ، ِاستغرق ِاغترف ، ومن ِاغترف عرف 
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 .به ويسمى عارفاً باهللا 
 ��� C��?  �2�� ��+�  ��F����    ��OZ� �S� � :    وهـذا

:  يقـول    ����سلطان العارفين سيدى أبويزيـد البسـطامى        
     اريوالزاهد س ارويطير  لعارف يطير إلى اهللا     ا.( العارف طي 

وسـيدى أبواليزيـد    ) فى جنة المعرفة ، والزاهـد سـيار       
البسطامى سلطان العارفين ومليك أهل الطريق وِلد رضـى         

 رية بمدينة خَرسان بالعراق وتـوفى     هج١٨٨اهللا عنه سنة    
 وكان يلَقَب ِبمليك أهـل       ،  هجرية ٢٦١رضى اهللا عن سنة     

وهوسيدى أحمد طيفور بن عيسـى البسـطامى        . الطريق  
 :يزيد ومن كالمه رضى اهللا عنه  وشهرته أبا

    M� N9عالمـة العـارف أن يكـون       : قال  .   �[�� ���
يعنى ( ، ومِبيتُه ما أدرك  ) يعنى التكَلُفَ له( وِجد  طعامه ما

 على سـرير   ،يبيت ما أدرك عند غنٍى أو فقير على األرض      
كلمة شـكٍر    يعنى ال ينتظر  ( ، وشُغْلُه لربه     )  أدرك يبيت  ما

  . من الناسدعلى خدمة يؤديها ألٍح
   N�%!�� 	
� �� <h� :         أخذتم علمكم ميتـاً عـن ميـت

  .  يموت  وأخذنا علمنا عن الحى الذى ال
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       B��9 x� N9��� m)� ��� :     مـددت  : قال رضى اهللا عنه
 فهتف بى هـاتف مـن يجـالس          ، ليلةً رجلى فى المحراب   

وكان يقول رضى   . الملوك ينبغى أن يجالسهم بحسن األدب       
. دون اهللا بنور اهللا      عرفت اهللا باهللا ، وعرفت ما     : اهللا عنه   

ِئَل رضى اهللا عنه عن السة والفريضة ؟ نَّوس 
 ����   ���:     ترك الدنيا بأسرها   ��y������ :حبة مـع اهللا    الص
ة كلها تدل على ترك الدنيا ، والكتاب        نَّوذلك ألن الس  . تعالى  

وجـل ؛ ألن كالمـه       كله يدل على الصحبة مع المولى عز      
             ة فيجب أن يكون لهـا شُـكْرأزلي مصفةٌ من صفاته ، والِنع

 ِئل رضى اهللا عنه عن صفة ا .أزلىلعارف وس 
 N9 ��� ��e :يحيى  يموت فيها وال صفة أهل النار ال. 

رأيت رب العزة فى النوم فقلت      : وكان يقول رضى اهللا عنه      
وكـان  ،  فارق نفسك وتعالى إلى     : يارب كيف أجدك ؟ فقال      

إختالف العلماء رحمة إال فى تجريـد      : يقول رضى اهللا عنه     
ين سنةً فما وجـدتُ     التوحيد ، ولقد عِملتُ فى المجاهدة ثالث      
وكان يقول رضى    ،شيئاً أشق على العبد من العلم ومتابعته        

 هـا إليـخلع اهللا على العباد اِلنعم ليرجعوا به: اهللا عنه 
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 .  فاشتغلوا بها عنه 
 b�� '�� B��� B3    إلهى إنك خلقـت هـؤالء      :  كان يقول

هم دتهم أمانةً بغير إرادتهم فإن لم تعين      الخلق بغيرعملهم وقلَّ  
 .التواضع وسِئَل رضى اهللا عنه عن . فمن يعينهم سواك 

   x�w��!�� :   متى يكون الرجل متواضعاً ؟ فقال إذا لم يـرى
              لنفسه مقاماً وال حاالً ، وال يرى أن فى الخلق من هو شـر

إن أولياء اهللا يخَـدرون     : وكان يقول رضى اهللا عنه    . منه  
ـ       عنده فى جنات األنس ال     فـى   دنيا وال يراهم أحـد فـى ال

ــرة  ــول    . اآلخـ ــه يقـ ــى اهللا عنـ ــان رضـ  وكـ
   B���;�� N9��� cA� ��  :   حاٌل لعارف    للخلق أحواٌل وال

  ستْ رحيته لهوية غيره    ألنه مت هويومه وفَِني ) .   يعنى فَِنى
 )  . هواه لهوى المحبوب ، لهوى اهللا سبحانه 

  ���1 M� *���dB":   نـه فـى   ـ وكان يقول رضى اهللا ع
حظوظ كرامات األولياء على إختالفها     : كرامات اهللا ألوليائه    

. تكون من أربعة أسماء األول واآلخر والظـاهر والبـاطن           
وكل فريق له منها إسم ، فمن فَنَى عنها بعد مالبسِتها فهو            
الكامل التام ، فأصحاب إسمه الظـاهر يالحظـون عجائـب           
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ن مـا يجـرى فـى    قدرته ، وأصحاب إسمه الباطن يالحظو   
السرائر ، وأصحاب إسمه األول شغلهم بما سبق  وأصحاب          
إسمه اآلخر متَرِبصون بما يستقِْبلُهم ، فكٌل يكاشف على قدر          

يزيد  من تَولى الحقَ تدبيره  ودخل على سيدى أبا         طاقته إال 
 يزيـد علمـك     أبـا   عالم بلده وفقيهها فقـال لـه يـا         ����

؟ ، وِمن أين ؟ فقال سـيدى أبـو           وِمن من    هذا عن من ؟     
علمى من عطاء اهللا وعن اهللا وِمن حيـث قـال            : ����يزيد  

من عِملَ بما عِلم ورثَه اهللا علم ما لم  :" ����سيدنا رسول اهللا 
ودخل سيدنا إبراهيم بن شيبه يومـا       . فسكت الفقيه   " يعلم  

أبويزيد وقع فى خاطرى أن     : على سيدى أبو يزيد فقال له       
دا كـالم سـيدى أبويزيـد ،        ( ع لك عند ربى عزوجل      أشف

أنظروا إلى المقامات وتواضع أهـل المقامـات وأدب أهـل           
ياأبايزيد لوشـفَعك اهللا    : فقال له سيدى إبراهيم     ) المقامات  

فى جميع المخلوقين لم يكن ذلك كثير إنما هم قطعة طين ،            
فتحير أبويزيد من جوابه ، فهذه نماذج نرى فيهـا ثمـرة            

وكان بعضهم .المحبة جليةً واضحة رضى اهللا عنهم أجمعين        
 : يقول مبيناً حاله فى الحب 
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 لوب براها الحب حتى تعلقت     ق
ــِب اِهللا واِهللا ربهــا  بح ــيم  تَِه

 

 مذاِهبها فى كل غـرٍب وشـارِق        
ــقِ  ــاهللا دون الخالئ ــةً ب  معلق

 

 :وكان بعضهم يقول وصفاً لحاله 
 وصبابةً  ىجو من بى ولوأن ما

  النار كافراً  عذَب اُهللا فى جمٍل ما على                   
مبيناً أن مابه من نارالحب ينِْحُل الجسم ويذيبه ويبريـه          
برى القلم حتى يصل حاًل ِمثل خـيٍط يِلـج عـين إبـرة              
الخياطة وبهذا ، والجميع يدخل الجنـة كمـا وعـد اهللا            

βÎ) š¨﴿  : سبحانه بقولـه     É‹ ©9$# (#θç/¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç�y9õ3tFó™$#uρ 

$ pκ÷]tã Ÿω ßx−Gx�è? öΝçλm; Ü>≡uθö/r& Ï !$ uΚ¡¡9$# Ÿωuρ tβθè=äzô‰ tƒ sπ̈Ψyf ø9$# 4®L ym ykÎ=tƒ 

ã≅ yϑpg ø:$# ’ Îû ÉdΟy™ ÅÞ$ u‹Ïƒ ø:$# 4 š� Ï9≡x‹ Ÿ2uρ “Ì“ øg wΥ t ÏΒÌ�ôf ßϑø9$# ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   ﴾ 
 :  فهذا يقول 

    صبابةً و جوى من بى أن ما ولو
  النار كافراً  ب اُهللا فىعذَّ جمٍل ما على                    

ويقول بعضهم بلسان الحال عن     . فهذه صحوة مع الحب     
 : المحبوب رب العزة سبحانه 
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ـ عقُُ م اِشا الع هيَأ  ى حسـِنِنا   نَ
  ور نىضم دسج  نَىفى الع وح 

ـ   ـ يس فِ وفَُؤاد لَ ـ ير غَ ِهِي  انَ
ـ     نفافْ س إن شئتَ فناء رماَ د 
 لـى  إِ تَْئ إن جِ  ينلَع النَّ علَوِاخْ
وعـ  يِنونَ الكَ ن ـ ِلخَنْ م ن كُ اًع 
ـ  مـن تهـوى فَ     يَلا قِ إذَو  لقُ

 

 اٍل ِلمــن يخْطُبنَــامهرنَــا غَــ 
ــون ال ــنَا وجفُ ســذُوقُ الو  تَ
ــا ــ وإذا م ــا  متَ أدى الثَّْئِش نَ

 الِفنَــا الفَنَــا يــدنِّى إلــى ذاك 
ــذَ ــى فَكِل ــِهِف الح ــد قُي ا نَس 
ــِزْلوَأ ــا م ــن ِبيِننَ ــا ِم  ا بِينَنَ

ـ ى أَ وهى ومن أَ  وهأنا من أَ    انَ
 

  "�ــر (��&��ُ% ) ه��� ا�ُ&��ُ% ا�#��� ــزة ، وللخي ــعادة والع  الس
 وسعـد وعـز محبِة ذاتِه      شقاء وذٌُل فى محبِة غيرِه  
لى حضرة قدسة بدايته الحـب      فالطريق إلى اهللا والوصول إ    

ومن الحب تبدأ مراحل الترقى والعروج بالمقامات لكل مقام         
بدايةً ونهايةً حتى يصل العبد إلى المعرفة بـاهللا بالكشـف           
الحقيقى ، و المشاهدة اليقينية مشاهدةً  للحقـائق بـاليقين           
التام ومشاهدةً للحق بال ِعيان ، فنهاية كل مقام بداية المقام           

 ربدايةً      الذى ي إليه ، فالحب ونهاية الحب بداية الِهيـام     ،  قى
ونهاية العشق بدايـة الـذوق       ،  ونهاية الهيام بداية العشق     

ونهاية اإلستغراق بدايـة    ،  ونهاية الذوق بداية اإلستغراق     



 

 
���������� 	����
� )   ٢٥٩   

ومقـام المعرفـة    ،  ونهاية اإلغتراف المعرفـة     ،  اإلغتراف  
امـات ويسـمى    وأرقى المق ،  نهاية للبدايات والنهايات كلها     

 عارفا ، فالطريق بدايته الحب ونهايته المعرفة 
 0q��� '�S� ��� C��?���� �OZ� �S��  :    

اإلمـام   ونحن مع العارف باهللا القطب الربانى الولى التقـى        
 العارف باهللا المتَِصل    ����الصوفى سيدى أبو الحسن الشاذُلى      

لم الروحى  بأسرار الحب اإللهى ، المقترب من حدود هذا العا        
السمح واألفق النورانى السامى ، وهويتحدث عـن األنـس          
الربانى وشوارق األنوار ولوائح األسرار ويقف عند األحوال       

 أول منزل يطوع   : ����والمقامات  فيقول سيدى أبو الحسن       
 فإذا ِاشتغل بسياسـتها   ،المحب للترقى منه إلى العال النفس  

 ، وتحققهـا أشـرقت      ورياضتها إلى أن ِانتهى إلى معرفتها     
يبقـى أول حاجـه     ( وهو القلب   : عليه أنوار المنزل الثانى     

والتربيةالرياضة النفس ثم بعدها الثـانى      ،  عايزه السياسة   
فإذا ِاشتغل بسياسته ـ وهـو القلـب ـ حتـى      ) هو القلب 

ولم يبقى منه عليه شئ أشرقت عليه أنوار المنزل         ،  عرفه  
أى بـالمنزل   ( بسياسـته   وهو الروح فإذا ِاشتغل     ،  الثالث  
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هبت عليـه أنـوار      وتمت له المعرفة  ) الثالث وهو الروح    
اليقين شيئاً فشيئاً ، إلى تمام نهايته ، وهذه طريق العامـة             
أما طريق الخاصة فهى طريقٌ مسلوكه تضمحل العقول فـى   

ـ  : ويقول رضى اهللا عنه     . أقل القليل من شرحها      من أمده 
 حـد لـه وال     ألصلى شَِهد موجوداً ال   اهللا تعالى بنور العقل ا    

وِاضمحلت جميع الكائنـات    ،  نهاية باإلضافة إلى هذا العبد      
فيه ، فتارةً يشهدها فيه كما بنيةً فى الهواء بواسطة نـور            

يشهد إنحراف نورالشمس مـن القـوة         الشمس ، وتارة ال   
فالشمس التى يبِصر بها هى العقل الضرورى بعـد المـادة           

 وإذا إضمحل هذا هذا النور ذهبـت الكائنـات          بنور اليقين ،  
كلها وبقى هذا الوجود ، فتارةً يفنى وتارةً يبقـى حتـى إذا             

فََيمـد  ، صـوت لـه    ُأريد به الكمال نودى فيه نداء خفياً ال      
ر اهللا تعالى ليس مـن اهللا       بالفهم عنه أال إن الذى يشهد غي      

وإال ،  يارب ثبتنى:  فهناك يتنبه من سكراته فيقول فى شئ 
فأنا هالك فيعلم يقيناً أن هذا الحـب ال ينْجيـه منـه إال اهللا               

إن هذا الموجود هو العقل الذى      : عزوجل ، فحينئٍذ يقَاُل له      
خلـق اهللا العقـل      أول مـا   :" ����قال فيه سيدنا رسول اهللا      
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 فُأعطى هذا العبد الذًُل واإلنقياِد لنور هذا الموجـود ؛ إذ ال           
 فإذا أمد اهللا هذا العبد بنور أسـمائه  يقدرعلى حده وغايته ،   

نرفـع  ( قطع ذلك كلمح البصر ، أو كما شـاء اهللا تعـالى             
بـانى  وح الر  اهللا تعالى بنور الر    هثم أمد ) درجات من نشاء    

فعرف هذا الوجود فَرقِّى إلى ميدان الروح الربـاِنى فـذهب           
 بالضـروة   ى عنـه  لَّخَوما تّ ،  ى به هذا العبد     لَّجبجميع ما تَ  

وبقى كل الموجود ثم أحياه اهللا بنور صفاته ، فأدرجه بهذه           
الحياة فى معرفة هذا الموجود الرباِنى فلما ِاستنشـق مـن           

هو اهللا ، فإذا لحقته العناية األزلية : مباِدئ صفاته كاد يقول 
 نادته أال إن هذا الموجود هو الذى ال يحل ألحد أن يصـفه             

 بععنه شئٌ  ال ي صفاته لغير أهله ، لكن بنور غيره          ر من ِسر 
   يعرفه ، فإذا أمدالروح      ه وجد نفسه جالسـاً    ،   اهللا بنور ِسر

تَه أن يعرف هذا الموجـود      ، فرفع ِهم   على باب ميدان الِسر   
الذى هو الِسر ، فَعِمى عن إدراكه فتالشت جميع أوصـافه           

     كأنه ليس بشٍئ ، فإذا أمدنور ذاته أحياه حيـاةً   اهللا تعالى ب   ه
غاية لها ، فينظر جميـع المعلومـات         وال،  عاقبة   باقيةً ال 

 ووجد نور الحق شائعاً فـى كـل شـئ          ،  بنور هذه الحياة    
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ـ غْفَنُودى مـن قريـب ال تَ      ،  ال يشهد غيره      بـاهللا فـإن     رتَ
 المحجوب من ِج حب  حاٌل عن اهللا باهللا ، إذ مأن ي حجبغيره  ه 
أعوذ : حياةً إستودعها اهللا تعالى فيه ، ثم قال         وهناك يحيى   

          ـ بك منك حتى ال أرى غيرك ، وهذا هو سبيل التر ى إلـى   ِق
      حبين الذين هم أبـدال     حضرة العلى األعلى ، وهو طريق الم

وما يعطيه اهللا تعال ألحدهم من بعد       . األنبياء عليهم السالم    
، والحمد  يقدر أحد أن يصف منه ذرةً واحدة         هذا المنزل ال  

وأما طريق المحبوبين الخاصة بهم فإنـه       . هللا على نعمائه    
      حاٌل أن يتوصل إليه بغيره ، فـأول     ترقِّ منه وإليه به ؛ إذ م
  بين عباده   مهب فغي ِهاِتى عليهم نُور ذَ   قدم لهم بال قدم ، إذ ألقَ      

وحبب إليهم الخَلَوات وصغُرت لديهم األعمـال الصـالحات          
 رب األرض والسماوات ، فبينما هم كـذلك إذ          وعظُم عندهم 

فنظروا فإذا هم ال هم ، ثم أردف عليهم         ،  ألبسهم ثوب العدم    
ظلمةً غيبتهم عن نظرهم ، فصار نظرهم عدماً ال ِعلةَ لـه            

 فـال حـادثَ    ،  فزال كـل حـاِدٍث      ، فانطمست جميع العلل    
عرفـةً  ة له ، فال م    بل ليس إال العدم الذى ال ِعلَّ      ،  وال وجود   
وزالت الرسومات زواالً   ،  وِاضمحلت المعلومات   ،  تتعلق به   
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 ر إليه ال وصف لـه وال صـفة         يال ِعلة فيه ، وبقى من ُأشِ      
 األسـماء والصـفات كـذلك      وذات وِاضمحلت النُعـوت      وال

لم يزل ظهـور     صفة وال ذات ، فهنالك ظهر ما       فال إسم وال  
      ذاته ظهوراأللوهية له    ه لذاته فى    إال ِعلةً فيه ، بل ظهر بسر

من ذاته لذاته فى ذاته ، وهناك يحيى العبد بظهور           بل نظر 
ظـاهراً قبلـه     حياٍة ال ِعلةَ لها وصار أوالً فى ظهوره ، ال         

فَوِجدت األشياء بأوصافه ، وظهرت بنوره فى نوره سبحانه         
وتعالى ، ثم يغَطس بعد ذلك فى بحٍر بعد بحر إلى أن يصـل         

 غَِرقَ غرقاً ال خروج له  اِلسر فإذا دخل بحرر ، إلى بحر السِِّ  
منه أبد اآلباد ، فإن شاء اهللا تعالى بعثه اهللا نائباً عن النبى             

����        تَره يفعل فى مِيِى عباده وإن شاء سحيشـاء    لكـه مـا    ي
لن يصل العبد إلى     : ����ويقول سيدى أبو الحسن الشاُذلى        

 مشيئةً مـن    اهللا تعالى  وبقى معه شهوةً من شهواته ، وال         
ولن يقتل هو نفسه حتى يأخذها بـالقوة وشـدة          ،  مشيئاته  

ليال ويرودها على نسـيان ذاتهـا       المجاهدة إلى أن يذللها تذ    
وفى ذلك يقول سـيدى     ،  فيقف عند حد الذُّل إلى اهللا تعالى        
  :����عمر بن الفارض سلطان العاشقين 
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ـ رظَِفـرتْ بـالود روح م      وما ـةٌاح 
 هيهات بالعيش عاشـقٌ   وأين الصفا     
  ح لهـا علـى    ٍر لو بـذلتُ   ولى نفس  

ـ      ولوُأب  الِعدتْ بالصـد والهجـر والِق
      بـذْهم اِلىِب موعن مذهبى فى الح 
  دةٌاولو خَطَرتْ لى فـى ِســواك إر       

 

   دِت   صفـا العيشُ  وال بالوال نفسو  
ــدٍن ــةُ ع ــِتوجن ــارِه حفَ   بالمك

لِْيكتَس   مـا   ما فوق الم ـلَتِ  نَىتَس 
ـ      ِة مـا ِتِخلَّـتِ    وقطع الرجا من خُلَّ

 تُ يوماً عنه فَارقْـتُ ِملَّـتِ      وإن ِملْ 
  خَاِطرى سهواً قَضيتُ ِبـِردتِ     على

 

الحب لم يخْلُق    لوال: ����ويقول بعض العارفين من المحبين      
الوجود  و السعادة فالحياة حب اهللا هى   ،  الناس حياة    اُهللا فى 

  وقـال اهللا سـبحانه     . ِب اهللا هى الشقاء والفقد      وفى غير ح
š∅ÏΒ  ﴿  :وتعالى  uρ Ä¨$ ¨Ζ9$#  tΒ ä‹ Ï‚−Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† 
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يجد   فالمخلوق يِحن إلى خالقه بضروة وجوده ، ال        ﴾البقرة  

يجد راحةً إال فى السكون إلى اهللا         محبوباً أسمى من اهللا وال    
. يجد ِغنَى إال باهللا وال جماالً إال فى التشـوق إلـى اهللا         وال

 كـمِ وبح.  ورحمته   ِهى من خلق ببر   والخالق سبحانه يِحن إل   
إحتياج المخلوق إلى خالقه إال إذا كان من الكافرين األشقياء           

وهو شبيه بقول مـن     ،  أو ذُل بالحب المادى حتى هلك فيه        
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ُأتـرك  : رب ؟ فقال      إليك يا  سألتُ ربى بأى شئ أصلُ    : قال  
فإذا قتل حب النفس واألنانيـة والشـهوات        . نفسك وتعالى   

وكانت الروح القدسية هى المتغلبة على ،  بال نفس عاش هللا 
 يهوى  النفس فمحتها وعاش بها محِلقاً فى سماء القدس ال        

 .دنيا وأهلها ال
 C�%4� U���� Cq C��?���� �OZ� �S�� :� 

األنـس بـاهللا نـور       : ���� ويقول سيدى ذوالنون المصرى     
ساطع واألنس بالناس سم قاطع ، والشـوق علـى أعلـى            

ات والمقامات إذا بلغه العبد إستبطَئ الموت شوقاً إلى         الدرج
مدار الطريق : ويقول أيضاً  . ربه ، وحباً للقائه والنظر إليه       

 وإتبـاع    ، حب الجليل ، وبغْض الفـانى القليـل       : عل أربع   
ويقول أيضاً سيدى ذى النـون      . ، والرضا بالقليل    التنزيل  
ك ، ولكن بذاك يجـرى      ال ألنى أنساك ُأكِْثر ِذكْرا    : المصرى  
ذكرنا وما كنا ِلنَنْسى فَنَذْكُر     : ويقول رضى اهللا عنه     . لسانى  

ى وأحيى بـه  ولكن نسيم القُرب يبدو فَيظْهر ، وأحيى به عن        
بعوم رخَبـ عطاء الحب ـ ويقول أيضاً   له إذ الحق عنه م ر

 : سيدى ذى النون المصرى فى الحب اإللهى 
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 قلبـك سـاهى   أنت فى غفلـٍة و    
جمةٌ ُأحصـيت عليـك جميعـاً        
 كم تُبـاِدر ِبتَوبـٍة ِمنْـك حتـى        
 فاجتَِهد فى فَكاك نفسك واحـذر     

 

  العمر والذنوب كمـا هـى      غداًف 
 فى كتاٍب وأنت عن ذلك الهـى      
 ِصرتَ شَيخاً فحبلُك اليوم واهى    

 فوق الِجباه يوم تبدو السماواتُ    
 

ين إلى أعلى درجات الـذكر      ويصل الحال بالعارفين والعاشق   
والمشاهدة فيفيض البيان بما عجـز عـن كتمانـه القلـب            

 الذى كـان يقـوم بالليـل    ����واللسان ويقول اإلمام الشبلى   
وال يأخذه النوم كان هذا حاله      ،  ويكتحل بالملح ليعتاد السهر     

 : يقول 
 ذكرتـك ال أنــى نســيتك لمحــة  
 وكدت بال وجد أموت من الهوى      

 د أنـك حاضـرى   فلما أرانى الوج  
 فخاطبت موجـوداً بغيـر تكلـمٍ      

 

 وأيسر ما فى الـذكر ذكـر لسـان     
ــان ــب بالخفق ــى القل ــان عل  وه

ــ ــانكتُدِهشَ ــل مك ــوداً بك   موج
 والحظــت معلومــاً بغيــر ِعيــاِن

 

من استشعر ذكـر    : وكان سيدنا أبو حمزة الخرسانى يقول       
      غََّالموت حبب اهللا إليه كل باٍق وبوقـال    اهللا إليه كل فانٍ    ض 

هيئ زادك للسفر الذى    : له رجل أوصنى فقال له أبو حمزة        
ومن أشعاره رضى اهللا عنه فى معنى الشـهود         . بين يديك   

 :  والرضا بالحبيب 
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خفـى بدى إليك الـذى أُ    ك أن أُ  أهاب 
  الهـوى  منهانى حيائى منك أن أكتُ    

 

 ىبدى ما يقول له طرفـى      وسري  
  وأغنيتنى بالفهم منك عن الكشفِ    

 

رجـال تـولى اهللا أمـر       ( أغنيتنى بالفهم منك عن الكشف      
وسئل سيدنا سحنون المحب ذات يوم      ) تفهمهم منه ففهمهم    
هذا مذهب كله ِجد فال تخلطـوه بشـئ   : عن التصوف فقال  

من عالمة االغترار أن تُسـيئ       : ����من الهزل ومن أقواله     
امح فى  فيحسن اهللا إليك فتترك اإلنابة والتوبة توهماً أنك تُس        

: الهفوات وترى أن ذلك من بسط الحق عليك ويقول أيضا           
الفقير الصادق الذى يأنس بالعدم كما يأنس الجاهل بـالغنى          

 . ى كما يستوحش الجاهل من الفقير نِّويستوحش من الغَ
 : واصفاً حال المحبين العارفين ) سحنون ( ويقول سيدنا 

 حنين قلوب العارفين إلـى الـذكر      
   مـــع رجـــاٍلوال عـــيش إال 

      للمنايـا علـيهم ُأديرت كئـووس  
وــوا ج ــكٍر  همـ ــٍة بمعسـ  الـ

 أجسادهم فى األرض قتلى بحبـه     ف
 فما عـ ر وا إال بقـرب حبيـبهم      س 

ساليقـين وطيبـهِ     إلى روحِ  كون  
 

ــر   ــاة للس ــت المناج ــذكارهم وق  وت
 قلوبهم تَِحن إلى التقوى وترتاح للذكر     

  السـكْرِ   ذى اِءفَوا عن الدنيا كإغ   فَأغْفَ
ــرِ  هِم الزــاألنج ــُل ود اهللا ك ــه أه  ب

وأرواح  جال تسرى   ِبهم فى الحنحو الع  
 وما عر  جوا عن مس ب    ـرؤٍس وال ض 

 كما سكن الطفل الرضيع إلى الِحجـرِ       
 

 : ويقول سيدى سحنون أيضاً 
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  بـهِ   أعـيشُ  كان لى قلب  
ــ ربــارد ــى دهى ف   عل
ـ   ما دام  ثِْغوَأ ـ   ِب قٌى رم 

 

ــ ِماعضــ  ــنِّ ــلُّقَى تَى ِف  ِهِب
 اقَفقد ض ص ـ لُطَى فى تَ  ِرد  ِهِب
ـ يا غَ  سـتغيثُ  اثَيـ   الم  ِه ِب

 

   Ck�� A�� c�Z� <�A�� ���� :         الغيبة غيبة القلب عن علـم مـا
يجرى من أحوال الخلق الشتغال الحس بما ورد عليه ثم قد           
يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره بوارٍد من تذكر ثـواٍب أو           

ويروى عن سيدنا وجدنا اإلمام زين العابـدين  . قاب  تفكر ع 
بن موالنا اإلمام الحسين رضى اهللا عنهما أنـه كـان فـى             
سجوده فى الصالة فوقع حريق فى داره فلم ينصرف عـن           

ألهتنى النار الكُبـرى عـن   : فقال . الصالة فسئل عن حاله    
 .الخوف من اهللا ومن عذابه بوعيده . هذه النار 

  �� ¡�� <�A�� ��9إن المحب يكون فى المظهر كسائر    : ���� ��
لكنه فى الحقيقة غائب عنهم فـى طلـب مـراده           ،  الناس  

والحياة ما دامت روحـه متعشـقة       ،  ويستوى عنده الموت    
لذات حبيبه مسِلمةٌ له فى جميع األمور فحياته فناؤه وفناؤه          

ولو علم الناس حقيقة البقاء فـى حضـرة الحـق           ،  حياته  
 الحجاب لم يزاولوا أمراً مـن أمـور الـدنيا           وانكشف لهم 
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ومن هنـا   ،  وتراموا على أعتاب البقاء لما فيه من السعادة         
 : قال بعض أهل المحبة 

 قد شـربنا مـن حبـه فسـكرنا        
ــروى  ــة نُ ــا دار الكرام  ودخلن
ــا  ــيم فإنـ  اعـــذرونا إذا نهـ
 وترانا من حيث نشرب فى الكأس     
 نتحلــى بــالعلم فــى كــل نــاٍد

ــ ــل الكواك ــوب مث ــافقل  ب فين
 

 وعرفنا من أين نأتى الجـوار       
 بيقين الهـوى وكنـا حيـارى      
 فى ديار الهوى خُلقنا ُأسـارى     
 سكارى ولـم نكـن بسـكارى      
ــا إزارا ــالتقى علين ــرى ب  ونُ
 تُظهر النور فهـو ال يتـوارى      

 

مـا لـك تكثـر      : وقيل لسيدنا سهل بن عبد اهللا المروزى        
 داٍر إلـى    لو أن رجالً أراد أن يتنقل من      : فقال  . التصدق ؟   
  بقى فى األولى شيئاً ؟ وقيل لسيدى الربيـع بـن           داٍر أكان ي

يعنى مـرض فقـالوا     ( ندعو لك الطبيب    : خيثم وقد اعتُْل    
 وثمود  قد أردت ذلك فذكرت عاداً    : فقال   ) نجيبلك الطبيب ؟  

وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وعلمت أنه كان فيهم          
يعنى ال ينفـع داء وال دواء       ( الداء والمداوى فهلكوا جميعاً     

كيف  : ����وقيل لإلمام الحسن البصرى     ) إذا كان هو الموت     
شغلنى توقع بالئها عن الفرح برخائها      : ترى الدنيا ؟ فقال     

وددت : إن ابنك يقول     : ����وقيل لسيدنا الفُضيل بن عياض      
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. يا ويح ابنى    : فقال  . أنى فى مكان أرى الناس وال يرونى        
وقيل لبعض السادة   . فقال ال أراهم وال يروننى      ! أفال يتمها   
قلب عرف اهللا   : أى شئ أعجب عندك ؟ فقال        : ����الصوفية  
ما لك كلما تكلمت بكى      : وقيل لبعض الصالحين  . ثم عصاه   

: فقال  . من يسمعك ؟ وال يبكى من كالم واعظ المدينة أحد           
وقيـل لسـيدنا    . ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة      

لست عـن   : ما نراك تغتاب أحداً فقال       : ���� بن خيثم ربيع  ال
    وقيل لسيدنا عبـد اهللا     .  الناس   حالى راضياً حتى أتفرغ لذم

لعل : حتى متى تكتب كل ما تسمع ؟ فقال          : ���� بن المبارك 
لما : وقيل لإلمام الشبلى    . الكلمة التى تنفعنى لم أكتبها بعد       
ال يأسف على الفائت ألنه : سمى الصوفى ابن الوقت ؟ فقال 

لكى ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا        . ( وال ينتظر الوارد    
: ما الكمال ؟ فقال  : ���� لسيدنا ابن السماكوقيل  ) بما آتاكم   

الكمال أال يعيب الرجل أحداً بعيٍب فيه مثله حتى يصلح ذلك           
فإنه ال يفرغ من إصالح عيٍب حتى يهجم        ،  العيب من نفسه    
وأال يطلـق   ، . غله عيوبه عن عيوب الناس      على آخر فتش  

أفى طاعة ؟ أم فى معصـية ؟ وأال         . لسانه ويده حتى يعلم     
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. يلتمس من الناس إال ما يعلم أنه يعطيهم من نفسه مثلـه             
وأن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم وتوفيته حقـوقهم         

ويقول . وأن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من قوله          
 ����دخلت على شيخى     : ����عطاء اهللا السكندرى    سيدنا ابن   

إن : قـائالً فـى نفسـى       . وفى نفسى العزم على التجريد      
الوصول إلى اهللا تعالى على هذه الحالة مع اإلشتغال بالعلوم          

فقال لى من غيـر أن      . الظاهرة ، ووجود المخالطة للناس      
ومتصـدر  ،  صحبنى إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة      : أسأله  

يا سيدى  :  من هذه الطريق شيئاً فجاء إلى  فقال          فيها فذاق 
ما الشأن  :  وأتجرد لصحبتك ؟ فقلت له        ، أخرج عما أنا فيه   

وما قسم اهللا لك علـى      ،  ، ولكن امكث فيما أنت فيه       ؟  ذاك  
ثم قال الشيخ ، ونظر إليه وهكـذا        . أيدينا فهو إليك واصل     

 ال يخرجون من شئ حتى يكـون الحـق        : شأن الصديقين   
فخرجـت مـن    . سبحانه وتعالى هو الذى يتولى إخراجهم       

عنده وقد غسل اهللا تلك الخواطر من قلبى ووجدت الراحـة           
ويقول سـيدنا   ) كشف الحقائق   . ( بالتسليم إلى اهللا تعالى     

إنما يستوحش العباد والزهاد من كـل        : ����ابن عطاء اهللا    
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 لم  شئ لغيبتهم عن اهللا فى كل شئ ولو شهدوه فى كل شئ           
: ويقول اسحق بن إبراهيم السرخسى     . يستوحشوا من شئ    

أى القيـد   ( سمعت سيدى ذا النون المصرى وفى يده الغُْل         
بعد أن سيق إلى الخليفة المتوكل من مصر        ) الحديد فى يده    

إلى بغداد مقيداً مغلوالً ألن بعض من لم يفهموه وشوا بـه            
 يبكـون   واتهموه فى دينه وهو يساق إلى الموت والنـاس        

هذا من مواهـب اهللا تعـالى ، ومـن          : حوله ، وهو يقول     
 : عطاياه وكل ِفعالِه عذب حسن طيب ثم أنشد يقول 

 لك من قلبى المكان المصون    
 لك عزم بـأن أكـون قتـيالً       

 

 كل لوم علـى فيـك يهـون        
 فيك والصبر عنك ما ال يكون     

 

  : ����ومن أقوال سيدى ذى النون المصرى 
فآثرهم على كل شئ     ؛   اهللا على كل شئ      الصوفية قوم آثروا  

ليس بذى لُـب مـن      : ومن وصاياه المأثورة عند الصوفية      
أى التـزم   ( كاس فى أمر دنياه وحمق فـى أمـر آخرتـه            

وال من سفه فى مواطن حلمه وتكبر       ،  ) بالكياسة مع الدنيا    
فى مواطن تواضعه ، وال من فُقد منه الهوى فى مواضـع            

ق إن قيل له ، وال من زهد فيما         طعمه وال من غضب من ح     
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يرغب العاقل عن مثله ، وال من زهد فيما يزهد األكياس فى            
مثله ، وال من استقل الكثير من خالقه عز وجل ، واستكثر            
قليل الشكر من نفسه ، وال من طلب  اإلنصاف من غيـره             
لنفسه ، ولم ينصف من نفسه لغيره ، وال من نسى اهللا فى             

ر اهللا فى مواطن الحاجة ، وال من جمع مواطن طاعته ، وذك  
العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه ، وال من قـل             
منه الحياء من اهللا على جميل ستره ، وال من أغفل الشكر            
عن إظهار نعمته ، وال من عجز عن مجاهدة عدوه لنجاتـه           
إذا صبر عدوه على مجاهدته ، وال من جعل مروءته لباسه           

به درعه وتقواه لباسه ، وال من جعـل علمـه           ولم يجعل أد  
إن الكالم  : ����ثم يقول . ومعرفته تطرفاً وتزيينا فى مجلسه 

النظر فى ( ال تخرجوا من ثالثة . كثير وإن لم تقطعه ينقطع 
دينكم بإيمانكم ، والتزود آلخرتكم من دنياكم ، واالسـتعانة          

ل وروى أن رجـالً سـأ     ) بربكم فيما أمركم به ونهاكم عنه       
أى صبر أشد على الصابرين ؟      :  فقال له    ����اإلمام الشبلى   

الصبر : فقال الشبلى   . ال  : فقال الرجل   . الصبر هللا   : فقال  
ويحـك  : فغضب الشبلى وقـال  . ال : فقال الرجل  . مع اهللا   
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فصـرخ  . الصبر من اهللا عز وجـل       : فماذا ؟ فقال الرجل     
 اإلمـام   ثم يقول . خرج روحه   اإلمام الشبلى صرخة كادت تُ    

هـو  : وسألت ابن سالم بالبصرة عن الصبر فقال        : السراج  
ار فالمتصبر من   متصبر ، وصابر ، وصب    : على ثالثة أوجه    

صبر فى اهللا تعالى فمرة يصبر على المكاره ومـرة يعجـز             
ار وأمـا الصـب   . والصابر من يصبر هللا وفى اهللا وال يعجز         

 فهذا لو وقعـت عليـه       فذلك الذى صبره فى اهللا وهللا وباهللا      
جميع الباليا ال يعجز وال يتغير من جهة الوجوب والحقيقـة           

ومن اآلثار الجميلة لسـيدى     . ال من جهة الرسم والخليقة      
 :  أبيات يقول فيها ����ى الدين بن العربى يمح
  اشتياقاً ووجداً فى محبـتكم     ذُبتُ

  أن ةَافَخَى م لِب على قَ  يدى وضعتُ 
م اَلا ز ي فَرعطَا  ه ـ ِفخْوراً وي ضاه 

 

 ىِدم من كَ   من طول شوقى آهٍ    فآٍه 
 ىِدلَى ج ِنانَا خَ  صدرى لم  ينشقُ

 حتى وضتُع خْى األُ ِد يشُى تَ رد ىِد ي 
 

 عن الصوفية رضوان اهللا ����ويقول اإلمام أبى حامد الغزالى 
ـ     َلص ما يمكن أن يح    تُلْصح: عليهم    ِملُعتَّالْ من طـريقهم ِب
 فظهر لى أن أخص خواصهم ما ال يمكن الوصول          والسماع

 ����بل الذوق والحال ويوضح اإلمام الغزالـى        . إليه بالتعلم   
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ـ     ، أن وصوله إلى طريق األمن واليقين       دليـل   ِمظُنُ لم يكن ِب
بل بنوٍر قذفه اهللا تعالى فى الصدر ، وذلك         ،  وترتيب وكالم   

ـ      ، النور هو مفتاح أكثر المعارف     ى أن   فمن ذلك النور ينبغ
 وما دام األمر للـذوق والكشـف فطريـق           ، يطلب الكشف 

الصوفية إذاً مفتاحها هو استغراق القلب بالكلية بـذكر اهللا          
 : ����ويقول اإلمام الغزالـى     . وآخرها الفناء بالكلية فى اهللا      

  أن العاطفـة    ، إن المبدأ عند هؤالء المتصوفة من العشاق      
ن ذلك أول حـال      وكا ،ال العقل هى السبيل للوصول إلى اهللا        

 حين أقبل إلى غار حـراء        ،  حين تبتل  ����سيدنا رسول اهللا    
 حتى قالـت العـرب إن        ، ويتعبد حين كان يخلوا فيه بربه    

       العاشق لربـه    ِبِحمحمداً عشق ربه ، وفى وصف حال الم 
  : ����يقول سيدناالحالج  فى الوجد والخلوة والحضوروالقرب

 ِبلى ح أَ يـب زـ خَ فـى الْ   ور  واِتلَ
ـ ى أَ اِنرما تَ  ـ ى إليـه بِ   غَص  رى ِس
ـ  ِري  غَ  ن مِ اٍتمِلكَ ـ  وال نَ  ٍلكْ شَ  ٍطقْ
ــفَ ــخَى مِنَأكَ ــب كُاطَ ــ ِإتَنْ ياه 
ــح ــ غَراِض ــبِر قَباِئ ــدِع بي  ي
و أَ هى مِ نَدالْ ن ـ   إِ يِرِمض  ِموهلى الْ

 

 اِضحاِئ غَ رـ  ب لَََّ الْ ِن عـ ح  اِتظَ
ـ ِل كَ ن مِ هولُقُا ي  م ىِع أَ ىكَ اِتم 

ــوال ِم ــغْ نََلثْ ــ اَألِةم واِتص 
ـ   ـ  ِراِطعلى خَ ـ  اِتذَى ِب  اِتذَى ِل
 اِتفَِص الْ ومس ر ِهِيوح تَ موهو لَ 

ـ  نى مِ فَخْوَأ ـ خَ الْ ِح الِئ  اِترطَ
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 :  أيضاً ����ويقول سيدنا الحالج 
ـ  تْعلَا طَ  م واِهللا ـ ر وال غَ  سم شَ تْب 
ــلَوال ج ــتُس ــى قَ ــ ُأوٍم إل ثُِدحهم  
ــركَوال ذَ ــزح مكتُ ــِراً وال فَونَ اً ح 
 وال همشُ بِ تُمالْ ِبر مِ اِءم ن ـ  ع   ٍشطَ

ـ لْ ي م كَ اِسنَّلْلى ولِ  ما ـ  ِنونَح هاً فَى س 
 

اِسفَـــنَْأ ِبونرقْـــ مكبـــ وحالَِّإ   
ــ وَأالَِّإ ــتَنْ ــيِثِد ح ى بيــالِسن ج  
ــ وَأالَِّإ ــلْقَ ِبتَنْ ــِب ى بيــن واِس وس  
ـ االً مِ ي خَ تُيَأ ر الَِّإ ـ  فـى الْ   كنْ اِسكَ  
ـ  الْ نِيى ودِ ِسفْنَى لِ يِنِد ـ لْ لِ اِسنَّ اِسنَّ  

 

 فـإن العـارف      ، ونقول فما دام المحبوب هو الحق سبحانه      
 وكلمـا ازداد مشـاهدة زاد هيامـاً        ، يظل دائم المشاهدة له   

 هلُِغشْ وتُ  ، الوص الِ هُئِمظْ وي اِءقَلَّالْ بِ جيهواالشتياق ي  ،   ووجداً
أدرك أنه ال يشبع ، جتمع العاشق بمحبوبه وكلما ِا، المعاينة 

 فكلما نظر إليـه زاد       ،  منه هُأم ظَ وىر وال ي   ، من مشاهدته 
 .وجداً به وشوقاً مع حضوره معه 

ـ  أَ ٍبج ع نوِم ـ ى أَ نْ ـ هيلَ إِ نِح وا م 
تَوِكبيهم وا عِني ى وهـ   م فى س اِدوا ه 

 

 ى ِعوا م مهوا و مهنْاً ع قَو شَ ُلَأسوَأ 
 ى ِعلُض أَ ني ب مهى و ِسفْم نَ هاقُتَشْوتَ

 ج

 أهل العلم والمعرفة     ، فهذا حال أهل المحبة من أهل السلوك      
 فهمـوا    ،  والعشق والـذوق والتفـانى      ، مع الحب اإللهى  

 . العارفون باهللا رضوان اهللا عليهم 
  :���� ومن كالم سلطان العاشقين سيدى عمر بن الفارض
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 نِك لَ اكهو ي اكم فى حِ  ن م ُلكُ
حشري اشقُ العىواِئ لِ حتَ تَ ون 

 

 اكم فى ِحن مِلكُى ِبا وحِدأنَ 
ِموجـ  حتَالح تَ  المِ يع  اكو ِل

 ج

 .عظمة سلطانية فى العشـق سـلطان العاشـقين حقيقـة            
��q�� ��"o:  

 والعشـق    ، وهناك طائفة من أهل المحبة هاموا فى الحـب        
 غيبهم عن ذواتهم وعن كـل مـا سـوى المحبـوب           اً  يامه

 جعل اهللا ظـاهره      منهم من  (ه  لْبأمام الناس أنهم    فظاهرهم  
 فهم فـى كشـف    ، ألنه كشف لهم ستائر أسراره    )البالهه  
 ومقادير خلقـه     ، يقرأون لوائح عجائب قدرته سبحانه     دائم  

وهم يتكلمـون بـين النـاس       ،  فحكم الناس فيهم أنهم بله      
 ومنهم أيضاً من هو بين الناس ظاهره         ، شارات المبهمة باإل
ولكن ، ويتكلمون وينطقون بما يشاهدون من الحقائق ، أبله 

  فـال يحسـنون الظـن بهـم         ، اهللا ضلل ثقة الناس بهـم     
ــدقونهم  ــولواليص ــى ق ــب ف ــنهم المجاذي ــال ع   ويق
�$�� ��"o : 

وا مع   واستحب  ، وهناك طائفة من هؤالء رزقهم اهللا الحكمة      
ورأوا ،  وفروا إلى اهللا من المخلوقـات       ،  وة  لْخَالمحبوب الْ 
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 فال يراها فـيهم إال       ، وا بالحكمة لَّحوتَ السعادة فى خلواتهم  
ـ ى بهم من أهل المعرفةقَتَلْمن ِا ـ  العارفين باهللا   فيكشفون  

ويسمونهم العوام بالمجانين فهـم     ،  عن جمال الحكمة فيهم     
 لمحبوب وهـو اهللا سـبحانه      أهل ذكر وعشق وشوق دائم ل     

 وكان سطح جبل المقطم فى مصر فـى          .وةلْخَوقد أحبوا الْ  
عريش يقوم  ( يختلى فى مكان فيه له خلوته        ٌلزمنهم كان كُ  

فكان كل من يحب يـزروهم يـذهب        ،  به فوق جبل المقطم     
 من أهل العلم والمعرفة كانوا يزورنهم        ، إليهم فى خلواتهم  

 والحكمة من الوصـل      ، لنصيحةليقتبسوا منهم الحكمة فى ا    
وهؤالء عظماء حكماء رضى اهللا عنهم وسترهم        ) والوصال

نسهم بـاهللا   ليكون أُ ؛  عن أعين الناس فقالوا فيهم مجانين       
فال يشغلهم التعامل مع     ،   وحده مستوحشين من كل ما سواه     

 ويقطع   الناس عن محبوبهم ، ويعطلهم عن سيرهم إلى اهللا        
وال يكونون مع النـاس بمعيـة   ،  عنهم مدد الحكمة من اهللا   

 وأنسهم بـاهللا وحـده    ،  ُأنٍس بهم وتكون معيتهم باهللا وحده       
وهذه رحمة اهللا بمن أحبه فلقد قيل على كل نبى ورسول أنه  

 ولذلك إن قيل فى أهل المحبة أنهم مجانين فهـذه           ؛مجنون  
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 أنهم يرتشفون من شـراب األنـس      ؛  تكون شهادة حق لهم     
 من عطاء الحكمة والنبوة   ء والمرسلين   الذى حظى به األنبيا   

النقول علـى سـبيل      قدم منهم رضى اهللا عنهم وأرضاهم نُ    
 ومن هؤالء السادة     ،  على سبيل المثال    :لكن نقول ،  الحصر

الزم نقول كلمـة المجنـون      ( الكبار سيدنا بهلول المجنون     
للتعريف ألن شهرته أصبحت بهلول المجنون االسم بالشهرة        

 )المعروف بها 
? U���� <�
 � $������:  

 ومـن أهـل      ،  سيدنا بهلول كان من أهل الجذب بالعنايـة       
  فألهمه اهللا الحكمة     ،  على مقام الهائم فى حب اهللا       ، المحبة

نَومحنْ مِ هـرى        ،  باهللا الواحد  ِسنْ األُ ةَحوكان هذا المقام ال ي 
 أهل العلم باهللا والمعرفة أى العـارفين   ، إال عند أهل المحبة   

كان إذا جالسه عالم عارف من العارفين فسمع منه علمـاً           ف
فهذا إمام من أئمة    ،  وحكمة شهد له بالمقام الكمالى الراقى       

 لَالصوفية وعمن أَ  م الصوفية ولى اهللا اإلمـام سـيدنا        الِمع 
وهو إمام من أئمة الصوفية الكرام وعلـم        ،  مالك بن دينار    

وولى من أولياء ، من أعالم الصوفية و عارف من العارفين 
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 والمشاهدة اهللا الصالحين وقطب من األقطاب من أهل الكشف       
 دخلتُ: كى عن أمر كان معه فيقول       ح ي  ، ومن أهل التحقيق  

 فرأيت بالمقبرة بهلول المجنون يجلس      ،المقبرة يوماً ألزور    
  ومسكنه بـين القبـور      ، عارياً ال يلبس إال ما يسترعورته     

ألشاهد من أفعاله   ؛  النظر فيه   إليه ، وتأملت ودققت      فنظرت
 وحكمته  وأحواله ما يدلنى على يقين بمعرفة أموره وحركاته
 فرأيته نظر إلى السماء نظرة أطال فيها واستهل        ؛  وأحواله  

ثم نظر عـن    ،  ثم نظر إلى األرض نظرة أطال فيها واعتبر         
ثم نظر عن شماله نظـرة      ،  يمنيه نظرة أطال فيها وضحك      

فتقدمت بين يديـه     : ����ال اإلمام مالك     ق  ، أطال فيها وبكى  
فرد على السالم فقلت له رأيتك نظرت إلـى         ؛  وسلمت عليه   

يعنى استبشـر   ( السماء نظرة فأطلت فيها واستهل وجهك       
ثم رأيتك نظرت إلى األرض نظرة فأطلت فيهـا         ،  ) وجهك  

ثم رأيتـك   ،  ) يعنى ظهرت العبرة على وجهك      ( واعتبرت  
ثـم رأيتـك    ،  لت فيها وضحكت    نظرت عن يمينك نظرة أط    

فقـال سـيدنا    . نظرت عن شمالك نظرة أطلت فيها وبكيت        
 فذكرت قـول اهللا تعـالى     ؛  نظرت إلى السماء     : ����بهلول  
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 ﴿’ Îû uρ Ï !$ uΚ ¡¡9 $# ö/ä3è%ø— Í‘ $ tΒ uρ tβρß‰tãθ è? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ﴾   ســـورة الـــذاريات.   

 فـإن    ؛  واستهل وجهى بالبشـر     ، فاطمئن قلبى على رزقى   
  ثم نظرت إلى األرض فذكرت قول اهللا تعالى ،ق دقول اهللا ِص

﴿ $ pκ÷]ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n=yz $ pκ� Ïùuρ öΝä.ß‰‹ ÏèçΡ $ pκ÷]ÏΒ uρ öΝä3ã_Ì� øƒéΥ ¸οu‘$ s? 3“ t� ÷zé& ∩∩∩∩∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪  ﴾ 
فاعتبرت وعلمت أنى خُلقت من التراب وأعود إلى         .سورة طه   

 ثم نظرت عن ، ثم يخرجنى ربى إلى الحساب فاعتبرت  ، التراب
≈=Ü﴿     :كرت قـول اهللا تعـالى     يمينى فذ  ptõ¾r& uρ È Ïϑu‹ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾r& 

È Ïϑu‹ ø9 $# ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪   ’ Îû 9‘ô‰Å™ 7Šθ àÒøƒ¤Χ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∪∪∪∪   8x ù=sÛuρ 7Šθ àÒΖ̈Β ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   9e≅ Ïß uρ 7Šρß‰ôϑ̈Β 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   & !$ tΒ uρ 5>θ ä3ó¡̈Β ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   7π yγ Å3≈ sùuρ ;οu�� ÏW x. ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪   āω 7π tãθ äÜ ø)tΒ Ÿωuρ 7π tãθ ãΖøÿxΕ 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪   < ã̧� èùuρ >π tãθ èùö� ¨Β ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪   !$ ‾ΡÎ) £ ßγ≈ tΡù' t±Σ r& [ !$ t±Σ Î) ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∈∈∈∈∪∪∪∪   £ ßγ≈ oΨù=yèpg m< #�‘%s3ö/r& 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∉∉∉∉∪∪∪∪   $ ¹/ã� ãã $ \/#t� ø?r& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∠∠∠∠∪∪∪∪   É=≈ ysô¹X{ È Ïϑu‹ ø9 ــة   ﴾ ∪∪∪∪∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∩∩∩∩ #$   ســورة الواقع
فضحكت أى فرحت بما أعده اهللا لنا فى الجنة من نعيم وجعلـه             

د خلقنا مجاناً ورزقنا مجانـاً      جزاء على طاعتنا له فى الدنيا فق      
  لجاللـه  ولم يستعبدنا مجاناً ، وهو له حق الطاعة علينا تحيـة  

فذكرت قول اهللا   نظرت عن شمالى    ثم  . فضحكت فرحاً بالعطاء    
≈=Ü﴿  : تعالى   ptõ¾r& uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# !$ tΒ Ü=≈ ptõ¾r& ÉΑ$ uΚ Ïe±9 $# ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   ’ Îû 5Θθ èÿxœ 5Ο‹ ÏΗxq uρ 
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∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  9e≅ Ïß uρ  ÏiΒ 5Θθ ãΚ øts† ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  āω 7ŠÍ‘$ t/ Ÿωuρ AΟƒ Í� x. ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ﴾ ــة ــورة الواقع    س
إنـك  :  فقال له سيدنا مالـك        ، فبكيت خشية أن أكون منهم    

شهادة إمام لهذا الذى يقال عنه أنه مجنـون أنـه           . لحكيم  
  ثم قال له سيدنا      ،) إنك لحكيم   ( سيدنا مالك قال له     . حكيم  
 طنـاً مـن   أتأذن لى أن أشـترى لـك قميصـاً ق    : ����مالك  

السوق ؟ فنظر سيدنا بهلول نظرة فيها التعجب لسيدنا مالك          
فذهبت إلى السـوق     : ����فيقول سيدنا مالك    . وقال له افعل    

وجئت بالقميص بين يديه فأخـذ      ،  واشتريت له قميصاً قطناً     
         ثم قـال لسـيدنا     ،  القميص من يدى وقلبه ثم رمى به إلى

فمـا  :  اإلمام مالك    ما لهذا القميص أردت ؟ فقال له      : مالك  
أريد قميصـاً مـن     : القميص الذى تريده ؟ قال له يا مالك         

رس قطنـه   ـ غُ  ، اإلخالص محفوظاً من الدنس واالنتقاص    
 من جميع البوائق ، سقاه جبريل بمـاء         س، وحرِ  بالحقائق

فلقطته أيـدى الكـرام     . السلسبيل فأينع حسناً وأثمر قُطنا      
 ثم حلجته أكف الوفاء      ، لبقرةالبررة التالين سورتا الحمد وا    

بعز وصفاء من غير جفاء ، ثم نخلتـه األوتـار المتصـلة             
. باألنوار ، وغزلته مغازل الحمد والثناء بالمحبة واإلعتناء         
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وكان هو لالبسـه مـن النـار          ،  الجنة لناسجة ثواباً   ِتلَِعج 
:  ثم نظر سيدنا بهلول إلى سيدنا مالك فقـال لـه              ، حجاباً

إنمـا   :  ���� هذا يا مالك ؟ فقال سيدنا مالك         أتقدر على مثل  
 ثم  ،يقدر عليه من خصك بوصفه ، وألهمك بمعانيه وكشفه          

يا سيدى صـف لـى أن ألـبس هـذا           : قال له اإلمام مالك     
إنما يلبسـه مـن خصـه اهللا        : فقال له يا مالك     . القميص  
اه  وأحياه بالسابقة وقـو   ،  وكتبه من ديوان أبراره     ، بأنواره
 فجسمه بين الناس يسعى ، وقلبه فـى          ، الصادقة مةبالعزي

فال يتكلم بغير ذكر اهللا لفظة ، وال ينظـر          ،  الملكوت يرعى   
وأنـا  :  يصف حاله فيقول     ����فسيدنا مالك   . لغير اهللا لحظة    

وذلك من عظمة العطـاء     ،  أسمع إليه كأن عقلى غاب عنى       
فشغلنى حديثى مع نفسى كيف يقال على مثل هذا         ،  الربانى  

 وأنـا أرى نفسـى بمقـامى وعلمـى          ،أنه مجنون    سيدال
فنظرت إليه وقد   ،  ومعرفتى أمامه وبين يديه فى أدنى مقام        

فيناجى ؛ و  وقام يجرى فى المقابر       ، وثب وثبة كوثبة األسد   
   إليك فر الهاربون ونحوك قصد الطالبون       ، ربه بصوت عالٍ  

ود  هذا المقـام مقـام مشـه       إن. وعلى بابك أناخ التائبون     
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 أن يحسن الطلـب      ، فنقول لكل عاشق لمقام القرب والعطاء     
 وطاعة رسـول اهللا    ،  وطاعة اهللا   ،  بإخالصه فى عبادة اهللا     

 . ومحبة آل بيته األطهار  ،ومحبة اهللا ورسوله
 $��?U���� U���?:  

 ����) إمام من األئمـة     (  ومثال آخر فعن محمد بن الصباح       
يعنـى دخلنـا    ( ا أصحرنا   خرجنا نستقى بالبصرة فلم    :قال

التقـوا بسـيدنا    ( إذا نحن بسعدون المجنـون      ) الصحراء  
فلما رآنـى  قـام      ؛  قاعداً على الطريق    ) سعدون المجنون   

بقلـوب  : قـال لـى     . نستقى  : إلى أين ؟ قلت     : وقال لى   
فاجلسوا : قال  . سماوية  : سماوية أم بقلوب خاوية ؟ فقلت       

يعنى صلوا االستسـقاء    ( واستسقوا  ) اقعدوا هنا   ( ها هنا   
قعدوا طول  ( فجلسنا حتى ارتفع النهار     ) وادعوا قدامى هنا    

يعنـى مفـيش   ( وما تزداد السماء إال صحوا      ) الليل يدعوا   
الشمس إال حرا ، فنظر      وال،  ) سحابة جات فيها مية فوقنا      

 لَسِقيتُم ، ثـم      ؛ بطَّالون لوكانت قلوبكم سماوية    إلينا وقال يا  
أى ( ركعتين ولَحظَ إلى السـماء بطرفـه         هوتوضأ وصلى   

 استتم كالمه حتـى    فتكلم بكالم لم أفهمه ، فواهللا ما      ) بعينه  
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وأبرقت وأمطرت مطراً جيدا ، فسألناه عن       ،  رعدت السماء   
 فقال إليكم عنى إنما هى قلوب حنَّـتْ          ، الكالم الذى تكلم به   

 :ولـ يق ثم أنشدفَرنَّتْ فعاينت فَعِلمت وعملت وعلى ربه توكلت
 إعرض عن الِهجراِن والتمادى   

 قـومٍ  واِرِج فى    إال العيشُ ما
 

ٍ جـوادِ       وِارحل لمولى منِْعِم
 اِددافى الوِ وا ِمن ص  بِر شَ دقَ

 

 ����عن سيدنا مالك بن دينار    : ومثاٌل آخرعن هؤالء السادة     
 ����دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسـعدون المجنـون        : قال  

مالك كيف يكون    لك ؟ وكيف أنت ؟ فقال يا      فقلت له كيف حا   
           مٍة وزاد ويقْدحال من أصبح وأمسى يريد سفراً بعيداً بال َأِهب

فقلت ؛ ثم بكى بكاء شديداً    ؟على رب عدٍل حاكم بين العباد     
له مايبكيك ياسعدون ؟ فقال واهللا مابكيت حرصاً على الدنيا          

 ليوٍم مضى مـن     والجزعاً من الموت والبالء ، ولكن بكيت      
             ـدعفيه عملى ، أبكانى واهللا قلة الـزاد وب نسحعمرى لم ي

والعقبة الكؤود ، وال أدرى بعد ذلك أصـير إلـى           ،  المفازة  
ن الناس  إ: الجنة أم إلى النار فسمعت منه كالم حكمٍة فقلت          

يزعمون أنك مجنون ؟ فقال وأنت ِاغتررت بما ِاغتر به أهل           
وما بى من جنَّـة ولكـن       ،   أنْى مجنون    الدنيا ؟ زعم الناس   

 

 
���������� 	����
� )   ٢٨٦   

وجرى بين لحمى ودمى    ،  حشائى  أحب موالى خالط قلبى و    
 : ت ـول ، فقلـائم مشغـه هـوعظامى ، فأنا واهللا من حب

 :ال تُجالس الناس وتخالطهم ؟ فأنشد يقول ياسعدون ِلما
ـ      بــا نَِا ج اِسكن ِمـن النَّ

ـ   ـ  كَ اسقَلِّب النَّ تَ   ِشـئْ  فَي
 

ــ  ــاِح صاِهللاوِارضــى ِب ـا ب 
 ـابـــاِرقَم عـْهـــدِجتَ

 

 : وأنشد بعضهم فى هذا المعنى 
 رقَىفْ بم يبِش الم مذْ الح   ومازلتُ

     متُهمإال ذَم فما إن عرفتُ الناس  
ـ ِحوى ي ه تَ ن م ُلفما كُ  بـ لْ قَ ك به 
  الذين عِهدتَهماِسالنَّ ِباسوما النَّ

  عن هذا الورى ثـم أكشـفِ   شُتِّفَوُأ 
 جزى اهللا خيراً كُل من لسـتُ أعـرِف         

  منِْصـفِ  ك لَ نكُ من تُحِبب ي   ُلكُ وال
 الدار بالداِر التـى كُنْـتَ تـألَفِ        وال

 

�� ��"o '� �
D���OZ� �S� �� �$��� ��q 
بينما أنا أطوف وقـد     :  قال   ����وعن سيدنا ذى النون المصرى      

لعيون ببيت اهللا الحرام إذ أنا بشخٍص قـد حـاز البيـت    هدأت ا 
يارب عبدك المسـكين    : وهويقول  ) يعنى واقف بجوارالكعبة    ( 

 أسألك من األمور أقربها ومـن        ، الطريد الشريد من بين يديك    
الطاعات أحبها ، وأسألك بأصفياءك من خلقـك الكـرام مـن            

  بتـك األنبياء عليهم الصالة والسـالم إال سـقيتنى بكـأس مح          
بأجنحـة   وكشفت عن قلبى أغطية جهل معرفتى حتـى أرقـى         
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 فأناجيك فى أركان الحق بين رياض الِعرفَـان     ؛  الشوق إليك   
ثم بكى حتى سِمعتُ وقْع دموعه على الحصى حول الكعبـة           

فتبعتـه   : ����يقول ذى النون المصـرى      . ضحك وانصرف   ثم  
 وإمـا مجنـون فخـرج مـن    ، وقلت فى نفسى هذا إما عارفٌ   
مالـك  : ت إلى وقـال      ثم التف   ، المسجد وأخذ نحو ضراِب مكة    

 عبـد اهللا   :  ك يرحمك اهللا ؟ قال       فقلتُ ما اسم   إرجع أمامك   
قلت بن من ؟ بن عبد اهللا قلت قد علمت أن الخلـق كلهـم               

سـمانى أبـى    : عبيد هللا وبنوا عبيده  فما اسمك ؟ فقـال           
قلت فمن القوم   . المعروف بالمجنون ؟ قال نعم      قلت  . سعدون  

أؤلئك قوم ساروا   : الذين سألت اهللا تعالى بهم وبحرمتهم ؟ قال         
   نصب المحبة بين عينيه       إلى اهللا تعالى س نم وتجردوا تجرد   ير 

ياذا النـون   : من أخذت الزبانية بقلبه ، ثم التفت إلى وقال          
يعنى بلغنى أنك   ( قل شيئاً   . بلغنى أنك تقوُل    : قلت نعم قال    

قُلْتُ أنـت   ) م وعارف من العارفين أسمعنى من علمك شيئاً         عال
 فقـال حـق السـائل الجـواب       ،  يقْتَـبس ِمـن ِعلْمـه       الذى  

 : يقول  ثم أنشد 

 قلوب العارفين تَِحـن حتـى     
ــا    ــى ود مواله ــفَتْ ف ص

ــ  ــتَِح ــى كُ ــِه ف   اِح رِللُّ بقرب
 َاِحر ب ود موالها فليست لها عن    
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 كان يدور فى شـوارع      ����دنا سعدون المجنون    وقيل إن سي  
ويقف على كل داٍر مر بها ويقرأ أمام كل باب دار           ،  البصرة  

$﴿  بصــوت عــاٍل yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝà6−/u‘ 4 āχÎ) s' s!t“ø9y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# 

í ó x« ÒΟŠÏà tã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪  ﴾ ويبكى وينشد ويقول   . سورة الحج : 
   والبلىفلولم يكن شٌئ سوى الموِت
 دٍدـٍم مبـاٍء ولحـوتفريق أعض                            

 دم بالبكا  ابن آلكنت حقيقاً يا
 ِد ـعلى نائبات الدهِرمع كل مسع                         

 :  إذا اشتد به الجوع أنشد يقول ����وكان سيدنا سعدون 
ـ  د قَ تَنْإلهى أَ  تَ آلي ـ  ح اً قَ

ـ  ح ِقزِرلْن لِ اِم ض كنَّوَأ  ىتَ
 إلهـى  وإنى واثقٌ بك يـا    

 

 ع مـن خَلَقْـتَ    يالتُض  كنََّأِب 
 ضِمنتَ كما قسمتَ   ى ما ِدَؤتُ

 ولكن القلوب كمـا عِلمـتَ     
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وكان رضى اهللا عنه عليه جبة مكتوب عل كُِمهـا األيمـن            
 هكــذا تفعــل العبيــد   مــا  ســعيد عصــيت مــوالك يــا
األيسر مكتوب سطران على الكُم  : 

ــف  ــه رِغي ــن قوت ــاً ِلم  تب
ــ  ــاً لَ ــى إله ــهيعص الٌل ج 

 

 يأتى بـه السـيد اللطيـفُ       
ــ ــو ِب ــ رِهوه  م رؤفُاِح

 

 ) على ظهره كاتب سطران : ( وِمن خلفه سطران 
 ِضـويم  ذْهب األطْيبين شئي ى  ذُ بعضـر يْأخُـوٍم يمـكَل ي

  بفرِضى العبادعل المعاصى ما   وتوبى نفسىكُفْىعن المعاصى
 ) أى على صدره : ( ومن بين يديه سطران 

ـُرام  خُاِمأيها الشَّ  الم  السكيلَ عٍةينَ ِطنِم  نح نَ   الذى الي
 ـامُ  نَاوى اَألس تُِهتٌ ِبوم  م  ثُ  ـاع تَاةُ  ميح الِْهـِذا همنَِّإ

 : وعلى عكَازه مكتوب سطران 
 نيا على وجٍل   أنت بذىالدوإعمل 

ــوتِ                    ــد الم ــك بع ــم بأن ــوثُوِاعل   مبع
ٍل    ـمتَ من عموِاعلم بأنك ما قد 
ــا                   ــىعليك وم ــوروثُ يحص ــتَ م  خَلَّفْ

أنا مجنون الجوارح   : فقيل له أنت حكيم لست بمجنون فقال        
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. لست بمجنون القلب ، ثم ولى هاربا رضى اهللا تعالى عنه            
كنت جالساً مـع رجـٍل      :  قال   ���� غربىمالوعن أبو الجوال    

صالح ، ببيت المقدس وإذا قد طلع علينا شـاب والصـبيان      
 فدخل  ؛مجنون  . مجنون  : حوله يقذفونه بالحجارة ويقولون   

 فقلت لـه   ،المسجد وهو ينادى اللهم ِارحمنى من هذه الدار       
من أخلص   : هذا  كالم حكيم فمن أين لك هذه الحكمة ؟ قال            

  وأيده بأسباب العصمة     ، أورثه طرائف الحكمة  ؛  له الخدمة   
 : وليس بى جنون وزلق بل قلقٌ وفَرقْ ثم أنشد يقول 

ِب متُ الورى فى حبجعنج اد مبالِنع  
ـ  فَ ِهيلَاً إِ قَو                        وِعفْتُ القرى شَ   ـ  أَ ملَ  منَََ

 وِن على الورى وموهتُ ِذهنِّى بالجنَ
          فمـا ِانكَـتَم ـواهه مـابى ِمـن ألكْتُم                     

 اً  حاْئ بِبحالْ ِبقَو الشَّتُيَأا رملَفَ

 فتُ ِقنَـاِعى ثُـم قُلْـتَ نَعـم نَعـم           شَ                     كَ
  جنَنِّى الهوى دقَ فَوننُج ميَل ِقنِإفَ

  ِمسقَام فمـا ِبـى ِمـن ِسـقَم          يَل  وإن قِ                   
والِْقح وى والْهوالِْبح عِدهب ا نَنَي 
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  الظُلَـم   فى ِحنِْدسِ  ِسنْ األُ                     وحرمِة روحِ 
 ةً  الَه  جكِيِف ونالواشُ لقد المِنى 

ــقُ                فَ ــرطَتُ ِللْ ــفْى ِإِف ــذْ الِْحص عرفاح ــم  تَشَ
 ٍم ـتكَل رـِيغَى ِبـِفر طَمـهبتَاَعفَ

ـ  الْ ن أَ مهربخْ                     وَأ ـ  ه وى ي  وِرثُ الِسـقَم 
 تُبِعدنَِّنى  من الا الْذَ ا يِملِْحالِْبفَ

 ـارَئ النَسـم  ب             وقَِرب مزارى ِمنْـك يا           
طَ من سماك مجنونا ، فنظر إلـى        فقلتُ أحسنت لقد غَلَ   : قال  

أوال تسألنى عن القوم كيف وصلوا وِاتصلوا ؟        : وبكى وقال   
ــلت  (  ــلت واتص ــى وص ــا ألن ــرار دى معاي  )ألن األس

ـ ور،  وا األخـالق    رهطَ: قلت بلى أخبرنى فقال      وا منـه   ض
تـزروا  ئ وهاموا من محبته فى اآلفاق ، وإ       بيسير األرزاق   

اآلجل ب باإلشفقاق ، وباعوا العاجل الفانى  وِارتضوابالصدق 
الباقى ، ورِكبوا فى ميـدان السـباق ، وشَـمروا تَشَْـِمير             
          مهدالجهابذة الحذاق ، حتى اتصلوا بالواحد الرزاق ، فَشَـر
           م عن الخالئق ، التُؤيهم دار ، واليقرهبفى الشواهق ، وغَي

 إفتخـار، وهـم     بهم قرار ، فالنظر إليهم إعتبار ، ومحبتهم       
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      أحبار ، وم بانهصفوةٌ أبرار ، وردحه   م الجبار ، ووفَصم ه
 فْتَقَدوا  ختارالنبى المفوا ، وإن غابوا لم يرعإن حضروا لم ي ،
  .دواـم يشْهـوا لـاتـوإن م

       :  ثـم أنشـد يقــول 
  من ج تَوِحشا  ِمكُنسيِع الخلِق م 
  المنَـى  بِر تَنَـالُ  الصِبواصبر فَ 

ـ واحذر مـن النُ     ِق وآفاتـه  طْ
 وِجد فى السـير وشَـمر كمـا       

ـ    أولئك الصـفوةُ   ما   ممـن س
 جج

 الحــِق    مستَأِنساً بالواحـدِ  
 وارضى بما يجرى من الرزقِ    
 فآفِة المـؤمِن فـى النطـقِ      
 شَمر أهـل السـبِق للسـبِق       

ــرةُ اِهللا ــوخِي ــخَ الْن ِم  ِقلْ
 

ثم ولى هارباً وأنا متأسفٌ     ،   هنيا عند حديث  يت الد ِسنُْأفَ: قال  
 وعن أحـد الصـالحين وهـو         .عليه رضى اهللا تعالى عنه    
سألت اهللا عـز وجـل      :  قال   ����سيدى عبد الواحد بن زيد      

 فقيل لـى يـا عبـد        ؛ثالث ليال أن يرينى رفيقى فى الجنة        
وأيـن  : فقلت  . رفيقك فى الجنة ميمونة السوداء      : الواحد  

فخرجت إلى الكوفة   .  فى بنى فالن بالكوفة      :هى ؟ فقيل لى     
: فقلت . هى مجنونة ترعى غنيماٍت : فقالوا . وسألت عنها 
فإذا . فخرجتُ  . اخرج إلى الجبانة    : فقالوا  . أريد أن أراها    
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وإذا بين أيديها عكَّاز وعليه ِجبةُ صوف       . هى قائمة تُصلى    
غنم مـع الـذئاب     وإذا ال ،  مكتوب عليها ال تُباع وال تُشترى       

فال الذئاب تأكـل    ) رأيت الغنم مع الذئاب مختلطين ببعض       ( 
فلما رأتنى أوجزت فى    ؛  وال الغنم تخاف من الذئاب      ،  الغنم  

يعنى خفت فى صـالتها وفرغـت مـن الصـالة           ( صالتها  
ارجع يا بن زيد فليس الموعد ها هنا إنما الموعد          ) بسرعة  

:  ابن زيد ؟ فقالـت       يرحمك اهللا من أعلمك أنى    : غداً فقلت   
أما علمت أن األرواح جنود مجندة ما تعارف منهـا ائتلـف    

 : فقالـت   . عظينـى   : فقلت لهـا    ! وما تناكر منها اختلف     
إنه بلغنى ما من عبٍد ُأعطـى مـن         . عجباً لواعٍظ يوعظ    وا

الدنيا شيئاً فابتغى إليه ثانياً إال سلبه اهللا حب الخلوة معـه            
 :وبعد اُألنس وحشَة ثم أنشدت تقول ، بعد وبدلَه بعد القُرب 

ـ ِتح ال اِ  اميا واعظاً قَ   ساب 
 تَنْهى وأنت السـِقيم حقـاً     
 لو كُنتَ أصلحتَ قَبل هـذا     
 كان لما قُلت يـا حبيبـى      
 تَنهى عن الغَى والتَّمـادى    

 

 تَزرـ    ج الـذنوب  ِن قَومـاً ع  
 هذا مـن المنكـِر العِجيـب      

ـ       ن قَريـب  عيبك أو تُبـتَ م
 قلـوب موِقع ِصـدٍق مـن ال     

 وأنت فى النَهـِى كالمِريـب     
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 فال الغنم تفـزع      ، إنى أرى هذه الذئاب مع الغنم     : فقلت لها   
فـألى شـئ هـذا ؟      ؛  وال الذئاب تأكل الغـنم      ،  من الذئاب   

إليك عنى فإنى أصلحت ما بينى وبين سيدى فأصلح         : فقالت  
 . عنها رضى اهللا تعالى. ما بين الذئاب والغنم 

وثابـت   ومحمد بـن المنكـدر     ِبتُ أنا : ربيع قال   عن أبى ال  
 عند السيدة ريحانة المجنونة رضى اهللا عنها وعنهم         ىالبنان

 : فقامت أول الليل وهى تقول : قال . أجمعين 
ِحقام المبَؤ إلى المقَُلم وكَ   ةًم َؤفُ الْادِماد الْن روِرسِط يير 

 : يقولسمعنا هاتفاً) أى وسط الليل ( يل فلما كان جوف الل
 ال تأنس بمـن تُوِحشُـك نَظْرتُـه       

  ذا شَجنٍ  د وِكد وكُن فى الليلِ    ِجِهوِا
 

 فَتُمنَعن من الِتذْكَاِر فى الظُّلَمِ     
يادِ  ِقسكَأس ِود الْ يك مِ ِعزوالكَر  

 ج

ذا ممـا : فقلـت   . سلباه  واحزناه وا : فلما ذهب الليل نادت     
 : فقالت )  قلنا بتزعق ليه كده فيه إيه (
ـ نُْأ بِ المظَّ الْ بهذَ ـ لِْإ وبِ ِهِس           ِهِف

 

ـ نُْأ بِ المظَّ الْ تَيلَ  ـ تَ ي ِهِس جدد 
 

زمن المناجاة الليل عند أهـل      ) حزنانة إن الليل هيخلص     ( 
خرجت من  :  قال   رضى اهللا عنه  وعن عتبة الغالم    . المحبة  
وإذا بخيمة ،  بخُباء أعراب قد زرعوا زرعاً   فإذا أنا   البصرة
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 وإذا فــى الخيمــة جاريــة مجنونــة عليهــا ، مضــروبة 
وال تُشـترى فـدنوت     ،  اع  ـجبة صوف مكتوب عليها ال تُب     

ــلمت ــا وس ــا  منه ــالم  . عليه ــى الس ــرد عل ــم ت  فل
 : ول ـا تقـم سمعتهـث

    وناِبـدوالع  اِهدونالز َأفْلَح 
 ِريحةَ ِفيهِ لقَأسهروا اَألعين ا  
  اهللا حتَّـى   حيرتهم محبـةُ  

 بــاذُ عقــوٍل ولَِكــنلهــم َأ
 جججج

     طُـونوا الباعأج موالهإذا ِلم 
    ونشَـاِهد مم وهى ليلَهفَمض 
    نُونج ِفيِهم أن النَّاس ِسبح 
    ِرفُونعما ي ِميعج ماهشَج قَد 

 ججج

الـزرع ده بتـاع     ( ن الزرع ؟    لم: فدنوت إليها فقلت    : قال  
فتركتُهـا وأتيـتُ بعـض      . لنا إن سِلم    : فقالت  ) . مين ؟   

       بمطراً كأفواِه الِقر اءمواهللا : فقُلـت   . األخبية فأرخَتْ الس
آلِتينَّها وَأنظُر ِقصتها فإذا بالزرع قد غَِرقْ وإذا هى قائمـة           

والذى أودع قلبى من صروف صـفاء مـودة         : وهى تقول   
  قلبى ليوقنن منك بالرضـا ، ثـم التفتـت إلـى             بتك إن مح

إنه الذى زرعه فأنبتَه ، وأقامه فسـنْبله ، وركَّبـه    : وقالت  
             ِفظَـهعليـه فح واطَّلَع ، وأرسل عليه غَيثاً فسقاه ، فَشَقَّقَه

     لَكَهَأه هادصنَا حا دثم رفعت رأسـها نحـو السـماء        . فلم
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. عباد عبادك وأرزاقهم عليك فاصنع ما شئت        كل ال : وقالت  
إيه الصبر اللى عندك ده ؟  هو        ( كيف صبرِك ؟    : فقلت لها   

 حاجته ،  وهو      ، اللى زرعه وهو اللى سقاه وهو اللى هلكه       
 اسـكت : كيف صبرِك ؟ فقالت     : فقلت لها   ) الرزاق يرزقنا   

ديد  فى كل يوم منه رزق ج       ، إن إلهى لغنى حميد   ،   يا عتبة   
: قال عتبة   .  أكثر مما ُأريد     الحمد هللا الذى لم يزل يفعُل ِبى      

عين الرضا فيما ( اهللا ما ذَكَرتُ كالمها إال هيجِنى وأبكَاِنى   فو
ـ و:  قال ����وعن سيدى ذى النون المصرى  ) . تقول    فَِص

لى رجل من أهل المعرفة فى جبل دكام فقصـدته فسـمعته            
 : وأنين يقول بصوت حزين فى بكاٍء 

 ِهِركِْذ بِ ادَؤفُ الْ سِنيا ذا الذى أَ   
ـ َأ بِ انمزى والْ اِليلَى الْ نَفْتَ ِهِرس  

 

 ريـد  أُ واك سِ نا إِ  الذى م  تَنَْأ 
وهوغَ اك اِدَؤفً فى الْ  ض ِد جيد 

 ج

ن ِس الوجِه ح  نِسفتبعتُ الصوت فإذا بفتى ح    : قال ذو النون    
حاسن وبقيتْ رسومها نَحيل قد     الصوِت ، وقد ذهبتْ تلك الم     

وهو يشبه الوِله الحيران فسلَّمتُ عليه فَرد       ،  اصفَر واحتَرقْ   
 : علَى السالم وبِقى شَاِخصاً يقول 

 ِقفأنتَ والروح ِمنِّى غَير مفْتَرِ      اهِتينَعميتُ عينى عن الدنيا وزِ    َأ
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 إذا ذَكَرتُــك وافَــى مقلَِتــى َأرقٌ
 ٍةوما تَطَابقَتْ اَألحداقُ عن ِسـنَ     

 

 من أوِل الليِل حتى مطْلَع الفَلَقِ     
 إال رأيتُك بين الِجفِْن والحـدقِ     

 جج

 :ما لـك وطلـب المجـانين ؟ قلـت           :  ثم قال يا ذا النون      
: قال  . مسألة  : قلت  . قد سمعت به  :  أو مجنون أنت ؟ قال      

 حبب إليـك اإلنفـراد      أخبرنى ما الذى  : قلت  . سل  . مسألة  
: وقَطَعك عن المؤانِسين وهيمك فى األودية والجبال ؟ فقال          
 ثم  ،حبى له هيمِنى وشوقى له هيجِنى ، ووجِدى به أفْردنى           

إى واهللا  : َأعجبك كالم المجانين ؟ قلت      : يا ذا النون    : قال  
  ؟����وأشْجانى ثم غاب عنى فال أدرى أين ذهب 

قال بلغنى أن بجبـل      : ����وعن سيدى ذى النون المصرى      
المقطم جارية متعِبدة فأحببت لقائها فخرجتُ إلـى المقطـم          
أطلبها فلم أِجدها فلقيتُ جماعة مـن المتَعِبـِدين فسـألتُهم           

: أتترك العقالء وتسأل عن المجانين ؟ فقلت : فقالوا . عنها 
هى فى الـوادى    : قالوا  . وإن كانت مجنونة    . دلونى عليها   

فذهبت إلى الوادى فلما أشرفت عليه سمعت صوتاً        . الفالنى  
 : حزيناً وهو يقول 

 ِهِركِْذ بِ ادَؤفُ الْ سيا ذا الذى أنِ   
 

 دِيِر أُ واك سِ ن الذى ما إِ   تَنَْأ 
 جج
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فإذا بجارية جالسة علـى صـخرة       . فاتبعت الصوت   : قال  
 :  السـالم وقالـت      ت علـى  فـرد . عظيمة  فسلمت عليها     

يعنـى مالـك ومـال       (  ؟ يا ذا النون ما لك ومال المجانين      
يعنى جاى تدور عليهم ليه أنت رجـل        ( تطالبهم  ) المجانين  

 :ما الذى جنَّنَـِك ؟ قالـت        : فقلت لها   ) من كبار العارفين    
 يا ذا النون حبه جنَّنَى ، وشوقه هيمنى ، ووجـده أقْلقَِنـى      

. والشَوق فى الفُؤاد والوجد فى السر       ،  لقلب  ألن الحب فى ا   
الفـؤاد  . نعم  : الفُؤاد غير القلب ؟ فقالت      : فقُلتُ يا جارية    

فالقلب يحب والفؤاد يشـتاق     ؛  نور القلب والسر نور الفؤاد      
: قلـت   . يجد الحـق    : وما يجد ؟ قالت     : والسر يجد قلت    

 الحـق  يـا ذا النـون ِوجـدان        : وكيف يجد الحق ؟ قالت      
 : ثم أنشدت تقول . بال كيف 
 بالوجِد موجوداً فال وجدتْ   إن كُنتَ   

 

 ِسى وجودك إال بعد موجـوِدى    نَف 
 ج

 شديداً    للحق ؟ فبكت بكاء    ِكيا جارية ما صدق وجدانِ    : فقلت  
 عليها فلما أفاقت نادت     ى ثم غُشِ   ، حتى كادت نفسها تفيض   

 : شدت تقول  ثم أن ،أواه أواه منك: تقول 
 ووجِد وجوِد الواِجِدين لَِهيب     وجِدى به وجد ِبوجِد وجـوِدهِ   فَ
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  ةِ   لَِئنبحقَاً فى مِدى  ِمتُّ حـيس  
 ج

     ا فى الفُؤاِد تَِطيـبنَايالم فَإن 
 جججج

 وغَشى. هكذا يموت الصادقون : ثم صاحت صيحة فقالت 
يتَة فطلبتُ شيئاً أحفُر لَها     فحركْتُها فإذا هى م   ؛  عليها ساعة   

. به قَبراً فإذا هى قد غُيبت عنِّى فلم أجدها رضى اهللا عنها             
أسرار عظيمة هم أهل لها ، وعن سيدنا الفُضيل بن ِعياض           

مكثت فى جامع الكوفة ثالثة أيام لم ُأطعم طعامـاً           :  قال   ����
ع فلما كان اليوم الرابع هزلنـى الجـو       ؛  ولم أشرب شراباً    

فبينما أنا جالس إذ دخل من باب المسجد رجل مجنون وبيده           
والصبيان ) يعنى قيد حديد    ( حجر كبير وفى عنقه غل ثقيل       

من وراءه فجعل يحول فى المسجد حتى إذا حـازانى جعـل        
إلهى وسـيدى   : فقلت  ؛  يتَفَرس ِفى ففِزعتُ فى نفسى منه       
 : ؟ فالتفت إلى وقال َأجعتَِنى وسلَّطتَ على من يقْتُلنى 

مِف نبات الصبِرَلح غريزةٌيك   
 

 ر آخِ كِربص لِ ْلى ه ِرع شِ فياليتَ 
 جججج

وطـار  ،  فزال عنى جزعـى      :  رضى اهللا عنه     قال الفُضيل 
: قـال   . يا سيدى لوال الرجاء لم أظفر       : عنى هلعى وقلت    

بحيـث مسـتقر همـوم      : فأين مستقر الرجاء منك ؟ قلت       
أحسنت  واهللا يا فُضيل إنها لقلوب الهموم        : قال  . ين  العارف
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   واألحـزان أوطانهـا عرفتـه فاستأنسـت بـه         ،  عمرانها  
وقلوبهم غارقة باألنوار   ،  فعقولهم صحيحة     ، وارتحلت إليه 

  ثـم ولَّـى      ،  وأرواحهم بالملكوت األعلى معلقـة      ، مشرقة
 : ول ـوأنشد يق) أى انصرف ( 

 ى القَفِْر ِساِئحاً   ف فَهام ولِّى اهللاِ  
 فَعاد ِبخَيٍر قَد جرى فى ضِميِره     

 

 اِحلُ    وحووِم ريِر القُدلى سطَّتْ ع 
      فَاِصـلُهوم شَـاُؤهِبـِه َأح تَذُوب 

 

فوا اهللا لقد بقيت عشرة أيام لم ُأطعم طعامـاً          : قال الفُضيل   
وبى لمن استوحش من     فطُ  ، ولم أشرب شراباً وجداً بكالمه    

 : ق وأنس بالحق وأنشد يقول الخل
ـ يتُ ب تُ بوحدتى ولَِزم  سَأِن  ىِت

 وَأدبِنى الزمـان فَـال ُأبـاِلى    
 ولستُ بسائٍل ما ِعشْتُ يوماً    

 ىِنى ِمن اللَّذَاِت أال يروع    كَفَاِن
 

     رورفَا السلى وص اُألنْس فَطَاب 
 وال َأز ارــال ُأز ــرتُ فَ  ورهِج

 ى الجارُأس    اَألِميـر كْبر نِْد أم 
      َأميـر لَـىسطُو عوال ي وزير 

 ججججججج

مر بى بهلول المجنـون فـى       :  قال   ����وعن اإلمام الشبلى    
) ى إلـى المقـابر      أ( بعض األيام وهو خارج إلى الجبانة       

معاه قصبة طويلـة عاملهـا      ( ومعه قصبة قد جعلها فرسه      
وهو يعدو  ،  ه مقرعة   وبيد) الفرس بتاعه عامل إنه راكبها      
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 إلى العـرض علـى اهللا      : إلى أين يا بهلول ؟ فقال       : فقلت  
فجلست حتى رجع وقد انكسرت القصـبة       : قال  . عز وجل   

: ما كان منك ؟ قال      : فقلت له   . واحمرت عيناه من البكاء     
 فلمـا عرفنـى      ، وقفت بين يديه على أن يكتبنى من الخُدام       

ٍب مقبـول   وٍل قول عارٍف محِ   طردنى قُلت هذا القول من بهل     
صدر من قلٍب حزين بالخَوِف مشغُول وفى معنـى العـرض          

 : ِسرتُ فى هذه العشرة األبيات أقول ُأوالرد والقبول 
        بيـدع ـولَى ونَحـننَا علـى المِرضع 

 ح خَاِدمـاً  فَمن كَان ِمنَّـا لَـيس يصـلُ       
  لُحصكان ي نتِ    ومرضفى قُدِس ح ِه فُهو 

ــةً  وِرفْع ــريض ع ــاه ــه ج ــب ل  حبي
خُـــد ةٌ ُأولَِئـــكـــادوس امِكـــر ام 

ــا غَبنَ ــدما  في ــابِن ِعنْ ــوم التَغَ ــا ي  نَ
         ـمـا هى ومـكَارس مإال ه ى النَّاستَر 
 تُحيطُ ِبنَـا األهـواُل مـن كُـِل جاِنـبٍ          

  وا نُجِكبر موهب     ـوِفى اله النُور اً ِمنى 
ــهِ  وال فَــزبــل بقُرب محــِزنُهي ع  

 ج

 فَِمنَّـــا شَـــِقىـــِعيدوس هدر  
ــالطَرِد ذَاك بِعيــدفَعــن بابــِه   ِب

 دهنَــاك حِميــ قريــب ومقْبــوٌل
 ومجد على مـر المديـِد جديـدِ       

   بيدع وِءونَحنالس    ِبيـدع ِبـئس  
ــد ونَحــن و عم وــابله ــديق  ِعي

    ى ولَِكـنكَارس ـذابالع  شَـديد  
 ــد ــاِر نَِمي ــا بالعق ــى أن كأنَّ  إل

  وفُـود  تَِطير إلى الرِب  الكَـِريمِ     
      نـاكحلـو هي فَـرح ملَه  ِعيـدو  

 ججج

 الصالحين وما زينَهم اهللا به دون غيرهم مثُل جندٍِ          بسقيل نَ 
تزينوا للعرض على غداً فمن كانت زينتـه        : قال لهم الملك    
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 ثم يرسُل الملك فى الِسـر        ، ت منزلته عندى أرفع   أحسن كان 
بزينة من عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكتـه           

روا علـى سـائر     ِخفَ فإذا تزينوا بزينة الملك       ، وأهل محبته 
ُل مـن وفقهـم اهللا      ثَ فهذا م   ، الجند عند العرض على الملك    

رجت   خ  ����قال سيدى الِسرى السقطى     . لألعمال الصالحات   
أى شئ  : فإذا ببهلول المجنون فقُلتُ له      ؛  يوماً إلى المقابر    

وإن ِغبـتُ ال    . أجالس قوماً ال يؤذوننى     : تصنع ها هنا ؟ قال      
 يقولأال تكون جائعاً ؟ فَولَّى عنِّى وأنشد : فقلت له . يغتابوننى 

 تَجوع فإن الجوع من علَِم التُقَى      
 

  سيشْبع وإن طَويَل الجوِع يوماً    
 ججج

: وقيل آلخر من عقالء المجانين وقد أقبل من بعض المقابر           
قيـل  . من عند هذه القافلة النازلـة       : من أين جئت ؟ فقال      

) أى عن المـوتى     (  ماذا قلت لهم ؟ وماذا قالوا لك ؟         : له  
. حـين تقـدمون     : متى ترحلون ؟ فقالوا     : قلت لهم   : قال  

نين ، وما يتكلمون به مـن       وسئل بعضهم عن هؤالء المجا    
. إن هؤالء كان لهم فضل وعقل       : فقال  . الحكمة والمعرفة   

وعن سيدنا عطاء   . فلما أخذ اهللا عقلهم أبقى عليهم فضلهم        
ـ     :  قال   ���� ى اددخلت سوقاً من األسواق فإذا أنا بجاريـة ينَ
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ن أيعنى جارية تباع فى السـوق وينـادى عليهـا           ( عليها  
تها بسبعة دنانير على أنها مجنونة وجئت       فاشتري) يشتريها  

فلما كان الليل وقد مضى بعضـه رأيتهـا قـد           ؛  إلى منزلى   
 فسمعتُها تختنق بالـدموع      ، توضأت واستقبلت القبلة تُصلى   

إلهى بحبك لى إال ما رحمتنى فتحققـتُ جنونهـا          : وتقول  
بحبى لـك   : ولكن قولى   . يا جارية ال تقولى هكذا      : فقلت    

إليك عنى يا بطَّال فَوا حقْ      : فقالت  )  بحبك لى    مش تقولى ( 
ثم سقطت على وجهها . حِقِه لو لم يحبنى ما أنامك وأقامنى    

 : وجعلت تقول 
  جتمـعم الكَرب   حم ـ  والقَلـب  قُِرتَ

  على من ال قرار له ؟       القرار فَيكَ
 بإن كَان شَئٌ   يا ر     جِفيه ِلى فَـر  

 ج

 دمع مسـتَِبقٌ  والصبر مفتِرقُ وال   
 ِمما جنَاه الهوى والشَوقُ والقَلقُ    

  ما دام ِبى رمـقٌ     فامنُن على ِبهِ  
 ج

إلهى كانت المعاملة بينـى وبينـك   : ثم نادت بأعلى صوتها    
ثـم شـهقت   . سراً واآلن قد علم المخلوقون فاقبضنى إليك      

ها فى  ألنها كانت عبادت  ( قةً فارقت الدنيا رضى اهللا عنها       هش
سرية تامة بينها وبين اهللا فلما انكشف أمرها فـى العبـادة            

 وعلم مخلوق واحد بسـرها أحبـت أن          ، على سيدنا عطاء  
حتى ال تختلط العبادة بالرياء وتخرج عـن        ،  تفارق الحياة   
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طلبت مطلبها فاستُجيب لها    . السر فيما بينها وبين المعبود      
بعضهم يجرى  وكان   .ها فى محل القرب رضى اهللا عنها        ألن

 : فى الشارع وهو يقول ، ويسجلون له بالكتابة 
 وحنُ أَ ن أَ ى لِ قُِحى ي وِبنُ ذُ نِم
 ىاِصعمى َأكُفَّ الْ  ِتج مه تْقَلَخَْأ
 ىِبلْ قَ حرى ج ر ي د قَ تُلْا قُ ملَّكُ
ـ ا الْ منَِّإ ـ نَّوز والْ فَ ـ عيم لِ ِع ٍدب 

 

 احيِح ص اًبلْ قَ وبنُذُ الْ ى لِ عد تَ ملَ 
 ايحى المِشيب نَعياً صـرِ    اِنعونَ

 عاد قَلِْبى ِمن الْذُنُوِب جِريحـا     
 جاء فى الْحشِْر آِمنَاً مستَِريحا    

 

 كان عنـدنا مجنـون    :  قال   ���� وعن سيدنا على بن عبدانٍ    
يجويصـلى وينـاجى ربـه إلـى          ،  بالنهار ويفيق بالليل   ن 

ـ ِنيعنى أنت ج  (  ؟   تَنْذ كم جنِ  فقلت له يوماً من   . الصباح    تْنْ
 : ثم أنشأ يقول . منذُ عرفتْ : قال ) من كام سنة 

 أنا الذى ألبسـِنى سـيدى      
 آوى إلى مـؤِنسٍ  فِصرتُ ال 

 

 لما تَقربـتُ ِلبـاس الـِودادِ       
 إال إلى مالـٍك راِزِق الِعبـادِ      

 

) العقـل   لقيته ذاهل   ( فخرجت فإذا أنا به زاهل العقل       : قال  
آتنا غذائنا فقد لقينا من سـفرنا هـذا نصـباً             : فدخل فقال   

 فعلمت أنه جائع ؛ فقدمت إليه طعامـاً ، فأكـل ثـم شـرب        
 : ول ــد يقـوأنش
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عليك اِتكَاِلى ال على النَّاِس كُِلهم      
 وأقْسمتُ َأنِّى كُلَّما جعتُ سـيدى     

 

       لَـمتُع لـيس اِلمالى عوأنتَ ِبح 
 ى باباً فَُأسقَى وُأطْعـم    ستَفتَح لِ 

 

 : فأنشد يقول . أوصنى بوصية : فقلت له 
حزِن وتَقوى اهللا تَربم الخَوفَ مع الحإلز 

                 حجتَقوى اهللا َأر ميعاً إنا جنيواُترِك الد  
نَحا الليِل جِفى ظُلْمِة الليِل ِإذا م تَِهدواج 

 قْرِع الباب قَِلـيالً فَلَعـلَّ البـاب يفـتَح         وا                  
 ِفـر مـنهم    : فقال  . علمنى شيئاً أنتفع به     : وقيل لبعضهم   
فيـتم  ) أى فر من الناس وال تأنس بالناس        ( وال تأنس بهم    

إلزم الصدق والتُقى   : قال  . تصالك ويقل عذابك فقلت زدنى      ِا
 َل تُرزق السْئ ،واغلب النفس والهوى، واترك العجب والِريا 

 وعـن سـيدنا   . حسبك رضى اهللا عنـك      : فقلت  . والمنى  
 قال رأيت فى جبل لُبنان فى كهـٍف         ���� ذى النون المصرى    

وهو   أشعث أغبر نحيفاً نحيالً       ، رجالً أبيض الرأس واللحية   
فـرد علـى    . يصلى فسلمت عليه بعد ما سلم من الصـالة          

حتـى   ،   اكعاً وسـاجداً   وقام إلى الصالة فما زال ر       ، السالم
  وجعـل يسـبح اهللا       ، صلى العصر ثم اسـتند إلـى حجـر        
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. رحمك اهللا ادع اهللا عز وجـل لـى          : وال يكلمنى فقلت له     
يا بنـى   : فقال  . زدنى  : فقلت له   . آنسك اهللا بقربه    : فقال  

ِعـزاً مـن غيـر      . من آنسه اهللا بقربه أعطاه أربع ِخصال        
 من غير مال وأنساً     ىوِغنَعشيرة ، وعلماً من غير طلب ،        

ثم شهق شهقة فلم يفق إال بعـد ثالثـة          . من غير جماعة    
كـم فاتـه مـن صـالة ؟         : ثم قام فتوضأ وسـألنى      . أيام  

إن ذكر الحبيب هيج شوقى ثم حب الحبيب        : فقال  . فأخبرته  
ستوحشت من مالقاة المخلوقين وأنسـت     وقد اِ . أذهل عقلى   

يرحمك اهللا  : فقلت له   . سالم  نصرف عنى ب  ِا. برب العالمين   
 وأريد موعظة منـك      ، وقفت عليك ثالثة أيام رجاء الزيادة     

 بحبه بدالً ؛ فالمحبون     دأحبب موالك وال تُرِ   : فقال  . وبكيت  
 وهم أصفياء اهللا وأحباؤه      ، هللا هم تيجان العباد وعلم الزهاد     

ن إال فما كا، وعباده وأولياؤه ثم صرخ صرخة وفارق الدنيا 
ينحـدرون مـن الجبـل      هنيهة فإذا نحن بجماعة من العباد       

ما اسـم هـذا     : فسألت  ،  حتى واروه تحت التراب     فتولوه  
وعـن  .  ونفَّعنـا بـه      ����شيبان المصاب   : الشيخ ؟ فقالوا    

بينما أنا جالس فى بعض     :  قال   ����سيدى ذا النون المصرى     
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يـادى  يـا ذا اآل   : أودية بيت المقدس إذ سمعت صوتاً يقول        
التى ال تُحصى ، ويا ذا الجود والبقاء متِّع بصر قلبى فـى             
الجوالن فى جبروتك واجعل ِهمتى متصلة بجوِد لُطفـك يـا           
لطيف وأعذنى من مسالك المتَجبرين بجالل بهائك يا رءوف          
واجعلنى لك فى الحالين خَادماً وطَالباً وكُن لى يا منَور قَلبى           

 فى القَصِد صاِحباً وغَاية طَلبى 
فطلبت الصوت فإذا هى امرأة كأنها كالعود المحتـرق         : قال  

 قـد أضـناها      ، وعليها درع من الصوف وخمار من الشعر      
 لـزمن وذوبهـا الحـب وقتلهـا الوجـد          الجهد وأفناهـا ا   

 فقالت وعليك السالم يا ذا النون. السالم عليكى : فقلت 
 ى ولـم ترينـى ؟      ال إله إال اهللا كيف عرفـت اسـم        : فقلت  
كشف لى عن سره الحبيب فرفع عن قلبـى حجـاب           : قالت  

. ارجعـى إلـى مناجاتـك       : فقلـت   . العمى فعرفنى اسمك    
 أسألك يا ذا النور والبهاء أن تصرف عنـى شـر          : فقالت  

ثم خرت ميتـة فبقيـت      . ما أجد فقد استوحشت من الحياة       
ـ        ا ثـم   متحيراً متفكراً فأقبلت عجوزاً كالولهانة فنظرت إليه

أنا : الحمد هللا الذى أكرمها فسألتها من هى ؟ فقالت          : قالت  
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زهراء الولهانة ، وهذه ابنتى توهم الناس منذ عشرين سنة          
 وإنما قتلها الشوق إلى ربها عز وجل رضى          ، أنها مجنونة 

 : اهللا تعالى عنها وأنشد بعضهم يقول 
 تُلْقُ فَوىه تَنم ِبتَنْقالوا جِن

 

ـ ملْ لِ  إالَّ ِشيع الْ ةُذَ ما لَ  مهلَ  يِناِنج 
 
 
 

كُنت بجبـل   :  قال   ����وعن سيدى أبى عبد اهللا اإلسكندرى       
 أسيح راجياً رؤيـة الرجـال أو النسـاء مـن القـوم              امكَِل

مرأة فقـد   إفجمع اهللا لى مرادى فأول من لقيت        ،  الصالحين  
 : سمعتنى أنشد هذه األبيات 

ـ  ِذ ىِقر شَ ن مِ ىح الْ ةَيريا جِ  ِملَى س 
ـ  مكُى بِ ِلم شَ اميَأ ـ   ي ـ تَج م ملْا ِس  عِم
 ىح ض يقَِقع الْ ِتز ج ن إِ  اهللاُ ِكتُداشَنَ
تَ ْلقُو تُكْر ِر صـ اً فـى دِ   يع كُاِريوام 

 

 ْله ع وـ  علـى العِ   الينـا لي لِ ةٌد  ِملْ
وحُلب و دلَ ى دكُيغَ م ير ـ نْ م ِمِرص 
 ِمِشتَح م ري غَ مِهيلَ ع المى الس ِراقْفَ
مٍىِحاً كَ تَي ِع يـ  الْ ير قْسذا ِسـقَمِ   م  

 

جتماعى برجـل   لو كان اِ  : فلما رأيتها قلت فى نفسى      : قال  
يا أبا عبـد اهللا مـا رأيـت         : فقالت  . مرأة  إكان أحسن من    
جتماع بالرجال من لم يصل إلـى       أيريد االِ . أعجب من حالك    
ـ : كثر دعـواكى فقالـت       فقلت ما أ    ، مقامات النساء  تُحرم 

فما الذى لـك مـن البينـة ؟         : فقلت  . الدعاوى بغير بينة    
فأريـد  : قلـت   . هو لى كما أريد ألنى له كما يريد         : قالت  
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قال لها أنا أريد دلوقتى عـايز       ( الساعة سمكاً مشوياً طرياً     
 هـذا مـن نـزول مقامـك        : قالـت   ) طرى  سمك مشوى   

 وهـل  ) أنـت مفجـوع     ( فتجاعك فى غذاءك وطعامـك      وِا
ال سألته أن يهب لك من الشوق جناحـاً تطيـر بـه إليـه               

اهللا ما رأيت أمر من ذُلِّـى        ، فو  كطيرانى ثم طارت وتركتنى   
بالـذى  : وأحلى من ِعزها فَعدوتُ خلفها وقلت يا سـيدتى          

 جودى على بدعوة     ، وجاد عليك وخذلنى  ،  أعطاك ومنعنى   
 : عوة الرجال ثم أنشدت تقول أنت ال تريد إال د: فقالت 

  الجزع وما الغَضا وما نُعمان     ما
 

 ــلــوالكا طُويلِِــ ومــ والْعبان 
 

 وأهل القـرب وأهـل       ، رضى اهللا عنكم سادتنا أهل المحبة     
 وأصحاب الفضل علينا فى العظات البينـات وفـى           ، الشوق

  .القدوة الطيبة الحسنة رضى اهللا عنكم سادتنا 
�� ���%��N�%!4:  

وأختم حديثى بتبيان أبينه صريحاً ساعة أن أقول فى حديثى          
السادة الصوفية فإنى أبين ذلك واضحاً فى لفـظ الصـوفى           

 �¢%�����:  وفىـ        فَالص ِفهو الولى التقى الزكى النقى الصى  
افَصفّ ى وِفصصوفى   ي ِمىفالسادة الصـوفية هـم       ، ا حتى س 
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 وجامعات للعلـم النبـوى       ، رسأئمة جعلوا من أنفسهم مدا    
 الصـوفى هـو      ، ووهبوا أنفسهم لخدمة الخلق   ،  المحمدى  

رتقـى إلـى     حتى اِ   ، صاحب مقام المحبة والعشق والتفانى    
 وقذف اهللا فى قلبـه نـور         ، مقام الكشف والمشاهدة القرب   

علم التصوف الذى قال فيه اإلمام عبد الوهـاب الشـعرانى           
فى قلـوب األوليـاء حـين        حدقَنْعلم التصوف علم اِ    : ����
ستنارت بصائرهم بالعمل بالكتاب والسنة ؛ فالصوفى كتاب        ِا

الصـوفى طريقـة     ،  ل  والصوفية هم السـادة اُألو    ،  وسنة  
  من أعـالم األمـة     ملَالصوفى ع . الصوفى قدوة يقتدى بها     

     ومن أمثال السادة الصوفية ال أقول علـى سـبيل الحصـر           
 مـن أمثـال      ، لطان العـارفين  سيدى أبو يزيد البسطامى س    

  من أمثال سيدى اإلمام الحارث المحاسبى ،����اإلمام الجنيد 
 من أمثـال     ، ����  من أمثال سيدى محى الدين بن العربى       ����

  ����  ، وسيدى عبد القـادر الجيالنـى       ���� أحمد الرفاعى سيدى  
   ���� وسـيدى إبـراهيم الدسـوقى       ، ���� وسيدى أحمد البـدوى   

وسـيدى عبـد الـرحيم      ،   ����وسيدى أبو الحسـن الشـاذلى       
  وسيدى ابن ، ���� األقصرى ، وسيدى أبو الحجاج    ����القنائى
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 ����أبو العباس المرسى    ، وسيدى أحمد   ����عطاء اهللا السكندرى  
  .من أمثال هؤالء هم الصوفية 

N�%!4�:  
والتربية مريـدين   ،   على أيديهم    ِملُعنتسب إليهم للتَ  أما ما اِ  

 بـين الصـوفى     يبقى فيـه فـرق    ( يسموا هؤالء متصوفة    
 طريقة  ، وصاحب مقام قُرب  ، الصوفى طريقة ) والمتصوف  

إنمـا   ؛ ومربياً يؤخذ عنه ويتبع ألنه نبوى محمدى، وقدوة  
 يبقى فيه فـرق      ، المتصوفة هم تالمذة تتلمذوا على أيديهم     

 فالمتصوفة دخلـوا      ، بين السادة الصوفية وبين المتصوفة    
ويتربوا على أيديهم   ،   المدرسة ليتعلموا على أيدى الصوفية    

    ِعدفْ       ، فمنهم من نجح ففَاز وسـ  ومنهم من لم ينجح ولم ي ح ِل
 علته أن ينتسب إليهم كـذباً        ، ألنه دخل على الصوفية بعلة    

 إن كان تاجراً فى سلعة من السلع       ، ليثق الناس به أنه أمين    
يبقى ( ل الناس عليه ألنه يصطحب الصوفى الشيخ فالن         ِبقْي

المتصـوف  . وفة إما ناجح منهم وإمـا فاشـل         المتص) إذاً  
الناجح يصل إلى أن سيده اإلمام الصوفى شيخه يرضى عليه 
ويرى فيه نجاحه كرؤية أى أستاذ فى مدرسة فى تالمذتـه           
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اللى هم انتسابهم كذباً وادعاءات كاذبة وكثير       ( والمتصوفة  
 كـان   من ذلك ـ   سيدى أبو مدين المغربىرذَّقد ح) ما هم 
وأيضاً من أئمة التصوف سيدى ذى النـون  صوفية ـ  من ال

 ولـذلك    ؛  وسيدى مالك بن دينـار      ، المصرى من الصوفية  
 ألنهـم أهـل      ؛ نقول السادة الصوفية  ) منقولش الصوفية   ( 

وأصحاب مقامات فى األمة علما وعمـالً وحـاالً         ،  مقامات  
 فسيدنا الشيخ أبو مدين المغربـى        ، وقُرباً إلى اهللا سبحانه   

 بل بيوصى المسـلمين جميعـاً        ،  بيوصى المريدين  الصوفى
جتنب صحبة ثالثـة أصـناف مـن النـاس ؛ ألن      ِا: بيقول  

اللى هو عمال   ( القُراء المداهنين   ( صحبتهم هالك وضياع    
 ويحفظ ويكـون     ، يقرأ واليعمل بقراءته ويداهن فى القراءة     

ما  ىِعال يفهم ما يقول ، وال ي      وكالببغاء يتكلم على أنه عالم      
ستكباراً على الناس أنه عالم وال يعمل        بل يدعى به اِ     ، يقول

 والمتصوفة الجاهلين فهو يجهل حقيقة      ،بعلمه يبقى مداهن    
 ألن له علة دنيويـة       ؛ ستهزاءاًولكن دخل اِ  ( اإلمام ومقامه   

وعايز هذه العلة تتحقق له أمانيه من وراء هـذه الصـحبة          
 عليـه ويجهـل     يبقى يجهل حقيقة أمر الطريق الذى دخـل       
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حقيقة أمر المقام الذى دخل عليه ليأخذ منه فهو جاهل جِهَل           
 ولذلك داخـل    ؛وجِهَل قدر الطريق فهو جاهل      ،  قدر المقام   

ستَمأ وهذا يسيئ إلى طريق القوم أى طريق الصوفية أما          ِزه
 أما النقص يكون عند المتصوفة إمـا         ، الصوفية أهل كمال  

 وإما متصوف جاهـل    ، ربمتصوف نجح وسلك بنجاح واقت    
حـذر صـحبتهم     ولذلك يقول المتصوفة الجاهلين اِ      )أحمق

الصوفى كامل من   ) مقالش والصوفية الجاهلين ميقدرش     ( 
أهل الكمال إنما يقول المتصوفة يعنى المنتسب إلى التربيـة          

والجبـابرة الظـالمين    ،  الصوفية انتساباً كاذبـاً بحماقـة       
ال يظلم فى الناس ويستخدم     الجبابرة واحد جبار وظالم عم    ( 

وعى تصاحب  إمنصبه فى الحكم يستخدمه فى ظلم من حوله         
النوع ده  يبقى الثالثة دول حْسهنوع واحد وصنف واحد م  

 ، الجبابرة الظالمين المتصوفة الجاهلين ،  المداهنين القُراء
للى ما عندوش علم عن حقيقة األمور ِا ( نر ِإذِّحوأنا أيضاً أُ 

الصوفى من أهل الكمـال     ) يخلطش بين صوفى ومتصوف     م
 تباع النبى فى القرآن والسنة فـارتقى إلـى        إنه صدق فى اِ   

 فـى حديثـه     ����النبـى   (  مقام االقتداء به فأصبح طريقة      
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ـ   الشريف بيالشـريعة أقـوالى والطرقـة أفعـالى       "    )ن 
 فالصوفى جمـع الثالثـة أخـذ مـن         . " والحقيقة أحوالى   

 وعمل بها علـى مـراد اهللا ورسـوله بحـب          أقوال النبى   
حقيقته ( وخشوع وخضوع ؛ ولذلك حقيقة الصوفى طريقة        

 يقتدى بـه فهـو إمـام يقتـدى فهـو صـاحب             ) طريقة  
 رتقـى  واِ  ، قتداء ، يتبع فهو صدق فى إتباع النبـى        مقام اِ 

 فإنه يشرب من مقام الحال لسيد المرسلين         ، إلى مقام الحال  
 علم ورثه اهللا علـم مـا لـم يعلـم              من عمل بما    ، بالتجلى

   وارثٌ من رسـول اهللا حـاالً        ، فالصوفى عالم عامل طريقة   
علماء أمتى كأنبياء بنى إسـرائيل      . وصاحب مقام فى األمة     

ويقوموا فى  ) أنبياء بنى إسرائيل كانوا بيرثوا المرسلين       ( 
  ومقامهم فى األمة مقام قُدوة يقتدى    ، األمة بالتبليغ والتربية  

أشـار إلـى    صلى اهللا عليه وسلم     فسيدنا رسول اهللا    ،   بهم
 أئمـة وقـدوة      ، علماء أمتى كأنبياء بنى إسـرائيل     : ذلك  

 فالصـوفى    ،  وورثة للمرسلين   ،   أصحاب مقام فى اإلسالم   
نـت   وكما بي   .قة وحاالً يوارث لسيدنا رسول اهللا علما وطر     
فالصـوفية أصـحاب   . ة من هم الصوفية ومن هم المتصوف   
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 أما المتصوفة منهم مـن صـدق فـارتقى         ،  األمة  مقام فى   
منقولش عليه صوفى إال    ( إلى مقام ، ولكنه متصوف ناجح       

رتقى إلى مقام وراث وشرب من أحوال سيدنا رسـول          إذا اِ 
 وفيـه متصـوف فاشـل     ،  يبقى فيه متصوف ناجح     ) اهللا  

  والمتصـوفة الجـاهلين كثيـر مـا هـم           ، وجاهل وأحمق 
بين الصوفى والمتصوف بجهالـة     فال يقتدى بهم وال يخلط      

  ع اإلنسان نفسـه بجهلـه ال بعلمـه        يال يض   حتى  ، وحماقة
 وكثير ما نرى من المتصوفة الجـاهلين الـذين ينتسـبون           

 وهم معـامالتهم إذا تعاملـت        ، فى هذا الزمان إلى المشايخ    
  خـروج علـى اإلسـالم        ، معهم تجـد معـامالتهم سـيئة      
 ترى فيهم هذه األمور      ، مالتبألفاظ بأقوال بكل أنواع المعا    

كل من يرى هذه األمور وهـو يجهـل حقيقـة الصـوفى             
  وليس عنـده علـم بهـذه الحقيقـة يسـبوا             ، والمتصوفة

  .الصوفية ويسبوا طريق الصوفية
  ألن الكلمـة التـى      ؛  أن يتريث المسـلم     ، ننصح المسلمين 

  إمـا أن تكـون شـهادة حـق           ، ينطق بها اللسان شهادة   
  وإمـا أن تكـون شـهادة        ، حجـة لـك   لك تكـون     مثبتة
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  ال ينطق اللسان إال من خالل علـم        يبقى( زور مثبتة عليك    
ومن خالل علم يقينى قد تحقق منه ألن اإلنسـان يحاسـب            

ـ  يح (على الكلمة ويحاسب على النُطق يوم القيامـة        اسب (  
 إال  ما أدخلهم النار إال حصائد ألسنتهم يعنى معظم أهل النار

   بغيـر علـم     بها للى هى عمال يشتم ويسب ويلعن     ِاالكلمات  
 وأصحاب  السادة الصوفية كُمل)نفسه ويؤذى الناس  عيضيِب

  وهـم فـى     ، مقام كمال وهم فى حصن حصـين مـع اهللا         
 قــرب وال يــؤثر علــيهم بشــئ ممــا يقــال مــن أهــل
 الجهالة ؛ ولـذلك نقـول هـذه الكلمـات منـى نصـيحة             
ــيد    ــال سـ ــا قـ ــد مـ ــق بعـ ــاء الحـ  ىإلرضـ

ــة ِا: أبــو مــدين هــذه النصــيحة   جتنــب صــحبة ثالث
 أصناف مـن النـاس القـراء المـداهنين ، والمتصـوفة           

 إننـى أنصـح بهـذه      . الجاهلين ، والجبـابرة الظـالمين       
 ولغيـر المتصـوفة     ألبيات وأقول للمتصوفة الجاهلين     فى ا 

ــم   ــم ه ــاهلين أنه ــى المتصــوفة الج ــرون ف ــذين ي  ال
  . كمالالصوفية الذين يقال عنهم أهل

 : ه ــول لـأق
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 ِفيه    ال تَنْظُرِة ِفى سفَاهإلى الس ن  
 وانظُر بعيِن الحق فيـِه مـدِققَاً       

  َأمِرِه ظُلْم ظَالم    ةَيقَِق ح ن أَ والحقُ
 لَّـِة نَفسـهِ   ومطْلَبه الـدنَايا ِبعِ   

  ظَـاِهره  لَِكنَّه يخْـدِع الجهـالَ    
  َأعمـى  فَأقواُل العـوام كَحكْـمِ    

دــه ــِق يشْ ــوقَ الخَلْ  وَأن اهللا فَ
  مثْبتٌ بشَهادِة الرحمنِ   هذَا جمالٌ 

 فالحب يثِْبتُ بالجماِل عِظيم قَومٍِ    
 

 متصِنعاً كَِذباً يسـيُئ إلـى الِكـرام        
  رؤيتِه تَراه ِمن اللَِّئام    متَحِققَاً إنصافَ 

وب مرج ِهاِطنَهسيئ  وظَاِهرام إلىيالِكر 
  اعقَلٍب وإشْب ادام    وفَسـرح طٍْن ِمنب  

ــالم نَِبتَ بالس ــوِهم ــاذٍب ي ــٍك كَ س 
ــالم  ــى الظَّ ــى ف ــم ألعم   وال حكْ

  ِكرام صفَوصفَويةٌصوفيةٌ  بَأن األوليا
  اه قُبح من صـنيٍع باللَِّئـام      وما عاد 
 االعِتصام معِعزةً  فَمِنحوا فَصفَواوفَوا 

نسأل اهللا تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصوفية حقاً أوليـاء           
 نسـأل اهللا تبـارك       ، اهللا أهل السبق أهل الوصل والوصال     

وتعالى أن يرفعنا فى درجاتنا إلى أن نرقـى بـالقرب مـن             
وأن يصنع بنـا كـل      ،  وأن يعلق قلوبنا بحبهم       ، مقاماتهم

وآداب وأسـرار   ، لوم  صنيع صنعه بسادتنا الصوفية من ع     
 .ومحبة وقرب 

����%��� ������ c�Z� : 
 يقـول   رضى اهللا عنـه   وهذا سيدنا وإمامنا اإلمام الشافعى      

 .صحبت الصوفية فأخذت عنهم كلمتين 
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 .تقطعه قطعك  الوقت كالسيف إن لم  : األولى
  .ادكـك لمعـك ودينـدرهمك لمعاش : الثانية
 ، وسيدنا اإلمـام     اهللا عنه رضى  فرأيت فيهما الكفاية    : قال  

الشافعى هو اإلمام أبى عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس           
 صلى اهللا عليه وسـلم     يتصل نسبه بنسب سيدنا رسول اهللا       
 ثـم حمـل إلـى مكـة        ،  ولد رضى اهللا عنه بمدينة غـزة        

   وحبــب إليـه العلــم منــذ ِصــباه  ،وهـو ابــن ســنتين 
رضى على اإلمام مالك    ثم وفد   ،  فجالس العلماء وأخذ عنهم     

ـ وحفظ الموطأ، فى المدينة اهللا عنه   وهو كتـاب اإلمـام    
ـ مالك  ثم إلى العراق ينشـر علـم   ،  ثم ارتحل إلى اليمن 

ــديث ــام    ،الح ــتخرج األحك ــنِّة ويس ــه الس ــم  ،وفق   ث
  جاء إلى مصـر سـنة مائـة وتسـٍع وتسـعين هجريـة             

ــه ــا مذهب ــم األصــول ،وصــنَّف فيه ــى عل ــف ف    وألَّ
  وأصـبح أحـد األئمـة       ، ترف لـه النـاس باإلمامـة      عوِا

  بمصـر رضـى اهللا عنـه      وتـوفى األربعة المجتهـدين 
 رضى   سنة  وخمسين سنة مائتين وأربعة هجرية عن أربٍع

 :رضى اهللا عنه  ومن كالمه فى ديوانه اهللا عنه ،
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ـ  إِ كيلَِإ  ه الخَلـِق أرفَـع رغْبِتـى      لَ
ـ  تْاقَضى و ِبلْولـما قَسى قَ   ىِباِهذَم 

ــتَ اظَعــنْى ذَِنم ــا قَلَى فَِب مــنْر  هتُ
وذَ تَلْا زِ م  فْا ع ٍو علَ ِبنَذَّ الْ ن تَ م ْلز 
لَووالك م  ـ ا ي ـ  وىقْ ـ  ع سِيِلبِإ ِب  داِب
ـ تَ م نوا ع فُعى تَ نِّوا ع فُع تَ نِإفَ ٍدِرم 
ِإوِقتَنْــ تَنــلَى فَنِّــ ِممٍس آِي ِبــتُس 
ـ  نِم يمِظى ع ِمرجفَ ـ  و يٍمِد قَ ٍثاِدح 
ـ نْى ذَ ِنماظَعتَ ـ بقَْأى فَ ِب ـ  خَ تُلْ  اًعاِش
حفَ الَو ىـ   اهللاِ ُلض ـ  ن ِم ـ  ج ِل كُ  ٍباِن
شْ إِ ِبلْقَى الْ ِفوالْ اقُر بِ ِبِحم ـ و ِهِلص 

ــ حالَوــِإ ى ــاسنَ ــ و اِهللان ِم حده 
ـ ِن يد نى أَ اِدد وِ ونصَأ سـ  الْ ه هوى 
 ىى منَ ِتوفْ وفى غَ  قٌوى شَ ِتظَقْى ي ِففَ
وم ن يِصتَعاِهللا بِ م ي لَسمِ م ـ  ن  ىرو الْ

 

 ِإوالْ اذَ يا تُنْكُ نموالْ نودج مِرجم 
جالْ تُلْع رج ى لِ نِّا مـ ع   سـلَّم  كِوفْ
ـ ع عفْـوك أَ   انى كَ ب ر وكِفعِب  مظَ
ــتَ جودتَ وــع ــرمفُ ــةً وتَكَ  وا منَّ
كَوفَي قَ وـ  أَ د ـ  وىغْ ِف صكي آد م 
ـ ظَ ـ  غَوٍملُ ـ ز ال يوٍمشُ  مثَْأ مــُلاِي
و أَ لَوى بِ ِسفْ نَ تُلْخَدجِمر ـ ى ج نَهم 
وفُعوك الْ ِتْأ ي عبأَ د لَعى َأ وـ ج سم 

 مِع منْ با ر  ي تَنْا كُ ا م ضرولوال الْ 
نُومِ ور الْ ن رحمن الْ شُِرتَفْ ي سام 
 ىمِحالْ إلىز اَج وىربشْالْ رباَا قَذَِإ
اِلطَيلْى فى ظُ  ِنعـ قَ الْ ِةم ـ نْ أَ ِبلْ جم 
َأوظُفَح ـ  ع هـ  الْ د ْأَ ِبح ـ تَن ي لَسم 
ـ  خَ قَحالَتَ ـ  نَ ِىوطْ ـ  و ةًوشْ  منُّرتَ
ومن ي ـ ر جه ه ـ ي ْأَ اتَه ـ تَن ي  مدنَ
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 �h�?��� 	�&���L C���� ���%h����:  
 رضـى اهللا عنـه     وهذه قصيدة لسيدى إبراهيم الدسـوقى       

 وهى قصيدة سقانى محبوبى ، وسيدى  إبراهيم الدسـوقى         
هو إبراهيم بن أبى المجد بن قـريش زيـن          رضى اهللا عنه    

ينتهى نسبه إلى اإلمام على بن أبى طالب كـرم          ،  العابدين  
ولد رضـى اهللا عنـه سـنة         ،   اهللا عنه اهللا وجهه ورضى    

 وتفقه على مذهب اإلمام الشـافعى      ،  ستمائة وثالثة هجرية    
 وصـار مـن أقطـابهم      ،  ثم اقتفى آثار السادة الصـوفية       

يقتفون آثـاره فـى     ،  وما زالت طريقته عامرة بالصالحين      
وصدق التودد إلى اهللا تعالى وذكره وحسن       ،  مجاهدة النفس   

هللا عنه سنة ستمائة وست وسـبعين     عبادته  وتوفى رضى ا    
هجرية عن ثالثٍة وأربعين عاماً ومسجده بمدينـة دسـوق          

يقـول سـيدى     . ومقامه بزواره عامر حتى اليـوم         عامر
  : ����إبراهيم الدسوقى 

 سقَاِنى محبوبى ِبكَـْأِس المحبـةِ     
 والح لَنَا نُور الجاللَِة لَـو َأضـا        

 حاِضراًن كَان  ِلمالساِقىوكُنْتُ َأنَا 

 تىولْخَ بِ اًركْس اِقشَّعلْا ن ع تُهتُفَ 
ـ ر الْ اِلبِج الْ مصِب ـ  لَ اِتياِس  ِةدكَ
ـ  ب ةًر كَ مِهيلَ ع وفُطَُأ عـ  د  ِةر كَ
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 نِّى ِسراً ِبِسـر وِحكْمـةٍ     ونَادى مِِ 
 وعاهدِنى عهداً حِفظْـتُ ِلعهـِدهِ     

 هـا مِنى ِفى ساِئِر اَألرِض كُلِّ    وحكَّ
 ضيِنِصيِن اوِفى َأرِقلصا كُلِّ والشَّره 
 ال ُأقْرُأ لُكِّـِل منـاِظرٍ     َأنَا الحرفُ   
ـ نْا وهـو م   نَاء ج د قَ وكَم عالمٍ   رِك

وتُلْا قُ م خْ فَ وُلقَا الْ ذَ هر ـ نَِّإاً و ا م 
ـ طَ ع ِضيفَا بِ ينْد الْ ِن ع يتُغُِن  ِهاِئ
ِصوتُر  على ب الْ ِدع مواصـالً  اِتافَس  
  وجهتى قُِر مشْ ِقح الْ يبِبح الْ هجوفَ

ـ ي فَ مِجرتَ ي واقٌشْ أَ ِبلْقَوفىالْ ضا ه 
ـ فُ نُ تَابطَا و نَداهشَ و تُدِهشَ انَوس 
 ىى هـد  لَ ع وىهَأ و لٍّ على ذُ  نِحَأ
ِه بِ يتُِضر تَ ح ـ خَى د ـ ي رِ تُلْ اضه 
ــو ــم ــع الْةُذَا لَ ــِيِق يالَّ ِإاِقشَّ   هنُ
ى مِ ِبلْ قَ ُلِسغَْأوسِ ن واك لَ وِج أَ مد 
ـ  الْ ِفطْعالْ بِ تَياِلعتَ ـ ع رِ يِمِركَ ةاي 

 

َأون ر شَ  اهللاِ وَلس ِىِخي قُ ودتىو 
تُشِْعو يقَِث و اً بِ قَاِداً صمحتـى ب 

ـ ِدرمالْ واِحبشْ واألَ نِجوفى الْ  ِةي 
 تىِي والَ تْح ص  اهللاِ الِد بِ ىصقَْأل

 تىرعي ربى لورى من أمر  اوكل  
ارفَِبفَصمِ  اهللاِ ِلض أَ ن خِ ِله تىقَر 

 تىقيطر ونلُهجيال   ى كَ نذْاِإل ىتََأ
َأوى طَ عاياهم  ـداِن ي ِطى عتـى ي 
ـ ى لِ اِعفَِتر فى إِ  ونُ د ىنَدَأل  تىايغَ
نُوالْ ور الْ يِبِبح ِقح اِط سقِ ع تىلَب 

 تى حضرِسىإلى قُداِمسالْ ِقلَاَأل عن
ـ خَ و ِهيلَى إِ لِّذَّ لى ذُ   لَ دوقَ  تىيشْ
َأوِىِرس لَ علْ طَ واِرنٍْم ألَ لْ عِ ىتىع 
 تى أى روض  ٍةضو ر نا مِ ه بِ مِعنَْأفَ
ـ  تَ وِل طُ دع ب يٍعِم ج ٍلمشَِب  تىتُشَ
ـ  ذَ ور نُ الَّى إِ ِسفْنَِل  تـى ي بغْ كاِت
 تـى عو ر تَنْمَأى و الِت ذَ تَكْاربفَ

 

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 ورضى اهللا عن سيدى إبراهيم الدسوقى 
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 C��2�� ��� C��? ��; '� �:2$���� 
 العلم والمعرفة من دقـائق      حاضرة فى مثم أجعل ختم هذه ال    

 فى ذكر نبـذة عـن حيـاة اإلمـام           وحقائق الكتاب والسنة  
ى الولى القطب الربانى سيدى أحمد البدوى رضى اهللا          الصوف
 هو سيدى    :فسيدى أحمد البدوى هذا نسبه الشريف      .عنه  

أحمد بن على بن إبراهيم بن محمد بن أبى بكر بن إسماعيل            
بن عمر بن على بن عثمان بن حسن بن محمد بن موسـى             
األشهب بن يحيى بن عيسى بن على بن محمد بن حسن بن            

ى الهادى بن محمد الجواد بن على الرضى بن         جعفر بن عل  
اإلمام موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بـن           
. على زين العابدين بن اإلمام الحسين السبط رضى اهللا عنه    

 إلى نسبه الشريف ، وبالبدوى نسبةوسمى بالسيد نسبة 
  .تى منها البدوأالتى  ةـإلى البادي

 K�����:       س بزقاق الحجر بمدينـة فـا      ولد رضى اهللا عنه
 ميالدية ، حيـث     ١١٩٩ هجرية وسنة    ٥٩٦بالمغرب سنة   

لثقفى نتقل إلى المغرب أجداده فى زمن الحجاج بن يوسف ا         ِا
 لما كثر القتل فى األشراف 
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     B�� M� �w9 B3�GL:         كان سيدى أحمـد البـدوى آخـر 
مولود ألمه ، وهو سابع إخوته وهم بالترتيـب المـيالدى           

 . وفاطمة وزينب ورقية وفضة الحسن ومحمد

�       �i� 0L B�� M� �w9 B�A!$:      سمع أبوه قائالً يقول فى 
ياعلى انتقل من هذه البالد إلى مكة ، فخرج والـده          : المنام  

 ٦٠٣من المغرب قاصداً مكة سنة ثالث وستمائة يعنى سنة          
 وكان عمر سيدى أحمد إذاك سبع سنين ، فارتحل           ، هجريه

 ومكثوا سائرين بـالطريق      ، خوته إلى مكة  والده ووالدته وإ  
 واستقروا بمصر سنتين وهم فى طريقهم إلى         ، أربع سنوات 

حفظ  للدولة اإلسالمية    ى العلِ  المركز  حيث كانت مصر    ، مكة
سيدى أحمد القرآن بمكة وكان يقرأه بالسبع ، وتفقـه فـى            

 ومال إلى الزهد من  صغره        ، الدين على مذهب اإلمام مالك    
الشيخ أحمد الزاهد ، ثم أتـم دراسـته علـى           بر  حتى اشته 

مذهب اإلمام الشافعى وظل شافعياً حتى مات ، ثـم تـوفى            
اله بمكة وقبـره هنـاك   ع هجرية ودفن بالم ٦٢٧والده سنة   

يزار ، وكان سيدى أحمد يدعى فى صغره بأحمـد الزاهـد            
ويلثم بلثامين حيث اليرى الناس منه إال عينيه ، ولم يكـن            
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كة والمدينة أشجع وال أفرس منه لـذا سـمى          فى فرسان م  
 وعرض عليه أخوه سيدى حسن الـزواج         ، محرش الحرب 

أنا موعود بأن الأتزوج إالمن الحورالعين  فقال        : فأبى وقال   
  .فمن ذلك األجل لزمنا األدب معه : سيدى حسن 

 >�;��� ��� '�    F�o 0L �i�  :    أنه رأى فى منامه ثالث
 فـإذا    ، قم واطلب مطلـع الشـمس     : مرات قائالً يقول له     

مغرب الشمس وسر إلـى       فاطلب الشمسمطِْلع  وصلت إلى   
 وشـاور  منامـه  فقام من  ،طندتا فإن بها مقامك أيها الفتى     

 هجريـة  ٦٣٣أهله وسافر إلى العراق ، وكان ذلـك سـنة    
فتلقاه أشياخها منهم سيدى عبد القادر الجيالنـى وسـيدى          

 مفاتيح البالد والعراق والهند     ياأحمد: فقاال  ،  أحمد الرفاعى   
شرق والمغرب بأيدينا فاخترأى مفتـاح      مواليمن والروم وال  

الحاجـة لـى    : شئت منهم ، فقال لهم سيدى أحمد البدوى         
بمفاتيحكما آخذ المفتاح من الفتاح ، ثم زار أضرحة أولياء          

 توجه إلى مصر قاصدًأ طنطا ، والعراق ثم ودع أخيه حسن

�� C��2�� ��� C��? ��� ��o�C��: ثم ذهب سيدى 
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أحمد إلى فاطمة بنت برى ، وكانت إمرأة لها حـال عظـيم             
 ����وجمال بديع تسلب الرجال أحوالهم ، فسلبها سيدى أحمد 

 اليوم أنها ال تتعرض ألحد بعد ذلك         ، حالها وتابت على يديه   
 وهذه كرامة من كرامات      ، وكان يوماً مشهوداً بين األولياء    

: ثم سمع سيدى أحمد هاتفاً يقول له        . ى  سيدى أحمد البدو  
 تربـى بهـا رجـاالً        تُِقيم بها   فإنك  ، ياأحمد سر إلى طندتا   

وأبطاالً عبد العال وعبد الوهاب وعبد المجيد وعبد المحسن         
 ، وكان ذلك فـى شـهر رمضـان سـنة            ����وعبد الرحمن   

هجرية ، فسار حتى دخل طنـدتا فـى اليـوم الرابـع      ٦٣٤
 مسرعاً   هجرية   ٦٣٥ األول سنة       شهر ربيع  والعشرين من 

بن شحيط ، فصـعد      ا إلى دار شخص من مشايخ البلد اسمه      
 وكان طول نهاره وليله قائماً شاخصـاً         ، إلى سطح غرفته  
نقلب سواد عينيه بحمره تتوقـد       وقد اِ   ، ببصره إلى السماء  

ن يوماً وأكثر اليأكل واليشـرب      كالجمر، وكان يمكث األربعي   
ثنى عشر عاماً ثم نزل مـن       لسطح اِ  ومكث فوق ا   والينام ، 
ة فيشا المنارة ، فتبعـه األطفـال         وخرج إلى ناحي    ، السطح

كان منهم سيدى عبد العال وعبد المجيد ، فورمـت عـين            ف
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 فطلب من سيدى عبد العال بيضة يعملهـا     ، ����سيدى أحمد   
على عينه فقال له وتعطنى الجريدة الخضراء التى معـك ؟           

نعم فأعطاهـا لـه      :  د العال  لسيدى عب  ����فقال سيدى أحمد  
 فقال هنـا بـدوى عينـه         ، فذهب سيدى عبد العال إلى أمه     

 وأعطانى هذه الجريدة فقالت لـه      ، توجعه فطلب منى بيضة   
 فقـال لـه     ����أمه ما عندى شئ فرجع فأخبر سيدى أحمد         

ذهب فأتنى  بواحدة من الصومعة ، فذهب سيدى عبد العال           إ
له واحدة منها ، وهذه     فوجد الصومعة قد ملئت بيضاً فأخذ       

كرامة لسيدى أحمد البدوى رضى اهللا عنه ، وخرج بها إليه           
 ولم  قتثم إن سيدى عبد العال تبع سيدى أحمد من ذلك الو          

ـ       ، تقدر أمه على تخليصه منه     م ؤ فكانت تقول يابـدوى الش
لو قالـت   : إذا بلغه ذلك يقول      ����علينا ، فكان سيدى أحمد      
إنـه  :  أرسل إليهـا يقـول        ثم  ، يابدوى الخير كانت أصدق   
وكانت أم عبد العال قد وضـعته       ،  ولدى من يوم قرن الثور      

فى معلف الثور وهو رضيع فطأطأ رأسه ليأكل فدخل قرنـه           
فى القماط أى الحزام فشال عبد العال على قرنيـه ، فهـج             

 فمد سيدى أحمد رضـى       ، الثور فلم يقدر أحد على تخليصه     
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 فتذكرت أم    ، صه من القرن  اهللا عنه يده وهو فى العراق فخل      
 .عتقدته من ذلك اليوم عبد العال الواقعة وِا

 B�� M� �w9 B3���d '�. 
يطأطئ فيأتى إليه بالرجل أو الطفل ���� كان سيدى عبد العال 

 فينظر إليه نظرة واحدة فـيمأله مـدداً          ، رأسه من السطح  
كانوا ف  ، ذهب به إلى بلد كذا أوموضع كذا      إويقول لعبد العال    

ـ ثَلَ وكان رضـى اهللا عنـه م        ، سمونه أصحاب السطح  ي اً م
رؤيـة وجـه     يوماً   ����بلثامين فاشتهى سيدى عبد المجيد      

  ياسيدى أريد أن أرى وجهك أعرفك       : فقال   ����سيدى أحمد   
كل نظرة برجل فقـال ياسـيدى أرنـى    : فقال ياعبد المجيد   

ولومت فكشف اللثام الفوقانى فصعق ومات فى الحال وكان         
 وسـيدى سـالم    ، سيدى حسن الصائر اإلخنـائى    فى طندتا 

 من مصر أول مجيئـه      ����المغربى ، فلما قرب سيدى أحمد       
ما بقى لنا إقامة فى طنطا       : ����من العراق قال سيدى حسن      

 وضريحه بها    ، صاحب البالد قد جاء فخرج إلى ناحية إخنا       
 ����مشهور اآلن ، ومكث سيدى سالم فسلم لسـيدى أحمـد    

وقبره فى طنـدتا     ،   ���� سيدى أحمد    ولم يتعرض له فأقامه   
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 وانطفى اسمه وذكره     ، مشهور، وأنكر عليه بعضهم فسلبه    
ومنهم صاحب اإليوان العظيم بطنطا المسمى بوجه القمـر         

م األمر بقدرة   لِّس فصار عنده الحسد ولم ي      ، كان ولياً عظيماً  
 وموضعه اآلن بطنطا مأوى الكالب ليس        فَسِلب ،  اهللا تعالى 

وكان الخطباء بطندتا انتصروا     ،    ومدد  وال الحفيه رائحة ص  
له وعملوا له وقتاً وأنفقوا عليه أمواالً وبنوا لزاويته مئذنة          

برجله فغارت إلى وقتنا   ����عظيمة فرفسها سيدى عبد العال
هذا ، وكان الملك الظاهر بيبرس أبو الفتوحات يعتقـد فـى          

لما قدم  عتقاداً عظيماً وكان ينزل لزيارته ، و       اِ ����سيدى أحمد 
 يتلقـوه وأكرمـوه      من مصر  من العراق خرج هو وعسكره    

 .غاية اإلكرام 

   B�� M� �w9 B!¤�& :            كـان رضـى اهللا عنـه غلـيظ
 طويـل    ، الساقين طويل الزراعين كبير الوجه أكحل العينين      

القامة قمحى اللون ، وكان فى وجهه ثالث نقط مـن أثـر             
نتـين ، أقنـى     ثجدرى فى خده اليمين واحدة  وفى األيسر اِ        

كل ناحية شامة سوداء أصـغر      من  األنف على أنفه شامتان     
ولـد  من العدس ، وكان بين عينيه جرح موس جرحه لـه            



 

 
���������� 	����
� )   ٣٢٩   

 ولم يزل من حين كان      خيه الحسن باألبطح حين كان بمكة       أ
 وكان إذا لبس ثوباً أوعمامـة        ، ثامين والغرزتين لصغيراً بال 

  بغيرهـا    له ونهاب فيبدل ذواليخلعها اللغسل وال لغيره حتى ت     
وأما  فالعمامة التى يلبسها الخليفة فى المولد عمامة الشيخ       
  .����البشت الصوف األحمر فهو من لباس سيدى عبد العال 

       B��� M� �w9 B���h� '�:      يقـول  ����  كان سيدى أحمد  :
  تدور على البحر المحيط لو نفدت مـاء         وعزة ربى سواقى 
 .ى ما نفدت ماء سواقلسواقى الدنيا كلها 

 K���� c]?Z� >2h F�o:  

 كانت مدينة طنطا قبل الفتح      نذكر طنطا قبل اإلسالم وبعده       
ثم حرف هذا اإلسم إلى      اإلسالمى قرية تعرف باسم طنفسا ،     

، وفى عهد الحملة الفرنسية عرفـت باسـم طنـت            ، طندتا
 ثم اشتهرت باسم طنطـا فـى        وكانت تابعة إلقليم المنوفية     

ارت عاصمة الغربية فى عصر السيد       وص  ، عهد محمد على  
 .أحمد البدوى كانت طنطا تابعة إدارياً للمحلة الكبرى 

 

 
���������� 	����
� )   ٣٣٠   

  � 2�� �T�� : 

من  بها المولد تبدأ   مسجد البهى وركبة الخليفة التى ينتهى     
مسجد البهى والذى كان يسمى فى حيـاة البـدوى مسـجد            

 نسبة إلى قبيلة البوصة التى استوطنت طنطا من          ، البوصة
وقامت ببنـاء أول مسـجد بالمدينـة     ، الفتح اإلسالمىأيام  

وتسمى باسمها ، وكان البدوى فى حياته دائم التردد علـى           
:  عبـاس    فى عهد الخديوى    وهذا المسجد حتى لقى ربه ،       

نتقل العارف باهللا سيدى محمد البهى وكـان مـن علمـاء            ِا
 هجرية ودفن بالمسـجد     ١٢٦٠األزهر الشريف توفى سنة     

 .يح وسمى المسجد باسمه وأقيم له ضر

  C���2�� *�
عبـارة عـن قمـيص عبـاءة           : �
 .  وعمامة ومشط ومسبحة كبيرة بها ألف حبة 

��� K^  B�� M� �w9  :  

ـ       هـا عليـه   عتطلأسـماء   أة  دقد اشتهر البدوى بع
 .تباعه ومريديه أ 
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          :السيد

        :البدوى

         :الملثم

    :أبو الفتيان

        :ابالعطَّ

        :        الزاهد
         : القطب

        :القدسى

       :الصامت
 

         :  الولى
 
 

 :األسارى مجيب

معناه الرئيس أو الزعيم وهو أشهر ألقابه        
 . نسبة إلى سكْنَى البادية 

 .ألنه كان يضع لثامين على وجهه دائماً 
 . لشجاعته وفتوته   
 والهزيمة بة غريمه بالعطبلقدرته على إصا
 . لزهده منذ صغره 

 .اَسمى واَعظم اَلقاب الصوفية 
  والتقديسنسبة إلى ميل البدوى إلى العبادة

نسبة إلى صمته فكان فى كثير من األحيان        
 اليتكلم إال اإلشارة 

وهو المحب لذات اهللا ومن الذين قـال اهللا         
أال إن أولياء اهللا الخـوف علـيهم        ( فيهم  
 ) .يحزنون والهم 

 ومعناها منقذ األسرى من أيدى الصليبين

    B�� M� �w9 C��2�� �حمد البـدوى   أتوفى السيد    :  ��
 ٦٧٥يوم الثالثاء الثانى عشر من شهر ربيـع األول سـنة    

 ميالديه وهو يـوم     ١٢٧٦ أغسطس   ٢٤هجرية والموافق   
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 وكانت وفاته فى نفس الخلوة       ، ����إحياء ذكرى مولد النبى     
 .فيها وتعبد فيها ودفن فيها وهى اآلن ضريحه التى عاش 

 ���4� �}�$. 
 لذى توفى فيه السيد أحمـد البـدوى        نشأ المولد فى العام ا    

 لزيارته والتزود مـن   ؛حضر عدد كبير من أتباعه ومريديه    
 ، ولما وصلوا علموا أنه قـد انتقـل مكثـوا            معلمه كعادته 

ان نصـبوا   ولكثرة عددهم وضيق المك   ،  بالمدينة سبعة أيام    
 ونحروا الذبائح وبعد انتهاء السـبعة        ، خياماً خارج المدينة  

 من العام التالى   أيام سافروا على أن يعودوافى نفس الميعاد        
وصارت عادة سنوية تتوارثها األجيال يقـام فيهـا مولـد           

رضى اهللا عنهم آل بيت النبى الكرام ونفعنا        . البدوى العظيم   
 . بمحبتهم والحقنا بركبهم 

 :  يقول ���� كالمه من
 إلهى أنت لإلحسـاِن أهـلٌ     
 إلهى باتَ قَلبى فى همـومٍ     
    يبع محوار دوج داًإلهى تُب 
    ـتْهنَّسِمى دِجس إلهى ثَوب 

 وِمنْك الجود والفَضُل الجِزيلُ    
     ـرساِلى ال يِبـِه خَِليـلُ   وح 

 اَألوز ِسـيلُ    ِمني ـهعمداِر م 
ــداً ثَِقيــُلذُنُــوبــا َأبلَهمح  
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 إلهى جد بعفِْوك لـى فَـِإنِّى      
     ـنفَِّنى باللطِْف يا مإلهى ح 
 إلهى خَانَِنى جلَِدى وصبِرى   
 إلهى داِوِنى بـدواِء عفْـوٍ     
 إلهى ذَاب قَلِْبى ِمن ذنُـوِبى      

 سـى  إلهى ردِنى ِبـِرداِء ُأنْ    
    واءاَألس ِزححنِّـى إلهى زع 

 ياِهى  إلهى سنَِدى وجِدى س 
  اصِطباِرى  جيشُ تْإلهى شَتَّ 

  ُأنَاِدى إلهى ِصرتُ ِمن وجِدى   
 إلهى ضاع عمٍر فى غُرورٍ    
 إلهى طَالَمـا َأنْعمـتَ منَّـاً      
 إلهى ظَاِهراً َأدعـوك ربـى     
 إلهى عاِفِنى ِمـن كُـلِّ داءٍ      

 الِت يـا مـن    زإلهى غَاِفر ال  
 إلهى فَاز من نَـاداك ربـى      
    كُموِنى ُأِجيـبعإلهى قُلْتَ اد 

 كَِسـر ذَِليـلُ   على اَألبواِب منْ  
  والفَيض انالغُفْر ِزيـلُ  لَهالج  

 وجاء الشَّيب واقْتَرب الرِحيلُ   
 ِبِه يشْفَى فُـَؤاِدى والغَِليـلُ     

 ِتيـلُ وِمن ِفعِل القَِبيِح َأنَا القَ    
 وَألْبسِنى المهابِة يـا جِليـلُ     
 وكُن لى نَاِصراً ِنعم الكَِفيـلُ     

 ير عفِْوك ِلى مِقيـلُ    فَما لى غَ  
وممطُـولُ     هـداً يا َأبهحشَر  

 أنَا العاِصى المِسيُئ َأنَا الذَِّليلُ    
 وفى لَهٍو وفى لَِعـٍب يطُـولُ      
 ِبجوٍد ِمنْك فَضـالً يسـتَِطيلُ     

 ذَِلك باِطنَـاً َأنْـتَ الجِليـلُ      كَ
 بجاِه محمـٍد ِنعـم الخَِليـلُ      
 تَعالَى مـا لَـه َأبـداً مِثيـلُ        
 َأتَاه الخَيـر حقَّـاً والقَبـولُ      
 فَهاك العبد يدعوا يـا وِكيـلُ      
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 إلهى كَيفَ حاِلى يوم حشْرٍٍ ؟
 إلهى ال ِإلَه ِسـواك ربـى       
    ـحفََأض رِنى ضسىإلهى م 
 إلهى نَجِنى ِمن كُـلِّ كَـربٍ      
ـ      ىإلهى هِذِه اَألوقَاتُ تَمِض
    ِسـناً وَأحراِلِنى خَيإلهى و 
 إلهى يا سِميع َأِجب دعـاِئى     
 فَصلِّى علَيِه رب كُلَّ وقْـتٍ     
 وآلٍٍ والِصحاِب ذَوى المعاِلى   

 

    اِصى ماقَ بالعا ضيـلُ ِطِإذَا م 
ــولُ  ــه العقُ ــالَى ال تُمثِّلُ تَع 

ـ  ِبِه ِجسمِ   ه النُحـولُ  ى يبلِبلُ
 ويسر ِلى ُأموِرى يـا كَِفيـلُ      

 زوُلبأعمــاٍل لَنَــا وِبهــا نَــ
 ِختَاِمى ِعنْدما يْأِتى الرسـولُ    
 ِبطَه من تَسير لَـه الحمـولُ      
 صالةً ال تَحـوُل وال تَـزولُ      
 وفى طَى الكَالِم هم الفُحـولُ     

 

 لى آله وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا محمد وع  
ورضى اهللا عن سيدى أحمد البدوى القطب الربانى الـولى          
التقى الزكى النقى الصفى ورضى اهللا عن سـيدى إبـراهيم       

الولى التقى الزكى النقى الصـفى       ، الدسوقى القطب الربانى    
ورضى اهللا عن إمامنا اإلمام الشـافعى رضـى اهللا عـنهم            

معين ورضـى اهللا    أجمعين ورضى اهللا عن صحابة النبى أج      
معهم يـا رب    عنا  عن آل بيت النبى األطهار وارضى اللهم        

واقذف فى قلوبنـا أنـوار      ،  العالمين وامأل قلوبنا بمحبتهم     
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 وألحقنا  ،وأدبنا بآدابهم وعلمنا من بحور علومهم، محبتهم 
 بأن تكرمنا وأن تعنـا   ، وال تخيب رجائنا فيك ربنا  ، بركبهم

 وعبادتك يـا رب العـالمين      ك وشكرك   وذكر،  على طاعتك   
وصلى اللهم على سيدنا محمد صـالة تقربنـا بهـا إليـك             

اللهم صلى على سـيدنا     . وترضى بها عنا يا رب العالمين       
ومـوالى النعمـة ومعـادن       ،   محمد وآله مصابيح الحكمة   

 وال تأخذنى علـى      ، العصمة واعصمنى يا رب من كل سوء      
 وندامـة   وال تجعل عواقب أمـرى حسـرة     ، غرة وال غفلة  

. وارضى عنى فإن مغفرتك للظالمين وأنا مـن الظـالمين           
واعطنى ما ال ينقصـك فإنـك   ، اللهم اغفر لى ما ال يضرك   

حكمته فـأعطنى السـعة والدعـة       ،  الواسع رحمته البديعة    
 وأفـرغ    ،  والشكر والمعافـاة والتقـوى      ، واألمن والصحة 

    سـر     ، وعلى أوليائك ،  الصبر والصدق علىوأعطنـى الي  
وإخوانى ،   واعمم بذلك أهلى وولدى       ، وال تجعل معه العسر   

 . والمؤمنات  والمؤمنين ،فيك من المسلمين والمسلمات
 صلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم
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     القوم ي ابشَر مذَاقَ طَع نِريـهِ مد 

ولوتَعــوض أروحــاً وجــاد بهــا                                                                                                                
 وقَطْرةٌ ِمنْه تَكْفى الْخَلْقَ لو طُِعموا     

   سِة لو ياببدِ   وذو الصـدقَى على ع 
هــاِرب ــأ الينْفَــك شَ ظْمى ويوــري 
       هـِكرسي وـحفى ِرِيِه ظَمـأ والْص 
 يبدو له الْسر ِمن َأفـاِق ِوجهِتـهِ       
 له الْشَهادةُ غَيـب والْغَيـوب لـه       
 له لدى الْجمِع فَرقٌ يستَضـئ ِبـهِ       
      ـطَِلمصنُو وهـو مرلُو ويعنو ويدي 

 ِتـهِ    له الوجرقُد تْ طَوعحاتُ َأضود 
       لَـه سوِب لَـيبحمع الم للقَوِم ِسر 
 ِبِه تَصرِفِهم فـى الكَاِئنَـات فمـا       

 
 
 

 ومن دراه غَدا ِبـالروح يشْـِريهِ      
 فى كل طَرفَِة عـيٍن ال تُسـاوِيهِ       
 فَيشْطَحون على األكْـواِن ِبالِْتِيـهِ     
 اَألنْفَاِس والكَوِن كَْأس لَيس يروِيهِ    
 يصحوا ويسكُر والمحبوب يسِقِيهِ   

جخِْفيـهِ     والواً ويرطَـو هظِْهري د 
 والْسر ِمنْـه لـه حقَّـاً فَيبِديـهِ        
 شَهادةٌ والْفَنَاء والمحِض يبِقيـهِ    
 كالجمِع فى فَرِقِه مـا زاَل يلْقيـهِ       
 فى الحـالَِتيِن ِبتَمِييـٍز وتَوليـهِ      
 وما يشَاء ِمـن اَألطْـواِر يْأِتيـهِ       

   حِسوى الم سلَيو دِصيهِ ححوِب يب 
 يشَاء شَاءوا وما شَاؤه يقِْضـيهِ     



 

 
���������� 	����
� )   ٣٣٧   

       ـبجذا فال عه ِمن بجكُنْتَ تَع إن 
 الشَئ فى الكَوِن إال وهـو ذُو أثَـرٍ   
ــهِ  ــاً ِلقُدرِت نَّعم ــاد التَض ســي  لَ

 ثـاِت لَـه   وإنّما ِمن وجـوِد الْحادِ    
هــرصحي سلَــي ــوهوللفَِقيــِر وج 
 لو كُنْتَ تَدرى وجود العبـِد كُنْـتَ       
 والعبد هذا هو الحر الذى حصـلَتْ      
 أوصافُه ظَهرتْ ِمن وصِف مبِدِعـهِ    
 إذا ُأرِئى ذُِكـر المـولى ِبرؤيِتـهِ       
 عبد علَيِه ِسـماتُ الْقَـوِم الِئحـةٌ       

 قِْصد أن تَحظَى ِبصـحبِتهِ    إن كُنْتَ ت  
 أخِْلص ودادك ِصدقَاً فـى محبِتـهِ      
 واستَغِْرق العمر فى آداِب صـحبِتهِ     
 وابذُْل قَواٍل وبـاِدر فـى أواِمـِره       

 ِبجهِدك أن تَأِتى ولو خَطَـأً     واحذر  
 وكُــن مِحــب مِحبيــِه وناِصــرهم
اَهللا نَاِصــر ــأن ــاً ب ــم يِقينَ  هواعلَ
 وَأنِْزل الشَيخَ فـى أعلـى منَاِزِلـهِ       
 ولَستَ تَفْضُل هذا إن ظَنَنْـتَ ِبـهِ       
 واترك مرادك واستَسِلم لَـه أبـداً      
 أعِدٍم وجودك التَشْـهد لَـه أثَـراً       

 ِهللا فى الكَوِن أسرار تُـرى ِفيـهِ       
 فما المـَؤِثِر غَيـر اِهللا قَاضـيهِ       
 ِمن حيثُ قُدرِتـِه تـْأبى تَعاِليـهِ       
 تَمــانُع فــى محــِل ذَاك يحويــِه
 عد وكُـُل وجـوٍد فهـو واِديـهِ        

  ينِْفيهِ النُّقْصانما   ك الكَماَلفيِه  تَرى  
ــِه ــلَّ اُهللا معِطي ــةُ ج  لــه الِخالفَ
ــهِ  ــِدى تَجلْي بي ــر ظْهم ــه  وكُلُ
 وفَاز ِبالسـعِد والتَقْريـِب راِئِيـهِ      
 وخُلُقُه الِْعـز والْتَحكـيِم عاليـهِ      
 فاسلُك على سنٍَن طَابتْ مسـاِعيهِ     
 واْلزم ثَرى باِبِه واْعكُفْ ِبناِديـهِ     

ِفيـهِ      و والياقُوتَ ِمـن رل الدصح 
 إلى الوفَاِق وباِلغ فـى مراضـيهِ      
 ما اليِحب وباِعـد عـن منَاِهيـهِ       
 والْزم عداوةَ من أضحى يعاديـهِ     
 إن لَم تَكُن نَاِصـراً فـاُهللا يكِْفيـهِ      
 واجعله ِقبلَـةَ تَعظـيٍم   وتَنِْزيـهِ        

اِنيــِهنَقْصــاً وال خَلــالً فيمــا يع 
 وكُن كَميٍت مخَلَـى فـى أياِديـهِ       
 ودعــه يهدمــه طَــوراً ويبِنيــِه
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 متَى رَأيتَك شَـيَئاً كُنْـتَ محتَِجبـاً       
        تَـىفَم ِغنَـى نْـهوالترى أبـداً ع 

 دك ِإن لَـم تَـأِت غَايتَـه       إن ِاعِتقا 
 وغايةُ األمِر فيـِه أن تَـراه علـى     
 وِمن أمـارِة هـذا َأن تُـؤِوَل مـا         
 والمرء ِإن يعتَِقد شَيئاً ولَيس كَمـا      
 ولَيس ينْفَع قُطْب الوقْـِت ذا خَلَـلٍ       
ــاِبقَةٍ   ــِد س بقَتْ للعــب إال إذا س 

 علـى ونَظْرةٌ ِمنْه إن صحتْ إليـِه       
 والناس عبداِن مجـذُوب وسـاِلك     
       ىـدغْتَـةً ِبيأخذُ عبيـٍد ب ذبوالج 
 هــو المــراد ومخْطُــوب الِعنَايــِة
 طوراً يرد علْيِه الِحس تكِْملـةً لـه       
ـ          غٍلتَراَه يعبد ال يلْـوى علـى شُ

 وقد يغيب عن اإلحساس مختِطفـاً     
 تَرى الحقائقَ تَبدو ِمنه فى نسـقٍ      
 وذو الســلوك تــراه فــى لذاذتــِه

 ملْتَِزماًيمشىعلى نَهِج أهل الصدِق     
        تَـهغْيريٍد قضى ما نـال بم كم ِمن 
 وكَم ِمن مريٍد ونَى ِمن بِعد عزمِتهِ      
 من ليس يخْلُص فى مبدأ إرادتـه      

 ِبرؤيِة الشئ عمـا أنْـتَ نَاويـهِ       
 رأيتَ عنْه ِغنَى تَخْشـى تَنَاسـيهِ      
 ِفيِه فَيوِشك أن تَحظَـى منَاويـهِ      
ــهِ  ــاِل وأن اَهللا هاِدي ــِج الكَم نَه 

 خَاِفيــِهعلْيــك أشْــكََل إظْهــاراً ِب
 يظُنُه لَـم يِحـب فـاُهللا يعِطيـهِ        
 فى اإلعِتقـاِد والمـن اليواِليـهِ      
 يعود ِمن بعِد هـذا ِمـن مواليـهِ    
ــهِ   ــإذِن اِهللا تُغِْني ــبيِل ود ِب س 
 ما دعـى إليـِه ِبتَعلـيٍم وتَنْبيـهِ        
 ِعنايٍة نَحو   أمٍر لـيس ينْويـهِ        

 قيــِهاليحــس كلفــة تكْلِيــٍف تُال
 فَيقِْصــد مــا قــد كــان ناويــه
 ِسوى العبادِة يسـتحلى  تَفانيـهِ      
 وذو الِعنايِة ِحفظ الحـق يحميـة      
ــهِ  ــوف ألن اهللا يلِْقي ــع الكش  م
ــهِ  ــنفس ذارعىِلباِقي ــد ال  يجاِه
 شروطهم خَائفـاً فيمـا يرجيـهِ      
ــيهِ  ــى تَقَاض ــاء ف ــقَ القَض  ح
 إن عزمه ذاك ماصـحت مباِديـهِ      

 لحظُّ فى أهوى مهاويهِ   يهوى ِبِه ا  
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      تْ إرادتـهـحالذى ص ِريدا الموم 
 وِك له والجذب إن كان ِمن بعِد السلُ     

 فالجذب هذا الذى التَفضـيُل منـه      
 وفى الحقيقة لوال الجذب ما سِلكَتْ     
 لوال الِعنايةُ والتَخصيص قد سـبقتا     
 إن المريــد مــراد والمِحــب هــو
 إن كان يرضاك عبد أنـت تعبـده       
 ويفتَح الباب إكراماً علـى عجـلٍ      
        لُـههثَم تَعِرفُ ما قـد كنـتَ تَجو 

  صـافيةً  ب األنس وترتوى من شرا  
 ياب مـا غنـت   مطَوقَـةً         وصِل

 

ــهِ  ــذب يواِفي ــه ج ــراد ل إالَّ م 
    تاليـهِ  فَضٌل على الجذِب كما السعى 

 عن الجذِب الذى ظهرت مابواديهِ    
 طريقُ حـقٍّ والرئيـتْ مرائيـهِ      
 فى دعوة العبد ماقد قامت دعاويهِ     
 المحبوب فاشمل هذ من أماليـهِ     
 وإن دعاك  مع التمكـيِن تَأتيـهِ       

 ب كشفاً عن تدانيـهِ    ويرفع الحج 
 فما عن الحصِر قد جلت معانيـهِ      
 ياسعد من بات مملـؤٍا تصـافيهِ      
 على النبى صالةً منـك تُرضـيه      
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 ه  ربى  وخالقى    ـبسم   الل   بدأتُ  ب  

 فهو  الذى   خلق  العباد   جميعهم          
       ل   بالصالِة  على   النبىالتوس  ثم 
 فبجاِهـِه يــارب فـرج  كربنـا       
 فلقد  بدأنا  به  الطريقَ إلى المدى        
 فاُهللا  قد  صلى  عليـه   وسـلَّما           
 من نوِر أحمد  قد  جعلتُ  طريقتى        

   والرحمـِنالعهـد   بين  الخلـِق
 وكفـاك حبكً  فـى النبـى وآلـهِ     
 فعلى  المريِد  شريعة  مفروضـة       
       ـن   تمتُّعسفبفضِل  االستغفار  ح 

ـ والذكـر  والتسبيح  ثانى فَ      انَرض 
 فبفضِل  ذكر  اِهللا  تُجلى   قُلُوِبنـا          
 ثُم الِحفَاظُ  على  الصالِة ِبوقْــِتها       

 رب  العبـاد  الواحـد  القهـارِ        
 وهو الذى  فوقَ  الورى  ستارِ       

 لخليقِة  بدِرها   المختـارِ      خيِر  ا  
 وبسرِه  ِإجعلنا  فـى  األخيـارِ        
 مستمِسكين    بنورِه   الكـرارِ        
 هو  والمالئكةُ  العالَ  األسـرارِ       
 فهى الهدايةُ  حولهـا  األزهـارِ       
 العمـُل  بالقـرآِن  واألذكــارِ     
 بعد الكتـاِب وسـنَِّة  المختـا رِ        
 هى سبعةٌ  ُأولهمــا ِإسـتغفارِ      

 ـوز  بالجنـاِت  واألنهـارِ     والف
   القــرآِن  باألسـحارِ      وقراءةُ

 والذِّكْـر ينْجى ِمن عذاِب النـارِ     
 صلواتُ  خَمٍس هـن كاألقمـارِ     
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 دبــراً من  قامهن خا ِشعــاً متَ      
 فبذاك  تَم  الفرض  ثالثُ  فرِضـنا         
 وجعلنا  فرضــاً رابعـاً بطريِقنـا    
 هـو  كثـرةُ  الصلواِت  والتسليمِ      
 فبفضِلُ حبك  فى النبى فقـد  تَنَـلْ        
 يارب  صل ِّ على  النبى  محمــدٍ         
 والخامس اإلخالص خير فريضـةٍ    
 فعليك  باإلخالِص  دومـاً   دائمـاً         

   فى الطريقِة  سادسـاً      وأعز فرضٍ 
 فالحب  هللا العظيِم علـى  المـدى        
 وعلى مريِد الوصِل  فرضاً  سـابعاً       
 الزهـد فى الدنيـا طريقُ  نجاتـهِ      
 وحدود ربـك كُن  عليها محافظـاً      
 ِِمثـل الصياِم  مع  الزكاِة  فربمـا        
 وإن استطعت الحج عجل يـا فتـى       
 وتَصدقـن من القليِل وجـد  بـه      

 لى البالِء فكُـن  صبوراً  شاكراً      ع
 فالصابريـن لهـم  مناِزل عاليـة     
 يـوم القيامِة يحشرون بصـبرهم    
 وْأمـر بمعـروٍف وكُن متمسـكا ً     
 وانهى عن المنْكَِر وكُـن  متَناِهيـاً       

 معنى  التِّـالوِة فـاز  بـاألنورِ      
 فاخلع بنفِْسك عن هوى األشْرارِ    
 فرضاً  فرضناه  على  األخيـارِ       
 على النبى  المصطفى  المختـارِ     

 ل العطاِء ويرضى عنك البارىِ    ك
 خيـِر الخليقـِة هـازِم  الكفـارِ   
 فُِرضتْ عسى تُمحى بها األوزارِ    
 إن كنـتَ تـرجو رحمة  الجبارِ     
 فهى المحبـةُ يا أولى  األبصارِ     
 هـو خيـر حـٍب دائم  األعمارِ     
 البـد أن  يـأتيـِه  باإلصـرارِ     
 مـن  ِشـدِة األهواِل واألخطِار    

 يـِة  المفروِض  فى األخبارِ     ِببِق
 تُلهيـك  دنيـاك  عـن  اإلذكارِ      
 قبـل  انتهـاِء العمـِر ذا إنذارِ     
 فعساك تنجو مـن عذاِب النـارِ     

 انـع  اإلضرارِ  ـرز  م  فالصبر حِ 
 عنـد اإللـِه  المنِعـِم  الغفَّـارِ     
 فـى جنـِة  الخُلْـِد  مع األبرارِ      

 ـ     بكتاِب رب  راِرك صـادقَ  اإلقـ
 عـن  كل  فحشَـاٍء  لها اإلنكارِ       
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 واْخشَع  وِذلَّ  وتُب وكُن متـوكِّالً       
 فِبذاك تَقــوى اهللا تَبلُـغُ  حـدها        

    وِبذَاك       فيمـا  بينـه  العهـد تَـم 
 وإلى المهيمِن كُن لـه  متوســالً       
      ِبِهـم  فَكُن األولين  والصالحيـن 
    ــمهِميعج الحيـنـَا بالص  يا ربن
 ِبمحمٍد خيـِر الوجــوِد  نبينــا      
 وِبـآِل بيـِت  رسـوِلك  األعـالم        
          لنا  نصراً  وكُـن  ٍر كُندوبأهِل  ب 

ــد ــِة   الص ــابمكان  يِق رب  تَولَّن
 بعدالِة الفاروِق عمراً هـب لنــا     
 بذى النُّوريِن  عثْماَناً  فَكُن  لَنــا        
 بعلى ِّ الكراِر  كـن  لنـا ناصـراً        
 بسعيِد  سعـٍد  ابن عوٍف  طلحـةٍ        
 بأبى عبيـدةَ   الزبيِر  وحمــزةُ       
      لُـهنَج  ــربـاِس حبالسادِة العب 

 ضـِل  بـن العبـاسِ      وبسيدى  الفَ  
 ِبالبهنسا الغراِء  ِســر  عطاِئنَـا       
 وبقيع ِمصٍر  بالصحابـِة  واُأللـى      
 وبـآِل  بيـٍت والصـحابِة كُلِّهـم      
 وبالسيدِة الـزهراء فاطمـةَ التـى     

 دوماً  على الرحمِن فى  األقْدارِ      
اطَتْ ِبـِه األفكـارِ      ال ِعنْـدذى ح 

 وبين  رب  العـرِش  بالمقـدارِ       
 بصالـِح  األعمـاِل  واإلطها رِ     
 متَوسـالً  دومـاً  بال  ِاستهتَارِ      
 نَسألُك  حسن  ِختَاِم  ِتلْك الـدارِ        

 سترنـا  فى  الداريِن ياسـتارِ      ا
 اجعـْل رضاِك  علينا  ِباستمرارِ     
ً  ومكِّنَّا ِمـن األقْطــارِ        عونـا
 واحشُرنا فى اُألخْرى مع األنصارِ   
 ِمنْـك الرضـا والستْر بالِمدرارِ   
 عوناً  وإرشاداً  يعـِى اإلظْفَـارِ     
 والطُفْ ِبنَا فى حالـِة اإلعصـارِ     

 ل العـالَ  األخيـارِ   السادةُ  اُألو  
 من ِمنْهموا زالتْ قُـوى اَألغْيارِ    
 ِاغِفـر لَنَـا  يـارب   ياغفـارِ      
 ُأستُر طِريقتنـا  ِبـالَ  ِإضـرارِ     
 وِظالَُل ِعـز  جاِمـع األسـرارِ    
 إجعْل لَنَا  مدداً سارى  األنـوارِ      
 نسألُك ِرضواناً  وحسن  ِجـوارِ     

 الوجود  ِبنَشِْرها العطَّـارِ   روِت  
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 بالسادِة الحسِن الحسيِن انْظُر لَنَـا     
 وبزينـب وسكينــةٌ ونفيســةٌ    

 يــِن  فآِتنَـا    بفاطمٍة  بنتَ  الحس    
ــا ـــن ِإمامنَ ــِن العابدي ــى زي  ِبعل
ـَا     بالشافعى  ومالـٍك  رب   ِاهِدنـ
 بأبى حنيفةَ  وابن حنبـَل  أحمـداً        
 بالسيد البـدوى أحمــد فاهـدنا     
 بالشاذلى أباالحسن  كُـن  حاِفظـاً      
 بإماِمنَا  ابـن الرفـاعى أحمــداً      

     سـوقىد  البطـِل  الديالـذى  بالس  
 بعلى البيـومى  رمـز  مجاِلنَــا      
 بالسيد  المرسـى أبــا العبـاس      
 بالسيد الجيالنـى عبـد القَــاِدرِ    
 وبشيخنا البوصيرى وهو  محمـداً     
 بالسيد  المنظـوِر  داود العــزب      
 بالبسطامى  أبا اليزيـد  حبيبنــا      
 بالسـادِة الغَمـرى والشَّعرانــى   
 وبسيـدى شبـٍل وبـالشنــاوى   
 بالسـادِة البكـرى والشِّشْتَــاوى   
 وبشيخنا  سنـد بن  شرف الـدين       
 وبقطبنا عبـد الرحيم  ساكن  قنـا       

 بلطاِئِف  اِإلجـالِل   باألنظَــارِ      
 نسألُك ِرزقـاً  ليـس باإلقتـارِ    
 ِمنْك  الرضا  والعفو  باِإلبـدارِ      
 نَسَألُك  قَلْبـاً  خَاِشعاً  وقَّــارِ      
 ِلطريِقك  المعهـود  باألنــوارِ     
 نرجوك علماً  جامع  اآلثـــارِ      

ـَّارِ    ياربنا     واستُـرنـا  ياستـ
 كُلَّ الطَّراِئِق  ِمن هوى اْألشـرارِ      
 جنِّبنَا يـا رب عـِن اإلضـراَرِ     
 نرجـوا  به عفواً مع  اإلبشـارِ       
 رطِّـب قُلُـوب الخَلِْق باإلذكَـارِ    
 نسألُك  حسـن  عقيدةَ اإلفْكـارِ      
 نرجـوك حبـاً داِئـم األطـوارِ    

ـِب  إلينـا       الخلْقَ باإلنْفَـارِ   أحب
 ِاستُـر طريقَتنا ِبكُـلِّ  حــذَارِ     
 نَسَألُـك ِعلْمـاً  نَاِفع األحجـارِ     
 إمنحنا  نـوراً فاِئـقَ األنْـوارِ     
 ِإمنُـن علينـا  ساعة اإلسـحارِِ     
 ِإعِطفْ  علينا  عطْفَك   السـتَارِ        
 قـوم طريقتنـا بـال  إنكــارِ     

 اب  النَّار ِ   إرحم عبيدك  من  عذ     
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 بأئمـــٍة وبســـادٍة  وبـعتـــرٍة
 ياربنــا  باألولــياِء جميعهــم   
 بالسيد  البـدوى  بـاب  طريِقنَـا       
 واستُر طريقتنـا بفضـلك وِاهـِدنَا      

 ِكـِن اُألقْصِر أبـا الحجــاج    وِبسا
ـِى سـادتى       بالفرغلـى  وِبالعنَانـ
ــا اهللا عنـــا دائمــاً  ــاك ي وِرض 
 واجعل لنـا سبل  الهداية  مرصداً      
 وأِمدنـا بالنـوِر منـك  وبالهدى    
 وِاغفر لنـا  كـَل الخطايا  ونَجنَـا       
 ونختـم نظـم  طريقنـا بصـالِتنَا     

   وبالهـدى   طـه المبشِّر  بالنعيـمِ   
 يارب صـلِّ علـى النبى  محمـدِ     
 وِاجعـل طريقتنـا  طريـق نبينـا     
 ِواجعلنا  يوم  العرِض تحت لوائـهِ       
 واسقينا  ِمن  يدِه الشَّريفةَ  شـربةً  
 اجعـل لنا دار  المقـاِم  مصـيرنا       
ـَا           اهللا   أعالها  وخيــر  ملِيكهـ
 يا راغبى سبـَل  الهدايـِة  والتُّقَى      

  جـل َّ عـاله  خيـر  حاِفظـاً    فاهللا
 فطريقنا  جـم  المحبــِة كلهــا       

 نرجوا بهم حسنى وعقْبى الـدارِ     
ِاجعـْل لنا نـوراً  لـه استقراِر      
 ِِاغفـر لنـا  يـارب  ياغفَّـارِ     
 سبَل الهدايـِة  منك  بالمقـدارِ     
 ِاختم لنـا بخاتــم األســرارِ     
 يا ربنـا  اغفـر لنــا األوزارِ      
 واسِبل علينا  العرش باألسـتار     

 ا األحــرارِ  وِاجعل  طريقِتنا  له    
 وتوفَّنـا  علـى  سنة  المختارِ      
 من ِشـدِة األهـواِل  واألغيـارِ     
 وسالِمنَا علـى النبى  المختَـارِ     
 الهاشمى  من جـاء  باإلبشـارِ      
 خيـر البرية صاحب اإلنــذارِ    
 وأمدنا  مـن نـورِه  الكــرارِ      
 وِاجعل رضاك  نهايِة الِمشْـوارِ     
 من حوضِه المـورود بـاإلقرارِ    

 ى جنَّـةُ الفردوس خَير قـرارِ     ه
 ومحمـد الجـار خيـرجــوارِ   
 أُُسلـك  طريقتنا هى اِإلبكــارِ     
 ِلطريقنـا  بحميــِه باإلظهـارِ     
 للصالحيـن  السبق  األخيــارِ     
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 ونحبهـم  دون  التَّفرق بينهــم      
 فبحــبهم  اهللا  يشفـــى قُلوبنَـــا
 فعليهموا الرضوان من  رب الورى     
 فبجاههم يـارب  الحقنـا  بهــم      
 وِاغفـر ياربى  للفِقيـر محمــداً     

 طالمـا وكُن لـه  يـا رب  ِستْراً          
 وارحم جميع  الخلق   يارب  العالَ        
 واحفظ  لَنَا  المثلى  طريقِتنَا  التى        
 واستُر بِنيها ِمن  لَدنْك  وهب  لَنَـا         
 وأدم  صالتك  والسالم على النبـى       
 وعلى  صحابته الكـرام  وآلــهِ      

 

 فكلُّهم قَبـس مـن األنـــوارِ    
 من  كـلِّ ِحقْـٍد ينْحُل  األوبـارِ       
 وعليهموا منا السـالم الجـاِرى    

 ى سنَّـِةالمختـــارِ  وتوفَّنَا عل 
 ابن الرفاعـى صاحب  اِإليثـارِ     
 تأليفُـه  نتلـوه   بـاألوتــارِ      
 وِاهديهم السبَل  القويم  السـارِ      
 ِمن نُوِر أحمـد منْبِع األسـرارِ     
 ِعـزاً ونوراً جامـع  األقــدارِ     
 خيِر الخليقة  صاحب األنــوارِ     
َ  وسالكى المحــوارِ      والتابعين
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                                                                                                     الكتاب فهرس
 الصفحة                                                       

 إلى من الموضوع  
 ............................ المجددالنسب الشريف إلمامنا

 ............... الرفاعى مقدمة اإلمام المجدد سيدى محمد
 ....................... ؟ من هم الصوفية فى نظر أئمتهم
 .. لمعاشالصوفية مرمةالمرتبة األولى من دعائم التربية 

  خطوة فى معاد   المرتبة الثانية من دعائم التربية الصوفية     
  محـرم   لذة فىغير  الصوفيةة من دعائم التربية     لثالمرتبة الثا 
 ..... ؟  الصوفية هللا تعالى على ماسواه السادةكيفية إيثار

 ................... الصوفية وصف اإلمام الصالح للتربية
 ........................... الصوفية السادةقيام الليل عند 

 ...... الصوفية الفرق بين المشاهدة والحلول عند السادة
 .................. بالشريعة حقيقة علم التصوف وعالقته

  والكـاذب   حد علم التصوف وعالمات الصوفى الصـادق      
 ، واسـتمداده  وحكـم        وواضعه  ، موضوع علم التصوف  

 ... وفائدتهمسائله وفضيلته ونسبتهووتصور الشارع فيه 
  اإلسـم  المربى وعالماته والمشـايخ مـن حيـث       الشيخ  

 ................ إخوانه آداب المريد مع شيخه وآدابه مع
  .. والمدعيينعالمات المتصنعينأصول الطريق إلى اهللا 
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  ..آداب الطريق ، وعيوب النفس والقلب والروح عالجها
 .... لة الصمت والسهر والخلوةدواء العلل والعيوب بالعز

  . وثمرته وأقسامهالورد مفهومه الصحيح معناه الصريح
 .......ورد الطريقة وسيلة الوصول للحقيقة أوالً الصالة 

 ......................ثانياً ذكراهللا بالقرآن وكلمة التوحيد 
الذكر جماعة وحلقات وفضائل الـذكر  ومعنـى البدعـة            

 ...ورفع الصوت فيه وآداب الذكر  ،ووصف الذكر جماعة
 ................ ومعنى التوسل ����ثالثا الصالة على النبى 
 .................................األبدال النجباء واألقطاب 

 ..........................أولياء اهللا ومقاماتهم وأحوالهم 
 .....................الواردات اإللهية فى قلوب األولياء 
 .......................األحوال والمقامات عند أولياء اهللا 

 ...........اإليذاء الشديد فى حياة الولى قبل وبعد الوالية 
 .....................وصف سيدنا على ألولياء اهللا تعالى 

 الشريعة والحقيقة ومحنة الصوفية فى زمن اإلمام الجنيد 
 ..................ى الوجود الحب اإللهى من أسرار اهللا ف

 .................سيدى أبو يزيد البسطامى والحب اإللهى 
 .................سيدى أبوالحسن الشاذلى والحب اإللهى 
 ...............سيدى ذى النون المصرى والحب اإللهى 

 .........................أمثلة متنوعة ألهل الحب اإللهى 
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 ............. والمجانين فى الحب اإللهى طائفة المجاذيب
 ...................................سيدنا بهلول المجنون 
 .................................سيدنا سعدون المجنون 

 ...أمثلة عن طائفة المجاذيب والمجانين فى الحب اإللهى 
 .....................................الصوفى والمتصوف 

 ................................اإلمام الشافعى والصوفية 
  ....................����قصيدة لسيدى إبراهيم الدسوقى 

  .................����نبذة عن حياة سيدى أحمد البدوى 
  ....����قصيدة آداب الطريق ليسدى أبايزيد البسطامى 

 .����النظم العريق لسالكى الطريق  لسيدى محمد الرفاعى
 .......................................... الكتاب فهرس
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